
~.,, lıutludumuzda bir Sıırige 
.. tıggaresinin düştüiü doğru değili 

- Yazıaı 2 inci aaylfada -

' "VAKIT,,ın tertip etti 

1 
gezintiye lftlrak etm 

_ bunu kesip saklayın 

...,, 17 inci Yll • Sayı : 5955 Yazr 1ıteri Telefonu: 24379 Pazarteal, 8 A§uatos (8 inci ay) 1934 İdare Telefonu: 24370 Sayısı s Kuru• 

Nafıa Vekilimizin beyanatı 

Devlet demir yollarında 
tarif eler indirildi 

Şimali Afrikada 
Türkler 

tt VAkJT dünden itibaren Erzin· 
~ rı tnebuıu Aziz Samih Beyin 
~· ı&n\'an altında yazdığı büyük 
'" eae • f h 1. ~ tı orm.a a ınde vermeğe 
~ l.dı. Bu eterin mevzuu, imıin
t' •nlqıldığı gibi, Tiirk ırkmm 
~lf. Afrikada teıis ettiği dev-
4~ tdır iki Oımanlı tarihinde 
d l'J> ocakları,, namiyle anılır -
t~· F &kat Ounanlı tarihinde ikin
~ derecede ve Oımanlı idaresi -
~_.himayesi altında birer siyasi 
ı~kül gibi ıöıterilen ibu dev • 
;!:n hayatlan beynelmilel e -
~ İyet itibariyle Oamanlr tari
'1 den hiçte aıağı değildir. Bun· 

batka "Garp ocakları,, nın 
~ bir huıusiyeti daha vardır ki 

da dünya tarihinin koru.nlar 
e Akdenizle Büyük Atlas 

~erinde Türk lcoru.nlarının 
'i lmilel bir jandarma hizme
S l~rmüt olma11drr. 

Halk ticaret bilet
leri. ihdas edildi 

.... 

Nafıa V'ekili Ali Bey .• 

Ankara, 5 (Hususi) - Son za
manlarda devlet demiryollarında 

yapılmakta olan muhtelif tenzilat· 
lı tarifeler hakkında Nafıa Vekili 
Ali Beyefendi (Yakıt) a §U beya· 
natta bulupdu: 

- Bet seneyi mütecaviz bir 
zamandanberi mütezayit bir şid
detle devam eden iktısadi buhra· 

"- uıünkü beynelmilel siyatet ve 
d 1':k ~elilckiıine ıöre koraanlrk, ,:jz hayd~tluiu demektir. Bina· nın münakalat üzerinde yaptığı 
~ey ahlak harici Bir mefhum- menfi tesirler malumdur. Memle· 
~· lneıııpiliti ı -ıiı• ....ı....,. etimizin bu tesirlerden ca.aun 
~ · Bununla beraber yutiyle hlmaema hittahl imkan ~l;w. 

"•an.Irk Avrupa milletleri ara - Buhranı müteakip yolcu ve eıya 

~~ ıayri ahlaki bir ha-
'llet sayılmazdı. Denizlerde 
~•hat eden bir ticaret 
td~İsini soymak bilhassa Ak· e . • 
'• tıı~ kıyılarındaki milletler ara •

1 

münakalatımızda harpten sonra 
normal addedilebilecek senelere 

nazaran mahsus tenezzüller kay · 
dedildi. Bu tenezzülün önüne geç· 
mek ve münakalatımızı imkan 

derecesinde tedricen inki~af ettir· 
mek için derhal harekete geçmek 

FonPapen 
Başvekil muavin
liğinden ayrıl
mamış mı? 

Almanyadaki reyiim 
sadece bir gösteriş mi? 

Berlin, 5 (A.A.) - Resmi ga· 
zete, cumhur reisliği meselesiyle 
19 Ağustosta icra olunacak re· 
yiamı tanzim eden 1 ve 2 Ağustos 
tarihli kanun metinlerini neşret • 
miştir. 

Bu kanunların altında bütün na· 
zırların imzası bulunduğu gibi 
baıvekil muavini sıfatiyle M. von 

Papenin de imzası vardır. Resm1 
metinlere nazaran M. von Papen. 
elan hu vazifede bakidir. 

Mare,al Hlndenburg 
nereye gömUlecek? 

Berlin, 5 (A.A.) - Alman is
tihbarat bürosu tarafından tebliğ 
edilmiştir: M. Hitler, Maretal 
Hindenburgun ailesiyle mutabık 

(Devamı 10 ncu aayıtanm l inci .Utununda) 

Dükkanlar artık 
erken kapanıyor 

r.'::a. e? metru, en ikanuni bir sa
~ird!tbı ~e~~kki olunurdu. O de· 
~1- ıozu pek deniz adamları 

del\· l'Jna bet on kiti toplar, Ak-
1~ '~ •çrklarına çrkar, önüne ge· 

tıcaret gemilerini tutar ve IO· 

tb.._ Mehmet ASIM 

lüzumuna kail olduğumuzdan va
ziyeti esaslı bir surette tetkike 
ba§ladık. Bu tetkikatı mmtaka, 
mıntaka yaptığımız seyahatlerde 

4 

-~. 4 l1ıtc 
'-..-_ ü eayrtannı linci •Utununda) Devamı 10 nco ımyıranın 2 inci sütununda) 

Sporcular hazırlanınız! 
/jil11ük 

" 

Yüzme müsabakamız bu Cuma 
günü Modada yapılıyor 

"' hl \'Uı 
11- )'r>ı ....... lbe Müaabak"'m · ·· ·· ·· d k. C ·· ·· M d d y·· h ""' ~""tuı. li • ızı onumuz c ı uma gunu o a a uzme avuzun-

Dükkanların erken kapanmalan hak
kındaki karar dün akşamdan itibaren 
tatbik edilmeğe başlanmıştır. Buna 
dair tafsilat 3 üncü sayıfamızdadır. 

Resmimiz, bu karar mucibince, muay
yen saatte bir diikkanın kapanmasını 

gösteriyor ... 

Hediye 
Forma 

"Şimali Afrikada 
Türkler,, 

Dün birinci formasını verdi
ğimiz bu cseıin ikinci for
masını da bugün veriyoruz. 

MUvezzilerden isteyiniz! 

lç sayıfalarımızda 
Paris mektubu 

(5 inci say1fada) 

Memleket haberleri 
( 6 ıncı sayıfada) 

E§lenceli yazılar 
( 7 inci aayıfada ) 

"-ir- ~1tet~. 1J cr~c.sc açık olan bu müsabakalara yazılma işini bir iki gün için-
'- tlt 'illtı 11 iu ~tıbarla yuılacakların acele etmeler lazımdır. Müsabakamıza Şehirde gezintiler 

'te\ oltn y~c~. ~Ytfamızda bulacaksınız. Yukarıdaki resimler, müsabakamı~ (g uncu sayrfada) 

lri~zuculerdcn bir kısmını ıösteriyor. Soldakiler "1. S. K.'', sağda- -------------.ıı 
er P~ kUibünc mensup yüzücülerdir ... 

Kö,rü üstü cinayetinin muhakemesi bitti 

Ali Fedai Ef. 19 yıl 
hapis yatacak 

Süzan'ın katili idama mahkum oldu, 
cezası indirildi 

Ali Fedai Efendi hakkındaki karan dinliyor .. 

Geçen sene on iki nisan çar
şamba günü köprünün Haydarpa • 
ta iskelesi önünde Anadolu ajansı 
daktilolarından matmazel Suzanı 
öldüren ajanı memurlarından Ali 
Fedai efendinin muhakemesi dün 
neticelenmif, mahkiimiyet kararı 
kendiıine tebliğ edilmittir. 

Ali Fedai efendi, Türk ceza 
kanununun 450 inci maddesinin 
dördüncü fıkrası mucibince idama 
mahkum edilmif, Suzan hanımın 
kendisine kar§ı aldığı dürüıt vazi· 
7et ceazyı .azaltrc• ıebep olarak ııö-

rülerek idam cezası Türk ceza ka
nununun 59 uncu maddesine göre 
yirmi dört seneye indirilmittir. 

Ali Fedai efendinin batka mali
kumiyeti bulunmamaaı itibariyle 
mahkumiyet müddetinin 5 seneli 
af kanununa tabi olduğundan 

ıuçlu, netice itibariyle, on dokuz 
sene hapıe mahkum olmllftur. 
Mahkum, ceza müddetine muadil 
bir müddet te kanuni mahcuriyet 
altında bulunacak, müebbeden am 
me hizmetlerinden mahrum kala • 
cakllr. 

Mühim bir muvaffakıyet 

Türkiye bisiklet turu 
dün ikmal edildi 

3508 kilometreyi bir ayda ve bir çok müşküllere 
rağmen geçen sporcuları~ıza bir hediye veriyoruz 

Muhafız güc~ bisikletçileri ge· 
çen yıl mühim bir tetebbüse gi • 
riımitler, bütün Türkiyeyi bisik -
Jetle dolaımak üzereterbip edilen 
programın yarısını tatbik elmİ§ -
}erdi. Muhafız gücü bisikletçileri 
bu tene de bu programın ikinci 
yaramı tatbik etmitler ve bu su -
retle Türkiye turu tamamlanmıt • 
br. 

Bu yıl geçilen yol 3508 kilomet 
redir. Türkiye bisiklet turu, mem· 
leketimizde ilk defa yapılmakta • 
dır: Hadiıe bu noktadan ehem· 
miyetli olmakla beraber, bir çok 
yerleı-de yolların tekerlekli vası • 

talarla değil, hayvanla bile pek 
güç geçilir şekilde olması bu ehem 

miyeti bir kat daha arttırmakta· 
dır. 

Muhafız gücü bisikletçilerinin 
bu mühim muvaffakiyetini reımi 
ve hususi bir çok müeııeıe ve te

tekküller büyük bir takdirle kar

tılamıtlar, Muhafız gücü çocUkla· 
rına bu hatırayı kutlulamak üze
re madalyalar ve kupalar vermeği 
kararlaşhrmıtlardır. Gazete~iz 
de, değerli bisikletçilerimize na
çiz bir hediye verecektir. 

(De,·amı fi ncl INll fanm 3 llncO .Utunwıda) 
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Sovyet - Bulgar nlünasebatı Suriye tayyaresinin hud 
domuzda düştüğü yala· Protokol Moskova ve 

Sof yada neşredildi 
--

iki hükumet birbirlerinin· dahili 
işlerine müdahale etmiyeceklerdir 
Sofya, 5 (A.A.) - Bulgaristan 

ile . Sovyet Rusya arasın.da diplo -
maıf münasebetlerin . iadesine: 
müteallik olup 23 Temmuz tari -
hinde İıtanbulda imza edilmi§ o
lan protokol, dün ayni zamanda 
Moskova ve Sofyada ne!rediJmi!
tir: 

Protokolda ıöyle denilmekte
dir: 

"M t d' l " .. un azam ıp omaıı munaıe· 

betlerinin iadeten tesisi hakkında 
t~lgr~fnamelerin teatisine tevea
~ül ~c(ildiği esnada Sovyet ve Bul
gar hükumetleri, iki memleket a
rasındaki münasebetler meselesi 
ile normal surette ıiyaıi mümeı -
siller teatisi meıele~i nısfet da • 
ireıinde ve umumi §ekilde hallet
mek arzusunda bulunduklarından 
aşağıdaki ahkamı tesbit etmiıler· 
dir. 

1 - İki yüJiıek akit taraf, bir· 
birlerinin hukuku hükümranileri· 
ne tamamiyle hürmet ve riayeti . . 
tekeffül ederler. Ayni zamanda 
birbirlerinin dahili iılerinıe doğru· 
dan dojruya veya dol•yıaiyle mü-, 
dahaleden iatinkafı ve bilnau" 
h"er tlirlü propaganda ve tahrikat· 
tan ve her türlü müdahalelerden 
veya hunlara müzaharetten içlina 
hı da teahhüt ederler. 

2 - iki yüksek akit taraf, bun
dan batka iki taraf tan biri aley
hine müıellih bir cidale kalkıt -
mak gayesini takip eden teıkilat
ların kendi memleketleri dahilin -
de vücuda gelmesine müsaade et
memeği, bu atbi tetkilitlara müza
heret eylememeji taahhiit eder • 
ler. Ayni zamanda ıiyaıi ve İçti
mai rejime 1-artı cebir ve kuvvet-

le suikastta bulunmak iıtiyen ve -
yahut tedhit harekatına tetvik e

den, resmi ıiyaıi müme11illere 
kartı bu gibi harekatı ihzar e~en 
teşkilatların vücuduna da katiyen 
müsaade etmemeği taahhüt eder
ler. 

3 - İki yükıek akit taraf, her 
türlü müıellih kuvvetlerin veya 
bu tetkilitlara ait mühimmat ve 

malzemenin "kendi toprakları da· 
bilinde toplanmasına veya toprak 

larına gi~eain~ ve yahut transit 
tarikiyle geç.mesine müsaade et -
memeği de teahhütederler. 

4 - iki yÜkık akit arafın teba
asından olup ta ıiyaıi mülteci ıı· 
f atiyle ecnel:>ı bir memlekette bu-

lunanlar, b~,k~ memleketlerin ta
biiyetini ihraz etmi§ bile olialar, 
iki memleketin siyasi temsil kad· 
rolarma dahil olamazlar. 

Belçika milli müdafaa 
nazırı Radyoda dedi ki: 

"Bir mülkün emniyeti, harici. müdafaa 
kabiliyeti ile mütenasip olacaktır,, 

Bükref, 5 (A.A.) - Milli mü- ve etmittir. Nazır, demittir ki: 
daf aa nazın M. Deveze, Belçika " B~ ıuretle, birçok hakik~tler 
toprağına. Alman kuvvetleri tara - öğrenmiı olduk. Hak ve adal.etin 
fından tecavüz edildiğinin yirmin- kati surette silahlarını terketmit 
ci yıl dönümü münasebetiyle, dünl bir cihanm üzerinde . tamamiyle 
aktam radyo netriyat enıtitüsün - hükümran olacağı mesut günlerin 
de bir nutuk irat etmiıtir. Bu nut· gelmesine intizaren, herhangı bir 
kunda, nazır, milli müdafaanın milletin emniyeti ancak harici bir 
iıtilzam eylediği fedakarlıklara tecavüze kartı müdafaa kabiliye
katlanmalarını dinleyicilerinden tiyle mütenasip olacakt11. 
dilemi,tir. Sonra, Belçikamn hak Bunun icin icap eden fedakar· 
ve şeref noktai nazarlarından ta- lık1ar, derhal kabul ve azami isti
mamen beriyüzzimme olduğunu fade ile mahalline sarfedilmeli· 
söylemekle beraber, 1914 senesin· ·dir ve nihayet, hiir bir millet, ıul
de, tehlikeyi uzaklaştırmak ıçın hun tııkviyeıine var kuvvetiylt' 
elinden gelen her şeyi yapıp yap- ·çahtmakla ber~ber, daima uyanık 
madıiını cayi !ual gördüğünü ir · bulunmak gerektir. 

Cüzam. metilen mavisileJ Amerika silalılan
tedavi mi ediliyor? mıya hazirlanıyor 
tizbon, S (A.A.) - Gazeteler, Vaşington, 5 (A.A.) _Harbi-

Porto tıp fakültesi asistanlarından 
dokt91" Villuboas ile doktor Bas . 
ton :Viegasın hali hazırda Saint
jacqueaa inikat etmekte bulunan 
ulumun terakkisi iımindeki İspan
yol cemi~tinin kongresinde cü • 
zamın metilen mavisi ile tedavi -
ıinde iyi neticeler elde etmiş ol • 
dukJanna dair enteresan tebli
gatta bulunmuş olduklarını yazı· 
yorlar. 

ye nezareti, ~esir dairesi 4.800 ki
lometre olan ve saatte 350 kilo-

ı 

metre mesafe kadedebilecek kabi-
liyetinde bulunan iki bom'bardı· 
man tay~areıi ısmarlamı§hr. 

Eğer neticeler, müsbet çıkacak • 
olursa bu tayareler diğer iki yüz 
tayyareiçin model ittihaz edilecek· 
tir. Her tayyare 1 milyon ila 
1.250.000 dolara mal olacaktır. 

Viyana da 
İsyanı çıkartan Ankara, 5 (A.A.) - Halepte intişar etmekte olan "El Ahali,, 

zetesinin 22 temmuz 1934 tarihli sayııında, yüzbafr Sadettin Bey 
avukat tevkif edi(dj mandasındaki harp tayyaresinin bir kafileyi takip ederken Tii 

Vi ana (A.A.) _ N zilerin 25 yenin Suriye hududu üzerine düftii üğü ve kumandaniyle içindckile 

t y d ' ld kal . öldürüldüğü bildirilmektedir. Diye yazılmaktadır. emmuz a yapmış o u arı ısyan . ı 

h kk d 1 t hk'k b h Ne gazetenin yazdığı tarihte, ne de hu tarihten evelkı zaman • a ın a yapı an a ı at, u a· 
k t. b l · ' il . . böyle bir hadise vuku bulmamıştır . re e ın aş ıca amı erının ne 

Puanetta ve ne de onunla beraber Fabrikalarımızın temel atma ve 
tevkif edilen kimseler olmayıp 

Viyanalı maruf bir avukat ile fe- açılmaları 20 Ağustosa kaldı 
deral idare memurlarından bir !a· A k 5 (H .) S B k d N · il h f; .., n ara, ususı - umer an umum mü ürü uru a 
hıs oldugunu meydana cıkarmı! - . ~ . .. l · 1 · ' 

H 'k" . d k'f - d'J . . Bey geldı. Ereglı, Bakır koy mensucat, stanbul şıfe, zmıt 
tır. er ı 151 e tev ı e 1 mıftır. . 

fabrıkaları açılma ve temel atma programlarını hazırlamakla mef 
Vatana hlyanetle itham olmıya bıatladı. 

Viyana, 5 (A.A.) - Bildirildi- Batvekil İımet Pata Hazretlerinin 14 ağustosa kadar '! alova8tt 
ğine göre, 27 temmuzda tevkif e· tirahati mukarrer olduğundan fahı ikaların açılma merasiminin " 
dilen eski Viyana emniyet müdürü yirmisinden aonra yapılabileceği an laşılmakt•dır. 
M. Stein Haeusl milli wıyaliıt 

darbei hükumetine takaddüm e· 
den sah günü M. Rintelen tarafın· 
dan kabul edilmit ve kendisine u· 

Telefon şirketinin hesaplarını 
kontrol edecek h~yet 

mum polis müdürü v'azifesini de· Ankara, 5 (Huıuıi) - Otomolik tele.fon !İrk~ti müdürü .NiY 
ruhte etmesi teklif edilmittir. Müd Bey bu akşamki trenle lstanbula gitti. Niyazi Beye lstanbuldaf1 
deiumumi hu-mükalemeyi amirle- maliye müf~ttişi ve nafıa komiseri iltihak edecek ve bu suretle tef 
rine bildirmediği icin Stein Hae· kül edecek heyet latanbul telefon ~irketinin büti\n muarnelatin•. 
uıl'i hiyaneti vataniye ile itham mali vaziyetini tetkik edecektir. T l" tkikat neticesi bir raroı: hah 
eylemektedir. hükumete verilecektir. 

Schuschnigln köyıuıere Nafıa Vekaleti 
nuku 

Viyana, 5 (A.A.) - Bat vekil kanunu 
yeni bir·. yollar 

hazırlıyor 
M. Schuschnig aıağı Avuıluryada Ankara, 5 (Hususi) - Haber ald1iıma. göre, nafıa vtkalelİ .e 
köylülere hitaben söylediği nutuk· yollar kanununa ~enzer bir kanun layihası hazırll\maktadrr. L~~ 
ta müteveHa M. Dolfuau ve onun ela kara yolları ' inıaatı ~il~yetler Ü:&crindcn levai edUm•kte, 1" .. ~ 
eser,ini met ve ıena etmit ve mez· ıelerin muayyen senelere ayrılacakprogramlar dahilinde inaaaı... ~ 
kur eıere noktası noktasına devam nülmektedir. Bu suretle mühim yolların az bir zamanda inşaır " 
etmek huıuıundaki azmini bildir- maktadır. 

mi,tir. Tapu müdürleri arasında tay.in. le!, 
Alman aermaye•I ile 

lfllyormut Ankara, 5 (Huıuıi) - Tapu ve kadaıtro umum müdürlüğü~ 
Viyana, 5 (A.A.) _ Montan çık 70 lira maatlı kadastro müdürlüğüne_ m~murin rnü~ürü ·j/ 

A.] • .. a d b ı Agah memurin müdürlüğünetapu müfettıtlerınden Seyf ettın , r'.z ., pın rueı ıın an azı arının, na- . . ' . • . .. .. .. . . cfİ 
zi İsyanında mütareketleri anla,ıl- tıılığe Ankara vılayetı tapu muduru Mehmet Alı Bey tayın c·/ 
d v d 'l'"h "h' d lerdir. Van vilayeti tapu müdürü Memiı Bey görülen lüzum iı ı 
ıgın an, il a ve mu ımmat 8 . . • • . s'1 

· l d b .. . b'l .. vekalet emrıne alınmı~, yerme Elazız tapu m~muru Nurettın 
ıma e en u mueaseıenın ı cum· . d'l . . 

. . . yın e ı ır.ı§tır. 
le muamelatını murakabe ıçın tı-

caret nezaretince bir hükumet ko-

miıeri tayin olunmuttur. 

Montan Alpin müeasesesınır 

merkezi, Styria'da Donaviçte olup, 

takriben 2 milyar franklık Alman 

sermayesi ile itlemektedir. 

Madam Dolfus dönüyor 
Roma, 5 (A.A.) - Madam Dol

fus, çocuklariyle birlikte 15 ağus
tosta Riccionedan müfarakat ede· 
rek Avusturyaya gidecektir. 

Vatana bir hlyanet daha 

Viyana, 5 (A.A.) - Ba,vekil 

Dolfusun katillerinden olup 31 
temmuzda id<'.m edilen Holzve-

berin karısı, ko:uınm tabutu ü -
zeı·ine bir Alman bayrağı koydu -

ğundan dolayı vatana hiyanet 
cii,rmü ile muhakeme altına alına
caktır. 

----oı----

M. Ruzvelte 
suikast mı? 

Spokane, {Amerika), 5 (A.A.) 
- Haber verildiğine göre. reiıi· 
cümhur M. Ruvzeltin bugün geçe· 
cek olduğu demir yolu üzerinde. 

31 temmuz tarihinde bir dinamit 
hartucu bulunmuıtur. Bunun üze-

rine muhafaza tertibatıtakviye e· 
dilmiştir. 

Çubuk barajı inşaatı 

Ankara, 5 (Hususi) - Çubuk 
barajıpın son 800 bin lirahk inıaa· 

tı yüzde on yedi tenzil"tla Ontrim 
Türk !irketine ihale edildi. f n~aat 
ıüralle ve mukavelenin akdinden 
45 gün aonra başlryacak ve bir se· 
ne de bitecektir. Bu suretle baraj 
gelecek yaz sulama işine ba~laya

caktır. 

Mıntaka san'at mektepleri 
Ankara, 5 (Huıuıt) - Mınta• 

ka ıanat mektepleri bu ıene gene 
hususi bütçelerden tahıiıa&larınr 

alacaklardır. Bu mekteplerin va· 

ziyeti 935 bütçesinde tayin edile • 
cektir. Bu ıene köy mektepleri 

intaatma yardım olarak Ankarı 
vilayet bUtçeıine bet bin lira kon

muttur. İıtanbul mıntaka yatı 

mektebi için 11672 lira tahıiıat 
ayrıldı. Bu ıene Ankara i1k mek• 

teplerine yeniden mu.tllim alınmı· 
yacak, 500 muallim vazifelerindt 

kalacaklardır. 
-o---

Ankarada sıcaklar 
Ankara, 5 (Hususi) - Buradı 

sıcaklar tekrar 33 derecede yük 

ıeldi. 

f ~ 
Ankara - lstanbul . Ş~ 

Ankara, 5 (Huıuat) _.,. ~ 
ra - İılanbul ıo~esine bu ·z 
haziyade ehemmiyet veril "f:.. 
Ankara viliyeti yolli\r ve ,.. 
için koyduğu 294394 .lir•~'µ 
himbir kısmını latanhul .-• ., 
ril\ toıesine tllhs1s edecekti ' j 

~ 
Üçüncü tertip erg' 

istikrazı ffOJ. 
Ankara, 5 ( HuıutO . -:r 1111' 

tertip Erıani istikraz tahP" ~ 
• karıl'"~ 

ajuıtotta pıyasaya çı ; 
ıatıtı 30 eyldle kadar de' 
cektir. 

. e~l 
Ankarada ikı 111 

açılacak 
Ankara, 5 (Huıu~i~; 

da bu sene yeniden ık• 
açılacaktır. Bu sene ,ı
bütçeye 200 bin lira ko ~ 

Adliye tayi11.1"\ 1 
Ankara, 5 (Hu•~·:> 1; ıınıf adliye müfettıt~~(it, 

sınıf müf ettitlerde? • titt' _i:li 
sınıf adliye müf~~tıth f ..d~; 
Şinasi, dördüncu •"" •dll •~!ı 
fetti!liiine Lülebur~•Z .,lr"ı 1 
hakimi Abidin ve. ı.ı;e)'ti 
hakimlerinden Sa101

1 
dil'· 

. · er 
Beyler tayin edılnut 
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Şimali Afrik@da 
Türkler 

~ (BaımaJWeden devam) 

yudı. Dtnizlerqe gezen her ge
mi, her gücü yeten için elde edil· 
m~ti müp;ıkpn malimübah meıabe
ıineer~i. Bu§'!n açık den!zlerde 
bal!k a cdıif J]e i e· o devirde de· 
niz ,OY~'!cul';!~ gnde.n far~11z 
b't ıeydj. 

lıte ttribin ku devirleri~e A. • 
·dalar denizinden bir tekne içinde 
Akdenizin derinliklerine doinı 
açılan bir kaç Türk genci 9imali 
'.Afrika ı&hill~rinde yerl~mit ve 
kpr&lf ğa kartı konanlrk ıeklin· 
de müudele ederek bijtUn 4vr.u
~ya öplerinde hH eğdiren bir 
devlet kurmağa muvaffak olmuı· 
tur. Filhakika §İmali Afrika sa. 
hillerinde ' korsanlığa bqlıyan 
Türk gençlerinin tuttuklan pren· 
ıip önlerine her raıt gelen ticaret 
geıpiıini fOymak değildi·. Ken· 
<lil~rin~ jtaa~ eden memleketlere 
,., miJletl~ meqı l? ticaret ~enı i
terine serbeıti vermek, hatta oıı· 
lan diier Y•b~ı konanlara kar· 
tı muhafaza ve müdafaa eJ,mel_<ti. 
Bilakis kendilerini tanımıyan 

memleketlerin ''e milletlerin tica· 
ret gemilerini vurmakb. Bu ıu· 
retle Türk konanları iptide. Ak • 
denizde, aonra Büyük Atla.ı de· 
nizlerinde konan kıyafetinde bey· 
nelmilel bir nevi muhafaza te§ki· 
lah mahiyetini almıştı. 

~ir zam&p Jelmitti ki fİmpiki 
8ritanya. adal.,rınd~ otqr~ lnai· 
)izler de dahil olduğu hal~e bü • 
tün Avrupa milletleri "Gar~ o· 
caklarr., na "cizye,, veriyorlardı. 
:rür.k korta.n1arının otorite•ini 
tanıyarak onlara ıenede bir mik· 
tar cizye vermelerine mukabil a· 
çrk denizlerde ~emilerinin korsan 

' 
1 1 \ö.arnızl.ına uiramanıaıını temin 

~snaf bankası 
tahkikatı 

Eanaf Bankaıı tahkikatma de· 
vam r:dilmektedir. İkt11at Veki· 
leti kredi işleri müdürü Cemal Zi· 
ya Bey bu meıele hakkında dok· 
aan der.uz ıayıfalrk bir raP.or gön 
dermiıtir. 

Aynca mül~iye ~f ınüf etti ti 
Oaman Talat B~yin hıuqrlam~ta 
olduiu rapor henüı ıelmemiıtir. 
Müddeiumumi muavinlerinden 
Muhliı Bey ıeleq raP.Arları teıki • 
ka baılamı~ttr. 

----ıo----

Çilr§~llın tamiri 
Belediye, dUkkAn sahiple· 
rlnden taahhUtname alacak 

Kapalı çarıının tamiri için be
lediye fen heyeti tarafından bir 
ketif yapılmıt ve üç yüz bin lira 
masrafa lüzum göıterilmitti. Bu 
kadar mühim bir masraf karfmn· 
da belediye çartının mimari, ta • 
rihi kıymetlerini anlamak üzere 
a.sıuı atika müzeıi müdürlüğü ile 
güzel sanatlar akademiıine mü • 
racaat etmi9ti. 

Belediyen~n itarı üzerjne her 
iki müe11eıe tarafından mahaUin· 
de uzun uzadıya tetkikat yapılma· 
ıın~ qaılanmıttır. Bu tetkikat 
netic~ıinde çartımn ~ıamen mi, 
yo~~ ta'P.amen mi tamir edilmeıi 
li.ııl1} ieldiÇ! kararlatbrılacaktIT. 

HFlediye !fal!tınuna göre mÜf • 
terek eakaf altında bulunan bu 
§İbi binalaT beled'ye t'rafmdan 
tamir edildikten •onra ~aRılacak 
muraf bu Sflkr..f altında bulunan 
dükkan ıahiplerinden dükkanın 

vaziyetine göre tahsil edilmekte • 
dir. 

Belediye çartıyı tamir ettirine 
gidecek maırafın tah&il edilme • 
ıinde mü9külata maruz kalma· 
mak için ameli bir yol dütünmek· 
tedir. bu maku.tla mal ıahiple • 

Bir kadın, çocuk
larını denize attı! . 

