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~itler, 
!'ısturya vaziye
tinde Italyanın 

nıes'uliyeti "' 

harbın 
Almanya, 

tesna, ~~urya hadiseleri mevzuu 
)f • ldukça ekseriyetle yalnız 
tit':-:.~.l~anyasının tahrik.itı ile- ------------
~·~ruluyor "Eğer Alman Na- 2-1 Yenildik? 

koyu bir aleyhtarı ! 
meşru müdafaa haii müs

asla / harbetmiyecek 
~?J.ın ~ ta~riki~ı o~asa A vua- • • 
di'I, d ~r_unkü vazıyete dütmez- Sovyetlerle ıkıncı karşıla
ı"1llcf:n•lıy~r. .:Avusturya hadis~- şış heyecanlı oldu; takı
'. bugünku Almanyanın bır mımız mükemmel oynadı 

Almanqa, hukuk müsavatı şartile 

)~lJet hiuesi olduğuna ıüphe 
Milletler Cemiqetine girebilir 

'-'~ • Bunun sebepleri de tama-
}:' llıUGmdur. Moskova, 7 

~ .ıc.t buna mukabil bir kısım (Radyo)- Mos-
~ ~lav gazeteleri aon günlerde kovada bulunan 

HİTLERE 
GÖRE 

,~yatlariyle Faıist İtalyayı Halkevi takımı 
~ tubnaktadrr. Bu cümleden ikinci maçını bu- Avusturyanın Al-
"'• (Zagrep) te çıkan yarı res- ·· ak 

(N gun yapac tı. ·ıt •Jı k 
" ovosti) gazetesi yazdığı bir Birinci maçta 0-J manyaya l l Q l 
~lkalede ıöyle diyor: gibi oldukça mü - bugün mümkün deni[ İtalya on beş senedenberi A- Sovyetlerc ycga- o 
~~ayı Romanın emirlerine ta- ne golümüzü çı- him bir farkla ye- Berlin, 7 (A.A.) - Alman is -
.~1 bir rdevlet ve Orta Avro- karan Muzaffer nilmesine rağmen tihbarat bürosu bildiriyor: 
..._İtalyan tevessüü için bir köp Bey.. çok güzel bir o• Bir mülakat esnasında M. Hit-
,-,>nıak Bi~tini takip ediyor. yun oynıyan Türk takımının bu ler dem ittir ki: 

ıı..._'htset yalruz :Avusturya içir: maçta alacağı neticeyi merak e- "-Umumi silahlanma ve bey· 
~'bütün 'Avrupa için meş'um- den muazzam bir kalabalık, ma • nelmilel gerginlikler hakkında di
~· ~şlemek arzularile tanın- çın oynanacağı Dinamo stadına yebilirim ki, yeni bir harp, Al
' olan faşizm sistemi sulha, in- müteveccihen günün erken sa - manyaya mütevakkıf bulundukça 
~a . v_e sük\ina muhtaç bir atinden itiıbaren akmağa batla - katiyen olmıyacaktır. Milli sos
~l e_k'.etin ihtiyaçlanna uygun mrftı. Stada müntehi caddeler, yalist hareketi şuna kanidir ki, 
~dır. Diğer t.a'ftlft&n ı••• -.lM:iıl...-..vayl&ı:c ..harp..hi.ç.-hix.Jwııa~fa.ydJL temin 
' atı kültüründe olan bir rnem- doluydu. <Devamı 10 ncu eayıranm • ... ...., ...... ) 
~-~~ llitlerizm ile mücadele et- Dinamo stadına girdiğimiz za - • 51 Fi ...,1111 ıtl1 
~ ... ~ t man, Rusların bugünkü maça da· l 2t ız ltımıııt 
~ itib .Yen t:alyan faşizmi tabia- ha ziyade ehemmiyet verdiklerini Hedi,,emiz itit ariyle ona çok yakın bir Ş€, . 

. ,, anladık. Koca stad mahter gibi Q • ı • 
~ Mehmet ASIM kalabalıktı. ~ 1 m a 1 
'···,, • tıacn •yrtanm 1 ıncı aütununda) (DeY&MI ıo uncu 11ayfanm. llocn atıtununda) frikada Türkler .. 

~~~~~~~···················································· 

Çok heyecanh ve 'yeni 
bir tarihi roman tefri
kasına bafhyaca§ız : 

DARAv:iSKENDER 
Yazan: iSHAK FERDi ~ 

tolct.n L_. • , • ha 
~ ~ sazetemız ıçm -
' ta olan bu tefrikamızd.ı 
-...ı 'd~~\llarınuz: Yinni bet urr ev· 
\ii>iilc'Ulyayı İstila ebnelı: arzusiyle 
1~ seferler ve sayısız harpler 
~. · İlli ıneth h""k"" d ,,_. ""'1'i)) ur u um ann u1r-

e llaııl çarpııtıklannı ... 

VE Büyük İakender 

s PERNSE POLiS 
~::Ylanncla zaman zaman binlerce güzel kızlar arasında nasıl ya
' tb.-... •ı' çok heyecanlı bir sinema filmi seyreder gibi, büyük bir zevk 

-~'""le • talt.j 
t l'iirlc P edeceklerdir. 

ıaı._~ı oı. ltıatbuatında tarihi roman yumakta büyük muvaffakiyet gÖs· 
~ l'otrı: muharririn en güzel, en heyecanlı bir aık, ihtiraı ve kahra· Y 4'. '" olarak hazırladıfı: · 

ARA ve İSKENDER 
._ l'~ 1Sttt,..Dt;':· aabrrsızlılda bekleyiniz. Bu eserde: DARA'nm yaptJ.iı 

ın :rılchiı hüyük bir medeniyetin iç yüzünü göreceksiniz! 

Bugün de dördüncü 
f ormagi veriyoruz 

11111ıııııııııı111-11ttıı.....,...,.._•ııııı-....,11ııııııııııw111 

Fırkadan kovulan 20 
Faş istin ele başısı 

. kim? 

Son ltalya hadisesinin 
mahiyeti etrafında 

verilen malumat 
Bir kaç gün e

velki telgraflar 

İtalyanın f aıist 
fırkasından bazı 

"ziller vuku bul
duğunu ve bazı 

zevabn da tevkif• 
edildiğini biltliri • 
yorlardı. (Tay-

mis) in Roma mu
habiri, vaziyeti 

Sinyor Stnce 
Faşist fırkasının 

aydınlatan malü- umumi katibi 
mat vermektedir. Muhabir diyor 
ki: 

"F aıistler fırkaıınm umumi 
katibi Sinyörf Starace, fırkanın 
Bolognadaki azasından yirmi kişi
yi, verilen emirlere itaat etmemesi 
yüzünden fırkadan ihraç olunan 
bir zata iltihak töhmetiyle fırka -
dan tardetmiıtir. Tardolunan a
za, tuttukları yol ile f aıistliğin 
ananevi ruhuna muhalefet etmiı 
oluyorlardı. 

1 Almanyanın en büyük 
kumandanı gömüldü 

Tanenberg meydanını dolduran 200 bin kişi 
huzurunde M. Hitler, büyük ölünün tabutu 

önünde baş eğiyor 

Hindenburg ölüm döşeğinde: Müteveffa Mareşal Hindenburg, tabuta yerleştiri
linceye kadar Hindenburg namındaki ala ya mensup zabitler onun naşi başında 

nöbet bek }emişlerdi ... 

Hindenburg'un Alman milletine vasiyeti: 
" ölünciye kadar sadık ol ! ,, 

Neudeck, 7 (A.A.) - Dün ak-
şam Neudeck ıatosunda hususi bir 
merasim İcra edilmiş ve Hinden - Markoni 
burgun ailesi efradı ve Neudeck 
malikanesi müstahdemleri, tabu -
tun Tannenberge naklinden evel, 
büyük ölüye veda etmitlerdir. 

Bir fener buldu: 

Neudeck civarı, büyük askeri 
manevralarda görülen bir manza -
ra arzetmekte ve bu suretle bu en 
büyük Alman kumandanının cena
ze merasimi, hayatında kendisi -
nin de en büyük teref olarak te · 
likki edeceği bir askeri geçit res· , 
mi ile başlamıt bulunmaktaydı. 

Geçit resmini müteakip, cenaze 
alayı yıldızlı bir sema altında 

Tannenberge doğru hareket et· 

mittir. Neudeckden iki kilomet -
re ilerde mareıalin tabutunu ha · 
mil bulunan top arabasını çeker 

atlar bir traktörle değiştirilmittir 
Top arabasının önünde dört zırhl 
otomobil gidiyor ve arkasında mo
tör]ü bataryalar geliyordu. Yüz ki
lometrelik uzun yol imtidadrnca 

Sisten Kurtuluyoruz!.. 

Markoni .. 
( De\·am.ı 5 lnt'.I •yfanm 2 inci aütununda) (Devıunı ıo ncu sayı!anm ı inci sütununda 

(Yazısı 5 inci sayıfada). 
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Almanya n ı n F ransaya teklifi Nafıa ve Maliye Vekilleri bugün 

lk • ·ıl t • l .Ak • • f • • Elazize gidiyorlar l mı e. ın ııa ımzve ını Cezairde bir hadise Ankara, 7 (Huıuıi) -Yarın saat 21 de nafıa ve maliye v~k . k • huıuıi trenle Elazize gideceklerdir. Oradan Samsuna geçmelerı ·temz•n edere ıttı• .f:ak f yerlilerle Yahudiler ara- temeldir. Fevzipaş; - Diyarıbekir hattının Fırattan ıonra 
':/ f t • sın da kanlı çarpışmalar Hüseyin, Batkil, Sef akot, Yol çatı Eli.ziz iıtaıyonJarını ha 

Fra~sanın Avrupadaki emniyetini temin edecek 
gegane memleket Almanya mıdır ? 

K t t. 7 (A A ) _ 3 _ A sım oğustos 11 den itibaren e§ya ve oylcu nakliyatına açılacaktır. 
onı an ın, . . "l 

1 
. h .. El - • 

.. t · d h ı Menin - Malatya arasında işliyen tren erın er gun azıze 
aguı oı gecesın e sar Of arın çı- .. . . 
karmış oldukları ehemmiyetsiz bit' donmelerı mukarrcrdır. 

Londra, 7 (A.A.) - Daily Tel- 1 
grafm Paris muhabiri, Almanya
nrn, bu sefer matbuat vasıtasiyle , 

Fransız - Alman dostluğu lehine 
temayül-gösterdiğini kaydetmek. 
tedir. 

cihetten tamamladığını :zannet- hadise, !er!i ahalide galeyan hu. Sıcaklar Ankara sularını azalttı 
mektedir. sule geltrmış ve bu galeyan arbe ' 

- Filhakika, Fransaya, iki mil· 
I 

letin bütün dünyaya hakim olma· 
sım temin edecek bir ittifak teklif 
etmektedir. 

Daily Telgrafın muhabiri, bı· 

teklifin, M. Hesa tarafından sade 
ce iktısadi meseleler üzerinde ya -
pılan uzla~ma tekliflerini asher· 

Jeneral von Rechenau, tunları 
söylemektedir: 

"- Franıanın, Avrupadaki 
emniyetini temin edecek yeıane 

memleketin, Almanya olduğunu 
anlıyamaması yazıktır. Fakat Al· 

manya fevkalade müselli.h millet• 
lerin arasında ıilahıız kalmağo 

mecbur edildiği müddetçe, ara
mızda itimat mevcut olmıyacak

tır. 

·lngiliz - Japon deniz görüşmelerinde 
bir iti af a varıamadı 

Lomlra, 7 (A.A..) - Deniz me· 
zetesi, bilhassa Japon meselesini 
Gelelennden bahseden Timeı ıa· 
tetkike mevzu yapmakta ve fÖyle 
demektedir: 

Japon hük6meti, yeni bir takım 
mütlriil't çıkarabilir. Amiral O · 
kada, memleketinin niıbetler 

prenaipini kabul edemiyeceğini 

beyan ederken hiç bir mukabil 
teklif ıerdetmit deiildir. Hiç 
tifi1Hi'1z diihtrkan dütünülecek o· 

1 •fl • J ' h h • b' ursa aponyanın er angı ı . . 
deTletin filoıu kadar kuvvetli bir 
filoya malik olmamaıı için hiç bir 

sebep yoktur, fakat kuvvetler a · 
raıında bir nisbet vücuda getiril • 
meai huıuıunda bir itilif elde 

edilmesi prensibini bir kere kabul 
ettiji takdirde konf er anam her 
memleketin kuvvetleri için ölçii 

olması lazım ıelen tedafüi ihti
yaçlarını teıbit etmekten bqka 
yapacağı faydalı bir it olamaz. 
Japonyanın hattı hareketi r-.ıni 
surette deiitemez ve Japon teklif· 
lerinin tonajların heyeti mecmua
sına ve gemilerin hacimlerinin a
zaltılmasına, miiıait olacak mahi
yette bulunduğu söylenilebilir. 
Fakat her ne oluna olıun iki mem· 
leket araaında ilk müzakereler eı· 
naiında ne znnnt ve ne de ıaril

hiç bir itilaf vücuda ıelmiı değil
dir. 

Şuraıı muhakkaktır ki, evelce 
ne ıibi deliller ileri ıürülmüt olur
sa olıun, tonaj heyeti mecmuası
nın ve gemi hacimlerinin azaltıl

maıındaki faydalar, yarıt ederce
sine intaatta bulunmt.k uıulüne 
avdeti iıtemele mahal bırakmıya
cak kadar büyüktür. 

Bir Alman ceneralı Hitlere olan 
sev~isinden bahsediyor 

delP.re sebebiyet vermiştir. Ankara, 7 (Hususi) - Sıcaklardan azalan Ankara .~ulaı:~n~ 
Yerliler, birçok mağazalar itinde belediye bir program yapmı!tır. Bu progra~a gore ~uıi 

yağma etmifler ve birçok kimselc· telif saatlerinde olmak üzere Yeni şehre 19, Cebecı aemtl~rıne ı. 
ri yaraJamıtlardır. manpazariyle Hakimiyet mıntakasma günde 7 aaat ıu verılecektır 

Hali hazrrda sükunun iade e Bazı vilayetlerin suni antrasit ihtiyac(nı te 
dilmit olduğu söyleniyor. Pariste J • ·r 
bulunmakta olan Cezair valisi he· için bir müessese vücuua getırı ıgor 
men Cezaire hareket etmisti.r. Ankara, 7 (Hususi) - lıtanbul, İzmit, Zonguldak, GeJibôlu,. 

Pariı, 7 (A.A.) - C;zairdcr sa, Çanakkale, Çankırı, Ankara vilayetlerinin ıuni antrasit ihtı 
gelen ve Pariı - Soir gazetesi ta . !arını temin etmek üzere bu vilayet )erden müle§ekkil mıntakada 
rafından neırolunan bir telgrafa- bin lira sermayeli sınai bir müessese vücuda getirmeği taahhüt 
nazaran Konıtantinde vukua şzr- maclen kömürü işleri Türk Anonim !İrketine fabrika tesis ve itlet 
len arbedeler esnasında 70 kiti için 25 sene müddetle imtiyaz veri' mi~tir. 
yaralanmı§br. Yirmi kiti kadar 
da telefat vardır. 

Londra, 7 (A.A.) - Daily Tel
grafın Pariı muhabiri, Cezairde 
Konıtantinde yahudilerle Araplar 
ara11nda kanlı bir çarpışmalar ol
duğunu bildirmektedir. 30 ölii ve 
100 den fazla yaralı vardır. Hadi
se yerine alelacele kıtaat gönderil
mittir. Umumi vali M. Card, Pa
riıten Cezaire tayyare ile hareket 
etmiıtir. 

---0-:..--

Avusturya Nazileri şef
lerine kızıyorlar 

Viyana, 7 (A.A.) - 25 temmuz 
darbei hükumetinin akamete uğ · 
ramasındanberi Avusturya nazile· 
ri arasında bir tevluizlik görül
mekte ve bunlar şeflerine kar§· 
infiallerini izhar ve onları kendi · 
lerine tevdi edilmiş olan kasalar
da beraber götürmek suretiyle e• 
min birer mahalle kapağı atmıf ol~ 
makla muaheze eylemektedirler. 

Şeflerinden mahrum kalmıt o
lan muhtelif nazi teşekkiillerind' 
de inhilal görülmektedir. 

Maısilyaya ticaret tahsi
line gönderilecek talebe 

Ankara, 7 (Huıuıi) - Dün 

Türk ofisinde Marailyaya tah \ 

aile gönderilecek talebele • 

Ankara postanesind 
fonotelgraf şubesi 

Ankara, 7 (Huıuıi) - An 

poıtaneıindeki fonotelgraf t 

latı tevai edildi. Ankara §eh 

rin müsabaka imtihanı yapılmış uzak semtlerinde oturanlar 

tır. imtihana bet genç girmif, hiç tahaneye gelmeden evlerind 

biri muvaffak olamamıf, müıa; 1 
lefonla verebileceklerdir. re 

baka bu yüzden Eylule kalmııtır. ücretinden manda yirmj ~el 
imtihan heyeti Ticaret Mektebi den be~ kuruş ücret alınacakt1 

müdür muavini Avni, Muallim iz. Ayrıca kendi naml~rına 

zet ve Türk Ofisten Muvahhit! telgrafların oku-r.-nısı için ' 
Necdet Be,-leıdea.mijrekkepti. 1-fçt bone kaydolunanlar ayda- 1'if 
yetin rapor.ıına. iiiı:&, 1 t~J~J:t~l~ırien vereceklerdir. ' · · ' 
biri kopy yapmak isterken yaka- • · \~ -

-o--
lanmıı ve ıınıf tan dışarı çıkarıl· . . 

ikamet yevmiyeler' 
Diğer taraftan bu imtih,.n ha Ankara, 7 (l 4ususi) - 01 

disesi burada hayli dedikoduyu muhasebatın iti re.zı . fü:erine 

mucip olmaktadır. imtihana giren 

]erden birine ıuallerin bir gün ev· 
velinden verildiği ve imtihan ea • 

naaında suallerle evvelce hazırlan 

mı§ c~vapların talebenin üzerinde 
ç1ktiğı söylenmektedir. 

ye Vekaletince kabul cdileJI 

müle göre diğer yerlere gö 

len vekil, mi!atahdem v~ .J 
lara, 1932 bütçe kanunu" 

mcı maddcıi hükmüne bal<' 

Pariı, 7 (A.A.) - Pöti Jurnali lrticaki.rane ve ıaltanatın iadesi· -o--
--o-

·~· sızın taha~k-\k edecek 1 
, 

• 1 • . · ı . ~ 
yevmıye erımn \'en mesı 

aazeteıi, Alman Cenerali von ni istihdaf eden her hangi bir ha- lngilterenin Avrupa 
Reichenau ile yaptığı bir müli.ka- reketi teveccühle kartılayacaiı • işlerine müdahalesi 
h neıretmektedir. Alman Cene • mıza dair olan iddialar aıılsız • Lonaura, 7 (A.A.) - M. Herbet 
rali bu mülakatta haıaaten diyor d d'd 1 d' .. · ır.,. Sa.muel dün Oxfor a söy e ıgı 
ki: . t A 

Ceneral Reichenau, Şleıerin bir nutukta ngiltcrenin vrup. a it· 
"- 30 haziran vakayii bütün h kk d l b l 

oynamıa oldug .. u rolü izah ederek lerine müdahale&i a ın a 1 era 
dünyaya IÖ1termi9tİr ki, milli IOS• 'ı' k ' ' } t 
yaliıt hücum kıtaları aakeri değil, dem ittir ki: fırkasının hattı hare etını an a a-

" V ŞJ b" f . . rak dem it tir ki: münhasıran ıiyasi bir teıekkül • - on eşer, ır eıatçı tıp• M" k 
1
.. h k'k· ı l 

dür. Biz Hitleri seviyoruz. Çün· idi. Zabitlerin politikaya kapı • d uf tere uıu unk a 1 h1 0k.uk~ ~ • 
ma ığını araıtırma ve a t ı ııc 

kü o, hakiki bir aaker gibi hare· larak kendi mesleklerinin icabatı- ittirak etmek lazımdır. Bu meıele 
ket etmittir. Hükumetin arkasın· nı kd~laylıkla unutmaları elim bir evelbeevel milletler cemiyetine bağ-
da tek bir inıan gibi duruyoruz. şey ır ı ll 1 , _______________ ._,, _____ ...:...._ lıdır ve bütün gayret er mi et er 

Amerika hazeri ordu kadrosunu gen~şletti 
Vqinıton, 7 (A.A.) - Harbi-,ğine göre harbiye nazırınm panama 

ye nezareti, hazeri ordu karosunu kanalında ve sarp QUDtakaların • 

cemiyeti otoritesinin takviyesini 
istihdaf eylemelidir. 

-o---

A merikada kuraklığın 
zar arı 5 milyar dolar! 

Çiçek aşısı tatbikatı laçmışhr. 
Ankara, 7 (Huıusi) - Çi • --o-

c::ek atııının ehemmiyetle tat· d f . h ~ k tof • R" a rı orso· bik edilme&i hakkındaki emir· ıga a J~ 
İerin yerine getirilmediği Sıhhat Ankara, 7 (Hususi) ..- ~· 
Vekaletince anla,ılmııtır. Zon • di. hani temaslar tesisi ~ . ıııe 

guldak ve Me.niaada görülen çi- dan görülen lüzum üzer ~'' 
çek hastalıkları bunun bir delili- da bir fahri konsolosluk ~ ~' 

l 1 _ R' d btr 
dir, Vekalet, çiçek a,ıaının çocuk· koneo os uga ıga a ~ 

• "J f • b' biitO lara zamanında tatbik edilmesini f abrıkası ı c ennı tr '1' 

ve vazifesini yapmıyın memurla· bulunan M. Patakel!er tı.&"1. 
rın isimlerinin bildirilmeıini em- mi§t?r. 
retmiştir. 

----o----
Viqana divanı harb;nde 
dikkate değer bir itiraf I 

---o_____..... ~t 
Harp ve Faşjstlik alef 

artımıaya hazırlanmaktadır. Aı

ker mevcudu 118.000 den 165.000 
e Ye zabit mevcudu da 12.000 den 
l 4.000 e çikarılacaktrr. 

da tefti§ seyahatine çıkması er -

kanı harbiyenin bugünkü ordu • 

nun Amerikanın ve deniz atırı 

müstemlekelerinin emniyetini te -

min~ ki.fi olmadıiı huıuıundaki 

nokta~ nazarını teyit eylemekte • 
dir. 

Nevyork, 7 (A.A.) - 27 mil- Viyana, 7 (A.A.) - Son hadi-

kadınlar ı-ı-" 
Paris, 7 (A.A.) - Jı'~ı~ 

f atistlik aleyhtarı dünY• ~ 
kongresi dün toplan$rak 

Diler etraftan konareden 35 
milyon dolarlık munzam tahıiaat 
iıten.ecektir. · 

Harbiye nezaretinde söylenildi-
........................................... ~··············································· 

Yüzme müsabakamız 
Müsabakalara yazılma işini bu akşam saat 

on alhda bitiriyoruz 
MUsabakzlar1mıza yaallanlar1n yar1nkl sayımızda 
verilecek tafsilatı ve tallmatı okumalar1 llzımdar 

yonluk nüfuıu ihtiva eden bir ıa· ıat üzerine teıiı olunan divan• 
hada, afet halini iktisap eyliyer. harpler, bu ıabah yeniden f aaliye· 
kuraklığın ıebep olduğu zo.rar. te geçmi§lerdir. llk olarak, ba,ve· 
bet milyar dôlar tahmin edilmek- ki.Jet dairesinin işgaline ittirak ey· 
tedir. llediğinden dolayı hiyaneti vataniye 

En çok mutazarrır olan, Monta- ile itham edilen, nefer Ernest Fay· 
na, Vayoming ve Dakota eyaletle- ke, muhakeme edilmiştir. 
ri ise de, 12 eyalet daha tehlike Faykc, isyana iştirak edenlerin 
altındadır. ba,ında M. Fey ve Rintelinin hu· 

Dünkü gün Chicago bonaıın- lunacakları bir temerküz kabilesi· 
da, buğday piyasasının 112 çente nin teıekkül eyliyeceği zannındr 
kadar fırlaması, muamelecilerirı bulundukla.rmı söylemekle, hazırur 
fazla heyecanmı mucip olmuftur. arasında hayret uyandırmı§tır. 

.. ıe" 
ne devam etmit tir. Sırı ~ "" 
ri kırmızı iki kadın d• 11

" 

lemittir. 
~ 

~·ert' 
Fransız harıcıy ıd• 

mezuniy,et 3 
11,,~ 

A) - ., Pariı, 7 (A. · Jılı 171' ,'/ 
.. hafta e"• nazırı M. Bartu vç f(el 

. hat' . .ti zuniyetle Parııten ,.,...,. . e •• ~ 
tir. Kendisine bahrıY 

ktit• 
Pietri vekalet edece 
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\'jl'bü 
l.fj 1 •ene evvel bu &'ünlerde, ge-

' e 11"·'- A~ ·· nı . d ttrt -. gustoı au enn c ter· 
., •lt ~ ~r deli, deli zıplarken hudut· 
lttı, "•t oldu. Dünya birbirine ka • 

~: Çll- Allaha dua etti ve halk b.rır-
.. 
ıc_-y~ın harp! 

: 
1teı- Allaiı.a dua etti, herlleı ha· 

Ergani istikrazı 

Üçüncü tertip tahvjlJer 
Hila Arap harfleri kulJa.. bu ay sonunda çıkarılıyor 

? Ergani bakır madenine giden 

ismet Paşa Hz.nin 
ihtarı 

nanlar var mı demiryolunun yapılmasına sarfe -

Türk dili Tetkik 
c~miyetinde . 

Dün Sovyet Profesörün 
tezi okundu 

3 - VAKIT 8 ACUST O S 1 934~ 

SOHBE1LER ........ .._,_,._.,._······-···· 
Başka nedeyeyim? 

Önümde bir kitap var: On üç for. 
malik, iki yüz be§ sayıfaJık bir kitap. 
ismi: Doğru yol. Yazan: Fethiyeden 
Ali Olvi. Kabında şu ibare: 

Şimdiki Müslümanların düştüğü 

hata girdaplarından ve bunlardan kur
tulmak ç,arelerinuen bahseder. 

Son sayıfaya göz atbm: Fiati IS 
kuruı. 

...... "f ... llb harpı 

~ılitn ak sakalını 11vazladı, 
~ lllledı" 

..... " . . l>ö.-~ harp .. 
~ &ene vuru!tular, dört sene 

klir cldetince iki taraf diplomatla· 
ı... ~ike.cıları durmadan dinlenme • 
~ch'-r· 

Dün belediyeye Baıveki! İsme! dilmek üzere aktiqe izin verilen 
Pap. Hazretler inin imzasını taşı· dahili iatikrazın ücüncü ve sonun· 
yan bir tamim gelmiftİr. Bu ta cuau olan (C) tertibi tahvilleri de 
mimde, bazı dairelerden diğerle· 30 ağustos tarihinden 30 eylul ta· 
rine gönderilen evrakın he la Arap rihine kadar satı~a cıkarılacaktır 
harfleriyle yazıldığı , .e bazı dai· Bu istikrazın eveİce satılığa çı· 
relerde de memurların not mus· karılan iki tertibi halk tarafından 
veddeleini gene Arap harfleriyle büyük bir ragbet görmüş, tama· 
tuttukları bildirilmekte ve bu ha· men ıatılmı§h. 

Dolmabahçe sarayındaki hu· 
suai dairesinde çah§an, Türk dili 
tetkik cemiyeti merkez bürost 
dün gene toplanmış ve dil kurulta 
yı için gelen tezlerin tetkikine de · 
vam etmiştir. 

Vay!.. Demek Müslümanlar da 
Miıyonerliğe baıladılar. Benim bildi
ğime göre, dinimiz, böyle 4eye cevaz 
vermez. Papası taklit etmez... Neyse, 
bu nokta üzerinde durmağa sal&hiye
tim yok. Yalnız bir nokta üzerinde 
durmak hakkım: Hiç değilıe 50 kuru
!• .atılabilecek bir kitabı, 15 kuru~ 
1attı:-aıı bir tetkilat var demek ... Böy
le bir te§kilit ynpmağa neden lüzum 
görülmüıtür? .. 

....... "' .. . 
~ edeniyeti haydutluktan kur • .. . 

. .....,. Eırıperyalizm ortadan kalka· lin önüne geçilmesi " Son defa ol· Y " d b f . 
1
. 

. . . uz e eş aız ı 
mak üzere., kaydıyle ıhtar edıl· 'k . 

1
. 1~ 

ve yüzde iki 
Ergani made· 

· Büro öğleden evel \•e öğleder 

sonra olmak üzel'e iki defa toplan· 
mış, öğleden sonraki toplantına 
Sovyet profesörlerinden Samuilo· 
viç ve Mesçeninof iştirak el· 
mi!lerdir. 

.. . 
' ~illetlerin hakimiyeti temin 

ı ramıye ı o an ve 
mektedir. 

1 

ta · - ---o----
. l8 IQ .. L_ı w ._ l .. M h 11 l . t ~ ... uananna aag çıaan ar on· a a e erıne ramvay · ıı..ı;t' ıijrij muahede müsvedde -
i ~ ttlar. Ve bu yığınla" i~inde istiyenler 

. e~elki dünyayı yeniden icat Kadıköyünde Hasanpaıa ve 
lıtediJer. 

Kurbağalı mahallelerinde oturan-. 'tı. . • • • • 
:"!ııi lar Kadıkö tramvayının kendi ~ .. ~- &ene ıonramanzara gene ay· 
\';~•dır. semtlerinden geçmelerini istemiş • 
~ .. •tne sonra konuıulan laflar lerdi. Bu istek belediyeden Üs· 

liin lconuıulanlara benziyor. küdar tramvay tirketi müdürlüğü· 
•• }ıı...... ne bı"ld "ırilmittir. Yakında bu ma· ~·~~.•ene bize bir ıey öğretmedi 

·"11 hallelerde tetkikata ba,lanacak~ •en insanlara fazla bir ıey 
~ Qenzemiyor. tramvay geçtiği takdirde sarf· 

~' evvelki Avrupa ile 21 sene icap eden masraf tesbit edilecek 
~~~pa birbirinden ne k3 dn bu tetkikat neticesine göre kati biı 
'~ karar verilecektir. ~' İınparatroluklann enka:zrn · 
\.,:.genç memleketler ve yeni -----o--.o.-
~\.,1er buıünkü Avrupanın Gayrimübadillere bono 
ı.ı\; deiittiriyor. Fakat, 1934 dagı"' tmak işi 
-,~ı~ _rulıiyle 1914 Avrupasından -
~ıt~lı defildir. Takdiri kıymet komisyonunca 
' un l934 e benziyen tarafı hi· timdiye kadar istihkakları bin Ji. 
~ :ı~rla hayat aruındaki ayn- rayı geçmiyenlerden, 1526 numa· 

"14 ,~~ ~Yıram.ad maaıdır. raya kadar bono verilmittir: 
h esın en h.1.a•d•n hir mu-
ll Pıilcolojiyi İfaret ediyordu: Bugünden itibaren tdaar bon<ı 

dağıtılmasına baılanacaktır. Bı.· 

' 1914. Harp baıJarnıı, Avnı • gün 1508 ze yarm 1537 numara.ya 
~e çılaruı olan ıiyah ka· kadar verilecektir. 
'-" l>İ?inin reisi itila! devletle • Öğrendiğimize göre bono kıy • 

rp beYannamcsini okuyor. Fi- metleri hayli düşmüş, (100) lira· 
'ı:ıl.l>elı: uyğun buluyor. Mütttfik· 

. 1 !?tıa.lc, nıiittcfikler1e birlikte u , on sekiz, on dokuz liraya kadar 
4"~'~ h- . . t " _ "ciıc ucum etmek istiyor. Ken· ınmış ır. 

tfıı~~a ka.meron y&kmlarında === =========;:;:;..;== 
~'tltı-~ Y- •ah.iptir. Maiyetindeki tınlacak! 
.., .ı,il~l~nları epeyi bir uman Bunlara benzer daha bazı sözler 
~- \ıttef) dctır. aöyliyor. Fakat ertesi gün gazetelerde 1t

1
• lcle?"ın k . h b' · 1 ba 1 'lii e . er anı ar ıyesıy e siyahlar reisinin beyanatı sı mıyor. 
~ ile dıyor. Müttefiklerin diplo- J.akin onun yerine bir kaç ıüngülü •· 
· bj 1doıtça. münasebetler tesis dam geliyor. Siyahlann reiıini tevkif 

de\>l p Qrna.tJar onu yeni bir maÜt· ediyor. Götürüyor. Bir kaç gün sonra .,":_ et :re,i • d' 
~"il~ tii ~~ ıyc kar§ıbyorlar. Bir ıiyahlar reiıi Alman caıuıu diye 
. lit\ nun en methur adamları kurtuna diziliyor. 

