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l'iirkmimarlarıiçin ismet PaşaHz. Avusturqada Krallık: M. Musolini, 

bir müsabaka 13 Ağustosta Bakırköy LJ b b l t ht • k • f • • 
ı.,!~~~~ıbeıediyeıininıü••lbir mensucat fabrikasını na S urg arı a a geçırme ıs ıqor 
let. buau var. Şehzadebaıında merasimle açacak j 
k fet apartmanının yanında bir A •d ••k Ott lf J AI F 011~ Ankara, 6 (A.A.) - Sümer TŞl U O Q ya manya 
ile tvatuvar ve tiyatro salonu • • •• '.. ransaya 
ı.~16) mart ıehitlerinin hatıra -1 Bankın Bakırköyünde kurduğu başvekı/ılegoruşecek } ' d • 
~ıqı t • • · b yeni pamuklu menaucat fahri - ' 

J.. azız ıçın ir abide yaptnı - m e y e J y O r • .. ~ kası 13 Ağustos tarihinde Baı· 
r-.. d • Burada bir de meydan vü-..,. , vekil lamet P,. Hazretleri tara-b\i retirilecek. Bu itler için 
"'"lçeye icap eden tahsiaat kon- f ınıdan açılacaktır. ... il, 8 lamel P~§a Hazretleri, Ağus-

. inalarla abidenin yeri ta -
~ tosun j4 ünde de Bankanın iz-
İt n istimlak olunmuı. Hulisaı mitte kurulacak kağıt ve kar • 
._t'lnız konservatuvar, tiyatro ton fabrikasının ve ayni günde 
lft~llu •e abidenin planlarını ha - latanbulda ıiıe ve cam fabrika· 
~~rak inıaata baılamağa kal - sının temel atma merasimine 

riyaset buyuracaklardır. 
'- Şehzadebatı latanbul tarafının 15 Ağustoata Baıvekil lamet 
t'dt_etefli ıemtlerinden biridir. Bu- Pa§a Hazretleri, •refakatlerinde 
'.' ~onservatuvar, tiyatro aalo lktıaat Vekili Mahmut Celal 
~bıde ve meydan vücuda ge· Beyefendi ve alakadar zevat 
' hemen bütün lıtanbul tarafı- bulunduğu 'halde Zonguldağa 
~ terefi bir kat daha artacaktır. gidecek ve Türkiye iş Bankası 
~~ı) Taksimdeki Gazi heykelinin tarafından tesis edilecek olan 
~-hııu ile etrafındaki meydanır yarımkok f abrikaıının temelini 
\?'ıi_ bütün o civarın birkaç ae- atacaklardır. 

S.,1'kle imarına hizmet etmi! iıe '-------------•'-' 
~deha!ında arzu edilen bina· • 
t ahidenin ve meydanın yapılı- Üç çocuğunu denize 
\? ~flarcl.. yeni l>ir imar ham- atan kadın! 
.. •nı canland11'acaktrr. Üniverai· 
nıahaJJ ~ · b ' eaının eri tarafında yeni 

)t 1-yal 1lj# ı . L • ~ ·li· 
"lro ihtiyacı için lıtanMiT&n 
~ 10~luna tatman lıtanbul halkı 
~1 yakmlarında eğlence ve 
'i t ihtiyaçlarını tatmin edecek 
..: Yer bulacaktır. Bilakis ondan 

,- Beyoğlu tarafından birçok 
)e l..e~ler İstanbul cihetine geçmi· 
latl .._.lıyacaktır. Huliıa yeni ya· 

'c&lc leaiaat bütün lıtanbulun <' Mehmet ASIM 
• llncli •yllanm ı incl aütununda) 

.._,~ 

Bir Avrupa karikatüristine göre 
İtalya Başvekili 

Londra, 6 (A.A.) - Deyli Tel· 
grafın Roma muhabirinden: A
vusturya tahtına namzet Arıidük 
Ottoaun bu, •J' içinde M. ~li
ni ile görüteeeii •e bu sörütmec:le 
Avusturya batvekili M. Schuach
niggin de hazır bulunacağı malum 
dur . 

l (Del-amr 4 Uncli 111\J,tanm 5 hıcl ltitununda) 

r - - --- -~ 1 
1 Hediyemiz 

Şimali 
frikada Türkler 

Alman nazırı M. Hess' e göre, Avrııpanın sulhü 
ve medeniyeti Fransayla Almanyanın 

yakınlaşmasına bağlıdır 
Berlin, 6 (A.A.) - Milli Jos -

yaliıt f ırkaıı ikinci reisi nazır M. 
He.a, bir Fransız gazetecisine be

' yanalında de~ittir ki: 
" -Alman diktatörlüğü dedi • 

ğiniz idare, ıulh lehindeki nutuk· 
larında Alman milletinin azmini, 
Franıız parlamentosu mümessille
rinin Fransız milletinin azmini 
ifade ettiklerinden daha kuvvetli 
ifade eylemektedirler.,, 

M. Heaa, 30 haziran temizliğin
den aonra M. Hitlerin halk ara • 
smdaki muhabbetinin daha ziya -
de arttığını aöylemİf ve Fransrz-
Alman mukarenetinin ve iki 
memleket arasında miitekabil yar 
dımın lüzumunu ehemmiyetle 
kaydetmiıtir. 

Londr, 6 (A.A.) - Dyli Tel· 
srafm Paria muhabirinden: Re
ittaıın fe-vkalide içtimaı arefe • 
sinde M. Hitlerin en aamimi mah-

M. Hess .. 

Fransa ile dostluk lehine kuvvetli 
bir tezahürde bulunmuş olmasına 
burada büyük bir ehemmiyet ve· 
rilmekted ir. 

remi eararı M. Heas vasrtasiyle <Denunı 4 tıneu ıı..-ı,rıtanın :s inci ııiltunnnda) 

Tramvay, telefon, 
ve elektrik .. 

su 

Tramvaylarda talebe ve işçjlerin biletleri işile 
mıntaka meselesi yakında halledilecek 

Vekiller Heyeti karariyle tele • 
fon şirketinden geri alınması la -
zım gelen 220 bin lira meselesi Ü· 

zerinde tetkikat yapılacaktır. 



• 

e!!9 . ~ - V AKr& 

Hind_enburg gömülüyor 1935 te yapılacak umumi nüfus 
sayımı hazırlıkları - ---· 

Ankara, 6 (Husuıi) _: 1935 le yapılacak umumi nüfu ta 

dolay11iyle sokaklara isim ~eya numara konulma.aı hakkındaki Almanqa, !!Örülmemiş I' rud y AN! ' 

bir merasım lJllPl'"'Or 1 Tahran - Meşhet yo-
~ ~ j landa 300 den f azJa 

Tanenberg meydan muharebesini idare ettiği insan boğuldu 

matname Vekiller heyetince taıdik edİlmiıtir. Buna göre, 
kulübe, meıken haline getirilmi, vagonlar, iıtuyon binaları, 
numaralanacaklardır. Numaralama ve İıİm verme, belediye ol 
yerlerde muhtarlar tarafından yapılacaktır. Sokaklara, evlere • 
numara konma ~aşrafı bina sahiplerinden alınacaktır. Binalarına 
mara koymıyanlar, bu numaraları muhafaza etmiyenler beı lir 
yirmi liraya kadar ceza vereceklerdir. 

tepe, büyük kumandana ebedi medfen olacak Tahran, 6 (A.A.) - Tah. 
ran - Methet yolu üzerinde 

Neudeck, 6 (A.A.) - Cenaze 
merasimi bu akıam ıaat dokuzda 
Hindenburı ıatosunda yapılacak . 
tır. Tabut sonra bir top arabasına 
konulacak ve ceneral von Nicbch· 
ıcbütz'ün kumandası altında bir 
ihtir•m taburu tarafından refakat 
edilerek Neudeckden iki kilomet· 
re meıf eye kadar götürülecek ve 
oradan motörlü bir top arabasına 
konulacaktır. Gene motörlü hir 
batarya ve iki süvari alayının re· 
fakatinde Frödenau yakınındaki 
t~peye ıötürülecektir. 

Bundan tam yirmi ıene eve) 
Hiudenburı methur Tannenberg 
mPydan muharebesini bu tepeden 
idare etmitti. Cenaze alayı bu te· 
peye salı sabahı varacak ve ihti· 
ram taburu da tepede iltihak ede · 
cektir. Cenaze alayı en tiddetH 
muharebelerin merkezi olan Tan
nenberr ve Mü"hlenden ıeçecek Vf' 

Fıruz kuh de olan mütbit tuğ· 
Hohenıtein tarikiyle Tanenbcru 

., yanlar netice&inde 300 den faz· 
abidesinin bulunduğu yere gide . 
cektir. la insan ölmüştür. Bir çok ço-

Devlet demiryollarında tenzilatlı 
tarifeler ne zaman başlıyor? 

cuklar boğulmuıtur. Büyük 
Hindenburgun cesedi bu abi· Ankara, 6 (Hususi) - Devlet Demiryollarmca hazırlanan fa 

miktarda hayvan zayiatı var· 
dedeki baıkumandan kulesine ko- iade tenzilatlı halk ticaret biletleri sebze, taze balık tenzilatlı t 

dır. . k b 
nacaktır. Neudeckden abide ı•--·-----------.: •i yırmi ağustosta; uru se ze, üzüm, incir nakliyatı tenzilatlı ta 
mahalline kadar bütün yol çiçek · ıi 15 ağuatoıta; zeytin yağı, yum ur ta, ıuaam, halı tenzilatlı tarif et 
ve çam, mefe dallariyle Örtülü O· lngiltere endişe ağustosta~ palamut tarifesi } eylulde tatbik edilecektir. 

lacak ve ıiyah kreple bailanmı, ediyor ! 
Alman bayağı ile dona.tılaca.ktır. Buğday satışları ite . 
Milli ıoıyaliıt hüc~m ve müdafaa Dünya suJhü, ancak daha uğrapcak komisyon 

Sıhhi tefti~ler 

edi~'or 
kıtalariyle Hitlerci ıençler tetki ·I kuvvetli bir lngiliz donan- Ankara, 6 (Huıuıi) _ Zira~ 
latı ve diğer tetkilit menıuplarr ·ı t • d"! b·ı· . b k b d Ankara, 6 (1 u&ubı ) - 8 
bütün yolun iki tarafında mevki ması e emın e J e 1 ırmış an aıınca uf ay ıatıtları iç ye sıhhi teftiılere devam etın 
ala.caklar ve geceleyin de ellerin· Londra, 6 (A.A.) - Meşhur lstanbulda muhtelit bir komiıyol\ dir. Evelce kapatılan müeıe 

1 M il Nelıonun amiral gemisi "Victor teıkil edilmittir. 'Yapılan klerinı den batka Yenı·ce ve Çanlurı de meıa eler tutacaklardır. i i y,, h • 
merasimden biraz evel cenaze a- de bir nutuk ıöyliyen amiral Be· mua edesı mucibi~ce fsviçreye leri, .-müdafaai hukuk cadde 
bidenin ihtiram avluıunda, Ta· attyı demİ§ir ki: bir milyon kilo Abuğday ıatrlmııtır ! voiurtçu Habip, Kuyulu lcah 
nenberg muharebe meydanında "- lngiltere İmparatorluğu- . Türk - vusturya ;,kembeci Halil, 'ıuçu Aziz ef 
ölen 20 meçhul askerin yattığı nun arazisi, o kadar geni§ ve oka· mukavelesi 'erin dükkanları ııhhr talim• 
kabrin üıtündeki salibin önüne dar uzaklara yayılmı§tır ki, impa· ayetaizliklerinden dolayı ka 

k 1 
-'·t ratorluğun refahı, ancak denizle· Ankara, 6 (Huıuıi) - Avua mıttır. 

onu &Call ır. . bırya ile yapılacak klerinı muka· 
rm emniyeti ile kabil olabilir. Bah- Ankara dı.lencı·ler yur 

M. Ruzvelt, ziraat ve sanayi menbalarını 
ferdin hodbinliğinden kurtarmağaçalışıyor 

k veleıi müzakereleri devam et· ri uvvetlerimizin bu emniyeti le· 
min edecek kadar olmamasından mektedir. Bu hafta içinde muka· A~ara, 6 (Huıuıi) -

vele teati ve hariciye vekilimiz1r ra belediyeeince 933 ıenesiP 
endite ediyoruz. Dünya ıulhu, 

A t l · · t f d · çılan dilenciler yurduna ıilll daha kuvvetli bir İngiliz bahriyesi vus urya e çııı ara ın an ımza· 
Janacaktır. kadar 507 dilenci ~eykejli 

"' Mon'lina, 6 (A.A.) - Reisi· 
cllm M. Ruzvelt s~ylediii bir nu· 
tukta fÖyle demiıtir: 

"- HilkGmet mücadeleye he • 
nüz baılamıt bulunmaktadır. Zi· 
raat ve sanayi menbalanmızı fer • 
din hotbinliğinden kurtarmak için 
verecelimiz mühim meydan mu· 
}-.arebeıinin ~rifeıinde bulunuyo · 
ruz.,, 

Atlantic • City, 6 (A.A.) - A· 
merikan İf federaayonu reiıi M. 
Willia.m Green beyanatta bµluna • 

rak demittir ki: ile temin edilmit olacaktır. ,_.,._,..-+-~•~Qu.J.rci-SOl ; ol ~e.l~JI 
--o Maliye VekA in 

"- Huıuıi aanayiin halletmek A .k b - - .. darik ederek memleketleri,.e 
mecburiyetinde olduiu batlıca men a ankalar encu- iki tayin miılerdir. Şimdi yurtta 6 di 
meıele, sekiz milyon iııize it bul· meninin şiddetli bir raporu Ankara, 6 (Huıuıt) - Maliy~ bulunmaktad1r. · 
maktır. 1, bulmak: huıuıi ıanayiin Va,ington, 6 (A.A.) - Ayan kavanin muamelat müdür mua· Matbuat müdürlüğün 
kendi menafii iktizaıındandır. meclisinin bankalar encümeni, vinliiine, muamelat mümeyyiz" bir mütercimlik içit 
Bankalar para ile doludur, kredi bankaların rolü ve yedi milyarlık Fevzi; Gaziantep defterlarbiın1 
vardır ve malzeme de iyi bir hal • ecnebi eahamının Amerika piya • tayin edilen maliye takip leftir 64 talip J 
dedir. Eğer sanayiciler iktıaadi • ıaıına sürülmüı olmaıı hakkında müdür muavini Baha Beyin yeri · Ankara, 6(Huausi) -
yatı idareden aciz olduklarım iti· gayet tiddetli bir rapor neıretmit- ne teftiı mümeyyizi Sami Beyler ı at umum müdürlüğünde 
raf ederlel'ıe itçiler halka zaruri tir. ıetirilecektir, bulunan bir mütercimlik 
mevaddı temin için ha.tka usuller Bu taporda bankactlat tarafın- Ankarada bir garsonu tanbuldan49, diğer vilayeti 
t.!erpif edeceklerdir.,, dan Amerikan hamillerinin mena· dayakla öldürdüler 15 talip vardır. imtihan a~ 

29 Teşrinevelde açılacak Ankara sergisine 
iştirak için müracaat çok 

gösterilmemi§ olduğu kaydedil • Ankara - Burada gazino gar· Ankarada matbuat umum 
fiine karşı en ufak bir alaka bile 

1 

kizinde lıtanbulda halke " 

mekte ve Morgan bank, Kuhn sonlarından Mustafa oğlu Meh· lüğünde ya~ılacaktrr. 
Company, Nasyonal Siti bank, met, Rasim iıminde bir genç ve lktısat Vekaleti müst 

Ankara, 6 (A.A.) - Milli iktı·ı 
ut ve ta.aarruf cemiyeti müdürü 
muhabirimize &faiıdaki beyanatta 
bulwunuttur: 

ruz Tu··rkı.yed .,. la ·ı · amca zadeıı· Hacı tarafından d.. J · e -s1 n aergı erın Dillon Read Company ve diğer bir 
ı 1 1 Vu··1mek ıuretiyle öldürüldü. Cina· Ankara. 6 (Huıusi) -

satıf ı o ma arı ıanayiimizin bün • çok bankaların muamelelerini ıay t' 
· d 1 yetı·n ıebebı· bı'r namuı meselesi· müıteşarı Hüınü Bey bur• ' 

yeıın en ıe en bir zarurettir. . maktadır. 
d' di. 

Ankara aerıiıi bir taraftan Bu rapor, kongrenin gelecek ır. d ;t 
M·ııı 'kt t f --o- frikotaı· ipliklerin e ı 1 ua ve tasamı cemiye· cümhuriyetin yıl dönümüne, diier kanunuıanide tasarrufu korumak 

tinin Ankarada yaptırdıı" ı ı·lk --r· · • t · d w · n· ka Bur.sa kasaplarının Tay · defa resı·m alınrrı•1 - taraftan kıt mevsiminin batlangı· ı~ın anzım e ecegı ye ı nuna 
.; avı· Türk mimarlarından Şevk1" 1 kt • t• A k 6 (H t) -•· cına tesadüf ettiii için çok raibet esas 0 aca ır. yare cemıye ıne n ara, uıuı · 
Beyin çok aüzel bir eseridir. Bu görecektir. --o- teberruleri taj~ların hariçten ıetirdiJıl 
bina yalnız Ankarada değil bütün "Rudolf Sieghart0 tiklerden iki kere iıtihlilı 
du··nyada bile aüzel _ denmiye layık Şimdiden ittirak müracaatları Ankara, 6 (A.A.) - Bursa ka tl,r 

• · l b l d D l t k · • d Viyana, 6 (A.A.) - Bütün aa· lmdığı yolundaki tikiye ... 
L·ır ...... at mücevheridir. 114aatı a§ a 1· eve mer ezımız e ıa· • sapları, 1934 ağuıtoı İptidasından f"'P 
11 .... • b b 1 kl · t 1 · L d f at etmi• kında maliye müstetarı · • ..J 
a~ .. toı·- sonunda bitecek olar. nayı er a ın,ız var ı arınr göı· ze e er, osern e ve T o· baclamak üzere mezbahada kesi· 11· 
•- ..... . 1 R d lf s· h ta 0 t ··t ,. "- lplikl .. rden yalnıı 1 

aerai evi 29 birinci te~rinde bir termek için Ankara sergisine en an u o ıeg ar at ve mu e· lecek her büyük hayvandan beş, .,. ~ 
mlllt sanayi aerıisiyle açılacaktır ıeniı mikyaata ittirak etmek iste . veffanın siyasi ve mali meıleğin· koyun ve keçiden iki, kuzu ve oğ· iıtihlik reımi almır. ~·• IJİ 

d l mekle ı f l 
. . h den bahis makalelerle doludur. T k T ,.. _ sim alınmaıı mevzuu b 

1 

Ankara.da timdiye ka ar yapı an 1em men aat erını ve em laktan bir kuruş ür ayyare '-'t.' 

d fi . .f 1 . d k I Gazeteler, bilhassa mumailey · k lamaz., ,dedi • 
• er.;ler ıerek sanayı· erbabımız e tere 1 vazı e erıni mü ri o · miyetine teberru etmeğe arar ver· •· hin baıvekıilet matbuat dairesi şe· --o- • '-1 
•--fmcl ek h lk t fın duklarmı ispat edı·yorlar. mı.•lerdı·r .ı•J• ~ an ıer ae a ara · fi iken haiz olduğu siyasi nüfuzu ,. · Graf Zeplinin seJ • 
d L.u k b bet h J Müracaat müddeti 1 eylu .. ide H · tl' B k saplarının an uu,.U ir rai e maz ar o · . . ve umumi intihap usulünün mem· amıye 1 ursa a ' A ) ...,,,, 

, __ .ı d 
1 

bıtıyor. bu b 1 . . ı·k k.. Valence, 6 (A. · 
mut...-aır. Fakat makaa a eve • lekele ithali ırraıında oynamıll ol· te erru erının sene 1 ye unu _,,;.d ---o ,. b 1. 1 k Amerikaya doğru nıUJ•~ V 
rtıli bir binamız olmadıiı için aer· k t rk duğu birinci derecede rolü hatır· ııoo - lSOO liı·aya a ığ 0 aca . çıkmıı olan Graf Zepliıı 
.nı.nmizde iatediıviıniz mükemme· Avusturya 8 0 1 gençler ıatınaktadırıar. tır. •· • · b. k r üzerinden uçmuştur• 
liyeti ••intizamı temin edemiyor· birliğının ır ararı Baden Creditanıtanttı ıöhreti Türk Tayyare Cemiyeti, bu de· 1ı 
.ı...ı.. cı·han · b' l. ·· .,_ gw erli vatanda•lara te•ekkür etmi•· -O---:- f'r•11 
lllVl'y· Viyana, 6 (A.A.) - Avusturya l' • fayı ır ma ı mueueae na· . ,. ,. ,. Bir buçuk milyon dd' 

eni yapılan bina ile artık b\· katolik gençler birliği Mariazellde ıne getiren mumaileyhtir. tır. . uyuştut ucu 111• 
mueret kalkmııtır. 29 birinci let· d b' k Bu müeueae ile OatereichicM --o--
rinde açılacak ıerıinin yeni bina· aktettiii senelik kongre e ır •· Creditaıtanttın 1929 tarihinde bir· Ticaret umum müdürlüğü Bruklin, 8 (A.A·) . ';riP1' 
da yapılan ilk serıi olmaıma rağ- rar ıureti kahal etmit ve nazi fa· letmesinden sonra müteveffa, hu· Ankara, 8 (A.A.) - lkt11at Ve· bir milyon bat yii• bd'l dd' 
... aamt mDkemmeliyette olma· aliyetinin hUkilmıUrdUl\i Deutsche ıuıt hay-.la çekilmlt ve bot za • kaletl ticaret umum mUdUrlü!linc nı~tlnd~ uyuşturucu ttt• 10,ıct' 
... latemek berkesin hakkıdır. TuTnerbund teıkllltına merbut bU manlarını edebt tetkikata hasret Ziraat Bankası umum muamelat dere etmi, ve Pariı, f'ı(e~ıı ;Jıi 
Bunu •temin edebilmek için azami tün spor tetkilltlarının leıhini hil· mi§ idi. Mumaileyh, ıon senele müdürü İsmail Hakkı Bey tayiıı lr§an heynelroilel ceteJ1I 

ıayretle ve hüınü niyetle çalıııyo· kUmetten istemiıtir. rini Pariste ge~İrmittir. edilmittir. ıunı tevkif eyleıni•tir. 
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Tür k mimarlan için 

bir müsabaka 
llF (Baımakaleden devam) 

cazibe merkezi olacaktır. Sonra 
lıtanbul belediyeıinin bu te,ebhü· 
ıünde bizi memnun eden difer bir 
nokta daha var ki bu da yapılacak 
konıervatuvar, tiyatro salonu ve a· 
bidelerin planlarına hususi bir e· 
hemmiyet verilmiı olmaıı, bilhaı· 
sa bu planlan Türk mimarlanna 

Belediye intihabatı hazırlığı tlewun tlfligor 

Şehir Meclisi izası 
yakında seçilecek 

v~ l&~~tkirlarına yapbrmak için Cümhuriyet Halk Fırka•• yoklama tall-
brr muıabaka açılmasına karar 
verilmit bulunmasıdır, ıonra mü· matnamesİnİ BYD"D Defredİyoruz 
ıabakada kazanacaklara mükif at 
olmak üzere oldukça mühim bir 
fedakarlığın göze alınmasıdır. 

Şüphe yok ki lıtanbulun imarı • 
na taalHlk eden itlerde bütün lı . 
tanbul halkının ıöz ıöyJemeğe sa· 
lahiyeti vardır. Fakat bu salibi· 

yet herkesten fazla Türk mimarla· 
nnda ve sanatkirlarındadır. Türk 
ruhunun zevkini ve ihtiyaçlannı 
tamamiyle ifade edebilecek olan · 
lar da gene Türk mimarları ve san· 
ıı.tkarlandır. Ancak bu neticenin 
alınabilmesi için mimarların ve 
sanatkarların bu ite candan alaka· 
dar olması 1~.zmıdır. 

İstanbul konservatuvarı, tehir 
tiyatroıu salonu ve milli abide gi· 
bi §eylerin planlarını yapmak yal· 
arz ~ir menfaat meselesi değiJ1 
:laha ziyade bir teref meselesidir. 
Unun için Türk mimarlarının ve 
4lanatkarlarının plan müsabakası 
h inde daha ziyade bu cihete e· 
h·emmiyet vereceklerini §Üphesiı 
biliriz. Bununla beraber İstanbul 
belediyesinin müıabakada kaza· 
nacaklar İçin göze aldığı mali fe· 
Cfakirlık ihmal edilecek bir §ey de· 
iildir. Ve mükafat almak ü2ert 
bu ite tahsis edilen paraların ye • 
'Ecmu altı bin lirayı 'bulmaktadır. 
Konservatuvar ve tiyatro 1alonu • 
nun pllnrnda birinci gelene iki 
bin bet yüz, abide pli.rıınm birin· 
ciıine bin lira verilecek. Her iki 
planda ikinci ve üçüncü gelenler 
Cle gene ayrı mükafatlar alacak
frr. 

Geçenlerde f stanbulun umumi 
planı için bir heyet seçilmesi me -
selesinde Ti.irk mimarları kendile
rinin ihmal edilmi! olduğundan 

epeyce tikayet etımiılerdi. Gazete· 
ler hemen umumiyetle bu tikiyet· 
çilere hak da vermiıJerdi. Şimdi 
İse münhasıran Türk mimarlannı 
ali.kadar eden bir aanat kabiliyeti 
meselesi mevzuu bahıoluyor. Çok 
arzu edilir ki Türk mimarları ve 
ıanatkirları bu müaabakaya icap 
ettiii derecede ehemmiyet ver· 
ıinler. Kendi haklarında ef-
karı umumiyece gösterilen 
itimada layık olduklarını gös· 
terainler. Niha~t ortaya ko-
yacakları eıerleri ile güzel latan· 
bulumuza kartı aanat vazifelerini 
yerine getirıinler. 

Mehmet ASIM 
----o--
Kalp 10 kuruş! 

Elma dağında karga sokağında 
oturan Şaltok hanımın tahsil me· 
murlanna verdiği on kuru§un kalp 
oldufu ıörülmüt ve hanım hak, 
kında tahkikata baılanmıttır. 

--o---

Vapurculuk jşleri 
Vapurculuk şirketinn bu sene 

birkaç vapur daha alması evelce 
kararlatbrılmıftı. Son karara göre 
ha yıl bir vapur alınacaktır. Tek
lifler tetkik edilmeldedir. 

Vapur ücretlerinde yapılacak 

tılllzillt ttserinde ikttıat •eki.Jeti 
tanfmdan tetkikat yapılmıı ve 
aeyrüıefer tarifeleri de yeniden 
tamim edi~e bqlanmqtır. 

Belediye intihabatı için hazır •I 
)ıklar devam etmektedir. Buı • ı 
lan defterler kaymakamlıklarca 

doldurulmaktadır. 1 
Oijer taraftan Cumhuriyet 

Halk Fırkası da intihabat itiyle 
ali.kadar olmaktadır. Bu ıene ilk 
defa olmak üzere umumi idare 
heyeti tarafından hazırlanmıı ve 
25 haziran 933 tarihinde fırka u· 
mumi divanınca kabul edilmit o• 
lan Cumhuriyet Halk F!rkuı inti· 
hap yoklalJla talimatnameıine ıö· 
re hareket edilecektir. 

Talimatnameyi ehemmiyetine 
binaen aynen derç ediyoruz: 

0 Nizamnamemizin 125 inci maddesi 
bütün intihaplann ıerbeıt yapılmaıı 

eaaıını koymuf, namzet göstermek 
hakkım umumi reiılik divanının ka • 
ranna bırakmıı ve her intihapta fırka 
menıuplannı kazandırmak vuifeıiy -
le mükellef olan idare heyetlerine 75 
inci maddenin f fakra11nda yazılı haJ. 
lerde yoklama aalAhiyetini vermiftir. • 

Namzet ıöaterilmlyen intihaplarda 
iyi neticeler elde edecek surette fırka 
mensuplannı kazanclmnak için (yok· 
lama) nın ne su ... tle yapılacafının bir 
talimatname ile teabi faydalı görülmüt· 
tür. 

Madde 1 - Aıa~ıda yaztlr ıeçim· 
lerde yoklama yapılmaz: 

A) Umumi reisli divanı karariyle 
namzet gösterilecek seçimlerde. 

B) Fırka kongrelerinin yapacakta· 
n seçimlerde. 

C) Fırka idare heyetlerinin kendi 
içlerinde yapacakları seçimlerde. 

Ç) Hayır cemiyetleri, ticari tirket 
ve mliesseselerin idari heyetleri se
çimlerinde. 

D) Belediye sının dıtındaki muh
tar ve ihtiyar heyetleri seçimlerinde. 

