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SANATLAR Köprüde ... Matmazel Suzanı öldüren 

Ali Fedainin idamı istendi 
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anıdl Ecnebilere verilen 
h:;~~ ınühlet bugün bitti 
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ak ııır g"unden itibaren şoförlük, tercüman 
nekt' b 
;;:: , erberlik, elbise ve kunduracılık, 
y;; "l'· borsacılık yapamıyacaklardır 

Of h~kiyede ~ürk vantadaıları·j Bugünden itibaren kontrol bat· 
o ..,,. tedit.n· 1 ' h' 
31 _,,,, lerı, l§ 0 an san at ve ız- lıyacak, bu san'atlarda çalıfan ec· 
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""ti . . . .1 ır. 

[Ver ese avukatı: "Ali Fedai 
bir insan canavarıdır,, diyor 

• 
Bir buçuk sene evvel Köprü üzerinde Anadolu 

Ajansı daktilolarından Matmazel Süzanı öldür· 
mekten suçlu Ajans telsiz memuru Ali Fedai Efen 
dinin muhakemesi son aafhasına· gelmiş, bugünki 
muhakemede müddei umumi maznunun idamım İs· 
temiştir. Hatırlardadır: Anadolu Ajansında telsiz 
memurluğu yapan Ali Fedai Efendi evli bulunma -
sına rağmen, Ajansta daktilO' Süzan Hanımla seviş-

Ali Fedai bundan evvelki mahkeme• 
lerinden birinde 

miş, hatta bir kaç ay da beraber ------------------------

yaşamışlardı. Ali Fedai Matmazel Arnavutluk Balkan 
Süzanla nikah yapması için 500 
lira istemiş, bu yüzden aralarında A k 
çıkan 'kavga üzerine Süzanla Ali mısa Jfla 
Fedai Efendi ayrılmışlardı. Bu-
nun üzerine Ali Fedai daha evvel 
ayrıldığı karısiyle tekrar birleş

miştir. .. 
(Arkası 6 rncı sayıfada) 

Fransa 
Karışıyor 

Kral Zogo 
Ankaraya gelecek 
· Bu ziyaret Hariciye 
Nazırlarının Ankarada 
toplanışına r asthyacak 

• • 
gırıyor 

. ···········-··········· ... _____ ....... " ....... _ .... 
Gazi Hz. Yalovayı 
şereflendirdiler 

amal• lir._ erı ıçın verı en ınühlet B .. d •t'b h t" · 'fi ·"ttln ·h b I ugun en ı ı aren, er ur- • • 
l~l den İfbm ay~ .. ~.ınuştur. Bu lü müeaseıelerde ticarethane, a - Bır kabıne buhranı 

Bükreş, 21 (Hususi) - Arna • 
vutluk Kralı Zogo'nun Türkiyeyi 
ziyaret edeceği bahsine dönen Ö· 
röpa •Pres Ajansı ıu haberi veri -
yor: 

Reisicümhur Hazretleıi dün 
sarayda meşgul olmuşlar ve 
saat 16,30 da refakatlerindeki 
zevatla Yalovayi teşıif buyur-ı 
muşlard!r. Öğrendiğimize göre, 
Dahiliye Velrili Şükıii Kaya B. I 
Gazi Hazretlerine refakat eden 1 

0 #' 1 
aren ur ıyede .ecne- partıman, otel v'e tirketlerde bek-

etf.. aca1'1arı MD at .,,. .-ifik kaftYcıbk odabatılık han '"r !U ) :ır ' .... ' , , 

förJ·· 11 ardır: hamam, kahvehane, gazino, dan· 
Um uk Ve muavinliği, seyyah ıing ve barlarda kadın ve erkek 
elb~nlığı ve rehberlik, berber· hi:z.metçilik ayak satıcılığı yapan
dur •ıe kasket imalatçılığı, lar da 21 eylule kadar işlerini bı-

a.cılık b 1 d ··b km tılrk • orsa ar a mu a • ra ış olacaklardır. 
"e alelumum çalgıcılık.. (Arkası 6 mcı sayıfada) 
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i ,.,ı• ~ "ekm Beyefendi 
Efeıı· 

bildirildi 
Şirkete gönderilen 

teblig suretini 
yazıyoruz 

I 
Ankara hususi muhabirimiz 

bildiriyor: 
Telefon §irketi tesisat ve şebe

kesinin hükumetçe satın alınması -
na Vekiller Heyetince karar veril
diğini bildirmiştim. Nafia Veka • 
Jeti bu kararın tatbikine ait iı1er 
üzerinde meşgul olmaktadır. 

• Nafia Vekili Ali Bey Vekiller 

muhtemeldir 

Mösyö Heryo 

Paris, 20 (A.A.) - M. Tardi. 
yönün parlamento tahkik komis -
yonundaki ifadesi çok büyük bir 
galeyan uyandırmı§hr. M. Du -
mergin vazettiği fırkalar mütare • 
kesi, ihtirasları yeniden uyanan 
gazetelerin ağzında manasız bir 
kelime olarak kalmı§hr. 

Bazı Ankara mahfelleri Arna -
vutluk Kralının, Balkan misakını 
'mzalıyan Hariciye Nazırlarının 

Ankarada yapacakları 

toplantı tarihi olan, 28 

Teşrinievvelde Türkiye 
, .. 

Cümhuriyeti merkezinde · 
bulunacağım tahmin ediy-o-rl-a-r.-A-y

ni mehafile göre Arnavutluk Kralı 
hu ziyaret esnasmda,memleketinin 

Balkan misakma i§tirak ettiğini 
resmen bildirecektir. 

Dün 
Modada yüzme 
yarışları yapıldı 
~ 

Sağ cenah gazeteleri, bu ifade
sarahat ve samimiyetini melet • 
mekte, halbuki sol cenah ga- ~ 
zeteleri, fırkalar mütarekesi-
ni feshedecek mahiyette bul
dukları bu beyanatı şiddetle 
takbih eylemektedirler. 

( 

(Arkası 6 ıncı sayıfamızdadır) 
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Fenerbahçe ile Viyana tak"ımt ara· 
sında yapılan maç 2-1 Fenerbahçenin 
aleyhine neticelenmiştir. Resmimiz Vi
yana takımının üstat müdafii Sestamn 
bir kurtarışını gösteriyor. Tafsilat 5. 
inci sayıfamızdadır. 

Deniz 
Konferansı 

ü~:ı~~ eıenk 
~k~·~tıld ırlı~ J heyetinin bu kararını ıirkete bil- ---------

Japonya konferansı geri 
bırakacak 

1935 le toplanacak bahriye 
, konf eransma, son ve en geriletici 

darbeyi gene Japonya vurdu. 
1935 bahriye konferansının top• 

lanabilmesinden şüpheler kuvvet· 
lenmiıtir. 

Bef (} 
alı f'l" ltn l 
r.hrıı"' hiir ngiliz zabiti 
:: ~ li,h rneue selamlandı 

-' ı er «lld -
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.u ~~). rnu mevkıınde vu· 40 J'fr • "il ıttı . . • 
1 ~ ~,ı. ·t·ueaaıf hadisede ölen in· 

Qı ın· 

alte 1' ~ l\d'ıl ın hatırasını anmak 
ııd e d .. 

eyot t e ltıe .un Kut Adası sahille-
_, r"'•ım l 72 e hı .

1
. yapı mııtır. Mera-

73 _,, lı., .,aı ıılerin Kuvin El' b t gaf • .. ı e l ıza e 

h
,,,er tıl'}~i on.don, Devınıayr kru-

e · ~ "e bır T .. k H•ıfld• ~rrı· 1 ur torpidosu i§· 
'!er gem'I d . ~ ' 1 er en denızc 
atd.ınııtll'. 

dirmek üzere hazırlattığı tebliği 

Ankara ikinci noterliğine göndert· 
miştir. Bug'ün lstanbulda T e]efon 
Şirketine verilmesi beklenen bu 
tebliğ aynen §Öyledir: 

"6 Mayıs \911 tarihli imtiyaz 
mukavelesinın 26 ncı maddesinin 
birinci fıkrasının verdiği hak ve 
salahiyete istinaden hükumet, şir
ketiniz imtiyazı altında bulunan 
telefon şebekesile tesisatım satın 
almağa karar verm~ Ayni fıkra 
daki sarahat nmcitfince keyfiyeti 
ihbar ederim, cf endim.,, 

Tafia Vekili 
Ali 

Dün Modada yapılan yüzme müsaba· 
kalarmda bir sok Türkiye rekorları kı

rılmış, yüzücülerimiz iyi neticeler almı§· 
lardır. Umumi tasnifte Beykoz birinci, 
Galatasaray ikinci, Fcnerbahçe üçüncü 
olmuşlardır. Tafsilat 5 inci sayıfamız
dadır .. 

Japonya tetrinievel girmeden 
hiçbir ihzari konuımada buluna• 
mıyacağım bildirdi. 

İngiliz - Amerikan müzakere
leri birden durdu. 

Amerikan murahhasları Lon· 
drayı terkediyor. 

Gerçi on beş gün içinde Japon
yadan bir bahriye menıubu Lon· 

(Arkası 6 mcı aayıfadı); 



Ad anada 
T arif eler in indirilmesi 
memnuniyet uyandırdı 

Adana, 20 (A.A.) - Havala· 1 • ıt • • ı A hl 
~:.:::~:.ı::r::!~:i~::~!:~: . ng• erenın sı a .. anmasını 
~·;::~.:.:::r·o:::: :;r::~ İngilizler tenkit ediyorlar! 
t;~:!!~i~:T~=~~::.~~:!:~ Amele fırkası, silô.hlanma kararını 

Adana ziirrai tahmin bürosu 
934 ıeneıine ait ilk tahmin rapo· 
runu netretmittir. Buna nazaran 
Silifke de dahil olduğu halde bü
tün Çukurovanın 934 pamuk re
kolteıi 153.096 balya olacaktır. 

Bu yek6n 159.687 hektardan ah· 
nacaktır. 

Tahmin büroıu heyetinden bat· 
ka tehrimiz Mersin, Tarauı, Cey· 
han ihracat tacirleri de ayrı ayrı 
ovada pamuk vaziyetini tetkik et· 
mektedirler. Umumi kanaate gö· 
re bu ıene pamuk itleri rekolte 
ile mütenasip bir ıurette inkiıaf e· 
decektir. 

Devlet Demiryolları idaresinin 
Adana - Mersin - Ceyhan -
Osmaniye arasındaki hatlarda 
gidit ve Belit ücretlerine yaptığı 
~·üzde yetmit tenzilat büyük mem 
r.~niyeti ve raibeti mucip olmuf· 
tur. Bu tenzilat üzerine hat bo
yundaki köyler halkı kamyon ve 
otomobil yolculuiunu bırakarak 

derhal trene dönmÜ! bulnuyorlar. 
Eıkiden ücretlerin yüksekliği yü • 

zünden yaya seyahat yapan ame
leler bile timdi trenle ıidip geli· 
yorlar. Tenzilat dolayııiyle ıon 

ıünlerde bu hatlar üzerindeki fa· 
aliyet çok artmııtır. 

-- ·---0--

Hitler Münihte din
lenecek! 

Berlin, 20 (A.A) - Baıvekil M. 
Hitler, Münibe ıitmek üzere Ber· 
linden ayrılmıfbr. Mumaileyh o· 
rada Berchterıaden daki ikamet· 
gihında iıtirahat edecektir. 

Diier hükGmet erkinı da ya· 
kında payitahttan ayrılacaklar -
dır. Hük6met erkinımn tatilleri 
eylulün ilk aünlerinde Nuerem
bergde Nazi fırkaıının aktedece
ii konırenin toplanmaıı zamanı· 
na kadar devam edecektir. 

Milli Müdafaa Vekili 
Çeşmede ... 

teessüfle karşılıqor 
Londra, 20 (A.A.) - Temmu- muavini M. Baldvin, dün aktaml 

zun 30 uncu pazartesi günü avam mecliste hava iıleri siyasetine ait 
kamarasında bir tevbih takriri olup muhaf azaki.rlar tarafından 1 

müzakere edilecektir. Bu takrir, ötedenberi sabırsızlıkla beklen • 
muhalif amele fırkası taraf mdan mekte olan beyanatta bulunınut • 
verilmittir ve hükumetin hava ıi· 
yasetine mütealliktir. 

Takrirde, ıilahları bırakmağa 

ait bir mukavelename, Avrupaya 
ait ademi tecavüz ve mütekabil 
muavenet misakları akti için ya • 
pılan müzakerelere raimen lnıi • 
liz

0 

hükumetinin, yeni teahhütle • 
rin hiç te istilzam etmediii, mem
leketin emniyetinin zaruri kılma· 
dığı bir silahlanma yoluna girmit 
olmasına teesıüf edilmektedir. 

• "'. 1 
Londra, 20 (A.A.) - Batvekil 

tur. 
Mumaileyh, hava kuvvetlerinin 

arttırılacağını, yeniden kırk bir 
hava filosu vücuda ıetirileceğini 
söylem ittir. 

Bu filoların 33 ü lnıilterenin, 
ve dijerleri de imparatorluğun 
muhafazasına tahıis edilecektir. 
Proıramın tatbiki, ihtimal ıi • 

lahları bırakma itini ileri götür • 
mek kayguıu ile devletin mali it· 
lerine nazaran tadilata uirıya • 
caktır. 

