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Bııeün Saat 
12 de 

-·-
411kara Telefonu 
- 't 

" 119oaıavyadan gelen 

1111Clrıerin hakları g8· 
'tek - b . • 

ı etfterdarlar arasında: 
, •»inler i 
~!"rUk memurlar1nıni 
Iei~e meaeıeaı i 
..... ~ıı haberleri 2 nci sayıfada=1" ... ······--············-----·-····--

Sellerden · 
5000 kişi 
kayıp 

Polisleri bir ,odaya 
kilitlediler 

Almanya ile F ranıa araıında 

münaziünfih olan meıhur Sar 
mıntakuı, akıbetin tahakkuk e· 
deceği ıu günlerde yeniden kanı· 
mıı, dahili propagandalar mey· 
dan almııtır. 

30 tane Alman taraftarı gaze • 
tenin Akvam Cemiyeti idare ko • 

• miayonu tarafından kapatılması • 
Dl müteakıp, yeni caıus tetkilitı 

da ketfedilmiıtir, 
(Arkası 2 inci sayıfamızdadır) 

Arif Paşa öldü 
Sıcaklar bugün ıehrimizde 

rekor yaptı: Saat on heme ter• ... _.. ................ -, 
mometre tam 38 santigrat derece· Kıymetli 

sini göit~riyordu. Bu derece, bu ve yUkaek 1 
sene için olduğu gibi, son birkaç meziyetli bir 1 
sene için de bir rekordur! Geçen P ! 

1 f l k .. .. 23 ğu •tamızı 

1
. 

yı ın en az a 11ca gunu a ı· 

tostu ve o pn 3& eaatipat kay· luılfHtllk ·- ----·· 
Çok kıymetli bahriyelilerimiz· 

den Amiral Arif Paıa vefat ede • 
rek yalnız aileıini, denizcilerimi· 
zi ve ordu münteıiplerimizi değil, 
bu memleketi bütün sevenleri bü
yük bir matem içinde bırakmııtır. 

Arif Pata Şiripençeden musta
rip bulunuyordu. Bu kıymetli bah 
riyeli nihayet kurtulamıyarak öl
müştür. Cenazesi dün kaldırılmıt, 
(Arkası 2 inci sayıfamızdadır) 

4 
KURUŞ 

Sene 3 Sayı: 803 

Dün "Beşiktaş - W. A. C.,, karşılaştılar. Ve Viyanalılar 7 - 3 maçı ka· 
zandılar. Resmimiz Beşiktaş mubacim!erinin Viyana kalesine bir akınını göste-

1 teriyor. Tafsilatı 5 inci sayıfamızdadır. 

Nafia \Tekili Ali Bey 
beyanatta bulundu 

.. 
Tramvay ücretleri 
yirmi gün içinde 

inecektir 

Şirket isteı se mahkemeye 
müracaat edebilir 

lıtabul Tramvay Şirketi ile Na
fia V eki.leli arasında 926 senesin· 
de yapılan iki mukavelenin Vekil
ler Heyetince feshine karar veril
diğini dün okuyucularımıza bil
dirmiıtik. 

Vekiller Heyetinin kararı ya -
kında şirkete tebliğ edilecektir. 
Kuvvetli bir ihtimale göre, şirket 

yirmi gün zarfında bilet fiyatları
nı 923 mukaveleıindeki hadde in~ 

(Arkası 6 mcı sayıfada) 

Yunan 
Tayyarecileri 

Bugün Hüyükadaya 
gidiyorlar 

DUn ~elenk koyma 
merasiminde 

(Yazısı 2 nci sayıfada) 

Çöp dolu 
10,000 

hkan;yor 

bir denizde 
istanbulin 

Şerefli bir günün 
yıldönümündeyiz 

Bugün Lozan ıulhunun on birinci yıldönümüdür. Anadolu kurtulut sava
tmda bütün bir diifman dünyasına karı• elde ettiğimiz büyük zaferi on bir yıl 
önce bugün, Lozanda, yedi devlete kabul ettinnit ve istiklalimiz için · siyaset aa
haıında da en büyük zaferi kazanmqbk. Onun için bu gün bu ıerefli tarihin yıl. 
dönümünü kutlularken onu bataran büyüklerimize ve büyük Türk milletine iç
ten tebriklerimizi bildiririz. Saat 16 da lıtanbulun münevver gençliği bugün bu 
yıldönümü kutlulıyacakbr. Halkevinde de gündüz ve gece merasim yapılacaktır. 
pılacaktır. 

Bulgaristan Sov
yetleri tanıyacak 

Sofya, 23 (Huıuıi muhabirimiz 
den, telefonla) -! Şimdiye kadar 
Sovyet Ruıya ile ıiyui münuebat 
tesis etmemit olan Bulgaristan hü· 
kumetinin Sovyet HükUınetini reı· 

1 Deniz altında da , 

yiirüyebilirsiniz llii( 
~l ~pı sahillerine bu 
erı d*•k b 1 d" t,ll . o en e e ıye 

·· ııfat arabalarıdır 
l\L 

l "• •icakta, '~I' Be , bir arkadatımla 
~ .. i~ ~azıt'ta, ağaçlar altın
t' letın t 1ltittı 0 urup kahve içme-
1 da ı;· Fakat, orası da alet; 

A _ una.Itıcı ••• 
·~an b' 
~"~le İ· ıraz deniz havası .•. 
~ ~~İ e 11ndeki gazete ile yü

l:'ı P•zeledinı. 
l' Otya'y 
·~... a yahut Suadiyeey 

tie d' 
~iri •Yoraun? Oralan, adeta 
biitijr ••• lnıan, gibneğe kal
i b n. günü kayboluyor ... 

---------------------------• men tanımağa karar vermit olduju 
kuvvetle söyleniyor. Verilen haber 
lere göre bu husustaki hazırlık 

• müzakereleri Ankarada ve Bulp· 
riıtamn Ankara elçisiyle Sovyet 
elçisi arasında cereyan etmiı, iki 
taraf mutabık kalmıılardır. 

Yangın 

'tl>a-edıııın iki Mat sonra, ge- Lö' P ... . . d b" F b" . . "'h' b" k ·r b 1 d v n1 d k D . lt d b t )''- - a hulu .. nor ısmın e ır ransız za ıtinin mu ım ır eıı te u un ugunu geçe er e yazmıttı . enıza m a ser es çe 
'llll hir ıah"l ~aın lazım ... dolaşmak imkanını veren bu keşif yüze takılan lastik bir maske teksif edilmiş hava ile dolu bir üstüvaneden ibarettir. 

Bugün öğle üzeri Y edikulede 
bir yangın olmuıtur. Atet lmra • 
hor caddesinde Dikici ıokağmda 
27 - 29 numaralı evden çıkmıı, 
biraz sonra bitiıiğindeki ıütçü 
Niko ile Panayof efendilerin ev· 
lerine de ıirayet etmiıtir. itfaiye
ye geç haber verilmiş, polis. bir 
çocuk koıup karakola lia• 'l'>e-va 1 

e ın~ek... Ayrıca hava tazyikile i§liyen bir tüfek deniz altında avlanmağı mümkün kılıyor. Resimlerimiz bu yeni aletlerin tccrü-
:nu 3 Dc'ii sayfada-- beteri esnasında alınmııtır. - LGtfen 1a a mrlniz -



lngilterede 
riükiimetin siyaseti 

tenkit ediliyor 
Londra, 23 (A.A.) -HükUıne

tin hava programı bugün Lordlar 
kamaraıında mühim müzakerele -
re mevzu olacaktır. Muhalif işçi 

f ırkaıı reiıi Lord Londonderry 
fırkaıı reiıi Lord Londonberry 
müdafaa eyliyecektir: 

"Silahların arttırdmuı ıiyase· 
tinin, ıilihların tahdidi konferan
ıı neticelenmeden evvel hükUnıet 
tarafmdan ilin edilmit olmaıına 
tee11üf eder. Keza, parlamento, 
Franaa ile yapılan ıon mükaleme· 
lerden ıonra bu ıiyaıeti emniyeti 
artbrma töyle duraun bilakis. yeni 
bir ıilih yarıtını tef vik etmek iti 
bariyle cihan sulhunu tehlikeye 
koymala müaait bir mahiyette te
lakki eder.,, 

Metin itibariyle pazartesi ıünü 
avam kamara11nda müzakere edi
lecek takrire müıabih olan takrir, 
muhafazakarlara bu dütüncelerin 
aleyhindeki fikirlerini anlatmat· 
fırsatını verecektir. 
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Nevyork, 23 (A.A.) - Nevyorlc 
Timu ıazeteıi, lnrilterenin yeni 
h:. va projelerini tetkik etmekte -
d ir. Ge.zete, bu projelerin Alma:ı 
t ehd"ci ı karııımda yapılmıf oldu 
iu v~ Fransa tarafından alaka ile 
karıılandıiı neticeıine varmakta -
dır. 

• • • 
londra, 23 (A.A.) - Daily 

H..era~d ıazeteci, ıilihlanma ıiya
ıetİn;"; ~air olan itçi fırkaıımn tak
ririni .nenuu bahıederek bahriye 
nezaretinin de deniz silahlarını . 
arttıruaiı endiıeıini izhar eyle
mekte ve hakiki mürakabeniiı mil· 
letler cemiyetinin himayesi altında 
müıtert-k .emniyet olduğunu yaz
maktadır. 

Rasathane müdürü 
izahat veriyor 

P Rasathane müdiri Fatin Bey 
bugün Ankaradan ıelmiıtir. Ma
arif Veklletiyle temas etmek üz
re Ankaraya ıitmit olan Fatin 
Bey ıunları ıöylemittir: 

- Raıathanede bulunan iki 
mılmabı ileti nakle pek elveritli 
bulunmadıirndan· ihtiyacı karıılı· 
yapuY'»rdu. Bu noktanın telafisi 
için nakli kabil mıknatıı aletleri 
ıetirt~eiiz. v eki.Jet bu . aletler 

ıetirteceiiz. Vekalet bu aletler 
için tahıiıatı kabul etti. Diğer ta
raftan yeni memurlar kadrosu da 

, tanz'*1 edildi.,, 
- ---,o----

Amerika da 
sükôn .• 

Bomba 
Gemisi! 

Almangadan Avusturga-

Halk düşma 
nı ölünce .. 

Tesanüt grevi 
nihayet bitti 

ga dinamit taşıyormuş/ • • • 
Berne, 23 (A. A.) _ Saint. Mendıllerını kanı· 

San Franıisko, 23 (A.A.) 

Gall po!isi, Cona~ce gölündeki Da bulıyanlar olmUŞ 
Staad hmamnda ıçınde bomba • 

Patronlar, ihtilaflı meıelelerin lar bulunan bir gemi yakalamrt Shikaıo, 23 (A.A.) - Ameri. 
ve içinde bulunan Avusturyalı ür kalıların bir numaralı halk düıma• 

hakeme havale suretiyle hallini "S' 
Naziyi tevkif etmittir. Bunlar, nı diye andıkları haydut Diliinser, 

kabul ettikten aonra, Rıhtım ve 
dl • d . . .1 . . h f" .1 bombaları Almanyadan Avuıtur - bir ıinemadan çıkarken poliı ta • 

ger enız lfÇl erı, reyı a ı ı e k'l · · . ·· ·· ·· ·· · · · 
bu··tu··n lı'manlardakı" ·ı d yaya na ı ıçın emır aldıklarım rafından iSldurulmuıtur. Pohs, Dıl· 

ırevcı er en · .t. f . 1 d' 1• • 
d d

. k h k ı ıra etmıı er ır. ınıer, sınemadan çıkar çıkmaz 
ıreve evam e ıp etmeme a - . 
kı. d t 1 .x... ka alet etmıı ve onu batından ve kal· n a rey op ama.. rar ver- y J · 

· 1 d" unos avyadan gelen bınden vurmuıtur. 
mıt er ır. ~ . . 

15 b. · · • l · ba 1 muhacırlann hakları Haydut, bır kehme bile aöyle -
ın ırevcının ıt erme f a· d ·· 1 ·· ·· 

mak ihtimali vardır. Grevcilerin Ankara, 24 (Huıuıi muhabiri- me en ° muflur. 
müfrit reiılerinden M. Harry Bri- mizden telefonla) -· Hüldimeti- Biriıi hafifçe yaralı olan iki 
dıre3, hakem kararına itaatten mizle Yugoılavya araıında yapı· arkad~fı otomobille kaçmıflardır. 
batka yapılacak bir ıey olmadıiı· lan itilifname mucibince, Yuıos- Dlllınıer, sinemada Nevyork 
m aöylemittir. la•y•da mal bırakan Türk vatan· haydutlarınm fenab~larını ıöıte· 

Gemi mücehhizleri, dün bütün dqlarına tazminat verileceii ma· ren bir film aeyretmııti. Dillinıe. • 
ıendikalarla münakataya karar 'umdur. Maliye Vekaleti bu 1ti· r~n vurulduju aokaia binlerce kı· 
vermi,lerdir. lifnamenin tatbikı için hazırlık· fı toplanmııtır. 

au ıece limandan üç bin milli lara devam ediyor. Vekilet, ev· Habra meraklıları, mendilleri· 
muhafız geri çekilmiıtir. Sade veli, mal bırakan muhacirlerin , ni veya ıazetelerini, haydudun: 
1800 aıker bırakılmı!lır. Umumi istihkaklarını tesbit, sonra da ya· kaldırımlar üzerine Y.ayılan kanı
kanaate göre, ite perıembe ıünü pılacak tevziatın niıpetini tayin na bulaıtırmıtlardır. 
ba§lanacaktır. edecektir. ltili.f~amenin aktinden . Mor.gda yapılan te~k~katta~. ~il· 

Portland, (Oreıon), 23 (A.A.) ıonra maliyeye müracaat eden hngerın, tanınmamk ıçın, yuzun
- Bin milli muhafız, grevcilerin Yugoslavyalı Türk muhacirlerin deki bereleri bir güzeJlik müte
hakem usulünü kabul etmemeleri adedi dikkati çekecek derecede ha11ııına müracaat ederek izale 
ihtimali ile, liman civarında bu· artmııt1r. Bu muhacirler Yuıoı - ettirtiji anlaıılmııtır. 
lundurulmakta<lır. Fakat ırevcile· lavyada bıraktıkları mallara mu· 
rin hakemi kabul edecekleri mu - kabil memleketimizde metruk Müthiş bir kaza 
hakkak gibidir. emlak verilmeıini iıtemiflerdir. 

San Franıiıke, 23 (A.A.) - Fakat memleketimizde Yuıoılav· 
Kamyoncular limanda ite baıla • lardan metruk mal bulunmacbtı Yirmi ~jfİ.Y.i\Q~lt yfrmi 
mak kararını vermit oldukların • için bu taleplerinin is'afına imkln kişi yaralandı 
dan tesanüt grevi her tarafta ta- görülememittir. Maliye vekaleti 
mamiyle bitmit bulunmaktadır. bu gibi muhacirlerin haklarını 

Trakya pancar temin yollannı araıtırmaktadır. 

müstahsilleri Defterdarlar arasında 

iane ile ordumuza bir 
tayyare hediye ettiler 

Ankara, 23 ( A. A.) - Trak· 
ya teker pancarı müstahıilleri 
Alpullu teker fabrikaıına sattık • 
farı pancarlardan ayırdıkları ia
ne ile ordumuza bir tayyare he
diye emteğe muvaffak olmutlar· 
dır. 

Alpullu §eker fabrikası, müs· 
tahıillerinin bu iıteklerine müza· 
heret etmit ve bu vatani arzunun 
tahakkukuna gerek manen ve ge· 
rek maddeten yardımda bulun • 
muıtur. 