Evelki gün aktam üzeri Haliç· 

IGüri{ltü ile müçadele 
başlıypr I 

Seyyar eınafm bağırmamaları ve 

ıa.hcıll\rın da bağırarak mütteri 
çağırmamaları hakkınde. daimi tefeci bir hadiae olmqJtur. Hadiıe 

tudur : Def terdarda oturan encümepce verilen karar dün 
Lutfiye Ha.rumm aon zaman· kaymakamlıklara bildirilmittir. 
larda. kocuiyle aralan açılmıf Karar aYfıca belediye tarafın -
ve geçimıizlik gün ı~tikse fazla· j dan da alakadarlara tebliğ edile· 
laımağa baflamııtır. Lutfiye ha· ı cektir. 
nım, evelki gün Kudret, Hik· Bir iki ıün zarfında kararın tat· 
met, Tayyar iıimleriqdeki 3 çocwJ bikine ba§lanacaktır. 
ğu ile ~İl". ıan?ala binmiı, Halict> 
doğru açılmıtlardır. Bu gezinti 
~rraımdp. Lutfiye Hanım birden· 

bire yerjnden lcallfmıf, üç çocuğu: 
nu denize f!rlatmntrr. Bu vaziye· 
ti gör~n tandalçı zavallı çQcukları 
kurtarmak maksadiyle denize a· 
tılmıf, bu tırada ıanıntıya uğ· 
rıyan sandal da devrilerek Lutfiye 
hannn da denize dütmüttür. Ni
hayet çocuklar ıandalcı tarafın

dan ve Liitfiye hanım da diğer bir 
sandalcı tarafından kurtarılmıt· 
}ardır. Lutfiye hanımın akli bir 

buhran geçirerek çocuklarını de • 

nize atmJt olduğu anla9ılmakta • 
dır. Zabrta ve ,_dliye hadise etra· 

fında tahkikat yapme.ktadır. 

Fuhşa teşvik 
Sümbül isıııiııde bir kadmm 

Galata civarında bir ev hıtt.rak 

burada genç kızları fuh,a tef vik 
ettiii anlatılmıttır. Evde yapılan 

ara4tırmada bir takım genç kadın· 

lar bıılunmu,tur. Evde bull!n ~ 

. ağıntar m\l~yeneye aev~edihnit · 
Ier, Sümbül adliyeye verilere! 

tevkif edilmiıtir. 

Çocuk kavgası 
Betiktaıta olan P.1ehmet ve Ha· 

aan iıimlerinde iki çocuk, mahal· 

lede uynarlarken, kavga etmi,ler· 

----p----
R ıh hm şirketi satın 

alınıyor 

Rıhtını tirketinin satın •lınmaıı 

buıuıunda yapılan müzakereler 
hayli ilerlemittir. Şirketin müdürü 

M. Kanonj henüz devam eden te· 

maılara ittirak etmek üzere An · 
karaya gitmittir. 

Verilen bir he.bere göre rıhtım 

tirk:etinin hü~umetçe ıatm alın· 
maıın~a eıaa itibariyle müsait bh 

anlatma yapılmı§trr. Ali.kadar· 
lar, satı!1 ~lm~ itinin çok kıaa bil 
zamanda tamamlanaciını ıöy le 
mek edirler. 

--o--

Adliye binası enkazı 
yanan adliye Hrayı epkazınrn 

kaldırılma&ını üzerine alan müte · 
ahhidin taahhüt müddeti eylul 
içinde bitecektir. Milli emlak 
müdürlüğünden verilen malumatıı 
göre, ilk müteahhit enkazı batka· 
sına devrettiği hakkında Emlik 
müdürlüğüne resmen müracaat et· 
mediği gibi müddetin uzatılmaıım 

da iıtememiıtir. Müteahhit enka · 
zı vaktinde kaldıramadığı takdir· 
de Emlak müdürlüğüne üç bin lir:
vermeıini taahhüt etmit ve bu pa· 
rayı da müdürlük heıabma banka· 

• ... ediyorlardı. "Garp ocakları,, in· 
ıiltereden, Franıadan, lıv~ten 
ve aair memleketlerden her ıene 
arJ9.larında birer mµahede ile mık· 
tarı muayyen verıi alırdı. Sonra 
hu vergi be.zan "para,, hazan da 
"ıil&h,, olurdu. Bu ıuretle tima· 
lt Afrika.da.ki Türk konanları ida· 
reııi hem~n heJ?en bütün Avru • 
P,f )'a lfen<lilerini resmen tanıtmıt• 

rinden b;r taahhütname alınacağı clir. Bu ıırada Mehmet arkadatını ya yatırmı.tır. Bununla berabe· 
milli emlak müdijrlüğü enkaz ye tahmin ediliyor. 

----ıo----

lard,. Adcı bq11ramlgrının 
"Garp ocakları" haddi zatinde •• •• •• •• 

zamtmına göre timaJi Afrikada UÇUnCUSU 

bir tH par~~uiyle ba!ından ağırca 
yaralamııtır. Haaan imdat otomo

biliyle haıtahaneye kaIChrılmıı • 
tır. 

rine mühendiılerdep birisini gön -
dererek enkazın önijmüzdek= 
müddet içindekaldırılıp kaldırıla· 

mıyacağım tetkik ettirmittir. 
17 Ağustoıta Heybeliadada a· Yankealclllk 

lrurµlmut birer "cumhuriyet,, ida· 
reıinden ibaretti. Cumhuriyet tek· da bayraım1aqndan üçüncüsü y,,_. Haaekide Kadın ıokağında otu· -<>----, 

lindp idare oluna11 bu devletlerin pılcaktır. J. S. K. reiıi Ekrem ran Muıtafa efendi dün pazarda Çöpçülerin maaşları 
ciğer devletlerden farkı muhtaç Retit Bey dün Heybeliadaya Ji. dolatırken yanma Hüseyin, Meh· indirildi 
ol dutu maaarif bedelini verıi o • dere1' Heyb~i plajını tetkik et • met iıirnlt?rinde iki yankeıici soku- Son defa çöpçülerin. maa9ları • 
tarak kendı' me .... leL-etı'..,.dekı' halk mi!, ıahibi Sadık B~yle görü9müt 1 k nın 17 liradan 15 liray~ indiril-... ,.. ·• larak, paraaını ça ma iıtemit· 
tabakalarından alack yerde cı'zye tür. Sadık Bey, baYranı münaıe· d meıi üzerine bir kıaım tanzifat a· l ler, yakalanmıtlar rr. 
•uretinde ecnebi meml~ket}erden betiyle yapılacak yüzme yar~ arı meleıi belediyeye müraçaa~ ede· 

· · b' ·· h Yaralanan hammal almaıı idi. Bu suretle Türkler ta· ıçın ır yuzme avuzu yapmayı rck, kendilerine odacılık, kapıcı • 
rih ıahaaında tamamen yeni bir kabul etmittir. Anıca iki iıekle Dün sabah kolhığunda büyük lık gibi batka hizmetler verilme· 
''devlet tipi,, vücuEl• getimıit· yapacak, at1•mzı kt.Jleıini ulah e• bir cam parçaıiyle Sirkeci tram- ıini iıtemişler, aldıkları çöpçü m~ 
lerdi. dec$tir. Yelken yarııları da vay yolundan geçen hamal Meh- atı ile geçinemediklerini bildir -

Tarihin en lcantık devirlerinde Heybeli önlerinde yapılacaktır. mede, ayni yoldan ge~en 76 nu- mitlerdir. 

f,ir ık•r Türk ıencinin Adalar de· ~-- maralı tramvay araabıı ça'"'mıt · B } _ı· •• ··ı · · ·nde 12 15 
-s Ekalliyet mektepleri .,. e e-;ııye çopçu erı ıçı · 

nizir.den kalkarak timali Afrika tır. Sarsıntı neticeıinde, hamalın ıenedir hizmet edenler vardır. 
h'll · 't · rada Lir tek· Maarif Vekaleti, bu ıeneden i· 

n ı erıne ıı meıı, o ·o tibare ek Jr t kt l . b. eli keıilmittir. Zabıta vatman Fakat bu ame1enin maatınn zam 
ne iJe ite ıiriıerek büttünt Akde· Q a ıye me eg erme ır yapmak imkanı bulunamıyor. 

. 'h et kat daha ehe.'11miyet verecektir • . hak~mqa tahkikata baılamıttrr. 
niz milletlerini titretmeaı, nı ay 
auhteJif ınilletlerin deniz ticaretle- Mektepler açtlmad,n evel ckalli- iki ahbap ~avu' 1 •• .. ;---~ 
rine ıerbeatl temin etmek için bü· yet mektepleri kadrolarında eaaı· Çenberli ta9ta oturan Mustafa, Buyuk hına ınıac\,h azaldı 
tün AvnıRayı haraca kesmeıi ha· lı tacfili.t yapılacak, m\Jktedir mu· arkadatı Muzaffer ile birlikte Cer· Geçen ıeneki bina in9aati ile 
kika.te" akılları durduracak bir allimlerle mekteRlerin kadroıu rahpafa fırını tezkahtarı lstavriyi bu ıepeki inıa.at miktarı araım~r 
kuyvet ve bir muvaffakiyettir. takviye e~ilecektir. döverek, cebinden paraıını almı9- büyük farklar ıörülmekte:lir. Bu 
Böyle bir kuvvet ve muvaffakiye· •h•a=k=k=ı=nd==-a=y=a=z=ı=lm=ıı=o=l:=a=n=b=ü=t\ı=. n=k-=i- lar ve yakalanmıtlardrr. fark bllha11a biiyük binalarda, 

te a"'"'a'- tarihte Tu··n: neıli- mah· _..ı • • b ·· H ap~rtmanl-rda daha ziyade hiase· .,,., ~ ·- tapları aö:Mlen ıeçırmıf, 1,11un amal Kadri uaralandı 
~ diliyor. ıua cl•n harikalar araıında tMa • VAKiT in karilerine vermeğe Osküdarda pazar yerinde ha· 

"clüf ~lun~bi}ir. ..ı b ··k • ·· d e -.ıa11ıiı üyu eıerı vucu e a • mal Kadri ile Sabri iıminde biriıi 
Aaiz Samih Bey, Türk tarihinin thmittir. Muhterem okuyucu· dün ıece kavıa etmitlerdir. Sabri 

bu kiitesi kafi derecede aydınla· lar "Şimali Afrikadaki Türkler .. 
!ıhn·-ı• olduiu 1• ,.1·n u··ç ı-e eskı· k • • bir aralık bıçajını çekmiı, Kadriyi 
""' a.uı :r -r ~ lımindeki bu eıerin agıJ ıymetını 
Zabrali kayrtları, vtıikaları ~r~· anc~k plnıdu'ktan ıonra takdir ~ iki yerinden yaralapııftır. Yaralı, 
ımdn u~fRIH, aynca Türkce ve decekl•dir. ZeYflep Kamil ha~tahaneaine 
ecnebi dillerde Garp ocakları! Mehraet ASIM kaldınlmıttır. 

G,çen Hne inıaat mevsiminde 
bu tarihe kadar üç katı tecavüz e· 
den bina in9aah için iıtenilen 

ruhaatiyelerin miktarı üç yüze ba· 
lii olduju halde, bu ıene beledi· 
yeye tevdi edilen projeler anGAk 
yüz eUiyi bulmu9tur. 

Bü~reşte çıkan "L'lnpe 
ce Roumaine,. gaz~teşİ "K 
niz misakı,, ba,hğı altında 

ğı bir makalede diyor ki: 

1914 ıe1'esinden eve], aı~ 
ikt11adi noktai nazarından d" 
nın en mühim denizlerinclt=O 
olan Karadeniz o vakitld 
beynelmilel alaka itibariyle 
miyetten düşmüştür. Sovyet 
yanın yalnız başına kaim,.., 
ğazlar meselesini muvakkate' 
hemmiyetsiz bir şekle so~qt 
Odesa ile Batumun t icari e 
miyetlerini kaybetmeleri, v 
ticareti fevkalade inkişaf h• 
olan Karadeniz sahilleri içill 
yük bir darbe olmu§tur. 

Fakat seneler geçtikten • 
Karadeniz mmtak !arının, fC 
deniz kıyılarında ı devletlel' 
11nd~ki yClkınlaıma dolaf1 

yeni bir faaliyet devresine S 
ğianlaıılmaktadır. 

Karadeniz etrafıqdaki de 
ler araıında yapılap siY6fİ 
mayı iktısadi {lnlaı-manm t 
deceği hiç §Üpheaizdir. Bir 
tan Sovyet Ru5ya ile Garbi 
rupa memleketleri , diğer tar 
qa gene Soyyet Rusxa ile 
niz havz sı dcvletlpri af 
ııkı ticari miintuebetler 1'41 
cağını hiısetmek güç değild~ 
yüzden Odesa, Köstencc, 
Varna ve Traqzpn yenidell 
salıiz qir terakkiye mazhar 
cakl~rdır.. 

Maamafih bir Karadeni• 
kını, y~ni, şimpiye kadar 1 

• 
mış olan miı~klar çerçeve!f 
de bir aiyasi misak aktini 
edecek olan yollar hcnüı 
enmiş eği ir • 

Böyle bir Rrojenin la 
farzedilince AvruP.a baş 
umumi it birliğine faydab 
rette yardım edecek olan 
saklar silsilesine tabi ola 
bu, !İmdiye kfldar bir· hsı 
dolunmaka idi. 

Halbulsi Jtalya ve Alm 
,ark misakı aktine muh 
mektedirler. 

Şark misakı arkasında 

naca~ ve Balk~n rpisakr 
rnamlanacak olan bi r 

!Tlİa~kmın or.taı şarki ve c 
rupada sulhun kati olara 
edilmesine hizmet edece 
dır. 

Röyle bir beynelmilel 
zaıyondan elde cdilec"k 
leri görmemek için kör 
zımdır. Zira aiyasi anlaş 
devletleri, maddi it pirli 
etme\iten hali kalmıyac& 

Bun~Jl için Avru!Jan11' 
e:lilmeıi yolundaki büli.İ 
lara :r;~Rmen, Karadeniı 
tamamlanacak olan bir t 
sakının akti arzuya şaY"'Jl 

Bir de buz ihtikar• 
Buzun kiloıuna kon&~ 

para olduğu halde birv" Jı 
de, bilhaua ıehre oı• 
yerlerinde buzun, aeııetl 
ıabından dört kurut• •.• b 
b. d"l . . B aib• ıt e ı mıstır. u o ., 

~ k·kat , 
leri hakkında tah 1 

11 
kendilerinden para ceı:c 
caktır. Bir kuım .~~ri 
tartmadan buz verdı l• 
1 k.. ··k kilcük parç• 
arı ucu . c • 

rak halka bir kilo ıf ıY 1 
J r sil 

yapılan §ikayetlerden 
tır. 



Parise gülen Tprk i4filesi 

Meçhul asker mezarında 
Sef aretanemizdeki kabul reımi - Bolony~ ornıa
nında-Yeralh seyahati- Türk talebesi arasında 

Pviı, (Galataıar,ylılarla birlikte l 
ıiden huıuıi muhabirimizden) - Sa· 
t:..h •rkenden. kalktık. Fakat çok yor· 
iunduk. Hafif bir kahvaltıdan ıonra 
llluntazam bir kıt'a halinde Etuval 
._Yd.nına cloinJ yola koyµlduk. Ak· 
~ karanlı~nda ıörmedi~z mek • 
lebi tetkik ederken kapı üstünde Türk 
.._ F raruız bayraklannın dalgaJandıfı· 
1b ıördük. En önde Tül'k bay~ ol· 
ıılufu halde yürüyorduk. Pariı bulvar· 
larında belki de hiç ıörül~yen bu 
lrıanzara müteceuiı bir ıürü halkı pen· 
ceı-elere, kapı önlerine foplamıftı. 

Nihayet Etuval meydanındaki M~· 
huı Aıker mezarı önüne ıelmiıtik. O· 
l'ada reımi Franıız memurları, ~liı • 
ler bize intizu ~iyordu. Evvelden J''P· 
bnlan Kırmızı • Beyaz nnlfhsri t'tı • 
Yan bir çiçek buketi Mpçhul Asker a· 
bidesinin üstüne konuldu ve cephe· 
ıniz abideye kartı kalmak üaere bir 
ınevki teıkil ettik. 

h:cilerimiz Meçhul Aı1'm ıel~· 
dılar. Bir daki ıükUt oldu, foto!· 
t<ıflar. sekildi. Oradan otobüılere bi • 
r.~rck zİfareıtere batlandı. Te~p edi· 
len program o kadar mahul idi ki, 
hirbirine benziyen Pariı ıokak ve bi· 
l'l!ıl:ınnı bu sidiıle birbirinden t~e 
iıukan yoktu. yalnız Bol~o7a o!'1!WU· 
Qa celdiğimiz zaman 'batka bir yerde 
ql~~ğu"1uzu anladık. A~falt ve tahta 
<1Öşenmit Pariı aokal<lan sibi, orman 
İçinde açılan yollar da tertemiz Ye mun· 
lazamdı. Sık ajaçlar, ıenit ve içia4' 
llfak aandallarla sezilen pael llir. ,öl. 
lJeride fiıkiyelerle ıulanan yemyefİI 
~ir çayır. Kanepeler, ufak bir ücret 
ınukabilinde oturulan hasır aandalya • 
lar, ıeniı yollann dcrinliiinden ıelen 
Wr çift ıüTU"İ. 

So-. Cll'lnanın temiz bavaaım te • 
neffüıe ıelen siftler. Zarif otomobill,_
Bolonya onnanının ~uıuıiyet1erinden 
biri dit. 

Bir zamanlar Pariılilerin damarla
rında lltk ve heyecan ftrtmalan yara· 
tan Laclam Okamelya (Jttarıarit Got· 
1•) ıün mqbte~ faytonu ilerideki 
kötcden çıkacak gibi geliyoı. JÇ.İll} bİ· 
lir; belki de ıu önümüzden ıüzülüp ıi
den zarif otomobilin rakibi kumral Pa· 
riıli kadın bu ıünün aık ilüeaidir. 
Tatlı bir tabayyiil içinde, P.ariıli· 
l~rin bin bir iıtirap ve heyecanına ıa
h~t ol•n ormanın aiaçlan altın~a ken· 
dıD1den ge,miı bir halde idim. 

izcilerin hareket düdüğü ile kendi. 
ille geldim, tekrar otobüılere bindik. 
~rtılc hep ayni manzara71 ıöriiJGl'dulJ. 
ha uııtazaın aokaklu, esmer cepheli ta· 
h 'M ~illalu, kalabalılı aandalyeleri 
bi~ hır Türk bulvar kahveleri, hep lııir· 
~ne benziyor. Sözde Pariai 1ezi1or· 
~Fakat hiç bir yeri bafaada nık· 
~ h imkan yok. Akıam liH~ n· 
'" bıen ~ran verdim. Pariıi hJfk4 
~ezmek lazımdı. O gün sefaret· 
-,.,. de bir nııni kabul vardı. "'u· 
~ .-atte ıefaretbane:re ıittik. Se
te .1 ~ Suat B,yefendi beıüt bir çeh· 
llü • e_ herkeıin elini 11kıyor. Azami bir 
.._.~"" kal,ul aöıteriyordu. Nihayet me

