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~ekilen numaralar 2 nci sayıfamızda 
Cliziz şimendiferinin dün küşat Maslak yolunda 
tesmi tezahüratla yapıldı Ik. 
Ergani bakır madenine biraz daha ı motosiklet çarpıştı 

yaklaşmış bulunuyoruz 
'------.:___ -ı 

tekler 

Elaziz dün en heyecanlı 
1 günlerinden birini yaşadı 

Eli~iz, 11 (Huıuıi) - Şehri

miz dün en sevinçli bir gününü 
yaıadı; Eliziz demiryolunun açıl
ma merasimi bugün Nafia ve Ma
liye Vekilleri tarafından yapıl

mıttır. 

iki Vekil Bey ve refakatlerin
.deki zatlar öileden sonra hususi 
trenle ge!rnişl~r. Fırat iıtaıyonun
dcı vilayet namına kartılanmıtlar- ı 
dır. Divar bekirden de birinci u -
mumi müfettif Hilmi Beyle mü
f ettitlik erkanı, civar vilayetler
den binlerce halk gelmitti. 

1 

l 3 kişi ağır surette yaralandı 

15000 
Liralık suiistimal 
nasıl yapıldı? 

Motosikletler param 
parça oldu 

Dün akpm lstinye yolunda 
motoıiklet kazası olmuı, üç kiti 
yaralanmıftır. Kaza §Öyle olmut· 
tur: 

Kaptan Zühtü Galip ve Adil 
Feyzi Efendiler 245 nu-
maralı motosikletle lstinye yolun
da gezmeğe çıkmıtlardır. Saat on 
sekiz buçuktur. Motosiklet hafif 
gitmektedir. Alman gazinoıuna 

yakın bir yerde arkadan Arman 
iıminde bir Ermeninin bindiii 60 
numaralı motosikletin sesi ititil • 
mittir. 

(Arkas1 6 mcr saytfada) 

arebeden 
---düler 

Şehirde ondan fazla tak kurul
mut, binalar bayraklarla donatıl
mıı, Gazimjzin demiryolu ıiyaıe· 

timiz hakkındaki vecizeleri lav-

\ 'AKIT arkadaıtımızın, tertip ettltt )üzme R fik Ah f d" 
mUubakalan dün Moda deniz bamammda e Ve met e en dere 
yapdmış, çok muvaffakıyetli olmuıttur. icten elçektirdiler 

MU..bakalarda üç yeni Türkiye rekoru Y 
yapdnnıtrr. Taf.Ult apor llltunlarmuzdadır. 

halara yazılarak sokaklara asıl- Reıllmlerlmts kadmlar ~ndakl atlama 
• f ff J müsabakalanncla birinci &'elen Nefo Hanımı 

ngı tara ın muza er mıftı. . \'e kt'ndlıılne birincilik kazanaıran atln3,3ını 
et.luğu belli detil fakat, (Arkısr 6 ıncı sayıfada) ı:ösıer13 or. 

leyleklerin zayiatı var A • 
...,ıı_..r .. ile Orhan Gazi havaliain- vusturlja lSljanında M. 
1-.. 1 bir ovada leylekler ile kartal-

d ataamda bir müddetten beri FelJ 'ı·n al Ak ? 
,e.arn eden harp nihayet bitmiı a ası ne. 
~uharip leylekler <yerlerine 

t .. üılerdir. Harbe ittirak eden idam edı· ıen Felke ~azı mu·· hı·m 
hp leylekleri de evvelki gün 

t'.1'· ıırup yuvalarına dönmüıler- ifşaatta bulunmuş 
)\On bet ıün evvel yuvalardaki Viyanada he • 
d llıılarını aç, biiliç bırakıp gi- nüz idam edildiği 
.:..'Q leyleklerin harpten galip mi, haber verilen F el 
tıl ilGp mu çıktıkları henüz anla- ke isimli bir Na • 
~ıttır. Bazı leyleklerin de zinin, idamının se 

11 
edikleri ve yavrularınm ana· bebi hakkında, 

~babasız kaldıkları anlatıl· bu sabah gelen in 
~ dır. Eyüpte oturan okuiu- giliz gazetele· 
te.. ~rzdan Ali Galip Bey h,rp· rinde maılfunat in 
tıl.-~~nen leyleklerin resimlerini titar etmektedir. 
·~ıf, bize göndermittir. Felke, Avustur· 
b'-" yanın timdiki da· 

~Ohlen tayyaresi hiliye nazırı, Ma· 
jör F ey'i Bat ve· 

biin h · · ld · kil Dolfusun ölü -
şe nmıze ge 1 ve mü ile neticele-

hu sabah gitti nen isyanda par -
l>ün akıam saat altıda bir Ro- mağı olmakla it- Blnba91 Fey 

'deniz tayyaresi gelmit ve bu ham etmiıtir. 
'ıitmittir. Tayyarede bir Ce· lfpatından birkaç dakika son· 
'•'L. 1, bir binbatı bir yüzbaıı ve ra, idam hükmünü giymiı ve üç 
ıııı:ı ·ı ' Pı ot bulunuyordu. saat sonra da asılmıttır. 
~ So'YJet tayyarelerinin gelmeıi MahkUm, idam hükmüne kar· 
~ 1'lüddet geri kalmııtır. fı sadece: "Hayl Hitler !,, diye 
I~ haykırmakla iktifa etmittir. 

(~-·-·-·--·---········· ... -.. ihtiyar papas yanına geldiği 
lanll HUkUmdar) "B Alm h lk . . ..1 S .. I zaman en an a ı ıçın o. 

u eymanın Oğlu mekten korkmam,, demiıtir. 
Blrlnlcl kıeım Felkenin dediğine göre, Avua-

\1 • 1 turya hükUme~i . 25 temmuzdak~ 
• enı Canbazhanenin baıkınla devrıldıkten sonra, yem 

asi t b. . . kabine yalnız Nazilerden letekkül 
il an er ıyecısı edecekti. 

l lriin altıncı sayı/ a- Bat vekil makamına, Avustur-
1'1 d muhakkak yanın Roma sefiri Rintelen geti -

rilecek ve Majör F.ey baıvekil JDu· 
yunuz / avini olacaktı. ·-· =···· .. 

Bu itham, timdi Viyanada do
latan rivayetlere pek uymakta
dır. 

Viyanada bugün fu kanaat 
vardır, ki dahiliye nazın Majör 
Fey, Nazilerin baıkınında zimet
hal deiil fak at, onlar tarafından 
Batvekil muavinliğine getirilece · 
ği kendisine ~lendiği zamar 
memnun olanlardandır. 

Bu teklif, kendisine eski bir si· 
lih arkadatı olan ve baskıll(:ılar· 

dan Hudl tarafından yapılmııtır. 
Majör F ey ve Hudl dostça ko· 

nuımuşlar ve hatta F eyin katibi 
baskıncılara sigara ikram etmiş • 
tir. 

Bu vak'ayı aydınlatacak bir di· 
ğer vaziyet daha mevcuttur. O da 
ıudur: 

Baıkıncı Naziler arasındar 
meseli Holzveber, yüzbaıı rütbesi 
ni hl\iz bir meı'ul tahsiyetken i -
dam edilmiıtir. Fakat daha yük
sek, binbatı mevkiindeki Hudl 
sadece hapaolunmakla iktifa edil· 
mittir. 

Avusturya Başvekili 
Peşteye gidip geldi 
Viyana, 10 (A. A.) - Bir tem· 

silde hazır bulwimak tizere dün 
saat 14.30 da Macaristanda kain 
P,egedine gidecek olan Baıveki' 
M. Schusching dün a'ktam Sege· 
dine varmıf ve bU sabah tayyare 
(Arkası 6 ıncı sayıfanuzdadrr) 

İstanbul maliye teftit heyeti, 
Divanımuhasebattan aldığı bir e· 
mir üzerine Fatih maliyesinde tef
tit yapmıJ ve on bet bin liralık 
bir ıuiiıtimal meydana çıkannıt • 
tır. Meselenin nasıl vukua geldi
ğini mufassalan yazıyoruz: 

Bütün malmüdirleri, her ayın 

sonunda o ay içinde yapılmıt olan 
sarfiyat ve tahsilatı evrakı müs · Maelak yolu 
bite ve sarfiyeleriyle birlikte tas • ----,,-------------

nif yevmiyesi ve esas defter suret· Dükkanların 

kapanma saatleri 
değiştirilmiyor 

lerini Ankara maliye vekaleti mu· 
hasebat umum müdürlüğüne gön· 
dermeğe mecburdur. Muhasebat 
umum müdürlüğü bu cetveller ve 
sarf evraklarını alır, tetkik eder. 
Evrakı müsbite ile cetvellerde te· Kaymakamlann bugünkü 
vazün gördüiü takdirde vize mu· içtimaında nelere karar 
amelesi yaprl~ak ~zer~ divanı verildi? 
muhasebata gonderır, dıvanı mu· 
hasebat da ikinci derecede tetki-
kat yapar. Ve orası da tamam bu· 
lursa matbu bir tezkereyi doldu· 
rur ve evrakları gönderen malmü· 
dürlüğüne yollar, malmüdürlüğv 

de dairesinde alıkoyduğu cetvel 
müsveddelerine bu tezkereyi rap· 
teder ve bir aylık beıabat da bı
suretle kapanmıt olur. 

Fatih malmüdürlüğü de tem • 
muz ayı gayesinde bu usule riaye· 
ten aylık cetvelleri yapıp gönder
mif, muhasebat umum müdürlüğü 
ve divanı muhasebat bunları tet· 
kik edince on bet bin lira fazlalık 
bulmuftur. Cetvelleri tanzim eden 
memur her ne kadar mütevazin 
bir tekilde durdurmuısa da bu te· 
vazün evrakı müsbiteye aykırı 

bulunmuı ve bu sebepten lstanbuJ 
maliye teftit heyetine keyfiyet 
bildirilerek tahkikat yapılmaar 
emredilmiıtir. 

Müfettitler gidip tahkikat yap· 
mıtlar, orada bulunan meı'ul 

muhasip Refik beyle bordro mu · 
temedi Ahmet Myi itten menede
rek adliyeye teslim etmiılerdir. 
(At'kası 6 rncı slyıfamızdadır) 

Dükkanların erken kapatılma· 
ları hakkmda belediyece verilen 
kararın tatbikine geçildikten son• 
ra bir çok tikiyetler meydan al· 
mııtı. Bazı esnaf dükkinlarm da
ha. geç kapatılmasını istiyor, bazı· 
ları da muhtelif semtlerde bulu· 
nan dükkinlam ayrı ayn saatler· 
de kapatıldıiını, dükkancılara 

kartı her yerde ayni muamele tat· 
bik edilmediiini ileri sürüyorlar· 
dı. • 

Bu tikiyetler üzerine vaziyeti 
tetkik etmek ve bir karar vermek 
üzere lıtanbul kaymakamları bu -
gün saat on ikide belediye reis 
muavini Hamit Beyin reisliiinde 
toplamnıılardır. 

Bir ıaat kadar ıüren toplantı 
neticesinde, muhtelif belediye da
irelerinde bulunan dükkinlarm 
kapanmaları hakkmda ayni ,ekil· 
de muamele yapılması için bazı 

tedbirler alınmaarna karar veril· 
mittir. Kapanma saatlerinde hiç 
bir deiitiklik yapılmamıt, evvelce .. 
hazırlanan ve tatbik edilmekte bu 
hman talimatnune 
mittir. 

deiittirilm .. 
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Amerika da 
t 

olmakta flevam ediyor 
Nev york, 1 (A.A.) - idle • 

Veıtte yalmuf \Ydldl kahbMdtt 
tır. Hararet dereceıi ıene l ÔO 
Fahrenhayt derecesinden fazlaya 
çıkmıfbr. 

I••'· M, liuta, Neh • 
ratka, llhnoİI aa IOD W aiindür 
bir çok 1c1 .... ıer ölmüttür. 

Depver • Kolorado, 10 (A.A.)
S.n tqyanlanlad dolayı ta•an 

nehirin üzerindeki kü~ük bir köp· 
rüılen geçerlien yedi icadını ıular 
•tUUktmüf\&r. 

baivttr ~ ltolcrillet, 1b (A.A.)
~HYei'!b farlhtı~a H1flye ,_i 
olan dallarda hüküm ıüren fWh· 
il ~lt!a ild •ii~ı 61 Ut, 18 ki· 
ti ka~lmuthir. 

- --a----
1tb1i Mıtttbu ili 761 
k1,~ kısırlaşhritdı 

Hambur., 10 (A.A.) - Reı • 
ınm bildirildijiue ıör~ 16 bui • 
tana kadar bura mahkemesine 
1325 kıırrlathrm• talebi YÜİ ol· 

Bit ler 

... _ .. :b 

lno l,ajlarlCen, ye
e laatttt ı-'ıa ile 

ali.kası 9 baalbal etki Ye 
aııaneri kiliselerle diier mezbep-
1 re" llillidaıa debt..,aciiı· 
nı aiyıemııtır. 

Bu taleplerin yüzde 59 
.u~. ~darlaı kendileri Miralay Yon Hinden-

hurpnReisiautıthuru \ati 
ız eevıln ..... 

< • A.> - Lt•bttb•' 
'8ilf' tflllHtkİ! &ilB Uıo-

dimaro 1 lto'N lino boia • 
zında Goetaya ıiden Pallacle va• 
pu,.. IW ltttlr. Va• 
purr. bir teY olmamıt fakat •am· 
it a.ı. ah t vt 
müretteltattae üç kiti ölmiif ve 1 t 
kiti t tttıt. M un.fil ıan· 
bot 3'0lut11 ftftm etmittir. Napo
litht • e8il•Wlh kü• · 
ln1ad• t.Mril-at yapı'linalnadıt 

~

Sovyet ta11aresine 
at t açtdarl 

Ttihat U (Aı. ) - K•mla• 
ro• ••ıklitHIA '9t lb9fet 
...... ~il ---~ ttulıf 
...... ~ ........ Faroara htı · 
at .............. ~~a111ye alet at 

..aardttı T.W.:u..t '8.,Uttor. 