Satınahnan tayyarenin iıim 

konma meraıimi 30 aiustos zafer 
ve tayyare bayramı ıünü yapıla· 
caktır. 

değiıiklik 

Ankara, 24 (Huıuı, telefon • 
la) - Defterdarlar aruıiıda ya
pılacak deiifiklikleri dün kıımen 
bildirmiıtim. Deiitecek diler 
defterdarlar da ıunlardır: 

Ordu defterdarı Şeref Y ozıat 
defterdarlıima, lıtanbul tahıil 
müfettiılerinden Sadık bey Ço • 
ruma, Çorum defterdarı Muhsin 
Bey Gümüıhaneye, Niğde defter· 
darı Halim bey Orduya, Eliziz 
defterdarı Behçet bey Balıkeıi • 
re, Balıkesir defterdarı Refik bey 
Niğdeye, Burdur defterdarı Faik 
bey Elizize, Eski Siirt defterda· 
n Ziyaettin bey Burdura, Van 
defterdarı Nihat bey Mardine, 
Trabzon merkez malmüdiri Hak· 
kı bey Vana tayin edileceklerdir. 

Ouiniq, Nevyork 23 (A. A.) 
- Sinııinı hapiıhaneıi Baae • 
ball maçını bir otobüıle aeyre 
ıiden 40 kiti, mütbiı bir kazaya 
utnmqlardır. 

Otohüa, 1 O metre yükaeklik· 
te bir yerden, bir kömür ve odun 
depoıu üzerine düımüttür. Ben • 
zin depoıu patlamıf, 15 • 20 ki· 
fi bvrulmuıtur. 20 kiti yaralan • 
mıfbr. 

Güııuük memurlarının 
ikramiyesi 

Ankara, 24 (Huıusl, telefonla) 
- Gümrük ve lnhiıarlar Yeki.le· 
ti vümrük memurlarına verilecek 
ikramiyeler meselesini tetkik et
mektedir. Gümrük batmüdirlikle
rinden ıönderilen liıtelerin sonu 
abnmııtır. ikramiye alacak me • 
murların adedi bu listelerin tet· 
kikinden sonra anla!ılacaktır. , 

v:!~;:::;.:n_u::~u ....... _.S_"_a_b_a_lı_f_a_z_e_t_e--le_r_i __ n_e __ d_i_q_o_r_l_a_r_? ___ I 
umum müdürlüjü yeni iıkin ka . \ "AKIT - lılelunet Allln •:r ~ OOllllUıdnT - l'wma Nadi •:r 1o • 

Kanıma llamumnaa tat114btı,. mske'ellne ma4llla söndrrdltf .. hlMIDde (Audolun 
nununun tatbikatına ait kadroyu şöyle mth1or: Cllatday 111111ta1181J1e ko- 11QM meeeleel ... mı1elea'dlr) diyor. Nadi 

hazırlamakla meııuldür. Kadro, nımak için ba 1e11e kalıuJ edllea luıllllaaa •:r Anadolan1111 malatelll -~ 
mevcut iıkin memurlat iyle doldu· tatblklDe •tl•nah henüz Ud •1 ......._ ra · 911 .. 111ıe1er1n1 •JVor: K1ml :renle 1111 '--

kat lııa Pusa tecrtllıedml ID nlafddı, ld llal· taklr lqeldlnde lılr fellke& UllDI almqtu, · 
rulacak, hariçten memur alınma- dal, korama kanuna lnlJDtndekl Tefrlalu· mi yerde Mytk .-ır1er1n ft1a derelerbl ıa
yacaktır. Kadro ay aonuna kadar nlde-n ııoara mutlaka tUD edllecıellUr. AUt aı .,..mda 11U1Usluk ulnntuı cekUır. 11 .. ı 
mahalle;ine bildirilecektir. takc!We lııaaanla lstllldaf olunan -k•dıQ lede 1"1 YUlfd bala edt141k&ea .... ,. ... me-

ber verince yanıını it· 
faiyeye bildirmiıtir. itfaiye üç ev 
yandıktan aonra ıaat on dörde 
doina yanıının önüne ıeçmiıtir. 

Yanan evler ıiıortaıızdır. Yan· 
ıının neden tdrtıiı tahkik edil
mektedir. Yanımın çıktığı evde 
bulunanlardan bir kadının yara
landıiı 161leni1or. 

tt>mlDI lcabll olmı)'aeaktv.) Mleelnl , ... yeluacla b1Uc6metıoe alman &ed· 

Ama llq peen stbı lom84akl •ıır. lılrltt anlatdıJor: 
dell'rlnl aalatıaa Ymw• N .. 1 ae,ID lııa kana· .ldLLltllT - • • llllaıJı makaleclr 
nun tatlılkatmdald Dnpldddan stteferen bacln Losaa mllllllln mAna " ellemmlretl 
sözlerlnl kaydettikten .... ,. (Mtln ....._,, U9Ull • ....,._ ula&dlJor. Makale eüllıl Ga· 
dl3or, batd&Y korama llaaaaWIDD tatlllkab &I llaueUerlabl ID elderlnl •tırta"70rı 
tb:erlnde al&lcadar olwk ......... söeteri· (Lauıuane ............. Tllrk mllletl ........ 
yor. Onlbnllzdekl TetrlnleanlJ'e kadar seçe· wrludanllerl barlammi n lnr wı•htdfP 
cek mtlddet kanunun bir tecrübe deVttal olr ıtUe lkma1 edlldlll unnec1llmlt bUytık bir su' 
caktır. Hakikaten bu kaiıunla tabmln edi' kMtln lnbldamnu ifade eden, bir vealkadır. 
'fl\rlılatm almıp almanuyacafı, fU veya bu Osmanlı c1evrlne alt tarihte eti seçmemlt n · 
bn:dakl ııullstlml "'kfDf'rf "' llltlmllerl ilah• lan ıtfyaııl bir ~•ftt e.erldlr.) 
1)1 anlatılaeaktw. Ondan eonra ba tuınonuı ZAMAN - ~nll!rd11 lllftayl llll"ktflpl~ 
Mllll't M~llslncle yt>nl bqtan tct.klld lAzırr rlnln ihtiyaca kUayetslzlltlnden, "Devri Ha 
plecektlr.) .. 

midi" de lll&llat .... tarafından acdaı 
"llektelıt 8'ma71" la o umandallllerl llllaI 
edllememlt olılatmadu 1ıalaeeden DD&r.1, 
Zade Vellt Be7 "8sbkl .. yevmi makale,. ı. 

de tö1'e demektedlrı "btaabal .....,t llM'k 
teblade ~du lılrlnfn yapbt 
&e""1bt DeUcıMI iki stm evvelki nlellanu& 
nepedllmlftl. Bu te&klllatJ oku1U ka.rUr 
........ lllslln ...... lftUlar duJlllUf olatıakla· 

........... 8-ls. ...... lılr ~ mtlteva· 

..... ~il itin mevoudt)'etlal •erkeee 

..,.......,.. ba mektep, •stın de eelddenbe
rl hala olclutu töbretle m~lp ht&mr.tl9' 
rinde 4leVIMD edtJOl'Dlllf.,. 

.ulfAll - Oetenlerde, vllAyetlerde fll'· 
lca mö•n•IJlerile de~t mtıawı.IUerlnln t.k 
adam o.._. fikrini müdafaa eden (A.kfaın· 

cı) buıUn ayni bahae dönüyor. Ve dlyur ki : 
''Memurlarm fırkalara clrmemelerl çok fır

kah yerlere malleustor. Bu usul bizde kaldı· 
nlmalı ve onun yf'rln!' dr.\"ll't 111"murlarının 

Balk Fırkutna dabU olmalan aıccburlyet1 

konulmalıdır.,. 

Sar mıntakasınds 
Alman casusları 

(Üst tarafı ı inci sayıfada) 

· Sardaki polis arasında 
menafiine hizmet eden poli.ıer 
duğu anlaşılmıttır. ,,.,; 

Bir polis, Almanyada Ol 

ğu belliıiz bir adrese bir 111 

yolladıjı esnada yakalanar~ 
kif edilmittir • . 

Mektupta, diğer Sar pah 
s!yasi kanaatlerine müteallik 
iftaat ıörülmüttür. 

Alman i~tima yerlerini • 
ğa giden sivil poliıler, Ahnall 
raftarları tarafından kapanıP 
içeriıinde kilitlenmittir. 

Hafiy•ler, ıilih kul 
mecbur kalarak kendilerini 
tarabilmitlerdir. 

Sar mıntakuının Almallf" 
ya Franıa yahut timdiki ılbi 
miyeti Akvam nezaretine tı 
mek üzere hasırbklar yapıldd' 
zamanda ve bilhaıaa birbiri 
ne leh ve ne de aleyhinde t 
lerde bulunmıyacaklarına ,,,. 
rildiii anda, dahilt vaziyetiıl 
derece karıtmakta olmaıı 1 
da reımen vukubulacak ·refi 
me müracaat uıulünün ,·· 
baıarılabilmesi noktasından 

li mühimdir. 

Yunan 
tayyarecileri 

iki gündenberi fehrimiıd• 
lunan Yunan tayyarecileri dil' 
bah Yerli Mallar Serıiıiİıi 
ten sonra Yunan konaoloıh 
ne ıitmitlerdir. Komoloıh• 
çıkan tayyareciler doğrucı 
sime aiaerek aliiôeye çelenk 
muılardır. 

Doıt memleket tayyarecileı' 
fam üzeri otomo1'ille Yen 
ki Yunan aefaretbannine 
)erdir. Yunan ıefiri M. S 

•puloı tayyareciler ıereflne bit 
den parti vermiftir. Miıaf' 
buçukta otellerine danmüıl" 
gece aekiz buçukta Tayyart 
- ·yeti tarafından terefleriol 
rilen ziyafette bulunmutlar 

Yunanlı tayyareciler bu · 
mi ziyaretlerde bulunaeald-' 
motörle Botaziçinde bir 
yaparak Büyilkacleya ıid 
dir. Akp.m yemtli Yat 
yen:Hkten sonra geç vakit d 
cc :tir. Tayyarecilerin yarısı 
reşe gitmeleri muhtı.'!meldir· 

Arif Paşa 
( Ost tarafı 1 inci sayıfadJ) 

Beylerbeyindeki mezarlıiJP' 
mülmüttür. Arif Paıa, me 
erkanı harp olarak çıkmıf, 
tıhia terfi etm~t ateteıs• 
yapmıftır. Uzun mi~ddet ~ 
ye kruvazöründe bulunmufl 
hare kaymakamlıia terfi 
yemi ıelen Turıut Reiı k 
rüniln süvariliiini, ıonra 
olarak filotilla komodorl~ 
rm~ltr. Balkan harbinde de, 
ma kum3mlan!ığı vazifeıİJl1 

diyordu. lnailterede ıenıi ~J 
yaasm:ı gittiği zaman yüS 
liralık bir komiıyon teklif 

t:ıhkir etmiıti. T e!:.aüt ol 
:ı:>nra Kuleli aıkeri liıealocll 
lizce muaPitrliji yapısı.ısı: 

~:nazeıinde Kuldi liıeıi fi 
leri ve talebeleri, ukerf 
bulunmuttur. Merhumull 
en c'c:-in taziyetlerimizi hl 
deriz. 
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?3~~m-~ 
kumkapı, Y enikapı 
sahillerinin fecaati 

(Baş tarafı 1 inci sayıfamızdadır) 
Amut olarak denize doğru iler· 

ledik. Bayazıt meydanını geçtik; 
Soğan Aia mahalleainden yürü
dük; Kumkapı, Y enikapı kıyıları· 
na geldik ... Orada, denize doğru, 
bir ahıap yapı uzatmıtlar: Hem 
kahve, hem deniz hamamı ... 

Ben, kahve tarafında otur· 
dum ... Oh ... Biraz ıerinler gibi ol· 
dunı ... gerçi, burnuma, münaıebt· 
•iz bir takım kokular geliyor ama, 
gözlerim oyalanıyor: Hamamın 
tepesinden kendini denize san'at
karane atan geçler var... Yüzen 
Yüzene ... 

Fakat, itin garibi şuydu: Er· 
kekler, denizden istedikleri gibi 
istifade ediyorlarsa da, yan taraf· 
ta bir kadınlar hamamı var ..• Bu • 
tadan, cavılt!lı cuvultulu ıesler 
Yiikıeliyor. Arada sırada, bir bat 
IÖrünüyor. Fakat, kahvede bak· 
liyen bir reımt poliı memuru, ıes
lenip azarlıyarak, denize çıkmak 
İıtiycn kadını hamamın içine sil· 
rüyor. 

Metrutiyet devirlerinden kal • 
nıa bir adet! ..• 

Bet on kilometre ötedeki Flor
Ya plajında, kadın erkek ayni ha
llıanıdan denize ıirebilıinde, bu· 
rada, ayrı ayrı hamamlardan gir
dikleri halde, denizde yüzerken 
birbirlerini görmeleri, hem de res 
itli poliı tarafından muaırrane ya-
'-k edilsin! Bu itin hikmetini bir 
türlü anlıyamadım... Memleketin 
her yerinde ayni usuller cari olma 
lı değil midir? •.• Bugünkü terait 
İçinde, erkekler bir hamamda yı • 
ltanı or diye, yanındalH hamamın 
•ekiz metre murabbaı meıahaıın· 
daki harem dairesine bkmak mi
tle.aız gibi görünüyor ... 

Sımki bu Kuınkapılar, Y enika· 
Pdar, Samatyalar, batka memle -
lcettir ... Sanki buralarda Cümhu • 
riyet hükumetinin tebaaıı oturma 
rtlaktadır ... Biraz sonra, bunu büs
hütün anladım ... 

Orada yıkanan mü.vezzi çocuk
lar, hamam ıahibine bizim gaze· 
leci olduğumuzu ıöylemiıler. A • 
da.rncağız, yanımıza gelerek dert 
hndı: 

- Her sabah, belediyenin çöp 
lrle.vnaları muhteviyatlarını kartı· 
ltıızda botaltıyor. Biz, ayrıca bir 
!tıe.vna tutarak, denizin aetirdiği 
bu çöpleri civarımızdan toplatı
)or ve yeniden, uzaklara döktürü
)oruz. 

I>' ~ilhakika, deniz, bqtan hafa 
1•hklerle doluydu. Demin duy· 

du" d RUm koku, bunlardan geliyor • 
'8~· Hatta Jetler bile yüzüyordu. 
k 1~re adamlar, lıtanbulun en ya
k •n sahilinde bu terait içinde yı • 
l.ntyorlardı: 

dik Biraz sonra, bir san.dala bin· 
b • Sirkeciye kadar kıyıyı taki· 

1 
en ilerledik ... ltte o zaman, vazi

~a tal! 
~ puı'lv.( ~q•p !U!l••~~J u!la.( 
I ek kabil oldu: Bu sahilde, sur· 
lrı delerek biraz Marmara hava-

:• •lınak iıtiyen fakir mahalleleri 
,:~dır .. : Bunları dolduranlar da 
d ~ ınınha insandır. Onların da 
.... 'nız ihtiyacını kimıe inkar ede • 
... ,ı N't k" t' ··· ı e ım, açıktan denize 
•rttıek nı . • ... bi emnuıyetıne ragmen, 

ı, ık geçtiğimiz eınada, sahillere 
'ttt~ a.I on bin kiti serilmiıti ... Ki • 
bı~ Çoluğu çocuğu ile gelmit ve ki· 

1 deni · · dı l~ ıırıyor .•. Y anlıt yazma-
m: On Öin k'ı•ı't F :r •••• 

lti2'! ~kat, bunların girdikleri de • 
ak~ı attan bata çöp doludur! La

on on beı tane de muhtelif 

Geçen senelere nazaran 
çok seyyah geldi 

bu sene 

Varna yolu ile hayli seyyah ·gelmektedir. Yakında 
ltalyan vapurları da iki binden fazla seyyah getirecektir 

İstanbul bir noktadan ıon za
manlarda itlek bir seyyah tehri 
halini almıtlar. Bir takım posta 
vapurlariyle haftanın muayyen 
günlerinde muntazaman seyyah 
kafileleri gelmektedir. 