;...~ Yor B' - .1 ı,_""1 ~ • ır ıun gazetecı er Bu hikayet bayatla mefhumlar ara· :"')ıı .. _lY~et ediyorlar, kendisin • 
~ı ......_ .ı ıındaki farkı gösteriyor. 1918 den be· ot.~ 1• 

1Yor1a.r. Siyahların re • ı h d 
'""Y l:Yoı-: ri dünyada ıulhn, aa a a, me e • 

"-~ ki, niyete dair konuşulan ıözler hep ıİ· ~et ·cı· fltnptt'yalizmin aleyhin· . I · · 
'l '" ı yab'.lar reiıine yapılan vaıt erın aynı • . ~'~ı-.ı Yoruz, 'bu günden itiba-
't ~~dirı· ~-, Cezayir, Fas, Tunus dir. 
· -~~ lc'ı •dare edecektir. 
' ~iı1 '. ~ntimilitaristiı:, harp 

... •t6t-ı•t d" 1 -~ • uimaıı ar yenil· 
~ ~. f,~~tr> l:ınllyii fo.brikııl:ın 
· ltltr • :1kala.r beıeriyct için 
~.l. ıçıb • l 

"U1-r ~t 1! <mıeğe ba.tlıyacak, J 
d-ırdarl'.k, zırhlıla:- h:ı· 

Dünya ayni tezadın içinde yüzü · 
yor. Eunun için yim1i senede inu.nlık 
bir çok 4eyler görme:ıine rağınen bir 
şey öğrenmemi, gibi yeni 1914 )ere 
doi'!I dörtnala koşuyor. 

Sadri Etem 

ninin i~letilmesi gayesini güden or 
iki milyon lirahk bu istikrazm (C) 

tertibi de tıpkı (A) ve (B) tertip· 
lerinde olduğu gibi beheri 20 lin 

itibari kıymette ve hamili aclınr 

yazılı iki yüz bin tahvilden ibaret· 
tir. 

Bu toplantıda profesör Mesçe· 
ninofun "umumi lisaniyat,, etra· 

f ındaki tezi okunmu~tur. 
Büro cumartesi 

toplanacaktır. 