Madde 2 - Apğıda sayılı seçim -
terde yoklama yapmak mecburidir. 

A) Mebus intihabına esas olan i
kinci müntchip seçimlerinde. 

B) Belediye azalığı seçiminde. 
C) Mebus intihabı teftit heyetleri 

azalığı seçiminde. 

Madde 3 - Birinci ve ikinci mad
delerde sayılanlardan başka seçimle· 
rin hangilerinde yoklama yapılması i
cap edeceğine mahallin en yüksek Fır· 
ka idare heyetleri karar verir. 

İdare heyetlerince böyle bir karar 
verilmemiş oluaa yapılacak ıeçimlede 
rey verecek Fırka arkadaşları idare 
heyetlerine yoklama teklifi yapabilir· 
ler. Bu tekliflerin esası, seçimlerin bat· 
langıcından itibaren yoklama yapma· 
ya yetecek kadar zaman evvel reisliğe 
verilmek lazımdır. Teklif üzerine kati 
karar vermek hakkı gene idare heyet
lerine aittir. 

Madde 4 - Yoklama karanna bağ· 
lanmıyan seçimlerde arkadapar dile -
di!tlerine rey verirler. Bu halde seçim
lerde nizamnamemizin tıs inci mad· 
desinin ikinci fıkrası mucibince kendi
lerince kazanması faydalı görecekleri 
arkadaşlar için tek, tek veya birleşik 
çalı§mak arkadaşların haklarıdır. An
cak rey vereceklerin fırkaya yazılı ol
maları şarttır. 

Madde 5 - Yoklamayı. bu karan 
veren fırka idare heyetinin reirl ya
par. İdare heyeti azası hazrr bulunur. 
Ancak bunlardan asıl seçimde rey la• 

bibi olmıyanlar, rey vermezler. 

Madde 6 - Fırka idare heyeti rei
si asıl seçimde rey sahibi olup toplan
maya çafmlacak arkada§lara toplan· 
manm yerini, giln ve saatini birer 
mektupla - dar vakitlerde münatip 
vuıtalarla - bildirirler. 

Yoklamalann, neticelerinin rey a&· 

hiplerine llavale edilebilınnl ki.ft ı•
nit uman kalacak ıurttte vaktinde 
yapılıp bitlrilMtii l&alllldir. 

MadiM 7 - Yoklamalarda tesil• • 
cek arbda,W ~; kuun ı\İi&mu· 
me, ve talimatnamelere 11Jre iıünllen 
umuanf •taıflUla ~mitin 121 
inci maddesi alma ıts dnUatle tutu· 
lur. 

Madde İ - Yülama toplaftmaJa. 
nna ıelwer rehl idanı altında libu
mu kadar konufUrlar. Jıfetke r11 de 
belli olur. 

Reyler nil~ 50 uncu 
maddeıindekf ....tan sen •mtir. 

Yoklama tep1"Wnılınnda eesltUe
n yurh rey pueulaJan dalztmalt 11 • 
ukbr. Bunw reylertm kaclil•ri ya -
.zar, yahut dlledikltrlne yudmrlar. 

Madde 9 - Elde edilen netice. t • 
dart heyetleri tarafından mubata Ue 
teıbft olunur. Muı..ta ft rey pueula
lan bir sarfı konarak IUJanır. 

Madde ıo - ıctan ~erince 
kuvvetli Mbepler bulunar " ,uıa
netieeleriaia tekrarı bnrl&ftmbna 
yoklama yenllealr • . 

Ayni teWpler 7oltlw MCimfnc!e 
bulunan arlradatlar tarafmdaıı Deri ıil
rülilrae yoJrlama1' ,..pan idare heyeti 
toptanqı datı1-m 1N c!ile1deri tet • 
lcfk eder " bir lrarara biaflar. Ancak 
yoklamalar, Wrden fule ,..Ueame • 
Netlc*1er! ~ .. ..,.la• enel 
orada bulunanJara altıdan 'fe acımı • 
yenlere de yan De bilc!lrlr1er. 

Madde 11 - Belediye uahlı ~i
minde, mahaUfn en yubn Pırlra idare 

heyeti relll keMl h.,.tinla ... ile 
beraber (Villyet merlsuleriaü lrua 
idare heyeti ...... bu Jlqetin nW .. 
ua• da bwuad•iu halde) Beledi,. 
ımın ~deki nalüye n ocak btyttl• 
ri reiı ve ualannı bir an,.. toplar. A· 
sıJ ve yedek uahfa ıesflecek Pttb 
namzetleri için çalmlaft artm•ılardan 
yukanda yurh yoklama unUerfne ıt
re rey alır. 

Bu toplanmalarda ebtriyet Jran. 
nan ırkadqlann adları nllin imuat 
altında aesicilere - meTCUt olan her 
vaaıta ile - ilin olunur. 

Madde ı 2 - Mebuı lntllsabma e· 
uı otan lldnd mUntehlpHk ..pmlnde
ld yok1an111Jar fU teldNe ,..pa11r: 

Mailiye Ye kua ktare bqttltrf Jııua 
merbıindı kua " Yillyet mtrlraln
de •lliyt idare heyeti nilinia nfllilt 
altında (Vilayet idaTe heyetinin de 
ittlrald ile) bir araya toplanır. Ve her 
intihap ıubtıinde ikinci milntehiptiie 

seçilecek arJradqlar için toplanmada 
bulunanlardan yukarıda yanlı yokJa
ru uıullerine cart reyler alınır. Ebe· 
riyet bsananlann lilteei 'f'illyet ida· 
re heyeti nieine ıunulur. Bu auntle 
kazalarda hanrlanan U.teltrde Ylllyet 
idare heyeti reiıine .yollanır. 

Villyet idare heyeti reial bu Hıte· 
teri takip edip topladıktan ıonra •ilt· 
yet idare heyetine aneder. Villyet İ· 
dare heyeti kuvvetli sebepler cariin 
bu liıtedeki adlardan buılannı dılft
tirir ve tertip ettill lilteyi Fırkanın l· 
kinci mUntehip ıwmetltri olarak YiJA. 
yet reisinin iıuul altında seçicilere 
umumt ıekilclc oaa ecler. 

Madde 13 - Yoklama neticeli hak· 
lrmda idare ll.,.tıtrl kararlanna kar· 
tı yapılacak itiraslar için ea çolc J{nal 
cün içinde bit ••rece yakan idare "•· 
yetine müracaat olunur. 

Madde 14 "'""" Atıl ~de reyleri· 
nf yoklama neticelerlae u11Un olarak 
verıalyea l'rr.._ ~ 1Jlu•a· 

~~ 120 .. -···- ,.... 

Bayat ıstakoz! 
Yat klüpte zehirlenme 

hadiseleri oldu 
Enlki ,Un Büyijkadada Yal 

Klüpte mü .. aif 1'ir aebirlonme ha· 

di ... i olmuttur. Yemekte iıtakoz 
yiyen miifterilerden bir kısmı is· 
takozun bayat olmaıı ihtimalin· 

den hahıetmitlene de klüp men· 
supları iatakozların taze olduiunu 
temia etmiılerdir. Bunun üzerine 
iatalıozlar müfteriler tarafından 
afiyetle yenmittir. Fakat bir mUd· 
det ıonra mütterilerden kadın er· 

Almanya, Fransa· 
ya meylediyor 
~ (Baı taratı ı nci aayıfada) 

M. He.e, ezcümle demiıtir ki: 
"- iki milletin eaki muharip· 

leri namına bir anlatm.ııın yapıl· 
ma11 llzımdır. Franaa ile Al • 
manf anın tamamen mutabık ol • 
maaı icap ettiii kanaatindeyim. 
Avrupanın ıulhu, kültürü ve me • 
deni1eti Franaa ile Almanyanın 
yaklatmaıına bağlıdır.,, 

VAKiT - Marf!tll) Hlndenbur(Un T&

fatı U&erlne lıatl-eklffıtle cambur nlllltlnln 
Bitlerin phımda hlrlqmC91 havadlllnl 
Franı~ ıazetr.lerl sadf'Cf! kayde~kle kal· 
cidar. Onun ılyaıl netlcelerlnl ~nkltle met· 
ruJ olmadılar. Buna mukabO 1 Ap11to11 
...._., ~ıkan ~rln bir laımu ltüttin 
mWetlerln mlb .,ıun. UUr.a ederek diyor
lardl ki: 

"Mattıtal Blnclenbur« n .Man!pl Lyau-
kek bir çok kimıe kendile· they rtbl iki büyük ad.anım n ukerln 

rinde birer rahataısbk hiı. mezarlarından, A\·nıpa lnttzammm muhal•· 
Z&Mnda hemfikir olduldannı beyan eden 

Mtmiye Daflamıı ve haı • bütün milletlere muauun bir hltap Jilk· 

talananlardan bir lnamının hara· ııellynıo.., 

reti Jiiluelmittir. Klüpte otur· Bu hitabe kotmak tıttyenlerln bunu, 
on bet aeneclenbe.rl ciddi bir lbUl!fı orta

makta olan cloktor Klarvarya ve dan kaldırmata bUe mu,·atfak oJamıyan 
Muhar Şevki Beyler hutaların MIUf!tler C,MtlYf'tl nsrtallyle yapamryank

imdadına yetitmitler ve kendileri· lan kaydolunuyor •e derıW,.or ki: 
''BllAklı çıkan lhtUAftann kmm ar.a

ni tMavi etmeie baflamqlardır. mma Mllletler OernJyetl wbep olmoıtur.,. 
Mua1ene Mticeıiıule iıtakozların Almanya u11 Fran1anm anı.,mak lbtl· 

INt.pt oldmdan anlatılmJ!lır mallnclen behlk'd" J'Ukartkt teııratıa Fran· 

Klüpte zehirlenenler aruında en: J•Eetl!lerln.ln ortaya attıklan bu fiklrlt'r 
araamda sıkı bir mlinaaebd olmak 1'ır.un 

tanınmıt sevat bulunuyordu. Klüp , .. ıır. 
memupları, ~kozların bayat ol· 
madıimı 1alan: evelce tedarik e • 
dilerek hir müddet ıu içinde canlı 
olarak muhafaza edildijini ıöyle • 
mitlenlir. Bu hadiie«len ıonra 

Y~t Klüpte iitakoz yenmesi ya· 
aak eclilmiftir. 

Rauf Hayri Beyin muha
kemesine devam edilecek 

lhaıün Mkisinci ihtiaaa mahke· 
m•inde kaçakçılık auçundan, O· 
deta hq koneoloau Rauf Hayri 
&.,in muhakemeaine devam edi· 
leeektir. Buiiln stimriik 1-t mü· 
cltiril Seyfi Ye sümrük muhafaza 
kumandanı Huan Beyler tahit ıı· 
fatiyle clinlenilecelderdir. 

o 

Yüz Yunanlı dün Yuna
niatana gittiler 

Ecnebilere yaiak edilen yüçUk 
1&n&tlar erbaıbmdan yüz kadar 
Y unanlr, dün Yunan bandıralı bir 
tilep ile parasız Pireye gönderil • 
mitlerdir. 

Matiakoı adını tqiyan bu Yu· 
nan ıilehi, Galata nhtmıma yanaı 

mıf, memleketlerine clCSnen Yu • 
nanlrlarm eıyumı yüldemiıtir. 
Şehrimis Yunan ceneral lconaolo· 
eu M. Kapali•, vapura ıiderek 

ıldenlerin ittirahatlerinin temini· 
ne nezaret etmittir. 

Türk- Yunan ofisinde 
Türk - Yunan ofiıi ilk içtima· 

mı dün Menemenli zade Mitat 
Berin riyueti altında ticaret o• 
dumda yapmııtır. Toplanmada 
oda namma reiılerden Kara Muı· 
tafa zade Ahmet. lzmir ticaret o· 
duı namına Refi Celil ve Yunan 
Mfareti tarafmdan seçilen Fufas 
Triyandafiloa Beyler de bulun • 
mutlardır. 

ıeçim lrayıtlannı tanımamı§ ıayılrr, 

buna ciire ceza aiirUrler. 

lllv• edllen flkra 
latihap yoldaım talimatnamesinin 

Mtiaci .. .ı.ıesine atAfıclaki fıkra ili
n edilmiıtlrı 

(Bir derece yukan idare heyetleri 
kendilerine bailı yerlerdeki yoklama· 
tın reiıtilf altında idare etmek ü.ıere 
...Ulline Ulsum ıarülecek ırırkalılan 
--dlNbllrler, 

Polla haberf eri 

G8rUnmez kazalardan 
Davutpaıada kasap lıyas ma· 

halleainde oturan Hayriye hanım 

dün sabah Fatihte Ferman cadde· 
ıinde Kayıeri hanı önünden re· 
çerken, hanın ikinci kat?Dda otu· 
ran ııvacı Ali çavUfUn odasının 

penceresi önünden ba,ına bir tak· 
ıı düterek kadıncaiızı yaarlamıt · 
tır. Tahkikata baılanmııtır. 

Bir hu•aızhk iddia•• 
Tahtakalede kebapcı hanmda 

oturan Mehmet polise müracaatla 

ıece oduında yatarken yataiı al· 
bnda bulunan yirmi liranın arka • 
dat larmdan Kadri, izzet ve Mah· 
mut tarafından çalmdığını iddia 
etmiı, polis tahkikata batlamıt • 
br. -Otomobil ~arparak yaralamıt 

Yüksekkaldırımda oturan Şük· 
rü efendi lıtiklil caddeılnden ıe· 
çerken ıoför Sait efendinin idare· 
sindeki 2422 numaralı otomobil 
kendisine çarptıiını ve kolundan 
yaralandığını iddia etmittir. Poliı· 
çe tahkikata ba9lannuıtır. 

Alacak yUzUnden tehdit 
Eyüpte Pazaryerinde Süley· 

man oğlu Necmi efendi bir alacak 
yüzünden Ali oğlu Muıtafa efen· 
diyi tehdit ettiğinden polisçe ya· 
kalanmııtır. Tahkikata batlan• 
mıttır. 

. 
Avusturya da 

Kıralbk 
... ı ISq taralı ı lnd 1&yıfada) 

Habıburglara müaait mahafil, 
M. Muıolininin Habıburglarıtl 

tahta geçmelerine daha ziyad• 
müıaadeki.r, Papalıiın İH ta111•• 
men taraftar olduiuna dair ~il 
f&yialarla fazla heyecana dUt•iİf 
tür. 

Avuaturya aUkGn• 
kavufuyor 

Viyana, 6 (A.A.) - Memlelı•~ 
tabii mansaralarını iktisap .~ 
üseredir. Örfi idare ile dii•' 
memnuiytler kaldınlmııtrr. Su ~ 
nunla heraber, aokaklarda. hir ç~. 
aıker ve polis müfrezelerı ıiirU 
ıaeldedir. 
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V. 4KIT ın Tefrikası: 10 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!j Yunanistanda 
bir hadise 

/~·TANBULA GELEN 

Ölüme Susayan Gönül 
. Türk - Yunan dostluğu 

• 1 IRAN Hükümdararı 

- Nerede otururlar? 
- Atai'tda... Sola doğru bet 

ev vardrr. Sonuncuau onların· 

drr. 
- Şimdi bize yardım et te, a • 

rabacıyı arabap. l.Coyalnn. 
- Har. haY, !. 
Arabacıyı yerine yerleıtirdiler. 

Tilki hmJ,andı, dizginleri eline al
dı. ötekiler bindiler. Araba uzak
lqtr. 

Yüz metre ötede, Tilki dizginle
ri çekti. 'Atlar durdu. indiler. 

'Ayı homurdandı: 
- Bu nerifi ne yapaca.ğız? 

' Feyyaz emretti: 
- Şu hendeğe atmız, on dört 

aaatten evvel ayılmaz. 
Sarhotu hendeğe yatJTdılar. Ka· 

ya Hasan: 
- A'rhk ite baılayın, dedi. Ne 

yapacağınızı biliyorsunuz. ihtiyat· 
lr davran Tilki ... 

Tilki gene arabaya tmnandr: 
- Hiç meral< etmeyin ... 
Yarım ıaat sonra, ormanm ta te· 

pe tarafm.dP.D, Feyyazla Ayı 

puıu kurmutlardı. 
Aşağıda, yolun kenarında ara'ba 

bekliyordu. 
Sahile doğru bir kayık yaklqı· 

yordu. 
Feyyaz Ayıyı dörttü: 

- Geliyorlar •. 
• • • 

Kayıkçı yanaıtı: 

- Geldik efendim, ıüle güle .. 
-Eyvallah! 
Nesrinle Celil, kolkola yola ka· 

Clar yürüdüler. Tilki onlan 1iar'§ıla· 
Clu 

- Orman köıküne ğidecek mü1 
teri aiz miıiniz? 

-Evet .. 
- 'Buyurunuz. 

lfmdiler. Tilki atlan lOrbaçla· 
dı: 

- lıPmiz i9! 
Hayvanlar, yokut yukarı ağır a· 

ğır çıkıyorlardı. Nesrin, Celilin 
göğr.üne büzülmüt krmıldayamı • 
yor, nefes alamıyordu. O andaki 
haleti ruhlJ,yeıini tahlil etmesine 
imkan yoktu. içinde hem sevinç, 
!hem yeis, hem korku, hem ceAret 
vardı. 

Bu riiyamıydr, yokaa artık Celi
lin, sade ve tamamiyle Celilin ol· 
muf muydu? •• Neden 1iorkuıu ola· 
"-'}' d'? uı ır ı. 

Keı:ıdine cCH.ret vermek isteme· 
ıine rağmen, bir hini liablelvuku 
ile titriyordu. Gayri i.htiyari, göz
lerinin onune Feyyaz kanlı 
J;aI<r,lan geliyordu. Onun kor • 
INnç yüzünü aörür ıibi oluyordu. 

- İyi misin Neırinciğim? 
- f yiylıp Celil .. 
Celil, .Jailiıinin aaçlannı olqu-

yor, alnm'dan öpüyoT: 

- Benim sevgili kancığım ! 
Cümlesini tekrar ediyordu. 
Bütün yaz, bu kötkte oturacak-

lar, meydana çıkmryacaklar, çocuk 
larmm ao'ğumunu bekliyecekler
(U. Çocuklan biraz büyüyünceye 
b'dar burada k'alacaklardı. latan • 
DUia gittikleri zaman, Cavit hay • 
retten ·dört k'arıt ağız açacaktı .. 

Ne mesut, ne rahat bir hayat ıü
receklerci:. Artık bir kalp, bir l'Uh 
olmutlardı. Onları ancak ölüm a
yırabilirdi, hatta onun bile ayırma 
ıı imkansızdı. Biri, ötekisiz yaıı-
7amazdı ki ... 

Araba birdenbire durunca, tatlı 
lıülya.larmdan uyan6ıılar. 

Gdmi,lerdi .. 

Yazan: Se/8.mi izzet üzerinde garip mütalaalar 
Yazan: rtiyazl Ahmet 

Celil indi, fakat Nesrin kımıldı- • Atina, 3 (Huauaf) - Yunan • • 
yamadı: hariciye nezareti, dahm,. nenre .. Ahmet Kacarın lstanbu dakı zıyaret· 

- Yürüyemiyeceğim, dedi, he- tine ıönderdiji bir tezkerede )eri ve A vrupaya areketi 
ni kUcağma al.. F operini gazeteai taraf mdan ka • 

Celil, Nesrini kucakladı. Ağrr •· rilerine hediye olarak tevzi edilen 
in' yürüdü. Evin bahçesine rirdi- "Kemalin eıiri,, unvanlı kitabm 
ler .• Gözden kayboldular. 

aahftan menini iıtmıittir. 
Arkalarından Ayr ile Feyyaz 

da kötke girdiler. Kapıya yak
latırlarken, müthit bir feryat ku -
laklarını çınlattı .. 

Endifeyle duraladılar. 
Birdenbire Feyyaz tiddetle 

Ayının kolunu tuttu. Herif homur· 
dandı: 

-- Yavat be, bıçağımla elini ke
stcc-ktin. 

Feyyaz cevap vermedi, A
yıyı bir ağacın arkasna sürükledi. 

Kötkün kap111 açılmıı, korkunç 
bir teli.tla Celil dı§arı f ırlamıftı ... 
Kendinden geçmit bir halde koşu· 
)ordu. 

Feyyaz: 
- Haydi, dedi, bundan bathya

Jım .. 
Bakınız kötkte ne olmuıtu. 
CeliJ, Neırini kucağında yukarı 

çrkarmıf, yatağına yatırmış ve mu· 
mu yakıp yanına gelince çileden 
çrJcmııtı .. 

Nesrinin doğum airıları tuhnu§ 
kıvranıyordu ... Celil vaziyetin ve· 
hametini derhal kavradı .. Yabancı 
bir yerde, ıuız bir ağaçlıkta, kü • 
çük bir evin içinde yapayalnızdı • 
Jar .. 

Ne I<omıu vardı. Ne yardımcı 
bulmak ümidi. 

Ne yapacaktı? 
Jjearinin ö~··ne. diz çöktü. Nes • 

Tin: 
- Aman Allah! .. diye feryat e: 

diyordu. 
Ağrılar gittiJ<çe çoğalıyorcfo. Ni

hayet son bir gayretle haykırdı: 
- Ölüyorum Celil, imdat ... Bir 

doktor bul ... 
Evet, her ne olursa olıun, bir 

doktor bulmak elzemdi. Belki de 
geldikleri ar ha henüz uzaklaşma
mııtı ... Y etişmeıi ve bir doktor bu
lup g~lmeıi yegine yapılarak 9ey 
idi. 

Ve deli gibi aşağı indi, bahçeye 
fırladı. 

Yola çıktı ve kotmağa baıladı. 
Çılgın gibi koşuyordu. Nihayet 
bıraktığı yerde arabayı buldu. 

UyUklıyan Tilki uyandı ve Celi
lin arabaya bindiğini görünce tafa 
tadı. İçinden: 

"Vay canına, dedi, kaçırmıı· 
lar !,, 

Celil haykırdı: 
- Çabuk çek, çabul< .. 
- Nasıl olur! ... 

(Devamı var) 

1 Gelenler, gidenler 1 
BUkret el-;imlz latanbulda 

• Bükrcı elçimiz Hamdullah Sup• 
hi Bey dün, semplon ekspreıiyle 
Pariıten gelmif, Tokatlıyan oteli
ne inmittir. 

§ Yeni Moakova büyük elçimiz 
Vaııf Bey dün Y alovadan gelmit· 
tir. 

Kadıköy tramvaylannda 
yeni vagonlar 1 

Kitapta Türkiye Reiıicumhuru· 
na kartı hakaret sayılan parçalar 
vardrr. 

F o perini ızete.i, Yunan hükQ • 
metinin kararından bahıederken 
diyor ki: "Bu kitabm Türkiye 
Reiıicumhuruna dokunup dokun.. 
madığınr münakata ve tetkik e • 
decek değiliz. Bu kitap, tamamile 
edebidir ve mazide cereyan et • 
ınit olan hadiselere aittir. Yalnız 

bizim tuhafımıza ıiden bir fey 
varsa, Yunan hükumetinin Türki· 

yeye kartı ıöıterdiii müfrit neza• 
kettir. Halbuki Türkiye. eaaalr 
meselelerde Yunanistanın bu hat• 
tı hareketini taklit etmiyor. Tür• 
kiye için milli ıarkılarmın:ı ordu
muzdan menettik, bazı kitapları 
aatııtan çektik. Türkiyeyi ıücen· 
dirmemek için daha ne yapacaiı· 
mızı bilmiyoruz. 

Buna mukabele olmak üzere 
Tiirkiye latanbu1dan bize bir ıilrü 
muhacir gönderiyor. Bu ıerait 
tt.htmda mütekabil bir aamimiyet 
ve dostluk naııl olabilir?.,, 

VAKİT - Yunan caı:eteainin bu 
mütaleaaı karp•ında hayret etmemek 
mümkUn olmıyor. Eier Türkiyede 
Yunan CUmhurreisi aleyhinde bir ki· 
tap veya tefrika neıredilml1 ol11ydr, 
yahut Türk aillerlcri Yunan milleti a-

• lefliine "liiı•lyatl De dolu tulalar aöy
leaeydi "Biz Türkiyeyi cUcendirmc • 
mek için §U fedakarlıklarda bulunuyo
ruz. Türklerden hiç l:ir mubbele ıör
miyoruz,. diyebilirlerdi. Bu ıözlerlııe 
de hak verilebilirdi. Tilrkiycdcn Yu -
nanistana bir ıürü muh.acJr ıönderlli· . 
yor tarzındaki tiklyetin eaaıı ise hll • 
yük Millet Meclisince kabul ve tasdik 
edilmiJ bir kanunun, küçük unatlar 
kanununun tatbilandan baıka bir ıcy 
değildir. Küçük ıanatler kanununun 
bir kusuru var iıe Yunanlılann kendi 
memleketlerinde ayni cinı tedbirleri al· 
dıkları zamanlarda taruim edilmcıniı, 
yani bu husuıta aenclcrce ıeç kalmmıt 1 

olmasındadır. Küçük sanatlar kanunu
nun hUkmU bütün ecnebilere ıamil 
olduğuna göre Türkiye ile doıt otan 
hiç bir memleket bundan tiklyet et • 
me.ı iken Yunanlı doıtlanmmn bu ka· 
nunu ıırf kendi ıle7hlerine almmıı 

blr tedbir &ibi göıtenncleri hakikaten 
gariptir, 

Her halde Türlriyede umurnt ma • 
hiyette olarak ittihu edilmit olan hak
lı ve kanuni bir tedbire karır Türk • 
Yunan doıtlufunu ileriye aUrmek ma· 
kul ve manbkt bir taktik delildir. BU; 
nunla beraber Türkiye hükQmetl kü
çük sanatlar kanununun tatbikinden 
dolayı Yunanlılınn fıdaca mUtee11ir 
ve mutuarnr olmamılın için elinden 
ıeJen huıuat bir takım kolaylıkl:ır ıös
temıiı ve bin&enaleyh dostluk icabatı
nt yapmıt oldufunu da unutmamak 
lbım gelir. 

Bir tayin 
Sabık bp tale· 

;e cemiyeti reııı 

~enç doktorları· 
. mızdan Fürun.n 
Jey Suıehri hükU-. 

· •• ıet doktorlujuna 
ıyin edilmiıtir. 

Kadıköy tramvay hattı için 
malzeme ıabn almaya giden Üs · 
ki1dar tramvayları müdürü Ne -: 
mettin Sahir Bey dün Almanya · 
dan dönmü9tür. Satın alman ye- 1 

ni vagonla:dan bir kısmı on ;üne 1 · FhrUzan 
Ki.Gal' gelecektir. . · .. . • r: • 

Füruzan Beye 
~ _ni Y&Zif eainde 
.nuvaf(aluyet te-

8. ıııenııi ederis. 

-22-
Saraydan kendisine "hoı amc· 

di,, demek için gelen Ömer Yaver 
Paıa ile Miralay Naci Beyle gö -
rüttükten sonra balkona çıkarak 
kendiıini alkıtlıyan halka: 

- Cümlenizden memnun ol -
dum. Çok zahmet ettiniz, dedi. 

Otelin birinci kat dairesi tama
miyle Şahın maiyetine tahsis edil
mitti. 

Bir az ıonra da ıadrazam da • 
mat Ferit Pata geldi. Şahı se • 
li.mladı. 

Ahmet Şahm yirmiden fazla 
maiyeti vardı. Amcası Nusretüs • 
saltana, hariciye nazırı Nusretüt 
devle, tetrifat müdürü şehzade 
Şahabüddevle, ıezhade Mehmet 
Hüaoyin Mirza Hanlarla hususi 
tabibi Hekimüddevle ve Lokma· 
nüddevle de beraberinde idi. 

Ahmet Şah, 22 Ağustos cuma 
ıünü sabahı İıplandit otelinden 
çıkarak otomobille iıkeleye geldi. 
'burada kendiıine tahsis edilen 
Söıütlü yatına bindi. Maiyeti bir 
lnıiliz yatı ile Söğütlüyü takip 
ediyordu. Siryoı kruvazörü de 
bunları takip ederek Dolmabahçe 
önlerine aıeldi. Şahı, Dolmabah • 
çe rıhbmında teırifat umum mü
dürü Memduli ve muavini Fuat 
Beyler karııladılar. Sarayda bir 
müddet iıtirahat ettiken sonra 
tahsis edilen üç otomobille Yıldıza 
gitti. Binek taşmda vekiller ve 
ayan tarafından istikbal edildi. 
Vahidettin methalde bekliyordu. 

Akıllarına estiği vakit milletin 
parasını zevk ve aafalarına tah • 
ıiı etmekten çekinmiyen iki hü
kümdar el sıkıttılar, hazırlanan 

ziyafet salonuna girdiler. Ziya • 
f ette Vahidettin, Şaha murassa 
nitanı zi9anını ( ! ) , Şah ta ·"tacı 
lran,, nın birinci rütbesini hediye 
etti. 