tı.Jc i..batladı. Suat Beyefondi bir nu• 
lııi.- t -.._k Fnnıa h~lnimetiaia 
fil. Colc lıolaybk J'flPffi81' f\lretiyle Jff· 
~~~ ... ,. söıterdiii )\ijınü bbule 
__ 1~ur •tti. Türk hükumetiqin. Türk 
•"'Qç ıW• O 
tl>'Je ~ Franıaya ıöndermek sure-
~ Ulekabil anfaımalan kolaylat • 
'• d ~e. her iki m ... leket ı•niliii· 
~ ~ht>ir bai tqkil etmek ıureti7le 
1-1.i.; iik6ıneti cleijl, fakat efra~ı da 
!cqı ei ile Ytııklaıtı~k yolundaki mal'"" ftletten ıitayiıle bahsederek 
~ .: lnitletini aelimlamaia mi da· 
~. İo (Ya~11n Fransa) diye alkı~ 
'diJ... laıijf, IU-a hıç eıirienmiyerq ihzar 
~ ilcr ..... Mmpaay~, aefia ppı1 
~ili. &11t edılerek nter•Jİıae nilaayet 

la.. 
111 .. llaclap • . ....... ii a artıte tah,ılde l:ııulua.n 

' ~97 na-.n&laki ıenç bir nt~
~ ... ttılı. Ben ona Pariıi iyiden i· 
..._, .... h.u11mcfalri U'Z~ 
l'utlce · Dertıal Mlyük ve ddclen 
le ..... Y.ıoıac:aJc bir miaaffl'Pen...tik· 

al~ ....... riınbin ı.hmda • J 

iu (Quartier Latin) e sötürdü. Artık 
o dakikadan itibaren tam bir Türk mu
hiti içindeydim. Tatil dolayııiyle mek
tebi Jep!!ı bulunan ~ ıepç arkadaf• 
lann içtima mahalli Cafe d'Harcourt) 
un üıt aalonudur. Yanyana aıralan • 
mıt ınaıal..- etrafında yalnız Türkçe 
d.-:ruyor,um. Bir iki Çinli talebe b'lar· 
do o}'namakla meıiul. Be~ tam ara
dtftm yeri buldum. Ay nihayeti hepıi 
metelikıiz. Kahveden 'ba•ka bir yere 
çıkmıyorlar. Eaaıen evvelce aldıklan 
tahıiıat oldukça keıilmiı, üstelik P.a· 
riı altın paba11 ... 

lıte bu ıuretle kahveden çıkmıyan 
arkadaıl..- ta•la ile 11kınhlannı izale· 
ttmeie utr-ııyorlar. 

Bereket venin ki, ~ranın tavlalan 
ıtti! çoba döt~li de ıü~ltü olı:nıyor. 
()~le rivaJft ediyorlar kı, ayın ılk on 
1'8.t P.nünde ka~vede kimseyi ıörmek 
mümkün değ:ilmiı. Ricam üzerin~ be· 
nİ ıezdiriyorlar. Evv•li çok merak et
tifim .;er altı ıirnendif erlerini gönnrk 
iıti1onam. Ba yiikfek bir ıeki~n ıa· 
yet ince teferrüatına kafl!.r d~ıünüp 
tfıbjt ettiij muazum bir eaerdır. 

Çcoupta" ıi~le dotm Parlıin mer
lceaio! y~kıelep ~n ııehri, t~~r~r ce • 
~"' doiru imnffte ve ıehn ıkiye a ~ 
yınnaktAclır. Tıpkı bir örümcek ağı ı•· 
bi Pariıin bütün Arund limAnlannı 
birbirine mfetro vaaıtaıiyle bağlamak· 
tadır. Bulvarlar~• kırmızı }lir: levha 1'· 
zerinflf Crtfetrq) keli~e•İ göze ~arpar. 
Buralvdan merdivenle inilir 70 aan • 
tim ücret mukabilinde bir teneke alı • 
nır bir merdiven daha inilir. Znnacı 
kadm biletiniıe ~- baaF· Şiındi iı· 
mıondu~z. Qir da~• ·~pr• tren 
ıelir :r' cı,rhal ifalkar. Her iat~~y~nd~ 
emaye plaklar üpttine o mevkiın ıamı 
ytpıhdır. Cf!!mek istediğiniz maha!lin 
banıi hat üzerinde hulunduğunu bil • 
mek lümıdrr. Kbeaman bir harita her 
1 o ................... 1.--.~ -~ 
göıterir. Vagona sirince, gene J!!J'U 
~,., p~lM ij~nde o hattııki iı • 
taıyonlann ırraıiyle iıimlerini görür
ıünüz. Niİıayet bet dakikada bir yeni 
bir mevkie vanrıınız. lıtaıyonlar ter· 
temiz, tünel caddeleri beyaz fayanı 
taklidi mü.tatil tatlarla döıenmit her 
elli metrede parlak elektrik limbalan 
tünel delıilini koriıunç olmaktan kur -
tarmııta. 

Tünel iıtaıyoııJarı daima kalabalık. 
Çüqlrii PFitin üıtünde ıeyahat etmek 
albnda seyahat etmekten pahalıdır. 

Tü ... lden biç çıiqMJNk ~yle a)J~
ma kadar Pariıi b9ttan •tal• I~ 
111üm~üa. Eieı: Sojqk ,liffahjı~an 
111uıtarie i!fqiz terlemek için yamn 
saat ~etroda ıey,Jıat kilidir. Bu ıu • 
retle ıojukalğınlıiından kurtulmuı o

lursunuz. 

Tünel hatlan birbirlerini amuden 
kateder. Fakat biç bir zaman raylar 
birWrini katetmez. Yani bir bat diie
rini katedeceii zaınan hatbn biri di· 
jerinden daha derin açılmıt bir tünel· 
den. s~pr, ıonr!t tekrar irtifa .,,yda e
der. Hiiliaa ~öıtebek yuvaıı gibi bir 

teY• Fakat oyan köıtebek pek zeki o
lacak. Pariıte toprak yo)I:. T o:a, ~ur 
~ok. Y ollM J!eP. aıf.ılt tahlf kaldınm, 
ı.Du ~· bildiii~ ~nı kaldırım. Fa
kat .,,ık ~· So~lar ıüprülürken ıüp
rüntüler yara kal,lmmlann kenanna 
çekiliyor. Sonra ıu muıluk • 
lan açılıyor, akan ıu bütÜJI birilmıiı 
ıüprüatüyü türükleyip kanallara ıü • 
riiklü:ror; cari bir temialik delil ıni? 

Otoqaobil o lıadar ,qk ki, ıay111nı 
bir P.riı belediyesi bir de J\llah bilir. 
B'§na r.Jmen kop~la11 uıuller ıaye • 
ıiqde hemen hemen kaza olmıyor ri· 
bi. Beıinci, hatta albncı derecedeki •~ 
kaklartla Wle kartıclan Wl•Y• ı•~m•k 
içha )'9llann üttüaci• on beter ıaqtİm 
aralıkla bir kahve tabağı büyüklüğün• 
.. , 00 HTMI "li* siviler. çaJulmıı. Te
..... R'lrlM Jollar üzeriade ı~el Wr 
manzara veren bu çivili hatlar araaın
dan ~·~erken rflhatça yürüyünüz, biç •r toför üzerinize ıelemez. Ceza11 
çOk afırdrr. 

Sonra Pariate zannederim ki, oto • 
-wt .......... ela ,.u. ca1.-. Hiç 

Mühim bir mu· 
Vflff Bkıyet 

.. <~·· ffh 1 ~ .. ~~~ 
Muhafız ıücil bisikletçilerinin 

~u qı~hPH !m ~eri HH\!"f.Pın 
birinci aünü baılp.pı•t ye pün ik· 
~l ı~ilmiıtir. ft!Wıah' ~ij ~i· 
ıikletçileri bu yıl .Ankaradan ha • 
reket e~\ıler, ıu \lal!~l~~an 
geçerek Şam unl\ ,,ıJBi,lerdir: 

Çalıı, Y enic~Rba, \qevi, ~ive
rik, Kony,, Çumra, K!lfaman, 
Mut Çurtl\k, Silifke, EJvanlar, 
Mer~in, T ar~uı, Adana, Cf be • 
libereket, Kaypak, Fev!i~aıa, 
hlihiye, Kilit, Gaziantep, fl(ezip, 

Birecik, Alikür, t]rfa, Vira~· 
ıehir, Deri~, Kız!\te~e, .~ardın, 
Qifarihe~ir, Salat, Betın, Gar
zan, Siir!, ~!f!r~, J\tliı, Bat· 

h~n -R~ıM\\1•, Y tll• T~tr t Er· 
ciı, fatn~ı, Tl!tak, J"i~~r, IÇa· 
ra\öı~, Tatlıca, J?iya~in, JÇ!l~!
di:ıe Bayazrt, ı;dır, Tuzluca, 

Kağı:ını•~, BepJiahP.'.\4:t Sıra, 
Göle, Ardah•P.• Y fhnz~~' ~r
danHt ~r:tyi~, ~~~p, !ioRtr 
P.~zar, Çf>~h, Oft Ş~rnJ'-P.~• 
Yumr•, TrMo.-, h~~a~ı, V*\· 
f~eP.ir, CP.rele, Tirc~\u, Eı • 
biy~, GiretMn, Qr~u, f 'q~e, 
F.atea, Oııy,,, T,rme, Çarı!f.le• 
S~ıun. 
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l~T:ANBULA GELEN 
• 

1 IRAN ~~lc~md:r~:, h ( g }i j Yazakn k: rtiJazl ~!'m•!t.. 
A met _ a mütene İren şeyft1,at 

ettiği için mer(\sİm yapılma1111şt1 
-21-

O, San Remoda hastalıktan 

kıvra!lf-r* can Vffirken, uzun 
gUnler pyumadan bir çocuk ae -
vinciyle hazırladığı fİ§ekler, da • 
kik:alarca yanıyor, birkaç ki§İ bu 

- Alacağımız zahireyi ıene 

bu memlekett~ aç lranlı!ara ata
cağız, dediler. Onların karınlafl • 
nı doyuracağız. lstediğinİJ fiatla 
sahnalm!lk ak!ımıza !elmezdi . 

Ahmet ıah: 

- Kime isterseniz satınız. F\· 
at bud~r: lıterseniJ al~ıınıf. 

Cevabını verqi. 

Ameri~a~!Jl p~\ı\~r "'~1' 
lrana kadar trrffitB~ gu fdam· 
lar, \ıi~bir it yapmadan döne~•· 
h~rdi. Ellerindeki eara ile al bi\· 
dikleri :ıahireyi aldıl~ . .\~ lr\p 
halkını do~r~ular. 

• • • 
Ahmet tah, 1919 yıhDl'll 19 .. 

ğustosunda lıtanbula ıeldi. Şalı, 

Tahrandan otomobille Hazer 1&• 

bilinde ki.in Anzer limanına ıel• 

mit, burada bindiği bir vapurla 
Baku ya ura dan f imendif erle Baı. 

tuma inmitti. 
Samıun, Gazi Haıretlerinin bü

yük kurtulut aavatında Anadolu· 
ya geçmek için ilk ayak baıtıkla· 
rı yerdir. Bu itibarla muhafız 1 . 
gücü biıikletçileri, inkdlp ocajı ~PP ~wcpr t.H~Um"~" 8h~et 

Şah, lıtanbula lngilterenin Se
res kruvazörü ile geldi. Şahı ku• 
fılamak üzere hususi vapurlula 

İran sefiri ve ıefarethane erk& • 
nı, han tebaaıı Kavaklara kadar 
gitmitlerdi. Kruvazör, Kavakta 1 dıkl bu ek. l•tı•n lfl!~4HdUk r••m• knkaradan bat a an aen ı 

turu, iıtiklil 'Ye inkılilnn dofu9un 

da ilk p.d4qı yeri olan SaD\ıunda 
bitirınitlerdir. 

Muhafız Jiicüni4n ~e~ ve de • 
ğerli biıikletçileri ıeçtikleri ~er 

-M··~· umP.Pi t~\P.'lerlt kar 
11l~g11,JP.CJ~-

Muhafı, ıQt;ü lJ~t&ileri ~
~n S•saı•ıa~a i• ir§h§t edt!E~ • 
ler, yarıq Sa!J]•ffııdtP. AffPraya 
trenle dö~tkler., çartA!RP! IÜH\İ 
.Ankarada laeıee n ye lltl'!J'Cll~ 
kart~lr:naF,~ldır~ır. 

V AKIT, Muhafız ıijcü bitiklet.: 
çilerini bu mühim m'IY4ffakiyet • 
}erinden dolayı tphrik .cJer. 

Ver,,ı ha1'aya nizam
pame8i çıl<b 

Attf~~, s ( Hu"''O - V .-rwi 
Mor,ınaıq ~fireti ktst~\fP 
tatbik ni,am11•111,ıi '~ VF. ılA· 
kaft*' daireleıe t:JAiıtıldı, 

............. ~~ ..... ,, ... , .. , .... ~-~ 
1 Vazımz çok eldujund~n 

"Ölüme Susayan Gö?lül,, ram*· 
nnnızı bugün veremedik, i:i~r 
dileriz. ı 

1 ....... --, •• ..-..-.-..+"'Ef .. &!ll!!!Z"""!l5!!!1'i!f'ftl&&l!!IPllO"l!&ı.ıca1f'16"""f 

bir ıokak Jak IH. •uh~ "P Pi • 
ınM~ lfarıı •tt,~aıni kok'.!k •ltm 
~ıbmut ~1iı ıöze (~mum. Bizim 
~lekette olduiu siW INr poliı ku • 
lübeıi ıör411üm, harada poliı tam meJ· 
dandadrr, ıöa öaiiadeclir. Jıtffk~ • 
den "iı Piırfla~ ~" atPta 
nMYIP.lerine l'tlffg yol üıtüntle çap-· 
ma yerl-1 yarcbr. 0.-,ct&a yjikMk aeıll 
bir dijdük ötünce derhal poliı telefo • 
nu açar. Böylelikle IMl'lıı•I• iıtHiii 
mevki411eki pollae liz• ...... IP't'İ ~
lııl verirler.. l tarfll ~mtn lN P. • 
dar nakil vaaııtt• çok olan P~ı aelı· 
ri•de cidden iyi vazife ıörüyorlar. Öy
le mtydanlar var )fi .• Sekiz on cadde
ye yol açılı7or. Poliıia itueti katidir. 
Bütüa eıo.oWller laiç kefa ~~· 
derta-1 dururı.r. H• •hallM• ,,. 
mulatelif .~larcla ,~ mw m••· 
kNl@ri y_.-dır. Bjr J>Olla ptufqna ben
z1,,n iMi il-Ji.R camı kJrrl@lca Yfl\f'8 
ihm •.tiladt oluyor. •H• Suat 

ateılere bakarak eğleniyordu. İş
te bir hükümdarın hususi hayatı. 
Ne acı ~eğil mi?. 

Mehmet Ali §ahtan ıonra, Ah
_. .... ~ ~ a«Gti. jjalk 
ııefaı.a kavu9acaiım beklerken 
daha aıkıntrlı günler gördü. 

Ahmet tah Kaçarın memleketi 
ne ıuretle idare ettiği, milletine 
D! qer~ce refah ye ıaadet temin e
debildiğini anlatabilmek için tek 
bir miıali k~fi görüyQrum. 

Umumi ~arp,t, Jutlık lranı 
battan bata ıarmıftr. Para var, er· 
ıık yoktu. En uzak yollardan ge

len kervnlar, tehrin kapılanna 
ıirmeden çevriliyor baıtan batfl 
buidaylarla dolu depolar ilave 
ediliyordu. 

Çiftlikler, tarlalar bütün mah
ıulitını kendileri!1İ kontrol eden 
memurların nezareti altında idi. 
Mahıul aç bir memleketin göbe -
iinde ambarlara tıklım tıklım 
dolduruluyordu. 

Halkın açlık ye ıef aletle kıv· 
randıijı ~İr vakit ambarlarını er -
zakla dolduran kill)~i?. Bu er -
1aklar, kimindi?. Elinde avucupda 
kalan bet on kuruşunu birkaç 
1Yıalük erzak• ver.mek iıtiyenler 
bu ambarlardan beş on okka buğ
day niçin p.lamıyor}ardı?. Bunu 
fran halkı da pilmiyQrdu. O da bu 
~ hayret ediyorpu. Çünkü bütüp 
1?q za]lire ve erzak biriktireıı 

na~mlek~in, milletin sahibi olan 
Ahmet tahtı. Ah1J1et ti\h mul}te · 
kir bir tfü:car gibi değil, azlim bir 
dit,m•n ıibi by iti Y2'Pıyordu. J. 
ranın bu haline bütün ~ünya acı· 
yordu . .Amerrkada bulunan şarkı · 
karip cemi,eti 1n•l\njvct r"'mın

buraya bir heyet gönderdi. Heyet 
tahm ,..barlanndan zahire mü -
ı.ayaa edecek, ac lran halkına ıa· 
tacaktı. Şah ıelen heyetin teklifi
JIİ ıjikanetle dinledikten sonra, 
sahiHnin fiatım ıöyledi. Bu fiat 
falıit ltir fiattı. Heyet azaıı: 

seyrini biraz yava,Iattı ve iıtika • 
metini Adaya çevirerek saat 12 
metini Adaya çevirerek ıa• 

at on ikide Ad~ya ıel~i. 

Ahm~t Şah, mütene~k~iren ae
~·Jıat .;~,Jeli. Onun İ• 
çin lim•nda ba'b ~raaiın yapıl· 
mamııtı. yalnız Büyüka~a ql~\lk· 
ça ıüılenmitti. Şah, Şü~k~da q. 
nünde de.mirliyen kru-vazörden 
bir motörle iıke}eye Ed~tl· lıkele· 
de Bir İngiliz lıkoçya müfrezesi 
kendisini selamladı. Otomobile 
binerek ba~ŞJ P,!ehmet J\li ıabrp 
Nizanı Cf-d~eıinde\ti ~vine ıitt\. 
BHrada b,_bası, anaıı ve kardetl~ 
ri şehzade Mahmut ve ~ecitle l(Ö
rüştü. 

Bu esnada önlerinde "C-MiJ,. 
ti civananı lranya~) y~:ııh levha 
tafıyan *~labah\< 9ir kütJe lfpl~· 
djt otelipin dıt ba~eaipde ~~ • 
liyorfJ'I· 0.elip c!•t ba~ea~Qd• 
bahriye nıızıkµı be\Hemt'lft'J~i· 
Biraz ıonra f\h~et şah otomobıl· 
le otele geldi. Keşmir ıallan, lraıı 
halıları ıeril~it kabul salonuna 
gir~i· ~Hrada lran tehaaı.~nı ~ • 
bul etti. Onlara ıunları ıoyledı: 

"- v a,iyet fey}Eali.Ie m~i1'i 
nıemquniyettir. Iranın iı\i~li 
111ijerpmendir. ll.un4~t! ıonr4 harp 
malulleri v' z~\>itJ~rilli ~&~Ql !t. • 
ti. HarRı• Hi *olumJ ~A~~tıP\I 
olan yü:abtH Halli ilan~ J\tlf 'l~ 
bulundu. 

<Detamı nr\ 

Rir tpyip 
Ankara 5 (Huıuıi) =""1 70 UıJ ' . 

maatlı telgraf fen mütaviJ\ l\•~ 
azalığına mezkur heyet azalMJR• 
dan Fuat Bey terfiaa MJİD ~il· 
miştir, 

J;3alık~s1r h•ş milhcndip 
Anbra, & (Hwu.ıt) - hl-. 

ıir baı mühendiıi Seyfi l'!Y ~ 
qıüfd\itliiiv 31.M tMiim .... 
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Meraklı bir sergüzeşt romanı 

Edgar Pi.p'in 
Eregli ve Zonguldakta Adan ada son maceraları 

~Amele sandığı ida- Kamyon devrildi, Yazn : Arnold Galopen 

"Fihn işimiz gene sarpa sarmıştı, 
Paristen eşkalimi soracaklardı,, 

. 300 yıllık bir 
ev yandı 

-45-

Sonra «fa idare heyeti azasına 
dthMrelı: 

- Demek.oh.yor efendiler, de· 
CM., '-a&' iftiTa için vicdanını sat
llll'f Wyle bir aabrkahnın sözlerine 
aftlJO"IUDUZ 7 

Bebert kahkahalarla gülerek: 
- Sabtkalı öyle mi? dedi, fU 

halde ıkolkola verelim Edgar Pip ! 
- şaıhretimi kırmak için, dedim 

m,ulc:luiunuz tahide bakınız. Fakat 
t.unun kafi olmadığını itiraf edi
niz. Bu adam, ya bana iftira için 
y;cdanmı salmıthr ve yahut beni 
Edpr Pipe benzetiyor. Şu halde 
eisia için yapacak bir !ey var: Pa
rie polit inüdürlüiünden Edgar Pi-

pin eflcAlini İtteyiniz. Bu, gelince 
•iz de benim Edgar Pip olmadığı
mı rörürsünüz. 

Buna rejisör Sper itiraz etti: 

- Bu gibi efkil ekseriya müp· 
hemdir. Bundan maada son bir 

kaç sene zufmda deiitmit olabi
lininiz. 

- Hayır, eledim, öyle değil ! 
Benim efkilimde ölünciye kadar 
deiitmiyen bir f arıkı alamet var
dır. Lutfen gözlerime dikkatle 
hakarsanız ikisinin de ayni renkte 
olmadıjmı görürsünüz. 

Ben çakırım. Böyle bir fa
nin alametin lıiç bir zaman poli
sin dilc'kat nasarmdan u-zak kalma 
Clıftnr siz de takdir edersiniz. Ed· 
sar Pipin etkilini İ9teyiniz ve ·bu 
etkal gelince o adamla aramda hiç 
l>ir münuelbet olmadığını görecek 
ıınız. Pariae kablo ile telgraf çe
kiniz. Bütün maarafları çekiyo -
rum. 

Bazı vıultılardaıı tonra idare 
heyeti dokuz muhalif reye kartı on 
dört reyle Pariıten etkilimin ıo • 
nılmaıına karar verdi. Bunu müte· 
akip M. Veyi: 

- Pek ili. Baron Fregoryo, de
di, artık ıidebilininiz. 

Çıkarken verdijim selama kim-

• mukebele etmedi. Böyle bir 
1-tihfafa ıliayatanda ilk defa ola • 
ratC upmf! değilim. Fakat bu de
Qn.beni çok mütee11ir etti. 

XXXll 

Bu çelliilitim, hakikatte, daha 
,W.le atılabilmek için bir gerile
miden ı;qlia bir teY değildi. Mah
.~ .... bulunuyorum. En iyi hare
lıiİst ~ GudYaydan uzaklqmak
tı. F"-t 1junun için Gladi•e nasıl 
Mr ;ı,.P rWerebilirdim? Gud • 
~ ~~ hotuna gidiyordu, her 
~ .. e lie;.;ea onu ıımarlıyordu. 

fQ Sper 'denilen mel'un he -
rif Gıl&diee' "d&ikesine tutulmuttu 
Ye o:. Milden ayartmak için e • 
I~ pl~i yapıyordu. 

""' GlaJH• ,beni stüdyoda bekliyor· 
et,.. "Yetil undık,, adlı yeni bir 
fHm çniriyorduk.. Beni görünce ..._ .,,,,, ... 

- E, dedi, ne oldu? 

- Mitliemmel, dedim, her teY 

ret ederim ... Halbuki bize kar,ı ne 
kadar lutüfkarlıkla hareket edi • 
yordu ... 

- Sana kartı belki, fakat bana 
kartı hiç te öyle deiil ... Burünkü 
hareket tarzı gayet sefiline idi. 

- Kabil değil, dedi, arayerde 
bir anlatamunazlık olduiu muhak 
kak ... Kendisine J>ahaec:leyim mi? 

- Hayır, dedjm, bila·kiı bun • 
dan sonra onunla katiyen konut • 
tuğunu istemem .. Anlıyor mu•un? 

- Haydi canım sen de... Her 
halde böyle feyleri citldt olarak 
söylemiyorsun .. Çünkü, Sper'in re
jisörümüz olduiunu unutma .. A -
damcaiız hana elinden releni ya • 
pıyor ,ve ... 

- .... Ve ıeni metreı edillllMlk 
istiyor ve bu maksadma eritmek 
için de ıeni benden almak i.tiyor .. 
Buna muvaffak olmak ve beni her 
kesin gözünde menfur kılmak için 
her ahlik.ızlıia hat vuruyor .... 

- Bütün bımlara inanıyor mu
sun? 

- Evet ... Hiç 9üphe yok. Ve o

nun iıtediiini yapmadıkça sefil, 
daima benimle ujratacak, beni 
mahvetmek için elinden ıeleni ya· 
pacaktır. itte bunun için Gudvay- · 
dan ayrılmaja karar verdim. 

- Ne,? Gudvyclan ayrılmak mı? 
Baılrca muvaffakiyetimizi temin 
edecek olan bir film çevirmeje ba, 
ladığımrz bir zamanda burayı ter• 
ketmek mi? 

(Denmı var) 

" Kuvvetli bir do
nanmamız 

olmalıdır!,, 
Londra, 5 (A.A.) - "Millf baJı. 

riye haftaıı,, nm 'batlanrıcına rİ • 

yuet eden, sabık deniz birinci 
lordu lord Beatty. Portamavtta, 
memleketin müdafaa veu.itinin 
noksanlığına dair bir nutuk irat et· 
mittir. 

Mumaileyh dem ittir ki: 
"Yirmi sene evel, Almanlar:m 

Emden gemisini yakalamak için 
muhtaç olduiumuz kadar kruva • 
zöre buıün dahi malik defiliz. 
Londra muahedesini imzalamakla 
kabul ettiiimiz kayıtlardan kur· 
tulmanın vakti ve saati ıelmiftir. 
Orta A vrupadaki buıünkü brıtık 
vaziyet, bundan 20 yıl evelki ka· 
dar vahim bir tehlike araetmelcte
dir. 

4 ağustou müaadif metum rü· 
nün yıl dönümünü fırsat bilerek 

1 

bundan 'böyle artık yer yüzünde 
harp olmaması hakkındaki temen
nimizi ve sulhu muhafaza edebil • 
mek için kafi dencecle kuvvetli 
bir donanmaya malik olmak hu • 
susundaki kati kararımızı aleme -

lan etmeliyiz.,, 

Sünnet düğünü 
yolunda .. Bana iftira etmek üzere Hilaliahmer Fatih Kıztqı nahi· 
piı hir terseriyi para ile elde et - yesi heyeti tarafından AkMrayda 
mitler. Bu adam, M. Sper tarafın • Pertevniyal liseıi bahçesinde 9 -
dan Mm.,. eClildifi halele hiç bir 8 - 934 tarihine mmadif per· 
.-,.i is.,.t edemedi. tembe ıünü fulrara çocuklarm 

c.. 
..;~ h!lf ............ 1 .... ,. . ıü~ieri - etlirileoeMir. 

resini düzeltmeli! yaralananlar var 
işçinin derdi, sıkıntısı, 

şikayeti nedir? 
Zonıuldak, (Hususi) - Zon: 

ruldaktaki amale birliği işleri, 
üzerinde durulup konu,ulacak 
mühim bir meıeledir. Ereyli hav
zaıında çalı tan on binden fazla 
itçinin mÜ!terek faaliyetlerinin 
semeresi olarak doğup büyüyen, 
yafryan amele birliği, bugünkü 
talimatname ve bugünkü idareıile 
bu memleket evlatlarının lüzumu 
olan hak ve ihtiyaçlarını koruyup 
yürütmekten uzaktır. Kömür hav
zası itçi ve ailelerine yardım mak 
sadiyle letekkü1 eden amele bir • 
liiinin yapmakta olduğu yardım 
miktarmın iki misi!, memurin ve 
müstahdemin maaJahna para ver
diii söyleniyor. Bu haberin ne 
dereceye kadar doğru olduğunu 

timdilik henüz tahkik etmek im -
lcinmr elde edemedik. Eğer haki
katen böyle ise birlik teşekkül 
maksadı haricine çıkmıt olaca -
imdan bu itleri ehemmiyetli ıu· 
rette ve süratle tetkik etmek la -
znn ıelir. 

İtçiler: "Biz bu 'birliğe on on 
clört aenedenberi para veriyor ve 
icabında yardım da görüyoruz. 
yardımlardan bazıları öyle dolam
baclı yollardan 'Ye öyle zor muame 
lelerden ıeçiriliyor ki in~an bu 
birlitin cüzü ferdi bulunduğuna 
bin kerre pitiman oluyor!,, diyor· 
lar. 

Hadise esnasında kay
bolan ceket ve paralar 

Adanada Ta§köprü üzerinde 
bir kamyon kazası olmut ve içinde 
bulunan altı yolcudan üçü hafif 
surette yaralanmışlardır. Kaza 
hakkındak i malumatı yzıyoruz: 
§oför Mehmet kullanmakta oldu
ğu kamyona on yedi çuval huğ • 
day yüklüyor ve içerisine de altı 
yolcu bindirdikten sonra Sirkenli 
köyünden Adanaya hareket edi • 
yor. Ta!köprünün üzerine geldi
ği sırada tamir edilmek üzere sağ 
taraftan açılmış olan çul<urda bir 
tehlikeye meydan vermemek için 
direksiyonu k!rarak sola sapmak 
İstiyorsa da kamyonun ıağ taraf 
ön ve arka tekerekleri bo§a geli
yor, kamyonda yük pek fazla oldu
ğundan çukura devriliyor. 

Bu devrilmeden, yolculardan 
Mehmet, Mükrimin ve Vahap a
dında üç kişi yaralanıyor. Hadi
ıeden haberdar olan polis derhal 
oraya yetişerek toförü yakalıyor, 
Yaralıları bir eczaneye naklettire
rek ilk tedvilerini yaptırıyor. 

Mersindeki yangın 
Mersinde Karamancı zadelerin 

istasyon caddesi iizerindeki demir 

Tarihi binanın esrarengiı 
bir hikayesi var 

Bartın da Kurucaıilenin Tekke
önü Hisar köyünde Çelebi aihi 
Muıtaf a Beye ait tarihi bir ab9ap 

ev yanmıştır. Yangımn kau.,S 
çıktığı znnolunmaktadır. Alet e
vi ıüratle sardığı cihetle pek al 
e~ya kurtarılahilmi,tir. 

Bu eski evin, o muhitte, mual• 
lara mevzu olacak kadar esraren• 

giz ve meraklı bir macerası vardıf'ı 

ki babadan oğula hurafelerle karı• 
şaralc söylenir. Bu rivayetlere ıö 
re, evin yapılıt tarihini üç yüz yıl 
evveline kadar çıkarmak müm • 
kündür. Nitekim son tamir tarİ• 

hini gösteren bir levhada t2ZS 
tarihi okunmuttur. 

On büyük odayı, ıeni4 sof alart 
havi olan ve takriben 15X30 met• 
relik bir sahayı kaplıyan bu bü • 
yük ahıap ev, vaktiyle "Haydut 
oğlu ., adında bir derebeyinin ma• 
likanesi imiş. Ev, deniz kıyıamda, 
üç tarafı yalçın kayalarla ve met

hali de surla kapalı bir ıahaya ia· 
fa edilmittir. Bu kale duvarı fİlll 
di kısmen harap olmut vaziyette
dir. 

ve çimento mağazasının üst ka • Bu dört taraftan emin duvar -
' • r 

denize attırırmı~ .. 

tında bulunan gene Karamancı la çevrilmiş malikanede hüküm. ıii 
zadelere ait evin catıları arasın • d b · b d karakutf malt - ren ere eyı , ura a 
dan bir duman yükseldiği görül • kemeler görür ve idama ma~ 
müş ve derhal söndürülmesi için ettiklerini, kale duvarından af& 
lazım gelen tedbirler alınmakla 

beraber itfaiyeye de haber veril • 
Bu derebeyine ve bu eve ait bd-

miştir. k f • · 
ıtf · d k" f k na benzer bir ço e Mnevı n'\'a • 

aıye ara a ı mesa e ya m 
olduğu için çabuk yetiJmi§ ve yan yetler 
gını haber alan vali vekili Atıf, nu masaldan ayırt etmeie imkiJI 

poliı müdürü Ata, belediye reiıi yoktur. 
Milat, Fırka vilayet heyeti reisi Yıllarca o havali halkrnı korlni' 

dut bir kaç mazeretten birisini Necip Mecit Beyler de gelmişler dan titreten ve .onra mahiyeti.ı 
·kendi vaziyetine uydurmaaı ve is· ve yangının söndürülmesine neza- kaybederek yalnız eski bir ev ol
bat etme.i tarttır. Bir defa bu za- ret etmeğe başlamıtlardır. mak itibariyle merak uyandıraıt 
manda her hangi bir i9Çinin mu- Fakat arozözdeki ıu bittikten bu tarihi ev, yanmazdan evvel bit 
teber iki tüccar kefil bulması sonra itfaiye otomobilleri şehrin çok ziyaretçiler tarafından ıesil• 
mümkün değildir ve muteber tüc- dört tarafını dolaşmışlarsa da ıu mit, tavan ve kapılarındaki s&ll' 
carlan kefil olarak göıterebilen bulamamışlardır. atkirane oyma ve işlemeler ıra~ 
bir tahıın, istediği bankadan ni • Yeni Mersin gazetesinin yazdı· rakla seyredilmiştjr. Hatta ~ 
zamf faizini vererek para çekmesi ğma göre; !'U depolarında da ih· ve irce it lemeli bir kapıya vak1•11 

pelc lll kabildir. Bir iki tüccara tiyat su bulunmadığı anlaşılmış • 250 lira kadar para verilmi!, f•' 
borçlu olan bir itçinin birlikte a- tır. kat huıünkü sahibi satmaia .~ 
lacaı istikrazı borcuna vermek i · Gümrük hamalları ve çimento olmamıştır. 

Mevcut ferait içinde birl ikten 
ödünç para almak imkanı yüzde 
doksan dokuz kaldırdmı! gibidir. 
E"YTell, paraya ihtiyacı olan bir 
itçi, muteber iki tüccar kefil bul
mak mecburiyetindedir. Bundan 
aonra da talimatnamedeki mah • 

'çin altcaklı tüccarların kefil ol • fabrikasında çalışan amele deniz- • l • . dl 
1 den kovlarıa su ta•ımı~lr, rüzoar Halkevı genç erı arasın 

duklrmı kabul edelim de ame e 3' - • .t 
1 durmu~, yangın bu suretle söndü- Miliı, 5 (A.A.) - Muila ti--&. 

birlijinden ödünç para a mağa r: 
kaUcıtalım. itte asıl kıyamet, asıl rülebilmi~tir. evi gençleri dün Bodrumdan fil 
zorluk ve uiratmalar bundan son- Muhtar dayak vedi, diler ve Milas gençleri ve h• • 
ra meydana çıkıyor. Talimatna- arkadaşı delirdi! tarafından hararetle karıılaod~ 
medelci bir kaç mahdut maddeye Biğada Durali köyünün muhta· lar. Gençler bugün ve yarın ~ 

· I · d b"I ı rı lsa agva , tarlasında çalıfrrken düz istirahat edeceklerdir. ~ , vaziyet erıni uy ura ı en er para- J • 
yı alırlar. Uyduramıyanlar derin bazı yabancı kimseler birdenbire Mili.sın eski eserlerini ziyare ,iJI 
b d 1 k l·,·stune atılmı•lar, adamcag" ızı fena decekler, ak!ama temsil, kot:' ir üzüntü için e yorgun u tan T 

1 1 l halde do"vmii.s.lerdir. ltta ag"a ye- ve konferans vereceklerdir. , hafka bir fey a mıt o maz ar. ~ 

k dig" i dayag" ın tesiriyle ha~talan • Dün öğleden ıonra Bodl'\l ,:,, Bir aylık kazanc ye ununu geç- d P .. 

miyen ikrazat itlerini hu kadar mıtlır. o ~ırda l ı1a ağanın yanın- tarla \1uğla gençleri araııll c-" 
ağır ve ,iddetli maddelerle tahdit da bulunan Mehmet adlı bir köy- voleylıol maçı yapılmı~r·· ı.b°I" 
etmek doiru mudur?. Kimin pa- lü cl r. tehdit edilmiş. Mehmet kor- heyecanlı olan maçı u~ 1~ 

kudan aklını kaçnıınıttır: Müte • kazandı. Aktama Halke•1 ~ ~. 
raımı lrimClen kıskanıyorlar? Bu ·ı111•t1 .. 

cavizleı·in e~ki bir kin yüzünden ~eri tarafından konser ver• · ~ 
mühiftıa noktalar ve görü!ler üze- pif•·' · 

ve başka birisinin tahrikiyle bu Genç.ler "Köyün namuıu ... _ ~ _iW 
rinde hir az in11aflıca dii!Ür..mek ı- 11P"' 

işe kalkıştıkları zannediliyQr. ni temsil etmi,ler ve Mı•• rf.,, 
zamanı ıelmiıtir. Sanıyoruz. Ev· ! ,,_ 

1 b l Jandarma t!lhkikatyapmaktft- tarafından !iddetle alkıt • · 
vece ir ileten ödün~ para alıp ta 
bu parayı muayyen olan müdde~ · -d-ır_._________ takdir ~dilmişlerdir. ~ 
zarfında ödemiyen1er m .. vcur ta- kını ebedı'yen nezetmek dogvru ·· d .... hh ve h'1_,~ avun ıan ıgı mura as ·r 1• 

limatnameye göre ikinci h:r i~tik- mudur?. leri bugünlerde ıeçilrnektecl~j.tl' 
raz hakkır-ian mahrum ediJmek • Diğer taraftan ortada bazı yar- niden teşekkül edecek heY I ,,tfl 
tedirler.. Ödeme müddetini, tür- dımların da tarafkirane bir şekild«> bu •işlerle candan uğrat•,,. • 
lü ııkmtı icinde olduğu İ<:İn , biı ypıldığı iddiaları vardır. bekliyoruz. 
az uzatan bir İ!Çiden istikraz hak- Ereyli havzuı amele birliği te· ' 
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Gidenleri Sevinçle Teşyi! 

- Babanızı haıa görebiliyor musunuZ', ~ocuklar? 
'» Görüyoruz, anne ! Şimdi de taklak atar~k, 
~Jclarile sellm veriyor! .........: ~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~-

F emek 1 arifinin 
1 inci Maddesi! 

~fUndi Bey, hayli müddet evvel te· 
\. .. oldu. Göztepedeki küçük, boya
l.. laotlcündc baıuh dinliyor. Karısı 
N"ne Hanıml'1 birlil<te tam bir 
\\ hayatı sürüyorlar. Bu aile, 
\ ~! ıenelik bir ailedir. Çocukları 

\ '1rtbr. Sık sık görüıtükleri akra· 
'.._ taal~ülcat kabilinden kimseleri de 
it \ar. C:ıYardalci konu komıu ile de 
~ ··-•0ru1üyorlar. 

H.anıdi Bev k"d b . b • 
4üşk.. b ı M eı ı en erı ogazına 

~rne~n .'~ adamdır. Karm, taliine iyi 
~i P1t•""-lanl iM • • Sürdülileri 
~ va ha;Yatında, koca. ba'hçeainde 
~r;evat yetİ§tİrmekle meığul oluyor, 
So ın da mutf~ta yemek piıirmekle!.. 
)~ ilciıi kartı karııya geçip, o cannn 
)~ leri mideye indiriyorlar. Yarı 
11u ~· d~~il... Yemeklerin dörttt'! üçü· 
dıııı &rndı Bey, dörttP. birini de Ham-

e lianırn yeri 
·Cün.. • . 

ıtqlc '11
' bınnde Hamdune Hanım, 

Q11t'ı ~raba11ndan birinin torununun 
~İiiü • .~•varındaki bir çiftlikte yapılan 
~. 0;~e o .~adar ısrarla davet edildi 
~.... ! ıunlük misafirlik kaydiyle 

~t' ? hu daveti knbul etmemek ne· 
il ~••:dik 1 k . • "~lı ~... ? aca h. Hamdı Bey, hıç te 

.\ ııldı. lakin, kansı gitti! 
b ' l'ıldan ıek· .. . . . 
""t)j.. ız gun geçmııtı. Hamdı 
•' ·• evd t k ''~di e e ba§ına kahı ho§un& 
~"111 'dBuna_ bir türlü ahıamadı. ln-
~t • • hır haddi vardı, canım! .. 

\o ' ••ıl ~lld . ~anını ukan, kanıının kı· 
t.lli~ı • Pııırdiği Vt' kendisinin ağız 
bıı.,. ' Yed' v • .,.t\ltn 1_ 

111 o canım yemeklerden 
•almaktı! 

~/\dam 
ı. ta y~~aiız,. abone ıuretiyle dı,ar· 
~ ~ ıetırtmeğe kalkıtmıı, yağ-
~tri ~' ~~li!i gÜ7el J>itirilmİ§ ye
"- "-11 d rh tu~l~ hazmedemediğinden, 

'
~ lcen•d. ~ ıkınci ıün kcsmitti. Son· 

ı11 Y- k • . v• d • Iİl'iıti! ~ ... e P•tırmegı ene· 

~1-""••zırı ba 
let ede hçe kapııının itildiğine 

\.....__ --rı Çlngrak ··t·· .. , H d" 
~ ouşu ... am ı 

lffllllll lltı lllHllfltllUıtıtııı il tılHllll llUllR il 11 K 