YaloTa, 10 (A.A.) - Ahaanya 
reieicumhuna Maretal von kin • 
denburJ"D yefak d.laJUi7le ~zl 
jjuntleıl ~•alay YOD 

Jfinden~ıa s.,ek,iteq .tMli-ıl lel • 
arafına mumaıİeyh •taiıd~i ce • 
vapla mukabele etmlttır: 

Gazi MuStafa t<emal Hazrell~rt 
tiirkiye Reisicumhuru. 

talı d~vielleritün ,hreilten ıi • 
ien ve teailR Yeren ıözlenfle 'lla• 
bamın utilu yaımı paylqmala l 
rmdan dola11 zalı aabiileiihe ~n 
derın minneitarlıiimı anetineti 
hikıkl hır lhtlyaç ve vecİİte 1;,h. 
rim edendlm. 

'M1ralay 'V on 1tinden\iurg 
Fransadakı talebemiz 
Pariı, 10 (A,A ) -.. Türk taleı

be Ye muallimleri Pariateld .IİJ•· 
retlerini bitir•U.. Cuma pi 
•Jtahi eaat.tetlWe Lifom hareket 
•tmitlerdin Kafile. orau üt sün 
ldtbacaktll'. L.iJOll W'4i1.,i ken· 
•illerine iyi Mtikltal huırlam1fbr. 

TtLlbe Ye muallbalerimis Li,on
dan soma Mat•il]•1• aWecek •• 
Ol'Mlan ••P•la latanlNla tliae
tell..Urı 

..,., 4& .... $ 

Bu giin kaza ,; 
g nko numtırtılatı 
1 11719 

14159 
11M 
~ 
1158 
~i~ 

---n 1aosa 
11b? 

= 21887 

5097 2522 
2it3 7251 

17481 ıl4ıe 
Mis ım 
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2ôü4 7S2i 

2000L !!il 
laMt 

1520 
'71 .. 

fiM 10377 
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3 o lıMIO 
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tfit• lbıJ2s 

..-r11a :!~e 1000 L. azan•nlarl 
6339 ... 

ı 

ne ıerek dojrudan doiruya, 
rek b WU. tMİr edt~ 
leketlerib v 8..MI 
sene üziim fi1atlaraiUz,.--ıııaoauı 
ümit verici bir haldedir. Almal 
yaya K ~ itM ıt 
iihalitçı tarafmclan İll•~•k eli 
vizleri Alman hü Mi tılıMı 
ltatlat •• illı'Ma. v.nallitt •ldu 
tundan e• llliyllt flltMllerWdk a 
den biriıi olan bu memleketin bt 
..... dalla ,. ••• mal ....... tabit· 

·~ . 
Öiilt tiGtUk d1Qllftl6t\Mlz c 

lln lnıdtere y~ AftilflkiJl ı'lth 
ce, İyi ft yU~li Bhie tlilllfııt 
daimi ilb1t\,rıll olüi t,u lltl m~ln 
leketin de ı~en Üflele i~ f ltl; 
itlillll tatslellilın ulullıl &luna 
i;tilr. lunclan ''fia llttMfa fln · 
mÖfteri olarü iJiJ&aji ti ~l!k 
l;r. 

--~ 

diqorlar'> 

• 131119 
2di1• 
8881 
ıMA! 
tblM 
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14911' 
1391 
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10445 
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!2338 
19674 

19561. 
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ıifN 
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!fi& 
sııo 

*- 9 ttttt llHdltMftl•ttltt. 
1740 it=MKI nen 

1:!~ 1tt L1 vınof ~er1 ui 
24062 leemli•=ni ttdavi ettire 
12449 ~tlıtt, tf t .A.J - lt 
20779 ir Atm~H mlkllftff, M. l..ı 
20348 hiff tkdl~ tttlft tM~lttl IYSH 

olduiunu beyan etm;tt;r. 
in müHt Ue, dııtnftAta ı.ttt 
IU uaieie e!tihfi~ ~i t• 
l~r. 

K• 11tn1 ilıHlt h k 
• lttrilt 1 tli'f d 

Jfe1 rork.t& (A.A.> - K 
• aw1n1uıtn•& ••ı.,. t. • 
ıs"' ,a ~ttıl&ıt •tt 
iı IHtslllllMIHllll ! 1fttrtlr 

e 1 

~pdra, ıo <A.A.) -
ler, V~iaatoqdan *elen ~~ 
ri yazmalEtadırlar. 

Bit ... _. .... .... 
leıtiril Ol, Clmlt ... ~ 

at•mat tikran ve içiode ,ili~ ~ 
m&. bir para &lçhü lçm yem bit 

901~ 

b!\'6 , .. 
4444 
6418 

13175 

TT-1 j tayini ihtimalİdl aiatereD 
~~ .. f .... .., ... ~ ...... 1 ..... 

!1413 1 let ehlrilir~ 
Jas r Yal • Strete •""• ridllllWE!; 
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19251 tir. r 
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~ÜH (}Öeİişiifff. 
~ ... - --=

Şerbet 
Yıllln • b · d .... A lbuııı -:er etın en degıl, alelu-

8i!~ ferbetten bahıedeceğim ... 
hlı em •İz. sever misiniz? Ben ha 

rını ... 
~Erbabı zevk, §erbeti, bir diki§te 
ıUı;ı ... Dura dura, kokusunu gen 
8ir ~ geçire geçire "nuşeder,,. 
llıalıdı rdakta laakal üç vakfe yap-

Şark Demiryolları Teavün cemiyeti 
f evkalide kongresini yaptı 

r •.• 

rld~ınet Hatim, Garplı!arın pa· 
illi: 1 dedikleri garip sözlerden 

ölen yedi azanın ailelerine 1844· 
hastalanan azalara da 1148 lira 

Jira verilmiş, 
dağıtılmıştır~ 

'""ekk I Ci 8e . ep yazı ar yazardı. Ali Na 
bu Yın ikdam gazetesine yazdığı 
~ bçeıit nıansurelerinden birinde 
. r eti ad t 'k" . ı· d.. b c a ı 1 V3tan tımsa ın-"?\ •• 
~~ l ırı olarak canlandn·mııtı ... 
r11ı l esef ıon devirlerde bir çokla 

d .. ın cir.,j bozulmakla beraber 
tı.ııl' ' 

lerj .•nın gene de en ;;efis yemiş-
nı Ye'ı' t' T" k' . b' da. • ı ıren ur ıyeyı, ıraz 

le llleyve usaresi tenuil eder den
dit~tk Yaban.a atılacak söz değil-

F'ilha.k"k T"" k" d k" L -d. .ı a, ur ıye e ı ~er1>et, 

Şark demiryolları müstahde • 
min taavün cemiyeti dün Y ediku· 
ledeki merkezinde fevkalade bi 
kongre aktelmittir. Bir ay evve 
toplanan senelik kongrede seçileı 
idare heyeti murahhaslarından br 
zıları istifa ettiğinden f ev kal ide 
kongrenin toplanmasına ve yen· 
bir idare heyeti intihabına lüzum 
görülmüttü. F evkalide kongreye 
489 ki!İ İ!tirak elmİ!tir. 

Dünkü kongrede altı aylık fa 
aliyet hakkında heyeti umumiye 
ye arzedile:ı bilançoda cemiyet 
varidatının 6353 lira olduğu ve bt 

paranın nerelere aarfedildiği gös
tcrilmittir. Altı ay zarfında cemi
yete mensup yedi aza vefat etrni· 
ve bunlardan bikes kalan dördü
nün aile&ine 461 liradan 1844 li · 
ra verilmittir. 

Hastalanan azaya yapılan yu 
dım ise 114~ lirayı bulmuıtur 

Dünkü kongrede evvela muvak· 
kat bir kongre heyeti ıeçilmeıi vr 
derhal yeni idare heyetinin inti 
habına geçilmek istenınittir. Fa · 
kat Edirne murahhası Hakkı e -
fendi kongreye arzedilecek birçol 
meuil bulunduğunu söyliyerek 

miıtir. Eski idare heyetinden Yu· 
suf Bey asabiyetle ayağa kalka
rak, Murat beyin "baltalamak,, 
kelimesini geri almasını istemit ve 
gürültü tekrar başlamıştır. 

Nihayet münakaşanın uzayıp 

gitmesine müsaade edilmemi' vt" 
intihaba baılanmı§lır. Yapılan 

tasniflerde yeni heyetlere şu ze · 
vat seçilmittir: 

Reis Sabri, ikinci reis Nuri 
murahhas Rifat, azalar Nihat, Sat
vet, Abdürrahman, Necmi, Murat 
Mustafa Sıtkı. Asım, İsmail, Şa · 
kir beylerdir. 

1ıı.:::•nın hiç bir yerinde yapıla
la.ıı akta.dır ... Alafranga limona
fıt •n her ba th ğını- "d amağm ızır. ~~~!""!'!'"""'!!!!!'!!!'!!"'!~!!!!"!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!! 

d~raıına. getiriniz,. diyerek dur- Ecnebi profesör-
e,vveli. kongrenin adi mi, yokıa ~~------------

) Unuz yerde zevkinizi bozma- J ) h 
li''rııı- gözünüzün onune ıeti- ere vasi sa a i yet 
.~·· keyifle içilmesi töyle dur· Üniversitede yeni sene tedriıa· 
ti İ· azaptır, cezadır ... Suyu, şeke· tı etrafında rektör Cemil bey tel
)' 'rtıonu insanın önüne "kendin kikat yapmaktadır. Bu tetkikler 
~~,, diye getirirler ... Yahut ya- neticelendikten ıonra maarif ve
~ • 

1!1a bile ö' ağıza alınır nesne kili ile görütülecek •e mühim ka· 
iıldir... rarlar verilecektir. 

kt~a.lbuki, evlerimizde olsun, to- Haber aldığımıza göre bu sene 
~ lrınıızda olsun, ne güzel şer- üniversi~ede ecnebi profe.arlerin~ 
le,·'~ yapılrr ... Allah rahmet ey- tedrisat ıahasında viıi salahiyet 
li .~' •nnem, koruklusunu, nane- verilecektir. Bunlar tedriıatı ken -
~ elceğiziyle bir hazırlardı ki, di tasniflerine göre yapacaklar ve 
~ ~ de yanında yat... Şehrimi- iıpt.ihao eki· de prof eaörl~riu 
il t) ._.uhtelif yerlerinde t•izliii tenail>ine l?ırakılacaktır. 

fevkalade mi olduğunun tesbit e 
dilmesini istemiıtir. Bunun üzeri 
ne murahhaslardan Murat bey n · 
zam amenin sarahati karşısında 

bu sualin ıorulmasına lüzum ol · 
'madığını, kongrenin fevkalade ol 
duğunu ve ruznamede mevcut o· 
lan idare heyeti intihabından hat· 
ka bir ıey müzakere edilemiye· 
ceğini ıöyJemiı, fakat bu esnada 
sağdan soldan sesler yükselerek 
gürültü yapıl~ak istenmittir. Ni· 
hayet müzakere kifi görülmüt v~ 
intihabata geçilmiştir. intihaptan 
evvel tekrar söz alan Murat bey 
geçen seferki idare heyetinin ıa· 
mimi yeti baltaladığını ve bu sefer 
İf bqına getirilecek arkadaıların 
ha11asiyetle seçilmesini tavıiye et· 

"t ~t nefiıliğiyle me§hur ustalar Doçentlerin maaıları meselele
~7dır. Piıboğazlar arasmda taı • ri bu derı senesi bidayetinde hal
d edilmememe :rağmen, önlerin- ledilecektir. Hukuk fakültesine 
tıı h f d • ---•HltfilUlllflllUll .... Uftl!Bnal1ıtm111t••Mldmtl.....-Uln-..J11HhD 1a1._:- atli\ itira e eyim cıvar yeni profeaörler getirilecektir. 
-~larmdan- ne zaman geç- Üniversite kadrosunda tebed - M ~ ite L 1~T1] 
~' uğrar, ve ağzınıza layrk, buz- düller yapılacağı hakkında çıkan ~ • 

lltlu sineye cekerim... !ayialar da doğru değildir. 
lltd~erhalde, ıe~bet yapmak, zan
tek tldiii gibi basit olmasa ıe
~ ·~ Runun görenekleri, usulleri, 
le, tti_ babadan evlada geçen sır
i t-ı "•r ki, Yenipostahar.e ıoka
h;~dtki 17.mirli !Üphesiz ali.aını 

1l'or ... 

ilk mekteplerdeki 
çocuklanr. dişleri 

Geç.en sene ilkmekteplere de · 
vam eden ~ocukların · di,lerinin 
muayenesi yapılmı,, 29 bin çocu· 
ğun diılerinin bozuk olduğu ve te· 

daviye muhtaç olduğu anlaıılmıt· 
tı. Çocukların diıleri bu ıene de 
ayni suretle muayene edilecektir. 
Fakir çocukların ditleri tedavi el· 

tirilecek, diier çocuk babalarına 
da tedavi ettirmele~i tebliğ edile
cektir. 

le ~lna, bir çok ecnebiler, şerbet
~tni~i :methetmi§tir. DiiJünüyo
~ kı, mütetebbisler, büyük Av
b\b~ ~ehirlerinde pek ila bu iti ya 
•ılt ıl~rler... Cazip bir tabela ve 
ı.._ bır Türk köylüıü kılığında ça
lti il adamlarbı. açılmıt bir dük· 
~ lll' epeyce ki.r bırakır ... Pariste, -o-

'l t- hıde, her milletin kendi husu- Ealih Rıfkı Bey 
iti l'aı-..ıulitına dair müe11eseler 
~ :\tcuttur.. Bizim zenaatki.rlu Moıkovada toplanacak Sovyet 
lt,.rk !erbetini, mahallebisini, süt- muharrirleri kongresine iştirak c· 

l' ta-.1- decek olan Bolu meb'usu Falih 
tı1~ • "K göğsü ve ketkülünü ta-

'lll'bı k b Rıfkı bey Odeıaya ıitmittir. Pa-leh... • teıel> üsünü henüz göı- • 
-... enıitlerdir. riıte bulunan Mardin meb'uıu Ya-
~e · kup Kadri Bey de oradan. Moıko-

"-~ rçı, son zamanlarda, her 
'-ll k vaya geçecektir. 