Ziyafet esnasında orkestrada 
"ehviyei latife tercnnümsaz,, olu
yordu. Nitan ihdaıi merasimin • 
de de ince saz takımı icrayi ahen 
eylemitti. 

Ahmet Şah, buradan Dolma • 
bahçeye döndü. Bir müddet sonra 
veliaht Abdülmecit Efendi, ondan 
ıonra da Vahidettin iadei ziyaret 
ettiler. On bet dakika kadar gö
rüıtüler. Ahmet Şah Ihlamur kö§· 
künde veliahte iadei ziyaret etti. 

Şahı ve amca11 Nuaretü11alta
nayi getiren birinci otomobili, ha· 
riciye nazırı Nusretüddevle, teıri· 
fal nazınının ve bunu da maiyeti 
otomobilleri takip ediyordu. 

Sefarethanenin sağ tarafında 

lran sefiri, konsol ceneral Ali Ek· 

her Han, sefaret erkanı, ıol ta• 
rafında konsoloshane heyeti mev• 
ki almışlardı. Alt salonda en 
başta cemiyeti civanani lrani, tüc 
carlar, Debistani lraniyan, lran 
hastahanesi erkanı, doktorlar, u • 

mum İran esnaflannın kahyalan 
yer almışlardı. 

ikinci kata çıkan merdivende 
Türkiyede tahsilini yapmıı lran 
zabitleri bulunuyordu. 

Şah, buralardan geçerek ütt 

katta r~mi kabul daireaine çık· 
tı. Salonda Seryoı kruv~zörü ıü· 
varisi ile kolonel Dikı beklemek• 
te idiler. 

Resmi kabulden ıonra ziyafet 
salonuna geçildi. Sofrada ıu ye
mekler hazırlanm19tı: 

Çerez, tavuk çorbaıı, kraliçe 
böreği, lsveç usulü levrek balıiı, 
mayonezli et, sucuk, prens uıu· 
lü kuzu filatosu, belvu tarzı piliç, 
lran pilavı, hindi kızartmaaı, ıa • 
lata, kuşkonmaz, pastalı dondur. 
ma, tatlılar... Kahve •. 

Ziyafette mabeyn muzika11 [ 
muhtelif havalar ça)dı. 

Yemekten sonra tekrar kabul 
salonuna geçildi. Ahmet Şah 'bu ... 

rada Ceneral Frantedeıpreyi, pa· ~ 
panın İstanbul vekili Monsenyör 
Dolçiyi, Rum patrikini, Ermeni 

patriki Zaven Efendiyi, İngiliz 
baş tercümanı Miıter Rayni, Rum 
patrikhanesinin meclisi ruhanf a • ~ 

l h . . .. t ı y za arını, arıc1ye mus e.şarı ıma• 

il Hanı, s~bık Tahran sefiri Sad· 
rettin ve Emin Beyleri, hariciye 

kalemi mahsus müdürü Sadık Ye 
Tahran sefareti müstetarı Safa J 
Feyzi Bey) eri kabul etti. 

Şah, buradan Adaya döndü. 
Ahmet Şah, lstanbulda on bir ıün 
kaldıktan sonra 31 Ağuıtoı pazar ~ 
günü lsviçreye gittmek üzere in• 
giliz kruvazörü ile yola çıktı. 

(t)eY&m.I Y&rJ 

H b. mektebinin Ahmet Şah, 25 Ağustos pazar· ar ıye .. .. .. 
tesi günü İran ıefarethanesini zi- yüzüncü yıldonumu 

r. 

yaret etti. Sefarethanenin içi, ka- • • 
pısındaki sütunlarla balkonu, dış Kutlulama merası_mıne mU• 
kap111 halılarla süslenmiıti. Ka- tekait erk3n ve ümera da 
pınm üstünde Şahın resmi kon - i tirak edecekler 
muştu. Bütün İranlılar, göğüsle· Umum Miltekaidini Aıkeriye Ce-
rinde "Yadigarı mi saf ireti .Ala mi yeti Umumi Katipliğinden: 
Hazreti Humayun Jslambul 1337 Harbiye mektebinin 100 üncü yıl 
cemiyeti civananı lrani,, yazılı ro- dönümünün tesidi için 30 - Aiuıtoı • 

•• .. 934 günü mektepte yapılacak kutlula• 
zetler taııyorlardı. Kapının onun· 
de kurulan takın üzerinde: 

• Zinde hadi Şahenşahi İran, 
zinde badi milleti lran., ibaresi 

yazılı idi . 
Şah, Adadan Soğütlü yatı ile 

Dolmabahçeye geldi. Burada h'r 
müddet jıtirahat ~ttikten sonra 
otomobille 'lf'farethanevP cY;&+: 

Şah. ıefarethaneye girerken, l · 
ran1ılar: 

- Z!nde bat ... Zinde bat ... 
diye alkıtlıyorlardı. 

ma merasimine mütekait erkan ve Ü• 

meranın iştiraklannnt §ayanı an;u ol· 
duğunu ve İ§tirak edecek zevatın rill· 
be ve miktan hakkında malumat ve • 
rilmesi kumandanlıktan tebliğ olun • 
muştur. Muvazzaf si1ah arkada!lan • 
mızın eıki arkadaşları hakkında huyu• 

rulan tamimi takdirkar arzunun ~u • 
kabelei şükranı olmak üzere m~aıım~ 
iştirak buyuracakların davetiyeleri 

1 ve takdim olunmak üzere adreı
cc p 'h' '-- ~ 
1 • • 15 Ag"'ustoı • 934 tari ıne a.-
erının • 
dar katibi umurnili~e ya hiuat ve ,. •• 
but mektupla bildirmeleri rica ol...,. 
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MerakLı bir sergüzeşt romanı 

Edgar Pip'in 
son maceraları 

I~ 
IKütahyada kamp hayatı 

Yazn : Arnold Galopen 

Baron Fregoryo gizlenmiş bir sabıka
lıdır. Malikanesi T uasi hapisanesidir 

Hamzabey köylüleri güzel Üç yazlık - Çamlıca alemleri- Ilıcada eğlenceler-
bir karakol yaptırdılar Bu pahalılığın önüne geçmeli! 
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İneıöl, (Hu.usi) - lnegöl -
Y eni,ehir yolu üzerinde bulunan 

Hamzabey, büyük bir köydür. 
Köyün bulunCluiu meYkiin ehem

miyeti dolayısiyle burada bir ka
rakol tesisine lüzum görülmüttü. 

Fakat köyde jandarmanın ikame
tine yarar bir bina bulunamadı. 

Bu ihtiyacı nazarı dil<kate alan 
Hamzabey ve civar köylüler, ara· 

lannda topladıkları para ile bir 
karakol binaıı vücude ıetirdiler. 

- Böyle muvaffakiyetler benim 
umunımda değil.. Aleyhimde §id· 
detli mücadeleler yapılan bu mem 
lekette bir an kalamam. Evet, İ§· 
leriM mani olduğum insanlar var 
'Ye bunl&r da benden kurtulmak is
tiyoTlar. lıte hen gidiyorum. On· 
lar da sev~nsinler .. 

- Ah Stanley, bu dediklerini 
yapacağını zannetmiyorum ... Gud 
Tayı terketmek servet ve istikbali
mizi terketmek demektir .. 

- Servet.. Kafi derecede ser· 
Yetimiz var. Bankadaki paramızın 
miktarını biliyor musun? 

- Hayır, bilmiyorum .. Elli ile 
altm19 hin dolar arasmda bir ıey. 

- Hayır, tam yetmiş bin dolar .• 

- Bu parayı iki veyahut üç de· 
fa arttrn:biliriz. 

- Kazandığımız töhret sayesin 
de bunu Nevyorkta ve yahut ba,ka 
ltir yerde de yapabiliriz. 

- Bu iddia lkat'i değildir. Bura· 
dan ayrılmak, elimizdeki avı ter· 
lretmek olur. Biraz düfün. 

- Dütünmeai falan yok, hen 
sidiyorum ve benimle beraber gel 
melde tereddüt ebniyeceğini zan
netmek itterim.. 2 

- Şüphesiz ki seninle birlikte 
hen de ıidecejim .. 

Gladis bu ,.özü bir karar neti-, 
ce.inde değil, gelifi güze' 
e&,lemitti. Fikrini anlamak için 
t&zlerine bakacak oldum. Gözle
rinıle karıılatnıı..ık istemediğin i 

hi.aettim. 

Otele gitmek için stütyodan 
çıktık. Henüz yüz metre gitmeden 
kaJ'!mıa Behert çıktı. Bizi gözledi
ii muhakkaktı ve görür görmez ha 
irrmağa baıladı: 

- Edgar Pip ! istediğin kadar 
kendini gizle ... Fakat mahvoldu
luna eminol pis cüretkar .. 

Ve bundan sonra Gladise yak
lqtı ve alayla seli.m verdi: 

- Madam, dedi, böyle bir heri
fin metresi olmak ıerefli bir §ey 
deiildir. Bir 1&brkalıdan batka bir 
teY olmadığını size söylemedim 
mi? Siz de onu baron zannediyor
aunuz !.. Baron Fregoryo ünvam 
altında gizlenmit serseri bir sabı
kalı. Bu Baron F regoryo değil, :S. 
ron Puui'.dir. A11l bu adı takınma 
lr idt. Çünkü onun malikanesi 
Fransada Puasi ıhapisanesidir. Ya 
inan ha:vv.andır bu ... 

~ladis kıpkırmızı olmuftu. 
- Gidelim, eidelim, dedi, bu 

•rh'ot aeneriye cevap verme. 

Etrafmııza birçok figüranlar 
toplanm119tJ. Bunlar bize bakarak 

'bir te1ler söyle!iyor Ye gülütüyor
lardr. içlerinden biri 1apka11nı çı· 
kararak: 

- Merhaba,! ,M. Edgar 
tledi. 

Pip 

Bir bdm sesi de ilave etti: 
- .Bon;lir Madam Pip ! 

Ancak otele girince kurtulabil
dilc. Odamıza çıktığımız zaman: 

- Gtadie, yaYrUm, dedim, artık 
"- ta.Dere ta1'a~mül etmek kabil 
~ldfr. Hemen et yayi topla Te 
lıkrali t adJ •ıı.. • 

- Edelim mi? Pek ili! Nereye 
gideceğiz? 

- Gözümüzün ıördüjü yere ... 
Bunu sonra dütünürüz. 

- Benimle beraber ıelmek is
temiyor muıun? 

- Hayır, fakat, biraz dütün! 
- Dütündüm ve kararımı ver -

dim. Bu pis memlekette bir an 
kalmak istemem. 

Gladis ağlamağa baıladı: 
- Stanley, dedi, sen korku· 

yorsun, bir f eli.ket ıe1me.inden 

ürküyorsun! 

Memleket aıayi!inin ne demek ol
dujunu pek iyi anlamıt bulunan 

hu fedakir köylülerin yaptıkları 

karakol binası mükemmel denile· 

cek kadar lüzumlu krıımları ha -

vidir. Jandarma koiufu, karakol 
- Felaket filan yok. Gitmek is

tiyorum. Çünkü burada k•lınam 
kumandan odaıı ve nezaret oda

filmi }arından batka mutbak ve hama· 
elimd~n bir kaza çlkabilir. 

- Fakat hatladıjımız 
yarıda bırakamayız. mı ve saireyi müttemil bulunmak

- Filmleri ile beraber Allah tadır. 
belalarını versin. Htrifleri yarıda 
bırakmaktan müteetAir deiilnn. 
Sen ef yanr topla. 

Gladisi yalnız bırakarak para • 
mızın bulunduğu ba~aya gittim. 
Banka direktörü derhal yetmit 
bin dolarlık bir tediyeye imkln 

olmadığmı ve ertesi ıün saat üçte 
gelip P.arayı almamı beyan etti. 

Otele döndüğüm zaman Gladi
ıi orada bulmadım. Dqarı çıkmıf. 
Stüdyodaki bazı efyaamr toplama 
ğa gittiği zannına dü,tüm. Allah 
vere ae, Sper' i rörmese. Herif ıe
ne aleyhimde kimibilir ne tezvİT· 

ler yapar. Çünkü, ben GudYay'da 
bulundukça onu elde edemiyec .. 

Jandarma kumandanı Fazlı Ra
tit Beyin delaletiyle meydana ge 

1 

len bu çok lüzumlu binanın İn!a 

ıında Hamzabey, Bayrampafa, 
ÇaYuJ, Fmdıklı, Dömez, Kozluca, 

Karalar, Tekke, Toku9, Beyiyü • 

rük, lıkiniye, Akbqlar köylüleri

nin paraları ve emekleri Yardır. 

Bu köylerin uyanık ruhlu muh
tarları memleketin hükiimet ve a

sayiıine miiteallik i,.tlerde ne ka • 
dar faydalı bir uaeur olduklarını 

yaptırchklan eıerle isbat etmekte-
dirler. · 

Ha111dl 

ğini pek ala biliyordu . . Hummalı 
bir heyecan içinde odada dolatı • Konyada çıkan Zaman 
yordum. mecmuası Beyşehrine 

Şimdilik Edıar Pip olduium bir tenezzüh tertip ediyor 
şüphesi 'altında idim. Bir kaç gün Konya, (Huıuıi) - ~ehrimiz • 
sonra Pariıten etki.lim geline~ Ed de çıkan Zaman mecmuası, me.,.
gar Pipin ta kendisi olduğum mey leket ıençliii araımdaki samimi 

dana çıkacak ve bütün ~ir halkı tanıtmalann ve cuma ıünleri ef· 
nın maskarası olacağım. Bunun lence bulamamaktan eYlerine ka
tyiıi Gudvaydan uzaklaımaktır. 
Pariste polis makarnalı bazı itlere 
üç günde değil, üç ayda ve hat· 
ti. üç senede hile cevap vermezler,. 
Bu da ancak nüfuzlu adamlar aa· 
yeıinde olmaktadır. 

Ah fU Kuverven hatuna ne it • 
ler açtı. Allah yüz bin helis!nı ver 
sin! 

(Devamı var) 

Bu herifi dereye ~ötü
rün de sulayın! 

Gönenin az ilerisindeki tq oca
ğından taı almaia aiden Bahke. 

sirli Naim oilu Ahmet, ocaktaki 
ameleden su iıtemit, fakat amele 
batı Kürt Mehmet: • 

- Bu herifi dereye ıötürün de 
sulaym ! demittir. 

Bu tahkir üzerine Ahmetle 
Mehmet arasında bir ağız kavauı 
ba,Iamıt ve neticede Mehmet Ah
medi iri bir tatı batına YUrmak 
suretiyle arabadan dii!iirmÜ! ve 
dövmeğe baflamııtır. 

Ahmet, vaizyetin bu feci tekli 
karıısmda bıçağını çekerek kür· 
dün göğsüne saplamıt Ye kürt 
Mehmet o anda ölmüftür. 

Aarabacı Ahmet yakalanmı~ 
tn. 

pantp kalan Konyalıların bot ıün
ler ıeçirmelerini temin maksadile 

Benehir kazasına bir tenezzüh 

tertip etmittir. Bu ıezintiye tim· 
diden pek Çok kimseler kaydolun· 

muttur. Seyahat önümüzdeki 
pertembe ıünü aktamı saat 18 de
dir. O alqam Beytehir belediye
si ·tarafmdan ltkender denilen 

meTkide hazırlanacak olan çadır· 
larda ıece ıeçirilecektir. Ertesi 

cuma ıünü ıezintiye ittirak eden
lerin hot ve eğlenceli bir ıün ge

çirmeleri için tanzim edilen prog 
ramda ıüreı, yüzme, aYcılık ve a

tıcılık müsabakaları, bisiklet ya • 
l'J!ları vardır. Öğleden sonra 

• Beytehir ıölündeki adalara ka .. 
· yıklarla gezintiler yapılacaktır. 

Aynca Beytehirinde bulunan Eş
ref oilu cami ve medreaeıi civa-

nnda Eıref oiullarına ".e Beyte • 
hu tarihine ait )>ir de konferans 

verilecektir. O aktam ıeç vakit 
Benehirinden hareket olunarak 

ıaat 23 te Konyaya aYdet oluna-
caktır. 

Bu gezintinin büyük rajbet ıö
receii timdiden hisaolunmakta • 

dır. 

Kütahya (Hususi) - Bütün Kü- mini minilerle seksen ya§ındaki 
tahyalılar yaz mevsimini tamami· ihtiyarların bile yanyana yüzdüğü .. 
le bir kamp hayatı halinde geçiri· nü görürsünüz. 
yorlar. Her Kütahyalının ıehird~- Bir kasabadan daha kalabalık 
ki evinden batka gene onun kadaı olan Ilıcada insan sıkılmadan va • 
lüzumlu sayılan bir de çadırı bu· kit geçirebilir. Çamların altından 
lunur. Yaz ayları bu cadırlarda ve saz ve ıarkı sesleri geç saatleri 
kasabadan uzak sayfiyelerde geçi- kadar duyulur. 
rilir. Bu yerlerin en mühimmi Ü<" 
tanedir: Çamlıca, Yoncah, Ilıca ... 

Çamlıca en yakını olup şehir
den bir saat uzaklıkta havası, suyu 
enfes, ucu bucağı bulunmaz biı 

çam ormanıdır. Tatili olmıyan me· 
murlar, her gün i!İnin baıına git
mek mecburiyetinde olanlar ça · 
dırlarını bura.ya kurarlar. Bunlar 
sabahlan günetin doğuşunu sey· 
rederek giderler, akşamları guru· 
bun güzelliğini seyrederek döner· 
ler .. 

Bu, daimi oturanlardan batka 
her cuma büyük bir kalabalık Çarr 

lıcaya akın eder. Kuru cam · 
takları ate§İnde kızaran kuzular 
koyu gölgeliklerde yenir; buzlu 
kaynanklardan suları kana kana i-

çilir; çam kokulu temiz hava ilt' 
ciğerler yıkandıktan sonra ya b-0 ' 
bir ay ıtığında, ya yıldızlı bir ıe· 
cede tehre dönülür. 

Her sene Haziranın üçüncü cu· 
masında "Kiraz bayramı,, buradz 
yapılır. 

Yoncalı; onbet kilometre me· 
safede kükürtlü ve çelikli iki !İfa· 
lı suyu olan bir kaplıcatiır. Bura-

daki kiralık odalardan ba§ka kırk 
elli çadır daima müşteri ile dolu
dur. Dere kenarındaki söğüt a
ğaçlarının altında banyo üzea · 

rine uyku kestirmek, ağustos öğ· 
lenlerinin boğucu sıcağını duyma· 
mak pek imrenilecek şeydir. 

Ilıca: Kütahyada& bir arabaya 
atlayınız, yirmi sekiz kilometrelik 
yol ıidecekıiniz. Üç buçuk, dört 
saate kalmadan lhcadaıınız. Bir 
tarafı çıplak bir sırt, karşısı çam 
ve me§elerle örtülü kü~ük bir da· 
ğın ortasındaki bu dereye sanki 
birordu karargahı gibi yüzlerct> 
çadır kurulmuı .. Ayrıca. kiralık o· 
dalar, tepelerdeki beş altı daireli 
tpartmanlar tamamiyle mütteriy· 
fe dolmuş. Muhakak ki daimi o· 
larak binden fazla inıan burada 
bulunuyor. 

Ilıcaya gelenler yalnız Kütahya· 
lı değildir; Eıkitehir, Bozöyük, İn· 
önü ve Söğüt halkının bir çoğu bu· 
rayı ziyaret eder. Yalnız bany' 
yapmaya üç dört gün için gelen · 
ler olduğu gibi iki aydan fazlt 
burada oturanlar da çoktur. 

Bu kadar rağbeti celbeden Ilı· 
canın ikisi sıcak, birisi ılık olma1' 
üzere üç hamamı vardır. Muhtelif 
evsaf ve kimyevi hassası olan bu 
suların sinir, felç, romatiz~a has· 
talıkalrında şif ası tecrübeli imi,. 
Bu hususta hikaye gibi anlatılan 
bir çok hakikatler dinledim: Sırt 
ta gelip yürüyerek giden kötürüm· 
ler, ağrıları dinen romatizmalılar 
velhasıl bin bir derdine deva bu· 
lanlar varını§ .. 

iyilerin iyisi manasına "Hasül 
has,, adı verilen ve suyu k?rk da · 
mardan gelen açık havuzunda gü · 
net doğmaaından 6a§hyarak gec~ 
yarısına kadar yüzenler eluik ol · 
maz ve burada \iç dört yqmdaki 

Hava bilhassaalqamları nefis
tir, gündüz pijama ile terliyenler, 
gece kalın paltolar içinde Ü!Ürler .. 

Ilıcayı belediye, her sene 800 
veya 1000 liraya kiraya vermekte 
idi. Bu yılki müsteciri ise 560 li
raya tutmuştur. Fakat bu senna· 
yenin yüzde 500 kar temin etmesi 
iıten bile değildir. İ§te ba· 
sit bir misal: Güne,ten muha· 
faza için her çadırın önüne kesil
miş çam dallarından bir kulübe 

yapmak mecburiyeti var. (Talvar) 
denilen bu kulübeciğin çatısını 

meydana getirecek yirmi bet, otuz 
ağacın her birinin kirası onar ku· 
ruştur. Dağ başında. iki metrelik 
bir çam odununun on kuru!a - sa· 
tılı!ı değil ha - bir hafta müddet-

le kiraya verilmesi ihtikarın !ahe
ser bir örneği değil midir? Köylü 

ormandan keserek hayvanına yük 
leyip getirdiği bir yük odunu on 
kuruşa satarken müstecirin binler· 
ce ağacı - hem de her birini bir 

kaçar defa - onar kuru!& kirala
ması görülmüt fey değildir. Dün
yada h~ bi altın sermaye dahi. 

bu odun parçaları kadar bere~ctli 
temettü getiremez ve bukadat çok 

mü§teriye devredilemez .. 

tli§ilmeden geçilemiyecek ikin

ci bir nokta daha var: Burada es· 
kiden beri i.det olduğu üzere ha-

mama ve banyoya girenlerden pa· 
ra alınmıyor. Çünkü, bakılsa cen· 
net kadar güzelle!ecek olan bu yer 
ler, Hazreti Adem zamanından 
kaldığı gibi basit tekilde duruycr 

ve ·müstecirler hiç bir masraf yap· 
mıf, hatta bir çivi bile çakmıt de· 
ğillerdir. Fakat bu sözde bedava 

hamamlara girenler bir kahve iç· 
meğe mecbur tutuluyor ve bir fin· 
can kilhve cuma günleri on kUTu· 
şa satılıyor.Haydj buraya keyif 'et· 

mek üzere gelen ıehirliler hu pa
rayı verebilsin diyelim. Fakat yir
mi yumurtasını, yahut clört kilo 
buğdayını ıatarak onun bedeliyle 

ancak bir fincan acı kahve içmek 
mecburiyetinde bırakılan köylüye 
acıyalım doğrusu gunahtır bu .... 

Esasen müstecir bu adaki bir 
kahvehaneyi 200; hanla kasap 

dükkanını 250 liraya ikinci bir ,ah 
sa devretmekle icar bedelini cok· 

tan çıkardığı halde kendisine ka· 
lan diğer kazanç vaııtalarrndan bu 

derece ihtikara sapma11 çok gayr.i 

meırudur. Zaten çadır veya tek 
oda kirahyanlar her gün için 25 

kuruf, apartman denilen kır evle· 
rinde kalanlar otuz lira aylık ver· 

mekle kafi miktarda masraf için· 
dedirler. . 

Daha ziyade 11hhat me.ele.i İ· 
çin bu kadar zahmet ve masrafa 

katlanan halkı fazla istismar eden· 
leri alaka~ar makamlar görmeli 

değil midir? 

F. D. 
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vusturya müstakildir, bundan son
ra da müstakil devlet kalmalıdır.! 

Tramvay, telefon, su 
ve elektrik " 

Diler taraftan, tramvay ücret • 

Avrupa devletleri 1914 dekinden daha kuvvetli· · 
olarak müellih bulunuyorlar 

· leri, elektrik fiatl-1, Oıküdar 

ıu tiıbtl a..ı. tlcntleri hakkm• 
daki tetkikat ve çalıf111alara dair 
yeni mah\mat edincUk: 

hl,. 1-pekili, MUMOlini, 29 
1134 tarihinde, yani A· 

a hadiaelerinden evvel, 
Freie Preue,, ıazeteainde 

lllakale nepebnittir. Entret • 
l:nııduiwnuz bu makaleyi ik· 

ediyoruz: 
ec~riyetin yaptılı en büyük 

zuhurundan yirmi sene 
hlll Anupanın tali ve mu· 

tİ o harp ile ve o harbi 
tullı muahedeleri ahklmı 

Yin olunmaktadır. 
1119 • 20 muharebeleri hakkın· 
\aulÜn Avrupada Ü9 muhtelif 

kuvvet, üç muhtelif fikrt 
an 11e üç muhtelif ıörüt ha· 
İr Ye bunlar ataiıdaki ırup· ı 
temsil olunmaktadır. Yani 
.. bir tarafta ıulb muahede·ı 
en faydalar ve hatta hazı 

1 
de haddenqırı ve çolun 

ilıde faydalar elde edenler 
uyor. ikinci ırup, harpteki 
biyetle arazi kaybetmit ve 

1 cezalara çarpılmıt olup ıulh 
delerine kartı mücadele et· 

iıaret edilen noktai nazarlarında ziyet, yalnız milli Mbeplerden do· Mal6mdur ki, 7eni hatlar inta 
sebatla ıuara mecbur olduklarım layı delildir. ltalya, ayni zaman· etmek için tramvay tirketinin 
ve tarih diumikinin iıtilzam et· da ıulhu temin ve tanin edecek 1926 danberi halktan toplamıt ol· 
tiii tekilde bir tadilit ile bu nok· olan hak ve adalet etaılarmdan dulu parayı ıeri venneai llzım 
tai nazarların deiittirilmiyeceii • da mülhemdir. Trianon 1Ulh mu· ıelmektedir . . Toplanan ~a bir 
ni farz ve kabul etmek için orta· ahedeleri Macaris~ı bütün ma· milyon 883 bin lira tutmaktadır. 
da bir ael»ep ypktur. nuiyle boimuıtur ve boiul~ut Şimdi vekaletçe feıholunan 926 

Franaa, kabine1ini ıuUı muahe- Macariıtan yaf&y&maz ve Tria • muka·yeleıinin bir Mrmaye bir de 
delerinin hamili ıaymaktadır. Ha· non ıulh muabedelerini tamra ·· intaat kıllDI vardır. Bu hatlar 
kikatte İM Frama yalnız re•izyo- maz. Bir çok Fran11zlar dahi bu meseleai intaat kısmiyle allka • 
nu tehire ye onun muslihane Af. vaziyetin döiru olmadıiını ve bir dardır. lnıuı dütilnülmüt hat • 
balarını müzakerelerle az çok u • harbe y&lıut Milletler Cemiyeti lardao da .yalnız Ffdirnekapı yolu 
zatmaja muvaffak olabilmektir. pakbmn 19 uncu madd .. inin tat• yapılmıı bulunmaktadır. 
Filhakika 1Ulh maahedeleri ucu • bikina müncer olacaimı takdir e- Ediraekapı hattına takriben 
be.inin kaç maddeıiıabı tatbik e· diyorlar. Bununla beraber ba 300.000 lira harcanm'fbr. Bu iti· 
dildilini ve kaç madde1inin terk maddenin tatbiki bana Proplema· barla timdi tirketln bir buçuk mil· 
edildiiini, yahut deiittirildiiini yon IU. kadar iade etmeli icap tik bir .meaele aibi ıörünüyor. 
teabit etmek için enteretan bir etmektedir. Bu para hiik6mete Ben Trlanon muahedeai revizyo • 
teJ olurdu. Bizzat reımi Franıa na tabi tutuhnabızın Tuna bav • verilecek ve nere7e kullanılacaiı 
Ye Franaa hük6meti: Sulh mua • Vekiller Heyeti karariyle belli o· 

zaıında az veya çok devamlı bir 
lıedelerinin cleiitmez 9eyler olma· lacaktır. 

mütareke yapılabilirse de fakat 
dıiına ve ~etlerini kaybede • Bu paranın iadıi cihetinin ko • 

bir müıaliba yapdamiyacaji ka • 
ceklerine Ye onları kurtarmak için misyonla allkuı )'Oktur. Şirket 

b naatiodeyim. . 
en iyi ta iyenin o muahedeleri ye· heaabını yapacak ve Nafia V eki· 
ni ve hakiki ahval ve vuiyetlere Diler matlup devletlerden Jetinin tuvihini bekliy~ektir. 
tedricen uydurmak tabiyeıi oldu· Türkiye Sevr muahedftlinin Re- Talebe biletleri üzerinden ya· 
iun• kanaat ıretirmek suecburiye· vizyonu meıeleıini ıillh kuvvetile pıluak tenzillt, amele ücretleri 
tinde kalacaklardır. kendisi için temin ve iıtihtal et• ve mmtakalar tayini hakkında he-

•. .. IST'l•p _her ne kadar Ben : öyle zannediyorum ki - mittir. nUz bir te1 roktur. 
•· - küçük itilifa vaki taabhüdatı ma· Revizyon meHl.,inde Bulıaria- Fakat çok yalunda, tramvay 

erden İM ele - 1919 ıtatü· 1 tanın vaziyeti dailD4 çok ihtiyat• 
Avrupanın tekrar kurut • ni o muaydı Franaa müzakerele· biletlerinin yeniden inclirilmeıi ko 

· k .,. re siritmek ıuretiyle mevcut ah· lı olmaktır. . nuıulu•ken bunlar da birlikte ıö· 
!\J!.Mlbıi jn ipf etmeei .. • N · M ahed l .:.Lı:.• " 
•reldlil~ val ve ıeraite uymak yolunu ihti· etıce - u e er anaamı· ze •lı""• .. •k, her halde halkın da· 

N• ':"•••..-indedir. b l h.:.•-•- dak ,.. ·-
ihayet bitaraflar da vardır ki yar ederdi. Fakat küçük itilafın nın ma fuz tutu maaı a&&JD i ha çok menfaati temin edilecek. 