Bu meyanda Bulgar seyriıefa -
in kumpanyaaı vapurunun haf ta • 
lık seferleri vardır. 

"Çar Ferdinand,, ·isimli vapur' 
her hafta pazar günü Varnadan 
limanımıza gelmekte, ve Macar,I 

__...~fftfll""""''""-IMlıttllnttQllttQltlttUUllfttQJIUlllEUIQIUJUllUlııtttı 

Kadıköyünde yeni 
bir mektep 

Kadıköyündeki Sen Lüi mekte· 
bi 20 bin liraya satın alınmı§ ve 
muallim kadrosu ikmal olunarak 
maarif idaresince tesellüm olun -
muıtur. Mektep binasında yapı • 
lan tamirat ve tadilat iki hafta 
kadar sürecek ve mektep Eyli'ıl

den itibaren tedrisata ba§lıyacak· 
tır. 

-0--

Asistanlığa rağbet yok! 

Çekoslavak, Polonez ve Avuıtur. 
yalı olmak üzere ~sgari 200 ıey • 
yah aetirmektedir. 

Pazar günü sabahleyin relen 
seyyahlar hemen ıehri gezmeğe 
çıkmakta ve Salı günü aktamı 
memleketlerine dağılmak üzere 
tekrar Varnaya hareket ;tmekte· 
dirler. · 

Şimdi, hu tarifenin değittiril· 
mesi ve aef erlerin hiç olmazsa 
haftada iki defaya çıkarılması dü
tünülmektedir. 

Gelen seyyahlar, üç gün 2arfın
da Üıküdar, Çamlıca, Adalar ve 
1stanbul abidelerini görebilmekte· 
dirler. 

Bulgar vapuriyle seyyahların 

sık sık gelmesine eebep; önce Var· 
na plajlarının fazla reklam edil -
mit o1maaı ve ucuzluk, ıonra ls
tanhuldaki milli seyyah müeaaese· 
!erinin, pek az bir karla ıeyyah -
ları gezdirmekte olutlarıdır. 

Bir seyyahın, üç gün; ara hası, 
otomobili tercümanı ve diğer mas· 
raflariyle dört bet liraya gezdiri • 
lebildiği söylenmektedir. 

Tıp Fakültesi asistanlar kadro- -~ ---

ıu henüz ikmal edilememiıtir. ~ ••LIJ'Tlj 
Şimdiye kadar yapılan müteaddit~ _______ , _______ _._ 
davetlere rağmen asistanlık için 

r:lse müracaat etmemektedir. Tatla yaraladı 
Aıistanlığa genç doktorların Y eniköyde oturan Hüsnünün 

rağbet etmemesinin sebebi, maaş- çocuğunu kavga yüzünden ibra· 
larının çok az olutudur. Asistan· himin çocuğu tatla batından ya· 
ların eline geçen para ayda 41 Ii • ralamıttır. lbrahimin çocuiu ya • 
radır. Kadroda mevcut asistanla· kalanmıttır. 
rın mühim bir kısmı da Sıhhiye Demirle yar al adı 
Vekaletine müracaat ederek bat- Haaköyde Piripaıada ıakin 
ka vazifeler istemitlerdir. Ahmet efendiyi İbrahim demirle 

-o-- batından yaralamıı ve lbrahim 
Sergiyi gezenler yakalanmıtbr. 

Galataaaraydaki Yerli Mallar Sahte memurlar 
Sergisini gezenlerin sayısı 150200 Bugün Balatta sakin Mustafa 
kiıiyi hulmutlur. Günde otuz bine Efendinin hanesine Mehmet ve 
yakın halk sergiyi gezmektedir. Mustafa isminde iki kiti ıidip 

--o-- kendilerine ocak temizleme me • 
ihtikar komisyonu muru süsü verdiklerinden yaka • 

ihtikar komisyonu bugün öğle
den ıonra belediyede top)anacak
tir. Bugünkü toplantıda havayiçi 
zaruriyenin perakende fiyatltrı 

tetkik edilecektir. 
•ıımıuenumHnaıı•mtnutut11mııımn•ııun•tn•m1111u11uummıınnnnutıfflı1Jmw 

hayvan cesedi gördük .•• 

lanmışlardır. 

Elektrik telinden •• 
Beykozda kundura fabrikaaı • 

nm kasabayı tenvir için aldığı e· 
lektrik hattı koparak Haticenin 
batına dütmüt ve yaralanmaıına 
sebebiyet vermi9tir. 

Hemen söndUrUldU 
Fatihte tramvay durak ma

hallinde liıtik fabrikasının baca· 
sından çıkan kıvılcımın ıirayeti 

Bundan batka Roma vapurile 
de 31 Temmuzda §ehrimize 1000 
seyyah gelecektir. ltalyan vapur -
larından dördü de Ağustos ve Ey
lul ayları zarfında iki hini müte
caviz ıeyyah getirecektir. Diğer 

taraftan Mısırdan da seyyah gel -
mektedir. Mısırlı seyyahlar Bo· 
ğazda yalılar tutmaktadırlar. Ey
lul nihayetine kadar lstanbula 
hayli seyyah geleceği anlaşılmak
tadır. 

Madam 
' mahkum 

Mari 
oldu 

8 nci ihtisas mahkemesinde 
Madam Mari isminde bir kadın 
kaçakçılık cürmünden 6 ay hap
ıe 1021 lira 75 kurut para ceza
ıına mahkum olmuıtur. 

Madam Mari hazan Fransaya 
ıeyahat etmekte ve. avdetinde bir 
çok elbiseler getirmekteydi. Mah
keme heyeti kaçak eşya sokmak 
cürmünü teshil ederek mahku • 
miyetine karar vermit ve kendisi 
tevkifhaneye sevkedilmittir. 

-0--

0sküdar imar ediliyor 
Üsküdar kaymakamlığı tara -

fından tevai edilmekte olan Üs
küdar lakele meydanının istimlak 
İ§i bitmek Ü2eredir. 

Meydan geni§ ve güzel bir tekil 
almaktadır. Meydanın kar§ı cep -
hesine ağaçlar dikilecek ve gene 
iıkeleye cephe olan tarafmda kü· 
çük bir park vücude getirilecek
tir. 

Meydanın deniz tarafındaki it
faiye garajı buradan kaldırılacak
tır. Çartının nihayetinde itfaiye 
garajı için asri bir bina yapılacak
tır. 

Önümüzdeki baharda Üskü
darda Şemsi Paıa ve İhsaniye sırt
larına ağaç dikilecektir. Denizden 
limana girenler, ·burada güzel bir 
manzara ile kar!ılaşacakladır. 

--o---

Tayyare ile gitti 
lıviçrede Z~rih §ehrinde topla

nacak olan beynelmilel radyoloji 
kongresine itlirak edecekolan Tıp 

fakültesi radyoloji Doçenti muh
terem Bey dün tayyare ile gitmi§ -
tir. 

Belediye, çöpleri dökecek baş • 
ka yer bulamıyor mu? ... Bu fakir 
halk, elbette hiçe sayılamaz... E· 
ğer: "Marmaranın her neresinden 
atılsa, ıular, bütün kirleri buraya 
getiriyor!,, deniyorsa, bir romor· 
kör, mavnaları, Karadeniz Boğa • 
zından harice çeksin ... Yokta, bu 
sahil, hastalık membaıdır. Hatta, 
hastanelerin bütçesinden keserek 

bu sahilin tanzimine para ıarfe

dilse yeridir. Çünkü bir çok hasta
lıkları bu ıuretle önlemit oluruz! 

ile yarıgın çıkmı§sa da derhal ~ 
ıöndürülmüttür. Ticaret ateşemiz gitti 

Bizanı ve Osmanlı sarayları 
burada imit; Türk Marmarasının 
en güzel noktaıı burasıdır. Muhak 
kak ki bir dünya cenneti olan ve 
on binlerce vatanda§ tarafından 
- ihtiyaç olduğu için- rağbet 
gösterilen bir yeri bu derece müh· 
mel bıra:kmak, hatta bu derece 
kahretmek yazıktır, günahtır! 

(VA-nO) 

OtobUs ~arph Bir müddetten beri ıehrimizde 
bulunan Moıkova Ticaret ateşe

Ortaköye gitmekte olan ıoför 
miz Mümtaz Bey Trahzona git

Şükrünün otobüıü 6 yatında bir 
mittir. Burada ve diğer Şark vila

çocuğa çarparak yaralamı§lır. Şo-
' yellerinde tetkikatti bulunduktan 

föı- yakalanmıttır. 

Vecihi balosu 
Vecihi sivil tayyare mektebi ıe· 

refine 26 Temmuz Pertembe ak • 
şamı Kalamıı ta Belvüde bir kır 
balosu tertip edilmittir. 

Balo saat 22 de hatlıyacaktır. 
T ertipk omiteai, balonun mükem
mel olmaıı için icap eden ha
zırlıkları bitirmittir. 

sonra Moıkovaya gidecektir . 
-o-

Naci bey dönüyor 
Liyonda M. Heryonun riyaıe -

tinde toplanmış olan belediyeler 
birliği kongresi meıaisini bitirmiş 
tir. Kongreye Türkiye belediyele
ri namına ittirak eden vi1ayetler 
idaresi umum müdürü Naci Bey 
bugünlerde şehrimize gelecektir. 

·· SİYASET 
_, . .. 

Lozan sulbü 
Bundan on sene evvel hayat hak. 

kımızı, istikbalimizi müdafaaya m•c· 
bur edildiğimiz büyük ve ıanlı cidal· 
den sonra Lozana heaaplaşmağa, deh· 
hat aavaıın neticelerini almaia .rit· 
miıtik. 

Elimizde bazı fili neticeler yok de
ğildi. Lakin karıımızda biç bir ıeyi u
nutmamıı, unulmağa niyeti olmıyan 

insanlar, mali, iktıaadi, ve hatta ıiya· 
si sahada en sarih haklarımızı tealim 
etmiyecek, uzun ve çetin mücadelenin 
neticesini hiçe indirmek istiyen adam
lar da vardı. 

Yalnız gibiydik. Ke,,dimizden baıka 
kimseye güvenmiyecek bir vaziyette i
dik. lngiliz heyeti murahhasıııının ba
şında sabık Hindiıtan valii um·ımisi 
Lord Cürzon vardı. 

1907 de franı Rusya ile taksim e
den, İmparator ikinci Nikola ve Kral 
Eduard'in RevaJ mülikatlannı hazırlı. 
yan, Türklerin tekrar Avrupaya geçi
rilmesine ıidd~tle mu halef et edenlerin 
baıında bulunan Lord Cürzon .•• 

Franaayi kapitülaıyonlann mali ve 
iktisadi imtiyazların tesirlerinden bir 
türlü izade kalamıyan sefirlerden 
Bontard ve Barere temsil ediyorlardı. 

ltalyayi emektar bir iki Hlir, Yu
nanistan iıe otuz ıeneden beri ıarkta 
olduiu gibi garp siyasetine de tesirden 
hali kalmyan Türle milletinin mühim 
ve hayati anlarında karıısrna çıkan, 

lakin pratik vaziyetleri olduğu gibi gör 
mesini bilen Venizelos temsil ediyor· 
du. 

Türk heyetine timdi Baıvekil olan 
ismet Paıa Hazretleri riya.et ediyor
lardı. Cepheden siyasete geçcli çok ol· 
mamııb. Vaziyet ciddi ve nazikti. Yu
nanistan ordusunu tekrar tanzim et • 
meğe çalıııyor, İngilizler kabul ede • · 
miyeceğimiz ıerait teklif ediyor, Fran• 
ıa mali ve iktı:ıadi menfaatlere ıiddet
le aanlıyor, İngiliz müstemlekeleri ica· 
bnda bize karıı ordu göndenneie te§• 
vik ediliyordu. 

Büyük bir sabır, büyük bir cesaret, 
göıtennenin, ne kadar büyük fcdalınr· 
hklarla elde edilen neticelerin tasar • 
ruf edilmesi icap ediyor; yalnız ma • 
ziyi tasfiye, hali de düıünmek defil, 
istikbali huırlamak lwm ıeliyordu. 

Büyük Gazinin çizdiği programın 

hiç bir noktaaınds fedakarlık yapma
dan, onun elde etmek istediği netice
lerin hiç birini tehlikeye koymadan, 
ismet Paıa, elde edilmesi kabil olan, 
bazı zamanlar aklımızdan bile geçirme
diğimiz bütün ıeraiti elde elti. 

Türk milleti siyasi, ikbsadi, mali, 
adli istiklalini tanıltırdı. Ve bu suret
le Türk tarihinin en ıanh muahedesi 
ve abidesi ortaya çıktı. 

Lozandan on bir ıene geçti. Türk 
yalnız bugün asırlardan beri mücadele 
ettiği bir milletle, Yunan milletiyle, 
maziyi tasfiye etmiı bir halde, istik • 
bale emniyetle bakarak, dost oldu. 

Türk milleti bu gün geçmiı zaman· 
larda aralarnda ne kadar mühim ihti
laflar çıkan, büyük Rus milletinin en 
sadık, ve ve!akir dostudur. 

Türk milleti daha ıeçen gün Dip 
burnu hadisesinde yeni bir tezahürü· 
nü gördüğümüz İngiliz milletinin dos· 
tudur, onun hürmetini kazanmıştır. 

Fransızlarla her ş~yi hal!etmiı bulu • 
nuyoruz ve yeni bir istikbal bekliyo • 
ruz. ltalya ile bir ihtili.funız yoktur. 

Ve en büyük emelimiz daima onun
la İyi geçinmektir. 

Amerika ile hakiki bir dostluiumuz 
ve ticari münaıebatımız var. Her la • 
raf ta seviliyoruz. Çoktan beri aörme· 
diğimiz muameleleı-e tahitoluyoruz. Bal 
kan misakının bal\İsiyiz. Dünyada en 
mühim sulh amillerinden biriyiz. 

Bugün tam manaaiyle bir milletiz. 
Dahilde ve hariçte ııayelerimiz ve on• 
ları anlayanlar voar. inananlar var. 

Sulh için çalııtığımızı, her zaman o
nun için çalıtacafımrza herkes inanı • 
yor. 

Her aahada yeni ve parlak bir is • 
tikbal huırlıyoruz. 

Her Türk, bugünün plançosundan 
cidden memnun olabilir. 

Lozanı hazırhycınlarla Türk mille· 
ti bihakkın iftihar ~debilir. 



-=====4===:;;:;==========~====~==========~~======~===~H~A~B~E;;;.::R~-=~A~k~'~a~m~P~o~a~ta~a~ı==~==========;;..===:======-=====~2~4~T~e~mmuz 1934 

Fıkra müsabakası 

Abdülhamit En iyi, en süzel fıkralan bize sön· 
dereceklerin yazılan; burada neıredi· 
lecektir. Yalnız bu fıkralann uzun ol
maması, seçme olma11 ve okunaklı 

yazılması lanmdır. 

