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~~-.,ıy::: ~Üıabakamızı önümüzdeki Cuma günü Modada yüzme ha
~ hitirece~ crkese açık olan bu müıabakalara yazılma itini bir iki 
• ti~ ~ıiJ•z. Bu itibarla y:ızılacaklann acele etmeleri lazımdır. Müsa
~Y~h Ye~.in.~i .~ayıfamız da bulacaksınız. Yukarıki resim müsaba· 

... oz klubunun değerli yüzücülerini, Kaptanlan Fahri Beyle 

Sağda: Profesör Samoiloviç, solda: 

Profesör Mesçeninof.. 

Türk dili 

iki Sovyet profe
sörü şehrimizde 

Dil Kurultayında bulu
nacak profesörlerin 

ihtisasları 
Ağustosun on sekizinde topla • 

nacak olan ikinci dil kurultayına 
iştirak etmek üzere, Sovyet Rusya 
Türkiyat alimlerinden Profesör 
Samoiloviç ve profesör Mesçeni • 

Devamı ıo nru sayılanın t Uncll stitununda ~ 

Vali Muhittin Beyin Terkos işleri 
Üzerinde ( Yakıt ) e beyanah 

ler vardır. T erkoıta şebekenin 
umumi masraf 1, tamiratı, yeni in· 
şaatı var. Bundan başka şirkete 

Belediyeye bağlı bir halde ida
re edilen eski terkos idaresi lstan
bulun su ihtiyacım bir an evvel 
temine çalıııyor. Şehirin muhte-
l - Lutfcn sayıfayı çeviriniz -
if semtlerindeki borular yeni baş- •••••••••••••••• 

tan değiştiriliyor. 
İstanbul şehrinin su ihtiyacı ve Bugün 4 üncü saylfamızda: 

sular idaresinin ilerideki faaliyeti Kaçakçılıkla maznun 
etrafında vali ve belediye reisi Od b k l 
·M h·u· B 1 .... t ·· M h" esa aş onso osunun u ı ın ey e goruş um. u ıt - • 
tin Beye ilk olarak §Unu sordum: muhakemesıne başlandı 

- T erkos suyu muayyen had • 
den fazla kullanıldığı taktirde 
bunun ücreti alınıyor. Az har • 
candığı vakit niçin mahsup mua· 
melesi yapılmıyor? . 

Memleketin muhtelif 
yerinde sekize yakın 

fabrika açılıyor 
Muhittin Bey şu cevabı verdi: 
- Ortada mukavele ve teessfü Tramvay ücretleri iniyor 

etıniş bir muamele var. Esa· 
sen asgari bir had kabul etmek, 
bu gibi müesseseler için kabul e· 

- - -
diJ.miş b1r şeydir. Elektrikte ha- (9 uncu sayıfamızda) 

vagazında, suda böyle asgari had- •••••••••••••• 

Ada vapurları yarışı 
Yaza11: Yekta Ragıp 



~ - VAK.il 

Sul.hun devamı için 
Harp ortadan kalka

tedbir 
Avusturyadan gelen 

haberler 

Bulgaristan, . Balkan 
misakına girmiqecek· bilir; bir şartla .. 

Milletler işçileri, her hangi bir millete karşı 
hücuma iştirak etmemek kararını verirlers'e .. 

Londra, 4 (A.A.) - M. Hen. 
denon, harbin 20 inci yıl dönü • 
münü~ sulh için samimi ve yeni 
bir hareket batlangıcına vesile ol
ması icap ettiğini söylemittir. 

Sulhun idamesi için en iyi ted
bir, bütün memleketler halkı tara1 

f ından harbin ret ve dc::fedilmesi 
olmalıdır;. 

Her milletin bütün isrileri her 
~::ı ' 

hangi §erait altında olursa olsun 
J 

bir millete kartı hic bir hücuma 
itlirak et.miyecekleri;,_i veya yar -
dmı etmiyeceklerini bildirdikleri 

ve buna karar verdikleri zaman 
harp ortadan kalkmış olaca~tır. 

Paris miaak, mıntakavi aden: 
tecavüz misakları milletleri, mün· 
f eriden ve mÜftereken harbe kar 
şı muhafaza edecek mahiyettedir. 

Bu miıaklar, dünya ıulhu için 
ha.kiki zımanlar tesisine matuf te~ 
riki mesai gayretlerini ifade eder 

Bunların ruhuna sadık kalmak 
için, bunlardan ıelebilecek bütün 
neticeleri metanetle kabul etmek 
rr.c~b·.ır iye!indeyiz. 

Amerikada grev bir türlü bitemiyor 
Vaşington, 4 (A.A.) - 31 itçi· mensup 75 bin itçi yeni Hudıon 

nin ölümüne ve 300 kitiden fazla· tüneli itçileri heıabrna bir tesanüt 
s ının yaralanmasına sebep olan grevi yapıp yapmamağa bugür 
non grevler hiç de biteceğe benze· karar vereceklerdir. 
memektedir. Chikago komisyon Minneapoliıte, kamyoncular 

müesseselerinde çalıtan 400 memur grevi devam ediyor. Bütün mem· 
daha ltlerini brrakmı§lardır. Bl· Jekettc, itıizlerin ıayııı on milyo· 
ıurelle grevcilerin ıayııı 1600 ol· nu atmaktadır. Muvakkat it bu· 
IDUf tur. larak çahtmakta olan 4 milyon it· 

Nevyorkta inıaat ıanayiinr f çi. bu rakama dahil değildir. 

Pariste talebe grupumuza ziyafetler 
Pariı, 4 (A.A.) - Anadolu a J 

jansının husuıi muhabirinden: 
Tiirk talebe ve muallimleri, 

pro:ramları dahilinde ziyaretleri· 
ne devam etmektedir. Bugün te · 
reflerine hariciye nazereti namın~ 
hariçte Fransız aaarı müdürü 
Markı tarafından bir reımi kabu' 
ve 98-Y ziyafeti verildi. Resmi ka
bulde aefaretimiz er\<inı hazır bu
lunuyordu. M. Markı ziyafet es· 
nasında irat ettiği nutukta Galata· 
ıaraym Fransayı ziyaretinden hü
kümet namına duyduğu memnu · 
niyeti, bunun dostluk bağları· 

nı ve fikir yakınlıiını takviye hiz· 
metinden ümitvar olduğunu ıöy · 
ledi. 

M, Marka talebenin zeki. e di

siplininden takdirle1bahis ve F ran· 

aadan iyi hatıralar götürmelerin 

temenni ederek yeni Türkiyenin 

yükıelmeıine, Galataıarayın te

refine ve Türk - Fransız doıtlu • 

ğuna kadeh kaldırdı. Muallim ve 

talebeler bugün Sitroen otomobil 

fabrikasını gezdiler. Ak,am ko· 

medi Franseze gideceklerdir. 

-o--

Diyanet işle!İ reisi 
Ankara, 4 (Huıusi) - Diyan.et 

itleri reisi Rifat Bey lstanbula 

hareket etti. ......... -. ...... -. ......................... _. ................................. ---
ap su vcrilirk~n takviye b itti'·::e: 
sonra günde ayni semte yirmi bir 
bin metre mikap su verilebilecek· 
tir. Bu kadar suyu vermek için 
gerek fabrikadaki makineleri tak 

de tazminat veriliyor. Borclar Ö· 

deninciye kadar asgari -haddi 
muliafaza edeceğiz. 

• Battan bata bozuk bir tebeke 
aldrk. Oc milyon liraya ihtiyacı
mız var. Bir milyon lirasını ver
dik. Mütebakisini her seneki ha
sılattan ayrrarak ıebekenin ikmal 
ve teıiıine ıarf edeceğiz. 

Elll<i ter-1cos şebekesi artık !ehi
rm kendi malı olmuıtur. Bu ıe· 
Deke ıılah ve tekemmül edinciye 
kadar 9imdiki fiatleri muhafaza 
edeceğiz. Çünkü belediyenin büt· 
çeıinden airr hizmetler arasın • 
dan bir de bu ite ayrıca para ayır· 
mala imkan yok .. 

- Fiatlerde hiç tenzilat yapıl
mıyacak mı efendim 1 

- Yapılacak .. Hem de esaslı ... 
Fakat bu, ,ebekenin ikmalinden 
sonra olaeaktır. Şimdilik iki bü
~ ameliyatla meHulüz. Birin• 
ciıi mevcut kanalizaıyonu bir bu
~ miali tevaidir. Bu faaliyet tle
ftm ~yor. Dört yüzlük borular 
altı yüzlük borularlatakviye olu • 
nuyor. Bu suretle İstanbul cihe -
tine ıhde eekb: bin metre mik-

viye etmek, gerek tasfiye ve ter • 
!İh havuzlarını büyültmek ve ço· 
ğaltmak, gerek şehir dahilindeki 
sokak ıebekeıini tevıi etmek la • 
zımdır. Bi-r taraf~an ana mecra~ 

ları tlltr yüzlük boru ile tevsi e -
derken diğer taraftan da K&tanf' 

terfih havuzlarım bu ihtiyaca ce· 
vap verecek bir tekilde büyütmek 
için ~ahtmaya devam ediyoruz. 
Nitekim hav~zl·•:n hafriyat ame~ 
Jiyatını ihale ~ttiğimiz gibi ter,ih 
için muhtaç olduğumuz h··-
da ihale etmiş bulunuyoruz. Kaz
ma i~i biter bitmeı . ikinci büyük 
ameliyata başlanacaktır. O da 
.beton inşaat kısmıdır. 

Bu suretle mey.dana gelecek o • 
lan en son sistem tertih ve tasfiye 
tesisatı ıayeıinde İstanbul şehri 
bütün medeni dünyanın telakkisi 
gibi bir manada te.miz, sıhhi ve 
bol suya kavutrnU§ olacaktır.,, 

Yekta Ragıp 

Bir şatoda gizli bir 
Radyo merkezi reni başvekil, kabinenin kararını 

bir defa daha kuvvetlendiriyor 
yakalandı Budapeıte, 4 (Huıusi) - Bulgar başvekili M. Kimon Geot 

Viyana, 4 (A.A.) - Jandarma· Budapeştede çıkan "Budapeşti Hir rl~p,, ıazetesine Avrupa v• ' 
lar Hornstein • Krupendorf şato · hakkında veBalkan anlaşması miıakı aleyhinde !u beyanatta 
ıunda gizli bir radyo merkezi İlt' mutlur 
içinde Alman tahancala.n bulunar ı "- Şimdilik Avrupa vaziyeti fevkalade ıerıindir. Ma 
iki ~uval bulmuşlardır. Avrupa milletlerinin müsalemetkar s iyaıel yolundan ayrılmıy 

Ş_atonun ,ahibi ile bahçevaıı rını ve günün ağır meseleleri için tesviye çareleri bulunacairnı 
tevkıf olunmuıtur. etmek lazımdır. 

Viyana, 4 (A.A.) - Batvekil Balkan miıakı hakkında, riyas etim altında bulunan kabin• 
Dolfuıun katili Planettanın avuka· <lan evvelki kabinenin hareket haltını takip etmektedir. Bulıatİ 
h doktor Guehrin, evinde yapılar Balkan misakına ittirak etmiyecektir. 
araştırma neticesinde tevkif edil . Bulgaristan - Yugoslavya münaıebetlerine gelince, 
mittir. Poliı, evinde birçok vesi· ket arasında mevcut zıddiyetlerin giderilmeıine matuf olan 
katar bulmuştur. Bu vesikalar, a· tabii bir şeydir. Çünkü Bulıaristan her memleketle doıtluk · 
vukah çok müşkül vaziyete koya . yafamak istiyor. 
cak mahiyettedir. Macaristan la Bulgariıtan arasındaki müna•ebetler daima d 

Viya~a. 4 (A.A.) _Hapishane olmu!tur ve bu münasebetler ayni ıekilde devam edecektir:.,, 

h~stah.ane•!.nde. bulunan doktor Maarif müdürleri arasında tasfigl 
R~ntelm, dun bl ıtr kaflp .sektesi.ne Ankara, 4 (Hususi) - Mevsuk bir membadan öörendi~imi•• 
ugramıf ve ıo ara ına ınme ın- M "f • . • a 

· t' V · t' v l re, aarı Vekaletı, menıe itibariyle yü1-.ek tahıil görmemi• tJJ 
mış ır. azıye ı, agır aşmıştır. ·· d·· l · d b' · ;i . mu ur en araaın a ır taıfıye yapmağı düşünmektedir. Bp t 
. Vıyan~~ 4 <A_·~·) - ~~uter a - ~a~rif. eminliklerinin liğvi üzerine maarif müdürlüğü vazife fi 

Janıının ogrendıgıne ıore, M. lahıyetmi alanlarla, ilk mektep muallimliği ve ilk tedrisat iniif 
von Papenin Viyana orta elçiliği· liğinden maarif müdürlüğüne yükselenlere teımil edilecektir· 
ne kabulü meselesi, gelecek ka· kalet, bu kabil müdürlerin sicillerini tetkik etmektedir. 

bine içtimaına mevzu olacaktır. Haric • S h.h 'lt.A •f 17 k Al ' 
kabinenin gelecek hafta toplana • zye, 1 at ve ıyıaarı .,, e aıe 
cağı ~annolunuyor. . /erinde geni tayinler, nakiller .• 

Vıyana, 4 (A.A.) - Şubat 11 - Ankara, 4 (Hususi) - Hariciye Vekaleti zat itleri müdi.irJ" 
yanında tevkif edilen Viyana ıa · vekalet muhasebe müdürü Abdüll<adir Bey tayin edildi. Halep 
brk beler;liy~ reisi sosyalist M. Sei- ıoloılui'u kanrıJ .... t ...... a ~--' o .... ---.r:ı:L- 1 _____ ,_ n _.1 ,...1. 

tzin aeroest bira ı a~ğma a ir eyler merkeze a lmdrlar. Bükreş başkatipliğine Kahire B 
ıayialar, kati bir ıurette tel'zip Cevdet, Kahire ba,katipliğine dördüncü daireden Cemal, 
edilmektedir. üçüncü katipliğine merkezden Cemalettin Mazhar, Vatingtorı 

Viyana, 4 (A.A.) - Baıvekil cü katipliğine merkezden Nizametlin, Bağdat üçüncü kltiJ' 
Schuıchingg ve milli müdafaa na· merkezden Etem Nafiz, Londra üırüncü katipliğine merkezd~ 
zırı M. Zehnen, nazilerin tenkili· san Nurettin> Londra evrak memurluğuna merkezden Galip~ 
ne ittirak eden zabit ve aıkerlere rek, Hamburg kançılarlığına Cel~l Hulusi, Filibe kançıl ~ 
hitaben bir teşekkür beyannamesi ~e~kezden Fuat Etem, Fransa kançılarlığına merkezden Ali 
netretmitlerdir. Fılıbe ~onaol<>ıluğuna merkezden Sami zade Süreyya Ksltf 

soloılug\ma merkezden Emin Vefa Beyler. Tiran baskP.tibi N. 
Musolini 20 Faşist Bey Moıkova başkatipliğine, merkez:len Şemsettin Arif Bey ,.,. 

çüncü katipliğine, Atina ba, konsolosluğu kançıları Recep fJl1 
memuru az/etti • bat konsoloıluP,•ı kançı1arlığınaCavit Ulvi B~y Halep konıolİ 

kançılarlığma Sadullah BeyKemal Beyden inhil~.l cdcJ'I ıı 
~-lon~a, 4 (A .. A.) - M. Mu· kançılarlıf)na, merkezden SaffetHasibi Bey Londra kançıl•' 

aohnı, yukaek faıııt memurların. tayin edı'ldı'le B'"t•• t . 1 . d 'k . . . . . . . r. u un ayın er ıra eye ı ·tıran ettı . 
dan yırmı zatı, azletmıttır. Bu J ..... 1·r ıthhat m··d·· ·· y v f" B · B ı k · M 'd . . ~· · u uru unuı &"1 ı eyın a 1 esıre. erı1 

h~~erı v~ren Deylı Telır~f. ~uh"' doktoru Mazhar Beyin Denizliye, Bayazit sıhhat miidürü Raif i 
bırı, aynı zamanda 300 kıtının de Kastamonuya Afyon ııhh t .. d .... K. ~ı R . B 1 tı1 

• • •w• • b'ld" kt d' ' a mu uru ftm , eyın o uya dl 
tc\·kıf edıldıgını ı ırme e ır. A k k ki' • · · · · · · ·· ·· r. n ara er e ısesı rıyazıye muaH ımı ve zat ı,lerı mii.durıı. ~ 

-o-- G_azi terbive enstitüsü edebiyat hocası İımail Hikmet BeyJ~rıf1 JJ 

De.nı·ze indirilen yeni f ı b l k t111r cı sını ; stan u er.·ek lisesi fizik muallimi Ali Hikmet y· 

bir kru vazÖr çüncü sınıf müfe'ti"likfere tayinleri iri\,ı;Je:'e ;ktir~T' etti. 

Ccnova, 4 (A.A.) M 182 metre •• -
boyunda ve 16 metre eninde, va· Hasan Ali Bey /Hususi idareler biJIC 
ıat tonilatoluk Raimondo Monte· Ankara, 4 (Huıu~i) - Maarif Ankara 4 (Huıwt> .,.,,,, 
cuccoli kruvazörü evvelisi ıün ~ekileti orta tedrisat umum mü· idareler b~tçel•rind•n o~ 
merasimle denize indirilmittir. dürü Haıan Ali Bey, umum mil • ıek tudika ikt;ran .ttl fi 

Bu yeni kruvazör hava hücum· dür~Uk vekaleti üzerinde kalmal lerine teblii edil~i. 1 
)arına karşı 18?. milimetrelik se • §artıyle muvakkaten maarikt mü Yirmi yedi bütçe, 1.,,,-
kiz ve yüzer milimetrelik all! adet fettitlijin: nakJedilmittir. Bu na dik edilecektir. 
topla mücehhezdir. 110.000 bey· kil, muhasebe~ mumaileyhin ma· Ankara bütçeai tebli~ 
gir kuvvetindeki makineleri saye· a,ına yapılan barem itira:ır'1dl\r tir. Maliye Vekllet~ 'it~ 
sinde saatte 38 mil mesafe kale· mütevellittir. Muayyen müc'J -,tin reye verilmekte olall ~ 
debilecektir. inkızaıına, müktesep hakkın tah· Tayyare Cemiyeti ahi•'' 

-o-- akkukuna kadar müfettitlikte kala '·!\ldırılmııtrr. Bu ,.,, 
ltalyan deniz filosu caktır. Umumi müdürlüjü veki.. Vekiı.ti tarafıad-;.1 
manevraya çık]yor letle idare edecektir. df)~ruya cemiyete•, 

1 
Roma, 4 (A.A.) - On dokuz Maliye Vekili geliyor Talirn ve terbi)' 

kruvazör, on bir karakol gemisi, izin ald• . 
18 torpito muhribi, 8 tahtelbahir Ankara, 4 (Hususi) - Maliye (H u•i) /~, 
b

. • Ankara, 4 U1 b1•1, z 
ır tayyare gemisi ve dokuz mu- Vekili yarın lstanbula ıidecektir t•t V eki.Jeti talim ~e ·~ 

avin sefine, pazartesi günü bat • Bir ihtimale röre Maliye Vekili ıan Bey bir ay ~··;:;iti' "~ 
lıyacak olan bahri manevra için Eıkitehirde Nafıa Vekili Ali Beyr hula hareket ettt. fi'/--' 
Gaete limanında tahanüs etmİ§· iltihak edecektir. Seyahat üç gür ye azasından Haydar 
tir. sürecektir. ne vekalet edecektİf· 



ilmi 
bir mecmua var. Adı: 

Kimyaıerler Cemiyeti 

' •" dır. Ilı.....___ 1..". • - •• d 
-ınuanın oınncı sayıaı onum e, 

• • tlJU çeviriyorum. Y apr"klan 
• dilcçe, kimyanın düsturlarını, na· 
'ileri . lıit .rn, kanunlarını anlatan alela· 
ıc.ı._ 'ltiınya kitalnnın tesiri altın· 
~ drirmı duyuyorum. 

,. .. erlerin mecmuaıı tamamen 
..._ J,t, havanın içindedir. Bu hava· 

.. il, elektrik ve kimya kitapları • 

-1~ilcleri her ıey var. Fakat bir 
Clt l'tiıaarı her ıeyden evvel sizi sa· 

· Eter bu mecmua teknik ve füm 
~1 olmasaydı miınik bir ıeydir 

in. 

~ böyle düıünmemi tabii gör· 
dt ·.Çünkü edebiyat ve fikir aa· 

• , bıle mecmualarını bir kopya 
)' , ~ell kurtaramıyan münevver • 
"'i 1Çİnde ilim ve teknik havaaına 
~J\İyi vermek her şeyden evvel 
Qlİıtilc tesir yspabilecek bir ıey· 

~ ~~•terler mecmuasının bir kıs· 
' il deri teknikli, ileri nuariyeli, 
~hlvarh memleketlerin fikir, 

t·ltlrııik cereyanlannı naklediyor. 
tet llıecnıua bu kadarla kalsaydı, 
;ttıt tnemnuniyetle kar!ılıyacak • 
-ırat bu yazı haline gelen labora· 
~ ~ıde ilmi ça!ıımaya ilk defa 

tını, milli çep1İyİ \•erm~ğe de 

" 11~ olmuıtur. 
"'illi çeıniyi t1111yan etütl~r bey· 
·' ilirn alemine verilebilecek bir 

• Netekim bu kıınnlar Türkçe, 
>ıı..., ·~ Almanca, J ngilizce olarak 
~aktadır. 

~:tıı . lcimyaaı, Türk labarotuvarın· 
,.,.. alıyor. Bu çeıniyi ona veren 
~ ~ köylerinin buğdaydan, aa· 
~ •rpadan daha milli, daha çok 

lıaYaarnı, ıuyunu, kokusunu 
~e Yayla hayvanlarının açlığa 

)9tl11e silahları olan geven (bu 
hl fiİPlıeıiz ki, bir ~oklanna ga· 
,;:•le, clünyanın lcutuplanndan 

t4 ~ııu., yer, er nc?H.t -
............ ~ ........................ 

~--taınaıı:l~ır. 
"' ltepin besleyici, acaip ko

~bdır. Bunu mikroskop alb

C.}"" : onu tahlil etm~k yep yeni 
' fUtı, Yepyeni bir anlayışın ifa-

\ 'tı;ile 
~'tiitı fet1 bu teknik çalııma yanın· 

· "' e11 · >o"'-f Yenı menbalardan gelen 
~'lc.ı. Yalarla deateklenıni§tir. 

.._da Ye · b" •· •· ·· 1 '"lata nı ır goruşu ve an a· 
~ 11 l>u hlecmuayı ilim hayatı
~ ..... ı.,ıanııç hareketi saymak 

Sadri Etem 
rQk'"---o __ 
~- ' 11da bir kitap 
~,. .. 
~ . rısı açılıyor 
' t"' "''l'fle . ~ ~'lot rın kabul tarihi olan 
'~l't. IÜnü lıtanhul Halke
·~l •&rayda bir kitap ıergi-
~"· ' lcar•r · . B • 11' I\ • • vermıttır. u ıer-

t._ etrıyat k••t·· h ~f ve u up ane şu-
. ltlt-f~dan hazırlanmakta -

1-t •nlulabındanberi çıkan , ı.ı 

'- b ecmul~r, gazeteler, 
~ t u .•ergıde bir hafta 

eılıır edilecektir. 