't'.··11- r... d f bazıları ~ •i-•i ıraııık1ar1nı L--be ıirarın, bu muahedelerin Reviz • ' ~r. · • aı naaaa. 'drunrre e nU uz· -v<- ~ ~ " 1 

~lf tnıP w.ıa .... ~..ı..ı.-..-.•~·· ~ ırN& ~i .... hırı·iı hekk .... akı ıw ......... iealai Mtli-
&Jiif ederek kulaamaktadır • Jerini iki miali. hatta Uç ..ıa art· ı.lep fiva ilW aft- WIWidt lıiiaind• .... ra oam eneJlri 

• tırmqlardır. Binaenaleyh bUDlar hemlhenk bir vaziyete aokulmuı 1923 mukavel~i keadllitinclea 
~et'aa7 zihniyetini muhafaza et her halde statükoyu muhafaza Avrupa ıiyuetinin en büyük me· meriyete seçmit bulunmaktadır. 
.~aıı ıalipler föyle diyorlar: etmek istiyorlar. Fakat .bizzat kü· 1ele1idir. 1918 denberi bütün dik· Bundan önce, tirket, Veki.letle 

•rıa7, "9eriyet tarihinde çiik .itilif İiinde de vaziyet bir kat •e itinalar ve Avrupa siyue· müzakereye ıirifmitti. Talebe • 

den 7alpız on bet T&flll& kadar o
lanların temillttan iatifatle etm .. 
si muvafık ıörülmüyordu. On bet 
yapndaki talebe, ancak olta mek· 
tep talebeıidir. Tenail&tın üııi • 
..... takl111iDe lraUr tetmil .. 
Tramva7, telefon, ıu 2 
dilmeıi, amele ücretleri, mantaka· 
lar meaeleıi üaeriacle mbekwe • 
ler ilerliyordu. Fakat nlba7et 
it aermaye meMleaine dayanınca 
ibtillf çıJumtb. Sermayenin lı • 
viçre frankı mı, Franeız frankı mı 
olduiu üzerine ul&fıl&1111Jordu. 
itte timdi, ' V ek&let, ıirketin 1928 
mukavele1ini bübütUn fe.hetmiı 
ve yukarda yazdıiımız ıibi, on • 
dan enelki 1923 mukaveleai "o
tomatikman,, meriyet eaha1111a 
ıeçmit bulunuyor. 

Sermaye ••11ncla Frew Fraa
pna aYdet edilmiftlr. Falsat bu 
mukaTele, ne amele iicntl.t, ne 
talebe temiJib, ne de mmtab 
m ... ı .. ini ihti•a etrffclili için, 
yeni ücretler konuıulurkea aJJX& 
bunlar da 16• iinilne alnuıeak Ye 

halledilecektir. 

Elektrik tarif Hi de ton teklini 
almak üzeredir. Şirketin on altı 
buçuk kurut üzerinde nrar etme
ıine rajmen Nafia •• belecli7e 
murah .. lan kilo.at ltqma on 
bet kurut telbit etmiflerdir. Bu 
tekilde tamim olunan rapor Na• 
f ıa Vekaletine ıinderilmiıtir. 
V ekiletin de tarif eyi on 1'et kurut 
olarak tudik etmeıi kunetle ih· 
timal dahi\ndedir. 

'Nafıa , Vı ıki.letinin tebliii üıe
r1- .ı•w. baTNPl ye IU ... 

atlerincle de ehe~ lilr ten• 
sillt yapılması beklenmektedir. 

Oıkildar IU firketi komiıf"nu, 
amele ücretleri ha~·~da tetki· 
kata devam etım~'· ' • ·''r, 

11.fhayı letlcil eder, ve Venay •ahdet ve iltikrar ıöıtermiyor. tinin ıayretleri bu meteleye tev • 
lll~ed .. i kimıenin iliıemi. M ... li, Hariciye Nazırı Benea, cih olunmu,tur. Bu me1elede te· 

'- . bir tahe1erciir.,, Titüleakodan c!aha az muannit ıi· barüz eden iki premip yekdiıeri· 
trupun parolaıı: "Mevcu. bi ıörüııüyor. Filhakika Çeko~!o· ne yaklqtırılmazıa Avrupa ıüktin 

... ~faz-;.,.dır. nkya hariciye nuırı zaman za • bulmıyacaktır. Galiplerin meaer• 
~lar fiyle diyorlar: man revizyon imkanlarının hava retli ve imirane teıleri, mailup • 

._... ~üte ... ir eden içtimai almu bir IUNtte kapalı olan ka· ların proteıto ve ıikiyetlerini ıui-

Hitlar Hindenburg'un 
meziyetlerini sayıyor 

~. !enalıklarm me1Uli7et pılannı taze ha.va cereyanlanna turamıyK&ktır. .. <Bat &araıı 1 
IDcl IQlfildal 

• ti aulh muahedelerine açmakla zevluyap oluyor. Keza· Londra ve Roma :yukarıda liy· mana11 Yanlı. O, .bizim hepimiz 
.,, Bu ırupun paroluı: "Sulh lik ·mailup devletlerin de vahdeti lendifi ıibi Anupa miivazeneai içia Alman milletipin inkir oluna· 

~~rinin revizyonu,, dur. Ye toplu bir vaziyetleri yoktur. uiruna ayni ıiyaıeti takip etmek· llUJ.acU kuclretinin bir ifad•İY • 
u ırupun parola11 iıe NUJonal .-yaliltler Alman yada tedirler. Y almz tabiat ve mizaç eli. Azia lliJe ıon ihtiramı yap• 

,.: "Sulh muahedelerinden iktidar mwkiine ıeçinciye kadar fadcı dolayniyle bazı ibtillflar mıya -buırlaadıiıma bu anda nü· 
.:.. &dalet eaatlanna muyafık .,Koridor,, mHelHi Alman Iİya • vardır. Hakikatte de müvazene mune olacak b~yab.nın vüaat ve 
ı.., terin mahfuz kalmuı ve aetinin ana davuı ıibi ıörünü • politikası ,Uçtür. Zira mühim büytiklüftlnü hı1tedıyo~.,, 

teJden evvel cihan ıul· yordu. Alman - Leh itilifı bu menfaatler yektiıeriyle ihtilif ve M. Hitler, maretalın hay:::~ 
't -:-faza ve temin edil • metelenin hallini on tene için la· tezat halindedir ve muhalif fikir- anlatırken, doid":"' . .za~ . 1 

~ı·"rupa medeniyetinin in· lik etmittir ve bu euretle tehlikeli leri mütkülit ve ademi muvafa • düny~ ıiyul vaı~e!ını ç~ı' 
c.k.!~ini hamil olan harp- ihtilaf bertaraf edilnıittir. Alzaı kat vadiıindeclir. ıenç Hındenburıun ıçınde buyu · 

--~ ... i.-.-..~ . . eti ıuretiyle ıulh mu· .. .. dilfil ıilaıat prtları '6zden ıe· 
· . te..ı-ik ve temyı··den bir çok defalar tek manalı bir Bununla beraber Muvuene . . &I :...; ki• 

m • 1• "k lh" • d' k d çırmıı ve em-T •• r • 
'1..~~ı.,. Loren hakkında Mitler tarafından po ıtı uı,, ıu u tım ıye a ar "- Hindenburı daima Alma.n-
1...~erden . ti"f d tm' feraıat ifade olunmuftur. temin eden ve bundan ıonra dahi amızm milletimiain bizmetindf' 

h);..ı. ıı a e e ıt . d ,_ 1 A 1• • Y ' ........... td .. .., ~pu Franta tara. Saar meeeleıi 1931 kliıunuaa • temın e ecea o an yeıane po ıtı- bulunmuttur. Ceneral Ye kol or-
._.. ~etlUmekteclir Ye Fran niıinde vuku bulacak reyi ima kadır. Unutmıyabm ki Avrupa du lmmendanı olarak 64 Yatında 

........... ""-bedelerinin bekçisi tevdi olunmuıtur. AYUlturya me· devletleri burün 1914 dekinden mimletten çelrilmif, fakat dünya 
ile ril:.i bir rol oynamak ıeleıi, yalnız Avuaturyaya ait daha ziyade kuvvetli olarak mü· harbi patladıtı vakit imparator ı.u 

?. e oldufunu bilhaua Bar- bir meıele delil, ayni zamanda sellihtırlar ft ancak Londra - harpten aıla maul olmıyan bu a· 
-.. ito- ah •. 1 '-· · bir Avrupa meaefeıidir. Anu • Roma Diaıonal bir müademe.n d ı.. b Jt.- .. _ Ei-'-- if&cl J .. ley atı ı e aat· J • amı .,. •!•na ça ...... 19...... -

""-thap~ etınıi,tir. turya müstakildir ve bundan ıon· ve binnetice bir feliketi menede- 0 zamanlar ıiyuetimizin idaresi 
' lat• r lrupu, kendileri için ra da müıiakil bir devlet olarak bilir.,, de aıkerl idaremif ıibi dahiya~ 

• llladı Ahnanrada hulu· kalmalıdır. Almanyada baZı ma· olaydı, Alınanyamınn tarih huzu-
. hafi1in taraftar olduğu "•ıırka doğ- Şüpheli hir ceset bulundu nuıcla uiradıiı ailletlerin en alt· 

ll'ııp ltalya Ye lnrHtere ~ ittiaa,, planı ründen süne daha' Evelki ıece Hürriyet lepeıi ci. rının aniine '411Çilmit olacaktı. Hin· 
•• lıı ~ıU edilmektedir. 1- zıyade WM1b&Jmaktadır. vannda Yorrancı &ahçai mevki· denburı ikinci defa f)!arak itten 

'•~'~er , aoırafl vaziye· Huıenberı muhtirası tekzip e ·ı inde bir ceıet bulunmuttur. Tahki· çekildi, fakat 1925 eeneai nİlam-
cl._İ& 1 inldtafın ıevk •e il· difmittir. Ruya daima kunetle· kat neticesinde cetedin Tophao~ nın 2Ş ıncı ,unu ikinci defa ola· 
~ ~e hra ınüvazene te· niyor ve ihmal edilemiyecek bir civarmda dolaf&D yerıiz yurtluz r.ak it batma ve hu tef er Ahr • 
~1ed:• ~~larile bu bü· aıkerl devlet halini alıyor. Hak· takımınfİ~ Şaim İıminde biri ot- mUletinin idaresine çatmlclı. Er 

y.~--~'-· llluıterelcen hareket lı .1ebep!er~ dayanarak en ziyade dutu anlqdmıttır. Ceset 9üpheli . iyi ~an maziıiyle h9!i~izin. e-. 
~:~ ilcr re:ızyon ııtıyen devlet Macaristan· ılrüldüiünden morıa n&kledil· meli olan en IJi Alman ıatikbalın' 

1 edilttn anıpların drr. ltaJyanm bu itapta aldıiı va· mittir. iamiııde birlottirmit olan Hinde• 

bursun tarihi meaiyetlerini h•1• • 
canla ve minnetle kaydedi7orum. 
Hindenbarı ilmemiftir. O, mille· 
timisin ölmiyecekleri arumda 
Alman de•letinin Ye Alman mille
tinin ebedi bamiıi olarak J&tlf& : 
cakbr.,. 

T. D. T. Ce~lyetinin ~ 
bir tebliti 

latanbul, 8 (A.A.) - T. D. Cş 
umumi kitipliliaden: 

18 Aiuttoe lDI te ~l•c•k i· 
kinci Türk dili 1mnaltaJına ua o
larak iıtirak eclecelderin 15 Tem· 
muz 1934 alcp•m& " dinleyici 
olarak ıelmek letiyenl.m temmuz 
tonuna kaclar müracMla ilim ve 
adrealerini bildirmeleri •e azadan 
bir tez irat etmek iatiyenlerin tu• 
)erini de 15 temmuz 1934 akta • 
mına kadar cemiy4'te vermeleri lü· 
zumu, mayıım ikinci haftaamdan 
beri hir çok defa illn edilmifli. 
Bu mUddetl~rin hepıi de bitmif 
ve kurultayın ~lmuıaa pek a• 
zaman kalmıı olduiu IWde ıene 
müracatlar vuku 1tulmaktadıt. 0-
nümüzdeki laıa müddette aıml7M 
kurultayın çahıma pro«J'&llUDI 
hazırlamak ve da•etiyeleri daltt· 
mak iılerlyle ulratmala mecbur 
olduiundan artık 1Jundan iDii!'& 

ne tıtirak, ne de tez için müracaat 
edilm_..i rica olunur. 
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TAKViM-
SALI Çaqamba • 1 AJutos 1 AlallOI 

15 R. Ahar H R.Ahar 
Gü• dotuşu S.02 ı<.03 

Gün batısı 19.20 19,111 
Sabah aamuı 406 4.08 
Oğle namazı ıuo u.to 
ikindi namazı 16.13 16. l'l 

ltizite parası 
Atşam ııamuı 19.90 19,18 
Yatsı namuı 21.06 ti.O• 
imsak 3.03 3,0'\ 

Yılın grçea ıünlerl ll't 113 
almıqan lıekim 

Yazan : Sadri Etem Yılın talan ııllnlerl "' Ut 

Daha küçük çocukken mahalle· çıkarken ihtiyar yamalı pantalon· ,, il 
de adeta bir ubbiye tefkilib yap- lu adam doktorun eline dört kiğıt L R A D Y O __ 
mıfb. Bir sün mahalle çocuklari· ııkıtbrdı. Doktor bu parayı acaba a.:= ::o==;;;a;;=====;;;ı----=-=-

1 B ug Un le döTiifürken bqrm yan dı. Sü- alaam mı diye dütünürken ıözüne 
reyya elinde tentirdiyot titeai: hutanm oduındaki kırık cam m,. 

- Aman aakın vakit geçirme ... ti: 
Ba1>am iliçıızlıktan genç yqında 
öldü ... Diye büyümiif te küçülmüt 
hir adam cerbezeıiyle yarama pa· 
mukla iliç ıürdü. 

Bir gün büyük anneaiyle bize 
sece yabıma geldiler ... Büyük an· 
neainin gözleri tit titti. Süreyya· 
nın gözleri kıpkırmızı olmuı tu. 
Ne var demeğe kalmadan, büyüle 
anne alnının çatkramı yeniden ıar· 

- Alınız bunlan da hulanın 
batı ucundaki kırık camı falan ta· 
mir ediniz, diyecekti. Fakat bilir· 
diki birden cömertlik ıöıterip dört 
lira vizite paraıını veren kuahalı 
adam aade kızını ıeven adam de· 
ğil, kendi ımıfmın fevkinde gö
rünmek iıteyen bir inıandı. Onun 
fukaralıjı yüzüne vurulmazdı. 

Hekim nezaketle: 

ISTANBL: 

18.30 - Plak neıriyab. 19 - Me· 
At Cemll Bey tarahnclmt soeaklara ma • 
sal. 19.30 - Türk muıiki neıriyab: 

(Stüdyo aaz heyeti ve Rifat bey, Bel • 
ma, Mehlika bannnlu.) 21.20 - Ajanı 

•e bona haberleri. 21.30 - Radyo or
keıtra11 tarafından karııılc pro,..am. 

na Klaz. B1'Juucş iM m. 

11 • 15 GlhldU. Defrlyail.. 11: But .... 

berlerl. 11.03: Kal'lllk llalterler. 81.IO: Vlll· 
Tenlte. 20.'°: PIAk. 11: Koafenu. 21.11: 

mağa çabalarken Süreyya: 
- Annem, dedi, öldü ... Ne ya· 

palım doktora ameliyat paramız 

Radyo orkntnuı. tarafmdaa leafmalk lcn

eer. S!,15: Konfenu. U,IO: lleafolllk kon· 
eerln deYIUIU. ıs: llahrler. Si.il: PIAk. 

- Efendim, dedi, tunu ıizinle ll!I nz. VA~VA. lMa m. 

bölüıelim, muayeneden aonra ıiz· ıı,ı:s: ı,11~ " u1re, ti.il: •••rler, 

yetifmedi. 
den alacaiım olıun... 21.11: BayraU&n Daldea Vapertn '<l!llesfrl· 

ihtiyar, doktörun .,Üzüne hay· ~) ts1m1.ı eperuı. n.aa: Konfenpıa. n.4c 
Süreyya içinde iki büyük yara retle baktı. ~özleri açıldı, yüzü· Damı plAldan. !S: Mul&llabe. ıa.o5: Mu· 

nm hattan aonauz birer nida itare- .alaabe. ile içli ve ıeuiz büyüdü. 
• • • ti keıildi: "Allah, Allah, bu da ne 918 

Khz. PRAG ' 10 m. 
(Prens Medikal) Sürewvadan b d d "b• L... ·ki ıı.o~: Tapaıd <pWr 11e ......., fUllıla-ı ı içim a am,, et' il ı __,mı 1 ya n.) ıı,u: lllvuheh n: Haberler. n.06: 

l:tahıetti. Onu Lozan bp fakülteıi· na aalladı Te hayret içinde iki lira· Orkestra kon1er1 ıı.ıa: Pllk. %Uti: tas1-
ne profeaör .Aııreje tayin ettiler... yı cebine yerleıtirdi. 117.Ce 11.üerler. 

Fakat il~ız ölen babalar, ameli· Doktor erteai süne ve tekrar MG hhL BUDA.Pqn:, Al m. 

yat paraıı veremediii için ölen a· ıeldiği zaman ihtiyar onu içeri bi· ıuo: Neıeli nnı•ll•he. ıı: .Mmlld men

nalar, memleket harabeleri arum· le almadı. Batka hekim getirdik. 1ım1. ıs: Haberler. ıs.'°: Balk pr1n1an. 

da ataız ve ae11iz bir kafile halin· diye kap_ıc:İan ıavdı. Bu vaka ka· 191: Kllz. Deatlcıldandleader. ıan m. 
de uzanıp gidiyordu. %0..&0: Oda muUdsL ıue: Haberler n 

aahada dilden dile düıtü. Herkeı u.ıre. ı.t: Bamborctaa ıeee ma•1r1 .. 
Atsız ve seniz, analar, ataız ve d' d k" 

ıyor u ı: · !SO KJaz. LtnlSEBılBUJUJ, 11M m. 
aeuiz babalar, kireç yüzlü ölüler.. "Bu doktor delil, ayol ... Reçete Belçika a1qum. ıo.u: Akordeon mmlld· 

Ölüler Te ölüler... hile yazmumı bilmiyormuf. Eier ıı. ıı:· Haberler. ıue: PWL ıı.n: Senfo-

Lozanda kazancı, yerinde idi. itinin ehli olaa vizite paraıını 'az Dile pWdar. ti.Hı Dua plüları. 
En ıüzel apartmanda oturabilecek alır mı, erbap hekim hiç para al· ıdsı: DL KOKIG...a. 
bir haldeydi... madan durur mu .. Hekimlik altm 11 Bapeatldu ..aııe. llecfrled 111m11 

Fakat bir levha, birbirini takip bilezik ... Kimbilir hangi yabaiıın Blola&rd Vaperln operuı. ıs Haberler. ıs. 
eden ölüler ... Analar, babalar bir h k d 45: Neeell bavalar ve dan• mmlldll. kaçık ıerıeriıi buraya e im iye 8158 nz. ViYANA SO'J m. 
türlü kendini raLat bırakmıyorlar· ka ı · 

ca aatmıya ıe mıt••• to.M: Radyo orke1truı. 21,": Netell 117 
dı. Kafumda devamh bir ölüler s bu ka bad 'k' ka üreyya aa a ı ı ay • ıer. ıı,15: aanr muUd. n.11: Memleket 
filmi çevriliyordu. Iabildi ve tek bir hastayı muayene b"erlert. n,sa: Oda mwılklsl. 11,11: Dlm• 

Baba alb yqında elinde tentir· etıpedi.. pWdan. -...: Büerler, tut: Danı mu 

diyot herkese hayat ve ıılllıat da· ------------- ımı. ı ldlarmmel Kuartet ta1mm. 

iıtmaya ~ııan çocuk içindeki ıa· 
irlili tnarul hiıleri mantıklqbr· 
Clı. Belki Çok adamlariçin acayip 
bir hutalık aamlacak olan daüuı· 
la ile cHüler memlektine döndü. 

• • • 
Süreyya ıh6tiin bu çocukluk in· 

tibalannı bir cümle ile hüliaa e· 
41iyonhı. Hekimlik ilimiçin; in· 
aaırlık için. .• 

Sıhhat hu enditelerle .kut uçup 
kenan şeçmiyen o, Labumm iliç· 
ıızlr1' yüzünden ölclüiü kua.baya 
sitti. Burada lcarm tokluiuna mu 
kabil prensiplerinin zaferini aey • 

Tepebatı Belediye Bahçeainde 

ŞEHiR TIY ATROSU 
San'atklrlan tarafından 

Perte•be tin& 
akta•• 

ıaat 22 de 

Lüküs 
Hayat 

3 Perde 

- BOR S A 
[ Hizalannda yıldız işareti olanlar üzer· 

!erinde 6 AAustosda muamele görenler· 
dir.] Rakamlar kapanış flıtlannı ~sterir. 

"ukut (Sat. ) 
* Londra 633. -
* NeYyork ıts. -
• Pırtı 110. -
* Mlllao 216, -
• Brtlhel 117, -
* Atlaa H,l'O 
• Ceıınrt 813. -
• Sofya ,4, -· 
* Am1ttrda111 84, -
• Prıı 96. -
• ~tokhn'"' 31. -

• Vlyaat '14. -
• Madrlı 17, -
• Btrlln 47, -
• v l"OYI !6,. T. 
• B•daPettt ~6. -
• Btltreş llO. -
• Belırat ~7. -
• Yotohamı H, -
•Altın m, -
* MıcldlJt J6, so 1 
• Rıahot 140. -

retmek iatiyordu. Çekler (kap. ea. 18) 
Kasabaya ıeldiiinin ikinci ıü· -----------•-.1ııııı. 111~~===-~~~~-:ıı~-iil • • Londra 63t.l50 • Stotholm 3.066 

nü onu oıo.nobille gelip bir haı· V A K J T • NeyYorlı: o.7971tl' • VJyaH 4.t6ıa7 
taya 1atürdüler... • Paııs ıl.06 • Madrtt 5.8213 

1 ırk hekime' GGDdoUJr. 8lyuı1 Oazet9 • Mlll•o 9.!7!5 • Btrllı 1,0458 
Babumm i içaız , iZ• ı.t.ua111a1 Aallara caddMI, (VAKn> J'IU'dU • Brllklel 3.39 • Var10Y1 4,!056 

lik yiiziimlen öldüiü kasabada '1'111.-oN IRJJılABALABlı • 4tııı~ 83 3t • B•d•peıtt 1.991 

it Baatası 9.- ftrtM -.ııo 

Aaadolu 26.70 Çimento as. ıt.20 

Reji -00 Oayoa Del -.oo 
$1r. Hayriye '·'·:to ~art De!. -.oo 
Mırtu Butası !IJ,- Balya -.oo 
u. sıaoru -.oo Şart•· ecu -.oo 
Bo•oatl ıa.so Tılefoa -.oo 

kurt.eracax.. ilk inaana çocukluiun Tua lflort teıetoıau: Hl19 • Ctnıvre t.438'1 • Bltres 79,525 
115• !dan telofomı : 1&111 * Sofyı 66,40111 * Dtllf&t M.8'16 

dan beri biriken heyecanla yan Teıctat 8dNllı,....... _ (\'ün') • Amaterdam 1.11ss • Yotohamı t.6SS: 
---L bir-La)d •tt• Pmaa -- ... • Pra• 19,17 MostoYI 10~5.75 .-rDOI O • il ı... - nO. • " 

Ana, baba hasta kızlarının batı uon _., ..... 
'l'lltdı- Dmelıl 

acunda beklefiyorlarcb. Genç he· !!eMllll ı• a.. 1111 ar. 
kim hutaa:na l.aktı, nabzını mu· ı 91bll 711 • HM • 

ayene etti. Bazı ıeyler aordu. Son· : = : : : : 
ra reçeteJi yazmaja bqladı. F e· DAN OClUft.Ula 
kat IOIU'& caydı, kijıdı __..., 11carl DlDlarm UlD •Jlfalarmcla .._ 

J... ... Uml 80 JmnlftaD bqlar. ilk IQltada -
Kiitdı ~ töyleniyordu: 1nanıp tuu çıkar. 

AVRUPADA 
Barp Olacak Ma'I • 

Amerikalı muhabir Knickerbocker'in ihtisastan: 

"-Fakat hariçten bir teeir ya· 
pılmadan A'f'UlturJ&dalri milll aoı 
yaliıtler iktidar mevkiine ıeçerler 
ise, Anupa deYletlerinden biriıi 

buna kartı naaıl müeeıir bir hare
kette bulunabilir?,, 

" - Buıün Avuaturyadaki hal • 
kın ekaeriyetle timdilri idare aley· 
hinde oldujunu kati olarak kim 
iddia edebilir?. Ekaeriyeıtin Al • 
manya ile birleımek taraftan ol • 
dujunu k~m biliyor? Unutulma· 
malıdır ki Almanlarla AYUSturya· 
Iılar Iiaanen Te ırkeo bir olmakla 
beraber, uırlardanberi ayn birer 
mevcudiyet yqanaıtlardır. Hat· 
ta biribirleriyle harp etmiılerdir. 
Harıleri de büıbütün baıkadır. 

Her ne de ola, Anupamn me
nafii, A TUıbu'Janm iatiklilinin 
mubafuaıındadır. Bu iıtiklili 
tehlikeye dütürecek her hansi bir 
inkitaf. hütün büyük devletlerin 
allk&L;'mı ayni derecede uyandı· 
racaktır. Bu, ,abus ltalyayı ali· 
kadar eden bir maele detifdir. 
Bilikil, bizim ile ıimal araamda 
Alplar Yardır. Alp dallan tabii 
bir huduttur. 171 tahkim edilirae 
aıılmuı çok zordur. iter mem • 
leketin böyle allah tarafından ,.._ 
rilmiı hududu yoktur. 

A vuıturya iıtiklilini daimi bir 
iıtiklil tekline aokmakta ltalya • 
nın olduiu kadar diiet" devletle· 
rinde alikuı yardır. Ben bunun 
için çalqmakta devam edece· 
iim.,. 
Avuıturyanm dahilen milli IOI· 

,.aliat olm•ıını menetmek iGin 
Muaolininin ne yapacaiım kiiiıe 
bilmiyor. En mükemmel ra•ıtlar 
bile, bir devlet dahilen ve kendi 
arzuaiyle idareaine bqka bir tekil 

verecek iıe büyük deTletlerin bu· 
na kartı ne yapabileceklerini tim· 
diden tayine muktedir deiildirler. 
Şüpheıiz Alman - Leh mukave· 
leai, uzun aeneler için aulhu temi· 
ne mUY&ffak ohnUflar. Fakat A· 
"f'U8lul'JaYI ele ıeçirmek için o mu 
kavelenin Almanyaya verdiii Hl'· 

beıtii hareket ne oluyor? 
Muaolini, bu husustaki fikrini 

belli etmiyor. Fakat ıerek Roma 
ıerelue Viyana biliyor ki Alman· 
ya, Lehiatanla akettiii mukaYele 
ile arkaamı tanin ettikten aonra 
cenupta kalan Almanları birleı • 
tirmeie çall!mak için aerbeat kal· 
~ıttır. Fakat bu ihtimaller ne de
receye kadar ilerlemit oluna ol· 
ıun, Muaolini bu huauıtaki arzu • 
ıunu katt olarak ifade etmekten 
çekinmiyor. 

ltalyanm hansi cereyana kah • 

Milli aoıyaliıt müverrihi 
zarın bir timal adamı old 
aöylüyorlar. Bir damla fİlll 
kının cenuba gitmeıi ıay 
Romanın büyüdüğünü iddia 
yorlar. Bu iddia Romanın h 
ıitmiyor. Muaolini ltalyan 
la iftihar eder. Hiç bir J 
bu milli aoıyaliıt doktrinin i 
ımı kabul etmiyor. 

