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Bitleri dahili tehlike tehdit 
d• ' e ıyor ••• 

Nevyork Taymis 
böyle söyliyor 

Hindenburg T annenberg' de 
gömülecektir 

Berlin, 3 (A. A.) - Rayştag pazartesi günü öğ· 
leden ıonra toplanacaktır. 

Londra, 3 (A. A.) - İngiliz matbuatı, yüksek 
Alman faziletlilerinden ve hiçbir menfaat muka
bili olmadan sahip olduğu vatanperverlik meziyet· 
)erinden dola)"I Reisicümhur Hindenburgun hatı· 
raaını taziz etmektedirler. Fakat matbuat, Alman· 
yanın her zamandan fazla ihtiyacı olduğu bir sıra· 
da hükUmetten böyle metin bir elin çekilmit ol· 

_(Arkası 6 ıncı sayıfada) 
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Bulgar zulmünün bir. 
~ listesi daha! 
l' tvfik Rüştü 8. 1 Bun_u_n_s-onu 
hugün geliyor nereye varacaktır 

l. li~ . 
~ b cıye Vekili Tevfik Rüttü 
~bt-i ~ a&bahki trenle Ankaradan 
~ i•ıe relmittir. Tevfik Rüttü 
"-t t;tanbulda bir müddet istira
d~~ ~c:k' aonra gene Ankaraya 

e1qır 

~· 

Sofvı., 31 (Huauıi) - Bundan 
evvelki mektubumda Türklere 
yapılan zulüm ve iıkencelerden 

bazılarını bildinnitlim. Şimdi de 
diğer bazı yerlerdeki itkenceleri, ' 
eziyetleri bildiriyorum: 

Avusturya 
ihtilili 

Berlinde üç gün 
önceden biliniyormuş! 

Paris, 2 (A.A) - Viyanadan 
bildirildiğine göre Carinthie'de 
F eldkirchen civarında Sainturban 
da Gragotin isminde milli sosya
list bir muallimin evinde yapılan 
taharriyatta Münihten gönderilen 
mühim muharebe evrakı bulun· 
muttur. Bunlann içinde M. Von 
Papen'in el yazıaı ile yazılmıt üç 
tane mektup ta vardır. Bu haberi 

lnglllz Salip ahmerlne gaz maskelerini kullanıt ö§retlllyor 

Halkı gaz tehlikesinden 
korumak için 

lngilizler yeni tedbi~lere başvuruyorlar 
Gaz maskeleri nasıl sahlacak 

İqiltere hükUmetinin 20 mil· J bildikleri en ekeritli gaz muke
yon sterlinlik hava tahkimatı, leri, hükUmet mütehauıaları tara• 
yeni tayyare meydanlan, 41 yeni fından muayene edilmekte ve 
hava filosu yapmak huauıundaki her çeıidi gözden geçirilmekte
prosramı kat'ileıtikten sonra. dir. 
timdi sivil halkı da korumak yo- Mister Baldvinin hükOmet na· 
lunda tedbirlere giriıtiği görülü- mına, İngilterenin bugünkü ıilih· 
yor. lanma programını teyit yollu be· 

Bununla beraber, "Halkın hiç yanalı ve bava tehlikeleri baııöı· 
heyecana düımemeai, yalan ~~~ ... ·ktenberi -eski hudutların ma· 
iıtikbalde harp tehlikesinin nası kalmadıiını söyleyİfi, muh· 
mevcut olmadığı,, hakkında beya- telif siyasi mabfellerde münaka· 
natta bulunulmuttur. ıalar vücuda getirmektedir. 

HükUmet, lngilterenin heri lngiltere • Fransa birliğinin 
mmtakasmdaki reımi devair, fab- yenilenmesi rivayeti bile mev
rikacılar, ve büyük doktorlarla cuttur. 

müzakereye girişerek fikirler al- Mister Baldvin, bir havai sev· 

maktadır. külceyş tanizminden bahsetmek· 

Her şehir veya kasabanın, her tedir. 
hangi hava hücumu altında, sığı- Hava hücumlarına kartı, Fran
nabilecek yerlerinin sayısı, ve i- sanın da tedbiri daha resmi ve 
simleri istenecektir. Bunu mütea- tahakkuk etmit bir sahadadır • 
kip, hücumdan sakınmanın halka Gaz maskelerinin halka tevzii 
fenni yollarını öğretir talimat res· hususunda Pariı emniyet müdiri· 
men bildirilecektir. yeti 'bir nizamname netretmittir • 

Bellibatlı fabrikaların, yapa· (Arkası 6 mcı sayıfada) 

,-~ • Sllleyman, ~lnle~~re karıt•=== kaplanın 11Szlerlne,I 
iyataklanndan fırlıyan ıözlerlnl dlktl. Fakat, o gütıe kadar, blr ~j 
!va11tı bayvanlan aıt eden ,ıszıer1nın ıesırı 1uınm11 ı•blydl; kaplan: 
iumuraamacb bUe .. BUAkls yayından fırlamııt bir ok ıtbl Sllle,--1 
:nm therlne atladı- • =- .... _ ..... _____ 1 

Sıc--ak ..... l_a_r _d_e_v_a_m 1 - Leylek köyü - Daha eski 
hükômet zamanında bu köydeki 
bir Türkle bir Bulgar arasında 
kavga çıkmıı, kavga büyümü§, 
köydeki Bulgarlarla Türkler bi
ribirlerine girmitti. Yeni hükii • 
met baıa geçince Dobracanlar tes
miye olunan Bulgarlar eıki kini 
unutmıyarak bütün köy halkı yat
sı namazını kılarken camie hü · 

resmen tevsik kabil olamamıthr. ···--·-w;..w--••w-• ----·-· -···---··· 
s ediyor 

~~ ~ dalıası latanbuldan ko-
~ ' olay l k "b' . ,.,,_. ayrı amryaca gı ı ... 
'"diğ· et derecesinin 30 dan aıağı 
"'i 3; l'ok ... Hararet dün de aza-
)tld derece . . . R .. -l r:::~ Y• geçmııtır. uzgar 
' ~. n t&niyede 9 metre ıürat • 
t._ -"111ttir B b 
el ~taj &eki u aa ah 1hararet de· 
h l)~"lli ıde 26 idi. On ikiye 
"''- •e 29 d "C•lt "' ereceyi bul.mutlu. 

'-Ilı poyraz eameıktedir. 

cum etmiJler, camiin kapılarını, 
pencerelerini krrmıtlar, halla da 
döğmüılerdir. Bu yüzden bir kı
sım köylüler tehirlere kaçmıya 
bqlam1Jlardır. 

.(Arkası~ mcı •7.Jfada). 

Viyana, 2 (A.A.) - Orduya 
hitaben neırettiği bir emriyevmi' 
de Avusturya hükômeti, müaellih 
kuvvetle, Avusturya' daki metru 
nizamı ihlale tetebbüı hareketinin ı 
akamete uğradığını ve mucadele
nin bitmit olduğunu haber ver
mektedir. 

Hükômet M. Dollfuas'ün e1eTİ· 
ne devam edecektir. 

Beıvekil, bu emri yevmide fÖY· 
le demektedir: 
(ATkaıu 6 ıncı aay:ıfaınudadu) -

~ - ' 

Aalanh HUkOmdar 

Süleymanın Oğlu 
Afrikanın balta görmemiş 

onnanlanm, vahşi hayvanla
rm geçit resmini, gorilin aş
kım, insan eti yiyen vahşilerin : 
kanun ve nizamlarını gör
mek ve öğrenmek istiyorsanız 
bu aşk, macera, ve seyahat ro
manını muhakkak okuyacak
sımz ! 

11 ağustosta başlıyoruz --

Aslanh HUkOmdar 

Süleymanın Oğlu 
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Amerikalıların en 
büyük tayyaresi 

Avrupalılara ait sekz 
rekoru kırdı Japonyanın, Şarkta Sovyet

lere karşı planı nedir? 
Japonlar 

3 A~ustos 19~~f 

Adanada hubub3 

• 
pıyasası 

B ~d · h . d'w hub~ ug ay arıç ıger 

bat fiyatları yükseHyof 
dJ-

Adana, 2 (A.A) - BuğdaY f 
maada diğer hububat piyas~sı t 
tikçe yükselmektedir. On ıu11 Jll 
velisine kadar altm11 para.darı 
amele gören arpa 88 - 86, >"' 
95 - 98 paraya satılmaktadır· 

Nevyork, 2 (A.A) - 1243 mil 
üzerinde ıaatte 157,62 mil ile ıür· 
at rekorunu mu haf aza eden ve A· 
merikanın en büyük tayyareıi o
lan ı. 42 tarafından 8 yeni rekor 
yapılmıtlır. Bunlar, 600 mil meıa· 
fe üzerinde yilksüz ve 1100, 2200, 
4400, libre yük ta9ıyarak sürat re· 
koru ile ayni yüklerle 1200 mil Sovyet memurJa-
meaafe üzerinde rekorlardır. rını tevkif ediyorl~r 

Almanqa harp değil, 
sallı istemektedir! 

Buğday piyasasında bank~I 
yatı sabittir. Kıbris cinsinin kı.o-: 
en fazla 3, yerli cinslerhtl~ 
2.75 kuruııtur. Ziraat Ban1<•11 : 

diye kad~r tahminen 10 itli) 

kilo buiday satın almıttır. . Bu rekorlar, timdiye kadar 
Anupa tirketlerine aitti. 

Lindberı, bu tayyarede yolcu 
olarak bulunuyordu. 

Yunanistan ve kü
çük sanatlar kanunu 

Atinada, Jstanbuldan gi
denler için tedbir alınıyor 

Atlna, 2 (Hususi) - Yunan 
hükUmeti, lıtanbuldan buraya 

Moıkova, 3 (A.A) - Kaba· 
rovsk'dan bildirildiiine ıöre, 

Şark Çin demir yolları istasyonla
rında aon zamanlarda yirmiden 
fazla Sovyet memuru Japon jan· 
darmalan tarafından tevkif edil • 
mittir ve yeniden kütle halinde 
Sovyet memuru ve amelesinin tev 
kifine de hazırlanılmaktadır. Bu 
tevkifatın ıebebi meçhuldür. An· 
cak, u tevkif atın Çin Şark Demir 
yollarının muamelelerini bozmak 
için tertip edilmit olan umumi pla 
na dahil bulunduiu zannedilmek
tedir. 

----o----

Umumi harbin yıl dönümünde 
eski muharipler böyle söyliyorlar 
Berlin, 2 (A.A) - Umumi 

harp ba§langıcının yirminci yıl 
dönümü münasebetiyle, Alman 
milleti sosyalist cephe muhariple
ri cemiyeti reisi, ve it nazırı M. 
Seldte, eski muhariplere hitaben 
bir beyanname neıretmit ve bu be 

yannamde Alman milletinin har· 
bi istemediğini ve Alman hükUıne 
tinin de harbe mani olmak i~in e· 
linden geleni yaptığını tebarüz et· 
tirmiıtir. 

''·ı Pamuk piyasasında da I" 

gündenberi bir hareket ıörülll' 
tedir. Evvelki ıün bon•ıi11 

32,5 kuruştan pamuk ıe.tı•• yft 
mı,tır. Stoku pek az bulunan 
11r pamukları da 34 - 35 kursal 
racımdadır. 

----ıo----

Amerikada ere~. 
h·adiseleri bitmeJJ 

Grevciler kutfUn borıJ' 
larla hücu01a geçiyorl~ 

gelmekte olan küçük sanat erba· 
bından fakir Yunan tebaamın iı • 
kin ye terfihi için tedbir alma· 
ğa ba§lamıttır. HükUmet, bu i§ Valiler arasında Ayrıca beyannamede deniliyor 

ki: 

olduğunu biliyoruz. Harbin acıla· 
rım çekmiş bulunuyoruz. Bundan 
dolyı M. Hitler kadar kat'i olarak 
biz de sulh istiyoruz. Ayni za· 
manda da karşrımda sporlarda ce 
sur muhasım olarak gördüğümüz 
ve kendilerine karşı hürmet duy· 
duğumuz inıanların da aynen bi· 
zim gibi düşündüklerine eminiz. 
Bu sebeple biz, Alman muharip • 
teri, dünya harbinin bütün muha· 
riplerine hitap ederek kendilerini, 
milltlerimize ıulhu ve aulh için -
d çalı§mayı temin egayret etmiye 
davet eyliyoruz. 

Minneapoliı • Birletik Anıet~ 
2 (A.A.) - Kur§un boruları 1 

gibi kullanan ırevciler, ka011o; 
lara hücum etmitlerdir. Kadl~ 
larda seyrüsefer edenler, pO~ 
himayesi altındadır. 150 lsifİ 
kif edilmittir. 

için he! yilz bin drahmi tahsis ey· A k 2 (H t) B'l 'k 
ı . . y . . . n ara usuı - ı ecı 
emı9tır. unan muavenetı ıçtı • . . • ' Umumi harpte Alman askerleri 

vazifelerini yapmıılardır. Alman 
ordusunun §erefi masundur, Bun
dan dolayı ne ıimdiye kadar ne de 
bundan sonra istikbalde intikam 
almıya ihtiyacımız yoktur. Biz, 
eski muharipler, harp ne demek 

Harp arkadaşımız ve reisimiz maiye nazrrı bunların terfih ve valısı Alı Kemal Bey ve Çankırı 
iıkiniyle me;gul olacaktır. valiıinin vekalet -emrine alınacakla M. Hitlere sarsılmaz bir ıadakatle 

bağlı olarak, harp içinde ayni 
mukadderat ve ayni hayatı yafı • 
yan bütün milletlerin bütün insan· 
larına arkada,ça ellerimizi uzalı· 
yoruz. 

--o- rı; ordu valisi Adil Beyin, arzusiyle 
-o- """'' Cenup hududumuzda 52 tekaüt edileceği; Sinop valiıi Ah 

k k k l d dülhak Hakkı Beyin Çankırıya, Kır Tapu islahatı için .• 
Ankara, 2 (Hususi) -

umum müdilril Cemal Bey 
çalıtmaya batlıyan kadaıtro 
talarını kontrol ve ıüratle i 
elln un::k uzcre ç;auhırı 'Vt: 'YY' 

aça Çl ya a an 1 ıehir valisi Nazimi Beyin Sinoba 

Ankara, 2 (A.A) -Ağustosun gönderileceii söylemnelctedir, 
birinci naftası içinde üçü müsade- -0--

Avrupa vaziyetinin ağırlığı Üzerine meli olmak üzere·39 kaçakçı vak· 
ası olmuttur. 

Bu vak'alarda 52 kaçakçı, 30 
Türk lirası, 1000 leva, 34 kaçak· 
çı hayvanı, 70 gram eroin, 803 def 
ter ıigara kağıdı, 11306 adet çak
maktaıı, iki tüf ek, 28 keçi, 280 
gümü, mecidiye, 907 kilo inhisar 
ve 1l56 kilo gümrük kaçağı yaka· 
lanmı§tı1'. 

Moskova Edipler 
kongresi 

Ankara, 2 (Hususi) - On 
beı Ağustosta Moskovada topla· 
nacak edipler konıreaine Falih 
Rıfkı ve Yakup Kadri Beylerin 
gitmesi ili tasdike iktiran etmittir. 

Amerika tedbir alıyor gidecektir. 