Yangın! 
Maltepede 31 

ev yandı 
Dün Maltepede bir yangın ol • 

muı, otuz bir ev yanmı§tır. 5 ıaat 
ıüren yangın, bir kaç grup itfaiye 
tarafından güç halle söndürül • 
müştüı·. 

Yangın, Maltepede Boıtanlar 

sokağında Kemahlı Habip ağanın 
evinden çıkmıttır. Habip ağanın 
evinde ıaat iki buçuğa doğru pat· 
lıcan kızartılırken tavadaki zeytin 
yağı birdenbire ate§ almış, alev • 
ler zaten tahta olan evin duvarla· 
rım h!tuşturmuştur. 

MISIRLI 
Misafirlerimiz 

Dün Cümhuriyet abide
sine çelenk koydular 

Unutmayın! 
Dükkanlar bugün 
erken kapanıyor 
Gıda maddeleri satan dükkan

ların ıaat yirmi birde, diğer ma· 
nif atura, tuhafiye ve ıair eşya sa
tan c'Okki.nların saat on dokuzda 
kapanmaları mecburiyeti bugün· 
den itibaren tatbik edilecektir. 

Bütün dükkanlara ayrı ayrı teb
liğat yapılmııtır. Yalnız eczane· 
lerle avukat ve tüccar yazıhane -
leri açık bulunacaktır. 

...,.--..,-~o----

Yangını evin üst katında bulu
nan kız bağırarak haber vermif, 
Fedakar bakka1iye mağazaıı sa • 
bibi Rasim Efendi telefonla Ada " 
ve Üsküdar itfaiyelerini haber • 
dar etmittir. Kal tal itfaiyesinf" 

T a be/ ô. J ardan alınan 
resim indirilecek 
Belediye ile Anadolu Ajansı a· 

rasında evvelce ilan ve tabela re· 
simleri için bir mukavele yapıl • 
mııtı. Mukavele henüz tatbika 
baılandığı bir sırada tabelalar • de haber verilmiştir. 

Ada, Üsküdar, Kartal, Kadı· 
köy, lstinye itfaiyeleri yangın ye· 
rine gelmitlerse de bu mahallede 
birbirine bititik olan 31 P.vi yan· 
maktan kurtara.mamıılardır. 

Yanan evler !unlardır: 
Refia, mübadil Ali Galip, Hü· 

ıeyin, Hacı Hasan oğlu Ali, Hü
riyet Ki.mil, Acem oğlu Münür 
Dramalı imam Nuri, Yumak Ha
JiJ, Kuru kahveci oğlu Hafız, 
Kadı oğlu Hüseyin, Ahmet, aşçı 
Mehmet, Hac! Hasan oğlu Davut, 
jandarma yüzbaşısı Hilmi, Nuri, 
nalbant ustası idris, Miralay Sey

li. Haaan Baari ve .BaJJal Re •i
Bey ve Efendilerin e•leri tama -
men yanmıştır. Yangın saat se • 
kize doğru söndürülebilmi,tir. 
Yangın yüzünden Pendik tren • 

leri de bir müdet işliyememiştir. 

Pendikte oturan Nazike isminde 
bir kadın saatlerce iıtaıyonda 

beklemi§, geç vakit latanbula ge • 
lirken trende bir çocuk doğur • 
mu§tur. 

Fransanın Istanbul 
konsolosu 

Fransanın İstanbul ceneral kon· 
solosu Mösyö Fol Di~buva Kalk • 
kötaya tayin edilmİ!lir. Yerine 
timdi Riyo dö Janeyro ceneral 
konsolosu olan Mösyö Hanriyo 
gelecektir. 

-0--

Hariciye Vekili 
Yalovaya gitti 

Evvelki gün Ankaradan şehri
mize gelen Hariciye Vekili T ev -
fik Rüttü Bey dün Y alovaya git· 
miıtir. 

Şehrimizde bulunan Mısırlı iz
ci kafilesi, dün Cumhuriyet mey • 
danma giderek abideye çelenk 
koymuftur. Bu 11rada kafile re -
isi Şeyh Abdülvehap Ennaggar 
arkadaılarına hitaben bir nutuk 

söylemi§ ve bilhassa demittir ki: 
"- Vatanperverlik timasli olan 

bir abide önünde bulunuyoruz. 
Büyük vatan mefhumu kartısında 
hayatın ne kadar kıymetsiz oldu· 
ğunu, bir milletin nasıl kurtarıla 
bileceğini anlatacak en ulvi remiz 
budur. Türkün, Büyük Gazisini 
bütün dünya gibi biz de takdis e· 
diyoruz. Büyük Türk milletine 
ve terefli Cumhur reisine tazim • 
lerimizi sunarız.,, 

Kafile, bilahare yerli mallar 
sergisini gezmiştir. Mısırlı misa
firler!miz bugün Jehrin tarihi abi
delerini göreceklerdir. 

·~--~o~~~~ 

Maarif haberleri 

Yeni açılacak 
ilk mektepler 

Bu sene lıtanbulda ... çılacak o· 
lan bet yeni ilk mektebe ait ha -
zırlıklar devcı..m etmektedir. Bun -

' dan alınan damıa resmi artınca 
bir çok kimıeler tabelilarmın in
d irmitlerdir. 

Bu vaziyet kartmnda ajansın 

aldı~ı resim miktarının indirilme· 

si icap etmif, ajanı ile belediye 

arasında yeniden müzakereler 

baılamııtır. ilk ıörütmede ajan· 
sm tabelalardan aldığı resim mik· 

tarının indirilmesine karar 
mittir. 

-o--

veril· 

Jstan bullular orduya üç 
tayyare hediye ettiler 
İstanbul halkının teberrüleriyle 

tayyoe cemiyeti bu Mile )"efticfen 
üç tayyare almıttır. Bu tayyare-

lere 30 Ağuıtoı zafer bayramı 
günü Y eıilköyde merasimle ad 
konacaktır. 

Tayyarelere Beykoz, Kadıköy, 

Kartal iıimleri verilecektir. Bun· 

larla latanbul halkının orduya he· 

diye ettiği tayyareler on beti bu
lacaktır. 

-0-

Moskova büyük elçisi 
Evvelki gün lzmirden gelen 

Moskova büyük elçimiz Vaaıf Bey 
dün akıam Yalovaya gitmittir. 

ların kira ile olanlarının mukave· -o---
leleri yapılmıttır. Şimdi de mek- Kadınlar birliği kongresi 
teplerin masa, aandalya, sıra, tat Kadınlar birliğinin ıenelik kon 
tahta gibi ihtiyaçları temin edil • greıi bugün öğleden ıonra yapı • 
mektedir. lacaktır. 

Mekteplerin yeni derı ıeneai ;-=====~==~~~~~=~ı 
başına kadar bütün eksikleri ta • mail Bey dün fehrimize gelmiı • 
mamlanmış olacaktır. tir. 
~ Bazı vilayet mekteplerinin tef. § ikmal imtihanlarından ıonrr 
titinde bulunan Maarif Vekaleti yapılacak o1an maarif statistikle· 
umumi müfettiılerinden Fethi 11- rinin hazırlıklarına baılanmı~tır. 

SOH/JE1LER 
····-......------···-· ....... . 
Eğer doğruysa 

Gelecek ay, nikel ve gümüş Cüm. 
huriyet paralan basılacak. 

Bu paralar için, bundan iki ay ev
vel bir müıabaka açıldı. Müsabakaya 
girmek iıtiyen reuamlan, müsabaka· 
nın talimatnamesi verildi. Bir çok reı· 
ıam ve hu işlerin ehli ıanatkirJarımız 
müsabaka girmek üzere kaydedıldiler. 
Talimatnameyi aldılar ve iıtenilen şek· 
le göre para nümunelerini yaptılar. 

Bu nümuneleri bu ayın on sekizin· 
de darphane müdüriyetin'! verecf'kler· 
dir. 

Kazanan, bin lira mükafata!acak· 
hr. 

Bunları size havadiı olarak yazmı
yorum. Dünkü gazetelerden birinde çı· 
kan bir havadiı gözüme çarptı da bir· 
az, hatta biraz çok t•ttrm. Sizi de ın· 
şırtrr.ak iatediğim iç!n yazıyorum . 

Okuduğum havadiıte deniyor ki: 
"Yaİnız reaaamların iyi anlayamadık • 
tarı bir noktayıburada tenvir etmek 
lazım geliyor ... Bir çokları bu noktayı 
anlamadık!anndan müaabakayı kay • 
betmeleri ihtimali V!lrdır ..• " 

Anlatılamadığı söylenen nokta ıu· 
dur: Gümüş ve nikel parıtların her iki 
taraflarındaki yazıların İrtifaı bir mili· 
metrenin yüzde on be§i ve reıim kıs· 
mmın, aaç ve elmacık kemiği irtifaı 

bir milimetrenin yüzde otuzu, yazı ve 
resmi muhafaza edecek olan kenar ka· 
bartmaaı da bir milimetrenin yüzde 
kırkı niıbetinde olacaktır. Alçı kalıp· 
la rda bu niıbetler gözetilerek hazırla• 
nacaktır. 

Şimdi neden şatırdığımı ıöyliye • 
yim. Söyliyeyim de ıiz de tatınrz. 

Bu müıabakaya ginnit olan res • 
ıamlardan bir kaçı dün matbaamıza 

l'eldiler. Ortada, anlaıılmamıı bir nok· 
ta değil, söylenmcmİ§ bazı şartlı-r ol· 
duğunu iddia ettiler. 

Onlar diyorlar ki: Bize katiyyen ya· 
zılann irtifaı fU kadar olacak, kenar 
kabartması bu kadar olacak demedi • 
ler. Böyle bir şart kotmadılar .•. Mü • 
1abaka müddetinin bitmı-ıine on iki 
gün kala, ortaya böyle tartlar koy • 
mak. bir çok müsabıkları mai<lur et .. 
meldir ••• Jı 

Müsabakaya ittirak eden ve ıon on 
ıüne kadar, yukanda yazdığımız tart· 
)ardan haberleri olmıyan reaaaml•r ıo
ruyorlar: 

On iki gün zarfında, bu tartlara uy 
iun alçı kalıpları hazırlamak imkanı 

yoktur ••• Bizim iki aydır verdiğimiz e
mek, kalıplar ve saire için aarfettiği • 
miz para ne olacaktır? .. 

Eğer re11amlann iddialar· doğruy
sa, hakikaten müsabaka ıeraiti sonra· 
dan değittirilmiııe, onlann bunu ıor· 
mağa, benim de t••maia hakkımız 

vardır. 

Selamı fzzet 
·~~-~o•~~~~ 

Gümrük baş . müdürü 
Ankaradan döndü 

Perıeımbe günü Ankaraya git• 
mi! olan gümrük baş mü«Jürü Sey· 
fi Bey dün ıabah dönmüştür. 

Seyfi Bey, kendisiyle görü,en 
bir muharririmize: 

"- A\nkarada gümrüğ~n gün • 
liil< İfleriyle nıeşcrul ol.hım. Mer· 
kezle §İfahi olarak temas etmek 
icap etmişti. Görüştüm ve dön • 
düm,, demiştir. 

DEHRi Efendi Nası I Görüvor? 
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Gaz ~askesi yap
mak ve satmak işi 

Tram ay 
ucuzi yo 

.... (Batmakaleden devam) 

Böyle bir vaziyette gaz maskesi 
yapmak ve satmak itini Türkiyede 

. 
Sekizinci ihtisas mahkemesinde r enzilat ayın on aJtısın 

itibaren tatbik edile 

!":ı::~~~~~·;:ı::~u:küd:~: Kaçakçılıkla maznun Odesa baş kon-
mukesı yapmak ve satmak hır 

;:;~1~':~~:ad:~:1··i:!.ioı:t:: solosunun muhakemesine başlandı 
müdahale11ne ve kontrolune zaru· 
ret vardır. Bundan ba,ka gaı 
maskesi yapmak ve ıatmak iti ıer· 
best bırakıldığı takdirde bundan 
yalnız parası olanlar istifade ede · 
bilir. Halbuki' memlekete hariç • 

Kon~olos Rauf Hayri Bey "Suçta;,, muarrayım! ,, diyor ve ilave ediyor: 
"lstanbul gümrüğünde beni şaşırtan memurların karşıma çıkacağını 

hiç tahmin etmiyordum ! ,, 

ten hir taarruz vaki olduğu zaman Tem.muzun 21 inde Çiçerin va· 
bil" devlet i~in zengin ahalinin ha· puru ile Odeıadan limanımıza ge· 
yatım muhafaza etmek nasıl hh len Odeşa batkonıolosu Rauf 
vazife iıe fakir ahalinin müdafaa· Hayri Bey beraberinde ıekiz met· 
aı da öyle vazifedir. Binaenaleyh re kadar sadakor, yağ, havyar, gla
aa.z meıkeai yapmak ve satmak İn· ıe ve vidala derisi, kösele, tablo, 
hisarını kendi üzerine alan devlet çerçeve, dört beş tane gayet kıy· 
bu vaırtalardan mümkün olduğı• metli kürk getirmek suçu ile ıeki· 
kadar fakir ımıflarm istifadelerj zinci ihtiıas mahkemesine veril· 
çaresini de dütünecektir. Gaz mas· mitti. Dün Rauf Hayr:i Beyin ve 
kesi yapmak ve satmak iıini konsolosluk kavasmın, Mehmet 
me.aeli. bir benzin ve petrol inhiıa· ve muhacir Mehmet ef endilenin 
n gibi varidat meselesi teklinde muhakemelerine batlanmıtbr. 
ıömıiyecektir. icabında gaz maı· Suçlularm,hüviyeti teabit edil· 
kelerini zaranna bile fakir halk dikten sonra gümrük idareıinin id· 
tabakalarma satmak yolunu arı· diası okunmuş ve Rauf Hayri Beyt' 
yacaktır ve aramalıdır. ne diyeceği ıorulmuttur. Rauf 

F akat,her nedense bizde timdi· Hayri Bey : 
ye kadar halka aaz maakeleri da· - isnat olunan ıuçtan katiyen 
ğrtılmaıı meselesi ciddi surette na· muarrayım, demif ve §U izahat· 
zan dikkate alınmadı. Bir aralık vermittir: 

Tayyere Cemiyetinin, yahut Hila· "- Odesadan lstanbula izini' 
ahmer Cemiyetinin gaz maskeleri geliyorum. Gelirken kavas T ev· 
yapmak ve satmak itini üzerine fik efendiye eıyalarnnı toplaması· 
alacağı rivayet edildi. Bunun da nı söyledim. Eıyalanm araımda 
neticesi çrlanadı. . kitaplarım, ıemaverim, ve akra· 

Biraz evci sebeplerini izah etti· balarını için aldığım birkaç hediye 
ğimiz veçhile gaz mu.kesi bir vari· vardı. İstanbul gümrüğünde kar· 
dat meselesi değildir. Bu itibarla ırma beni şa,ırtan memurların çı· 
ıaz maskesi ya~pa.k Vf". sa~~k ~ağını hiç tahmin etmiyordum. 
inhisarından vandat alm~k düşü~- Muamele pek dürüttane oldu. E§· 
celeri herhan.ri bi~ . miıeue~enın yalarımm arasından Kocaeli 
habTma ıelmemehdır. ~elmı§ o~- mebusu Sırrı Bey için aldıinn iki 
aa bile huna müaaade edılmemeh· deri, köıele ve bir havyar kutusu 

dir. nu cıkardılar, ertesi günü gazete· 
Son zamanlaTda Avrupa dev· - h kk d k" . t .. 

letlerinin en mühim meıguliyet.le • 
ler.in a. mı a ı neşrıya mı go· 
rünce müteessir oldum .• 

Ben tüccar değilim ki ne kada1 
eşyam olduğunu bileyim. Tevfik 
efendiye gelirken ıunu, bunu al 
diye tenbih ettim. 

Reis sordu: 
"- Sandıktaki elbiselerinizin 

ceplerinde yirmi • kırk kürk parça· 
ıı varmış onları ne yapacaktınız? 

Rauf Hayri Bey, bunları evle · 
nen bir akrabasına getirdiğini ve 
bunun kadın elbisesine konduğu · 
nu söyledi. · 

Reis Rauf Beye muhacir Meh· 
met efendiyi tanıyıp tanımadığın· 

sordu. Rauf Bey evelce hiç tanı· 
madığmı, fakat vapurda Tevfik e· 
fendi delaletiyle tanııtınldığı ce· 
vabını verdi. 

Reis, Mehmet efendiye e9yala· 
rı çıkarması için bir emir verip 
vermediğini öğrenmek istedi. Ra· 
uf Bey bunu katiyen reddetti. 

Rauf Hayri Beyin ifadeıi okun· 

du. 
Bilahare reis, Rauf Beye, ls • 

tanbulda Sırrı Beyle hiç görütür 
ıörüımedijini sordu. Rauf Bey 
iki defa Beyoğlunda Tokatlıyanda 
görüttüklerini, yanlarında da kar· 
deti Fahrettin Hayri Beyle sonra· 
dan gelen kavas Tevfik efendin in 
bulunduğunu söyledi. 

Rauf Bey dinlendikten sonrc 
Tevfik efendi ıorguya çekildi. 

Tevfik efendi, lıtanbula na.kli 
hane için geldiiini, aelirken ya . 
nmda yalnız bir bavul aetirdiğini 
bunun içinde de yalız çematırları 
ile dikit takımı ve bir masa örtüsi.i 
bulunduğunu söyledi. 

Rauf Beyin, diğer bazı eıyala· 
rı da kendi eıyalan gibi çıkarma • 
ıını teklif ettiğini fakat bunu ka · 
bul ebncdiiini \lav• a+ti 

Rauf Beyin e9yuından bir krs· 
mmın Odesa.da kendisi tarafmdar. 
hazırlandığını, fakat diğer iki san· 
dığm doinıdan doğruya Moskova· 
dan ıeldiğini, asıl kürklerin dr 
bunlardan cıktığını anlattı. 

Reis Tevfik efendiye de lstan· 
bulda Sırrı Beyi görüp görmediği· 
ni ıordu. Tevfik efendi, bir kere 
Hacı Fani efendi vasıta.siyle evine 
çağJTıldıjmı ve Sırrı Beyin Rau~ 
Beyi kurtaralım dediğini ve ertesı 
günü saat on sekizde Tokatlıde 
buluımasım teklif ettiğini söyledi 

Bundan sonra muhacir Mehme' 
efendi dinlendi. Mehmet efendi. 
efyalarm Tevfik efendi tarafından 
kendisine ~erildiğini, konsoloısı· 
tanımadığını söyledi. 
· Neticede müdeiumumi muayen< 

memurlarının ve Hacı Fani efen· 
dinin tahit olarak celbini istedi. 
Suçlu vekili zabıtların tetkikini , 
gümrükte ilk isticvabı yapan güm· 
rük ba9müdürü Seyfi Beyle Hasan 
Beyin ıahit olarak çağmlmaıın• 

istedi. Reis, gümrük bat müdü · 
rü Seyfi, muhafaza bat müdür 
Huan, İbrahim, İsmail, Tahki~ 
müdürü ve muayene memuru bey, 
lerin ıahit oiarak celbine karar 
verdi; muhakemenin ağustosur 

yedinci aünü saat on üçe kaldığın 
bildirdi. 

Para kaçakçılığı 
yapmış mı? 

Kundurasının içinde üç yüz 
yirmi lira para kaçırdığı kaydiyle 
zannaltma alman Fettah Efendi • 
nin muhakemesir.e dün üçüncü 
ceza mahkemesinde devam edil • 

mittir. 

Dünkü celsede istihbar memu • 
runun zabıt varakasına, suçlu • 
nun üzerinde para bulunduğunu 

görmediği halde imza koyduğu 
anlatılmıf, hakkında müzekkere 
yazrlm ı ve bazı şahıtıerın cclbı 

için muhakeme ba,ka bir güne 

bırakılmıştır. 
Altln ka~akc;ıhğından 

su~lu Madam 
Geçen salı günü Pireye giden 

İzmir vapuru yolcularından Ma • 

dam Katma, kolunda bilezik şek
linde altın kaçırırken yakalan • 

mıştı. 

Madam Katinanın muhakemesi 
dün sekizinci ihtisas mahkemesin 
de yapılmış ve muayene memur • 
ları dinlenilmiştir. 

Madam Kati na; bu hareketin 
kaçakçılık sayıldığını bilmediğini 
söylemiıtir. Muhakeme, altınla • 
rın tetkiki ve muayene memurla
rının tekrar dinlenilmesi için bu 
ayın sekizine bırakılmıtlır. 

ri hava kuvvetlerini arttmnaktır. 
Her memleket hava yollarından 
kendi üzerine gelebilecek taarruz· 
lara kartı ııene hava ıili.hları vası· 
tasiyle müdafaa tertibatı almak 
için çalıtıyor. Bundan başka bo· 
ğueu gaz hücumlanna kartı sivil 
&haliyi korumak için gaz maskele· 
ri yapmak ve dağıtmak İ!ine de 
büyül: mikyasta ehemmiyet veri
yor. Büyük ve küçük her devlet 
bu yolda milli müdafaa tedbirleri 
alil' dunırken biz daha fazla kayt· 
ıız kalamayız. Artık bu it milli 
müdafaa tertibatı are.sında. bir 
madde olarak temin etmeiie çalıt· 

ınalry:rz. 
Mehmet ASIM 

Müsaadesiz mecmua 
çıkarmak davası 

Yeni fabrikalarımızın açılacakları 
tarih teshil edildi 

Müsaadesiz mecmua çıkararak 
matbuat kanununa muhalif hare· 
ket sucundan Mahmut Saim efen 
dinin, - Bu mecmuaları basmak 
ıuçundan matbaa sahibi Refika 
Satnı Hanmıla Mahmut, Sinan, 
Ahmet Sa.it ve Jozef, Keteon, 
Paekal Efendilerin muha.keme]e • 

Sumer Bank'ın bu seneki faaliyeti 
sayet mühim ıafhalar gösterm(kte • 
dir ... 

Yeni kurulacak veya iılemeğe ha· 
zır bir hale celirilmekte olan fabrika· 
lann açılma günleri teıbit edilm1ıtir. 

Sekize yakın yeni fabrika teıİsa· 
tiyle uğraıılmaktadır. Ayrıca, yeni ıa· 
nayi tetkikleri yapılmı,tır. 

Kayıeri mensucat fabrika111 1 Mart 

935 te itlemeğe haZll' bir hale gelmit 
olacaktır. Sumer Bankın, yeni Bakır· 
köy bez fabrikası, bu ayın onuna doi· 
ru Baıvekil lımet Pata tarafından •· 
çılacaktır. İzmit kiğı! fabrikasının, te· 
mel at mcraaimi, sene Ba,vckil ismet 
Pata tarafından on Ağuatoıta yapıla • 
caktır. Kağıt fabrika11 önümüzdeki ıe· 
nenin Nisan ıonuna doiru itlemeğe 
baılıyacaktlr. 

rine dün baılanmrştır. ~=============1 
lunduğunu ıöylemi,tir. 

Sumer Banktan aldığımız mAlüma• 
ta ıöre, Bunada Merinos yünlerini :,. 
liyecek bir Kamgan fabrikaaı açılacak· 

Dünkü celsede Mahmut Saim 
Efendi, matbuat kanuııuna mu • 
halif bir hareketi olmadığını, zira 
mecmua değil, kitap çıkardığını, 
matbullt kanunu mu~ibince mec· 
mualal" için beyanname verilmesi 
llzun reldiğini, halbuki kitap i · 
çin yaln1z ruhıatname kafi ieldi
firri, ruhsatnameyi de vilayetten, 
maarif müdüTlüğünden almı! bu .1 

tır. Onun da bu ıene temeli atılacak· 
Diğer suçlu matbaa ıaipleri ise 

kendilerinin mecmua değil ansik· 
lopedi bsstıklarmı, Mahmut Saim tar. 