~ e ette, ecnebilerin para kıı.· 

~1~•ını tahdit eden kanunlar! --o--
d,lci •ttır. Fakat, dört tarafımız- Bir lngiliz yah geldi 
~t-

8 
}(0 rntulau bakm: Yunanlı· lnıiliz yat klübüne menaup 

lıı~ ulıarlar, Kafkasyalılar, İran F erledi iıimli bir yat dün limanı
r, ~ ..\raplar .... (Rusları bir tara- mıza gelmit. Dolma'bahçe önün 
"'~~akıyorum... Onlar, ecnebi de demirlemittir. Yatta dört kiti· 
'~d eke-tte para kazanmak husu- lik bir aile vardır. Limanımızdr 
)tt ~. harik" denecek bir kabili - birkaç gün kalacaktır. 
~, toıterdi,) eiliı istisna bütün =====-====ıı:===-==-=::z:ıı:ıı===ia 
t'dı IUlarıınızın yüz binlerce ef- leriml. ıa ... na .... abnla!' r.a ol ·ı'< ··• 
' ;en.ehi memlt-ketlere kendi luk paralar .-kar .. 
d,at~ nıanıulatını satmak üz~re Şerbet iti, Türklerin her yerde 
~ .. ) • 

1tlır içlerinde servet ka.Jı?• yapabilecekleri §erbet gibi bir it· 

(Vl·rtG) 

' l"r, r-. • 
·"hl •n <'n yükseğine eritmi, o· tir aanırım 1 

-r "'•rin .. Heyeti umumi,-.!· 

Kolundan yaralandı 
Fatih Kıztaıında oturan Faik 

Efendi dün gece evinin penceresi
ni açmak iıtemit, cam kırılınca 

kolundan ağır surette yaralan· 
mıf, CerrahP.a!a hastanesine kal • 
d ırılmıttır. 

Dlre§e 41arptı 
Karagümrükte oturan Zihni e· 

fendi dün Fatihten tramvaya bin· 
mek istemiş ve atlıyacağı sırc.dr 
kafaaını elektrik direğine çarpa
rak ağırca yaralanmış, hastaneye 
kaldırılmı§trr. 

Bir hamal bojuldu 

Unkapanı köprüıü altında ar· 
kadaıları Hüseyin Ali ve B~yram· 
la yıkanmak üzere denize girer 
hamal Salih yüzmek bilmediğin · 
den denizde boğulmuttur. Zabıta 
ca tahkikat yapılmaktadır. 

Yangın 

Galata caddesinde Y orgi efen· 
dinin kundura mağazasında yan 
gın çıkmşsa da itfaiye tarafmd~ 
söndürülmü§tÜr. 

Elinden yaralandı 
Galatada Vekilharç ıoka~ınd: 

oturan Mithat Efendi, dün Top· 
hanede Arap Cemal tarafından e· 
linden yaralanmı§, Cemal yaka· 
lanmıştır. 

Bir bojulma daha 
Beyazıtta Çatal handa oturan 

Nimet hanım dün Florya plajı ha. 
ricinde yanında bir kadınla deni· 
ze girmiş ve biraz açıldıktan s~n· 
ra bir daha dönmemittir. Cesedi 
her ne kadar aranmı§sa da bulu 
namamı9tır. ,. ,,.. 

Bir eroin 
şebekesi yaka~andı 

Emniyet kaçakçılık bürosu biı 
eroin kaçakçılık ıebekesini takibf 
baılamıştır. Şebekenin merkezi 
Büyükdere civarındadır. llk tah 
kikatta bu işle alıikadar olmakh
maznunen biri rum, diğeri Türk 
olmak üzere iki kadınla dört er · 
kek zan altına alınmııtır. Bunla · 
rm evlerinde yapılan aramadc 
bir miktar eroin bulunmuştur. Za 
bıtaca tahkikat yapılmaktadr. 

-=----o~~-~ 

Rıhtım şirketinin 

satın alınması 
İstanbul limanının muntazam 

bir şekle konması düşünülürken 

rıhtım şirketinin de hükumetçe sa
tınahnarak liman idaresine veril
mesi ve bu suretle İstanbul lima· 
nmın bütün işlerinin bir el ile ida· 
resi kararlaıtırılmıtlır. 

Öğrendiğimize göre Nafıa Ve· 
kaleti, tirket müdirleriyle bu hu
susta 'cereyan eden müzakerattan 
sonra bazı hazırlıklarla uğraş· 

maktadır. Rıhtım şirketinin satı -
nalınması yakınlaşmt§lır. İstanbu' 
Rıhtım şirketi hakkında öteden· 
beri birçok şikayetler yapılmış ve 
şirketin fu::uli clarak birçok para· 
lar aldığı nazarı dikkati celbct -
miştir. Bu ~ikayetlerin haşır.da 

~irketin el'an almakta devam etti· 
ği rıhtımsız yerlerden rıhtım üc · 
reti almak meselesi vardır. 

Şirket, Halicin dibinden Ka
vaklara, Sirkeciden Y edikuleye 
ve bütün Anadolu sahiline çıkarı· 
lan eşyadan gümrük muar.ıeles: 

:rapıhr yapılmaz. rıhtım parası al 
maktn.drr. Hatta eşya ,·apurdar 
vapura deniz üzerinden nakledil· 
!e bi'e nht?m ti::~ :~i ~"·nx::~!tt:ı· 

dı•·. C'inkü bu ena içi.n muı-r.ıele" 
r~!s .. miyc yapılma1rtaoır. s:rke' 1 

müdiri son defa Ankara 'a bulun· 
duğu esnada şirket !ahn a lm:-ıa · 
dığı taktl"rde h~tnn hu'1l'"ra ili · 
veten y~,;den bllz• mÜı<\e:-'elcrin 
ver:tmesi hususunda müraca3tta ı 
hc'un:nuş:ur. 

---0 

Alttnhitat - A kınspor 
Bir spor mecmuasının gayri· 

müttefikler araıında yaptığı tur · 
nuvada fir..ale kalan Altınhili.l • 
Akınspor takımları dün carpış· 
mışlar ve neticede 2 - 4 Altınhi
li.l maçı kazanmıştır. 
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SİYASET 

iktisadi bir mesih 
bekleniyor! 

Eıki dinlerde bir Meıib beklen
mektedir. Yani. öyle bir a::lam cele -
cek ki. dağılan, parçalanan bütün din· 
leri, akideleri birle§tİrecek ••• 

Böyle bir Meıihe, ikt11at Nhaııa
da, ne kadar ihtiyaç var. Harpten 
sonra, inkılaplar yaparak ve zarar ve
ren kuvvdleri ezerek, bazı milletlerin 
hatlarına na.ıl reisler geçtiyae, ayni 
halin ::le, bütün dünyada, ikbaat saha· 
unda meydana gelmesine ihtiyaç hiı· 
ıediliyor. 

1 nsanların illih.al etme kuvvet ve 
vasıtaları var. istihlak etmek arzula· 
rı da mevcut .•. Buna rağmen. bot du· 
ran fabrikalar. kurnata. ihtiyacı olup 
ıayini ııırzeden inıanlan hem itıiz, hem 
de elbisesiz bırakıyor. Diğer taraftan 
İptidai maddeler anbarlarda çürüyor. 
Köylüler de, fabrika sahipleri de mÜf• 
teriıizHkten kıvranıyor. tflaı ediyor• 
lar. 

Hükumetler, teker teker tedbir 
almak suretiyle, katiyen bu mu .. ız• 
lığrn önüne geçemiyorlar. Alınan ted
birler ~·· kabildir: Kapalı cümrük po
litika.ının neticesi olarak, Ruı top • 
raklarrııda ıirke gibi portakallar yetİf• 
tirmek, milyonlarca halka hamiyet 
propa:randaıiyle fakat cebren bunları 
yedirmek ve Tarabuluıun o canım 
portakallarını mü,teriıi:>:likten çürüt· 
mek... Buna mukabil, Filiatinde v~ 

emsali m:!'mlcketlerde hudutları k:opa• 

tarak. en incelmit garp sanayiinin ma
mulatını kaba saba taklit edip acemi
likler yüzünden alei paha11na çıkan 
maliyet fıatini kurtaracağım diye hal
ka sekiz. on misli f' ntle gene hamiyet 
propagandaıiyle r · ~ıı satmak.. Da
ha doirU1u, b•ı k;:u iktnat teraitiyle 

kimsede İştira kabiliyeti knlm1tdıiı İ· 

çin satamamak ..• 

itte dünya ikt .. adiyalının ıon va· 
ziyeti ..• işte bir kelime ile buhran ... 

Mu11taf a Kemal nasrl Türk miJle
tine rehber. diğer bir ço' sullmclide 11 

halklara Örnek oldu da, müşküllerle 
çarpışa, çarpı§", hepsini yene yene bi
zi ıiya~i ve içtimai hayat noktasından 
selamet sahiline ulattırdr ise, bütiin 
dünyayı dft, ayni beceriklilik ile, bu 
iktisadi badireden kurtaracak biri la
znndır. 

Yoksa, b;,ıgünün ı:e~ip geçici tedbir· 
}eriyle, filanca milletin milli parasını 
müstakir seviyede tutmaıiyle, yok 
döviz k:.çakçJ1•ğının onune geçmesi, 
yahut yüzde kırk nisbetinde inflation 
yapmasiyle, filanca Amerikan banka 
müdürünün Alır.anyay11 kredi verme· 
ıi yahut krediyi kesme~i:;le bu keş
mekeşin önüne geçilmiyecektir. 

Yeni dinler nasıl cJktıysa. bu iktı· 
ıadi M~ .. jh le övle büyük bir miıtik 
kudreti, hatta üstelik maddi kuvveti 
haiz b~lunarak tecelli etmelidir. P.ii· 
tün mil'ctler .arıı.ın~a, bütün devlet• 
ler üstüı:de, hütün sil•h fabrikaları • 
nın ve bt.0•,.nık suda balık avhyan ıi

yasi fn·kalar:n ve h&li hr 21rdan mem· 
nun 7Ürerelerin arzu ve gayreti hila
fında cihan iktııadiyatının batına ge· 
çecek, orut bambaşka bir mecra vere
bilecelı kudret kim o!.abilir? On do • 
kuzuncu asırda. ıoıyalizm, beteriyete 
bir çok şeyler v11dettikten ıonra, bun· 
laı ı v:anne getiremedi. Sosyalizmin 
bazı knllan fakrüddeme uğrayıp IÖn
dü. Bazı kolları iıe, kapalı hudutlar 
içinde, ilk gayesine hiç te benzemiyen 
fPkıtl bir ha"kcı devletin faaliyetini an· 
dıran i,lerle uğratır.ağa saplı. Bugün
kü düny11da, ikh.adi meıih vazifesini 
görec"'!< hiç bir cere~·1tn yoktur. Ce • 
miveti Akvam, 0)53 ol1a, karikatü • 
riıtlere mevzudur ... 

Milletler, iklimler, mala ıuuyan 
mi.isteriler ve müşteriye ıusayan fab
rikR 'ıw nrasındaki zanıri Ye manta • 
zam r.:'bıtavı temin edecek bir demir 
iradeli e" 13t veti"'tirmeğe, bucünkü 
b~şerivet, umalım ki, muktedir ol • 
sun ... 

Akııi tal<dirde: T11rihte, bence ~ 
deniyetlcr, kurulMl!Ş lmrulmu' yıkıl
mıştır; ekserisi arkasında, niıane bile 
b r .. kmamı,hr; Avrupa medeniyeti 
dediğimiı: bu muaşeret tarzımızda, 

belki l,unlardan hlri olacaktır. 

Hüseyin f aruk 



4 _HABER-: Akt_am P~sta~ı_ 

' Fıkra müsabakası 
Abdülhamit E:ı iyi, en &üzel fıkraları bize ıon· 

dereceklerin yazılan; burada neıredi· 
lecektir. Yalnız bu hlaalann u:mn ol· 
mamur, aeçıne olma11 ve okunaklı 

yazılması lazımdır. 

Köpeklerin öldü rülmesı 
neden uğursuz sayılır? Ve 

Gözdeleri 
Bir şairin, bir köpeğin ağzından 
yazdığı şiir, köpekleri kurtarmıştı ., 

Tarihi tefrika: 31 

O aktam Abdülhamit yatağına 
gireceği aırada, yubğmın üzerin· 
de !U mektubu buldu: 

"Muş Mutasarrıfı amcam Mah
mut Beyin izini bulaınadrm. Onu 
nereye sürdün 1 Yoksa öldürdün.. ,, mu .... ,, 

Padişah bu mektubun ilk ıatır
b.rını okuduktan sonr;, bir bom· 
ba atar gibi, derhal elinden yere 
fırlattı. 

Kızıl Sultanın oduma bu mek· 
tubu kim brrakmıttı? Muş Muta
sarrıfı Mahmut Beyin yeğeni kim
di? 

Demek ki Mahmut Beyin yeğe
ninin Yıldrzda kuvvetli bir parma 
ğı vardı: 

Öyle ya .. Bu mektubu Padiıa· 
hın yatağını: bırakabilmek için 
haremden birini elde etmek li
zmıdı. Bukadar ·hafiY.elere, ıilih
ıörlere, muhafızlara ve nihayetsiz 
takayyüdata rağmen Paditahm 
yatağına kadar uzanan bu el ki· 
min eliydi? 

Abdülhamit o gün hiddetinden 
ateı püskürüyordu. 

Bir gün Ma1beynci Nuri Bey Kı
zıl Sultanın gözüne girmek için: 

- ŞeYketmeap, demiıti, ltalya· 
da e&kiden papaslar kralın sara
yında mükemmel bir .Otkence oda 
sı) kurmuılar.. Burada en azılı 

vatanperverleri bile kolayca söy· 
letmek mümkün oluyormuf. Efen
dimiz de Yıldızın zemin katında 

böyle bir oda tesisine müsaade bu 
yursanız, herıey yoluna girecek! 

Abdülhamit o akşam bu sözleri 
hatırladı., Mabeynci Nuri Beyi ça
ğırttı: 

-Sen bana bir vakitler sarayın 
zemin katında bir (işkence odası) 
yapılmasını ta.vsiye etmiştin! Hay 
di, çabuk .. Bu işe seni memur et· 
tim .. Ne lazımsa ihzar et .. Yanına 
en kuvvetli ve in8afsız silahf(>rler· 
den iki cellat seç., Ve bu iti gayet 
gizli tut .. Yarına kadr.r herşey ta
mam olacak.. Anladın mı? 