Bey, ba§ında takke, sırtında entari, be· 
linde kuıak, ayaklarında takunyalar 
olduğu halde, mutfağın bahçeye açı -
lan kapısı C§İğjnde ~öründü. 

- Oo, safa geldiniz, Kadri Bey! 

- Safalar bulduk, efendim! Göre· 
sim geldi. Ne alemdesiniz? Hafta olu· 
yor, bahçeye çıktığınız yok! 

- Nereden çıkl)cağım, birader? 
Sorma halimi 1 

.,..,... Geçmiş olsun. Ne vor? 
- >AllM!Dıı W... evvel a-rm.it alea, 

kctke! Efendim, ma!üm ya, bizim ha-
nım on beş gün için Buraaya gitti. Ge
leceği günü iple çekiyorum. Misafirli
ği ayı bulur, diye ödüm kopuyor! 

- Canım, efendim. Allah kavut -
tursun, ama hanım c'!a kırk yılda bir 
misafirliğe gitti. Varsın, biraz hava 
tebdili etsin! Hasretinizi biraz teskin 
ediverin! 

- Ya midemi nasıl teskin edeyim? .. 
Açlıktan vaveyla, vaveyla üstüne! 

Hamdi Bey, asıl derdini, yemt:kıiz 
kalıtını yana yakıla anlattığı ıırada mi· 
safirle birlikte mutfağa ginni!lcrdi. 
Kadri Bey, beri tarafta Lir alay l:ap 
gördü. Onlara göz c'!ikerken, komtu • 
sl!na §Öyle dedi: 

- Canım efendim. Bir yemek pi· 
§İnne kitabınız yok mu? .. Yoksa ben 
birazdan çocukla eönderirim. Orada • 
ki tarif üzere ... 

Hamdi Bey, Kadri Beyin sözünü 
kesti. Beri tarafta yığın te§kil eden 
tencere ve saire kaplan pannoğının 

ucuyla iıaret ederek: 

- Bunları görüyor musunuz? De-
di. 

- Evet, nazarı dikkatimi celbetti. 
Nazar değmesin, bu ne kadar çok kap!. 
Yemek pİ§irmek için hepsini birden 
kullanır mısınız? 

Hamdi Bey, doğrudan doğruya su· 
alc cevap vermedi: 

- Demin yemek pişirme kitabın -
dan bahsettiniz! 

- Ha, evet, biraz dan çocukla ... 
- T e§ckkür ederim, hacet yok, e-

fendim. Bende var! 

- Şu halde iş kolay! ... Kitaba ba· 
karalc, tarife göre ... 

• - Hayır, efendim, hayır. iş, zan · 
nettiğiniz kadar kolay değil, birader! .. 
Bilakis, pek güç ... Zi;,-a, her tarif. ele 
temiz bir kap almak lltz!lmunn işaret!c 
ba§lıyor. Artık gel de tarife göı·e ye· 
mek pişir! 

- Yani, ... ne gibi? 
• 

- Anlamadınız mı?.. Şu kaplara 
bakrn. Temizini bul da eline al. Bula· 
şıklar alay çekiyor! Dolayısiyle tari· 
fin birinci maddesinin bile bence tat· 
biki mümMin olmndıktan ııonra, ... var 
kı:;ns et bakisini, bh·ader 

Dişçiye 
Dişlerini yaptıran adam, bulduğu 

bu yeni dişçiden pek memnundu. 
Gerçi, fazla can yakıyor, bağırıp 
çağırmak ona vız geliyordu, ama 
bu kusurunun yanında öy_le, bir 
meziyeti vardı, ki değme dişçide 
bulunmaz. Bu meziyeti de :vere
siye diş yapması! 

Önceden biisbütün paTa almı
yoı· değildi. Fakat, aldığı para 
pek azdı. Aşağı yukarr masrafı
nın karşılığı olacak kadar... El 
emeği için alacağı parayr sonra
ya bırakıyordu. Az şey mi? .. 

Dişlerini yaptıran adam, bir 
çok kişinin fazla acıttığı nokta
sından bu dişçinin yanma yakla,. 
mamalarını, manasız sayıyordu. 
Ya para bahai?.. Veresiye diş 

yapması?... Acaip §ey! Bir çok 
kişiye nasıl oluyordu da can pa
radan tatlı geliyordu. 

Anladınız ya, .. mevzuu bahso
lan müşteri çok hasistir. Para 

Hayvan 
Siz! 

Müdür, bürosuna bir sabar 

pek erken geldi. Hiç umulmadık 

bir saatte... Gece bekçisi, yarı 

giyinmiş bir halde, kapıyİ açti. 

Karııaında müdürü görünce, afal-
) 

.. ..~ . ,., ,, 
aaı. 

şısmda eliyle saçlarını düzeltir· 
ken, sert bir tavırla sordu: 

- Kimse geldi mi? 

. 

O saatte kim gelmiş olabilirdi?. 

Trompet L A , 

azım ••• 
hususunda uysal davranılsın da 
ne olursa olsun. Para göz olmı
yana can feda!. İşte para göz a
~amm felsefesi! 

- Size minnettarım. Bana o 
kadar kolaylık gösterdiniz ki! 

- Memnunsunuz ya? 
~ Memnun olmak ta söz mü. 

doktorcuğum?. Memnun ve mm· 
nettar ! 

- Şimdi mütebaki borcunuzu 
ödeyince, minneltarlığmıza seher 
kalmaz, efendim. 

Ödenecek borcun yekunu!. .. 
Hasis adamın gözleri fal ta'ı gi· 
bi açıldı. Aman, bu ne kadar 
çok para!. Ketke para bahaini 
evvelden, peşin peşin halletsey . 
di, bin kere daha iyi olacakmış! 

Aradaki gecikmiş pazarlık mü· 
natasını, pek uzun sürdü~ü için 
bir tarafa bırakıyoruz. Yalnız, 

mü§teri ile di§çi arasındaki pa • 
zarlık kon•r~m~11mm sonundan bir 

kaç cümle alalım: 
- Doktor!. Size bu parayı ve-

ı·emem. Mümkün değil ....... An· 
cak üçte birini ödiyebilirim. üıt 
tarafı için de ıize mua.yenehane
nizde bir müddet için yardım e-
debiJirim ! 

- Bana mı? Siz mi?!. 
- Evet, ben! 
- Siz dişçilikten anlar m111-

nız? .. 
- Hem evet, hem hayır!. Din

leyin beni... Ben, mükemmel 
trompet çalarım! •.,. 

-Bana ne? ·---
- Siz dit çekerken, ben trom- · 

pet çalarak, mütlerilerin bağırıt· · 
mı it ittirmem. Ne bekleme aalo
nundakiler itilir, ne alt kattakiler 
ne üst kattakiler.... Hatta, canı 

acıyan bile kendi bağırıtını işite
mez!. Bu az yardrm mı?. Üste
lik trompetli di!Çi, diye me!hur 
olursunuz! 

Sana, o sıska karaya bakma, dedim, Gene 
bakıyorsun ! 

- Bakmıyorum, karacıAım l Hem bakaam da, &en 
önUmde duraukca de§ll onu ..... öyle altı kadın yan 
yana gelse, göremem ki ! 

Gece bekçisi, uyku sersemi gözle

rini elinin tersiyle ~ğuşturarak. ııııı1111111ıııı 11Gu/6a ne~ 
düşündü. Bu düşünmesinin neti- Nltıııııııınıtıı ~ VE G••ı lllllttınıttlllll 

ogeııııııııınııııtıı 
cesi olarak, ağzından şu cevap 
çıktı: 

- Evet, beyefendi! 

- Kim? .• 
-Ben! 

Suratı aaık müdür, bu cevap 
üzerine, büsbütün aksileterek, hı
şımla çıkıştı: 

- Batka biri geldi mi? Onu 
soruyorum. Hayvan! 

- Evet. Geldi! 

- Peki, söyle.. Kim·! 

-Siz! 

IHl11tını"""""IM1111""""'"'ll111ıtflll"'""1ııntı1llltlftttttu111Ullll 

Si-zı kaCj aydır bu 

halde görUyorum. Hlll 
iyiletemedlniz mi? 

- Doktoruma bakarsa· 
nız, evet ..• Avukatıma gö~ 
re, hay1rl " 

Çiftçi, elini gözlerine ıiper adeı 
rek, oğlunu araştırdı. Tarla, boy
dan boya bom bot tu. Öküzler • 
den batak kimse yoktu. Halbuki 
o, oğlunu arıyordu. 

ihtiyar çiftçi, o kad..'lr bakındı
ğı halde, tarlada oğlunu göreme· 
yince; öfkelendi. Hiddetli hid • 

detli yürürken,yan taraftaki çar -
dağın altında aradığını buldu. 

işte öğlu, çardağın gölgesi altın-
. da serin serin· yatıyor. Oh, yan 

gelmiş, keka!. Çift, çubuk şöyle 

dursun, dünya u~urunda değil.. 
rahatını bulmuş ya! 

Baba, oğlunun yanına yakla~ -
tı. Açtı ağzını, yumdu gözünü ... 

i'üzme' Resmi! 
Hasislikleriyle meıhur İskoç · 

·yalılara dair bir konuşma .. iki ar· 

kada§tan biri diğerine soruyor: 

- lskoçyahlar, yüzmeye meral 

lı mıdırlH? 

- Eskiden yüzmezlerdi. Lakin 
bir zamandanberi yüzüyorlar! 

-·Ne zamandanberi? 

- Merıılekethr.inde yüzme rea· 

mi kaldırıldıktanberi ! 

Öyle bir atıp tutmaia batladı ki .. 
- Bu ne hal, bre?. Ben artık 

yaşlandım, sana güvenirim. Hal
buki sen it zamanı çifti, çub~ğu 
yüz üatüne bırakmış, yan gelmit, 
safa sürersin. Bre haylaz!. 

Oğlu, hiç aldırış etmeyip eane
di, gerindi. Yattığı yerde bir yan
dan öbür yana döndü. Babaıı, 

ateş püskürerek !<)yle dedi: 
- Yazık ıana !. Sen güneş aı.; ~ 

tında dola~mağa liyrk değilıin·! 

Bu söz üzerine, oğlu, yattığı • . ' 
yerden şu c~vabı verdi: 

- Orası doğru, baba.... it le . 
ben de onun i~in ~üneş altında" 
dolaımıyorum. Çardak altında 
göJaeliğe çekildim!. 

KaCja aldın bu rad· 
yoyu? 

- Çok ucuz. Ayda bef 
liraya! 

- Peki, kaCj ayda öde· 
yeceksln? 

- Onu · sormaia IUzum 
görmedim 1 
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Nasıl kurtuldu? 
Giln batısı 19.21 19,'&0 

Sabah namazı 40~ 4.06 
Oğle namazı 12.!0 l!t.20 

Süleyman Bey,krrkaltı lira otuz/ 
8 kurut tutan maaıını aldı, çek· 
meceıinden yeıil bir zarf çıkardı. 
içerisine !koydu ve zarfı kapadı. 

Her ay böyle yapardı. Hayır, 
böyle yapmağa mecburdu. Maaş 
günü, daha kapıdan içeri girer • 
ken, yetil zarfı istiyerek hesap 
sorması mutat olan kanımdan 
korkuıu, onda, bu hareketi vazi
fe haline getirmitti. Aldığı maat 
mukabilinde 30 veya 31 gün 
çalışmak, nasıl bir mecburiyetse 
bu aylığı karısına teslim etmek 
te nyni ıeydi. 

Zavallı, Süleyman Bey! On 
binlerce insanın isim ve hakla • 
rını t~ılyan yüzlerce sayıfalık 

büyük ve içinden çıkılmaz tapu 
l<ayit defterleri üzerinde tam bir 

ay zihin yorar, göz nuru dökerdi 
de verilen 46 lira 38 kuruşçuğu 
cebinde bir kaç saatten fazla bı
rakmazlardı. 

Karısı Müzeyyen bu parayı ne 
yapardı?. Onu -bilmiyordu. late 

se de bilemezdi. Bu bahse dair 
bir kelime sormak, maazallah, 
kadını küplere bindirirdi. Zaten 

alış~tı. Ne verirlerse yiyor, ne 
alırlarsa giyiyor, ne tutarlarsa o -
turuyordu. 

• • • 
O gün, maaşı öğleden sonra 

verdiler. Gene topladı, zarfladı 
ve zarfı kapattı. 

Kapıyı çaldı. Zarf elinde idi. 
Karısı açınca uzatacaktı. Kapıyı 
besleme açtı. 

- Hanım yok mu? 
- Misafirliğe gitti. Bir az geç 

gelirim, dedi. 
- Kimlere gitti? 
- Bilmiyorum. Bir tanıtı, has-

ta imit galiba. 
Yukarıya çıktı. Bir sigara yak

tı. O gün çok yorulmuftu. Batı 
dinlenmeğe muhtaçtı. 

Canı rakı istedi. Aylardanbe
ri içmiyordu. Aylığın kırk altı 

kuruıunu harcamak hakkı yok 
muydu?. Buna Meziyetin de da
rılmaması lazımdı. Hem kendi • 
si de miaafirlikteydi. "Yalnızlık

tan canım sıkıldı.,, der, gönlünü 
alırdı. 

Süleyman Bey, tekrar fapkası· 
nı giydi, bastonunu aldı. Besle -
meye: 

- Şimdi gelirim, diyerek çıktı. 
Bir şişe alıp dönecekti. Fakat 

köte ba,ındaki meyhanede arka
daıları içiyorlardı. Onu da çağn 
drlar. Oturdu. içtiler. Hiueıi
ne düten bir lirayı yutkunarak 

Yazan : Ali Enver 
tokata, daha bin bir tehlikeye göz 
yumdu, göğüs gerdi. Ve kalbini 
dolduran bir ümit ve heyecan i- 1 

ltlndl 111 mazı 
Ak~ım namazı 
Yatsı namazı 

lmsıt 
Yılın gtçea gllnltrl 
Yılın kalın J?ilnlerl 

. 

16.14 16.14 
19.21 19,20 
21.0') no~ 

3.0Z 3.03 
ti 1 21.! 

154 t~;l 

çinde masaya yana1tı. ] [ R A D y O _Jr 
llk ıeans sonund'a on sekiz lira ;;.;-~==========·=== 

zararlı çıktı. Oynamak lazımdı. B u g U n 
Bu parayı kurtaramazsa felaketti. 

Yenisine baıladılar. Kör talı 

o gece, Süleyman Beyden yüzüniı 
çevirmi!ti. Kentine ful, fulüne 
flo§, flo§una kare çıkarıyorlardı 
ve böylece, ikinci parti sonunda 
cebinde on para kalmadığını gör
dü. Arkadaşlarından istedi. Al
dıran olmadı. 

Yolda, düte kalka evine doğ· 

t TA~'BL: 
18.30 - Franıızca den. 19 - Pro

feıör Dr. Fahrettin Kerim bey tarafın
dan konferanı. 19.30 - Türk muıiki 
ne§rİyatı: (Ekrem, Ruıen, Cevdet, ke
mani Cevdet, Şeref, İbrahim beyler ve 
Vecihe hanım). 21.20 - Ajana ve bor
sa haberleri. 21.30 - Bedriye Rasim 
hanımın iıtirakile tango ve caz orkeat-
raıı. 

82S Kh:ı. Bt)KREŞ SU m. 

ıs Pllk. - lla~rll'r. 14.1~: Rahforlıor.-

ru ilerliyordu. Sarho§tu. Aylığın J>lk. J9: Ha.,,.a rapoMı. 10.03: Karı,ık kon· 
bir anda hava oluşu, onu büs- ser. 20: Kontr.ran . 20.lu: Rad~·o orkeııtraıır . 

21: Konfcmruı. 21.l:S: Oda muslklııt. 21.45: 
bütün sarhoş etmiıti. Parada de- Konferans. 22: Taı:ımnl. 22.30: rlJano kon· 
ğildi. Müzeyyene ne diyecekti? seri. 23: Kah.,,.ehane konsl'rf. 
Snrhoşluğu, gecenin bu vakitleri- 21,12. Kh11. VARŞOVA ıst:s m. 

d k ıd • • 21,12: J>olonn; muıılklel(. 21,:50: Habcrlı-r. 
ne kadar dı•arı a a ığı yetışmı-

~ 22.02: 7.lrat musahabe. 22,15: Polonez; mn· 
yormU§ gibi aylıktan da On para tılklslnln dt!V&mt. 23: Jlarp hatıraları konfe· 
kalmamıflı. "Soydular,, mr de • ranıı. 2S.1!'1: Poı:nandan naklen kon!lt'r. 24: 

;\lusahabc. 21.05: Konf<'rans. 
sin? Koskoca adam soyulur mu 
idi? Kumar oynadım da diyemez-

liS8 KhT. PRı\G 470 m. 

20.5!'1: muı~·o plyr~ı. 21,10: ;\lusahllhl'. 21, 
di. Felaketti. F eli.keti kabul et· .u \'l<'hY kaplırıılarmdaki ı;-aı:lno ti~·ntrosun 
mişti. 

Kapıyı usulca çaldı. Gene çal • 
idi • . 

- Hanım uyuyor mu? 
- Efendim? 

- Uyuyor mu hanım? 

- Gelmedi ki uyusun. 
- Gelmedi mi? 
- Hayrr. 
Sevinir gibi oldu. Yatak odası

na çıktı. Gecelik entarisini giy -
mek üzere idi, ki kapı çalındı. A
çıldı. Biriııi merdivenleri çıkı

yordu. 

dan naklrn yeni Fran1111 mnıılklııl. 

ii!S J{hz. nUDAPEŞTE 650 m. 

:?O ıo: Jllrler. 21.öO: Cçüncii perdr.nln 
nakil. 22.50: Jlabcrlf'r. :?l'.10: PIAk. Konfe· 
ran,. ~f.15: Danı mnılklııl. 

191 J\hı:. Dcııt <'hlnııdscnder 1~71 m. 

:;?('t,SO: nando mıı:ıka. :Z2.40: Musahabe. 
Jt.•ynıt:.. "S: H·ıbt·r·er, 2s.2.;: Yıldızlar w 

biz. 21: l\lünihten danı muıılklıl. 
2SO: J{hT. if,ÜK~EMBURG, lSO.I m. 
ltnlyan akşamı. 21.20: Tagannlll ltalyan 

mııı;ll,lııl. 21.85: Habcrll'r. Tagannlll !«>' 
rln dr."f'ftmı. 2:?: Orıır; 1um,..,rl. :ıı.ao: tknfo -

n:Jc plfılilnrı '28,10: .Dans pltıkları. 

lOSl Kh7. KöNtGSBERG 291 m. 
11r. J•tırnhatlrrln blrlnclıılnde, 18.SO Br.r.tho· 
w·nln l'"lf'rlr.rindrn parçalar, 22,40: MU!ıaha
be. 

"ın Kh-r. vn·ANA 50'1 nı. Saçları dimdik olmuştu. Ne ya-
21,ıs Konser Clemen" ('rnus. \'. Ursul~

pacaktı? Birdenbire çehresi de- ac. opera koroııu, ııh:bnrgtım nakll'n, 2s.o:s 

ğişti. Kaşları çatıldı. Sapa sağ- Hal'uı R<'hönherr'ln ldareslndo rdayo orkeıı· 
lam olmu§tU. tr:ısı, 78.Sr.: Habcrll'r, 23.50: Kon8t'rin de-

\."l\mı 2t.:rn: Tagannlll dans mnıılklııl. 

Hiddetle dı§&rıya çıktı. Müzey· 
d -----~~~--------------yenle karşı karşıya i i. 

- Nerede idin? 

O da sarhoştu. Gözleri küçül
mÜ§, halsızdi. 

- Bu hiddet de ne oluyor? 
- Cehennem oluyor. Anladın 

mı? Cehennem oluyor. 
- Çıldırdın mı ayol? Ne oldu 

sana? 
Yumruklarını arktı. 

. Yeni rteşriyat 1 
Eımnmmtomı11mı11m111t111nnııı1111ıummmırmmnıı1111111mmınr"'~ 

Türk sanayi ve Ticaret 
gazetesi 

Yeni çıkan bu gazete bütün it a -
damlarını alakadar edecek mahiyette
dir. Gazetede, meıleğe ait maiı:aleler, 

ticari ve ıınai kanunlar, muahedeler, 
ıtatiatikler, kongre rllporlan ve hava• 
diıler vardır. Fiatı "5" kuruıtur. Yıl • 

- - Nerede idin, diyorum, sana? lık aboneıi ilan ve saire gibi bir takım 
Neredeidim, diyecekti? Ne ca- faydalarla beraber "4° liradır. 

vap verecekti? Adreı: lıtanbul, Cağaloğlu yoku-

- Li'itfiyelere gitmittim. Bı- ıu, No.: 8 .. 

rakmadılar. 

- Hangi Lut fi yeler? Onlar ev- ,.. 
de yoktu. Kocası benimle bera VAK 1 T 
berdi. GUndellk, Siyas1 Gazete 

verdi. Kahveye girdiler. - Sonra Nazmiyelere uğramış-
lstanbuJ Ankara caddesi. (VAKiT) yurdu 

TELEFON NUMARALARI: 

Orada b'aıka tanı§ları da vardı. tını ... 
"Poker yapalım,, dediler. dör · - Hiç sıkılmıyorsun artık. Ak
düncü yoktu. Süleyman Beye §am namazı misafirliğe diye çıka· 
teklif ettikelr. Kabul etmedi. Bir rak gece yarıları eve dönersin. 
liranın hesabını düşünürken geri- Biz de, (Karımız nerede?) diye 
ye kalan 45 lira 38 kuruşu tehli- merakımızdan · duramaz, içer, ku
keye bırakmak, manasızlıktı. mar oynar, bütün aylığımızı da 

ötekiler üç kiti başladı. Sü - kaybederiz. 

Yazı işleri telefonu: 24379 
ldare telefonu : ıtS70 

TelgTal adreal: latanbuJ - (VA.KIT) 
POlta kutuau No. 4e 

A.BONE BEDELLERi: 

Senelik 
6 aylık 
S aylık 
ı aylık 

Türkiye Ecnebi 
1400 Kr. 2700 lü. 
750 
fOO 

• 
• 

1450 
800 

150 • soo 
rtAN UCRETLERI: 

• 
• 
• 

leyman Bey, bir müddet seyretti. • _ Sen sağ ol kocacığım. Aylrk Tlcar1 uanıarm UA.n ııayıtalannda ean· 

k d·ı· . ? UmJ 30 kul'U§tan bqlar. Dk aa.yıtada 2:SO 
Eski günler, es.ki hatıralar yavaş için de mera e ı ır mı· kunıea kadar çıkar. 
yava, canlanıyordu. Pokeri ne BUyük, fazla, devamlı llAn verenlere alt 

••••••••••••••••••••••••••••••••• a~ tenzlllt vardır • kadar çok aeverd. Kazanırdı da .a..:=:s::ms==:•······ ........................ i'I.·. TORU Restmll UA.nlarm bir aatm ıo kuruştur. 
iyi oynardı. DIŞ DOK ii ıUJQUK UA..'IRAR: 

ötekiler, "Üç ki•İ tat çıkını • o bey f sa it :,!·.~ Bir defası 30, iki dc•ası öO, Qç defam 65, 
Y - dört dc!aaı 75 ve on dela.ııı 100 kunıetur. 

,_,, decrtler. Süleyman Bey, l:er Fatih Karagümrük Tramvay jj Oç aylık mn verenlerin bir detuı mecca· 
--ı M'' • • it ·· t d nendir. Dört eatm geçen UA.nlarm fazla 
"°~· uzeyyenın evı a us e e· durag"'ı No. 4 .::. eatll'lan bel} kuru~tan hesap edlllr 
cek gilriiltülerine ve belki bir kaç il' ·- .. ------------• 

AVRUPADA 
&arp Olacak Mı?. 

Amerikalı muhabir Knickerbocker'in ihtisasları:20 

Halbuki Triyestenin timdi baş
ka enditeleri vardır. Bugün mu • 
azzam doklarında yalnız altı ge
mi bulunuyor. Geçen sene lima • 
nın devrettiği eşya ancak üç mil
yon tona baliğ olabilmi§ti. 1913 
senesinde ise altı milyondu. Tri
yeıte Avusturya • Macaristan hin
terlandını kaybedelidenberi çok 
fakir dü§mÜ§tür. Fiume limanı i· 
se büsbütün acınacak bir halde · 
dir. Annunzio Fiume limanını l -
talyanın tan ve şevketi için zap · 
tetmi§ti. Halbuki Fiume bugün 
hemen hemen metruk gibidir. Li
man tesisatının pencereleri bil<" 
kırıldıktan ıonra camları yem
den takılmamıştır. 

Fiume havalisinden geçen kü· 
çük bir nehr İtalya ile Yugoslav
yayı biribirinden ayrrır. Bu şehrir 
hemen öbfü tarafında yeni bir 
Yugoslavya limanı canlanıyor. 

Burası ticaret gemileriyle dolu · 
dur. Susak limanı gittikçe büyür· 
ken Fiume ~önmek üzere bulunu
yor. Fiume İtalyan, Susak ise Yu· 
goılavdır. Hudutlar iktısadi nok · 
tai nazardan değil, dikenli telle • 
re ve mitralyözlere göre çiziliyor. 

Bundan tam bir sene evvel ltal· 
ya ile Yugoslavya arasında harp 
çıkması tehlikesi vardı. Yugoslav 
vatanperverleri Dalmaçya sahi· 
lindeki bir noktada Venedik hey
kellerini yıkmışlardı. İtalyan va · 
tanperverleri de mukabelei bil· 
misile kalkısmışlardı. Bu planır 
tatbikma vakit ve zamanında ma
ni olundu. Zaten ortalık iyice ka
rışmadan it er ik it-ta 
geçtiğinden nazarlar oraya tevec
cüh etmitti. 

Hitlerin iş başına geçmesiyle 
İtalyan • Yugoslavya ihtilafı baş
ka bir şekil almıştı. Evvela ihtilaf 
ehemmiyetini kaybetmiıti. Bura· 
da da Hitler sulh getiren bir a • 
dam olmuştu. Çünkü İtalya, gö
zünü Yugoılavyaya dikmekten 
vazgeçerek Avusturya hududu ile 
me§gul olmıya başlamıştı. Bu gün 
şimali ltalyada duran İtalyan ko
lordusunun sebebi mevcudiyeti bu 
dur. 

Fakat Musolini her şeyden ev • 
vel sulhün idamesine taraftardır. 
O Bozende duran kolordusundan 
istifade etmek istemiyor, Musoli· 
ni A vuıturya ile Macaristanı iktı
sadi bağlarla ltalyaya bağlamıya 
çalışıyordu. Bu suretle o devlet
lerin milli sosyalizme karşı daha 
ziyade mukavim olmalarını temin 
etmek istiyor. 13ugün Avusturya. 
Triyeste tarikiyle pamuk, kahve, 
kakao ve daha birçok eşya geti • 
rebilmek hakkına maliktir. Bu 
hakkı o malları yalnız gümrüksüz 
olarak geçirmekten ibaret değil · 
dir, ayni zamanda liman tarifele· 
rindeki tenzilattan istifade etmek
tedir. Bu tenzilat da Triyeste, Vi· 
yana. şimendifer navlununa mü • 
savidir. lalya bu gibi iktısadi ted· 
birlerle tecrübeler yapmaktadır. 

• 1 

lar. O kolordu yürüyecek midıt· 
• 4 

Yürürse ne zaman yürüyecektır· 
Bu suallerin cevabını yalnız~, 

ma biliyor. 

-16-
Roma 

Duçenin meşhur Palazzo Veri 
zia sarayındaki iş odasında bulll' 
nuyordum. Mussolini masanın S' 
nünde oturuyor, yanındaki Atla•~ 
Avrupayı gösteren sayıfası ~ 
duruyor. Mussolini, ltaly~~ 
başvekili, hariciye nazırı, dahi 
ye nazırı, harbiye ve bahriye 111 
zırı, hava nazırı, mesai naııtl 
faşist milislerin erkanı harbiye 
isi, İtalyanın kafası ve arıt.1•~ 
son günlerde çok me§guldü. flatt' 
spor yapmağa bile vakti yoktt.I· J 

Avrupa meseleleri onu ç 
1 

işgal ediyordu. Avrupada harP 
lacak mı sualine verdiği cevab•" 

da dedi ki: ıJı 
- "Birkac sene ivin harpte r 

kesi kalkmıştır. Birkaç sene c:Je 

Alman - Leh mukavelesi iıo•' 
lanıhdanberi on sene için ~: 
müemmen gibidir. Çünkü k~rı J 
meselesi sulh için büyük hır t 
likc teşkil ediyordu. Gerel< > 
manyanın, gerekse Lehıitatı•~, 
mukaveleye riayet edecekte~ 
şüphe yoktur. Koridor artık 
be vesile olamıyacaktır.,, 

- "Fakat Avusturya? Şlr 
Avusturya istiklali tehlikeye 
§erse harp çıkmaz mı?,, •f. 

Bu sual üzerine halyan harif;e 
na•wrı l • Onunfl , 
raber İtalyanın harbiye, ba1'1' 

hava nazıriyle milis tetkilatıtı111ı 
kanı harbiye reisi de ayağa 1"' 
mış oldu, İtalyanın beş yüz 
kişilik ordusu, 250 bin mil~;~ 
kadan göründü. Havada 15"~ 
talyan tayyaresinin uçu§tıJ'; 
farkedildi. En önde ise A#tt 
ya hududunda bekliyen 40 b~ 
şilik kolordu bulunuyordu. 1~ 

Daha uzaklarda Almantart#~ 
buçuk milyon kişilik hücul1' ı' 
!arının celik miğferlerin ..,e / 
milis efradının Horst Wesıel 11~ 
kısmı söyledikleri i~itiliY0' 
oluy~rdu. ~/ 

Mussolini iri yumruğutı\I tel~' 
dan yukarı havaya doğru 1'' 
rak cevap verdi: t1'tf 

- "Avusturya mı? A'f1J',f 
devlet olarak istiklalini ııı\ltıl,~ 
etmektedir. Bir seneden f-~,~ 
zamandanberi her hafta /4 ;;ııcl 
yanın istiklalini kaybed~~ .. e ~ 

b diJJ' ., 
bahsolunuyor, fakat ıltJ e~tı 
dar kaybetmedi ve etrrıİYe' ııi' 

··tii" 
Almanlar bizim ve bıı }<etle 

yük devletlerin tavrı har\et O 

biliyorlar. Bu tavrı ha~e -ıı1 
tiklalin muhafazasını istı1~ i 
• • ·kJ&Jıfl ' rıyor. Avusturya ıslı 

1 
t11•1. 

k b. bb" .. apı ,,. ,.,,# ca ır teşe usun Y • bİ ı 

ğmı şimdiden bile söyhY~..., "11 

(0Cf .. ~ 

Bununla beraber huduttaki hal · ---------~tJ:eriıtd,ıt 
yan kolordusu Avusturya mes·eıe- Tıp Fakültesi Doçen ,.,. 

... ·:teh-
sinde daima en mühim hakiki si· Dahili Haslal~klar lY•ı.: J 
yaai elemanı teşkil etmektedir. S ••beY 

Triyeste, Fiume ve bütün şimali Dr. A. U tı',cl 
. ·bare11• I ltalya böyle bir kolordunun mev• Her gün saat 14 ten Jtı N 1691 

cudiyetiyle yakından alakadar · !arını, Divan Yolunda ·,.1eıt' 
dırlar. Berlin, Viyana, Paris ve Şark Mahfelinde mu 

Londradaki resmi makamlarda etmek;e~~;:n: ıı~;~ 
bulunan zevatın pek azı bu hal • Muayenehane c : 60 

Ev " yan kolordusu ile me§gul olur-



~da 
Ondan sonra 
bebek arabası 

·-~ g ~~USTOS l g34 !!!!!!9"" 

Şe/mden pacçaltu 

bana bir Bir aptallığın hikayesi., 
alır mısın,7 J b. k ,, 'I/ 

~~a idim, -m-i-ni-m-in-i -b-iı,--"::-A-nnen de değil kızım.,, ramvalJUQ ~r. onaşma : .f\..QlJnana 
~i:ı.::ı:~~ı::..::ı d:;~: pa:: ::kA.:::;.,:mca! Onun da karı bir çuval arı•• derler ama 'c 
•ot Ul!l. Ayni zamanda aaatin " O · ' ece . - nun parasr var, zengın· 

11 
__ 1arı11nı bildiren on iki vuru- d" 

·-u ır.,, 

1ıı d' t~yıyordum. Uyanmak iıte- "- Öyleyıe ben Abdi amcayı 
de •iını için horlamağa baıla· 

11aJ D. ıevmiyorum. Bize para versin de 
e' ' oeı yatındaki kızım: biz de zengin olalım!,, 

Geçenlerde gene bu ıütunlarda 
tramvayda duyduğum entereıan 

bir konuımadan bahsetmiıtim. Ve 
demiıtim ki, tramvay arabaları, 
ahbapların biribirine dert döktü • 
ğü tesadüfen yan yana dütmÜf, 
biribirini hiç görmiyen laubali 
insanların, kısa bir yol tanıtıkh
ğına rağmen biribirlerine içlerini 
dışlarını anlattıkları en gizli va -
ziyetlerinden, aleme duyuracak 
kadar yüksek bir ıesle bahsettilr 
leri bir mahalle kahveıidir. Top
kapı ve Edirnekapı semtlerine iş
liyen öyle arabalar gördüm ki, 
vaziyetlerinin komikliği ile Hüse
yin Rahmi beykin romanlarını ha· 
trrlattılar. Bugün burada dinli • 
yeceğiniz hikaye de oldukça ga -
riptir. Aşağİ yukarı bir aptallı -
ğın hikayesidir. 

- Ne o oğlum?. 
- Bir kelepür varvaldeciğim .. 
- Kelepür mü? .. Neymiı o ke· 

lepür? .• 

- Doğruıu çok para değil .. Gel 
hanım teyze, bir ıey yapalım .. 
Sen al beş liraya bu küpeleri .. Beı 
buçuğa ben ıenden alayım .. Oldu 

d' - Baha, baba ,uyan artık!,, 
'Je tealeniyordu. 

Cö~mü açarak: 
ıc 

"- İyi dütünüyoraun ama, Ah· 
di amca para vermez! Sen yara
mazlık etmezıen ve evde rahat 

d - Ne var kızım!,, diye ıor- rahat çalııtırınan benim de pa· 
llln. 

le 

- Daha cuma olmadı mı?.,, 
lı 

Çac -Hayır, olmadı kızun. Küçük 
~ ll1darrn cumaaı ıabahleyin ıe
~~de hatlar. Daha çok vakit var. 

ıt Yat' 
ıc 

.,, 
b, :- Neden ıekizrle hatlar ba · 
tıann' .. , ".,, 

ı~ - Çünkü çocuklar.: çok uyur
~tt. "- Çabuk büyürler! Hem daha 

•hk karanlık.,, 
ıe 

~t ':- Babacığım, karanlık ne va· 
bıter?.,, 

ıı 

tit - Bilmiyorum kızım, haydi 
)'at .. ,, 

'• 
~~, Ben de bilmiyorum, baba-. ,, 
~'l bu muhavereden ıonra gi -
l~ryol~ına yattı. Fakat ıual· 
\, oradan da devam ediyor-
,. 

ram olur.,, 
"- Ben rahat dururum babacı· 

ğım. Annem babanın odaıına gir

me dediği zaman girmiyorum a
ma dün odadan içeri baktığım za

man ıen çalrımıyordun. Uyuyor
dun.,, 

"- Ben uykuda da çalıtrıım 
kızım, masallar uydururum, onla· 
n ıonra yazarak para kazanı· 

rım.,, 

"- Ben aana maıal söyliyeyim 
de ıen yaz, babacığım!,, 

Kızım bunu söyliyerek anne
ıinden i!İttiği bir çocuk masalını 
anlatmıya ha,ladı. Ben onu sus· 
turarak dedim ki: 

"- Kızım bu masallara on pa· 
ra bile vermezler. Çünkü onları 
herkeı bilir. Para almak için yep
yeni maıallar uydurmak lazımdır. 
Meıeli. ıenden ve benden bahıe· \ ._ Babacığım, ıenin karnm 

Solc - - ? deraem para alırız. ıe -,. ~ı •. ,, 
•• - ~•:nr, aç değilim!,, "- Öyleyıe eve 
,, - eden aç değilıin? .,, yaz.,, 

gidelim de 

~ - ~ünkü UY\lyacaiım ! anla· "- Yazacağım kızım. 
11 

hır· .. ,, ••-Ondan sonra bana bir be-

' - Babacığım, ben 9imdi uyur· bek arabaıı alır mııın?. 
çabuk cuma olur mu?.,, "- Alırım kızım.,, 

ıe 

~-Olur kızım.,, Ne yapayım, cumarteıi günü gi· 
'r l \aha.vere burada bitmi,ti. Bir dip kızıma bir behey arabası al
~ ık bir çocuk elinin yüzümü mrya mecbur olmuştum. Fakat 
to al nt_akta olduğunu hiuedince yazdığım bu satırların bebek ara· 

~ er1 • 
~er· mı açmııtım. Pencereden baımın parasını çıkarması çol4-
l 1Ye n'"f • "\h u uz eden güneıten aa· 1üphelidir. 
lt._t)> 01lduğunıu anlamıştım. Kızım 
db...... 

0 
ama çrkmı, ve beni uyan- Matbaamıza gelen eserler: 

''lllttr: ,, 
11 -Baba, artık cuma oldu mu? 
-... Şiındi oldu kıznn' . 

Cc •tr 

d~~eninle ıezmeğe gideceği:ı 
ıc ı?.,, 

.,,.-ht•et ıidei:eiiz kızım! 
~ ~ •altı "· i& lOn dan sonra baba kız so· 
"'td.ia~'. . 1•tık. Kızım kalabalığı 
>fltd.\l~ 1~n Beyoğlunda dolaşı· 

,, • ~rıını: 

~ ~ Babacığnn, 
ec l'fl Var' 

aokaklarda 
...... ç .,, 

l'.ı_.1 ok ada.m var kızrm ! 
tl ~. ç " 
~klaOC\lk her feyden ziyade 

_,_,_ ...... _____ --·----................... ... 
Kadro 

(Kadro) mecmuaıının 31 inci aa • 
ym çıktı. Bu sayıda, lı kanunu, ve iı 
kıymetleri hakkında Şevket Süreyya 
Beyin bir etüdü ile; pamuk :ziraati hak. 
landa Vedat Nedjm Beyin, gümü, m\· 

aeleai hakkında da lamail Hüarev Be-
yin birer etütleri vardır. M. Şevki Be
yin bu aayıda "Sanayi kuruluıunda 

eleman meaclcıi" ni tetkik etmekte -
dir. 

Mimar 
Bu mecmuanın 42 inci ıaym mem· 

leketimizde yapılmıı binaların planla
n ve fotoğraflan ile bir çok mealeki 
y;azıları ihtiva ederek çıkmııtır. Tavsi
ye ederiz. 

. 

"' .. 
Ön ııraların ikinciıinde, iki ka· 

dın oturuyor: Biri, babayani çar· 
ıaflı, altmıılık bir kadındır. Ya
şının geçkiliğine rağmen hiç de 
bunamadığı muhakkak. Muhata -
bı orta yaşlı, çok zayıf, çiçek bo · 
zuğu, gözlüklü bir kadındır. Tatlı 
ve alaycı bir dille başına gelenle
ri anlatan ihtiyarı dinlerken, ha
zan gülüyor ve o eski 7aman ka
dınlarının an'anevi terbiyeleri•·1 

güldüğünü belli etmemek için 

mendilini ağzına götürüyor. Hay
di siz de benimle beraher, ihtiya· 
rın batına gelenleri dinleyininz 

• • • 
- Geçen hafta çar§ıya çık -

mıştım. Şu kapalı çarııya .. Ufak 
tef ek alayım demiştim. Ayıptır 

söylemesi birkaç arşıncık donluk 
pazen. Sonra efendim, bizim gelin 
hanıma sakız .. Haa. Bak biz her 
keıin bildiği gelin kaynanalardar 
ôeğilizdir. Gelinim - yarın iki ~ 
lim yanıma gelecek ne yalan söy· 

liyeyim ! - bulunmaz bir gelin • 
dir. Allah hoşnut olsun .. Eh ben 
de, kaynana karı bir çuval arı 

derler ama, hiç fena bir kaynana 
değilimdir. Sözü uzatmıyalım, 

ha va da öyle sıcaktı ki!.. ter br· 
nağımdan süzülüyordu. Her va • 

kit aereserpe dola~tığım kapalı 

çar~ı bile neuzübillah cehennem .. 
satıcılardan da illallah.. İnsana 

hepsi birden sarılıyor.. Bir ara -
lık yanıma biri sokuldu: 

- Valde hanım, valde hanım .. 

Dönndüm, baktım. Boynu sa -
rıh bir delikanlı .. 

' ~ l'a. ehemmiyet veriyor -
~~~ leıhir edilmit olan 