Vatington, 2 (A.A) - Havaıı 
Ajanıı bildiriyor: 

Avrupa vaziyetinin afırhğı, 

bahriye erklnı harbiye reisi Ami • 
ral Standley'in Reiıicümhura mü· 

racaat ederek, S.hrimuhite sade 
büyUk harp filoıunun gönderile • 

--o-Hafif filo, bilha11a ticareti bah 

riyeyi muhafaza için yapılmııtır. Lehistan 'ın 
HükQmet izaaı, M. Baldvin'in 1 

"lngiltere hudutlarını Rhin'de ta· iktısadi progrıfl1 
yin eden,, beyanatı hakkında res· Varıova, 3 (A. A) _ Bat 
men mütalea yürütmemekle bera· M. Kozlovıki hükQmr .. ~ blo 
her, Fraıuız - lngiliz anlaımau· içt;maında Lehiıtanın ikti"at 

lzmir-Band~rma yolculuğu nın bugün, yirmi ıene evvel AI- rammı anlatarak dcmiıtir kİI 
Amerikada müthiş müddeti kısalblacak rek, hafif filonun Atlas denizinde manya Bel~ikayı iıtila ettiği za· "&.ı proıram fU esasa istiıı,ı 

bırakılmaımı tavıiye etmesine ıe· manki kadar kuvvetli olduğuna k _]• B h d ll#İ f 
A- 1--- 2 (H "') 1 · me te~ır: u ran tın evve,. 

bı•r fırtına ııa&J"&ı UIUll - zmır hep Of"1Uftur. kanidirler. • - Kaıaba - Bandırma demiryo- ların avde!ine ihtim!.\l ol:naclıJ 
ıu aeyahatinin kııaltıımaaı üzerine El..... • h tt b I So~ya -'a yenı· dan yeni §artlara uymak ıe.zı-<f> 

Detr0it, "Mitiıan,, 3 (A.A) -
Şiddetli bir rüzgarla karııık bir 
f ırtrna dün akıam Miıiganın Şar· 
kinda on iki kadar ıehri karanlık
lar içinde brrakmıttrr. Fırtına, 
Flint'ten Detroit'ya kadar ağaçla
n, evleri devirerek, münakalatı 

keeerek her tarafı harap etmiıtir. 
Flint'te 10 yaralı, hastahanede 

cep elektriklerinin ziyaları altın • 
da tedavi altına alınmııtır. 

Oç kiti ölmüıtür. 
Zararlar bir milyon tahmin e • 

Clilmelctedir. 

nafıa ve iktısat vekaletleri arasın· azız a l U ay I ~ Uı Ve halkı aeçindirmek için cJı 
da muhabere cereyan etmektedir. açılıyor tevki~ler yapıldı gane ~re dahili kapitalleşti~ 
Muayyen zamanlarda Bandırma I 1 b' 
- İstanbul yapurları i9letildiği Ankara, 2 (Huıusi) - Eliziz Sofya, 2 (A.A.) - 1 Ağustoı dir. Bundan dolayıdır ki Le 
takdirde ıeyahat on dört ıaatte hattı on ağustoıta itletmiye açıla· günü, bütün memlekette ıükuncl , nın eıaslı ve 9a9maz ıiyaıeti 
inebilecektir. caktır. Nafıa ve Maliye Vekilleri, içinde geçmiıtir. lam para ve mütevazin bütçe 

. 'd' D'ğ 1 b' .-ef. 
-o- demiryolları idareıi erkanı bu haf· Yalnız 3 içtima teıcbhüsü ol • mmı ır. i er e~M 1 'r P• 

Y ozgatta köy mektepleri ta içinde hususi bir trenle Elazizr mut, bunlar dağıtılmış, polis t s ı le memleketin ?Düdafoatını ır 
'd kl d' k d k'f edebilecek bir Ndurıur. idc.ıl' 

Yozgat, 2 (A.A) _ Altmıf he, gı ece er ır. a ar tev ı at ynpmıttır. 
clir .. , . 1 

köyde köy mekteplerinin in9aatı Hattın intaaı ehemmiyetle devam muhtelif istasyon binalarının yapı ' Başvekil hh·iz t i<"•~ 1 ( •in·tı. 

..il.e.rl•e•m•e•kt-e1•d•ir.·---------et•m-ek-te•d•i•r.-·D-iy•a•r•ıbe .. k•i•r•e-•k•a•d•a•r•m-a•s•ın•a-h•a•§l•a•n•m-ış•tı•r•. -----, best bıukıl"cağmı bi!d İi 1r.ittl'' 
-o--

ne' diqorlar? 1 }unan ayanındd 
münakaşalar ~ 

larl1o, tarlblnlle, onu yamtan ve tızerlndP. Atina, 2 (Huıusi) - AyatlJ'f 

Sabah qazeteleri 
Rllaı&r bir vapuru karaya sil • ._----------------------·-----------------~ 

riiklemiı Tapur ıkaraya oturmut • 

tur. fiJ!tl~ 
-o--

Mıireıal Liyotey'in cena-. . 
ze merasım1 

Nancy, 2 (A.A) - Mareıal Li· 
yotey'in cenaze meraıimi bugün 
Reiıicümhur M. Lebrun ve Hari· 
ciye Nazın M. Bartu ve ıefirler ne 
yeti hazır olduğu halde parlak bir 
surette yaprlmııtır. 

Harbiye Nazırı Mareıal Peten 
ı&ylediii nutukta Faı teıkilatçııı· 
nın askerlik hayatını meth ve sena 
eylemit ve vatanının mukaddera • 
tına daima sarsılmaz bir iman bes 
~it olduğunu ıöylemiıtir. 

V AKIT - llelunet Aaım lle7 "Hlnden·ı 
bul'pll 6llml,, INlflddı ınakaleelade ihtiyar 
Mant&lln memleketlndekl bUJ1Ut manevi nü
fuzunu tuh edettk onun ölllmUnllD haklka· 
~n bUyUk bir hldiae oldutµnu yazıyor. Meh· 
met Asım Bey bundan eonra Hltıerln ayni 
zaman.ela Btyuettdhnllur TMlfelerlnl ele ka· 

b11l etmlt olmulllı hatırlatarak bir aralık 

mevkii 1&ndm.11 gibi ıorUnen RiUerln bu ıım· 

reUe Jııudutılu& bir kuvvet kazandıfını eöy
llyerek töyle devam Mlyor: "Artık bugün 
Almanya demek ıadece Hltler demektir. 
Be,Ynelmllel her meeelcde Almanyanm ka· 
rarı, Hltlerln iki dudafı araınnctan çıkncal< 
bir kelimeye bağlıdır.,. 

Makalede bundan sonra Bitlerin bir kı mı 
Avrupa efkAn umumlyeslneıe harpçi tanm· 
mıı oldu.tunu lıaret ec1.lyor ve 10ruyor: "A • 
caba haklkatA:ın Bitlerin ayni umanda Al· 
man Otlmburttlıl ve lıllkft.met relıl olmaııı 

Avrupa için bir harp t.ehllkcıl getll'flCelc mi· 
dlr! Kitler Hlndcnbur~un kontrolundan kur· 
tulunca Alman mUletlne elmdlye kadar yap
bft Mıyllk vaatları yerine getlrelıOmek itin 
trenalı: bir cür'et .ıyueta ml tutacaktuT" 

\'akıt bqmuharrlrlne göre bu ııuale ılm· 
diden bir cevap vcrmcl. kabil detıııtır. Bu 1 
cevabı zamanla Hltlı•r 'ftrect'ktlr. 

CtlMHURİl'ET - Yunuı Nadi Bey 
"Türk denlr.clllğinde lnkl9af \'e terakki,, ha,_ 
lıklt makalesinde eski Bcyrlsefaln ılmdlkl 

DfonlayoUan lıletmeel ve Akay ldarelertle 
Tllrk Vapurculuk Şlrketlnln iyi r.alıımakta 

olduklarını anlatıyor ve eöyle diyor: "\'apur· 
nulufumuz muvalfakıyct ~olundadır. Hem 
\.le denlz ticaretinin bUtUn dünyada büyW< 
bııhrl\nlar getlrdll'l bir :r.amanda. Ufnk tefek 
ntlkıı.'\nlarm lkmallle bu mU\"Bffl\lnyetln hep 
mUıbet , . ., mllterakkl del'llrmnr temin etmcl;; 
cUmlemlze terettüp eden bir vP.Clbcdlr.,, 

l\llI..I.tYET - Siirt Mcb'usu l\lalımut B. 
Pıı.rlsten gBnd<'rdlğl yaımnda Galntasa.ra~· 

talebe ye hocalarından mürekkep grupıın 

Parls<ı ıell9lnden bahsediyor. Mahmut B~y 

Parl!ıto Tiirk ı;oculdarına gösUırllen hüsnli 
kafnılü nnl:ıttıktan aonm diyor ki: "Mcl<tep· 
lerlrnh:, renı:terlmh: ırarp med<'nlyctlnln ııç

hğı hii~ 111< ' nltlcrl JCrlne gctlrcbilmcl< için 
9ıyor. Onun için bu medcnlyeU bUtUn harika-

çalrpn amclcslle 3crlnde &Önnekterı daha !isinde muvafıklıır ile mufıl'o 1' 
faydalı, hayırlı bir hareket nı ~&cbbüıı olur . . . .. le 
mu? Kanaatlmlr.~, totklk seyalıntlerını rn :1.rasındakı şıdde-tlı mucade ı;el 
rlyade bu balumdan tertip Ye tc:tvllc etme- vam etmektedir. Hükumet I' ~ 
Udlr. ı-i ayan meclisinin kanunlar•" ~ 

Gönlll lııtcr kt, Avrupanın her tarafına bu· ' , rol 
na oonzer t.ctklk eeyahatıerı terHp için her bul ve tasdikinde h~.kim bır e-~ 
ve!lled<'n istifade edilsin. Zira bir •örmel<, namak istediğini iddia eyleıf. ıJ 
bin okumak ku\·vetlndedlr.,. h }'fi d h "'k"' t' kaıı"11..f mu a ı er e u ume ın ., 

ZA'IU.A:"t - Ebfıu.tyıı Zade \ 'elit Bı•y hk h I ) r.Jı J 
"yevmi mal<aJe., ıılnde (Bahtr;ız bir mcmle- aaıi a amına mu a if o a ' 
ket) bnılıtı altında Mareıaı ı-~on Hlııdenbur- mecliıini ortadan kaldırmai• ~ 
ı::-un ölllroU dolanııll" mUtalealannr ııöylllJor. t ~ 'I · .. kt d' . . · ı5 ını ı erı surme e ır. \cilt Bey bu ölllmlln Almanya için yeni bir 
bahtaızlık olıtuğunu yu.ıyor ' '" arkHından --o--

B• . . "' hemen 114\'o ediyor: "İhtiyar ntarctal ne hU· JrlnCt UmUf111 "' 
~·Uk bir aııJ,er. ne dıı blh iilc bir de\·let rechlU • Jif' 
ldll,. (Ayni ga7.etenln a;·ııl sııyfa.4'ındıll<I bat· müfettişlik müşaVJr , jfl' 
l<ı' bir yazıda l\lar~alln kıuanıtılJ bU,·ük A k 2 (H ~) _ JJ•f 
Tanneııberg zarcrl nnlRtılmnktaclır) \ 'elit n. n ara, UIUSI ,. "tjf 
bırar. ıorıra ıra ,u~ıo diyor: "llrrhaıde !\ta- umumi müfettişHk bat rru•f t e' 
rfltalln bllha'<!ll\ bugllnlr.rdc vefatı Alman~·"· ğine Kastamonu Valiıi fu• 
nm grrrk ıılyacıetı dnhlllycsl için, grttk ılya· , , • .. dir 
11etl harlcl~·csı ısın hl~ te iyi olnıo.mıl'tır.,, yın tayını soylenmekte • 

tdi 
tee 
ler 
lin 
tuz 
kQ 
ı,l' 

ıtıiı 
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Hinden ... •~• 
~~-~:. 

G ele 16 saat 
9•11tan in•anlar 

SiYASET 

TB~ Pataaon,acia delildir. 
ibtd1ecleclir. 

latanbul ·-1-!- _.. d. il punoae ır. 

c1taı attl 1enl İllni Ankara cad· 
llALL~~ _ Babılli caddeaindeki 
--...uarda itile JinDi dart aaat 
~on altı aaat salatan iictet ..::n •erak edenlere patere-

Dükkinların muayyen aatlerd 
kapatılmasına karar verildi 

Oldütünü .._..._ ~ 

....... Reisi I 'ıeQ 111; ••••ut• 
U78Jhs&f'I• ..... . 
Wt oluak itlink etmi9' ........... erki· 
Dl harpler ......... ....,,.t atftlltti. 

•tar,.. 1114 • ..-. r ..... " 
RuJa U. '-'••••lisi laie11aınktey-
tli " .............. ılaıt ... ... 

lL-L~larile unlarile ••• 
~rejimi, kmdl tUaa· 

Yiyecek satan dükkinlar saat 21 de tuhafiye ve 
manifaturacılar 19 da kapanmış olacaklardır 

pllmm ..................... ... 
.dllmn, Mltla ... ..., .. , ..... ... 
rine ~ ZSn. ,,....., .... ha· 
....--. Wr ............... a..- iae, 
................................... ik· 

çOk tefik" rahimdir ••• Çalı• lıtanbul manifaturacılar ve tu· 
...._lan dla19 etmek bnu bafiyeciler cemiyeti, vilayete mü· 

t_ -..U ruhaıncla mtlnclemlçtir ! racaat ederek .UnlUk it müdtletle· 
~ ~ Yarlt olaaycll, deYlet rinin uzunlutundan bahsetmiıler 
~aruadalri iKiler, iıtiamar ve düklc.i.nlarnı AYl'Upa ıehirlerin
~ Halbulsi, Sumer bmankm de oldutu ıibi muanen aaatlerde 
~ fabribaı '-ita olmak il• kapablmuım iıtmıitlerdi. Bu mü• 

--., laltun hlk6met müe .... le- racaatin tetkiki belecliyeye ha-vale 
lfadtlti ~· teraltlni biliyo- edilmif, daimi encümen dün bu 
~~ .. IJenin zihniyeti ele hG· m ... ı. etrafında miizarekede bu-
L.~-~ • ıibidir: Za11f memur- lunm11ttur. 
;;:: illeden eonra izin -verecek· Belecliye kanununun birinci 

ıtu.bt bakadar olur... madeainde (Belediye, belediyenin 
ıe!_~ ba 1'911111 tettltküll• ha· ve belde sakinlerinin mahalli ma
~i ücretli in1111larm pek o hiyette müşterek ve medeni ihti
~ lrik-mel TUi,.ue olma· yaçlanm tanzim ve tesviye ile mü
..._lll •ı• X•hsııme •• Haliçte kelleftir) ve beledi,.ı.ia Y&aife • 
: ~ bir ankette fark .,ı.. lerini aayan 11 inci maddwinin 
~ ..._,. dikkati celhetmit- 19 ancu fılaumda ( .. .• Belediye-....._ Mit Wr ...... ...... 1110! _ _______ _ 

~ 4ea ı·· an dalailinıllld eu· Artık )istik ayak-
...._._ audmaa tıalunan, yer 

......... ua .,.nıann bu • kabı yapılamıyacak 
~-- binlerle phhffünu 
~••• ÖDümüzdeki pazar IÜDÜ IOD 

tlrt &isle Wdenilen it kanu· defa olarak, liatik Ye deri rekabe
ilı meclia içtimalarmda ar· 

tf •ev, l»ir sananttir. 
tini tetkik eden komiıyon, ayak • 
k:: brcı1ar cemiyeti mümeaıillerlni 
dinJiyerek tetkikat neticelerini 
ihtiva eden raporu hazır~ • -

nin selamet intizam, mhhat ve hu- aatıcılar, mahullebiciler, tloadur· mal ederek cephe~ ubr ...-Ilı••; • 
zurunu ihlil eden şeylere meydan macrlar aaat tun on dolmada lirdi. Bu müddet urfınU, plla muci-

u-- ---·- w' ..... -u __ _ vermemek ve bunları menetmek) dükklnlamu kapamlf bulmacak · ~ r~ .--