Nuri Bey bu irade üzerine der· 
hal sarayın zemin katındaki taş 
odalardan birini tahliye ettirdi .. i
çini temizletti .. Hazırlattı .. Ve si· 
lahıörlerden evvelce gözüne kes
tirdiği Ramazan ve lbrahiıın adlı 

ESE_ - - -
Tefrika numarası : 44 

Yaz:an: ishak Ferdi Akrabanız geldi 
iri boylu iki Arnavudu seçerek Pa· Latife Hanımefendi o aktam e· 
ditahın iradeıile sivil yaptı, yanı· vinde dostlarına bir aktam yeme· 
na aldı. ği veriyordu; davetlilerin hemen 

Sivil cellatlar (iıkence odası) hepsi salonda toplanmışlardı. La· 
tif e Hanım mutfağa giderek hizmn yanındaki diğer bir odada ya· 

tıp kalkıyorlardı. metçiye yemeği hazırlamasını ten· 

Mabeynci Nuri Bey eski bir ki- bih etti: 

tapta okuduğu (Roma itkencele· - Davetlilerin hepıi geldi, ak· 
ri)ni aynen tatbika başlamı§tı. Ev rabamd.an ehemmiyet vermedi· 
veli. hademei humayundan Hafız ğim biri kaldı, ama onu bekliye· 
Oıman Efendiyi yakalattı.. Bu a· cek değiliz ya? 

dam Muş Mutaıal'rıfı Mahmut B·e yemeğe baılamıılar, çorba he· 
yin ölüm haberini duyunca gözle- nüz içilmişti, ki kapı çalındı ve 
ri sulanmıı ve arkadaşlarına: hizmetçi yeni gelenle beraber içe· 

- Öldürülecek bir zat değildi. ri girdi: 
Vatan ve miJJetine çok merbuttu. 

- Hammefendi ehemmiyet Diyerek acmmıştı. 
vermediğiniz akrabanız geldi! 

Bu hadiseyi daha o va-1dt Ma· -=====-=-:======== 
beynci Nuri Beyin kulağına fısıl· 
damııJardı. 

Abdülhamidin yatak od.asında 
bulunan son imzasız mektup üze· 
rine Hafız Oıman Efendi derhal 
tevkif edilerek yeni (işkence oda-
a.r) na atılmıştı. 

Nuri Bey, Hafız Osman vasıta· 
ıiyle Muı Mutasarrıfının yeğenini 

meydana çıkaracağım umuyordu. 

Mademki Mahmut Bey öldüğü 
zaman, arkasmdan göz yaşı dö
kenlerden biri de Hafız Osman 
idi. Bu mektupla elbette alakası 

vardı! 

Nuri Bey evvela elinde bir tel 
kamçı ile cellatların önünde du· 
ran Hafız Osmanm üzerine yürü
yerek bağırdı: 

- Söyle bakalım, Efendimizin 
yatak odasına imza~ız mektubu 
nasıl bıraktın? 

- Vallahi bir şeyden haberim 
yok, beyciğim! Bendeniz sevğili 

Padiıahımızın çok eski ve sadık 

bir emekdarıyım. 

Nuri Bey, Osmamn 
müthiş bir kamçı darbesi 
rel<: 

yüzüne 
indire-

- inkar edersen derini yüzece
ğim! dedi, haydi beni uğraştırma! 
Mahmut Beyin arkasından senden 
başka ağlayan olmamış .. ! 

Osman kamçı darbesi altında 

inleyerek yere çöktü: 

- K?ımıeyi tanımıyorum, paşa· 

cığım? Ben, Efendimize ihanet e

decek bir adam mıyım? 

ZA Yl - 1459 sicil numaralı 

ıoförlük vesikamı zayi ettim. Ye -
nisini alacağımdan eskıinin hük • 
mü yoktur. 

Şehir Tiyatrosundan Talat 

~~===-=====':"=~~~==== 

- Bu mektubu Mahmut Beyin 
yeğeni sana vermif. Sen de yuka· 
rıya bir şey götürdüğün sıralarda 
fırsat bulup odaya girmiısin ! 

·_ Hepsi buhtan .. Hepsi uydur· 
ma vallahi, beyciğim! Kulunuz 
gece gündüz Padişahımızm sıhhat 
ve afiyetlerine bet vakit namazda 
dua ederim. 

Nuri Bey ilk tecrübeyi Hafız 
Osmanrn göğsünde yapmak isti· 
yordu .. Ramazana emir verdi: 
-Yatır fU lierifi.'(ölüm betiği) 

nin üstüne.. 0 

Ramazan, masum hademenin 
kollarından yakaladı .. Oıtü kıızgın 
tellerle gerilmiş, teneşir tahtasına 
benzeyen bir sedirin üstüne yatır
dı. Bayram, Osmanın kollarını 
bağladı ve iki tarafmdan gererek 
ipi~ ucunu· duvudaki çengeller· 
den birine taktı. 

Hafız Otman avazı çıktığı ka· 
dar bağrıyordu. 

Nu~·i Bey: 
- Taşların ve duvarlarm ku· 

laklar~ oİmadığını ititmedin gali· 
ba .. ? 

Diye mırıldanarak cıgaraı.ını 

yaktı .. Ve cellatlara emir verdi: 
- Kızgın şişleri kurşun çan.ağı· 

na sokunuz! 
I D~vam..ı 'f&T) 

Iatanbul belediyesinin bir türlü önil· dim etmiıler. Hidiv, okumu§ ve ~~ı 
ne geçemediği ıokak köpekleri meselesi acıklı manzumesi onun da tec••11 

de "Himayei Hayvanat,. cümleıinden- mücip olmuı olacak: ~ 
dir. - Affettim.. Bu&ünden ıorır~ ,er 

Bir vakitler Cemil patanın 1ehir kö- pekler itlaf edilmiyccek.. cınri111 

peklerini ıuız adaya nefi ettiği meıhur- mı§. . fi.fı , 
dur. O zaman Cemil paıanm bu hare· Iıte, lstanbulda köpeklerin ~-t bil'~ 
keti Avrupada nefretle kar,ılanmı§tı. ne ıürü!ürken, Mısırdaki vakayıı 
Hatta ParİBte tahsilde bulunan Türk ler: . lıl'' 
gençleriyle Fransız talebelerinin bu - Buna imkan yok .. Cemiyet• ~ 
yüzden aralan açılmıt. Fransız talebe· riye bigıinah hayvanlarrn katm o1' 
leri Türk talebelerinin ellerini sıkmak· diyorlardı. , .,ıİ 

tan imtina etmiılerdi. 1304 tarihinde Mahruki zade ~·ııııı: 
lstanbulda köpeklerle mücadele za. de biri 1175 tarihinde istinsah e 1,,rl 

man zaman c:anlanmıt ve bazı teşebbüs- arapça bir kitabı tercüme ederek if 
ler yapılmıfbr. Fakat hiç biri beklenen retti. Mahruki zade "Maarifi uoıııııt ~ 
faydayı vermemittir. nezaretinin ruhıab,. ile neşreclile11.,., 

d .... 
Şinaai, çıkardığı (Tasviri Efkar) ga· tabının miikaddemesinde diyor u fi 

zetesinde §U satırlan yazıyordu: "Evı.- "Sokak köpeklerinin izalei vÜ'
11 lıf 

ilde yani Nusub pa,amn sadareti - 1020 n ıer'an caizdir. Vakia şu ıatırlırı O-' 

den 1032 ıeneıine kadar - 11tanbuldan ralryan abdiaciz - şimdiye kadar\, 
köpeklerin kaldınlmaıına kalkışılmış i
ken, gayretkeşlerinin teseümü ile İf ha· 
li üzere kalmış idi. Şimdi ise efkarı u · 
mwniye köpeklerin vücudunda meyme· 
net aramıyacak kadar tarakki etmiş· 

tir.,, 
Bu sabrlardan anladığımıza göre, 

Nusuh paşa zamanında köpeklerin itla
fı için öne ıürülen fikirlere bazı kimıe
ler tarafından uğursuzluktur diye mani 
olunmu,tur. 

Gene Şinasinin yazdığı ıatrrlar· 

dan anladığımıza göre, sonraları "Efka· 
rı umumiye tarakki etmiı ve köpekle
rin vücudunda meymenet aramıyarak., 
itlafında beiı gönnemi,tir. 

Fakat tesadüf ettiğimiz tarihi kayit
lerden öğrendiğimize &Öre, bazı softa· 
lar ve cahil halk köpeklerin öldürülme· 
ıini daima uğursuz aaymıılardrr. Bu 
yüzden bir çok kuduz vukuab kaydedil
mittir. 

Bu zamanlarda memleketin okumu• 
bHinenleri bile köpek katline hiçbir yer· 
de meaa~ olmadığını ileri ıürmekte idi
ler. 

Bu da Mısırda vuı..,. bulan bir hadise 
yüzünden ileri geliyordu. Mısırda kö· 
peklerin çoğalması bir çok hastalıklar 
doğurmuı, hükumet köpeklerin itlafı
na miiıaade etmifti. Her gün sokakta 
köpeklerin toplatılarak öldürülmesi bir 
şairin hiasiyatıru rencide etmiş, uyku 
uyuyamaz, yemek yiyemez hale ge\ · 

mit·· 
Şair bu ruhi buhranlar esnasında 

köpeklerin ağzından uzun ve acıklı bir 
menzume Y&Znu§. Bir gün bu manzu· 
meyi bir köpeğin boğazına takarak kah
çesind2 oturmakta olan Hidiv Hazretle· 
rinin önüne salmı§. Köpek. ilerlemiş, 

boğazında arize ile Hidiv hazretlerinin 
karşııında durmu,. Hidiv, yanındaki
lere: 

- Nedir !U köpek, ne iıtiyor .. diye 
ıonnuı .. 

Hemen köpeğin boğaı;ındaki kağ-ı

dı almışlar ve Hidiv hazretlerine tak· 

düğüm terbiye eseri - gayet 111.~ J 
metliyim. Biçare bizdeki sokak kcP r/ 
Jeri statukusunun muhafazasına ~11t 
tar isem de kudurmuş köpeklerin t 1 
)eri fenalığı görerek bu eseri ortııY' 
tıyorum.,, , 

Mahruki zade Cafer o va.kit ~ 
bir eser ortaya atmakla o kadar 11 

yordu k~ karilerin "köpeklere feıl 
•• ., t 

etti'' zannında bulunmamaları ıçı bl 
rin köpeklerin aleyhinde olmakla 
ber İnsanların lehinde olduğunu 11 

uzadıya anlatıyordu. 6 

Şer'an köpeklerin itlafı münıkİİ" ~1 
duğunun İspati için yazılan bu e1.'' ~ 
kilcaten meraklıdır. Kitaptan bır 
misal: (f 

Mazarratı olan kelbi bir kimse ~f 
de tutsa, komşular o kimseyi k~ 
tutmaktan menedemez. Ancak s0 

başıboş koyuverirse o halde korfl!
1 köpeğin sokakta gezmesine mani 0 : 

lirler. Sahibi komşuların şik~Y' 
dinlemezse köpeğin hapsi zıJ1'1111; 
kofmuşlar hakime bilmüracaatlıt ~ 
ettirirl~r . 

"Kadıhan,, ın fetvası üzere b~ 
riyede çok kelp bulunup ehli karı~ 
köpeklerden mutazarrır olsa kelP 
sahiplerine köpeklerin katli ile etil ıl' 
nur. Eğer imtina ederlerse köpe~ İ 
katli hakkında kadıya müddeilJ11iİ' 
ehli kariye tahsili hüküm ederler· •t 

Sahibi olmıyan kelbi katil, 11111 

dir olanların her birine vaciptir·•; ti 
Kitap, köpeğin icabında kati• 

olduğuna dair bir çok hadis dahi j~ 
etmektedir. 

Fakat bütün bu yazılar, cezri 511 

te halkın köpekle mücadele edebil 
ni temin edememiştir. ~ 

Meırutiyetten sonra sokak koP' 
rinin zehirle öldürülmesine ba,l f 

1• 1 
tır. Köpeklerin fenni surette it" 
1340 tarihinde ba,lamı,tır. Ali~' 
lar, on sene zarfında vasati bir bt ,1 
40.000 köpek öldürü!düğünü söyle 
tedirler. N}_' ,J 

~;ı 
"Bidikte bindiğimiz - -otom01'1 ıtı' yurun. .. Oradakonuşahm... -,--yı tanırım ... Telefon ÇaıdS:-Onu~I • 

· Genç kız, gişelerin dıtından, Nuri duğunu anladım. Fikret Beyi isteyin-

Aşk mı, Servet mi? içinden yürüdü. Sarı bir hlhta 11ranın ce, ahizeyi ona verdim.. Kendim de, 
üıtüne, yanyana oturdular. doğru yukarı koıtum... Bizim banka-

- Bu gelen zat, Iıbami Bey iı • nın telefon memuresi, komtumuzdur. 

arka taı·afma, diz Örtüsünün altıı1' 
müı ... Uzerinde "T!' harfi var··· 

" Fikret: 
" - Bundan ne çıkar? - diye 

1 

Nakili: 
~anın önünde indi. 
l~riye girerken, kapıcıya, Jif ol • 

ıun diye sordu: 
- Fikret Bey burada mı? 
- Hayır efendim. 
- Ay, bugün gelmedi mi? 
- Geldi, fakat çıktı. 
- Nereye gitti? 
- İzmir ,ubemize tayin ediJmit··· 

Gitti efendim. 
- Nasd İzmir tubenize. 
- Basbayağı... Artık Iatanbulda 

~a lıtmıyacakmıf ... 
- Olur !•Y değil ... 

Gonç kız, derhal, be1abı cari daire· 
ıine f!İUi. 

o~.c!a, hwkaten Fikret yoktu. 
Şair Nuri, arka tarafta, bir kağıt 

6zerine efilmif, kimbilir ~ yazıyor • 
du; kaliye mi anyordu? 

Bu m"&c!a, ha;ımt lt:ıldrrdı. Gözle • 
rin,., it!-ıam f?etisi yerine, Türkan ilİf· 
ti. 

(Va - Nu) 
Hemen yerinden fırlıyarak giıenin 

yanına gitti. Genç kız da ona yaklaş· 
tı: 

- Bonjur, Hanımefendi .. Ah, sor· 
mayın, bugün olan!arı ıormayın ... 