Londra, 20 (A.A.) - Batvekil 
muavini M. Baldvin, avam kama· 
rasmda beyanatta bulunarak in· 
gilterenin, diler memleketlerin 
de ayni yolda hareket edecekleri 
ümidile teslihahnı tehlikeli bir ıu· 
rette tenzil etmit ve bu hal.in bir 
çok mehafilde enditelere sebep ol
mut bulunduiunu ıöylmiıtir. 

Mumaileyh, lnıiltere hükiime -
tinin takip etmekte olduğu siyase-

tin silahları bırakmayı temine ma 
tuf olduğunu, bu emniyetin hiç ol-

mazsa kıamen tahakkukuna ait 
ümidinin zail olmamıt bulundu • 
ğu, ancak pek yakında bir netice 
elde edilmesine ihtimal verme!!\ -
iini ilive etmittir. 

Amerike1:da ..ırevler bitti, fakat 
meseleler bununla halledilmiyor 

San Franaiıko, 20 (A.A.) 
Amerika matbuatına ıöre umumi 
ırev, efkarı umumiyeye çarparak 
kırılmıthr. 

Lokanta ve diğer mağazalar 

kamilen açılmaktadır. Tramvay· 
lar ve vapurlar dündenberi çalıt· 
maia başlamııtır. Denizdeki ge· 
milere, limana uğrıyabilecekleri 
bildirilmittir. 

Grevcilerin, yabancı komüniıt· 
lerin oyuncakları olmadıklarını ve 
Amerika müe11eaelerini yıkmak 
niyetinde bulunmadıklarını İspat 

etmek istedikleri de muhakkaktır. 
Bu itibarla sendikalar ıönüllü 
gruplar yapmıtlardır. Bunlar ko • 
müniıtlerin umumi kararıahlarını 
imha etmitler, polis için müfritle
ri yakalayıp hapıe atmaktan bat -
ka it bırakmamıılardır. 

Bununla beraber ortada mühim ı 
meseleler vardır. M. Ruzvelt küt
leler tarafından bankalar ve bü • 

yük sanayicilere kartı intihap e • 
dilmittir. Bu ve N. R. A. nın İtçİ• 
lere ıendika yapmak haklarını ta• 
nıdıiı unuta1maz. Hadbuki, ı pal· 1 
ronların ekseriyeti İfçUerin ıen • 1 

dika hakkını tanımaia taraftar 
değildir ve bir taraftan da İfçiler 
bu haklarını kabule ıittikçe az· 
metmektedirler. Binaenaleyh u· 
mumt ırevin neticeıi karıtıkhk 

devresini bitirmektedir. Hüku • 
met vaziyetini teabit zaruretinde
dir. 

Nev york, 30 (A.A.) - Grev 
komitesi, 191 reye kartı 174 rey 
ile umumi ırevin bittilini kabul 
etmittir. 

Okland'da ırev komiteıi, San· 
fransiıkoda artık greve devam et· 
mekte mana kalmadıiını bildir • 
mittir. 

Polis 25 komüniıt tevkif etmit· 
tir. 

Sendikaya dahil olmı7an bir 

itçi grev taraftarları tarafından 

yaralanmıttır. ' 

Sanfranıiıko, 20 (A.A.) - Va
li karıtıkTıkTar olmıyacagı a ka· 
naat ıetirinciye kadar milli mu
hafızları tehirden ıeri çekmiyece
iini bildirmİJtİr. 

Sanfranıiıkonun grev yüzün • 
den ıördüiü zarar 150 milyon do
lardır. Grev eınaıında 8 kiti öl
müt, 197 kiti yaralanmı9tır. 

it feder••ıonu kı•d• 1 
Portland, 20 (A. A.) - Ore· 

gon hükUmet reiıi aıayİf in temini 
için milli muhafızların ıeferber e· 
dilmeıini ecretmittir. Bu karar it 
f ederuyonunu kızdırmıttır. F ede
raıyon umumi katibi, umumi grev 
kararını son hadde kadar tehir e· 
deceklerine dair itçi liderleri ta
rafından ayandan M. Vagner' e 
verdikleri aözün hükmü kalmadı -
iını bildirmittir. 

Cetme, 21 (A.A) - Millt müda-ı.s ] 
faa Vekilimiz Zekii Bey ile Ordu cY b lı t 1 • d • 1 ? 
Müfettitlerimizden izzettin Pata ,JQ a ctaze eıerı ne llJOTıar. 
dün aktam Çetme ıhcalarsna ıel- 4§ 

1 

mitlerdir. ------------- --- ----- ---------------------.: 
--0--

Şark misakı karşısında 
Almanyanın tereddüdü 

Roma, 20 (A.A.) - İtalyan ga· 
zeteleri Şark miıakı karıııında 

Almanya ve Lehistan'ın · göıter- 1 
meıAe oldukları tereddütlerden 

1 
baluetmekte, bu miıakın maruz 
kaldıiı müıküli.tı saymakta ve 
maamafih nihai muvaff akiyete 
kani bulunmaktadır. 

--o- -

Şarki Çin şimendiferleri 
Moıkova, 20 (A.A.) - Har -

bindn ıelen haberlere nazaran 
Mançuriya valiıi, poliıi, Şarki Çin 
'imendiferleri idaresinin içtimai 
mtieueeelerine karıı yeniden ha • 
rekete seçmiıtir. Bu -fefa timen· 
diferler amelesinin dört kliibU de 
ıeddedilmittir. • 

V AKIT - Bu&Un "Dip burunu,, hl- kale sütunlarında, Deyli Herald gazete- izah olunuyor. Makale bundan sonra 
disesinden bahseden Mehmet Aıım Bey ıi iktııadi muharriri M. Franıiı Vil- Corporatiıme'in gayeıını anlatıyor: 
bunun "haddi zatinde çok elim olmakla yams'ın "Para siyaaeti ve kıymet naza- "En hurde tcferrüatına kadar memleke
beraber her iki tarafm irade ve ihtiyar- riycleri,. mevzulu bir yazısı neıredil • tin iktısadiyatını zapt ve rapt altına al-
lan haricinde vukubulmut bir fell.ket miştir. Makalade muhtelif memleket- maktır.,. 

mahiyetini haiz olmaaı itibariyle acısına terin para ıiyaaetleri umumi surette an- ZAMAN - Ebuuiya zade Beyin ~

tahammül etmekten batkı çare kalma • latılmakta, altın esasına bağlı kalan ve ıün "Şımarık medeniyet cezaaını mı 

mıt olduğunu ipret ediyor. Aann Bey altın eaasından ayrılan memleketlerin çekiyor? .. ,. batlıiını taşıyan makalesi A· 
izah ediyor ki iki tarafta da uamt hüı - vaziyetleri izah edilmekte ve ezcümle merikadaki son grev hadiselerini mev -
nU niyet vardır, muhafua kuvvetlerimiz .ayte denilmektedir: zuu bahsediyor ve bunlar1J1 sebebini A
kanunun kendilerine emrettitinl yap- ••Altına bağlı kalan memleketlerin merikalılarn eski bir medeniyete sahip 
mıılardır . Makalede bu mUnıif hepıinde ihracat maddele'l'i için beynel· olmayışlarında, tabii kanunlara riayet 
hldisenin geçirdiği ıafhalar anlatıldık- milel puarlann kaybedilmnlnden ve etmeyişltrinde buluyor. 
tan sonra töyle deniliyor: "Hldiıenin umumt ıurette ticaretlerin daralma- AKŞAM - "İçeride seyahat,, baş -
mahiyetini anlamak işin tereddiltaii% ıından mUtevellit dtrin bir iıtırap batla- lıklı yazııında "Ak§&mc~. memleketler 
tahkike arzettiğimi.z sırada !nciltere mııttr. Bu mflnleketler akillnt hareket içerisinde ıeyahatler. tertip etmek lüzu
hlikfımetinin gösterdiği dürüst ve doı - ederek paralannı dUtilrilrltrH hım ken- mundan bahıediyor. "Akşamcı,, diyor 
tane zihniyet, Türk efkarı umumiyeıi - dilerl, hem de dilnyanm diler kııımlan ki: "Memleketimizde ne güzel dağlık, 

nin dikkatinden kaçmamrıtır. Tilrk ve için iyi l\etlcıler hasıl olacaktır,,. ormanlık yerler var ki kendimiz bile 
İngiliz dostlufunun, acı bir veılle ile MiLLiYET - BuıUl\ldl ••• • .. im- bilmeyiz .. Buralara, bazan bliyük vapur
yeni bir tecrilbeden pUrUıaUs olarak salı makale "Corporatllme,. mnauu U- tarla. ha.zan tren ve hattA otobüılerle 

~ıkmıt otmaaı iki memleket ve millet ıerlnedlr. Müalede "Corporatlon,. ılı· mUıtereJr bir ka5 ııünlilk ucuz ıeyahat -
mUnaıe!:pattnın lıtlkball lc;ln çok hayırlı teminin yeni bir teY olrnadılt. n1d cere- ter tertip edilse, hem halk istifade eder, 
bir a1lmettfr... 1anların yeni bir ttkH oldulu anlapl · hem de bir' c;nk k8v ve kasabalarımız 

CUMHURİYET - BugUn ba9ma - dıktan sonra bu ılıtemln dlktat6rlU1rle· lfyyah celbetmefe alJ!ır.,, 
rln lktısadt rejimi diye tavılf edUdlll . 

21 Temmuz ,_,.;A 

Türk dili 
kurultaY' 

Hazırlık çaJışoıal 
devam ediyor, 
Bu sene ikinci toplantı ' 

lıfmasını ye-,..,acak olan f. 
Cemiyeti umumi büroıu 
dan gelerek Dolmabahçe 
da yerletmİftİr. 

Büro Kurultaya ait ı;.ı .. 
hazırlıkları ikmal için bu 
itibaren çalıımaıına baıl 

1 
Bu ıeneki ikinci Kurult•~ 

kali.de bir ehemmiyet atfe·~el 
tedir. Kurultaya beynelııı•, 
met ve töhreti haiz bazı 
rin de ittirak edeceii ıöyl , 
tedir. Bunlar araıında b 
dil ilminde İftihar etmif "' 
aeneki Kurultaya ittirak 
lan Sovyet ilimlerinden • l' 
Marr ve Doktor Samoilov" 
dır. 

Bu seneki Kurultayın 
yetini de bilhaua, sene 
umumi faaliyetin neticeleri 
maktadır. 

Şimdiye kadar Kurult•1 
cemiyet umumi kitiplijin• 
fazla tez gönderilmittir. ~ 
ler bir zamandanberi tetkJ 
mektedir. Bu tetkik ve t-' 
tikten sonra Kurultay içİll 
kılavuz hazırlanacaktır. 811, 

vuzda tezlerin huliaaları, 

nelik meıai bilançoıu, nıil 
talimatı ve gündeli~ çalıt-' 
ı·amı bulunacaktır. 

Gene Kurultayın ehemdl 
arttıracak faaliyetlerden 
söz derleme için cemiyete 
140 binden fazla fittir. 1~ 

Bu miktar, 2,5 milyon rr..,1, 
rılmaıından ıoft\"a lcal F.~ 
Türk Dili Tetkik Cemiyed 
bu kelimelerden dilimize 
olanlarını ıeçerek hazır 
kılavuza geçiret'ektir. Bu ~ 
taya dört yüzü mütecaviS 
ittirak edecektir. Bütün b~ 
izahattan da anlatılıyor 1'1 

neki Kurultay hakikaten 
bir faaliyet göaterecektir .• 

Bundan ıonraki çalışıSJ1 

\erinde de derleme faaliY,tı 
vam edecektir. r 

Fakat bu sefer tek ke 
değil; halk maıalları, at• 
beyitler, türküler ıibi hallı 
sine ait neler varsa onlar t( 
caktır. Bundan ıonra da f: 

Türk Sözlüiü) ve bir de 
(Büyük lehçe aözlüiü) çı 
caktır. Bunlardan batka '·) 
bir de (Ana Türk ıranıer• 
mağı dütünmektedir. ~ 

T. D. T. C. Umumi Kati 
ıaı ıstılahları hakkında 
ıöylemitlir: . . . fi 

"- lht;aaı ıtlerıyle ıllc ti 
mektep ders ıstılahları af 
mütalea olunmaktadır. Ptt I 
taplarmda kullanılacak ııt• 
rın türkçe karıılıkları b el 
ders kitaplarında kullanıl• 

---,o---
Şimali kutba I 
yare ile segah' 

Rochıter, 20 (A. A.) "' 
yareci John Gre11on, bu 1~ 
mali kutup yolu üzerinde ,, 
. . 'lk h 1 . . k• rmın ı mer a esını . 1, 

üzere bir deniz tayyareıı1 
ket etmittir. . 1 

ilk merhalesinin hede!~it• 
dada kain LondonderrY ~ 

Londonderry, 21 (/1. 

i'ayyareci Gre11on, Roe:.,, 
den buraya gelmiıtir. Öl'I 
ki me"h~ 1esi Godthaab Jto' 
olacaktır. 
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HABER Aktam Po•taaı 

. 
·· SiYASET 

Leyli talebe son 
ve 

da ~:~::!uu!:ı!i~~b~••ın- Ankara pOstahanesi, firmalı mektup· 
1 'şundıye kadar, leyli ve nehari · ı d ı t 