Ye belediyelerin haklariyle aalabi- lanbr. celdia ~ 1VP ••••
1 
• -...ı · 

ıs., Rular, derı.ip IGf•' .... hattl 
y4't imtiyazlarını a6ıteren 19 uncu Manifoturecı, tahafİJe'ai, elbi· prld Raı,ap Pmlt ~ 
macldealn ikinci fıkraemda (Be- teci, tersi, berber, Yet&ir clükk&n- dı. tıt.. H~ f11Eri uWt&, on
ledfyenin ve belde halkmm mhhat lar da Jirml bircle lmpenacaklar· lan Muma ..... ,*im_ ..... ti. 
ve eellmet ve refahım t.emin ve dır. a .... ..-.. • ..,...,, w ,.... 
beldenin intizammı halelden ko- Yabus lolraataltar bu kaJdlan ll~Wlli lsill; .n.•ıh "b •'ılrle, 
rum&k maksadiyle kanunlarm barit bnakdmıttır· • .. tükkJuna-.- .a,.u,..ts IAd· 

fe ......... Hatta. w. .. tat-t· 
bahşettiği salahiyet.e müsteniden l>tlkkblanm, mie1H1elerini lardı. Fakat, Hin......, fUai ..Wd-
emirler vermek. ... ) denilmekte ol- maanea 1Utte kapamJJanludan ni barptan sonra, iki 1sMıt tatlA etti. 
muma Mnaen hu mUracaatin het liradan elli liraya kadar par Rualan iki defa aJni ......... sok· 
me-vzuu itibariyle ltelecll,.,S alt- cezaı almacakbr. Birahane, kah- tuı .... wtti. 
kadar ettiii anlqıbmttır. Bu an· -vehane, meyhaae, ıinema, tiyat· 1911 deki WiJik aakai ........ 
laMmca daimi encümen, m•eleyi ro, bar, damiq aibi ıibi ferlerin .......... Hill•ı .. -., s.,... VU • 

uaun Ye derin bir aurette tetkik et· bpanma taatleri eTelce teabit e- = ~--...::':. C:::.u ':: 
mi!, ıehrin umumi ha1atnıı a- dilmiı olduiundaa bunlar hakkın· ienmit la~, ona tebl ...... . 
henktar bir •urette tanzim Ye mü- da JUi hir karar •erilmemiıtir. ketti. Fakat, harWa Dbmıla ..... idi· 
raeaat ed.alerin aılıhatlerini ko- ._ mnMlm ..... ••I••• .. • ela.Din 

rumakla ~r&Mr nalcll ~dalama- Sinemacı) nn ver- de ai,ı.diiimis .... H••·-· ı·'t 
dan -ve eglence yerlennden hii- fw ıWııM, A ... • .....,.,. JeP· . ı . - ümidmi t.tldl etmİftİr. 
tün hemtehriler aibi iatifade et· gı mese esı Onan - ............. ,.... fikirle. 
meleri noktumdan müeaaeeelerin rlUin ,............. e1mı-..ı• ....._ 
"--- •1a .... _ ı Sinemalırm Dar8llc:eu NllDi -.-tansd'I IU'ua tayin ni mu· ._, .......... .... terlr .,..... ... 
.afık afSrmift&r. Netlcecle eesa· meeeleeinln telav me,.._ çık· muı, ._...... ..... ••'1' 1 p11r.. 
hanelerle alelamam ,....._.. tıl.an •• DartlllıceD 11• afaema- •1116. MnbfW. e, ...._ ._.,.. 
huiç olmak bere ınla maddeleri lar araamda Wr Hadili 1.at ılı· tona Wr.....,... ......_ .a mt-

.. tan dülddnlum eaat ..a-ı de, tenlflbd JUBlitbk Şlm•ikl lıal- __, ... ......... ... nima 
7

a.-.u de tecil edllmif olan Darüllene cllnhlll"'9tia • Mbik tüaireti ha· 
llaalartl1a mı•lla tlll• mileueae- llnde L-L-!- ....... Hlthr 

d 1 ___ d •-- falawl ha1r1nnda ainemacdartlan ---., .,... lerin aaat on om a -panmııı· njimi,Je mı. taat tetldJ -.111•ftl. 

it kaaua.clua.iatifade et· 
llmpl• ltir muf da dük· 

-...ırda ve "°'6k imalithaneı... 
tlildwi ..... lltlwye kadar ..... ..., ......... , ... na karar verilmiıtir. birer taahtalit senedi latenmlıtt • Hlthiıln • padı .... - wfm· 

Du itle alakadar olanlar lla- ~ ~ ~ Si..........- ı.. ._.. ~rmekten u, 41 ,, .... 
tikçiln için Tiöbim 9rit;I ıGnü •lrpmnıclan itibaren tathhs imtina ......,... lılr _... ._.._ 

llr par dflldrlnlar, onaltı aaat iır bulmaktadırlar. Hatta son is edilecektir. Puar ,aafblden iti- Don lleJolhmdald ılnemala· ..,....... ltidlm e, Wr ildWar i· 
bl17or. S.1-tun albımdan tihllk reımi üzerine arbk llıtik haren l>akkallar fuıınlar ekmek nn birinde toplanıp meaeleyi ara· kiliii haıale ptirmiıl••· lima4i. Hin-

5"Jllllllm omma kadar ... Biçare çı· ayakkabı imalinin ıayrikahil ol • aatan dUkkAnlar: kuular,' man&Y• lannda konuıan ıinemactlar, ' =~r:;:,•.~tiyle\ Httler, nladeti 
Le.. da iunu aöylemektedirler. iki çif· 1 1. L-1 d• • • n.... t et .. tan ••n•clet urfmda, uı lar, ıebzeciler, babkçı ar, ıtitçli· ı'"' uıı:: e ıye re11me mw--.cu • ŞelarimlMe • ,_.. x'!ha,.t sahi· 

" mifterinba emrine ama ti 1-.ir kilo ıelen bu ayakkıbılarm ler, helnalar, JOimtçular ka· mitlerdir.. W Aa.mı .....,...._, Hin••Wrs· 
........... mechuriyetinde kalı 1 i~auna 150 kunat ittihllk reami wn ft karpa aerıilerl, clHldrAn • Meaele f1I tekilde hallohın· n halrfi • , • •• ,......._ 
• ltatta, clllıılrlnı, açılmadan konmuı memlekette bu aanayii lan, eaeular, terhetıçiler, llmo- 11111ttur: - Aca Kap.ta ......_ •· 
~ liipüren, kepenkleri kapa· tamamen 81dUrecelini iddia et· -------------1e Sinemacılar, Darüllene ..... rl .W:lmher ..pJeWUr ..ıT • ~ 

.... Ancak J*di aaat uyuya· mektedirler. nı -verilmemit biletlerin numara· ~ ......... ceftf ....... 

••• Gizlerinin kopçumı •• Llmk falmbtarlerl, ... bir I"!? '· eL, ,, ıJ - tooWt ..... lılr lrijlt imnlı· • - - ...., .. - ,...... 
'9N• ,_. lf... teıebttU. olarak, ticaret Oclaanacla· :~ _ _ yacaldartlır. Sinem~ verme• il• Wr ld ._ ....a , .. ..., ..... 

-. 
1 

teralt altında çalqan hir ya kl ıllkadar komlı~na ayakbhı· il meftft ftdia olan Darüliceze la._..·, 'lt•'la Rrld '; •• ollauı 
--...... ae laekleninis? Sıhhatli cdarırı noktai nazarını iıkat etmek Kira ıUzUnclen wiain -vsuata UJUP \lflD&dı· _.,, •••· Zlrt, o-...,.. Jllbe ,.. 

..._mu? Salim bir dimal için b.r rapor vermiılerdlr. Bu Fe.-.erde Molla Atici mahalle· lmı tetkik ..tecek olq kı•ilJC» lan farka çarp1pmkta,& h ~ 
1 llllıt .ı Wr wil 1etittir- raporda l&ıtik ayakkabı fabrika- ıinde oluran Bedia huumı bir da yalan bir •maada toplaıaa· ::-:.:.~~ ... :. ~.::: 

• ı 2 000 ı · kira meaeletinden tlöien llru -ve 1.&..... F .!La.- ı-L bir · .,... .., ı amun . ame eye 7e-vmı1e •iDii"• aua- JU • llDelllP rin flrkaaı, ,....._ ........ . 
..... ~ı,., muanen dlldcbları Yercliklttriai, bu fabrikalarm bü. •alid .. i Fatma hamın pkaluı. rii•umdan hiçbirini YedMdili i • H• - .... ••ıı••••la•ı ... ce-
~: .... den lrapatmala ..ntıDelde kOmete ayakkalncılardan çok ver· mıtbr. fin ilim, belecl~e tarafmclan ka • ..._ ••• .. ıtr•tl• ..n ı•ırk ... 
·--- lJi etmiftir. Bu ayede, ıi verdiklerini, buna rafnıen ıon Hava ı•aından zehlrlendl rıatWaıttJr. WI ele aesirilmit ..... .,.. • • • 

..__._ ..... 1 ....w ... tim palrlu, on altı.,..;. kararlar tathlla ediline bu fabri· FeriklyGnde oturan Afet ha • ....... 
......... _,A d --•-·--L kal hakL.o.'- ı ı •L••ı --..ı Kadastro mektebı·ne ..,_.,..... ......... ~• ••• • ı...._ :--• on art SMt ~,..,.. • arın mu ... IUl'ette kcpan· mm, Bf"yoi u atuua .... .ı.we t:s:.1 'i(f_ HlatM. ~.-., 
~ ı talebe alınacak ......., ..... t . ...,.,.. ~~ , .. ,,.., 0 

• ... mak telılikeıine maruz kaldıklan· ça ıtfılt llir apartma.- alt ka· nan faokaaf tanh•· Wr 
~~n, ha da maimi hir rakam nı yazmaktadır. btt.da 1-.vapzl 1colmMlJla nhlrle- Kadube -.lelıs ..ılıMlmnlWt ..,... itial .. ,.,. ı Ur 

l'erek Be1ollu hutuealne bldr bu aeae M talebe illftUli olamt- HU.• ••1111 
\ ...._,,....._.İftonal- Varidat umum müdürü nlmııhr. tur. Bunlardan yirmi dlrdü ~ - ..... --------
..... ~ - tatulan d&ldrlnda iki geldi l'aralannı ~INı tapu lrltibi iken tahsile ılnderil· Çukurlar açılırken 
~~."'1ala•lnmaan• ımacburl K ----.ı d -1- -•- _ _. _ __. fL._....._..... 
~ L __ ~ ,__ Varidat Umam Müdiri Rüttü a .. ıı.n.-,..ua oturan ma am _., .... ~an ~~•r· 9elfft1't t&.., elele-
~ 1...ı_:, - wh brcmwk, hem Furul'un yanmda sabtan his· Tapa --urları YUifelerl ltafı· rl tara&iılan ==':klanla t.-:-t 

......_.. ı .. hahmldtr. Bir ,.ira· Bey ıchrimize plmifth'. Rüttü il l na ~ ... -....11-.u... Bu -e -ekt• ,.,... ...,... • ., • Be J bu .__ metçiai Karo111a e i 6' ira para. avıuuu cruır _.. ... ~ ~-•----1- L--- • ..ı...~1ar 
)t ...... lllda. liradır. Bu para 1 dOn dan 1 mali,eaınc ıide- ıiyle aaat, yiirik " ktiW:ni he G eleneli •ncaktır. Melctebt av_, ... ,_ 11111111a •• _..... açı• 

:"'1111._lda del• la aahilli bata· rek murakıp Rqit, Hüsni, Muı • - uı .1~ hrba u._al ltonlanam tah· &-~ Be 1 1 ç&lmrpa da yakalan"91fbr. ,U.ai mele için Olta m.-.ep me- rip _.ııu:.aı __ ,_............_• •-•--"ı·· 
L:.: ...._._ ? ... ...._, a-• mli· ULl'a yere ıörüımüttür. -•--L .,_ _...._. ~.-.- ...... 
._ ·ı- S k rlt .. sama....- ....-. n.Jd -·e- ,., 1"iaclan _.. IJL.le lar 
..;4VA, ......... ele l8f1Bll edi· RüttG Bey tehrimlzde bir mGd· :_:11.an~~-~:!'9.. Ma leıi eylllün birinde ı.tı.,..kbr M>tbrken, ha---.a~-btlae ha • 

........ lawl olacBbr. det kalacak, yeni nr-"lerbı tat· -.aa ........ oturan dam o -s ·--· .,..-
~·•••n .awlediil -ı&..i •· Eaterin ohls lira ~ iki ber Terecekler l• tlrbtla memm-ı · ••u bikma ııuaret edecek T• yanlıt -.ot •• lm-1- . i --L- Elektro mekanik ıube- •-- ön!1-~- A .. 1.: •• •--~ •• ktn-. 

• .. ailri ..,ı.n tamim llltb\k eclilea laaualarm 111ahı ile ,.Usuiünu P - itt ,_ ..... -:ne bina ..... uauc ~--- .. 
4olna. •• Lakin om ta• uirAıar.akbr. Muatafa ~. .. e 

~ ......... _ •altı eutlik meeal:ri 1 Yilkaek Mühendia M.-,iade 130 talebe A..,upaya 
~ •• , Ola 4lrt 1aate indirmek o· ıeliyoruz ••. Herı&n yeni yeni fab- Şifahi imtihanlan yapıldı J*8i ilatlaa eclilea Elektro Meka· ıönderilecek 

4-1 rlkalarm açdaıtmı ıörerek kol- Marailyaya ticaret tahılline nik tubeai için bü:yük bit biM Ya· Onnanal* iti• itle ,., de-
~ ....ıe it kanwıudur... tuklanmız kabanyor ... Ocretle ça· ıitmek için tahrirt lmtihPa siren pılmaktadtr. Bu '.heye llzmnu o- mir, nanıacat eanaJii " diler 

.... mefuti, it kanunu· lqan ntandqlann hukukunu ko- bet efendi, dün de tifalıl olarak lan makineler planda Anupa· ihtlau p.it.elerlacle ~ lze
•eıtaaı lacleki meclis içtimaıD- ruyan it Kanuna, artık ihmal Ye imtihan eclilmitlerdir. Neticelerin dan ıetirilecektir. Şube hu den re lnı eene Maarfi Velrlleti JGa.,.. 

"'-• ......... Zira. ma·ı imhal edilemez bir hal almıtbr. yamı bildirileceii DDDedilmekte- ...... i bida;retimle açılacak -ve tu talebeyi Amapatla tabaile 
rl memleketi lıaline (Vl•"Q) dir. cl-.leri, nuarlden si,ade amelf ılnderilecelderdir. 



4 HABER - Ak am Postası 

Abdülhamit 
Fıkra müsabakası 

En iyi, en güzel fıkraları bize gön
dereceklerin yazıları; burada neıredi· 
lecektir. Yalnız bu fıkraların uaun oı
mama11, seçme olması ve okunaklı 

yazılması llıımdrr. 

Ve 

Gözdeleri 
Tarlht tefrika: 2 ı 

Geçen kısımların hulasası 
AbdWhamlt, Tıbbiyeli (Necdet) 1 Parlstc

ki Jan TUrklerlo muhabere ett1gt vehmlle aa
raym zindanlarmd& bapaetmlfU. Kızıl suı

tanm gözdelernlden Saadet, NecdeU Beviyor 
''e Padl,şahı ikna ederek NecdeUe birlikte sa
raydan çıkıyor. Fehim PB§a sahnede. Partali 
rakkase sorguya çekllml§Ur. Bu aırada gf%U 
b1r ~kllAt latanbuld& Pad.l§ahı yıkınafa 
çalı§IYOr ... 

Fehim Paıa Baş Mabeyncinin 
yanındaki koltukta oturuyordu. 