Ve 

Gözdeleri 
Tariht tefrika: 14 

Ge~en kısımların hulaaaaı 
Abdülhamit, Paristeki Jün Türk -

lerle muhabere ettiği vehemiyle (Nec
det) isminde bir Tıbbiyeli genci sa -
rayda tazyik ve istiçvap ettirmekte -
dir. Bu sırada Abdülhamidin gözdele
rjnden (Necmisehcr) Hanım ile Pa -
risli rakkase aralarında müthit bri kıs
kançlık başlamıştır. Ayni zamanda pa
dişahın damadı Kemalettin Paşa ile 
Hatice Sultan arasında baılryan bir 
sevişme yüzünden Kızıl Sultan kızını 
Kemalettin Paşadan boptmıf ve Bur
saya n~yetmi~tir. Halbuki Abdülha -
midin (Saadet) ismindeki diğer bir 
gözdesi bu· esnada Tıbbiyeli Necdeti 
seviyor ... 

Cafer ağa genç kızın ağzmı 
tuttu: 

- Sus.. Yalan a;yleme ! Ben 

1kulağmıla '!ittim. Adapazarında
ki aııkını hali seviyorsun ! Ben 
gelmeden evvel kendi kendine söy 
leniyordun ! 

Saadet içini çekerek: 

- Doğru, dedi, ben birini ıe
viyorum. Fakat, Necmiıeherin 
uydurduğu gibi, ıevdiğim deli
kanlı Adapazarında değil. Bura
da. 

Cafer ağa hayretle gözlerini 
açtı: 

- Burada mı?! ... 
- Evet .. Sarayda. Ve ıimdi 

semin katmda inliyor. 
- Doktor Kazım Bey mi 1 
-Hayır .. 
- İnegöl kaymakamı Rifat 

Bey mi? 
Hayır .. 
- Eczacı Kemal Bey mi? 
- Bilemedin! .. 

- O halde yaver Nuri Bey ola-
cak. Çünkü efendimiz onu bir 
kadın yüzünden hapsettirdi. 

Yaz:an: ishak Ferdi sudan bir lif 
adam bulamadan da efendimizin Bir gün Sultan Mahmut pür 
gazabına uğramıf ve hapıedilmiş hiddet İncili Çavufu huzuruna ge
birini mi sevdin! Bak, sarayda se· tirtmit ve: "Ulan İncili bana öy
vilecek ne yakışıklı d'!likanhlar le bir ıaçma lif söyliyecekıin ki 
var .. Ceybi humayun katiplerin- saçma, sudan bir li.f olacak. Söy
den Sadrettin beği.. Dıvan katibi lemezesen seni yüz dyenekle ce • 
Servet Beyi gözün gör müyormu? zalandıracağım,, demif. 
Hiç olmazsa bunlardan birini sev· İncili düıünmüı bir fey bula• · 
seydin ! Bunlar da senin karnını mamıf, fakat paditahın gazabi, 
doyuramaz ya.. Çünkü !en onla- merhametle uygun olmadığını bil· 
rın hiç birine.. Hasılı iıiç kimseye diği için nihayet dütüne, dütüne 
varamazsın! Onlardan birinin aa- fÖyle bir §ey bulmuı: "Paditahım, 
na yan baktığını efendimiz duy· sen Buraaya gittin mi?,, 
masın.. Alimallah hepsinin göz- - Gittim .. 
lerini oyar. Hele söyle bakalım, - Öyleyse ben de gittim. diyin 
§U gönül kaptırdığın adam kim· ce padiıah: 
mit? - E ... Bundan ne çıkar, deme-

Saadet harem ağaıını biraz da si üzerine İncili de: 
ha okıadı: Sudan bir laf, cevabını ver-

- Beni bir dakikacık olsun o- mi§. 
nunla görüttürmeyi vadediyoraun, 
değilmi? 

Rumelihisan: Ata Ferit 

Berberin cevabı 
Ve yemin ederek yalvardı: 
-Vallahi de billahi de kimse

ye söylemem, benim şirin ağacı

ğım !. 
Cafer ağa baıını salladı: 
- Pek ali.. Bir defaya mah· 

!US olmak üzere istediğini yapa
cajım. Kimmif, söyle bakalım? 

Saadet, ağanın kulağına fısıl

dadı: 

- Hani fu tıbbiyeli genç yok 
mu? İşte onu ... 

Cafer ağa, baımdan kaynar 
sular dökülmü§ gibi birden silki
nerek: 

- Necdeti mi seviyorsun? de
di.. O haine mi gönül verdin? 

Bir berber, müıteriainin batını 
ustura ile traı ederken kesti. Müf
teri: 

- Behey adam, bqımı kestin, 
diyince, berber fU cevabı verdi: 

- Efendi, svs, yalan söyleme .. 
Hiç baıı kesilen adam lakırdı e
der mi? 

Kozyatağr: Müıiivvet Nazan 

Fiyatını bilmiyor 
Hırsızın biri bir ppkacıdan ye

ni ve güzel bir !apka çalıp batına 
giymif, bunu gören diğer bir hır • 
aız arkadatı aormut: 

- Yeni !•Pka mJ aldın? 

-Evet. 

- Kaça aldm? 

Cafer ağanın iri gözleri dışarı
ya uğraınıı gibi bakıyordu.. Kor· 
kt&dan elleri ve dizleri titremeğe 

- Parasını vermediğim için fi
baılamıştı. 

j Pratik Hal}at Bilqisi ] 

Nalul ve tercGme b•kkı mahfaadar 

Yazan: • Gayur 
Akuaryomun ıuyu eğer içinde ıuda 

yaııyan nebatlar varsa on beş günde 
bir, yoksa haftada bir değiıtirilmeli
dir. Bunun için bir küçük tulumba kul
lanılır ve temiz su akuaryomdan yük
seğe konmuş bir kaptan kauçuk bir bo
ru ile alublır. 

Suda yaşıyan nebatlar - Akuayo
ma konacak ıu nebatlan her memle -
kete göre değişir. Maamafih nebatlar• 
dan başka bir de §in1ıir dalı koymalı
dır. Balıklar bu dala sürünerek Üzer
lerine yapı,an ve kulaklarını zaman -
la bkayan rutubetli maddeyi temizler
ler. 

Kııın akuaryom sıcak bir odaya a
lınır ve altından bir lamba ile ısınılır. 

Gıda - Balıklara ekmek vermeme· 
lidir. Yazın küçük kurtlar, kıt ise 
çiy midye, kan pıhtısı, kıyılmıı et ver
mek daha iyidir. Günde bir defa yem 
vermek kafidir. 

Deniz balıklan için akuaryom -
Eğer tleniz ıuyu tedariki müşkül ve
ya imkansız ise ıu terkiple deniz su -
yu vücuda getirilir: 

Nehir suyu sekiz buçuk litre, tuz 
iki yüz on gram, klorü potaıyom beş 
gram .. Bu su, iki ayda bir değiştiril -
melidir. 

Deniz ıuyu akuaryomlannda, is-
tridye, çağanoz, midye gibi de-
niz hayvanlan beslenebilir. Bunlann 
gıdalanması tatlı su balığınınki gibi -
dir. Bir tarafa yapıııp knnıldamıyan 

hayvanlann ağızlanna iki günde bir 
uzun lıi rmaıa ile küçük çiy et parçala
n konur. 

Akuaryom her gün temizlenmeli, 
balrklann pisliği olsun, yemek artık -
lan olsun cam veya kauçuk bir ıoifon 
alınmalıdır. Cam cidarlar iç taraftan 
sünğerle silinir. Camlara toplanan yo• 
ıun sünğer kuma batmlıp camı sile -
nk temizlenir. 

alınah, kabuğunu soymadan diJmeli, Çfı' 
kirdeklerini ayıklayıp bir kaba yerlet• 
tirmeli. o~crlerine kefkirden süziilrnÜt 
ayva uaarasi koymalı.. Ve kaynatına• 
lı, hamur haline gelmeden indirmeli, 
sonra süzmeli. Süzülen suyun ağırlığın• 
da §eker koymalı ve §Urup kıvamına ge
linciye kadar kayr.atrnalr, sonra kaplara 
aktarma etmeli .. 

AYVA PASTASI: Ayvaların ka • 
buğunu soymalr, sonra içlerini temizle
meli ve berrak bir pelte haline gelinci• 
ye kadar kaynatmalı. Süzüp tartmahr 
sikleti miktannda §eker ile havand• 
dövmeli.. Ve bir tabağa yaymalı.. IJir 
kaç gün sonra kaynatılmı~ peltenin Ü • 
zerine şeker tozu ('kmeli, sonra diliı11 
dilim keserek kurutmalı ve kutular• 
koymalı .• 

yva içkisiotinyaka y- - ctaoit~oı11 

AYVA IÇKlSt: İyi, olgun ayv"ht 
ıeçmeli, çekirdeklerini çıkarmalı ve kil• 
buğu ile beraber rendelemeli. Serin bir 
yere dört gün bırakılmalı.. Sonra 
SU)'U sıkılmalı .. Bu suya kendi miktl'· 
rmda Rum ve litre başına iki yüz etli 
gram şeker, bir karanfil ba.şı, bir tutaıO 
Kamela koymalı. İçki iki ay dinlend:r:J· 
dikten sonra süzmeli ve eskimeğe bıra· 
kılmalıdır. 

AlJak 
AY AK - Ayak rahilhızlıklarınııt 

başlıcalan ıunlardır: 

Ayakkabının tazyıkı ile husule g.elell 
sert nasırlar: Bunlar muhtelif ilaçlarl• 
yakılmak suretiyle tedavi olunur. 

Fazla terlemek: Doktora müraı:aat'" 
tan ve reyini aldıktan sonra formol lot• 
yonlan sürerek tedavi edilir. 

Siğiller: Bunlan termokoter ile yak • 
mak lazımdır. 
Ayağın yan bas::nası: Ayak yere nor· 

mal surette istinat etmez. Bazısı yalnıj 
uca, bazı11 yalnız topuğn, bazan yan tat• 
rafa basar. Bu-maraz ksertyetle lrsidtr• 
Bazan çocuklukta felc ve Piett mat"aıı 
gibi hastalıklar tesiri ile olı.ır .. Tedavi•İ 
ancak cerrahi ameliyatla milmkünd:ir. 
Ve uzun sürer. 

-O da değil. 
yatını bilmiyorum. 

- Padiıahımızı öldürmek isti- ===============I 

Balıkların hasta olmaması için gı· 
dayi hesaplı vermelidir. Fazla gıda su
yu zehirler. Hasta olduğu görülen ve
ya ölen balıklar hemen çıkarılmalıdır. 
Eğer balıklar yosun hastalığına uğrar· 
yani pulları üzerinde yosunlar husule 
geldiği görü!ürae bu hali gösterenleri 
hemen tecrit etmelidir. Çünkü hasta
lık geçicidir. 

Düz tabanlık: Adalelerin :zaafındaıt 
dolayı tabandaki kemikli kemerin cö'' • 
mesinden hurule gelir .. Doktor ayt·1'· 
kabı ile veya ayağı alçıya koyarak ted•• 
vi edebilir. 

- O halde ıen söyle.. Batka 
ıevilebilecek kim var? 

- Biraz daha dütün bakalım! 
- Bulamadım yavrum .. Haydi. 

Beni üzme! Söyle .. 
Saadet ıımank bir çocuk gibi 

Cafer ağanın boynuna ıarıldı: 
- Bana yardım edecek miıin? 
- Elimden geliue ... 
- Beni ne kadar çok ıevdiğini 

yen bir çapkını seviyonun ha ... ? 
Aman yarabbi.. Kulaklarıma ina
namıyorum.. Sen bu haine naaıl 

kapıldın a yavrum? 
- Gönül bu canım .. ! Elimde 

değil.. Birkaç defa koridordan o
dasına götürülürken pencereden 
seyrettim. Hoşuma gi~ti .. Sevdim. 
Ne yapayım? 

- Yapılacak bir ıey var, Saa
det: Derhal bu ıevgiyi kalbinden 
koparıp atacak&ın ! Efendimiz duy 
maun. Alimallah ıeni de, beni de 

mahkum bombacının biridir. Ben 
senin böyle ateılerle oynıyacağını 
hatırımdan bile geçirmezdim. Me
ğer ıen de ele avuca sığmıyan bir Ayva 
ateı parçaıı imitıin ! 

Saadet batını önüne 
ağlamağa batladı: 

AYVA - Reçel, kompoıto, şekerleme 
"' k imali için en çok istimal edilen son ba

egere har meyvalanndandır. 

- Demek ki onunla beni bir de
f acık olsun konuşturmıyacakıın, 
öyle mi? 

Cafer ağa iki elini birden yuka
rı kaldırdı: 

- Allah göıtermeıin .• 

Şekerlemesi: iri ve olgun ayvalar • 
dan almalı, kabuğunu ıoymadan dilme· 
li, çekirdeklerini çıkarmalı, sonra bir 

kaba koymalı, su tamamen örtülünciye 

Ayak tabanının yaralanma11: De· 
riden kem:ğe doğru giden bir mara-ı • 
dan az acır. l'opuktll nadirdir. Ekseri• 
yetle baş parmağın ve küçük parma • 
ğın altında olur. Ev"·c!fı bir sertlik gÖ• 

rülür. Sonra esmerce bir yara hasıl o· 
]ur. Buradan pis kokulu cüz'i cerahat 
akar. 

bilirim, ağacığım ! Paditahın göz
deleri arasında ıen en ziyade be
ni beğenirsin! Ben de bilirsin ki 
sensiz bir it yapamam! lröpeklerin ağzında parçalatır! • • • • • 

kadar su koymalı ve takriben yarım sa
at kadar kaynatmalı, sonra ezmeden su
yunu almalı. Ayvanın ağırlığınca ıeker 
koyarak tekrar ateıe ko)malı ve yirmi 
dakika daha kaynatmalıdır. 

Yara yavaı yaveı~ rterinlc~ir ve f~· 
lalaşır. Bu hastalık alkoolizmdcn, ıe • 
ker hastalığından, tabcs'den ve bu ne• 
vi hastalıklardan husule gelir. Pansı • 
rnan yapmalı ve doktora baktırmalı • 
dır. 1 - Canım, ıen de sevecek bir Çıldırdın mı Sen?.. O, ölüme 

Tefrika numarası: 27 

Aşk mı, Servet mi? 
Nakili : (Vi - Nu) 

Ge~en kıaı mlar1n hUllaaaı manlı Bankasının önünde beklerim •• 
İlhami Bey, servetini kaybetmit Kendi bankanızdan çıkar, gelirsiniz .. 

bir Papzadadir. Fakat, eski dfbdebeli Bir müddet dolaşmz. Ne iyi arkada§ • 
hayatı te:rketmek istemiyor. Onun için, hk ederiz .. Ben, kadınlığımla dedikodu • 
kızı Türkan Hanınu Cemal Bey ismin- dan korkmadıktan sonra, aize, hiç te 
de bir zengine vermek emelindedir. korkmak düımez .. Müeuesenizden çı
Halbuki, Türkir.la Fikret sevi§iyorlar. kmca serbestsiniz .. 
İlhami Bey, Fikieti, oğlu gibi büyüt- Fikret: 
mektedir. Ona, kızdan vazgeçmesi için -Tabii .. Memnuniyetle siz.inle birlik-
rica odiyor. Banka memuru olan Fik- te gezerim .. - dedi .. 
retin önüne, tesadüf, Şadiye Hanrm - Öyleyse pazar gür.Ü buluşalım ... 
isminde zengin bir kadın çıkarıyor. Bu Ben, zaten bank~ya uğrıyacağım.. ilk 
hanım, da delikanlı ile alakadar oluyor. defa olarak, kapıdan beraber çıkma -

mıza da mahzur yok değil mi? Varsa, 
Şadiye; bu aralı~, anlatıyordu ve ıu· ben, sizden evvel çıkanın, söylediğim 

aller soruyordu: gibi, Osmanlı Bankasının önünde bek • 
- Ben, hemen her akıam otomobil - lerim .. 

le gezmeie çıkıyorum .. Kendim kullan· Fikret: malt.- seviyorum.. ' Bazan gelip ıizi - Peki .. -dedi.- Buyurunuz.. Ne 
lıankadan alaanı zarar var mı? Belki de- mahzur olabilir .. Hiç bir mahzur yok .. 
dilrodu~ korlıtaraınız .. Şair, kimbilir Bu kararı verdikten ıonra, dostça 
Wze ne lıtc...iyeler yuar.. Fakat, ateme eynldılar. O akşam Fikret, eve, yep
~~ etmefe de lüzam yok ya .. Sizi, Os- yeni bir haleti ruhiye ile gitti. Hoşa 

(Devamı var) 

gibni§,, hem de Şadiye Hanımefendi 

aibi bir kadının hofUna gİtmİf bir erkek 
olınak az tef değildi. 