- Ne oldu? 
- Ben, çok mes'udum. 
- Niçin? 
- Çünkü Fikret Bey bur:ıdnn gl· 

diyor ... 
- Canım, bana kapıcı d11 biı· şeyler 

söyle<li... Nereye gidiyor? 
- lzmire .. Bakın, dinleyin ... Bu • 

gün, orta yaşlı şık bir bey geldi ... Fik-
ret Beyle uzun uzadiya konuşmağa 

başladı. Ben de muhaverclcrine ku • 
lak misafiri oldum... Daha doğrusu, 
bizim burada Şekip İsminde bir ;ırka
da,ımız vardır ... Fare gibi, iskemle • 
?er, masalar araımda dolaşır .. Hiç bir 
muhavereyi levtetmcz... İ§le ba!un •. 
Gene geziyor .. Bizi de dinliy~cek. Fa· 
kat, dinletmiyelim .. Haydi drşarı bu-

minde hiriymif... Bizim müdürün Kendisiyle birlikte büyüdük. Edebi • 
arkadaşı imiş ... hatla, mektepte de ay- yat meraklısıdır. Şiirlerimi pek takdir 
ni sınıfta imişler ... Müdür Bey, llha- eder. Hatta, hazan, ilham vesi!esi o -
mi Beyin ıözünden çıkmazmı§... iz - lur diye, beni ~karı çağırır; heyeti 
mirdeki hesabı carinin fefi ölmüttü.. idare aza:ıından bazı meşhur zatların 
Onun yerine birini zaten gönderecek- sevgilileriyle naııl konuttuklannı, zev· 
)erdi. İlhami Bey, Müdür Bey nez • celerini nasıl aldattıklarını dinletir ... 
dinde müeasir olmuf. Hemen bugün. Aman, efendim, ömürdür ... 
on lira da zammı maaşla Fikret Beyi - Sadede gc!in ... 
tayin ettirdi ... Bunu, tuhaf değil mi, - Fakat bu tereffüattan rica ede-
bizzat ııizinki de istedi ... Yarın hare - rim, kimseye bahsetmeyin... Yoksa, 
ket ediyor... ikimizi de bankadan koğdurursunuz 

- Yarın mı? ha ... Yuık olur .. Hülasa, efendim, Şa· 
- Evet .. itte bu İşe aklım ermedi.. diye Hnn.mla Fikl·et Bey kom1ıur1ar-

Şndiyc Hanımı r.asd bırakıp ta gidi- ken, muhaverelerini mükemmelen 
yor.. Ondan nasıl vazgeçebiliyor?... dinledim. 
Hayrettir, hayrettir.. " Şadiye Hamm, ona, pek ıarip 

- Belki beraber gidiyorlardır.. ıey!er a:tJattı, hatırını sorduktan son· 
- Ha··-- .. Beraber gitmiyeceklerİ· ra: 

..,i biliyorum .•• 
- N"~den? 
- Tc'efond11n muhaverelerini din-

ledim. 
- Naaıl dinledin? 
- Şadiye Hannnın ıeıini gayet 1-

" - Fikret Bey ! - dedi • ben dün 
akşam eve gidince, otomobilimi fOfÖ· 
re teslim ettim. Bir kaç dakika sonra, 
§oför, İçeri girdi, Bana oyma kehriba 
dnn bir ı:öğüs ifneıi ıetirdi. 

d~ ~ 
" - Türkan Hanımın böyle ~ 

iğnesi olup o1madığmı hatırlıyor 
ıunuz? .ı,t' 

" Bizim §ef, biraz d .... diı" 
uıurı 

tonra: .c 
" ~ Var.. Evet, var, hatı.rlı~ 

D d. L!:'-' b •v .. 111 rum... • e l, - cut.ın u ıgne•• ıl 

ya nasıl ge!ebileccğini san1yor•1111
, 

Benim bir yerime takıldı da mı # ~· 
diyeceksiniz? ... Böyle bir şeye itfl(f 
yok... Zira, evvela ben arka uı 1 
binmdim... Sonra, iğne üstÜJ1'1e 

11 

takılır.. el 

" - Hayir, hayır ... Öyle ıa1111 c 
v• k o· 1 . b k Bir-11 gım yo ••• m eym, a ın... ıeı 

vel, bana Fahri Paşanın kızları ,, 
di ... H.:ıni şu, &eçen gün kahvede , ,e. 
ladıklanmız... Ne dedikoducu . · 

ld .. • .. d .. JeJ1'1ıf o ugunu sıze once en ıoy & 
Bizi beraber gördükten sonra, . 1 
Türkan Hanımı ziyarete gitı11~j~ 
Rivayetlerine nazaran beni kcfl .,,r 

(Deval'l11 



........_ 11 A§uatoa 1834 -:e HABER Akt•m Poataaı • 
' Hırsız J 

k ,küçük kötke . girmek o kadar\ du •. Ma.d~m. "l'.'ass~r~~ arbk. bir 
. ~>ay olmuıtu kı, hırsız, neden bu zabıt gıbı dımdık yurumek külfe
ıtı bu kadar geciktirmi1 olduğunu tine katlanmıyordu. Kendini koy
kendi kendine soruyordu. Zah· vermiıti. Bir genç kız ıapkasma 
nıetaizce aalonu buldu. Bütün oda- benziyen ıapkasını, batından ke
lann kapıları ardına kadar açrk- mali dikkatle çıkardı. Hırsız, bu 
tr. Maymuncuk istimaline bile ha- fapkanın altındaki ıaçların takma 
tet kalmıyacaktı. olduğunu farkediyordu. Dekolte 

Vakıt'ın büyük yüznie 
müsabakaları yapıldı Kötkte kimsenin bulunmadığı- elbise, ayaklarının dibine düttü. 

ru biliyordu. Madam "Kusar,, m "Kauar,, bol dantelalı bir ge
kııa boylu, pancar suratlı, tosto- celik giydi. Boyalı suratiyle, ve 
Parlak, yusyuvarlak hizmetçisi, bu bol entarisiyle diti bir palyaçoya 
aece izinli idi. Hıraız, bütün kapı · dönmüttü. Hırsız, dit eıcırdatı
ları ihtimamla kapadı. Açık kapı- yordu. Yumruklarını sıkarak: 
lardan ho•lanmazdı. Madam - Şimdi ne yapmalı?. Bura-

Çok güzel olan müsabakalarda 
3 tane de Türkiye rekoru kırıldı 

''k :f &asar,, ın sayfiyeaini battan a- dan nasıl tüymeli?. diye dütündü. 
!&ğıya kadar kolaçan edecek; Gürültüyü ve kan dökmeyi kat- Yakıt refikimizin gençliii de- 100 metre kurbağlaına 14 - 16 
Yiikte hafif' pahada ağır ne v:ır ne iyyen sevmezdi. Geçen her dakika niz sporlarına tetvik yolunda ha- yaşında kızlar için: 
Yokaaı hepsini araklıyacaktı. onu daha ziyade asabileıtiriyor- zırladığı büyük yüzme müsabaka- Birinci Hamiyet (1. S. K.). Tek· 

Kürek 
Salona, §Öyle bir, battan sav- du. ları dün yapıldı. nik derece 3,10 

rrıa., baktı. Madamın kıymetli e§· fakat Madam "Kauar,, onu sı· Geçen seneki ilk müıabakaJar- 50 metre kurbağlama Styl 
şampiyonasında 
Galatasaraylılar Yası her halde burada olamazdı kıntısından kurtarmak ister aibi, dan çok daha güzel ve canlı olan kızlar için: 

Ya. batını perdeden yana çevirerek dünkü yüzmeler, gerek Yakıt re- Birinci Hilda Bodner, ikinci 1 

Styl\ Bazan karanlıktıt el yordamiy
le dolaşıyor; hazan cep fener ini 
Yakıyordu. Bir defaıında, fenerin 
ziyaıı, masanın üzerinde duran 
tenç ve güzel bir kadın resmini 
•Ydınlattı. • 

Hıraız, gülerek: 

- Mr.dam "Ka11ar,, m gençlik 
l&nıanından kalnıa resmi! - dedi 
Aına da değitmit ha .. - On bet gündenberi, bu sayfi-
)"e mahallinde gayet muntazam 
bir hayat sürüyordu. Aiır ve ki
Dar bir yürüyüıle gazinoda görü
nüyor; ve plajda banyo yapmak 
iizere buraya gelenleri, çaktırma
dan, tetkik ediyordu. Herkesin ne 
zaman nerede bulunduğunu, en 
f ula kimlerle gezdiğini; ve niha
~et, yatmak üzere, saat kaçta e
•ine çekildiğini öğrenmiıti. Buna 
tatnıen, ıimdiye kadar tntıklıya
bildiği ıeyler pek ehemmiyetsiz 
addedilse tezadı: On bet gün
düı-, vurduğu vurgun, bir altın ta
baka ile bir yüzüğe, ve içinde yüz 
frank bulunan bir cüzdana inhi
•ar etmitti. Halbuki burada ıeçir
diği kibar hayata nispetle; bu, el
bette pek ehemmiyetsiz ıeylerdi. 
Şimdi bütün ümidi madam "Kas-
la.r,, iıimli acuzenin evinde idi. 

Ne alelacaip koca karıydı bu, 
Yarabbi! Yüzünü kat kat, katmer 
lcatmer, allı pembeli morlu be· 
Yazlı boyar; tendürüst zabitler 
ribi dimdik yürümeğe yeltenirdi. 
la.kıp takıştırdığı mücevheratın 
enfes feyler olduğu nazarı itiba
ra alınına, hırsızın bu gece işi i§ 
katığı gümüttü ! . 

Fakat bu evdeki kıymetli et· 
Yayı nereden bulacaktı?. lıte me· 
sele ... 

itte ... lıte .. 
Bir gümüı çekmece! 

Hırsız, çekmeceyi açtı. içini 
karıttırdı. Eline kötü bir köstek 
teçti. Bunu beğenmiyerek bir 
kö9eye attı bir bilezik buldu. E
•lı-di, çevirdi. Altındı bu! Cebe 
İndirdi. 

Fakat tam bu aırada parmaklı-
1!'1 rıcırdadığmı; ve sonra, sokak 
k~pıımm anahtarla açıldığın duy
du. Merdivenden ağır ağrr ayak 
ıetleri iıitildi. 

Hırsız derakap seğirtti. Kaim 
lc..dife perdelerden birinin arka
~ırıa saklandı. 

Fena halde canı 11kılmıfh. 
Hiddetlenmitti. 
kocakarının on ikiden evvel 

haiıaodaa avdet ettiii aıla vaki 
01ına.zdı. Perdenin aralığından o· 
llUJı. odada dolqbğmı ıörüyor-

bir an baktı, baktı.. Sonra, kara- fikimiz ve gerekse memleket he- Hedvik Bodner. 
rını vermit aibi, hırsızın saklan- sabına birçok muvaffakıyetlerin 50 metre kurbağlama 

İstanbul kürek f&mpiyonaıına 
hazırlık mahiyetinde Anadoluhi
sariyle Kandilli arasında yapılan 
kürek tetvik müsabakalarından 

sonra şampiyona için büyük bir 
itina ile hazırlanan denizcilik he· 

dığı yere doğru yürüyüp perdeyi kazanılmasına vesile oldu. erkekler için: 
açtı. Bu müsabakaların memlekete Birinci İbrahim (Beykoz), ikin· 

Açma.siyle iki üç adım gerile· üç yeni Türkiye rekoru hediye et· ci Fahiman (1. S. K.), üçüncü Şi
mesi bir oldu. Kadit ellerini yü- mesi de, İfe takdire ıayan bir hu- nasi (l. S. K.). yeti yarıı yerini Y enikapı sahille

ri olarak tesbit etti. züne kapatarak karyolasına da- susiyet vermit oldu. 100 metre kurbağlama 14 - 16 
yandı. Hiç tüphe yok ki, dün Moda yaşında kızlar için: 

Hırsız, ilkönce, bu müsait fır· deniz hamamlarmdaki yüzmeler, Birinci Lola (Fenerbahçe) ikin· 
sattan bilistifade, kaçmayı dü- istendiği kadar, hatta fazlasiyle ci Jale (l. S. K.) 

Kandillideki büyük akıntıda 

emdikleri süt burunlarından ge -
linceye kadar tabiatla mücadele 
ede ede kürek atan denizciler Ye
nikapı sahillerinde ilk defa hakiki 
kıymetlerini ölçebilmek imkanını 
buldular .. 

şünmüştü. Lakin ihtiyar kadınır. •bir randıman vermiı oldu. 100 metre kurbağlama 14 - 16 
gayet tatlı ve niyazkar bir sesle: Gençliğe yapmak istediği hiz· . yaşında erkekler için: 
_Nasıl?. Aman yarabbi! Bunu mette tamamiyle muvaffak olan Birinci Fethi (Fenerbahçe), i -

nasıl yaptınız?. Demesi üzerine Yakıt refikimizin ve Türkiyeye kinci Hıriıto, üçüncü Muzaffer 
duraladı. üç yeni rekor kazandıran sporcu- (Beykoz) 

Kemali hayretle acuzeye bakı- }arımızı tebrik ederek, dünkü mü- 100 metre kurbağlama 16 - 18 
Atletik sporlarda bir atlet için 

birinciden beşinciye kadar olan 
kulvarın naııl yarıt ve müsabık 

üzerinde rolü varaa biribirine zıt 
akan anaforun da kürekçiler üze
rindeki rolü çok daha ehemmiyet
lidir. 

yordu. Acuze cleT&m etti: ıabakaların neticelerini aynen ya- yaşında erkekler için: 

B·1· d A I t zıyoruz. Birinci Haldun (Beykoz), ikin-- ı ıyor um.. n anut ım .. 
Sizi ilk gördüğüm gündenberi an- 50 metre "(Grovl - Styl) 12 yaşı· ci Fethi (Fenerbahçe), üçüncü 
lamııtım bunu .. Fakat bu kadar na kadar kızlar için: Mansur (Beykoz) 
büyük pir maceraya alılacağımza Birinci Hedvig Bodner, ikinci 100 metre kurbağlama 16 ~ 18 
ula kail olamazdım.. Her gün. Hilda Bodner (l. S. K.) · yaşında kızlar .için: 
gazinoda, nazarlarım sizi arıyor- 50 metre (Grovl - Styl) 12 yaşı- Birinci Lola (Fenerbahçe), ikin· 
du .. Beni adım adım takip ettiii- na kadar erkekler için: ci Jale Hacıbekir (1. S. K.) 