~1~~~~~~~ı······--------------······ ''4tt 'Otrer b. 'T'.u· ·rk .: ırer tetkik ediyor - .l j edebiyatının en güze 
~ ....._ llat>.cı.. ba ,, lll-•1'. 'lrnı, na bir be • 
~ ......._ Al 1 alır ınııın? 
"'~ "' "'-k . . ., , 1111?.,, ııterirn ama kabil 

•• 
"'Neden . 

eserlerinden biri: 
----~-------------------

Ayaşlı Ve Kiracıları 

Nerdeyıe ağzımın içine gire -
cekti .. Burnumun direği kırıldı .. 
Sirke gibi ekşi ekti ter kokuyor · 
du mübarek .. Neuzübillah .. 

- Biraz geri git oğlum, ağzr -
mın içine girecekıin .. 

Yava§ bir sesle; elini ağzına si· 
per ederek fıııldadı .. Neler söyle· 
di?. Duymadım ki! .. Nerde bizde 
o kulak?!. 

Nihayet güç beli. anladık .. 
Bir çift yakut küpeymiş, deli -

kanlının kelepür dediği .. Birden · 
tire şcphelendim. Sordum: 

- Onu nerede buldun ıen 1 
kayım?. 

Güldü ... 
- Canım valde hanım .. Y c 

zümünü de sorma bağını .. 

İtte ali. bir kelepür. inceden 
İnceye ne ıoranm? .. 

- Sakın çalmıt olmıyasın? . 
Sarı ıuratlı delikanlı öyle afo

rozlandı, öyle oforozlandı ki! .. 
Söylediğime, ıöyliyeceğime pİ§ · 
man oldum .. Üzüldüm. 

- Kusura bak evladım, ihti -
yarlık.. Hele göreyim şu kelepür
leri .. 

Çıkardı, gösterdi. tenha bir 
köşede evirdim, çevirdim, hiç de 
fena ıeylere benzemiyorlardı. O, 
diller döküyordu: 

- Anam rahmetlinin bir tek 
hatırasıydı bunlar.. Sandığın di
binde aaklıyordum .. . Aama, ka
der .. Elimizden bir kaza çıktı iş
te .. Mapusaneye girdik.. Geçe.1 
gün koyverdiler bizi dı§arı .. Ne 
iş var ,ne güç .. Ot otlıyamazdnr 

ya!. Açlıktan geberecek miydim? 
- Vah vah• evladım, peki ne 

istiyorsun hunlara? .. 

- Valde hanım, aana doğru bir 
laf: Rahmetli anama benzer öy
le tarafların var ki! .. Bu bir çift 
küpeyi aattığıma gam yemiyece · 
ğim .. Sana beş liraya vereceğim 
bunları .. 

Düıündüm, taımdım. Gelinim 
bu hediyeye kimbilir ne kadar se· 
v;necekti. 

Ama, bu sarı ıuratlr mapusane· 
ye girmiş çıkmış herife nasrl ina· 
na bilirim? .. Acaba küpeleri sahi
den çalmadı mı?. Acaba rahmet
li ana.sının mı? .. Acaba altın mı?. 
Acaba taşları yakut mu? .. 

.. 
mu: .• 

Düt ündüm .. Ayak üzeri yarım 
lira ticaret.. Kııa günün karı .. 
Hem de akıama gelinime anlata
cak hoı bir hikaye.. Kafir kız ne 
kadar gülecek kimbilir bu ite .. 

- Olur, dedim, ama onu tek • 
rar görebilecek miyim?. 

- O ıenin önüne gene çıkar 
hanım teyze •• 

Nah, ben §U köıe başında beli
liyorum.. Haydi, hanım teyze .•• 
Hayırlı bir it görecekıin ... 

Yürüdüm. Yabancı adamın de
diği doğru çıktı. Sarı suratlı de -
likanlryı karşımda gördüm. Yanı • 
ma çağırdım. 

- Ne istiyordun küpelere deli
kanlı? 

- Bet lira valde hanrm, çolC 
değil, bet lira ... 

Aklıma bir kurnazlık geldi. Bel
ki daha ucuz alabilirim, dedim, 
belki üçe ahrım dat karım 2 buçuk 
olur.. Sevinçten eteklerim zil ça· 
lacaktı .. 

- Çok istedin evlat ... Hem be· 
nim yanımda beş lira yok ki! .. 

- Zararı yok, valde hanım, 
dört ver ... 

- lıte benden de ıana doir.u 
bir lif: Yanımda topu topu üç 
Jiradan baıka bir tek metelik yok. 

Herif razr olmasın mı?.. Biz 
pazarlığı yaparken deminki ya
bancr adam köşe baıından boyuna 
. d' d "K ı§aret e ıyor u. açırma,, diyor-
du. Verdim paraları.. Aldım kü
peleri ... 

- Güle güle kullan valde ha-
nım ... 

- Paranın bereketini gör ev
ladım ... 

Döndüm. Köte ba§ındaki ya -
hancı adamı aradım. Şaşılacak 

teY: Herif görünürlerde yok .. Ce· 
hennem sıcağında, koca çar§ıyı 
enine boyuna dört döndüm ... Yok, 
yok... Neden ıonra §Üphelendim. 
Bir kuyumcuya gittim ... 

- Bak bakalım usta ıunlara ! .. 
ihtiyar kuyumcu evvela suratı· 

ma baktı. Sonra, yakut tatlı kü
pelere ... 

- Ne verdin hanrm bunlara? .. 
- Üç lira ... 
-Tavlanmıtıın, hanım .. Yarım Yürüdüm. Arkamdan gelmedi. 

- Sen bilirsin, valde hanım .. 
Dedi .. On adım ya gittim, ya 

liradan on para fazla etmez. 

gitmedim, karııma ba,ka biri çık· 
h. 

- Hanım teyez, hanım teyze .. 
- Almadın mı?. 
- Neyi?. 
- Delikanlının gösterdiği kü -

Beynimden vurulmuıa dön-
düm.. Sözün kıaaıı gitti bizim üç 
lira.. Yakut tatlı kalp küpeleri, 
aptallığımın bir yadigarı diye aak
lıyorum .. İtte ıana da göstereyim. 

• •• 
iki kadının arkasındaki kol-

.. 

~iL~ çii1'kij kabıl değil? 
"'q.._ ı._ . - Param yok hem Büyük ROMAN peleri .. tukta ne zamandanberi gazete o

kuyan ağır başlı mütekaitle tesbih 
çeken ciddi ihtiyar birdenbire ha
rekete geldiler. Küpeleri görmeğe 
uzanan iki baş, apanaız, tavlan -
mıı kadının ense kökünde biribi
riyle toslaıtr. 

.. ~h· ' ...... "'.:ı .,, ,, ,,çq~ 

'"'·· P.ra.n yok? c ~llrık· . 
l ·' b \1 ben · ,._~ oe~ d %engın değilim! 
"tıt~ "> e ı:enıin değil miyim 

' ...... 1\. •• ,, 
llı,· '?le kı 
'• 'll?, z~, •en de zengin ......... ,, 
~~ 

ltl ıenıin değil mi?.,, 

Yazan: M. ş. 

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

Bu eseri mutlaka okuyunuz! 

- Almadım, ne olacak? . 
- Tuh. Kaptıracağım elin hödü· 
ğüne kelepiri .. Demin ben de gör
düm, teyze hanım ... Amma, he -
rifle hiç yoktan kavga ettik.. Bir 
inat meaeleıi .. Almadığıma öy]e 
pişmanım ki! .. Senden de bet lira 
mı iıtedi?. 

- Evet .. 

Anlatılıyor: İhtiyarın hikayesi· 
ni dinJiyen ıade ben değilim! 

REn 
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Papen 
Başvekil muavinliğinden 

ayrılmamış mı? 

Devlet demiryollarında tarif eler Sporcularımızın 
Moskovadaki 
Müsabakaları 

• 
-- · (Bal} tarafı ı inci saytfada) 

yenı 
kalarak, müteveffa reisicumhu· 
nın, Tanenberı muharebe~ini te -~ (Ba,, tarafı ı inci 1aytfada) 

bit eden "Jeneraller kulesi,, ne gördüfiümüz ihtiyaçlar ve ald;ğı 
defnedilmesini emretmiştir. Bu mız intibalarla itmama çalııtık,' 
kule, hir W.rbeye tahvil edilezek- N.:ıznrı dikkatimize çarpan ilk nok· 

tir. ı ta mem!eket?n niifuauna göre yol· 
Cenaze merasimi procıramı cu hareketlerinin kaydettiği nis· 

Ncu~eck, 5 (A.A.) - Mare§all hetıizliktir. Bu vaziyeti ıslah için 
Hindenburgun cenazesi pazartesi halkımızda seya.h:ıt arzularını 
gece yarısında Neud.e::kten kaldr-

1 
!:~slcmek, çoğaltmak ve bunl~ · 

rılacaktır. Tabut, bJr top araba· 1 bir itiynt haline getirmek ve bu 
smın i:zerire kon:ılacak v,,. evyela surc~lc devlet demiryollo.rında ye· 
~ayn~~larla, ~onra da bir. traktör! ni münnka!e'rnev:zuları tedarik et· 
ıle çckılecektır. Hohenste•ra var- mck icap e:liyo:-chı. Bu maksatla 
ma~1en e7vel, Mnı-e~alin Eylül ~~b:kcnin rnc.lı!,..Jif kıs ımlal'mdan 
1914 't'! Tarıenbe:·g rnuha~·ch<!:;iri :ayet mutedil bir i;::retlc tenezzüh 
ida··c etmiş olduğu Janerallcr te- trenleri tertip eyle.dik. İatanbul 
pe~in.rle tf~vakkuf olunacaktır. 1- So.bar.ca, Arkara - Çankm 

Hohcr:steinde:ı Tarer.':1erge ka- 1'.tb.nl. _ M!l.ır..:.H·e, Adana -
dar, binlerce nazi milis askeri, el- Mersin, Sam~un - Aini 5~·a, Kay
lerinde me!alelerle sıraya dizile- :seri - Tı.p~hisar kmmlnrında ve 
ceklerdir. Jzmir - Kasaba hat'<.rında tah -
Tancn~eı·gte ta~ut, Jenernller .ril· ettiğimiz tenezzüh .trenler: · 

,kulesiııe nakledilecek, oracla bir halk nezdinde büyiik bir rağbete 
sandukanın üzerine konacaktır. ı td mr.rı: 1ar o. u. 
Sımd:.ıkanın etrafında hükumet 
er'<t'.m, .. efirler heyeti, müteveffa. 
nın ...ailesi ve e5ki imparatorluk 
ord·Jsu müme5sil1cri i~in yerler 
ay:rılmı§tır. 

Mera3im esnacındn tayyarele -
rin on ltilometrelik bir mµhit da· 
hilinde ucma•arı menedilmi~tir. 

Neud~ck, 5 (A.A.) - Mar~§al ı 

Hirdenburgun cenazeıiııi hamil l 
tabut, pazartesiye ka~a1" orada 
kalmak üzere, mfüevef fanm ça • 
lrıma odasma r.a1dedilmişt;r. Ma· 
reıalin sağ elinde marefallık a
sası, ~ol dindP. i•e bir gül deme!i 
vardır. Cenazeye Sen .lan söval
yelerinin gen;§ beyaz mantosu 

giydiri!mit tir. 
Bir çok köylülerle da'ha başka 

ziya:retç\ler, Nec.decke akın e:di • 
yorlar. Re:.mi sıfatı haiz zevat 
ile, ---nimi dostları. NPudeck köy 
lüle·:i ~·"' gazetecilerden maada, 
cen::.=;nin. yanına kimseyi bırak -
mr;o;.·lar. 

R.., ;iam ve Fransı7. aazeteleri 
P.:.rj:;, S (:A.A.) - 19 Afiustos· 

tn Alm'anyatla yapılacak reyiam· 
chv: bahseden Pöt1 Ju"n31 diyor 
ki: 

"Hitler, icraatını tasvip etmesi 
i~in :r..-:illete m~iracaat ederken hiç 
bir tehlikeye maruz hulunm1Jyor. 
Bu :·c ·i;m. bir riy,.dan ba~ka f:>; r 
ıey değildir. Cünkü Fuhrer hileli 
kağıtlarla oynuyor.,, 

Ere Nouvelle diyor ki: 

Diğer cihetten hatlarımıza mu
nzi bazı yollar i.i:zerinde pek ipti
dai b;,. (O.Urette i!lemel<te olan kam
yonların hatlarımızla gayri iJıtısa
di surette §iddet!i bir rekabet ha· 
Fnde bulunduklarını gördük. Bu 
vasıt~larla yapılan nakliyatta yol
cular" her li;rlü istirahatten mah -
rum olduğu gibi hayat selameti de 
ictinabı gayri kabil tehlikelere 
maruzdu. Bu halin devamına 

müsaade olunamazdı. Y okulu • 
ğun emniyetini temin ve yolculuk 
~artlarını ıslah için demiryolların· 
da ikt11adi esaslara istinat eden 
mütenazır tedbirler almak icap e
diyordu. Bu noktalarda hemen ta
rifeleri ıslah ve halka en emin bir 
nakil vasıtası olan timendif erlerle 
seyahat imkanlarını temin eyle
dik. Umu~i cihan· harbi dolayı· 
siyle her yerde ancak mübrem ih
tiya~ların sevkiyle bilumum dev • 
let demiryolları üzerinde tenzilat 
niıbeti vasati yüzde elliye yakla -
tan gidit dönü§ biletleri ihdas ey· 
ledik. Bu tedbirlerin fevkinde 
clmak iizere milli istihsalin, milli 
ticaretin ve milli sanayiin münase
betlerine ait yolculuklar için ayrı· 
ca kolayhklıır dütündük. Cümhu
riyet hükumeti milli iktuadiyah 
](orumak ve inki!af ettirmek lehi· 
ne aldığı ve almakta olduğu ted
birler sayesinde sanayi faaliyeti • 
miz her gün yeni inkitaf safhaı;ı 
arzetmektedir. 

"ister Avusturya ııneıelesi, ister G~rek zirai ~ahsulatm ve gerek· 
'.Almnny~nın ye~iden. silahlanma· se yeni kurulan fabrikaların sürü-
11 veya ıster şark mısakı mevzuu münü kolayla,tırmak için dahili 
ha!htolıun ıulhperver milletlerin _...,, ........... ·nrwm1Ptm•m· ... ,...,..,....1.,.,,11,..11,~111•uıımn:mı-""""""'" 
aıkı bir surette tejriki mesai etm-::· ru temayülatı il Fransanın ·mukad 
}erine . hiç bir zaman bugünden des hukuku r.azal'ı itibare alın· 
2 iyade lüzum ve ihtiyaç hasıl ol-

1 
mak §artiyle cesurane hal suretle· 

mamı,trr. Sulhun muhafazası, ri arat'l)aları ıayeıinde temin olu
Fransa ile ltalyanrr. büyi;k bir ba· nabilir. 
ıiret ve azim göstermelerine bağ- Fransa ile halya arasında, sa· 
hd~.,, dece hissi hj .. ittihat değil,menfa· 

Ami du Peuple, diyor ki: at esaııma müstenit ittifak mevzu· 
"Almanya bizi ne gibi akihet· ubahistir. 

lere t1ürÜk1iy~ek?,, Maarif nı-zır1nın sözleri 
Bu ıazete, Avrupanın e.mniyeti Frankfurt, 5 (A.A.) - Profe-

namına ltalya ile bir itilaf akte- sörler ve. muallimler federasyonu 
dibnesini tavsiye etmektedir. Va-

1 
mill kongresi~de, Almanya ma • 

kayi, iki l;tin milleti, birbirir..e l arif nazırı M. Ruıt, bir nutuk irat 
yakla9tırmıt ve onların arasında ederek demi!tir k;: 
bir menafi vahc.!eti vücuda getir- I "- Ren nehriyle Mant denizi
mittir. Şu halde iki memleket a- nin öte tarafındakilere hazı iza • 
raaındaki rabttalarr ııklattırmak 1 hat vermenin zamanı gelmit gibi· 
için bu v.-ıziyetten niçin istifade: dir. Alem, Alman milletinin hu- , 
etmemeliyiı?. 1 günkü ileri hareketinin nA demek 1 

Awapanm ~~iyeli, ancak 1\k olduğl\nu sorup duruyor. Bilı1n-.., -
denizin nti büyük milletinin va • ler ki, her te§ebbiisümüz, yıkı 1 • 
him meseleleri göz kırpmaksızm ma;: bir millet hnline gelmek mak· 
derpiş etmeleri ve ltajyanrn me§-1 sadına mebnidir.,, 

baştan indirildi 
piyasa ve pazarlarla ve mütekabi· 
len dahildeki tüccarlarımızın mü· 
him ticaret ve sanayi merkezleri · 
mizle devamlı ve kolay münase -
betler tesis eylemesi icap ediyor· 
du. Bu maksatla halk ticaret bi -
letleri namı altında gayet mutedil 
ücretli bir tarife hazırladık. Bu bi· 
Jetler on beş günlük, bir ve iki ay· 
lık olmak üzere i;!: seri üzerine ter· 
tip ctli)miştir. 

Bu bilet!erin h;.m1lleri verecek 
leri mutedil bir ücret mukabilin 
de bilumum devlet demiryolları i ' 
zerinde bilafastla seyahat etmeJ.
ve <liledikleri istasyonlarda inmek. 
binmek ve durm~k haklunı haiz o· 
lacnklardır. Bundan ba~ka mu 
tat bagaj müsaadesine ilaveten ay 
rıca elli kiloya kadar nümune etya 
ar nakletire::eklerdir. Halk ti· 
caret biletlerinin ucuzluğu hakkın-

. da size bir fikir vermek için her 
hangi bir yolcunun üçüncü mevki· 
de on be~ gün İ<:_:İn 17,5 lira. bir a, 
için 30 lira, iki ay ic;in 35 lira üc· 
ret vereceğini !Öylemek kafidir. 

Birinci ve ikinci mevki biletler 
için ucuzlukta ayni mutedil bilet· 
ler tatbik edilmi! olduğundan hl.." 
biletlerin zevkleri için seyahat e· 
decek vatandaşlara ve ecnebi 
truplara pek müsait yolculuk im
kanlarını temin edeceği zannedil
mektedir. Tren yolculuğunu teı· 
dit ve inkişaf ettirmek için alın
makta olan bu tedbir ile beraber 
eıya r.akliyat mevzularm1 da esas 
lı bir surette tetkike ba§ladık. Dev
let demiryolları i•letmeainin umu

mr, mali • istitaatını ve tedricen 
ıslahı tabii bulunan nakliye ma • 
liyet fiatlarmm müsaadesi dere-, 
ceıinde miJli mahaulatımızın da • 
hili ve harici sürümünii tezyit 
edecek baz, tarife kolayhklarmı 

ehemmiyetle tetkik ve aldığımız 

neticeleri derhal tatbik eyledik. 
Mesela İzmir - Kasaba hattı üze
rinde ton kilometresine 10,6:' 
kuru~ tediye eden hali, sekiz ku
ruşa kadar licret tediye eden su
sam, yumurta, zeytin yağı ücret
lerini de 5.25 kuru9a indirdik. 