1 · h t Er.?ğli mensucat fabrika11nın bu ıe. 
Efendinin kendi erme ru sa na • ne ıonbaharında tımeli atılacaktır. 

me gösterdiğini söylemi!lerdir. Fabrika gelecek yaz i,lemeğe batlıya· 
Muhakeme, maarif müdürlü • cakbr. 

ğünden ruhsatname verilip veril• 
mediğini sormak için, ba§ka bir 

1ıüne bırakılmıştıı·. 

Nazilli pamuk mcnıucat fabrikaaı
nın projeleri hazırlanmaktadır. Önü • 
müzdcki ilkbaharda inpata baılana • 

caktır. . 
Demir ıanayii hakkındaki l•tkikat 

ta ilerlemiıtir. 
Bu sahada Sumer Bankla Alman 

sanayii Konııoniyom'u arasındı& mü· 
zakereler bitmiş, protokol imzalanmıt· 
tır. 

Sumer Bankın bu ıene ba§armağa 
çalıttıiı itler arasında F eııhane fabri
kasına ilave edilecek olan Kamgan te· 
ıisah da vardır. 

Sumer Bank umum müdürü Nurul·. 
lah Eııat Bey dün akıam Ankaraya 
dönmÜ!lÜr. 

Belediyede Ağustos maaşı 
Belediyede ağustos maatı dün 

1 

verilmiştir. Bir kaç aydanberi 
on gün kadar geç veriliyordu. 
Temmuz ayında belediye tahısi' 

§ubeleri varidatı iyi topladıkları 
için maaş erken verilmiştir. 

Tramvay tirketinin J926"J 
velcsinin feshi üzerine trı'l 
biletleri üzerinde yapılma•' 
selen tenzilat ayın on altı• 
itibaren tatbik edilecektir. 

Travmay tirketi yeni b 
baslırmıya başlamı§tır. Şıl 
yeni talimat verilmektedir. 

1926 mukavelesinin feshi 
yııiyle, ıimdi, ondan 
1923 mukavelesi meriyetc 
bulunmaktadır. 

1926 dan beri, yeni hatl 
ıası için halktan alınan pllrf 
geri verilecektir. iki ıı' 
yakm olduğu ıöylenen bu p• 
kati miktarı bugünlerde tes~ 
lecektir. 

Tramvay üçretlerinin 19ı 
kaveleıinde gösterilen rrıi~t 
daha. çok inmesi de muhtC 
Çünkü şimdi meriyete geÇ~ 
lunan 1923 mukavelesincieW 
tarlar kati değildir. Elektrİ~ 
fesinin vekaletçe tasdikind(. 
ra, tramvay tarife komisY0 

retler üzerinde yeniden tt' 

yapacaktır. 

Yeni bllet Ucretıer1 

Şimdiki halde ayın 16 
1 

itibaren tatbik edilecek Y~ 
ücretleri, bugünkü fiatlar' 
fark ile birlikte §unlardır: 

ikinci mevki arabalardş 
buçuk kuruşluk bilet, üç b\I 
ruşa, altı kuruş otuz partll~ 
altı kuruş on paraya ve clo~ 
ruşluk bilet, gene altı kuf\lf 

raya inecektir. ~· 
Birinci mevki ara haltı ~t 

yedi kuruş on paralık bile 
tı kurut on para) ya, doKvf 
otuz paralık bilet, (aekiı ~ 
tuz paraya ve on iki 1"İ 
bilet gene (sekiz kuruş otf 

) 'k' • otuz para ya ve on ı ı 

ya inmektedir. 

Bu iniş keyfiyeti, muk11 1 
kından doğmaktadır. 

1
,, 

tramvay tarif esine esaı ~ J 

trik fiatları da 923 sene5'~ 
ri 20 kuruştan 15,5 kurıJŞ~ 
indiğine göre, bu tcrıeı

1

1 
tramvay fiatlarının tekf11

' 

ni icap ettirecektir. ;~ 
Yukarıda yazdığırrııı ~i 

vay tarife komisy.onu, \i 
atlerinin vekaletçe tnsd

1 
;t 

akip derhal t~planaca1'r1e~ 
itibariyle tramvay üc··e; ~~ 
kine göre hayli inmiş 0~ 

~ .. ~ 
Bir İşçi, parıı19fı 
makineye ka~ 

't ııı 
Büyu"'kderedc kibrı er 

0111 ~· 
da amelelik eden 111~ 
dün sol elinin orta p:.ır ııı'" 

:ı•::.t 
kincye kaptırmış, z·

0 11cf 

mağı kesilmiştir. J~fl$t~ 
tedavisi için Alnıan 
ne ya[ırılmıştır. 

1 . _o_..,.... p9~ 
Sergi bugün kB .. ti'' 

r tıı"' ~ 
Galatasaray yer 

1 1''~ 
bu akta.rn &aat 24 te 



V AKIT ın Tefrikası: 9 .. 
Olüme Susayan Gönül .. 
Bu eanada, Nesrin, yatağma o • 

lunnuı, derin bir rüyaya dalmıı· 
ti, Çocukluğundan bu zamanı 
kadar olan hayatı rözlerinin ö -
llİlnde ca.1'landırdı. Çocukluğu ne 
kayguauz geç.mitti. Sonra büyü -
lllii§tü ve 'daha kendini tamamiyle 
Lilıneğe vakit kalmadan !karııaına 
biri çr1mııı, aklını, fikrini, gönlü
ııü ona vermiıti. 

CeliU. 
kalbini dolduran bu iımi te1' .. 

l'l.r etti. Eğer babası bu derece 
ındıdut fikirli, inatçı, para ve töh
l'et dütkünü olmasaydı, çocuklu .. 
iundaki gibi kayguıuz yaşıyacak: 
Celile varp meıut olacaktı... Bu • 
llt. mukabil baımı alıp bu evden 
~aaı lazımdı. 
. Feyyazdan kaçıyordu. Bu a -
iltnı onu korkutuyordu. 

Saate baktı, ikiye çeyrek vu .. 
~.. Kalka., bütün azmini, iradeıi· 
ili toplamııtı. Buna .. ağmen na -
tin bir bakııla etrafma, a.raımda 
'büyüdüğü eıyalara baktı. 

Sonra paltosunu omzuna attı, 
batına bir bat örtüıü Mrdı, çıktı. 

Her yer ıe11izdi, etrafında çıt 
l'oktu. 

Nefesini tutarali, ayaklanmn u
cuna batarak merdivenleri indi. 

Antrede kalın ıeıler duydu. 
tn .atağı icatta, hizmetçilerle u • 
\lklar ta.kalatlYorlardı. Kapıyı 
&çtı, dııarıya fırladı. 

Serbestti. 
Ba.liçe kapısına yaklqırKen ge• 

tiye döndü. Birinci liatta bir pen 
Çere aydınlıktı. Bu ay"dınlrlC pen· 
~~ kalbini 11zlattı. 

,'ln11eıı tienUz uyumamtfh .. 
'Anne, amııı.dılai, .,_.. ~ .• 

l!en.i unutma... Beni kalbinden 
çık•rma.. Ne kadar müztarip ol· 
d11ruınu bilıen.. Ama ne yapa • 
hin, ıitmem, kaçmam li.zmı .. , 
kapıya yaklaıtı. 'Açtı ve bir • 

~~nhire parmaklığa dayandı. Be
·~ bir ain ıirmitti. 
h ''- Sen bana kurdet ver Alla· 
ıtn ! ... ,, 
l Qı bu eınada Celil koıtu. O· 

rıu tuttu, l<ollarının al'aıma aldı. 
et· - Nesrin .. Ne oluyorıun ... Ken• 

•ne gel... Ben yanroilaymı .. 
d' Neırin yavq yavq kendine ıel 
,;· Y •nakları renklendi. ~lini 

lltııdan reçirdi: 
li - Bil' feY değil... Korkma .... 

,,di, çabulC gidelim. 

k~rlca ~apıdan inecekleri sahil 
ti lızaIC değildi. Fakat yol Neı· 
ı,1} Çok uzak geldi. Ağnları faz· 
~'-!•Yordu. Bütün aazmlne rağ· 
~l~ Yanmda Celil olmasa, onu 
~den. Ye kolundan tutmasaydı 

8-~~ırnyecck, yere aü,ecekti. 
' ~l k~yalrklal'& inince yanla • 0

11' balıkçı reldi: 
::: ~lcu ıiz miıiniz? .. 
~ · - lcyft> çat>uJC o)unm. Za .. 
~~ hldmız. 

~1~"1nrn yn.natmq olan büyük 
~ byı:L. . • .2•1 ~-h·b' .. ! gına Dma1 er. ~ ı ı: 

~ feı- 1m u d~ ıelmese 
S0:~fyec:ektim, dedi. 

i&&'"- .i;Nocn·hnn ealini görünce 

....... ~ 
~-~yına_, 
'· ~HHn yuıma bt!zül -. 
....... ~ 
~ ·d • ~ _çJttr, una fene 
·~ ~tin.dır. Ha"" aa b~! 
~ ·~ ·· Rtbgar da iyi.. Bir 
~:: ~ P~>p;,ı Yelk~u yol a1rrı2 ... 
~"ı..- ~Ya ott1"1nuz .. 

~).1_ ~., ...._........ t.:_ 
~. 'l"'&UVIW, Kay!lc a • 

1 

• 
Yazan : Selami izzet 
Çoy yıldızlı bir receydi. Ka

yık, bir az evvel, Feyyazın hindi
li lcayıiın rittiii istikamette yol 
almaia baıladı. 

-4-

0rmanhktakl kB9k 

Tuzlanın ev bitiminden sonra, 
orman baılanııçlannda üç kiti 
bir ağacın altında kafa kafaya 
vermitlerdi. Bir az ötedeki küçük 
meyhanede oturmamıtlar, dlf&r -
da içmeği tercih etmitlerdi. Bir 
az ötelerinde bir köy arabaıı bek
liyordu. 

Üç kitiden biri bulut gibi ıar-
hoıtu. 

"Ayı,, ona gene kadeh uzattı: 
- iç be babacan!. 
''Tilki,, ıordu: 
- Demek timdi, orme.nm ya -

macmdan dolaıan yolu takip ede
cekıiniz .. 

- Evet, hayli yokuıtur ... Ama 
gidilecek yere kadar araba ıit • 
mez... Hep ıolu takip edeceğiz, 
ıonra saia ıapıp duracağız ... On· 
dan öteye araba yolu yoktur. 

"Ayı,, ıene ıarar etti: 
- iç be yahu! 
''Tilki gene ıordu: 
- Sonra!. 
- Sonra~, bu, yirmi adım ileri· 

de kötk vardır. 
- Var ol... Şerefine! ... 
Bir az ötede, paltosunun yaka • 

ıını kulaklarına kadar indirmit 
biri 'daha Tardı. Onların arasına 

uzamJnftr. Bir az doğruldu ve 
''Tilki,, ye itaret etti. 

- Bu liadar kifi... Haydi. 

~ ... -~. 
cakları saman, küçük meyhane • 
ye 'doğru bir ıölıe yaklaıtı, ka
pıyı vurdu: 

- Hüseyin ağa, hana bir yu • 
dum ıu ... 

- Ebe Hanım 'buralarda ne İ· 

ikinci Kurultay 
İkinci dil kurultayının toplan -

ma günleri yaklaşıyor. 

Bundan iki yıl önce toplanan 
birincisinde büyük dil savaşmm 
ilk yürüyüşleri ne yolda olacak, 
o çizilmişti; bu ikincisinde ise 
bugüne değin alman yol, görü~ 

len iş konu§ulacak, dilin özleşti -
rilmesini gerek sayanlar, orada 
kendi başlarında ve bütün bir u
lusun başında bulunan Gazi'den 
ikinci adımı atmak için buyruk a
lacaklardır. 

Geçen kurultayda belki toplan
tılardan ayrılırken dudaklarında 
ku,kulu bir sorgu çizgisi beliren
ler ve içlerinden "bu iş yüriir 
mü?,, diyenler olmuştur.. Ara .. 
dan geçen iki yıl, dil işlerinde 
bilgileri çok derin ve ileri olmı -
yanlara bile bu aavm ne denli yü
rürbir say olduğunu anlatmağa 
yetmiştir. 

Birinci kurultayda öz dil, daha 
bir irimdi. Onun, günün birinde 
varolacağım konuşmamıza ve 
yazımıza gireceğini düşünüyor

duk. !kinci kurultay açılırken ise 
ufak tef ek te olsa, için'de yaban
cı sözler olmıyan yazılar yazabi -
liyor, ·düşüncelerimizi anlatabili .. 
yoruz. 

öz dil sava§mda alacağnuz yol 
üzerinae lier Jrurultay yeni bir 
bakana başlangıcını gösteren bi-
rer taş sayılabilir. _ 

Onun için yurttaşlar, ikinci Jru .. 
rultayaan sonra daha engin ve 
'daha sıtmalı bir savaşmaya anık· 
b'ulunmalidarlar. · 

Ula• - Millet 
Kutb - Ştlplle. 

Sav - Dava 
irim - Hayal 
Bakana - Kıdeme 
(Bu ıözler tarama derıiıin'den alın

mııtır.) 

tin var?. -------------

- Bizim Mehmedin karııı do· f I Aakerf Davetler /J 
ğuruyol'.. Kadmcaiız da yapyal· 1=====m:::ıı=:ıı=sı::::::1S:-======-=a;s1 

nız .. 330 doğumlular 
- Ayol Mehmet kadını hıra • Eminönü Aakerlik ıuheıinden: 

kıp balığa mı gitti? 
330 dofumlu n bunlarla muUMle

- Hayır... Ama bir hey kayı· ye talti efradın ilk ve '°" yoldamalan 
ğmı kiralamı!... Çok para ver • ı . Eyl61 • 934 tarilaia.. baıhyarak 
mif, o da gitmif.. ' 10 • Tetrinienel - 934 tarihine kadar 
Kapmın önünde konufuyorlar .. devam edecektir. 

dı. Meylianeci ebe kadma ıu ge· Yerli Ye yahancı efradın illr yolda

tirdi, kadın bir az ötedekileri gös malan tek tarihli sinler"- öileden 
terdi: nvel Ye aon yoklamalan çift tarihli 

_ Bunlar <Ja kim? aünJerde ıene öf leden enel yapıla • 

- Bilmem. lstanbu1dan geldi- caktır. 
Mükelleflerin yeni harflerle yazıl .. 

ler. Ama arabacıda onları reri mıı niifuı cüdanlariyle .,.. ilriıer a • 
götürecek hal tialmadr. Nereye det vt1ika fotoiraflariyle ıuheye ıel
gideceklerini de 'bilmiyorum ya... meleri. 

Kadm gitti. Meyhaneci ile ko- Tecile tabi talebelerin mektepten 
nu!luğu eı~ada, Feyyaz Tilkiye ıe~kleri ••ıikalarda haasi ınufta 
bir feyler ıöylemi,ti. Kadm ıi .. bulundukları n terfi ıınrf edip ebne
dince Tilki meyhaneye geldi, mey diklerinin ıarih olarak yazılmıı olma-

11 ve bu veaikalan 'Aıkerlik meclisi -
lianeciye bet lira verdi: 

nin içtima ıünlerinde ltiaat tu\eye 
- Biz gidiyoruz, dedi. setirmelm. 
- Evet ama, arabacmızda ha) Hanıi ıünlerde hanri na-

nlmildr.. hiyelerin aon yoklama için aıkerlik 
- Ziyanı yok, arahayı ben kul- mecliaine ıeleceldm atafıda yuılmıı· 

lıınırnn. tır. 

Meyhaneci paranın üstünü ver· Emin8nil merku nahiyesi: 2. 4, 6 
mek istedi. Tilki almadı ve ıor· - Eylill - g34'. 

du: 
- Bir az evvel gelen kadın 

k!_.J• , 
~ır. 

- Ebedir. 
- Doiuran kimmit? 
- Balıkçı Mehmedin karısı .... 

Kocası on dört yatındaki oğluyla 
balıia ıider... Bir çocuia daha 
hl~ ihtiyaçlan yoktu. 

(,,...mı "*PJ 

Alemdar Nahiyesi: 8, 1 O, 12 .. Ey
lül - 934. 

Xüçükpı:ı:ar Nahiyeıi: 16, 18, 20 -
Eylül • 934. 

Beyazıt Nıhiye1i: 22, 24, 26 • Ey- . 
lül - 934. 

Kumkapı Nahiyesi: 30 Eylül. 2, 
3, 4 - Tetrinievvel - 9~4. 

Bituınum yoklama kaçaldf.n. e, 8, 
10 - Te,rinitft"el • OH. 
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l~TANBULA GELEN 
• 
IRAN Hükümdararı 

Yazan : niyazi Ahmet 

Mehmet Ali Şah, oğlunun boyunu 
uzatması için bir muallim tutmuştu 

-20-

Mehmet Ali tah, Büyükadada kaç kuruş koparmanın yolunu a • 
oturmak iatedi. Katibi husuıisi rardı. · 
Tevfik bey biri Con pafanın, biri Mehmet Ali şah, Jıtanbulda 
ona bitişik iki ev buldu. Biri &e - delicesine para sarfederdi. Oğul
li.mlık diğeri harem olarak kul · Iarı Mahmutla Ömer senede ıe • 
}anılacaktı. Mehmet Ali p.h, l • len yüz bin lirayı bitirmeğe me· 
randa bulunan oğlu Ahmet §ah mur edilmişler gibi akıllarına ıe· 
Kaçardan ıenede yüz bin lira alı- ' lenleri yaparlardı. Mahmudun on 
yordu. Bu para, onun lstanbulda- kadar otomobili vardı. Son sene· 

latanbula gelen mahlu 
Mehmet Ali Şah 

ki masraflar1na kifi geliyordu. 
Mehmet Ali ıah, bir müddet son
ra Amavutköyünde §İmdiki F ey
ziati liıesinin bulun~uğu Feride 
Sultan sarayını hazinei hassadan 
kiraladı. Sarayda yüz oda, köf k
lerinde da birinde on altı, birinde 
yirmi olmak Ozere otuz aftı oda 
vardı. Mehmet Ali ıah, burada 
dokuz ıene oturdu. Bol para ile 
aklına geleni yapıyo;, bütün günü· 
nü eğlence ile geçiriyordu. 

Şahın şahsi hususiyetlerini ya· 
1Cından bilen bir zat şunları söy • 
lüyor: 

"- Mehmet Ali tah f ıtraten 
hunhardı. Aaabile§tiği vakit, önü· 
ne aıelenin boğazından yakalar 
ııkardı. Bir gece Nedime ismin • 
deki hizmetçisi koridordan geçer· 
ken ayaklarını bir parça . hızlı 
basınıt, ta.hın kulaklarına kadar 
bu ıes akaetmi§. Vay gecenin bu 
saatinde şahın istirahatini bozan? 

Şah, eline geçirdiği çatalla dı
tan fırlıyor, bir gölge gibi uzak
laımakta olan hizmetçi Nedime .. 
nin üzerine atılıyor ve çatalı var 
kuvvetiyle yüzüne saplıyor. Hiz -
metçi kız, kanlar içinde yere ıe .. 
Tilirken, ,ah, mağrur adımlarla o· 
dasma çekiliyor. 

Şahın hamamcrsı olan T opa1 
lımail, bu gibi vaziyetlere en çok 
hedef olanı idi. 

Mehmet Ali §ahın yıkanacağı 
au biraz ıoğuk veya fazla sıcak 

olursa lımailin gırtlağmdan ya
kalar, sıkar sıkar ve bir tarafa fır~ 
latırdı. Zayıf, nahif bir adam olan 
lımail hitkin bir halde yere ıeri· 
lirdi. Şah, aradan birkaç saat ge· 
çince: 

- lımail, gel bakalım.. diye 
yanına çağırır elbise, ayakkabı 
ve eberiya para verirdi. 

Hamam günü Jımailin dayak 
yemediği nadir görülürdü. Da· 
yaluız geç.en günler uzarsa, la -
mailin u.nki enıeıi kaımır: 

"- Ah, ,ahm gazabı hümayun-ı 
larmı tahrik edebilsem, der!,, bir 

:erde iki kardeş Yıldız aarayına 
kadar girmiıler Ömer Farukla 
aı·kadaş olmuşlardı. Ömer Faruk 
haftanın ekseri günlerini mahlu 
şahın sarayında oğulları ile geçi· 
rirdi . Faruk efendi daha ziyade 
Mahmutla anlaşmıştı. Geceleri 

Beyoğlunda bir Rus barına da
danmışlardı. Kendilerine ayrılan 

locada sabahlara kadar eğlenir, 
para sarfederlerdi, 

Mehmet Ati şah, en çok sevdiği 
oğlu Mahmudun her yaptığına 

göz yumardı. Onun için hatta bil' 
muallim de tutmuş, kısa olan bo
yunu uzatması için muallime ay • 
Irk bağlamıştı. 

Muallim bey, haftanın muay • 
yen günlerinde saraya gelir, Mah· 
mut efendiyi soyar, muhtelif be • 
den hareketleri yaptırır, her ıün 
mezüre çekerdi. Tabii bütün bun-

ların bir neticesi çıkmıyor, Mah· 
mut efendinin boyu kıl kadar kı
mıldamıyordu. Fakat ne çıkar, 

şahın ve sevgili .ıoğlunun gönlü 
hot oluyordu ya • ı! 

Şahın lcühüphaneıi kitapla do
luydu. Türkiyede ne kadar kitap 
çrkarsa hepsini alırdı. Fakat bir 
tanesini açıp okumazdı. En çok 
merak ettiği ve bütün günlerini. 
gecelerini hasrettiği havai fiteği 
oyunu jdi. Bu merakını bir §ey ye
nemezdi. Havai fişek için ne ka • 
dar eser yazılmıısa kütüphaneıin-

de bulunurdu. Fakat bunların 
hiçbirini okumaz, okutmaz, bildi· 
ğini yapar, yeni yeni tecrübelerle 
uğratırdı. Yaptırdığı eğlenceler 
çok büyük olurdu. Bir def aıında 
fiıekler o kadar alev çıkarmıttı, 

ki itfaiye geldi ve eğlenceyi baı
tırdı. Mehmet Ali tah, bundan 
sonra bir daha böyle eğlence ter-

tip etmedi. Çünkü katibi huıusiai, 
Türkiyedeki vaziyetin nazik oldu
ğunu ihsas etmişti. Maamafih, 
ıah, gene bu eğlencelerle metıul 

olmaktan geri durmuyor, fakat 
fişekleri ateşlemeden yalnız ter • 
tiplerini tanzim ediyordu. Uzun 
çalışmalar neticeıinde hakikaten 
büyük bir eğlence tertip etti. Muh
telif direkler araaına gerilen tel
ler üzerinde ve dir.ekleTden direk· 
lere yirmi dakika bilafaııla fi,ek
Jer gidip gelecek aurette bir tr 
bat vücuda getirai. Fakat bunu 
yakmak ve seyretmek için hükir
mettcn müsaade almak lazımdı. 

Şah: 

- Bunu ben şeyredemiyece· 
ğim. Bari yaptığım emekler bota 
gitmesin. Ben Avrupay~ gittikten 
sonra hükumetten müsade alıp 
yakınız.,, dedi. 

Şah, Avrupaya gittikten sonra 
adeta vasiyeti yerine geçmif, ar • 
zusu yerine gelmitli. 