Fehim Paıa Parisli rakkaıeyi 

o günkü lkadar yakından görme-
.,) 

mİ§tİ. Matmazel (Meyan) her za-
manki gibi mutavaatkar ve güler
yüzlü değildi. Sert ve manalı ba
kı,Iarile etrafını ıüzdükten 
sonra Celal Beyin gösterdiği 11-

keınleye oturmuıtu. 
Celal Bey: 

- Pata Hazretleri sizinle konu 
tacaklar .• 

Diyerek Fehim Paıaya Pariıli 

rakkaaeyi tanıtmııtı. 
Mabnazel '(Meyan) Fehim Pa

ıaya baımı çevirdi: 
-Benimle konuımak mı istiyor 

sun.uz, ekselans? 
Fehim P~ evveli. çok nazik 

g6rüDdü: 
- Beni aldatmıyacağmızı ümit 

ediyorum, Matmazel! ZatıJahane 
sizi bir farlla affedecekler ... 

Parisli ra.kb.se Fehim Paıanrn 
s6zUnü keserek: 

- Fakat ben mücrim değilim, 

dedi, affı mücrimler bekler .. Öyle 
değil mi? 

Fehim PAf& genç kadmm beyaz 
göfsüne ıöyle bir göz attı: 

- Siz çok zeıki bir kadına ben· 
ziY.omınuz ! Güzel kadmlar zeki 
olmazlar ama ... 

Celil Bey söze krıttl: 
- Matmazel Meyan Pariıin en 

güzel ve en .zeki !kadmlanndan bi
ridir Papm t Onun zekasını ve gü 
zelliğini Efendimiz hile takdir bu 
yurdular. Fakat, Matmazel zekası 
nı ıuiistimal eden tiplerdendir. Pa 
diplim teveccühünden istifade et 
mek imkanı varken, Necdet gibi 
bir .senerinin mesaisine kıymet 

veMi ve ona el altmdan yardımı 
etmege !lialkqtı. 

Fehim Pqa bıyıklarını büke
rek gülümsedi: 

Yaz:an: ishak Ferdi 
Ve rakkaseye dönerek sordu: 

- Tıbbiyeli Necdeti •burada mı 
tanıdınız 

Matmazel Meyan soğuk kanlı
lığını muhafaza ederek: 

- Hayır, dedi, burada değil, 
Pariste tanmıı§tım. 

Fehim Paşa hayretle gözlerini 
açtı: 

- Pariıte mi? 
- Evet .. Niçin §atıyorsunuz? 
- Fakat .. Bu olamaz.. Çünkü 

Necdet bir Tıbbiye talebesidir. ' 
- O Tıbbiye mektebine girme

den evvel Parise gelmişti. Bize 
komıu bir pansiyonda oturdu .. Da 
ha çok gençti .. Pariste a:krabasın· 
dan bir çok Türkler vardı. Onu o
rada görmüş ve kendisile ahbap 
olmuıtum. 

- Kaç sene oluyor bu tanışık· 
lık? .. 

- Uç, dört sene evvel .. Necdet 
Bey bana Pariste iken: (lstanbula 
dönünce Tıbbiyeye gireceğim, 

doktor olacağım.) demişti. Tam 
idealist bir genç. Sözünde dur
muf .. Ve intihap ettiği mesleğe 

Yalancı peygamber 
Vaktiyle Yemende Peygamber

lik iddiasında bulunan Müseyli
metükezzap bir gece evinde uyur
ken katledilmişti. Gırtlağı kesilir
ken ıiddetli bir hrrılb peyda oldu. 
Kapının önündeki bekçiler işitip 
.içeri ko§tular. 

Bu sırada kaçmak üzere olan 
katile rasgelirler. Evin adamla
rından zannedip: 

- Yahu bu körkütük ıes nedir? 
diye sorduklarında katil: 

- Peygamberinize şimdi vahiy 
geldi de odur, demiş. 

Hekimin temennisi 
Bir aydanberi hasta idi, iyile§· 

ti, kalktı, yolda arkadatlarından 
bir doktora rasgeldi. 

- Maşallah doktor bey, tamam 
bir ay oluyor hastayrm, dö§ekte 
yatayım da gelmiyesiniz, bu dost
luğa sığar mı?. 

- Efendim, inşallah , daha çok 
vakitler hasta olursunuz da geli · 
rim. 

derhal :intisap ebnİ§. Onun istik- Beşildaşlr l\f. S. 
halde meşhur ıbir adam olacağını ============== 
tahmin ediyorum. 

Fehim Paıa gözünün ucile Ce
lal Beyin yüzüne bakıyordu. 

Mabnazel Meyan biraz daha 
fazla ıüphe uyandırmak kastile: 
dile: 

- Paristeki JonTürkler, onu, 
mektebi bitirdikten sonra Parise 
aldıracaklar sanıyorum, dedi. 

Fehim Pa§a yerinde. merakın
dan oturamıyordu. Kendi kendi-
ne: 

- Ah ışu sözleri Efendimiz ku
lağile işitseydi, ne iyi olacaktı. 

Diye söylendi.. Sonra tekrar 
genç kıza dönerek: 

- Bu adamlar Necdetin zeki.-
sından bir 
diye sordu. 

§ey mi umuyorlardı? 

Matmazel Meyan manalı bir 
tebessümle kaşlarını kaldırdı: 

- Şüphesiz ... Ahmet Rıza Bey 
imıinde bir Türlk vatanperverinin 
'kendisine: "İtte, Şarkta doğan kı 
zıl yıldızı söndürecek kuvvetler
'den biri .. !,, dediğini kulağımla 

ititmiıtim. 

- Paristeki JonTürkler bizim 
mahallemizde otururlardı. Çocuk
hım. Fakat !hepsini tanırdım. (Mu 
lenruj) a girdikten sonra da onla
rı ık sık görüyordum. 

- lstanbula gelmenizi onlar mı 
tavsiye etti? 

-Hayır ... Paristeki Tür.klerden 
lstanbulun güzelliklerini İ!İdiyor
dum. Bir gün birdenbire (Şarka 

gideceğim). dedim ve yola çıktım. 
- Bu adamlar sizi te§yİe gel· 

mediler mi? 

- Gelmez olurlar mı? ! Hepsi 
istasyonda idiler .. (Hasretini çek
tiğimiz aziz vatanımıza bizden de 
selam götür!) dediler ve beni göz 
yaşlarile uğurladılar. . 

- Burada bazı kimselere veril
mek üzere size mektup fa.lan ver
mediler mi? 

Meyan güldü: 
- Şüphesiz verdiler... Benim 

gibi sadık bir dostları lstanbula 
hareket ederken, buradaki aile ve 
ahbaplarına tevdi edilmek üzere - Tam aırasmda söylediniz, Ce 

lil Bey! Ben <le bu mevzua temu 
etmek istiyordum. 

- Ahmet Rıza hainini sen 
tanıyorsun demek.. Öyle mi? 

de mektup vermezler mi? 

Tefrika numarası : 36 

Aşk mı, Servet mi? 
Nakili : (Va - Nfı) 

Geçen kıaımlar1n hUl!sası ı 
İlhami Bey, servetini kaybetıniı 

blr Papzadadir. Fakat, eski debdebeli 
hayatı terketmek i~te.miyor. Onun için, 
kut TUrkln Hanımı Cemal Bey ismin
de bir zengine vermek emelindedir. 
B~buki, Xürkinla Fikret sevi§iyorlar. 
İlhami Bey, Fikreti, oğlu gibi büyüt
nicktedir. Ona, kızdan vazgeçmesi için 
rica ediyor. Banka memuru olan Fil<
retin önüne, tesadüf, Şadiye Hanım 

isminde zengin bir kadın çıkanyor. Bu 
hanım, da delikanlı ile alfikadar oluyor. 

Halbuki, Fahri Patanın kızlan dün 
aördüklerini bütün tafsil•tile anlatblar. 

l.eylaı 

- Demek ki, Fikret Bey, latanbula 
plell pek kısa bir zaman olduğu halde, 
Şadiye ne tanııh, onunla, yalnn baıına 
gezmefe çıkacak kadar sıla fıkı dost ol· 
du.- dedi. 

Türkan, ehemmiyet venniyormuı 
ıibi: 

- Adam, siz ona ne bakıyorsunuz? 
Fikret, her kadınla dolaıır ... Hatta, bu
raya, kendi kö§küne bile, geceleri bazı 
kadınlar getirirdi ... Ben, serbest dÜ§Ün· 
celi bir kızım ... Ehemmiyet vermem ... 

Gene Leyli: 
- Yok, hayır ... Bu seferki o cins 

kadınlardan değil, Türkan .... diye, yu
dum yudum kokteylini içerk~n adeta 
nisbet verdi. Bu seferki mühim ... Zira 
belki Fikret her kadınla dolaıır, fakat 
Şadiye Hanım her erkekle dolaşmaz ... 
Gayet kibar, zengin, fevkalade bir ka
dmdır .... 

- Kimmiı bu, kuzum? ... 
O zaman, iki kız kardeı, Şadiye Ha

nıma dair, bütün bildiklerini anlattılar. 
Türkan, bu sefer, karşısında kuv

vetli bir rakip belirdiğini ;ınlamı§tı. 

Sadiye Hanım, kö§ke getirilen çarıaflı 

(Devamı var) 

kadına veondan ıonra~Fikretle gezen 
kadınlara benzemiyordu. 

"-Demek ki, benden mütemadiyen 
kaçmasına, gelmemesine sebep bu? .. ,, 

Hayabnda, ilk defa olara!c, müthi, 
bir kıskançlık duyuyordu. Yüreğinin 

burkulduğunu hissetti. Şimdi artık bir 
tek temennisi vardı. Şu Fahri Paıarun 
kızları, bir ayak evvel ıuradan 1tiheler. 
Yapacağını bilirdi ... 

Fakat, oturdukça oturuyorlardı. 
Sanki nisbet verir gibi, boyuna Şa· 

diyeyi methediyorlardı. lıhıuni Beyin 
deli kızını büsbütün çileden çıkanyor
lardı. 

Türkan, boyuna saate bakıyordu: l 
"- Eyvah ... Bankadan çıkmak za-

manı yaklaıtı ... Onu bu aktam da göre-
miyeceğim... O, bu ak§am da o kadına 
gidecek ... Benimle arası büsbütün soğu· 
yacak.... Gidip yüzyüze konuımalıyım.. 
Karanmın kat'i olduğuna onu ikna et
meliyim... Her şeye, her şeye razıyım .. 
Dünyada bir tek emelim var.. O da, 
Fikretle evlenmektir ••• ,, 

Kendi kendine bu sözleri tekrar edi
yor; nefsine telkind'! bulunuyordu. 

Nihayet, Fahri Paşanın krzları dav
randılar ... Türkan, onlan kapıya kadar 
teıyi ettikten sonra, derhal, odasına 
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Sellüloz kafi bir müddet hamızı kib
ritin tesirinde bırakılırsa evvela nişasta 
sonra da glükoza tahavvül eder. Meseli\ 
filitre kağıdım kovu hamızı kibrit için
de bir kaç saniye lıırakırsak nişastaya 

tahavvül eder. O vakit iyot mahlülü
ne batınraak maviye boyanır. Bu ka~ı. 
dı glükoz haline koymak için \lzun müd 
det koyu hamızı kibrit içinde ıaıtmak 

liznndır. 

Eğer filtre kağıdı gibi kolasız bir 
kağıdı bir misli ];adar su ile mahlut 
hamızı kibrit içinde bir kaç saniye bı
raöır, sonra bol su ile yakıp kurutur· 
sak nim ıeffaf ve pek dayanıklı bir hal 
kespeder. Buna nebati par,omen de
nir. Bu, adi par§omen yerine kullanı· 
labilir. 

SeJJülozu sıcakta hamızı azotun te
sirinde bırakırsak hamızı bummaz = 
kuzukulağı hamızı haline gelir. Sana
yide hamızı hummazı sellülozlann sud 
mahhilü ile (250) derecede teshinin
den elde edilen oksalat dö sud = 
hummaziyeti sodyomdan elde ederler. 

Koyu hamızı azot ve koyu hamızı 
kibrit mahlutunun sıcak sellüloza te· 
sirinden mübadeleli nitro sellüloz mü
rekkepleri etde edilir. Yani seJJülozun 
1, 2, 3, 4, 5, 6 idroie .. ; ···~inl' l. 2. ~. 
4, 5, 6 defa N oı nitri kaim olur. Bu 
suretle 2, 3, 4, 5, 6 nitrli sellülozlar 
elde edilir. 

Pamuk barutunun esasr budur. Bir 
k11mın duhani yani füman hamızı azot 
ve üç kısım koyu hamızı kibrit i!e ya
pılan bir mahlut içine pamuk daldın
larak on b c'I '1 "1<~ ı • ., h-.. ı-1-ı-. Sonra 
saf ve bol su ile yıkanır. Huıule ge -
len cisim pamuk barutu veya fülmiko
tondur. 

Fülmikoton manzaraca pamuğa 

benzer. Kolay parlar ve yanar. Yanar· 

KACIT - Sellülozu çok olan rnııd• 
delerle kağıt yapılır. Bunun ba§lıcala• 
rı paçavra, odun, saman, algadır. 

Filtre kağıdı gibi bazı cins kağıtlar 
sırf sellülozdur. 

Fenol 
Formülü: C• Ha O H Molekül vezni: 94 

Fenol'c ticaret aleminde asidfcnilı 
derler. Renksiz billurlar halinde bulu• 
nur. Kokusu keskindir. Hafif ınahlÜ• 
lü tekerli ve tada maliktir. Koyu rııah• 
lülünün tadı yakıcıdır. Billurları 42 dc
recedc zeveban eder. 

Bu cisim potas, sud gibi esaslarlıı 
birle§crek fenat milihlerini vücuda ft' 
tirir. Şu halde hafif bir hamız mahiye· 
tindedir. Turnsolu kızartmaz. t· 
saalarla birleıtiği sırada gayet hafif bir 
hararet neıredcr. Fenat milihleri su· 
huletle tahallül ederler. Bunun için rrıah 
lüllrini kaynatmak kafidir. 

Fenat, küllere de benzer. Harrııı:" 
etmez. Halbuki hamızı karbon fc11at 
milihlerini tahlil eder. 

Fenat, keüllere de benzer. Hamı:ı: • 
larla esterler husule getirir. Fakat ta• 
hammuz yoli ile hamız, aldeti ve asetoıı 
tevlit etmez. 

Aıid azotik füman, banzolc olduill 
gibi Fenolc de tesir eder. Fcnolin 1, ı, 
3, gram idrojeni yerine N 0 1 cezri lca
im olur. Mübadelede mürekkepler bU' 
sule gelir. En mühimleri fenolin 3 id• 
rojeni yerine 3 No~ kaim olarak husule 
gelen C' H~ ( No:) ' O H = asit pikri~· 
dir. 