Cemal Bey, bermutat, llhami Beyin 
davetlisiydi. Türki...,, aon kozlanm oy
nüyordu: Fikretin kıskançlığını tahrik 
için, Cemalle son derece meıgu) olu -
yordu. Fakat, delikanlının üzerinde en 
az tesir edilecek zamanın bu akşam ola
bileceğini düşünmiyordu. 

Fikret, bir müddet llhami Beyle de -
reden tepeden konu,tuktan ve balkonda 
nitanlılan yalnız bıraktıktan sonra, o
dasına çekildi. Dün aktamki asabiyet, 
bugünkü memnuniyet, üst üate binince 
rahat bir uyku uyudu. 

Ertesi gün, kalktığı zaman, Türü -
nı bahçede buldu! 

Çiçekleri suluyordu: 
- Böyle erkenden? 
- Uyku uyuyamadım dL. -diye, 

gnç kız, gülümsedi, delikanlıya yakla,. 
tı.- Hem hava çok sıcaktı. Hem de di
mağmda bir aürü düıünceler .. 

- Ne düıünceleri? .. 
- Bilmiyor gibi söyleme, Fikret .. 

Seninle konuşmak istiyorum. ... 
- .... 
- Benden niçin uzaklaııyorsun?. 

- Gayet basit.. İtim nr- Bankaya 

KOTINYAK - Olgun ayvalardan 

gidiyorum. • ğır işleri görebildiği için, servet izdi"~· 
- Alay etme, dürüıt olma.. Seninle cı yerine aık izdivacı yapabilmek iktJ• 

konuımak istiyorum.. Bak, sen bana darını kendinde bulduğunu iddia ede• 
ev iıi yapamaz11n diyordun ... Nasıl çi- cekti!... Eskiden söylediklerini ır 
çekleri suluyorum.. ne tekrarlıyacaktı.. . 

- Ne çocuksun Türkan.. Halbuki, o, genç kıza karıı besledil' 
- Vallahi çocuk değilim .. Sen, yanı- hisleri, hiç te eksilmiyen bir kuv\"etl~ 

hyorsun .. Ben, hiç te bildiğin gibi de • kalbinde muhaf.ıza etmekle beraber, 1 
ğilim. Çok değiştim.. Seninle uzun hami Beyin söyleöiklcrini aklından çı • 
uzadıya görüımek istiyorum .. Mademki karamıyordu .. Ve Türkanın baba11~ 
timdi gidiyorsun, bari öğle yemeğine haklı buluyordu: Bu kız ve ailesi, alel~~ 
geldiğin vakit konutalon" de bir hayat yaşayamazdı. Bu 111', 

- Yemeğimi bankada yiyeceğim ... buhrandan onlan sıyınp kurtaracak 1'1' 
- Çok rica ederim, Fikret.. Beni vet,, ancak Cemal Beyin servetiydi!·· 

ihmal etme .. Bak, yalvarıyorum .. Yeme- - Yemeğe geleceksin.. Baş bata "O" 
ğe gel .. Çünkü, ak~ Cemal Bey ge - nutacağız, değil mi, Fikret?. 
lecek .. O zaman, serbest konuşamayız.. - Söy!edim: Yüzde doksan gelİ~ 
Halbuki, öğleyin başbaıa kalacağız.. Fakat, büyük bir mazeretim çık•r"' 
Gelirsin değil mi?. seni bekletrniyeyim .. 

Fikret bu kadar israr üzerine: - Yüzde doksan diyorsun.. il _ 
- Gelemiyeceğimi zannediyorum.. Fikret, gelmiyeceğini kat'iyetle b 

Fakat gayret ederim .. -dedi.. mekle beraber, sesini alçaltarak: 
- Hayır kat'i bir ıey söyle.. - Evet .. -dedi .. 
- Bakalım .. Her halde, yüzde doksan Çıkıp bankaya gitti. 41 

ge!meğe gayret ederim.. Türkan, bir müddet daha baMe ,-
Doğrusu, Fikret, Türkanın neler kaldı.. Şimdi, artık, minimini kırtl' 

söyliyeceğini daha şimdiden tahmin e • kovalarını bir ,.-e bırakmııtı.. • 
diyor gibiydi: "Çi~ekleri suluyorum... Çiçekler kimi sulanmı§, kimi ıı.ıf•ıt 
Demek ki ağr. itler de yapabiliyorum.,, mamıştı .. 
Bu minval üzere konutacaktr. Ve bu a- ~Devamı var) 
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~~r ,._..._ ___________________________ , 
Q•;J ~on sayıfadaki resme bakı-ı 

ınu~•Yada Yaıadığım sıralar, bir 

d\ . et rahatsız olmu•tum. T e-'ft • • J' 

,... lÇın T ombirsk Sanatoryomu
..... ıı'tr 
)illi 

1 
• un. Orada, saçlı sakallı ve 

tiıı ~rı~de eziyetli bir hayatın de 
b~ ÇızgıJeri çizili olan birbirine 

ll.ıeyen u' 'r 'ht' .. d" 
8 3' ı ıyar gor um ... 

lo unlar kördüler; bütün Sana
hul'y<>ın halkı tarafından büyük 

~t~f e~ görüyorlardı. Ü stad aıağı, 
e~or k t" YU arı ... 

l•t 1"'-nıdtğım bir Rusa bu kör ve 
~alı Ar 1 '°rd a un erin kim olduklarını 

uın. 

~ - A.y, bilmiyor musun? -dedi.
llıet~kilof biraderler... Hani şu 

lııur alimler ... 

h~ Bunlar anadan doğma kör 
a. ... 

~~ Yok efendim ... Meıhur ma-
1~1' a.;.r~n1 bilmiyor musun? ... Bun 
!~ .. • .. ıh Mahmudi denilen Mamut 

' \l;ı: • hll erınde tetkikat yaparken bu 
e ge}d ' ıyer... . ....._G • 

arıp .•. 
llı.ı '":. li~ydi, Türk edibesi olduğu
~i ıöylıyeyim ... Belki hikayeleri
lif arı.la.tırlar da, o fırsattan bilis-
a:~· biz de dinleriz ... 

h~ tlhakika, kör Rus alimleri, 
l~t a. karşı pek nazik davrandı
~!· Sergüzeştlerini §Öylece anlat-

'1': 

• • • • • • • • • 
Sih· llıı ırya.da, buzlar altında kal-

~'t:' ~anıutların mevcudiyetini bi 
~ ~ı ... l~te biz üç kardet, bunla 

1~t:ı:lerini bulmak, kemiklerini 
~akla uğratıyorduk... 1918 

111~1nde, bütün Ruaya ihtilaller 
~bk: kı'Vranırken, biz, ilmi te
ık ulerinıizi biran geri bırakma· ... 

() 
l()tt aen~, gayet sıcak olmuştu. 

ilk~k~s~anın bir çok yerleri, ku
' h 1Çınde yandı, tutuştu. Hat
eti \t hararet, Sibiryanın en tepe
•it lldeki buzlar iklimine bile te
t~\Jetti. 1'Carlar eridi ... Sularından tr derecikler hasıl oldu. 
\'haşt:, hu vaziyet, bizim, Mamut 
\~t•Yatımız için müsaitti. Uç 
~dı~eş, steplerde dolatmağa baş
~e ' O zamana kadar alelade bir 
\ı~d sandığımız bir yüksekliğin al 
b~t ~l\ küme halinde kemikler zu
)'11 ettiğini hayret ve memnuni-
b .. tÖrdük, • 

~i)~ ~nYanın hiç bir yerinde, şim· 
1•~eı ~dar, bu derece çok Mamut 
)~ ~tı bulunmamıştı. Biz, şimdi
l\t1 ~ar, bu kablettarihi hayvan
l 1 

'Ur" h • l~~ b'ı· u alinde değil, tek tek ya 
~l'lel 1~.orduk. Nasıl olmuştu da, 

• ~i~ .. Yuıierceai bir araya birik
• ti,t .. 

J.f~ Uste yığılmıştı? 
~ ~'ll ~ keş.fimize memnun olmuş, 

~ 'ili .. hır garip muammanın 
•çı11 v 

tıtı, k Ugraşıyorduk. Mamut-
, \f~~ &.tl~r altında gayet iyi mu

. .. edıldiklerini gördük: Diş
ve d"· 1

• \' &.} ıger kemikleri tastamam· 
lrı ~i~z, .Pek garip bir şey na
~ atım izi celbetti: 

~ f ların . h 1 . . . . 
ı~d k Çeşım ane ermın ıçm 

• \ı-~ •• n geçecek kadar bir delik 
'tt. u delikler kafa tasında 

ıtı '• ' ttı·· ' 
t>~~l:\d l!atakim takip ediyor, ense 
~ enı çık d G . I·' tıe ()] .. ıy~r u. arıp şey .. . 

' '~~t abılırdı? Her filde aynı 
tıl'tı. \tardı ... 

'ı-~ l tetk'k ., ~ttik. ~. atımız neticesi, şunu 
e ()l~\i 

1
· Butü.n filler, aynı sebep 

rt 1 'erdi s · ._ ıt&.ı, ... onra, cıvarda kar 
e~ ·tllak b · · • 
1 
~~ta ıze şunu öğrettı: 

' ~ i htl' e, bu filler, dıvarlarla cev-
aa · 

'l~if t~y bahçesi içinde bekçi-
'1tni görüyorlarmıf ... 

Çok geçmeden, sarayın kapı

larını da bulduk ... Burası, bizim 
bildiğimiz tarzda, mermerden, yer 
üstü sarayı değildi. Yer altında 

kazılmış, harikulade bir oyuk, ma 
ğara idi. 

Burası, ıüphesiz ki, Eskimo 
nevinden bir kavmin kurduğu bir 
medeniyet merkezi idi! Soğuktan 
muhafaza edilmek için, binalarını 

On gol atılan bir maç 
W. A. C. (7 )-Beşiktaş ( 3) 

yer üstünde değil, altında yapmıı Bu 
lardı. Şimdi, bizler, bahçelerimiz· büyük fark, ·dünkü güzel maç için çok gayritabii idi· 
de nasıl köpek bırakıyorsak, on
lar da Mamutları salıvermişlerdi. 
Fakat, işte, müthiş bir düşmanı 

baskınına uğramışlardı. Bu düt· 
man, mahiyetini bizim tayin ede· 
mediğimiz bir silahla, bütün bu 
filleri, gözleı·inden delerek öldür· 
müştü. Hatta, sarayın içine de 
girmişlerdi ... 

Dehlizleri dolaştık... Burada, 
bir çok adamların cesetlerine rast 
lıyorduk... Hepsinin de gözleri, 
ayru suretle delinmiş, kafalarmm 
arka tarafına mini mini bir delik 
açılmıştı ... 

Nihayet, bir odaya girdik ... O
rada, çok iyi muhafaza edilmiş bir 
ceset daha yatıyordu. Onun da Ö· 

lümü aynı tarzda olmuttu. 
Sağ elinde bir hançer vardı. Sol 

elinde de kadın tezyinatından bir 
gerdanlık nazara çarpıyordu ... Par 
maklarında ıarı kadın saçlan ta
kılı idi ... 

Soğuktan ve muhitin müıaitli
ğinden vaziyet öyle iyi muhafaza 
edilmİ§ti ki, bir cinayet odasına 

girdiğimiz zaman, katilin kimi 
vurduğunu, neyi çaldığını nasıl 

tahmin edebilirseniz, biz de, bu 
saraydan san saçlı bir kadının 

meçhul bir düşman tarafından ka 
çırıldığını öylece anladık. .. 

Ve bu sarı saçlı kadın, Kraliçe

nin ta kendisi idi. 
Saraya hücum edenlerin elle

rinde müthiş bir silah vardı: Bu· 
nunla, ziruhları mahvediyordu ... 
Fakat, İ§İn garibi, böyle bir sila
hın ne olabileceğini anlayamıyor
duk ... 

Şunları teıbit ettik: Sarayı böy 
le basan düşman, oradan hiç bir 
şey almağa tenezzül etmemişti. 
Her şey, hatta, lebalep altunla, 
pırlanta, zümrüt ve yakutla (dolu 
hazineyi bile hali aılisinde bırak
mıştı. 

Ne Saadet! ... Bütün bunları, be 
şeriyete hibe edecektik... Mamut 
cesetleri ... Ve bin bir gece masal
larım hatırlatan eski bir medeni
yetin çok iyi muhafaza edilmiş 
sarayı ... Belki elli bin sene evveli
ne ait iskeletler ..• 

Bu sevincle, tahkikatımıza de· 
vam ettik... Sarayda bulduğu

muz o zamana kadar görülmemiş 
ufak tefek eşyayı, hatıra kabilin • 
den yanımıza aldık ... Mevkie dik
kat ederek, yerleri ezberliyerek 
avdet ediyorduk ... 

Fakat, aksilik olacak... Mola 
verdiğimiz bir sırada, sarayda bul 
duğumuz mini mini bir topu karış 
tırmağa başladık ... Hafif bir tarra 
ka ile patladı... lşte, gözlerimiz, 
bu hale geldi ... Üçümüzde kör ol
duk ... Ölmediğimize de şükür ... 
Fakat, bu silah, her ne ise, zama
nın tesirile kuvvetini kaybetmiş· 

ti ... Yalnız gözlerimizi patlatmak· 
la kalmış, beynimizi delmemişti ... 

- Nasıl olur da, hedef olarak 
sade gözlere isabet ediyor -diye
ceksiniz . 

Bunu biz de bilmiyoruz ... Yeni 
medeniyetin kendine göre hari
kulade keşfiyatı olduğu gibi, eski 

Avusturya muhacimleri Beşiktaş kalesi önünde 

Kara..'llarun koyunu sonra çı·ı 
kar oyumı diye bir darbımesel 
vardr•. l9te Viyana takımının da 
asıl kuv .. ·eti dün Beşiktaıla yap
tığı son maçta meydana çıktı. 

ilk maçını cuma günü Fener le 
yapan ve kazanan W. A. C. takı
mı o gün hiç de fevkalade bir o· 
yun oymyamamıt ve bilhassa bir 
profesyonel Avusturya takımın • 
dan beklenen fevkaladeliklerini 
göstermekten çok uzak kalmı§tı. 