Muaolininin Alman tara 
duiu aöylenir. Fakat onu 
ten aonra inaan Muaolininin 
li ltalyan taraftan, aonra ı 
raftan olduğunu ve üçüncü 
tarlıiını ilk iki taraftarlıiı • 
bili telif olduğu taktirde tel. 

mek iıtediğini anlıyor. 
Şüpheıiz Muaolini ıulh 

nclır. Bundan on aene e 
Avrupanİıi en büyük harp 
keıi olarak telakki ediliyord• 
gün ıulh arayan bütün A 
cali, Romada onun kapıınıı 
yorlar. 

Muaolini, ıulhun on aene İ 
olunacağını ümit ettiiini aö 
Fakat bu fikrini izah edere" 
di ki: 

''- Avrupa teslihat mü,. 
ıma çıkacak oluraa, harp ol 
lıl'!.,, 

Halbuki tealihatm terked· 
ıi kabil değildir. Almany• 
çılctan açığa ıilihlanacak, 
buna mani olamıyacaktır. 

Sonra, Almanya ~.ırta. 
ıilihlamraa ve bunun t 
kında devletlerle anlat~ 
o zaman ıilihlanma ~ 
bıtijracat ve liunu m~ \lıt ku 
durduramıyacaktır. 

Onun için ıayet Franıa, A 
yayı memnun edebilecek 
ıilihlanmuı için Alman de 
anlaımazıa, Almanya yak 
leni bir ıurette iilihlnmai 
lıyacaktır. Bu meıele Avru 
ıayet müıtaceldir. Franaa 
hal Almanya ile anlqmaaı 
dır. 
Muıoliniye tunu aordum 
"- Almanyanm ıillhl 

na mani olmayı arzu .ediyot 
naz ve ıilihlanma mw" lltD~ 
önüne ıeçilmeıini mümk 
yor muıunuz? .,, 

" - Şimdi itikir bir _..,._ 
lqıldı ki fikren ıillhlan 
ia imkan yoktur. İtalyan 
yade iıtediii ıey budur. 
de Almanyanın da ıilihl 
mani olmak kabil detild 
diıine müaavi haklar vad 
ahede mucibince bunu 
hakkı vardır. Şayet 
aa, Almanya da ıilihl • 

lacaiı meaeleai, Anupanın iıtik • kukan ıalihiyettardır .. ,, 
bali feTkallde ehemmiyeti haiz· <~ 

dir: Alman~ ile m.i, A~~ya • -Dr Hafız ~ 
ya kartı mı ııdecektır?. Muatak • .• ·:.Jll":J 
bel sulh için Almanyanm tam mı, Oahıli hutalıklan -

yokta mahdut mu tealibat yapa· O... " puaNu :ı: Jf, 
cajı meteleai de büyük bir ehem· IW. IOlll'.I ... t 2i 

· er baizd· B ülikat ana· ı.-.w• OiYaa,ol_.. mıy l ll'o u m ....... ...... .... .... ~,,_..., 

ımda Muaolini tarafmdan ortaya küul eder. Mua,::.. ... 
ablan fikirlerin tarihi kıymeti ha· fonaı 223M. 
iz olan fikirlerden olabileceii an• y uhk ikametPh -"'1" 
laııldı. 38 - Beylerlleyi 4L 

latlkrular tahvlll• "Bu aile fakir bir ailedir. Şimdi 801Qk, ruıa. c1evam11 O&D YVelll.,. alt f bal p T T b d J .. Jlrlll• 
reçele yazarsam hem İliç parası, ~ ~= ~ atm 10 lruruftur. • t933Tlrt Bor.I n.ıs Eltttrlk -.oo &tan oata • • 8fmÜ ür //~ 
hem de vizite paruı Yerecek. Hal· &V(JOK llANLUı • n •.so Traany -.oo Muhtelif eb'atta 4000 adet keıtane telıraf direli ~'~~ 
baki hu haıtalık bir iki gün içinde .Bir ddaal 80• Ud de ... 

00
• nç caıaa '°· :ı:ıttrazıo.hıu~ ~!! • AR~-~~ ... , -.oo binden itibaren kapalı zarf uaulile münakaaaya l!I~~~·;:: 

clart dofall 'il 99 CID daıfUI 100 lruruftm'. ._. 47 IO T 

ıepw, ieçmHte iyice bir teıhiı oo ~ 11111 ......... lılr detall mecca- •!rıaaı ınıtruı 9u 5 • A•ldola ıı 47,'fO olanların kanunen itaama mecbur oldukları veaaiki 
hJ'lllalc mOmkon olur. 1 DODdlr. Dert atın PGm u1.n1arm ruıa 1911 Ma A. - •

00 Aaadola m -.eo 934 te aaat onda D--müdiriyette müte-kkil Komi.yon• .-
edlllr Ratdat - .oo • Mlllelltl A 41,05 ...._, 'S'-

- Yann aolir tekrar ıöıtblm. 1 ... ·.tırıan-•blf•lmruftailll••beap••••ll •İDİ 1irn1ek için de her sün Tahrirat Kalemine müra~( Bir teY kaf•u, •i7erek liapida
11 

l•liimliiliiiii&i .. _______ .. , 
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l 
• 
ır aralık açık pençereden deve kadar 

~ 
büyük bir hayvan. daha girdi 

' S..l.lı aiineti yüzümü tırmalıyor 
~. sözlerimi açarak: 

ımda ona tiddetle vurmaja mu
Güreş Yüzme Müsabakamızın 

•• 
- ''A'caba aaat kaç?,, ·diye dü· 

IGaacliim. Mejerae beni uyandıran 
"'-ta ıüneti defiJ, burnumun u • 
~ konan ıinelmıif. Sineie hid· 
...ıQenerek kalktım, yıkandım ve 
~im. Bu aralık beyaz bada • 
~ d1"arc1a ıiyah hir nokta ıör • 
~'illa. Bu ıiyah nokta her halde 
lıe.ı iz'aç eden ıinekti, dedim. 
~alyenin üzerinde duran ıaze· 
"'illi ne uzun, ne kııa, ne ıenit ve 
~dar, tam ıinek öldürecek bir ıe· 

vaffak oldum. Hayvan ölü olarak Şehrimize dünya 
yere düttü. Gidip onu muayene cnire il . Ji ! 
ettim. a- şç erı ge yor iki gun sonra .. 

Öıd .. d··~• h k J b ~ Alakadarların verdikleri ma· ur ua .. m ayvan e e ege 
benziyen koca kanatlı, koca vü • IUına~ ıöre 17 afuıtoı cuaıa a-unu 
cutlu, gözlerinin etrafı koyu dai . Taksım ıtadınd~ d~ya~. ~ı
relerle çevrilmit güzel bir hayvan . bur profeıyonel ıuretÇılennın bü • 

Gazetemize uğrıyarak adlarınızı 
yazdırmakta ·geç kalmayınız 

d Yük turnuvasına baılanmı9tır. Bu ı. 

B · · b't' d"kt maçlar bir nevi ağır siklet dünya u ıtı ı ır ı en ıonra masa- . Akk' 
' b t d .... f&lDpıyonluğu mahiyetinde tela ı mm atına o ur uıum zaman pen· d'I b"I" 

d e ı e ı ır. mm batına otur uium zaman pen- .. 
d · · b' ku · Maçlara Fenlindyadan ıtıbaren 

ide de'Y!irdikten ıonra duvara 
~&ftnn. Uıtalıkla nitan aldık

ıonra ıazeteyi birhamlede du
llta indirdim. Gazete kitıdınm 
~da kalan ıinek yere yuvarlan-
r, 

cd~re Ben ı~nye ır ıecek ıu ıır- bütün Avrupa ve Afrika Amerika· 
ı. una ınanmıyaca aınız ama. 

h k.k tt .. 1 d' dan da birkaç millet iıtirak etmek· a ı a e oy ey ı. . 
tedır. Gelecek müıabıkalarm ver-

Bazı ıeceler olur, bütün vukuat 
dikleri cevaplara göre bugüne ka· aözletmitler gibi birbirlerini takip 
dar otuz milletin ittiraki temin e· ederek ıelir. Tahammül edilemi-
dilmit ıibidir. Bu büyük tumu· yecek kadar 11cak ıeçen ıünleri ta 
vaya bizden de ittirak etmek üz~ kip eden ıecelerde bir çok hay ·-

.a Beni Yaktinden evvel uyandır . vancıkların yeni bir hayat aramal re bütün ağır ıiklet güretçilerimi-

lttt•rtnıdan dolayı ıı'nekten bu ıu • 1 ze müracaat edilmit ve ekaeriıin· arzuıiyle ,bulunduklan yer erden 
""- e intikamımı aldıktan sonra iman meskenlerine doğru sökün den müıbet cevaplar abnmıttır. 
•qı ın•••ıına oturdum. Pencere· ki l , Bu ıibi büyük güreı turnuva· - etti eri görü ür. 
~ önünde uzayıp tıriden enıin lar ancak timdiye kadar Amerika· 
ı1.. •· Ben rece ku9unu ıörünce artık d ı k ~ize bakarak ilham almaia ça- a yapı ması imkinı bulunur en .. 

odamda oturamadım. Yavatça "h 1 
, . Bir müddet bu ıuret~ te· d nı ayet ıtanbulda da kendi güreı· 
r..ı_ kapıyı açtım, ıtarJYa çıktım ve I 
~lrnrata daldıktan ıonra maaa· çi erimizi uzaklara göndermeClen 
~ kapını aralığından odadaki hare· l:'1l Ül:erinde dman beyaz kiiıda kendi gözlerimizin önünde bu .. ketleri ıeyrettim. Yazı m'aıamın 

t l&br, bir kelime bile vazmag"'a f&mpiyonlar ile ıavaıtıklannı ıö· 
" üzeri eski Romalılarm ıefabat- i · 

~. affak olamadan kalktım. Bir rebileceiiz. 
lemlerini taıvir eden tablolardaki 

enel bOLtladıiım ve tamam· Müıabakalara fazla ehemmiyet 
manzarayı arzediyordu. Adetleri 1 b ı 

llıadıimı yazının bir virgülü- verilmekte olduiundan, atan u • 
L artan ziya itıkı pervaneler ıevgi · d L -1 b · · oile deiiıtirmemiıtim. a ue li •tir bütün ıüreıten ıyı 
bıı lileri olan masa lambamı itıkane anlryan bütün hakemler ile temat 

e yemeiinden sonra biraz hüeumlariyle ijfale çalqıyorlar · 
olaya uzanıp dinlenmek iıte· • edilmektedir. Bunlardan rayri 

"V AKIT" s•nçliii denizciliğe teı
vik yolunda her 111 tertip ettiii müsa
mk•l••dan biriıini 10 Aiulloı Cuma 
sünü Modada yapıyor. wçen yıl yap
tıimm müubakaya iki yüz elli ıpor· 
cunun iıtiraki, müsabakalanmızın gör
düiü raibetin aiizel bir misalidir. Şim
cliden sörüyoruz ki; ıeçen yıl müsa
bakalanmızm baıbca hedefi nokta1ın· 
daa bizi 18vindiren bu rakam bu yıl 
belki de bunun üıtüode olacaktır. 

Denizle alakayı fazlalaıbrmak n 
müsabak•••ra en küçük yaıtan Hiba • 
ren l»ütün s•nçliiin iıtirakini mümkün 
kılabilmek için müsabaka programını 

çok senit tuttuk. 

Prqram ıuclur: 

MUaabaka programı 

(Çocuklar kısmı) 

1 - 50 metre (Styl) 1% Y&fmA kadar kız 
ooeuklar IÇln 

ı - 50 metre (Styl) ıı 1&fma kadar er
kek çocuklar lçla 

ı - at metre (Karbaplama) 1% yapna 
kadar kız çocuklar için 

' - at metre (Kurbaplama) 1% yqma 
kadar erkek fOC1l)dar için 

ı - 50 metre (8erbeet) 1J • ıc 1aemda 
lmlarlçbl 

1 - 50 metre (lerbeıt) 11 - 1' yqmda 
erkekler için 

18 - lOO metre (KurbaJalruııa) 18 • ı 
ya,mda erkekler için 

Dikkat: Yukardaki mü1abakalara 
mıntaka ıeçmelerine veya müsabaka • 
lanna ıirmiı olanlar iıtirak edemez • 
ler. 

(Büyükler kısmı) 
1'7 - 100 metre (SP..rbeat) hanmıJar için 
18 - 100 metre (Sırt O~tll) erkekler iç.in 
19 - 200 metre (Kurbağalama) erkekler 

için 

20 - 200 metre (Kurbafala.ma) hanımlar 
için 

%1 - 200 metre (Serbeet) erkekler için 
22 - 100 metre (MokB\'emct) eikeklmo 

için 
2S - Bayrak yanp (KIUpler arumda) 
H - Bayrak yan,ı (Hanımlar arasmda) 

2l5 - 50 metre (Serbest) gazeteciler ara-
ımda 

28 - M metre (Serbest) S.5 yqmdan ya
kan mllteknlt ııporcular arasında 

27 - Atlamalar (Tramplen: S mecbuı1, 

% ihtiyari) 
%8 - Atlamalar (Kule: 2 mecburi, 1 ih

tiyari) 
Z9 - Atlama1ar (Hanımlar araamda) 

SO - Su topu mllsabakaaı (Klüpler ara
ımda 

Sl - Yatlı direk (Serbest) 

Hedlyelerlmlz 
Müıabakalarımızda birincilik ve i

kincilik kazanananlarla ıu topu müsa
bakasını kazanan takıma madalya, ku
pa veıair hediyeler verilecektir. 

• Perdeler iyı"ce kapalıydı. Fa- dı. Avrupadan da üç dört hakem ge • 
Bir müddet ıonra odamdan i · · ·ı kt" · B hak 1 · · ikinci bir ıine1' çıktı. Bir tür- tırı ece ır. u em erın vazı· 

Çeriye ıirdiğim zaman gece kutu f 1 • ·· b k 1 d k' h'I I · 
T - 100 metre (Serbeat) 1' • 16 Yaemda Hakem ve tertip hey4;\timlz 

kızlar için 
tahat vermediii için uyuyama· e erı muıa a a ar a ı ı e erın 

- kaybôlmuıtu. Bunu anlayınca ge· ·· · .. k J kt • · Bunun üzerine kalkıp p.ze- onune geçme o aca ır. 
8 - 100 metre (Serbeıt) U • 16 yqmda 

erkekler itin 
elime aldnn Te J.ir __ _.... o aıf.J ... b$ ~E .. aldım. Artık perva· Gelen mii•J.J.lu arwntla O 

• - -s- iiirerln cif ye err •ece 1lü~::.!.:.:'?.ft eh• f!- f t • nl L-f 1 k ilci ıineği de yere serdim, daha ,-uuu nnp ya falllpıyo anm av •Y ' • 
•-ı•....._,....._., ••. u~ ...... .,.. 

Tertip ve hakem heyetimiz §U mÜ· 
tehauıı ve alakadar zevattan terek
küp ediyor: 

..vu;_t F.ıst.f Jky ((~ilreı ..,. d· 
letizm fecleraıyonu reiılerinden) Ek
rem Rüıtü Bey (İ. S. K. klübü reiıi) 
Rıza Bey (Denizcilik federasyonun • 
dan) Kadri Bey (lıtanbul denizcilik 
heyeti reisi) Şazi Bey !lıtanbul de • 
nizcilik heyetinden} Abdurrahman Beı 

(Bahriye yüzba1111) Yahdi Bey (Bah. 
riye yüzbaıı11) Ziya Bey (Kaptan), 
Fuat Rüıtü Bey, Her F. Riedt (Ford 
fabrikaıı ikinci müdürü) Her Avmann 
(Alman mektebi beden terbiyc•i bo
caıı) Her Aleuandr Ferenezffy (Yüz 

L ditleri karııaında bana çocuk c la devirmit ve Amerikada boiucu 10 - 1 .. ID9tre (l!lerllHt) 11 • il YllfDI· 
•ruıu duvara yapı9tırdım. Çün- d O · · ·1c yuncağı gibi ıeliyor u. nun ıçın Leviı ve Cim Londoı ile berabere 1 inci ıinek yere yuvarlanmadı, ıı - 50 metre CKurlı&taJama> ı2 . aya-
1.J'cla kaldı. yazıma devamla bir buçuk ıabr kalmıt üç güreıçi vardır. lstrang- tmcla ktdar için 

ela erkekler için 

~-- • kadar yazdım. Fakat o anda per· ler Leviı timdi ihtiyarladığından 12 - 50 metre (Kurbafalama) ıı. aya-
~~ akıam olduktan ve orta- delerin arasmdan bir kanat hare- mevzuu bahiı olamaz. Cim Lon • ımcla erkekler için 

::dıktan aonra yazı maıası· keti itittim. Gece kutunun he- doıun gelmeıi huıuıunda da mü ıs - 100 metre <Kurbafalama) H - 16 

drtı..ı f~ bütün ıün kafamda la· nüz odada olduiunu tahmin ede· kilemeler il er lem it ise de ancalr yqmcla ktdar için 

'i irleri kağıt üzerine dök- teırini evelden evel lıtanbula ye . 1' - ıoo metre (Kurlı&falama) u • 18 
tl:~ 'lcarar verdim. Zannedersem rek her tarafı arqtırdım. Bir fey yqmcla erkekler için 

~ uh bulamadım. Bulamadım ama, ar· tiıtirilmesi imÜ.n haricinde gö· 15 - 100 ·metre (KllJ'lıatalama) 18 • 18 ı.._~ arrirler ıibi ben de ya- rülmüttür. ,,....c1a kızlar ıoın 
' ..._.ıanıadan evel bir iki daki- bk odada rece kutu var diye 1&· 

'L... tlrafıına ıöz •ezdirdim, meh- baha kadar rahat uyuyamadım. Memlelietimizde bun~ benzer -;:::vaya s:ıiktat :""';:;:;:'b; 
·-...ı clen1"z• ı~ tt" Sabahleyin bir ıinek heni uyandır- bir tumuva da bundan yırmi ber t k J d h'I 1 ki d 'lll f' . ı oaıayı9mı aeyre ım. a un.arı a ı o aca ar ır. 

•lcırlerimin tebellür ederek dı. Kalktım, onu da baıka bir ıa· ıene kadar evel yapılmıt ve o za • 
ta_ iia:erine döküleceği anda ma· zeteyle öldürdüm. Öğleye doğru man meıhur Çayayı lıtanbul halk1 
~~•ilin etrafında pervane· bir fırtına çıktı. Şiddetli yağmur pek beğenmit v.e ıönmeğe yüz tu-

017••ia bqladı. Bütün gü· yağdı, sinekler, pervaneler ve tan güref alemi birdenbi1'e birçolr 
.. _il' fey Yazmadan ıeçirdik- gece kutları ortadan kayboldu. kıymetli meraklı kitleıini ortaya 
f lece olıun yazı yamıağa Ben de muan.ın batına oturarak atıvermiıti. Bu rubu aıırlık bir 

a)c olacatıma tevinirken rahat rahat yumağa baıladım.. maziden aonra timdi lıtanbulda 
le.:- I" '- d~a muazzam .-e bir dünya ıam-

• &q amua etrafında do • k d 
hen· • Dedi O UCU piyonaıı mahiyettinde yeni bir 'ttkL ı ıınirlendirdi. Bu zi· 
-.rının d d" b" "k' L.- ı-1-.-.-----------::::---:-:~-. turnuva yapİlmaktadır. Ümit e. 

oı._ el a e l ır, 1 ı, ~· 01r.,.c.ıanmasdaa. : d 
.• t:' 1 ı, belki o kadar kızmaz· I M E K T ·U p L R ı deriz ki bu turnuva a, faaliyetini 

alcat ıelenlerin miktan ıit· ___ ................ - ........ , her gün bir kat daha arttıran v' 
~~or, kimi elektrik ampulü Heybelide İçme suyu milli bir ıporumuz olan ıüreıte 
L!'IJ?r, kimi yere dütüyor, ki- yeni yeni uzuvlarm çalıtmaıına vt 
""'le.a:___ Heybeliadadaki karilerimiz • merakına veıı"le olacaktır. • ,:-~• •e klğıda çarpıyor· · 
~ ... b;_ den bir çok muteber zevatın ım· Bu mu··aabakalar H-in ıtadyom • dı -·,ette çalıpnak kabiJ 1d Ora "T 

'- • zuiyle bir mektup a ık. da tutulmuıtur. Cumadan sonra ha-
'l'alıle k d timdiye kadar içme ıuyunu temin zırlıklar batlıyacaktır. Güre-ile • &İııı..ı...~ , açı uran pepcere- km kt'kl . . TT 

~-. için ıı tı çe 1 ~rını, ıon za • rin 1'1k kafileıi pazar, diğer kıamı el- •e llel'vanelere niı· ı ~d · · 
l .. ,,. lcad b manlarda lzmit be e iyeıının mu· da çarıamba günü tehrimize gel· .._......._ ar iiyük denilecek ı mel 1 • i~ll daha ıirdi. Korliarak rakahe ve meıuliyeti at a z. mit olacaklardır. . 

J'art Ye • d f 1 mitten getirilen ve az bir ücretle Balkan futbol hleıı Jca rım en ır adım.. verilen Gazi suyunun bu ihtiyacı ta• 

Yelken birincilikleri 
lıtanbul, 6 (A.A.) - lıtanbul 

yelkea birincilikleri cuma günün· 
denberi devam ederek neticelen-
miıtir . . Yarıılara 12 metre mu· 
rabbaında 8 f&rpi ittirak etmittir. 

Bu yarı9lardan bazılarında 
plan harici intut noksanları gö
roldüjünden bunlar müsabaka ha-

rici olarak yanfa ittirak etmitler· 
dir. Mıntaka heyetinin bu kara
nnı 1portmenlikle telakki eden 
tar.Pİ sahipleri f ederaıyonca birer 
teıvik madalyası ile taltif edile
ceklerdir. 

Teknik neticeler ıunlardır: 
Anadolu klübünden Şeref Be • 

yin "Buıün 1933 Türkiye yelken 
birinciıidir,, iki numaralı Bebek 
iımindeki f&rpİ ile 357 puvinla 
birinci. 

me antrenörü) Salim Ahmet Bey 
(Doktor) .Kadri Bey (Galatuaray 
klübü denizcilik tubeıi reisi (Fahri 
Bey (Beykoz klübü denizcilik ıubeıi 
reiıi) Rüıtü Bey (Fenerbahçe klübü 
denizcilik ıubeıi reiıi) A. Sırrı Bey 
(Gazetemiz yazı itleri müdürü u ıpor 
muhaniri) Ihsan Bey (Cümburiyet 
gazeteıi ıpor muharriri) izzet Muhit
tin Bey (Haber ıazeteıi ıpor muhar
riri) Eıref Şefik Bey (Akıam guete
ıi ıpor muharriri) • 

MUsabakalar için yazılma 

Müsabakamıza iıtirak için ya gaze· 
temizde "Yazı müdürlüğüne" gelerek 
yahut doğrudan doğruya Moda hama· 
mı ıahibi İhsan Beye müracaatla iıim 
yazdırmak veya bunu bir mektupla 
bildirmek kilidir. Ceç kalmamak için 
vaktiyle müracaat echniz. 

Dikkat 
Mü1Bbakalanmız için §İmdiye ka

dar yazılanlarm gazetemiz yazı mü • 
dürlüğüne gelerek, müsabakalara gir
mek üzere hazırladığımız mühürlü 
kartlardan almalan ve• 9 Ağustoı ta
rihli gazetemizde verilecek talimab ~hu. 11atlı_hayvan, beni iz- b ld' . l 1 "t be kı h • • d 

• t; ~·unda pervaneleri ıiderdiiini i ırıyor ar, zmı mlan şe rımız e 
lra]Q•ord Od lediyeıine tefekkür ediyorlar. H be "ld'"'" .. F 

Fenerbahçe klübünden Hayret· ------- - - ----
tin, Karayel iımindeki partiıi ve Satılık Hane 

mutlaka okurnalan lazımdır • 

d, " u. anın dört a r ven ıgıne gore ener-
• Ot, ~or, turaya buraya k . . bahçe klübü Balkan futbol f&mpi· 
~ :~P .aüriiltüler çıkara. C. H. F. Zongulda reısı yonlarını tehrimizde toplıyarak 

.__ .. , ~f ıfi Lapiılıaneden kur C. H. F. Zonguldak vilayeti ida- bir Balkan turnuvaıı yapmak yo • 
~ il •t'Yordu. re heyeti reiıliiine ıeçilen C. H. lunda güzel bir teıebbüae ıiriı-
~,e:;tıı cebimden mendili- F. Bolu vilayet idare heyeti reisi m?!tir. Aiuıtoa ıonlanna doğru 
t.~' .Jeo ~ kocaman ICanatlı doktor Milat Bey ıehrimize gel • baıanlmaıına çalı9ılan bu teteb • 
·-..ıct~" •~1.ia ı;.tladım. mit, yeni vazifeıine batlamak Ü• büı tahakkuk ettiti takdirde Bal· 
'i1.i o1t1.a ln~~~i iter iaal>et e· zere dün Zonıuldala hareket et • Jın tampiyonlannı tehrimizde ıör· 

· •naYet bir defa· mittir. Muvaffakıyetler dileriz. mek fınatmı kazanacaiız. Bu 

146 puvanla ikinci. Fatih tramvay durak yeri ile 
Fenerba'bçe ldübünden Osman Farih parkı arasında yeni yapıl· 

ve Enver Bey1erin Ece iımindeki mıt tramvay caddesine nezareti, 
ıarpileri ve 105 puvanla üçüncü elektrik tertibatını havi üç odalı 

Bu müaabakalar 24, 25, 26 a • kirgir hane satılıktır. Görmek is
fuıtoı tarihlerinde lıtanbulda ya- tiyenler içindekilere müracaat e· 
pılacak olan Türkiye yelken birin· debilirler. 
ciliklerinde Türkiyeyi temıil ede· Fatih Dülgerzade mahallesinde 
ceklerdir. KüçümeY,dancık numarasız hane. 
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/~ nkaı-a I .. afıa Baş 
ühendisliğinden: 

!.irinci Mad c. e - Bedeli keıfi "~6.51 ı,, lira ve "98., kurut· 
"an ıbaret olan An 'ura i s~as ·.-on eşyayi ticariye anbarı yollarının 
parke kaldırım ınşaatı mukave'ename tarihinden ıtibaren 150 gün 
zarfında ikmal edilmek üzere ve kapah '7.arf iJe 2 • 8 • 934 tari· 
hinden lS · 8 • 934 tarihine kadar "23,. gUn müddetle münakasaya 
konu' muştur. 

l 'dnci Madde - Münaka1ava iktıdarı fennt ve itibarı mali· 
lerini is~l\t eden'er kabul o!unur. Funuo için münakasaya d11hil 
olmak iıteyen!erin. 

A. - eedeli ketfin yüzde yedi buçuğu olan "3474,. lirayı 
ViJi ıet muhasebesi nzncıine tudi ettiklerine dair makbuz 
senedinin veya milli bankalardan birinin t'm nat mektubunu 
yahut esham rr.:.ıkabiıı muhHSebedcn alınacak i.mühaberi ibraz 
etme!eri lizı:nd•r. 

B. - Tıcilret Odasuıa mukayyet olduklarına ve itibarı ma
lilerine ait bir •cıiı.a ~österme:eri icıp eder. 

C - Y etler;ndeki ehliyeti fenniye veıikalarıoı yevmi iha· 
leden en az sekiz gün evvel Vılayet eaş mühendisliğine göste· 
rerek münakc:sıya dahil olabil~ceklerine dair ya bir ehliyeti 
fenniye Yesi:Cası almaları veyahut ellerindeki vuikanın zirine 
terh verdirmeleri iktiza eder. 

Bu üç ıırtı tamamen baiı olmayanlaran münakasaya ittirak
Jarı · ay:ını kabul olmayaca~ ından teklifleri kabul edilmez. 

3 üncü Madde - Talipler 66 ı numarala mOnakaaa ve ibale 
kanununun onuncu maddesi mucibince ihzar edecekleri kapalı 
zarfı 'LS • 8 • 934 tarih ve Cumartesi günü aaat on beıte Villyet 
•üoakau komisyonuna tevdi edecckı~rdir. 