Asidpikrik san renkte mütebellir, 5\1 

da az erir l.ir cisimdir. İpek yünü sarıf' 
boyamakta müstameldir. Bundan bn,ıc
asid pikrik olsun milihlc.ri olan pikrat· 
Jar olsun hararet veya darbe ile patlat" 
hır. 

ken bakiye buakme~. F.:ula. h-.a.r•L:'.:t::=::~F.:~IQ.I asid p_ilai • alinde kullan~ 
neıreder. Dumansız barut bu cisimle lır. Tababette muzadı t ffun = det:• 
yapılır. cufektan onlrak istimal edilir. Saf ol • 

KOLLODYON _ Uç nitrli sellü- nuyan fenol haliılan · dezenfekte et• 
meg" c ve odunları rürümekten korurnıı • 

lozu eter ve küul mahlutu içinde eri- " 
g" a yarar. Saf fenol hafif mahlül hıı ' lirsek kollodyon hasıl olur. Bu cisim 
linde muzadı taaffün olarak kullanılır• 

yaralan hava temasından korumak ve .l"I' 
Kesif mahlülün istimali teh1ikelit11 ' 

ıafi İpek imal etmek için kullanılır. e 
SUN'I iPEK _ Kollodyonu kuv _ Cünkü cildi yakar. Pis kok1ıların < 

vetli bir tazyik ianesiyle camdan ma- ~funetin izalesi için fenol yerine ek&\ 
riya az keskin kokulu müşabihleri 1'1.1 

mul gayet ince borulardan geçirirler. 
!anılır. Havada hemen sulple~ir. Ve İpek ye· 

rine kullanılan bir takım lifler husule Fenol maden kömürü kataratinın JGO 
gelir. Bu liflerde patlamak hassası var· - 200 derece tcshininoten muknttııf 
dır. Bu haa&a münasip taamüllerle i- hale gelen zeytlerdcn çıkanlır. f.Jıl 
zale edilir ve hatta lifler yanamaz bir zeyt)er evvela hamızı kibritiyetle çall<ı'l' 
hale sokulur. narak tasfiye edilir. Sonra Sud ile ın~: 

SELLOLOID - Az nitr .~lı sellü- amele edilir. Bu esnada Fen:ıt dö •0 

lozu alkoüli kangre ile şiddetle tazyik yom husule gelir. Bu milh hamız• ki!Y 
ederek elde olunan bir maddedir. Ko- ritiyetlc tahlil edilince kibritiyeti ıod~ 
)ayca kalıplanır ve lehimlenir bir ci • ve fenol husule gelir. Mayii taktir '~; 
simdir. Boyacılıkta bir çok eıya ima• bazında mbrsak fenol mukattar bl 
linde, filmcilikte kulla:nl:r. B rivi:~ r.-~ halde tekasüf eder. 
:r.uru parlamağa müsteit olmasıdır. (Devamı v~ 

-- - - b b" dalı' koştu: Bir- harikutfdelik yapmak istiyor 1 söyle ... O Cemal Bey, u eve ır 1, 
du. Artık, bütün kozlarını oynıyacak- ayağını basmıyacak ••• Anlıyor musuıı 
tı.. Bi rdaha ayağını basmıyacak... Y olı''' 

••- Ya hep, ya hiç ... dedi. Benim ne 
azim ve iradede olduğumu görecekler.,, 

Şapkasını, ince mantosunu aceleyle 
giyindi. Çantasını eline aldı. 

Ve, bir çekmecenin önünde azıcık 

tevakkuf etti: 
"- Evet, görecekler'",, 
Çekmeceyi açtı. 
içinden, mini mini, madeni bir ci-

1<im çıkardı. 
Bu, babasının muhalefetine rağmen, 

geçen sene sabn aldığı şık bir taban
caydı. Bir kuyumcu dükkanında gör
müştü. Üzerindeki oymalara hayran o
larak, süs diye almı§b. 

"- Meğerse şimdi ne işe yarıyacak 
mıı." Iıte bunu dütünmemiştim ... ,, 

Şarjörü açtı. 

Alb kurıunu da yerine yerle§lİrdi. 
Bir tanesini, yerine sürdü. Emniyeti a
çıp ta tetiği çekerse patlıyacak hale 
geti.rdi. 

Derhal, kapıdan dı§arı çıktı. 
Fikret kalfa, onu bu halde görünce, 

bir fevkaladelik olduğunu anladı: 
- Nereye küçük hanım .. 
- Fikret Beye ... Dadı... Babama 

onu öldürürüm .•• l~te.... ef' 

Tabancasını çantasına koyarlc 

gösterdi.. l' 
Dadısının feryadı arasında so1'1l 

fırladı. 
11

• 

Türkan, ok gibi seğirtti; merdiv~ 
)erden aşağı indi. Kapıyı hızla kıı.P3 

Tank! .• 
Ve, fırladı, gitti ... 
Arkasından, Peyker kalfa, 

yere, bağırdı ,çağırdı, ağladı, 
dü. 

ı,ıl• 

Fakat, diğer hizmetçiler, onıı: ~ 
d'ter· 

- Ememmiyet verme! - De 1 cf• 
Küçük hanımı bilmez misin? .. Çok t 

ler söyler ... Hiç birini yapmaz.. e• 
- Bu sefer, halini pek beğcncı;:cı"' 

dim .. Büyük bir delilik yapacağıı ıı"' 
ziyor ... Fena halde korktum ... /\~rıfl 
bir ayak evvel, Beyefendi eve do t.'"' 

•'k J•" 
de haber versem... Belki o, küçu 
nımın izini bulur ... 

. . . . • • • . ıi " 
Biz, Türkanın izin! herkerıtcıt ;ı

yade tnkip edebiliriz .. Onun içiıt• ı; 
tiği yeri kaçırmıyalım... ~r) 

(Devarrı• 



• 

' 
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Ingiliz kadını ve mamadadı J 
1cznT_ Son sayfadaki resme ba-ı 

bir ~~hur seyyahlardan ihtiyar1 
lıı . Ustat macerasını anlatıyor: 
\'e~lterede bana pek fazla izzet 
la ikraın eden bir Lordun lstanbu 
~nıe~i üzerine, kendisine, ka
~aın evımde bir rıiyaf et çektim. 

için uiJ'&fırdık •.. Tetlip de değil ... 
Daha dofruau, Y.afma ..• 

lba adadmın yaptığı minimini dol 
~ıı ... pek beğendiler. Ben de bu 
d tkarane yemeğin kim tarafın 
~ Yapıldığım göstermek için bi
dhrı dadı kalfayı yanlarına getir
il · Bunun üzerine, Lordun karı-
111~cdeye kapandı. Mamadadı
"4lll ayağını öptü. 

ıı_ Zenci kadın, bizim huzurumuz 
'ot~ cesaretini ula göate
dt· tıdı. Hizmetçimiz olduğu için 
~ •Yalcta dururdu. 
~ ~t, Leydi Hintelon tarafm· 

ıordüğü ihtiram üzerine: 
~Otur, bacı ... demeie mecbur 

lbl. 

....._ Aıtafurulla, paıaci... -dedi. 
~ Otur, otur ..• 
~t!llllenin kenanna ilitti. 
\t~ üzerine, o da, Lort Hin· 

""illin karııma dönerek: 
ı.._ ....... Guruki, lfll1'Uki ! -diye eliyle 
~etti. 
l. lııailiz kadmı, bunun üzerine 
~döndü: 
•.:' Aradan otuz sene seçti. .. Çat 
~ unuttum ..• Anlıyorum, fa
~ ~fanuyorum ... Onun için, 
' erem ıahibem efendime lüt
tı...ı~iime ediniz: Huzurlarmda 

Fakat, Çat hükUmdarlrğı da ol· 
dukça kuvvetlidi. Buranın aıkerle 
ri, ilkönce, oklarla, yaylarla bize 
kartı koydular. Fakat, daha ~nra 
bizden tüf ekler yağma ederek, 
bunlarla üzerimize hücuma girit· 
tiler ... Nihayet, bizden, bir çok e· 
ıirler de almağa muvaffak ~oldu

lar ..• 

Heyhat, bu meyanda, zevcem 
Leydi Hintelon da ellerine eıir 

düttü. Tam on ıene, Çat gölü zen· 
cilerinin yanında kaldı. Biz, on· 
dan ümidimizi keımiıtik. Zira, ya 
kaladıklarıru ekseriya öldürür, ya 
hut yerlerdi. 

Karımın da böyle bir f eli kete 
uğl'amıt olacağını sanıyorduk. 

Halbuki, günün birinde, bir bu
km tertip ederek, zenci krallığı· 

nın bütün vannı yoğunu yatma 
ettik,hanedan iziımı batka. batka 
yerlere kaçırdık ... Hatta, rivayete 
nazaran, bizzat kralın kızı da 
kaçırılarak, M11ırda satılmıf .. 

Bu baskın eınaımda, hiç um· 
madığım bir saadetle kaqılaıtım ... 
kanma tekrar kavuttum... Hem· 

' de sai, salim ..• Pek güzel olmaıı· 
na rağımen kimıe ona iliıememit· 
ti. Fakat, onda, daimi ıurette, zen 
cilere kartı bir hürmet hi11i kal
dı ..• Y anlarmda eıir bulunduğu bu 
inaanlau daima yükıek ırk olarak 
görürdü... Lakin, bu derece hür· 
met ettiği de yoktu .•• 

• • • • • • • • • • • 
~ ederim, oturamam. 

"1'1'etle sordum: Leydi Hintelon: 
"'-' Atulıterem aahibeniz efendi· _ Beni esaret hayatımda bütün 

'-ti? ••• O da kim? felaketlerden himaye eden itte bu 
~itte kvııama hepimizi al- muhterem aahibemdir! ... ·dedi.· 
~ bize teref veren bu sultan... Kendiıi. hükuJDdarm kızı idi •.. Be 
~ ~ gBzle itaret edip mama da ni de, hizmetine aldı ... Ah, onun 
~&atermitti. iyiliklerini naııl unuturum ... 
1) )retten hayrete düıüyordum. Tekrar, yerlere kapandı. Dadı· 
&drnı: mm ayaklannı öptü. Şimdiye ka-
~ Guruki, guruki -diye ıırarda dar ·hükümdar kızı olduğunu biz· 

'•aındı. den gizleyen dadım, büyük bir te· 
11ltiliz Leydiıi: vazula: 

)b.."; Lfttfen tercüme ediniz ... -di· Etm O gu""nler g""" 
·~ - e ayooo... ""3'. 

!bu11rrane yalvardı. ti ayooo .•. diye itiraz etti durdu ... 

ti.~ de bunun üzerine, Mama· Fakat, dadımı Lortlar bize bı· 
,~...._, döndüm: rakm.k istemiyorlardı. Onu ala· 
~-liuzunınuzda utanırmıf, otu rak, lngiltereye götürmek arzu· 
~, dadı... ıunc:la idiler. Mama dadım iıe, ra· 
~ laran yok, ayoooo... Otur· zı olmadı. lhtimalki sabık cariye· 
~ &100oo ••• Eski günle geçti, bi2 ıinin maiyetine girmek fena.ama 

i \oyle oldak, ayoooo... gidiyordu. Hatta, Leydi Hintelon 
~ '-ı tözleri tercüme etmem üze- seyahate çıkarken, ona, mercan 
~di Hintelon, dadımın İı· gerdanlığmı hediye verdi. 

lir in dibine ıbaidat brdu. Aııl ehemmiyetli olan cthet, 
· lngiliz anlzade kadmm, bu 

bizde hizmetçi olduğunu öğrenme -..,.;.. , bizim mama dadmm ya· 1 
... -~ ıine rajmen, ngiliz kadım, dadı· 'f.. Obınnaaı? .•• Havsalanın ala ma, daima yükıek bir tahıiyet di-

~11 değildi. Ne oluyordu? 
d Ye bakıyordu ... Onun oğlu odaya l'lll: 

' -'ıt- 1 girdikçe bile, tehzade girmit gibi )\ -.yleyin, kalkam... ıkemle· d B .. ·1 
Gh...... ayağa kalkıyor u... ütun zencı e 
c ~ •• -dedi.· Bak, beni u· 

1 
kk" d" rd 

ri yükıek rrk te i ı e ıyo u ... ~ ~ , kendiıine memlekette ... ~ı· Eıir zihniyeti iliklerine itlemitti. ~ lllıiz terbiyeyi de unubna· 

~ l.lkin, gelgelelim Çatcayı u· ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!(!!!!!H!!!!!a!!!!!t!!!!!l!!!!!ce!!!!!!S!!!!!U!!!!r!!!!e!!!!!y!!!!!y!!!!a!!!) ~ 
t.;.j""• Ah dangalak ••. 

' '-ı İııin yanaima f&P fap vur· 
~ ~ltifat üzerine, lnıiliz ka· 
-. ..... ~di. Mama dadımın ayağı 
'-~ daha öptü. 
~ '-Jaiyet kırıcı manzara kar 
~ lort Hintelon ırkılıyordu, 
)~ ICan.au kolundan tuttu. 
~ lr.ıciırdı. ilkemle üıtüne 
~ ~ • Soııra, bana dönerek iza· 

ltcli: 
• '.. . . . . . . . . \ t:ia_ ~~nçliiüniz&le, '.Afrika • 

'- ~tolu civanndaki bir krallı 
' ~hat olmu!hJk... Üzerleri· 

ler ~Har, ~lan tedip 

LÜKÜS 
HAYAT 

3 Perde 

Yazan : Ekrem Reıit 
Besteleyen : Cemal Reıit 

Havalar' yağmurlu olduiu takdirde 
temıiller kıtlık sahnede verilecektir. 

... 
Marm~rasda~ Halice! 

I stanbul qelecek qıl qepyeni bir 
gezinti qeri da/ıa ka:,~'l!'L~~:ımeyin! s. 

Topkapı • Florya to•••ının ba9l•ngıtj yeri 
Öyle anlatılıyor ki gelecek yaz ileri kırlarda ise Çoban çetmeıi-

1.tanbuldaki gezme yerlerinden, Veli Efendi - Çırpıcı - Büyük 
piyasa caddelerinden bir çokları· üzüm bailan - Kazıklı - Mün· 
nın papuçları dama atılacak. zevi bahçeleri - Keçe.uyu - Val 

Ortaya yepyeni bir gezme, de ıuyu ıibi daha büyük ve daha 
tozma yeri çıkacak, tehir halkmm namh meıire yerleri de caba! 

bir çoğu aktamlan buraya dökü· Dütünün timdi, etraf mda za· 
lecek, hele Cuma günleri buraıı ten bu kadar ıezinti ve ejlenti ye
bqan bata inıan, araba, otomo-
bil, biıikletle dolacak ve bu yep· 
yeni, upuzun gepgenit piyaaa cad· 
desinin çevresindeki bahçelerle 
bostanlar tam minasile birer me· 
ıire yeri olacaklardır! 

Marmara - Haliç aıf altlı bul· 
vanndan bahsetmek istiyorum ... 
Bu yılın cümburiyet :bayramında 

kmız bu adem bu yeni yolun bir 
kat daha güzelletmeai ve buruı· 
nın hakikaten emıalıiz bir tekil 
alma11 için bana ne demitti: 

-" Yedikuleden Topkapıya 

kadar yolun aol tarafında genit ve 
derin hendekler vardır ve ıene 
Yedikuleden Topkapıya kadar yol 
initıiz, çıkıtıız, düm düzdür. Ol • 
du olacak, Y edikule sahilinde a • 
çılacak küçücük bir kanal ile bu 
hendeklere ıu verilıe Marmara sa· 
hilinden Topkapıya kadar içinde 
kayıklar, sandallar, motörler itli· 
yen güzel bir dere meydana gelir 
ve iıte o zaman buraaı dünyanın 
en güzel yerlerinden lbiri obnuı o-
lur !,, 

Ben bu fikrin uyıun ve akla ya• 
km olup olmadğım tehirleri imar 
ve ıüıleme itlerinde ihtııaı ıahi • 
bi olan operatör Cemil Pata ile 
Celil Esat, Cevat Rüttü, Liman 
Şirketi müdürü Hamdi, Şehir Mec 

yukan taraftan dörtte üs buçuk kıs 
mı bitecek olan bu otuz metre ıe· 
nitliiindeki büyük yol biç tüphe • 
ıiz ı.tanbulun en güzel yolu ola· 
caktrr. Zaten kır tarafı gittikçe 
ballarla, bahçelerle bezenen bu 
yolun yakm iıikbalini timdiden 
kestirenler gelip oralarda kahve, 
gazino, bahçe açacak yerler arı· 

yorlar. Eıaaen tebrin en ıüzel yer 
leri olan bu yeni yolun uzandığı 
yerlerin bir tarafına vaktile me· 
zarlıklar yapdmıt olmasa imit bu 
gün oraları Şiıliye, Nipntatma fi· 
lan hakikaten tq çıkaracak bir 
manzara göateridi. itte yeni ya • 
pılmakta ve büyük bir kısmı bu 
ıeneki Cümhuriyet Bayramında 
bitecek olan Marmara - Haliç u 
faltı, bir kaç yıl aonra, latanbulun 
harabeler, viraneler ıemti denilen 

Marm•ra • Halltj aafaltının ortaaından bir manzar• 
ri olan bu yol yarın tamamile bi· 
ter de tehrin en büyük, en güzel 
bir aıfalt bulvan halini alırsa o za 
man düfiinün bütün buraların 
manzarumı ! 