günü tekraı 

~~~--.o~~-~ 

Buzu pahalı satanlar 
Her tahvil hamiline yüzde be§ cezalandırılıyor 

faiz verilecek, bundan ba§ka sene• H b" mu""ddeden· 
d 'k' d f k'l k 1 . avanm uzun ır e ı 1 e a çe ı ece o an pıyan· . k . . b f · t . 

. berı sıca gıtmesı uz sar ıya ın goda kazanan numaralara otuz h· . . . . .. 
k d ' k · · ı kt" çok zıyadele§tırmı§tır. Gunde yet· raya a ar ı ramıye verı ece ır. 

"b' mi§ tona yakın buz sarfedilmekte· 
2094 numaralı kanun mucı ın· . . 

· 'k h ·ıı · · dır. Buzun, bazı yerlerde, kılosu· ce bu ıstı razm ta vı en umumı _ 
nun dört kuruşa kadar ıatıldıgı 

ve mülhak bütrelerle idare olunan .... 
1 

.. 
1 

'hb 
:r m "' n ı an ı ar üzerine daire ve müeseselerde veya vila- goru u'S", Y P 

. d' iki bayi hakkında para cezası ve· yetler hususi idarelerı ve bele ıye· 

l 1 tt ksıltme rilmiıtir. Bir <!aha tekrar ederse erce yapı an ar ırma ve e • 

1 d · t l k 'tı'bar"ı kıy bayilikten çıkarılacaklardır. er e temına o ara ı • 
metleri üzerinden baıaba§ kabul e- -o--
dilecekleri gibi hazinece satılan Tiftik ihracatımız artıyor 
ve satılacak olan milli emlak be • Tiftik ihracatımız son zaman · 
dellerinin tediyeainde de ayni :mu
ameleye tabi tutulacaklardır. 

Tahvil ve kuponları ile tediye· 
lerine ait evrak ve senetler faiz V{ 

ikramiyeler ve sair muameleler is· 

tikrazın tamamen itfasına kadar 
her türlü vergi ve resimden muaf· 
hr. ihraç fiatı 19 lira 40 kuruştur 

larda inkitaf halindedir. Tiftiği · 
mizin mühim bir yekianunu, Sov · 
yet Rusya almaktadır. 

Sovyet Rusya. Amerikanın bile 

veremediği bir fiat üzerinden tif · 
tiklerimizi, yapağılarımızı a1mak· 

ta ve fiatın yükselmesini temir 
etmektedir. 

Bundan evci, tiftik mahrecle 
Başka tahvillerin hiç birinde rimizden bi r i de Bradford idi. Tif· 

görülmiyen evsaf ve imtiyaza ma· 

Jik ve her noktadan pek karlı olu 
Ergani bakır yolu istikra7.ının sor 

tertibinin de fevkalade rağbet 
göreceği muhakkaktır. 

tik orada iplik yap1lıp Almanya • 

ya gönderiliyordu. Şimdi Alman · 
ya bu ihracata ambargo koyduğı.1 

için bittabi or11.ya gönderileme 
mekte ve Bradforda satmakta ol 

0 duğumuz teft!k miktarı azalmı• 
Komünistlik maznunlan bulunmaktadır. Fakat bu!!a mu· 

tevkif edildiler kabil Tfük •if tifl"i piyasasında yen. 

Komünistlikle maznun Zehra, bir Alrnan .-lıcısr çıkmı~tır. 

Sıdıka haremlarla Mehmet Emir. Almanlar, "Engin mallar, 
ve İsmail Efendiler müddeiumu· kirli tiftik almaktadır. 
miliğe teşlim edilmişlerdi. Suçlu· --0--

ların isticvapları yapılmış, hakla· Vali Beyin yaptığı kontrol 
rında tevkif müzekkeresi kesile · Vali ve belediye reiıi Muhittir 
rek, tevkifhaneye gönderilmiş· Bey birkaç sabahtır saat yedi bı· 
lerdir. Hak!arrndaki tahkikatın cukta vazifesi basına gelmekte Vf . " 

derinleııtirilmesinc devam edile· meml!rların vazifelerine saat kac: 
cektir. 

Kitabı hem açıyor, hem karqbnyo
rum. Bahiıler: Tevekkül ve kader. Na· 
sıl ibadet ediyonız? Zekat ve vergiler, 
Ramazan ayında ne yapıyoruz? .. Mü· 
talea yürütemiyeceğim, söz aöyliyemi• 
yeceğim bahisler ... 

144 üncü sayıfada durdum: 
Tiyat rolar, sinemalar. 

lıte bu güzel. Ali Olvi Beyin ne 
kafada bir zat olduğunu bana anlata• 
cak bir bahis. Okuyorum .. A .. A .. A
Bu da ne?. Müellif, "Ön r.öz" ünde bu 
kitabın Misyonerlere cevap olduğunu 
ıöyliyordu. Halbuki burada tiyatroya 
ve artiıte küfrediyor. Hele şuna bakı· 
ruz, bakınız ne diyor: 

... Artistlik gibi aile ocağından ha· 
riç bir sınıfın türemesine yegane se -
bep bu adetin ipka edilmi~ olmasıdır. 

Gençlerimizi zıvanadan çıkaran , ahlak 
kayitlerinl gev§etcn gene bu tiyat ro • 
]ardır ... Artist nedir? Ömrünü fuhuş 
ile, içki ile geçirmeğe mecbur o•an ve 
nerede rağbet duyarsa oraya oşan 

bir serseri .. 
Buna ne buyurulur? .. Sa'natl.arıı fa. 

hi~e, <tyyaf, serseri diyen bir adama ne 
denir? .. 

• • • 
Adamın biri küfürbazmı§. Önüne 

geleni aövermir. Bir gün cene birinin 
ağzına yüzüne küfretmiı. Adam mah. 
kemeye müracaat ctmiı. 

Tam dava edenle, dava edilen kü • • 
fürbaz sorğuya çekilecekleri zaman. 
mahkeme salonuna pürtelaı biri gir -
mıı: 

- Hakim efendi demİf, benim ıüt 
annem öldü. Arkasında iki erkek, üç 
kız evlit bıraktı. Kocaıı da sağ. Ço • 
cuklanrun da çocuklan var. Miraım • 
dan bana bir şey düşmez mi? 

Küfürb:lz l:alkmıt: 
- Hakim efendi demi,, bendeniz 

söğerim, ıöğerim amma, iıte böyle a
ğızlar.! söğerim ... 

• • • 
Ey Müslümanl~a doğru yolu gÖs· . 

teren, iana ne diyeyim! ... 
~er~mi izzet 

~-----oı~---~ 

EveJki gece Istan
bula böcek yağdı! 

Evvelki gece fehrin bir çoK 
yerlerine arı büyüklüğünde kara 
böcekler yağmıştır. Bu böcekler 
evlerin açık pençerelerinden gire• 
rek odaları doldurduğu gibi ıo· 
kaklarda yürüyenleri de bir haylı 
rahatsız etmiştir. 

DEH RI Efendi Nası 1 Görü'-7 0r? 

••• Kerimeyi. .. 
•.• Bu adama veririm .. 

Dehri Efendi - Ne aöyliyoraun 
- Evet amma, bu adamın ne me· Hanımefendi, bu dediklerinizin hiç bi-

ziyeti var? ... Zengin mi, apal'tımanı ri yok ama, mükemmel yemek pi§İrir, 
mı var?... çama§ır, bulaıık yıkar!. 
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Avusturya vaziye- Vapur 
tinde ltalyanın değiştiriliyor 

' ı· . mes u ıyeti K k Dükkanların erken k• 
... (B~pnakalede~ .ı .. am~. aça çılıktan suçlu Odesa konsolo_. tılması Üzerine b&Jt 

(Zaırep) lı ıa.zetenın bu aoz· · k } t Jd 
lmyle ifade etmek iıtediii fikir a· • h k • d d•ıd• arar aş ırı 1 

~r: AYUtturyaOrtaAnupada sunun mu a emesıne evam e ) ) Bazı dükkan sahipleri, 
kendi kendine yaııyabilecek ileti- • larr on dokuzda kapanan dü 
•di ve ıiyui tartlardan mahrum ların İfportacı ve seyyar 
!tir memlekettir. Bu arada anıluı Kavas Tevfik Efendi, yalan ifade vermesi için, yaradığını, işlerinden çık•" 
9meli bazı AYuıturyaldara kendi· kendisine para teklif edildijini söyledi seferin bunlardan alı, verit 
leri için bir haltı çareıi ıibi l'Örii· tıklarını aöyliyerek bunl.rı' 
nüyor. Hitler Almanyuı da A· Kaçak e§ya getirmek suçu ile 1 tutulmak iıtenildiiini ileriye ıü· ıöylemitken çantalarm içinde ne muayyen saatten sonra ıatlf 
:Tllıturyanın bu iıtırabından istifa· ihtiıas mahkemesine verilmit o· rüyor.,, dedi. olduiu aorulunca tatırdıiını ve malarının yasak edilmeıillİ 
Cle ederek bu memleketi kendisinf lan Odesa baş konıoloıu Rauf Rauf Hayri Bey de: doğruyu itiraf ettiiini ıöyledi. mitlerdir. Belediye daimi . 
ilhak etmek iatiyorum. Böyle bia Hayri Beyin muhakemesine dün "- ifade alanlar itlerine ıelen Hakim bu eıya hakkında bazı meni bu isteği kabul etmesoif' 
:.aziyette Awıturyanın kurtuluşı' de devam edilmit ve şahit olarak J ııımlan yazmı~lar, diler kraım • ıualler aorclu. Nuri Bey de pek seyyar satıcıların satıttan 
lendi talihini tabii dostları ve müt- ıümrük baş müdürü Seyfi, muha- tarını meskut geçmitler •• , dedi. kati olarak ıöyliyemiyeceiini IÖy· lemiyeceğini bildirmiıtir. 
tiefikleri olan kUçük itilaf devletle faza hat müdürü Hatan, paket Kavu Tedik Efenc:li iae kürk· ledi. Diğer taraftan belediye . 
dnin taliJerine hallamakta bulu· ıümrüiü müdür muavini lsmail, )erin Mo.kovada.n doiruclan doi· Bunun üzerine Samih Sabri B. f ından Akay, Haliç, Ş 

,ına'hilir. Bu takdirde ATUıturya· ıümrük bat müdülüiü mümeyyizi ruya latanbula ıetirildiiini aöyle· Nuri Bey için: Hayriye vapurları müdürlülı1 

:nm etrafmda bulunan küçük itilif İbrahim Beylerle muayene me· di. "- Tecahülde bulunuyorlar!. fimendifer kumpanyaların• 
Clevletleri ile müıterek Ye ıamimf murlarmdan Nuri ve Hacı Fani Rauf Bey ablarak: Dedi. tezkere ıönderilmi9, düJclJ' 
l>ir siyaset tutmaıı lizım relir. oilu Mehmet Beyler dinlenilmit· - Katiyen yalandır. D&di. Celaenin tonuna doiru Samih mağazaların on dokuz .,, 

Netekim Yuıoılavya, Roman lerdir. Paket gümrüğü katiplerinden Sabri Bey Yapurda bu eahneleri birde kapandıklarına göre! 
p, ÇekoaloYakya hep bu fikirde- Muhakemeye ıaat on bette bat· lamail Beyin ııhadetinden aonra ıören Kak9u ojlu Hilal ve Hay • lerin bu vaziyete göre dei 
3ir. f•kat fatiıt ltalya Avuıtur· lanmı9 ve ilk olarak Seyfi Bey Tevfik Efendinin Sırrı ve Rauf d-.r efendilerle Sırrı B'yin tahit meıi icap ettiğini bildirmittit 
pda bir nufuz inhiaan siyaıeti ta· çağrılmıt, fakat ihbarın ne ıuretle Beylerle konuıurken yanlarında olarak celbini iatecli. ketler yakında tarfelerini d 
~p etmektedir. Hatta Avuıturyr vaki olduğu nokta11nı gizli olarak bulunan Hacı Fani oilıt Melımet receklerdir. 

f Ef d. d' I d' B S Müddeiumumi de, bu husuıta 
Şlerine müsavi .. rtlar daireıindf anlatmak icap ettiğinden Sey i en 1 ın en ı. u zat ırn ~ 1 · B · T f Ef d d mahimatı olduğunu bildirerek 
:!tir müdahale hakkı ile iktifa ede· Beyle Haıan Beyin dinlenme erı eyın ev ik en iyi çağır ıiı· Neticelenen 

müracaat eden Saim Efendinin 
- kt d' ... 1 hafi olm"'tur. • nı ve konufurlarden Sırrı Beyin 
... eme e ır. "Yllıturya m•e esi· Be T f k Ef d. h. '-- tahit olarak dinlenilmesini iltedi. 
ıti ıadece bir ltalyan meıeleı'ı 1 a,: Seyfi Beydensonra Hatan • ev i en ıye ıtaocn: 

Dört ıene evel Fatihle N 
minde birini öldürmekteO 

d S Burada kavaı Tevfik Efendi; 
lılftrmekte ve küçük itillf devletle· yin malumatına müracaat edile • "-Rauf Bey iyi adam ır. en ~- - Sırrı, AYUkat Samih Sabri, Rauf 
tini ikinci, üçüncü planlarda ı,,. rek hıfi celıeye nihayet verilmit emir kuluıun, teni kurtarır. Sen Beylerle Galatada bir noterde bu-

.ı.:• 
Arifin muhakemeıine u" 
ceza mahkemesinde devadl 

-'-aı"a ralıarnaktadır. bat müdiriyet mümeyyizi İbrahim ıümrükteki ifadeni deiiftir de 
al&llJ • :r·· luttuklarmı ve hepıinin kendi ifa· 

Bey açık celsede dinlenilmiıtir. Rauf Beyin kurtulmaaı kolay ol· 
mit ve muhakeme neticele 

Dünkü muhakemede y.t 
Bunun içindir ki ton AYUaturya 

ildi.eteri bat pıterir röstermez 
lta}ya hiikimeti derhal dört frrke 
aaker toplamıt. ATIMturya hudut-
larına göndermittir. Bu tarz ha 
tekeli batka hiç bir devlete bildir 
meden yapmı9tır. Fazla olarak 
~vuıturya itleri için devletler ta· 
tafmdan müıtereken diplomaı= 

mr müdahale ve tetebbüa mevzul' 
ibahaedildiii Takit bu tarz hareke
ti taıvip etmemiı, müıterek dip· 
lomuı te,ebbüı yerine Avuaturya 
lıuclutlanna toplanmıt olan ltalyan 
tr>rdularmın ileri hareketi mneley; 
hile kafi ıeleceti fikrini ortaya 

• 
atmıttır. 

· itte (No•oati)ıazeteainin ltalyan 
siyaseti hakkında yürüttüjü tenki· 
elin eıuı bu ıuretle büliaa oluna· 
l>ilir. Bundan batka Yuıoslavya· 
Ilı meılekdqm bu bahiste tebarüz 
~irmek iltediii l>ir cihet daha 
~ar. Bu da Avutturyada munhuı· 
ran kendi nüfuzunu teıiı için ui· 
tqan ve Orta Anupada teYe11i.i 
etmek için bu memleketi l>ir köp
rü olarak kullanmak iıtiyen ltal· 
1anm kendi idare ıiıtemine töre 
'.Avusturyada Hitlerizm aleyhine 
mUTaff akiyetle mücadele edip • 
Clemiyecefi meaeletidir. Yani d• 
mek iıteniliyor ki A vuıturyada 
:Anılua aleyhine mücadele etmelr 
!(Hitlerizm) siıtemine karıı hare· 
ket etmektir. 

Halbuki böyle bir mücadele iti· 
ni üzerine almak iatiyen halya. 
ltizzat ayni tarzda bir idareyi ka· 
:&ul etmittir. Bu hale göre ltalya· 
nın Avuaturyada Hitlerizm aleyhi
• mücad•le etmesi "bir haıtanın 
tia.ttayı tedaTiye kalkıımatı,, ka
bilinden bir ıeydir. 

Büttin hu .&zlerden 'Ye tenkit· 

de.ini değiftirmeıi için ısrar ettik-
lbrahim Bey, Rauf Beyin etya• aun.,, )erini Samih Sabri Beyin: kanunundan istifade e 

ları açılmadan evvel: "E!yalarım Dediiini 'Ye erteai rünü Tokat• 
arumda ıu, bu var.. Kati olarak lıda saat altıda bulutmak üzere 
ne olduiunu ben de bilmiyorum.,, ayrıldığını, Te•fik Efendinin o 
dediiini, bavulu açıldığı vakit ıün Tokatlıda Rauf Beyle ıörüt· 

"- Bir kavalla bu kadar da 
Arife üç ıene mahkumiyet tJ 

verilmiı, maznun bu müd41' " 

piste geçirdiği için serbe~., 
kılmıttır. Arif mahkeıneO"' 
karken: 

mı konupcaktım? .,, 

aümriik re.mine tabi eıya bulun- tüiünü aöyledi. 

Dediiini, Rauf Beyle sekiz yüz 
liraya pazarlık ettiklerini, dört 
,.Ux lirumı aldıklarını söyledi. - Hak yerini buldu. 11 

adalet.. diye bağırmııtıJ'i 
dulunu söyledi. Bundan ıonra muayene memu• 

Hakim, müzakereden ıonra Sa
mih Sabri Beyin istediklerini red· 
el eti. Ve Saim Efen dinin dinle • 

Rauf Hayri Beye verdiii veıika ru Adnan Bey çağrıldı Ye üç aan-
için ıorduğu ıuale: dığı kendisinin açtrlmı, diler me-

Halkeviİillap ser/ 
hazırlanıyor 

,._ Kavas Tevfik Efendi bize murlarm lazım ıelen sualleri aor• 
teslim etti. Bu da, P.nlqıldığına duklannı, aandıklarda aümrük 
ıiSre, etY• kaçmnak için bir terli· resmine tabi eıya l:nıluncluiunu 

nilmeıine karar verdi. Bunun ü • 
zerine mahkemede bulunan Saim 
Efendi de çağrılarak dinlenildi. Halkevi kütüphane ye ı battl1'.,, Diye cevap verdi. IÖyledi. 

Saim fendi, Rauf Beyi Ode1ada tubesi tarafından 19 ağuı~ 
tanıdığını ve konıoloslukta kan • latuaray lisesinde açıl•~J 
cılar olan Zeki Cemil B. le arka- gi hazırlıklarına ehemııı•f 

Hakim, ifadeler hakkında ibra- Samih Sabri Bey 1Nracla aöz a• 
him Beyin kanaatini tordu. O da ·tarak: 
Tevfik Efendi ile muhacir Meh • 
medin ifadelerinde Nrar ettikleri
ni Ye Tevfik Efendinin ifadesin -
de daha ziyade bir doiruluk gör
düiünü söyledi. 

Rauf Beyin Tekili Samih Sabri 
Bey bu cevap üzerine itiraz ede· 
rek: 
"- Memur Beyefendi eıyanın 

dalına gözden kaçırıldığını, gizli 

Esnaf bankası meselesi 
tahkjkah 

Eanaf bankuı meaeJesi hakk..;,. 
daki adliye tahkikatına devam e -
dilmektedir. lktısat Vekaleti mü
fetti1inin verdiği r•!>Or müddeiu -
mwni muavinlerinden Ahmet Hu
lU.i Bey tarafından tetkik olun
maktadır. Diier taraf tan mülki· 
ye bat müfettiti Tevkif Beyin ve· 
ki.Jete verdiii rapor sureti de iı · 
tenmittir. 

Bu rapor da geldikten ıonrt 
adlf tetkikat:n neticeıi alınacak 
tl1'. 

1 Gelener, gidenler 1 
Suphl Bey 

- Hepıi bir dairenin adamları dq olduklarını söyledi. Zeki Ce· vam etmektedir . 
fakat batka bafka .CSylllyorlar. mil B. ia kendiıine huıusi ıurette Harf inkılabından 
Dedi. Rauf Hayri Bey hakkında: yüzlerce kitap, mecmu:;/ 

Adnan Beyden ıonra dinlenilen " -Tüccar gibi adam. Vazife- toplanmıttır. Sergi me 
muayene memurlarından Nuri ıinde bulunmuyor. Mütemadiyen çılacaktır. 
Bey tahkikatın hidayetini bildiği· dükkin dükkan geaiyor.,, .......-o- ~•~ 

· .. 1 d' Gu··ru .. ltu·· etmek .,,,, nı toy e ı. Dediiini ıöyledi. J 

Muh~cir Mehmet ise evvela et· Muhakeme cumarteıi gününe Belediye tarafındalt 
yaların kendisine ait olduğunu kaldı. nan ıürültü ile mücadele ıJ 

, nameıi dünden itibare" ,J 

Mısıra esrar 1 !d~slak kazası '?es ulle- ba,lanmı,tır. Bundaıı -;;· 

k l 
t nnın muhakemes1 başladı hahları sekizden evel s4'1~ 

8Çlrtyor 81MIŞ. Maılak yolunda Alber Daraga· lar bağırıp ~ağırmıyad 1.: 
•• • • no efendinin hususi otomobili ile aktam yirmiden sonr• :;~ 

Dun bır kaçakçı ~ebekesı toför Hakkı efendinin idare etti_ ğıramıyacaklardır. P. 
yakalandı ii otobüsün çarpıtmasından çıkan diye ve polis memurl.r1 ot"'' 

Dün, lıkend~riye poat&tını yap• feci kazanın muhakemesine dün ıonra bu işle ııkı bir 
1 

mak üzere hareket eden Eıe va. aiır caada devam edilmi,tir: kadar olacaklardır. t 
purunda üç kilo kaçak esrar bu- Dünkü celsede bazı tahitler - -o-- 1,,~ı 
lunmutlur. Kaçakçılılı yapan, dinlenilmif, bir kııım tahitlerin Otomobille s~,. 
Galatada Marmara oteli .ahibi daha celbi için muhak~me batk• Londradan kalkar elit"~ 
Remzi efendi ile ıuç ortakları otel bir ıüne bırakılmıtlır. tamamen otomobille 1 tK . 
katibi Fehmi, etkici llya ve ha- ---<>- re bir seyahate çı~•" el-~ 
mal Mehmettir. Uzun zamandan· Zabıtaya hakaretten suçlu genci di!n tehrim1~ '~., 

K b . d "lfuııll 
beri esrar kaçakçıblı yapmakta Sabıkalılardan J\rap Zekinin, em rıç aru 

· oldukları anlatılan bu dört kiti zabıtaya hakaret ıuçundan, dür. lan bu gençler, cuJll;elstİ 
dün de Eıe yapuriyle Mısıra ÜÇ ki- ağır cezada muhakemesine bat· dar lstanbulda kalır,t-11~,; 
lo eırar kaçırmak iıt.miıler, fa • lanmı9tır. Zeki dünkü celsede1 ten sonra, Yunan~~ 
kat muhafaza memurlan tarafın - zabıtaya hakarette bulunmadıiını yollarına devaırı ed. -~ 

E•elki ıün Pariıten relen Bük-
Jetclen çıkan açık hakikat tadur: ret elçimiz Hamdullah Suphi Bey, 
Awıturyanm derdi yalnız kendi 

Yalovaya gitmittir. 

dan yakalanarak emniyet müdür· ıabıkalı olduğu için kendisine if Seyahatleri~İ, ~ 1ıiK""J 
Ju"~:- "a.::...:ıı il J d. · d'ld' · 'd' ·ı · dört ki•i sıı"'abılece .JP ' ..... e •o,una m fer ır. tıra e ı ığı ı ıaıını ı erı sürmüt · T psı' .. 

Yakalanan d8rt kiıi, isticvap tür. lı bir otomobi~ 1 içinde deiildir. Hatti yalnız Al· !!!!!9!m!!!l!!l!l!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!~~!!!!!!!!!!!!!!!ll!!tl 
manya tarafmdan da ıelmeme~- teıkil etmektedir. Doğrusu bı.• 
'dir. AYUeturyayı müdafaa Lalı&- mamara kattııında zavallı Avuı· 
ne.iyle 1na metnleketİD itlerine ha· turyahlarm haline acımamak eldr 
riçten mUdahale eden komtu dn· defilcHr. 
Jetler arum«lald rekabetler, ıiya· 

- çarpfllll&)arr da .,.... Mr dert 
Mehmet ASIM 

edildikleri zaman "açlarını itiraf Okunan zabıt varakalarında • - d kİ eff 
etmiıler, ötedenberi kaçakçılık Zekinin hakarette bulundutu tas- Adhye e .. İll 
yaptıklarını söylemiıler, bu iti rih edilmekte, tahitler de bunu Adliye daireler• ıÇ ,o'ıl 
kimlerle yaptıklarını haber ver- teyit etmekte idiler. Mahkeme yeni mata, kaP•pe "', 
miılerd~r. Tahkikata clnam edil· phitlerin çağırılmaıı için baıka ki gün adliye bin••~, 
mektedır. · süne kalmııbr. dün yerlerine koOfP 
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GELEN . 

İrİİİiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiimiiımw•• Yazan 
. 

Selô.mi izzet 
Bir fener b ı~<I !: ! 
Sisten Kurtuluyor~... j' n··k·· d 1 u m ararı A 

- Haydi yavrum, dütünme, 
çek ... Bu benim için hayat memat 
rneaeleıidir. Sana istediiin parayı 
VeririJn. 

Yukarıya yalnız çıktı. Kapıyı 
açtr ve eıikte kalakaldı. 

Neırin, bembeyaz olmu§, kımıl
damadan yatağında yatıyordu. 

ltalyan muhterii Markı;"- b~ • 
dan bir kac aün evvel Jta!-ı:anif
Cenova ıehrinde Mikro • on~ ta ~1 

bir edilen kısa dalgalarla işli?cn 
bir deniz radyo fenerini · bi)5 ,çok 
İtalyan ve İngiliz deniz adamları 
karıısmda tecrübe etmittir. Mar· 

Monteka 
Yazan Niyazi A hmet -

~ 

or 
Tilki kendi kendine söylendi: • 

- Bunda bir it olacak ... 
HayYanJan kl1'baçladı... Araba 

Yol aldrldan sonra, bir adam yanı· 
:ııa, bir adamın da arabamn arka· 

Feyyaz ko§tu, hemen nab-
zmı aldı ... Hafif hafif atıyordu. 

Doğruldu, genit bir nefes aldı. Nes 
rini öldü sanmıştı... Eğer Nesrin 
ölseydi, bütün bu yaptıkları bey -
hudeye gitmİ§ olacaktı. Ama Neı· 
rin ya§ıyordu. Bu baygınlığı da o • 
na yardım edecekti. 

kıran o 

•ına. tnmudığmı far ketti. 
koni bu aletin icadı için üç sene Ahmet Şah kimsede met rk b k · 
çnlışmııtır. A • •• • •• ~ 1 ıra mayınca matem 

Hayvan!ar dörtnala gidiyordu. 
roJtuı aıağı adeta uçuyorlardı. Ce 
il •abrnızlanryor, Nesrini dü§ünü-

l'ordu. 
Birdenbire çarpfta kan lekele· 

ri gördii. Bu ne demek\i? Bunun 
ne demek oldu~unu anladı. Bir i · 
nilti duydu... Nesrin doğurmuı -

G b . . ... 1 b k alametı olmak uzere butun masalar siyahla 0··rtu·· ıdu·· ayet aaıt hır alet o an u e-

tif, aemilere en koyu sisler için· - 23 -
de de iıtikamet vermektedir. Bu 
naıir makine altmıt ıantimetrelik 
bir dalga uzunluğu ile it lem ekte· 
dir ve gerek atmoıferik, ıerek 
manyetik i1e elektrikten •• sair 
karıırklrklardan katiyen mütees • 
sir olmıunaktadır. 

Ahmet tah Kaçar Avrupayı ~ok 1 
beğendi. Artık lranı düşünmü • 
yordu bile. İstediği gibi para y i- 1 

yor, istediği gibi geziyordu. Ah
met Şahın ıon zamanlarda kuma· 
ra dadandığı rivayet edilmekte • 
dir. Bir gece Montekarloda sa· 
baha kadar oynadığı kumarda re· 
kor kırmııtır. Şahhkta talii yar 
gitmiyen hükümdarın kumarda 
o kadar talii yar gitmiş, ki sabah 
ağarırken masa batında oturanla
rın önlerindeki paralar çekilmiş. 

Ahmet Şah: 

istiyen aşiret reiılerini merkeze al· 
dı. Onları orada ikamete mecbur 
etti ve kendilerine baktırdı. Hatta 

bunlardan rahatsız olanlar için 
Avrupanrn uzak memleketlerin • 

den doktorlar getirterek aıhhatle. 
rine itina ettirdi. 

Birdenbire araba durdu. 
Celil batını uzattı: 
- Ne var, ne oldu? ,. ,.. 
İld kuvvetli el gırtlağına yapı§· 

tı. iki kuvvetli kol cekti. Celil a· 
~hadan yere yuvarJ~ndı. 

Bir an aenemledi. Sonra doğ • 
:t'tilrnali istedi. Fakat gözleri ka · 
~'-rdı, haıı dumanlandı. Müca · 
.dele edemiyeceğini hissetti, tekrar 
düıtii. 

Bir bıçak göisüne ıaplandr. 
Celil , döndü, kıvrandı, yolun 

~enarındaki hendeğe yuvarlandı. 
.\n, kanlı bıçağını beline ıoktu: 

lu. 
Gülümıedi.. Çocuğu aldı, bir 

örtüye sardı, ko!tuklardan birine 
bıraktı. Sonra döndü, Ne!rinin 
üstünü örttü .. 

d · 1 On an ıonra pe~~cn *ğı· 
dakilerc seslen~i. Tilki ile A;;ı çık· 

trlar. Feyyaz sordu: 
- Bu kadını ol<l•;·~ü gibi ~~he· 

siyle laf ıynbili: mi1'1.-: :~ ? · 
,, 1 ,. .. d. 1 • 

- .. '1'.C ay ... o"'T? r IV!'r-~r c;-::tış. 

(Devam: ·: 11r) 

Bu makine iki metre ıeniılikte 
ve bir metre yirmi santimetre u • 
zunluktadır. Bir silendr ile biten 

- Geliniz... Oyuna devam e • 
delim... Demi§. 

Aralarmda Amerikan banker • 

Bugün İran hürriyete kavu§muı 
refah ve saadet yolunda seferbe:r 
halinde yürüyen mesut bir ülke· 
dir. fran milleti günün erken aa• 
atinde iş başına gelmekte bir gün 

gecikmiyen, yerinde durmadan 
yer yer gezen, bütün dertleri biz· 

zat g°örerek onla ra çare arıyan 
Şahenşahlarmın ömrüne dua ede-

- Heaabrnı gördük! dedi. Fırkadan. kovulan .. ?QJ 
Sonra eğildi, ·yerden bir şey al· 

b ir zemin üzerinde iki kııa ante· 
ni vardır. Makine umumi heyeti 
ile sık sık sağdan sola ve ıoldan 
sağa dönmektedir. Bu dönmeler 

merkez çizgisinden en ziyade bet 
san.timetreye kadrı.r çıkmamakta • 

d.ır. Makinedeki iki ond • projek· 
~örleri doskan ıantimetre yükıek· 
tikte bulunmaktadırlar. 

leri, Avrupanın tanmrnıf zengin V<:! 

kumarcıları bulunan masadan şu 
ses yükselmiş: 

rek yaşıyorlar. Eski §ahların se• 
nelerce sÜren zulüm ve sefahet • 
leri bugün korkulu bir rüya gibi 
zihinlerde kaldı . l ran az za

manda çok ilerledi. Çok yakın 
zamanda komşu devleti daha ileri 
gitmiş göreceğimize eminiz. 

dı: 

- Bana hediyesi olsun .. 
~ ~ CeliHn cüzdanı idi. Fakaı 
~yYaz hil'akmadr. Cüzdanı kaptı: 
~ ~ Ver onu bana, bana la::ı:nn o· 

d Tilki, arabanm üıtünden kır.?1l
anıaın14tı, Söylendi: 
- Herif mortoyu çekti.. Simdi 

t -

1 n:~annı yol\lnu bulalım, ense . 
~tnz .... Herifin ceaedini,.ne ya • 

Pllcağıs? 

ka.y.:ı. Hasan d~nizi gösterdi. A· 
~, homurdnndı: 
-Anladmı .• 
Celilin bacağından tuttu. Uc- · 

l'utnun kenarına kadar sürükledi 
•orıra bir telane vurdu. 

iu ~e göğsünü kabartarak, gördü
d·· 1!len memnun bir tavurla geri 

11~1~dü. Tilki di,lerinin arasında 
çalıyordu. 

ha Y a.lnıın Feyyaz berbat bir 
ldeydi B"t ·· .. d . . b' · u un vucu u tıtrıyor 

il' tür}.. .. • 
d\l, u urpermesini yenemiyor· 

)o~;kaklarından soğuk ter damlı-
u. 

J\~ba. i•I d.... . · · . 
ltıı I :ı e ıgı cınayete pışmar 

s~~ lllUftu?... Vicdan azabı mı 
ıı efe baılaınııtı? ... 
q"Ylr' t . 

ltlı, "'1elden her tehlikeyi göze al-
' ıteti k ~~l'ıQ· ceye atlanmağa karar 

~ •ıti. Ön'' b' h ·1 k · ''· O ı; . . une ır aı çı mı§· 
oJ._ a.ılı devirmişti ... Fakat ne de 
,..,! , Ren,. gu"rb·· b. d ··ı·· "q~~ :r. uz ır a amın o u-
~ ~h · ~... ıt olmak asabmı bozmuş· 

di, ~a.aıtlafih bu hal uzun sÜrJM· 
.\rı ilfl.y~· Haıan kendini topladı. 
)f>'l'la.red ılki ona alay ederek bakı-

t, 

• "" liayd· 
li).e, kö k 1

• ıen de bin, dedi, ge· 
"\' 1 § e ... 

o da. A. 
'~r Yl, konuşmağa vesile 
l'~ aa~J:~e a1ay ediyordu. Güle-

' S· 
'h ~ IJndi ~ifa Öt k• • •? 

t- ~ e""- e ının mı . 
Q' <# .78.:Z 
~ 1t~ın cevap vermiyordu. 
'tllırı ıc.: Yakınıı, ayaklarım u • 

~~1'1-r 'hiı- nuırnuyordu .... Geldiler. 

l 'il\ 'bl.Jı ~taca hatladrlar, köt • 
""tt t Setııne g· •·1 n· . . \ oir ıraı er... ırıncı 

......._ Siı ~:ere aydınlıktı. 
1 hurada bekleyiniz. 

Faş istin ele. başısı 
kim? 

... C.Prı~ t:~:-afı ı inci aaydada) 

Fırkadan çıkarılan yirmi azanın 
iltihak ettikleri zat, Sinyör Lean· 
do Arpinotidir. Sinyör Mussolini· 
nin dahiliye nr.;::rhğını ya!'~!ğı sı· 
radll hu zat da dahiliye müste4arı 
idi. Ve Duçe ile çok yakından a· 
la.kadardı. Bu9dan k•Jka Sinyör 
Arpinoti ltalyamn olimpiyat oyun· 
ları komitesi heyeti reisi idi ve br 
&ıfatla faşist yüksek divanmm a· 
zasından bulunuyordu. Onutı 

fırkadan ihraç olunduğu, 24 tem· 
muzda ilan olunmuş ve onun bir· 
çok defalar telakki ettiği emirler 
hilıif ma hareret ettiği ve bu suret
le fırkada calısan zevat tarafın -- . 
dan gösterilmesi icap eden inzı· 
bata riayet etmediği söylenmişti. 

Sinyör Arpinoti hakkmda bu 
beyanat neırolundukt&n bir iki 
gün M>nra da tevkif edildiği ilan 
edildi. 

F asittler fll'kuınm talimatna
mesinde en §iddetli cezr. fırkadan 
ihraç olunmaktır. Çünkü bu şe • 
kilde fırkadan ihraç olunan bir 
tahsiyet herhangi hir memuriyete 
kabul olunmaz. Böyle bir şahsi • 
yetin tekrar teveccüh kazanması 
ve iş ıahibi olması için bizzat Du
çenin onun lehinde müdahale et • 
mesi ve aleyhindeki kararı bozma
sı lazım gelir. 

Bununla beraber Sinyör Arpi
natinin kabahati hakk:nda fazla 
tafsilat verilmemi§ bulunuyor. 
Anla§ılan bu zat gayri memnun
du ve memnuniyetsizliğini fırkace 
tehlikeli sayılan bir surette anlat· 
mıştı. Fakat bu memnuniyetsizli· 
ğin aslı ne olduğu ve Sinyör Arni· 
notinin neler söylediği, muhalefet 
ettiği emirlerin ne olduğu malum 
değildir. 

• • • 
(Taymis) muhabiri tarafından 

verilen malumat bundan ibarettir. 
Fakat bu malumat da. Sinyör Mus· 
solini ile sıkı fıkı çalıtnn ve onur. 
riyaseti altında dahilive müsteşar· 
lığını deru'1te c ~l crek ltnlyac1a br 
gün eri~ilebiJecek en yüksek mev
kie varan bir ;,.e tm muhalefet,. 
döndüğünü ve bir muhalefet nü-

Geminin bulunduğu arza göre 
~akinenin §Umul aaha11 yirmi bin 

i!.i otuz bi~ deniz mili genitliğin
dedir. Bu m~kine akustik İfaret
ler neşretmek suretiyle gemi ku -
mandanma gemi ile radyo feneri 
arasındaki mesafeyi tayin etmesi 
imkanını vermektedir. Bu da en 
ziyade iki mildir. 

Gemide tec;.r\ibesi yapılan alma 
makineaine 1relince bu makinede 
hazan tiz ve hazan kaba sesler 
çıkaran bir hoparlör, yarısı yetil 
ve yar111 kırmızı olmak üzere bir 
kadran vardır ve gemi istenen is· 
tikameti almadıkça daima dönen 
bir iğnesi mevcuttur. 

Markonunun Elettra adlı yatın· 
daki tecrübe !Öyle yapılmıtlır: 

Gemi sahilden on mil uzaklaş· 
mış ve yalnız sahildeki radyo fe· 
neri tarafından idare olunduğu 

halde birbirinden yüz metre uzak
hlrta denize konulmuı olan iki ıa· 
mandıra arasında tam muayyen 
olan noktadan geçmi!tir. Kapta· 

nın denizi g'örmemeıi için kaptan 
köprüsü tamamiyle örtülmüı bu· 
lunuyordu. Geminin radyo fene· 
rinin idaresi altında bulunduğu 
halde ''.mandıralar arasındaki 
muayyen noktadan 1ıeçtiği anda 
gemide büyük bir heyecan ıörülü
yordu. 

Tecrübe bittikten ıonra Marko· 
ni, yatını, karadan idare edilmek 
tartiyle ve zikzaklar yaptırarak 
on beı mil yürütmüttür. 

mnt ....... HWWWWW .... 111811ild il 1&iMIUt~ 

vesini teıkil ettiğini apaçık göster-
mektedir. 

Diğer taraftan Deyli Herald 
gazetesi, Arpinotinin fa§İst fırka· 
sı umumi sekreteri Sinyör Strace· 
yi f afiıt karargahında tokatladığr 
için tevkif edildiğini yazmakta· 
dır. 

Gazete diyor ki: 
"Umumi sekreter, hadiseden 

- Paramız 'kalmadı .. 
Ve Montekarlonun ananevi 

bir uıulii olarak bütün masalar 
matem alameti olarak siyah örtü· 
lelerle kaplanmı§hr. 

İtte lranın ıon Kaçar hükümda
rı Ah.met Sah Kaçarın Avrupadn 
geçirdiği son günlerinin bir pa· 

"ajı .. 

Tefrikaya nihayet verirken 
!randa yeni bir devir açan Rıza 
Şah Pehleviden kısaca bahsetmek 
iıterim. Çok değerli bir kuman· 

dan olan Rıza Şah 1926 da İran 
tahtına geçmittir. O, üç müsten· 
kif reye kartı 257 reyle Şah ol .. 

-SON-

sı s z bir haber 
Dünkü bir aabah gazetesi, l st anbu\ 

mıntakasr Mülkiye teftiş heyeti re
isi Tevfik T~r t Beyin bir kaç gl.İndcn· 
beri bir mesele hnkkında Vali muavini 
Ali Riza Beyin malumatına müracaat 

etmekte olduğu ve bu meselenin tah • 
kiki ikmal edilince neticenin alelusul 
Dahiliye Vcknletint! bildirileceği ıeklin 
de bir haber yazmıştır. 

Vnli muavini Ali Riza Beyden sor· 
duk. Böyle bir ~ey o!madığınr ve bu 

muştur. haberin aslı ve csnsı bulunmadığın1 
Mazenderanm Savat • Kuh eya· söyledi. 

Jetinin Aleşt kazasında 16 Mart -o--
1878 de doğan Rıza Şah Pehle • Yerli Mallar serg isinde kim· 
vinin babası, büyük babası ordu· sesiz kadınlara ait el l9lerl 
da bilfiil kumandanlık yapmış • Hıılkevinden: 
lardı. Kimsesiz kadınların el itlerini ta • 

rutmnk ve sattırmak için Gn!.atasuay 
Yerli mallar gergisinde Halkevi lçti-Rıza Sah Pehlevi, 1900 de ka· 

zak liva;ma dahil oldu. Ordudn 
gösterdiği muvaffakiyet az za • 

manda onun çok büyük kıymetini 
bütün lrana tanıtnuıtı. 1921 de 

çok yerinde bir kararla bütün si· 
lahh kuvvetlerin kumandanlığı Ü· 

mai yardım §ubesi namına açılan pa· 
viyona C!Y vercolcıin C§ya ve para• 
lnnnı nlmalt üzere 9 • 8 • 934 Perıem· 

be 11 • 8 • 1934 Cumartesi günleri sa· 
at (12) de Evimiz Cnğuloğlu merlce
zindcki heyete müracaatlnn. 

-o-
zerine verildi. Bat kumandan R(· Q alatasaray klübü kongresi 
za Han bu vazifesinde de lran ı p U Ü 1 k 

. . • . . . a z ar g n yapı aca 
mılletını sevındırecek muvaffakı · ~ Cal Kl .. b .. den· . ntnsarny u un • 
yetler kazandı ve 1925 te harbı· 10 Ağustos Cumtı günü yapılacağı 
ye nezareti mevkiini işgal etti. ilan olunan fevkalade kongre ayni gÜn· 

Rıza ph, !randa asalet unvan· de yapılncnk kayık Y.U:~§l.~ı dol~y11iy. 

1 l "ğ d'ld· ~ · k't "P hlevAı le 12 Ağustos Pazur gunu s3.nt uçc tc-arr a ve ı ıgı va ı e ,, 
bir olunmuıtur. 

unvanını aldı. Da vetler 
Rıza Şah Pehlevinin lrandak= 

ıslahatı batlı başına bir tarihtir. 
Şahsi zevklerin kar§ısındn mem " 
leketini, miJletini düşünmiyen şah 
)ardan ülkeyi kurtaran ve refaha 
ulaştıran Rıza Sah Pehlevi ilk iş· I 
leri meyanında cahil aşiretlerle 
mücadele etmek oldu. 

1. S. K. (lstanbul Su Sporları Klü
bü) rciıliğinden : 

10 • Ağustos • 1934 Cuma günü 
Modada Yüzme Havuzunda Vak'.it ga• 

zetesi tarafından tertip cdi:en Yüzme 
müsnbak larına İ§tİrnk için bütün fa. 
al aznmızın o gün saat 12 de Modada 
toplanmrıları rica olunur. 

Sinyör Mussoliniyi haberdar et
miş ve o da Sinyör Arpinotinin 
fırkadan çıkarılmasını emretmiş· 

tir. 
Arpinoti yakalanm14 ve mahal· 

Ji f &fist komiteııi tar fından Lipari 
adalarmdıı bet ıene- m c uri ika
mete mahkum olunmuttur. 

lranın en hücra köşelerine çe • 
kilmiş, halkı köle gibi kullanan, 
zulüm ve siddetle kendilerine ita· 
at ettiren aşiretleri kan akıtma -
dan hükumet emrine soktu. On
lara millet ve memleket menfaa -
tini aşılıyarak v ııt:-nın bir(!r ferdi I 
haline getireli. Mukavemet etmek 

--------<O,~~~-

Sünnet düğünü 
H ilaliahmcr Fa tih Kızta§ı nahi

yesi heyeti tarafından Akıarayda 
Pcrtevniya! lisesi bahçesinde 9 -
8 - 934 tarihine müsadif per
Ş-mbc gl:nü fukara çocuklann 
sünnetleri icra ettirilecektir. 



Meraklı bir sergüzeşt romanı 

I~ Edgar Pip'in 
son maceraları 

Adanadaki kaza 

2 kişi öldü, 2 kişi 
yaralandı 

Çay fırını sipariş üzerin 
Yazn : Arnold Galopen 

Gladis, Gudvay'dan ayrılamıyacağını, 
bıraktığı mektupla bana bildiriyord~ 

ekmek pişirir ! 

-47-

Kamyon nasıl devrildi? Ehemmiyetli imar faaliyeti - Kahraman bir posta 
Adana Tütün inhiaarı fabrikası müdürü-Av merakı- Onbeş paraya maden·köm

civarında 5 Mayı. bahçesi önünde 

P~liller-, bildikleri sulan kat' • lamıt olur. Belki bir ıün tekrar bu tüyler ürpertici 'bir kamyon kaza· 
ir:Fen muhafaza etmek mecburi- lutunız. ıı olmuf, iki kiti ölmüt ve iki kiti 
ye1tindedirler. Halbuki bu adam Ka.palı bir otomobil tuttum ve yaralan.nııttır. 
?aZİfeaini unutarak kanunlarla perdelerini indirip içine yulan- Adana ile Bürücek yayla11 ara· 
Iİatün alaca!t ve vereceğini temiz- dnn. Anıızın tekrar Gladiı'i bul- ıında itlemekte olan ve ıoför 
lemi§, cezasını çekmit olan benim mak anuıu içimde yanmaja bat· Ahmet Şükrünün idaresinde bu· 
aibi bir 7.avallıyı meydana attı. la<lı. Otomobilciye ıl'üdyoya uira lunan (Adana. 2. T.) kamyonu 
Halbuki hen kanun nazannda ar- maıını ıöyledim. Stüdyoya ıeldi- içinde on bir yolcu ile Ada.naya 
t:ık ıuçlu değilim K:i ... Pariste s:>y· ğimiz zaman bütün elektTikler ıön- ıelmek üzere Bürücekten çıkıyor. 
<luğum casus kadın aleyhimde müıtü. Kapıcı beni görünce: · Kamyon, reji fabrikası civarın· 
!İkiyette bulunmak gibi bir ihti- _ Madam.Fregoryoyu arıyor· da 5 MayM babçeıi önüne geldiği 
yabnlıkta. bulunamazdı... Hem ıunuz değil mi? dedi, az evvel M. ıırada teförün dikkatsizliği neti· 
belki onu timdiye kadar yakala - Sper ile birlikte otomObi) ıez}nti- ceai sol taraf tekerlekler hende -
mıtlardrr bile... ıine çıktı. ğin tam kenarına geliyor. Şoför 

Gladiı henüz gelmemiıti. Mut- Bu da .on bir darbe oldu. Bey- direksiyonu kırıp yola çıkmak is-
Jaka Sper onu ıtüdyoda alıkoyıa· nimde kenlı fikirler dolaımağa tiyor. lıte bu 11rada kamyon ar- Çay nahiye müdürü ve memurlardan bazllara 
yordu. Fa'kat bu anda mua. ÜJJe· batladı. Fakat gene tevekküle ka- ka ve yan taraftan olanca kuvve· · Çay, (Hususi) - Kasabamızda Eber köy mektebinin İllf&all 
rinde "duran bir mektup dikkatimi rar verdim. Bundan aonra otomo- tiyle elektrik direğine~arpıyor ve ehemmiyetli imar faaliyeti görü • bitmif, Y akasinek köyü me 
çekti. Zarftaki yazı Gladisin el ya bile girdim ve bir çocuk gibi ağla- ıai taraftan caddenin üzerine lüyor. Sultan dağı etekl~ri?den binin kiremitlerinin konulmu111• 
z111ydı. Korku ile zarf 1 aldım ve mağa ba,ladnn. ~bil San devriliyor. nebean eden bol sulardan ııtıfade başlanmı§hr. Karamık Kar 
açhm. içinden çıkan ~ektupta !U Franıiıkoya doğru yol almaia Şoför kamyonun altında kalı· edilmesi dütünülmü§, kasabanın ren ve Kara.mık köyleri mektep 
Mtırlar yazrhydı: ba§ladı... . yor. içindeki yolcular caddeye - ve yakın köylerin elektrikle ten • rine ba§lanmı§lll'. Bulanık k3 • 

"Azizim Stanley, San Franaiıkoda. birkaç gün dökülüyor. Bu ani sademede yol- viri, sanayiin makineleştirilmesi 1 yünde yapılaca ektebin tql 
Ben uzunuzadiye dü!ndükten kaldıktan sonra Nevyorlca hare- culardan kunduracı Adem usta kararlaıtınlmış, elektrik mühen • çekilmeğe başlanmıftır. Mekt 

sonra Gudvay'dan ayrılamıyaca· lc:et ettim. Bet günlük bir tren yol- batı demire çarptığından nezfi disi celbedilerek keşfettirilmif, ler Maarif Vekaletinin plinı Üf 

ğwna karar verdim. Sen amızın culuğundan sonra Nevyorka in- dimağıden hemen ölüyor. akar ıularadn 100 beygirlik bir rine yap1Jmaktadır. 
iter feyİ te.-kedebiliyorsun, fakat dim. Kaza derhal eıki istasyon kara- kudret istihsal edileceği anlatıla- Gize~. Bulamk, Devede 
~n bunu ya.pamıyacağım. Sen de l Cebimdeki yebmi4 bin dolar kolunahaber veriliyor. Karakol i.- rak projesi yapılmıf ve turbinli köylerinde hiç bir ağaç yo 

t;umm ıebebini · herkeıten güzel Amerikada bir hieten baska bir miri keyfiyetten emniyet müdür· elektrik fabrikası binasının inp - her ev için birer bağ ve birer 
anlar ve takdir edersin. Bana sık şey değildi. Bu p~ra ile ı'nıiltere lüğünÜ ve Cumhuriyet müddeiu- atına batlanmıştır. nüm bademlik teıiı edilmittir. 
nk mektup gönder ... lleride .ana ye gitsem az zaman ıonn. orada mumiliğini haberdar etmekle be· Çay belediye reisi, Nafia Veka- Okuma odası: • 
iltiliak edeceğimi vadediyorum. da metelikıiz kalacağım muhak- raber, karakoldaki polis memur - Jetiyle temas etmek ve Belediye Bu sene halkın ve belediye 
Gladis aon1 9e9İyor ve hiç bir za- '.kaktı, Bunun için Pari•e dönmeie larını alarak vaka yerine yetiti • Bankasından iıtikrazatte bulun • yardımı ile bir okuma oduı 
man unutınryacaktır.,, kar4r verdim... yor. Yaralıları memleket ltaata - mak üzre Ankaraya gitmiıtir. bir de ziraat kursu açılacaktır. 

Demek iri benimle gelmekten Nevyorku hiç görmemi!tİm. Bu hanesine na.klettiriyor. Bu feci Kasabanın imar planı çizilere-k Çayda ıanayi ıeridir. Bez 
•azgeçti. lhtiruı sevgiye galebe rası oldukça güzel bir 9ehir. F-alc:at kazadan h&berdar olan zabıtai buna nazaran 16 - l metre ge- kuyan bir el tezgahı ile kilim 
çaldı. Bundan ba.fka benden fÜp· bu şehirdeki yüksek binalar ima- belediye müdilrü Memduh, temiz- nişliğinde üç uzun ana cadde aç· keçe dokuyan bir iki kadm t 
he etmeğc baılamı9tı. Şüphesiz na İngiliz hapiaanelerinin yükıek lik itleri müdürü Ferit Beyler de tırılmtf, arsa, bahçe ve mezarlık- hı vardır. 
kendisini lekeliyebilecek bir a· dıvarlarını andırıyor. Buradaki ba zabıtai belediye memurlarını ala- lara ısabet eden kısımların kenar- Çayda otel yoktur. Hanlar 
damdım. Ha1buki Edgar Pip dahi · yat tarzı, ardı arkası gelmeyen hir rak vaka. yerine gidiyorlar. larına bir metreden yüksek tat kalmağa elveritli delildir. M 
olsam beni se~ekte devam ede- gidip gelmeden ibaret. Bu da be· Bu •ıradeı Cumhuriyet müddei· duvarlar yaptırılmıştır. cut aşçı dükki.nlannda da m 

Ceainı· ıöylemı' .. ti', E•et, Sn4"7' krzı nim ho9uma gitmiyor. Sobklar umumi muavinlerinden Şeref ve ba muvafık hiç bir ıey bul 
o ~ " ... -. b · · k · · Sultan dağı eteğinde ikinci bü-

elimden ahnagwa muv•ffak oldu... inıan akmtııına benziyor ve bu da adlt kt1ım reisi irıncı omısen Bir ekmekçi dükkinı n ~ 1 d l' h yük parkın tesviyesi yapılnıı§hr. 
Nufuzıu, oenr ve aii•el b'ır ~elı'kan ruha korku veriyor. Bu akıntıya Fikri Bey er e ge ıyor ve emen Tembih edilmezse ekımekaia • -~ o-'"' Bu parkın içinde büyük bir yüz -
lıydı; Nechn muvaffak olmasın? kapılmamak için otele iltica etme- tahkikata bathyor. Ad me havuzu, bir telale, çocuklara mak mukadderdir. Kasaplar. 
r . . -l: • d ğ ae m-bur oldum. Bir müddet sonra em usta· . .. 1 h' h k erazının .15uZÜ onun tara m a a ır ., '"'" mahsus bir kurn bahçesi, bir ne- zı gun er ıç ayvan esm 

Za il 'rd B d b" ...1-_ •· d nın cesedini belediyenin cenaze E l k · · 1 • çekti. va ı c. pr Pip için te· un an h ~ ıun .onra a batat seri, bir yazlık sahne, bir t a ma ısltyen enn en 
veldie1den ıı; .. ..ı.a yanacak ne var? Franıız bandıTalı il de France na- arabaıiyle memleket ha.tahanesi müracaat etmeleri lazımdır. 

~ -:!"' ki · l büfe, küçük bir liina park v. s. 
rı---1 kadm bua01·--da taliim mmdaki büyük Trans Atlantik gusülhanesine na ettirıyor ar. ze de nadirdir. Halbuki 
.c;y~; ...._.. 1 bulunacaktır. 

hiç. yaver ~efil. Böyle darbeler vapuruna yerl~erek Avrupaya Ka~yo~un içinde bu unan ve 
d "' 1 k k rt l 1 Hamam tadilen tamir edilmiş, 

insanı buna .. tyor. Bütün geceyi MTeket ettim. Artık dinlenme •ı~ kaza an aag o ara u u an yo • 
1 "f d · l yeni açılan caddeler üzerine dört 

lmnıtpede geçiTdim. Sabahleyin ra11 aelmitti. Lüküı bir kamaram, cu arın ı a eaı a ınıyor. 
k l d .. yeni çetnıe, iki hala yaptırılrnıı, 

taTafetimi yapıp demal San f nın· yumuıa.k bir yataiını vardı. Yeıa- Batından, sol o un an, vucu· 
d eh kasabanın kanalizHyonu kısmen 

•l~ vm bir otomobil kiral~k ne eluiğim Gladi• idi. ~ü"ün muhtelif yerlerin en em-
~-:r ' b ikmal edilnıi,tir. 

6zer.e civaNlaki garajlrardan biri· Güneıli bir günde Havr'~ çık- miyetli surette yaralanıp aygın 
k k h h · istasyona kadar caddenin her i-

ne gittim. 8ütün enerjim aybol- tını. Derhal trene atladım ve ak,a 'bir halde memle et ıa ta aneıı -
' d" .. · d ki d'l f'. Ah t S""k .. ki tarafı, Gedil köyüne kadar da lllQfht, Hep Gladis1 u1uni.ıyor- mm altısında Pariste i im. Pariıi ne na e ı en fO or me . u ru 

' d" · ' b 1 h ı '- ld h b "f d d b' Cay - Aks. ehir caddesinin bir ta-Üum. Bir aralık ken ıaını u up ıevmekten biran i. i xa ıiım va- de iç ir ı a e vereme en ır az -
20rla !beraberimde götünnek aklı- ki değildir. Diğerlerile mukayeıe aonra ölüyor. rafı ağaçlandırılmıştır. 
ma ..,eldi. IH•ıyır, bunu yapmakla edilince burası !ehirlerin en zarif Soför Hayrinin yara••, yüzün • Afyon yolu üzerindeki kavak 
yal.- kendimi gülünç etroİ§ olur- ve en can~ yakınıdır. Pariıte in- de~ ve ıözünün üzerinde hafif • fidanlığından başka 4500 metre 
dum. Hayat benim için bir yük ha· san kendini evinde hi.aeder. Ame tir. Diğer yaralı çörekçi Ali oğlu murabbaı bir akasya fidanlığı te· 
tini alıyordu. bir arahk hayatnnıı rika ve lngilterede "e daima ya· lbrahimin aol ayağı kırılmıştır. ıis edilmiş, meyve ağaçlarına yüz
inymak bile •klıma geldi. Gladis hancı memlekette bulundujunu1: Memleket ha.ta.hanesinde tedavi de 10 nisbetinde aşı yapılmış, yüz
henim ton &Jkmıdı. insan benim hissi hakimdir. altındadır. de 5 nisbetinde eski arı kovanları ... 
Y&fllDCl& böyle ld tLynhklera, yir· Parise iner inmec güze) bir oda fenni kovanlarla tebdil edilmiş, 
mi yap:ada olduiu zamanlardak; kiraladım ve paramı "Kredi Uni- Çorum valiliği Sultan dağı eteklerinden hane ba-
~ 'dayananrryor. Ne ole.oaeım? venel,, bankasına yatwdım. Beni Çorum, (Huıuıi) _ Valimiz şına birer dönüm yer verilerek 
Acaba dtılba. ne gibi sukutu hl'lya.l· rahat urkudaıt mah~ eden •bu Arif Hikmet Beyefendi, iki ay 1500 döni•m miktarında büyük · 
ı... beni hekliyor?.. yükten kurtulunca hn- taksiye at- . tl t t b . 1 a'•tmi• tı bir bı-. demlik tesis edilmi§tir. 1 mezun•ye e ı an u a • :ı- • • . . . . . . 

Akfem ..at e.ltı olunca banka
,. ~ip yetini! bin dole.n aldmı. I 
9'a parada Gladmn biuesi vnrdı. 
FalM ona bif' para bn-a.lama<llm.I 
O ıençtir, koıayca ıervet yapabi-I 
t1·. Btmdan me.ada Spe-r gibi l,irl 
hi.misi var. Herhalde •imdilik o- . - ' nu bOtfln oana4:1c.A:-1ardan üııtün 

tuta~. Keyfini çıkanncaya l 

lradar o da w,.lk bir senet top-} 

lıyarak Bulonya ormanına gezme- · k"l" ka k Bah D-y veka Hacı Mehmet Ağanın riyaseti . lad" . .. .. ı ıp yma a.mı a PoC • 
ğe gittim. Daıma G ısı du,un- l t .1• t . l · e baknıag- a altındaki heyet te azami faaliyet . , e en vı aye ı' erın 
meıeydim tanı minaııle m~ ut '-- I göstererek bu sene altmış talebeyi 

d h k 'k u.9 amJ!lar. 
olacaktım . Ah bu ka. mı a l a· beslemiş, giydirmic, faklr talebe -

' ... llWMtltttttUWllllll'ftOlttlllflMI: h•ıft:Ullllll ...... - ..,... ~ 

~en sevdiğime inanınız ve unutun- fazla. feda.karlık ve kahramıı.nlık ye varidat temini için mektebin 
crya kadar çok zaman g~ecektir. istemek doidu değildir ... Bir er· arkasındaki bahçeleri satm alarak 
Ma.amafih ona kartr kalbimde bir kek için her ıeyi feda eden ve be- ektirmiş, talebe halaları yaptır· 
kinim yoktu. Suçlu olan benim.

1 
nim gibi bir a.a·bıkalıyı dünyanın mıştır. 

Gud..-ayda herkesin P"rmakla göıl öbür ucuna kadar takip edeu ka- İhtiyaca kafi gelmiyen mekte -
terdiğ i hir insllr. ile y1tıaması ka· ı chnlar çok azdır. bin tevsii VP. vasaitin temini ıçm 
bil olabilir midi? .Kadınlardan (Devamı var) de çalr!ılmaktadır • 

• 

ile Afyon, Bursa YaloT&, 
hir, Kütahya, Aydm, 
Muğla, İzmir, Upk araadl 
liyen otobüs ve kaınyonl 
zılkilise, ecik, Ömer, 
Sandıklı ılıcalarma tiden 
rın yo)u üzerindedir. 

Bilhasaa Eber ye Kara 
leri civarındaki köylerde 
lar pek çoktur. Ça1da ..lal~ 



Holivudda: -
~ıcaktao 
~Kaçan-
Yıldızlar! 

~~olivut, "Huauai,, - Burasını 
~ 'lln. dünya dedikodu e~ik olmı· 
~hır yer olarak biliyor. Bir 
)\ lllı& her yerde dedikodu vardır 
~" S.nat aahaımda faaliyet göı
~ t~ J'erlerde, bu, daha fazla ... 
ı. ~ lioliTUdda da en fazla! .. Bunu 
~tk~ ı.. ... 1 1....:!l' d ~·1 . ? 

. " 

b .. ;qoy e 111 ır, egı mı .... 
\j:ıru :mudur 7 ... Y okaa Holivudun fi 
~ lcere adı çıkını! da ondan mr { 

)'le •anılıyor? 
li Sence adı çrkmıt olmanın, va • 
l )eti böyle görii!te az, ç.ok teıiri 
~· 1-f i~ değilse akiıler mübali. -
\ '.!... Belki de burada miaafir 
, lı:retinde bulunduğum için, ben, 
~~İYeti farkında olmadan böyle 
"t ~ tefıir ediyorum. Her ne hal 
~l her za~ki liakikt .. va~iyet 
l t Veya böyle olsun, bugunkü va-
~t ne merkezde?.. Kulaia ça· 
~il dedikodu sayılabilecek §ey· 

1'eler? ... 
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Muharrir, Rejisör, Aktör, Bestekar: - , ... : 41'; 

NOEL KOVARD 
• ' - • .. • .• ~ • • • • • 1 • ' • 1 • ,( - .. • • -

Sahnede Oynarken Şiddetli Sancı 
Başladığı Halde, Temsili ·r ekmilledi! 

Noel Kovard, geçen sinema 
mevsiminde İslanbulda gördüğü
müz fevkalade mükemmel bir fil
min hem rejisörüdür, hem de bu· 
na mevzu veren eserin muharriri .. 
Burada ayrıca "Yürüyüş,, ismi de 
ilave edilen "Kavalkad,, filminin 
büyük İngiliz kadın yıldızı Diya· 
na Vinyartdla meşhur Klayv Bru· 
kun birlikle muvaffakıyetle temsil 
ettikleri filmin ... 

Hem muharrir, hem reJısor. 

hem sahne artisti ve hem bestekar 
olan Noel Kovard, yalnız lngilte· 
rede değil, dünyanın birçok ye· 
rinde §Öhret edinmi§ bulunuyor. 
Onun yazdığı eserler muhtelif li · 
sanlara tercüme edildiği gibi re· 
jisörlükteki muvaffakıyeti, kendi· 
sine devamlı surette film çevir· 
mek imkanını hazırladı. Sah
ne ve bestede muvaf fakıyeti de 
mühimsenmiyecek mahiyette sa
yılmtyor ! 

Güzel sanatların bu dört saha· 
sın da da eser nrtaya koyup akis bı· 

· Şalyapin Geliyor 

rakan bu kudretli adam, geçende 
bir apandisit tehlikesi atlattı. Ken· 
di yazdığı bir eserini sahnede ge
ne kendi oynuyor<lu. Baş erke'k 
rolü onda, baş kadın rolü de lvon 
Prentanda.. İki tanınmış artist, 
sahnede kartı kar!ıya rol yapar
larken, Noel Kovard, ansızın 

şiddetli bir sancı duymuf, buna 
rağmen di§ini ııkmıf, temsil tek
millenmiştir. Son perde kapanır 

kapanmaz, daha sürekli alkış~ .. · 
rın arkası kesilmeden, kendisini 
muayene eden doktor, apandisit 
teşhisini koyuyor, ve hasta, klinike 
götürülerek, tedavi altına alını · 
yor. Bir müddet sonra operaayon 
yapılıyor. 

Noel Kovard, şimdi nekahat 
devresini geçirmektedir. Sıhhi 
vaziyeti günden gv.ne iyileşiyor, 

yatakta, dört bir taraftan gelen 
bin1erce telgraf ve mektup okuyor. 
Yakında sanat sahasındaki faali~ 
yetine tekrar dört cepheden baş· 
lıyacaktır ! 

Manzaralı Film· 

1ıı..~er burada buluıwamz "'e hu· 
~"'tii vaziyete göre hüküm vere· ' 
\ olsanız, dedikodımun hayli f 
~ lt.ınıt olduğu esumCla hirleşi- i 
lı,~' S.ıcaldar, 0 kadar tiddetli f 
'9tünı •Ürüyor, etrafı bırp ka
~Y<>r , ki kimsenin kim&eyi 
'9Unecek hali Y.Ok.. Yl'ltl111lann 
~' kalifomya cihetinden u7.ak· 
~lllıt bulunuyorlar. Bunlardan C 

'Y Veıt kapag"ı Okyanoı orta· 00 

' . 
G~en menimde "Don Kitot,; 

filminde gördüğümüz Fedor Şal· 
.yap.inin, Eylulde lstanbula gele-

Mevzuu Viki Bavmun Lir roma:-
nından alınan bir Fransız filmi 
"Göldeki aydınlık,, i~mi altında, 

'llıd ' d 1. bir adaya attı. Con Blon· K f d 
b;~ d~ ~oktan Tabiti adaımm ıa· raV Ol 

rek birka.ç konser +ermesi muhte· 
meldir. 

aylardanberi İngiltere ve Franaa-
da gösteriliyor. 

Gerek sesi, gerek ~alme ve Esasını, şehir dedikoduları tef· 

film artistliği itibariyle, sanat sa · kil eden bu film, daha ziyade ta-
d:l erınde dolaııyor. Bu iki yrl : 
·~i~a, YUı adalarda ıerin serin 
bot "'Yor ve buradaki doıtlanna hasın da üstün bir mev~ii olan F e· biat manzaralarının güzelliği nok-
~~l\ bol ada manzaralarmı göıte • dor Şalvapin, hususi hayatında tasından beğenilmiştir. Filmin 

~llrtlar gönderiyorlar! ________ ..,....._ __ ....,._.... pek mütevazı olduğu halde, sanal manzara kısmı, Avusturyada çe· 
~ olet Darföyün bopnmaaı ve Fakat, bu meHul olunuı, onur. I yor. Baş roldeki kadının adını la· hayatında titizliğiyle tanınmıştır. kilmi!ti. Şimdi filmin Viyanada 
~ll'rrıa. Talmacın Corc Ye11eUe sanat cephesine ait faaliyetini iı· §ıyan bu filmde baş kadın artist Meıela, sahnede taganni ederken. gösterilmesine başlanacaktır. Bu 
ı..~eıi,... bunlar, dedikodu tihdaf ediyor. Husuıi hayatınr rolünü canlandıran Con Kravfor • · 

1 
· r· 1" • 

1 
l k d' .... v.,. aalonda çıt olsa, derha ın ıa ını suretle, Avusturya ı ar en ı ~ lll. u t~kil etmiyOT. Batka deg"il ! ... Filmde ona en uygurı dun karşısında Cen Raymond, Ed- bellı' edermı·s. Hatta, bu hususta l b'. 

""ta ~ memleketlerinin manzara arını ır tlı....cı 'lllde olaaydı, ihtimal bafka et kimin olduğu, sıcaktan daha ha· vard Arnold ve Fran,ot Ton var· 
~"ı. .. __ 1-~- k b b k ' · · d hazan pek de ileri gidermiş! Fransız filminde seyredc<:eklerdir. Iİt.Jı- ~t&UUJ'dr. Fakat, yazm raretli olmama la era er, onuş dır. Birincııı ra yo mugannııı, 
~il S d. M k k · d b Bizim İstanbul manzaralarını "Bo--'"' a!cafmda hararetli dedi· ma mevzuu tetkil ediyor. EJ,- ikincisi milyoner... a ı a i, Şu halde onun onserm e u· 
~ ikulalC v~ yok! riyet, ona en uygun eşm KlarJ. birinciıiyle sevitiyor, ikincisiyle lunanların, pek temkinli ve sabır· ğaziçi şarkısı,, ismindeki Alman 
~ Joda film sevirmekte ol· Gebl olduğu fikrinde. Klark Gd·: evleniyor... Fakat, ancak üçün- it davranmaları icap edecek! filminde seyrettiğimiz gibi! 
~~~~~' h~bht~ c~Knvfor~ahl~~~ "~tılık ~süylem~ut~~~l~m.Kendiai,!--~--~----~~----~~---~~----
~~' aerin birer köfeye 11· aık,, filminde çok beğenilmi§ti. bu filmde bir dansöz rolündedir: 
'•1 · Ya.ni ç.oiu gitti. Bunlar Evelce cevirdikleri bu filmde be Filmin ba! taraflarında böyle .. 
' "td&?.. Bilinen feyler ! .. Yal- ğenilen ~iki yıldızın şon zamanlar- Con Kravford, hayatla da ite böy
~~ .,.'*Yalnız "ilahi Kadın,, ın da ortaya konulan "Dansedcr le başlamı§h. Ön~e dansözdü 
O~ bulunduğu meçhul! kadın,, filmindeki DirleJmeleri de ıonra film yıldızı oldu. Yüksel· 

~~~~ ~ za111anki gibi esrar dolu ayni derecede, .. hatta belki dah:- mek ihtirası, giritkenliği ve 
ll1 h~u· tanını tercih ederek, izi· fazla beğenilit!e karşılandı. "Mu· tabii sanat sahasındaki kabiliyeti 
d\ı, J.tı ~eden ortadan kaybol- kaddes ve adi aşk,, adı konulaca1 sayesinde! 

·"·(· 

~~it\\iı(una ıiden ıakin bir yerde yeni bir filmde de bn jki yıldız· Mevzuu Amerikanın en çok o-
~ıl\ '"') duyllrak dinlendig-i tal bı·rıı·kte rol verilmesi, biribirin l 
~~ .. lltıab kunan yeni muharrir erinden Vi· ~tllirıle • il.ir. Lakin, Böyle bir uygun dü!tükleri J<anaatinin kök na DeJmarm ayni isimdeki bir 

~.... lktıfa edilmiyor. Onun leştiğini gösteriyor! 
~ L~ 'Ye ı · d. "S d ' novelinden alınan bu filmde. bir .. --ı:la.t ve ansızın Holivuddar Con Kravford, ~im ı a k 

., tğ kabare carkıcısı olara , ikinci ka-
• ·• •• 

1 sırada beraber götür· Maki,, isminde bir filmde de oynu -ı 
tı .. ı· '°'Jıaö R b l dın rolünü Ester Ralston a]mı~tır . .. ı~ r u en Mamulyan r 
~~\t dtvlendiği ve mechul bir Küçük rollerin bir kısmı, yeni yıl-
tıL. <>hu b - dızlardadır. Rejisör, Klerens ~·ıq•ltı, al ayı seyahatim 
ıt • rı da t h . d k Merz• Bravndır. Bu rejisör, bundan son· 

l\.._ ti}'"' • a mın en çı an 
.. ,t.J Tet h ı· raki Con Kravford • Klark Geb) L q'"' a ınde dudakların kı· 
~ cl~d~ına. Yatıyor. Eğer mutla· filminin de rejisörüdür. 
"lt~ l l 

0
dt1 a 1 Dresler Hulasa, bunaltıcı sıcaklara rağ-~ ll'Q., S rıyorsanız, o an. 

~')'ı lll u kadar! O da bütiin men, itte bu vesile ile bu kadar 
~~~ kadar eden Greta Gar· olsun. Con K•·avford kendisin· 