Avusturyada 
vaziyet 

Avusturya, ıon zamanlara kadar, 
Hitlercilerin tazyik ve tehditleri altın· 
daydı. Her tarafta bombalar patlıyor· 
du. Fakat, M. Dollfuu, Almanyttd• zu· 
hur eden malum vakayi Ü2erine1 düt· 
marumn zayifladrğını görmüı, kabine!· 
yi, bu fırsattan bilistifade detiıtirerek, 
Mussoliniyi takliden bütün mühim ne· 
zaretleri kendi uhdesine almıttIT. Zec· 
ri kanunlar da çıkartmıthr. Kendisin· 
de bomba bulunanlar, idam edilecek· 
tir. Ba§vekilin salahiyeti geniıletihniı· 
tir. 

y~;;bul lis~i ~erleşmiş bulunu- ara amg~ pu u yapış ırıyor 
.. u. Bu lısenın ve Kabataşın 

dorde ·· 1 r yuz ta ebesi, Haydarpafa· J b } p B d b J b• k d 
Ya, eski Tıp Fakültesi binauna Stan U OSta aşmÜ Ür}ÜğÜ Öy e Jr anun an 
nakledilmek iıteniyor. h b d d ·ıd• V • A k d }d 

He.ibuki, bize verilen malUına- a er ar ~ğı lr. azıyet O ara an SOfU U 
~a nazaran, bu nakilde şu mahzur Ankara Postahanesi firmalı 
aı· Vardır: ı zarf ar1a gönderilen mektuplara 

l 1 
- Düyunuumumiye binasının gün.Ieraenheri ayrıca on paralık 

.erli mektep haline getirilmeıi damga pulu yapı§hrılmaktadır. 
ıçın Yüz bin lira ıarfedilmiıtir. Bu ~ehrimize ge!en Ankara mektup· 
Ş~ra ~eba. olmakla kalmıyacaktır. larımn üzerinde bu pullar görül-

rndı, bınanın yalnız nehari mekte::lir. Böyle bir mektup da 
lllektep h ı· t" 'l · · · •• a ıne ge ırı meıı ıç1n on llRl!lllttUln1lllltl~lt1HIU1111HtllllllllUlllmlllllllll"111tıtıllllllltl1111111llllltullltl111Uftllll111111 

\ıç bin lira daha •arfedilecekt~r. Ucuz ayakkabı 
l ~ - lıtanbul ve Kabataı lııe- • A 

~rı, leyli talebeleri olduğu için, 1ma1 atı 
t11tıtliye kadar, maarifin tırlına 
Yük değildiler. Huıuıi mektep· 
ler naaıl leylt ücretlerinden vari· 
dat teınin ediyorlarsa, bunlar da, 
ly . 

nı Mtretle her leyli talebeden 
il.ara. aldıkları için, kendi yağla· 
~:,ıe kavrulabiliyorlardı. Şimdi, 

-ıyunuumumiye ve Ortaköy ıa· 
rayındaki mektepler yalnız neha
ri '.)\unca müıtehlik haline dü,e
ceklerdir. 

3 - Huıuıt mekteplerle maari
fi11kiler araıında bir nevi rekabet 
~P.rdır. Maarif mekteplerinin 
lia.yda.rpa1aya gidecelini haber 
alan hususi liıeciler, bunların te· 
ta iti f enalaşacağ~ı ve ı-evacı kay
hedeceklerini )ahmin ederek, tim
diden ona ıöre tertibata ı-iriı-
tnitlerdir •• 

Buraya kadar olan k11mı, bana 
eri ir. 

1
• Ben de küçiili bir mUta1eamı i-
e. ve edeyim. Leylt ve nehart tale· 

benin bir çatı altmda okuması 
neharilerin lehinedir. Zira, kendi 
ıa.ına.11Jarmıızdaki tecrübe ile bili
riz: Leyliler daha muntazam, da· 
h.e. zapturabth bir hayat aürdükle· 
rı için, denlerini ıyı çalı
!1r, Vazifelerini iyi yaparlar. On· 
laı. bir ıınıfm tabii seviyesini te-
b-' ' --_.1 ~derler .• Nehartlerin, pek ha-
tikuladeleri müıteına, bu vuati· 
ci~n aşağı kaltt ve leyltlere yetit· 
tlleğe uğrqır •• 

Eğer, mektepler ikiye aynhr· 
•a, nehari talebe, gözünün önün· 
deki ölçüyü kaybedecek, seviyece 
~aha a1ağılaşacaktır. Binaena• 
hey~, leyli bir lisede okuyan tale· 1 

k e ıle neharide okuyan bambatka 
1Ylnetler arzedeceklerdir. 

'°'''"..,..,. (Vl-nO) a • • :.Mll-111Ullllll1mllmllUl11119111ldllYTillllllllllHllRlllll•ttUlllAIJlll 

ır gencin muvaffakıyeti 

1( lzrnir Erkek Lisesi izcilerinden 
d ernaı Bey evvelki aktam saat iki 
~ İzmirden Bisikletle hareket et· 

ttlıt ve 36 saatlik bir yolculuktan 
•onra. dün saat be9 bucukta Y alo-
~a ~ r· Ve Oradan Vapurla Jıtanbula :t llli!tir. Kemal Bey bu suretle 
•tetd''" k'l \" l ıgı me,afe 490 1 ometredir. 

u a da ancô.k 6 saat Susığırlıkta 
/'Urnuştur. Kemal Bey henüz 19 

Beykoz ayakkabı f abrikaurun 
piyasaya 2 liraya sağlam ayakka
bı çıkardığından bahsedilmişti. A
yakkabıcılar kooperatifi de ucuz 
ayakkabı yapmağa karar vermiş· 

tir. Kooperatifte salahiyettar biı· 
zat tu sözleri söylemiştir: 

- Piyasada ucuz ayakkabı 
yoktur, den.emez. Fakat bun· 
ların içinde dayanıklı olmı • 
yan pek kötü ayakkabıları pi
yasadan kaldırmak ve bu halin ö
nüne geçmek lazımdır. Kooperatif 
dayanıklı ve ucuz ayakkabı yap • 
mak suretiJe kendisine düten vazİ· 
feyi bataracaktır. 

-0-

Florya plajının istimlaki 
Florya plajının Belediye tara

fından istimlakine iki sene evvel 
karar: verilmişti. ,Eakat bir: çok kim 
teler buraya sahip oJduklarını id-

dia ettiklerinden istimlak muame· 
lesi yapılamamıştı. Belediye arazi 
üzerindeki projeleri halletmeğe ça
lııırken yeni istiml8.k kanunu çık· 
tığı için plajın istiml~.ki kolaylaş· 

mıftı. 

Yeni kanun bu kabil projelerin 
istimlake mani teşkil etmediğini 

kabul ettiğinden tayin edilecek fi
yat üzerinden Belediye hemen is
timlak muamelesine girişecektir. 
Belediye istimlaki yaptıktan sonra 
Floryada yapılacak tesisatı ayrıca 
karar laşbracaktır. 

Bugünkü toplantı 
Kestane ağacrndan ambalaj 

çenberi yapanlar bugün ticaret o • 
dasında toplanacaklar ve Suriye -
ye ihracat tezyidini görüşecekler -
dir. 

Kibrit fiyatları ucuzmuş 
Kibrit şirketi cıki müdürü M. 

Ernest Hoiman dün Ankaradan 
gelmiştir. 

Diğer cihetten kibrit şirketinin 
Maliye Vekaleti aleyhine Ankara 
ticaret mahkemesinde bir dava 
açtığı haber verilmektedir. 

Şirket, kibrit fiatlerinin indiril
mesi hakkında Maliye V ek&leti · 
nin kararı ilzerine, "fiatlerin fazla 
tenzil edildiğini,. ileri sürmekte -
dir. 

evvelki günkü tarihle Vakit refiki· yapı§tırıyoruz. Yalmz Ankaradan 
mize gelmiştir. Zarfm üzerinde lstanbula gelen mektuplarda dam· 
(1....imitet Şirketi, Ankarada ... Kar· aıa pulu gördük bun\;'n üzerine va
şısında) adresi var. İşte on paralık ziyeti Ankaı-adan sordum. Henüz 
pul mektubun üzerindeki hu iba· cevap gelmedi. Maamafih hiç bir 
renin il$.n addedilmesinden dolayı kanunda firmalı mektuplara dam
yapı§hrılmıthr. ga pulu yapışhrılma11 hakkında bir 

Dollfuss, artık, dahili kepntke•in 
önüne geçmek, mem!eketin kaybolan 
asayiıini iade etmek, böylelikle, Avuı· 
turyadaki eski iktısadi hayatı ihya et• 
mek istiyor. Bilhassa, Viyana; bir ae • 
yahat ve tedavi memleketidir. Bom • 
baların patladığı bir yerde ne gezme• 
ğe gidilir, ne tedaviye .. 

Vakit refikimizin Ankara mu· kayıt yoktur. 
habiri Varidat Umum Müdürü -"""""'" . .,.,.,,,,...,"'"-""'"'""m"'"""""""'"""'111""'"'ııtı"11 11111

• 

Rüştü ve Posta Umum Müdürü E· 
dip Beylere müracaat ederek fir· 
malı mektuplara on paralık pul ya 
pıştırılmasınm gayri kanuni oldu· 
ğunu söylemiştir. Rüttü Bey birkaç 
gün evvel Posta Müdürlüğüne yol· 
suzluğiı bildirdiğini, Edip Bey de 
bu muameleden haberdar olmadı· 
ğmı ve meseleyi tetkik edeceğini 

bildirmittir. 
Bu sabah bir muharr;rimiz ·ı,. 

tanbul Posta Bat Müdürü ile gö
rüşmüştür. Müdiir Bey demittirki: 
"Firmalı mektuplara damga pulu 

Bıçakla yaraladı 

T opkapıda Arpaemini mahal • 
lesinde oturan sabıkalı Cingöz 
Mehmet ile tatar Nuri arasında 
kavga olmu§, ~eticede Nuri, Meh
medi bıçakla yara)anuıtır. Nuri 
yakalanmıttır. 

itfaiye arabası Cjarptı 

Bu sabah Fatih itfaiyesine ait 
olup şoför Mustafa Efendinin ida· 
resinde bulunan otomobil Beyoğ • 
lu Millet caddesinden geçerken 
§Oför Mehmedin idaresindeki 2330 
numaralı otomobille çarpıtmıt ve 
her ikisi de ha1ara uğramıttır. 

AA.r surette y•raladı 
Beyoğlunda Karabaş mahaBe • 

sinde oturan deniz amelesinden 
Rıza ile amele lbrahim kavga et
mitlerdir. Neticede lbrahim, Rıza· 
yı k~rnından, kolundan ve elinden 
ağır surette yaralamt§hr. Suçlu ya 
kalanın.ıştır. 

Ku rtaraldılar 
Sandalcı Hasip, mütterisini Yağ 

kapan~na getirirken Haşim kapta • 
nın idaresindeki motör çarparak 
müşterileri denize dökülmü,ae de 
kazazedeler kurtarılmışlardır. 

Çahp kaçarken 
Sabıkalı Enver Niyazi talimha-

nede yatan satıcı Ömerin cebin -
den 225 kurut çalıp kaçarken ya • 
kalanmıştır. 

Demirle yaraladı 
Karagümrükte Ahmet Beyin fı· 

rınmda çalışan Aliyi ayni mahal -
leden Hasan, demirle batından 
yaralmaışhr. Hasan yakalanmış· 
tır. 

Mısır izcileri 
geliyor 

Mıaırda teşkil olunan genç Müs
lümanlar Cemiyetini temsil eden 
bir izci grupu, pek yakında lsken
deriyeden lzmire gelecektir. Mı· 

aırh gençler İzmirden şehrimize, 
buradan Buna, Eskişehir, Yalova 
ve Ankarayı ziyaret edeceklerdir. 

Meclis reisi Vecihi 
mektebinde 

Mecliı Reisi Kazım Paşa Haz· 
retleri dün hususi motörle Kalamı· 
şa gitmişler ve Vecihi Sivil Tayya-
re Mektebini ziyaret etmişlerdir. 

Kazım Paşa, Vecihi Bey taraf m -

dan yeni yapılan bir deniz tayya
resini tetkik t:'tmitlerdir. 

--o--

Batvekil, bütün kuvvetlerin reisi 
haline gelmekle, bunlar arasında öte • 
den beri zuhur edegelen nifalclara da 
mani olmakla, zabıtanın, ordunun ve 
Heimwehrlerin arasındaki ahenıi le • 
min ,..,Ameğe çabalıyor, 

Dollfuu, dahili itleri böyle tanzim 
ettiğine kanaat getirdikten aonra, l • 
talya Başvekili MuuoJini ile ıörüt .. 
mek üzere, bu ayın sonunda ıözlet· 
mittir. 

Böylelikle, dahilen ltalyaya claJıa 
fazla benziyen ve Almanyannı teairin· 
den hayli kurtulan Avusturya, Mus • 
ıoliniye pek yaklatmıt olu1or. 