Halbuki ayni takım, dün Beıik· 

taıla yaptığı ikinci maçta, bam· 
baıka ve cuma günkünden kat 
kat yüksek bir oyun oymyarak, 
neticeyi hiç beklenmiyen, hatta 
akla bile gelmiyecek büyük bir 
farkla lehinde bitirmeye muvaf· 
fak oldu. 

Dünkü maç, adeta bir gol pa· 
nayırı manzarası arzediyordu. 
Oyunda tam (10) adet gol atıl
dı .. 

(10) gol, aon ıenelerde §ehri
mizde yapılan hiçbir ecnebi maç· 
ta atılmamı§h. Bu gollerin (7) si
ni Viyanalılar, (3) ünü de B~
şiktaı yaptı. llk nazarda gayrita· 
biiliği anlaşılan bu sayı fazlalığı, 
dün iki tarafın kalecilerinin he· 
ceriksiz ve berbat oyunlarını gö
renler için, hiç de şaşılacak bir 
rakam ifade etmez. Yoksa kim 
ne derse desin; bizim büyük bir 
kısmını tam ve tatminkar bir 
zevkle seyrettiğimiz dünkü oyun, 
hiç de böyle bir dereceyle bitme
ye layık değildi. 

1(. 1(. 1(. 

Mutat merasimde.n sonra tam 
saat 17,45 te hakem Suphi Beyin 
idaresinde oyuna ba§lan~ı. Be
şiktaş takımı şöyle diı:ilmiıti: 

medeniyetlerin de aynı tarz garip 
icatları vardır ki, bunlara da, bi
zim aklımız ermez ... 

Tabii, gözlerimizi kaybettikten 
sonra, yürüdüğümüz yollara işa
ret koyamadık ... iki hafta kadar, 
aç, susuz, serseri dolaştık ... 

ilim alemine m•.ijde getiren üç 
alim değil elele tutuşmuş üç kör
dük artık. .. Bizi, bir mujik kurtar
dı ... Şehire getirdi, o zamandanbe 
ri bu sanatoryomda oturuyoruz ... 
Heyhat ki, biz şehire vardığımız 

gün, müthiş bir kar yağdı. Keşfet 
tiğimiz ne varsa, hepsi, ebedi be
yaz örtüler altına saklandı. 

(Hatice SUreyya) 

Mehmet Ali, - Hüsnü, Adnan 
- Feyzi, Fahri, Nuri - Hayati, 
Hakkı, Bambino, Şeref, Eşref. 

Oyun batladıktan bir dakika 
sonra, daha ıeyirciler gözlerini 
maçın seyrine ahttırmamıılardı 
hile, Şerefin 24 metre.den çektiği 
sıkı bir ıütle top W. A. C. ağlan
na takılıyordu. Herke .. bir an su
sa kaldı. Sonra çılgın bir alkış gü· 
nün ilk golünü sevin;le tes'it etti. 
Fakat bu sevinç çok sürmedi. 
(7) nci dakikada bizhn müdafa
amn uzaklaştırmak için vurduğu 
topu, onların sağ açığl karııladı 
ve uzun bir pa•la kale önünde 
bomboı duran merkez muhaci • 
me verdi. O da topu hiç durma
dan sıkı bir kafa vuruşuyla Be
şiktaş kalesine sok!u Ve bera
berlik sayısını yaptı. 

Bundan sonra Be~i)ı taş epey 
bocaladı ve sıkıştı. B:raz sonra 
tekrar hücunıa geçtiği zaman, 
Hakkının mükemmel bir §Ütü • 
nün direkleri yalıyara!< avta git
mesi yüzünden muhakkak bir gol 
fırsatı kaçırdılar .. 

Oyun çok zevkli oluyor ve iki 
taraf da biribirini zorluyordu. 
25 nci dakikada, sol açık karşısın
daki muavin Fahriyi atlatarak, 
gene tamamen bomboş ( demar • 
ke) bir yaziyette duran sağ içe 
bir pas verdi. Sağ iç de kuvvetli 
bir şütle ikinci golü yaptı. 

Bu golden sonra Fahri çıktı, 
yerine Muhterem girdi. Artık o -
yun daha heyecanlı olmıya baş

lamıştı. Devre sonlarına yaklaşı
yordu. V. A. C. sağdan çabuk 
bir akınla bizim 'kaleye indi. Sağ 
açık topu sol içe geçirdi. Sol iç 
de bunu vasat bir şütle bizim ka
leye yolladı. Kaleci topu tuttu. 
Fakat elinden kaçırdı. Ve Beşik
taşm bütün maneviyatını bozan 
bu üçüncü gol de böyle oldu. 

Bu sefer kaleci değiştirildi. 

Yerine genç takımdan Hayati 
girdi. 

Artık Beşiktaş kalesi nefes 
almada~ sıkışmıya, müdafaa ho· 
calamıya başlamıştı. Yeni kale-

• ci heyecan içinde birkaç şü tü 
yumruklıyarak kurtardı. Kale ö -
nünde karışıklık devam ediyordu. 
Bu sırada sıkı ve yerden ablan 
bir şüt bizim kaleden içeri girdi. 
Ve bu dördüncü golden sonra bi
rinci devre 4 - 1 aleyhimizde 
bitti. 

ikinci devre 
lkinci devre Beşiktaı, takım

da, Fahriyi merkez muavine ve 
Mehmet Aliyi kaleye ve Nuriyi o· 
yundan çıkan Adnanm yerine 
müdafaaya geçirerek baıladı. 

Oyun başlar başlamaz, daha 
birinci dakikada ani bir akınla 
W. A. C. kalesine indik. Top ıağ 
açıktan Bambinoya geçti. O da 
Şerefe verdi, ve Şerefin yakın -
dan attığı bir şüt Beşiktaşa ikin· 
ci golü kazandırdı. 

Bu gol herkesi ümide dütür· 
müş, her taraftan tetci avazeleri 
yükseliyordu. Top orta.ya geldi. 
Bir anda tekrar Beşiktaş muha· 
cimlerinin ay,a.jında Viyana ka • 
lesine aktı. Sağ açığın uzaktan 
attığı ııkı bir §Ütü, bu sefer de on· 
ların kalecisi tuttu, kaçırdı ve 
Bambino tam zamanında yetişe • 
rek takımının son golünü de yap· 
tı. Bu gol bütün ümitleri en yük
sek haddine çıkarmıştı. Bundan 
sonra biraz daha sıkıttırdık. Fa· 
kat it beklendiği gibi olmadı. 
Yavaı yavaş gev§ediğimi.z ve ilk 
anlardaki oyunun bozulduğu gö
rülüyordu. 6 ncı dakikada onlar 
mukabil hücuma geçtiler, sol açık 
35 metreden bir tüt attı. Kaleci 
Mehmet Ali bunu tuttu. Fakat 
hiç hatır ve hayale gelmiyen bir 
tarzda elinden kaçırdı, ve belki 
de dışarı gidecek olan topu kale
den içeri bizzat soktu. 

5 nci gol de bu suretle hava
dan oldu! 

Hayati, tekrar Mehmet Alinin 
yerine geçti. Artık Beşikta!la 
kuvvei maneviye namına bir ıey 
kalmamıştı.. Ve bundan sonra o· 
yunun bütün tadı tuzu kaçtı. Üs
telik oyunda sert bir hava da bat· 
ladı, Feyzi sakatlanarak oyunu 
terketti. Artık mütemadiyen ııkı
şıyorduk. Bir aralık müthiş bir §Üt 
Beşiktaşın kale direğine vurarak 
kurtuldu. Artık bizim kalenin ö

nünde panik denecek dakikalar 
oluyordu. Müdafaa da fena bir o· 
yun oynamıya başlamıştı. Viyana
lılar daima demarke vaziyetlerde 
kalıyorlardı. 

Sonlara doğru bizim aağ mü • 
dafö atlatan sol açık, boş duran 
merkez muhacime bir paş verdi. 
Ve o ad tam ortadan bomba gibi 
bir şütle altıncı golü yaptı. 

Biraz sonra da boş bırakıl
maktan istifade eden Viyanalı • 
lar yedinci ve son gollerini yap
tılar. Oyunun bitmesine bir daki
ka kalmııtı. Oyun tamamen sert· 
leşmiş ve Şeref de bu yüzden ha· 
kem tarafından biraz evvel saha· 
~an çıkarılmıştı. Viyanah sağ 

açık, topla beraber süratle bizim 
kaleye iniyordu. Fahri bunu kar
şılamak istedi, topa ayak koydu. 
Fakat, sağ açık hızını alamadığın· 
dan birden yere yuvarlandı. Ko· 
lunun üstüne düşmüştü. Bir te 0 

laş oldu ve Viyanah oyuncunun 
(Bu oyuncu son Avusturya İn
giltere maçında müdafi oynıyan 
Cizer' dir) sol kolu dirseğinden 

(LUtfen ea11fayı çevlrln1z) ,, 
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adam Zelzele, sel ve sıc~k ~, [,_ 
BiitUn dUnyaca tanınmış, fevkaUlde merakh zablta ve tahlil romanı 

(Baş tarafı ı ır1c· sa} ı • .:. • _,..ır J dranın Banlieusünde bırk•Ç 
dedilmiıti. 932 yılının en sıcak devam etmiıtir. Memleketiıı &il' 

günü olan 19 tem'inuzda sıcaklık telif yerlerinde ayni şiddetle f 
35 santigrattı. Son beş aene için- nalar kaydolunmuştur. I 
de en fazla sıcaklık 1929 yılında Panama, 23 (A. A.) -
22 ağustosta idi, o günkü ııcak · liz ve Amerika kadınları ,e 

Tefrika n: 2 24·7.~ 3 l Çeviren; Hikmet Mtlnir 

Geçen kısmın hüllsası 
!ki arkadaştan biri, bir akşam 

gezintisinde, bu romanın en Kor
kunç şahsiyeti olan adama dair, 
hatırasını anlatıyor: 

Bu adam, bir gece dokuz yaşın 
da kadar bir çocuğu çiğnerken ya
kalanmış ve kendisinden bir mik
tar para istemek kararlaşmıştı .. 

"Bu işten bir para çıkarmak ni
yetinde iseniz, dedi, elinizdeyim .. 
Bir centilmen, rezaletten mümkün 
olauğu kadar sakınır ... 

Ne istiyorsunuz? 

Çocuğun ailesi için, 100 İngiliz 
istedik. itiraz edecek sanıyorduk. 
Fakat çok sürmeden parayı sundu. 
Ve aziz dostum; parayı vermek i· 
çin, bizi nereye götürdüğünü tah • 
min ederain? !.. Şu tuhaf kapılı, 
penceresiz eve... Cebinden bir a
nahtar çıkardı. İçeri girdi. 

"Bir müddet sonra, elinde, 10 
kadar altın para ve mütebakisi i
çin Couttı bankasından tahsil e· 
dilmek üzere "hamiline bir çek,, 
verdi. Fakat, üzerine attığı İm· 

zanm - her ne kadar anlattığım 
vak'aya mühim bir esas te§kiJ e· 
decekse de - ne olduğunu timdi 
ıöylemiyeceğim. Ancak bu isim, 
hemen herkesçe tanınmış ve sık 

11k gazeteye geçmit bir isimdi .. 
Aldığım paranm yekUnu hayli mü 
himdi. Ama, atılan imza, bu ye· 
kunu hiç kabilinden ödiyebilecek 
bir adam imzasiydi... Bir mesele 
vardı: imza hakiki mi?! 

"Tahammül edemiyerek, ada • 
ma bu vaziyetin garabetini anlat • 
tım. Böyle, sabahın dördünde bir 
adamın, berbat, ev benzeri bir ye
re girip bir başkasmm da, hemen 

kırılmıt veya çıkmış, ~ersine dön-\ 
müştü. Derhal bir sedye ile saba
dan çıkarıldı ve esasen bitmesine 
bir dakika kalan oyun da bu 
müessif hadise yüzünden lüzum· 
suz görülerek bitmiş addedildi. 

W. A. C. ne kadar canlı, gü
zel ve bütün kabiliyetini gösterir 
bir oyun oynadıysa, Betiktaş da 
elinden geldiği kadar çalıştı .. Fa
kat ne çare ki, esasen takımın en 
zayıf yeri olan muavin hattı, dün 
hemen de hiç ortada yoktu. Ve 
bu da siyah l>eyazlılar için, bel 
kemiği felce uğramış bir adama 
dönmek demekti. Buna bir de 
genç kaleci Mehmet Alinin kendi 
hatası yüzünden yediği biı- gol -
den sonra şaşırması ve tamamen 
ambale olması ve bunun arkadaş
larmm kuvvei maneviyesi üstün -
de de büyük tesirlerinin görül
mesi inzımam edince; işte dünkü 
gayri tabii ve hiç beklenmiyen 
netice haaıl oluverdi. 

Viyanalıların çok güzel ve 
Betiktata faik bir oyun oynadık
ları su götürmez bir hakikat ol
makla beraber, biz Beşiktaf için 
diin çok talihsizdi diyeceğiz. 

Çünkü, kıymetli bir kaleci olan 
Mehmet Alinin maneviyatı bozul
masa ve bunun arkadaşları üze • 
rinde de (Bilhassa takım kapta • 
nı) büyük tesirleri olmasaydı, 

Betiktat dünkü maçı galibiyet ol· 
masa bile bambaşka bir netice İ· 

le bitirebilirdi. 
Muavinler biraz toparlanabil

• ft fn1rallde gftze' bir oyun 
~ynıyaht1se ve muhacimleri hes· 
liyebllıeydiler, dün birkaç kere 

yüz sterline yakın çekini hamil o·ı 
larak kar,ımıza çıkı§mm akıl erer 
bir şey olmadığını söyledim. A • 
dam temin etti: 

- Hiç üzülmeyin efendim, de
di. Bankalar açıhncıya kadar si -
zinle beraber kalacağım Çeki, be· 
raber bozduracağız ... 

"Bunun üzerine hep birlikte çık 
tık. Gecenin mütebakiısini bizim 
evde geçirdik. Ertesi günü kahve 
altıdan sonra, gene böyle grup ha· 
tinde bankaya gittik. Çeki ken· 
dim verdim. Ve, sahte olduğuna 
kat'iyyen · kani bulunduğum 

halde: - Bir kere denemek iste· 
diğimi, söyledim ... Eseri bile yok • 
muş azizim! ! Sahte ne demek •. 
Çek, halis çek!.. İmza, halis onun 
imzası .. Ve parayı aldtk,, 

Mister Aterson, kıs kıs güldü. 

lnfild: 

- Görüyorum ki, dedi. Sen de 
meseleyi tuhaf bulmalctasm. Ber· 
bat-.,ir hadise .. Çünkü bu adam, 
kimsenin baş edemiyeceği bir a· 
damdı. Çeke imzasmı atan şahsi· 
yetse, zenginlerin zengini.. Meş· 

hur bir sima. İşin en karıtık cihe
ti adamm iyiliği sever bulunmaaı
dır. Sanki şantaj yaptık. Namus· 
lu bir adamdan, gençliğini herhan 
gi küçük bir hatası kefareti olarak 
göz göre göre para alma hadisesi 
ve o evin adına da, hani "ıantaj 

bucağı,, diyeceğim geliyor. Bunun 
la beraber, bütün bu isimle meler 
vakayı olduğu gibi aydınlatacak 

mahiyette değildir .. 
/ 

Mister İnfild'in sözleri, bu son 
cümlelere doğru adeta müstehzi 
bir hal almıştı. 