4 üncü Madde - Evralu keşfiye ve projeyi görmek veya • 
dab-1 ziyade malümat almak isteyenlerin her gün Ankara Vilayeti 
Nafıa Baı Mühendiıliğine müracaatları ilin olunur. (4434) 

adıköyünde Hili
liahmer Sünnet 

düğünü 
Kadıköy kaza11 Hilaliahmer 

şubesi tarafmdin her sene çok 
muntazam ve çok eğlenceli bir 
tarzda yapılmakta olan ıünnet dü-

ğünü, bu yıl daha itinalı bir ıu• 

ı·ette olarak önümüzdeki perşembe 
günü ve gecesi Kadıköyünde Mo· 

da - Bomonti bahçesinde yapıla • 
caktır. Düğün esnaımda halkımı· 

zm çok sevdiği kıymetli artiıt N~

fİt Bey ve kumpanyası tarafından 
en seçme ve çok gülünçlü komedi· . 

ler temsil e clileccktir. Ayrıca da 
orkestra , varyclf~, hokkabaı: ve 
Kara~öz takımları, bir bando sün
net düğününün zevk ve şetaretini 

bir kat daha arttıracakhr. Sünnet 
ameliyesini, şehrimizin maruf aün· 
netcilerinden Betiklatlı Emin Bey 

yapacaktır. Çocuk velilerinin b u 
büyük fırsatı kaçnmıyacakJarı 

çok tabiidir. 

Sünnet için müracaat edecel< 
çocukların kayıt mua melesi, Kadı· 

köyünde Kumlukta Hilaliahmv 
merkezi binasında her aktam ıa· 

at be~ten yediye kadar yapılmak· 
tadır. Kayıt için ace le edilmesi 

lazımdır. 

lstanbul belediyesi Sular idaresinden: Matbaamıza gelen eserler: 
1 - KAgıtbanedeki tertih havuzları için 6,600 metro mik'abı ........................... .--........................ . 

Sulta .-ı Çiftliği kumu aahn alınması kapah zarfla ekıiltmej'e ko· Radyo konferanslarım 
•almuıtur. 

2 - Eksiltmeye girmek iıteyenler Takaim'de Sıraaenilerdeki 
idare Yezaeıine •Uracaatla birer lira verip ıartoameyi alabilirler. 

3 - Teklif zarflarının nihayet 15 - 8 · 934 Çarıamba günü 
uat oa dlrde kadar MüdGrlüte Yerilmit olm111 Jlzımdır. Bu 
~attea ıoara teklif kabul edilmez, (4457) 

Selim Sırrı Bey İstanbul radyo· 
ıunda verdiği konferansların bir 

kısmını evelce bir kitap halinde 
baıtırıp çıkarmıf, alaka ile kar • 
trlanmı9tı. Üıtat k~nferanılanm 
onar onar kitap halinde bastırma -

Çanakkale Jandarma mektepleri ia karar vermi9, ikinci kitap da 
intişar etmiştir. istifadeli, zevkli , 

Satınalma komisyonundan; değerli mevzuları tatlı tatlı anla-

Erzak Kilo ihale tan.hı' Gu··nu·· s · M kk K l tan Selim Sırrı Beyin yeni eıerin; aatı uva at apa ı 
teminat zarf 

Hu ekmek 890,000 22/ 8/ 934 Çarıamba 15 
Un 1200 ,, ,, 
Sıill' eti 120,000 23/ 8/ 934 Pertembe ,, 
Koyuıı eti 8000 

" Kuzu eti · 2900 ,, ., 
Pirinç 41700 25/ 8/ 934 Cumarteıi 15 
Sade yaiı 26-800 

" " Odun 1470000 26/ 8/ 934 Pazar 
Makarna. 18000 
Şehriye 9850 

,, 
" ,, 

irmik 2080 ,. 

17 
15 
17 

46 90 

22 78 

9 15 
19 10 
13 79 
6 42 

,, 

" 

" 
ti 

" 
" 

Kuru faıulya 6-1200 27/ 8 / 934 Pazarteıi 15 4 59 ,, 
Arpa 295500 ,, ,, 1 7 s 70 '' 
1 - Çanakkale Juıdarma Birlikleri için 1/ 9/ 934 ten 31/ 8 35 ta 

rihine kadar ihtiyaç olan yukarıda cins ve miktarları yazıh 
mevaddı iaıe 25/ 7 / 934 ten itibaren kapalı zarfla münakas~ya 
çrltarılmııtır. 

2 - ihale yukarıda yazılı gün ve saatlerde Ç. Kale Vilayet Daire· 
ıindeki komiıyonda icra edilecektir. 

3 - Şartnameler Jandarma yoklama komiıyonundan Kelitbahirclr 
•tın alma komiıyonundan lıtanbulda Jandarma satın alma kr 
miıyonundan arzu edenlere ıöıterilecektir. 

4 - Münakuaya 'girmek iıtiyenlere teklif mektup ve teminatlarını 
ihale .aaatlerinden evci kom iıyon riyasetine makbuz mukabilin· 
de teılim etmeleri ve ihalegünü komisyona müracaatları ilan 

· ~~~ (~9} 

Türk edebiyatının en güzel 

eserlerinden biri: 

Ayaşlı ·Ve Ki~acıları 
Büyük ROMAN 

Yazan: M. $. 

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

Bu eseri mutlaka okuyunuzl 

okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

rııııımııımm11J!ı1111111nıııımııııııuııınmınn1111mllll!ıııııııınııımınııı• 

ılA K U A 
Ankarada AK B A kitap 

evinin birioci şubesi modern 
bir şekilde Maarif Veklleti 

karfısmda açı la:ışhr. A KB A 
kitap evleri her dilde kitap, 
mecmua, gazete ibtiyaçlanna 
cevap vermektedirler. Gerek 
kitap l arınazı gerek kırta1iye· 

niıi en ucuz olarak A K B A 
kitap eyferinden tedarik ede· 

1 bilirsiniz. Devlet Matbaaiaı 

i 
itapları ve VAKiT' ın net•!· 
yahmn Ankarada aahf yeri 
AK B A kitap ev:eridir. 

1 ~ KBA l\lerkezl Telefon 3 1371'": 

1 Birınci Şube . 176 l " 
linci Şube ' aman P.ızaı 1 
mıııınıııuıııınıııııırrııııııınnnııaııııımuıııııınHıııııııııuuııııoııınııuıı cm• 

ı -· ~·;;~ i "H;;·;i~-;t-· 1 
i1tttetUıdftl"fql1fftltUt1tılttfftt~J;fıtllft'lf'! ffJHltffllHtutt"ltımmmtfl1tfl! li 

Hotivut 
Holivul'un 8 ağustoı oüahası 

en son gelen art ist resimleri ve çok 
zengin bir münd crecnt ile intişar 
elmi,tir. 

.... Doktor · O peratör 

Ahmet Asım 
Dol um ve l< adıo hastalıkları 

mütebassıaı 

Do~<tor • Operatör 

Iff et Naim H. 
.:errahi hastalıklara mütehassısı 
i\l uayene saarları IO· l ~ Or ıaköy Si fa 
)Urdu 15-18 Beyoğl u l s ı iklAI cad 19 

Telefon 42221 ve 41960 -

lstan bul Belediyesi n6nları 

Konservatuvar binası ve 16 Ma 
Şehitleri abidesi için müsati.ak~ 

lstanbulda Şehzade başında ve şartnamesi 
merbut haritada gös~er ilen saha dahilinde 
konservatuvar tiyatro salonu ile 16 Mart 
hitleri abidesi ve meydanının tanzimi pro;el 
için bir münakasa açılmıştır. Müsabaka mü 
detiTeşrinisaninin yirmi beşinci Pazar günüJ 
kadardır. Bina için yapılacak resimlerden 
rinciye 2500 ikinciye 1000 üçüncüye 750 li 
abide için birinciye 7000 ikinciye 500 üçüncü 
200 lira verilecek ve bundan başka üç pro. 
ikiyüz ellişer lira bedelle satın alınacakt 
Müsabakaya girmek istigenler şartname 
almak için her gün Belediye Levazım Müdü 
lüğüne müracaat etmelidirler. "4510,, 

. Şehrin sUkünetini ihlll edecek mahiyette iÜrültü yapm 
lığan yasak edildiğine dair Daimi Encümence ittihaz oluna 
maddelik Belediye teobihi aynen ııağıya yazılmııtır. Bu te 
hiliftnda hareket edenlerin cezalandırılacağı alikadara · · 
olunur. 

Madde 1 - Vapurlardan maada motörlii ve motöraUz 
!umum deniz ve kara vesaiti nıkliyeainde ve tramvaylarda k 
ihtimali melhuz olan yerler barıcinde müıteri celbetmek ve 
her ne makaatla olursa olıun koroe, dUdii~ ve sair ıeda çıka 
cihazlara çalmak ve öttürmek memnudur. 

Madde 2 - Huauıi ve kiralık bilumum deniz motörleria 
kara motörleriode olduğu gibi faal birer Müıkit aleti bu1 
eakbr; Mezkur vesaik 11hibleri it bu maddenin ilinlndan itib 
nihayet bir ay zarfında mllakit cibazlar1nı yapmağa mecb 
durlar. 

Madde 3 - Sütcü, Ekmekci ve dondurmacılardan mı 
gıda maddelerini aatan seyyar eanaf müstuna olmak Uıere 
ğer bilumum ayak aahcılarının her •erede ve her ne vakit o 
sa olsun bağırmalar; yasakbr. Gıda m•ddelerini satan seyyar 
nafında ancak -sabahla.rı saat sekizden itibaren akıamlar1 5 

yirmiye kadar ve yaln1z aathklan ıeyleri bildirecek 1'elimeJe 
Ye bağırma derecesinde "olmayan bir seıle aabıta bulunma! 
caizdır. 

Pazar yerlerindeki eınaf ile dUkkAncılar1n bağuarak 
yapmaları veya müıteriyi çağırmaları yasaktır. 

Madde 4 - Bundası sonra ıeyrüsefere çıkarılacak 
mum yayb ve yaysız binek ve yük arabalaunm tekerlekler• 
tikli olıcıkbr. Halen mevcut olanlar Hin tarihinden itibaren 
sene içinde tekerleklerine listik takmağa mecburdurlar. Ar• 
tekerleği imal ve tamir ~c1 ı-nler . u 'astikıiz tekerlek irrll \•e ta 
etmeleri yaaaktır. (4501) -

Üsküdar Karaca Ahmet Plozaria0ında luuumuı )(,0 ' 
servi •iacı 11/8/934 Cumarl t& günü saat 14 den 16 y.a k 
mahallinde açık müzayede ile sahlacabr. Almak isteyeni 
Üsküdar Dıvardibi tramYay durak mahallı önündeki gaıio 
buluoac11k memurlara müracaatları. (4501~ 

Deniz yolları işletmesi 
müdürlüğünden : 

2572 numarah kanunu mabsuı abkimına tevfıkan teşe11,I 
eden mülga Seyriıefain idaresi Tasfiye heyeti 31 1 ıl 
ınuz ·934 tarihinde Tophanedekı Dairei mahsuı1111nda .,,.sif tıl' 
baılamışhr. Hey'et vazifesini 6 ay zart.nda ikmale mecbd1 ,ı 
lundu~undan mülga idarede alacaklart o'up da evvelce be1,r 
name vermemit olanların bu müddet zarfında müracaatla •''' ,ıl 
larını kaydettirmeleri IAıımd1r. Bu mOddetin hitattıındarı ~I 
müracaat etmeye!1 ~ ~ r caldılımn anetalebe haklatı Qu:zı; br ~ı 
lerler~ tabi olaca.. .. · ,44e 

- - " · w -- ...... . -. ----·-- el 
Sıhhat ve iç-':!:nai muave~et veki]~, 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Uvzum Müdüriül11ıı,.,, 

Cött lı.a 'em itli.fıflr malzemeıı şartnmesı macıbince •Ç'~ 
na kasaya ı onul a;uıtur. Münakasa 25 Ağustos 1934 taribiae tlt fi-,. 
Cumarteaı günü 11at on dörtte Galeta'da Kara Muıtıf• ~~· 
sokağında lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezinde oıDtet'.,., . . ,,,.._J 
kom s vonda yapılacağ1ndan ıateyeolerin şartnamelerıDI d0tlff" 
üzere Anl,.ara'da Hudut ve S,.hiller Sıbhat Umun> rdiJ 'ol.,t 
Ayniyat Muhas bi Mu'ullüğüne veya mezkUe Merke~ ~fı&ı / 
tine müracaatlars. ~ 

. Nafı~ Vekaletinden: ••' tJr~ 
Mıotaka Erkek San'at me"tepleriyle Ankara ini b• f.•~. 

mektebine bu sene de müı.abaka ile leyli meccani t•19_9JI t,t 
cakhr. Müsabaka imtihan1 her Viliyet Merkninde 20· or•'' 
ribinde yapılacıkhr. Taliplerin bir istida ile Viflyete '° 
etmeleri ilAn olunur. (4470) 
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lıte hem bu zararlı halktan kurtulmak 

~eın düımanına musallat ederek irı•i· 
,... almak için bunları §İmali Afrika'ya 
,orıd ... -· • 8 . l k . h lj - ... aıtı. u muhacırct meme e~ın 

' ilde ınühim tesirler yaptı. 
"-ı·t •tiıni halifesinin vezm HiJali'~.sre 
l'tl ilenin (Ziri elmaaz ibn Badis) in 
tdetrılcketini kendilerine verdiğini tebliğ 
llııtr~k rn~anbın iıtilaaına yolladı. ( 1 ) 
kıı tı lr rcısleri olan Muniı bin Yahya'nnı 
)o~dasrnda idiler. (2) Araplar garp 
ı.ı,;:,"u hattular. Kadın ve çocuklarile, 

~u~at sürül~le ilerlemese başladılar. 
ttld' a Yağmacı, diğer be~e\'i'ler ~e 
~' -~h!dı. Kırk bet bini m\lharip ol· 
~-,. Uzere iki yüz bin ki§i şimali Afrit.a
ket ~ldı. Hakiki bir iıtila ohı.n bu hare
h 9 ela baıladı. Afrika'da arapça e· 

l~~ .:;ull'lile!li. Yerliler de hep birbİr
llıı h I vgalı birbirlerine düımüf idiler. 
llf~a ler liilali'lerin hareketini kolay· 

~111!ordu. Maaınafih bunlar siyasi 1:-ir 

t, .. ~Yet ~•Ptnağa kalkrımayarak ı..cr 
~ile Yet-lılerin içine girmeğe "tÖnül rİ· 
~ Ye ekseriya cebirle ıokuluıı kendi· 

k~t: :er •çma.ğa çalıııyodardı. liir ç~· 
~~ ı:hıtunu andrran bu sefalet süri' .,;j 

~itte t•p o!muı bir mıntakadan get;· 
~dı : dufllndan çok yava§ ilerliy'>r· 
'.t 'Vr\) • 
~l ~rı.,c en evvel Tarabulus geidi 

tttll.r .:!' un ö:enubunu yağma ve ta!nip 
. . • •l ~ li n12 Tarabuluı emiri Muntaur 

t't'tiı.·:~n tehrin kendisinde kalması 
{~. ıos;r muahede yaparak kurtulc!ı•. 
~lldı. il >: Rerlca ve Tarabulus e!lcrir•I.:: 
1lc~Q ~~1 ~İri hükümdarı Elmnaz tf!~· 
ıı_ li uyulclüğünu takdir edemedi. O 

~ t~:~di'lerden inti!ıam almak i.;in 
de....._ ' ela ııü~: .. 1 •• • .. b( ··~eii d" .. • .. yu on ann u:zerane gon· 
ij r de l'Q u,undü. Munis iie bunun için 

~ ~ ~~he~e Yaptı. Fakat mu:ıheJc 
~rdu~~ar afeti, bu inzibatsız sürü
(~ kahil olma<ltiı~ müdafa-

(2) - V. Pike 
- :For,Bige 

adan baıka ~are olmadığını sonra anladı. 
Gönderdiği ilk askerleri boruldu. Bütün 
km·vei askeriyesile kar~ılarına gitti. Or
duda bulunan araplar( 1 ) dü,man üi'afına 

geçtiklerinden (1053) de Gabes civann· 
da (Hayderan) mevkiinde olan muha~e. 
~de Hilali'ler galip geldiler. ilerlediler. 
Kırvan'da (Eimaaz)ı muhasara ve bü· 
tün cıvarı yağma ,.e tahrip ettiler. 

Kırvan'daki bütün sarayları, ıu huİ· 
nelerini, binalarını yaktılar yıktılar. Bii
!:in şehri soydular. Ziri Elmaaz üç kızını 
b .ınların reislerine 'ererek selameti ~ul
Q'lak iıtedi ve Mahdiye'ye çekildi. Fırtı· 

nanın geçmeıini orada bekliyecekti. {2) 
fakat araplar oray'\ da gittiler. Ziri Uf'• 
miya binerek Tun~u'<> çekildi. (3) 

Bundan ıonra artık Ziri hükümdar· 
!arının nufuzbrı azalmağa baıladı. öıe
de beride ufak kabileler ve ,ehirJer ~;ı .. 
ıalt01nat oyununa kalkı,tılar. 

Arap muhacereti devl\m ediyordu. 
yedi kabileler dağlara çekiliyordu. Fa. 
kat Fatih ,.e ha.kim olamadılar. Nihayet 

çölden çöle koğulan sefil bir sürüden 
ba~ka bir mahiyetleri kalmadı. (4) 

(Ziri Elmuz) 1056 da Mebdiye'y~ 

çekildikten sonra Ziri'ler kor&anlı~a 
ehe:nmi.·et vermeğe baıladılar, yeni p!l· 

yatahtlarmı mühim bir korıan yat ti'J 
yaptılar. (5) Fakat bu suretle te,viko· 
tur.an koraıınl:k hiriıtiyanlarla müıkii· 

lat çıkal'lnağa sebep oluyordu. Ceneviı;. 

ler Mehdiye'ye bir 11efer icra ettiler. Be
ni Ziri'lerden yüz bin altın l\ldılar ve hi· 

riıtiyan esirlerini kurtardılllr. Normand' 
Jer b•1 sevahile de!aatle ihraç hareketi 

yaptılar, Memleketleri yalnız merk~.1e 
münhasır v~ ı,uvvehiz olan Ziri'ler b!r 
istina!giıh bulmak i\midile tekrar Fatİ· 

-
(1 - V. Pique~ 
(2) - Forbige 
(3) - V. Pike 
(4) - V. Pike 
(S) - V . Pike 
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mi'lerin tabiiyetini kabul ettiler. F&Hat 
Normand'ların hücumuna karır Buji'y~ 
iltica ettiler. Hiristiyanlaı ın sahil mınta· 
kasını i§gal ettiler.(1070) de her tarafta 
arnplnr ovnlan tahrip ve itahaatlık ve 
\eba da halkı mahv~diyordu. 

7 - Hammadi'ler 

Elkılaa da iatikbl kazanan Hammad 
( Hl28) de öldü. Oğlu Kiüd yerine geçti. 
Garp kom~ulan olan (Magarua- Mar· 
raua) Jarın reisi Hnmmame'nin hücu· 
munu def etti. 

Ziri Maaz'la pek iyi geçiniyordu. Fa· 
k..'t 1054 de (Maaz) -..·atimi'lerin haki· 
mi yetini ret ~ e tiiliği tard ettiği vakit 
( Elkait} kendi istiHalini daha iyi g\s
tenne.k için olacak kı bil3.kiı Fatimi'l,.ri 

kabul ediyordu. (Elkaid) (1054)de ö~rlü. 
Yerine geçen oğlu Muhıin'in zalimfiği 

birkaç ayda herkesi kendinden nefret 

ettirdi. Öldürüp kurtuldular. Yerine r;e· 

len Bologin ibn Mehmet Hilali'leri mem· 
leketine sokmadı. Fakat yüksek yayln 

!ardan cenuba doğru ir.me!erine m""' 

olmadı. Gnrba sefer ederek (Fas)a giı'd.1 
Fakat avdetinde Teuala'da yeğeni ta •.a· 
fından katledildi. Memleket (Nasır bin 
Aliyünnas)a kaldı. (1063) 

8 - Zer.et valileri 

(1001) de ölen Magarua'ların reisi bin 
Atin--· • • yerine oğlu (Maaz) gcçmı9tj, 
Ha:nmaoi'ler bin Atiyye'nin aldığa yerlf'-' 
ri geri alınca Maaz bin Atiyye de EnJ!i· 
lüs Emevi'!erine müracaat etti. Endü:iis 
halifelerinden Elmansur ( ı 002) de öl· 
mü, yerine Abdülmalik Muu'fer cec· 
mis.ti. Abdülmalik, Ma.u'ın baba11nın 
hi~etlerini takdiren Emevi'lerin Afri
ka'daki bütün memleketini, merkezi t\Ü· 

kumet olan (Fas) tehrile beraber Mana 

..erdi. 
Abdülmalik Muzafferin (1008)de öl· 
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mesini, hpanya'da Emcvi hilafetinin ••J 
kutu takip etti. ilk netice olanak da Af 
rika'daki nufuzları ıöndü. (Elman) k·•· 
bi istiklal etti. Garp ikiye aynldL Biri~; 

Fas'la biriıi Sicilmase'de iki hükumt ı 
çıl<tı. Fas'taki ve Sicilmase'deki hükumr.t 
clahi (Morarua)Jardan idi. 

Maaz Faa'da benı Hadrun Sicilmase· 
de idi. Elmaaz Sicilmase'deki beni Had· 
run'ların zaranna o!arak büyÜmek iıtedi. 

Fakat muvaffak damadı. (1016\da 
bilakis rakipleri ıimale doğru arazi ka· 
zandılar. (Elmaaz) : 1030)da öldü. Yen· 

ne HamD13me ibn Elmaaz geçti. Hamm:.ı· 
me zamanında beni lfrin kabilesi hücum 
ederek Fas'ı aldı. Hammaıne Ucdaya ~e· 
lıildi. ( 1033) de kendiıin~ taraftar top· 
ladı. Kafi kuvvet e1de ettikten sonra 
11039) da lfrin'lerin reisi olan Temim 
ibn Zimmur'un üzerine yürüdü. Temım'i 
kaçrrarak tekrar tahtına kavuıtu. Bur.l'Jl 
ve oilu (Dünea)in zamanı ıükünf'tle 

geçti. (Düneı) ölürken memleketi Jıj 
oğlu arasında taksim ederek çok zararh 
bir iş yaptı. Mağrip kan ve ateı içinJe 

kaldı. Dünea zamanında Bologin bin 
Mehmet Hammadi Faı'a kadar meml~ 
keti çiğnemİf ve dönmüştü. (Dünes )in 
oğullanndan (Elfetuh) katJolundu. K'lr• 

deıi (Aciıa) da Murabıtının cenupt"n 
takarrubu üzerine hükümeti (1064) ıJe 

yeğeni Elmunıir'a verdi. (Munıir) 1067 
de Muralnteyn tarafından yıkıldı. ( 1) 

9 - Hadrun (Moıarua-Morrarua) 

Berberi'lerinin Sicilmaıe'de talc.riben 971 

tarihine doğru te,kll etti~leri bir hüku· 

met idi. Pek mühim vak'aları yoktur. 

(l053)e kadar mevcudiyetini muhafaA:a 

edebilmit o tarihte Elmurabıtlar taratın· 
dan zaptolunmuıtur. 

Sicilmaae havaliıi her de,·irde bir çO:C 
defalar elden ele ıeçmekle maruf 'r 
mmtakadır. 

{l) - For Bige 
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111-Elmurabıt'lar - Elmuuhid'ler 
I - Elmurabıt'lar yahut 

Murabitiyn 

Murabıtiy~ ve Muvahhidin devr\tıin 
şimali Afrika tarihinde mühim huıusiyet
leri vardır. Bu devirde kudretli ellerde 
bulunan timali Afrika İapanya'yı yeni
den iıtila ve hiriıtiyanJar-ı n:ıüthit boz. 
ıunluklara. uğrabnı§tır. Birbiri ardından 
gelen Murabıtin ve Muvahhidin devlet· 
feri §ayanı dikkat benzeyiıler gösterirler. 

( 1) Her ilcisi de Berberi'dir. Fae'ın c~· 
nubundan gelmişlerdir. isimleri de gös
terdiii veçhile dini mahiyet1eri vardır. 

Zaten nekadar maziye gidiline görülü· 
yorki şimali Afrika tarihi bir dini tal'1h· 
tir. (2) Her ikiıi de dinin evvelki ıafiyto· 
tini iade etmek iddiasında idiler. lkiıinin 

de müddeti devamları birer a•D'dır. HPr 
iki hükumette kuvvetli tahıiyetlerin ida. 
reıile yükseldi, sonra dütmeğe başlar.L. 
Nihayet dütmanlarrnın taarruzlan altın
da yıkıldı. 

Bazı hususlarda da mühim ayrılık 
noktaları var. Munbıt'lar eksayı ccnııp
tan ta Senegal ıahillerinden geliyorlardı. 
Cahil, kaba ve ıert idi. Cenuptan §İ· 
male doğru taarruzlarını ilerlettiler. Şv-

ka doğru ıürüklenmedl!er. Müthiş bir 
dalga gibi mağrıbı kaplayarak şimale 
doğru aktdar.· lıpanya üzerine yayıldılar 
durdular. 

Muvahhidin ise cenubun daha yaki
dnden geJiyorla't'dı. Aslen Atlaa dağla· 
rmdan idiler Daha münevverdiler. Rei, . 
Ieri okur yazar batta §lÜrdi.. BunJar 
garptan §arka doğrı yürüdüler. Mura
b:tiyn gibi evvela Magrıbı zaptettilı:ten 
sonra şarka dönerek Tarabuluıı'a ka•lar 

(1) - For Bige 
(2) - Ogüstin Bernar tarafından ve

rilen nutuktan 
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!.1!'113 !PVWW'BH l?puısıi.ı:e'I Ollf!['{3l :1(3.1 
- ~t§nw ııe.ra..tııue !U!!a;,a.<!wapa :;ııqaıeı 

euı iı-eq z.ıuıe..-t au~P!IJtJUnw D!J!l•ı 

·npu2p 
3UdiWa1ı J[B.t11111 UlllUl! !Upıanq11:ıı peA 
·rnpqy 0A rna dtJ[!l?W r.tel:}!qupnw >fiU<ll 
-<>ll aupazn 1a.<!qı;n~uw !.taqeq nq u!U'P.w 
. ı~pqv Ull{O S!W3Jl3[! l?UJ.ll!A!;, U3swau 
~".,,ı> .:1 ·ıpuezını .ıaJU.: .ı!q !A! a.<ı:ı!qu.ınw 

· .ıapıi!"!li a..-taqa.nıqnw >fU.uıhp§.111'1 ap 
( tı.ıpaw} U!P!l[l{'l!AnW a.ıt. u..Cmqv.ınw 

'Hbt.ı:!q 3 (! !•aı!'lVJt p11Affipqv 
al'U!J!i•ı '!p.ıapu!?1 3Jl3A!UnUW3W lf!W 
• ~wmpqy •.ıat!P<>lS! repw! uapu!P!l{l{VA 
·ftl\J .llltUtı.dl?.ı_Şn aznıU!:>3J. •ıp.18J§lUR{hq 

tıA".'l!11l! ıa:r..mpıu.ıdo; uıuısanqv'f (uuuw 
-w-en ! uag) .ıaı!.ıaq.ıag nq uvıo Jnw 
·m .. ns 11qnua:> U-epUIJll.nl:J !.t11(3)!Cl 
-tılj !l~l!H de.ıy ·.:aı!P"!.3 aqp•l !ötU 
·ıp• (upaw !uae: upnJ. 'PHmP<tV) 
<>(!qıı11 5n u !u3.< ;ıp.ı:!Aap ng 

'!Pıaz umseı nıŞo 3U!.ta A ·npm ap 
Ce1111) Jnın_x uıq !iV ı.nıpUl!)lfnl{ u.<mq. 
-•.ınw· ·npunıo ınqe'I apınq! lll/111"1111 Dff 
·.ıvppuW1!:Jfı5 au!•a1aq11>1nw u.<mqunw 
'!!T-~!A .ıup'e:lf aJ!ll •ıpu[ivq a.ıı»plS n.fnp 
·ıo 3l'laaqa .ınu1?ıv1 !-'3<ı u&JJt05 u!wnw 
·mpqv ep (6t1l 'stn) 'ıp111 nun~ UH 
Ma-'!Cf~l,l?W !'tapunu~ (••:1) 'f""&p3.u:pw 
r pı.:11u.ı11 .ı-eı°'-ep ıunutll{ .ı!q ununp.ıo nq 
,.!nınwınpqy '!p.ıapu!?ll eı.un=>nq a (zapw 
·W'!ı) 31a.1a.ıaA 11umıpueuımt u!"mivı nı 

-;r !.l•'fH !!?ll.1!13.3 uepu.<u•dıl Jta.1~~· 
!Aa'l!l'f'JJ JnSRA. U!q !iV .l!W'] -~na wu 
-aıp aıq.ıeq aA a~aaqaıQıua.8 rufop •qnue:> 
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istili eltiler; Muvahhidin umamnJa 
Afrikayı timali ilk ve ıon defa olarak 
yerli bir hanedan elinde tamamiyetine 
malik oldu. 