Adliye müsteşarı geldi 
Adliye müıteş.arı Tevfik Nazif 

Bey dün Ankaradan §ehrimize gel 

miştir. Tevfik Nazif Bey ıehrimiz 
de bir hafta kadar kalacak ve İs· 

tanbul adliyeıinde meıgul olacak· 
tır. Tevfik Nazif Bey lıtanhul ad· 

lstanbul - Londra yolu liyeıinin yeni tekli üzerinde tetki-

Edirne Valisi Özdemir Salim kat yapacaktır. 
-o- 1 

ve Kırklareli Valisi Faik Beylerin 

mezunen şehrimizde bulundukla Fırkada toplantı 
rını yazmıştık. Aldığımız maluma· Cümhuriyet Halk Fır~ası Iıtan· 
ta göre iki Valinıin burada bulun· bul vilayet merkezinde bugün, ye
masından istifade edile-P.!c İstan· ni idare heyeti reisi Cemal Beyin 

bul Valisinin de iştirakile bir top- vazifeye batlamaaı münasebetile 
Jantı yapılacak ve lstanbul Londra kaza heyeti reisleri bir içtima yapa 

asfalt yolunun memleketimize te-

sadüf eden kı!>mının in.şası üzerine 
görüşülecektir. 

İstanbul Londra ıosesinin mem· 
leketimize isabet eden kısmından 

başka kısımları kamilen inşa edil· 
miş veya edilmektedir. 

lıtanbul Vilayeti arazisi dahi

caklardır. Bu içtimada fırka mer
kez heyetine seçilen Cevdet Kerim 

B. yeni reise kaza reiılerini takdim 
dcktir. Toplantıda vilayte ait fırka 

işleri iizerinde aıörütülecektir. Bu 
hafta içinde kaza merkezlerinin, 
Fırka nahiye heyetlerinin ittiraki
le içtimalar yapılacaktır. 

-<>-
lin.de bulunan kıumlarda hu sene • • 
yapılacaktır. Çjngeneler yerleştırılecek 

--o-- Son zamanlarda şehrimize ha· 
Haliçte bir kaza riçten fazla miktarda çinıene gel· 

Dün öğleden sonra Yemiş iske· mektedir. Bugüne kadar hiç bir 
lesinde feci bir deniz kazası olmuş yerde yerletemiyen bu çinıenele· 

bir sandal devrilmiş, içindekilerin rin iskan kanunu mucibince muh • 
hepsi denize dökülmüşlerdir. Ka· telif mıntakalarda iskan edilmesi 
yıkçı ile dört kişiden ibaret olan Dahiliye Vekaletince allkadarana 
sandal mütterilerinden biri deni- bildirilmiştir. 
zin dibine giderek çamura saplan- ------------~
mıt ve bir daha çıkamamı§tır. Dün 
ak,am geç vakte kadar kaybolan 
adam dalgıçlarla aranıldığı halde 
hulunammı,tı. Taharriyata devam 
edilmektedir. aşınc.la~ır. Bıu ıene liee bakalorya· 

ırn1 vermi t' 
' ır. 

............................................ 

Asafa Hanım namına yazılı mü· 
hürüm vekilim Zühtü Bey taı-afın· 
dan zayi edilmittir. Bu mühürle 
eşhas elinde zuhur edecek ıer.et ve 
aairenin muteber olamıyacağı gibi 
bu mühürün yenisini yaptıracağı

mı ilan ederim .. 
Resim sergisi açılıyor 

, L~~:ıel San•atlar Birliğinin on 
e.l{t:ıın . . 

0 cı reaım ıeraisi bugün saat l: Yedide Galatasaray: lisesinin or 
aaionl d '· c k arın a ıneraaıınle açıla • 

l hr · Bu ıenek' · · · 'h · ~tt·.... ı ıergının ı tıva 
ıg1 e l . 'h k ser er ıtı arile reçen sene· 

111dn d h ~in a a muvaffakıyetli ve zen-
olacatı te.hınin edilmektedir. 

1 

TürkiyeCümhuriyetMerkezBankası 

Istanbul Şubesi 
Galata'da Bankalar Caddesinde inhisarlar Müdüriyeti Umuimyesinin bulunduğu binayı nakl ile 

75 Temmuz 934 Çartamba gün~nden itibaren orada muamelltıoa devam edecektir. Nakil 
münasebetile Bankamız gişeleri 24 Temmuz 934 Sah gllnü kıpılt bulunacaktır. (4004) 

Koca MustafaPaşa Can
baziye Ziinbül Efendi sokak 
Numara 6 Asafa 
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(Son sa 
Yifadaki resme bakın 1) 

bı Doktorları h . :-ethur 1 . ve aıtanelerıle 
tet tlt'"~ an .Vıyana §ehrini ziya-

ıgun zam H 

~ 
tkı· an, ofatatt emra· 

ıye Y'Urd d . 
t, Pek · . u~u a gezmıt, ora· 
llllutt Karıp hır vak'aya şahit 
ı. unı. 
4\Cd' 

~ 
ıngotu v ··h bir e nıu mel haliyle, 

aı Avusturya profesörü man· 
1 l.rzede d k . 11]11,.. n o tor Zupancıc 

.. u.n hi k"' · ' tiirt . r 0teıınde ıağa ıola 
. en hır b k k ı \\ uçu arıt boyunda· 
lldığ~a.~~ ~ayret bir cüceyi yaka· 
la~, k gı 1 avucunun içinde ha· 

a.ldırdı. 

ca tırmandım.. Tırmandım, tır
mandım, tırmandım .• Oturarak u· 
yuklıyan devin tam ensesi üstüne 
geldim .. Batı, göğıüne dütmüıtü .. 
Elimde sivri bir çivi vardı .. Öyle 
bir faulladım ki, tabla taraf mı 
karnıma dayadığım çivi ile, dilt· 
manımm ensesine, uktei hayatına 
düttüm.. Deldim.. Öldürdüm .. 
Hah, hah, hah .. 

Doktor, macerayı bana dinlet· 
mek için, sordu: . 

- Peki, hu iti niçin yaptın? .. 
- Söyledim ya.. Ecdadımın 

intikamını almak . için .. Siz orta 
boylu adamlar, he~üz orta Asya· 
da otururken, biz o zaman ismi 
Kaf dağı olan Himalayaların ce· 
nubunda, Hindistanda yaıardık ... 
Kaf dağının timalinde. ise, devler 
mevcuttu .• Türkler, hunları mah· 
vetmi§ .. İçlerinden sade bir kan 
koca kurtularak Himalaya dağla
rını aımış ve bizim ölkemize gel
miıti .. Bu sakallı ve hain herif, e

linde kocaman bir çekiç, ecdadı· 
mm orduları üzerine saldırdı .. Bir 
vuruf ta yetmit iki cana birden kı· 
yıyordu ! Nihayet, menhus dev ile 
karıaı, neslimizi tüketti .. Bu hadi
seden, bin bir gece masalları, ya
nıklı yanıklı bahseder.. Bizimki· 
lerden yalnız benim ceddi a'lam 
ile en büyük ninem kurtulmu§tu .. 
Bir taraftan devin nesli orta boy· 

Cori} lularla ihtilat edip üredi; diğer 
-bek k maymununun yanında taraftan ise, bizimkiler.. Lakin, 
'ıık adar küçük olan bu cüce, babadan oğula cüceliğin ve dev· 
ı, '•tnı çıkararak bize tuhaf bir liğin yegane varisleri ben ve Ka

llı \terd' boktor dı. d' k'. zakoftuk .• Bunu, gayet iyi tetkik 
, e ı ı • etmiıtim .. Onu öldürmeye ahdet· u.i OnUn bu kadar sevimli ol- tim .• Ve iıte .. Anlattığım gibi, in

e'-~~ bakmayın .. Karlik ismin· tikamımı aldım.. Hatta, o gaye 
11 1"l QU •• b' , İdır .. llce, yaman ır devin ka· ile, deli taklidi yaparak bu tımar· 

ne-. d enı de onu burada, hu- baneye girdim .. Görüyorsunuz ki 
.. 112 e .. 1 

1 

l\arl'k ~dürdü... pek mantıklı konuşuyorum .. 
k ır'h~ ' tuyleri ürpertici, çıngı· . Doktor Zupancicin yüzüne bak· 

ı:ol l h' ır kahkaha attıktan ıon· tım: 

u~ .. 1'a.bii.. Tabii ... dedi. • Öl
i~, uın .. Öldürmek hakkımdı .. 
·~.~~~adımın intikamını almak 

I ••• ........ ıı . 
)el~· enım boyum, bir metre 
\,k.t '! dört ıantimdir.. Halbuki, 
qi ,,tt": Yirmi yatında ve otuz ye· 
llil\ tı.tıbl boyunda olan bu cüce· 
)~llın.da adeta dev gibi 'duru· 
~' ··• Bı'r de ··ıd·· d"' .... ~,~ onun o ur ugu 
•eııı .... ofu dütünün .. İsmiyle mü· 

.... , .d. 
~,~ .. 1 1•• Tam manaıiyle Ka· 
~·ı 0alu 'd' T · · ı ~r . ~ ı.. abıatın garip bir 
~Ukıe 1 ıdı ... Karlik ne kadar kil· 
l~i 'tttı hıe.ktul, o derece büyüktü .. 
~Ull~ e~re elli bet santim vardı! .. 
tl)liil' a. hu kadar iriyarı adam 

llı.ellı' t' c:~ ı! ı .. 
't "Ce a· . t1• ınır bir kahkaha daha • 

"-Aldırma.. Öyle söyler.,, 
manasına bir itaret yaptı ... 

Cüce: 
- O iıaret yapsın varam .. • de

di. • Ben deli değilim ama, burada 
kalmıya razıyım .. Çünkü, dıtarda 
ceza görmem muhtemel .. Burada 
ise, her istediğimi yaparım .. 

- Fakat, bu daracık yerde, ca· 
nınız ııkılmıyor mu?. 

- Bura111 gayet genit bir yer .. 
Siz, bir buçuk metre ile iki metre 
arasındasınız .• Onun için bu yer, 
gözünüze küçük görünebilir .. Ben 
se 37 ıantimim .. Bakın .. 
Taflanların araıma daldı .. 
Balta görmemit bir ormana 

girmit gibi kayboldu. Biraz•sonra, 
onu, bir köpeğin sırtına binmİ§, 
dört nala giderken gördük .. 

'>' ]!· d Doktor, karıtrk latince bir isim ;it, de~I ~ha da görülmiyecek... söyledi: 
t 1~ olın erın nesli artık münka· - Biçare, adamakıllı delidir! 
'liht Ut~ur •• Oh, çok şükür •• Bu dedi. 
, cctlha~ıf~i !fa ettim .. 

~ı I\.~ tn.dulıllah,, manasında, i· 
b CUyla. -,h;,... •• 1 d 

Ben, doktordan fazla deliye i· 
nandım, doğrusu .. ! 

Q\l - .r ...... unu ııvaz a ı .• 
1)0~e garip deliydi!.. (Hatice SUreyya) 

d ......._ 1( or Zupancic, izahat verdi: B •• •• k 
~iu. t.Zakof Yaman bir dev ol· UYU bir yangın 

tıtl)e,h. sın, onu, tmıarhanemize 
di)~ t, daha. doğrusu gardiyan Hanovra., 20 (A.A.) - Vuns. 
h~, &.ltnxttık .. Azan yedi deli ile torf yakınındaki bataklıklarda 
~ ti;~~~or, hepıinin gömlekleri· bir yangın çrkmıt ve Nöıtad ile 
~l'lilcı ırıyordu.. Yalnız iıte bu Vunatorf arasındaki büyük orman 
d~\ti ta. e hha.ta çıkamadı.. Cüce, lara ıirayet etmittir. Ormana si-

liir k. a. Vetti. rayet eden bu yangının sahası üç 
t' tn:~~ k~hkaha daha.. kilometre tulündedir. Bfo arpan· 

llt-a.c1Jtt 1 erıf .. Can düımamnın dan fazla y~r atet içindedir. Afe· 
t:d•lrrid~n. b~.;:ı~nun dibinde ya • tin tehdidine maruz yerler alialisi 
~e~'lleye 

0
U: a er, İ§te şura.daki ile askerler ateti söndürmeje ve 

"'> !ta.na. ~mut, uyukluyordu.. sirayetteıirini tahdit etmeğ Çalı§ -
l>enın arkasındaki ala· maktadır. 

F enerbahçe - Viana m~çı 
ikinci devre 3 dakikada 2 gol atarak Avusturyalılar 

mağlubiyetten galibiyete geçtiler 

DünkU yUzmelerden ve 
Viyanamn profesyonel likine 

dahil (W. A. C.) takımı dün ilk 
maçını Fener bahçe ile yaptı ve 2· 
1 galip geldi. 
Avusturyanın milli takım mü· 

dafii Sestanın da oynadığı bu Vi
yana takımında fevkalade bir o • 
yun ve güzel bir futbol maçı sey· 
retmek için, Kadıköyüne akın e • 
den binlerce kişi dünkü maçla 
bu işteklerini tam manasiyle tat
min edemezler•~ de Her halde ol
dukça iyi bir futbol maçı seyretti· 
ler: · 

Viyana takımı, zaman zaman 
bizim yerli takımlarda alışık ol- ' 
madığımız ince ·kombinezonlar, 
güzel akınlar yapıyor, mükemmel 
bir futbol oynuyor, fakat hazan 
da bizim· ikinci sınıf oyuncuların 
yapamıyacağı beceriksizlikleri 
yapmaktan da uzak kalmıyordu. 