Şaka değil ama, bu fikri ıeçen 
ıene bana Y edikulede biriıi açmq 
tr. Fakat ıiz bana bu fikri açan a • 
damı, bani bir zamanlar latanbu· 
lun ıüılenmeıi için projeler yapan 
bir ezhar mütahuaııı Baıri Bey 

liıi izaaından Adalı Avni Beyler
le Nakiye Hanımefendiye ve gaze 
telerin bütün fıkra yazıcılanna ao 
ruyorum: 

- Siz ne deniniz bu fikre 
efendim, Yedikuleden Topkapıya 
kadar aun'i bir dere yapılım mı, 

yapılmaıın mı? Ve yapılırsa için· 
de kırmızı balıklar mı yüzıün, be
yaz balıklar mı? 

Oaman Cemal 

bu ~~ ~~ ~~· h-~~~~--~-~----~-~~~~~~~~~-~~ 
le yeni atadyomun da oraya çok 
yakm olmuı bu ciheti büsbütün 
tanınmaz bir hale getirecektir. 

Bunun için bakıyorum, Y ediku· 
)eliler seviniyor, Silivrikapılılar ıe 
viniyor, Topkapılılar aevınıyor, 

Edimekapılılar ıeviniyor, Eğrika· 
pılılar seviniyor! Tabit bu emıal· 
ıiz yeni yol Bakırköylüleri de ıe • 
vindirecektir. Çünkü bu yol bitip 
te latanbulun en büyük ve en gü· 
zel bir gezinti piyaaaaı halini al· 
dıktan aonra Bakırköy kırlan da 
ıehrin birinci umf sayfiyesi tekli· 
ne gelecektir. 

Şimdi toprak teaviyeıi yapıl· 
makta olan bu yolun üzerindeki 
ıezinti, tozuntu yerleri, meıire 

mahalleri fUnlardır: 
Y edikulede haatane bahçesi -

Silivrikapı drtanıında Tepeba· 
ğı - Mevlinekapı dıtanıındaki 
dutluklar ve Kozlu çaym -Top • 
kapı dıpnıında ve Florya ıoıeıi 
üzerinde Şehiılim bahçesi -Top 
kapı ile Edimeliapııı arumda 
Beylerbeyi çetmesi ve Bayrampa· 
sa - Edirnekap111 dıtında M11ır 
tarlası - Otakçılar Ç&J.1!_1 ... Daha 

Reaim, "Polo,, denilen bir nevi 
atlı top oyununa aittir. Bu oyunu 
oynıyanlar, bir taraftan elle. 

deki deinekle yerdeki topa isa
betli olarak vurut yapmağı göze-

tecekler, bir taraftan da bindikle
ri atı harekete söre idare ~ecek
ler .. Atın yanlq bir yürüyü! veya 
dönüıü, vuruıu bota çıkanr. Bu 
itibarla, OJ.UDUD kazanıJ.mumda 

abn da b"emen hemen yan yarıya 

rolü vardır. 

Reaimde görülen at, lnailterede 

en iyi "Polo,, oyıuyan bir at ola· 
rak tanınmqtrr. Bu at, üzerinde

ki adamm kencliaini ıevk Ye ida· 
resine hacet bırakmadan, kendili· 
ğinden oyunun icabına uygun o

larak vazixet almaktadD'. 



~~~6~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~BER-Akşam Poda~ 

Hitİer" a i i teh. i e Bulgar zuJmünün 

d d 
bir listesi daha 

teh it e iyor (Uat taraı. ı inci oay>fada) 

.(Uıt tarafı ı inci sayıfada) ı B H 2 - Razgrat kazasının Kalava . ugün ariciye Vekaleti proto· 
muma müteeuiftir. kol dairesi ,ef vekili Mütfik Sel&- köyünde Solak oğlu Hüseyin e • 

"Timeı,, gazetesi diyor kı" .. · B Al fendi 20 mayıstan beri bir kac mı ey man sefaretine giderek ~ 
Bu talihin zalim bı"r darbesı·dı·r. h 'k. defa dayak yemiş, tehdit edil-iı umet namına taizyede bulun-
"Nevı Chronicle,, M. Hitler.in muştur. mi§, nihayet ailesini bırakarak 

tehlikeli ihtimallerle dolu bir yol p · 2 (A A ) Türkiyeye kaçmıştır. arıs, . . - Havas a· 
tuttuğu kanaatindedir. janaı bildiriyor: 3 - Razgrat kazasının Dü§tÜ· 

Nevyork, 3 (A. A.) _ "Nev- Gazeteler, eski Almanya ile bak köyünden dört Türk köy ke-
york Times,, gazetesi Almanya • yeni Almanya arasında halihazır narında hayvan otlatırlarken yan
nın M. Hitlerin idaresi albndaki vaziyetini tutan ihtiyar Maretali larından içinde birkaç Bulgar 
istikbalinden bahsederken diyoı· hükumet namına taziyede bulun· bulunan bir arabn geçmi tir. Ara-
ki: bahsetmekte ve Hindenburgun hanın içindeki Bulı;nr korucu 

"Harict idaresizlı'klerden zı'· f h. Türk köyliilere: ve atının mü ım meseleler doğu • 
yade M. Hitleri dahilt kanııklık· racağını yazmaktadırlar. Vaziyet -Hey! Oralarda hayvan ot· 
lar tehdit etmektedir. b d' . • latmak yasaktır! .. ·dedikten sonra tamamen te arüz etme ıği ıçm 

Aylardanbcri hükumeti idare gazeteler, M. Hitler ile Alman tüfeğini doğrultarak ateş etmi§, 
edenlerin zihinlerini itııal eden ve ordusunun hu itte ne gibi rol ifr zavalh Türk köylüsünü vurup öl
halkı ağır endişeler içinde bıra· edeceklerini kestiremiyor. dürmüştür. Bulgar korucu yaka· 
kan yiyecek ve erzak azlığı, bari- ============== lanm1 sa da kendisinin bu iti sar-
ci ticaret, •anayi ve maliyeyi aıa- Bugu·· nku·· ho11uk1a yaptığı an1a,.ım11 ve 
liadar eden büyük meselelere, bir serbegt bırakılmııhr. 
hal çaresi bulunmuf değildir. l } 4. - Yunus Aptal köyünden 

Bu meseleler, §İmdi en yüksek a yarış arı bir Türk araba ile kasabaya gi-
ealahiyeti elinde tutanı, kendisi Bugün Veli Efendi kotu yerin· Üerken karııdan gelen bir araba 
veya müıavirleri tesirlerini hafif- de saat ikide bet yarı! yapılacak- yolunu kesmİf, içinden inen Bul· 
1etmek 'için bir şey yaptıkları tak- tır. Birinci yarış 20ÔO metre mesa· garlar bu Türkü fena halde döğ· 
Ciirde, bir liara bulut gibi takip e· feli dört yaftan yukarı yarım kan dükten sonra savufup gitmişler -
Ciecektir. Arap at ve kısraklarına mahsus- dir. Şikayet ve tahkikat hiçbir ne· 

Berlin, 2 (A. A.) - Alman ka- tur. Bu ikoıuya on at ittirak ede· tice vermemittir. 
bin~ıi, dün ıaat 14 ten 23.30 aka· cektir. 5 - Razgratta jandarma vaaı· 
Üar içtima etmiıtir. Birinci yarıı üç yatındaki yerli taıiyle hükUmete çağrılıp dayak 

Berlin, 2 (A. A.) - Müdafaa haliı kan İngiliz taylarına mah· yiyenler ıunlardrr: Karadeniz 
,. nazın ve Alman ordusu haıku • ıuıtur. Mesafeıi 1800 metredir. gazetesi ıahip ve batmuharriri 
'mandam Jeneral Von Blomberg, Bet tay girecektir. Üçüncü yarı§, Arif Necip, Evkaf encümeni Re
, ot"Clu ve ba.h.riyeye 15 günlük bir dört ve daha yukan yaşta yerli, isi bakkal Mehmet Sadık, Bakkal 
matem yapm lanm bildiren emir· yarım kan Arap atlarına mahıuı· Ahmet ~agıp, Turan cemiyeti 
namede Hindenburga beliğ bir tur. Mesafesi 2400 metredir. Bu Razgrat ıubesi reisi Kavuklu oğ
tarz"da tazimlerini bildirdikten lioşuya altı hayvan girecektir. lu Hakkı, Tevfik Sıtkı, Turan Ce· 
sonra 'demiştir ki: Dör'düncü l<oıu üç ve daha yu· miyeti Razgrat katibi Hafız Ah • 

"Alman imparatorluğunun li • karı yaıtaki halis kan lngiliz at ve met ve sair bazı münevverler .. 
'cleri Adolf Hitlere tam bir itimat· kıaraklarma mahsustur. 2000 met Karadeniz gazetesi sahibi Arif 
la, Almanyanm istikbali yolunda re mesafeli bu koıuya on at gire- Necip beyi müteaddit defalar 
yürümekte "devam edeceğiz.,, etiktir. ' Kaymakamlığa götürüyorlar ve 

Bertin, 2 '(A. A.) - Bütün res· Be§inci ve ıon lio§u, üç ya§m· birçok tazyiklerden sonra serbest 
mt daireler, milli cenaze gününe daki yerli yarım kan İngiliz tay· bıralÖyorlar .. Arif Necip Bey Ka· 
kadar - o gün de dahil olmak Ü· lanna malisustur. Mesafesi 1200 valerya garnizonuna kaptan Spir 
zere - l>ayraklanm matem ala- metre'dir. donof tarafmdan götürülmüt ve 
meti olarak yanna indirecekler- ----- 'dayak atılmıttır. Arif Necip bey 

. air. Madam Annik halen haata yatmaktadır. Kapta· 

Halk da ayni tarz.da liareket •• } •• d kurtuldu nm arkada.şı da Ahmet Ragıp ve 
etmeye davet olunmuştur. Kak 0 Um en Mehmet Sadık Efendileri iyice 
lik ve protestan kiliseleri maka - Dün akıam üzeri Mehmet Pata döğmüıtür. 

· matı millt cenaze gününe kadar, yokutu civarında Nev'iye cadde . Kavuklu oğlu Hakkı Efendiyi 
her gün aktamlan saat sekiz ile sinde 47 numaralı evde cinayetle Briıtof dairesine çağırtıyor ve 
Cloliuz arasında matem çanları neticelenmesine ramak kalan bir bir hayli saçma, sapan sualler 
çaldıracaklardır. hadise olmuıtur. sorduktan sonra fena halde döğü· 

Ayni müddet zarfında bütün Madam Annik isminde bir ka· yor. Bu dayaktan sonra Turan 
tenlikler, tiyatro ve musiki ve bil- dın, bundan üç ıene evvel zevci cemiyeti Razgrat şubesi kapatıl· 
cümle oyunlar tatil olunmuıtur. Melkisedeğ'i bir kadını metreı mııtır. Bu kapanma resmi surette 

Bütün devlet memurları, on bet tuttuğu için terkederek Halıcı oğ- değildir. Varnadaki jimnastik 
gün matem alameti olarak ıiyah }unda Erenler sokağında 8 numa· kursuna devam etmek için gönde
liol sargıları asacaklardır. Cena • rah evde yerleımiıtir. rilmek istenen iki gence hükU-
ze günü, bir 'dakika sükut muha- Annik kocasile uzun müddet met müsaade etmemittir. 
faza edilecek ve bu müddet zar • 
fmda bar türlü it ve nakliyat ta • 
mamen duracaktır. 

Berlin, 2 (A.A.) - Alman or· 
<lusu batkumandanı, ordu ve do
nanmanın derhal M. Hitlere sada· 
kat yemini etmelerini emreyle • 
mittir. Yemin şu suretle edilecek
tir: 

"Allah huzurunpa, mukaddes 
bir yeminle, Almanyanın ve Al • 
man milletinin reisi Adolf Hitle
re bilakaydüıart itaat edeceğime 
yemin ederjm. Bu yeminitni yeri· 
ne getirmek için her dakika kah· 
ram an bir asker gibi hayatımı f e · 
·daya hazır bulunacağım.,, 

Berlin, 2 (A. A.) - Mareıal 
Hindenburg Şarki Pruııyada Tan
nenberg harp meydanında gömü· 
lecektir. 

Ankara, 2 (A. A.) - Alman 
Reiıicümhuru M retal Fon Hin· 
Clenburgun vefah dolayısiyle Rei· 
ılcümhur Gazi Mu5taf a KemaJ 
Hazretfori Ye Hariciye' Vekili Dr. 
Tevfik Rü~tıi Bey taziye telgraf
lan çekmi§lerdir. 

dargın durmutsa da kocasının ak- ============== 
rabaıına darılmamıı ve evlerine Köfteci Kamil 
devamda bir beiı görme.mittir. 

Madam Annik artık kocasının hastanede öldü 
kendisini unuttuğuna hükmede
rek bu ayrılık neticeıinin neye 
varacağını ıormak ve ne türlü ha
reket edilmesi lazım geldiğini an· 
lamak üzere evvelki gün akıam Ü· 

zeri görümcesi Madam Surcpenin 
evine miıafir gitmi§ Madam Surc
pe de (gelmitken bir kaç gün kal) 
diye Anniği misafir alakoymu~-

Çemberlitatta köftecilik yapan 
Pito tarafından iki kur§unla yara· 
lanarak hastaneye kaldırıldığını 
yazdığımız köfteci Arnavut Ka
mil dün gece hastahanede ölmü9-
tür. Cesedi morga getirilmiştir. 

Yakalanan Pito da adliyeye tes· 
lim edilll'Jştir. 

tur. d ilk mektep muallimlerinin 
Madam Annik o gece ora a 

kalmıı. dün artık evine gideceği ders saatları 
bir sırada kapı çalınmı§, kapıyı llkmektep muallimleri önü .. 
da Madam Annik açmıf, kocaGile mfü deki ders senesi batından iti
kartı karfıya gelmittir. baren haftada 26 aaat der& 

Annik hemen yukarı fırlamış okutacaklardır. Muallimler §İm • 
iae de kocası birdenbire bıçağı çe- diye kadar haftada 20, 22 aaat 
kerek arkasından ko§muf, tam hı- ders okutmaktaydılar. Bot saat • 
çağını ıaplıyacağı sırada kiracılar lerde .ır. ilave muallimler ders ve· 
tarafımlan kolu tutulmuıtur. Bu riyor~.udı. 

suretle Madam Annik ölümden H:ıl:.er aldığımıza göre ilave 
kurtulmmıtur. Melkisedek nezaret , muall'n.likler kaldırılacak ve hı' 
altındadır. ' muall:mler yeni açılacak mektep· 

lere gönderileceklerdir 

3 A§ustos 

Avusturya ihtilali 
Berlinde biliniyormuş 

-tt f . ııS' 
" ( ~ıt .~~r.~ 1 .~ ınci sayıfada) 1 almaktadır. Bu ıefer 22 te?'.rrı M· 
Doktugumuz kan, sade- A- da yani Avusturya batvekıh I 

vusturyanın sulh için deği 1 Dolfuıu n katlinden üç gün e'le, 
bütün dünya sulhu için feda edil- Berlin ajansından bet klite rı.1111'1 • 
mi9tir. Asilerin galebesi, met'um tı. Yaktı ıeldiii zaman "A\'ıl~ 
bir kar19ıklığa ve çok ağır bir harp turyada halkın İsyanı ba;hfil ıle 

hd •d• " •• A " O şl• te ı ıne muncer olacakt!. Huku· nefredilecek olan bu kli elerın 
met, işsizliği ve sefaleti hafiflet- tın~a tunlar yazılı didi: 
meği en büyük vazifesi telakki et- ı _ infilak ettirilen Viyarı• 
mektedir. 

A vuıturyanın "Büyük Alman 
vazifesini tahakkuk ettirmeği de 
Avusturya için ''Dent&chtum,, içir 
ve bütün dünya iç_:in vazifemiz ola· 
rak tanıyoruz. Her şeyden eve! 
dahili sulh ... 

Sulhu, silah ve bombalarla ka -
rıştıran herkes, en fakir vatanda
fın menfaati ve Alman milletinin 
hakiki menfaatleri aleyhine müca 
dele etmiş olur. Size vatanın se· 
lamlarım ve teşekkürlerini bildiri· 

radyo istasyonu. . 
ıt' 

2 - Kıyamcılnr tarafından 
cal olunan bal' veknlet bine.•1• ~1 

3 - BL"-ş v;kalet iç.in yaPt~. 
mücadelede ya~·alanarak ölen 

Dolfuı. t' 
4- Kıyar. cılar tarafından ttı 

kif edilen M. Fey. , •je 
5 - Yeni kabineyi te§kıl 1 

meşgul olan M. Rintelen. rt 
Birincisi müstesna olmak üte. 

bütün bunlar tahakkuk etaıi§1~'. 
Binaenaleyh Berlin AvusturY1 1

•
5 

~· yorum.,, yanından ve M. Dolfusun öldür 
Belgrat, 2 (A.A.) - Yen iden leceğinden üç gün evel haberdıı" 

335 nazi. Yugoslavyaya iltica et· d 
ı. o 

miıtir. Bunlar, Varajdine gel· Londra, 3 (A.A) _ Ronı~d"'• 
mitler ve hapsedilmişlerdir. gelen haberlere göre Avust\lı1ii' 

Heimatschutzbunda kartı Lava· ve İtalya hükumetleri, Viyan• ~I· 
mondt' da üç buçuk gün harp ettik· kiimetinin son suika~tlarda ,. 
ten sonra naziler, ağır topçular. ki ~ bil r many nın suç orta ıgım fe!I Jef 
alev ve bomba makineleriyle mun· d d b k d ıet en osyasını, üyü e\' 1 , 

tazam ordunun gelmesi üzerinr Berlin hükumeti nezdinde nıtl0~ 
çekilmeğe mecbur olmuılardır. halede bulunmak isto::iikleri tJ t 

Bunlar Yugoslavyaya 18 otobfü dirde, eııas olarak teliıl.ki etnıe~I 
12 kamyon, 6 otomobil, 400 tüfek dirlP.ı·. 
6 mitralyöz, 500 süngü ve 60 bin Bu hususta lngilterenin vaı:İ); 
kurtun ile gelmişlerdir. ti, Avam Kamarasında Sir Cotı ~ 

Naziler kollarındaki gamalı haç mon'un tarif ettiği ~ckilde k!llıtı~. 
iıaretlerini sökmek mecburiyetin· ta devam ediyor. İngiltere h~~·r 
de kalmı,lardır. meti bu yolda bir te§ebbüse i1~,1 

Nazilere Almanyadaki dostları meye hazırlanmakta değildir· 
para göndermektedirler. Ve bu. h ı b d k dif· 
küçük şehrin ticaret hayatı için öy e ir §ey üşi!nmeme tey 

faydalı olmaktadır. G t hl• k • de~ 
Bugün Yugoslavyaya iltica e · az e 1 eSIO 

den Nazilerin miktarı Vara!dindc korunmak İÇİI1 
509, Belovarda 319, Po)egada · 
173 tür. (Üst tarafı 1 inci sayıfada) . 
Almanya hadiseyi protesto 

etti 

Berlin, 2 (A.A.) - Alman İı· 
tihbarat bürosunun bildirdiğine 
göre, geçen gece bazı Henmweh
rene mensupları Alman ajansının 
Viyanadaki hususi muhabirinin e
vine girmitler ve V. von Hahni 
tehdit ederek faaliyeti hakkında 
izahat istemi§lerdir. Uzun bir 
münakaıadan sonra M. von Hahn, 
Heimwehren mensuplarını evını 

terketmiye ikna edebilmiıtir. Al · 
man sefareti derhal Avusturya hü
kumeti nezdinde hadiseyi proteı· 
to etmİ§ ve Avusturya hükumeti 
bu hususta tahkikat yapacağını 

vadeylemiıtir. 

Viyana, 2 (A.A.) -Havas mu· 
ha birinden: 

Baıvekil Schuııchnigg'in bir ak· 
şam gazeteıinin iddia ettiği gibi, 
M. Muaolini ile müzakere etmek 
i.1zere yakında Romaya kitmek ni 
yeti yoktur. 

Berlin, 2 (A.A.) - Avusturyt 
ba!vekili M. Dolfusun istirahati 
ruhu için b\lgÜn bir ruhani ayın 

yapılmış ve M. Hitleri M. von Pa· 
pcn temsil etmi§tir. 

Ayinde bütün sefirler heyet: 
hazrr bulunmu§lur. 

Avusturya hadiselerini Al· 
manya U~ gUn evvelden 

biliyormuş 

Paris, 2 (A.A.) - Havas ajan· 
sı bildiriyor: 

Journal gazetesi, Strasburgdan 
aldığı !U telgrafı neşretmektedir: 

Mebus M. Walterin müclürü ol· 
duğu Eslaesser gazetesi Berlin a· 
janaından muntazaman klişeler 

Röyter ajansının da teyit e.lr 
ğine nazaran, maddeler §\1111' 

dır-. ~ 
1 - Hava nazırı tarafından .f 

bul edilmiş şekle uyıun olrrı" 
aaz maskeleri satılamaz. ~ 

örneği nezaretçe aörülmek 1&ı1 

gelir. 
2 - Gaz maıkelerinde ş,,ıİ 

nin imıi bulunmak tarttır. ,, 
3 - Gaz mukeai ıatılırket1 ; 

tın alana dayanıklılığının der"' {
hakkında teminat vermesi ~(ıj~ 
dır. Bu müddet zarfında hır }ıı! 
bozulursa yapmıya mecbur tr 
Ayni zamanda mu!l kullans~.; • 
m ve mu haf aza yollarını da 0 

retmek zaruretindedirler. ( 

4 - Gaz maskelerine ıahİP rl 
lanlar bunu belediyenin lab0~' JI 

varında bir ücret mukabiJııl' 
tecrübe edebilirler. o~t 

5 - Müfettiıler, piya•" ~ç 
gaz maskelerini herhangi Jtlf11f 

da muayene hakkını haizdirle~f 
F ranıada, bu husustaki tt ~ 

dat, yapılan bir tak!m hilefef•,r 
't1 ' ortaya kıymetsiz maıkelcrı ~' 

karılarak, halkın aldatılrrı••1" 
doğmuttur. tfl')'(: 

lngilterede, bütün halkı J<I 
temel bir hava hücumuna d•~ 
talim etmek yolundaki te 
ııklaımaktadır. 

' -~ •tll 
Seyfi bey Ankaraya gı ~, 

E ık• •• A A l k /.fi vvc ı gun anı o ara .. 11' 
raya giden İstanbul güınrÜSiJ1' ti 
müdiri Seyfi beyin gelece ~el 
martesi günü lstanbula dôll 
bekleniyor. 
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TAHTA KURULAR 
KORKUNÇ 

birer kabusturlar 
••• onları FLiT ile öldürünüz. 

Bir tahta kuru11unun ıaırıtı kuv· 
vtıtll ve ı.vnı zamanda zararlı bir 
l7tırap verir Tahta kuruları, bu· 
lkftırıcı ha11talık1arı bir evden 
dı~erlne Uıtırlar. Onıar kola) ko· 
lkv öımeı ve bunun için dlr k i 
ldl hataraı öldürllcü maylıeı 
tahta ku ruıarına ka ,,, teal r&l7 

~~,,~~~~ kaıırıar. Bunları ötdllrmek için 
~ FLli dört harfll F·L·l·T tedarik 

ediniz. S iyah kufaklı ve aekeı 
reılmll sarı tenekelere dikkat 
ve onıarı mualrren talep edlnl:ı. 

tb"tıt:.H - Mkşam 9'0:...::•:.=t::.:a:::•==•============-==============~=='== 

~- Kimyager -~ /' 
HUSAMEDDiN 
Tam idrar tahlili 100 kuruftur. 
Bilumum tahlilit. Bahçekapı, 
Emlak ve Eytam Bankası kar· 
9111nda izzet Bey Hanı 

lıtanhul dördüncü icra memur· 
]ı R'-ndan: 

SAT 1 E 
tarafından Veresiye •• 1ııan 

elektrik cihazlari sayesinde 

Tamamı dokuz yüz liralı kıy· 
meti muhammeneli Akıarayda O· 
ruç Gazi mahalleıinde Külhan 
sokaiıncla eıki 5 yeni 5 N. h bir 
bap ah9ap hanenin tamamı açık 
arttn maya konulmuı olup 2/ 8/ 
934 hnihinde ıartnameai divan • 
haneye talik edilerek 8/9/ 934 ta· 
rihine müıadif cumartesi ıünü 
ıaat on dörtten on altıya kadar lı· 
tanbul 4 ncü icra dairesinde açık 
arttırma ıuretiyle satılacaktır. 
Arttırmaya ittirak için yüzde ye· 
di buçuk teminat akçesi alınır. Ve 
müterakim verıi ve belediye, va· 
kıf icareai mütteriye aittir. Arttır· 
:-na bedeli hi11eye isabet eden mu· 
hnmmen kıymetin yüzde yetmit 
beıini hulduiu takdirde mütteri · 
sine ihale edilecektir. Akıi halde 
en çok arttıranın taahhüdü haki 
kalmak üzere arttırma on bet ıür 
daha temdit edilerek 23/ 9/ 9341 
tarihine müıadif pazar ıünU aaat 
16 Ja yapılacaktır. Bu ikinci art
tırmada arttırma bedeli muham • 
men kıymetin yüzde yetmit beti 

SA YFiYEDE RAHAT 
YEDi SATIŞ MAGAZASI : 

Metro Han Bey otlu Telefon 44800 
Cumhuriyet meydanı Taksim 

" 
40918 

Necati Bıy caddeai Salı Pazarı 
" 

43439 
Elektrik EYi Beyaııt 

" 
24577 

MuYakkitbane cad. No. 83 Kadı kay " 60790 
Şirketi Hayriye iıkeleai Üıküdar 

" 
60312 

23 Ni11n caddeai No. 19 BUyDlıada ,, 55128 
tutmazıa 2280 N. h icra kanunullı.-•••••••••••••••••