(Devamı var) 



-• Meraklı bir sergüzeşt romanı,-• 

Edgar Pi.p'in 
son maceraları 

Yazn : Arnold Galopen 

Filmde hırsız rolü oynıyanın Edgar 
Pip olduğunu anlamışlardı 
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değilıin. Haydi bakayım, söyle 
nen var? 

Kongada 

Dile dair 
Lisaniyat doktoru Mehmet 
ŞUkrU Bey f aydah bir 

konferans verdi 
Konya, (Hususi) .- Şehrimiz 

halkevinde liaaniyat doktoru Meh

met Şükrü Bey tarafından dil bil

l'İ•İ ve dil düzelmesi hakkında 

faydalı bil' konferans verilmit ve 

alaka ile takip olunmuttur. Kon

feransta vali Cemal ve fırka reisi 

Şevki Beyler de hazır bulunmuş-

lardır. 

ıa 
Bolvadin'in güzel ve 
sevimli nahiyesi: Çay .... 
Güzel yol-Pancar tarlaları - Eski eserler-Bele

diyenin varidatı - Ticaret işleri - Korular. 

Çay, (Hususi) - Çay, Afyon· 
karahiaarından 45 kilometre mesa· 

fede, Sultandağı eteklerinden gü· 
zel bir sathı mail üzerinde Bolv2 
dın kaza11nın en tirin bir nahiye 

sidir. Bolvadına 15, iıtasyona 5 
kilometre mesafesi vardır. Nafr 

tarafından tamir edilmekte olan 

yaicı, 20 bakkal, 4 manifatura, 
kasap, 4 terzi, 2 kunduracı, 1 
menici, 4 tüfekçi ve deınirci, 
man 49 dükkanı, 1500 baneıi, 
camii, 8 mesçidi, 30 çe,meıi, 

hamamı, 1 parkı ve 1 tam tetkil 
lı (5 muallimli, 300 talebeli) 
mektebi vardır. 

BundaQ 80Dra M. Neyi aaye.in 
ele yalnız ıüzel filmler oynadık. 
Hele bunlardan " Grin parktaki 
lmranlık lıldiıe,, filmi hakikaten 
bir .. he.erdi. Bu filmde ben gene 
..tri liınslık ye ıoysunculuk kralı 
olmutfum. Bundan ıonra yalnız 
liınarhk ye ::aabıta filmleri oyna 
mala },qladnn. Ah ne çareki, ,u 
IOJ'IUDCUluk yok mu bana hayatta 
ileiil filmde bile önüme met' 
neticeler çıkanyordu. 

Biraz dü,ündükten sora ıtüt· 
)"Oda herkesin ona Madam Edgar· 
Pip dediklerini ve bunun ne de
mek olduğunu sorunca da maka· 
leyi gösterdiklerini söyledi. Tam 
bir sükunetle: 

- Bu latife de ne oluyor? de-
Mehmet Şükrü Bey dil bilgisi- Çay - Çay istasyonu - Bolvadın Aıarı atika: Selçuklar devri 

nin beteri faaliyet olduğunu izah caddesi, Türkiye yollarının er. yapılmıt bir medrese ile harap, 
ederek dilin men~i ve tarihten e- geniş, en ferah ve en muntazamla- kat tamiri m:imkün bir kerYa 
velki deYirlerdeki inaanların ko • rındandır. ray vardır. Genit mezarlıkla 
nutmalarmı ve hayvan sadalariyle Çayın §arkı cenubisiıaden Su! da bir tek yazılı mezar taıı kal 
tabiatteki sadaların taklidinden tan dağından çrkan suyu bol biı mı,tır. Selçuklular devrine ait 

şaylelri: 

' dim. 
- Alem ıenin eski bir aoypn

cu olduiunu ve ıinema perdesin
de de ıeni tanıdıklarmı ıöylüyor. 

Gülmeie bqladım. 
- Sen de bunlara inandın ha? 
- Hayır, Stanley, in&Dmlf de-

ğilim. 

nasıl istifade edildiğini anlatmı§· 

tır. 

çay akar. Mecraıının genitliii 
bazı yerlerde seksen - doksan 
metreyi ıeçer. Bu çayın suyu, zi-

"Grinpark filminin oynanma 
emclan birkaç ay sonra Pariı ıase 
telerinden birinde, beni cidden 
çok müteessir eden ve dü,ündü1'en 
~u makaleyi okudum: 

- Şu halde niçin lnı kadar mü· 
teeNinin?. 

Dilin tekamül ve değitikliğini 
raat mevsiminde, muntazam arkve bu deiitikliklerdeki baılıca 
lar vasıtasiyle bahçelere ve tarla • 

"Dün Pariıte "Royal Sinema,, 

da fevkalade ıüzel bir film .Pıte 
rildi. Bu filmin mevzuu, bir çok 
meraklı eserler meydana getirmi, 
olan muharrirlerimizden Deıire 
Şedril'in "Grinparktaki karanlık 

hidiae,, romanından alınmıthr. 
Filmdeki bathca rolü yani sahte 
milyoner rolünü, AmerikaHa bü 
yük hir töhret sahibi olan Stanley 

Freıaryo oynamaktadır. Bu san
atklr hakikaten sahne hususunda 
çok kuvvetli vaııflar ve kabiliyet 
ler aahiıbidir. Fakat, Pariain zeki 
Polis müdürü M. Kuvre~ Stan 
ley fregoryonun tah11ncia, vaktile 
kendinden çok bafiıedibİ! olan 
Edıar Pip namında birini tanıdığı 
nı .CSylemiftir. Eier bu iddia doi 
ru ise aanatlclrm hırsızlık rolünde 
muyaffak olutunun sebebi aşikar 

dır. Herhalde bazı sinema kum 

panyalal'ID.1" kullandıklan tahıala 
rm maziıini tahkik etmeyip böyle 
tabmlrlan kullanmalan teeuufe 

defer. Belki de yakmda kürek kaç 
kmıfarmdan birinin ıinemada F ra 
do P,i mefhur lcatillerin rollerini 
ye hayatlarım oynadıklarına ,.hit 
ol.-.lız. Bu ıibi afıyalde hakiki 
artWiedn bugibi aabıbhlarla oy 
nemalı reddedeceklerini ümit ede 
rh.,, 

Koddufuma uinmrttım. Yü
dımde yaplDI! olduğum makyaj 
tacHlltma r&tmen beni tanmı .. lar 
dı. Demek yaptığım makyaj kafi 
plımemi,ti. Tanıyan adam heni 
blrçol( defalar yazıhaneıinde gör 
milt olan bir zat olacak. Herhal 
de, meelek 11rlannı sıkı sıkıya sak 
l•-k mecburiyetinde olan bir a
damın böyle btr patavatsızlık yap 
mur hiç de doğru değildir. Çünkü 
1nı hat benim için hakikaten elim 
neticeler Yerecek bir 9eydir. Bun
dan eonra, töhretimi çekemiyen
lerln llatlirlü tahkir ve tezyifleri· 
ne ufrayaaian muliakkaktır. Ga 

- Alemin bizimle alay ettiti· 
ni ı&rmenin kolay olduiumı zan
netme. 

- Merak etme, dedim hunun 
taıhihini talep için ıinema mü • 
dürlüiüne bir mektup ıönderece· 
ğim. 

Yüzüme baktı ve sonra heye
canla boynuma eanlarak: 

- Bütün bunlann Yalan oldu· 
ğunu biliyorum. Fakat doğru 

dahi olsa .,.,... ka~ı perverde et • 
tiiim afka zerre kadar halel ıel
miyecekir. 

Alt miniwmm mert lm.1~~·~~-

• . . 
Meselenin kolayca ört 'bu edi· 

leceğini zannetmit ve fakat ra· 
kiplerimin tezvirlere deY&m ede • 
ceklerini dütünmemi,tim .• Az D • 

man sonra, Pariste aleyhimde 
tiddetli neıriyat yapıldıimı gör· 
düm. Hatta "Sinema Mecmuası,. 
nammda bir gazete çok ,iddet· 
li bir surette aleyhimde bulunu· 

Yor ve ıinema artistlel'i aendika11· 

dört miıalleriyle gösterilmesi, 
dünyadaki dil sruplarını sayarak 

Ural - Altay (Türk), Sami diller, 

Hindu Avrupai, Cermen ve İslav 

dtlleri ve bunlann aksam ve tube

lerini ve aralarındaki münasebeti 

misallerle ıöstermittir. 

Bu konferansa bilhassa mual-

lim ve talebelerimizle memurin iş

tirak etmit ve herkesin üzerinde 

iyi bir intiba bırakmıttır. 

•• uç 
Gemlikte kahveci Hafız Meh-

met efendinin hanımı bir batın

da 3 çocuk doğurmuftur. 1kiıi ebe 

Sabire hanım, biri doktor Münir 

Halil Bey tarafından alman bu 
çocukların sıhhati yerindedir, üçü 

de ıürbüzdür. Üçü de kızdır. 

o 
nm derhal tahkikat icrasını ve K } h b 
sendikanın namus ve terefini ih - arta mu are e-
lil eden Edıar Pipin kovulmaıı • • •d ) l ki 
nı istiyordu. sıne gı en ey e er 

Mesele o kadar vahimletmitti Tekirdağ, (Hueu.ai) - Berıa-
ki, M. Veyi hile mütee11ir olmut· mada leyleklerle kartallal' arasın • 
tu Bunun l·çı·n ıı"nema aan· 

· da bir mücadele batladığını gaze-
atkarlanndan mürekkep · bir 

m-ele~ telerde okumuttuk. Şehrimizde heyet toplanarak ~ J. 

tetkike ve beni dinlemeğe bulunan leyleklerin de yuvaların · 
karar verdi. Bu içtimada lizımıe- da yanularını bırakarak ayrıldık
len izahatı verirken oday•, heni ları ve 'burada paYTUlara bakmak 
tanıdığını ve Puaıi hapiıhaneıin • üzere yalnız bir kaçının kaldığı, 
de benimle birlikte bulunduğunu bazı yavrulann öldüiü görülmüt· 
iddia eden Bebert namında 'biri 

tür. Leyleklerin harbe iıtirak et
ıirdi ve beni ıörünce: 

-Ta kendiıi, dedi, tepeden tır- mek üzere ıittikleri anlatılıyor. 
nağa kadar Edıar Pip ! 

Fena halde ıinirlenerek: 

- Kendine ıel miekin herif, 
dedim, Edıar Pip olsam aana 'ben-
zerdim. 

--o--

Ağız kavgası neticesinde 
derken adam öldü! 

za.eyi GlaCliıten ıizledim. Maal· --
1
-sta.n--b-u_l _Y_e_d-in_c_i-ic_ra_m_e_m_ur_lu--

eMJf, daha ıtütyoda iken makaleyi 

Gönenin Ali.ettin köyü ta§ oca
imda çalıtan amelelerden Balıke· 

sirin Vicdaniye mahallesinden 
nalbant Naim oğlu Ahmet ile O 
dulu Mehmet oğlu Mehmet arasın· 

olcamut. Otelde bulunduğumuz ğundan: 
zaman Gladiain yüzünde gördü- Paraya çevrilmesine karar ve
füım teessür alametleri bazı fev· rllen gayri mübadillere ait 1000 
ICallde haller olduiunu iıbat edi- ve 200 zer liralık m ader bono 
yiioidu: ağuetotun 7 inci ıünü saat 11 de 

lıtanbul esham ve tahYilit boraa
- Nen var, dedim, benim sev- 11nda ikinci açık arttmnaıı icra 

ıili Gladiıim? olunacajmdan mahallinde hazır 
Be · • " H" 1 k - nun m1 nem var.··· ıç.. hu unaca memunma müracaat· 

- HMw. bayrr. her vakitki gibi lan ilin olunur. (1883) 

da çıkan ağız kavgası neticesindf 
Ahmet yanında ta~ıdığı bıçağı çe
kerek Mehmedin sol göğsüne sop· 
lamıt Mehmcdi yere sermiştir. 

Mehmet yaralandıktan iki saat 
sonra aldığı yaranın tesiriyle öl 

müttür. Katil Yakayı müteakip 
jandarmalar tarafından yakalana· 

rak adliyeye verilmittir. 

lara tevzi olunur. Çay belediyesİy· 
le pancar fen memurluğu, suyun 

muntazam tevziini müştereken te
min ederler. 

Çay ahalisi çalıtkandır ve umu· 
miyetle çiftçidir. Gerek ekin ve 

pancar tarlaları, gerek bağ ve bah
çeleri niuntazamdır. Bu hususta 
nahiye müdürü Haydar Beyle 

pancar fen memuru Nazım Beyin 
çiftçiyi irıat ve tenvirleri en büyük 

vazifeyi görmüttür. 

Hülcô~·•· l.-1·.l!.r- -- ..... ~
telgraf daireleri biribirine mµtta-
sıldır. Karşılannda küçük, fakat 
çok tirin belediye parkı vardır. 
gazinonun üst katı eskiden otel· 

mit; şimdi pancar fen memurlu • 
ğudur. Gazino, küçük bir sahneyi 
de muhtevidir. Seyyar tiyatro 

kumpanyaları Çaya uğradıkça 
temsillerini burada veril'ler. Bele· 
diye gazinosunda timdi bir saz he· 
yeti vardır. Büyük bir rağbete 

mazhar olmaktadır. 

Çay nahiye müdürü Haydar 
Bey, nekreguluğu ile methur sabık 
mal müdürlerinden Şair Sarı Galip 

Beyin oğludur. Tıp fakültesinde 
okuyup ıon sınıf imtihanları esna· 
sında politika hayatına atılan 
Haydar Bey, nahiye müdürü ol • 
madan evel fırkacılık hayatı geçir
mit ve birçok nafi hizmetlerde bu-

lunmut, bir müddet de ticaretle 
uğraşmıttır. Görgüıü, 'bilgiıi arı 

gibi çahtkanlığı ile birleten Hay · 
dar Bey, nafiz telkinleriyle ve çiz· 
diği mesai programlariyle az za· 
man zarfında Çayda f ev kala de 
mühim itler görmüttür. idareciliği 
sayesinde halkın muhabbet Vf 

hürmetini kazandığı gibi bütün 
memurların biribirleriyle kaynata· 
bilmesini temin etmiş ve dediko · 
duları, münaferetleri külliyer. 
ortadan kaldırmıştır. Çayın bütün 
memurları, istirahat zamanlarını 
bir aile efradı gibi birlikte, ne~ 
ve saadet içinde yemeklerini l:ıeı: 
birlikte yemektedirler. 

Nüfus: Nahiye merkezinin nü· 
fusu 5 bin, nahiyeye bağlı 19 kö · 
yün nüfusu ile birlikte 13 bini mü· 
tecavizdil'. 

Bina adedi: Çayın Aşağı, Yeni, 
Tekke, Vakıf, Yaka, Demirağaç, 

isimli aekiz mahalleıi, 7 berber, 3 

zı tatlar çetmelerde görülmekti 
dir. Türklerden evelki medeni 
lere ait eserlere de perakende 1 

larak tesadüf edilir. 

Belediye varıdatı: 1933 te 11 
ve 1934 senesinde 12,500 lirad 

Tiracet: Afyon, pancar, zah' 
batlıca ticari maddelerdir. 

istihsal miktarı: 6000 ton P-' 
<:"'r, 1875 ton buğday, 1150 t 

arpa, 50 ton mısır, 8000 kilo 
yon, 70 ton haıhq. Bu ıene 
hektar pancar ekilmittir. 

Hayvan adedi: 3000 koyun 
keçi; 1200 manda, 1800 kara ıı 

Baytari i,ler: Çay, muayene 

tasyonudur. Baytar, Şükrü Bey 
-!-..l- L!_ ........ : .. n,,._.,.ı ... 
lenmeden çalı91r, mütemadJ. 
köyleri teftİf eder. 

Korular: Sultan dağı ıathı 
linde tahminen 1600 hektar m 
rında bir me,elik ve ai:açlık 
dır. Belediye tarafmdan m 
faza olunmakta, temizletti 
ıenç fidanlar yeti,tirilmektecli 

"· .... 
Tekirdağı Halkevindf 

Tekirdaj, (Huıuıi) - H 
komiteleri içtima edel'ek yeııİ 
re heyetlerini seçmitlerdir. 

•Halkevi spor komitesine 
avcılar birliği her ıene 3 a 

ta yapmakta oldukları avcılat 
ramını bu sene karpuz kal 

bahçesinde yapmıılardır. 8 
münaıebetiyle ni,an atılla. 
leri ve müsabakalar tertip ed. 
tir. 

Muğla gençleriııill 
seyahati 

Bordum, 4 (A.A.) -
halkevi ıe~leri dün sabah 

ma ıeldiler. C. H. F. e tll 
ıençler tarafından harar• 

tılandılar. Miaafirler ~ 
bir müsamere vermitl!r •• 
Bodrumlular tarafındaO 

1 dit• 
hisleriyle alkıtla.nmıt ar 

---o--

Çankırıdaki ...-4 

Çankırı, 4 (A.A.) -.~ 
Geneler birliği B. takı1111 

kırı klü'bü oyuncuları ~
pılan dünkü maçta G~ 

l . tıt• 
takımı 3 - 2 yeni 11ut 

lnıaat mektebi 0 1" 
Çankm klübU oyuncutatl 

·ıı.da yapılacak olan intı 
kalmıfhr. 
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i '" ~~li. --~-. 4 Jt;ıf~ 
~ Yüzme Müsabakamızın 
~ günü yaklaşıyor ... 
le-

Gazetemize uğrıyarak adlarınızı 
· yazdırmakta geç kalmayınız 

atvAKlT" ı··· d · u·· 'İle ıenç ıaı emzc ıge teı-
~unda her yıl tertip ettiii müsa
..... elan hiriıini 10 Ajuıtoı Cuma 
""'-t.lodacla yapıyor. Geç... yıl yap-

' . ~üaa~~~a ild yüz elli ıpor
ılllııı ~· lftiraki, musabakalanmızm ıör· 
~ l'aibetin süze1 bir mitalidir. Şim
~riiyoruz ki; ıeçen yıl müsa- 1 

-.. IZm batlıca hedefi noktaıın- , 
~11.i lıiai eevindiren hu rakam bu yıl 

me antrenörü) Salim Ahmet Bey 

(Doktor) Kadri Bey (Galatasaray 
klübü denizcilik ıubesi reisi (Fahri 
Bey (Beykoz klühü denizcilik ıubeıi 
reiıi) Rüıtü Bey (Fenerbahçe klübü 

denizcilik ıubesi reiıi) A. Sırrı Bey 
(Gazetemiz yazı itleri müdürü .. ., ıpor 
muharriri) Ihsan Bey (Cümhuriyet 
gazeteaj ıpor muharriri) izzet Muhit
tin Bey (Haber gazetesi ıpor muhar
riri) Eıref Şefik Bey (Akıam gszetc
ıi ıpor muharriri). 

1) tle bunun üıtünde olacaktır. 
ıı.u.. ~ aWıayı fulalaıbrmak ve 
"- ~a en küçük yaıtan itiba • 
~ \ituıa ıençliiin iıtirakini mümkün MUeabakalar lc;ln yazılma 
his i1-Jr için müsabaka programını Müsabakamıza iıtirak için ya gaze-
~I tattuk. temi&de "Yazı müdürlüiüne" grlerek 
• .-.aram tudur: yahut cloirudan dofruya Moda hama-
.. Uaabak• proır•mı mr ıabibi Ihsan Beye müracaatla iıim 

1 
<tocuklar kıımı) yu:drnnak veya bunu bir mektupla 
- 60 llM!tre (Myl) ll Yaflll& bdar kız hildinnek kilidir. Geç kalmamak için 

2 
~kJar için vaktiyle müracaat edıniz. 

- SG metre ( Styl) ız y.,ma kadar er
i kek çoeuklar için 

- 60 ~ (Kurlıatalama> ıı yaıma 
t kadar kız çocuklar ı~ 

- at metre (Karlıafalama) ti :ratma 

1 kadar erkek ÇOClll)dar l~la 
- ~9 metre (Serlteet) n - H yafmda 

t kızlar için 
- 30 metre (8ubeat) ıı . H ,..,uuıa 

1 erkekler ıetn 
- ı 00 metre (Serbest) H • ı8 yaımda 

lndar için 

- ... metre (Serbeıt) H ·ıs 1afllld• 
1 •rkekJer itin 

- ıoo metre (Serbest) 11. ıs Yatına 
.. laalu lota 
.- ıto metre (~rbelt) UJ - ıs yqın-

tı da erkekler için - :_:ıtre (Ku"-lalama) ll. H ya
'8 - .. lmlar lola 
(8 ı.:e!:'8 (KorflataJ.ama) 11. H ya. 

- luu lne~ekler ı~ 

Dikkat 
Müsabakalanmrz için timdiye ka· 

dar yazrlanlann suetemia yazı mü • 
dürlüiüne ıelerek, müıabakalara ıir
mek üzere hurrladıjınuz mühürlü 
kartlardan almaları ve 9 Aiustos ta· 
rihli ıazetemizde verilecek taHmatı 
mutlaka okumalan lazımdır. 

Atletler çağınlıyor 
Atletizm federasyonundan: 
Semih - Mehmet Ali - Raif -

Müfabbam - Ragıp - Ziya - Be • 
ıim - Fethi - Teoahiridi - Garbis 
- Sedat - Tevfik - Haydar - Nec· 
det - Pulyoı - Fethi - Muıtafa 
(Atla,.ıer) - Veyıi - irfan - Ateı 
lbrahim - Kar•kaı - Papadöpulos 

~ -............_ re (Kunap&ama) H • 11 

lt - ~-........... -:,_-:;~~~~-ğlt.ıfılliiaei;Ti;;;ıır.:;ım.-ıeo metre c•arlıafa!mnaJ 'iı . 11 iil9i; 
1' ,......_ erkekler ~ lerin: 

- 1" metre (.Karbatalama) 11 • ıı 1 - Alb adet fototraf, nufuı kl· 
ıe Yatında kızlar için fıdı ve Balkan oyunlar için muhtemel 

- ıoe metre (Kurb:ıfalama) 18 • 11 bir ıeyahat için izin alınmak icap edi-
l>iJck......_ erkekler için yorsa nereden ve ne suretle alınacağı 
'~ t: Yukardaki müaabalralara hakkında tafsilatlı bir pusula ve ika-
1.:..._-~ •es.nıeJerine veya müsabaka • 
ı;"" il met;-ah adreslerinin iki gün içinde 

· rnuı olanlar iıtiralc edemez • Cağaloğhında FederaıyonJar merke • 

(lıı:ı zine brrakmalan. 
l't 

0 "YÜlder k11mı) 
l• " 1 .. l8etre 2 - Ayni atletlerin koıucu, atlayı-
ı - ıoo (lerbeet) ...... ıar •~in 
' -

300 
lllftre (Sırt lleta) erkekler lfln er ve atıcı olduklanna eöre apiıda 

'e tos. •etre (llarbataJama) erkekler yazılı ıün ve saatlerde Kadıköy ıta • 
... ıoe dında muallimle birlikte çahımak üze-

,1 lelJı lnetre CKDrbataJ&ma) bananlar re hazır bulunmalan teblii olunur. 