~ıd ll'll , .. ,~ ba.lıaotdu~u i~tn ! den bahıettiriyor ! 
ıtkça. f1t ~· Con Kravfordla. <;.elece/t S.aJ,Jı/ada 

:t il tne!gul olunuyor 

Şer 1 i 
Ros 

Bu Yıldız, Pars Yavrusunu Kendisine Ahftlrmı9tlr! 

.. 
·' 
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Gün doğu~u 
Giln batısı 

Sıbılı. nımaıı' 
Oğie nımaı.ı 

Çar$ımba 

8 A~ustos 

26 R. Ahar 

!S.03 

Perfembe 
9 Ağustos 

27 R.Abar 

S.04 

AVRUPADA 
Barp Olacak Mı?. 

Amerikalı muhabir Knicker bocker'in ihtisasları:22 Bir oturuşta .. 
lirin dl nı mıız.ı 
Akşam namaz• 
Yatsı namazı 

lmsıt 

19.18 
40'l 

ıuo 

19.17 
4 .09 

1 t.'10 

"Seni öğle yemeğine bekliyo· 
rum. Katiyen gel. Gelmezsen fena 
halde darılınm. Köprüden vapur 
onu çeyrek geçe ... ,, 

Saate baktım, ona on var. Üı
tüme baktım. Pajamalıyım. Ay
naya göz attım, bir kant aakal ... 

Naıd traf olduğumu, nasıl giyin 
ditimi tarif etmeyeyim. Sokağa 
fırladım, otomobile atladım, köp . 
rüye indim. Vapurun yerinde yel • 
ler eıiyor. On dakika olmuş kal • 
kalı .. 

- öteki vapur kaçta? 

- On bir çeyrek geçe •.. 

Gideyim mi? .. Gitmiyeyim mi? 
Bir kere köprüye geldim. Bun • 

elan aonra caymak güç... On biri 
çeyrekle gitsem, on ikide orada • 
yım. Y anmda yemeğe otururuz. 
Kamım da aç .... Giderim .. 

Kararımı verdim. Bet atağı, bet 
yukarı, vapur zamanını buldum. 
Vapurda kah uyukluyarak, kah dE" 

nizi seyrederek zamanı geçirdim. 
iskeleye ayak bastım. 

Oh!. .. lıtihalı yemek yiyeceği · 
mi hissediyorum. Deniz havası m; 
deyi büyütüyor ... 

Ağır ağır arkadaşımın evine vaı 
dnn. 

Arkadatlar hep oradalar. Bi 
zimkinin içinden gelmit, bir öğ1· 
ziyafeti çekmif ... 

Bahçede ıofra hazır .. 

Amw: bir lürlü yemek gelmiyor 
Saat bir oldu. Bir buçuk oldu ... 

Evsahibi özür diliyor: 

Yazan: Se1ami izzet 
Deli Ali dediğimiz miras yedi 

arkadat: Yılın grçen güalırl 
Yılın kalın dinleri 

16 12 
19.18 
21.0t 
s.o; 
tıs 

15C 

16.12 
19,17 
H04 
3.07 
214 

ı~ı 

- Ben, diye haykırdı... L ___________ __, 
Öğle ziyafetini burada kesiyo . -ıı R A D Y O _Jj_-

rum, çünkü dana ziyafeti dahr _ ~ 
hoı oldu. ~====B=u=g=U=n==~==!!.: 

• • • 
Ertesi ıün, binbatı Salih Bey · 

de buluttuk .. 
Hepimiz tamam olunca, Salit 

Bey seslendi: 

-Oturmut! 

Durmut oğlu Oturmuf geldi 
Pantalonunun bel düğmelerini çöı 
müt, kollannı ııvamıştı. 

- Oturmuş, bugün bir dana yi 
yeceksin ..• 

- Y eyeceğum beyüm .. 
- Gelsin. 

Bütün bir danayı önüne koyur 
ittihumı keamemek, gözünü do 
yurmamak için, dana, porsıyor 

porsiyon geliyordu. 

Evveli batı geldi. 

Durmut oğlu Oturmuf yedi.. 
Sonra paçaları geldi. 

Durmut oğlu Oturmut 
temizledi .. 

Ciğeri, bombarı, yüreği 

lokma oldu. 

sıyırdı 

bireı 

Rotu, kotlet, bonfile, biftek. .. 
Durmut oğlu Oturmuf habire yi

yiyor, her gelen tabak, botahp gi 
diyordu. 

Bir aralık fazla mı doydu nedir? 
Binhafıya seslendi: 

- Ne var, Oturmuş? .. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
1S·l5 rUndllz neertyatı. 19: Raaathıuıe ra· 

ponı. 19,0S: Radyo orkestrası. 20: tinlver
elte. 20.13: Radyo orkestrası. 21: Konfe . 
45 Konferans. 22: Tapnnl Madam Alda 
Helta) 22,SO: Trlyo konııer. 2S: Haberler, 
23.SO: Trlyo kon~r. 23: Hıtberler, 23.30: 
Kahvehane konseri. 

823 Kbz. VARŞOVA: 1845 m. 
21 1': Hafif orkı!Slra mııslklel, 21,60: 

haberler ve saire. 22.12: Polonez mu•lklel. 
(senfonik) orkestrası tarafından) 23: Mu • 
sah&M. ıs.u: Dans plı\klan. 24: Mu.ahabe 

638 Khz. PRAG, 470 m. 
J8.ISO: Poplller ıarkılar. 19,13: Pllk. 19.2 

Almanca neerfyat. 19..65: Musahabe, 20 
Mektepll n...-ıyatı. 20.to: PIAk. 20.13: lkt 
eadı neşriyat. 20.SO: Çiter aleUle 110lo kr 
ııer. ve tagannl. 21: OrkC'ı;f rn konseri. 22 
Haberler, 22,40! Çiter kuartet konseri. 23 
llabt'rler. 2S.l:i: Armonik kon1erf. 

5U Khz. BUDAPEŞTE, 560 m. 
20: Keman konseri. 20 . .&0: Musahabe, 21 

15: 'Fledt'nnnıs .. opereti. 22.10: Haberler 
23.2.): Rasathanf! raporu. 23.30: Slgan mı• 
siki si. 

191 Khz. Khz. Deotachlıuıııender U'U m. 
.21,SO: Seyahat hatıralan. %%,SJ: Mllll nl'Ş· 

rl~·at. 2S: Haberler ve 11alre. 24: Breelau
dan dans musikisi. 

230 Khz. Lt)KSEMBURG, 1SM nı. 
20,B:i Ç.ocuk mualklsl . 20,45 Mueahn~ 

20.~: Çocuk konserinin denmı. 21: ha. 
herler. 21%0 Koro konseri. 21.M: ~lusaha
be. 21,40: Koro konııertnln dr\'llmı. 22 As· 
l<erl konııer. 2S: Pllk. 2S,%.'S Dans pllk
ları. 

1031 Khz. KUNIGSBERG 291 m. 
20 Karı,ık neşriyat. 21 Haberler. 21,10 

Saar hakkmda konferans. 21,M Milli nes· 
rlyat. 22 Karııık netrlyatm denmı. 23.4f! 
Dan• mu.tkl•I. 

658 Kh:r~ \1l'A'XA 507 m. 
21,2.) Orkt't'tra lcon"lt'rl. 23 Bando mu· 

1.lka. 2!1,SO Haberlrr. '!S,uO Kon!ll'rln de· 
Tamı. 2-1,SO Eııperantoca. 2ı,40 Pik kon· 

- Kusura bakmayın, fırına k~ - Gusura bahma beyüm, han= 
zu verdik, bir türlü pitmiyor ... Ne bir dana yege~eksun demüştün ya .. 1 _11e_rı_. ____ ...., ________ _ 

d l Ettahamı eyüce a~tın, var gel em· BORSA -re eyse o ur ... 
Herkes midesini uğutturuyor... rette, §U danayu gayruk getüraün· 

Esniyor. Şakak katıyor... ler de yeyüm ... 
f Hizabrında yıldız işareti olanlar üzer· 

Salih Beye lerindc 7 Aııustosda muamele görenler· 
dir.J Rakamlar kapanış fiatlarını gösterir. Nihayet:' Mirasyedi Deli Ali, 

B , yüz lirayı saydı .. 
- uyurunuz. · 
Dediler. Sofra bqma oturduk .. ---------,------

Koca bir tepsi ile kuzu geldi. Selim Sırrı Beyin konferanaı 
Murat hayli aç gözlüdür. Okka- Yarınki Pertembe günü akpmı sa· 

1 b. at dokUzda İstanbul radyosunda Se • 
ı ır parça kesip yedikten ıonra, 

lim Sım Beyin vereceği konferansın 
biraz daha istedi. Bunun üzerin«> mevzuu: (içimizdeki evlat, içimizdeki 
ıöz oburluğa intikal etti. baba) dır. 

Bir oturuıta kırk tabak mahal . 
lebi, bir tepsi baklava, on beı pat· 
lican dolması yiyenlerden bahset· 
ti. 

Binbafl Salih Bey: 
- Bunlar bir feydeğil, dedi, be

nim bir emirber neferim var, bir o· 
tuhı§ta bir dana yiyor. 

Atma Recep, din kardqiyiz !.. 
Fakat Salih Bey israr etti: 

- lıpatı meydanda. Yüz lirı 

T tpebatı Belediye Babçeainde 
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* Vtyaaı ~•. - 1 
• ~1a'1rlı 17, - , 

* Berlln 47, - 1 

• var,ovı 23, :;o 

1 • Londrı 633, -

ı * Ncvyork 125. -

* Parls 169. -
+ Mll&ao 21 7. -

. * Briıhc l 117. - • Badıptşte ~6. -
• Bükreş ~. -
• Belgrat !13, -

: * Atlnı '14, :-o 
ı • Ctnevre 823, -

* Yokohımı 34, -

* Altın 923, -
* Mecidiye a6, SO ı 
a R~ılcaot UO -

j "'Sofyı t4t -· 
i + Am1ttrdı111 84, -

! • Prıı 96. -
• ~to'kho'm aı. -

Çekler (kap. sa. 18) 

• Londrı M3. • Stokhlm 
• Nevyork 0.7970 • Viyana 
• Parls 12.06 • !\fıdrlt 

• Mllino 9.'l7 • Berlln 
* Brü~sel 3.3862 • Var$OU 
• Atını. 113 !\2 • Budıpeşıc 

+ Cuevr~ 9.43; • Blllrreş 

• Sofyı t.6,40lS • llelrrıı 
• Amstcrdırıı 1. 17!'0 • Yokohımı 

' • Pu~ 19,17 Moskovı 
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5.81~0 
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4 iOiO 
3,99:!0 

79,515 

348ti16 
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lO~S.i"5 

Bugün büyük küçük bütün dev· 
letler Almanyanın ıilihJanacağını 

Bunun menedilemiyeceğini bi -
liyorlar. Şimdi dütünülen yegane 
nokta bu Alman teılihatının tah· 
didine imkan haııl olup o1amıya· 
cağıdır. Bütün devletler teslihat 
müsabakasına giriıeceğine,, tesli
hatmı tahdit edeceğine dair Al • 
manyadan kati bir vaat almak 
daha muvafık olmaz mı?. 

Avrupa için aaıl mühim tehlike 
buradadır. itiraz edilemiyecek 
kadar itikir olan bu meseleyi 
tenkit edenler diyorlar ki: 
"- Fakat biz Almanlara iti • 

mat edemeyiz!,, 
Ben iıe itimat etmeğe mecbu • 

ruz, diyorum. 
Hitler tekrar tekrar sulhun mu

hafazasından bahıederlerae bu 
sözleri ciddi telakki etmeie mec· 
buruz. Ben inanmağa ve ona gö· 
re hareket etmeğe hazırım. 