Kuru sebze fiatlarını ıon seneler • 
de gösterdiği sukut bu maddelerin 
ihracını mümteni bir hale getir· 
mİ!tİr. Bu maddelerin nakliye üc
retlerini azami tarifeden asgari 
hadde indirerek yüzde elli tenzi
lat yaptık. lzmir mıntakaıının en 
mühim ihracat maddelerinden biri 
olan palamut ''e cam kabuğu ti
careti beynelmilel fiat dü§künlüği.: 
hasebiyle pek dar bir vaziyette 
bulunmaktadır. O derecede ki 
ziyaret ettiğim bazı mıntakalarda 
palamutların ormarılarda toplan· 
masından köylü bir fayda hile gör
ll'cmektedir. Azami haddi ton 
kilometresinde 5,35 §e baliğ olar 
nakliye i.i.cre1i yüzde 60 derece· 
sine indirdik. Kezalik milli mah· 
sulatımızdn mi;mtaz hir mevkii o
lan üzüm ve incirJerimiz cskisinr 
naznran bariz tenc::zül farklar; 
gösteren mi.i ... ~it hi" tarife tanzirr 
eyledik. Tam v"gon ~amu!c ~ıu·· 
tiyle incirde yüzde 60, kuru üzum· 
da es:ıs istihsal mmtakalarma yüz· 
de 60 ~a yakın tenzilat yaptık. 

Esaslı ihracat maddelerimizdcr 
olan tütün hakkında da ayni suret
le hareket edilerek İzmir mıntaka
smcla pek yüksek olan nıık1iye üc
reti yüzde 50 nisbetinde azalttık. 
H~..!:hazır vaziyette cldukça müsa
it bir tarifeye tabi olan sebze, 

meyve nakliyatına ait ücretler ye -
niden gözden geçirilmiştir. Sebze· 
!erin gerek turfandacılık gerekse 
büyük şehirler halkının ia,eleri 
noktaıından haiz olduğu ehemmi· 
yet herkesçe malumdur. 

T e,kilatın kif ayetaizliği ve nak
liye ücretlerinin bugünkü istihsal 
şart \'e fiatlariyle mütenasip 'ol
maması yüzünden bazı mmtaka· 
larda mahsullerimiz ticarihir kıy
met bulamamakta ve ekseriya iı· 

tihsal yerlerinde çürümektedir 
Meyvelerimize gelince gerek da · 
hilde ve gerekse hariç piyasada. 
daha büyük bir ıürii.ın imkanları -
na layık olan ve istihsal !artları 

bize mi.l~abih bulunan memleket · 
lerin ticaret bilan~osunda mühirr. 
mevki ve kıymetler arzeden bl1 

maddelerin dahili ve harici ticare· 
tini teshil için mevcut tarife bu· 
günkü ihtiyaçlara göre tadil edil· 
mi~tir. Bu suretle evelce ton kilo· 
metresi 5,25 ücrete tabi olan mey
ve nakliyatı tam vagon hamule te· 
min edilmek şartiyle yalnız iki ku· 
ruıa perakende nakliyatta ise 2,75 
kuru!a indirilmiştir ki tenzilat 
nisbeti yüzde altmııı biraz geç· 
mektedir. 

Milli iıtihsalahmızda atiyen 
mühim bir mevki İJgaline layık o· 
lan miihim maddelerden biri d~ 
balık ve deniz mahsulat ve nakli· 
yatıdır. Geni, sahiHere malik o· 
lan memleketimizde balık sarfiya· 
tı ayni vaziyette olan memleketle· 
re nazaran li.şey mesabesinde ol· 
duiu gİDİ büyük aayt merkezlerin· 
de tutulan balıkların sarfiyatı da 
mühim yekun tutmıı.kta ve ıayt'ir. 
bol olduğu mevsimlerde fiatlaı 

ticari kıymetlerin pek dununa düş
mektedir. Halkın gıdasında müs· 
tesna bir ehemmiyeti haiz olan ha· 
lıkların demiryolları güzergahla· 
rında istihlikini kolaylaıtırmak 

için teşvikkar bir tarife tanzim c -
dilmi9 ve nakliye ücerti ton ki· 
lometre ba~ına on beş kuruştan 
yalnız bir kuru~ seksen santime 
indirildiği gibi bo~ kapların mev· 
ridine parasız icıdc:ıi uı'.llü tesis e· 
dilmiıtir. Balık müıtr '<siJJcrimizin 
bu mi.iaaadeli tarifeden derhal a · 
zami dere~ede istifadeye titap e · 
deceklerini \;mit etmekteyim. 

Şurasını da kaydetmek isterirr 
ki gerek taze a~bzc, meyve ve ge • 
relue taze balık mahaulatına as· 
garri i~cretli tarife tatbik edilmeklr 
beraber bunlarm nakliyatı seyriıe· 
ri ahkamından isı ifade cttirile · 
cektir. Bu tedbirlerden batkr 
memba sularının ve deniz ıpor va· 
sıtalarının nakiJlerine taalluk e · 
den tarife1cr ıslah edilmİ! ve müı-

Moakova, 5 ( A.A.) -
Moıkova ıehri kenarındaki Di 
mo ıtadmda yapılan yüzme 
ıabakaları Sovyet halkı tar• 
dan çok derin bir lika ile 
landı. Stadm her tarafı hu 
bir itina ile Türk - Sovyet 
luk ve birliğini ıöyliyen .• ya 

ve bayraklarla ı~ılenmiıti •. 
Stada toplu olarak gelen 

cularımıza aziz ve büyük ıef 
miz ve dostumuz Karahan Y 
ayrı ayrı eHerini 11kmak ve h 
larını sormak suretiyle iltif 
bulundular. 
Müıabakada hükumet ve ' 

te!kilatı erkanı, maslahatgiiS 
mız ve aef aretimiz menıuP 

hazır bulundular. MüsabakS 
sporcuların bir geçit resmi ile 
ıaat 18 de mutat merasimdell 
milli mar~lardan sonra bca.,Is 

Yüz metre serbest: . 
Birinci' Sovyet birliği, i1' 

Sovyet birliği, üsüncü Or 
dördüncü Halil. 

100 metre kadınlar serbeıt: 
rinci Sovyet birliği, ikinci ı,e 

200 metre kurbağalama er1' 
ler: Birinci Sovyet Rusya, 
ci Adnan. 

200 metre ıerbeat: 
Birinci Sovyet Rusya, i 

Sovyet Rusya, üçüncü Halil· 
düncü Saffan. 

4X100 bayrak: . 
Birinci Sovyet R.uıya,. •

5 Türk takımı - Mehtı, Hatıl, 
Saffan. 

Havuaun clıtında 2000 ~ ,,. .\1\ 
kadınlarda Sovyet Ruıya b\f 

Cavidan ikinci. 

Atlamada, Suat çok muv•' 
yetli atlayı,lar yaph ve alkıtJ' 

Bu müsabakalardan ıonrfJ 
tür parkta güretlerin ya'ıf.i 
büyük tiyatroya gidildi. t/j 
lık bir halk huzurunda fi 
meraıim ve bayrak teati~ 
sonra müsabakalara batlaO 

GUre,ıer 

' 56 kiloda Hüseyin hasmı~~ 
bir güreı yaparak ıayı h' 
galip geldi. ., 

56 kiloda Kenan güzel >pıf 
re! yap&rak 12 dakikad1 

galip geldi. . .1 
· 61 kiloda Abbaı ıayı it' 

mağlup oldu. 1 

66 kiloda Saim çok I~ .e. 
muvaffakiyetli bir gürett ,~~1 

hasmını 3 dakikada tutl• 1 
çok alkışlandı. ~e 

72 kiloda Mehmet, eıf' 
bile yenildi. ·. )ll"b 

79 kiloda Adnan ı•Y1 

kün olan tenzilat yapılmıflır. • kaybetti. 
Yukarıda ıırasiyle izah ettiğin- 87 kiloda günün en b• rd 

gibi acrek yolcu ve gerckıe cmtc.r olan bu kar,ılatınad• t.. o 
• h "k" • deY"" f' nakliyatında i~ hacmini büyüt· asmmın ınrtnı 1 m~ı l• "1 

mek ve bunların miinasehet!erindc yere 1tetirmek !uretıY 
c:.zami ~i.;.rat, eır.niyet ve suhulc· ve cok alkıtlandı. ·ı,iııi 3 
tin unımrlarını tesis e~mek ic:ir Coban Mehmet rak' k c;olı 
icap eden iktııadi tetkikata ehem· karla tuşla yendi ve pe · 

miyctle devam edilmekte ve tn· landı. k!.ı"' 
hakku';; cdc::~l~ ihtb·adara göu Sporcularımız bu ~1 ıı ıi 
icap eden tedbirler D~vlet Demir· timiz tarafından •erı e 

yolları idaresinin mali istitaatın· davetlidir. 
tecaviiz ctme~ek ae.rtiyle ~erha' · ::srtl 
· • ~ · 1 t t b · k e dit ece 1d i r H n 1 • ıt::n::mıa:=mn:mam:r.· .ı 
h ~ ı ıaz ve a ı . 1 k.k d. - 1 Yurttaı ! ttJOI' 
n: Tarife i;.cr~tlerı li\ ın a a · 111dsP ... 

~ . . Az, çok kıı zanc ~ .. 
dıgımız tedb ırlerdcn ve netıcele · :ı .f dir. bor ff,t: 
. . l n tan:- rruf vazı en .,, ı. 

rın-:len memnunuz. Demıryo an · :: B • . h;I belle ce,,.'1 

mı~da·, hf'lkın hekle·liği daha fe · Ü M·ıı~ntut• 1~ 1 v: i-as""~ru' ~ 
b 1• •• 1 ı . tısa 1 , ııss:s''' 

yizl; ı,;r devrin aşladığını :.öy.1 i!:ı::an:~:mr.::::::::::n:ı: 

yebiliriz.,, 
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'.i>~I~. CM. 150) de memleketin yağ vakit onlar da Arius mezhebine taraftar 

&a!S - == 

1 
'r . raber bir iıyan çıktı. oldular. Vandalları Afrikaya çağıra" 

111,."'hler C L)' n • ~)' eue ıtarılı boğazını geçerek Bonifas idi. 428 de Vali bulunan .>nı· 
~•Yı Y&inıa ettiler. (222) de (Şer tas, Romanın bağından ~urtulmak ;~in 
~._ ~Yalclandı. (270) de Nömidyah . İspanyadaki Vandallan çagırıp Afrikayı 
~ ~bil~lliler tekrar isyan ettiler. Bü- onlarla paylatmayı dütündü. (2) Kral· 

ıı..... lı o zaman d h . k" · ları Jenıerik ile bu zeminde müzal<~rcye ·""'ii a ı ımıenın ııre· 
d.ı ~ hrlerd "d' B giri•tİ. Merkezle Nömidyanın Bonifaı'a :"'· J.tia_. en ı ı. unlar da ayaklan· " 
'I. '"•ıun t b kalmaııı ve garpteki kısımların Vandal· 
~ ~ e unlarla on ıene uğraş • 
li,. eaıc 297 d lara verilmesi kararl&ıtı; fakat kendile · 

tihrıl e teıkin edebildi. Fakftt 
•rın b" b" • k rinden kuvvetli komıuyu yardıma çağır· 

, " ır ırıne aqı hareketleri ] d 
'lit'-t"°"d" D manın mazarratını sonradan ana ı. 

\, t.l&i~Je!' o~al:ste'ler aleyhine laz· Jenserik ıekıen bin askerle (3) bcğuı 
'ttli -t.amııb. 

"-ı,ı_ - '-b ı· L. geçti. Moritanyayı aşarak Bonifaı'ın 
°"~ • 1 uundu. İıtifade ederek Ro 
'ı l''-va! . kendiıi almak istediji memlektin en i)"! 
•: t ı Yavaş ıımale doğru ıür • M h f ·· "llilt •o 1 parçalarını itıal ettı. u a azası muş· 

ç, ,:.:. dular. Müıtemlike ahalis. kül olan Moritanya mem!eketlenni yer 
ale 11kı11yordu. t lilere bıraktı. Onlar da Rima müıtamİr· 

- \1 lerini imha ettiler. 
•ndalların ı"at1"Ja ..... , · ·ı · d d 1 k" "' Şimdiki Kabılı erın ec a ı o an es ı 

~ (428,430) ahali tle Roma zamanında dağlara çeki:. 

\~ "'- Ordu) miş ve tamami'e itaat altına alınamamış· 
>"'-... l\ı leh &!'ı lmparator!uğun h\I • tı. Bunlar yolları kesiyor, boğazları tu-

~ 1 .l dit eden barbarları tutamı • k · • ld k ıı.,. t tuyor. Rima muhafız uv,·etı aza ı ç~ 
A, • ıtelince R l \ ·~aka nı ·· oma mparatoduğu cür'etlcrini arttırıyorlardı. Sallanmakt.\ 

,~, a, .. ~ . Uateınlekesi de Vand~lla oian Roma idaresini devirmek için bun· 
t~ ' rılerin ı· 1 ·· d0 l ti '1etj

11
• e ıne geçti. Fa.kat A f l;o:r Vandallara hüsnü kabu goster ı er. 

,.. ın 11l"d • k d d \, Otıdii ~ enıyet ~a'şusını eı ı Vandai'arın iıtilaıı bir asır a ar evam 
ı 't.ı· tenler V d ı ~ · km d iki" '\~ '1111\(:j an a lar degı'd•r. etti. fakat mühim bir iz bıra a ı. • · 
• Ç~ Sever 
°"'"~ hrlıl), 2anıanında Afrika eya · me alışmamıı olan bu müstevliler yerli 
"lı " lan ve çok yülaekti. Y :ılnıı kütlesi arasında pek çabuk boğuldu. (<l) 

ll1ı)ı "• V •nd 1 · • • l' "aetıi .. 8 ıstılıuına kada 
1u.. · -~t k•v il.inler geçti. 
~ ''tuı hlar1 Af "k ''t ı., • Öt tı ayı kısmen bo • 
ı "it •de be "d , )tt-d rı e kullanılan ordu 
'-t'~· e ntuka 
.~ ltti, il veırıet edemiyecek ha · 

t La Unların - .. 
.,riar uıtunde de hükü . 

.._ 1Y•n1ı~ 1 . ıtıL "• 1)0 .1 n kavaaları vardı. 
~ ... '-. il·· rıatııtıer .. .. 
L~ Utlj uç yuz sene çal· 
\.:" .t,ı..:ı rı Afrik .k. 'l· "'lt-dı ..... a ı ıye aynldı, bir-

"' . uın k 
S ~.. avg:ıları Afrikadaki 

l'~t>de ıiddetl"ı 
olmamı•-

O - B'zanahtar 

533 t~ çıkan dahili karıtıklıklardan iı
tifnde ederek Şarki Rom11 lmpara! : u 

Jiutinyenden Şimali Afrikaya Beliıaire 
kumandasında on beş bin kitilik bir kuv

- ( ı) - Ht'nri Loren'in Şimali Afrika. 

( 2) - Forfigenin Şimali Afrika tari· 

hi. 
(3) ~ Kamusul'alam. 

( 4) Hanri Loren Şimali AfrHrıı 

• 
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·nN °!q uw• .. H !p!faA aJ!l11'f •p SOL 

• .ııpuA .ıaı,upaw !Uaq aA 1wblf !uaq 
1U11(,q1111Ampqv dwz~w ölA uapwg !UaCf 
uw.ınfop !.ıaı,uı:ıtıı •p •puın.111 .ıaıaı!q•'I 
n:ıunuoı na ··~11.l•w •uawuo •ua.l?p.lw 
·o• wpJ..111n '•.ıwwo'!:> 'awwaa 'ltnw.ıa~ 

vet gönderdi. ( 1) Burada G.abes civaru. 
da (2) karaya çıkta. Vandallere aalelff 
ederek (Gelimer) i (534) te Bon cİva · 

rnda esir etti. Büyük bir mukanmete 
uğramadan Tancaya kadar gitti. Van
dallarla kantık olan yerli dailı ahali 
muntazam ordu kar~mnda tehlikeli 1>İt 

düıman deği1diler. Memlekette Vandal 
lar hiç bir ıey tesis etmemitJer, fakat iı· 
tilanın sebep olduğu karışıklık Roma 1• · 

lar zamanındaki rahatlığı bozmuıtu. 

Beliaaire Tancaya l'İderken yolda ba· 
zı yerlere muhafızlar koydu. fakat mem 
leketi hakikaten itaate almanı1th• Bizanı 

lılar da Vandalların ita al ettikleri mer· 
kezle Nömidyayı zaptettiler. Diğer •a· 
r.ulan kendi lıatlarına bıraktdar. 

Kabileler her tarafta müttakil oldu. 
Bizanslılann gelmesinden biraz aonu 
( Ores) ayaklandı. Çok zorlukla yalıt · 

tırıldı. (543) te Tarabuluı'ta Louiita" t 

İsyan etti. Nömidyayı istila ve (Tebeı· 
ıa yakınında Vali Salomon'u bozup (il. 
dürdüler. Memleket umumi bir yağma· 

)'a ve karıtıkbia uiradı. (546) da JNn 
Troglita bir imdat kuvveti ile geldi. Yer· 
lilere galebe ederek dört senede ıüku· 
neti yerine getirebildi. fakat gene ihtİ· 
laller çıktı. (570) de harp tekrar ba9la· 
c!ı. Vali bulunan Amabiliı'i öldürdüler. 

Bizanslılann memleketi citlikçe darlat• · 
yordu. (593) le Morların hükümdarı o· 
lan Gansal Şer,eli aldı. Kartaçı _kuşattı. 

Fl\kat zaptedemedi. En nihayet lslamlar 
Bizans idaresini süpürüp attı. (3) muh· 
telif itcaller yerli ırkı mehvederne-:li. 

Yerliler kavmiyetlerini. dillerini, dinleri· 

ni her müstevliye kar,ı muhafaza ettiler. 

Kartaçldarın yani Fenikelilerin Allah la· 

(1) - Kamusul'alam . 
(2) - For Biguet. Şimali Afrika ta

rihi safya : 14 Hanri Loren Beliser' in 
Kartaca'da karaya çıktığını yazıyor say· 

fa 32. 
(3) For Biguet. ŞimAli Afrika tarihi. 
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rile yerlilerin Allahları birlikte tapılıyor 
du. Allahlann isimleri uyutturulanık 
yanyana zikrolunuyordu. Romalılar :ı:a· 
manında iıe onların Allahlarile de anla!· 
tdar kendi Allahlannı Romahlattırdılar. 
Yerliler dinlerinde daima itizale ıapmı4-
lardır. Bu da kendilerinin müıtevlilere 
kaf1ı adave~lerindendir. r.om11hlar u 
manında Hiriıtiyanlıiı kabul eden yer· 
liler l ıli\mhkta hemen mutezile taraf mı 
tuttular. 

Bu kıt'aya gelen Selt, Liberik, Pün*, 
ı_gtin li1anları kamilen mahvo!duiu hal· 
de yerlilerin lisanı bakidir. Fenike n 
Roma hakimiyeti bin aene kadar aürdô. 
Fakat bepıi taşlann üzerindeki eserleri 
ne kadar mahvoldu. Yerliler vahalal'ln 
hurmaları çölün kumu gibi baki kalaı· 
lar. ( 1) Yerli ahalinin yabancı istilala· 
rına karşı mevcudiyetlerini muhafaz,. 
edebilmeıi kolay İzah olunabilir. ( 2) 

Şimaldeki ahali ile cenup kabileleri ayni 
kavimlerdir. Ecnebi iıtiliıında şimalir. 
uğradığı zayiat çölün bitip tükenmiyen 
menabiinden alınarak tamamlaDll'. Bu · 
nun için müıtevlilerin ilk iti çölün ti
malle olan yolunu, yolun ceçtiii botaz· 
]arı kapamaktı. Romalılar da bunu anla · 
mıı ve (Elkantara) bofazı önüne. çölün 
kapısına ( Lambaesiı) istihki.mlannı 

yapmqlardı. 

Yerli ahalinin bakalanna yesine :e· 
bep Berbe unıurunun alaıtiki mukave
meti ve Roma mecleniyetinin ağır nüfu. 
zu deiildir. 

Aaıl aebep Roma mec:leniyetinin husu
siyetinde ve tabiatındadır. İmparatorluk 
Roması tab'asının tahıiyetine hürmet et· 

ti. Fakat hodbin bir ariıtokraıi tarafm. 
dan idare olunan cümhuriyet Romatı 
onu kırdı. 

Roma Şimali Afrikada ispanya n 

Gol'da yaptıldarı kAdar büyiilr itle,. 

- (1)- Mümsen. 

(2) - Şülter'in Roma Afrika& 
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gördü. Kartaçlrlann iıinden Jİderek 
m;deniyeti derinleıtirdi. §eyyar ahaliyi 
çift~i ve stepleri tarl~ haline koydu. Va· 
ta11~a,lannın bu yeni qıemlekett~ otu\'• 
ma11nı kolaylattı. Baıka bir ıey ısteme· • 
di. Hü~mete zirttt büyük varidat seti· 
riyordu. Dahildeki v~ıete gole~ etti. 
Roma iıti'mannı~ büyüklüiü bu tahdi
data istinat eder. f.panyo)an hiriıtiyan· 
la§brdılar. Fakat Romalılar lnıili:ı;ler ıi· 
bi iıti!"ar ettller. ' 

Hiç bir ıey; tesiı etmemek fakat inkİ· 
taf ettirmek, RQQıa]ılann imfaratorluk 
devrindeki, müıtemlike ıiyaıetinin tabii 
aala ifade edilmiyen fakat eeaı te,kil e· 
den fikirleri idi. ( l) 

E - hlaqah~n zqhurunda 
vaziyet (*] 

Hicr~~ep üç tene evvel (620) lapan• 
~ viıiıotlan bQjazı ı~tiler. Tigitan :'· 
nin uılıc;a ıelıirleriııi aldılar. Biraı: m~~: 
<!et ıonra Bizanı İmparat~rluğunun elin
deki parça da aynlrna;a baıla~ı. 

(Patricp Gregoire) Suffetula (Sbit~~) 
da istiklalini ilan ett~. lmP.'ra~or\u~u da 
Kartaçla hıızı ıehirler k~ldı. ~Of"' 1,.r.k 
ımparatorluğunun ~u mevcpdıyet ala· 
metini hariçten gelecek ıiddetli bir h~re· 
ket kolaylıkla ıö~üp atabilir~i .. lı~e Lu 
ıırada lı19.pıiret ıahncye ıetırdı. ~ı~ena· 
yi\< cihetind~n gele!' ve kuvvetlerını e • 
hemmiyetıiz bir mevcutta olan ~rapla • 
rın o zamana kadar itaat altına ahnamı· 
yan berberil~ri zapt~tmeleri ı~yanı hay· 

• • 
ret ıörülebilif· Fakat kolayca ~ahili i • 
zahtır. 

• Evvela Araplann ıimali Afrikayı al· 
ma11 Arapların değil, lılamiyetin zafe. i 
idi. Berberiler evveli mukavemet ettiler. 
f:akat bu mukavemet iılamiyete nefret • 

( ı) - Şültcırin Afrique Romainc 

sayfa : 26. 
(*) - For Pigue~. ŞiqıaU Afrikf ta· 

rihi. 

.... 

terinden deiil, fikir iıtikliıllerinden do1a· 
yı idi. Lakin dini anlayınca cezbeıine tu· 
tu]dular. Bili.mü,küliıt kabul ettiler. 
Berberilerin ,evk dinleri daima u idi. 
Arap tarihlerine nuaran 12 defa irtidat 
ettiler. 

Berberiler Arapların getirdiği dini b· 
bul ettiler. Fakat onlann ıiyaei hakimi : 
yetini kabul etmedi!er. Bilakiı hikim 
lıaldılar. Saniyen lıpanyanın zaptı da 
Berberilerin yağma ve garet temayül!e • 
rine pek muvafık oldugundan Arapl.tn 
kabul ettiler. 

Memlekette büküm ıürmüı olan sÜ· 
lalelerin k11mı iz.amı (Beni Ziriler, Hü • 
madiler, Elmuratıblar, Elmuvahhitler, 

Beni Mezinler .... llih.) Berberi idiler, 
(1280) Tlemaen hükümdan bulunan 
Yagınuraaen bir kelime Arapça bilme:z • 

di. 
Elmuratıhların en büyüğü Fatihi Yu· 

ıuf hin Taıifin Arapçayi pek fena ıöy • 
lerdi. Arap hükumetlerine gelince: Bun· 
lar ldriıiler, Obeyit!er, Şerifler olup hü· 
kumetlerini Peygamberin ıülileıin:ien 
oldukları itikadına borç!udurlar. 

İılamiyetin fethinden dört aıır ıon • 
ndll" ki, yerlilerin arasındaki ihtilaf do
lay11iyle hakiki ' Arap ahali me'ı'.nlekete 
ıirip )'erleıebildi. Gelen bu Arap kabıle
leri de hiç bir zaman icrayi hükumet e
den bir hanedan çıkannamıılardır. Hiç 
bir ku~voi ıiyatiyeye de malik olmadı • 
)ar. Diııi teıiri ont Pfk ııkı merbut olatı 
lisanı ,rap~laıhnn•ia baılagı. Şer'i ka· 
nunlar i•e ahl~kı ve adatt deiiştiriyor -
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~e Marfüı'ün Sillabe kM"tı harbinde Ma· 
riijse aıker tedarik etti. Sonra ( ff · 48. 
~· E.) de Sewın nkihi fomP,ie'Y.e )'.ar· 
dnn etti. Pompie taraftarları ıarki Nö • 
midya kralı Jübbayı da kuamp,ıılardı. 
Roma aıker)eri ar§ıına yerliler de alı

narak kesretli ıüvariye müstenit on beı 
lejiyonluk bir kuvvet yapmıılardı. 

vardı. ~ı' 
Bu veçhile ikame edilmit aake ~' 

>'~ıinde ıiınali Afrika bq asır .~<' f 
tük~n tattı. Bu :ı;ımanda, ıehirlet pr' 
lar. )'.apıldı. Bataklıklar kurutuld~ı1' 
at iyilegti. Servet ~iyadcle§lİ. M ,.ııl 
Romanın erzllk anhan oldu. Bıı ~' 

d • . ı . 1 '.j 
ve parlak me enıyetın eser crı • /.!<' 
bakiyelerinden ıörülüyor. Şinıal~ f./ 
her ıuretle yükıelmiı ve ıöhret~ t/ 
y

0

a kadar yayılan muallimler yetıt ' 

Seıann kendiıi (Hadrumet = Sııı) 
e sıktı. Pompenin Lejyon\annı ~endi üı
tüne çekti. Fakat Sezann adamları ıaı·· 
bi Moritanya kralını Jubhas krallığına ıal 
dırtblar. Pompe tarpf tarları Monsatir 
civarında Tapıuı de mağlup edildi. Ge
ri kalanlar lıpanyaya kaçtı. 

Sezar erteıi ıene onlan da mahvetti. 
Juhba telef oldu. (Otik) i müdafaa et· 
mek iıtiyen Katon kılıcı ile kendiıini öl
dürdü. Bundan itibaren Roma bütün ıi· 
mali Afrikayı merkeze raptetti. Roma
nın Şimali .\frikayı kolonizaıyonu (36) 

ıeneti9,de baıladı. 
Sevkulceyf noktalarına Roma asker· 

teri konuldu. Yerli rüesa ile ittifakk.r 
yapıldı. Bu müttefikler meyanında payi
tahtı Şerıel (Sezarea) olan ikinci Jubbl\ 
vardı. Romaya merbut yerli hükümdar· 
lardan birisi de Madraten'lerin hüküm
darı idi. 

Miladın ( 40) seneainde Moritanyıt 

hükümdarı Ptolene'nin vefatı yahut Ka· 

likula tarafından öldürülmesi (1) Ü;ı:erİ· 
ne şimdiki Tel mınt.Q11 da Roma idare· 
ıine geçti. Bütün ıimali Afrika Roma e· 
yaleti oldu. 

Cenuba karıı askeri karakolları ko • 
r.ularak bedevilerin taarruzu menedil • 
eli. Buralara gelen ar:kerlcr hizmet müd· 
detini temdit ederek ara'tt uhibi oluyor, 
ve evlenip muhacir kalıyordu. Bu mu • 
hacir yahut müllecirlerin eeaıları ordu · 

1ahlar idi. 
Cenubi Tunuı'd.:ı ve Gapıa {Şimdiki 

Gafla) dan (F•• ıehri) yakinindeki (Vo 
lubiliı) • kadar mevkil~rde orduı~hlar 

(ı) - şfilter. 

tır. rıl•' r.' 
Maamafih, a11I Romalı oltl ·dl 

• 1 :11 
azdı. Bu akalliyet memlekc.U eııı"' ~ 
tenvir ediyoru. gpma idare•• f11 tıt"" 
tin imarında, tezyininde bÜ)'ülı: ,,?. 
ler yaptı. ıA! 