Betinci hicri asrımn ortalarında islim· 
Jığın Akdeni2deki hakimiyetleri zayı(la. 
mışt&. Yalnız Mısır' da Fatimi'ler a.rap• 
lann eski uabiyetini muhafaza edehiJi. 
yorlardı. Beni Ziri devleti Tunuı kıt'a• 

sında çıkan İsyanları bile güç baıtırabi· 

liyordu. (1) Ziri'ler Hammadi'ler, Fati· 
mi'ler aralanndaki ihtili.ftan dolayı hep 
birlikte hareket elıneğe muvaffak olamt• 

yorlardı. l ılamiyet için Jıir uyanmak lü-
B b ·ıı "b' 1 :rumu hasıl olmuıtu. er erı er gı ı ,,o. 

]ayca müteheyyiç olacak bir millet için 
bİr ve.sile kafi idi. 

Sahrayıkebir'in S11nhace kabilesi l'fliııi 

İbrahim (2) hac eanaaındaki temaslar· 
da kendilerinin iıılam aka.idinden pek 
uzak olduğunu görerek memlokette tel· 
kini din için (3) vai:der istedi. Kendisine 
Abdullah bin Yasin isminde bir zatı gön· 
derdiler. Abdullah bin Yasin son dereC'e 
gayretle vaizlere baıladı. Fakat Lemtu· 
neler buna pek ehemmiyet vermedilf'r. 
Hatta l<ızdılar bile. Abdullah bin Yuin 
&iyahi'ler memleketine giderek qrada 
kendhini dinleyecek cemaat bulmağa ka· 
rar vcnni§lİ ki taraftarlan nehrin orta
sında bir adaya çekilip orada bir n~t 
tesisini tavsiye ettiler. Ribat yapıhnı-a 

her taraftan halk koıup gelmeie baıla.dr. 
Bu ribat'a rnürit olanlara da murabıt de· 
Diliyordu. ( 4) Sanhace kabi!eıi Sahravr· 
kebir'de, Bahrir:mhit'ten Gidamis'e ka• 
dar olan büyük mıntakayı iıgal ediyor· 

( 1) _ Düveli islar:1iye. tar~i. . . 
(Z) _ For Bige Ş~ah Af:1~a tarih1. 
( 3) _ Düveli islamıye tarıhı bu zatı 

Yahya bin lbrahimin alıp getirdiğini ' ' a· 

r Müneccimbaşı tarihi de Cevale ~azıyo. d·~ • 
bilesinden Cevherin beraber getir lıı;&nt 

yazıyor. 

(4) - For bige 
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:ıon!ıq.ıo_.:c - (t) 
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·'J:t ~r.,ın• ll!D!al.!A•w3 'lal •p OSl. 
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'ZILIOAnugp •uu•ı•,11u •'l'!.IN !(111U'fi mp 
-u.nfnpıo P!-N'I nzAMD qdn 11.(uU.ı ·.ıo..C 
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bdar uııaYorthı. Badis fa&'Pt• vali olan 
amQIİ)'I. l>irletiP f.ı.jıı Aliyyenin hüeu • 
muıuı brtılaın-ta Jittiji vakit Felfut 
iltn Hadrun byaıı ederek ıvka yürilrı:ıüt 
ve ( Bar'a1 - Bagı1y) i muhasara ede-

1'Ü Kınam tehdit «!tınİfti. Bunun Üzf!ri
M at:liı seri dömneğe mecbur almuı ve 
ibn Atiyye TiJ&l'e i:e garbindeki l>ir kı-
11111 aruiJi zaptetmiıti. 

Feltul (Tobna) valiıi idi. isyana Ba. 
diı'in hir uncaaımtt teıvikiyle kalkıı • 

. rnııb. Badiı ıörününce difer aai amca • 
l•rla bitleıti. (1) 

Bir aylık muha"tebeden ıonra iıyan 
ıendüriildü. C..rp valiıi Hammade ıimal 

de ali diler l!l!lcalan aahile doiru türer· 
lı:en BadU.i de ibn Hadrun'u cenupta k0oo 
valıy.ordu. Felfut maflup olduktan son • 

1'• kendisiyle ben.be!' kalan Mqraowılar 
la beraber T arabuJuıa l'İtti. Küçük 
ltir hükUntet yaptı; (1010) da hu 
hükiınıeti otluna bırakb öldil. 

Hammad Badu'ia amucuı idi. Ham
mad d•ter amcaların uyanını yatı§tırd1k
b11~ ıonr• (Mqarua, Morraua) lara dön· 

dil. Öaüne ıelea kuvvetleri ıürüp ataı-alc 
ar •amanda kay'bedilen memleketleri ıd· 

tir. Enutl,.eti teıiı için Mıila timal1nde 
••• ;: "'•-'··-:tıe.ri üzerin.de (Klaa IMni 

-erilen müıtahkem bir !•· 

\ !UUIJ den ıonra Cezayir, Keatanttn, 
!ap m•tablal'lftda nufuı teaiıine ujr&§• 
b. Fillıa iıtildal peyda etti. Fakat Ba-

( 1) - Ziri Meruıd çok evlat bırak · 
mrttı· (Bologin) in dört yüz cariyl"si 
vırdı. Bir günde on yedi çocuğu doğ -
l!Jiuftur. 

(!) - Kılaa beni Hammad Cebeli 
(Tİ.sarpuıt) cenubunda vadü Selmanm 
bir koJu Uz-erinde ve burcu araricle ':De· 
aila art.Jmda bu\urınukta idi. Şimdi bir 
lliil\are ve bir saray harabe.inden başka 
bir •e"V blmamıatır. (Juan), 

oPnb'fq.ıoit - (~) .Ct) . . (c) 
~ııbsq.ıo4 
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!•.iı'I ng ·ıpapuga tf{!tlıpu.wnıı (n.ı•J. 
a.aqnz nq3) :1(3.J:a.l!PU!ct .nrpq !i!J( zn.< :1!. 
•!&.mi J.ı!?p ••nw ·mouam •11app!i !UJP"' 
·mJt~P uıuıuwıt W"!l'l 'f1U•-'•tlırq •.ı:a1•• 

dıı'le de i:ri geçinip gidiyordu. Badia <'~ 
lunu o vilayete vali yapmak iateyi4'~ 
( Hanımad) istiklalini ilan etti. Ba~J' 
halifeleri namına hutbe okudu. Bu ıurt1 

le ıiilikten ayn)mı,. oldu. Badiı bu ~of~ı 
'S' ~· 

takıimo ruı olmadı. Amcaıına karıı '1 
rüdü. Harnına'da kaleye kapattı. Mıılı'' 
ıara eınaaında Badiı öldü. (1016)da ~ 
rjne ı-en oilu Maaz daha çocuktu. < 

-'S' .,, ' 

tarafm kumandanlan araya girdi (ı 

Hanunade'nin bulunduğu ayalcttı? "~· 
olarak kalmaıı ve garp cih.etlerinden ıı 

11 
tedeceii yerlerin kenditine tahi olfl'l;~ 
ıvtile iki tarafı banıtırdılllJ'. Bu ıu~ rJ. 
(Hammadi) hükumeti teıekkül etdl1•. 

··,ev 
Bıulia'in oğlu Maaz'ın 46 .ene •0,rrı 

hükumeti birçok felaketli vuku•tl ıir 
geçti. Sicilya'ya yardım için tertip e:r,~ 
büyük bir donanma fırtınaya uir•>' ıJ' 
Pantalarya adaır yak.inlerinde he111eft $İ' 
milen mahvoldu. Fakat buna ra~~1'1' 
cilya ve Afrikiyye gemileri akdenJıs,1;ıl' mada devam ettiler. Piza ve Cene"8 
le dalına haliharpte bulundular. . ~· 

1045 de Maaz,la M11ır halilelet' iJ 
d_,_. 'h .,.,,. .. ' M .... ,rı ... ı 

ım .... ı tııar uzenne a- J.fJP" 
mevhum ve zayıf ipliği kırarak . ~tf' 

' tb clı ş:mır.ö ki" .~ halifelerin.ı me u tanı • ll.U6• ... ,,. 

• iiJerl" yen bıraktı. Memleketindekı ! , 
çoğunu öldürdü. ~ 

Hilali'lerin iıtilası ·Fatiıni'l;;,,ı ~ 
Ziri'lerden intikam almak i~n it' fi" 
Süleym arap ka.bilelerini bu ha.-1 

a•· ıaJlat ettiler. • lt'Jı 

Bu iki kabile Hicazın en fıtkil' :rd~: 
leri (1) olup Meleke ve fı""eı1•~ ~ 
civarlarında hıhsızhk ve Y~ frıJııf~1 
geçinirlerdi. Bağdad halife~ers ~it 
üzerine aıker göderip tedıptertdll •şı~İ 

k w oDl11r ~e ve memleketten ogmuf , 1
11 
ı J~ 

. Mı•ır a 'ı'lo Mıaır' da yerletmitlerdı. tİ.l'W''. ıfi<· 
gihi ~ahp çtrpmalcta devanı et .. .-ıır· . .. ,... 
F atimi'lerde daha yukarlare 

CI) - V . Pike 
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lunmü iPll Mıtara nalali hiiömett IDK· 

har oldu. 
Tarüulua, Alrildr• n Sici11a71 ken

di tuafmdan JDenıup INrw •elire tevdi 
etti. Ba meydanda Afriki1e'Ji de (Ziri 
W.. Menad) in otlu (lolosin) • ftl'di, 
(174); 8...t.eri llllllnl de Yaauf defi, · 
tir.ti. Fakat h zat dlferleri siW lcendi
ahU Fathnilere '-lh)'an zail nlm7a ih· 
......... :reni Wr aaltaaat lrunla " 
(Ziri) ............. aldı. (1). 

Zirller KanaiMla t....a. eder etmu 
~ Zenet w lfria ve Ma,Nulv· 
la nrilcadeleye llqWdar. Yuaaf; Mu • 
lla halefi, (Elba Billih) ta Tarallulu· 
... - ....... ...., ............. iatffi, 
...._ liamll Alrilra ı ırirle Wr .ı. seç ... . 

ZlrU.ria Patimilerle afU Wr nlNtuı 
..... ...... ...... ........ ,.awkten 
.,.... fariü .W.iaadaa Yuaf bunu 
~ Flllat Mwı.i lanlılar. Yaıuf 
~ tlaMli Afrika11 t.anwmea upt
.. (979) t1a Faa kadar fitti. Sicilma-::!. al& 8&C te de 11..,.. civarnula 

Y11aufaa ..ı.tqulan toara Zirilerin 
~ ........ ,. batla"'- Yuaafun otlu 
.--..... Ziri E.._..ur prp .Daretle
~ 1na .... ...a,nhlrlanm (Afir) de kar· 

<Ttnre> " .......... ..-di. 
Fa.ta ......... qJller l;Hllla ..... 
~---. idi. MflttA Od z~ 
- ........ Zlr1hria latlaatsUu idi. 
~ - Mapru) lana ..... Ziri 
L... A~ itli. Ve Fu ha .. ..._ .. • 
;:"" Wi. EntlilGa ...... E ........ r 
~ a. Maınt. .... ,. ........... emir 

1P ooo'Ot ~ .,.... na.,..... U1id 

ueuemM9'1 ""!lflM ....,.,. .. mnı 
_..... puwp1111UW.ı1J1IMl(E)(dealv1IJCI 
..,...,) awıo PftU ÖZ •paınu .. .nı 
-htplf pp.auot npuo .. •punnwn _, 
-•H uıq ıpe A ·np.m.<mpa ,....._ .Na!P 
uıqzu' .,..... npuq...-. .amw qhft 
awı.,.......ı,. ıwpfBA 5!11 e.(.(PIPIY 

(1) "llhı( ·~ 
..... ı ., O ·aım- daifwı Llffllotorı 
·aıapp •,uu.a&)I .aan'1 9PUH11P'ft Pl'I 
·c'•unı llJ,mpmı UCi! Jll!Ullı •qlw.ıfn •ı 
....... !J'P. ., na •ıpWfld f(p~osuw> pı 
·ıtep.aq ın• !P•11 aaı.aa.ı anunq ı!•e.tıl• 
•g.-.H 1Puqwclw.< ..W-4 ..... Pi! 9PUJ5f · 
........ uetepp•-'!S waıı-a 1Pfd •P 
•l&l. (l) :ıp.mift(O UJ'WI ......._H ...... A. . .,.,...,,,,!! ep Hl. uaJtniw.ıfn wı.nıanq 

IP513 ·ıp.nıd•n l!l•p .aaı~ aı 
•Uepa UWilf .&aJ" nq 19lp,i "ff f!mlpt J.&Aep 
, .. DJHP• JPın w.auos uwpan9 ·wı•I IP'J 
·ra nııo un,qna •p Ell. ., ....,.., aaao 

Birili Ziri ibn Atineain ri:r ... tia ... 
ki (L,arua - Morraua)lar dipri 
Y eddü U. Yala ri,...tindeki lfrinl• i· 
di. 

Kordo urarıaclan iMi iki ...W claYet 
ettiler. lbn Atine sitti. lbn Yala silme
di. Atin-e Konlo'da bir çok hürmetin 
töreli. Bir pk hedi,.J• alarak döndü. 
8u ..... (Y edda) bot d1U11P:ratak 
, ... hicam etti. Eaiml..-ia ..ıiaini öl-
dürdü. Ve tehri aldı. Atine seri dönüa· 
c• o da Fa1a JiriidG. 

Yedda'p ....-., etti. Kafuım a.. 
ti. Konlo,a ıoUa& 8eai l&Wer u1li 
müddet ileti ........ airac1ı1ar Ziri El· 
manaur (994) de öldi. Oilu (S.U.),. 
rine ~ti. 

Faı'ta lmnetle-it oı.. Wa Atine 
EDtlülfil halifeei E'-urla Miuttu. 
Halife de mla.aldp ıl• .. dili ku....e • 
lcrle Atineyi bozarak sile doiru ~ 
dı. MairiW Alnacla ~ nldptiz 
hlkim oldular. Atinenin al"*ls ,..,..._. 
iyi olduktan 10nn bu ..ı... kervandaki 
SehaceJere hücum etti. Tl,.,.,ı al4h. 
Mtila n Zab'm Wr lallDllU _,......._ 
Eadüliil ... Yileriae .-ti. E .......... 
18flllİIİ .......... rnm& 
ıc.•- lüt ,........ Jildet,. • 

mit .... ... .....a.btleria ....... 
Ati,,_,. U.... etti (1000). Atine" 
M ... Wr ..... U.öldfiltr. 

Slcllme• -- p..ıdeld ......... ............ ,... .............. 
Hadrua lcolanclan (AYMCldin MasuaYI) 
orada h ....... yortla. 998 .. E.....u.m 
saldeai •ticainde Sicwı......-. kemal 
du. Fakat Atine, Mamur tarafm~ 
.ıwi1ince mi Hadrana .............. 

~ ~· taarraz Ziri W. Atın-in mu
~ llnl9aff.W,.W. Wdr. Ve 
le,.~ ....... ebnedi. K#a almin 

....... Patimi ........_ itti • 

~~) -..... ıidllıtle -·--·· .... ~ta ... ,. iki kallile dai-
~ ... ~. 

m YWdi Atine öldilcten IOllra ( a..i 
~iri) hülmmeti b,..ttiii -w.tleri 
ald. 

(1) - Porblıe. 
Badia'in - da M,h7U hikiancti 

zamaNllda hudıada TaraWutan T....,. 

-- 11 ı'tn _,,.,., •11 ..,. "il 
- - -. _....6 .. 

•.-.W 
ç; ................... --·--
~ _,... _ ......... ...... 
.... ..., .... 411 .. ...-u. ep...ı .l!'I 

• nlnPtR •P.PanutJ. Otn •P l.801 .. 
-njnpıo uapuµap.ıppt nuwo clnıo 
-anqq wl1UWJ1 (ıawno.L) uıq 11911~~ 

... ---' ...... , .. _ ......, l1PI uq' !P1PmmP'annqnJI Pdel ( 
'Jo.(ıpapA•l( l(wntO ı.aamn.r. l,Mlll:IQll ......... ..-... ... ....-.,Up:" 
UJCl qwnnpqv nqa vapuµapl!Jpl 
naewı 1qµvı aA!tllfPJ nuna - (ı) 

ı , u• ı fiSP •w• -ıu:pp,,.. -. -. . 
................ ., ... !R9 ınwnı 

·•l!q .ıo,tı - (t) .. (tlll) -'•+ ,..ı .. l'ftU •ns .., 

Z'PSS ?sT 1 na 

....... iwı,. .............. ,. ı.tbi 

-•11• .. ek il'L ............ iılimm 
....... -... .,..... deiildiHr. 
Çek M' •• 81Jik ... ..._ .tia mu
'-••• 'il •Ilı••• ..,.. Sam...-. 
ilmi ..,..1ecllllıa..U. Ba WiJ1k im· ......... , .......................... .. ...... ,.....~ ... 
1aır (L•teı ı) ••''- ..._ idi. (Şim
... Twlilw • ' • ••litlir.) (1) 
11 .... ...,.,. .... - .. ı..tu ... 
..... (1) .. Y..a.. Faldla UDTanile 

~ w.r ... dini itlerile .... 
....._ s-r•ehlm Yala:ra w.. Om.r 
Nil .... XlıWI-'• liJUI itleri de oaa 
1i11L .._,I.,.. AMvl)ıh i1m Yuin 
......._ ......... söriiace mürit· 
..._. ...... W' ıklı ...... :rollada. Bu 
-•de F ·nı.W ai,.....ti. Daha 
........... ~ iPa,.... limndı. 
llzr•rlull Wr .__ J9P1ldı. Fakat 
wrWat Jtlltu. p.,.... t.darilö için ti
.......... ...ıelsetlerine ptmekt~ 
..... ..,. ....__ ... SicihnaM'deki 
(a.I ...._) ... i11111 A.aiddia alıa-
.. .... il ...... .. akla plmez 
..... JildetiJW. y~ aöliede. kıflll 
• ................... ,.... latl,orda. (3) 

A ... t'ıt ... ,... 8-i.. Yalara oraya 
....... (HU); I• A.aiddini lratl tda· 
r1 ,.._ .. lıltla ( .......... - Marn· 
na) 11111....._ ...... ...__ Wr n-
H kn' ............. lleai IWran 
••1Rıti5ci'--' ......... 11 .... 1"'9.....,.. flt&at ...,_eni. Yaltya 
...... ~ fallmi~ meflal iken 
~ 441/t• ,.._ ...... 
............ l9fli. ............ 0--
...... ~., ,.. ı''• ....... ...,. . 

(t5 _ KinbltlJDe Lemtune yahut 
llulıt...,_ -.mr ld 1et.ebl de bdm
leraa ,a,Jftfaı ~ peçe cibi bir 
PIP. " ,.tıat tıırn1r tapcbldumdan-
6'. 

(2) - Foı Wıı 
(S),. llip 

br. lpticla badi adma ,... ......_ ( 1) 
Ebuhekir lllllCUliUll otla Y•eaf T .... 
ni pİfdar--........ 78PUÜ ...... .., 
ra Hfen pktr. 4'9/10l7 ....... IUL• 

ath •• cleweli idi. (2) Fakat ••IJ:eti 
pi)'lldeler tetkil edi:rordu; .,,. ..... 
ön tarafım banlar itsal ......._ ft .. 

na mızralrlarirle, pek -a\' •e bPsm 
dakbın kutdarla miMIMlt ......... . 
....... IODft (Si) 1 -- ... z...a 
kahilel..me (T.U. ._. lfaf leıi) -. 
lrii,ük Atlulanla (Dem) Mili MM.il· 
elalan hücum ettiler. Şimale .... ıl • 
riiJtitlerine clnam .. ~ -
(Tel) zenetı.ine " ...,. ........ 
rinde (SaJ.) civarmclald (Beq•) ... 
tewlüf ettiler. Beaıate lmWWı••,.. 
lancı b\ı" ..., ......... plamf ft .... . 

.....__._ .. _ .. . 
liaanmda bir Kur'an UJWWW 1• • 
le iallmiyete anıp~ Wr -- bllll!BI • 
lardı. (3) 

Manıbitiya ha climis fakat .... ... 
bileye hiicum edenk ....._ ..... 1111-
ler O wmnclaa iti ...... Alrillll ........ 
d..: banlum ismi lilWi. o•> • a.. 
at.-.. kahil• lla _.ile ........ 1 

'" itaat ....., ............... ~ 
liyor " pttikp katıetleli wb>• ... 
Buumn...,,lere1•....ı• .. Y..a 
411/ 1059 da öltli. AlaaJi CI pla ..... 
.._ Wr ia,aa iiw'iM E•Wdr ....... 
.. ua,. .,..._ Birilini bmlili ..__ 
emulla sifli. Dii• ....... Ya_, Ma: 
Tuif'in kamandumda fimal4eld ...... 
dnama mmaar etti. Et.a•ıWr m ı zlaj 
Saahace'lerin ve Siy.ıarı.ia kq v 
manffakiretle balbrda. Geri •l•illl 
ftldt ~liin :ıahmetlerl.. aintv mı lr 
iPll Yusaf'un ,...... lllnldliı .-. ... 
zel,.. ald bra11111D Y...rla lıirlıııs .. 
lcenclUine çöl :roluau ..... , w 
sörclii EtMı Bekir .. • b illl 
merdane karpladı. Yaauf'a ... 

(1) - For Bice. 
(2) - V. Pike. 
(J) - v. Plb. 
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zı naaihatler vererek arzusile iktidar 
mevkiini bıraktı; ve yeğeninden ayrıldı; 
çöle daldı. Ömrünü Siyahi'lere iılimlıffı 
yaymakla geçirdi. Bu maksatla yaptığı 

muharebelerin birinde §ehit oldu. ( 1 ) 
Yusuf ibn Tasif'in magnbı aksa"lın 

büyük bir kısmını zaptettiktcn sonra hü
kümetin te}kilatını düzeltmekle uğrattı· 
(1063) de Marok yahut Merakeş ıehrini 
kurdu. ln§aalta kendisi de bilfiil çalı,t •. 
Sonra muntazam ve büyük bir ordu ile 
{fas)a yürüdü. Rif (Gomaraların işra· 
linde bulunan) istila ve (fas)ı aldığı va· 
kit son Zenet emiri olan (Elmuns1r) 
katlolundu. •Yahut firar ederek kayi>ol
du. (2) 

Yusuf'u ıimaldeki futubatına dcvar.1 
ederek E1munsır.'ın oğlu Temim Lutu· 
me'lerin valisini öldürerek hükürr,f'tİ 
zaptetti. Fakat çok ~eçmeden 'öldüğün
den Kasım ihn Mehmet yerine geçti. Yu
suf Rif'i kamilen zaptettikten sonra '(eri 
döndü ;l telfrar fas'a teveccüh etti. Kar
şısına çıkan Kasıın'ı öldürerek şe}ıire 
girdi (1068) de. Ahaliyi katli'am elli. 
Yalnız camilerde 300 kisi öldürdü. (3) 
Artık Mağnbtaksa kamilen alınmış ve 
sükunet temin edilmı~ti. Yalnız Taca ve 
Septe de lspanyollar kalmıştı. 

Endü)üs Emevi'forinin sukutu üzerine 
hpanya'da bir -çok küçük hükümetler 
zuhur ctmiıti. Kastil kralı altıncı Alfo!ls 
bundan İstifade ederek memleketini ge· 
nişlctiyordu. Müslütnan emirleri buna 
haraç veriyorlardı. Müslümanlar birbiri· 
ne karşı muzaffer olmak için hiriıtiyan 
hükümdarın ittifakını payla§amıyorlardı. 
Bütün bu ki.içiik hükumetler ortadan 
kalkmağa mahkumdular. Yalnız Sevil ve 
Sarguzndaki hükumetler en kuvvetlileri 

idi. Bilhassa Sevil'dtki mutemet ibn lbad 
hakiki ve mükemmel bir hükümdardı . 

Mutemed ibn Abad kendi ba~ına hiı·is-

( 1) - Forbige 
(2) - Forbige 
(3) - V. Pike 
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tıyan istilasından ktırtiılamıyacaiını an· 
layarak §Öhretleri bütün İspanya')• dol
duran Murabitiyni J074) de imdada ~
ğırdı. Fakat Yusuf hin T•sif'in haldı ola· 
rak Septe ile Tanca'yı almadıltça muu·~· 
r.et mümkün olmadıiı cevab11u vet·dj 
Mutemed denizden Murabitiyn'e yardım 
ederek Yusuf'ta karadan hücumla Vadi; 
Mina'daki muharebeyi müteakip (1077) 
de Tanca alındı. Yusuf İbn Tasif'in hn' 
devam ederek Ucla :\'e Tlemsen'i (1079) 
da Oran'ı aldı. Bu sırada kendi adile sik
ke baıtırdı. 

Averde§'de bulunan sikkelerin biriıi
nin yazısı §Öyledir: Bir tarafında( Liila
heillallah Muhammeden Resulullah Emri 
Yusuf bin Ta!if'in) diier tarafmda 
( lmam Abdullah Emirülmü'minin Bis
millah). Bu dinar (Ar'mat)da 488 1095 
de basılmı§tır. 

lspany~'da kral Alfons'un muvaffaki· 
yelleri ilerliyordu ve isl&m için tehlike 
hergün daha büyüyordu. Toledo hir\sti· 
yanlara geçmiıti. Mutemedin iıran üıo..
rine umum ispanya islim bükümdar)a~ı 
müttereken Yusuf bin Tatiline mürat'a• 

at ettiler Fakat Kurdu acile sokacakla
rından korkuyorlardı. Sonra korktukları 
ba§lanna geldi. Yuıuf bu müracaatı ka· 

bul etti. Fakat daha Septe ahnmamı~tı. 

Bir hücumla orayı da zaptettikten ıonra 
İspanya iılim hükümdarlarının iıtikıal· 
lerine raayet edeceline IÖz vererek 
( 1086) 23 Te,rinievvelinde büyük bir 
ordu ile ispanya',-• •eçti. Badajoz civa
rında Zalaka da altmcı Alfonı orduıi!e 

muharebeye tutuıtu. Alfonı'un ordusu 
( 60) bin ve Murahitiyn ordusu 20 bin 
idi. ( 1) Muharebed~ Mutemed den bq· 
ka ispanya emirleri kaçtılar. Çok tiddet· 

li olan muharebe nelice1inde Alfonı'un 
ordusu hemen kamilen mahvoldu. Alfons 
(300) suvari ile canını kurtarabildi. {2) 

(1) - Musavver is.lam tarihi. 
(2) - Musavver islim tarihi 
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riben 758 tarihinde Ebülkasnn Semriir
rum tarafından bir küçük hükumet te§• 
kil etmi§tİ. ( l). Bu hükumet de 909 da 
Fatimilerin elile imha edildi. Şayanı dik
kat bir vakaları yoktur. 

S - Fatimi'ler (Yahut Obeydi'ler) 
Aılebilerin hükmü altındaki yerlerMali 
&r. ve Hanefi mezhebinde idiler. ldı-isi • 
ler ve Fatimiler Hazreti Fatma neslin • 
den olduklarını iddia ederlerdi. İslam 

memleketlerinin muhtelif yerlerine }i' • 
yiliii neşriçin gönd'!rilen dailerin (Eş, 

Şii) lakabını haiz Ebu AbduJlah da 282 
895 te Mağribe giderek Ketame berber
leri nezdinde muvaffakiyetli telkinatta 
bulunmu~tur. (2) 

Şiiliğin birbirine de suhuletle muvaf
fak olmasının sebebi Berberilerin harici
lik ve itizali Kırvan sünni hükıimetıne 

karıı milli ihtilali toplanma i!areti gibi 
kullanmalarıdır. 

Onuncu asırda d:\ aynı vaka hadiı ol
du. Garp Berberileri bir Şii reisinin t"t • 

rafında toplanarak Sünnileri koğuyoru-: 

diyerek ArApları memleketten çıkarmış
lardır. (3) 

Onuncu asrın ilk yıllarında Şüler or
ta mağrıpta Aclebi hükümdarlarını mu • 
vaffakiyebizliğe uğratrnı,Iar, yani K~ta· 
me kabileleriyle Senhaceler ve Curcura
nın Zuaualdan kıımen onlarla birleşmit· 
ti. Ebu Abdullah bu muvaffakiyeti gö • 
rünce Daii ekberAbidullahı mairibe da
vet etti. 909 da (Ores) İn Nefzaua'Jarı 

da birleıerek yüz bin ki,ilik bir ordu ile 
Ebu Abdullah Kırvan üzerine yürüdü. 
Son Aglebi hükümdarı Ziyadetullah 
mf'mlelcetini ve tahtını bıraktı kaçtı. 