.. : ~ ftletre CSerlleat) erkekler l"ln Abcrlar: Pazar - Çarıamba Cbeı· 
..,. ..._. ~ te) Cuma (dokuz buçukta). aa ifa. <Maka..,_) erbklPr 

le - a..trak Atlayıcrlar: Cuma (Dokuz buçuk . 
'- ' lta>"ralc Y•l'lfı CIUttpler IU'Umda) ta) Çartunba (beıte). 
'~ Yantı Cllurm••r arunula) Koıucular: Cumartesi - Sah 

'9 ...._-.ır. <Sert.es&) rueteoller ara- (Beıte). 
..... ao · 

il ıc-. ~Sertleat> sa Yatmdan yu 
" ..... :~ <~ :n=.ur1. Ajanslar kongresi 

.... ı\n __ nrtJ .._..., . 
.. , "1.ıt) (KaJeı 2 llH!cbart, ı lh· 

.. """ı\~r Cilan a.. ~ lllllar arumda) 
'1 ...., ..... lllU1a1ıa1cae, (IOüpler ara· 

\' .... 
direk Ulerbeao 

ı..._~ ...... , .......... z 
~ ~Cla ltlrincilik ve i-
'-~ ~arla lla lOPU •• • 
.. _ '~ laknna lllUN '"""a-. he4;J'eler Verile ~lya, ku-

-ıoq ., ce""'r. 

~ •••tertip heyetl111lz 
lıı..... .. .~ h-.yetimiz ıu .. -.._ -..:__ · ~ -...d mu-

Bu ıene ajanılar konrreıi Ri • 
racla aktolunacaktır. Ancak, u -
mumi içtima olmadıiı için kon • 
greye biz ittirak etmiyeceiiz. 

Anadolu Ajan11, Polonya ajan• 
11, müme11ili Möıyö Sibiçki'yi 
tevkil etmittir. 

Kongrede, ajana muameleleri • 
ne, telıiz telıraf iıtihbaratına 

dair göriitülecektir. 

Kadıköy sulh icra dairesinıien : 

Gözlerimizin de zevkini tatmin eden 
Radyo : 1 elevizqon 

-Biz de bir "Radyo teknik laboratuvarı,, kurmalıyız!-

. . 

Çok muvaffakııetli lkı televizıon tecrUbeel 

Birkaç ıene içinde dev adım· nı kim temin edebilir?. re geriye nakletmek için kifi ge • 
JariyJe yürüyen radyo insanların Gelecek harplerde, ekseriya liyor . 
birçok itlerini ıörmekle beraber, aldanan dürbünlerle kopan ve ko· Memleketimizde ıünden ıüne 
zevklerini de tatmine bqladı. Ya· artmakta olan radyo amatörleri -
kın zamana kadar ır~afonculu· ı;;; ni hük\imetinin murakabeıi altm-
iu hırp~lıyan radyo timdi de ıine· da çalıthracak bir (Tebtik libo-
ma ve ıınemacrhğı hırpalamak Ü· ratuvarı) kurulmasmm çok fay • 
zeredir. Hem de öyle bir zaman. dalı olacağını dü,ünüyorum. 
da ki (Sesli ıinema) henüz teka· Belki bize biraz pahalıya mal 
mülünü bulmuıtur denemiyor. olacak olan bu teıebbüı hem fen 

bilgimizi genitletmeğe ve ltem 
Sahnede gördüiünüz resimler de hazan birer teıadüften ibaret 

bu hakikatin en farklı misalleri • 
dir. Televizyon timdiye katlar ol· olan ihtiraların topraklarımızda 
dukça pahalıydı. Bununla bera • da ,doğmasına bir yardımcı olur • 

her pratik de delildi, kolay yapı- du. 
lamıyordu. Şimdi tekamül etmi§, Memleketimizde bilgiıini naza-
h~m de biziİn paramızla nihayet riyattan ziyade ameliyat ve tatbi-
yüz lira ile edinilebilecek bir ha· kat ıahaamda itletmek iıtiyen, ya-
ı~ gelmittir. pacakları tecrübelerin müıpet ne• 

ticeler vermesi kuvvetle muhte· 
Bu itte, en ziyade Almanların 

il'.• lnaiJi .. J.,in lcuvv•tli calupl;l -
larlyle q..,rlq..,ıinia. Propapn -
ela, reklam ve iakdlp iatiyen bul 
i~i milletin bu icattan aıkeri si • 
lahlanma ıahasında da istifade 
taaavvurundadırlar. 

Genit bir meydanda yapılan 
bola fÜre§ini bütün inceliii ile 
gösterebilen televizyon lletinin 
yann hrhangi bir harp meydanını 
erkanı harp reiainin olduğu ,ibi 
gözü önünde bulunduramıyacağı· 

Radyoalle beraber bir 
televizyon makinesi 

parılan telefon tellerinin görüş ve 
bildirit kabiliyeti yanında televiz
yonun hizmeti ne kadar ehemmi· 
yet ve kat'iyyet kazanıyor. 

Basit bir televizyon iletinin 
yanma kurulan ufak bir irsal ci -
hazı harp meydanını iki yüz met-

mel olan, fakat bu tecrübeleri ve• 
saitaizlik yüzünden latltiJc edemi • 
yen hirçolr fen adaml&l'llllla Tar

ken Avrupanm yaldızlamnıt ve 
cililanmı' birkaç demir parçasına 
binlerce lira vermeli kimsenin iı· 
temiyeceği gayet tabiidir. 

Bugün proje ve temalarını az 
çok kavradığımız irıal makinele
rini - gene ecnebi bir profetö· 
rün - direktifi ve kontro)u altın• 
da kuramıyacaiımızı kim ıöyliye-. 
bilir? . 

Istanbul Radqosundan şikliqetler 
Yazlık Ye ıene yazıyoruz: 

Radyo meraklılamın devam eden 
tikiyetlerini epeyce zamandır 
dinliyoruz. Şirketin tatbik ettiii 
proıram ve bilhuıa programp1 
mühim bir kısmını tetkil eden a· 
Jaturka muıiki luımındaki diif ük
lük meraklıları çok müteeııir et· 
mektedir. 

Bir memleketi tanıtacak mühim 
unsurlar araıına •İren radyo net· 

söylemeje bilmem lüzum var mı· 
Okuyucularunııın ıikiyet ettik· 

lni belliQa§lı noktalara bir dah· 
, -. ret edelim: 

J - Kııa bir zamanda biteceğ · 
:ian edildifi halde birçok zaman 
tlanberi devam eden franıızcr 

· leraleri. 
2 - Ya irsal makinemizin fe 

anlıiı veyahut da bu i,te kullanı 
IRn müteha11ııın muktedir olma· 

yıtı yüzünden gürültüden batka 
bir ıey dinlemedijimis ''Atef ve 
Gi•ı.e§,, klübünden nakiller. 

3 - Cuma ıünleri ıelamsız ' -
aabahıız batlayıp ve ıene öylece 
biten gramafon netriyatı ve çalı· 
nan plikların iyi ıeçilemem•i. 

4 - 'Milli musiki,, adı altında 
yapılan bir kııım netriyatın dü· 
şüklüğü. 

"· "· ~~ı~ine (~~~ ~ hlr•••••••••••••••••••••••••••• 
zımba!) tarkııını aokmak ve bu · 
na mümasil bircok manuız feyle· 
ri biraz da "Muıikimiz bu·'· 
~fklinde dinletmek doğru olu• 
mu?. 

Türk edebiyatının en 

eserlerinden biri: 
---·--------------------

•• guze 

~: ar •enttan terek-

~ 1 P91cteıi lk 
•"'!6 a.ı".'etaı,.cn.q ! ( ~tireı ve at. 
~ ~ a., O. ~ılen11~~) Ek
~) tt: . . (l>ellİ&cilik k. ldulrii reiıi) 
... ~-~ Bey feclerae1onun • S'"'i> h.i cı.ıa...,,.ı ~cililc 
Ş,. ~ .... ~b~•lanltul de • 

Meı'ut Cemil beyle, radyo tir· 
ketinde çalıttıiını öğrendiiimiz 
udi Cevdet bey gibi muıiki kabi· 
liyetlerini daima ıörüp ta.kdir et· 
tiğimiz arkadatların bu iti bir ar 
evvel nazarı dikkate alarak netri· 
yata ittirak eden ırupların yao 
;ık!arı reperetuvarı evvelce tettdl
etmeleri lizımreldiii kanaatinde 

Ayaşlı Ve Kiracıları 
Büyük ROMAN 

Yazan: M. ş. 

~ ~ >Ga .. 1,81) \r rralunan Bey 
~-~ .. > z· ahdi ae, <Bab
<~~~ ~ •na.,, (kapta.\ 
~ı ildıacı ' ~- P. Riodt (F~d '-> ı.. ~lrte0~dtirii) Her ATJnan 

.,.._. .A ı bcd n 

Bir borcun temini iıtifaıı zım· 
nmda mahcuz olup ıatılarak para· 
ya çevrilmeıi mukarrer bulunan 
teker kazanı ile bir adet motörün 
11/ 8 934 cumarteıi günü ıaat 

10 dan 12 ye kadar İstanbul Ke· 
tenciler ka.pııı Sabuncu hanında 
açık artt?rma ile ıatılacajından 
yüzde ilri buçuk reımi delliliyeıi 
müıterisine a;t olmak üzere talip· 
lerin rnezkUr gün ve ıaatte ma· 
hallinde hazır bulunar.ak memu· 
ra mürac..'\at eylemeleri ilan olu· 

Kitap lıalinde çıktı, f iatı elli 
kuruş, satış yeri V AKIT yurdu 

yiz. B . 1 k Halkın ıözü ve halkın arzuıu U 888rl mut 8 8 OkUyUnUzf 
""ICJtlaııd on terbiycıi h.:.>