Esasen bu maksatl~fil~ i P f'f· 
tede def aatle seyrettiğimiz gibi, 
Pariı ve Amsterdam olempiyatb.· 
rında dünyanın en kuvvetli kü-nizin farkındaydım .. Ve ben dr Birinci lbrahim (Beykoz) ikin· Küçükler arasında atlama: 

sizi adım adım takip ediyordum.. ci Necdet (1. S. K.). Birinci Artuldi ile İbrahim 
Esasen gazinoya muntazaman 
gelmemin sebebi de sizdiniz .. Bu 
akıam, ıizi orada göremeyince 
asla duramı..iım .. Kederimden e -
ve döndüm .. isimde bir hi11ikab
lelvuku vardı.. Önüme çıkarak 
bana ilanı aşk etmenizi bekliyor• 
dum .. Yolda size raslamaymca 
öyle mahzun olmuftum ki .. Li.kin 
timdi mes'udum .. Demek ki aıkı· 
nız, size duvarlar aşll'acak, kapı· 
lara maymuncuk uydurtacak ka -
dar büyük, öyle mi? .. O halde hiç 
bir itirazım yok .. Evet, hiçbir iti
razım yok .. Sizin olacağım! 

• • • 
Vakıa meıhur meseldir: "Ya· 

vuz hırsız ev ıahibini bastırır!,, 

derler. Lakin hazan öyle acar ev 
sahipleri vardır ki usta hırsızları 

da bastırır. 
nakdi: (Hatice SUreyya) 

50 metre serbest 12 - 14 yaşın- (Beykoz), ikinci Necdet (l.S.K.) 
da kızlar için: 100 metre serbest erkekler: 

Birinci Simon (Fenerbahçe), Birinci İsmail (Karamürsel), i· 
ikinci Vecihe (Fenerbahçe). Tek- kinci Fuat (Fenerbahçe), üçüncü 
nik derece 0,44 Ahmet (Karamürsel). Teknik de· 

50 metre serbest 12 - 14 yaşın- rece 1,13 

( Alt tarafı 8 inci sayıfada) 

G. S. kongresi 
Yarın öğleden sonra 

toplanıyor 
da erkekler için: 100 metre serbest hanımlar: Galatasaray spor klübünün j. 

Birinci Mahmut (1. S. K.), ikin- Birinci Lola (Fenerbahçe) "ye· dare heyetinin görülen lüzum üze-
ci Mustafa (Galatasaray), üçüncü ni Türkiye rekoru yapmıştır., ikin· rine toptan istifa etmesinden do· 
Fikret, dördüncü Hüınü (1. S. K.) ci Nüzhet (Fenerbahçe). Teknik layı toplanacak olan fevkalide 
Teknik derece 0,33 2/10 derece 1,40 kongre, pertembe günü de yazdı· 

100 metre serbest 14 - 16 yaşın- 100 metre sni üstü erkekler: ğımız gibi, yarın öğleden sonra 
da kızlar için: Birinci Niko (Beykoz), ikinci klübün lokalinde toplanacaktır. 

Birinci Hamiyet (l. S. K.) Tek- Ali Haydar( Karamürsel), üçün·============-===• 
nik derece 2,22 cü Mekin (Beykoz). Teknik dere- Hedvik Bodner) 4,16. 

100 metre serbest 14 - 16 yaşın- ce 1,40 50 metre gazeteciler arasında 
da erkekler için: 200 metre kurbağlama erkek- serbest: 

Birinci Mahmut ( l. S. K.), ikin- lcr: Birinci Aslan Tufan ( Cumhuri• 
ci Hıristo, üçüncü Fethi (Fener- Birinci Yusuf (Karamürsel) yet) 0,46, ikinci Ali (Yakıt), ü-
bahçe). Teknik derece 1,19 "3,14 yeni Türkiye rekoru,, ikinci çüncü Şükrü (Hafta mecmuası), 

100 metre serbest 16 - 18 yaşın- Sadi (Beykoz) üçüncü izzet (Bey· Bu yarııa giren gazeteciler araaın-
da kızlar için: koz) da maruf muharrirlerden Osman 

Birinci Lola (Fenerhahçe), i- 200 metre serbest erkekler: Cemal Bey de bulunuyordu. 
kinci Jale Hacıbekir (1. S. K.), ü- Birinci İsmail (Karamürsel) 50 metre mütekait sporcular a-
çüncü Mary Erane (1. S. K.). Tek- 2,49, ikinci Cihat (Galatasaray). rasmda kurbağlama: 
nik derece 1,46 üçüncü Mekin (Beykoz} Birinci Galip 0,50, ikinci Ek-

100 metre serbest 16 - 18 yaşın- 200 metve 'kurbağlama hanım- rem Rütü, ücüncü Mazhar Be· 
da erkekler için: lar: sım. 

Birinci Jorj Birkof, ikinci Fethi Bu müsabakaya iıtirak eden ol- Su Topu: 
(Fenerbahçe) üçüncü Nezihi. Tek- mamıthr. Üçe karşı iki ile Fenerbahçe la• 
nik derece 1,17,2 400 metre mukavemet: kımı Bey kozu yenmittir. 

50 metre kurbağlama 12 - 14 Birinci Fuat (Fenerbahçe) 6,17. Atlamalar - !Erkekler (Tramp-
yaşında kızlar için: ikinci Salim (Fenerbahçe), üçün· len): 

Birinci Vecihe (Fenerbah~e), cü Ahmet (Fenerbahçe) Birinci Halit (Vefa), ikinci Sa-
ikinci Süheyla (Fenerbahçe), ü- 4X 200 bayrak yarışı: di (Fenerbahçe), üçüncü Behçet 
çüncü Simon (Fenerbahçe). Tek· Birinci Fenerbahçe takımı (Ce· (Beykoz) 
nik derece O,SS mil, Salim, Ömer, Fuat) 12,8 ye- Atlamalar - Erkekler (Kule): 

50 metre kurbağlama 12 - 14 ni Türkiye rekoru. ikinci 1. S. K. Birinci Sadi (Fenerbahçe), i-
yaşında erkekler jçin: küçükler takımı 13,28 kinci Mazhar ( l.S.K.), üçünc\i 

- İçeri girebilirsen 
sahibi olacağız. 

binlerce lira Birinci Vehap Halim (1. S. K.) , •1 X50 hayl'ak yarışr hanımlar n· Halit (Vefa) 
ikinci Fikret Hüsnü (1. S. K.) ) , rasmda: Atlamalar - Kadınlar: 

- Orası öyle tıma kapıyı açaca· 
iım diye çakımı kırma! 

ücüncü Rolf Houser (l. S. K.). Birinci 1. S. K. takımı (Jale Ha· Birinci Vefa (Beykoz), ikinci 
Teknik 'derece 0,50 l cıbekir, Hamiyet, Hilda. Bodner, Jale Hacıbekir (1.S.K.). 



• 
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Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera, Sporcularımız Maslak yolunda 

kıskançlık, kuvvet, aşk ve seyahat romanı 

· ASLANLI HÜKÜMDAR -SULEYMANIN OGLU 

BtRlNCt Ki 11\f Tefrika rto. 1 

1 

Leningrat'ta cost tanfı ı inci sayıfada) 
Arkadan gelen motosiklet, ön· 

Leningrat, 11 (A.A) - Türk 
sporcuları şehirdeki abide ve mü· 
esseseleri gezmiılerdir. Cevdet 
Kerim Bey hariciye komiserliği· 
nin mümessili ve tehrin Sovyet re
isi tarafından kabul olunmuıtur. 

de giden motosikletin solundaJ1 
geçmek iıtemit ve tam vitese ba•· 
tığı zaman önden giden motosik· 
let te sola geçmek istemi~tir. hte 
bu manevralar esnasında iki aıo· 
tosiklet birbirine şiddetle çarP • 
mış, birbirinden otuz metre uıak· 
lığa dü~müşlerdir. 

Yeni canbazhanenin 
aslan terbiyeciai 

Bir aslanın perende atması, 
boy sırasına girmeleri, çenbCrden 
atlamaları, bir kedi veya köpek gi- r .. ~ .......... :·~ 
b• a k ki .. t·· k . Yazan. I ı r a aya arı us une oturara : 

Cevdet Kerim Bey demiıtir ki: 
"- Sovyet dostluğunun nasıl 

doğduğunu her iki millet arasında 
da hilmiyen tek bir kimse yoktur. 
Binaenaleyh Türk sporcularının 
Sovyet Rusya.da büyük bir m11a • 
firperverlikle kabul edilmelerinin 
sebebi pek çabuk anlatılır. Dost
larımızın geçen seneye nisbetle 
her sahada büyük terakkiler elde 
ettiklerini görmekle bahtiyarız. t • 

Biraz sonra yoldan geçen oto· 
mobiller vak'adan jandanna kar' 
kolunu haberdar etmişlerdir. Bir 
müddet sonra da Sarıyer jandar 
ma kumandanı Yakup Hilmi BeY 
le müddei umumi muavini Ekreıt' 
Bey ve za brta doktoru kaza yerirtt 
gelmişlerdir. Ziihtü Galip ve Adi 
Feyzi Beylerle M. Arman muhte 
lif yerlerinden yaralandıkları içiıı 
Etf al hastahanesine kaldırılmış laf 
dır. Parçalanan motosikletler hi 
la durmaktadır. Bugün keşif yapı· 
lacaktır. 

Ka:hirenin oldukça serin günle~ 
rinden biriydi. Öğleden sonra yer 
yer topla.nan bulutlar, yağmur is
tidadı bile göstermitken, hafifçe 
esen bir rüzgarla yeniden dağıldı. 
Ve Kahireye ender nasip olan bir 
serinlik yayıldı. 

su~t~ durmaları ve hatta batını ağ i Şekip 1 
zı ıç1ne koyması bukadar fevkali- j Rıza f 
de bir !ey miydi ki, akın akın ge- L ..... _ .. ,_! 

On gündenberi, dünya türnesini 
ya.pan en büyük canbazhaneler· 
den Yeni Sirk burada bulunuyor· 
du. 

Yalnız bir hafta kalacaklardı. 
f.akatMıaırhla.rın kendilerine gös
terdikleri fazla rağbet karşısında 
oyun müddetini uzatmak lüzumu· 
nu duymu§lardı. 

Sirk müdürü mösyö Ernest Mo
liye, !Öhretinin hemen hepsini ken 
diıine borçlu olduğu aslan terbi
yeciıi Süleymanla. müdürlük çadı
rında kartıkarfıya oturuyorlardı. 

Mösyö Moliye çadırın mikailı 

penceresinden dı§arıya bakarak: 
1 

- Süleyman, dedi, hava düzel· 
memiı olsaydı bugün için sarf etti· 
ğlmiz reklamlar boşuna gidecekti. 
Bereketki açıldı. 

Süleyman: 

- Evet .. Ancak, bu gece çadı
rmu.zr 

1 tekıamıle dolmu§ bulabile
ceğiz ..• 

Ernest Moliye Süleymanı çok 
defa samimi olarak takdirden ge· 
ri durmazdı: 

lip seyrediyorlardı. 
Süleyman biran i~inde bütün bu 

düşünceleri kafasından geçirerek 
insanların bukadar zavallı olaca
ğını da kabul edemedi; canbazha
nenin tıklım tıklım olacağının se
bebini ne kendisinde, ne oğlu Ya
vuzda buldu: 

- Zannetmem, dedi, ıebep hu 
değil; belki, günün per4embe ve 
insanların eğlenceye düHÜn olu,
larıdır. 

- Öyle mi? .. Demek tehlikeli 
hayvanları bir çocuk oyuncağın
dan farksı~ buluyorsun .. 

- Şüphesiz .. Bence, hiç. bir hay 
van, kendisine zarar verilmezse! 
tehlikeli değildir. ·. 

- Ustan Fredrik Haym'ı unu
tuyorsun galiba?! 

Canbazhane müdürünün, Süley
mana, bunu hatırlatmaaı mıina11z 
değildi.Çünkü Süleyman onun ye· 
rini, feci bir kazadan sonra almıt· 
tı. Fredrik Haym aslen Yahudi ol· 
masına rağmen, vah,i hayvan ter
bfyeainde çok istidat ve cesaret 
göstermiı biriydi. Canhazhanele
rinin Pariıte bulunduğu birgün, o
yun esn t.;ında. aslanlarııı t"n hır· 
çınına kolunu kaptırmı, ve kangr· 
ran net:t:esinde de ıözlerini kapa· 
mıştı. 

Süleyman dudaklarında ince 
bir tebeuümle cevap verdi: 

11, batka türlü mukabelesine m· ki memleket ge~liğini kartıla§b· 
ki.n vermezdi. ran müsabakalar milletlerimizi 

- Ne yaptı? birbirine daha ziyade yakla!hr· 
- Çatal zıpkını hayvanın ağzı- makta ve Türk - Sovyet dostlu • 

na batırdı. ğunu te§vİk ve tarsin eylemekte· 
Mösyö Moliye ufak bir düıün· dir.,. ~'Y • f. 

ceden sonra: o----

- Ya Yavuz .. Ona ne diyelim? Rana Bey döndü 
Süleymanrn oğlu Yavuz, daha 

Şehrimiz muhafaza hatmüdür· 
altı yafındayken bir aslan yavru • lüğü mıntakası dahilindeki mu · 
su ile oynuyordu. Çocuğun hayva- hafaza mevkilerinde umumi bi• 
na hiç bir tey yaptığı görülmemİf· tetkikat yapılmak üzere Şileye 
ti. Yavru aslan, cinsinin vahşili· 

kadar giden gümrük ve inhiaarlu 
ğini gizliyememit olacaktı ki b1r-
denbire Yavuzun üzerine ati.adı, vekili Rana bey dün avdit etmiş· 
d h 1

_ tir. 
a a tam Kuvvetini toplıyamamıt 

pençesini indirdi ve pantolonunu Bükreş sefirimiz gitti 
yırtarak baldırında iıç tırnak ya· Bükreı sefirimiz Hamdullal 
rası açtı. Suphi Bey Y alovadan gelmiş 

Çocuğun yavru aslandan aldığı Sofya yoluyla Bükreşe gitmiştir. 