~~~---~~--··---------------~ ~~~u u~ pri b~I~ 
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Kahve ve Gazinoculara 

ikramiyeli en ala 
ve nefis 

l !\nadolu kuvvet macunları ( 
J"' :1; al 9C'itleri taY&iyı: ederiz; Erbabı bilir lcz.zatlni 

Adedi 1 kuruta kadar verilir 
Galata : Kölemen sokak No 4 Kem~nkeş 

Mahallesi T. 40058 

• •g :ti'#'ft 

Türk edebiyatının en güzel 

eserlerinden biri: 

Ayaşlı Ve Kiracıları 
Büyük ROMAN 

Yazan: M. ş. -
Kitap lıalinde çıktı, f iatı elli 
kuruş, satış yeri V AKIT yurdu 

Bu eseri mutlaka okuyunuz! 

Nafıa Vekaletinden : 
11 Ağuıtoı 934 Cumartesi gUoU münakasası icra edilecek 

01•n. Afyon· Antalya battı birinci kısım inıaatına ait mukavele 
ProJeainde yanlı geçit t.ribi 30/6/935 ve ikmal tarihi 1/9/935 
~ak taabih edildifi ilin olunur. (4333) 

11,111 
Yüzme 

Müsabakaları 
ili V ~~iT ıazetesi her sene oldu
~·· ııbı bu sene de büyük yüzme 
,,~baıcaları tertip etmiıtir. Mü· 
1ı·· lkaıar 10 Aiustoı Cuma gü· 
's~~Pılacaktır. Her ıporcu ıence 
lt ":''lt· lıtirak için VAKiT gaze· 

..... ,. d"d 
iı· ım ı en müracaat ederek 
l~t:t Yazdınna1t kafidir. Kazanan 

.. tn4kA 

2004 N. h icra kanununun 126 n· 
cı maddeıine tevfikan ipotek ıa • 
hibi alacaklılar ile diier alika
darb.rın ve irtifak hakkı ıahiple· 
rinin bu haklarını Te makbuzla, 
faiz VQ maıarife dair iddialanm 
evrakı müıbiteleriyle yirmi gün 
içinde Baireıine bildirmeleri la -
zmıdır. Aksi halde hakları tapu 
ıicilleriyle ıahit olmadıkça satıı 
bede:inin paylaımuından hariç 
kalırlar. Ali.bdarlarm itbu me • 
vaddı kanuniye ahkamına tevfi • 
kan hareket edilmek ve daha faz· 
la malumat almak iıtiyenlerin 
934/698 doıya numaraıile memu· 
riyetimize müracaatları ilin olu · 
nur. (200) 

HABER 
Akşam Postası 

1 darehan .. i ı 
ISTANBUL AN 

KARA CADDESi 

reıcraı ~iST.\Niüi fL\UEJC 
Telefon Tun 23812 idare: ı.ıs10 

r- ' ABOrtE ŞERAiTi 
ı ı e u aylıl& 

TUrkl1eı 120 SM 690 t%.50 Kre. 

l:cnebh 160 üo 1140 uno 

ILArt TARiFESi 
rıcareı UAnJa.nn.m aatm ll.60 

Reem1 UlnJaı 10 kuruıtur. 

Sahibi ve Neıriyat Müdürü: 
HASAN RASlM 

Buıldıtı yerı (VAKiT) Matbaaıı 

Tt:J Q. K iVE 

llRAAT 
BANKA51 

-DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T~bD~Q 

Kat'ı alaka 
Karde§İm Cihat Aıım beyir. 

ıahıım ve yazıhanemle maddi ve 
manevi hiçbir alakası olmadıiı· 
nı, nam ve heıba1ma hiçbir meb· 
lai tahıil ve kabza mezun bu· 
lunmadığını ve bu suretle kendi 
sinin namıma yapacağı müraca· 
atların hükmü olmayıp bana biı 
zimmet ve mes'uliyet tevcih et· 
miyeceiini dost ve münasebette 
bulunduğum zevatın nazarı ıttı 

• • !aına arzeylerım. 

Bahçekapı, Anadolu Har 
No 35 Tüccar komisyoncu 

Nihat A11m 
(1654) 

Dre Hafız Cemal 
• 

Dahili hastalıklar· r-: :•tthasııaı 

Cuma ve pazardan batb ıilnlerde 

~leden ıonra ıaat 26 d~ 6 ya kadar 
htanbulda Divanyolunda ( 118) nu· 

maralı huıuıl kal»in .. incle baatalanm 
kabul edv. M~yen.t.u• .e ev tr ' ,. 

fonu: 223~d. 

Y uhk ilcametalh ttlefonu Kandili 
38 - Beylerbeyi 48 •• 

HABER gazetesi 
El yazıaı tahlll kuponu 
isim . 