İtte hunun içindir ki, Avustur· 
yalı futbolcüler insanın üzerinde 
fevkalade bir intiba bırakamıyor
lardı. 

• 
Saat tam 17,35 te evvela, misa

fir takım ve arkadan da Fener· 
baliçe sahaya çıkblar. Fener şöy· 
le dizildi: Necdet - Yaşar, Zi. 
ya - Cevat, Ali Riza, Esat, -
Niyazi, Namık, Muzaffer, Şaban, 
Fikret. Hakem Adil Giray Beydi. 

Pederi vefat eden Bedii, yerini 
genç kaleci Necdete bırakmıştı. 

ilk anlar, Avusturyalıların ha· 
kimi yeti ile geçtikten sonra, F e
ner soldan inkişaf eden hücum
larla kar§ı kaleye inmeye başla
dı. Fakat Viyana müdafaasının 
§a§kınlığı çok sürmedi. Ve oyunun 
merkezi sıkleti tekrar Fener nısıf 
sahasına geçti. Sarı lacivertliler 
birkaç tehlikeyi kalecinin kurta • 
rışları ile atlattılar. Oyun yavat 
yava§ tavsıyor, vaziyet bir maçtan 
ziyade bir antrenman halini alı· 
yordu. lki taraf da, bilhassa Viya· 
na takımı isteksiz ve durgun bir o· 
yun oynuyordu. Avusturyalr oyun 
cular kale önüne kadar iniyorlar, ı 
orada hiribirleriyle topu kaptırın· 
caya kadar paslaşıyorlar, hazan 
da şüt yerine hafifçe topa vuru· 
yorlardı. 

Fener müdafaasına gelince, to
pu bir türlü uzaklaıtıramıyordu. 
Bu.na ıebep ·ae, bütün oy:uncularD' 

maçtan birer glrUnUş 
hücumdan ziyade müdafaaya e -
hemmiyet vermeleri oluyordu. 

Fakat, Fenerbahçe muhacim· 
leri bir aralık canlandılar. Gene 
soldan sıkı bir hücumla rakip ka
leye indiler. Fikret bomboş duran 
Muzaffere bir pas verdi. Muzaf· 
fer de sıkr bir tülle bunu W. A. C. ... 
kalesine yolladı. Fakat top üst di· 
reğe vurarak geri geldi ve bu mu· 
hakkak glo de kurtulmut oldu. 

Artık aıkıttırma aıruı Fen ere 
gelmiıti. Top Şabandan Fikrete, 
Fikretten tekrar Şabana geçti. Şa
banın yerden attığı !Üt, plonjon 
yapan kalecinin elleri arasından 

içeri girdi ve Fenerin golünü ka
zandırdı. Bu gol, Avusturyalıları 
canlandırdı ve hakimiyeti tekrar 
aldılar .. Fener kalesi tehlikeler at
latmıya hatladı. 32 nci dakikada 
Viyana takımının sol içi, kendi 
takımının ilk güzel şütünü attı. 
Fakat bu da avla gitti. 

Bundan sonra yapılan hücum
lar, W. A. C. nin üç orta muhaci
minin çok beceriksiz oyunu yü
zünden netice vermiyordu. 

:ı :ı "' 
Devre sonlarına yaklaşıyordu. 

Fenerin Niyazi vasılasiyle yaptığı 
akın, muhakkak bir gol fırsatı, 
Viyanalı müdafi Sestamn tam a· 
nında müdahalesiyle sayı yapıla
madan atladı ve birinci devre 
1 - O Fenerin galebesiyle bitti .. 

ikinci devre başladığı zaman 
W. A. C. nin merkez muhacimini 
değ ittirdiği görülüyordu. Top iki 
dakika ortada dolaıtıktan sonra, 
Viyanalılar seri ve ezici bir oyun 
oynamıya, bize topa dokunmak 
fırsatını bile vemıemeğe batladı
lar. 3 ncü dakikada Sağdan, :sol 
açığa, sol açıktan da sol içe bir 
pas geldi, sol iç bunu hiç beklet
meden müthiş denecek kadar sıkı 
bir şütle, topu kimsenin görmesi· 
ne bile meydan bırakmadan bi
zim ağlara taktı ye beraberlik sa-
yısını yaptı. . 

Top ortaya geldi, santr yapıl
dı ve tekrar onların ayağına geç· 
ti. Bu sefer saç iç, bizim iki oyun· 
cuyu atlattı, kaleye sokuldu ve Ö· 

nündeki iki müdafiin arasından 
ve yerden sıkı bir şüt çekti. Kaleci 
bunu görmedi. Zaten önü kapalıy· 

.(Arkaaı 6 ıncı sayıfada): 

Zağrep yolu 
üzerinde 

Tam 1930 danberi dört ıene• 
dir Atinada yapılan Balkan Olem• 
piyat oyunları bu sene yerini bir· 
denbire Zagrebe çevirdi. 

Atinadaki oyunlarda muhite • 
halka, organizasyona nihayet ha· 
kemlere kendini alıttırmak sureti· 
le dört sene Yunanistanda yarııan 
atletlerimiz, bu sene Yugoslavya 
topraklarında ilk defa müsabaka 
yapmıt olacaklar. 

26 ağustosta Zagrepte baılrya• 
cak olan betinçi Balkan oyunları• 
na Türk milli atletizm takımının 
hareketine tam bir ay kaldı. 

T es bit edilen programa göre 
Yugoslavyadaki müsabakalar 26 
ağustos 1 ve 2 eylul olmak üzere 
Atinada olduğu gibi üç günde ni· 
hayetlenmit olacaktır. 

1930 danberi hemen her sene 
büyük ümitlere bağlandığımız bu 
müsab~kalar ancak 1933 te bizi 
sevindirmiıti. Yüksek atlama ile 
gülle atmada kaz;nılan iki birin· 
cilik ve diğer müsabakalarda ye· 
kUn kab~rtan muvaffakıyetler da· 
ha ilk gündenberi bizi ümide dü· 
şürmüş, Romanyanın önünde bu • 
lunmaklığmıız yapac~ğımız her 
müsabakada büyük bir alaka u • 
yandırmıştı. Netekim üç gün he· 
yecanla devam eden müsabaka· 
ları~ sonunda yapılan tasnifte alt· 
mış bir puan kazanmak suretiyle 
Romanya ile baş başa üçüncü ol· 
muştuk. Balkan oyunlarında bu • 
günkü halimizle Yunaniıtanla uj 
raşmıya imkan yoktur. 

Hemen her sene pek az bir ıayı 
farkı ile Yunanlıların peıinden 

gelen Yugoslavlar da şimdilik bi· 
ze nazaran bir hayli ilerde bulu
nuyorlar .. Kendi topraklarında a· 
zami muvaffakıyet için uğraıa· 

cak olan Yugoslavların bu ıene 

Yunanlıları bile sarsmıya azmet· 
mİ§ olmaları muhakkak görülebi· 
lir. Geriye kalan Bulgarlar, Ro· 
menler ve Arnavutlar arasında 
bizim vaziyetimiz ne olabilir? .• 

Evvela geçen seneki vaziyeti 
muhafaza edebilmek, sonra da 
Yunan ve Yugoslavların arkasın
da üçüncü kalabilmek .. 

Bu iki şıktan biri haricinde 
kalmak bize bir senelik mesaimi· 
zin ne olduğunu anlatacağı için 
26 ağustosta haşhyacak Balkan 
oyunlarını beklemek lazımdır. 

ömer Besim 

Yüzmeler 

Dün yeni iki Türkiye 
rekoru yapıldı 

Dün yapılan yüzme teıvik mü· 
aabakaları çok muvaffakiyetli ne
ticeler vermiş ve yüzücülerimiz ta• 
rafından yeni Türkiye rekorları 
yapılmııtır. Kendilerini tebrik e• 
deriz. Neticeler şunlardır: 

100 metre serbest: Birinci Ga· 
lata.sayadan Orlian 1, 5, 8 :<reni 

(LUtfen M"P,bYJ. ~- - • 
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[ ~o Karadeniz Korsanları o ] Köprü üstü cina yetı 
(Uıt tarafı 1 inci aayı'fada) 1 Türk Ceza Kanununun~ 1 

Bundan ıonra Süzanla konut· maddesinin dördüncü ı,end.1 
mamt.ya, hatti bir aralık nikahaı~ re cezalandırılmasını iıte •· 
bulunduiu kariıiyle bir kaç güne dan sonra orta avukatı da 
kadar nikah kıydıracağım söyle · bir müdafaa yaptı. ,.\vu~•~ - Nereye emrediyorlar?. 

- Musahip Cafer ajanın oda-
sına .. 

- Pek ala. 
ikbal, Nuri Beyin yanından ay

rılırken: 

- Evvela ben geleceiim, dedi, 
ıiz beni görünce ağanın odasına 

ıirersiniz ! Benim arkamdan da 
Zeref,an hanımefendi ıelecek. 

O akşam Mabeynci Nuri Bey, 
gündüz verdiği ıöz üzerine doğru· 
ca Cafer ağanın odasına gitmişti. 

ikbal odada Nuri Beyi bekliyordu: 
- S..ıyrunuz Beyefendi, dedi, 

tam vaktinde ıeldiniz. Hanımefen 
diye gidip haber vereyim. 

İkbal dışRnya çıktı .. Ve biraz 
sonra batı örtiilü genç bir hanım· 
la tekrar eekli. Bu hanım Abdül
hamidin yeni ıözdesi Zereftan 
Hanımefendi idi. 

Abdülhamit Zeref§an Hanımı 

nikahla almaja karar vermişti. 

Sarayda ba kadar güzel ve cazip 
bir kadm y.Pktu. Zeref tan, kadın 

Efendiler sıraaın.a ıeçeceğinden 

memnundu. Fakat, her nedeme 
Rüstemi de himaye etmek istiyor .. 
Ve bunun için evvela Nuri Beyin 
fi1<rini alacaktı. 

- Beyefendi, beni mt.zur görü
nüz! -diyerek söze baıladı.· Rüs
teme bir iylik yapmak niyetinde· 
yim. Acaba tevkifinin sebebini an 
layabilir miyim? 

Nııri Bey kurnaz bir adamdı. 
Müıtakbel Paditah zevceıinin gö
züne ıirmek için, elinden gelen 
i:riliii eıirgemiyecekti. 

- Sultanım t dedi, Rüstem Bey 
memleketimizde n.adir yelİfen kah 

Müellifi: ishak FERDi 
rnmanlardandır. Fakat, Fer hat is· 
mindeki arkadaşı onun ·Karadenİ2 
seyahatinde iken·· Padişaha sui· 
kast yapmak fikrinde olduğunu 

bildirdi. Bu meselede Efendimizin 
kabahati yoktur. Tevkifine sebep 
Ferhat Beydir. 

Zerefşan Hanım birdenbire 
şaıaladı: 

- Rüstem Paditahın ıözüne 
girmeğe ça1ıııyordu. Ona fenalık 
yapacağını zannetmem. 

- Bu fikrini kayıkta ıelirken 

bendenizc de ihıaa etmittir, Sulta· 
mm! Maamaf ih kulunuz Zatııa· 
haneye bu huıuıta bir fey ıöyle· 
medim. Rlistemi çok ıeven ve ce· 
saretini takdir edenlerdn biriyim. 

- Şimdi kendiıine hiç bir iylik 
yapmıyacak mıyız? . 

tem hakkında hiç bir tava11utta 
bulunamam. 

fr * * 
Zerefıan odasına döndüğü za· 

man vicdanen hiç de muıtarip de
ğildi. Kendi kendine: 

- Denizde adam asan bir bar· 
barı zindandan yalnız ölüm kurta
rabilir. 

Diyerek soyundu .. Y atala ıir
di .. Gece aabaha kadar uyudu. 

Zerefıan Hanım Padiıah karıaı 
olmaktan batka bir ıey dütUnmü· 
yordu. 

• • 
Ferhat aaraydan dönerken, Pa· 

ditahın ıillhıurlarından olan ak· 
rabası Mehmedi bulmuıtu. Meh· 
met oıün zindanda yatan Rüıte

min kap11ında nalMt bekliyordu. 

miye ba,Iamııtır. dafaasında ezcümle deonttu' 
Süz anla Ali Fedai Efendi a· "Ali Fedai bir arada ~ 

ruında bu gerginlik devam eder • rı Ajansta Matmazel Süz;' 
ken bir aktam Ali Fedai ıaat bet· vİfmişler ve sonra da e"I .e 
te Süzanın peıini takip ederek A- karar vermitler, Ali f ed•1

1
. 