Mahlutlerin miktarı 
Şehrimizde bilivaris vefat e• 

den kimselerin emlal: ve iratlatı 
evkafa kalmaktadır. Şimdiye ka · 
dar mülga evkaf idaresi bun1arıl1 
hakiki mevcudunu bilmiyordl.l• 
Geçen sene faaliyete '°eçen hutıl' 
si bir komisyon bu mahlullerİ11 

miktarını kısmen tesbite muvaf • 
fak olmuşutr. Komisyon birkllı:; 
güne kadar faalieytini bitirecek ,,e 
mevcut o zaman tamamen anla · 
şılmı' olacaktır. 

bu yara aylarca geçmedi.Ve bu üç 
çizri derin bir iz halinde Yavuzun 
baldırında kaldı ve ömrünün so- lllA• ll•••• Yeni Kitapar ---·· nuna kadar kalacaktı da .. 

Süleyman: -- Yavru aslan, oğluna, da.ha 
kü,Çük yaşında istırabıf\;,ne demek 
olduğunu öğretti. O da benim gİ· 
bi, bugün atılacağı yeni hayatın· 
da, terbiyesine alacağı hayvanlara 
fenalık yapmazdan evvel bu acıyı 
batırlıyacak ve onlara fenalık ya
pamıyacaktır. 

• • • 

(DÜN ve y ARIN) Ttrcüm• Külliyatı 1 

Bütün milletlerin edeoi, içtimaı, iktıaacTi, mali ... en muha · 
let eserlerinden seçme kitapların tercümesi ve "DÜN ve YARIN,, 
tercüme külliyatı ismi altında, yılda muntazam fasılalarla, otuz 
cilt kadarının çıkarılması suretiyle yüz ciltlik bir kitaphane vü -
cuda getirilmesi temin edilmi§tir. En kudretli kafaların, kalem • 
lerin yardımlarına müracaat olunmuttur. 

- Zannederim, diye cevap ver
di. Süleyma.nm, katil aslanın ağ· 

zma batını nasıl sokacağını ben 
bile merak ediyorum. 

Süleyman müdürün bu merakı· 
nı öğrenmek istemişti: 

Ustam~: ~:~~:~d:;;::.~ür~~me~~ r··---.. ···········;·;;;~·············---·- i •·-----· 
gün katil adını verdiğiniz aslanı· l Sü/eymanı çekemiyen ~ 

Altıncı Kitap _ _. 
] . Rasin Külliyatı 
Ahmet Reşit (H. Nazım) 

- Sebep? ma yaptığını yalnız ben bilirim. l . s· 
- Ben, katil aslanı:n yerinde Arslan olarak yaratılmıt bulunma 1 Kım?.. :.= 

olsaydım Afrika to ra ~ ına k --.. -··-·----·· .. ··-·-, p g aya ••• •••••• •••••• •••• •••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• ••••••••• 

basttığımı anlar anlamaz, yabancı El A • d ısoo·o ı· ı k . . 
memleketlerde elinde bir esir gibi azız e tren ıra 1 suıstı-
inled~ğim terbiyecimi haklamayı ( Baş tua fı ı • rıc =-~' .ı.ır:1ı J 3 cl ı r ı } J Jd ? 
ve elınden kurtulmayı dü,ünür· Demiryolunun açılma meruimi ma 03Sl yapl 1. 
düm. saat on altıda büyük tezahürler a- (Üst tarafl 1 inci sayıfada) 

Elbette Afrika toprağında bü· rasında yapılmıı, bu münasebetle 
yüyenler dünyada ağzında inıan nutuklar söylenilmi,tir. 
batının bulunmuını hazmedebile Elaziz sevinç içindedir. Servet 
cek uysal bir aslan görmeyi me· membaı Ergani madenlerine biraz 
rak ederler .. Yalnız bukadar mı daha yaklatmıf bulunuyoruz .. 

ya .. Süleymanın daha on iki yatını Avusturya isya,..-.n_ı_ 
doldurmayan oğlu Yavuz, babası· ( Ust tarafı ı inci sayıfada) 
nın metleğine Afrika toprağında ile Peşteye hareket etmi,tir. Ken· 
bu gece batlıyacak... disi Macar baıvekili M. Gömböı 

ile görü!lecektir. -
Herkesi bir hamlede tuzla buz :ı 

edebilecek vahşi hayvanların, bir Berlin, 11 (A. A.) - Ha vat 
çocufun kamçı takırtıları kntısın ajansı muhabiri bildiriyor: 
da, perende attığını görmek az Bazı Berlin gazeteleri, M. Sch· 
zevk midir? uschnig'in, Peıte ziyaretini dik-

Süleyman cevap vermedi. O, katle takip etmektedir. 
"B Z . terbiyesi .altında bulunan hayvan· oersen eıtunı,. gazetesi. 

Suiistimalin yapılıt tarzı, doğru -
dan doğruya zimmete geçirilen 

. paranın aylık cetvel yekununun 
kabartılması suretiyle ört bas e • 
dilmeğe çalııılmasından ibarettir. 
Yeni bu memurlar zimmetlerine 
~eçirdikleri paraya mukabil evra· 

kı sarfiye gösterememişler ve yal· 
nız cetvel yekununu kabartmı§ . 
)ardır ki bu yüzden çok çabul< 
meydana çıkmı§lır. Bu sabahkı 

Milliyet gazetesi müfetti,Ierir, 
tefti,leri esnasında bu İ!İn mey -
dana çıktığını ve tahkikata defter 
dar Mustafa beyin vazıyet ettiği· 
ni yazmıısa da lstanbulda def· 
terdar namiyle kimse mevcut ol . 
madığı gibi defterdarlık da mül· 
gadır. İstanbul maliye murakıb' 

Tevzi merkezi : 

VAKiT 
~IATBA ,\~I 

Fiatı: 75 Kuruş 

1 ~TAKBUI.. 

A:\KARA 
Cı\DD~:SI 

-- Şimdiye kadar basılanlar 
1 - ~.u·o, Dode - Haydar Ktlaf 100 Kurnı 

2 - AlLE ÇEMBERİ, l\lorua - t. R. AU,an 100 .. 
S - ·rtcARET, BANKA ve BORSA, flctıııat doktoru 

Muhli!ı Etem 7:; .. 
4 - UE\'LET ve lHTU..AL. 1.f'nln - ffa3'dAr ltifat 

' 
'73 .. 

6- OSVALJZ.\I: Kaut!Jkl - l;abl.ba Zekeriya 7:'; • 
6 - KÜl.LIVA'I' .J . RASt:\' , H . Suıru 1S .. 

Yakında basılacak olanlar 
l - IŞ~!I ı;INlf'I tHI'ILAL1, Lenin - Hıı~dar Kifat 

ı - lSFAHA:\'A OOGRU, Piyer Lotl - t. H. All,aıı 

S - KAPİ'l'ALİZ.'1 BUHRA!\l, Profesör l'lru - Ahmet Hamdi 

4 - Km!UIZI \e KARA, tandal. DtZR.u::ı.t:\"l1'' H,\\'ATI, A. 3fomı 

S - GORlU BABA: 8alzak - Ha~dar Rlfat 

.. 

8 - 1 '.\:Parla Ruhlyat mektebinde Profesör doı.tnr Rlue sani;I - HRJdar nıcat 
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rullah 
lardan her birinin bir k~di ve beVl

1 
Avusturya haıvekilinin Avustur· 

ki de onlardan daha yumuşak ta- ya Macaristan anlaşması çercc·ır 
biatte bulundu~una kaniydi.Bunun si dahilinde umumi vaziyet hak • 
için katil aslanın ağzı içine haıı· kında görüıtüğünü söylemektedir. 
nr uzatmasını olca.dar fevkalade Habıburg'ların tekrar tahta ge· 
bir ,ey bulmuyordu. Hatta çok tirilmeleri hakkında, bu gazete. 
zaman, kendi kendine düıünür, Macar ve Avusturya Batvekilleri· 
Can:ba.zh~neye, bilhaaaa aslanları nin tehlikeli bir teşebbüse giritil· 
görmeğe gelen halkın zavallılıkla· meden harekete ka.rar verdikleri· 

RüJtÜ bey, kendisiyle görüşen bit 12 - VERTP:K. <iöte - A. KAml • 1 

muharririmize de~i~tir ki: ~~·~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

rına hükmedecek kadar ileriye gi- ni zannetmektedir. 
deırdL - Viyana, 11 (A. A.) - M. Sch· 

uachnigg, Y:iY,&naya. dönmüıtür. 

"- Milliyet gazetesinin yaz . 
dığı doğru de~ildir. Tahkikatla 
heyeti teftifiye meşgul olmuı v< 
failleri meydana çıkararak adli -
yeye terketmiJtir. Biz yalnız mali 
cepheden tetk'~'t yapıyoruz. Bu 
İ!le Mustafa b•:n alakası yok • 
tur. 

Gireson Jandarma mektebi 
kumandanlığından: 

Giruoa Jandarma Me"tebinin 934 senesi idaresi için müna" 

kauya çıkarılın on bin kilo Patetuin 2~/ Ağustos/934 Cumarttıl 
günü saat on dörtle ihale edıleceii ilin olunur. (4215} 
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Kumbara Sahipleri l 
1 Eylül 934 ... tarihine 
kadar Bankada 

EYLÜL 
A 

asgarı 

Yirmi beş lira yatırmış 
olmalısınız ! 

• 

• 

• E SAT 1 
tarafından Veresiye· satııan 

elektrik cihazları sayesinde 

A YFiYEDE RAHAT 
YEDi SATIŞ MAGAZASI : 

Metro Han Beyoğlu Telefon 44800 
Cuml:iuriyel meydanı Taksim " 

40918 
Necati Bey caddesi Sah Pazarı " 

43439 
Elekhik Evi Beyazıt ,, 2~311 
Muvakkithane cad. No. 83 Kadıköy 

" 
60790 

Şirketi Hayriye iskelesi Üsküdar " 
60312 

23 Nisan caddesi No. l 9 Büyük ada it 55 28 
1494 1 Teşrinievel 934 kumbara keşide-

sinde talihlerini denemek istiyenler ı.--F-rtlİllık .. a-ğr1111rla-rı-ndlliıan ...... am_e_liyııiııiııat ... _ j Kiralık köşk 
d 

sız kurtulmak isten•eniz, ölçü Bakırl<öyün8e K•rtaltepede 
Banka a asgari 25 liraları bulunması ile yaptığımız son sistem fenne Me§rutiyet caddeai de ıa numa• 

PAZARTESİ 
kasık bağlarımızı kullanılız. falı •e on bin attın bançeyl ha~i 

lazım geldiğini unutmamalıdırlar. Galata, Karaköy, poğaçacı fevkal de nezaretli elelttriji, IU• 

!mr; yanmdaı No. 38 . , yu mUkeır:mcl on iki odah bir 

-~-- ----- ·- - -

- Türkiye iş Bankası -
1 

.~ .............. lllllİI .................. ~ ............. , 

l;i • d • l<ötk tamam~ veya k:İm'en ucılz 
'-'aponerı ı fia\ıa kiraya verilecetinden talip-

M'd • 11 k k lerlh Gaialada Melek Haıhnda 7 
ı e oarsarı; ve arın or· · . t ' rtumaraya ınilra •ati rı. \2895) 

Aeleri yapılır. (1558) ı 

Çok sevilen 

bir şarltı Saatlerce Baş başa H:~i;~°:9H. 
PLAKLARINDA OKUNMUŞ TUR 

tarafından 

yalnız 

......,ADAPAZAJRI ..... 
Türk Tıcaret Bankası 

Merkezi Aeiapazarı 
lıtanbul ıuheai: DördUncU Vakıf han zemın 

kat Tel ı ~2042 
Komisyon ve ticaret kısmı: fel: 23623 
Oalatatubeıl Tel: 43201 
Üik'.üSa~ uHeıi Tel: 60590 
itimadı Milli Tel: 41937 

ŞUBELER 
Bandırma, Barlın, Bilecik, Biga, Bolu, Bozö· • 

yük, Bursa, Düzce, Eıki§ehir, Hendek, lzmir, Ka -
ramürael, Kütahya, Mudurnu, M. Kemalpafa Gala
ta, Gemlik, Gerede, Geyve, Safranbolu, Tekiraağ, 
Oi Udar, Y.eniıeliir. 

Muıl t f&rtlar1amevduat, havale kabul eder. 
taliaile ı!net alır. ikraz muamelesi yapar. MevÔu· 
at faizlrei mü8ÜriyeUe görütülerek teıbit edilir. 

Komisyon ve ticaret kısmı her nevi eırttiai ti· 
cariye aabtma delalet eder, 

(itimadı Milli)• .Kendi sigortasıdı 

VAKIT'ın gezinti 
kU.ponlarını toplayınız 

ll!llliiililli• Kimyager • 
HUSAMEDDiN 1 
Tam idrar tahlili 100 kuruıtur. 
Bilumum ahlilat. Bahçekapı, 
Emlak ve Eytam Bankası kar
şıaında izzet Bey H nı 

HABER 

1: ldn:~.:~-m -:;-A::;::~. 
KARA CADDESi 

relfnif Allt61! iS°TANBUL ID\nf;u 
fel t!fon Vaı.ı : 2S872 idare: 2-4S'JO 

ram ' ABOrtE ŞERAiTi 
IS 8 12 aylıK 

:rurı.ıye: ızo ısso 11110 12.\0 H.~. 

Ecnebi: 150 410 KtO ı~ıo 

1 LAH TARIF~Sl 
ncarct II!lrılıırınırı 11:ıtırı 12.~o 

ite mı ııanıur 10 l:Uruşttır 
CıMil.._.,_~•..,._-...._.._.... 

Snhibi ve Neştiynt Müdütüı 
HASAN RASiM 

HABER· gazetesi 
El yazısı lahlil k pdnu 
isim . 

' 

Tt;JQ KiVE 

l 1 R.66T 
fBANKASI 



Elaziz clemfry6fu
J1un açılma mera
simi dün yapıldı 

Kürek 
• 

şampıyonası 
(Bat tarafı 5 inci aayıfadaj 

rekçilerini de hep dere üzerinde 
yanırrken ıörmüttük. 