r Ferenezffy (Yüz. nur. (1689) 
~~~dile~~rad"~~~in~ı•··~··•••••·~··•••••••••••~ 
dikkatle görmeai llznnreldifin · I~ 



~iKAYE 
. 

ÇOCUK 
- Bilaen, Saliha, ne kadar iıti

yorum, bir çocujumuz olaun. 

- ı ... 

Yazan : Ali Enver 

Trabıon • Kanka.e yolaaa G6mtııbaae Villyeti dabiliade 
lubet ecl• kaamıncla 7apdacak "259756,. lira kqif bedelli tea
.i1ei ımal imallt, fOle •• mlltemadl tamirat ekip biaalan iaıaab 
kapılı sarf uaulile •lnakaaaya koa11lm111tur. 

Mlaaka• G&mlthane Vill1et lroaataada 25181934 Cumartui 
pil ••t 15 te yapalacakbr. • 

Mllnakauya iıtirak için Yerilmesi lbamıelen muvakkat te
lllİllat •19482,. liradır. M&nakua1a iftirak etmek iıteyealerin 
teklif mektubunu ıutaaaede ya11b oldap veçhile ba11rlayarak 
mlaakua ıaatiaden enel G&m&tlıaaede Villyet koaapada 
mlaaka1a komiı1oaa reilliti•• te't'di etmeleri Y•J• bu •atten 
enel yaııl olmak prtile gladermeleri llllmdar. 

811 ite ait prtname ·~ mltem•imi olan e•raka iıteyealer 
Gllmllflıaae, Ankara, lımir Ye lataabul Nafıa ~ımlbeadi~~kle
riade matall• edebilirler Ye mezk6r e•ralu 13 bra mukabılande 
Glm&tlaue Nafıa B•ımtlhendiıliii•d•n ve Ankara Nafaa Vekl· 
Jeti Malıeme M&dlrlOğtbİden 11ba alabilirler. (4315) 

lstanbul belediyesi Sular idaresinden 
1 - Kl*'tbaaecleki terfih havuzları için 6,600 metro mik'af>ı 

Saltaa Çiftliii kumu aaba ahamaıı kapalı zarfla ebiltmeie ko· 
aalmaıtur. 

2 - Ekıiltmeye ıirmek iıte1ealer Takıim'de Sıraıer't'ilerdeki 
idare yuaesiae •lracaatla bir• lira Yerip prtaam•Jİ alabilirler. 

S - Teklif urfl..,... aillayet 15 • 8 • 954 Çarpmba giinü 
aaat on cllrde kadar MOdllrllte •erilmit olmua lizımdır. Bu 
... " .... .,. teklif kabal e4il.... (4457) 

r-TAKViM-ı 

• PAZAR Pı:ıartesl 
!! Ağ as tos 6 .Ağastos 

23 R. Ahar t4 R.Abar 
Güa doğuşu Ş.00 KOi 
Güa batısı 19.2~ ıuı 
Sabah namazı 4 o' 40S 
Oğle namazı ıuo ıuo 
ltlndl ııamaıı 16.14 16.14 
Akşam namazı 19.2:! 19,!t 
Yatsı ııımazı 21.11 21 .09 
lmsıt 3.01 3.0! 
Yılın gtçu günlırt 110 2ll 
Tılro talın ıünlerl 1!15 1114 

1 

• t9SJTlrt Bor.l t7.70 Elıttrlt -.oo 
• • , • n '6,SO Trı•nv -,00 

• .. • m t6.60 Rıhum -.00 
•lstikrbıDıhllt 1 94.50 • Aaadola ı •660 
•lrıaaı lltltrul 95.- Anadola 11 47,-

19'8 MU ... - .00 Aaadohl Dl -.oo 
1 Rıldıt. - 00 • :\1D•essll A 47,45 il ~ 

AVRUPADA 
Barp Olacak Mı? • 

Amerikalı muhabir Knickerbocker'in ihtisasları:T.9 





Hitler ie A;ı ıaıı 
Arasında 

r 1ii eti Ve 
Uçurum! 

Ordu 

~ (Baı tarafı 1 nci aayıfada) 

Rey pualaıının üstünde M. 
yanın tarihini karalıyan bu feci 
anda Hindenburgun bize miraı o· 
larak bırakmıı olduğu ananeye 

ancak bir suretle tevfik hareket e· 
de biliriz: 

Büyük ölünün bat ucunda ebe-

H itlerin dahiliye nazırına gönder
diği ve içinde Reiıicümliur unva · 
nını taıımakla beraber mezkur va· 
zifeyi deruhte ettiğini bildirdiğ i 

mektubun metni ve keza reyiam 
yapdmuı huıutunda hükumetir di AJmanyamızın ve onun Avrupa· 
karan yazılı bulunacaktır. daki muslihane vazifeıi namın!. 

Bunun qafıımda da "Alman Alman milletinin uflarını ııkl&! 
erkeii ve kadını, bu kanunda der- lırmak.,, 

pif edilen tarzı halli taavip edi· Hlndenburg'un cenazealnln 
yor muaunuz?,, ıuali yazıldır. Bi · bulundu§u oda 
rinde "Evet,, ve diğerinde "Hayır, Neudeck, 4 (A.A.) - Neudeck· 
ibareıi yazılı iki hane Tardır. Mün· te bulunan ıazetecilerin, dün Hin
tehip reyini bu hanelerden birine <Jenburgun cenazeainin buludujl' 
koyacağı ıalip ipretiyle göıterile- odaya girmelerine müıaade edil· 
cektir. 

M. Hesa ba,vektlete mi 
getirilecek? 

Berlin, 4 (A.A.) - Havas ajan
ımdan: 

Ekseriyetle iyi malumat almak
ta olan naayonal ıosyalist mahafil
de M. Ruolf Hessin baş vekalet 
makamına getirileceği mütaleas? 
ileri ıüTülmektedir. 

Hava iıleri nazırı M." Goerringin 
eıaaen pek ağır olan diğer vazife· 
lerine 2amimeten bu işi deruhte 
etmesine ihtimal verilmemektedir. 

M. Hitlerin devlet reiai vezaifi· 
ni deruhte etmit olduğu haberi 
Alman halkında bir hayret uyan · 
dırmısbr. 

N~yonal ıosyaliıtlerin vücuda 
ıetirmit o)dukla.rı milli camiaya 
raimen Alman halkının kıımı aza· 
mı Hitleri otoriter bir fn-ka reisi vr 
binnetice müaamahaya yana,ma'l 
bir adam addetmektedir. 

Hindenburıun yahudilerle 
protestan kiliıeıinde vicdan hürri
yeti lehindeki müdahaleleri, bü · 
yük bir tesir haarl etmiıtir. 

30 kanunusani 1934 tarihinde 
Rantaı tarafıodan ittifak ile ka -
bul edilmi§ olan ve Almanyanın 

yeniden ihya ve imarına ait bulu -
nan kanunu dördiincü maddesinde 
töyle denilmektedir: 

4'Alma hükUmeti, yeni bir ka
nunu eaaıi vücuda getirebHir.,, 

Hlndenburg'un ölUmlle Fon 
Papen'ln duyduiu teessür 

Berlin, 4 (A.A.) - Müteveffa 
reisiciimlıurun nqını ıeli.mlamak 
üzere Neudecke gitmiı olan von 
Papea, Alman iıtibbarat bürosu· 
nun bi~ mümeuiline beyanatta bu
lunarak demittir ki: 

· "- Büyük Almanın huzurunda 
bugün bir kere daha diz çökebil -
dim. Onun emri ve idareıi altın . 
<la asker ve devlet adamı olarak 
memleketime hizmet edebilmiı ol
duğumdan dolayı cenabı hakka 
tükürler ederim. Her ne kadar o· 
nun himayeki.r eli artık Almanya· 
nm mukadderatını himaye etmi· 
yoraa da ruhu daima bizimle bera· 

bet-dir. 
Onun ufulü ile bir devrenin 

kapanmakta ve yeni bir devrin a· 
çılmakta okluğunu kabul etsek 
bile, fUTalı mulıakkaktrr ki, millet
lerip takip edecekleri yolu göste, -
ren teY, her devrin hakiki ıefleri· 
nin mümeyyiz vaııflarını teıkil 
eden yübek inaani mezyietlerdir. 

Yeni Almanyanm tefi olan H it· 
ler, tarihin en necip ananesinin 

miıtir. 

Mareıal, elleri kavuşmu! bir 
halde, uyuyor gibi görünmekte • 
dir. Kuvvetli çehresi, balmumu 
gibi olmu!lur. ayak ucunda bir çe· 

Jenk bulunan basit madeni kar · 
yolanın yanında, ellerinde kılın~
ları, dört zabit nöbet beklemekte

dir. Ceıedi örten beyaz çartafm 
üzerinde bir kurıun vardı. Bu, Sa· 

dowada, mülizim von Hindenbur 
gun miğferini delmiş olan 2 kur · 

tundan biridir. 

Ziyaretçiler, mareıalin terciher: 

oturmuı olduğu odaya alınmıtlar -
drr. Çalııma odasında mareıalin 

boydan boya bir resmi vardır. 

Muhtelif hatıraların bulundu -
ğu bir camekan içinde, marepli11 
Sadowada mülizim iken ittirak 

ctmit olduğu harpte delinen mil· 
feri Tardı. Kütüphanesinde birçol< 
fahri dijlomalar, fahri hemıeh· 
rilik mektupları ve reiıicUmhun 

veril mi~ fahri doktorluk diploma · 
ları doludur. 

Duvarda "Harpteki kahrama
nane vazifeıinden dolayı,, Japon 

hükumeti tarafından mareıale he 
diye .edilmit bir kılıç vardrr. 

Yemek odaşında, Alman hüku· 
meti tarafından 85 inci yıl dö • 

nümü münasebetiyle hediye edil · 
miş bir Sevr proslen takımı gö 
rünmektedir. 

Gazeteciler, aktam üzeri ma · 
reşalin gezinmeği sevdiği parkr 
ve ecdadının medfun bulunduğı.. 

mezarlığı izyaret etmişlerdir. 

Cenaze Tanenberg'e 
gömUlmiyecek 

Berlin, 4 (A.A.) - Havas mu 
habirinden: 

Bazı haberlere göre, Hinden· 
burgun Tannenberge gömülmesine 
ailesi tarafından muvafakat edil-
memiıtir. Çünkü maretalin ıoıı 

arzusu, Neudeckteki küçük kab • 
riıtana gömülmektir. Bu şerait 

altında Tanenbergde, ıalı günü ıa· 
dece merasim yapılacaktır. 

Cenaze g6mUlemlyor;vaal· 
yetname henUz bulunmadı 

Berlin, 4 (A.A.) - Havaa ajan· 
sı muhabirinden: 

Maretal Hindenburıun cenaze 
meraaimi yapılması için verilen ve 
geri alınan emirlerin aebebi, ıaya· 
nı itimat membalardan alınan ha· 
ber1ere göre, vasiyetnameıinin 

bulunamamaııd ır. Vasiyetname. 

muhafazaıı ırfatiyle, mütevef fıı l=m:::=:aamr m::•11mwa•n111ı: 
mareplin eaerine devam edecek . Yurtla§! lf 
\ir. Az, çok kazancından miıtlakıf! 

Birçok husu.atta bizi anlamak iı· U tasarruf vazifendir, borcundur. ,f 
temlyen bGtiin dünyayı müteveffa· il Bunu iyi bil, belle ve Y~P· . 1 

_.a.ı h d ""k"'t • Milli İktısat ve Tasarruf Cemıyetı 1 
nm uameı;ı uzurun a IU u a WIWWWllllMIMAWIUMMIRllMIAZU• 1 

mecbur eden ve gölgesiyle Alman-

Berlinde, riyaıeti cümhur ıara · 
yında ve miralay Oskar von Hin 
denburg ile ailesi taraf mdan Neu· 
deck ~atosunda aranmaktadır. 

BUtUn dUnyanın gözU 
Almanyada ! 

Pariı, 4 (A.A.) - Havaı ajan 
11ndan: 

Hindenburıun ufulünün ve Al
manyada bütün kuvvetlerin M. 
Hitlerin elinde toplanmumın ıi · 
yui neticeleri, bütün dünya ıa · 
zetelerini metıul eden mevzu ol • 
muttur. Leh ıazeteleri, . Hinden· 
burgun ölümünün Almanyanın si · 
yui hayatı üzerinde derhal bir ta 
knn neticeler tevlit etmesine ihti 
mal vermemektedir. 

Kurtej Polski gazetesinin mütc; 
]eaııına göre Hindenburg, bir tim 
sal idi ve bu itibarla memleketinir 
tarihi üzerinde nüfuz ve tesir ic 
rasından hali kalmıyordu. 

Avusturya gazeteleri, endiıe · 
lerini gizlememektedir. Reichı· 

poıt soruyor: "Hitler ile Almar 
ordusundan hangisi ötekini yuta 
cak.,, 

Hitlerin feci tecrübelesinin me 
ıuliyeti nihayet Hindenburga yük 
letilecek ve mare§al Alman mille · 
tinin tarihinde askeri ve siyasi çif · 
felaketin amili olarak görünecek· 
tir. 

Neue Wienerr Tagblatt, diyor 
ki: 

"Hitlerin bütün kuvveti Almatı 
ordusunun gölgesine sığınmıştır.,. . 

Pariı, 4 (A.A.) - Malin gaze· 
teai yazıyor: 

Alman aiyaıetinde Alman ordu 
ıur,un rolü, bilhassa 30 hazirar 
vak~yiinden sonra, çok eıaılı ad 
dedilmektedir. Bu rol, iki gün -

denberi biraz ıilik görünmekte ve 

bu hal, bu zevahir altında asker' 
ımıf ın esaılı bir rol oynamakta ol
duğu fÜphesini uyandırmaktadır. 
2 ağuıtoı tarihinde yapılan ve her 
keıi hayrete dütüren hareket, an · 

cak ordu ile mutabık kalınarak ya· 
prlmıştır. Ordu, millet nezdinde 
kendisinin ıehhar bir terceman
olarak Hitleri muhafaza etmenin 

kendi menfaatlerine uygun olaca· 
ğına hükmetmi~tir. Fakat Hitle • 
rin ordu için emin bir müazhir ol · 
ması ıartiyle. 

Ordunun müıamahaaı ve hattP 
müzaherctiyle yükıelmi9 olan ada· 
mı orduya ne gibi itilaf bağlıyor'.' 
"İtimada olan ihtiyacı ile,, Almar 
milleti, '.Niyet ve maksatları ile,. 
Hitler ve muayyen arzuları ile or 
du araıında derin bir uçurum açıl
mak üzeredir. 

Hitler, eserinin esiridir. He• 
ne oluna ol15un Hitlcr !İmdi mes· 
leki hayatının zirvesindedir vr 
bundan böyle tamamiyle karı§ıl 

iktısadi bir Yaziyet ile mücadele 
halinde buJunan efkarı umumiye 
kar,11ında yalmz kalacaktır. 

Gazeteler, mumaileyhin bu im 
tihanı na11I geçireceği sualini ıor
maktadrrlar. 

Figaro gazetesi diyor ki: 

Yeni bir tecrübe başlıyor. Bu· 
nun neticelerini şimdiden tahmin 
etmek mümkün değildir. 

On ıekiz aydan beri Hitler ve 
üçün:ü Almanya, demagoji ilr 
şeniyct•er arasında saplanıp kal . 
mı§tır. Bu feci nizam maarafın• 
betbaht 41man milleti \'e onunlr 
beraber vasi roikyasta Avrupa ö 
demektedir. 

Yarından iti6Greıı 

Gürültü. yok! 
Arabalar Jistik takacak, satıcılar bağ1rm1yacak .. 

Dahiliye Vekileti ıehirlerdeki gil· 1 
rültülerin önüne geçilmesi için viliyet · 1 

lere bir emir vermitti. Bu emir üzeri- 1 
ne Belediye daimi encümeni tetkikat 
yapmış, şehrin sükunetinin muhafa -
zası için alınması icap eden kararları, 
tesbit ederek Belediye zabıtası tali -
matnamesine ilave etmi§tir. Daimi en
cümenin verdiği kararlar şunlardır: 

1 - Vapurlardan maada motörJü 
ve motönüz bilumum deniz ve kara 
vesaiti, kara nakil vıuntalannda ve 
tramva} )arda, kaza ihtimali melhuz o
lan yerler hJarİcinde müfteri çajnmak 
ve her ne makıatla oluna olıun korna, 
düdük ve aaire ıada çıkaran cihazları 
çalmak ve öttürmek memnudur. 

2 - Husuıi ve kiralık bilumum de· 
niz motörlerinde, kara motörlerinde 
olduğu gibi faal birer Müıkit a~eti ltu
lunac:aklır. Müıkit vuait aahipleri bu 
maddenin ilanından itibaren nihayet 
bir ay zarfında Mü,kit cihularını y11p· 
tırmaya mecburdurlar. 

3 - Sütçü, ekmekçi, dondunnacı· 
lardan maada sıda maddelerini ıatan 
aeyyar esnaf müstesna olmak üzere di· 
ğer bilumum ayak sabcılarının her ne-

rede ve her ne valüt olurea olıun 
ıırmaları yuaktır. Gıda madd~ 
ıatan seyyar •ınaflara a.'1cak aabaJıll. 
rı aaat sekizden itibaren akıarnlart 
al yirmiye kadar ve ıatbldan ,., 
bildirecek kelimeleri. ve '-111'"'8 
receainde olmıyan bir aeıle ıatıttl 
lunmaları cai&clir. 

Pazar yerlerindeki esnaf ile ~ 
kancılann batırarak aatıı yap 
veya mü.teri çaiırmaları yasaktır· 

4 - Bundan ıonra aeyriaefete ff 
kanlac:ak bütün yaylı ve yay11a ' 

ve yük arabalarının tekerlekleri il~ 
1i olaeakhr. Halen mevcut olanlar 1 

tarihinden itiharen bir MM içincl• 

kerleklerine laıtik takmaya mec._, 
durlar. 

Araba tektrleli yapan n wııİ' 
· denlerin liıtikıiz tekerlell Yl!P Jİlllf 

ve tamir etmeleri de yasak etU 
tir. . ,,. 

Bu kararlar Belediye ıube rnU 
terine tamim edilecek, yanndı~ ~ 
ren bir lrıımınm hemen tatbikuı• 
çilecektir. 

iki Sovyet profesörü 
şehrimizd~ 

... (Baş tarafı ı inci ıayıfada ı 

r..of diin ıabah dokuzda Çiçerin 
vapuriyle ıehrimize gelmitlerdir. 

Profeaörler, Türk Dili Tetliik 
Cemiyeti mensupları tarafından' 
kartılanarak Beyoğlunda Konti • 
men tal oteline çıkarılmışlardır. 

Bugün Dolmabahçe ıarayında • 
ki huıuıi dairede çalıtmakta olan 
T. D. T. C, merkez bUroıu içtima· 
ında bulunacaklardır. 

Sovyet alimleri, yeni tetkiklerle 
gelmitlerdir ve kurultay toplantı
larında bunları tez olarak okuya
caklardır. 

Kendiıile görüıen gazetecilere 
dün, Profeıör Sı.moiloviç §U iza • 
hatta bulunmut ve ihtiıaslarm11 
bildirmiıtir: 

- Büyük dostumuz olan Tür -
kiyede bu defa g·enc huiunduğu
muzdan ve bu f rrsatla Türk mat
buatı mümessillerini selamhyabil
diğimizden çok memnunum. 

"İkinci dil kurultayına iştirak 
etmek için, Türk Dili Tetkik Ce -
ınivctinin davetiyle bugün lstan -
bula Profesör M~sçeninof ile be -
raber g-eldik. Gazi Mustafa Kema
lin rchherliğin<lc Türkiye<le vücu
rle getirilen dil inkılabında hu 
kumltayın tarihi bir rol oymyaca
ğma eminiz. 

"Bu kurultay programına girerı 
hiiti.in ilmi miicsseEicder miiz;akere
sine biz Sovyet bilginleri iştirak 
edeceğiz. 

"Bundan başka Profesör Mes -
çeninof, Profesör Mar'm yeni li -
saniyatnazariyesi esasında bir u • 
muıni lisaniyat meself'sine ait bit 
tez okuyacaktır. Ben ise Altrrı 

ordu edebi lisanına C'3İr bir tez O· 

kuyacağmı. 

Son seneler zarfında hu nıc~'·zıı 
hakkında Ti.irk ve Sovyet bilgin -
lel'i çrık ça heytrlar ve onların me -
saisi neticesinde bu sahada şaya· 
m dikkat bazı nmvaffokiyetler el
de edildi. 

''Türkiyeye geldiV.imiz; gün 
Türk hiJırinleri ve Tlirk mua1Jim
lerini ve hilyilk dil inkılahma iş
tirak Pden ~rkRrla~l~rım17.1 Pn şa
ın i ın i surett<' se tam lanz.,, 

Profeıör Samoiloviç, Türkiyeye 

ilk defa bundan otuz dCSrt. l 
evvel ıehnittir. Bu ıeferki , 
liti beıincidir. ilk ıeliti~d•_.. 
ay kadar lıtanbulda kalJlll"'v 
O vakit Leninırad üni•erait~ ~ 
rinci ıımf ında bulunmakta id~ 
tanbulda h~ıuai der.• ~IO:,;I 
Sonra Türkııtana. gıbnı§, ,i 
da Türkmen liıanını tetkik 
rek tez yaz11u9 ve madalya 

mıttır. 

Sovyet bilginleri, kurul~1 
vam eltili müddetçe tehrİ 
kalacaklardır. ~ 

------~ı Pella haberl~rı · il' 
Floryada hoiuldu - '/Jl 

burnu fabrikası amelesinde~ 
ber, evvelki gün Floryada 'fi 
girmiş ve çok sarhoş oldl 
hoğulmuştur. / 

§ Tramvayda yanke•~tP: 
Bankası memurlarından~ 
Beyin, Beyoğlunda tram# ~ 
binden on Uç lirasını çaJ.ıt;/, 
kesici Arif poli!Çe yaka~;.J 

~ Eırar içerken - Ü '~il 
SOlaksinan mahallesinde (..-, 
sebzeci Asım Efendi oi'~I 
evvelki gece Çavuş dere 
rar içerken yakalannı~ 

,10'1 
İstanbul asliye mahkeJ11 ı ~ 

rinci yenileme bürosund•:.,11 f 
Millt Müdafaa Vekl17,_ 

dapazarı Ahtap Türk 1' "'' / 
keti ve Saraç Ahınet C• ... ,~, 
aruındaki da~aıun ,.~ 
eanaıında Jnüddeiale1bl ~ f 
raç Ahmet Ce•det : ,. 
Kıztaıında -.çrklar ..,Is ib ~, 
maralı haneyi ik~ol1.11 1ı5bl''I. 
ği halde davetiye~ bı 1, ~~i 
de edildiji görül111U~ ,.t ıf~ 
ınüdc:fetle ilanen tebhl 1~'1"',J. 
büroca karar veril'°~~d-' 1 ~.ıl 
mumaileyh Ahmet • -~-a''r 
yenilemenin icralı ~~~e lfl jl 
nan 4 110 1934 tar~ tf J,ı. ~ 
per~be sünü • ..ı ._.tfO~ .,,.1 

· · el~ ~r~JI poıtahanenin bır1n ırı•difİ ~it". 
nan büromuıa ıel ... i { 
k·ı· . .. de-edıl _ ... 1 .. ıf. 

1 mı ıon ,... ,_,.~~·· 

2367 numaralı k• .,eııil ·~dd' 
•b' ce ı ,.,.,. 

maddeıi muc• '" 'il" ~) 
11 1 tfP' gıyabında yapıla~ ( 
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~I ~C~t·uk S 
dili udan yoJlarının üzerinde:: 

Ilı Urıda 0 ~ n smanlılar zamanında e . 
>c~; ~Yor, (2). Gaı-amantea adını veri
lıı1111 "01't\a'lılar F az.ınya ve Araplar ku· 

°" Uı~ada z ·ı d . r 1 iİtkl uı a emı~lcrdir. 

'

tdjll1:i er de Fizan olarak kullandılar. 
•sırda A ı d -,. ıı el) • rap.ar zapte erek çok 

1 ·~~ f: erınde bulundurdular. 14ücü 
~~l • aa !etiflerine geçti. Sonra Tu-

t :Utefaaı d 
~ıı.ı_~•Ptctnı· "· an ıayılan siyahi bir ıü-
~ da "f"·· ıştı. Tarabulusgarb'ın zap· 

Urklere İntikal eyledi. 

~ ....... T 
11 

Unua, Cezay;r, Fas 
t:, tıııd 
l ı:ıu., ll'I •onr · 1• t)t~ltı a §ı.rna ı Afrika'nn bu iıı 
r 11 h 'nın tarif -
~I .'P•İnin ınc aıra geldi. Ginacna· 

ti t 'lirıi " •Yrıayı·ı uzun uzadiye i-
Q\ı" .. a~nıak • · · 

~~lı "ı; "1cınıc ~çın tımali Afrikıt tabi-,t. t 111 k /ctı~ umumuna §r.mil ola· 
tdıı leıtetini e .~mcaı de §chrini değil Fu 
t..ı llıek İat ~osterir. f as ~ehir ifad. .. 
"ltlı'I') enıncc h" d" . A. • §e ır ıye ızah oluna-

'" J - • ı."<td !•illa)" A • 
"ıl~İd~· Orıun ~ . fnka ara::isi bir vahdc.:.~ 
tt._ '"· b •çın topt .. 1 -:ıı~ Qlltada an muta aa:a me~ 
'• '•ıı tabii de - '):rn.emlckctlcri..e.yıran hıı -
tı\· 'l.ny ' l{ı dır. Şim r Af 'k . 

~ı 11.._ a dıı1t· • a ı rı ·:ı arazı· 
~ i\:t"• 1 Sıcı-r N 

~- ~ll •ı cıı'i a nvada <!aala• ı 
~. Ctj k ıeyc rrı ., 
t t~.... tıı>lıy ensuptur. Bu mcnı· 
' . ' d . lln dag· ı h . '}' t:ııı-. n at"Jn epsıne atla~ 
''~' ı,İflı >u dilğl b . .ı ııı • 1Şlır. r, ,_ ar ır çek parçal•.· 
~-~ •ııııaı. •. llı<ı:\ t h . • 
t. • tl ıden · ep ıstıltametleri 
·qıı lıl\J &'arbj b · 
t tt~t atıl\ • 1 cenu ıye doğrı.;. 
tt, b ·~ f'-iehitl ta aı-ında O\•alar hasıl ol 
~lt~J:4tın ~~· der.ele-r buralardan ge 
~.. tt · va:ııycf -· . 

d.. · "'" ) •1ırıaıe le 1 go$terıyor ki 
~ d~ı 'oıı,.. a:şı tabii arıza ile ka 
"t •a..t • vart·I · 

'
1
. A..,~/ .ta .. ıtlcl ' erı takip ettiklerin· 
ı A :ını n garba · 

l'd "fl'İic ,11 btı tabi, . cırmek kolay-
kı~'I~ 11 llın I" h ıcabr olaral< şı. 

( ~ rıl •nıanları d • 1 
~)"'-.._• '•rıtıın ag arın denize 

- ~ F tı,1 hep ~arkında hası i 
. tcd Hoffcr. 

olmuşlardır. Tunus, Bun. Buji, Cezayır, 
Oran, Bijet hep böyledir. Atlas dağları 
Fas'ta (Vasati yahut orta Atlas) (büyük 
Atlas) ( küçi.ık Atlas) yahut (An ti atlas) 
adlari!e Üç sıradır. Bu üç büyük sıra 
dağların ı-eçtikleri mıntakalara uf ak 

1 

büyük kolları, tepeleı-i, etekleri olup her 
yerde ayn adlar verilir. 

I) - Vasati yahut orta Atlas dağla

n - Marakeıin §İmalinde hatlar. Uran 
cihetlerine kadar

1 
bir silsile haline gelir. 

Oradan kollara ayrılır. Şima~e ve şimali 
garbiye de Fas tehri ve Meknez istika· 
metlerine katlemlerle iner. 

Ommülrebia nehri menba'larını bu 
dağlaı-dıın alır. Bu 5ilsile diğerlerir.deıı 

ciaha kesif ve daha imtidatlıdır. En ~·Ük· 
•ek noktası (Cebeli musa) olup (4000J 
metre irtifaındadır. 

11) - Büyük Atlas dağ:arı - orta 
Atlasların cenubund;ıdır. Ondan dah ı 
dat fakat daha yül,!ektir. Guir burnun· 
dan ~arkı ~imaliye uunır. Uran yüksek 
yaylalarında birdenbire dü§er ve yayla
lara karışır biter. 

Bu dağların ebedi karları ve mevıir ı 
yağmuı-ları epeyce l..üyük nehirler yapa'!'. 
Şa;.-kta ınüthi~ uçurumlarla ba~lıyan b!i
yük ve vasati Atlaslar arasında ve 1500 
irtifaında dıvar gibi dik uçurum!ar orta· 