"I 1 janatan çıkmıf, Köprü üzerinde di maktul Süzanın bet yu 
yetiıerek tabanc.aıını çekmiş, Sü • almıJ, Beyoğlunda bir •P 
zam beyninden vurarak yere ser· kiralıyarak . buraya yerlef 
mitti. Süzan canıız bir halde yere nihayet burada maktulüO 
serildiii eınada Ali Fedai de tram bn- kaç lirasını yedikten •;. 
vaya atlıyarak Ajansa gelmit ve ni de çaldıktan sonra keıı f 
hiç bir ıey olmamıı ıibi cıgara ve rülen karde,inin karı•• 
kahve içmit, ıonra da yakalan· Hanımı Süzanla oturduklatl 

·ı· mıfh. partmana ıetirmek ıureti 
Muhakemeye bu sabah ·aat on 1ı kızcaiızı sokaia atınıfll'' 

buçukta aiır ceza mahkemesinde reis beyefendi ırz ve para 
devam edilmiıtir. tan çekinmiyen Ali Fedai 

Nuri Bey tekrar sükut etti .. Ce· Ferhat yi,ikHk ıeıle Mehmede 
vap vermedi. Cafer ata söze ka· anlatıyordu: 

Maznunun avukatı Etem Ruhi bunlarla da kanmıyarak S 
Bey mahkemeye ıelmemitti. Ali n.ımı "bili rahm ve ıefkat,, 
Fedai tarafından vekil olmadığı üzerinde tramvaydan inip 
için bir ıey söyliyemiyeceii ve sından yetiımek ve beyoiıl' 
muhakemeye batka gün bakılma • kurfun ııkmak suretile yet' rııtı: 

- Fer hat Bey ~iraz evvel ıene 
gelmif ti .• Bat Mabeynci vaııtaıile 
Zatııahaneye ( Eeıirci Ali babanın 
denizde Ri!ıtem tarafından uıldı· 
ğını) arzetti. Efendimiz büıbütün 
hiddetlendi: "Kendi kendine a· 
dam asan bu haydudun derisini 
yüzdüreceiim.,, dedi. 

Mabeynci Nuri Beyin bu son 
hadiseden malumatı yoktu. Fer ha· 
dı Padiıaha verdiği malumat üze
rine Nuri Bey korkudan titremeje 
batlamıf tı. 

- Aman Efendim, beni mazur 
aörünüz ! Zaten buraya sırf ıüzel 
hatırınız için kellemi koltuiuma 
alarak geldim. Müıaadenizle ıidi
yorum. Baıka bir hizmetinizde bu
lunmayı vadediyorum. Fakat, Rüı-

- Sen bu canavarı tanım.azım, ıını istiyen bir istida verildi. Bu mek canavarhiını irtikiP . 
Mehmetcilim ! Bu herif Karade· istida okunduktan ıonra reiı, tir.,, Bu aralık maznun Alı 
nizde önüne ıeleni ıemi diretin· müddei umuminin müta1easını Efendi ayala kalkarak '' 
de sallandırmaktan zevk cluymuı sordu. Müddei umumi Ki.§if Bey ediyorlar. Hukukum ııyao~ 
bir katildir. Cok tülrilrki Efendi- vekilin iiç celıedir mahkemede rulıun,, dedi. Verese avuY. 
mizin eline düıtü de memleket bu bulunmadığı için Ali fedai Efen • züne devam ederek ıöyle 
canavardan kurtuldu. dinin iıteiinin kabul edilmemesi· " Fedai Efendi tahanı111UI 

Mehmet bu sözleri büyük bir ni ve muhakemenin devammı is- ler, zavallı masum kızııı 
safiyetle dinliyordu: tedi. Mahkeme heyeti bir müddet göz önüne ıetirainler. Zir• 

- Sahiden herifin rözleri kap· müzakereden sonra iddia maka · leri zalim ve gaddar in 
lan gözüne benziyor. Ben bile yü· mınm iıteğini yerinde bularak mu bir nümuneeidir.,, 
züne bakamıyorum. hakemeye devam kararı verdi. Sonra da ıuçlu avukat~ 

Bu sırada zindandan ıealer iti· Sonra miiddei umumt Kitif Bey: lunmama11 yüzünden mu 
tildi: Ali Fedai Efendinin cinayeti ne 25 Temmuz Çarıamba 

_ Alçak ... Beni buraya dütüren suretle yaptıiını iddianamesile kaldı. Türk Ceza Kanun~ 
d ·ı · · ., ş· ci' b · te,rı'h ettı' ve cürümde tasmim ve nci maddesinini dördüncil sen ejı mııın. ım ı er ıeyı 

anladım. Benden intikam alıyor· ..,t_•_•_•_vv_u_r_..,..b_u_ıu_nd_u_i_u.,..iç•i•n .. •uç.,.l .. u•n•u•n-i•le-iı.te!Jlln•e•n-c•e•za•,•i•d-a_m_d_ı~r-ı.. 
ıun, delil mi? 

(Devamı var) Fransa karışıyor 
Fenerbahçe-W. A. C. Ecnebilere verilen 

mühlet bitti 

(Üat tarafı 1 inci sayıfada) 

Pariı, 20 (A.A.) - M. Tardi· 
yönün tahkikat komiıyonundaki 
,ahadetine kesbi ittila ederetmez 
M. Heryo, hadisenin ne gibi aki· 
betler tevlit edeceiini tetkik et • 
mek ve icabeden kararları ittihaz 
eylemek için kabulü lazım gelen 
usulü araıtırmaktadır. M. Her -
yo, radikal fırkamn bu bapta tak
dirde bulunmak ve hüküm vere • 
bilmek için l"zım gelen anasırı 
ancak kabinede yapılacak müza • 
kerattan sonra elde edebileceği 
mutaliaıında bulunmuıtur. 

de toplanacaktır. 
Telefonla kendisine nı 

edilen M. Dumerı yorıuo 
ğundan dolayı bu müz 
hazır bulunmak üzere Pariıı' 
lemiyeceiine miitee11if bul 

(Bat tarafı S inçi aayıfada) j 
dı, aöremezdi de .. Top ıai köıe· 
den içeri ıiriverdi. Herkes don· 
muı kalmıftı. Avuıturyalılar, 3 
dakikada maihibiy,tten kurtul • 
mut ve ıalip vaziyete aeçmiıler • 
di. Artık Fenerin müthit bir hezi
mete ujrıyacaiından korkanlar 
bile çojalmııtır. Fakat hiç de böy· 
le olmadı. Tam 8 dakika iyi bir 
AYutlurya takımına yakııacak bu 
ıüzel oyunu oynadıktan sonra, W 
A. C. oyuncuları tekrar vaaat o
yunlarına bqladılar .. Fakat buna 
mukabil Fener daha güzel ve can· 
lı oynuyor, Ne çare ki Viyana ta· 
kımının müdaf aaıı bilha11a Seıta 
nın çok mükemmel idaresi ve o • 
yunu bunları neticesiz atlatabili
yordu. MaamrJih bu devre oyun 
birinci devreye nazaran yüzde 
ıekaen denecek kadar daha gü
zel Ye heyecanlı oldu. iki taraf da 

Türkiye rekoru) ikinci Galatasa· 
;aydan Halil 400 metre serbeıt: 
Birinci Galataıaraydan Halil 15, 
58 (yeni Türkiye rekoru) ikinci 
Beykozdan Saffan. 

200 metre kurbaf lama: Birin· 
ci Beykozdan Sadi, 3,29 (yeni 
Türkiye rekc:-u) ikinci Beykozdan 
Necdet. 

100 metre ıırt üstü: Birinci 
Beykozdan Aıih, 1,29,1 (yeni 
Türkiye rekoru) ikinci Galatua
raydan Orhan. 

1600 metre aerbeat: Birinci 
Beykosdan Saffan 25,31 (yeni 
Türkiye rekoru) ikinci Fenerden 

Selim. Umumi tasnifte Beykoz 88 
Galatasaray 74, Fener 27 pqvan 
~lmıtlardw. -

hücumlar yaptı ve fırsatlar kaçır· 
dı. Fener takımında ıene bazı ta· 
dilit yapıldı, Namıjın yerine Na-. 
ci Cevadın yerine Mehmet Reıat 

ıirmi,ti. Oyunun sonlarına yak· 
laıtıkça, Fener açıldı, son dakika· 
da herkesi yeni bir ümide dütüren 
W. A. C. ye verilen bir korner a
tılamadı. Hakemin düdüğü de 
oyunun bittiğini ilan ediyordu. 

.,. .y. .y. 

Avusturya takımında §unlar 
nazarı dikkati celbediyordu. 

Takım, vücut itibariyle tama· 
pıen bize faik, bilaiıtisna bütün o· 
yuncular tam bir futbolcü ceaa· 
metini haiz. 

Merkez muavin, saj açık, sağ 
iç, ve bilha11a Sesta takımın en ... 
iyi oyuncuları. Fakat her halde 
Sesta, daha çok fevkalidelikler 
gösterebilirdi. Ne çare ki, dünkü 
oyun öyle çok mükemmel, seri bir 
sistemle oynanan; oyuncuların 

kabiliyetlerini gösterebilecekleri 
bir maçtan oldukça uzaktı. Buna 
rağmen, yukarda yazdıiımız ıi · 
bi, bizi ve bizim ıibi birçoklarını 
tatmin etmemekle b~raber, dün • 
kü oyuna fena bir maç demek 
doğru olmaz diye dütünüyoruz. 
Çünkü bu Avusturya takımı, fev· 
kalide delilse bile, son zaman· 
larda ,ehrimize t;P.,len ecnebi ta· 
kımların çoğundan iyi oynadı .. 

izzet Muhittin 

ikinci maç Beşiktaşla 
İkinci maç dün ötrendiiimize 

ıöre, bu maç filhakika Bet iktat 
talnmımızla yapılacaktır. Betik· 
tat takımının merkez muhacim 
mevkiinde Bambino oynıyacaktır. 

(Uıt tarafı 1 inci aayıfada) 

Bu gruptan maada 21-5-935 te 
biten daha uÇ ırup aan'at ve hiz· 
met erbabı bu tarihlerde itlerini 
bırakacaklardır. 

Bugilne kadar itlerini lnrakmı· 
ya mecbur olanlara ayrı, aJrı teb· 
liıat yapılmıt oldutundan bu ıi· 
bilerin i,lerini bırakmıt olmaları 
muhakkak ıörülmektedir. 

Deniz konferansı 
(Üıt tarafı 1 inci aayıfada) 

draya gelecekse de kendisine bu 
m~ıele hakkında bir söz söyleme· 
ye, ne talimat, ne de salihiyet ve
rilmittir. 
Japonyanın talebi üzerine her 

tlirlU milzakerat ıonbahara kala· 
caktır. 

Konferansa ittir ak edecek dev· 
(etlerden hiçbiri yekdiieriyle an• 
laımak11zın bir it ıörememek, bir 
karar alamamak vaziyetindedir • 
ler. 

Teırinievelde de Japonyanın 
istiyecekleri malumdur. 

Deyli Herald politika muhabi
ri §Unları yazıyor: 
"Japonyanın tetrinievelde vu• 

kubulacak metalibatı aynen fU üç 
esasta hulaıa edilebilir: 

1) Japonya, Amerika ve lnıil· 
tereyle bahri kuvvetten yana mü· 
savat istemekte mu11rdır. 

2) Japonya, kendisinden daha 
kuvvetli olıı.n ~u iki devletin, kuv· 

Radikal fırkaıı rüesası M. Şo· 
tan ile mutabık kalarak bu kara· 
rı vermi!lerdir. Radikal nazırlar 
kabinenin yarın toplanmasını iate 
mitlerdir. 

Bu toplantıda tabiatiyle M. 
Heryo da haz!r bulnacaktır. Ka · 
binede yapılacak müzakereler ra· 
dikal fırkasını tatmin etmediği 
takdirde mebuslardan ve ayan • 
dan, farka İC?'a komitesiyle ba!h -
ca komisyonlar azasından mürek· 
kep bir komite P.cilen içtimaa da
vetedile:ek ve bu komite lazım 
gelen kararları kemali . llhiyetle 
ittıhaz edecek ve icabında radi • 
kal nazırların hükumetten çekil -
melerine karar verecektir. Ma • 
amafih, ya M. Dumergin mesele
de hakemlik yapmaıı ve yahut ra· 
dikal fırkan?n tatmin ve teskini 
ıuretiyle bu son tedbire müracaat 
e:lilmiyeceği ümit olunmaktadır. 

Nazırlar, varın ö~leden sonrıt 

A•" • 17 .:1,. iV'. Seronı•n rivıt.1etin· 
~~--:---~~~----------,---

ve t 1 erini, kendi seviyesine kadar l,te, 1935 '7Rhrl an1atmaarna 
inı:lirmesini istiyor. ıiden yol budur. 

3) Yahut muahedeleri münfe· Ve Japonvanın hu iıteklr:-ini 
1'ih addederek iıtedii\ ıibi hare· eti~~- iki ..ı cvl -; t de kabule taraflar 
ket edecektir.,, değillerdir. 

ğunu bildirmiştir. 

Kendiıine bu müzak 
neticeleri, aaati saatine bil 
cektir. 

Radikal nazırlar, ark 
ile beraber timdiki ahvaf 
it altında milli birliiin 111 

sı mümkün olu!> olmadıiıol 
edeceklerdir. 

Paris, 20 (A.A.) - ~ 
kabine içtimaı dolay11iyl• 
nazırlar hükGmet erkinırı'° 
Doumerıue olmaksızın fa1 
müzakere yapamıyacaktatt' 
lemitlerdir. M. Tardiyorıd" 
ki kat komisyonundaki '311' ,ı 
ortaya atmıt olduğu hü~ 
selesinin hükUmet reisi olı:t' 
halledilmiyeceii mutaleal' 
lunmuılardır. Bu nazırl•'' 
meselenin ba,vekilin rif ~ 
yapılacak müahhar içti01• 
kedilmesini iıtiyeceklerdit• 
diseyi kapatabilecek olaıt1 'd t• 
ıahsiy~t, M. Doumerrıue ~· 

Parıı, 20 (A. A.) -
eu'nün tehadeti yüzünde" dl 
düs eden meıele, kabirt: 
edilecek izahatla kap1~tl f 
olursa M. Doumerıue ıP 
deki hafta bidayetinde 1 
ille' den Parise ıelerek ti 
hakemlik etmesi muhtell1' 
lihiyettar mahafil, M· 
gue'in M. Tardieu'null 
komisyonunda bu tarzd• ~,t 
t~ bulunacağından haber :,il 
ğu suretindeki ~ayiayı te 
mektedirler. 