Ba,kaları böyle hareket etme • 
ğe hazır değillerie onlara sormak 

isterim: 
"- O halde ne yapmak istiyor· 

sunuz? .,, 
Her halde bir vait almak, hiç 

bir vait almamakt?.n hayırldır. 
Bahusus batka bir vasıtaya mü • 
raracaat edilmek imkanı yoksa 
o zaman, hiç olmazsa elde bir va· 
it olsun bulunmuş olur. Unutul • 
mamalıdır ki bilfarz Almanya 
teslihat hakkında vaitlerde bulu -

· nursa bu va itler ihtiyariyle veril • 
miş olacak, zorla alınmıt olmıya· 
caktır. 

Hitlerin verdiği sulh teminatı · 
na inanmak için beşka sebepler 
de vardır. Almanya muazzam bir 
dahili teşkilatla meşguldür. O
nun dahili meseleleri o kadar 
mütenevvi ve meselelerin halli o 
kadar uzun zamanlara mütevak • 
kıftır k1 Almanlara harp etmek 
için çok vakit kalmıyor. 

Bir de Alman metalibatiyle ta· 
rafımdan t;nzim olunan muhtıra· 
da zikrolunan askeri teşkilat tek· 
lifleri, Alman askeri mekanizma· 
sının vücuda gelr.ıesi ic_:in uzun bir 
müddet geçmesi laznn geleceğini 
ihtiva eder. Fransızların emniyet 
meselesinde bu ciheti nazarı dik· 
kate almaları icap eder. 

"-Fakat Fransızlar sizin muh· 
tıranızdaki tartlar sayesinde 
F ransanın tamamen emniyet altı· 
na alınını' olacağını kabul edecek

ler mi?.,, 
"- Muhtıramdaki tartlar mu • 

cibince Fransızlar şimdiki tesli • 
hatlar mı olduğu gi•bi muhafaza e· 
debileceklerdir. Almanlar ıse 
munhasıran istedikleri tedafüi si· 

bahte giriten var mı? .. Yarın bize 
buyurunuz, ben danayı hazırlarım 
Eier Durmuf oğlu Oturmut bir 
danayı yerse, bana kim yüz lira 

Y aua: Ekrem Reııt. 
Beateleyen : Cemal Rtıit 

Havalar yaimurlu olduğu takdirde 
temsiller kıtlık sahnede verilec:f'ktir. 

iş Bınlruı 9.- l'erlı:05 ·-,ııo 
• Anadolu 27. ıo • <;ımento as ıı.:-5 lihları alacaklardır. Halbuki 

Reji - oo Onyon Değ -.oo Fransızlar timdiki tecavüzi silah· 
şır. Hıyrıyr ıı-.:;o ~ırlr Ue!. -.oo luından tamamiyle istifadede 

Merkez. Bankası !':1,-· Balya -.O) 
U. sı~ortıı -·,00 ~ark m. ecıa -·.OO devam edebileceklerdir .. 

. ., 
venr •... 
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Askeri Fabrikalar u. Müdürlüğünden;,ıi': =llo=m=on=tl=='=
3
··=·
0

==-=re=:le=ro=n ==-=·
00=- Franıızlarİn teknik askeri te-

lstlkrazlar tahviller ' fevvukleri ve hudut tahkimatı he· 
17 kalem muhtelif çivi 

1500 kilo aarı ıabunlu kösele 
500 kilo siyah yailı kösele 

Nikel yüksük tav tüpü 
6 kalem çelik boru 

3500 kilo kelle karpit 
3255 ,, Vazelin 

15/ 9/ 934 
15/9/934 

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

200 ,, Gliıerin 26/ 9/ 934 

1'=====;:;.:;..;;~=-:;;::=:.&==;;;;;~ ===, ıaba kal!lacak olursa ve müttefik· 
• 19:13Tür~ Bor.1 28.20 ~:ıektrlk - .o~ f 

• 11 26,so frımvıv - ,QO leriyle olan mukaveleleri nazarı 
• • .. .. 111 t6.tO Rıhum -. 01 dikkate alınırsa Franl!z emniyeti· 
lstikrbıDıhlll r !>4,!'0 • Anadolu r ,7 co r. "' nin itiraz kabul etmiyecek dere • .r~aal lstlkraz.ı !16 2S Anadolu 1 ı 47,'ı!O 

•9t8 Miı A - .oo Aaıdolu ııı -.oo cede kati olduğu anlaşılır. 
Rıfdıt. -.oo • l\lll•usll A 4'<.05 Bir de dörtler misakı vardır ki 

Muhtdif pafta ve erkekler 2/10/934 Göz Hekimi 

bu da ayrıca bir sulh unsuru de
mektir. Ondan aonra Lokarno mu· 
ahedesi geliyor. Bu muahede mu· 
cibince lngiltere ve ftalya dev • 
Jetleri, Alman - Fransız hudu
dunu temin ediyorlar. 

3400 kilo zeytin yağı 2/10/934 D r. Süleyman Şükrü 
Yukardalri malltellle hizalarında ki tarihlerde ve saat 14 de aleni mü· BabıAli, Ankara caddesi No. 60 

ltalva Lokamo mua·hedesine ri· 
:nakualan icra kılınacaktır. Şartname almak iıtiyenler 10/ 8/ 934 deıı Tclcft.n 2~56'i 

itibaren saat i.S,30- 15,30 a kadar komiıyona müracaatları. (4392) -------------= 

ayet ediyor. Bundan baıka d 
ne gibi teminat verilebilir?. 
öyle geliyor ki bu vaitleri te 
edecek olursak neticede 
ların hepsi birden kıyJS' 
ten dü§ecektir. Unutına>1 
ki Almanya bütün komıu de 
ferle ademi tecavüz mua 
kt -11 a etmeğe hazır olduğunu S0 

miştir. 
Hayır, gayri mahdut teılih 

yarıtına mani olabilirıek sulh , 
müsalerneti muhafaza edeG 
Bu teılihat yarışına mani olıl' 
zamanı gelip geçmek üzer 
Şayet Almanya, müzakere "it: 
haberelerden hiç bir netice ; 
rnayacağına kanaat getirine o 
man iş işten geçmiş olacaktır· 

Saat on biri çalmıştır. f 
düşünüp taşınmağa vaktimiz: 
tur .. Bir anla§ma hasıl etınel' 
teslihat hakkında bir anlaşııı• 
cuda gelmesi cihan için haysti 
meseledir. Hitler tarafmdan 1 
rilen sözü nazarı dikkate slıtl 
yız. itimatsızlıkla hiç bir 11l 

fakiyet elde edilemez. Bu 
olduğu gibi kabul etmeliyiz. 
dan sonra da o sözün tutula 
na emniyet etmekle kalmayı9 
manyanın ileride şimdi iıtedi 
den fazla şeyler istemiycğine 
itimat etmeliyiz. 

Sulh için gidilecek yegane 
budur. Hepimiz hu yolu tul 
.mecburuz.,, 

Musolini ortaya attığı fikİ 
doğruluğuna kani olarak ıo 
ğini ihıas ettiriyordu. On• 
zaran Hitler iktidar mevkiin 
tiği zaman Fransa için yapJ 
iki şey vardı: Ya harbetııı 
yahut anlaşmak .•• 

Fransa harbetmiyecektir. ~ 
taraftan Fransa Almanya iJ:J 
laşmıyacak oluraa gayri ~ 
teslihata başhyacak olan Al ~ 
gene Avrupada en kuvvetli 
ri devlet olacaktır. 

Musolininin Almanya h~1 
daki noktai nazarı bu idi. •ı 
batvekili bu sözlerinde çolı ~ İ 
olmakla beraber gene ı~ · 
biri çaldığını da itiraf ettJJi/' f 
Ramanyanın Ulpia denil~ I 

rinde İtalyan payitahtının. / 
vimli kabaretisti hafif ıet~ il 
rin kibar tabakasına men-_;_~ 
sanlar huzurunda bütün .. ~ 
ketlerin şarkılarını söYI~ j, 
Ecnebi t;inleyicilerden bi~;H 
li ıosyalist Almanyanın 111

1 si'.' 
şı olan Horst Wessel §~r1'~,lı' 
söylemesini rica etmiştt· ,efl 
retiıt, bu talebe karşı 91.1 
vermişti: 

"- Sipariş ettik, s111
3 

gelmedi!,, 
- 1i -
Cenevre J.I 

Avrupa milli sosyali•~ı 
yadan niçin korkuyor?· h•I 
silahlanacak olursa, bıJ~ 

1 
edi 

Avruparun sulhunu ihl;e~ıet 
Neden A vrupada her 

111
e,el 

mı "Harp olacak rnı?,.··yor1 
Hitler ile ali'.kadar görıl r~ 

Avrupadaki devlet -'_ıı 
harp olPcak mı diye •0 r ~ 
sanız; size: ·t1ere '' ı 
"- Mesele hep l·h 6") 

• orl•t• ~' 
dir !.,, Cevabını verıY dırtf• 'f 
muml fikir doğru JllU h_.ır"' 
do~ru ise, neden JllU

11 

lere tabi bulunuyor?· _...ı ,.r) 
(De"-



'•u -....: h~berleri 
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, - V'A"kJT • g AÔÜS1'0S 1934-

'' --
·---A-·~-~!!!!..~.-!!t~~!" ··-' 
330 doğumlular 
Beyoğlu Aıkerlik ıubeıinden: ~efen~ının yanında çalqan 

~ dun denize girmit, çıktığı "J k I k b• • d B• k• • b•ı• ? 
I '1, enıiftir. Behçetin boğuldu- S e eye yanaşır en l~'f sor U: iZ ımız 1 ıyor musun 

.:1"'hnaktadır. Biz büyük adamız, bizden para mı istiyeceksin yoksa!! ,, 

1 - Şubemizde kayıtb yerli ve ya. 
bancı 330 doğumlulann ilk ve ıon yok· 
lamasına 1 • Eylül • 934 tarihinde baı
lanacaktır. 11•1• i!1rakdan ~ocuk 

~ atih kaymakamlığı binası 
~ a.ki anada tahminen on 
'-t bir erkek çocuk bulunmuı· 
~ Me'Y2at iımi konulan çocuk, 

it ~I ·~ye gönderilmittir. Brra· 
'mı kim olduğu ara,tırıhyor. 

1 la111ya h1raızll 

~ '-ı·Stl,ılralr amavut Hasan sebze 
\jt ~e 'kabzımal Nuri efendinin 

' lo bamyaaını çalmıf, yaka · 
itti!'. 

"'•danun bet kurutul 
Sirk "d d . "' N ecı e oturan ma am Katı . 
~~ 'cati Bey caddesinden ge· 
~~ &a.bıkalılardan Petro ile 
~""'il llıadamm mendilini ve be, 
ltt~ çalmağa teıebbüs etmiş
t' .1J)oliı tarafından görülerek 
""' il{. • 11• de yakalanmışlardır. 

l"atıa yaralamıt 
~:r•gümrük, Kocadede mahal 
~qe oturan Ali oğlu Süleyman 
~ camii odalarında oturan 
~ laraf ından bir taıla batın -
~ırca. yaralanmı§br. Suçlu 
't~' da poliıçe tahkikat yapıl · 
'dır, 

\..§a otomobil Cjarptı 
~ Balatta köprübatı dur:ık 
~ hnden hareket eden §Oför 
~~fendinin İdareaindeki 3323 

\ talı otobüa hamal Hüıeyinin 
... h.tlarında bulunan çocuğuna 
~arak ... 

agırca yaralamıştır. Ya-
"l•tta mUMYi 11~ .. 

:rrrllhı, toför Nuri efendi hak
' tahkikata batlanmıthr. 

EminönU - Galata arasında l9llyen kayıklar1n görunu,u 
- Sandal, sandal... Açık gel, 

küreğini kolla!. .. 
-· Kaptan.... Kürek ... 
Yarım karpuz kabuğu teklinde 

arkası kesik bir kayık, Haliçte E
minönü cihetiden, Galataya geçi
yor. Kayığın gerisine konmuf iki 
büyük ıepetin ve be, mütlerinin f 
ağ·ırlığı kayığı denize hayli batrr • 
mıf. Göğsü açık, beyaz sakallı, 
Halicin alaylr kaptanlarından bi
ri kürek çekiyor. 

ya içtiği sigaraaını bırakır, kürek· 
lere ıarılır ve bu ağır ve muhte
şem kayık yola çıkar. Seyahat 
müddeti uzun değil, kııadır. iki 
üç dakika sürer. Fakat ne de olsa 
seyahat... Ve ıeyahatlerde tanış· 
mak, konut'Jlak, ahbap olmak 
icap ettiğine göre havadan, sudanı 
konuıacakıınız, Haliç vapurları • 
nın tiddetli ( ! ) dalgalarında bir. 
müddet çalkandıktan sonra kayık 
nihayet Galala Yajkapanı jakele· 
•İne y&nafır. 

lanmı köydeki çoluğa çocuğa gön· 
deririz. 

Bot sepet, köfe, parasız tatmır. 
Dolu oldu mu büyüklüğüne göre 
para alınır. Yüz para, üç kuruş, 

bet kuruf.... Günde hazan üç, ha
zan iki nöbet aldığımız olur. He
le kışın nöbet aldığımız gün bile 
olmaz. Kayıkları çeker, kahveler· 
de otururuz. Yahut ta memleke· 
te gideriz. 
Arunızda intizama riayet ede • 

rlz. Sırası gelmeden müfteri alan 
kayıkçı kaptan yolsuz edilir. Bir, 
iki gün mütteri tafıyamaz. Sa • 

2 - lıbu doğumlularla muameleye 
tabi daha evvelki doğumlulann da ge
rek tahıil ve gerekse ııhhi ahvali dola
yısiyle ertesi seneye terkedilen efra • 
dın da .mezkUr doğumlularla birlikte 
ıubeye geleceklerdir. 

3 - Yoklamaya gelecek olan mü -
kellefin yaninda dört adet fotoğraf ile 
yeni hüviyet cüzdanlannı tahıil dola
yııiyle erleıi ıeneye terkedilenlerin 
hangi sınıfın talebesi olduğu ve terfi 
ıınıf edip etmediğinin mektebe duhul 
tarihinin göıterilmeıi suretiyle mek • 
tepten alacaklan veıikalan hamilen 
ıubedc bulunmaları. 

4 - Şube her gün Cumadan maada 
yoklamaya devam edecektir. Beyoğlu 
kazasına merbut nahiyelerin hanci 
günlerde bulunacaklan aıağıya yazıl
mııtır. 

Merkez Nahiyesi: 1 EylUlden 5 Ey
lüle kadar. 

Taksim: 6 Eylülden 11 EylUle ka
dar. 

Hasköy: 12 Eylülden 17 Eylüle ka
dar. 

Ka11mpa1a: 18 Eyliilden 23 EyHi· 
le kadar. 

Galata: 24 Eylutden 29 Eylüle ka· 
dar. 

Şiıli: 30 Eylulden 4 Teırinievvele 
kadar. 

5 - Teırinievvelin onuncu cünü 
akıamından sonra gelenler mükellefi
yeti askeriye kanununun 85 inci mad
deıine tevfikan cezalandırılacaktır. 

Hapisaneye earar 
kac;1rıyormutl 

Melahat hanım iıminde bir ka
dın bacakları araıında liapithane· 
ye esrar kaçınr.lren "Yaka&uumf, 
adliyeye teslim edilmittir. Mela • 
hat hanım tevkif edilmi9tir. 8•1cırıa zehirlendiler 

~Y0i.~unda ~oıtan batında o· 
">tte tofor lımaıl Ef. ile karısı 
~~i I> \'e krzr Vadiye H. lar bakır 
)~di~ te~cere ile yemek piıirerek 
~"e)' e~ınden zehirlenmitler, has-

Kayık, yaıvat yavaf, hazan da 
yıldırım ( !) hızıyla geçen Halicin 
meçhur yandan çarkıız vapurları· 
na yol vere vere ilerliyor.. Ka

yıkların üçü gidiyor, ikisi geliyor. 
Sandalların bu geliş ve gidişi, 

hepsi sandalının kaptanı olan ka· 
yıkçıların sözleri, birbirlerine yol 
verişleri adeta makineleşmiş gibi. 

Burada da zekanızı göstermek 
lazım. Kayık rıhtıma yanaşma • 
dan evvel eller cebe atılacak, elli 
paranız varıa kayıkçının gözüne 
bakarak, yani ben verdim, der gİ· 
bi yaparak elli parayı vereceksi • 
niz ve iskeleye yanaşınca da: 

hilden bize bakar durur. Ara sı· •--------·----••• 
ra bedavadan karşıya geçmek isti-

e e.ldırılmıılardır. 

\' Otontobll kazası 
)\ ef~~k kaldırımda oturan Şük
\ı;i "4 dıye toför Saidin idareıin· 
~le~ ııunıaralr otomobil çar-

)-1._, undan yaralamııtır. Şo- rişin, çıkıtın adabı, erlcam var· 
~llllfbr. d • 

Köprü üzerinden tramva'.)'la ve· 
ya otomobille geçerken, Halicin 
suları araımda İfliyen bu sandal • 
lara öyle mühimıemiyerek bak • 
mayınız. Onlara binitin, para ve-

~ ....___ -o rr;u aandall.ıudan birin.e binecek 
.\~~nıübadiller ve . iseniz Y emişteki sokaklardan bi • 
~ llat Hikmet Bey rine sapın. Belık, pastırma, zey-

ltaii••·- 'k tin yağı, kokulu bir kaç sokaktan 

~ • --ntı Hikmet Bey, bir 
!aıektu .. d k geçınız. Kartınızda bu kayı,kları 

~ 11.. P aon erme sure· 
1 .. hi · L sıralanmış bu ursunuz. d,• t 1'ıüuadilleri, yazıhane· 

~ e etııı· ı· G Eğer kartıya geçecekseniz doğru-t.L "i..: •t ı. ayri müba-
~ .• • .___ ca kesilmiı yarım karpuz kabuğu 

l. · "Ylllet. komisyonu, b" . • 
~ lllJı şeklindeki sandal1ardan ırıne ı-
~ \il&)' ' l&Yn kanuni olaca· d 
~ - ete h be lerlemeniz ve iskelenin başın a 

'i _---. L.a. ~ r yermiı, vilayet duran birinci kayığa atlamanız 
~· ~tınıaın menedilmesi· lazımdır. Bu kayığın nereye git
~ ~t~. Hikmet bey n- tiğini ıormanız kadar lüzumsuz 
~ ~ • ınca, vilayete bu da bir tey yoktur. isterseniz yanılıp Jasitk... ~. llıahiyetinde olmadı-
t ita.. ~ll"lllıttir. ta sorun. Cevabı h~zır: 
-'~ be - Bu sandal değul ki beğim 
~ IÖ Y bu ıneıele etrafın Kahtaneye gide.... Bu kayıktır. 
~~ Yletııİttir· "G · .. 

il 11"- ... • ayrı mu· Görmüyor musun, karşıya gide· 
~ ~'b ~1.drgı ınütkülatı ve 

~ ~ı:~:lleri alakadar eden cetk mütleti siz olduğunuza gÖ· 
~~il d herk~ıten İyi biliyo· re refakatinize kabul etmek mec
~irı ~!~{11 mübadilim ve b~riyetinde bulunduğunuz meç • 

'r .... erneye müracaat hul arkadaılarınızı beklemek la • · 

~ıı.._~~rh'-'etaıd b' znn. işte b1r üzümcü sırtında 

'

'• ...... deiild· e ır içtiına akte· köfesiyle girdi. Köfesini başa .. q, ır. B b. ld' 
~ ~-- en ır avukatır yerleştirdi. Kendisi de yan ge ı. 
~ '''- fttt tıda layri mübadil im O da müşteri bekliyecek. Bir ko
~"-"- itler·~ aayri mübadille misyoncu katibi, bir balıkçı, Lir 
~~eri ~trıız hakkında İcap efendi de sökün etti. Yerlerini al
~ L . ~rarlattırınak hak- dılar. .... ~bul 

Ulluyonmı.,, Artık kaptan yediği yemeği ve-

- Eyvallah hemteri yi bastıra· 
rak yolunuza devam edeceksiniz. 

Galata ile Eminönü arasında 
kartıdan karşıya i§liyen bu kayık

larda her gün bu merasimi başın· 
dan atlatan nice müşteriler var. 
Böyle bir seyahati ben dün yap • 
trm. Üstelik biraz mavnalar ara
sında gezdim de ... 

Bindiğim kayığın kaptanı Mus· 
lafa dayı diyor ki: 

- 57 senelik kayıkçı, muallim 
kaptanım. Küçükken burayı\ gel
dim. Yelken gemilerinde de ça· 
lıştım. Fakat çok ıeneler vu ki 
kürek çekiyorum. Evvelden, ya -
ni altın para zamanında müşteri
leri karşıdan karşıya on paraya 
la!ırdık. Dört mi;§teri oldu mu 
kuruşu alırdık. Sonra kağıt para 
çıkınca fiat yükseldi. Elli para -
ya, daha sonra da altmış paraya 
çrktı. 

Köprü parası kalkmadan evvel 
cok kazanırdık. Cünkü halk, işçi
ler, esnaf sıcakta köprüden yüı·ü
yerek geçeceğine kayıklara gelir
di. Hem yürümez, yorulmaz, he~ 
de serin bir der.iz havası alırdı. 
Köprü parası kalktıktan sonra 
ba§lıca müsterilerimiz ola1' seyyar 
esnaf ta köf esini arkasına vurdu
mu, haydi l!-eyo~luna ... Evvelden 
esnafın kendisinden ve b1r de kö· 
feıinden ayrı para alınırdı. Bunun 
için mi.;.şterilerimiz bunlardı. Sim· 
di hic kazanamıyoruz. Günde o· 
tuz, otuz be-ı kuruş alırız. Bunun 
on on bet kurufunu yer, geri ka· 

yen açık gözlere de tesadüf ede
riz. Ederiz ama sandaldan para· 
yı vermeden çıkartmayız. 

Bundan on beş sene evvel bir 
kerre Yemi, meyhanelerinden çı· 
kan beş sarhoş almıştım. Bizi bir 
az gezdir dediler. yolu sapıttık. 
Kaaımpaşa önlerinden, Cibali a· 
çıklarından Galataya döndük. İs· 
keleye yaklaşırken biri sordu: 

- Biz kimiz biliyor musun? 
- Hayır, bilmiyorum. 
- Biz büyük adamız. 
- Allah daha büyük etsin, al-

lah ömiirler versin ... 
- Ama..... Biz adamın .... 
- Vay, bant\ mı?. 
- Sana ya... Bizden para mı 

istiyeceksin yoksa? .... 
Almadım o gece onlard :ı.n pa· 

rayı ... Fakat bir gece bana küfre
den gene sandalıma binmişti. Ben 
ona sordum: 

- Ben kimim biliyor musun?. 
- Hayır bilmiyorum. 
- Ben büyük adamım. 
- Olabilir .. 
- Evet olabilir... Sandala beş 

kişi bi~er, keyif çatar, sonra da 
parayı vermezler, büyük adam o· 
lurlar.... Simdi de hen büyük a· 
damım. Cık bakalım paraları ... 

Herifi o akıam kanca ile her • 
bat edecektim. Ne ise.. Polis 
efendi dar yetiıti de elimden kur· 
tuldu,, 

Kartıdan karsıya lleçmek usul 
nizamını ben dP. bozcl:ır.muş, bir 
az dolaımıştım Yalnız daha yarı 
yolda on beş kuruşu sandalın bir 
yerine bırakıverdiğim için Musta
fa dayı ile hoşça ayrıldık. 

Yekta Ragıp 

Ticaret ve zahire 
Borsasındaki dünkü 

satışlar 

ı - İthalat: Buğday 415, tiftik 
5, mısır 16, yapak 5, kıl 2 1/ 2, pa
muk 3, fasulye 3 1/2, çavdar 6 1/2, 
kuş yemi 30, irmik 3 1/2, bulgur 
15 1/ 2, zeytinyağı 50. kaıar peyni
ri 3 1/2, un 124 ton beyaz peynir 
450 kilo .. 

İhracat: Razmol 100, kuş yemi 
47 1/ 2 ton. 

2 - Satııtar: 
Buğday yumuşak kilosu 4 kuru! 

10 paradan 4 kuruş 35 paraya ka • 
dar. 

Buğday sert kilosu 3 kuruştan 

3 kuruş 5 paraya kadar . 
Bakla kilosu 4 kurut 35 para • 

dan 4 kuruş 37 paraya kadar. 
Nohut kilosu 4 kururş 37 1/ 2 

paradan. 
Tiftik kaba kilosu 50 kuruştan. 
Tiftik Konya kilosu 44 kuruş 18 

paradan. 
Beyaz peynir kilosu 25 kuruştan 

31 4 paraya kadar. 
Kaşar peynir kilosu 40 kuruş

tan 60 kuruşa kadar. 
Zeytinyağı Ekstra kilosu 35 ku

ruştan 42 kuruşa kadar. 
Zeytinyağı yemeklik kilosu 30 

kuruşum 33 kuruşa kadar. 
Pamukyağı kilosu 29 kuruştan 

30 kuruşa kadar. • 
Afyon kaba morfin 11 sene 934 

kilosu 625 kuruştan 650 kuruşa ka· 
dar. 

3 - Telgraflar: 6 - 8 • 934. 
Şikago: Buğday Hartvinter Ey

liıl tahmili buşeli 107 1/ 8 sent kflosu 

4 K. 87 S. 
Londra: Liverpul, Anvers. Bor

salarından te!graf gelmemiştir. 
Vinipek. Hamburg kote edilme

miştir. 
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/~lmanyanın en büyük 
kumandanı gömüldü 

Hitlere gore yenildik 2-1 
... (Saf taralı ı inci aayıfada) 

etmez ve neticesi ancak harabi o • .,,- tBq tarafı ı inci sayıfada) 

Iabilir. Almanyanın bugünkü me· Halk araaıinda Sovyet erkanı, 
seleleri harp ile halledilemez. Met· büyük rütbeli kumandanlar, ıefa· 
ru müdafaa hali müıteına olmak retimiz mensupları Sovyetlerin 
üzere asla muhabere etmiyeceğiz yeni ve eaki Ankara büyük elçile· 
lnriliz hava kuvvetlerinin artma11 ri Karahan ve Süriç yoldaılar bu· 

kasında Ruılar gene aaf içleri 
ayajıyla ikinci a-ollerini yap 
lardıT. 

-- (Bat tuatı 1 nci ıayıfada) 

iki taraflı dizilmit olan ve ellerin· 
de kızıl ziyalar saçan metalelerle 
birer heykel gibi hareketsiz duran 
milis efradı bulunmakta idi. 

Cenaze merasimine 200 
binden fazla ln•an 

lftlrak etti 
Bu suretle alay ıabah saat al • 

tıda Tannenberıe gelmİ§ ve ta· 
but, büyük meratime intizaren a· 

bidenin baıkumandanlık kuleıinc 
konulmuıtur. Saat on birden bir 

az evel ma.reıalin tabutu, abidenin 
tam ortaımdaki büyük talibin ö • 

nünde kurulan küraiye getirilmiı 

Te tabutun etrafında, Tanenberg 
aıuhare)>esine ittirak eden elli üç 

~Alman alayının sancaklarmı tu · 
; 

tan Alman ordusu zabitleri mevki 
&ımqlardı. Biraz geride araların· 
·da hükU~t erkanı, ihtiram va
•İyetinde dUl'UYorlardı. Kordo

nun dıpnsmda iıe iki yüz bin kiti 

~ardı. Derin ve hutulu bir se11iz· 
Uk arasında M. Hitler ilerlemit ve 
mareıalin tabutu önünde rükUa 
varmıtht. 

Merasime ittirak eden tahıi· 
yetlcr arasında askeri ünif ormuı· 
nı giymİ! olduğu halde sabık ve· 
Haht da bulunuyordu. 

A!man ordusunun protestan 
peskaposu tarafmdan icra edilen 
Ciini iyini ve batvelril tarafından 

~~yknen ve müteveffa marepl 
Mindenburgun fllDlı hayatmı an· 

' • 
latan nutku müteakip, hazır ol 
-lımmandaaı verilmit ve ihtiram kı· 

'taları selim reımini ifa etmitler -
Clir Bu esnada muıikalar, "Vatani 
Te ukerl maf!lan çalmakta ve ba· 
_,..ı... talv ~tefi yapmakta idi. 

Bilihara zabitler tarafmdan tatı -
nan taput Mrdeniia h&Jkumandan
lık kulesine ,atilrillmüt ve kulenin 

methalinde maretalin tabutu, 
vaktiyle liumanCla ettiği Hü11ard 
lann büjale Uniformaımı giymif 
IRılunan JDa1"ef&I yon Mackenzen 
)Cr.fmClan aellmlanmJ!lrr. 

I' hıti~ ceneralin müteveffa 
iup ar1i&Clqmr aon defa olarak 
~ 

bu ıellmlayııı çok hazin olmu.t • .... 
Merulme muazzam bir geçit 

recmi ile nihayet verilmittir. 

u tilUnclye kadar aadık on,, 

Tannenberr, 7 (A.A.) -Mare· 
pi Hindenburgun tabutu, Tannen· 
berg muharebeıi Abideıindeki je· 
neraller kuleıinden, avluda ceıim 

bir haçın önüne götürülmüştür. 

Cenazenin etrafında miralay Hin· 
denburı, kabine erkanı, sefirler 
heyeti ve Tannenberg muharebe· 

politikacılan mahkôm ettiğini 
söylemiıtir. 