11 
l . . l' . pto";., 

Afrika eya etının va ııı tlrl"_,P 
Sezar ve Ogüst taraflarından b~~ıtİ' 

K 0tıı r .. 
den imar o!unan artaçta .• ol"" ~l 
Memleket eıki Kartaç arazııı f jc' ·~~ 
ca Vituı ve Şarki Nömidya ~ r rJ~fl11.,,t 
ve en ıonra zaptedilcn garbı rJ"" 
ile it1al askeri altında butuıı•tl ~ 
yaya ayrılmı,tı. . . detl'~ 

Buralara hükumet araı.ı••(,..c#' ' 
Garbi Nömidya ynhut l v' 

. rk . cşerıe ile Cesarien) ın me ezı 
1 

. .,1;t• 1 
ve Tijitan Moritany1tnın ( 

1 
er ~ 

. . ) . k · ('f t'nl 
urıtanıe nın mer ezı ıı 

ca) idi. • ıı.)"1rd1• 
Bun lan Moluya neh;1b·ıtııı•t' ·t~~ 

. h tı 1 d "' lıların ıayretı, ma are ·ı e e ·ı 
e111tl • bl 

rlilerin bir kıımını t '-sli•' 
• şı• • 

Fakat dağhk yerlerın "ut1ll • 

garpte ecnebi boyundur\l~{jıııı••Pti 
çin çırpınıhyor, yalnı:ı J11erP1~:, 
bekliyordu. Romabla'rı~aı• d.i:' d' ( 
ğı vakit ahali kıımen ıııı.bJI 

"d' s ·r kaÇ tll• ve ateşperest ı ı. 1 
• olf11"~ 

1 
ti 

haua Ores'de) Yahudı • ,ol'" 11 ..ı 
f 'kllY.. 1ıır 

Bu zamanda A rı l' de ... I' 
. ıJıa ı J'f •••· • 

tiyanlık latinleırnıf, . J•r • "' ._. • tıyaıı r 
batlamııtı. Bu nrt• . tc ~c 

D -tıf ı.• 
kavıalıtrı çık~ı. .. on:.nı1ııı11ror-
ria araımdaki dutnı 



·ouıumo~ onbµJy uıuoım~ - ( t) 

( t) • .ıo.<oıg.ıgl !-'!"ı uı.ıwpı 
°"111W H! •p.ıwıuna •.ıo.<!.ıaıı~J ıuııw.<•q 
>a11u•qo5 .ıaıwı•a.ı •q•'I i!UJupa 'I~'{ """I 
•V.(W){ '.l!H!°W 8U!JaAAa .IJIW 0ı '91 UWU!f 
"!W "'IH" ı.ıtll! Jt•:>•(!qaunıo11• aupalW!A 
•nt Pi•., ua uıu,v'f!"JV !l"w!S ·.ı!P!"•f5gJ 
>f.ını iıwp.<e.< •·<c'lı:ııı.ıJv !{•w!i amo.< 
I!. ' u•pe.ıo A i!w1ıı •,.ımw uapu!"azn 
U!lt>ıfüı a.<pns '•.<wwıodozaw uwpw..<ıv 
•ı.ıo 't.JI ı•.ıwn31 !'! .ıo.<pa11!?J !.l•l'IP'UOl 
ıuu u!uıqp•ı lf"n.L pınqı•H ·.ıwpo.<ıu•• 
ua:tuıııau uı.n1111•dn..r4 v ua5a.I uapı•wıl 
~ . 

ftottU! !'!(Z~I !AWW !l'lu•.ı t•.ıwnıt uwu 
·nınq Jf05 wpuısa.nr .ıar Cmq•}I) aA aımı 
'"•ı.ıo..<ıpa u!wqwı ıuı.ıupıhpıo i!UJı•• •m 
•o.( •.ıe'I w.<wtpA uvp•tpA uwp.ımw ınqw.< 
;ı!!1f!.ı l zıuıp uwpudn.ıA v •.ı•po.<!W•t..<!?t 
.<;ı~ .ııq 11111'1 .ıaumanw ıpd1UAV •punıı 
·~Jq !Iİ!Pf<ı8 uap.ıeıa.ıau eA n~npıo aıwpı 
u1u11!1eqw !1fH u• uıu,•'l!"JV !l•W!S 

.lôaf!(ölJ(!O!~ aA '!l!fWtfW 
!J{Sa aoa aıu•lf!.IJ\f n•m!~ - V 

ııwıemq D!a1q1.1•1 !Jll•AAa 
aap.ıeılfını aıuvJlf.JlV 11•1111~ 

·ıp.nııunq .ı•ıı.ıaıe8 w.<,•Jt!-IJV •p.un 
~uqıuuo aı§ı •.ıaıma hzı1wı :qnq•5 Jt•d 
U;puı.ı\'lı>fnpıo vnııwiıt•5 ll\IVAU11.< ••J .ıwı 
,~a.<Hsı.ııq •ı.ıııı,p~.ıaa '!PJtl vuwp.<ew 
Uqeıe if!lnpu3 uaıdnııt1•ı ng •ıp.ıwpo.< 
"!U•1;Kt l(05 ıuı.ıaıuıpu'1 w.<ınıd•J u Jp.ıeı 

•f!tU;w.ınalt ıuı.ıwıuıp•Jf nJtunj ·.ı•11ı•u•'I 
-ı.ıuı,ya~H'!"!t.( aA .ıaı 1!.ıaq.ıaq J(t.ıwıo !.1 
•ııcpa..._. wp.ıvıdu.ıv ~m•wnw •ıp.ıvı.ıo-'!P" 

l!'liaı ıunuını .ıaıapvzpH H! .nııdv.ıy 'iP! 
.ınsun ~!1?J ;ı5la.<~1,11a1 .ıaıw~.ı~a ıp,duwd 

•1 1 ap.ı!""'P .ı•H ·m~.ını ıısau uanuap ını 
·.ıow e.<uv~•ı ı~az iM fi'Z!}I (m.ıaıı.ı~.ıeg 
tuı~~~n.ınıu" !tq•1) uvpgı11u1~ un.ınıun 

ı.12p nq •ıtı ·.ı•mı• ıncı•:ıt R•'!wfı•t uı5! 
~\>Wt!w.&15Ul! uapu!.ıane J'l!"91!H.IW lUHl'I 

.l!q ?ln.<f!q Ul.l'QfUIAJJSf.l!'( f[.Ja.< •puısı.ı 

·' !?U!J!q uı.ın P"!2Pl'i ·.ı•ı1Pt'll •pw.ıo 
>reap rn... •p,w.<uvdıı .1aı.ıa'llW na 

22 _. 

Berbe • · • 
al n ııını de a•&J bar~ kelimtainden 
ırupaqır. Y MnanlıJar )'a"'-ncı kavimi• • 

re bu • . • . :rı; 
keti ı~mı verırlerdı. Romahlar da ayni 

. nıeyı 0 ıurette kullanmıılardır. P> 
Şırnali A' 'k 1 • 
~ ~r.ı aya ıc ım ılk Y:µnanhlar :ve 
L artaçlıl rın bu tabirini 8oınıMtr da 
"llbul etm• 1 k • • dem· 11 mcm e etcı barbarı, ber~rı 
l •tler. <\raplar da Berberiye yapmıı • 
ar. Tür.k L • 1 . d • 

ı· lllunarrır erı e Berberattan 
Parak kul!an~ıılardır. Fak~t .. ıı eski 

Yerlilc · 1 Co rın at an meçhul kalmıttır. Yunan 
ra g~afYunundan lstirabon bunları ( Mo· 
-,ııu) tc . • 

sutd •mıyc edıyor ve arazinin mııh-
tirnı arlığı bunları süratle sabit b;le ge . 

Fcdi~ine ıaııyor. . 

ti. k. enıke liıanı her tarafta in ti tar etmiJ 
ke I' artaçlılar zamanında yerli ve F eni • 
lı\ 118

" 1 birlikte söyleniyordu. Rom• 
llrtaçı zapt tt' ~. k' . F' • e ırı va ıt ahalı kamileıı 
erııkeli ol 'b' . 

bite F . muı ıı ı idi. Allabın iıipıltri 
/\ enıke lisa d 'd' L.b. f' . . ilah . . nın a ı ı. ı ı ıaanıyıı 

larıy d•aınıleri yalnız Nomidyıı ve Mori· 
il il bulunur. 

1. ~0tnalılar ı· y · . ••arıt a ge ınc,: erit :v.e Feınk~ 
arına bir d L· . tak e atınce zammolundu. 

at lati 1· • 
)' erı· 

1
, nce yer,ı lısanı kaldıram· :L. 

ı uıan' l 
12) ıy e Yazılmrı kitabeler azdır. 
· ' Sebeb' d b • 1Stirn,· 1 

• e u lisanı söyliyecılerin 
ı vazıyetl . k" b • . hp ~ en ıta e ve 31.ıdeler 

tn~~ - . ~ 
llıa,]ıları ?1~•~ıt olm~aııdır. p}. Ro-
buı.. n ••tılaıından e latincenin ka • 
l Unden çok . . . . 
arı ipfd ,onra mıladın beııncı atır· 
....._ ı asında d J.. ı. 

( 1 ~ arı iuı yerlerqe F eni-
k .. , - :Serb'tt · · · "Ik >«hının ısmını ı defa Araplar 
~il bav t§tır. İhtimal ki, bu isim Mısmıı 
l1l ıaıının B b . 11ttr, .Filb . ar ara ismınden alın -
tcrltcn akıka araplar bu havaliye gi-
ct · en cvvcı b b tnışlcrd' u erberlere teııadii! 

(2) ır. Say. 39. V. Piquet .. 
haı.1 - Berber ı· · . ~rnda M" ısanm mukavemeti 
11•an1 ib' urnsen ve Buvaıiycy,e: Libi 
l))U •deleri h kk . ra.caa.t. a ında Duvczrıer'ye 

(3) - n . 
Uveyrıer Sayfa, 48 .. 

'!P.18{.llJll• n,a.ı,.ans; ., 
nıunq !'I npunıo H!I! wqwp .ınıun .ııq •p 
"AUWdlJ 8.laJ.l?•'{nW na '!na 'rup(WUJ •p 
•1.1.IU'WWWZ ıu•A:tı Wl,d!.i2WW uıu(•.ıet.<ew) 
>-jr.IUW l•'fa ... \( ng '.nt(lptllV w.&:,•A:u•dtJ 
apuıı•q ıaıın'I .&.l(!.ıeq.ıaa uaıaJ •'I 
·Aet •ıı !wp;ıud uıu'!l!ll! >ti! aA 
ua.nq!l! uwpung •.ııtd![•:> H•Jf'l!P 
ıareu ıfı1re uıuı.ıvppuı dıa.n uda.I v.< 

duvdtJ l{.<apuauıg '!P! !"eq.ıaa (OOOL) 
u dw.re (OOC) np.ıo uaSa.I w..<,w.&:uwdıı 

'tl! •puısvusa ı•qnmJ !'f•p.ıın ı;,uıpa A. 
·.ıeıııtaı.ıa.< d!(a.I eu!-'•ll!'{WI ınunı 

aA .ıı.<wze;:, .ıw1ung ·.11p•1,,-.wunıo u!Wq•ı 

.ı•p•>t uo.<l!w ~n (ı.ı•tW!l'! •nmpu3) 
ı nt(.IOW v.&:uwdt J uaugp pa.8 au!•!n.ıa 
eA!.19q.18Q •puııd•q!U Ul.I .. l:>UQlWU0 

ı.ı•ı.ıow •&a•dWJ - A 

•.ı!p.ıati!Wllt {1tWl{! 

IAt:tutvU.hJ! il(!la.lnt 'f'8W'8(dOl WpUtJV.lla 
l.l!Z!ZV .ı!q IA!l•t.(1t da>t11a.ınw u•p.nr['(.ıı 

ma1qnw Jtaapa DH•A•l 8A J11i!1{U! •puı.ı 
·•fl•'IP•l ıuıp epuvwez ıuA:y ·ıp.ııapo..<nı 
·do, •puı.ıv1Jll.ı1a pueq P"'l'l!H" wnlf'l•I{ 
·•ı •l!.ıwıznpıu !Aauww aA ı.ıa1wm .ı•ıııq 
-•.ınw na •.ııpvp.ıın PU!laquo n.ınqnz uu 
-c11ıqw.1nw •1,dı.ıf•W ·.ın1tnwıo a11ıq•.ı 

·nw !'!"!q uap.ıaıdaqaı uaıo .ı!ssanw w.<wı 
·n•'l "il ·ıp.ıw1inwı" >tıiı.ı•>t•w.ı•>t 'P.1•.ı 
•!1 e.&:•wwnqnw .ıaq aqa.ıwl{nw .ıaq .ıaqw.ı 
·acı aı.ıeı,!.ıaq.ı;ıg .. ~ •p.111'8 !3U!i9CfUO 

·.ı•tnpıo !q•l ın'{d Z!J'!N ·.ı•ııpaı.ıaıı 

ınq•A •.ı•ınp.ınp a.ı!?.I •uıpız aA 1HAnJ[ 
up.,ı,!aqag ap.ıa1a.ıAap 1!JOlqnw aı 

.eııq•Jt na ·.ıaııpapaJ! !.13J.lat!a ·.ıanpaw 
-~aı ı.<,•Jf.ıas: .ıaı,w.<ams uwp.ıwıuna 

·v.ıanw 'pn.ıı 

'•.ı.to}I ~ZZ!S :.ıaıauqıaJt ınq.ıauı a.ıaı,w.laı 

·ns ı•Jt•ı ua.<.&:wnw !.ı.<a.1 ıaıı11v - ,. 
!.ıaıanq•'I .ınıu'Jw !"q! w&ams - c 

lllf"W•!PV :ınq.ıaw •.ıat,!11l!'t ı•'t"J l!'l 
·Jt•••ı!!u.ı Pep.ıaı•t!Cl•'I m•ıqnw - ı 

·•qqıo 'tt•!lı •w.<aqaof a 'fpaq 
·ttlV ıy.ı•ı•nq•>f .11W11 !ll•I! Jl!f!H - l 

•nıdn.ınl 1.l!?P a 
·•ıtwq .ıamuı•nw ·.ıwııp•ww1• ınp!JJ(! wı 

ke lit~ kullanılıyordu. (1). 
Roma, Şimali Afrika)'.a geldiii y~t, 

üıerine mede~iyet kuracak Fenikelilerin 
:yapbjı temeli buldu. Ahali kimilen kö· 
çebelikten ,ıkmıı, yer:IHmiı, ziraate ko· 

Yul!P.~tf1,1. 
(\1a1~~fann torHPH Nonıidya hükü'2J • 

darı Miıipaa'nın vefatiyle çocuktan •ta· 
sında dahili harp baılamııt.. BHrılardan 
Y oıurta Romanın bi ~ ıi alt nda ikeo 
ona danıır11adap harbe kal~t ve' mu • 
vaff~k olmuştu. 

Bu harpte (Cirta Kottap,tjn) deki Ro 
ır!a t~ccarll!n da kat_!olpnmuıtu. Roaıa 
bunlııırın intik!'!P,ını almayı bahane etti. 
Harbe baıladı. Yugorta çete harpleriyfe 
senelerce Roma ~rd"!lannı yordu. 

B" ıibi harplerde miithit iıtidatlar:r 
olan cenup çobanlariyle, Jetül'lerle hir • 
leıti. Kayınp~deri (8Qeckuı - Bokuı) 

Moritanya kıralı idi. Moritanya ıim~iki 
Cezayir ve Oran ey.Jetleriyle Fa11n ıar· 
kından ibaretti. 

Metelluı ve sonra Mariuı Yuıortaya 
çok güçlükle galebe ettiler. Marius'un 
maiyetindeki kumandan1ardan Silla Yu· 
ıortanın kayınpederini bir çok vaitlerle 
kandırdı. Damadından ve müttefikinin • 
den a)'ll'dı. Yalnız kalıp hiç bir tarafın • 
dan imdat alamıyan ve her tarafta ııkıı· 
tırılan Yugorta teslim oldu. 

Bir ıene ıonra hapiste öldü. (Milat• 
tan evvel 1 OS} ., 

• 
Roma Yugortarun memleketini Bo • 

eckus ile ge~e onun m~iyetinde bir rei• 
ar:sında taksim etti. lkiıini de kendi · ta· .. . 
biiyeti altına almııtı. 

B~ suretle . O tik eyaleti dahile karıı 
iki tabi hükUınet tarafından aetrolunu • . . . 
yordu. Biraz ıonra bu Afrika eyaleti de 
o z~an Roma cümhuriyetini kemiren 
dahili muharebelere kanıtı. (87. M. E.) .. 

(1) - Mümsenin Roma tarihi. C. S. 
Say. 641 ve Buvaaiyenin Afrique Boın.: 

ine. Say. 30~ .• 

• ·ıqp•ı ~,u.ııv ıınwıs 

uıu.ıanb!d ·a •aııı~.m•nwe}{ - (E) 
·paqqa.ı 

ınut\L aA .ıı..<wza:> uıu,auueof - (ı) 
·~an!m: .ıoa - (t) 

·•>ı d,qag ın nfnpıo iıunıw.ııq l!'{OA 

wp,UWA.IJ)f •u!.lazn !1•p•qai uıu,qvqJtv 

·.up.ıeıinuzd !11!.f!lla 1•JOA ep,•ıpag 
a!q.C•ııun.retnw ı.ıa11manw 'l.ıvi ıztıg 

•.ııpıpzw.< (qvnnıawqıH !J1!N 
yııqJ tf9Cl'IV pq•'I '8Z11ff) zıu111.< •puı~ 

·•ı .ıwnw ... ,, •• !.laf!5Ja.ıu.<ız ma.ısa:ıı dnı 
.o "P"!5! .A~'I .ı!q ?WU:> pppwıau !1'.ı(ıa •A 

•pumıpp wqu !'f•pururnu ıpıqw l!A•S 
•• apu!•!qnua:> pp11~ uıu\W'f•!a r.ııazaw 
uru,ıpq11y (ts9 - ts9) 'W (Z9} .H 

·.ıuınpıo ~·19i 

aa{!Ul!JI !1aA!W'D eA l{'?Cl'fV uwruqvıı tıp 
.ı;n.ı.ını na •.ııp.ıu !l<IA'eA!-f n'npıo i!W 
·.ır.1a drı.ıa1 nwn:>nq nq 'l.a.ıa.ıapu!?I .ıaq 

4'1 .Oflzıl unre1.<tn)I •..reppe~n QU!}Z!}A 
-~ı u!.ıc;ıl!P•" •pw.ıo '!p.ıoıinuı~.3 vuı.ı 
••AP wuqo ı euı.ıal'laıa uıuı.ıwı,ep sa.ıo 
•I1d!9aı J(!}5~'f na •ıp.ıvA ıue (C) .uıp 

·•'( (OOE) ımp.< (r.) mıa Z!}A zn.< U1lJO 

ne•JWW !lntnq 11puıue.( uvpun!np10 iıw 
•llJOA n.ı!op e,u•A.ll'}I ıaMa u;>puıs!pua:ıı 
Unp.ıo 1n1{11A uwpuıt1lW(O i!W.lapu9.J 9U 

•foll'N''l'ow ı-ıam.ıa.< wpvusa nfnpu~p !ol 
~•::> ·~p.ıa1t1aqe d.ıvq an.ıtı[i1lpUVJ11A !PU•'{ 
nma..ı. '!l~IWla lrıhı uap.ıan.ıaq.ıaq 
ımam11 Jf05 ununınp.ıo apu!.ı;ıpı ne 

'!lhtnrc .ıauaaqud 'ln.<na 
'JP•thq •f•wu~p pal u.ıuoı uapu!sautı.t 
·!91 ıq•ı!1{ (•u:ıyp.ıapa 111•.<! .ıupvJ{ owaıu 
ı4••~v NJl'!l~ !W'! !P! usııwıo tre.ı.<aın.< 
·l•uı nvwuı uvwwn !.<~ap ni !qq\?.ltıA,) 
._.a.ın• •Z?Uap (!uııaAap lnqu.<) ıuıı 

•W •=>unaJ wuı.ıvuaJ{ l!\lnUIJ.ıqlla '!PU! .ıvp 
·"I ~ınJ(1!1uıuı sns ~a.ıau2p eqnua:> tı.ı 

•UOS (1) 'DliJHgl 8(1ua.<nnr ıuo)I !l!(llA 

•ıd•~ •pı.ıo '!11!1 .nıp•~ l?&:v:>u11ı ·mıı5 
MJt• n.ıJop ~.ıw.I lf"-'W' ouı.ıaqu.ıaq vp 
~9 uıpunJnpıo •1118™'1• •qd9i uapu!.ı 
-.p•-'!ll nu•!'!l{ pppunppq ıpua'I uıu,uı 

ri) bile muhafaza ettiler. Liıanlan Ber • 
beri kalmakla beraber Arapçadan bir çok 
kelimeler karııtı. 

Bu memlekete devamlı ıurette haki • 
miyetlerini sokan ecnebiler yalnız ;f ü,.k
lerdir (1). Münasip bir zamanda geldi · 
ler. İslamiyet kökleıeli sekiz yüz sene ol· 
muıtu. Sökülmez hale gelmiıti. Hriıti • 
yanlar sahillerde muhtelif yerleri tut • 
ınuılar, me~leket için tehditkitr oluyc.r· 
Jerdı. Bu and2' Türkler dinin muhafızı ,. · 
larak ıör:ündüler. Türkler kolonizaıyo· 
na uiraımııtalar. Mahirane bir siyasetle 
r,floız muhkem, kuv,·etli poktaları tut -
malda iktifa ettiler. 

-F 

lılimiyeti :ı:uhuriyle §·rrıali Afrik.ayi 

'•P.ta \>!tladıi\ taripten ~ila~ın (1500) 
ı nesin~ kadar ol'ln vakayı çok karışık • 

••r· . Ata~daki gibi devrelere ayırarak ya-
zılmtıı fayd.alıdrr. (Bütün tarihler mila· 

idir.) 

1) • ~art< halifeleri devri 799 tarihi-

rıe kadar .. 

1 _ A;ap valiler zamanı: ~erkezi hii· 
küm;l: ~~n Okbah bin Nafi (665); 
H• pürreıidir, süt kardeşi Muıaytel 
(Muıatel) e kadar 799 .. 

il) _Muhtelif hükumetler devri. 

ı _ A.ılebiler: AraP.tılar. Merkezi hü 
kumfl Kırvan:Birinciler olan İbrahim ib 

ni Ağleb'den (799). Üçüncü (Ziyade • 
tüllaha) kadar (910) hü\'üm ıünnütler
dir. Bunlann yerlerini Fatimiler aldı. 

2 - ldritiler,: Hazreti Ali ahfadmdan 
olup Araptılar. Merkezleri (Fas) birinci 

(1) - For. Biıuet. Şimali Afrika Ta

rihi.. 

-ı•nluı .ıo.ıı ~ (t) 
"IUJıt.m•nuıex M PU-t!l 

ımınql?ll.I, ıq.{ag u•s Ul!llH - (S) 
·1anJ1g .JO.!{ - ,(ı:) 

. anb1d 'A - (t) 
•~nJıa .ıoa - <ı> 

"Unq~ı•D UQJ !IJ'f.!•.r. - ( t) 

-.Asn)I •1.rpıqnu:rınq3 uaıa. l!'r'A !IJPı•• 
'f'=JWanıo U!-'Wl e.<e.<!'P."JY, •p ft9/19 
.ıvnpı •punnwn D!P!D A. 'PCIW 
'!P(•.I VUWA.11)1 •pup•.<pnu llp?~w 
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ldritten (788) Haıan Kettuın'e kadar 
hunlan lepanya Emevileri de vfll)C)i. 

3 - Rüstemiler: Haura Ber.becilıeri 
olup hükümdarlan araptı. Merkezi Talı. 
ret Abdurrahman bin Rüıteıu (1761) den 
Akdan bin Akdana lcadar (909. Bun\arı 
da Fatimiler devirdi. 

4 - Midrariler, yahut Mid.arilel' iıim· 
(erini (Midar) dan alan BerD.riJerdir. 
Merkezi hükumet Sicilmaae. Ebiilkuım 

Semerürum lbni Vuil. (Takriben 768) 
cien. Elyaaa bin Midar'e kadar (908) 
bunlan da Fatimiler yıktı. 

5 - Obeydi yahut Fatimiler, Ketame 
Berberilerine istinat eden ArtR ıerifleri· 
ciir. Merkezi K!rvan. AP.tullah~lm~~i 
(910) dan Ebu Temim Mid elmai~ 

( 972) ye kadar. Sonra Mıııra merkede· 
rini naklettiler. 

6 - Ziriler - Sanhaca Berberileri. 
Merke:ı;i: Kırvan. Beloıin ibni Ziri bin 
Menad (972) de Elbaıen lbnali {llH) 
"kadar .. Bunlann yerine Norplanlar Hl· 
di. Fakat az zamanda Elmüvahhitlcre 
terki mefkİ ettiler. 

7 - Hammadiler. Beni ziri ailesinden. 
Merkezleri evvela Klaa beni Hammade 

~onra (Buji). Hammad ibni Boloıin ibni 
ziri (1014) den Yabfa İbnülaziJe kadar 

(1152) Muvahhidiyne terki mevki etti· 
ler. 

8 - Zenet valileri Mar'rioua ve mÜı· 
tesna olarak lfrini kabileleri olup her ilcl-

&İ Zenato ıubeaindendir. Evveli lıpal\ya 
emevileri namına hükumet etınitlerdİrı 
Sonra ilanı istiklal ettile~. 

Merkezi bükfunet F.as. Ziri bin Atiyye 

(974) de K.aum bin Mehmede (1068)re 
kadar. Bunları Elmurabıtlar zaptetti. 

9 - Beni Hadrun olup Mar'raoua 
Berberilcrdir. Merkezi Sicilmase. Takri-

ben (971)e doğru teıekkül edip (105l) 

de ibni A vnüddin zamanında ~lmuffbıt· 
ı... tarafından zaptolunmuıtur. 
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N....ı ... selmiı olurlaraa obualar bu 
aNlinin ecdatlaruam masaralarda '" daJ. 
lardaa yapılmıt kulübelerde , ... cbldarı 
malW.dur. Cezayir yakımncla (Büyük 
kayalar. Granda roche)cla Ye Oran civar 
ımpralarcla bu mnkenlerden budan 
ketfolunmuıtur. Mili.clın 15 aıır evv•IİD· 
niyetinin eserleri söriinüyor. Sardua7a 

N.-n selmit olurlarsa olaualar lııu 
ahalinin ec~ .... aralartla ve dal 

-- yapdmıı kulübeı.de ,. ... dlldar. 
müimdv. C...Jir Jakininde (1Mi7iik 
kaplar = Granclı rocbe) ela ve O..... 
civar mqaralarcla bu mukealerclen '.:ı· 
•lan ketfoluamuıtur. Millclın 11 MU 

""91İnd• 9 u-.cu asır eneline kadar 
Ak•nizin semicihri n tiiccarlan Fiai· 
kelileNi. Sardunya, ' Sicilp. lapaa~a 
Fruuaıun cenubi ve timali Afrikacla el
de edilen ..... ı.r buıalara Fillikelilerin 
pl41ifiai söetmyer. Fakat ~ Fini
ke ti~tinin sirdiiine delil olmakla •· 
raber aiyuaten i4ial demalc delildir. 

Fiaiblilerin aiyaMten itial ettikleri 
nr&er. lıpaap adalan, timali Afrika· idi. 
Y uaanhlarm müıtemlikeleri Siren •• 
MıaNa icli. 

Y•unhlar :runua, Ceza)'ir ve Faı cİ· 
hatl...U.. plmemiılerdt Yalmz medeni
,-•~ teairi Tunuıun bazı limanlan· 
• YuDUl iaimleri verdirmittir. 

Maltil = Neapoli; Enchir Fradit = 
, .... Fradit - Afrodiıiaı sibi. Şimali 
Afrika F anike, Yunan, Roma rilccarları 

...-.fmclan ziyaret olunmuttur. Falat 

.ı,....ten F enikelilarcle idi. Onlann ye · "ne 'selenlar Romab~cbr. 
EDdfiltia'clelô TartHM madenci mem· 

lebtiain yolları üzerindeki Afrika kıyı· 
""1acla F enibliler ticaret iıta4y9nlaa·ı 

faplllltlar~ Bu iatuyonlar yavaı yav"' 
İ~ ,oldular. 

T~JI• Feaike uan olarak amni• 

,. ...... ~..... ~- yoktur. 
f'llıat l-fel yakiniDdeki Tipaaa'nm te· 
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melleri Bon yanındaki ( Chevillot) ... -
ziıindeki cesim divan bunlara atfetmek 
hakikate yakındır. 

Kartaç bir .f enike şehri idi. Milattan 
( 800) sene evvel Kraliçe Didon idareain· 
deki aiyaıi ıürtünler tarafından teaia e· 
clilmitti. Yeri çok iyi intihap olunmuıtu. 
Fakat Romablann zapt ve tahrilıiinden 
sonra pek az eser kalmııtır. 

Kartaçmticcar Ariıtolaaaiıi memle • 
keti idare ediyordu. Bunlar dahildeki 
yerli hükümdarlarla ve hu meyanda te • 
be11acla bulunan prenılilde de münaıe • .. 
bete siritmiılerdi. 

Dahildeki yerli hükumetler Kartaçla 
İç Afrikamn esir ve mevadı ticariye mu· 
badelesine vaaıta oluyorlardı. 

Büyük lskenderin Afrikayı zapbnt 
tasavvur ettiii tarihte Kartacın ıekene
li ( Diodore) söre ıunlardı: 

1 - Fe~eliler. 
2 - Libi Fenikeliler (Otik ıibi kıı· 

men müstakil ve Kartaça merbut sahil 
~birleri ahaJiai) .• 

3 - Libyeliler (müstakil ahali) .. 

Kartaç idaresinin haricindeki arv.i 
yerlilerin elinde idi. Nüfusun kesa~eti ve 
medeniyet Fenike idaresindeki Mecerde 
vadisiyle Tunus ıahillerincle idi. Diğer 
k111mlar da zaif idi. 

Yerli hükumdarların kimler olduğu 
malum cleiildir. Krallarının, daha doi -
ruıu kabile reislerinin bazdan biliniyor'. 
Maıniaa, Yuıorta ve iki Jubba ıibi. Yer• 
lilerin abidelerinden, binalannclan an • 
cak; reiılerinin ovalann ortasında yük • 
sek yerlerdeki muazzam mezarlanndan. 
batka teY yoktur. iptidai kavmler çölUn 
kumu, denizin ıuyu ıibi ferdi bir huıu • 
ıiyeti olmıyan seyyar bir ıürüden iba • 
retti. Bu kavın medeniyet olarak ne ıöt• 
te~iıae hep reislerinden, hep hükUınet 
merkezlerinden Maıniaa ve Sirteden 
(Koıtanıin) çıkmııtır. 