Tabiatin bu anzi sebeplerin· 
den gayri dünkü müsabakalarda 
ikinci ve belki daha mühim bir 
r.okta da nazarı dikkati celbedi
yordu. 

Bir sporcunun malum ve muay
yen tarihteki müsabakaya layrkıy· 
le o an için hazırlanabilmeıi, tan
formunun en yüksek noktasına c 
gün çıkmıt olmuı idman bilgisi
nin en batta gelen bir ha11asıdır. 

T eıvik müsabakalarında za
ferden zafere kotan Beykozlu kü
rekçiler dün ancak bir yarıt ka· 
zanmak ıuretiyle koca f&mpiyo
nada akıntıya kürek çektiler .. 
Müptedilerde, kıdemıizlerde, ni · 
lıayet f&Dlpiyona üzerindeki kıy· 
meti itibariyle en esaalı müsaba
byı teıkil eden kıdemlilerde top· 
tan yekUn lıtanbul kürek tampi 
yonluiunu kazanan Galatasaray· 
Jılar denizcilik aleminde kimseye 
nasip olmıyan parlak zaferiyle 
girdikleri itten alınlarının teriyle 
salip çıktılar!. 

Her smıf üezrindeki müsaba· 
blar heyecan itibariyle teker te
ker kıymetli idi. 

Halicin kıdemıizlerdeki üç çif-
tesi, Fenerbahçenin kıdemlilerde· 

· tri tek skif, Beykozun ıene kı 
' demlilerde üç çiftedeki yüksek o 

' lan aale'beleri gözden kaçmıya· 
cak derecede hürmetle iiilmeJ'e 
3eier muvaff&kryetlerdir. Kıdem· 

---

·it .. 
~ 111·· 

(Aslanlı Hükümdar) 
Sülii ymanın Oilu 

KUPOn 

222 
11·8-1834 

Çocuk 
Sahifesi bilmecesinde h~ 
diye kazananların Jistetl 

Kakau kazananlar . 
2 - Panga)tı dere ıokak 12 ff,cl 

1 . Bd' Bey. 3 - at. Kç. S. 297 Saılll fl'JİI 
4 - Haydarpata 11 Mehmet fi. 
Bey. 5 - Kumkapı 19 Muzaffer 

1 6 - Vefa 19 Sabahat H. 7 - ~: 
gümrük 93 Nermin H. 8 - Tapldl f 
pıda Haygaz Bey. 9 - Betiktat I 
Mualla Uyu H. 10 - lıt. Veh 
Nermin H. 11 - Fmdıklr Moll• )lr 
yın 28 Fazilet H. 12 - Kabatat ".;. 
kek Jiıeıi 129 Mustafa Bey. 13 -
mam dere sokak 12 Güzin H•_., 
14 - Cağaloilu 120 Recai Rii•~ 
B. 15 - Çapa ördek kasap mahall 
30 Ferit. 16 - Türk liaeıindc 64 1-: 
fiye H. 17 - Aksaray 6 Emine 
18 - Karagümrük 101 Şükrü 8'1' 
19 - Kuleli aıkeri Jiıeai 803 °' 
Avni Bey. 20 - Kaıımpafa 9 Seyı; 
tin Bey .. 

Çukullt kazananlar 

1i yarıtlarda Galatasaray, Beykoz, • ... EvvelA, kıyameti andyran bir çatırdı f§IWdl. Kalın ağa.çlann ince fidanlar &1 bi yıkılclıfl görUldU. Ormanı, bir toz bulutu 

21 ı- lıt. kız lisesi 624 •:..-ıiide fi. 
22 - Büyükdere 16 Sadfye H.; 
23 - Fatih 11 Ahmet Cemal 8"' 
24 - Ortaköy 249 Viktor Bey. 25"" 
O sküdcr Ortamektep 8 Kenan 81'1' 
26 - Kadıköy ~2 Hasip Bey. 21"" 
S. K. S. Mektebi 15 Dervite Ha""":, 
28 - Gedikpafa 30 Dikran Bey. '1'.._ 
Beyoğlu 28 İnci ilk mektep Beria fdi' 
nir Hanım. 30 - Adapazar 120 M•' 
lahat Hannn 31 - Arnavutköy 4 I~ 
rahim Saim Bey. 32 - Beyoğlu 
üncü ilk mektep Melahat Hanım. ,Y 
lıt. Bevazit 15 Nermi Bey. 34 - 1" 
dıkö:v 26 Nuri Bey. 35 - Oıkiidl' 
91 Fatma Ali H. 36 - Kadıköy pAI' 
da 86 Jale Hanım. 37 - Ortaköy ,, 
rihan Edip Hanım. 38 - lıt. ~ 
lar mektebi 6 M. Nurettin Bey. af/ 
Pangaltı Hamamda Düraan H . ..O ti' 
Har'6iye dere sokak 12 Saide H. 

Yazı defteri kazananı•' F enerbahçe arasında öyle çekit· kapladı. 

1 ld k
. h GUrültU, ince, kalm, tok ve tiz hayvan BeSlerf fersahlarla me.sa.feden tııltllecek kadar kuvvetli ve insana korku veriyordu. Afrika 

me er o u 1 ıpor eyecan ve '\'ah,,1 hayvanlan bozguna uğl'aml§ bir aUrU halinde ne yapacaklahnı bilmeden kaçıyorlar dı. 
ezvkini bilenler için bunun kıyme· Kaçıyorlar mıydı, yokaa aslanlı bUkUmd&rm .sealne mı koıuyorlardı? .. 

tini ölçmek imkanı pek kolaydır .. 
Beraber hareket eden, uzun 

müddet bat bata ıiden, nihayet 
santim santim geçerek günkçide 
de, seyircide de takati kesen, ara· 
daki vakti hazan kürek boyu, ba· 
zan f ıta boyu açarak nihai hatta 
kürekleri üzerine düterek (yıiı· 
lan) bir müsabakanın neticesi 

Bugün başladı, takip ediniz! 
Şimdiye kadar bu derece heyecanlı bir roman okumadığınızı k-Nvvetle 

iddia edebiliriz. Vahşi kabilelerin ve vahşi hayvanların bütün hususiyetle
rini bu eserde büyük bir zet1kle okugacak fle okutacaksınız. 

1111 Ylzll Adam 
töyle böyle karfılanacak bir spor' • .._ __ BUtUn dUnyaca tanınmı" fevkallde merakh zabıta ve tahlil romanı ---
hareketi değildir. 

Sabahtan aktama kadar her 
türlü teşvikten mahrum kürek a· 
tanlar, alqamın karanlığında fıta· 
larını omuzlıyarak kaYıkhaneleri· 
ne de tqımak zaruretinde kaldık· 
lannı hesap etmiyen futbol idare• 
cileri deniz itlerini de çorbaya çe-• 
virmeğe azmetmit olacaklar ki 

Tefrika ": 17 11·8.934 Çeviren: Hikmet Mtlnir 
- Allah Allah, bu neden böy·ı 

le? Lanyon ! Biz üç samimi arka· 
dqız •.. Daha da çoğalmamıza öm· 
rümüz müsait değil .. Aranızı bu· 
layım ... 

Lanyon, fikrinde saıbitti. 
- imkansız, dedi. Sebebini an· 

lamak iıtiyoraan, git, ona l<'r: 
- Beni görmek bile iıte'lıiyor. 
- Hayret etmem ... Ben öldük-

Unyonla olan dargınlıklannmj 
uzlaıılmaz bir halde bulunduğu 
anlatılıyordu. 

Mektupta fÖyle deniyordu: 

Hayd isimli adamın korkunç te
ıiri zail olmut ve doktor, daha bir 
haf ta evvele kadar bütün eski 
doıtluklBTa tatlı, neteli günlere 
dönmütken, birden bu ne oluyor· 
du. 

Bu kadar büyük ve habersiz 
bir değiılklik, deliliğe alamettir. 

Fakat, doktor Lanyonun tavrı· 
na ve sözlerine bakılırsa, daha de· 

41 - Haydarpata 21 Saba N~ 
42 - Beyoğlu 7 Dorit Bey. 43 - ~ 
raıümriik Ahıap minare sobk • 
Nihat Bey. 44 Betiktat 30 Muh.,,, 
Bey. 45 - Koca Muıtafapafa 53 fi' 
zihe Hanım. 46 - Kaannpafa 8 fi' 
bia Sevim Hanım. 47 - ~ 
4 Süha Hanım. 48 - SuJtanalamet f 
cuk yurdu kapıc111 Nuri 49 - ~ ~ 
ta aahil ırbhiye merkezinde Aytell 
50 - Büyükdere 12 Cevdet H.,.; 
51 - Takıim 12 Ruhi Bey. 52 - o; 
küdar 28 Halit. 53 - Aksaray 
Salihattin Bey. 54 - Çanakkale f' 
ruzan Neıim 55 - lıt. 45 inei 
tep Nadide Hannn. 56 - KadıkÖf 
Feride Hanım. 57 - Sultanselİdl 
Ihsan. 58 - fst. Kız orta mektep 
Nimet Hanım. 59 - Ortaköy 56 
met Bey. 60 - Ankarada Mü..W. 
kardeti Hasan Bey. 

(Bi 

deki kurumuı, kırmızı mwmı 
dı. 

içerisinden, tamamen ayni 
kilde mühürlü, baıka bir zarf 

klüplerinin sahip bulunmadıkla· 
n vf! clolayısıyle idman etmiı ol· 
mam•lan icap eden bir müaaba • 
kaya talip olarak 4 tek skif müsa· 
bakumı seçme ve nihat olmak Ü· 

zere gürühü ile teklif ve kabul et· 
tirerek muratlarına eremeden sa· 

ten sonra, belki uıl eırarı öğrenir 
ve hak verinin. Şimdi aöyliyr.yim. 
Hem benimle, bu mevzudan hariç 
neler konutacaksan, otur, konuta· 
lım. Yoksa hu mel'un bahisten, 
elimden geldiği kadar uzak kal
mek istiyorum. 

u Arkadatım Lanyonu, bu hare· 
ketinden dolayı kabahatli bul· 
mam. Beni bir daha görmek be
nimle görütmek istemiyor. Pek 
güzel, pek muvafık.. Ben zaten, 
bundan sonra: Büsbütün tek, mün 
zevi bir hayat geçirmeğe karar 
verdim. Hayret etmemelisin! Ar
kadatlığımızdan da f Üphelenme ! 
Gerçi kapım sana da kapalıdır. 
Fakat bu, dostluğumuza mini ol
madığı gihi, gene bir doıt olarak, 
benim bu esrarlı hayatımı kabul 
et, hot gör... Senden bunu rica 
ederim! 

rin bi, sebep, olmak icap ediyor• tı. 

hadan mağl6p ayrıldılar .• 
Beykozla Galatasaray arumda 

ıon derece heyecanla takip edilen 
öyle yarıılar oldu ki Olufort..Kem· 
J;riç kürekçileri rekabeti de bun· 
dan batka bir teY olmasa ıerek .. 

ilhan, Bekir çifti ile Bf'dil, Ne
zih çifti bu müaabakalarm en bat 
kürekçileridir. 

Battan nihayete kadar mevzun 
ve ahenktar kür~ atan bu çiftle
rin yanttan eYYel büyük bir emni· 
yetle küreklere aarılmalan onla • 
rm yüksek kuvvet ve kudretleri· 
ııin en söze batan tarafıdır. 

emer Beeln1 

Avukat Ateraon eve geldikten 
sonra, oturup doktor Cekil' e bir 
mektup yazdı. 

Evine niçin almadığını yazıyor 
ve tikiyet ediyordu. 

Hem, doktor Lanyon'la, arala· 
rmdaki bozgunluğun sebebini so· 
ruyordu. 

Ertesi günü, Ateraon'a, doktor 
Cekil'den uzun bir cevap geldi. 

Gayet acıklı hir eda ile yazıl· 

mıth. Bazı yerleri esrarengiz su· 
T"ette kanpnıf okunmuyordu. 

"Baııma öyle bir felaket, ceza, 
tehlike getirdim ki, iımi yoktur ... 
Görülmem it ıey ! Ben, eğer günah 
ların en büyüğünü it ledimse, çek· 
tiğim ceza da, dünyadaki bütün 
cezaların en ağır ve ac111dır. Eğer 
bana bir iylik yapacaksan, o da tu 
dur: Se11iz kalıtımı hoş gör, süku 
tuıına hürmet et. Böylece, belki f e
laket yüküm hafifler.,, 

Aterson müthit bir §&Jkmlr]< 
içinde idi. , 

du. • 
Bir hafta sonra, doktor Lan-

yon, yatağa düttü. On bet gün 
sonra da öldüğü haberi verildi. 

Doktor Lanyonun gömülmesi· 
nin aktamı, P.vukat Aterson'a bir 
mektup geldi. 

Ateraon odasının kapıamı kilit· 
liyerek ıfığrn altma yaklattı. 

Zarfın üzeri .,münhasıran avu
kat Ateraon'a,, diye yazılıyordu. 

Ve (hususi) diye de ayrıca bir ka
yıt vardı. 

Avukat mektubun muhtevasın
dan adeta ürküyordu: 

u_ Daha bugi;n bir arkada,ı 

gömdüm, dedi. Bu mektuptan da 
bir ölüm '1aberi cıkmaım.,, 

Ve bu ko!~u il~!. zarfın üzerin· 

Bu zarfın üzerinde de, " j 
Hanri Cekil, ölmeden yahul.r 
tadan koybolmadan açılm...,.. 

f 
dır., , 

Cümlesi okunmaktaydı. 
Aterson gözlerine inananı~ 
Evet, itte kendisinde bulııPj 

methur vasiyetnamede yazılı (1 
duğu gibi, burada da doktor '11 
kil'in ismi geçiyor, ve "orı-J 
kaybolduğu takdirde,, kaydı I"' 
çarpıyordu. f'_ 

Fakat vaıiyetnamede bu ıı;,,, 
Hayd iıimli met'um bir ad~ 
arzusile yazılmıftı. Ve kor 
maksat ta, pek ili belli idi. ·I 

Fakat Lanyon'un yaz11iyle, f' 
di bu ne demekti? ) 

(Devamı f!r 