Gene M. Hitler demittir ki: 

"Milliyefperver Almanyanm, 
1925 senesinde mareıali cümhur 
reiıliiine intihabı, eıki ordunun 
bi~ muzafferiyeti sayılabilir. Zira, 
Hındenburı, nazi inkılabının ha. 
miıi ve binnetice millf kalkınma • 
nın amili olmuıtur." 

Hlndenburg meydanı 
Bertin, 7 (A.A.) - Berlinin 

tam merkezinde Brandenburg ka· 
pısı önündeki meydana Hinden· 
burı ismi verilmiıtir. 

Alman elçiliğinde dini 
merasim yapıldı 

Alman reiıicümhuru mareıal 
von Hindenbur111n dün Almanya • 
da yapılan cenaze merasimi müna· 

sebetiyl. dün Türkiyedeki Alman 
elçiliiinin Trabyadaki binasımn 
bahçeainde de dini merasim yapıl· 
mı9br. Bu meruimde Alman el· 
çisi ile ıehrimizde bulunan Al· 
manlardan bir k11mı ve umumi 

harpte Hindenburıla tanıtarak 
ıahat bir doıtluk tesiı eden müte· 
kait yüzbatr ekrem Rüttü Bey ha
zır bulunmuılardır. 

Meruimde Alman elçisi bir nu· 
tuk aöyliyerek Hindenburıun me• 
ziyetlerinden bahsetmif, onun yal· 
nız Almanyada değil Türkiyede 
de sevilmit olduğunu, bunu Türk 
ıazetelerinin yapbiı netriyabn 
pek iyi anlattıimı aöylemittir. 
Bundan ıonra o civarda bulunaİı 
marepl Golç Pata ile almeın 

harp ölülerinin mezarları önüne 
gidilerek orada da bir hitabe aöy
lenmit ve merasime nihayet veril
mittir. 

Tokyoda iyin 

Tokyo, 7 (A.A.) - Müteveffa 
maretal von Hindenburıun iıtira· 
bati ruhu için dün yapılan muaz· 
zam ayinde imparatorluk ailesi 
namına prens Chichibu, bütün ka· 
bine azası, Almanya sefiri, ecne· 
bi ıefirler, Alman kolonisi hazır 
bulunmutlardrr. 

Bütün Japon harp gemilerinin 
bayrakları yarıya kadar indiril· 
mitti. M. Hitlerin söylediği nu · 
tuk bütün Japonyada radyo ile 
netredilmittir. 

P•riate iyin 

Paris, 7 (A.A.) - Bu,ün Pa 
riıte proteıtan kiliıeıinde maretal 
Hindenbur için bir iyin yapıla· 
caktır. Ayinde Fransayı hariciye 
nazırı vekili M. PietTi temsil eyli· 
yecektir. 

bizi hiç bir surette kızdıramaz lunuyordu. 
Çünkü Jngiltereye hücum etmek Takımlar sahaya alkıılar ara • 
fikrinde deiiliz. Almanyanın mü· sında çıktı. Türk Halkevi takımı 
dafaa tedbirleri fu dütünceden ·· ı t kk"l t · t' 
mülhem olmaktadır: fOY e eıe u e mıt ı: 

Avrupada çok kuvvetli dütman· Avni - Yatar, Nuri - Eıat, 
larla çevrilmit bulunuyoruz. Bun· Raıih, Feyzi - Niyazi, Eıref, 
lar ıünün birinde bizden kabul e Muzaffer, Fikret, Retat. 
demiyeceiimiz bazı ıeyler iıtiye· Maçı Sovyet federasyonuna 
bilirler. Harp tehlikesini çıkaran mensup bir zat idare ediyordu. 
ıilihlar deiil fakat silihlardak; Şuraaııtı evveli söylemek lazım 
müsavataızhkbr. Bu müıavataız. ıelir ki buıün oynanan maç. heye· 
Irk çok kuvvetli olan devletlerde ti umumiyeıi itibariyle az görül -
zayıfların kabul edemiyecekleri müt derecede mükemmel bir oyun 
bir takım haris maksatlar uyandı· olmuıtur. Müsabaka battan ni • 
rabilir. hayete kadar seri, caph ve çok 

Müstemlekeler meselesine ıe. dostane cereyan etmiıtir. Her iki 
lince, takım, stadı dolduran halkın u • 

Her hanıi bir müıtemleke el· zun zd alkıtlarını toplamı,, mü· 
de etnıek için tek bir Almandan kemmel oynamakta birbirine cid
hayatını feda etmeıini istemiye • den rakip olmuıtur. 
celim. Biz pelt lll biliyoruz ki Birinci devrede her iki tıkım, 
:Afrikadaki eski Alman müstemle . bütün varltimı sarfebnesine rai • 
lieleri büyük bir lüksten ba,ka bir men sayı çıkaramaıbıılar "Ve de • 
teY değildi. vre O - O beraberlikle bitmittir. 

Avuıturya meseleıi hakkında ikinci devrede Türk Halkevi ta· 
tunları söyliyeceiim: kımının hücum hattında küçük 

Kabul etmek lazımdır ki biz bir değİ!iklik olmuş ve 'bu hat şu 
A"Vuıturya.hları Almanya ile rabı • şekli almııtır: 
talarmı tesise çalıtmaktan mene· . Niyazi, Sait, Muzaffer, Şeref, 
'demeyiz. A vusturyanm Alman • Fikret. 
yaya iltihakı günün meseleıi de • Oyun, daha azimkir oynıyan 
iildir. Avusturyada doiru bir 

takımımızın hücumu ile batlamıf, 
reyiam yapılacak olursa, bütün dokuzuncu dakikada Muzaffer, 
meselenin tenevvür edeceiinden Niyazinin ortaladığı top\l yıldırım 
eminim. Avusturyanın istiklali ıibi bir tütla Rusların ağlarını 
her türlü münakatanın haricinde • 
dir. Ve hiç 'bir kimse buaıu mev • takmııtır. 
zuu bahis etmemektedir. Hepimiz Stadı dolduran halkın samimi· 

Oyunun bundan sonrası ıo 
geçmit ve takımımız ıahadaıı 1 
mağlup çıkmıttır. 

Netice böyle olmakla ber• 
takım fevkalade oynamıttrr· 

Ortada bulnan top kontrol" 
zü imkanaız bir hale getiriyo 
.Bu nokta da eaaslı tekilde alef 
mize olmuttur. 

Bu akturı güret müsa bak . 
yapılacak ondan sonra Sovyet 
spor !Urall tarafından Grand o 
de terefimize verilecek ziya 
bulunulacaktır. 

Oyuncuların hepsi eıhhatt 
Yarın aktam Leningrada har 
ediyoruz. 
Sporcularımız ıerefl1t• 

reami kabul 
Moskova, 7 ( A.A.) - 1' 

sporcuları ıerefine Türkiye ı~ 
retinde bir resmi kabul yapıtr: 
ve M. Krestiıuki, Karahan, 
ni terbiye meclisi reisi ve 111ii 
faa komiserliii harici müna 
dairesi tefi ve diğer bir çok S 

hazır bulunm11ştur. 

Reami kabulde bütün Türk 
cuları ile Tfük kolonisi aza•' 
diğer bir çok Sovyet ıpor~ 
bulunmuştur. Resmi kabul 
canlı olmu,, bir çok def al ar 
Sovyet dostluğuna içilmittİr· 

Amerikada ziraat -fi 
sanayi menbalan ,J 

Montana • Amerika, 7 (it· 
Reisicumhur M. Ruzvelt, hii 

b ı k b ı h k b yelle alk.Jtladığı bu golden bir da· i iyoruz i, u i ti a ugün ta· çin mücadeleye henüz 
h k k d Ç nkü A kika ıonra, günün en iyi oyuncu· a ku e emez. ü .. vrupa· olduğunu ıöylemittir. 
nın diğer kıamılarında buna kart' larından biri olan Rus sağ içi sıkı Halk, lazım gelen yerlerde 

k k b k 1 k bir plase ile beraberliği tesis et· ~ mu avemet ço üyü o aca tır.,. kumetin yapmıı olduğu n• 
M. Hitler, bugün elinde birle · mittir. lerinin kıymetini ,imdi ani 1 

fen büyük meauliyete ipret ederek 14 üncü dakikada Avni, Sovyet· tadır. Çünkü bunlar kütle" 
diyor ki: ·ı ~ lerin aol açığı ile çarpıJarak ya· tifadesi~i temin için _yapıvı' 

"- Milletin reyi ile kurulan ve ralanmıt ve yerine Mehmet AH menfaat pe,inde ko,ulma~.I 
bugünkü hükumetin iıtinat ettiği ıirmiıtir. ferdir. Amerik'!'. mitleti, b~' 
temel gene bir milli reyiamla or · Gittikçe sürat kazanan ve güzel· rindenayrıtnuş gruplardm:1 , . 
tadan kaldtrılmadıkça devlet reisi leıen oyunun yirmi beşinci daki • şekkH değil. bir kül olmahd-' 
ve ba,vekillik salahiyetlerini bir· _ _;_ _____ _._ _______ __________ _ 

likte mu haf aza edeceğim.,, 
M. Hitler, Almanyanın iktısa · 

di muvaffakıyet ihtimallerinden 
de bahsederek demi§tir ki: 

"-Eğer Almanya mecbur edi 
lecek oluna, hariçten iptidai mad· 1 

deler getirmekten tamamiyle va-,· 
reste kalabilir.,, 

Nihayet, Almanyanın Cenevre· ı 
ye avdeti ihtimali ıualine de M. 
Hitler şu cevabı vermiştir: 

"-Tam bir hukuk müsavat1 
kabul edildiği vakit belki milletler! 
cemiyetine tekrar gireriz.,, 

LeylT ve nehari 

Resmi Liselere muadelet hakkını haizdir. 

Kil reyzlati Llselerlttl 
Arnavutköy, Tramvay caddesinde - Çif,eıaraylarda 4' 

Kız ve erkekler i~in ayrı te§kilata malik, Ana sınıfı ile İlk, Orta 
Lise kısımlarını havidir. 

Terbiye uıulleri ve tedriıatmciaki muvaffakiyetiyle tanınmııtır• ~ 

Kayıt için her gün mektebe. vey .. İstanlmlda Yeni Postahane ar~• JP' 
Basiret Hanında 13/ 14 numaralıOzyol idarehanesine müracaat edil' 

isteyenlere mektep tarifenamesi ~önderil1~1'7 ı• . ( 
mektebin telefonu : 36,210 · 0:r.yo1un telefonu: 24115 

' 

Istanbul mıntaka 
müdürlüğünden: 

' san at mektebi lstanbul mıntaka san'at mekteb' 

ıine ittirak etmit alayların sancak· 934-935 dert senesi için Ankıra intaat usta m~ktebine 
larını hamil bulunan eski askerler talebe ahnacaldır. Aıağıda yazıla veaaikle birlikte ve b:r istida 

müdürlüğünden: b~ 
9~4 - 935 ders ıeneai için rnektebirnize •hnacak tıl• ~ 

kaydına baılanmıtlır. Aıığıda yazılı v, saıkle birlik'te b;' fi 
mevki almıılardı. ile m6racaat edilecektir. 

Almanyanın her tarafından gel· • A - .Nufoı teıkeresi "Talebenin Y•tı 011 üçten küçUk ve 
me 200 bin kitiden fazla bir halk on yediden bDylik olmıyacalcbr.,, 
kütleıi, saha haricinde kalmı!s• B - ilk mektep tıhadetnamuinio ula. 
da, hoparlörler ıayeıinde merasi· C - Aşı tahadetnamesi. 
mi takip edebilmitlerdir. D - D&rt tane kartonıuz vesika fotografı. 

. . E - Müracaat ve kayıt mliddeti 18. 8. 934 günü aktamıaa 
Baı.ndpapaı, maretal~? va~ıyet· kadardır. Mü11baka imtihanı 20. 8. 934 tarininde yapılacaktır. 4524> 

na.metı e aynen tu aozlerın o.-
kunduiunu söylemi,tir: 

"Ölünciye kadar ıadık ol!,, 

M. Hitler, irat ettiii nufukta, 
harbin leci surette neticelenmesin· 
de, Hlndenburgun hiç bir ıuçu 
olmachtım Te fakat bu neticenin, 

Maarif Vekaletinden: 
Mintaka Erkelı San'at mektep:erile Ankara inı••t uıta 

mektebine bu tene de m01abaka ile leyli meccani talebe alına· 
caktır. MOaabaka imtihanı her •İllyet merkezinde 'JO. 8. 934 
tarihinde yapılacaktır. Taliplerin bir 11tida ile viliyete müracaat 
etmeleri illa olunur. (4470) 

ile m6racaat edilecektir. (i o .. 
A - Nufus tukerui "Talebenin yatı o:ı iiçtcP a. ç 

on yediden büyük o'mıyacaktır. 
8 - illı mektep ıahadetnamca'nin as' ı. 

C - Atı t•badctnamesı. 
D - Dört tane kartooıuı vesika fotol!rafı. ~t'ıtl 
E - Müracaat ve kayıt müddeti 18. 8. 9~4 günD 

1 1ıt•' 
kadardır. Müsabaka imtihanı 20/8/934 tarıh ınde yapıl•C~4;~ 

Nafıa Vekaletinden: . ec1·''~ 
11 Ağustos 934 Cumartesi günü mfoakHası ı~r• 11ıc•-'p 

olan Afyon · Antalya batb birinci kısım intaalını aıt . .,. ı/919. 
projesinde yazılı geçit tarihi 30/6/9:,,S ve ikmal tar•t.• (4JJ'I 
olarak taıhib edildiii ilin oluaur. 
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l~k l'unu,'a kar~r yürüdü. Ebüi.b- r:at sürdü. Eıki beni Hah hükumetinin 
'lı ~definin yokluğundan istifa ede· ayrı kalan parçalarını birleıtirmeğe Jğ• 
~İi tantin'de ilanı hükümet etti. ratb Gabeı'deki ibn Mekiy'yi kaçırdı. 
~~ •r tarafta Ebu Zeyt Tunus taarru· Tarahuluı'taki ibn Tabet hükumetcij11.i 
'»~ı:;:.uvaffak olamadı. Konstantini df' tabiiyeti albna aldı. 

·,._ •ı. olduğundan düıman olarak 
·-,: y • ·• Arap kabilelerini itaat ettirdi. Denizli 
• 135Ul"\idüğü Ebu İlhakla birleıti. ltalya hükUmetlerrlt! münasebetleri iyi 

~tb\iı_ı:_ de beni Merin Kostantini al· idi. Korsanlan yaptrklan vukuat netice· 
~" • rrıukavcmet etmemi§ oldu- l k s· ·ı Obu ı,·· ıi o ara ıcı ya, Venedik, Ceneve, Piz'" 
ı"\~ onnetlerle garbe yo!Jadı hükümetleri bir haçlı donanması yaparak ''- ;.e denizden kuvvet göndererek celipCirbeyi aldılar. ldareıini Sicilya hü· 
tL l ~aptetti. 
"" b kumetine bıraktılar 1388. las?. ! ~ aa.ni de Mehdiyeye çelcil. 

"'Y 1390 da Franıa'nın da içinde bulun· ..a.. l rıı ıe.ne içinde Merin hükü:.n· 
·'"'"" il~ T duğu yeni bir heyeti Seferiye Mehdıye 
~ ' tİdin unuıtan Zaba arapları · önüne gelerek muhasara etti. Şehir dü§e· 
"'- tıL te ebu lıbak gelip Tunusa 
\o ~ eı d cek hale gelmiıken Ebülabbas bir imd_ t ~ ~ •• - na a Tarabuluıgarp müda· 
t • ~ı'd kuvveti ile gelip kurtardı. MuhHara e· 
'iaı. ~ . e otuı an İbn Mekki iımin· 

D ı..~lll,lı • d denJer de çekilip gittiler. 
~ 1 __ • 1 areai altında bulunan ce· 
dt ~~ ile müttefik idi. 1399 da Sicilya'hlann Tarabuluı'a 

ıL . bu lıh-'- . B .• . M . kar§t olan taarruzları tamamile boıa çık· 
.~ <l}.1_ •uu tanı UJıyı ernı-

"'· Be · tı. Cir~ birknç defa alındı verildi. Fakat ~ dt ..... nı rnerin hükümdarı Ebu 
... Utk··ı· her kimde oba Cirbe sene bir nevi iıtık· 
1, "u at ve gaile çrkannak 1çin 1 ha! . d 

1394 
d Eb ı 

''-ji)i' "'Onstantine ve Ebu AbduJ- alini mu aza edıyor u. e Ü.-
L~'f( • ._ alrnağa " .. d d' Eb''labL- ebbas öldü yerine oğlu (Ebu Fariı Aı:u:r) 
"il """l Old .on er ı. u <lllll 

1\1 '-lla)ı :ı,· u, konıtantini aldı. Ebu geçti. 

.,.~-r, ~tü.~~Y Yapamadı. Binaenaelyh 

.'llt "' 1' uıneti Tunusta Ebu lıhn· 
~>~ 01\ıta t' d !:' --qoe ilci n ın e Ebülabbaıı ol • 

• ~t 1~Ye bölünınn, idi. 

il~... Ebu Abdullah Bujiyi zap 
t1>· lene ·· , l:L IU.tt:.ı,. ~uç parça oldıyaa da 

~~""" .\l:ıdul~ hu~~ın edip Bujiyi alıı· 
~'Ocr.~t k alır oldürdüğünden ,,.ne 

al.a. aldr ... h .. .h 
~~""'il l:bu · met ur muverrı 

' l....~~aı 1' Abdullahın mabeynciıi 
'lı ~)'Ot'd unuıu da a'.mak için bir 

)~ile he. u:. l369 da Ebu lıhak ö.. 

'lı •~ti. ~U2! Çocuk olan oğlu .t: . 
~~ l' Undan iıtifade ederek 

~11\d )>oıı::;unu ~ptetti, Ebülbe1utv1 
"- a L._ ı, fakat b' d'kl . . 
"'" "'llttığ d ın l erı r~mı 

"' ~ .. ltalktı (
1

~ an Ebülbeka da mey· 
~lclıll\~ . 370); binaenaleyh beni 

-~ ~~ bıtli~i. hasıl oldu. 
larıhıne kadar salta· 

2 - 3 beni zeyan ve beni mertn 
hUkOmetleri (1393} e kadar 

Bu iki hükumeti11 1269 dan 1393 eo İ<a· 
dar olan tarihltri birbirile mütemadiyc.n 
muharebe etmekten ibaret gibidir. Bina· 
enaleyh ayrı ayrı yazılması aynı vakayi
in iki defa tekrarı demek olacağından btr 
Jikle yazılması mecburidir. 

Beni Merin'in beni Zeyan Abdülvaad
ler'le hudut!arı takriben Moloya nehri 
idi. Beni Zeyan'ın hukümdarı 't'ağmura· 
ıen ( 1) beni Merin'in barı,mal: dü,manı 
idi. Beni Merin emiri ebu Yuıuf Ya1'up 
iıe Yağmurasen'den intikam almaktan 

ba~ka şey düşünmezdi. Fakat evvela hü
kfunetinin bazr yerlerinde asayı' temini· 
ni lüzumlu görerek 1270 • 1271 seneleri· 

( 1) - Düveli islamiye tarih: 

11.flnl tfUl!WSO l~Wtnl!H (t) -

a!!~q auOAf!W >t"~nq "!C\ !Papw uı.ıeıueıtı5 
:>up!.ıl?lf :ıa..<ue.u\ a1!uvuua1 (6091) uaw 
·~&.ı au!q.ruq eqW? 5!! !'I !P! apd!z .nıpv.'f 
o !P"Pll UUVjUng ·npu~'il'>W u1.ıvı.ıow 

!AOl1'1~!1!A ;rnpınsqew öM u!Buaz uo uru 

-vpv wmı A ·nt!wawapa JV.ıeı.ıaq !.ıaıa>t 

•!!lf<lJ un:ınq uapa J!P'Pl ueııo.Auvdıı OK! 
·:>tu.I nq ;e'fVd '!PHPaıdez vıvua.ı~ 

'!P.1!1aıt r.unuoı aA r1'fllq au!t! 
:ıı .. .ıa&ıw.ı<>A la.<!wwaqa a A ·ıpewuvu! 

opunp1 nq putıu!p.ıa .:1 l•>fv .:1 ·9t!w:ıa1 

•AHI ıuı~v:>tıAıd11lf IUUll(ld•'t U!Jl!l!.:I aA 
:>.ı\uns a.ıa1!51a.n.<!z ud!-JS!.l!ıf ap aı-'~ 
uvpunq a \ ru1~11:>v>p.A aupapaz!1 ıuıuı 
. .ıeArp 'd!.ı!l~>t apu!IOl!(!'I aweW•)I rur.ı 

•l!fl.lvA!lS!-1!'1{ u!:ısm.:ı as.ıaız•W>ta5 !"Pano 
u:..ı.nııvua.ın .ıvuo.<uedıl .ıa~<> 'la.ıa.ıapa2lt 

ıu1~epV1f.lll .ı!q al! ııeded hıq l.IIJHUVW 

uv>t•!ıuv.ıd 5nppn){ (.Avqt!Alr)I) puvu 
•!p.ıc.-.:1 uapa ıuesvqnw !U!saı•'I ıez.Aag >ı•I 

•V.IU ng '!P! !ta.ıawaı U!lO.IAV.I nq !laW 
-5a3 aupana zaı za1 uı.ıep'-'ı das !<uJ !' 
-atll>f e.8vjVJN ·ıp.ıvıfirwfiqv~ vŞ"ewını ruu 
·qıdeJt z!uop d!pa apıa pamqv• '.ıeıtnw 
·ın.<oıı ataw.ı!l!q ?U!J:>tfi! uapawi!la.< wrp 
-.ıııA e:>un.Anp paqeq nq auo..<uvd•J !Pi 
· U!!:) •rpe.rd \?UVwinp '!P11A1!1f ng 'fl'fl3 
!1.l!}lVA3} UV(>fv:>V.lftA IA8AU8dl f d!(aJ OIJ 
·!sewuvuop !.ıa~!P •nsnp.:.ıo !•!.ı!q 'au!.:.ıaz!1 

ı.ıeıewfiuvq aueıııuvwıo 8J.1'8(1IJ111W 

( l) ( t6.,l / 968i') ·npunı 
-o 11q!1esnw ıısıe •ı.ımw (aıµ.ıei 'l•wu•ı 

•f't ap•! eptawunıo uv.A!w.ıap uvpurpı.ı•ı 
!1ôllUIJ'l9tf .ırsrw "'"Plo uepurpntAa u!.< 
·'1W8.1\1ff) arr'I 5n ueunıoıd•z u11pu1pra1 
nınp.ıo .ı111w !JfVf11AO .ın>ın:J •.ıuoı uap 

-aqa.ıeqnm .ı!q 'l!ıauaı iaq uv.<rw10 p.ıai 
!qHv:> aı ıtad u!5! nınp.ıo ııuewıo ·np10 
pn.a. a.<a:>!lau .ı!q !Pnuloq !q!l'lt:> qe.ıa11ez 

-nw U!U!1!5ıa ınunı an !lffiW "!P! apa.r 

·aq•11nw ep111w !.ıaqu11pu11w11z !(Alil( u!~! 

cn'"'f nq •p !q•.ıvın.A..<Hv !1J!}W .ınqbw 
öa(pıWAU!! dVJV 8((0W •np.ınmaw 11Z.IU 

nun1n1teAv1 uruı.ı11pw~'l!!lf ınunı u!5! 

ni buna &arfetti. 1271 de ebu Yuıuf Tlem 
sen üzerino yürüdü. lıli vadiıindeki mu· 
harebede Yağmurasen'i müthiı bozgunr. 
uğrattı. Tlcmsen'e kaçırttı, ve Tlemıen'P 
kadar takip ettikten sonra geri döndü. 
(1272) 

1273 de Sicilma,e'yi zapletti. Muhl\· 
Eızların hepsini öldürdü. ( 1) Moloya 
nehrinin garp tarafını kimilen eline al· 
dı. Bundan sonra lıpanya cihetine ehem· 
miyet verdi. IL·i dtfa lıpanyaya geçe • 

rek epeyce muvaffakiyetler kazandı, tf'k· 
rar Afrikiye'ye ge:erek Yağmurasen'e 
ittifak teklif etti. Y ağmurasen beni Me· 
rin'in ebedi düşmanı olduğunu ıöylıye· 

rek ittifaka yanaşmadı. 128i de Zeyani' 
lerin üzerine yürüyerek ordularını boz
du. Tlemıen'i muhasara ettiıe de alama-

ciı, geri döndü. lıpanya'ya gitti, Orada 
bazı muvaffakiyetler elde etti, haylı ga
nimetler topladı. (1283) de Merake4'e 
döndü. O tene de Y ajmurasen öldü. Ye· 
rine oğlu Oıman geldi. Ebu Yakup Yu· 

suf dördüncü defa l spanya'ya geçti ve 
hu defa 1286 da Elcezire civarında öldü. 
Merini tahtına oğlu ebu Yak-Jp Yusuf 
Ennaıır geçti. Merin'ler için en mühim 
taraf hpanya olduğundan yeni hükum· 
dar enela oraya cıttı. Geri geldigi vakit 
1287 • 1288 de her zaman olagelen İsyan· 
ları yatrıtırmağa çalıştı. 1290 da Tlem· 
sen üzerine yürüyüp memleketi tahrip 
ederek geri döndü. Tlemıen hükumdarı 
Oıman Merinlerin lıpanya'da mqcu'i· 
yellerinden isti(ade ederek beni Merin'in 
miittefiki olan (beni Medil ler üz:=rine 
Hker yollryarak cezalandırdı; ( 1297)de 
ebu Yakup tekrar Tlemıen'e taarruz etti. 

( ı) _ Sicilmase Tüfeylatın 60 kilo· 
mr.tre §arkında Atlaslann eteğinde (.:iz'\ 
nehri üzerinde pek büyük ~ mühim bir 
kasaba idi (kamusülalam) şimdi harap· 
tır. 31 derece arzı şimalide ve (Tafilelt :
Tafilalet) mıntakasında (Erriçani) mev
kiinin 6 kilometre cenubundadır. 

1f!JtA~:nnaJ!Alf'f.t (C) 
• .ııı~ıwcızeı< DIJIP !lt! ll•.ıtıo ı-ep 

-n:w •.ı:ı:>:ı;pnw apıaıq!Jl?l W!Z!S: (ı) 

laq<lıınınw !apıı! 11pu1111.ur ;1111w an apı 
·u11wıo "!Pf021 •ınqul?JIJ !'!51a ınunı .ı!q 

!!WV'{ !.<aA'!paq d<lna.ı!!w uepuıRfdWJpf 

S!P•'f !,,H al! W!P•11!Ul!l"'I •ı.t•nu "!8 
·ıppı !!unu!? uıuq 'fO.I 

-a.ı!lt a.<v.:.ıe !-'!wa snunı ua.ı~! nu.fqı•ı 
·U•'lcpz !ap!q.ı!q u!u!.ıaı:ıaw~>tn11 .usrw H 
IJUWWIO WJJ(.llli Uöl'f.llJl.IDf a(A!?'f m!(I! !J 
-qa '•1d.ı~ "!P! i!w•wpS nuos :ı•JPI i!ID 
·.ıao\ r!Vp z!?.I .ı!q snuunA !A!"OKI ~aı~ )f•.ı 
-ap!J e.ıvını o mruıu\?uop pfl?pu11epnw 

·n>t •?H t•Wa}{ ZIUfd um~pJUWUllO 

"!P.:.ı~ıi!!Wi!!p aŞ!lJ!BJ': ~·ıo JAW 

uı.ı•ıue.(!11!.1!'{ eh.a~n •hJ.!:!n aı!-'!q.ı!q •p 
~.ıaııaw'-''ln11 W!I'! !'lt?PV'IPJV ·!pawa~ 
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Gene muvaffak olamadı, 1299da büyı. 

bir ordu ile Tlemıen'e musallat oldu mı. 

hasara etti. Bu muhasara 8 ıene devar. 
etti. Bu muhasara esna11nda beni Merirı 
ordusu Tucin ve beni Mendil'leri ituıe 
ıokmu~tu 1303. Beni Zeyan hükumd rı 
Oaman (1304) de öldü. Fakat m uda!u 
zayıflamadı, Oğlu ehu Zeyan hii'rnmctP 
varis oldu. Bu sırada Gerneta emiri oer 
Merin hükumeti ile bozu~tu. Tleımeı. 

muhaıara11ndan istifade ederek Sep!e'}' ı 
aldı. Beni Merin sülalesinden ve aaita 

nat iddia11nda bu!unan Oıman bin Ebul· 
ula isminde birisini Fas'a saldırdı. Bunıt 
ka1"41 beni Merinin gönderdiği kuVYet 
mağlup oldu. Maaınafih ebu Yakup mu-

hasarayı ka1drnnadr. Seki'Z ıenelik çahf· 
manın meyvasınr toplamak İstiyordu. Fa· 

lıat 1307 de bir köle tarafından katledil
di. Yerine geçen torunu ebu Tabet Tl~m· 
ı;en muhasarasını kllldrrdı. Osman bin 
Ebül'ula ile uğra,tı. Bu müddei hüküme· 

S ' . tı Septe'ye kadar kova!adr, ve epte y1 

muhasara etti. Fakat 1308 de öldü. Kar· 
deti ebu Rebia hükümdar oldu. O da ibn 

Ebül'ula ile uğraıar;;.k İspanya'ya kaçır
dı. Septe'yi geri aldı .. Fakat bu da aı: ya
tadı 1310 da ölerek yerine akrabaı:n:ian 
ebu Sait Oıman'a bıraktı. 