~ HABER - Aqam Po•ta•• 

Hasan Yulaf özlü Unu Viı~kir!ı=evb=ezl§IE:uı3~10-=-ııri~si~o=c=u=======-k gıdasıdır 
21 Temmuz 1934 

, Doktorlarınıza ıorunuz. Yulaf çocuklara hayat ve ruh verir. Neıvünemalarına ve çabuk yürümelerine ve afiyet ve ııhhat içinde yaıamalarına ıebep olur. Haıta.hkaız 
net eli, tombul yapar. Yulaf özile pirinç, niıaıta, patates, arpa, mııır ,irmik, bezelye, mercimek özü unlarını çocuklarınıza bol bol yediriniz. Tabiatin bu ıade ve hakikt 

-.!_tdaıı çocukların hayati bir gıdasıdır. Hasan özlü unlarile yapılan mahallebi, tatlı ve püre ve çorbaların nefasetine doyum olmaz. Hasan markasına ve iımine dikkat. 

1ıı111111ınn""'1tııtlll"' Asri Amatörün Ve Dünyanın ·•ııı 1111111ııııııııııtn1ııııM~ 
HEn Fenni Mükemmel Fotoğraf Makinesi~ 

!53~~l!~~e~u,I 
, ~El s s'"'') fabrika••""'" l ' l en son J 

~ J K O N Zo.: Ş•heaeri \ 
Emsalsiz ve gayrı kabili lnyaa bir ii 
dueceyi mükemmeliyette gayet dakik 

fotoğraf makinesi. 
KONT AKS bOtün makineleri birleı· 

tiren yegioe makin~dir. 

i F evaidi meyanında Yeni ZEISS Son· 

( 

nir 1~ 1,5 kadar enterıanjabl, dün· 
. . yanın ıon derece ziyadar objektifi, 

Mesafe.sı. otomatık, optüralör perdeai IAstik ve keten değil 

(

;e adenıdır ve eaniyeoin 1·1000 e kadar makinenin doldurulmaaı 
~e lculJan~lı'ı timdiye kadar görülmemif aür'at. Kataloğ ve fazla t alUmat IACK RöTTENBERGnumarada 

~ aber, Vakıt, Son Poıta, Akıam, Milliyet, Zaman gazeteleri 8 
1,

11111111 
KONT AKS makinelerini kullanmaktadırlar. 1 

·:___ ltııınaıtıHlllllllJı,.Poıa kutusu Tstanbul 114 Tdcfon No. 23769 111 4323 .. ııllllfllllıııııııııııııınııı 

Yedikule 

Havagazı Şirketi 
Atideki maddeleri istihsal etmekte ve ••tm•ktad1r: 

Kok kömürü (merkezi teshin için) 
Zift (sert, orta, yumuşak) 

Katran (bilhassa yol inşasına elveriılidir) 
Benzol (ham) 
Asit Fenik 
Satagazol ( karbolineum tipi) 

. h boya (bilhassa aemır için çqkçlverişlidir 
ffer türlü malumat almak için: Beyoğlunda, Tünel meydanın· 

" do Metro Hanında ıatıı ıubeıine müracaat edilmesi. (928) 

.... - Kimyager -
lfU SAMEDDiN 
la.rn idrar tahlili 100 kuruttur. 
Bilumum. tahlilit. Bahçekapı1 
Ernlik ve Eytam Banka11 kar· 

~ııında izzet Bey Hanı 

Satılık kamyon 
Hali f aaliyelte dört liıtiii yeni 

ve .934 seneıinin kazancı verilmit 
Şevrole marka bir kamyon ıablık· 
tır.Görmek istiyenler lstanbul Ha
sırcılar caddesinde 72 numaraya 
müracaat etsinler. 

!!!!!!.::::.• 

lstanbul Tramvay Şirketinden : 
lıtanbul TramJ&y Şirketi, Tramvay arabaları aon hare~el· 

Jerinin yeni bir iı'ara kadar ıu suretle değiştirilmiş olduğunu 
IDuhterem ahaliye arzeyler. 

~ Hat latikamet 
Harbiye ·Fatib Fatihten Harbiyeye 

22 
Harbiyeden F atibe 

Bebek· Eminönü Bebekten Eminönüne 
Eminöollnden Bebeğe 

Saat 
24,20 
ı.-

24,40 
1 ,20 ( Harbiye 11:-a· 

balariJe teaa· 
diif eder.) 

I__,., ADAPAZARI~ 

1 - En lezzetli ve en f if ah ol· 1 

maar, 1 

2 - Bütün maden sularının en 
tazesi olmaıı, 

~ - Herkeıin içebileceii dere
cede ucuz olmuı. 

Her yerde büyük titeler 20 
Küçükler 10 kuruttur. Ayrıca 5 ku 
ruf fite için depozit alınır. 

Müıterilerini abone kaydeder 
ve arzu edilen mal!.."'lle kadar gön 
derilir. Aynca büyük tenzilat ya· 
pılır. 

Satıı depoıu: Sirkeci Demirka· 
pı nöbethane caddeai. 

HABER 
Ak•am Poa~aeı 

ldarehaneıi ı 
ISTANBUL AN 

KARA CADDESi 

Telıraf Adrea1: ISTANBUL HABER 
Telefon 'Yııı.ıı %1112 idare: 21110 

r 
ABOnl! 'ERAITI 

1 1 • ıı •1b1& 

'nlrkJ,Jeı ııı l60 860 uoo ""' 
Ecıne.lllı llO "o MO 11110 

ıLAn TARiFESi 
flcaret· Ulnlannm Nbrı IJ,&0 

Re.mi Ulo.lar 10 kuruıtw. 

• 

Türk Ticaret Bankası 
Merkezi Adapazarı 

Iıtanbul tubeai: Dördüncü Vakıf han 
kat Tel: 22042 

Komisyon ve ticaret kısmı: Tel: 23623 

zemin 

Galataıubesi Tel: 43201 
Üsküdar ıubeai Tel: 60590 
itimadı Milli Tel: 41937 

ŞUBELERi 
Bandırma, Bartın, Bilecik, Biga, Bolu, Bozö

yük, Buna, Düzce, Eıkiıehir, Hendek, lzmir, Ka • 
ramürael, Kütahya, Mudurnu, M. Kemalpafa Gala· 
ta, Gemlik, Gerede, Geyve, Safranbolu, Tekirdai, 
Oıküdar, Yeniıehir. 

Müıait prtlarlamevduat, havale kabul eder. 
Tahıile ıenet alır. ikraz muamelesi yapar. Mevdu· 
at faizlrei müdüriyetle görütülerek tesbit edilir. 

Komiıyon ve ticaret kısmı her nevi emtiai ti· 
cariye satııına delalet eder. 

(itimadı .Milli)· Kendi sigortası d, 

GATES VULCO, 
f. 

ni Poıtahane kar§III N. 

Ootomobll llatlkleri · 
Mevcut lastiklerin en dayanık

lıııdır. Malı görünüz, fiyatlarını 

tetkik ediniz. 

Umumi Vekilliği 
Muıtafa Mürteza müe11eu.h 

Türkiye Anonim Lutik Şirketi Ye· 
30·32Telefon 20932 Telar. Talit lıtanbul 

(1271) 

Nafıa Vekaletinden: 
Çubukdereıi üzerinde beton olarak kıımen inıa edilmİ§ olan bara• 

jın ıeri kalan kıamımn bitirilmeıi ve bu baraja ait muavin te:ıiıs.tın 

yapılmaaı ve bendin in§ası eanasında Çubukçayı ıularının akıtılmaaı· 

nı temin edecek muvakkat mecraların açıl~ası ve intaatın tatbik ve 
icraıına muktazi bütün ameliyat kapalı zarf uıulü ile münakasaya ko-

Sahibi ve Neıriyat Müdürü: nulmuıtur. Münakasa 5 ağustos 934 tarihine müsadif pazar ıünü 
HASAN RASİM saat 15 le Ankarada Nafıa Vekaleti MüıteıarJık makamında ye:.pıla-

••Bu&ld••'l'•'•YfJ•'•'•O•'"'•K•IT•>•ll•a•tbau••' • caktır. Taliplerin cari ıeneye mahsus Ticaret Odası ve ehliyeti fenni· 
ye vesikaları ile (67.500) liralık teminatı muvakkateyi hamilen ayni 

HABER gazetesi 
El yazı•• t•hlll kuponu 
lelm • . . . . . . . 

Kiralık Ev 

gün ve saatte komisyonda bulunmaları lazımdır. Talipler bu husuı· 
taki fartnameleri (20) §er lira mukabilinde Ankarada Nafıa Vekile· 
ti malzeme müdürlüğünden tedarik edebilirler. 

Halen ıantiyede Vekalet emrinde bulunan tesiıat ve alit ve ed~ 
vatın münakasa ,artnamesinde tası·ih edildiii ve~hile bilabedel tes • 
lim edilmesi de mefrutlur. (3871) 

32 Topkapı·Sirkeci Beyaııttan Topkapıya 1,30 (Harbiye ara· iki odadır 
balariJe teaa· • 2000 liraya fevkalade fırsat le satılıktır. Pera Palaı karıııın• 
dOf eder.) Kumkapı Nişancası Havuzlu Tarabyada 9 oda üç salon kuyu da (1. T. A.) acentesinP ıaat 10 • 

T opkapıdan Be yazıta J, 1 O Mühre sokak No. ( 5) Sktnıç ve elektrik tesisatını havi 12 arasında müracaat, telefon 
Topka ıdan ak1arava 1,4~ ı ıHkemmel bir hane çok ucuz ace· 43542 

ıı :,• 1 ·ı 1 ti ! '! ımııııııııııımı-ııı•ıı~•mm ... .-• .. oo•~~ıııw•mımm111ıınıııa11111m~ıı ~ıı ınııım11m111 
lıtaabal Ve Trakya Şeker Fabr111·aıarı 

ı ııl 0 ,11• • I, '' , · •• 

Tlrk Aaoalm Şlrk~tladanı 
••t I Fabrikamızda çıkarılmağa baılanan yçni sene mahsulü toz ve .kesme ,ekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her iıtiyene 

1 ınalctadır. Fiatlarımız eakiıi ribidir. Yani lstanbulda Sirkeci iıtasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~ıuıı~ı Kristal toz şekerin kilosu 36,1s 8an~ıUa ~i~ H~erin ~irosu 39,so KurHtUr. 
~":::ı,:n az beı v~on tek•r!. bird~~ alanlar~ vaıon batına b~t lir~ i?dirilir. hta~~ul haricindeki yerlerden yap:la.cak, •i.~ari~ler ?•~elini.? yüz~e yirmiıi pe!in •e 611 
f111d ~ule .•enedı mukabılınde odenmek uzere derhal gonderı lır.Depodan ıh haren bütün masraflar ve mea ulıyet mu,terıye aıthr. Gonderılecek mal ıırket tara 
ı>eıi •n ~uıterı hesabına ıi'lorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını rönderenler için ıiıorta ihtiyari olduğu gibi en az beı vagon siparit ederek bedelinin tamamını 

11 8 eyenler vagon batma be, lira tenzilattan iıtifade ederler. 
Adres: latanbulda Babçekapıda 05rdünc0 Vakıf Han. No.40-30. Telgraf adresi: lstaabul, Şeker. Telefo:ı No 24t70. F.T.;z 

---ı••---111111ınıııımııllBınııııı~111nımıruııooıımıııııııınııınruı~ınıınıı~• 
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Reisicümhur Haz-
retleri dün Ya

lovaya gitti 

Çocuk . 
Sahifesi bilmecesinde he
diye kazananların listesi 
74 - Ta§çıJarda 25 Mehmet Niyazi 
Bey nezdinde Ali Ferit 75 - Yeni pos· 
tahane küçük paket dairesinde Sami 
Bey Te Hanımlar. 