Maniıa memleketine çok hizmet et. 
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lalliıia&aa İfİHİm ki Afrikiye abaliıinin 
kalpl..i .......... Sulan dahi kaaa·,et 
Tn. BillM"ele7b müıliminden hiç ILm· 
M o ....... ipDaia ve ille kalpleri muhte
lif olur.) (1). Amribniil'u bu emir Ü7e· 

riM ileri sitmiy-- .baliden büyük bir 
•emıi•b barbiye (2) aldıktan sonra ıe· 
ri Madii. Şehirden kapmf olanlarda y~r
leriM seldi8-. 

Hunti Oaman'an halifeliii umanın· 
• AmrillDül'aa'ıa yerine Aptullah ib
naıaaclilNa ebiMl"h ta7in olunmuıtur. ( 3) 
Mai~etintle Aphlllab bin Zübeyr bulunu· 
yonha. (4) Abhlllah bin Saat bin kitHik 
\Mı- ortlu ile ve cenup tarikile M111r' dan 
(21 hicri ...... inde) hareket etti. Tara· 
ln&l-carlM upt ve ahaliden biruım iı· 

1im ettÜıtea (5) sonra ıarbe cloiru iler
letli. 

Buclafaki Mhrin tehlikesi berberilurle 
B_iunalan diipnana kU'JI birl .. tinniıti. 
H ... i ·Gnsoir'in kwnanclaaında Sufe1ato 
öailulaki ~sube ovaamcla makabe.•ye 
huırlanmaılardı. ( 6) Müttefik laerberi ve 
BiunıWarclan mürekkep ordu yüz yınni 
~ ve iılam ordusu yirmi bin kiti ; Ji. 
(7) Vukabulan muharebeye birkaç ıün 
devam etti. Aptullah bin Zübeyr dütman 
orclaıu kumandanı Greıoir'i katletmekle 
salibiyeti kat'iye iılimlara naıip ol<'u. 
( 1) Aptullab bin Saad ordu sile o zaman 
:zeqin ~r tehir olan Ceride kadar ı itti. 

Kartaç'claki Bi:zanılılar (300) kantar .. 1. 
tın ki (9) ,büyük bir meblii vereek 

(1) - · lbni Galetun. 
(2) - For Biguet'nin Şimali Afrika 

tarihi. 
(3) - lbni Galebun. 
( 4) _.... Kamuıulilam. 

( S) - lbni Galebun. 
(6) - For Bigu,t"nin Şimali Afrika 

tarihi. 
(7) - Kamu&ül'alim. 
(8) - Kamuıiil'ilim. 

(9) - For Bicuet'nin Şimali Afr\k:ı. 
tarihi. 
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..,...w.etıerinin tahrip ve yajswma 
mani oldular. 

Ordu Zaveyle ve Berka'da hafif müf
raeler bırakarak ı(l) Tarabıulua'ta lı· 

kenderi7eden celbolunan saınilere bine
rek Mıııra avdet etmiıtir. (2) ordunun 
avdetinden aoara Bizanıldar kuvvetlene· 
relı: kaybetmit olduldan aruiyi telrrar 
ıeriye alddar. (3) Hazreti Oaman Fitu· 
sin'cle, Afrikiye abaliainclen müılüman 

olanlar irtidad ederek '-iitün müılüman
lan ölclürdület. lıyan ettiler. De•let mu• 
ui7ede karar kıbnca 665 • 44 te (Mu· 
aviye bin ebi Süfyamn) Mıaırclalô nliıi 
maniye bin Hudeyç aldıtı amirle ( 4) 

Mıaırdan Şimali Afrikanın zaptına yürü· 
dü. Romablann Niaefor kumandaımcla 

gönderdikleri (30,000) k'itilik ve su .. da 
karaya çıkan (5) imdat orcluıu ile Elcetn 
civarında muharebe ederek Bizanıhlan 

bozdu. Rumlar canilerine binip çekildi· 
ler. Arbk mukavemet edecek batka kuv• 
vet kalmam19b. 

Afrikiyye araplann M11ır'a · merbut 
bir vilayeti olmu,tu. Müaviye bin hudevç 
,imalcle yukard.ki harekih yapanl!'n 
Akbah bin Nafi ele nakzı ahdetmiı o1an 
Fizanblann üzerine yiirümü, ve o cif\e· 
t:n itaatini temin ~i,ti. MüaYiye bin 
hudeyç Okbah bin nafii Afrikiye ·vaUsi 
tayin ederek M111r'a döndü. -

f \ 1 ı·ı·-· ... 46/ 667 de arabu uı ya ı ııme sa.,.,. 
beden Rüveyfaa ibn Sabitünnecari ~ayin 
edilmit ve zamanında İslamlık pek · il•r· 
lemit ( 6) ve Cirbe ada11 zaptolu~uı· 
tur. (7) 

-(ı)-= MÜÜvver lalam tarihi C. ı. 

Sa. i8. 
(2) - Tarihi İbn Galebun. 

(3) Musavver İslam tarihi. 
( 4) - For Bigut't9nin Şimali Afrık.:ı 

tarihi. 

(5) - Sı~sanm eski iımi Cuhrcdir. 
(6) - Tarihi İbn Galebun. 
(7) - Kamusül'ilim. 



~~-sraut~~~ 
Yüzme Müsabakamızın 

Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 

Jstanbul Acentahğı 

ı1 - VAKJ1 5 AÖUSTOS 1934 _. 

Y:ozgat Jandarma Efrat 
. mektebi kumandanlığından : 

Liman han, 1 elefon : 22925 

günü yaklaşıyor -----------------------~ 
Mudanya Yolu 

Yozgat Jandarma Mektebi efrat ve hayvanahnıo •ateler: için 
Jüzum olan aşağıda cins ve mıktarı yazılı 113211 kalem yiyecek 
1 - 8 - ~34 tarihinden itibaren "20,, gün müddetle münakHaya 
konmuştur. Bunlardan yalnız ekmek kapalı zarf diğerleri açık • 
mlnakasa usuliyle alınacakhr. ihale 21 - 8 - 934 Sah günü saat 

Gazetemize uğrıyarak adlarınızı 
_ yazdırmakta geç kalmayınız 

Cuma Armutlu tenezzüh 
seferleri 

Cumartesi gününden maada her 
gün Mudanya yoluna Tophane rıh· 
tımından bir vapur kalkar. Cuma 
Armutlu tenezzüh seferlerini ya

pan vapur İstanbuldan saat 8,30 
da, diğer postalu 9,30 da kalkar
lar. Tenezzüh postası ayni gün Ar
mutludan 16,30 da döner. 

onda Yozgat Jandarma mekt~binde yapılacaktır. Talipler iba1e 
gününden evvel % 7,5 teminatlarını mal11ndığına yatırarak ala· 

1
• caklara makbuzlara ihaleden evvel komisyona göılumek ıuretile 

münakasaya ittirak edeceklerdir. Şartnameleri görmek iıteveoler 
her gün saat dokuzdan on ikiye kadar Mektep Satınılma riya· 
setine müracaat edebileceklerinin ve hariçteki ta!ip ere şartname• 
Jerin birer nüıbaaı parasız olarak gönderileceii ilin o!uour. (42i7) 

. "V AKIT" ıençliği denizciliğe te~
~~ Yolunda her yıl tertip ettiği müıa
"Qalai-clan birisini 10 Ağustos Cuma , ... 
tı 'lıllıj Modada yapıyor. Geçen yıl yap-
iınıı:ı: Jl}Üıabakaya iki yüz elli spor· 

~llUn ittiraki, müsabakalarımır.m gÖr· 

Cliufij ~":.ğ.betin güzel bir miaalid!r. Şim
den görüyoruz ki; geçen yıl mÜaa· 

~1,rımı,zın ba§lıca hedefi noktasın
\e il • b~i sevindiren bu rakam bu yıl 

Uu de bunun üstünde olacaktır. 
Del\izle alakayı fazlalaıtırmak ve 

'-'\iıabaJı:aıara en küçük yaıtan itiba -
~il ~Ütün gençliğin iıtirakini mümkün 
1-bılro.ek için müsabaka procramını 

~le teniı tuttuk. 
Ptagram §Udur: . 
"'Usabaka programı 
(Çocuklar kıımı) 

1 - 50 metre (Styl) 12 yqma kadar kız 
çocuklar için 

:t - ;>O m"tre (Styl) 12 yqına kadar er· 
kek çocuklar lı;ln 

1 - 60 metre (Kurbatalama) 12 yaıma 
kadar kız çocuklar lı;ln 

C - 30 metr& (Kurbafo.lama) 12 yqma 
kadar erkek ı;ocuklar için 

1 - 150 nu:tre (Serbe'st) 12 - H yqmda 
kı.tlar için 

' - M metre (Serbeıt) 12 - 1' yqmda 
erkekler lı;ln , 

._ 100 metre (Serbeat) U - 16 yaımda 
kıı.lar için 

a - 100 metre (Serbest) u - 16 ya,mdıı 
erkekler için 

• - Jkoo m~ <Serbest) 16 • 18 :ra,mdn 
ızlar için 

lO • 
- IOO metre C&-.rbest) 16 - ıs 3 m· 

da erkekl"r itin 
lı 

- M metre (Kıırbafalama) l! - H ya-
tında kızlar için 

tı - ~o 0 metre (Kurbağalama) 12 - 14 ya· 
ıınaa erkekler için 

l& - 100 - - • -
metre (Kurbefalama) U - 18 

ı, -
~·nşmda kızlar için 

ıoo metre (Kurbağalama) H - 16 
ııı Y&fıncıa er~ekler için 

- ıoo mctrp (Kurb:ıfalama) 16 - 18 

1 
l"llfında kıı.lar tçln 

' - ıoo nıctr"' (Kurba,talama) 16 - 18 
1): .:r::ı'!nda erkekler için 

!ll1._t::;at: Yulcardaki müsabakalara 
~-- . seçı;nelerinc veya müsabaka -
ı.... • R1tıniı olanlar ittirak edemez . 

1? (B~YUk1er kısmı) 
- ıoo l! .. . nıetre (Serbeat) hanımlar itin 
- ıoo la metre (Sırt U11tü) erkeklrr itin 
- 200 
• l~IJi ınetre (Kurbatalama) erkekler 

~-2 
1: metre (Kurbafalama) hanımlar 

21 • 
- ııoo 2:t - 400 lnetre (Serbest) erkekler için 

ftlJı Dıetre (l\Juka,•emet) crkelilcr 

"-'!I. 8-naıc 
'"' - ıs., Yarııı (KIUpler arıuımda) 
'a ......: 3ô hak Yarqı (Hıınıml3r ıırıı11md:ı) 

lltetre C Se '--" lılıt& l'•ı=t) gazeteciler ıırn· 

- 30 lıletre 
:t~ ıc.rı IJıı <Serbest) 8~ ya~ındnn yu-

.... .ı\~kaıt l!porcuıar om11mda 

:ta 2 Uııta (Tramplen: S mccburt 
- 1&1'1) 

it ~r (Kule: 2 ·mecburi, t ltl. 
-.ı\ . 

lo ~r ('b--
- Sq tGpy &ua.ıınnlar ıırasında) 

lbı1ta lnU1&bakaıı (KJUpll'r ara-

Sl - Yaflı direk (Serbest) 

Hedlyelerlmiz 
Müsabakalarımızda birincilik ve i

kincilik kazanananlarla su topu mü:m· 
bakasını kazanan takıma madalya, ku
pa vesair hediyeler verilecektir. 

Hakem ve tertip heyetimiz 
Tertip ve hakem heyetimiz ıu mü

tehasaıs ve alakadar zevattan terek· 
küp ediyor: 

Ahmet Fekteri Bey (Güreı '-'C at
letizm federasyonu rciılcrinden) Ek· 
rem Rüıtü Bey (1. S. K. klübü reisi) 
Rıza Bey (Denizcilik federasyonun -
dan) Kadri Bey (htanbul denizcilik 
heyeti reisi) Şazi Bey {lstanbul de -
nizcilik heyetinden) Abdurrahman Bey 
(Bahriye yüzbaıısı) Vahdi Bey (Bah· 
riye yüzbaıısı) Ziya Bey (Kaptan), 
Fuat Rüıtü Bey, Her F. Riedt (Ford 
fabrikası ikinci müdürü) Her A vmann 
(Alman mektebi beden terbiycrj ho
cası) Her Alexaandr Ferenezffy (Yüz· 
me antrenörü) Salim Ahmet Bey 

. Istanbul Harici Askeril 
· Kıtaat ilanları 

Hava kıtaatı ihtiyacı i~in r~ 
2300 çift kundura kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. Şartname ve nümunesi
ni görmek istiyenlerin her · 
gün öğleden sonra ve mü· ,, 
nakasasına iştirak edecekle· 
rin 1/9/934 cumartesi günü 
saat 10,5 da teminatlarile 
birlikte l\f. 1\1. V. Satın alma · 
komisyonuna müracaatları. 

(4481) 
(Doktor) Kadri Bey (Galatasaray 
klübü denizcilik ıubesi reisi (Fahri .~llll----ııunnnıınıımın nıtıııınmıaıU111111ıuınnınnıo. 

Aza Çoğu Cinai 
Kilo Kilo 

200000 215000 
32000 36500 
3000 4000 

14000 16000 
2000 2500 
3000 3500 
2000 3000 

13000 15000 
4000 5000 

200000 250000 
1500 2000 
2500 3000 
2500 3000 
1200 1500 
4000· 5000 
2000 2500 
2000 2500 
5000 6000 
2700 3000 
3000 3500 

600 
10000 
10000 

700 
12000 
12000 

Ekmek 
Sığır eti 
Koyun eti 
Kuru fa!ulya 
Mercimek 
Tuz 
Nohut 
Bulgur 
Pirinç 
Odun 
Makarna 
Zeytin danesi 
Beyaz peynir 

. Ze~in yağı 

Sade yağ 
Toz §eker 
Sirke 
Yoğurt 

Sabun 
Kuru üzüm 
Salça 
Soğan 

Patates 
Bey (Beykoz klübü denizcilik ıubesi 1 A K B A 
reisi) Rüıtü Bey (Fencrbahçe klübü 
denizcilik ıubesi reisi) A. Sırrı Bey 
(Gazetemiz yazı iıleri müdürü "t> spor 1 Ankarada AKSA kitap 

er· •• 2ÔOÖ 3000 Pekmez 
Şehriye 

Süt muharriri) Ihsan Bey (Cümhuriyct evinin birinci şubesi modern 
gazet~ıi ıpor muharriri) izzet Muhit- ,- bir şekiJde Maarif Vekaleti ,! 
tin Bey (Haber gazetesi spor muhar· karıısında açıln::ışbr. AK B A 
riri) E§ref Şefik Bey (Ak§am gazete- 1 kitap evleri her dilde kitap, 
si spor muharriri). 

• mecmua, gazete ihtiyaçlarına ı 
Ü•abakalar i~in l'•Zılma - cevap vermektedirler. Gerek J 

Müaabakanııza itti~ak için ya saze· kitaplarınızı gerek kırtasiye· 

800 
3000 
800 
50 
80 

18000 
15000 
10000 • 

1000 
3500 
1200 

60 
100 

20000 
20000 
12000 

Gaz yağı 
Çay 
Biber 

Arpa 
Saman 
Kuru ot 

Kapalı zarf 

Açık münakaıa 

,, ,, 
,, " 
" " ,, " 
" " 
" 

,, 
" " 
" ., 
" 
" 

,, 
,, 

" 
" 

,. 
,, " 
il 

" 
il .. 
" ,, ,, 
,, ., 
,, ,, 
H •• 
il ., 
,, ., 
il 

" ' 
" ,, 

" 
" " ,. 

~miz~"Ya~müdü~ü~ün~gclerek nbi en u~z o~rak AKBA ' ~==========================~-
yahut doğrudan doğruya Moda ham"'· § k~t~p. .evlerinden tedarik ed.e- 1 

.. .. 
Devlet Demir yolları llAnlarl 

mı sahibi Ihsan Beye müracaatla isim · bılırsmız. Devlet Matbaaısı 
yazdırmak veya bunu bir mektupla ~ dtaplar1 ve VAKiT' ın ne{rİ· 
bildirmek kafidir. Geç kalmam:ık için 
vaktiyle müra~at edıniz. 

Dikkat 
Müaabakalanmız için ıimdiye ka· 

dar yazılanların gazetemiz yazı mü • 
dürlüğüne ıe!erek, müsabakalara gir
mek üzere hazırladığımız mühürlü 
kartlardan almaları ve 9 Ağuı;tos ta
rihli gazetemizde verilecek talimntı 

mutlaka okumaları lazımdır. 

Satılık Hane 
Fatih tramvay durak yeri ile 

Farih parkı arasında yeni yapıl
mı§ tramvay caddesine nezareti, 

yatının Aokarada sahş yeri 
' A K B A kitap ev!eridir. 

Al<BA Merkezi Telefon 31371 
Binnci Şube .. 1761 
linci Şube : Saman Pazar 1 

•ıınmıımrırmııımınmııııııınıınnHrııınmınııvıınıııııaıııuııııııııınıııınoıııı • 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar- r~ ··tehassısı 

Cuma ve pazardan başka ıünlerde 

~leden ıonra ıaat 2; de 6 ya kadar 
lstanbulda Divanyolunda ( 118) nu• 
maralı hususi kabinesinde 
kabul eder. Muayenehane 
fonu: 22J~d. 

hastalanıu 
ve ev tr'>· 

elektrik terli atını havi üç odal: Yazlık ikametgah telefonu Kandili 
kargir hane satılıktır. Görmek İs· 38 - Bey!erbeyi 48 .• 

liyenler içindekilere müracaat e· 
debilirler. İstanbul ikinci ıcra dairesin· 

Fatih Dülgerzac1e mahallesinde den: 
Küçümeydanc1k numarasız hane. Bir borçtan dolayı mahcuz 12 

Z AY l 

13 1116 sicil numarah karihe 
ikinci kaptanhk tehadetnamemi 
zayi e~tim. Yenisini alacağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. 

kalem nalbura müteallik efyayı ti· 
cariye itbu ağustosun dokuzuncu 

per§embe günü Pangaltı Dolapde· 

ı·c caddesi 11 No lu dükkanda aa· 

at 9 dan 12 e kadar bilmüzayedc 

paraya çevrileceği ilan olunur. 

Ecnebi müstahzarat ve tıbbi ecu kapah zarfla münakuası 
14 - 8 · 934 Salı günü saat 15 le idare binasında yapılacaktır. 
Fazla tafsillt Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer lirava 

, satılan şartnamelerde vardır. (4170) 4535 

1.0.000 kjlo külçe kalayla 7.000 kilo külçe kurşunun kapalı zarfla 

münakasası 18/ 9/ 934 Salı günü s~at 15 le Ankarada idare binasında 
yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde be· 
şer liraya satılan şartnamelerde vardır. (4389) 

·Yaz mevsimine mahsus olmak czere Adapatarından Hay• 
• darpaşaya ayda bir tennıüh treni işletilecektir. 

• · Bu trenler için hususi ve fevkalade tenzilltla , yolcu tarifui 
tatbik o!unacaktır. 

tik tren 3 Ağustos 934 Cuma günü Adapaıarından saat 
5,45 de hareket edecek ve Haydarpaşadan saat J 7, 35 de Ada
pazarıua dönecektir. 

Müteakip trenler her ayın ılk cuma günleri Ada pazı rındao. 
hareket edecektir. 

Fu trenlere mahsus gidiş - dönüş ter.ezıüh bi!ctleri trenin 
durcluğu istas}'onlardan satılacaktır. 

.. 

Bu tarife mucibince alınacak gidiş - dönüt ücretleri 

Adapazarı • Haydarpaşa 
lzmit - l laydarpaşa 
Hereke - Haydarpaşa 

l inci il inc ı lhüllcQ 
sınıf 

200 
120 
80 

sınıf 

150 
90 
60 

sınıf 
ıoc 

60 
40 
kurutlur. 

Ailelerile beraber seyahat etme1c ıartiy!~. be, yaşına kadar 
• olan çocuklardan "Beş Y•f dahil., rcret alınmaz. Bet yaşından 

(1699) lshak oğlu Mehmet 
Selinı .;--____ ___..._ __ 
Seı· . ıye Fırka Satınalma Komisyonundan : 

~"ı41t •11ı_ayedeki lut'at ihtiyacı için aşağıda cir.ı ve mıktarı yazı'ı n,, l>•ıırM<1a eatıo alınacaktır. Istekli'erin 818/914 çarşanba 
C\'l~~~•t l4 de S~limiyede Fırka satıoalma komisyor 1rı:ı müra-

(204) • yukarı olanlar tam ücrete tabidirler. 
; Daha fazla tafsilit ıçin gişelnimize müracaat edilmelidir. 

(4360, 

Kilo 
5000 
5000 
6000 
5000 
5000 
5000 
5000 

t4474) 

111-• Doktor · Operatör 

At.met Asım 
Do,ium ve kadın hastalık !arı 

mütehassısı 

Doktor - Operatör 

lff et Naim H. 
·er rahi hastalıkları mütebassısı 
!\luayeııe saatları . IO· J~ Ortaköy Şifa 
vurdu J 5· ı 8 ReyoP;lu istiklal cad. 19 

- Telefon 42221 ve 41960 -

ı 
fstanbtil belediyesi Sular idaresinden: 

Ameliyat scbebile 7/8/934 Salı günü saat on c!örtlen yirmi 

dörde kadar lstanbul tarafına tf!rkos suyunu::> aı verileceği 
muhterem ahaliye ilan olunur (4459) 

I • '> • ' 

Nafıa Vekaletinden : 
11 Ağustoı 934 Cumartesi güoU münakasa11 icra edilecek 

olan Afyon· Antalya hattı birinci kısım intaalıua ait mukavtle 

projesinde yazılı geçit tarihi 30/6/9:;5 ve ikm•l tarihi 1 /9/935 
olarak tashih edildiği illn o!unur. (4333) 



t2-VAKl'I 

Yeni Kitaplar--• 
{Dün ve Yarın) 

. Tercüme Külliyatı 

Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktııadi, mali ... en muhal· 
Jet eıerlerinden ıeçme kitapların tercümeıi ve "DÜN ve YARIN,, 
tercüme külliyatı iımi altında, yılda muntazam fasılalarla, otuz 
cilt kadarının çıkanlma11 ıureliyle yüz ciltlik bir kitaphane vü • 
cuda getirilmesi temi?. edilmittir. En kudretli kafaların, kalem • ı 
lerin yardımlarına muracaat olunmuttur. 

--Altıncı Kitap-
J. Rasin Külliyatı 
Ahmet Reşit (H. Nazım) 

Fiatı: 75 Kuruş 

Tevzi merkezi: VAKiT KUtUphaneal İatanbul - Ankara caddesi 

-- Şimdiye kadar basılanlar --
1 - SAFO, Dode - Haydar Rlfat 100 Kurut 

2 - At.LE ÇEMBERİ, Morua - t. H. Alfpn 100 .. 
1 - TİCARET, BA?\"KA \"e BORSA, lktıııat doktoru 

Muhlls Etf'm '1.~ .. 
' - D.EYLET ve tBTt:LAL, Lenin - Baydar Rltat '1S .. 
1 - SOSl'ALtZM: Kautııkl - Sabiha Zekeriya '15 .. 
e - ~tlLLll'AT J. RASİN, B. Naımı '75 .. 

Yakında basılacak olanlar 
1 - 1ŞÇ1 SINIFI lBTtLALt, Lenin - Haydar Rlfat 

2 - İSFAHANA DOGBU, Plyer LoU - t. H. All,an 

& - KAPiTALİZM BUHRANI, Profe.ör Plru - Ahmet Hamdi 

4 - KIR.'IIZI ve KARA, Standa!, DlZRA:ELİNİN HAl'ATI, A. Monta 

5 - GORIO BA.BA: Balzak - Haydar Rllat 

8 - lSA: Parla Ruhiyat mektebinde ProfelÖr doktor Bine Sanıte - Haydar Rlfat 

'1 - El1KA: Kropotkln - Afaofla Ahmet 

8 - tÇ'l'tMAl KA..'°tP.'ıo"L.U, Greef - Raaf Ahmet 

9 - ENGEREK Dt10VMU: Peyami Safa 

10 - RL"Ht HAYATl'A LAŞtiUR, Dr. C. Yun~ - Prof. D. M. Hayrullah 

11 - ÇOCUK DCŞfiRTENLER B. Gonzalve, Menuııler - Prof, D. M. 11.ay-

nıUalt 

11 - VERTER, Göte - A. ll'.lml 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden; 
Marangoz çabımın tamiri 
1350 kilo kurıuni üıtübeç 
700 ,, kaba üıtübeç 

3400 ,, bir kaynamıı bezir 
400 ,, iki kaynamıı bezir 

2500 ,, Neft yağı 
1400 ,, Toz ıülüyer 

300 ton Gazoil 

Muhtelif böhler mukayeıe marka çeliği 
1 O kalem makine yağı 

46 kalem tüfenk malzemeıi 

12/ 9/ 934 

15/ 9/ 934 

22/ 9/ 934 
22/ 9/ 934 
29/ 9/ 934 

29/ 9/ 934 

Yukarda yazılı malzemeler hizalarında göıterilen tarihlerde ve ıaat 
14 de ayn ayrı kapalı zarfla münakaıaları icra edilecektir. Şartname 
almak iıtiyenlerin 10/ 8/ 934 den itibaren 13,30 - 15,30 a kadar ko

misyona müracaatları. Ve itaya talip olanlann da teminatlarını havi 

memhur tekliflerini mezkGr günlerde ıaat 14 den evvel behemehal ko· 
miıyona tevdi etmit bulunmaları. (4393) 

Galata ithalat gümrüğü 
müdürlüğünden; 

Galata yo]cu salonu MGdürlüjii Deniz ve yan cephesinin 
Marailya tuğlaaile örtülmüf kıımı astar macun ve 3 kat aıı boya
ıile, demir direk, Hçak ve kapı pençerelerinin de temizlendikten 
ı~nra macun ve sülyen üzerine 3 kat yeşil renkte yağlı boya ile 
ı>:~•nması keıif•ame ve ıırtnameıi mucibince müaakaaaya ko· 
niJmaı •• 1 Ajuıtoı 934 Salı günü saat 14 de Galata itballt 
~llmrüğOnde milteıekkil komisyon tarafından ibaleıi mukarrer 
bulıırn•uı olduğundan iıteldilerin % 7,S hesabile 22 lira teminat 
par.,ilc beraber mezkOr tarihte komisyona mDrac:aatları illa 
~ltı~ur. (3915) 

!inhisarlar U. Müdürlü{lünden: 
NGmuncıi mucibince bin adet üzüm küfesi 8/8/934 tarihine 

caaırl~f Çar~ımba günO saat "16,, da paıarhlda alınacaktır. Ta
lpler:D ye•Mİ meıktlrda % 7,5 teminat parasile birlikte Cibalide 
~taıam ve mübayaat Şubcmiıa mnracaatlara ilan olunur. (4354) 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri KarakOy - KOprllaıı 
f el.4!302 - Sirkeci Mlhirdarıalie 

I•-- Han Telefon ~!7.W 

Trabzon Yolu 
VATAN Vapuru 

7 Ağustos 
S A L 1 20 de Galata rıh· 
tımıadan kalkacak. Gidiıte 
Zonıuldak, Iaebolu, · Sinop, 
Samıun, F at11, Giresun, Vak-
fıkebir, Trabzoa, Rize'ye. 

Osnıanlı Bankas 
Türk Anonim Şirketi, - Tesis tarihi : 186' 

Sermayesi : 10,000,000 inglliz lirası 

T6rkiyenin baılıca ıehirleri ile Pariı, Marsilya, Nis, Lond 
•e Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, Ira!l, Filiıtİlll 
ve Yunanistan'da Şubeleri.. Yugoslavya, Romanya, Surif' 

•e Yunaniıtan'da Filyalleri vardır. 

Her tUrlU banka muameleleri yapar. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünd 
DöaUıte bunlara illTeten 17 kalem muhtelif çivi 15/ 9/ 934 

15/ 9/ 934 Sürmene, Ordu'ya u;raya· 1500 kilo ıarı ıabunlu köıele 
caktır. (4439) 500 kilo ıiyah yağlı köıele 

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

Nikel yükıük tav tüpü 
lzmir sür' at 6 kalem çelik boru 

l 3500 kilo kelle karpit 
/skenderige yo u 3255 ,, Vazelin 

E G E Vapuru 200 ,, Gliserin 
1 Agu· ıtos h ı f k ki Mu le if pa ta ve er e er 

26/ 9/ 93' 
2/10/ 934 

S A L 1 11 de Galata rıh· 3400 kilo zeytin yağı 2/ 10/ 93' i 
tımından kalkacak, doı-ru ·d k hl d 14 de •1'~J Yukardaki malzeme hizaların a i tari er e ve saat a 9;r 
lzmir, Pire, lıkenderiye've ı k 1 kt ş ı k · · 1 t0/ 17 

' nakasaları icra ı maca ır. artname ama ıstıyen er ( 
__ g_i_d_e_cc_k_• __ e_d_ö_n_c_ce_k_t_ir_. _(4_4_4_0_) __ itibaren ıaat 13,30 - 15,30 a kadar komisyona müracaatlar•· 

Bartın Yolu 
BURSA va~ur• 

6 Apıloı 
Pazartesi 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacakhr. ( 4441) 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 
13abı4li, Ankara caddesi No. 60 

Teld\,n: 22565 

lstanhul Asarıatika Müzeleri d 11ı 
Umum MüdürlüğÜll · e,..,ı 

H k. • 1 Al' P C ·· 'tl' ı· d k' b ıebili0b·di'1 

e ı•og u ı a,a amn ı ısa ıo e ı arap ote• ı 1 

cut plln ve projesine göre tamiri 20/8/934 tarihinde ıo ·" o~ 
ihale olunağından talip olanların fenni şeraiti anl•~,,r••;~ 
Cumarteıı, Pazartesi, Perıembe günleri öğleden soıır• teri (4 
Müzeleri Umum Müdilrlilğü Mimarlığına müracaat etaıe ~ 

Sahibi: MEHMET ASIM Neıriyat müdüriiı ~ 
YAKIT Matbaaaı - latanbul 