Ebu Abdullah Kırvana giderek Agle
bilerin eıki ıarayı olan (Rokkade) de 
Şii mezhebinin daii ekberi olan (Abdul
lah hem mehdi hcın Emirülmü'minin ı

lan olundu. 297 / 910. 

- (1)-=:- Forbige tarihi. 
(2) - Düveli İslamiye tarihi 
( 3) - Viktor pike. 
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Ebu Aptullah Krvanda Ubeydullah 
namına paı·a kestirmiıtir. Az müddet 
sonra Ubeydullah ldriıiye hükumeti h:- 
riç olarak bütün ıimali Afrikayı aldı. 

Kendisini bu müama getiren Ebu 
Abdullahtan kurtulmak istiyerek .,nu 
öldürttü. Fakat mezannın üstüne giizel 
bir türbe yaptı. Ketamelerin üzerine Kır 
vanlılan hücum ettirdi. Sünniliğin mer• 

ke~i olan Kırvanı bırakmak istiyerek de
niz kenarında Mehdiye ıehrini yaptı. 

Fatimilere Übeydullaha niıbetle Übey • 
diye dahi denilmiıtir. Fatimilerden el • 

maz zam.anında meşhur serdarları ( Ce,·· 
her) Mmrı istila ve Kahire §ehri1ti tesis 
etti, Fatimiler merkezlerini oraya götiir· 
cüler. Fakat bu keyfiyet mağrip v;ıaıet· 
!erinin ellerinden çıkmaaına sebehp ol • 
du. Fatimilerin met'kezi Mısıra gidine" 

Tunuı ve Cezayir kıtalarının idaresini 
Mehdiye de· Yuıuf bin Bologin bin Zi · 
isminde bir zata havale etmiılerdi. 

F ati miler ,imali Afrika da, ve Mısır • 
da Şiiliği azami derecede inti§ar ettir • 

miı ve Hakim bin Emirillih M111rd• 
Sünnilere pek çok tazyikler yaprnıt ve 
nihayet 408/ 1017 de Allahlık dnıaımdıı 
bulunacak kadar ıapıtmııbr. 

Türklere en ziyade düımanhk göat•• 
ren kabililerin bu hiuiyabnda Şiililıt• 
büyük bir amil olduğu görülür. 

Onbirinci asırda Afrikiye tarihi i01ı 
karıııktar. Ziri saltanatının tetldkind• 

zahiren birbirile zıt tabiatta bir çok ~
kayile karırlaıtılar. Fakat bu devir ıöY • 

ı.: ed' hüli.sa olunabilir: Senhaceler AfriruY Jı 
biriıi merkezi evvela Kırvan, sonr• p.4• 1 
diye olarak ıimalde ve diğeri me""

Klaa ve ıonra Buji olmak üzere ceıt1•P'.' 
ilci hükümet tesis ettiler. Şimaldeki ( 1,ı• 
riler) Cenuptaki de HamadileTdi. 

6 - Ziriler ·Şamdan Tancaya~"':~ 
arazide Fatimilerin gaye!İ Hakimdı. • 

Maz) Suriye vakayüne daha yalcın 1'111 

1 
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inhisarlar U. Müdürlü!)ünden: --
Mütercim aranıyor 

k ~imanca ve lngilııce tekeJlüm ve tercümeye bibakkin va· 
~ ıf bır tnrk memura ihtiyaç vardır. Taliplerin ıeraiti ağrcnmek 
ş•ere 1 O Atustos 934 tarihine kadar ldarei Merkeziye Memurin 

ttbeaine mürıcaatJırı. l4437) 

l'O adet Bilej'i taıı 
150 ., Kırmızı renk zımpara tııı 
150 ,. Kül rengi 

225,000 " Monogramh madtni kar beyaz tiıc kapsülü 
Yukarıda neyi ve miktarı yanh Avrupa mamulitmdaa tat· 

1•ruı ve tiıe kapsüllerin in 15 • 8 • 934 tarihine müıadif çarşamba 
i6nü aaat (15) de pazarlığı yapılacaktır. Talip olanların o/o 7,S 
teıninıtlırile birlikte Cibalideki inhisarlar Alım Satım Komisyo· 
~ tnilracaatları illri olunur. (4183) 

Çanakkale Jandarma Mektepleri 
Satınalma Komisyonundan ; 

Kilo ihale tarihi Günü saati Muvakkat teminat 
98000 2218/934 Çarıamba 16 525 kapalı zarf 

150 tt •• .. " 

1 - Bayramiç Jandarma Aiır makineli tüfek taburu içın 
l/91934 ten 3118/935 tarihine kadar ihtiyaç olan yukarıda cins 
le llıikları yazılı mevaddı iaıe 25/7 /934 ten itibaren kapata zarfla , .. 

Unakasaya çıkarılmııtır. 
'l - ihale yukarıda yazalı glln ve 1aatlerde Çanakkale Vill· 

Yet lJ .!l İ reıiadeki Komisyonda icra edilecektir. 
~ 3 - Şartnameler Jandarma Yoklama komisvonuadan ve 
S litbahirde Sahnalma Komisyonundan ve lstanbul'da Jındırma 
•tınalma Koıniıyonu~dan arıu edenlere gösterilecektir. 
~ 4 - Münaka1aya girmek isteyen teklif mektup Ye teminat· 
b·"•rıı ihale ıaatindeo ev•el Komiıyon Riyasetine makbuı muka· 
~lirıde teslim etmeleri ve ihale günli Komisyona müracaatları 
~luaur. (4467> 

t Devlet Demir yolları llAnları 
Jl içilecek ıu nakliyabaa yenıden mühim niıbetlerde ve 7. 8. 

4 tarihinden baılamak üzere tenzillt yapılmıştır. 
Yeai tarife ile Haydarpaıa •e lzmitten Eskitehir ve Anka· 

._ya nakledilecek ıulardın aıağıdaki Ocretler alınacaktır. 
A.a • lımitten Haydarpaşadan 
) i•rı elli ki- A•prl OD ton A•prt elli ki- Aaıruf OD ton 
bıtırıı •eya veya bu 11klet logram veya veya bu mklet 
~ •1'det 6ze· Uzerinden llc- bu ııklet üze· üzerinden ile· 

tıııden Ucret ret tediye e• rinden ücret rcr tediye e-
ltdiye edilmek dilmek tediye edilmek edilmek 

şer tile ıartile ıartile prtile 

l on baıına T oo başına Ton baıına Ton başına 
_!5.uruı Kuruı Kuruş Kuruı 

S21 410 700 543 Eskitebire 
979 736 1077 808 AoL:araya 

~zla tafıillt i~n iıtasyonlara mDracaat edilmelidir. (4396) 

~osta telgraf ve telefon binalar 
ve levazım müdürlüğünden: 

tik Oıtnaniye telıiz iıtasyonuoda bulunan, Lokomobil ve Elekt· 
''tı '••ılı burdt. makine parçalarının 2· 8 .934 tarihinde icra kıh · 
deaı ~~Z.yedeıinde verilen bedeller haddi liyik görülmediiio. 
Hrtıtd·:~·93~ cumartesi ıünü takarrOr edecek bedel muvafık 
dtli b'ugn takdirde ihalesi icra kılınmak üzere müzayede müd· 
ı.ıek ~r hafta daba temdit edilmiştir. Taliplerin ıartnameyi ıör
... ttku z~e her gün ve müıayedeye ittir~k .etmek için de tarihı 
'1erk r~~ ve % 7,5 teminat akçcleriyle Beyoğlu Poıta T. T. 
lıltc,~lı Uçllncü kattA Levazım komisyonuna mt:racaatları. Ve sa· 
~\ar. 'fYayi her gün Osmaniye Te!ıiziode görebilecekieri ilin 
~~ <4438) 

• 

~!hlisiye umum müdürlüğünden; 
li,l)e ~~ldakta. keıif bedeli 22.778 lira 61 kuruıtan ibaret yapılacak 

& A.tuıt •ııaır inıaatı, '•palı zarf usulile münakasaya konulmuftur. 

, 8°' 
934 tarihine müaadif cumartesi günü aaat 14 de ihalesi icra 

•l~ t"llıdatı taliplerin bu baptaki proje ve ke,if cetvelleriyle ıartna· 
~u:::·~~zere Galatada Çin"li rıhtım hanındaki idarei merkezi· 
St ... ~ı. (4034> 

iltıbuı--=-b-e-le_d_i_ye_s_i_S_u_la-r-id_a_r-es_i_n_d_en_;. 

~ç~ :~lğıthanedeki terıib havuzları için 3,900 metre mik'abı 
ııQı"ıtur. lllece kumu satın ahnması kapıh zarfla eks"ltmeye 

id ~ - E 'r' kıiltıne · k · t T k · 'd S ., d k' lt111 • Ye gırme ııteyen er a aım e ıraservı.er e ı 

' 3 ......, Ttıırıe tnüracaatla birer lira verip şartnameyi alabilirler. 

,,,: 'n de;;lif zarflarının nihav~t ı 5 • 8 · 1934 Çarşamba günü 
t,~ lo e kadar MDdürlüğe nrilmit olması JAıımdJr. Pu 

'il teklif k•btJI edi\meı. (4458) 1 

Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 

lstanbul Acentalığı 
Uman han, felefon: 22925 

ı•----------------------
lzmir sür'at yolu ı 

Sakarya vapuru 
Her Pertembe eünü ıaat 16 

1 

da Galata nhtımında.ıı kalkar ı 
doğru İ.ımir'e gider. Bu vapur 
her pazar günü saat 16 da lzmir • 
den kalkıp doğru İGtanbul'.:ı gelir. 

lstanbul Harici Askeril 
Kıtaat ilanları 

Top Koşum Hayvanatı için 
300 adet hamut kapalı zarf· 
la satın alınacaktır. l\lüna
kasası 1/9/934 cumartesi gü
nü saat 11 de Ankarada M. 
1\1. Vekaleti satınalma ko· 
misyonunca yapılacaktır .. 
Taliplerin şartnamesini gör
mek için ve münakasaya gi
receklerin belli saatinden 
evvel teklif mektuplarını 
mezkur satınalma komisyo-
nuna vermeleri. ( 4502) 

Hava kıtaatı ihtiyacı için 
Eskişehir Tayyare Alayında 

,. üç adet su deposu inşası ka· 
palı zarfla münakasaya ko· 
nulmuştur. Sartnarnelerini 
görmek istiyenlerin her gün 
öğleden sonra . ve münaka
saya iştirak edeceklerin 
11/8/934 cumartesi gilnü sa· 
at 10,5 dal teminatlariyle bir· 
likte 1\1. M. V. Sa. Al. Ko. Rs. 
müracaatları. 

(4) (3995) 
• • • 

11 - VAKJl 7 AOUSTOS 1934 ~ 

Hoıantse 

Bank-Cnl N.V. 
Sabık Bahrıseflt ııreıemenlc 

Bankası 

tatanbul •ubesl 

Galata KarakOv '9ala• 

.Meydancık Alalemcı Han 

Her türU.i •an1ea muam•••• 
teri. Kasalar ıcarı 

...... UMUMJ MDDD,.LCJK: AMSTERDAM 
•ubelerl ı Am•t:•rdam, Bueno• Alr••• 

l•tanbut, Alo de .Janelro, ••ntoa. Sao Pauıo. 

Çanakkale Jandarma mektepleri 
satınalma komisyonundan: 

Erzak Miktarı İhale tarihi Günü Saati 
Kilo 

Bulıur 21500 15/ 8/ 934 Ça11aınba 15 
Tuz 15300 16/ 8/ 934 Pertembe lS 
Zeytin yağı 7450 " il 

Gaz yağı 2400 " " Zeytin da.nesi 9000 " " Kuru bakla 1250 18/ 8/ 934 Cumartesi 15 
Nohut 29550 " " Mercimek 2300 u ,, 
Soğan 27150 " " Sabun 12180 19/ 8/ 934 'Pazar 14 
Salça 3200 " " Sirke 1820 " il 

Beyaz peynir 4670 19/ 8/ 934 Pazar 16 
Süt 5600 " " 
Yoğut 8400 ,, " 
Pekınez 655 ,, " 
Sarnnıak 665 " " Kuru üzüm 7000 20/ 8 /934 Pazartesi 15 

,, Erik 5065 
" it 

,, Kayısı 1790 ,, ,, 
,, Bamya 720 

" " 
Pirinç unu 500 

" " 
Toz ~ker 9900 20/ 8/ 934 Pazartesi 17 
Reçel 1950 

" " Patatea 53500 21 / 8 J934 Salı 14 
Saman 127000 21 / 8 934 ,, 16 

Hava kıtaatı ihtiyacı için Kuru ot 162800 21 / 8/ 934 ,, 17 
Eskişehir Hava Mektebinde ı - Çanakkale Jandarma Birliklerinin 1/ 9/ 934 ten 31 8 / 935 ta.· 
nazari bir dershane inşası rihine ka.da.r ihtiyacı olan yukarıda yazılı yirmi yedi kalem 
kapalı zarfla münakasaya erzak hizalarında yazılı tırih, saati ihale edilmek üzere açık 
konulmuştur. Şartnameleri münakasaya çıkarılmııbr. 
görmek istiyenlerin her gÜn 2 _ ihale Çanakkale Vilayet Daireaindeki Jandarma Mektepleri 
öğleden sonra ve münakasa· satın' alma komiıyonunda yapılacaktır. 
ya iştirak edeceklerin 12/8/ . 3 _ Arzu edenlerin münakasa günü teminatlariyle komiıvon3 mü· 
934 pazar günü saat 10,5 da ra~atları ilin olunur. (4464) 
tcminatlariylebirlilcte~.~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

v. Sa. Al. Ko. na müracaat- Deniz Levazım Satınalma 
ıarı. • •• <5> <399

G> Komisyonundan ; 
70.000 kilo Kirazlıda bulu . 

nan kıt'at için. 
100.000 kilo Ezine ve Ge -

yiklide bulunan kıt'at için. 
140.000 kilo Bayramiç ve 

Ayvacıkta bulunan kıt'at 
için. 

310.000 kilo yekun . 
Fırka kıt'atırun ihtiyacı o

lan yukar<Ia miktarı ve tes
lim mevkileri yazılı 310.000 
kilo sığır eti kapalı zarf usu· 
Uyle 11/8/934 cumartesi gü
nü saat 16 da aJTI ayrı ihale 
edileceğinden talip olanların 
muayyen vaktinde Bayra • 
miçte bulunan Fırka Satın · 
alma Komisyonuna müraca
at etmeleri. 

(6) (4022) 

İstanbul Beşinci İcra dairesin. 
den: 

Bir borçtan dolayı paraya çev· 
ı·ilmesine karar verilen müstamel 
bir adet Kirayıer markalı otomo • 
bil 8 - 8 - 934 tarihine müsa• 

dif perşembe günü saat dokuzdan 
ona kadar Sultanahmette Dizda • 
riyede Ömer Bey garajında para· 
ya çevrilecği ilin olunur. 

(1710) 

'.:'630 adtt Kazen bnrusu: 12 Ağuıt11 934 Pnu güoü saat 14 
d• paıar!1kla. 

35 ton Benzin 12 Ağustoı ~34 Paıar rünO ıaat 
15,30 da pazarhldı, 

4 Ağustos 934 taribinde yapılan müoak11alarda gerek tali~ 
ıubur etmeme.si ve gerekse teklif edilen fiatlum gali glıülmuı 
dolay11ile pazarhkla ahumasma karar verilmiş o'an yu'unda cinı 
•e mıktarı yaza!ı iki kalem malzeme biıalarıoda yaııh gün ve 
saatlerde pazarhklı almıcaktır. Şartaımuinı görmel& isteyea'er 
her gün ve paıarlaia sıirecekler:n de o gün ve aaatlerd~ n:u· 
vakkat teminatlariyle birlikte Kasımpaşa'da kim Komısyooa 
müra:ıcaatları. f 4475' 

Çanakkale Jandarma Mektepleri 
· Satına ima Komisyonundan; . 

Erzak Kilo lbale tarihi Çünü Saati 
Ekmek 210000 22 • 8 · 934 C:arıamba 17 
Sıiır eti 2500; 23 · 8 • ~34 Pertembe 16 
KoyuD 11 1000 ,. ,. , • 11 

Muvakkat teminat 
1122 kapalı ıarf 
458 ,. 

Kuıu 11 500 ., ,, " " 
Gelibo'u Jandarma mektebi ıçıa _ı • 9 · 934. ten 31 • 8 935 

tarihine kadar ıhtiyıç o'an yukauda c:aı ve mıktarı yazılı ıııe· 
vaddı iaıe 25 . 7 • 934 ten itibaren kapah urfla münakasaya 

çılurılmıftar. . 
2 - ihale yukauda yazıh aün ve saatlerde Ç. Kale Vıllyet 

Dairesindeki Komiıyooda icra edilecektir. 
. 3 - Şartnameler Jandarma Y o~lama Komısyonuadaa Kilit· 

bahirde Sabnalma Komisyonundan lstaabul'da Jandarma Satın 
alma Komisyoaundan arzu edenlere göıteril,cektir. 

4 - Münakasaya girmek isteyen teklif mektup Ye teminat. 
: arını ihale Halinden enel Komisyon Riya1etine malıbuı muka· 
bilinde tes1im etmeleri ve ihale aUoij. komisyona miiracaatlau 
illa olunur. (4468) 



'I X'OUSTO! nR 

SAT • 
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tarafından Veresiye satılan 
elektrik cihazlan sayesinde 

SA YFiYEDE RAHAT 
YEDi SATIŞ MAGAZAS1 : 

Metro Han Beyoğlu Telefon 44800 
Cumhuriyet meydanı Takıim 

" 
40918 

Necati Bey caddeıi Salı Pazarı 
" 

43439 
Elektrik Evi Beyazıt H 24377 
Mu•akkithane cad. No. 83 Kadık&y 

" 
60790 

Şirketi Hayriye iıkele1i OıkDdar 
" 

60312 
23 Nisan caddesi No. 19 Büyilkada ,, 55128 

• 1494 • 
M OB • LY A Salon, Salamanje ve yatak ·-

1 odalırınıa enYaıaı ucuz fiatla 

lstanbulda Rızapafa Yoku9unda 88 numarah 

Asri Mobilya maOazasında 
bulabilirsiniz. Telefon : 23407. Ahmet F eni 

Çanakkale Jandarma mektepleri 
Sahnalma komisyonundan; 

Erzak 

Bulgur 
Tuz 
Gaz ya~ 
Zeytin yağı 
Zeytin daneıi 

Nohut 
Mercimek 
Soğa.n 

Sabun 
Salça 
Sirke 
Beyaz peynir 
Süt 
Yoğurt 
Sarımsak 

Kuru üzüm 
,, Erik 
" Kay111 
,, Bamya 

Pirinç unu 

Toz ıeker 
Reçel 
Patates 
Saman 
Kuru ot 
Pirinç 

Miktarı 

Kilo 
5000 
2000 
2000 
2000 
1500 

7000 
5000 
5000 

2000 
1000 

150 

1500 
200 
500 
500 

1200 
1000 
1000 

500 
200 

2800 
500 

5000 
3500 
4000 
5000 

4500 

İhale tarihi 

25/ 8/ 934 
16/ 8/ 934 

" 

" 
" 

18/ 8/ 934 

" 
" 

19/ 8/ 934 

" 
" 

19/ 8/ 934 

,, 
20/ 8/ 934 

" 

" ,, 
20/ 8/ 934 

,, 
21/ 8/ 934 
21/ 8/ 934 
21/8/ 934 
25 8/ 934 
25/ 8/ 934 
26/ 8/ 934 
26/ 8/ 934 

,, 

Günü 
• 

Çarıamba 
Perıembe 

,, 
,, 
,, 

~umarteıi 

,, 

" 
Pazar 

,, 

" 
Pazar 

,, 
,, 
,, 

Pazarteıi 

,, 
,, 
,, 
" 

Pazarteıi 
,, 

Salı 
,, 

" Cumartesi 
Cumartesi 
Pazar 

,, 
,, 

Saati 

16 
16 

16 

15 

17 

16 

17 

15 
17 
17,30 
16 
17,30 
16 
17,30 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

A.KTIF 

21811934 vaziyeti 
PASiF 

K•••: 
~~~~~~~.~~ -~'.'.~~~~-~ ... ı.::::~ ... ~.~.~ 1 :· !~!~::;::· ~ 
Ufaklık ...................... -............... " 704.634. 65 

Oahlld•kl Muh•blrler : 

ı\ l tırı . Safi "g ........... 1 788·024 l !... 2.515.004. -
rür.. lıruı •...........•.. .. .......... .. 672.56-4.48 

Hariçteki Muhabirler : 

s., .... ., . ... ___ ....... --·--·········-·· .. ········-···-·· 
ihtiyat akçesi ........... - ........ -···············-····---.... . 

37.405 570 47 
1 edewUldekl Benknotl•r: 

Deruhte edilen evrakı naktiye iL. I 5S 748 563 -
Kanunun 6 ve 8 inci madde-

3187.568.48 teriııe tevfi kan vaki ted iyaı · 9 48492900 

Deruhte edilen evrakı naktiyr 
ba!ctyesi .............. - ............. _ 149.263 634 -

Lir• 

15000-~ 
663.91 

Al tın . Safi kilogram 3.745- 130 ~ 5.267.836. 08 
4- ltına tahvili kabil Serbest dövizler 1 3 971.037. 72 

H•zlne T•hvlllerl : 

9 238.873 80 Karşılığı tamamen altın olarak 
tedavüle vaze4ilcn ................... ,L 8.688.000. - l 57.95t.63' 

IJeruhte edilen evrakı naktiye 1 
arşılıtı l. 158.748.5153. -

Kanunun 6 n 8 incı mad· 
delerine tevfikan vaki tediyat ,. 9."84.929. -

Senedat CUzdanı : 
1 tazine bonoları • ...................... , L 3.826.340 -
ficarf senetler ............ ····· ···· .. 1.779.55848 

E•ham ve Tahvilat CUzdanı: 
Deruhte edılcn evrakı nalı:tiye 1 
karşılıJtı esham TC tahvillt 

itibari kıymetle]-··········· .. ····· .. ·· ., 27.627.370 .!2 
Esham ve TahYlllt ....... .......... " 3.499.325 76 

Altın ve döviz Uzerine avans ············· 
Hissedarlar ................................................... .. 
muhtelif 

TUrk Lira•• Mevduatı : 
Vade!İ1. - ................... ·· ·· ·· ı 22.1~1 457.66 

J 49 263 634. - Vadeli - --· • 22. l 51 .45' 

5.605.898.48 

3 ı. ı ~6.695. 98 

152 985 99 
4500000-
069106982 

Döviz Mevduah : 
Vıde~iz. .............................. , 9.086. t0:'.66 

Vadeli ·--·-- ·--········ 1 44f.013.98 

\t11htellt .......................................................... . 

l0.52?.t 1~ 
4387817 

YekQn 250.172.297.02 Yek On 50.172. 

2 mart 1933 tarihinden itibaren: 

l•konto haddi yUzde S ~-2 - Altın Uzerine avans yUzde 4 11J 

Denizyolları 
iŞLETMESI 

Acenteleri Karakö' - K6prltaıı 
Tel.4!362 - Sirkeci Mlhlrciarı:a4ie 

•-• Han Telefon !!74o --.. 

Trabzon Yolu 
VATAN Vapuru 

7 Apıtoı 
S A L 1 20 de Galata rıh· 
tımıadan kalkacak. Gidiıte 
Zonpldak, Iaebolu, Sinop, 
Samıua, F atH, Giruun, Vak· 
fıkebir, Trabzon, Rize'ye. 
D&atııte bunlara ill•eten 
SOrmeae, Ordu'ya upaya· 
cakhr. (4439) 

Ayvalık Yolu 
BAND1RMA 8 A·;::t:. 
Çarşamba 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (4512) 

Z AY l 
329 ıeneıinde latanbul Gelen· 

bevi idadisinden aldığım tahadet
namemi zayi ettim. Y eniıini ala
cağımdan eıkiıinin hükmü yok -
tur. (1707) 

Gelenbevi idadisi mezun

~-

larından 68 numaralı 
Halim 

Dr. Ihsan Sami 

BAKTERIYOLO jl 
LABORATUVARI 

Cmuml kan tablillu. Frengi nokuı 
nazarından ( Fasserman ve Kahn tu• 
mülleri) Kan küreyvıtı sayılması, ti· 
fo ve ısıtma hastalıkları teşhisi, idrar, 
balgam, cerahat. kazurat YC ~u tahlilitı 
ültra mikroskopi, tıususi aşılar istihzarı 
Kanda üre şeker. Klorür kollesterin! 
miktarlarının tayini. Divanyolu No 

Çanakkale Jançlarma Mekte 
leri Satınalma Komisyonunda 

Erzak Miktarı ihale tarihi Günü sJ 
Kilo 

Bul1Ur 3000 15/ 8/ 934 Çarıamba 
Tuz 2000 16/ 8/ 934 y Perşembe 
Gaz yalı 2000 

" ,, 
Zeytin yaiı 1500 ,, ,, 
Zeytin danesi 700 

" 
,, 

Kuru bakla 650 18/ 8/ 934 Cumartesi 
Nohut 4000 ,, ,, 
Mercimek 700 iJi - ,, ,, 
Soğan 3000 ,, 

" Sahun 1500 19/ 8/ 934 Pazar 
Salça 400 ,, ,, 
Sirke 50 ,, ,, 
Beyaz peynir 350 19/ 8/ 934 iazar 
Süt 350 ,, ,, 
Yogut 1500 "'!!" " ,, ,, 
Sanmaak 25 ,, ,, ,, 
Kuru üzüm 650 20/ 8 /934 Pazartesi 

,, Kayısı 250 
" ,, 

,, Bamya 40 ,, 
" 

Toz teker lSOO 20/ 8/ 934 ı'azartesi 

Reçel 200 
" ,, 

Patates 3200 21 / 8/ 934 Salı 
Saman 43000 21/ 8/ 934 ,, 
Kuru ot 64000 21/ 8/ 934 ,, 
Sığır eti 9500 23/ 8/ 934 • Perıembe 
Pirinç • 1500 25/ 8/ 934 Cumarte•: 
Sade yağ 3000 25/ 8/ 934 

" 
Odun 145000 26/ 8/ 934 Pazar 
Makama 2600 26/ 8/ 934 ,, 
Şehriye 600 " 

,, 
irmik 250 " ,, ı' 
Kuru f acul ya 4600 27/ 8/ 934/ ?azarteıi ı1 

Arpa 97000 27 / 8/ 934 ,, ıJ~ 
1 - Bayramiç jandarma birliğinin 1/ 9/ 934 ten 31 /8/93~ 1,tt 

kadar ihtiyacı olan yukarıda yazılı otuz üç kalem erzak hıı•~r~ 
tarih ve gün ve ıaatte ihale edilmek üzere açık münakasaya 
mıttır. )(le 

2 - ihale Çanakkale Vilayet dairesindeki jandarma file 

Sade yağ 
Odun 
Makarna 
Şehriye 

irmik 

300000 
3000 

1000 
500 " ,, 

Kuru fasulye 7000 27/ 8/ 934 Paazrteıi 16 
189 Tel.: 20981 

...... llliıiillllllliı .. _ .. 1565 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. ,.,~ 

3 - Arzu edenlerin ihale günü teminatlariyle ko~isyo11{,;ts'l 
'Arpa 7000 27 / 8/ 934 ,, 17 

1:.---------------~1 
atlan ilan olunur •. 

1 - Gelibolu Jandıuma Birliğinin 1/ 9/ 934 ten 31/ 8/ 934 tarihine 
kadar ihtiyacı olan yukarıda yazılı otuz üç kalem erzak hiza
larında yazılı tarih, gün ve ıaatlerde ihale edilmek üzere açık 
münakasaya çıkanlmıttır. 

2 - lhal.e Çanakkale Vilayet Dairesindeki Jandarma Mektepleri 
ıatm alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Arzu edenlerin ihale günü teminatlariyle müracaatları ilin o-
lUID". (4465) 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 
BabıAli, Ankara caddesi No. 60 

Telcf~n . 22566 

Sahibi: MEHMET ASIM 
Neşriyat müdürü: Refik A1· ...,et 
V AKIT Matbaası - İstanbul 

Posta Telgraf ve Telefon d ıı: 
Umum Müdürlüğün ~jtlir 

Bat M&dürlilğümllze bığh bütün posta nakliye ınüte• odJI 
leri mahallerince 2ln/934 tuihinden itibaren Yirmi gOll ~ ~ 
le aleni mD~aka1aya çıkaralmııtarl Talip olanların .. mab; et 
mDdürltlklerıne Yeya Ankara Baı MildDrlüiüae murac~, 4ofJJ" 
Jeri. 