Kartpostal kazananlar 
76 - Cibali Yeni.kapı 19 Todor 

Ivanof, 77 - Cibali Yenikapı 13 A • ı 
naatas Keti§ oğlu 78 - 44 üncü mek
tep 208 Şükran Mustafa 79 - Bahçe· 
kapı Selamet han asansörcü Avedir. 
80 - lstanbul 15 inci mektep 434 
Muzaffer, 81 - İstanbul telgraf mer· 
kezinde Safer 82 - Üsküdar Sinanpa· 
§a eczahane ıokak 26 Ekrem 83 -

Oıküdar razete bayii Ahmet 84 -
Fatih Fazilet sokak 2 Durak Tunç 
85 - Galata Hacı Ali sokak Bahtiyar 

aparhınanı 13 • 15 garson Franku 
86 - Çenberlita§ kartıamda Osman 
87 - Çenberlitat karımnda Şark §e
ker poatahaneıi Rifat 88 - Vakıf pa • 

ralar müdürlüğü memurlanndan Hik
met Bey oğlu Tunç Er 89 - latanbul 
erkek lisesi 836 M. Emin 90 - Ka • 
ınnpa§a Hacı Hüsrev caddesi 39 polla 
Muhtar 91 - Ortaköy 29 K. Sadet • 
tin 92 - Çarıı çakmakçılar 207 Ah • 
met 93 - Jıtanbul kız liaesi 552 Sa
ime 94 - Pertevniyal lisesi 520 Ziya 

95 - Bulgar mektebi Hocapaıa 41 
Slano Dimitro 96 - Şair Ziya paıa 
caddesi Safa apartımanı Sason 97 -
Bayezit Koska Turıucu çıkmazı 40 
Metin 98 - Fatih Haıan Bey aparh· 
manı Ali 99 - 'Ankara Dil cemiyeti 
baı katibi oğlu Metin Kemalettin 
ıoo - Şiıli Hürriyet tepesi yeni nek· 
tar bahçesinde 284 Annen 101 -Kay
seri istasyon ıube 16 ıefi oğlu Sadi 
102 - Süleymaniye Vefa caddesi 11 
Kerime 103 - Hamidiye köyünde 
kahveci Cemal Efendi mahdumu Meh
met ı04 - Beyoğlu irliçük parmakka
pı 6 Vahit 105 - Sultanahmet Ahll'· 
kapı iskele caddeıi ı Sevim, ı06 -
Davutpa§a orta mektep 378 Tacettin 

ıo7 - Divanyolu Hoca Ferhat mahal
lesi 15 Tabende 108 - Saraçhane ba
§1 Horhor caddesi ısı Şuhar~an 109 -
Akınspor klübü azr.lanndan Yusuf Ke
nan 110 - Fatih Gelenbevi orta mek
tep 706 Muzaffer 111 - Samatya Ko-
ca Mustafapaıa 25 Şükran Özcan 
1 ı2 - Anadoluhiaar Gökıü 35 inci 
mektep Güzin 113 - Laleli caddesi 
29 Semiha 114 - İstanbul kız liıesi 
416 Sabahat Ahmet 115 - Aksaray 
Cureba Hüseyin ağa mahalleıi 11 Ne· 
zihi ı 16 - Galata lüleci hendek 132-4 
Davit Roben 117 - Orta mektep be • 
den terbiyeıi Hilmi oğlu Bedia 118 -
Kadıköy Yeldeğirmeni 103 Emine 
119 - Eğrikapı Ayvaz Amenti cad· 
desi Anaatas 120 - Vefa liıesi 610 Sa· 
bahattin 121 - Alemdar caddeıi 11 
Rauf 122 - Eyüp orta mektep 468 
Kemal ı23 - Sultanahmet Tevkifha· 
ne kartmnda kiraz :zade apartımanı ı 
Ali Oıman ı24 - Cağaloğlu Hoca 
Rüstem mektep sokak 19 Sevim izzet 
125 - Nitantat Meşrutiyet mahallesi 
2 Mahmut 126 - Saraçhane batı fı • 
rın karımnda 159 Leyla 127 - Ye
ıilköy Orhan Gazi caddesi Ziya 128 -
Fatih Çarıamba 17 Burhan 129 - Fa· 
tih Altay 11 Ahmet Cemal 130 - Boı· 

tanci Vükela caddesi Mehmet Rüştü 

Beyin evi 6 Viktorya 131 - Kadıköy 

rıhtım boyu 21 Hıııan 132 - Eskite· 
hir Avukat Lutfi Bey 133 - Yeni pos· 
tahane Tevziat memuru Halil. ı34 -
Sirkeci Berber Ömer Lutfi 135 - Ka

sımpa§a ilk mektep 2 de Mi~a 136 -
Küçükkuyu nahiyesinin büyÜk çiftçi 
köyü mektebi Zeki Bey oğlu Necati .. 
137 - Cibali fener cacfdesi 199 San-

• dal yacı F edori F edaridiı 138 - K.a • 
dırga 61 inci mektep 165 Suzan 139 -
Osküdar Selimiye mahallesi 2 Hikmet 
ı39 - Kurtuluı caddesi 13 Kundura
cı Gangalt 140 - Beyoğlu 24 üncü 
mektep 129 Necdet 14ı - Beylerbeyi 
14Ô 'Adil 142 - Küçükayasofya Cinci 
sÔkak 9 Faruk 143 - Tophane Kua· 
bat 25 Hamit 144 - Akaretler Spor 
~~ıf~~·Şehriban Salih 145 - F .. 
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iktisat: 

· Kereste ihracatı
mız artıyor 

Memleketimizin başlıca ıervet rnen• 
balarından birini teşkil eden ormanla• 
ı-ımızın muntazam ve fenni bir tarzda 
İ§letildiği takdirde bizim için ne bil • 
yük bir gelir huıule geleceği bedihi .. 
dir. Son bir kaç sene zarfında Karı. • 
deniz ve Akdeniz sahi11eriyle diğer 

orman mıntakalarımızda bir kaç bü • 
yük fabrika kurulmuştur. 

Buralarda külliyetli miktarda ke • 
reste istihsal olunmaktadır. Cümhuri• 
yet devrinden evvel dahili ihtiyacı • 
mız için Romanyadan senede üç, dört 
milyon liralık kerest satın alırdık. Bll 
günkü kereste istihsalatımız memle • 
ket ihtiyacını karşıladıktan maada ha• 
rice mühim miktarda sevkiyatta bu• 
lunmamızı mümkün kılmaktadır. lktı· 
sadi buhran dolayısiylc diğer belli bat• 
lı ihracat piyasalarımızda gerilemt'ler 
görüldüğü ve temadi ettiği bir zaman• 
da harici kereste ticaretimiz aktif ola• 
rak daima yükselmektedir. 

Şu ıtatistik bu ciheti belaıatle 
gösteriyor: 

Kereste ihracatımız .• 

Sene Türk lirası Ton 
1930 3.500.000 92.000 
1931 2.650.000 79.00G 
1932 2.100.000 52.000 
1933 5.000.000 65.000 

Kaf dağlarını aşan dev, bizim orduların içine girmiş, 

Yukardaki rakamlardan da anlatı• 
lacağı gibi bilhasııa 1933 ıenesinde ke
reste fiatleri müstahsil için fevkalade 
müsait bir safhaya girmiıtir. Memle • 
ket bu ticaretten çok kar etmektedir. 
Kereste müıterilerimizin en mühim:c• 
ri M111r ve Suriyedir. Önümüzdeki sc• 
nelerde ihracatımızın artacağı ihtimal• 
leri mevcuttur. 

bir hamlede yetmiş iki cana kıyıyordu... ' . eline dü· 
şen kaşif .• 

Yazısı bu nüshamızdaki (Haberin Hikayesi) dir. Resimli hikayele -
rimiz birer günlüktür, yani mabaatsızdır. Gazetemizde her gün böy
le bir hikaye vardır. 

Deniz dibinden üç qüz milqonluk 
muazzam bir define çıkarılıqor 

Vaşingtondan Fransız gazete • 
lerine bildiıildiğine göre, İsveçli 
meşhur kaşif Sven Hedin'in Çin
de Tuğhan ve Uıumçi ayaletıeri 
arasında Sinkiangda Çin eşkiya • 
sının eline esir düştüğünü, bir kaÇ 
gün evvel ajanslar bildirmişlerdi. 
Bu hususta Avrupa ga.ıcteleıi şu 
tafsilatı veriyorlar: 

"70 ya§larında olan Sven Heditı 
hayatının büyük bir kıammı uzak 
farkta geçirmiş ve bir kaç kerre 
hayatını açlıktan, susuzluktan 'Ve 

yahut eşkiyamn pençesinden kur· 
tarmağa muvaffak olmuştur. 

Londradan billirildiğine göre önü· 
müzdeki bir kaç gün içinde, Umumi 
harpte batan İngiliz Okyanoı vapuru 
Luaitaniatnın içindeki hazinelerin çı • 
kanlması faaliyetine baılanacaktır. 

Harpten evvelki :zamanın en muaz· 
zam bir gemiıi olan bu vapur 7 Ma • 
yııı 1915 te İrlanda sahillerinden altr 
mil uzakta İrlanda ile İngiltere arasın· 
da bulunan Sen Jorj kanalına girece· 
ği sırada torpillenmiıti. Vapurda 200 
milyon dolar kıymetinde altın çubuk • 
lariyle altın para ve 12 milyon İngiliz 
lirası bulunduğu hesap ediliyor. 

Bundan ba§ka vapurdat Üzerlerinde 
kıymetli mücevherat tatıdıklan muh· 
temel olan bir çok zenginler bulunu • 
yordu. Ayni zamanda Lusitania Amiı
terdam ve Anverıı için yiiklenmiı olan 
elmasları taııyordu ki, bunların kıy· 
metçe fevkalade yüksek olduğu tah • 
min ediliyor. Çıkarma ameliyesi bir 
Alman • İngiliz konsersiyomuna ait 
olan Stettin vapuru marifetiyle yapı • 
lacııktır. 

Haftalarca süren faaliyetten ıonra 

ner Hamdi 146 - Fener Şahizer Ham· 
di 147 - Bebek Millet Bahçesi karıı· 
ıında 222 Melahat 148 - Şiıli T erak
ki liaeıi Acar Rifat 149 - lıtanbul 
Avusturya lisesi Leon Pazan 150 -
Galata Sahil Sıhhiye merkez memur • 
Janndan Raif Bey oğlu Şakir Bey YO 

iianımı;.. 

enkazın hakiki vaziyetini tesbite mu• 
vaffak oluntnu§tur. Şimdiki halde en
kaz, Lusitanianın 19 sene evvel battı· 
ğı noktanın 200 metre uzağında o • 
lup vapur kayalık bir zemin Üzerinde 
yan tarafına yatmıı bir vaziyette bu • 
lunuyor. Vapurun dıı cidarlarında mid 
ye ve sair deniz mahlukab bir metre 
kalınlığında bir tabaka tetkil etmiıtir. 
Vapur içinde kolaylıkla hareket olu • 
nabileceği umuluyor. Zira, .gemiyi ze-

deleyen yank, vapurun yana yattığı 
tarafta bulunduğundan vapurun için
deki bir çok y_erlerin daha henüz harap 
olmadıiı ümit edilmektedir. Bu itteki 
taharriyat ııra11nda konseraiyom daha 
diğer mühim bir keşif dahi yapmağa 
muvaffa kolmuıtur. Söylendiğine gÖ· 
re dalgıçlar üç yüz ıene evvel Brigh· 
ton hizalarında batmıt olan ispanya 
gümüı filosunun üç vapurunu da bul
muılardır. 

Sven Hedin'in bütün Çin lehçe' 
lerini bilmesi ve etrafındaki yerli 
muhafızların kendisine çok sadık 
bulunma11lrı yüzünden kurtulması 
muhtemeldir. 

Bir diğer adı Şarki Türkists~ 
olan Sinkiangt Nankin hükumell' ...................................... .................... ................................. 

7 •ı • • • nin tamamen idaresi haricinde ' 
LQTO alianın seve1ı ısının dir. Burası siyaseten Sovyetlerit1 

;O' O · idaresine tabi olup bu havali iktı' •• '-" • • d • sadiyatı tamamen Moskovanıt1 
yuregıne ın l nezaret ve murakabesine tabidir· 

Bükreşten bir Viyana gazeteıine çel zın annesi, evlenmelerine razı ol- Ve Sovyetler 1931 senesi şubatıt1' 
kilen ve ne§rolunan telgraf habe- mamıf. Kızını, zengin bir tacire da da bu havaliye on bin kazıılc 
rine göre, Zaro Ağanın yüz elli vermiı. Tacir, bir müddet ıonra göndermişlerdir. 
yedi yaşında öldüğü haberi Bük- Romanyaya nakletmift Bükrefte Binaenaleyh Sven Hedinin )<ılı'"' 
re§e gelince, bunu duyan bir ka- yerleımif. Kadın, bundan seksen tarılması için, Nankinden ziyııde 
dm, ansızın kalbi durarak, dÜtüp sene evvel dul kalı:ış ve bir daha Moskovaya müracaat etmek ic:3P 
ölmü•tür. evlenmemit. t kt d' :ı e me e ır . ., 

Yazılanlara bakılırsa, bu ka • Zaro Ağa, hayatının son sene· =============~ 
dm da tam yüz yirmi ya§ında miş. lerinde Amerika ve Avrupayı do· 
Adı Amfe Ahmet Mustafa!... latırkent eski .sevgililer, tekrar 
Bundan -yüz sene evvel, Zaro A .. mektupla~mışlar. Bilhassa A~e • 
ğa, ona gönül vermi§. Kız da on• rikada ik~n Zaro Ağaya Bükreı
dan ho,Ianmıf. Gizliden gizliye teki sevgilisinden gelen mektup • 
aevişmeğe batlamıtlar. Fakat, kı· larda, açıkça .~vlenme tekliflerin-

de bulunuluyormuı. Lakin, Zaro 

Ağa, nikahlamağı kabul etmeıııi~ 
"Sevgilim, iş i~ten geçti... Art~ 
çok geç!' Diye cevap gönderııı•~: 
Ömürlerinin tükenmek üzere 0 

}ı ·s
duğunu bu suretle ta o zaman 1 

setmiş! 