unda yukarı moluya nehı-i yılankavi ya

tağını takip eder. Vavi genif, mahsuldaı· 
\'e meskundur. Vadi yükselerek üç dört 
bin metreye çıkar. Bu en yüksek yerleıe 
dcrn, cehdi dem, yüksek atlaslar derler, 
En yüksek noktası Arıayte 4250 metre· 
dir. Likourt Tanjourt ve diğer yüks•k 
tepelerde dört bin ve dllha ziyade yük
ı.ekliktcdir. Yüksek atlasları w berber 
kabilelerinin erişilmez ilticagahı v<! 
( Eimuvahhidinin) beşiğidir. lbni Haldu· 
m.ın o parlak ifadc3i~e ( kürrenin derin· 
lildP.rİne kök salmt heybetli cüsseı:ıle 

fe;:ayı doldurvyor. Ve yıldızforla taçlan· 
m:ıt b3!ını ıröklcre yükseltiyor.) Dediği 
yer burasıdır. Akdenizin parlak ufuı.:·,,. 
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nna alı!an Yunan &'etnicileri uzaktan 
karaların ortasında baıı bahri muhitin 
siı bulutlarına kamilen gömülmüt bu 

dağlan görünce ıa'ırdılar. Şairane ha· 
yalleri atlas'ların ıemayı omuzlarında 
tatıdığı efsanesini meydana çıkardı. 

111) - Küçük atlas yahut Anti atlas 
dağları Noun burnundan batlar !ark'll 
doğru 1500:2000 metre yüksekliğindf' 

yaylalar halinde cider. Cezayir'in sahr,. 
atlas'larile birletir. 

Küçük atlas daiları 3300 metre yÜk· 
sek Siroua boynundan bir kolla büyük 
atlaı'a merbuttur. Bu dağların suları de · 
rin dereler yaparak tufeylat, fikik tarafla· 
rına İnerler. Küçük atlaa'ın şimal ver· 
sanları ormanlık ve ıulaktır. Cenup ver-
sanları kayahktır. Bu dağlar Fas'ın bah
rimuhite cıvar kummı (bu kısma bahri· 
muhit Fas'ı diye iıim vermi~tir.) Büyuk 
sahranın yakıcı öldürücü tesirlerine 
karır muhafaı:a eden bir settir. Büyü!~ 

ve orta atlas'lar ise carpten gelen yağ

murların Cezayir'e doğru gitmemesine 
mani olurlar. Bu •ebeple bir tabii mınta· 
ka has:l olur; bahrimuhit Fas'ı müsennem 
ve arazinin hali cihetinden Cezayir'den 
pekaz farklı iken yclğmuru ve kar suları 
itibarile Cezayir'e çok faiktir. 

IV.) - Rif dağları - lapanya'nın 
cenup kıyılarını kufatan kurdilyer dağ
lım denizi atlıyarak Ri( dağlan i!e dP.· 
vam ederler. Kurdılyer ve rif ıilsileleri 

adeta bir nısıf daire şeklinde akdeniz~n 
garp nihayetini kutalmf1ar ve bahrimu· 
lıit'e cebelüttarık gediğini brralcmı!la:·-

drr. Bu dağların tetvan civarındaki en 
yük!ek noktası (2500)metrcdir. Rif dag-
lan bu yüksek noktadan yelpaze gibi et· 
rafa da~ılır, ve birer burunla denizde nİ· 
hayet bulurlar. 

Şark'a doğru devam eden kısmı sena· 
ıen (1420 M;) yahut lznasen namile 
Nemour cıvarına kadar gelir. Rif dağlan 

da her yerde türlü isimler alır. Rif dağ
lanr.ın garp kısımlan bahrimubit'in yağ. 
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murlu rüzgarlarına karıı olduklanndar 
rutubetli ve yeıilliktir. Şark kıarmları 
kuru, sarp, geçilme;İ zordur. 

Şimaldeki Rif dağfarile bunlann cenu
bundaki atlas dağlan arasında bulunan1 

Hhadan bütün istila ve iıti'mar :Polları 

geçmiıtir:. Hep istilalar Tlemıen geçidin
den aonra Taza ve (Fas tehri)yolunu 
tuhnuttur. Yolun üzeri Roma harabeleri 
ile doludur. 

V.) - Cezayir atlas'ları yahut tel at
laslan - Büyük atlas dağlan birdenbire 
alçalll' ve Fas yüksek yayla.lan yahut o. 
ran yüksek yaylalan denilen mahalde ye· 
§İl ovalara karışrr. Orta atlas ve küçük 
atlas iıe biraz alçalmakla beraber Ceza· 
yir'in içine girerler. Birisi ıimalden birisi 
cenuptan devam ederler. lkiıinin orta
larında yükıek yaylı:.lar vardır. 

Orta atlas dağlarının Taza ve T~ıman 
kısmı yüksek yaylalardan ıimale gider: 
sahil dağlarını teıkil ve tel atlaa'ları adı· 
nı alil'. 

Tel atlas'lan Bougarroun, edour vol~ 
kanik kayalıklarında biter. Küçük atlas 
is~ yüksek yaylalann cenubundan geç~ı" 
,.e sahra atlas'ları namile ıimali !arkiyf 

·doğru çıkar. ( Aureı ores dağlarına k:ı· 
rııır. Tunus'un belkemiği denilen dağlar 
halinde Bon burnuna cider ve Tunus 
içine yayılır. 

Vl.) - Tel atlas'ları - garptan ıar· 
ka doğru ( 1840m.) Ti en.sen dağları, 
( ]98Sm.) Auraeniı, Şelif vadisinin ,ima· 
tinde (Dahra) ve büyük kabili, küçük 
kabili curcura ve tabar ve ilk bahard:ı ' 
bile tepeleri karlı Lalla Hadidia, Te Hod
na biban dağlarını teıkil eder. Bu dağlar 
garptan ıarka doğru gittikçe ziyadeleşe'!' 
bir sivrilik arzederler. Garp mıntakasır.
da dağlann meyilleri yatıkbr. Nuka~ı 

hakime pekaz fark olunur. Cezayir'in 
şarkında ise meyillerin lcmkbiı ~ aş:
ki.r görünür. 

Vtı.) - Sahra atlas'tarı) Oran yük·, 
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aek yaylalarının cenubunda ıarpten iti· 
heren müteakiben (Kıour 1780:2100) 
ve (cebeli amür 1959), (Ve!ed nail), 
(Zap) adlanle dnam Ediponı daila· 
rile Wrl91ir. 

Yükaelılili (1400 : 1700) metreye i
nv. Ve hatıl daha alçalır. Sahrayıkebil" 
riizalrlannın t .. irine kart• natamam bil' 
aet halini alır. Oreı dailannın en yükse'c 
tepeıi olan cebeli telya (2328) metredir. 
Kıpn elueri79 kar?.. örtülüdür. Bükün· 
tiiı.ri çoktur. Muhtelif taraflara kollar 
,·..nıtir. Bi~ok salar buradan çJlcar. 
Bu sular iç hanaiaNa kayllolur yahu~ 
Mecercle nehirle elenin fider, 

Sahra atlu'lan Oresten ıonra Melle· 
, .. Kroumiru, Moeod, (Medjerda l dai· 
ları adı ile ıider. Biun plünü ihata e· 
der. Bun?ardan biraz daha cenupta (0 
r•iclen)den ayrılan bir kolteheı1a ve 
dor1a1 Tunizien Tunuı'un belkemiji)ya. 
hut Zeufitana dailan admı abp Bonbu"· 
nuna gider. Bu ıilıiledeki berbe°" 1480 
ZafTan 1340, cebeli nau, 700 cebeli Ha
mit 834 metredir. 

Oreı daflanndan tarka ayrılan lsatu 
bir yol Gafı• ve F edec dailamu t•tkil 
eder. Bu dağların etekleri Cerit tuzlu ıo· 

Hine iner. Cerit ıölile Gabeı herzalu ara-
11ndaki Matmata dallan cenubi Oranda 
ki kusur dağlan gibi inıan meskenleri 
maiaralarla d~lik deıiktir. 

B - Sular 

timall AfrikadU.i ıularm her mınta· 
kada ayn hir iami ~ardır. Ufak dveler 
ıuıus vadil... bile y•liler (Kebir) az•· 
metli acllar koJmuflardır: 

Umumi iıimlerile en mühim Ye nehır 

denilecek ıular ıunlarclır. 

Balırimuhit F as'mda hakiki nehirler 
vardır. Noun burnile Sparteli bumu 
araımdaki 3,4 yüz kilometrelik auntaka· 

da mevıime söre 1\llannın mrlrtan deli· 
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ten bir çok nehirler akar ve hiç biri ku· 
rumaz. Noun burnundaki vadi drar çö
lün hududunu iıaret eder. 

Atlaı clatlanndaa çıkan bu (draa) Y&• 

disi ıüzerıüuncla ancak mahalli ebmı· 
miyeti haiz bir kaç parça vaha yapar No· 
un burnuna ıeldiii vakit zakkum aiaç • 
)an dolu ltir hendelr aibi kalır. 

Souı nehri (Taroudan) bahçelerini 
ıular buraıı bir vaha aibiclir. Marakıt o
nlan tenıif nehrile ümmülrebia'dll'. ilk 
baharda co11un zamanlarda (Ron) neh· 
rinin vasati ıuyu kadar olur. 

Boreareı nehri ...,.., mabıulclar ova· 
)arından akar ve Rabatla Sa1e arasında 
denize ıider. Cotkun um.anlarda 2000 
metre mik'•b• ıu akıtan Sabo. nehri Faı 
,ehri civannın her~ketine va11ta olur. 

Soukko yahut Elkouı nehri LAraa Y:l· 

kininde denize dökülür. 
Şimali Afrika'nın bahriıefit havaza. 

11nda denize akan 11..'lannın bir !·-~· .. , .... 
teena olarak diier nehirlerin ttilleri 180, 
200 ki!ometre kadardır. MenbaJan atlat 
tlaitandır. En büyiiiü Moloyadır. Tulü 
4SO kilometredir. Menba'ından itiberen 
ı~titi yüksek ve orta Atlaı ara11nclaki 
ovada suyu çoktur. Atai• taraflanndft 
cer,.anı yava!br. Son elli kilometrelik • 
kısmında ıenitlili yüz metre kadardır. 
S.yriaefaine müsaittir. Şelif Cebeli Aın· 
murun ıuladıir yaylalardan (Namous) 
1.cb ile çılca'r. Ceayir'in yükıek ya7lala· 
nnı ı~er ve Tel A.tlaılamun cenup hu· 
cluduna ıelir. Orada latif Ounanİ• or· 
manlanndan menba alan ( Nebrouaı1el) 
ile birleıir, büyür. 

Boihiar bofazlarmr zorlar ovaya iner. 
Bona, Fora, Mina derelerini alarak Mea
taganem timalinde denize akar. 

Mecercle'nin a11l büyük \ıımı aai koul 
olan Melleıue nehridir ki menbamı Oreı 
daflanndan alır. iki kol Sukül'arb. da 

ltirleıir. Tohuraok ıediğinden ve Tunuı 
ovalanndan ıeçerek denize iner ve bü· 

, -=z n 

dir. Garptaki Djelfara •• tuktaki S7rt 
çölü 100, 200 kilometre ıenitliiinde o· 
lup dahildeki yükaek ya7lalarn kenarla· 
nna doina yavq yanı çıkarlar. Bu yük· 
Hk yaylalar Cebeli nefouaa ve yffrer. 
Garian ve Tarbouftll olup tarki Tunu; 
yaylalannın imtidacbdrr. Bu kmm arazi
ye (Cebel) derler. Genitlikleri bir uçar 
yüz kilometreye varır; ziyadesile kabili 
ziraattir; fakat az meıkundur. Yalnız bu 
yaylalann timali kenarları akdenizin 
aainaklanndan iıtif ade ettikleri için nİı· 
beten daha çok ahalıi vardır. Buralarda 
kayahklan yaran derelerin içinde dar br! 
mınteka üzerinde ekilebilecek yerler bu
lunur. Yerli Berberiler buralarda zeytin
lik, arpa, buğday yetittirirler. Kaıur de· 
nilen köyler kayalann ucuna kondurul
rnu9tur. NaJut, Cadu Ezzintana yffren 
Carian, Tarhouna bu ıibi köylerdir. Ma· 
ıaraJarda iıkin uıulü buralarda caridir. 
Homı'un cenubunclaki Kaan beni velit
ten cenubu tarlôye doiru ıiden yülLıek
likler Orfello dailandrr. Buralarda (ıa· • 
de) ve (Buneçim) lc:öyü ve vahalan ve 
daha cenuptaki Kefra yahut Çofra vaha· 
11nda (Sokna) vardır. Bu YÜanın cenu· 
ltu ve cenultu ıarki ve ıarbiıi yükıek 
yaylalardır. Bunun fark krımına cebeli 
tarkiye ve garp krımına (cebelüaauda) 
derler. 

Tarabuluı mıntakaıı arzani olarak va· 
dii Suffaçin, ndü keltir, Yadii zemzem 
aibi vadilerle katolunmuıtur. Tarabulu· 
aun ıarbi cenubiaindeki cebeli ıarbiye 
yrfınının ıarp tarafını teıkil eden (Gı· 
dam11) ınrntaka11 oldukça meskun n 
mahıuJat yetiıtirmeie müsaittir. Gıda
nuı'ın altı'yedi bin kadar nufusu vardır. 

Ve Fizan'dan (Hamma)da yahut (Ham· 
madetülhamra) denilen yüksek,, 1ayr1· 

münbit ve taılıkh bir yayla ile aynlmıı· 
br. Gıdam11 mrntalıaımda b..zr münbit 
•adiler ve timalinde 600:900 metre irti. 
faında yaylalar vardır. 

TarabuJuı ıehrinin ıarkrnda Lepti• 

. J: 
Matna, Limea tripolitanoa 4.· 
deki eski ma'muriy~tlerden ~;,,: 
liuıyon, mezarlar, su yollan ~ .. 
vardır. Tarhouna yaylalannm ., ~ 
ğunun ıark kenarlanndald ~ ..J 
ten epeyce mes'ut bir medeDJ~·r;,., 
melidir. Bu medeniyet ar•P Jll'!'..ı/ 
mahvolmuıtur. Fakat bu '1 
eski ehemmiyetinde mübalaı• ~ 
En ıon tetkiuta nazaran ( 1) tıl""ıp' 
en parlak ~ betti'~ .3 
zirade meakOn nafu111 hali~ Y 
rabuluı'ta bundan c!alıa az ,.ofd J1 
meie müıaitti. o)'r'" 

Roma lmperatorlupnufl. • -_,,, lı 
itbaren memleket ancak f~ ~ 
breberlerden kantık sefil k.,_..ıt ~o 
kiin kaldı. Oturanların ~-~ 
tamam A vrupallann itıah~ il' 
detli mukabele edecek nıık 

C - Flzan • F••--~, 
d•;:9•1 Fizan ıimalen Hanun& 

1 ·ıe cenupta Tonunu dai arı f'1'.f' 
tir. • .~ , 

d.. arbı, • ~ . .d• ._ 
V adii ıarki, va u 1 ... ~ • ..al 

d. .. "b' d relerle f~ va ıyuıema ıı ı e bol rlaJ'• pıtY~ 
dereler kümlarda kay "dıt• "-•J 
merkezi Mezruk ka~ba;traı.:'~· ti, 
< 460> metre yüksek~~ • .....-Y v 
775 kilometre cenubi . bit ~~ .Jı 

d ·1 ıeDJf ,uıa-· re enı en uzun ve bU,çlll _ -' 
heyetindedir. Kasaba tıi' ~ 
panmııtır. ~ .. .,-ı~,, 

hükumet ko~aiılllf fi" ~ ~ti 
yı lavi iç kaleıı ve çar ı,aı.çtl~r-.. 
Etrafta sebze ve .-y•• ....,d• ~ 
mahklar v• bunlar111 ar ~~~ ( 1 

asJfl ,,,. I" _.ı 
bulunur. Havaıı 1 (45) ~..da f i 
metre yazın ıölıed• "'ıat~dl'' 
1 Fizan'm ıarP '°~ _1.rı .,at .... ı ' e ur. ka .. .,...- .,,,... 
ıarkında Gatron . itı ~ - - -=-- ra121etl (i) _ Ernest g 

rafyası. 
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Buraıı Berka'dır. Eskiler Sirenayık de· 
ıniıler. Bizim zamanımızda Binıui mu
taıarnflıfı idi. Akdenizin Afrikaya ~n 
çolc ıirdifi yer ıert körfezidir. Afrikanm 
!?ıttk • 
~ ezıne en yakın yol buradan sider. 
. Uctar mevkiinden sonra sahil garptan 

~•ın.le doğru hafifçe yükıelir. ŞimaJe 
t ofru çıkıntı yapan Mıırata burnu ıark-
ad Sert ve garpta Caya körfezini tetkıJ 

e er M d iri. ıaır, Tarabulut ve Sahra arasın· 
liıı Berka kıt'ası sahilleri kayalıktır. 
IS ep beyaz kayalıktır denizden görünür. 
ru~ ~ilde Bingazi, Derne, Bomba, Tob
ll'l lıınanları vardır ki gayet emin li
•ıe.lln)a,r olabilir. Sahil kısmı Cebetülahzer 
a rrıını alıp takribe.ı Toprok'la Bingll7İ 
J::~•nda. İmtidat eden bir yükseklik ar
l'e ~· Bu dağlann vasatı irtifaı 500 met· 
•• , dardır. Kalkerli arazidir. Üzeri .,.,, .. ad B 
J:e) ır. u daflardan akan dereler gü-
Son bler'aJar, ormanlar vücude getirir. 
td ;- kumlar içinde kaybolur.Buraları 
tii t • ltalya'nın cenup yablanndan en 

~~t:e:ıerile rekabet edebilir. Bu yayla 
lci ea1t· 0iru birdenbire alçalır. İhtimal· 
cı_ bir~den buraıı bir boğaz idi. Buralar· 
ı,l'J; " •ç vaha vardır. Ucla, CaJu vaha· 
•ile ~ahalar daha ıarkta Cerabup vaha
<!del' 1•ırda krun Siva vabaaile devam 
Si · Ço1c eıki zamanlardanberi Nil'den 

'"en•yilc 
kal'"a 

1 
ve Atlas'lara giden ticaret 

lillcı)~ arının tuttukları tabii yol budur. 
"'&•t•.. d~ bu yoldan ıeçerlerdi. Kurunu 

..... tatil" teldi! a ordulan hep buralardan 
'-ntj:· kıtın yağan yaimurlar 27,4:8 
le.-jl\d olup Berkanın denize yakın ye ... 
lılııcı,: ~Yıf bir tenebbüt ve dikenli ça 
bL rrıevcuttur V k" "k k .... k h -... ct.ıı· . · e uçu uçu a\· 
ı-,lc l•baJcı zıraate eh-eritli ince bir top
dibirıd asını ihtiva ederler. Vadileri ı 
'- -..~" rrıenba'la!' f •veran eder. Bunun-
"• •ula"ır h . "' (C ·• ıa ma ıul \"enr. Derne'de 
~e . Yrenc)d hd . 

l'tırı e rna ut bır nuntakada 
•"- • arpa 
rı '•Yeaind aebze zer'i kabildir. Sulan-
lll' lcii)Jj ~ Portakal, limon, mandeline 

Yetlı olur. 
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Burasınuı ehemmiyetlice meıkGn ma• 
balleride sahildeki Bingazi, Derne, Tob
ruk ve dahilde Ucla Te ııra Cerabuptur. 
Eıki Berenik tehrinin yerinde olan Bin· 
gazi bizim zamanımızda onbin nufuılu 
idi. 

Mer'alar külliyetli haynn yetittirme
ie müsait olduiundan deve, koyun, keçi 
ııiır çoktur. Sade yaiı yapağı ihracata 
ziyadedir. Berka'da evvela Yunanlılar 
ıonra Romalılar yalnız sulamak mÜm· 
kün olan yerlerden istifade ettiler. Siren 
Apollonu tehri küçük ve parlak bir ıehir 
di. Çok eski zamanlardanberi yerli aha· 
liıi Berberidir. Fakat Araplarla en ziya· 
de ve en evvel temas eden kıt'a olduğu 

için Araplarla karıtmıt Arapça yerli dil 
olmuftur. 

b - Tarabuluasarp-Tripoli 

(Syrte) Sert görfezile Resi Oceyir •· 
raarndaki sahil kısmı Tarabuluııarb.3 

aittir. Buratı Sahrayıkebir'in akdenizle 
hudududur. Denizden içeriye dofnı nun• 
takalar ıöyledir: 

Evvela sahil; düz, yeknesak kum te, 
peleri ve uçurumlarl11 çevrilınittir. Tara. 
buluı'tan batka iskeleti yoktur. Burası 

da fenadır. Fırtına zamanında ıemiler 
yanaıamaz. Sahildeki kum tepelerinin 
arkasında bir sıra vahalar vardır ki bun• 
)ar da birbirlerinden büyüle kumlu ıa.ha· 
lara ayrılmıfbr. 

En mühimleri Tarabulut tehrinin et· 
hemmiyetli ve ticaretli idi. Herdot Fiaa· 
rahndaki MenfİJe ( Mechya) Tabaat 
(12) kilometre tul ve 6 kilometre arzın· 
da olup altnut itin nufuıu havidir ve ı,m .. 
)erce su lruyalan ve çok sık me:ıma köy· 
leri vardır. Zaviye, Tacura, Zilltin, Mıa· 
rata, Syrta vahalarıdır. Bunlar denizin 
maviliii ve etraflannı lrutatan kumların 
ıanlıft ortasında birkaçer kilometrelik 
uzun ve genit lekeler te§kiJ ederler. Bu 
ıahil vahalan çöl onlarile çevrilmitler-
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yük hir delta yapar. Mecerde'nin getir
diti maddeler eaki Otik limanını doldu· 
rarak phri karada bırakmıftır. Tunus 
sö~ne akan Mitiane nehridir. Küçük 
bir Mecerdedir. 

Kioı nehri Tlemaen timalinden akan 
illi ve Tafna derelerinin birletmetin'den 
hud olmuttur. Sii,Habra dereleri birle· 
tir Makta nehrini yapar. 

(..., nehri büyük Kablli'nin hududu· 
nu tetkil eder. Sebeou nehri Curoura 
dai)armclaıı çıkarak (Tizi Uzu) kaıaba
ımdu seçer. Sahil yahut Soumman neh-
ri büyük ve küçük Kabiliyi ayıran kori· 
dordan akar Buji'nin yanından denize 

dökülür. 

Vadiyülkebir - Koıtanti1>'den geçen 
ndü Rummat ile küçük Kabili dağlan· 
nrn eteklerinden relen suyun birleımc
ıinden hatıl olmuftur. Ezzeytun görfezi. 

ne akar. 
Seyhoaze nehri Bon'a akar. Bon ova

ını bu nehrin reti:difi çamurlar yapmıı· 
br. Mecerde dallarının ıimal havzaaımn 
ıulan~ da diğer bir Vadiyülkebir denize 
akıtır. Sedjanan nehri Bizert dağlannrn 
ıularnu sörfez• sötürür. Şimali Afriko 
ıulannın bir çoğu da denize kadar gel
mez. iç havzalarda kaybolur. 

Zeroucl, Merpelit, nclinebhali dere· 
leri Kırvanrn ıimalindek.i Kelbia gölüne 
.töldiliir. Kıpn feyezan zamanlannda 
Enfida OTUında hu gölle deniz muvak

kat olarak ...... 
s.hn Atlaı'lanmn cenup yanlannda· 

ki ıalar membalan münbaıırdır. Bu ıu· 
lar çılrbklan yerlerden çok uzaklaıma
dna kumlar an11nda kaybolurlar. 

" 
C - Alçak Arazi 

Deniz Ntbınclan daha münhat kııım· 
1ar yahut hiç bir tarafa gedik ve boğaz 

luralanayan dailar arasında, yüksek 

J'&yJ.Jar 'Ortasındaki çukurluklar göl ba

tak, tuıdu ıöl denilen anzalar yapmıttrr. 
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Gabesin garbında Cerit denilen ve de
niz sathından 31 metre alçak Schott ya
hut Sebha deıiilen tuzlu göl vardır. Bu 
havalide Kırvan'm timalinde Kelbia ve 
ıarkı cenubiainde Seydülhani ve daha ı. . 
zı küçük sephalar vardır. B~ıeplıalar 
dağların, civar vadilerin ıularmı toplar· 
lar. Bunlara çok uzak havzalarm ıu)arr 

dahi selir. Bu alçak arazi l'Fm doiru 
devam eder. Elcentten ıonra liirbirlerine 
yakin olarak Şatülgarsa, Şottel - Aı· 

loud büyük şotıotül - Melgbir adlarile 
Biskra cenubuna kadar devam eder. !
gargar vadisi büyük aahrarun ortasında· 
ki Hugar dağlanndan beri gelir. Touıo· 
urt'tan geçer. Mclkir aephaaında biter. 

Şot (Chott) ve ıepha denilen bu alçak 
yerler ıu oluraa tuzlu göl; su azalırııı 
bataklık halini alır; hazan da kurur . 

Dağlar ve yüksek yaylalar aratındaki 
ıephalar Kostantin ile Oreı dağ)a,n ara· 
ıında Tarf, beida ve diier birkaç ufak 

ıephadır. 

a _ Yilk•ek Yaylalar 

Tel Atlas'larile tahra Atlaı'lan a~R· 
ımda ve Kostantin'e kadar giden mınla· 
kaya yüksek yaylalar yahut yükıek ıtep· 
)er derler. Geniıliği ıarkta azdır. Fakat 
(Oran) cihetinde 150 kilometre kadar 

olur. Etraflanndaki dağlar bu yayla.r 
büyük aahranın tesirinden kısmen muha· 
faza ettiği için kııın buralarda yaimur 
yağar hazan kar bile dütt;r• Fakat yazın 
burası adeta büyÜk sahra gibi bir çöl l ... 

lur. 
Çölün ortasındaki gibi buralarda eh 

adeta vahalar vücude gelir. Yafmur a~· 

dır. Sular nadirdir. Şark taraftan Ore~'ır 
verdiği sularla ve yağmurlarla sulanına

da orta ve garp kısımlan son derece sc· 

fildir. Ancak vaha sayılacak yerleri mcs 

kUndur. İ§te Lu çöl görünüılü ve derin U· 

çurumlu steplerde, çukur yerlertH, •'C?.ı· 
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tm olmıyan taraflarda ıephalar vücude 
getinniıtir. 

Şarki ve garbi Zahreı ıephaları 840 
metre yükıekliğinde ve Şotülıarki Şotül · 
garbi 780 metre irtifaındaki yaylalllrdan
ciırlar. 

Yüksek yaylalann ahalisi seyyar arap· 
lardrr. Yalnız Kaaur ve cebeli Amurde 
ahali vardır. Çöller en ziyade (Oran) ci
varmda §İmale doğru girmi,tir. 

Oran civannda (Oran Şotu) ve ıarki 
garbi Titri §Otları vardır. 

E - Vahalar (Oisia) 

Gahes arzında Draanın munsabına 
kadar olan mrntakıu:!a sahra Atlaslarının 
,büyük Atlasların eleklerini bir sıra va· 
halar hattı gösterir. Bu mesafe dahilinde 
taılıklı, kumlu ve hazan derelerle yarıı • 
mıf yalçın dağlı ve hazan sarı manzaralı 
binihaye çöl görünür. Buralarda ilk ba. 
harda kül renkli sert otlar biter. Su var
dır. Fakat hemen daima kumlar içinde 
kaybolur. Sulann çıktığı yerlerde v:ıhn· 
lar vücut bulmuştur. Şimali Afrikl\'nın 