Avukat Ateraon birden sordu: 
- Çeki imzalayan bu adam, bu 

Bir otobüs bir 
.., . 

eşegı yere serdi 
Bugün sabahleyin Keresteci • 

ler - Eyüp arasında işliyen 3350 
numaralı otobüs, Küçükpazarda, 
Burgazdan ot getiren Ali isminde 
bir köylünün iki eşeğine çarpmış· 
tır. Eşeklerden birisinin ayağı ezil 
miş ve hayvan kımıldayamıyacak 
bir hale gelmiştir. 

Bu kazayı yapan otobüs kaza· 
dan sonra geçip gitmiştir. Otobü· 
sün içinde bir de polis memuru· 
nun bulunduğ usöyleniyordu. 

Köylü göz yaşları içinde Küçük 
pazar polis noktasına müracaat et 
miş, oradan mahkemeye istida 
vermesi söylenmiştir. 

Halbuki köylünün istidaya ya
pıştıracak pul parau değil, ekmek 
parası bile yokmuş. 

Şaşkın bir vaziyete düten köy
lü mütemadiyen ağlamaktadır. 

meşhur Sestayı da atlatan Beşik· 
taş muhacimleri, rakiplerine, ken· 
di şahsi gayretleriyle yaptıkları 

(3) golden başka bir şey yapa -
mazlar mıydı? .. 

Beşiktaş, beşinci golden sonra 
sinirlenip, oyunun sert havasına 

uymasa ve ikinci devre ba§ların· 
daki oyununu devam etti~irse, 
dünkü netice bu mu olurdu? .. 

İşte insan bütün bunları düşü
nüyor da: 

Beşiktaşa yazık oldu; dünkü 
güzel oyunun hakkı hiç de bu 
değildi , demekten kendini ala • 
mıyor •• 

izzet Muhittin 

evde mi oturu~or? 
- Tam buldun .. Böyle bir ye· 

Maamafih a.dreı ·~ i öğrendim. 
Londra meY,danlarından birinde
dir •.. 

- Bu. esrarengiz kapılı eve dair 
re tenezzül edecek hüviyet midir? 
malUınat toP.lıyabildin mi bari? !.. 

- Hayır doıtum. Ü zerimde bir 
garip hassasiyet vardı .. Zaten so· 
ruşturmalarım, pek tuhaf olur ... 

yüzü Y,amah 2 
Bir ıual sormak, aynen yerinden 
bir tat kımıldatmak gibidir. Sessiz 
ce bir tümseğin üzerine oturur, 
bir tat oynatırsın, haydi diğerleri 
takip eder ... Derken bir de bakar
ım, bu tatlardan biri, hiç umma· 
dığın bir bata raslamıt .. Ve haydi 
efendim .... Hayır, hayır!. .. Orası 
"esrarengiz bir sokak,, halinde ne 
kadar fazla görünürıe görünıün, 
ben, o nispette az sorufturacağım. 

- Mükemel bir usul! .• 

- Fakat orayı, kendiliğimden 

hayli tetkik etmedim değil... Bir 
ev diyebilmek için, yüz şahit la • 
zım. O gördüğümüzden batka bir 
kapısı yok. Gördüğümüz kapıdan 
na kimse girip çıkmıyor. Yalnız, 

ara.d<ı bir, maceramızın kahra.ma· 
nı olan bu adam ... Evin avluya ba
kan cihetinde, yukarı katta üç pen 
cere var. Alt kat ise, düz duvar. 
Pencereler daima kapalı duruyor .. 
Sonra, bir teviye tütmekte olan 
baca göze çarpıyor .. Bundan da, 
orada bir adam, oturduğuna hük
medebilirsiniz. Fakat evler, o av· 
lu etrafında o kadar birbirine gir· 
miş bir halde ki, baca, onun ba • 
cası mıdır; görünen kısımlardan 
hangisi hangi eve aittir. Seçmek 
pek güç .... 

(Devamı var) 

Nafia vekilinin 
beyanatı 

(Üst tarafı 1 inci sayıfada) 

direcektir. Nafia Vekili Ali Bey 
dün akşam refakatinde Devlet De 
miryolları umum müdürü İbrahim 
Kemal Bey ve diğer bazı Demir· 
yollar erkanı olduğu halde lzmire 
doğru yola çıkmıştır. Ali Bey An
karadan ayrılmadan evvel fU be
yanatta bulunmuştur: 
"- Bu seyahat esnasında Eski· 

şehir, İzmir atelyelerini ve hatları 
teftiş edeceğim. Bunun için müta· 
hassıslar da beraber geliyor. Af· 
yon - İzmir, İzmir - Balıkesir 
hatlarını teftişten sonra Balıke

sir~ Kütahya hattını tefti§ ede • 
rek Ankara ya döneceğim; seyaha 
tim bir hafta kadar sürecektir. 

Bir müddet sonra da diğer hat· 
ları teftişe çıkacağım. 

l 
ı. ~I 

ık 36 dereceye kadar çıkmıştı. cukları Muerto • Aı·muelle• 1' 
Sıcaklık bugün bunların hepsini liye ederek Panamaya doğ1'11 
geride bırakmıştır. reket etmişlerdir. 

Ve Ankarada, bugün saat 1 de Puerto • Armuelle.s' de örf~ 1 

hararet derecesi 33,5 idi. re ilan edilmiştir. Bütün bıJ 
Şükretmeli, ki aıcaklık memleketi takada aık sık zelzeleler ol 
mizde bu kadarla kalıyor. Başka tadır. Halk, korku iç.indedir·. 
memleketlerde, bilhassa Ameri • Var şova, 23 ( A. A.) - 1/ı 
kada ise bir felaket· halini almış· nehrinin seviyeıi azalma)'• ~$ 
hr. Gelen telgraflar orada yüz • mış ve bu sabah normal se\IL 
lerce kişinin 11caktan öldüğünü nin 440 santimetre kadar fe" 
haber veriyor. düşmüştür. Bentler tahkiın ed 

Lehistanda da sular taşmış, mektedir. ikinci ve fakat 1 

Japonyada feyezan binlerce ki • kuvvetli yeni bir yüksel ite jJI 

ıiyi öldürmüş, Panamada zelzele zar olunmaktadır. 
gene binlerce. kişiyi yersiz yurtsuz Tokyo, 23 (A. A.) - ~et 
bırakmıştır. Bu hususta gelen ajansının bildirdiğine göre, f 
haberler şunlardır: zanlar Korenin cenubunda ff, 

~'s k .. , . .,, ıca , sel, saganak ve yıldı- hit tahribat yapmaktadır. '1
1 

rımın son günler içerainde öldür- ye },adar toplanan on kadır ~ 
düğü adamların yekunu yalnız den batka dağlara iltica etııııl 
birkaç memlekette 230 kişiyi bul· lan binlerce kişinin akıbeti ht 
maktadır. belli değildir. 400 evi su al~P 

Amerikada sıcak dalgasından türmüş veya tahrip etıniştıt· 
52 kişi ö)müttür. bin kadar ev de ıu altında 

Roma.oyada 18 kişi selde bo- mıthr. ' 
ğulmuş, 4 kişi yıldırımla yanmış- Tokyo, 23 (A.A.) _ caree 

hr. cenubu şarkisinde Pakutik0 ıı~ 
Rusyada, 6 kişiye yıldırım İsa· nin taşması yüzünde.1 500 e 

bet etmiştir. basmış, yüzlerce ev mahvol~ 
Lehistanda 150 kişi selde bo • tur, birçok ölenler vardır· ~ 

ğulmuştur. Bundan başka, Ro- raf ve tel~fon muhaber2'tınJJ1 
manyada yüzlerce davar mahvl· kati olması yüzünden fazl• ıııı 
muş, haşarat evlere kadar dol- mat alınamamaktadır. 
muştur. Bir gazetenin yazdığın• 1 

Lehistanda selin verdiği za- 500 ki,i kayıptır. 
rar 200 milyon lirayı mütecaviz· Tokyo, 23 (A.A.) _esre' 
dir. Selin hükumet merkezi olan 
V ar§ovaya kadar yayılması bek
leniyordu. 

Sel felaketiyle İngilterenin 
uğradığı alabet şudur: 

Yaz mevsiminin hiç umulma· 
dık hadiselerinden biri, iki gün 
evvel lngilterenin de başına gel· 
miş, birçok kimselerin ölümüne 
yaralanmasına, heyec~nla kendi • 
ni kaybetmesine sebep olmuştur. 

İngiltereyi, büyük bir fırtına 
kasıp kavurmuttur. 

Saatlerce şimşekler çakmış, 

yıldırımlar düşmüş, bir çok yer • 
leri sel götürmüştür. 

Bir köylü at üzerinde gider· 
ken yıldırım isabetiyle derhal öl· 
müştür. 

Daha birçokları da tarlada 
çalıtırken, yol yaparken kazaya 
uğramıtlardır. _ 

Londra da büyük bir sağanak 
tehlikesi geçirmiştir. 

Sokaklar, suyla dolmuş, geçi
lemez bir hale gelmi§tir. 

Sığındıkları yerden saatlerce 
çıkamıyanlar olmuştur. 

Seyrüsefer, bazı yerleı-de dur· 
muştur. Birkaç otelin alt katına 

su dolmut ve bili.hare pompalar
la bu suyu çıkartmışlardır. 

Şoförlerin çoğu, otomobilleri· 
ni ıo~ak ortalarında bırakmışlar
dır. 

ki au basmasından zarar 
1 

halk, 100 bin kişiden faı' 
Yüksekçe bir yere sığıruıııt 
bin kişinin akibeti meçhuJdÖ'', 
evi ıu götürmüştür. Bin e\'i sıl 

• 
mıştır. 

Nevyork, 23 (A.A.) - 6• 
memlekette şiddetli ucald~' 
küm sürmektedir. Cuma S~~ 
denberi, 256 ölüm ve yii~ 

.. k l .... ııı 
guneş ~arpması va ası o w 

Kırk senedenberi bu kadar ~ 
lık olmamıştı. Mahsul tehlİ 
dir. Binlerce hayvan öltıl 
binlercesi mezbahalaı-a 5e\I~ 
maktadır. Fiatlar düşmü§l~1 

tün piyasalarda tenezzül " 
Şikagoda hararet 38 der 

lndianadn hvaret 38 den 1ı 
çıkmıştır. Sen Luide 39, ~' 
isda Springielde 41 derece 
ret kaydedilmiştir. ~ 

Şikar.oda cuma günü 7, .. ~: 
tesi günü 21, pazar gün1l 

şi ölmüştür. JI 
lJJinoisda 61, Oklahonıı 

Ohioda 12 kişi ölmüştür. 
Arkansasda mahsulde '~ 

25 ten yüzde 50 ye kadarı ~ 

aneda yüzde 40 dan yüzde 
kadar zarar vardır. 

HABEll. 
,ıl\ kşam Post ti"'> 

:(. :(. 1(. -isT'A'Nsı.J"o 
Londra, 23 (A. A.) - Fevka· ı ldarehanHıı KARA CfJ.f) ı 

iade tiddetli bir borayı müteakip --- - .... 11• 

İstanbul Rıhtım Şirketi ile mü· 
zakerat müsait safhada devam e
diyor. Demiryolu inşaatı program 
dahilinde bütün istikametlerde 
devam etmektedir. Tramvay Şir· 
ketile yapılmakta olan müzakere 
bildiğiniz safhadadır. Yalnız He· 
yeti Vekile Tramvay Ş.irketile ya
pılan son mukavele yerine 923 mu 
k l · · t tb'k d'l · k hızlı bir yağmur, dün gece Lon· ave esının a ı e ı mesıne a· 
rar vermiştir. Tramvoy Şirketi e· __ B_u_n_d_a_n __ m_a_a_d_a ___ _ 9_2_3_,,,,s--e~n.e=s--in __ d __ e=ş ..... ir-- ! 

l'elgrat ı\drı•at: ISTANBOJ. P':r1$1 

rl'lt'fon Vaı. ı : 2:un2 lda::;-

ğer itiraz ederse mahkemeye mü· ket hattın mübayaası hakkını ha- ı 
racaat edebilir. Heyeti Vekile ka- iz iken bu hakkı 926 senesinden 
rarı şiı·kete tebliğ edilir edilmez sonraya kadar uzatmıştı. Tabiati- 1 
923 mukavelesinin tatbikine haf· le bu hüküm de ortadan kalkmak
lanacaktır. 923 mukavelesinin tadır. Bundan başka yeni muka · 
tatbiki demek 923 teki bilet fiyat- velede şirket sermayeyi lsviçre 
!arının tatbiki demektir. Yani ka· frangı üzerinden yapmıştı. 923 
rarın tatbikile beraber tramvay mukavelesinin tatb;katı 
biletlerinde 20 paradan 40 para • bunun Türk lirası olması 
ya kadar tenzilat yapılacaktır. dn·.,, 
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% ~~'il ziyaret rekorunu "27,, 
·,,A 

1
1
1 numaralı poviyon kırdı! 

--~~,, · ~ J~ Ja. 
~ 1 ... 1, 

~I 
ıl 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BAN.KASI 

19/7 / 1934 vaziyeti 
AKTiF 

'C••a ı 
Al 
Q tırı . ~•U kilo,;ram IJ.255 ·723 I L. 18.645.2.34 30 
tı~l\~rıot. .................................... ~ ., 17.146 343 -

'~lı . ....................................... .. 699.520. ı 6 

~ 0•hlld•kl Muhabirler. 

JI PASiF 

J Sermaye .......................................................... . 

Lira 

ihtiyat ali ç::si_·· ... ..................................................... . 

36 491 097.46 
t edavUldeki Banknotlar; 

ı·~~rı S~~u',' r. . .'.'.'.'. .............. ~ .788 024. ~ ~~. 2 5 I 5.0ü4 
~ _ I 30.000. 1 5 2 645 004. t 5 

Derıı hte edilen evra k ı naktiyc iL 158 748 563 -
Kan unun 6 ve 8 incı madde· 
l eri ııc , tevfi on vaki ı cdiyıı 9.484 929 72 

ı\ı "l arıçtekl Muhabtrler : 

ı\r:ın . Safi lcllor;ram 3.745 128 il 5 267.83.r.ı iB 
1
n1 tahvili kabil S e tbe sı dö vi7.le 4 135 922 75 

Deruhte edilen evra o naktiyt-

9 40.l 7 ~6 5J 1 ~:~~~~ı:i: ~·~~~~~~·- ~i~~-"~j~·;~k 149 263.633 28 
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SA 1 i Enin 
Yer1li Ma1l1l ar 

Sergisinde 
açtığı daireyi mutlaka ziyaret ediniz. 

Orada faideli yenilikler bulacaksınız. 

Ticaret ve Zahire 

Borsasında 
intihap Hey'etinden: 

intihap 
Temmuz 934 nihayetinde müddeti hitam bulacak olan Ticaret 

ve Zahire BorsaSI Hey'eti idaresinni yeniden icra edilecek intihaba· 
15 OOO OOO. - tında intihap etmek ve intihap olunmak hakkını haiz olanların liıteleri 

6639t 4 30b .. d .. b Od Bo k 'dl d l t a· .t. 