Beni Zeyan biikumdar ebu 7..eyan, 
Tlemsen muhasaruındnn kurtulduktan 
ıonra eski memleketlerini İtaat albna 
ıokmak jçin tarka doğru ıefere çıktı. 
Tekrar memleketlerini ele aldı. Tlemı'ln' 
e döndükten ıonra l 308 de ölerek karde-

,i ebu Hammu hükümete geldi. 131 l ve 
1314 de Jark eyaletlerini dolqtı, ve Te· 
neı Morrarua'Jerile Tucin'leri itaate al
dı; kendir.i ŞetiPte kalarak ıarka ıönder· 

eliği orduyu tarassut ediyordu. Kuman· 
danı (Meıamih) Cezayir ve Dellisi aldı. 
Henüz dönüp Tlemsen'e ge!mişti lci beni 
Merin hükumdan ebu Saidin taarruzuna 
uğradı. Tlernsen gene muhasara olundu. 

f mt ebu Sait bir teY yapamadan dö"dü 
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1314. Bu tene içinde ebu Hammu oilu 
ebu T~if'ini velıil brrakarak Buji'deki 
beni Hala emiri ebu Y ahya'ya kartı lair 
ordu ıönderdi. Ve kendisi ıe11e Ş.tif'de 
kaldı. Orduıu Buji'yi muhasara ettiM de 
zapta muvaffak olamadı. Ebu Hammu 
otlu tarafından öldürtüldü. Ve ebu Ta· 

tirin yerine geçti 1318 ebu Taıil'in 1321 
ve 1322 de l.eni H;&tt aülaJ•ıile Vf' Meh

met bin ebi Amran iımindeki iıi l'eısle 
uğrqtı. Baaan salip ve hazan mailup • 
o~arak boiuıtu. 

Beni Merin hükümdan ebu Saidia ilci 
ojlu vardı. Büyijjij EbülhuMn küçüiü 
f.bu Ali. Ebu Ali birkaç defa iıran etti. 

Her defuınd. babaaı oiluau matlup et
ti. Fakat aff-1..- Sicilmaae'ye kuman· 
dan yapacak kadar zaaf ıöıterdi. l 130 
da ebu Sait öldü. Yerine Ebülba .. en Bu
jı hükümdarı ebu Yahya ile akraba idi. 
S.ni Zeyan'ın Buji'y• taarrıounda im· 

oat ederek ebu Y ahya'yı kurtardı. Bu ıı· 

d Sic.ilmaae'deki kardeıi ebu Ali Mr.İ 
ra a T ifi' il lN...._· z n hükumdan ebu •t n • • ...., •• .eya .. . .. .. 
relc iıyan etti. AbdülhaMn, uzerıne yuna. 
yerele tuttu. v. babM11 aibi ~rhıunet 
etnıiyerek boidurdu. Granata hük*İm:la· 
rı birkaç defa beni Merin'don istimdat 
etmiı fakat (Ebülhaıen) yardım edece&. 
kadar kendini kuvvetli ıörmemitti• Yıt:
ıua 1327 de otlu obu Malik kumandaaın· 
da bir kuvvet ıönderdi. Bir dtıfa da 1330 

da bir kuvvet ıöndererelr Cebeli Tank'ı 
zaptetti. 1335 de Ebülhuen beni Zeyan 
1'ükChnetine taarnuı ederek rene Tfer.1· 

aen'i muhasara etti. Bu da iki sene ıUrd ii 
Bu defa tehir zapt n yajma edildi. Ya· 
rah olarak tutulan beni Zeyan emiri "bu 
Taıifinin batını keatirdi, 1339 da ofal· 
lan iıyan etti. Onlan tutturup hapae at-

tı. Afrika'da dütman kalmaymca lıpan· 
ya•ya ıeçti. Fuat orada karada ve de
nizdeki muharel.eleri muvaffakiyetsiz ol· 
ctu, otlu Abdülmalik ı:ehit oldu. Kanıı 
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düımanın orduıüı 1aima•• .. nuıada 
öldürüldü, kendiıi de Afrika'ya döndü. 
Beni Hafı'tan olan kar111nrn yerine oııun 
hemıireaini istedi. Muvafakat ettiler. El
fadl kız kardeıile Faa'a aeldi. 1346 a:ynı 
zamanda Buji emiri ebu Y ahya'nın vefa. 
tile (ebu Hafı Omer)in hükUınet ıaıbet· 
meai üzerine (Ebülbaıe) bir ordu ile be
ni Hafı memleketlerine ıirdi. Her taraf. 
ta hüınü kabul ıörerek ilerledi. Buji'yi 
alarak Tunuı'a kadar yürüdü. Ebu Hafı 

Omer'i C".aabeı civannda tutturarak öl
dürttü. Tunu sa ıirdi 1347. fakat kayın 
biraderini bükUmete geçinniyerek yal· 
nrz (Bon)a tayin etti. Diier taraftan 
zaptederek bütün timali Afrika'yı bir el· 
de topladı. Fakat bu hal pek çabuk zeva· 
le yürüdü. 

( EbülhaHn) kayın biraderile Af Pİki· 
ye'ye ıelirken Morrarua ve Tucinleride 
beraber getinniıti. Arap Hilili kabilele· 
r; iıe her tarafa yayılımı ve bir ıurit un
ıuru olmuılardı. Hepıi de Zeyani boyun• 
duruiundan kurtulmak istiyorlardı. A· 
raplar ıon Muvahhidin ıülileıinin tonın· 
lanndan olduğu iddiaıile (Ahmet ibn Os 
rnan ebu Depuz) adlı bir terziyi saltanat 
davaaına kal• .. dılar. (1) ihtilal ettiler. 

Kırvan'ın ıimalinde ( Ebülhaaen)i boz. 
dular. Ebülhaı .. n Tunuı'a çekildi \'e 
tehirden maada memleketler elinden çık· 
tı. Bon'a tayin ettiii kaynı Elfadl Bıaji'y1 
Koatantin'i aldı. Ebülhuen Tunuı'a · h· 

kddıiı zaman Tlemaen'de oğlu ebu ( A· 
nan) bulunuyordu. Mahvedilmit ol•n 
beni Zeyan ıülilesinden evve! Yuıuf Oı· 
man isminde biriıi de Abdülaadlardan 
bir ordu tcıkil ederek Tlcmsen·o doitrıı 
ilerliyordu. Ebu (An~m ) babınmın öldü-

• Ü haberini alarak tahta cül•ıı etmek Ü· 
g •. Eb cı· 
zere Tlemsen'i bırakb ııttı.. u oı:.u~ 
cie Tlemaen'e girerek kardetı ebu Tabet 
le birlikte hükumeti ele aldı. 

---cI> E~·de bir (Ebu Zeyan) ıe~ 
miştir aayfa 89 
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aa eiftrlnda Riyad mevkünde rene ordu
lar brtdqb. llu defa ebu Yahya y .u-a
landı ft bonlclu. Buji'ye ~ekildi ibn Am 
na İM Tanuı'a sirdi. Beni Zeyyan'ın 
kumanaıile müıtereken hükumete bat· ...... 

ElMa Yahya oflu Zekeriya'yı ıöndere
nk (Merin) biikumdan ehu Sait'ten 
)'U'dım diledi. Eı.u Sait muavenet vadet· 
ti •• TlemHn \berine ilerledi. Beni Zey· 
yan ordusu pa,itahtrnı müdafaa tçin 
Tlemıen'e ıitmefe mecbur kaldı. Ebu 

Yahya 'da ıelip ebu İbn Amran'ı kova· 
ıU Tanuı'u .. ri aldı. Muavenet makıa
clı haad olunca beni Merin orduıu da 
Tl111tMa önünden çekildi. (1330). Ebu 
Tatif llknatıclaa kurtulunca ıeıwı Buji'ye 
taamıaa kalktı. (1330) Bu sırada Merin 
hükW..clan ebu Sait ölmüı yerine oilu 
Ebülhuaen seçmiıti. Bu zat beni Hafı 

h.,..duundan kız alarak akraba olmut· 
lırdr. l•ni Ztyaıun Buji'ye taarruzunu 
,&ünce o da imdatlanna yürüdü. ~bu 

Yahya ile ittiaal ha11l etti. lkiıi birden 
beni Zeyaa'ın üzerine yürüyerek knclu· 
lar. Slıhildeki müatahktm yerleri elJerin· 
O.a aldılar. 1346 da ebu Yahya öldü; 
(31) MD• hükihnet etmlı uimli bir zat 
idi. Kardeılerinden ebu Hafs Ömer ebu 
Yahra'nm ofullannı öldürttü. keniisi 
hUldhneti .Une alm. Ebu Tahya'nın oiul· 
lannclan Elfadl knr: kardetini Merin hü· 
kGmdarma gelin rötürmüıtü. Ondan do
layı Mafnp'ta idi. Ehu Hafı ' Ömerb 
aaltanabnı ı••P• üzerine Ebülha11en ka
yia Wraderlni alarak hir ot-du ile ilerledi. 
Her tarafta hüsnü kabul rörerek celiyor
lardr. Fak• alman yerlere (beni Merin)· 
lerd•n muha!nz.a J,;..., .uluyGı·Ju. Ordw ·ru-

nuı'a airdi. Ebu Hafı Omer kaçtı ise df' 
tutulup kafa11 keaildi. 1347 de Ebülbaı-

au kayin biraderini Tunua tahtına oturt
madı yalım (Bon) hükumetine tayin et· 
ti. Beni Hafı'lann memleketini de kendi 
memleketine kattı. EbülbaHen bir arap 
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ibtililine Kuvan'da mağlup o!ar' J 
nuı'dan Maada memleketleri ttlf 1 
sırada (Bon) da hulunan (Elfa'1~ 
feliiini ilin etti, ve Buji'yi ~ ı· 
aldı. 1348. Ebülha11en Tunua'~ ~ 
bülfadl Tunuı'a da taarruz etti. ~ 
aen denizden Cezayir'• sitti, F~ /, 
f•dl bu ıalebeden iıti!acl~ ed-:;'. f 
lrü araplar onu da devıntiler. Y ~ 
deti ikinci ebu lıhak İbrahim~~ 
dar yaptılar 1351. Ebülhaı;eıı ~ 
deri Elf adl'ı hükumete ı~ ( 
prka sefer ettiii eınada Buji'cll 
Halı) ıülaleti hük\ımdar 

ebu Abdullah Mehmet ve 1' 
kardeıi ebu Zeyt Abdu~ 
Ebülha11en bunlan Mağnba ~ 
Fakat ebu inan iıyan edine~ _:_M' 
ca tutmaia lüzum ıörmed~ 
beat bıraktı. Onlarda meınl ' 
lerek hükumeti ellerine aJdrl~· ti"' 
aelyh beni Hafı hükumeti ( oW 
ve Koıtantin) de olmak ü:ıe,. 
mıt oldu. . 

1325 de beni Merin BIÜ~'' 
ve obu Abdullah'ı alarak 11 ~ 
dü. 1353 de Kostantin' de ebll 11' 1" 
ıı bir ordu cönd'erdi. Eba ~ 
ı·ini) ler araaında taraftar ~ 
dile Ebülhaıaen'in oğlu :=:i,;.t' 
finl bükmndar ili.n ve k ) 
ittihu etmiıti. (Beni ~_, 
yakfatınca ebu Zeyt bu ıı1" 
dan tealim etti 1354. E~ ır'I' 
lebbaa isminde bir kard;~~ .,.. ... 
de mühim bir kuman~ • JıJli 
du. Ebülabbaı kendi11nl 'tJ .., 

Tu""' . 1 
J kuvvetli zannedere~ s ,ctı' "J 

ikinci ebu İahak'a ta~eriıs'iı'l; 
muvaffak olmadı. Benı ....:..,. 

aserv-
K oı tan tin' i muhasara•• rJ- '.,. 

. il o ta ıo-# ,., 
ebu Zeydin daveti e .• .,.ıı~ ıJ 

... fi\.. ? muhasarayı kaldınnaJ rı.a•" 
· ta•' ol Ebu Zeyt beni Merııt bba'' IC 

tulunca karde•İ Ebül• 
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::Y~. telifi), 1284 c!-: Buji'yi zaptedf'rek 
ettjbnuntab&p) namile halifeliğini ilin 
't · Bu halde beni Hafı hükumeti ıarktı 
d 

11~•'ta, ve garpta Buji'de ikiye ayni· 

C ı. bu Zekeriya 1286 da amcaıına hü
llaı. etti F-•-(he.ü · -at ebu Hafı Tlemıen'deki 

e . Zeyyan) erniri ve ebu Zekeriya'nın 
lllttesi Oım• .. 'd . . 

1 d11 .. -. an muavenet ııtemıı o. 
lllndan Oıman'da Bu··· " "d·· B lı-U .. .. Jı ye yuru u. u 

~rn ıorunce ebu Zekeriya Buji'ye kotlu, 
lıii1cC:-'1 da kurtuldu. Bundan sonra ki 
ıc_.:ı unı.~r 1293 de Ebu Hafı'ın ölme,ine 

'llllt' ıy . d'I 
L· ) 

1 l'eçın ı er, yalnız bunlann bir~ 
QJt taiJ 
l)elJ, ~ uiraıhklan aırada Amiral R.,jer 
d• d.orıa 1284 de Carbe'yi almııti. 1289 
hlıları katal•nlar Tarahuluı ve Tunus 
~T "- taan-uz etmiıler1e de bazı yağ
ttaıa ~n baıka bir ıey yapamanırılardır 
~'İ ... aft 1295 de öldü. Yerine oğlu ebu 
ll11 d (Mehmet Vaaik) Jakabile geçti. 
~-.; •) ebu Zekeriya ile bozuıtu. (Beni 
't1~ rı den imdat iatedi. Fakat onlar 

~~e" ~~haıaraaile me~gul oldukla· 
hl- ftıuhım bir yardım edemediler 
~ 8 .. , 

'e tt. bi UJı Ye kadar aıker gönderdiler· 
ı ıaao) r tey Y•Paınadan dönüp gittiler. 
~il f:b.a de ebu Z~eriya öldü. Yerine oğ
'ti ı-: ~ Halıt geldi. Bu zat Vuili'la 
l>i..Jeı~·ll~ı. Beni (Hafs) hükumetinin 
~ .. ..,ll~ı İ~in Ebu Atide i)e Ebulbeka 
lii..._ elif •~e Y•pblar. Hangiıi evvel ö
!~ hitıerı onun hükumetini alıp mem· 
ôl\iııc. ı:!ecelrti. Ebu Aıide (1309) da 
'°~le lıiilcrtı~)~~· Tunus'a girerek muka· 
~ilci unu yerine retirdi. Fakat bu 
&tt-ıı.ti .1•eııe •iitdü. Ebülbeka zulmü ve 
..._. "( ~ 1 

e ahaliyi dilrir ettifinden oğlu 
~'-et.., ~ ehu Bekir Kostantinde bü
~ bit 

1 
n °ltındu. Babaıı oglunun jze. 

._.,t °J:" IÖndennek üzere iken bir 
~S: 'Vacııı daha çıkb. Ebu Hafı'm 
11.ı. Onih da?. (Ebu Yahya) Zekeriya 
'-•''-ıı -t•ru ısrninde bir ihtiyar Tarabu
ott._"11 b llnu, Üzerine yürüdü. Ebülbft.a 

"- "-tıı ;.:~~ralr hazırladığı orduyu bu. 
adı. Fakat bu iki aaltanat ela-

(l.ZZI) ·.ı111npfoq 
drıını uepu!-'!paw1e ınqe)f •.raı?Ha :J!IJ'(91 
"J!1S! anp11,mpawqaw .ıarq..<as ·!1i?W1a 
"H! !"!JGJ!(!'f ôl(!Wvu unwaaw13 'la.rapa 
ue..Cs! eın,mq~ ep,11..Cuedsı ·ıppJf 11psJWH 
!u;,q vp •puıu•wez ununq ınun ı • ( ı) 
·.ıa1!P.ı!1e.1 !.l!P"IO lf8f1npqv ıawqaw nqa 
"f~t) U!U!bp.tlt'( aupa..( Unang '.111(1118 1!p 
·::.ırot unlt 5e>f.1!q ölA .19f!P.1!PU! ır.ıuot au 
-a5 .ı!q l1?'fV.:1 ·.ıuınn.ıhıo ırıqvı aı!P• 1!'1eA 
·[!!pqv ·.ıvınpınq ruısır:>wır ur,.ı11u111ınw 

·13 JnınA Ul?IO .nı..C!Jq! .l!Cf !A! 'apunvq 
!PU~:ıı !.l3(l{Aal "!P!'l'l1?Anw ·~Pi!? "'l!•aq 

nem Ebu Y ahya'Jaı aralarında bir itti
fak yaptılar. Ebülbe.ka'nın oğlu Ebu 
Yahya Buji' ye yürüdü orasını aldı hü
hümdar oldu. Ebu Yahya Zekeriya Ellih· 

yani de Ebülbeka'nın ordusunu bozdu ve 
kendiıini öldürdü. Tunuı'a girerek hü
kumete geçti, (1311) de Buji hükumdarr 
Ebu Yahya genç ve mütetebbiı :di. 
(1314) de beni Zeyyan hükumdan ebu 

Hamun'un taarruzunu ve muhaıarasını 
defetti. Sonra da Tunus'daki lbnillihya' 
nın memleketini zapte kalkııh, en-ela 
(Oreı)e taarruz etti. (1315) ve(1316) 
senelerinde muvaffakiyetle döiüıtü. 

lbnüllihyani ihtiyar olduiundan Tu
nuı'un müdafaasını oilu ebu (Dorba)ya 
bırakarak kendisi Gabeı'e çekildi. Ebu 
Dorba Mustan11r namı albnda haJifeGii
n! ilin etti. Memleketin miidafaaıı vaıı· 
talarını hazırladı. 1317 de Ebu Yahva'· 
nın Tunuı muhasarasına kartı durdu. r:. 
bu Yahya Kostantin tarafına çelöJıneie 
mecbur oldu. 1318 de ebu Yahya tekrar 
taarnız etti. Ebu Dorba'71 boanılc Kır

van'ı ve Tunuı'u aldı. Ellibyani lıt..en. 
cieriye'ye gitti. Ebu Dorbe Mehdiye'y~ 

çekildi. Altı Mne kadar orada ko1'9anlık
la uitıaıtı. Beni Halı hülr11meti ebu Yah. 
ya'nın eli altında tekrar birleıti. Bu ~ir
lik 30 aene ıürdü. Maamafib Tarabuluı 
müıtalöl, ,.ahut anal'fİ halinde kahnııb. 

1324 de beni Hafs'lann btitün düı· 
manian birleıtiler. Tlemaen enıiri 'bu 
Tatif'in ve daima Mehdiye'de bulunmak
ta olan ebu Dorba, ( ibn eba Amran) ve 
araplar hakiki bir ordu yapblar. İbn elti 
Amran araplarla daha cenupta iken ebu 
Dorba ile Tatif'in onun selmesini bMJe
miyerek Tunuı'a dofru yürildüler. Ebu 
Yahya bunlan mtikemmel bir hozgun
luia uğrattı. Sonra ibn ebi Amran'a dö

nerek onu da kaçırdı. 1324-1326 da beni 
Zeyyan'la ve araplarla uğraıtı. 1329 da 

Yah.ya'nrn aleyhine bir ittifak daha oldu. 
1324 muharebe.inin oldutu Marmeoen· 
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Tunuı'a tılolmıı olan Ebülhaıen kay
nı Elfadl'm hücumuna ufrayınca Tu
nuı'u IMrakarak denizden Cezayir'e git
ti. Kendiıine taraftuı ... bulup etrafını 
kendi emri altına almafa baıladr. Fa!cat 
Ş.lif civarında Tlmmen hülcumclan ebu 
Saiclin kardeti ebu Tabet kumandasında· 
ki orduya maflup olarak Varaeniı'e çe· 

kildi 1350. Sadık taraftarlan orada dn 
kenclilİllİ lıtrakmamıılardı. Onlarla bera· 
ber c-ba sitti Sicilmaıe ahaliıi kendi
sine mmmuni)'etle ,.hrin kapılannı açtı-

lar Fakat burada da oflu Ebu Anan'ın 

hücumuna ufracb. Daha Cenuba gitti, 
dolapp Menıkeı'e reldi. Orada da hüs

nü bbul ıördil. Ufak bir de ordu te,kil 
etti. Ebu Anan babaımın üzerine yürü
dü. Ormnirrebia Jcenannda olan muhare

bede Ebülhasen mailup oldu. Müıkilatla 
callllll kurtardı. (13Sl) oğlu lehine te .. ki 

saltanat etti. Biraz ıonra da öldü. Ebül
haHn'in yefabndan ıonra Ebu A'lıtn 

müttefik olan beni Ze1an hükumdarı t!bu 
Saidin üaerine yürüdü. Mülhit bir muha
..-.,.ı bandı, Tlemıen'e ıirdi Ebu Sa
idi .. ır edenle öldürdü. Eı.u Tabet Şelif 
mıntakaıma kaçtı, Mni Zeyan hükumeti 
..... clnrilmitti. • 

Eh Anan'ın babalı sağ iken gelipte 
Futa ultanatı saıbettiii zaman babası 
nm enelce mmnlelıetlerinden alıp getir· 
eliti M AbdulW. ve Ebu Zeyd'i Hrbest 
bcnlmut •• onlar da uki mülklerini si· 
dip uhtebnitlercli. Bu clefa 1352 de Bu· 
ji'dekiAbdullah'tan ıehri aldı. Kostantin 
QerİM de 'bir ordu 70llaclı, fakat bu defa 

w heada• IODf'aki teıeblJüaı.rinde Kos
ta.mn .JamaclL 1357 .. tekrar bir taar· 
nasla aJmaia 11111n&.k oldu, ıonra Tu· 
naı'a 7'irii•ü, n upt9tti. Her tanla ua· 
idlmt n daima iı1an ft ibtilil ile uiraf• 
mata IMllW1111Ut olan Arap kabilelerini 
tedip 1fia Zalt'a lradar üaerl...U. yiiriidü. 

Fmt orcluıu ıi1ui antrikalarla ifıat .... 

ltibnit ft Mftrdea bdmut olduiundaa 

.1111pa>1 e (Sosa.> uaAez nqe 
(.ıenuuAez) uuAez ıueg - 't 
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dağıldılar. Tunua'uda ikinci Ebu lsbelc 
tekrar almııtı. Binaenaleyh Ebu Anan 
mecburen Mağnp'tan döndü. Maamafih 
Tunus'tan maada bütün ıimali Afrika'ya 
Hhip oldu. Ebu Anan merkezi hülcume· 

tine geldikten sonra şiddetli bir butahia 
tutuldu. Bir çok evladı vardı. En büyü
ğü, Ebu Zeyan Veliaht idi. Şeyhler onun 

yerine karde,lerinden bet yaıında bir ço
cuğu getirmek istrdiklcrinden Ebu Ze
yanı öldürttüler. Kiiçüğü Veliaht il&n 
ettiler. Fakat Ebu Anan'ın akrabasından 
Elmansur ve kardeşi olup lspanya'da bu· 
lunan Ebu Salim hükumet da,·asına 
kalktılar. 

Eı'sait bir sc.:ne hükumet ıürdü. El
nınnsur gibi, Fas'ı muhasara etti. Bu il· 

rada Ebu Salim'de lı:panya'dan Afrika 
ya geçerek Elmansur'a satıı~tı. Neticede 
Ebu Salim kazannrak Fas'a girdi hükum-

dar oldu. Elmansur'u ve oğlunu öldürt· 
tü. Diğer hanedan hükumdan azaıını da 
denize attırdı. Fakat bu hanedandan Ebu 
Zeyan Mahmut isminde birisi lıpanya9d:t 
olduğundan ölümden kurtulmuıtu. Bun
dan sonra Ebu Salim gözünü dııanya çe· 
virdi. Bu aile muharebelerinden dolayı 

hükUmet çok ıey kaybetıniıti. Bilhaua 

Tlemıen gene beni Zeyan'a geçmiıti. Fa
kat 14rktaki Oran, Medea, Cezayir, Buji, 
Koıtantin, (beni Merin) de idi. Likin 
hepıi de eıki hükiimdarlarına geçmek Ü· 

zere idiler. En müstacel it Tlemsen'i al· 
maldı. Ebu Salim Tlemsen'e taarruz etti. 
Tlemıen 1325 de Tunus'a iltica ehniı o-

lan beni Zeyan'dan Ebu Hammun'un eli· 
ne 1359 da düpniiıtü. Ebu Salim taarruz 
edjnce Ebu Hammun cenuba çekildi. (Be 
ni Merin)in Garptaki memleketlerine 
aataımağa ba§ladı. Henüz Tiemıen'e ıir· 
mit olan Ebu Salim de kendi memleket
lerini müdafaa için Tlemıen'i brrakıp 
gitmeğe mecbu.· oldu. Ebu Hammun da 
merkai hükumetine girdi. Eıkiden ken· 
hak da Buji'yi almıı ve Merin'lerin .U.. 
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diıine tabi olan Medea, Oran, Cezayir'i 
almağa uiratb· Bu eınada ikinci Ebu ls
yalnız Kottantin kalmıftı. Ebu Salim T-

lcmsen'le bir müıalaha yaparak muhare
beye hitam verdi. Fnkat zuhur eden bir 
isyanda kendiıi kaçnn§ ise de· tutulup 
öldürüldü 1361. 

lbtilali yapanlann ba§ındaki Ömer 
memlekette hakim oldu. Altı ıene hülui
ınet sürdü. Maamafih bu müddet zarfın
da i men Ebu Salim'in kardeıi Ebu O · 

mer Taıif'in, sonra Ebu Zeyan Mehmet 
ve onJnn sonra da Abdül'aziz hükıimdar 
idiler. 1365. Fas'dn bu iıler olurken Ce

nupta Merake!'de de Hintani Omcr is
minde diğer 'bir Vezir elinin altında (be
ni Merin) hanedanından Ebülfadl ve Ah · 
dulmümin isminde iki saltanat dıı.vacıaı 
hulundurarak bunlardan birisini zahirde 
hükumdaı• göstererek kendisi hakik1tto 

raltRnat sürüyordu. 

Beni Merin hüktinıdan Abdül'aziz, Ö· 
mer'in her 'türlü arzusun' mümaşat et· 
memeğe ba§llldığını!an Ömer bunu Öl· 
dürmek tas vvuruntla iken Abdül'a;İz 
daha çabulc davranarak Önıer'i öldürdü. 
(1) 1367 de Merakeı'deki Hintani Öme· 
rin yardımile Ebülfadl isnundeki hükum· 
dar tnslağını dn öldürttü. Zaten evvelce 
Abdülmümin Hintarıili Ömer tarafından 
i5ldüriilmüştü. Binaı:nnleyh garp r.ilıeti 

tı>:mamen elde edildi. Abdül'aziı aynı se· 
ne içinr c Tlemıscn'e yürii}'f'l'J:k zaptett;. 
l:.l;u J-fanıınu gene Ora:ı mm ~,ı..ns1nft 
kaçtı. Beni Merin kumandanlarından E
bu Bekir bin radr Cczayir'e kadar olan 
mıntakada Merin'i nufuzunu geçirdi. 

1371 senesi kabaili itaate almakla feçti 
1372 de Ebu Hammu tekrar Tlcmsen'e 
taarruz etmek İ!ltedise de mağlup olarak 
tek başına Tigurarin vahasına kaçtı. Ab
dül'azi:.t: 1372 de öldü. Oğlu Enait henüz 

e 

{ı) :_ lki Ömer vardır. Birisi Fas' 

d:?.ki Ömer diğeri M Uılt'cWD Hi.ııt&Dili 
Ömerdir. 
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c;ocuktu, cüluıu meruıını ıçın mutlaka 
Faı'a citmek lazımdı. E11aid ve kum•n· 
danı lbnürrabı Tlemıen'den çıkınca Ebu 
Hammu ÜçÜ'ncÜ dela olarak ıeldi, yerine 
oturdu. Derhal de bir hilkl!met davacm 

u iıyanlıar çıktı. Bunlarla uiraftı. Akra
basından müddei aaJtanat olan ebu Ze
yan Mehmet İbn Oıman'a biraz para ve
rerek iddiayı hükumetten feracat ettirdi. 

Beni Merin'ler ba!ka bir iıle megul 
olmasalar Tlemıen'i Ebu Hammu'ya bı· 
ıakmıyacaklardı. Fakat Grenata hükfun· 
dan beıinci Mehmet Merin'lerin elinde 
olan Cebeli Tarık'ı almak ve Afrika itle
rine karıtmak için Beni Merin hükumeti

ne ıüçlükler çıkarıyordu. Beni Merinden 
iki müddei hükumet vardı. Birisi Ebu Sa· 
lim'in oğlu olup Septe'de mahbus iken 
serl>-st bırakılan Ebülabbaı Ahmet ikin
cisi de Ebu Ali'nin torunıı Abdurrahman 

ibn Elflussen idi. Grenata emirinin ya..., 
dım ederek Fas'a aaldırdığı bu zatlar Eı
&aidin kumandanının emri altındaki .or
duyu bozdular. Hükumeti ellerine aldı
lar. 1374. Ebülabbaı Faı'da hükUındar 
oldu. Abdurrahman da merkezi Merakeı 
olmaJc Üzere Cenup taraflarını aldı. Eı-
•ait te Grenata'ya citti. Çok cepneden 
Ebülabbas ıle Abdurrahman araıında mu 
harebeler ha§ladı. 1379 da Ebüla'bbaı 

Abdurrahman'a galebe çalarak Merake! 
ıurlannın içine bktı. Şehri muhasara ve 
:zaptederek Abdurrahman n oğlunu öl
oürtlü. Mcrini hükumeti v.ene ltü- elde 

kaldı. 