Alman 
Hitlere 

ordusu 
sadakat 

yemini . etti 

Şikayetler, Temenniler 

Tahmil ve tahliye 
işçilerinin dilekleri 

İstanbul Liman tirketi tahmil ve 
tahliye işleri namına gazetemize bir 
müracaat yapıldı. Sayılan iki yUz elli 
kiıiyi bulan bu itçiler kendilerini ça -
lııtıran müteahhitlerden 9iklyetçidir
ler. Şiklyetlerl f(Syle hilliaa edilebilir: 

"Liman ıirketi ıemilere mal yük -
)etme ve bopltma iılerini müteahhit· 
]ere hevale eder, müteahhitler de bizi 
ıündelilde çahf&Dlar. Eıkiden iki lira 
ıündelik verirleNi. Sonra elli kurup 
indirdiler. Şirkete müracaat edenk ay• 
ni iıi doirudan doiruya bize venneıİ· 
ni iatedi.k; kabul etti. Fakat müteah • 
bitler ton J-tma yüz para fiat kmnca 
it ıene onlara verildi. 

Fakat müteahhitler heı ... t çaht
ma mukabilinde otuz bet kuruı vemıe
ie hatlacldar. Günde çalıpnamı'- iki 
üç saati ıeçmediii için elimize geçen 
para bizi ıeçindiremiyec:ek derecede 
azdır. Bir ay içinde ancak 13 lira aJa. 
'biliyonız. Kimseye ıikiyet edemiyonız, 
çünldl 1"um haber alan müteahhitle • 
rin bize İf Tenniyeceklerinden korku· 
ycmız. Liman ıirketi yükleme ve bo
pltma itini bizim yüzümüzden seçi • 
nen müteahhitlerden alarak dofnıdan 
clofnıya Wze ve~ini rica ederiz." 

Ge~llemez hale gelen aokak 
Salacak vapur yolcularmdan Ru• 

ten. N~ C....det, Faik imza1ariyle 
aldıimm bir mektupta Oıküdar kay· 
makambiından tu ricada bulunul
maktadır: 

" Salacak lebleai )'Olunda bir ya
lmm d.......-1armdaa kirli sular akmakta 
ve yolu herhat etmektedir. Bu dmann 
kenarlarına bclar deniz suyu ıelmek· 
tedir. Hallı lıımadan ı~ bmı a
yaklan n1a •kta hem de pis salar 
il.zerine akmaktadır Dlnya 1mnlah· 
danheri faf yüzü görmeyen yosunlu 
bu :mahalden ecnebiler ıeçerken bir
birleri,.te sülüpnektedirler. Buruının 
tat doldarank seçebilecek bir bale if
niını mallteNm "e fal1 Oıküdar ıca,.. 
m•kammuzdan rica ederiz,. 

Galatasaraylıların deniz 
balosu 

Galatasaraylılar Cemi,etiaden: 
Senelik ziyafetimlzde izhar edilen 

amumi arzu üzerine Cemiyetimiz 23 • 
'AiuatCM p ........ alqum mehtepta 
bir denhı Wota tertip etmlftlr. ~ 
dqlüm dafttiyel.W cemiyet merke
zinden aldınnalan teWif olunur. 

Bir tavzih 
Bir Alutoa ta9hli .. ,....... "Ye

ni Wr dalaadmahk" hqhlı albnda 
bir haı..r .....üttik. B970ilanda LGle
d hencleldı9 122 numaralı aparbman • 
da oturan Ha71k Bey bu mesele ne •• 
lakası 'lnıhmmaclıluu, frendiainin bir 
komis,.onca ,..mda namuaürane ça
Iıpbfınr, böyle bnpk itlerle uirq • 
madıimı bildirmektedir. 

-0--

Almanya Millet mahke
mesinin ilk toplantısı 
Berlin, 2 (A.A.) - "Millet 

mahkemesi,, dün ilk defa Prusya 
diyet meclisi binasında toplanarak 
devletin emniyetine karıı ıuikut 
llazırlamak cürmüne ait muhtelif 
itleri tetkil( eylemittir. 

-0--

Muhafız gücü bisikletçileri 
Ordu, 2 :cA."A..) - Muhafız ıü· 

cü biıikletcileri bugün aaat 9 da 
9elirimize gelmitlerdir. iki ldlomet
re mesafede Vali l;elediye ve Halk· 
fırliuı, hdlievi, reiıleri, memleket 
ıporculan ve lia& tarafından kar· 
tılan"dılar. Bu akpm halkevi tara• 
f nidan tereflerine bir ziyafet ve bir 
eğlence tertiP. edilmiftir. 

KUPOl't 
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Çocuk 
Sahifesi bilmecesinde he
diye kazananların listesi 

Çikolata kazananlar . 
1 - Galata Sahil aıhhiye merkezi 

memurlarından Raif Bey kızı AyteO 
Meral 2 - Kaannpaıa Kulaksız fırın· 

sokak 9 Kamuran Hikmet 3 - lıtan· 
bul 15 inci mektep 22 Kadri 4 - Js· 
tanbul kız lisesi 769 Şükran 5 - Şair 
Nedim caddesi 110 Odbi 6 - Haydat" 
paıa Akif Bey ıokak 21 Saba Neıet 
7 - Kandili kız lisesi 700 Leman Ah• 
met 8 - Mülkiye müfettiıi Ismail 
Hakkı Bey Kerimesi Zekiye 9 - it.al· 
yan mektebi 4 üncü sınıf talebeaindeO 
Mustafa Necdet 10 - Ortaköy korraİ• 
ıer M. Nedim kızı Semiha 11 - Ort•· 
köy yeni meyhane sokak 29 Sadettin 
12- Beyoğlu Hamalbaıı Unciyan apar· 
tnnanı 3 Ziya 13 - Aksaray Onıç Ga· 
:ıi lımail Ağa mahallesi 15 Ali Latif 
14 - Galatasaray lisesinden 1449 
Ali Muhiddin 15 - Suadiye Bağdat c:ad 
desi 348 Müzehher. 16--44 üncü melP 
tep talebesinden Nuriye 17 - Seti 
Benuva lisesi Ihsan 18 - Ortaköy Ş... 
kerci oğlu ıokak 29 Suzan 19 - ()rtr 

köy 23 üncü mektep 338 Makbule 
20 - Beıiktat Köyiçi mektep sokalı 
12 Nevhiz Hanım ve Beyler .. 

Kakao kazananlar 
21 - Ordu tüccardan Derviı zad• 

Cevdet mahdumu Fuat 22 - Kaıun • 
paıa Hamam sokak 34 Süleyman Hak· 
kı 23 - Ankara Necati Bey mektebi 
talebesinden 669 Kemal 24 _,,,,. 

Çat Gölü kralının Zenci askerleri bizi perişan 
ettiler ve karımı esir aldılar. 

Şiıli Terakki liaeai ıınıf 9 Acar Rifa~ 
25 - Beıiktaı Abbas Aia mahallell 
23 Kaymakam Tahir Bey oğlu Alied• 
din 26 - Kandilli 26 • 28 Ridvall 
27 - Davutpaıa mahallesi çavuı ha • 
mam sokağı 28 Semih 28 - Fatih Çtr' 
kurçeıme Ağa yokuıu 23 Fuat Şevket 

.Z9 - Fmdıkb 26 • 28 Fazilet 30 .-

iki 

~azısı bu nüshamızdaki .(Haberin Hikayesi) dir. Resimli hikayele. 
rimiz birer gUnlüktür, yani mabaatmzdır. Gazetemizde her glin böy

le bir hikaye vardır. 

Ylzll Adam l 
Cibali Yenikapı 19 Todor İvanof 31.-
Edirnekapı bahçevan oğlu aokak 5S 

[ 
BUtUn dUnyaca tanınmıf, fevkallde merakh zabıta ve tahlil romanı =' 

Feoclor Teoclaridiı 32 - Galatıı MaJI• 
mudiye caddesi 197 berber Celil 33 ~ 
Beıiktaı Viınezade ıokak 18 Mu~ 
34 - I stanbul kız lisesi 31 Necmi Se
her 35 - Fatih Malta çarım HasaO 
Bey apartmıanı Sadi 36 - Eiribl" 
Ayvaz. Efendi sokak 83 Anastas 37 -" 
Fatih Atpazan 96 Sidika 38 - Yıldd 
Hakimiyeti Milliye Şehir yatı mektr 
hi müdür muavini kızı Renan 39 -
Uluköy orta mektepten Ziya 40 - GI" 
latuara,. lisesi 985 Besim Bey ve ff•• 
nımlar •• 

Tefrika n: 9 3·8.834 Çnıren; Hikmet Htlnir 
Ge~en kıaımlar1n hUlaaaaı mat oluna:bileceiini de bilinin. kalkac•k. 

lld arbdılttlua 1ı1r1, bir akfam ıe*Ualıı- Bu meseleyi açıkça anlat... Seni Avukat ahldı: 
.., 11a nımma • lrorlmno eaJıalyeU olan a- kat'iyyen kurtaracağım. - Fakat bu adamı, arzum b"ılaA. 
dama clalr, ll&tırumı anla~or: 

Ba adam, 1ı1r ıecıe doku )'afmda kadar - Benim aziz doıtum. Çok iyi f ına, ıeviY.or gibi görünemem ya ..• 
bir oocıata ~ljnerlrm )'M•1umıı ve kendi· bir kalbin var. Fevkalhad iyi .. Sa· Doktor Cekil, elini arkadqmın 
::_ı1en bir mlldar para istemek~ na bütün varlığımla, herkesten omuzuna koyarak: 

Aa4am kencllatnılen hlo u.molmadıtı halde çok itimat ederim. Fakat ben de, - Senden bunu iıtemiyonım, Kitap kazananlar 
11a parayı lmmm nakit, Jomıen de ~ek ba- Hayd denilen adamı f U dakikada diye yalvardı. Senden yalnız hak 
Bade derbal •ert1or. Fakat 9eke attıtt lmza • b d b 

41 - İstanbul Akıam kız sanat 
mektebinden 500 Feride Sadullah 42"" 
Valide Bağ Pravantoryumda 129 A'/" 
ıe 45 - Beıiktaı Akaretler ıpor cad• 
desi 93 Ferhünde 44 - lstanbul kd 
lisesi 413 Mehlika 45 - Ankara Ötl 

Cebeci 156 Abdullah Bey mahduııı" 
H. Necdet 46 - Karaköy Akgün ~aJI· 
mi 47 - Kaınnpaıa Zincirlikuyu 3f 
Bakkal Nuri 48 - Kaıımpaf& kulalı• 
sız değirmen 4 Refika Ki.zım 39 _.,,, 
Beıiktat 24 üncü mektep 129 Nee"!! 
50 - Oıküdar Tramvay caddesi 1P 

ile, badini iaıuttlfı lllm arumda ,fark var- ısteraem, aımı an ıava ilirim.. iıtiyorum. Bir ıeyin doğru tatbiki· 
dır. Bmıu yapabileceğime emin 01.. ni istiyorum. Ben ortadan yok o· 

iki ukadatfan Mrl a't'llka& Atenon ° ıtın Ali.kana teşekkür ederim. Hem lunca, -hatırını irin· ona yardım 
e.tne cllntbıcıe, kendblne euarengtz ahbabı Y 

Doktor CekD tani.fnutan nrDmltt uygunsuz bir ıey daha ıöyliyeyim: Bu, - etmeni istiyorum. 
Mr vaatyetnameyt teınar skdea ~trcU. pek ala idrak edenin ki- tama· Birden gelen bir iç çekitile, a-

Şlmdl, arkaclafı doktor Cekll'ln, bu kor- h A b" 1 d" B k men ' uıuaı ır meae e ır. ıra vukat Ateraonun gög"su·· kabardı, 
ltuno adam ytlztlncJen ufrayabDeeetı ft"lAket-
Jert dDştmUyor: gitain ! ·· indi: 

Bayd tılmll korkuno adamı bir r~ yohı- Aterson, ocakta rrtrrdıyan at-· Pek A IA D d. V d d" :l' -,. - a a... e ı. a e ıyo· 

na bekltyerek, 1ik4U. lere bakarak bir miktar dü•ündü. 

- Bu vasiyetnamenin aana 
müthit eza verdiğini görüyorum, 
dedi. 

- Miıter Hayd'a dair bir takım 
feyler öğrendim .. 

Doktorun vazıh ve sevimli yü -
zü, birden rengini kaybetti. Du -
daklarına kadar soldu. Gözlerine 
karartı geldi. 

- Bu kadar konuıtuğumuz ye
titir, dedi. Bu meseleyi bir daha 
açmıyalım .. 

- Fakat İ!ittiğim teY pek kö 
tüdür .. 

- Ne oluna olıun .. Sen benim 
vaziyetimi anlamıyorsun .• Muzta
ribim. Vaziyetim gariptir Ater · 
ıon .• Taıavvur edemiyeceğin ka -
dar rarip., Öyle bir vaziyet ki, 
lafla, konutmayla bir yola gire· 
mez. 

- Fakat Cekil, karde,im! Be· 
ni biliyorsun. Bana ne derece iti· 

:I' runı. 

Ve: 
- Yerden göke kadar liakkm 

var Cekil, diyerek ayağa kalktı .. 
Doktor devam etti: 
- Fakat, madem ki bu meıele

ye temaı ettik. Ve umar.ım ki aon 
temaıımızdır. Senin, bir noktayı 
vuzuhla anlamanı iıterim: 

Beni, bu zavallı Hayd cidden ala· 
kadar etmektedir. Senin, onu gör· 
düğünü biliyorum. Bana söyle
di. Maaleıef biraz da kaba dav· 
ranmıf... Ama biliyor muıun cid
den, çok derin ıurette bu delik~
lı ile ali.kadarım. Günün birinde 
ortadan yok olursam, bu genç a· 
dam hakkındaki bütün arzularımı 
yerine getireceğini mnanm. Ken· 
diıine düıen bütün, haklardan iı· 
tifade etıin, bunu temin edeceğine 
bana ıöz ver ... Zaten her §eyi bil· 
ıen, derhal bunu yaparsın .. Senin 
vadinle üzerimden büyük bir yük 

Keru cinayeti Muammer 51 - Balıkesir Adliye ıııii· 
Bir ıene kadar sonra, Teırini· baıiri Mehmet Mazhar Efendi bi~; 

evvel ayının 18 zinde, Londra, deri Muzaffer 52 - İstanbul tatbı!"-1 
mektebi 449 Hikmet 53 - lstaıı.,... 

vahteti tamamen kendine haı bir kız muallim mektebi 248 Sabahat .. ~ 
cinayet ha berile altüıt oldu. Cina- Istanbul 44 üncü mektep 490 f ılO""
yet, hele katledilen adamın yük· Çetin 55 - Üsküdar SinanpafA Ec::i 
ıek bir mevki ıahibi olmaıı dola· hane sokak 26 Ekrem 56 - Is~• _ 
yııile, daha ziyade ehemmiyet keı Telgraf merkezinde Safer 57 -

0 

bediyordu. tanci ilk mektep 132 Naime 58 - ~ 
ıiktaf 19 uncu mektep 337 B 

T eferriiah az ve heyecanlı idi. 59 _ Deniz küçük mektep esnaf " 
Bir hizmetçi, nehirden pek u· miyeti umumi katibi oilu Nejat 60 ;; 

zak olmıyan evinde yapayalmz, Osküdar Bağlarbaıı Selamet sokak 
üıt kat pencerelerinden birine yaı Ayten Lutfi Hanım ve beyler. · _,,, 

- Sonu v9' 
lanmıt oturuyordu. ,/ 

~~~~~~~--___,-
Alqam ı n daha ilk girdiği saat- _..... 

lerde, ortalığı bir ıiı kaplamı§, fa· Urolog • Operatör -:---

kat bilahare, ortalık armmıı, ay· Dr. Reşit Samı 
dınlanmıı ve kızın oturduğu pen- idrar yollan hastalıktan mütehassısı 
cerenin kar9ı11ndaki vadi, bedir Beyoğlu, iıtiklll caddesi (Mule~ 
haJindeki ayın ııığile parıl parıl Ruj karşısı) Vehap B. Ap. No.~ 
yanmaia bqlamııtı .•• 

(Devamı var) 