Lira 

ugun en ıtı aren a ve rsa on or arın a ası mış ır. ır ı ı· 

razı olanlann 26/ T emmuz/ Per §em be akşamına kadar tahriren in-
tihap hey' etine müracaatları. ( 4101) -, 

Sultanahmette ~ Kimyager -....ı 
HUSAMEDDiN San'at Mektebi 

tı tia~ıne Tahvlllerı tedıvült va ;ı;e ,iilt-n .................. iL. 8.688.000. - 157.95 I .633 28 Tam idrar tahlili 100 kuru9tur. 
Bilumum tahlilat. Bahçekapı, 

Emlak ve Eytam Bankası icar· 
tısında izzet Bey Hanı 

truh• d'I ' ka• .c:- e ı en " ''rakı nık tı v e 

~.;~ 1 ~ 1 ~ l..158 748563 -
d~ı, .nun o rı- 8 ıncı mad· 

rın,. ı e\•fi ' an vaki ttdivaı ~ 9 48~ 9~9 72 149 26~ 63;.ı 28 

~e" 

·-----TiJrk Lirası Mevduatı : 
Vade~i:r. ...... .... ....... - ........... 1 
Vadeli ............................ . ,_ ___ _ 

Döviz Mevduah: 
21.791.236.32 

21 .791.236.32 

ı ı~z edat Cüzdanı : 
r ln t: bonoları . .. J L. :1 8~1'J !'i40 -

•carı 
~ senetlrr · · •. 2 l :İ() 905 6 I 

D 'ham ve Tahvilat CL'zdanı • 

Vadesi1 
\'ade l ı 

598.321:561 'Auhtellf 
:: :: ::::: :::::~:::::::::::::: l 8.449.7:17.87 

1 570 796. i 4 I O 020 534.61 

42 743 860 20 

Sergisini Görünüz. 

3 Ağustos Cuma Günü 

17 ye kadar açıktır. 
(4082\ 

Acele satılık 
Crt..ıh 

~a. r k e<l ı ltn nrakı nııktl\'t' 
~l 1~ • 

ıtiba . 
1 

esham ' '" ıah vıllt 
t sh t ı kıymetl e .. -27 627 370 22 
A.ıtlttı v~ Tah, ilAı . 3 -t8.3 .7171ı2 3 1. f l 1 08i8·! 

fıtı '"Ve döviz üzerine avans .. · ..... r2s 16037 
ttt •sedarlar ·· ............................. · · ............... 4 soooco -
llhteıu 8 fı44 ."i!M 47 

YekOn 

Kadın ve erkek beraber dükka· 
nı Beyoğlu Tepebaşı Amerika11 
Sefareti kar§ıaında 141 N. Yanın· 

daki Mııır kolacısına müracaat. 
(2773) 

!!-"" ___ ...._.....,.. •-• Uro'og - Operalör --111 
YekOn 48.17Lil87I s 

2 mart ıess tarıhınden 1tıbaren. Dr. Reşit ami 
idrar yolları hastalıklan mütehassı :;ı 

Teşekkür 

11 Haziranda Fener yolunda 

elektrik cereyanına maruz kala· 

rak ağır surette yaralanmışhm. 

Zeynep Kamil hastahanesi opera· 

törü Tevfik, Sertabip Y akup Bey

lerin yüksek ıaylerile tedavimden 

dolayı derin teşekkürlerimi beyan 
ederim. 

Telefon Şirketi 326 nu-lskor.to hadci ~llzde 6 1·2 - Altın üzerine avans yUzde 4 1·2 Beyoilu, istiklal caddesi (Mu!en 
-.........__ Ruj karşısı' Vebap B. Ap No.61 maralı hat çavuşu Reşit 
........__~:- .. , .... , ... ~ ..... --ltaı: ................. ıı:ımı ............. =::::ı::~:::::::-:::::::::::::::ı:.__!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~-~ csea;a 

Y iımi defa mükemmel traş olduktan sonra bardakta bileyerek tekrar tekrar yalnız bir adet 

IJ.ASAN lliJŞ bıçaği/e Aylarca Traş Olmak Mümkündür 
Bu fevkalade Hasaıı traş t>ıç.ığmın (;y 't. meziyetleri varrlır ~i uymakla tükenmez. Bir Pl'lel Hasan bıçağının, bir, iki, üç, dört ne. • 

maralı gayet keskin tarafları vaarlr. Her bir numara ile beş fl'Ün arka arkaya sıra ile traş olunuz ve bir:ıumaralı taraf körlenmeden ı :: i nci 
nı.nnaraya geçmeyiniz. Birdc:ıı döl·t n'.lm&raya kadar bıçakla laak~ı yi .. ıni defa traş olursunuz. Sonra alelade bir bardağın içi toparlet1r ta 
rdına Hasan traş bıçağını kuvvetli ıürterek eskisi kadar keskin bir hale ifrağ mümkündür. Bu suretle yalnız bir adet Hasan traş bıçağı 
ile aylarca huzur ve nete içinde traş olacakaınrz. 

Basan 
Bir Adedi Beş 

• • 
ısmıne Markasına ve 

Kuruştur. Hasan Ecza 
Dikkat. 

Deposu. Toptancılara Tenzilat. 
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Bugün Lozan· sul~ 
hünün yıldönümii-

•• nu yaşıyoruz 

~ melduplaçı ----------------
Sergi içinde sergi 

Galataıaraydaki büY:llk yerli 
mallar ıergiıinin bir köıeıinde bir 
bqka sergi daha var ki bu ıergiyi 
lıtnbul halkevinin içtimai yardım 
§ubeıi açmı§tır. 

Bu sergi içindeki ıergide halka 
gösterilip satılan ıeyler, bir takım 

-duÇ kiin;e~i;-.;; fakir kadmlann 
evlerinde biçip, diktikleri, i§leyip 
ördükleri el işi mendiller, çorap • 
lar, yazmalar, çevreler, yastık ör· 
tüleri gibi ıeylerdir. 

Büyük ıerginin diğer kııımları· 
na gösterilen rağbet araımda bu 
küçük eliıleri sergiıine hayli 

V$\rdır. Halkevinin içtimai yar • 
...ıım tubeıi ayni zamanda ve ge· 
ne orada evvelki a)qam hayırlı bir 
iŞ-d~h;y;-pmıı, Beyoğlu ıokakla
n nda botta gezen çocuklardan üç 
ki~iye az miktarda ıermayeler ve-

rerek onlara bu ıermayelerle ken· 
dilerine it bulmalarmı ıöylemİ.§ .. 
Bunmı üzerine bu küçük çocuklar-
dan birisi eline verilen 300 kurut 
sermaye ile derhal gazete müvez· 

-ziiliğine, ötekiler de ıeyyar kare· " • • 
me1a ve çukuıatacdığa bqlamıt- Bız bahçemızde nasıl köpeklere bekçilik ettirirsek Eskimo 
lardır. Hükümdarı da, sarayının bahçesinde Maıiıut beslermiş ••• 

lıtanbul p_oıta, telgraf ve tele· 
fon idaresf son zamanlarda Boğa- İşte bunu keşfettik!,, 
ziçi, Bakırköy, Eyüp, Maltepe, gi- Yazısı bu nüshamızdaki (Haberin Hikayesi) dir. Resimli hikayele _ 
bi yerlerdeki telgraf muhaberelri- rimiz birer günlüktür, yani mabaatsızdır. Gazetemizde her gün böy-
ni nlqam ıaat on dokuzdan ıonra le bir hikaye vardır. 
kaldmnıttı. Onun için ne zaman
dır bu gibi yerlerdeki telgrafhane
ler o aaattan sonra kapanıyor, tel
graf ıerviıi yapmıyorlardı. Buna 
mukabil saat on dokuzdan ıonra 
acele ve mühim muhabereler için 
halk ta tehrin ötesinde beriıinde
ki dükkanlara ~onulmuf olan u • 
mumi telefonlara ba, vuruyorlar
"dı. 

ispanyada llngilterenin hava kuvvet
Fakat, bu umumi telefonlar da 

ihtiyacı gideremiyor. Çünkü umu- Meh'uslar yumruk ve 
tabanca ile birbirlerine 

girdiler 

leri nasıl çoğaltılacak? 
, mi telefonların bulunduğu bir bak 

kal, bir ıütçü, bir mahallebici, bir 
manav veya bir atçı dükkanı, bir 
çok semtlerde ekseriya ıaat yir • 
miden ıonra kapanıyor; bunların 

"The Times W eekly Edli.tion,, 
yazıyor: 

İngiliz hava filoıunu arttırma\ 
programını, Başvekil muavini M. 
Baldvin, parlamentonun yaz tati· 
linden evvel meclise verecektir. 
Bu program ezcümle tunları ih
tiva etmektedir: İngiliz hava 
harp kuvvetlerinin Fransız ha .. 

içinde o saatte kapanmıyanlar ol· 'lspanyol meb'uıan meclisi 
ıa bile yirmi bir buçuk, yirmi iki- kavgalı ve gürültülü bir içtima· 
·den ıonra hemen hiç biri açık kal- dan sonra teşrinievvele kadar 
mıyor. Halbuki bu saatlerden tatili faaliyet etmiıtir. Meclis a· va filosu ile müsavatı, bir "(beş 
ıonra hastalık, doğum, ölüm, yan- zaları ıekiz saat bütün hırslarmı senelik plan) ile 1940 senesine 
gm falan gibi vakalar karıısmda içlerinde sakhyarak oturduktan kadar elde edilecektir. Eğer b~ 
inıan lazım gelen yerlere ve Mm- sonra meb'uslardan Sinyor program beynelmilel ıiyaai va
ıelere neyle haber vereceğini bile· Gil Robleı'in sol cenah fırkaları • ziyette vukubulacak bir tebeddül 
miyor.. m Katalonyanın ihtilalkar hare • ile değişmiyecek olursa bu tarihe 

lıte bunun için; mademki poı· ketine yardım etmekle itham et • kadar İngiliz hava filoıu 48 • 50 
ta ve telefon idaresi iktisat ıçın mesi üzerine mülhit bir kavga yeni filo, yani 500 tane yeni harp 
bir çok yerlerde ıaat on dokuzdan başlamış ve bir an içinde meclis tayyaresi hizmete alacaktır. Bu 
ıonra telgraf muhaberesini kaldır· salonu muharebe meydanına maksatla lngiliz hava bütçesi ö· 
mıfbr, bari umumi telefon yer. dönmü§tr. Savrulan yumruklar- nümüzdeki senede bir milyon ln· 
lerini gece ihtiyaçlarına elverecek ve tabancalar ortalığı telaşa giliz lirası kadar artacaktır. Mü· 
tekle aokıa ne iyi olur. Mesela vermiştir. Meclisin tarihinde ilk teakip senelerin bütçelerinde de 
bu gibi umumi telefon konulacak defa olarak hatip dııarıya çıkmak artma olacaktır.,, 
Y,erler eczahanele.- gibi ıabaha mecburiyetinde kalmıştır. Bunun lngiliz açık deniz filolarının 
1iadar açık olan yerlere yerleştiri· üzerine kavga ba,Iadığı ~ibi bri hava muharebe kuvvetleri de 
lebilir. Eğer böyle yerler buluna· an içinde nihayet bulmuş ve mel ayni veçhile 400 • 500 tayyare 
mryorıa o zaman dükkanlarına u· uılar yerlerine oturarak sükUnet- arttırılacaktır. Hakiki miktar ö • 
mumt telefon alacaklarm istenilen le cigaralarıru içmiye koyulmuf • ·- .... _. 
saatte 'dükkanlarını açması temin )ardır. Şamper hükılmeti 61 reye Hükumetin Katalonya meselesini 
olunıa muhakk'ak ki çok iyi bir iş karşı 191 reyle meclisin itimadı - bastırmak üzere verdiği layiha 
görülmüş olacaktır. ı ru almış, fakat birçok fırkalar rey ekseriyeti temin edemediği için 

Seyyar haberci vermekten istinkaf etmiılerdir. reddedilmiştir.,, 
- - ----

nümüzdeki ıenede yapılacak De· 
niz konferansının neticesiyle A· 
merika ve Japonyanın kendi de
niz filolannın hava muharebe 
kuvvetlerini İngiltere tarafından 
arzu edilen miktarda indirmeğe 
razı olup olmıyacaklanna bağlı • 
dır. 

İngiliz imparatorluğunun muh 
telif mahaJJerinde 12 - 15 yeni 
harp tayyare meydanı tesis edile
cek ve bunlardan üçü Londranm 
cenubu ile cenubu şarkiıinde, ve 
kuvvetli bir surette muhafazalı 

olacak olan dördüncü meydan da 
bomba tayyareleri için payitahtın 
§İmali garbisinde tesis edilecek
tir. Ayni zamanda hava nezareti, 
arttırılacak hava kuvvetleri iç.in 
faal bir surette mürettebat ye
tiıtirme ıeferberliği açacaktır. 
İngiliz kara orduıu da harp ve ta
kip tayyareleri ile teçhiz edilerek 
umumi hava müdafaa ıistemi 
çerçevesi iç.ersine a,lınacaktır. 

HABER gazetesi 
El yazısı tahlil kuponu 
isim • 
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Atletizmde muvaf
fakıyet güne 

tabidir 
Yaptıkları organizasyonu her 

derde deva zannedenlerin kale • 
minden çıktığı apaçık belli bir ya• 
zı, bermutat Olempiyat sütunla· 
rında göründü. 

imza atamamak suretiyle ken• 
disini sakhyan bu atletizm nıü· 
nekkidinin yeni bir keşfine naza• 
ran Galatasaray birinciliklerin" 
de ademi muvaffakıyete uğrıyan• 
ların Kollej müsabakalarına işti
rak etmemeleri başlıca bir ıebeP 
teşkil ediyormuş .. 

Vücut kabiliyetinin en yükıek 
noktasından artık sukuta batlı " 
yan bir atletin hiç beklenmediği 
bir zamanda nasıl düşebileceğini 
anlamıyanların mütaleası spor 
bilgileri kadar basit oluyor. 

Nihayet, bir atletin ıenelerce 

formunu muhafaz~ ve ilelebet o· 
nu tutabilmesine imkan var ını· 
dır?. 

Milyonlarca insan kütlesi için" 
den çıkıp fevkalbeşer adam iş" 
mini taşıyan Fenlandiyah (Nür " 
mi) nin bugün hayatından bile 
haberdar olamıyoruz. 

Nürmi uçan adam ismini ta§I" 
drğı zaman bir gün bu cibanıii • 
mul şöhretinin unutulacağı kola 
kolay habra bile gelmezdi.. 

Bir müsabakada mağlubiyete 

uğrıyan bir müıabıkın mutlaka 
ondan evvelki yarışlara girme· 
mesi ileri sürülürse gülünç olur 

Bizim çocuklar g(lya Kolle · 
müsabakalarına giremedikleri i 
çin formlarını kaybetmi§ler .. 
temmuzda 200 metrelik yarı§ e& 
nasında Yunanlı Lamburuda sıı 
Kollej müsabakalarına girmedif 
için koşuyu yarı yolda terketmi~ 
ti? .• Bu nasıl muhakemedir ki 
Kollej müsabakaları haseki iksir 
gibi her fırsatta şöyle idi, böyl 
idi; Galatasaraylılar da Kolle 
müsabakaları gibi galiplere ku 
pa verdiler teklinde gösterili 
duruyor. Atletik ıporların oka 
dar çok cilvesi vardır ki, burad 
yazmakta bitip tükenmez. 

Fransız Sera Marten gibi 
metre dünya rekorunu yapıp d 
on bet gün sonra olempiyat oyun 
larmda altıncılığa düşen atletle 
karıısında artık hiçbir şeye ha 
ret edilmez .. 

Kendi neşriyatlarından gayri 
sini kale almıyan üstatların bi 
sporcuyu ve onun bayrakları 
şerefle tatıdığı klübü icabında ııa 
sıl l;>ir program tahtında yıknııY' 
çalıştıklarını senelerce evvel Y 
zılan yazılarla bugünkü neşriytı 
lan karşılaştırıldığı zaman öyl 
çabuk sırıtır ki insan kendiıı 
hayretten alamaz .. 

Hulasa biz öyle kırk kişiyi 
ki! ... 
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