Ebülabbaa Fas'a dönünce bir ord ilft 
Tlemsen'e taarruz elti. Ebu Hammu da 
her zamanki usülüne tab'an dördüncü 
defa olarak şehri bıraktı. Şeli( mmtakuı
na çekildi. Beni Merin ıebn aldı, ıoydu 
harap etti 1383. Grcnata emiri Afrika it· 
!erini kan~tırmak için bu defa da · el>u 
Anan'ın Musa aah oğlunu Septe'de kara· 

Y• çıkardı. Musa orada taraftarlar bula· 
rak Fas'a dojru yünidü. Ebülaböu T· 
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2) - Tlemsen'de beni Zeyyan, Y -'i'· 
muraıen bin Zeyyan. 

3) - Faı'ta beni Merin, Ebu Yuııuf 

Yakup Elmllnsur. 

1 - Beni hefs hUkQmeti 
(1393) e kadar 

Ebu Zekeriyanın oğlu Aptullah 
Elmustansır'ın hükumeti zamanı tülcıi

netle ceçeceie benziyordu. Hiriati)' :tn
larlar iyi geçiniyordu. Hiristiyanlar Tu
nus linıanlarile ticaret yapabiliyorludı. 

Korsanlık sonradan olduğu gibi bir i.fct 
halini almıttr. Bu sırada Sen Lüi Tunun 
kartı maksalaız bir haçlılar seferi yaptı. 
Haçhlar (1270) Temmuzunda eslı:i Kıs ... 
taç mevkiindc karaya çıktılar. f ahl,im .. l 
yaparak orada hareketsiz kaldılar. Bir 
•y ıonı-a SenLüi dizanteriden öldü. Dört 
ay ıonra da haçlılar bir muahede yapa
rak çıkıp gitmekle kendilerini bahtiv&r 
ı.aydılar. 

Aptullah Elmustansır 1275 de bir ordu 
göndererek Cezayir'! tahtı itaate aldı. 1-
kiıene ıonra ( 1277) de Elmuıtansır öldü. 
yerine oğlu Yahya ( Elvasık) lakahile 
geçti. { 1) Ebu Zekeriya yalnız emir ..ın

vanile iktifa etmiıti. Fakat oğlu Elmus· 
tan11r halife ve emirülmüminin unvanla· 
rını aldığı gibi Bağdad halifeliğinin He
laıu tarafından imha11ndan ıonra Mekke 
ıerili Abbasi halifeliğinin varisi olmak 
üzere Elmuıtanıır bir berat göndennİt· 
tir. (2) 

Elmustansır'ın kardeıi ebu lshak 
(1254) de isyan etmiı ve mağlup olarak 
lapanya'ya kaçmıt oradan da Tlemıen'e 
ıelmitti. Kardeşi ölünce ebu lıhllk hii
kiimdarlrk dava11na kalktı.Buji'yi aldı. 

Mustanıır'ın diğer bir kardeıi olan ebu 
Haf ı'ın kendi tarafına ıeçmeıi üzerine 
'!.279 da Tunus'a bilimukavemet gitdi. 
Elvaıık'ı ve üç oğlunu öldürdü. Saltarıa· 

(1) - Forbige e 

(2) - HükQmcti ialSmiyc tarih.L ~ 
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ta geçti Bunun esnayı hükiimeti<ıde t-: •• 
tanlin \'a!İ•i (İbn Eiüzeyir) deni'en c.' ı 

Bekir ibn Musa isynı• ve (Aragon) l: : 
üçüncü {Piyer)İ imdadına çağmlı. f:\· 
1.at Piyer ıelmeden EbuBelcir ibn Mu :1 

mağlup ve maktul oldu. Bir ay sonra Pi· 
yer gelCli Koilo da k&raya çıktı. Fal:at 
iki ay !tadar kalabildi. Etrafı yağnul ,.~ 

harap edip 1285 de Sicilya ıeferine ıittİ· 
Bu eınadn Yağmurasen Hafi hanedanır\" 
dan bir kızı oğluna alarak sihriyct kurd:ı· 
1280 de mühim bir isyan oldu, (Ahmet 
ibn Merzuk ibn A!i Amare) iıminde l;ti• 
ti babalari' ~ beraber öldürülen Elv~sık't., 
oğiuyum c:Eyer!:k meydana çrktı. Tar.abli" 
luı'a taarruz etti. Muvaffak olam~dı. fD' 

kat Gabes'i aldı. Taraftar topladı, Tunıı• 
lul'asının cenubunda hakimi mutlak cıl· 
du. Ebu lshıt.k'ın cbu Zekeriya adlı 08'l11 

bu müddeiyf' karıt gönderildi. IVrv•rı'~tl 
·ı·· cc.nubunda ord'lsu cbu Zekeriya'yı bı 

ınuharehe terkedip c!nğı:dı. ( 1283) ,.Jıtl 
l ıshak kendisi de bir ordu ile yürüdü· ı;ıı .. ,,.c 
dA aynı hale uğradı. Güç hal ile BuJ' 
o;:lu ebu Faris'in yanına kaçtı. mu'·şff~: 
I." • ı·~ ~ b L_ ~ı sııJI 
ıuyetsız ıge ugrayan aoa ve og u biİ· 

de kaldılftr. Ebu Faris ve amcası ve 
.,.l\I' 

tün kardeıleri birlikte Ahmet ibn r.feı i· 
kun üzerine gittiler. Fakat harp talii •~11 
ye yüz veriyordu. Ebu Hafs'dan rna~oıı 
L- • H f ü}" • 1 . ı· l ··ıd·· O• ~nı a ı ı a e11 ev at arı o u. "ttİ· 

mağlup oldu. Ebu Hiifı Tebesıa'ya g~•I· 
Ebu Zekeriya ile ebu ishak Buji de s'• 
mı,Iardı. Ahmet bin M"rzuk fıı11t1tıı• 
girdi. Ebu ishak B•Jji'den kaçarke0

. ebtl 
tulup öldürüldü. Ebu Hafı'la yeğeıı• ti• 

• • Zekeriya kaldılar. Ebu Zeker1Y ,rı• 
Tlemaen'de eni,teai Osman'ın Y .. 

0
.,p 

citti. Ebu Hak Tebeua mıntıak•flii,.C· 
tlıraftar topladı. 1284 de Tunus'• 1 _a,efİ 

.. JııBT• 
dü. lbn ebu Amara'nm zulrnu di.i"e 
bıkbrmıt olduğundıaıı kimıe keıı. •' Jt. 
yardım etmedi. O da kaçıp sak)aJ\dı 1 

u•'t' 
tutulup öldürüldü. Eba Hafi ~un .,ı1l 
hülcUmdar oldu. Ebu Zekeriya ~d~ il' 
llHlfn& v•riı kaadiA oldufuDU 
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YOLbARI 

ıa 

Denizyolları 

Demiryollarında 
yeni tenzilat 

Kuru sebze nakliyatı 
. lS Aiuau,. 1934 .tarihinden itibaren kuru sebze nakliyat ücrctle
tınde, &~da yazılı tadilat yapılmı,tır: 
"" 

1 
- K\lru faıulya, kunı bezelye, kunı börülce, kuru bakla, kuru 

~~· k ı.. cınıek, kuru nohut, kuru soğan "arpacık hariç,, , kuru sarımsa , 
~IU'U baınya, patateı nakliyatı, tam vagon hamuleli olmak tartiyle, 

baremindeki ucuz ücretlere tabi tutulacaktır. 
h ~ - Bu maddelerin, perakende nakliyat ücretleri de umumi seyri· 
~;fıf 9 uncu tarifenin 1 inci ıınıfm dan 111 üncü sınıfına nakil ve ten· 
1 edilıniıtir. 

Sebze ve meyva nakliy3:tı 
b 

1 
- Sebze ve meyva nakliyatını teshil için 15 ağusto.s tarihinden iti· 

~en ıneri olmak üzere tenzilatlı yeni bir aeyriseri tarife ihdas edil· 
ttlııtir. 

)' 
2 

- 8u tarifeye göre, bir vagon hamuleai asgari beı ton olmak Ye· 
)''hu ıiklet üzerinden ücret verilmek ıartiyle ton ve kilometre batına 
'1tııı 2 kuru! ücret alınacaktır. 

Ilı 3 - Muhtelif nevilcrde yaf ve meyva ve sebzelerden bir vagon ha· 
d~Ul~j kabul edilecektir. Ha.mulenin kısmen ambalajlı ve kısmen 
0kıne olması da caizdir. 

t'' 
4-Tam vagon sevkiyatı yapan mal sahipleri. vagonlarda ili ün· 

~~e\>'ki biletini hal!\ İl bir muhafız bulundurmak hakkını haiz ola· 
tr. . 

Halk Ticaret· Biletleri · 
1 .._Milli istihsal milli ticaret ve milli sanayi münasebetlerini ko·I 

layla§tırmak ve çoğaltmak ve halkımıza memleketi tanıtmak gayeTeri· 

ni güden Devlet Demiryolları idaresi "Halk ticaret biletleri,, namı al· 
tında 20 ağustos 934 tarihinden itibaren maktu ücretli ve fevkalade 
tenzilatlı yeni bir tarife tatbik edecektir. 

2 - Halk ticaret biletleri on beş günlük, bir aylık ve iki :aylık ol· 
mak üzere üç ııeri iizerinden tertipedilmiıtir. 

Ücretler : 

Birinci mevki 

On be~ günlük biletler 35 
Bir ayht ,, 60 

iki aylık ,, 70 

ikinci mevki 

25 
40 

50 

Bu ücretlere nakliye vergi!i de ~ahildir 

Üçüncü mevk1 

17,5 lira 

30,. " 
35,. ,, 

3 - Halk tica.ret biletleri hamilleri biletin rneri bulunduğu müddet· 
çe Devlet Demiryolları üzerinde hiç bir munzam ücret vermeksizin di· 

Iedikleri istikamette diledikleri ]';adar seyahat etmek diledikleri istas· 
yanlarda inmek .ve binmek ve durı;nak hakkını haizdir. 

4 - Halk ticaret biletleri hamilleri hareket ve yolculuk esnasmdc:. 

biletlerini istasyonlara kayıt veya vize ettirmek mecburiyetine 
değildir. 

tabi 

5 - Halk ticaret biletleri hamill e~i yolcu ağırlıkları hakkındaki 
ahkam ve müsaadelerden istifade edeceklerdir. Buna ilaveten ayrı· 

ca ayni cinsten 25 kilo veya muhtelif cinslerden elli kiloya kadar eş· 

iŞLETMESi 
t\centden Karaköv i\öprtibaşı 

11!'1 '423b9 - 'ıırkecı Mühürdar ıadt' 
ll:arı r clefor 227 40 

Ayvalık Yolu 
BANDIRMA Ya_Puru 

8 Aguatoı 
Çarşamba 19 da Sirkeci 
rıhhmından ~alhacaktır. (4512) 

Bartın Yolu 
B U R S A vapurw 

9 Ağ'us~os 

Perşembe 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (4548) 

TRABZON 
Sür'at volu ., 

Karadeniz vapuru 
9 Ağustos 

Perşembe 20 de Galata 
rıbhrnmdan kalkacak. Gidişte 
Inebo:u, Samsun, Ordu, Gire
sun, Trabzon, Rize, Hopaya 
Dönüıte bnnJara iJAvctcn Pa· 
zar, Of, Polathaneye uğraya-
cakllr. (4549) 

~, s_ Sebze ve meyvaların perakende nakliyatından da ton başına ya nümunelerini veya nümune kolleksiyonlarmı ayni trende parasız aı---------

naklettirebileceklerdir. M E R S İ N ' 5 kuruş ücret alınacaktır. 
Taze bahk ve deniz mahsulatı nakliyatı 

~ 1 
-Taze balık ve •deniz mahsulatı nakliyatında ton ve kilometre 

lıta. 1 ,80 kurut ücret alınacaktır. 

6 - Halk ticaret bilet hamilleri mafevk sınıfta seyahat etmek İs· Süı·' at yolu 
terlerse ücret farkını umumi tarifeye göre tesviye edeceklerdir. 

~.~ - Bu nakliyata ait boş kaplarmahreçlerine parasız iade edilecek· 

Kuru üzüm nakliyatı 
~!&Ağustos 1934 tarihinden itibaren meri olmak üzere bilumum 
~ 1et Demiryolları ıebekesi üzerinde icra edilecek kuru üzüm nakli· 
l?ıa, tam vagon hamuleıi kaydı na tabi olmaksızın, aıağıda yazılı 
~ddel tenzilli tarife tatbik edilecektir: 

(4519) 

Tuğla, keremit, toprak ve saire nakliyatına mahsus tarifeye 
boya toprağı ve feldşpat "Terkibinde cüz'i miktarda kıymets·z 
maden bulunan kireç taıları,, da ithal ediJmif ve tarifenin kısa 
mesafelere ait ıartları ile kiremit nakliyatına ait tartları 

değiştirilmişt r. 
Muaddel tarife J O. 8. 934 tarihinden itibaren tatbilc edile· 

cektir. 
Fazla tafsilit için istasyonlara müracaat edilmelidir. (4518) ~ 1 

- Scbekenin herhangi iki iat asyonu arasında ton ve kilometre '•na 4 kuru 
2 A f. Takribeo 431 ton muhtelif demirin kapalı zarfla münakasa11 

n b- latehirden lzmire nakledilecek kunr üzümlerden maktunıı 22. 9. 934 Cumartesi güaü .aat t5 te Aokara'da idare binaamda 
a!ına 500 kuruş. 

3 yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaıa nznelerinde beıer ~ - Salihliden İzmire nakledilecek kuru üzümlerden mnktuan ton liraya satılan şartnamelerde vardır. (4515) 
ltıa. 400 kuruf. 

~ 4 
- Kasabadan lzmire nakledilecek kuru üzümlerden maktuan F evzipaşa • Diyuıbckir hattın an Fıratt•n sonra Bekir Hü· 

; batına 200 kurut. seyin, Baskil, Şefkat, Yo!çatı, Eliıiz istasyonlarını hnvi kısmı 
~~ - Manisadan lzmire nakledik cek kuru üzümlerden maktuan ton ı t. 8. 934 tarihinden itibaren yolcu ve her türlü eşya münakali· 

·'l'la 180 L_ru•. · 
6 KU ,. hna açılacağı Mersin • Malatya araiında işlf,yen yo!cu trenlerioin 

lall ht.- Akhisatdan lzmire nakledilecek kuru üzümlerden maktuar her gün Eliıizc devamlı Elizizdcn hareket eaeceklcri, muhterem 
"l ima 350 kuruı. halka Hin olunur. (4432) 

~~~Kwkafia~anlzmi~~kledilecekkuru üzümlerden mak~an .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
8 ~ttıa 425 kun!!. 

1 

1 
".,;- Somadan lmıirenakledilec ek kuru üziimlerden maktuan ton i n h is arlar u ~ MÜ d Ü r 1 Ü ğ Ünden: 

& 450 lruruf. -

i h t a r : ~ina inşaahnda tecrübeli bir Mühendise ihtiyaç vardır. Ay· 

~:ali· lığı 300 liradır. Tal p o'an'ar vesiiularile 20 Ağustosa kadar 
'- ıataayonlar arasında bul•ınan digw eı· ismıyonlardan lzmire yapı· ,... .. d'. l" v •• .. • ı '4'-61) 

t ~:n .. ,_, Memurin ıun t1r uguı;ıc muracaat etsın er. ' ., ~ , 1 ~irattan, yukanda isimleri yazılı ilk uzak ist.a .. yona ait ücret 
lıt&~ktır. 

1 
ts Kuru incir nakliyatı 

't b~~toı 1934 tarihinden itibaren meri olmak üzere umum Dev· 
~: l?)rolfa.n ıebekeai üzerinden yapılacak kuru incir nakliyatın· 
~· l ...._ ~-
110~ .. t ~ •z on tonluk tam hamule tetkil eden nakliyattan ton ve 

"te b 
lı aırna 2 kurut, 

..._ Perakende nakliyattan 4 kuru§ ücret alınacaktır. 

lst&nbul E ~ledlyeısi ifanları 

Yalnız buz. ve benzinle yağ sahlan dükkanların tahdide 
tabi tutulmama!• Daimi Encümence · karar altına alınmıştır. l 1An 
olunur. (4560) 

Ankara: Mektepler 
Komisyonu 

Satına ima 
Reisliğinden: 

Kumdarı nakliyatı inşaat Usta Mektebi talebeleri iaıeleri ıçio aşağıda cins!eri 
1 • ~·azı!ı trza!< ve sebze aeki7. partide · kapa'ı zarfla münakasaya 

~ l t,.ıu Ztnır - Kasaba ve temdidi hatlarında konmuştur. Bu işe g irmek isleyenler temrnallerile birlikte ihale 
~~İl'ld~ ~ 19

34 tarihinden itibaren İzmir - Kasaba ve temdidi hatb günü o'an 9 Ağustos 934 tar.hıode saat 15 c:'e Mel,tep!cr Ko-
""tlf, tc ~d&rı nakliyat ücretleri lon ve kilometre batına 3,162f. miıyoouna, şartoame ile 1 stelerı görmek isteyeuler de rrektep 
~ tııı) edilmittir. Müdürlüğüne müracaatları. (3956) 

ı • .,,,~<lnıut ve Çamkabuğu nakliyatı !, No. lı parti Et liatesi • 
~ -, ' 8a.nd • ,. ., Yağ'ar, zeytin ve sabon listesi ~--·""- llı·· 1tnıa, Haydarpaıa, Derince, Samsun ve Mersin liman· 

3 ~)' llrett ı · Ekmek 1 stesi '- e. hu .. ep o mak ve asgari 10 ton vagon hamulesi te§kıl etmeı-
4 

" " 
'11' t l«:rer Süt. yoğurt, peynir ve kaşar l'stesi 

J NE B o L u ıi~ğU:~tos 
CUMA 11 de Sirkeci rıhtı· 
mından kalkacak. Gidişte 
lzmir, Antalya, Mersi'ne. Dö· 
nüştc bunlara ilaveten Alanya, 
KüJlük, Çanakkaleye uğraya· 
caktır. (4550) 

Daktilo aranıyor 
İki haftalık muvakkat bir İ§. Bir 

daktilo isteniyor. Bu bir tecrübe'! 
işi de olabilir. Ağızdan Türkçeyi 
çabuk, katiyen tashihsiz yaza .. 
caktır. isteklilerin bugün, yarın 
idarehanemize müracaati. 

Dr. Ihsan Sam 

Gonokolc aşısı 
l'elsoğtikluğu ve ihtilAtlarına kar~ı 

pek tesirli \'e cazı: ı~ıdır Divan) olu 
- Sulun l\lahmut tiirbesi No. 189 fB 

' 1563 

Dr. Hafız Cemal 
ı ·:ıh ili hastalıklar -- ". •ehassısı 

Cumo \'e pazardan batk• günlerde 
tleden ıonra ınat 2, de 6 ya kadar 
htanbulda Oivanyolunda ( 118) nu• 

marnlı huıuıi kabine.inde hastalarını 

kabul eder. Muayenehane ve ev tr',. 

fonu: 22:>:'.S. 

Yazlık ikarr,etgah telefonu Kar.dili 
38 - Beylerbeyi 4R •. 

t;Uııdellk. 8lyasl uauıe 
lataııbul Ankanı caddesi. c \AKIT! yurdu 

fl!:l.J!:FON N UftlAHAl.ARI: 
'l'au ışıert telefonu: 2~S7V 
idare telefonu : ıı:no 

reıgral adresi : Ista.o bUI - C \'AK iT) 

Pı>St.a kutusu No •• 

Senelik 
ı; aylık 

s ayhlc 
1 il) lık 

AllOl' E HEUEt.1.EIU: 
rurkiye 
1400 fü. 
750 
400 .. 

Ecnetıl 

2700 llr. 
1450 • 

KOO 
löO • 800 ~· 'lihi d 1 Vıennek §artiyle pal amut ve çam kabuğu için 15 ağmı· 

5 
11 

'' 1
tl' 11 en ·rb · ··ı .. ., Kurn erzak listesi 1

1', 8.. . 1 ı aren meri olmak üzere yeni bir tarife tanzım coı • 
6 

l'lcart ıııuııarın ııan eayııaıarmda e::uı· 
l "ta-f Sebıe lis~esi loı ......._ 10() \_: •

1 
eye göre ton ve kilo metre bafına: 

7 
" " umı 30 kı..ruştan oooıo.r. flk sayıta da 260 

ll.Al\I U(•ıt&TLfml : 

ttı Mevvc hstesi kuruşa kadar c:ıkar. ts1 ' 15() onıetreye kadar mesr:ı.fe:L.. 3,50 Kuruş B " " Oclun ve l ö:nür listesi. BUyUk, razıa, devamlı 111n ' 'erenlere aJt 

.;:-aoo " " 350 kuruıa ilaveten 2 ,00 il •• " ayn tenzilat vardır 
"\il k 450 1 00 ~ - - - · v H.csfmll ııantarm bir ııaun ıo kuruştur 

ilo " " " " · " 10,637 kuru~ ücrete tabi halı ve 7,206kuru§ ücrete tabi zeytın yagı, su· Ktı<,·tm n.ı\l'lil..AH: 
lhetreden fazla bütün mesafe icin 2,00 " sam ve yumurta nakliyatına 10 ağusi.os 1934 tarihinden itibaren Dev- Bir dctaı.ı so. iki d•'aaı 60. uç delası 65. 

Ji-lı Z . - alınacaktır let Demiryollarında mcri umumi tarifenin birinci ıınıf ücreti olan 5,25 dört defası ;~ ve 00 defası ıoo kuruştur. 
' e ti Uç aylık muı verenlerin bir defası mecca· 1 ~ nyağı, Yumurta ve Susam nakliyatı kuruş tatbik edilecektir. . nendir. Dört satın geçen llllnlarm fa7Ja 

t,~it- ...._ Znıır - Kasaba ve temdidi hatlarında Tatbikat §artları hakkında maliımat~a.hnak için 10 ağu tos 1934 ta· •=• ııatırıan tıcş ı.-u~tan besı;r,;~ıır 
l<a.ıaba ve temdidi hatlarında ton ve kilometre başma rihindcn itibaren istasyonlara müracaat edilmesi rica olunur. (4517) 
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Hakiki, saf, kati tesirli ASPİRİN, EB marka· 
sını taşır. A!)rıları çabuk ve emniyetle gider
mek için baş·ıuracöğ ı nız deva, dünyada 
meşhur,,.~ "müstahzarı olmalıdır. 

Ambalajlarda ve kompri· 
rreler in üzerinde EB 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik · 
kat ediniz 1 

Yeni Kitaplar-
( Dün ve Yarın) 

Tercüme Külliyatı 

Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktııadi, mali ... en muhal· 
let eserlerinden seçme kitapların tercümeıi ve "DUN ve YARIN,, 
tercüme külliyatı iımi altında, yılda muntazam faıılalarla, otuz 
cilt kadarının çıkanlmaaı suretiyle yüz ciltlik bir kitaphane vü · 
cuda getirilmesi temin edilmittir. En kudretli kafalar•n. k•l•m • . 

lerin yardımlanna müracaat olunmuıtur. 

Altıncı Kitap _ _. 
]. Rasin Külliyatı 

Ahmet Reşit (H. Nazım) 
Fiatı: 75 Kuruş 

Tevzi merkezi: VAKiT KUtUphanesl İstanbul - Ankara caddesi ı 

Şimdiye kadar basılanlar ----1 

1 - SAFO, Dode - Haydar Blfat 100 Kurut 

2 - A1LE ÇEMBERİ, Morua - t. JI. Alll&ft 100 .. 
S - TİCARET, BANKA ve BORSA, tktıaat doktoru 

Muhlla Etem 76 
" 

' - DEVLET n teTlLAL, Lenin - Baydar Rlfat 75 .. 
6 - SOSYALiZM: Kıuıt.kl - Sabiha Zekeriya 75 • 

1 - KtlLLtYAT 1. RASiN, B. Namn 75 .. 

Yakında basılacak olanlar 
l - İŞÇİ SINIFI 1BTtı.Aı.t, Lenin - Haydar Blfaı 

Z - JSFAllANA DOORU, Plyer Lotl - t. B. A.lltu 

S - JtAl1TALtZM BUllllA.~r. Profuör Plru - Ahmd Hamdi 

' - KDL'11ZI ve KARA, Staııdal, DlZRAEL1NIN HAYATI, A. Monıa 
ıs - GORtO BABA: Baha.k - Baydar Rlfat 

8 - tSA : Parlı Rulılyat mektebinde Profe.ör doktor Blne 8ancte - Haydar Rlfat 

7 - ETlKA: S:ropotkln - Afaotlu Ahmet 

8 - tçrlMAt KA~UNL.\.R, Greef - Raut Ahmet 

t - ENGEREK DOcl'OMO: "Peyami Sara 

10 - RUHİ HA'l"ATrA LAŞUUR, Dr. C. Yun&' - Pror. D. ?\f. HayrUllah 

11 - ÇOCUK DVŞVRTE~'LER B . Gonzah·e, Mt!nutler - Prof. D. M. Hay· 

nıl1ah 

lt - \~RTER, Göte - A. Kimi 

Deni Levazım satınalma 
komisyonundan: 

18,000 kilo Beyaz üıtiibü : Kapalı zarfla münakasası: 16/ Aiuı· 
tos/1934 Perıembe 

18,000 ,, Elvan Uıtllbll : Saat 10,30 da. 

Deniz Levazım depoları ihtiyacı için yukarda cios ve mıktarı 
YtZılı iki kalem malzeme 16 Ağuıtoı 934 Perıembc günü saat 

lt.30 da kapıla zarf uulile ıatın alınacaktır. Şartnamesini gör· 

.. jıteyenlerin her rü•, m6nak11a1a gireceklerin de usu!ü 
~ 

dıireainde kıpattlmış teminat ve teklif mektu!>luiyle Kaaımpa· 
~ lıtin kı•l.,ııa •lraeaatlın. (4064) 

Tıp Fakülteıi Doçentlerinden 

Dahili Haıtalıklar Müteha11111 

·Dr. A. Süheyl 
Her gün ıaat 14 ten itibaren, haıta
larını, Divan Yolunda N. 169, eıki 

Şark Mahfelinde muayene 
etmektedir .. 

Muayenehane Telefon : 21422 
Ev ,, : 60726 

~ımnlllllllllllllll. 

IA K 8 A 1 

Ankarada A K B A kitap 
evinin birinci şubesi modern 
bir ıekiJde Maarif Veklleti 

Nafıa Vekiletinden : 
1 

Trabzon • KarakCSse yolunun Gümüşhane Vilayeti dahili~ 
isabet eden kıımında yapılacak "259756,, lira keşif bedelli ~J 
viyci sınat imallt, ıose ve miltemadi tamirat ekip binaları iof"' 
kapalı zarf usuJile münakasaya konulmuştur. 1~ Münakasa G6mfiıbane Viliyet konağında 25/8/934 Cu01•' 
günn saat 15 te yapı!acaktır. ıt 

Münakasaya iıtirak için nrilmesi Jiıımgelen muvakk•~if 
minat •119482,, liradır. Müoakaaaya iştirak etmek isteyeO ,,,_~ 
teklif mektubunu ıartnamede yazıla oJduiu veçbile ha:ıırh! ,,P 
münakHa saatinden evvel Gfimüıbaoede Vilayet kood'1ıe' 
münakasa komisyonu reiıliğine tevdi etmeleri veya bu ••' 
evvel vasıl olmak tartile g6ndermeleri liıımdır. ,-ıl 

Bu işe ait şartname ve mütemmimi olan evrakı iıt~Y u~le' 
Gümüıbıne, Ankara, lzmir ve lıtanbul Nafıa Başmühend•~Jiısd' 
rinde mutalia edebilirler ve mezkur evrakı 13 lira muk•bve~ı· 
Gilmüıhane Nafıa Bişmübendisliğinden ve Ankara Nafıa 

31
5) 

leti Malzeme MDdilrlüğündeo satın alabilirler. (4 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğüt1de 

kar911ında açıla:ışbr. AK 8 A 
kitap evleri her dilde kitap, 
mecmua, gazete ihtiyaçlarına 
cevap vermektedirler. Gerek 
kitapların1zı gerek kırtasiye· 
niıi en ucuz olarak A K 8 A Marangoz çabamın tamiri 12/ 9/ 934 

kitap eYlerinden tedarik ede· 1350 kilo kurfuni üıtübeç 
bilirsiniz. Devlet Matbaaisı 700 " kaba üstübeç 
dtapları ve VAKiT' ın neıri· 3400 ,, bir kaynamıt bezir 
yahnm Ankarada Hhf yeri 400 ,, iki kaynamıt bezir 
AK B A kitap evleridir. 2500 ,, Neft yağı 
Al<BA Merkezi Telefon 3137 1400 ,, Toz ıülüyen 3' 
Birinci Şube 1761 300 ton Gazoil 22/ 9/ 9 

linci Şube : Saman Pazaı 22/ 9/ 93' 
• 11 ••--nınnıomOllJUHUDUlllllll Muhtelif böhler mukayeıe marka çeliği 934 
-.w::a ı•m:::::::::::::::::m::n::::ii 10 kalem makine yağı 29/ 91

9
/1 _J 

DIŞ DOKTORU U 46 kalem tüfenk malzemesi - :r• 29/ 9/ d ''J 
Ü bey t Sa it ~ Yukarda yazılı malzemeler hizalarında gösterilen tarih~er ş:rt'f. 

Fatih Karagümrük Tramvay n 14 de ayrı ayrı kapalı zarfla münakaıaları icra ediJecektır~ıad,ı lı' 
durağı No. 4 H almak iıtiyenlerin 10/ 8/ 934 den itibaren 13,30 - 15,3~ • ı,.rııı• 1' 

:ı:m=~~~HMET ASIM misyona müracaatları. Ve itaya talip olanların da teoıın•~eJlleb' 
Netriyat müdürü: Refik /1 ' · -ıet memhur tekliflerini mezkur günlerde saat 14 den evvel be 
VAKiT Matbaaıı - lıtanbuJ misyona tevdi etmİ! .bulunmaları. (4393) 