bu nihayetlerindeki nhaların hepsi de 
bir tabiattır. Seyyahların çöl ufkunda 
gördükleri yeşil küçük lekeler bu hurma· 
hkh vahalardır. Ayanı suda bafr güneıte 
olan bu hum1aların altında bazan yemiş 
ağaçları, sebze ve hatta arpa ekilmiştiı. 
Imtidatları çok azdır. Bu vahalarda gece 
ve gündüz ıslatıcı bir rutubet vardır. Sı· 

cak ziyadedir. lkJime en iyi alışanlar si· 
yahilerle kıınları karışan mefozlerdİ•. 
Bunlar bile tehlikeli hastalıklara uğrar
lar. İçtikleri ıu ekseya tuzludur. 

Bunun için mide vebarsaklarda intİ· 

2am11zlıklar olur. Havada daima İnce 

tozlar uçar. Bunlar gözlere ve teneffiiı; 

azasına hücum ede,·. Kazaen bir soğuk 

dalıaıu bu vahalara uğrasa bu evsiz, el . 
hisesiz ve müdRfuız. ahalide çok telefat 
yapar. Her vaha siyasi ve beldi bir mer· 
kezdir. Sahranın bütün insanlık muamc 
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leleri ve hayatı hayvaniıi bu ıulann et• 
rafında döner. Tİçarİ mubadeleler 'burada 
olur; ıiyHi müzakereler bu su baılannda 
yapılır. Bunlar sahranın asap merkezle
ridir. Şimali Afrika poletikaaı Ültadlan· 
nın bu hayal merkez mihraklarına ver
dikleri ehemmiyetin ıebebi budur. 

Büyük sahra çölünün ıimalinde baya· 
ti, konak yerlerini ıöıteren vahalerm e11 
büyük ve :zencinleri Tunuı'un cenubun· 
dadır. 

Evvela Cer be adası ıonra Cerciı ve 
daha ıarpta Nefzoua, Kcbili, douz vaha
ları vardır. Tuzlu ıöllerin ıimalindeki 

Cerit vahasının hurması ,öhretJidir. Nef
to, T ozeur vahalarında 600000 hurma ve 
yirmibe, bin nufuıu vardır, 

Biskara - Cıdames yolu Üzerinde iki 
Soff vadisindeki vaha v1trdır. Laa-uat VA• 

hası yüksektir. Sıcağı azdır. Mezrudur. 
Hurması ikinci derecededir, Daha rarb!l 
doğru Guir, Fiıuig Tafilat, Tam~out 
ve daha bazı ehemmiyetsiz vahalar var
dır. 

Bir hendek halinde bulunan vadii Dra· 
anın bin kilometrelik İmtidadınca da bazı 
vahalar Vllrdır. 

F - Büyük sahra 

Sahrayıkebir yani büyük sahra bir d .... 
nize benzetilirse sahilleri Atlaı'lann ke. 
narı ve adalan da vahalardır. Yerlilerin 
toz ve korku memleketi ad(nı verdikleri 
büyük sahrada hayat kurumu,tur. Su 
noktalar mecburi konak yerleridir. Bü. 
yük sahra zannolunduiu gibi yelme .. k 
bir kum sahrası değildir. Dağları, tepele
ri, dereleri vardır. Fakat suıuz, yakıcı 

ve öldürücüdür. Sudanla ,imali Afrika 
arasında bu çöl mühim bir maniadır. 

Büyük sahra ~arkta Bahriahmerden 
gıupb Bahrimuhite kadar gider. Fakl't 
şimali hududu muayyen ~;1t!lir. Bu htı· 
dudu tayin için senevi (20) santimetre· 
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40) - Tarabuluııarp tarihi (Arapça
Ahmet B.) 

'41) - Tunuı tarihi (Arapça) 

42) - Cezayirde Arap ve Türk kita• 
heleri 2 

43) - Hülaıai ahval Tunuıu garp 
(Vakanüvis Eıat Ef.) "el yazısı,, 
44) - Münccim batı tarihi 

Müracaat ettiğim kitaplar içinde iki 
numarada gösterdiğim (Şerifler haneda · 
nının Faıı'da teeuüs ve Türklerle müca· 
cleleleri) eserinin sahibi kitabını yazmak 
için arapça, Franaız'ca ve lapanyolca 
bütün kitaplara müracaat etmiş olduğu 
gibi bütün vesaiki siyaaiyeye ve mağrir · 
le bir rol oynamıJ Portekiz krallarile bü
yük adamların tercümei halleri hakkınd" 
tetkikat yapmııtır. 

1 - Şimali Afrikanın 
coğrafyası 

Şimali Afrika Tarabulusgarp, Tunus, 
Cezayir ve Fas memleketlerinin bulun
duğu arazidir. Bu kıt'aya herzaman her 
kavim muhtelif isimler vcrmiglerdir. 

Moritanya, arslanlar memleketi, hur· 
ma memleketi, Afrikayı meskun, küçük 
Afrika, Berberi ye, Berberi atan, denilmi~ . 

tir. Araplar evvela sureti umumiyed~ 

(Afrikiye) adını vermİ§ler fakat sonra
lan garbe doğru ta Fas kıt'asına kadar 
ilerledikleri vakit bu büyük kıt'aya ayn 

ayrı at vermek zarureti hasıl olarak 
Mağrıbrcdna, mağrıbı evsat, \'e mağrıbı 
aksa isimleri vcrmiılerdir. Lakin bunla· 
rın hudu pek muayyen değildi. Fas mağ
rıbı aksa ismini hala muhafaza ediyor. 
Cezayir ve Tunus krımen mağnbı evsat 
''e diğer kalan me:nleketlerdc mağnbı

edna o~uyordu. 
Türkler ,imali Afrikada zaptettikleri 

yerlere (garp) ve oradaki teşkilata garp 
ocaklan adını vermİ§ler ve Cezayir, Tu· 
nuı, Tarabu1us zaptolunduktan sonra 
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müstakil ocaklara ayrılarak o mernleke 

tin adiyle yadetmiılerdir. 
Şimali Afrikanın Selom köriezindefl 

Tunus hududuna kadar (1600) •• or•' 
dan Fas'ın garbına kadar (23Öo)lö t:Aff1

1
' 

an (3900) kilometrelik sahili vvda. 
Bu uzun ıahille çöller arutnda buJtı'. 

nan ve bir ada manzarası söateren tüsı'11 

Afrikanın arazide birlik gösteren lıı:nllf'' 

ları Fas, Cezayir ve Tunuı'tur. Tanbl'' 
luı, Bingazi ve Fizan lot'alan ve lnııtl" 
rm mülhakatı çölde birer vahadır. S0 

ada akdenize mensup memleketles-cfP' 
sayılır. Garpte Cebelitanlc boiazı ı,.ır''ı 
sını 24 kilometre bir denizle hpaıU''~ 
rapteder. Bu mesafe okadar yakındır "" 
muhtelif kavimler burasmı çok biifil 
kuvvetlerle bir çok ciefalar geçtiler; tt"' 

Sicilyn'ya mesafesi (140) kilo~ ~i· 
dir. Ben-ak bir havada ıardonya ve .. , . 
ı:ilyada §İmali Afrika dağları ıörİi"11t' 
Akdeniz bu kıt'anrn etraftaki mernleiı~,. 

. ~·· lere muvasalasını kolaylaıtıran bır tlt' 
tadır Bunlardan maada bu mernlek~ ,Jı 
rin asıl ahalisi olan berberlerin • 11~ , .. 
ırkla biç münasebeti yoktur. Bilik•• ~ti 
rupahlarla karabeti vardır. Yalnı:ı: ~""'r 
Afrika kendine aahip olmak hak~1 

;, ıcı': 
edilmi' memleketlerdendir. Bu l~.~1"1 
a daima müatemlik_, olmuttur. thtı 

1 ·ot• 
vaziyeti coğrafya11 hunu saik o UY 

A - Tara buluagarP t9 
b ııı•,. 

Coğrafya rshllahında Tara u 1•"'' 
tabirinde Bingazi de dahildir •• cı/ser'I') 
bulusgarp: Tarabulus, Binıa~ı . 
ve (Fizan) mmtakalarmı ha•ıdır· 

ser"" a - Bingazi yahut . 111 
örf~· 

Mısır hududundaki Selon 1' d"~tı~ 
Muctar mevkii arasında deniı:e ''"

11 

. • b" 1'••'"1 dı' çıkmıı yanm ada gıbı ır Iİl'ldt 
vardır ki kilisli bir platform ha tfof' 

(1) mamusul'alam, 
r'~n J!arab~u) 

frederi\.: 
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e ediye kanununun 15 İnci mad- 1 r\centderı Karakô\ t\Oprüra~ı 

----Yeni Kitaplar--
( Dün ve Yarın J d 1 1 t-1 42362 - '-İ rlı:ecı Mühürd21 1.2J.-

esjnİn 3 Üncü fıkrasında mevzuubabis ıı•t-•• H.m relt-lrn 1!2740 

Unıumun yiyip içmesine, yatıp kalk
llıasına, taranıp temizlenmesine, eğ
lehınesine mahsus lokanta, birahane, 1 

lazino, otel, hamam, sinema, tiyatro, 
bar dansing, ve emsali yerlerle , 

1 

Trabzon Yolu 
V A T A N Vapuru 

7 Ağus~os 
S A L 1 20 de Galata rıh · 
tımından l\alkaca'<. Gidiş t e 
Zooguldak, lncbo'u, Sinop. 
Samsun, Fatsa, Giresun, Vak· 
fıkebi r, Trabzon, Rize'ye. 
Oönütle bunlara ılaveten 

Tercüme Külliyatı 

Bütün miJJetJcrin edebi, içtimai, iktrsadi1 mali... en muhal-
'· let eserlerinden se~me kitapların tercümesi ve "DON ve YARIN,, 

tercüme külliyatı İsmi al tında, y ılda muntazam fasılalarla, otuz 
cilt ltadarının çıkarılması ıuret:y le yiiz ciltlik bir kitaphane vü · 
cuda getirilmesi temin edilmişt i r. En kuJretli kafalarm, kalem • , 
!erin yardımlarına müracaat olunmu~tur. 

Altıncı Kitap--. 
]. Rasin Külliyatı 

~cıaneler ve alelumum yazıhaneler 
h~riç veya evvelce tayin ve ilan 
~ilen hükümlere tabi bulunmak 
ilaydile gıda maddelerini satan dük
kanlar saat 21 ve bunlardan maada 
lbiiesseseler de saat 19 za kadar açık 
h11Jundurulabileceklerdir. Bu saatlar
clen sonra açık görülecek dükkanlar 
bakkında S/8/934 Pazar gününden 
' itibaren umuru belediyeye müteallik 
'hkamı cezaiye kanununun tatbik 
~dileceği tembih ve ilin olunur. (4456) 

Eaıinönll Kaymakamhjından: Akıaray yangın yerinde çoban 

~Uf mahallesinde 44, 80 metro murabbaı Belediye malı arsa 

~ ":9•". Oıere açık müza.'e.deye konmuı iıe de verilen bedel 

lfi ddı lnfayede ıarOlmemııtır. lıbu arsaya talip olanların şera· 
b tıi anlamak Dıere her glin müzayedeye girmek için de ıekiz 
Ç ~çuk liralık taminat akçası makbuziJe 8/8/934 tarihine müsadif 

•rtanıba gllnll aaat on dörtte encümene gelmeleri ilin olunur. 

'--- (4451) 
=----;.....:;_~~~~~~~~~~~~~~-

ı :_ Devlet Demir yolları llAnlarl 

9
3 

lçilecelc ıu nakliyatına yeniden mühim niıbetlerde Ye 7. 8. 
4 tarihinden baılamak üıere tenıilit yapılmııbr. 

ta Yeni tarife ile Haydupaıa Ye lzmitten Eskitehir ve Anka
Ya nakledilecek• sulardan aşağıdaki ücretler alınacaktır. 

"• • .lımitten Haydarpaşadan 
10,_ı•rı eJlı ki· Aıgari on ton Asgari elli ki- Asgari on ton 
6'•aı b k b\l le •eya veya u aı let Jogram veya veya bu sıklet 

tilld•ı let Üzt· Uıcrinden üc· bu sıklet üze- üzerinden üc-en .. . 
t'cl; .ucret ret tedıye e- rinden ücret rer tediye e -

Ye edılmek dilmek tediye edilmek edilmek 
t•rtile ıartile ıartile ıartile 

l on baıana Ton batına Ton başına Toa başına 
~uruı Kuruş Kuruş Kuruş 

521 410 
979 

F 736 
•ıla tafıillt için iıtaa1oalara 

700 543 Eskişebire 
1077 808 Ankaraya 

müracaat edilmelidir. (4396) 

hitlis Jandarma mektebi 
!), kumandanhgv ından: 

~ 'lltli 
"'"' e • Jandarma Mektebinin iaşeleri için ;tıağıda yazılı iki 

1, ~ 19 :;: •e yem kapalı zarfla münakasaya ko:ıulmuıtur . lba 
~ t._· •loı 934 Pazar günü saat do',uı buçu ıtadır. Tal p 
. ....,,,. •~t ~esilcalırile teklif mektup'arını Jandarma Mekte'>i 

"-... ~0•11yoauaa .. rmeleri ilin olunur. (4l56ı 
J~ kllo Arpı, 255,000 kilo Ekmek. 

&ta~hul üniversitesi müha.yaat 

. olli~ . · komisyonundan: 
~'4cc l"lıtellle k .. le.: ~~ell r ezı ıle fakülteler ve mUıtemilltınm ıenei maliyeıı 
l~~ ' kolc, ınanıal kömürü ile odunu,, müzayedeye münakasa 

r,1. ~hirallladdei mahausaıına tevfikan 15/ 7 / 934larihinden 5/ 8/ 

'-tıc.~~le"İll he k~~ar kapalı zarf uıuliyle mün~1'aıaya konulmuştur. 
11( •r run .. ., . 

' .'t!ebilirl mu. ayaat komisyonuna müracaatla §artnamelerini 

ta•- "• }•t •r. Talıpler teminat tarını bir ıün evel üniversite muha· 
.. iL ll'Jne' 

~il.. "'li•er . ıarı ve ihale günü olan 5/ 8/ 1934 !"azar günü saat 
•ıte rn··b • 

u •Yaat komisyonunda hazır bulunmaları ilin olu· 
(3843) 

S . o 1' Jrmenf', rcu ~ :ı uğraya · 

cakhr. (4439) 

· lzmir sür'at 
lskenderige yolu 

E G E Vapuru 
7 Ağusto' 

S A L 1 11 de Galata rıh · 
hmından kalkacak, doğru 
lzmir, Pire, lskenderire'ye 

" gidecek •e dönecektir. (4440) 

Bartın Yolu 
B U R S A va~ur1ı1 

6 Agustos 

Pazartesi 19 da Sirkeci 
rıbhmından kalkacaktır. (444 t) 

IstanbuJ Kumandanlığı 
Stınalma Komiıyonu lli.nlan 

Fırka kıtaatı ihtiyacı için 
kapalı zarf usulile mübayaa 
edileceği 20/7 / 934 tarihindE 
Milliyet ve Vakıt gazetele· 
rinde ilan edilen 84.000 kik: 
sığır eti ve 12.000 kilo koyun 
eti sehven 116.000 kilo sığır 
eti ve 19.000 kilo koyun eti 
olarak yazılmıştı. Alınacak 
olan miktar 84.000 kiJo sığır 
eti ve 12.000 kilo koyun eti 
olduğu tashihen ilan olunur. 

(4134) 

IJ.;t;,;huz Harici Askeriı 
~taat ilanları 

Hava kıtaatı ihtiyacı için 
160 ton kok ve 270 ton ma -
den kömürü kapalı zarfla a· 
lınacaktır. Sartnamelerini gör 
mek istiyen)erin her gün öğ
leden sonra ve münakasaya 

Ahmet Reşit (H. Nazım) 
Fiatı: 75 Kumş 

Tevzi m erkezi : VAKiT Kütüphanesi İstanbul - Ankara caddesi .. 

1::= Şimdiye kadar basılanlar ---~· 

I • 

·. 

J - SAFO, Dode - Haydar Rlfııt 

Z - AiLE ÇEl\JBEUI, ltlonıa - l . H . AJl~an 

100 

100 

Kunıı 

n 

8 - T lCARE1', BANKA \ C BORSA, 1ktr!lat doktoru l\luhllı E tem 

4 ...,. l>E\'LE'.t , .c !HTİLAL, Lenin - H ayda r Rlfat 75 

5 - SOSYALlZi\I: Kaut:ıld - Sabiha Zckcr lJa 

6 - K ÜJ,Lll.AT J . RASİN, H. :SB.ZJm 

75 

73 

., 
.. 
" 

Yakında basılacak olanlar 
1 - 1SFAKANA DOGRU, PJyc r Lotl - 1. IJ, Allıan 

2 - KAPJTALİZ~I BUllI:.\XI, P rofesör Plru - A lunet Hamdi 

8 - KIR:\llZI \ 'C KARA, Standal. DlZRAEl.11''1?\ H A \'ATI, A. l\lıınıa 

4 - lŞÇt SISIFJ llITtLALt, Lenin - Hay da r nlfııt 

G - OOnlO BABA; Balı.ak - ffa.Ydll r Rıfat 

8 - ISA: Parlı Ruhiyat 11)('.kteblnde Profcstlr doktor Bine Saıırte - Daydar Rlf11t 

'7 - ETIKA : Kropotkln - Ağaoğlu Ahmet 

il .:.. tQTt.'\IAI KANUNLAR: Grcf - Rauf Ahnw t 

9 - ENGEREK DOOVM'O: Peyami 5afa 

10 - RUHİ HAYATrA LAŞUUR, Yung. - P rof. Dr. lhynıllah 

11 - ÇOCUK DÜŞÜRES!..ER, H. Gonzalw, l\lcııuslrr - l 'rof. D. Haynıllah 

12 - \"F.RTER, Göte - A. Kr\ınl 

66000 kilo koyun ve sığır eti 

-Marmara üssübahri kumandanlığı 
satınalma hey' eti reisliğinden: 

Deniz efradı için lüıu T.U olan yukarda cins ve miktarı yazılı 
Koyun ve Sığır eti kapılı nrf usulile mUoakauya nz e::lilmif 
ve 25 Ağustoı 934 Cumartesi saat 14 de ihalesi icra kı'ınac a
ğandan talip:erin şartnamelerini almak üzere lstanbul'da Ka11m· 
pafıda Deniz Lev1tım Sahnalma Ye lzmitte Kumandanlık Satan 

alma Komisyonlarına müracaatları. " {4400) 

iştirak edece~ı~~i~. 13 - s - Istanbul belediyesi Sular idaresinden· 
934 pazartesı bunu saat 10s5 ' 
da teminatlariyle birlikte 1\1. ı _ Kağ ıthanedeki terşib havuzları için 3,900 metre mik'abı 
1\1. V. Satmalma Komisyonu· Küçük çekmece lcumu ıatın alınması kapalı zarfla eks' ltmeye 
na müracaatları. konmuştur. 

(3965) (3) 
"" ~ 'i- 2 - Eksiltmeye girmek isteyenler Takıim'de Sıraservi 'erdeki 

Hava ihtiyacı için 5600 idare veznesine müracaatla birer lira Yerip ıartnameyi alabilirler. 

metre kaputluk kumaş ka - 3 - Teklif zat flarının nihayet ı 5 · 8 · 1934 Çarşamba günü 
ı>alı zarfla münakasaya kon- saat on cörde kadar Müdürlüğe verilmiş o ' ması lhımdır. eu 
muştur. Şartname ve nü . saatten sora teklif kabul edilmez. (4458) 
munelerini görmek istiyen · . 

Icrin ~er gün öğ_Je~en sonra lstanbul belediyesi Sular idaresinden: 
ve munakasaya ıştırak ede · 
ceklerin 14 - 8 - 934 cu - Ameliyat sebebile 7/8/ 934 Salı gDnil saat on döl'tten yirmi 

martesi günü saat 10,5 da te· dörde kadar latanbul tarafına terkos suyunun az verileceği 
minatlariyle bh·likte Ittf. M. muhterem ahaliye ili~ olunur. ' (4459) 
V. Satın:•Ima komisyonuna . --------......-·- - ---- --------

müracaatları. o) <3966> Deniz Levazım Satınalm.a 
z Ayı Komisyonundan: 

Edime K!z mua llim mektebin· 
den aldığım ~ehadetnamemi zayi 
ettim. Yen isini alacağımdan hük· 
mü yoktur. Fazi let Celalettin. 

(202) ' 

ZA YI - hmir limanında almı! ol· 
duğum 52 numaralı reisi şahadetna -
memi zayi ettim. Y eniıini çıkartactı • 
ğımdan cıkiıinin hükmü yoktur. Mar
mara Hanında 9 numarada Fikri Kap- ' 
tan (1675) 

8 Ton Gaz paıarhlcla münaka1111: 7 Ağustos 934 Sah günü 
saat 14 te. 

1 A ; uıtoı 934 tarihinde yapılan mUnak1111mda tal ı p zuhar 

etmemiş o! duğundan pazarhkla alınmasına karar verilen 8 Ton 
Gaz 7 Ağl;stos 934 Sah günü saat 14 te paıerlıkla alınacaktır. 

Şartnamesini ıörmek istiyeolerin her gün Ye pazarlığa iştirak •· 

decelderin de o gün ve saatte muvakkat teminatlarile birJikte 
Kaaımpaıada kiin Komisyona müracaatları. 14362) 
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8('JT0N D0NYADAKI EV KADINLARININ YAPTIK· 

LARI GiBi siz DE ALEM$UMUL ŞÖHRETi HAiZ 

sollUTMA TERTIBATINI EViNiZDE TESiS EDiNiZ. 

Her gördüğünüz so

ğutma dolabının bir 

'' Frigldaire 1
' olduğu 

zehablna düşmeyiniz. 

·· Frigldaire 11 isminin 

büyük ~öh reti do

layislle bir çokları 

"Frigidaire" aldıklarını 

zannederek ba?ka 

marka satın almı~lar· 

dır. Sizin satın almak 

lstedlği niz elektrik ., 

soğutma dolabı, 

"Frigidaire 11 markasını 

t~ımadığı taktirde, 

haklkt 11 Frigldalre 11 

değildir. 

FRIGIOAIRE 
Yalınız fabrikanın 

bu markasını taşı
dığı vakıt hakikidir 

BOURLA BiRADERLER ve Şsı 

Hilaliahmer Hastabakıcı Hemşireler 
Mektebi Müdürlüğünden : 

Tl::J K iVE 

llRAAT 
BANKA51 

Genç kızlarmuza ıerefli, emniyetli bir iıtikbal hazırlayan mektebimize ta· 
Je\,e kayit ve kabul muameleaine baılan mııtır. Q 

Kabul ıartlan: 

1-Türkiye Cümhuriyeti tehuundan olmak. • ~ A ~ r--\. --11.. 
2- Yaır (18) den qağr, (30) dan yukan olmamak. ~ t--ıC. _. 
3 - Orta tahıili ikmal etm.it olmak. B ı' r-\.,· K T 

1
• ı Q E' N 

4- Evli olmamak (evlenmiı ve aynlmıt iıe çocuğu bulunmamak). t<~ 

5 - Mektebi terkettiği ve yahut Def ••nelik mecburi hizmeti ikmal etme· • r,:;. ;;;.A 

den evvel me.ıeği terkeuiği veya çıkanı dığı takdirde mektep masrafını ödeyece- ~ A 1 1 A -. , ,... 1 O 1 Mj 
ğine dair Noterden muİaddak bir kefaletname vermek. ~ ~ t: C tııC 

6 - Sıhhati tam olmak ve boyu (1,52) den •taiı olmamak. (Tıbbi mua· ____ ._. ____________ _. ___________ ..,., ____________ --: 

yene mektepte yapdacubr. • 

Mektep Hilaliahmer Cemiyetinin malı olup tahıil müddeti iki aene albay- Gıreson Jandarma 
dır. Talebelerin iıkan, iate, ilbaı ve ted riaab tamamen Hilaliahmer cemiyeti ta· k b• k 
nfından temin edildiği gibi aylık cep harçlıiı da verilir. me te 1 uman-

Mektebe girmek iıtiyenlerin 15 Ey Jul 1934 tarihine kadar Cumadan maada 
he~ gün, Jıtanbulda Akıarayda Haıeki caddesinde mektep ictareıine müracaatla· danJıgv ından; 
n ılln olunur. (1548) 

Gireson Jandarma mektebi 
kumandanlığındao: 

Giresoa Jandarma Mektebinin 934 senesi idaresi için ID~ 
ka11ya çıkarılın on bin kilo Patetesin 25/ Ağustos/934 Cum•' 
günü 11ıt on dörtte ihale edileceii ilin olunur. (4215) Orta Orman Mektebi 

Gireıon Jandarma mekbetinin 
934 ve kısmen 935 ıeneleri itasei 
için aıağıda yazılı liı tedeki erzak '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Orta Orman mektebine yazılma 
ve alınma şartları 

1 - Türkiye Cumhuriyeti teb'aarndan olmak. 
2 - Orta mektep mezunu olmak. 
3 - Y afi yirmiden JUkarı olmamak. 
4 - Sıhht vaziyetini "dil, ıöz, kulaklannda arıza olmamal<, vü· 

cu'dunda noksanlık olmamak, arızalı yerlerde, dağlık havalide yürü· 
Y.İiJ> pzmeğe ve hayvana binmeğe bünye teıekkülitı müsait ve müte· 
Ji.mmil olmak,, tam teıekküllü haıtanelerden mufaaaal raporla tesbit 
etme1i, afi ıahadebıameıi vermek. 

S - Belediye veya poliı merkezlerinden iyi ahlaklı, ceza görme
mit olduğuna dair mazbata getirmek. 

6 _ Mektebe girmek iıtiyenler, lıtanbulda Büyükderede Yük· 
aelC Orman mektebi rektörlüğüne yazacakları iatidaya hüviyet cüz
·/anı, orta mektep tahadetnamesini, sıhhat ve •tı raporlarmı, poliı ve· 
.,.,. l;elediye ıııazbataımı ve üç adet vesika fotoğrafını iliıtirerek gön
dennelidirler. 

7 - Müracaatlar 15 Ağustostan 15 Eylül tarihine kadar yapıl
mıı olmalıdır. Nokaan evrakla müracaat kabul olunmaz. 

8 - Y aktinde tam evrakla müracaat etmiı olanlardan ıahadet· 
nameleri pek iyi ve iyi olanlar müracaat tarihi ııraaile tefrik olunur. 
Kabule liyik talipler kadro miktarını geçerse bunlardan evvela tahsi
line fasıla vermemiı olanlar ıaniyen riyaziye dereceleri yükıek olan
lar tercih olunur. 

9 - Kabul olunan efen diler tahsil eınaımda mektebi terk ettik· 
leri veya mektebi bitirdikten ıonra tayin olunduklan vazifeye gitme· 
dikleri ta1'dirde mektebin yapmıı olduğu masrafları ödiyeceklerine 
dahı mektebin vereceği nümuneye göre noterlikten tasdikli taahhüt 
senedi vereceklerdir. Taahhüt senedi vermeden mektebe devama mü· 
.Mle'ohnnu, :f4162). 

25 ağuıtoı 934 tarihine müıadif 

cumartesi günü ihale edileceği ilin 
olunur. ( 4214) 

Kilo 
208000 

35000 
8000 

15000 
1800 
4000 
8000 
2500 
5000 

15000 
5000 
1500 
2500 
3000 
3000 

·2500 
500 

1000 
500 

2000 
50 

500 
1000 

26050 
11700 

17500 

Ekmek 
Sığır eti 
Pirinç 
Bulgur 
Sade yağ 
Tuz 
Soğan 

Sabun 
Nohut 
FaSulya 
Mercimek 
Şehriye 

Makarna 
Şeker 
Üzüm 
Zeytin daneıi 
Zeytin yağı 

Un 
Sirke 
Beyaz peynir 
Çay 
Kaysı reçeli 
irmik 
Arpa 
Saman 
Ot 

o 

CIT1 

VIJrdltff/PtJJtJ8rı 
Mtr<dl" •'/fıJtfl~ 

Sahibi: MEHMET ASIM Neşriyat müdürü: ıtefilı 
YAKIT Matbaaaı - lıtanbul 


