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Orta Avrupa kaynayıp duruyor 

Almanya ve Avusturyadan sonra 
Italyanın da karıştığı söyleniyor 
Hindelıburg, sır olan vasiyetnamesinde, 
Almanyanın hükümdarlığa ·-----2o;;ff~ ............. l 

dönmesini istiyormuş! 8010!?.~ c!~~kıfM. MJ 
l\ayb J • t • k d•I OJ • d h ıolini, yüksek fqiıt memurların-1 o an vasıye namenın yo e 1 ecegıt a a: dan yirmi zati, azletmittir. Bu; 

Hı• d b ••ı d J b•ı• • !haberi veren Deyli Telgraf muha 1 n en urg o mez en evve ı ınıyormuş i biri, ayni zamanda 300 kitinin de; 

811- • 1 tevkif edildiğini bildirmektedir. 1 

... 

~'" Hıtlerin ortadan .... ·-----· ........... . 
• f 'dırdığı iddicuı da var 
~(Huauai) -AJman Rei· 

• ~ . ölmeden enel, çok ta"' 
1 . dildrat safhalar ıeçti. 

it 

~~burıuıı !İmdi bulamadık 
le.. ~orlardı. Bqvekil Hit · 
~ e çıktı. Fakat, propa.,anda 
~le, Reisicumhurun ölüm dö -
hld e J'attıiı Nodek §&tosuna 

i "t'I ağlıyaraK çıktı. 

~İllClenJ;arı, timdi bulamadık • 
~ ~ledikleri .,..iyetıwnesi • Muaolinl ve Musollnlnln, nutuklarından birini 
' • CWia ~ zamandan bat •1 ______ d_in_l....:ly;_e_n_ı_ta_ı.:.y_a_n_k_a_ıa_b_a_l..:•A:_•-------------~------------------

~,;..-=.1!"=:: Rauf Hayri bey 
1 u·· ç cocug"' unu denı .. ze attı 

' . ~· Kaçak eşgal~rdan dolayı ~ 
,..,~iQ41enlim-ıun alümünden ev· muhakemesıne başlandı } ----
'~flialan tamamiyle izali e- On gün evv~l ~içerin vapurile Dükkinlar bugünden iti- Çocuklar kurtarıl-

"21.a.- Odesadan ıehrımıze kaçak eşya d J k d 
'-''1-..ıun ~lmanya, HindenburıJa &etirdikleri iddiasiyle mahkemeye b k k l ar; a inin 

hldü, elenebilir.. verilmit olan Odesa bat konsolo- aren er en apanıyor . aklından şüphe 
~ (Arbu 6 ma aayıfada) su Rauf Hayri beyle konsolosluk 

Mal tepede 
yangın 

31 Evin kül olmasına 
sebep oldu 

~~tem saat on altıd.aı Mal
ıc_:11 'o~ dikkatsizlik yüzünden çı
~dii.ır Yanım 31 evi süpürüp gö· 

"~~ Lat lıoyuncl.. Bootan ..... 
16 Kemahlı Hasan aiamn 
~~alı evinde 12 - 13 yqla· 
~ ..... ~atic.e isminde bir kızı var
'~ lnz, dön annesinin evde 
~ rfı 'bir sırada yemek yap -

~ ~"d.smaı düflDÜf ve çalı çır -
~~ l'Jarak ocaiı tututturmağa 

lftır. 
(Arkaar 6 mcr aayıfada) 

kavası Tevfik ~e ~izeli muhacir Bu hususta bütün Maslak yolunda ediliyor 
Mehmet efendılerın muhakeme • 

dün öğleden sonra tedbirler alındı otobüs devrildi 
sekizinci ihtisas mahkeme· 
sine Bir ay evvel bir kadın çocufu· 

nu Kadıköy vapurunda denize at· 
mıfh. Dün bu vak'anın bir eti de 
Haliçte olmuşaa da birincisi gibi 
bir facia ile neticelenmemiıtir. 

sinde ba,lanmıştır. Maznun· 
laTm her üçü de getirilen bazı eş· 
yayı gümrük muamelesine tabi tut 
makıızın hile ve desise kullanmak 
ıuretiyle tehire çıkmak suçu ile 

Dükkin ve mağazaların ak- Otobüste 18 kişi vardı, 
ıamlan muayyen saatlerde ka- şoför ugagor mu idi? 
panmaaı mecburiyeti bu akfam· 

maznun bulunmaktadırlar. 

Konsolos Rauf Hayri bey ilk o· 
Iarak iıtiçvap olunmuş ve sorulan 
suallere şöyle cevap vermiştir: 

dan itibaren tatbik edilecektir. 

Belediye, bütün tubelere bu hu· 

susta icap eden emirleri vermif, 

şubeler de dükkancılara ve esna
fa ayrı, ayrı tebligat yapmıtlar-

"İsnat olunan suçlardan katiyer dır. 
muarrayım. Sıhhi vaziyetim dola· 
yııiyle izinli geldim. Mezuniyetim Bu tebligata göre, gıda mad-
uzun olduğu için eıyalarımı da deleri satan dükkinlar saat 21 de 
birlikte getirdim. Eşyalarımı ka- yani dokuzda, manifaturacı, tu -
vu Tevfik efendiyle ailesi istif hafiyeci, kırtasiyeci, kitapçı, ki
ettiler. E,yam arasında zuhur e
den de!iler Kocaeli mebusu Sırrı 
Beye aittir.,, 

ğıtçı gıda maddeleri aatmıyan 

dükkanlar da ıaat 19 da yani ak· 

Dün Maslak yolunda büyük biı 
facia olmasına ramak kalmıttrr. 

Kemal beye ait 3262 numaralı 
otobüs dün saat on ikide Taksim· 
den 18 müıteri almıt ve Büyük· 
dereye gibnek üzere kalkmı~hr. 

Otobüsü toför Mehmet Efendi i 
dare etmektedir. Otobüs Ayazağe 
kötküne yakın ıu teraziıi rampa· 

Defterdarda oturan maliye me 
murlarından Faik efendinin zev· 
cesi Lutf iye hanım on ıenedenbe
ri evli bulunduğu kocasiyle son 
zamanl':ll":la geçinemez olmuıtur. 
Bu geçimsizlik günden RÜ"e zi· 
yadeletmif, tahammül edilmez 
bir hale gelmi,tir. Lutfiye hannn 
bu tahammül eailmez vaziyetten 

sından geçerken direksiyon bir· kurtulmanm çaresini aramıf, 
denbire ıaia kıvrılmıf, bir ağacr (Arkası 6 ıncı aayıfamızdadır) 

çarpmıf, ıonra da sağdaki hende-
ğe yuvarıanmı,br. Bağırmak ve 

OtoLüateki yolcular ~ığlıkl- •• ••it•• kf 
arasında etraftan imdat istemeye gur11 u yasa . 

Güreşlerde 
kazandık 

Rauf Hayri bey, paltonun ku· 
' matiyle astan arasına dikilen 

kürkün kimin tarafından yerleşti· 

şam allat yedide kapar.~caktır. 

Birahane, gazino, sinema, ti • 

yatro, meyhanelerin kapanma ıa· 

atleri evvelce teıbit edilmit oldu· 

başlamıtlardır. Yoldan geçen o· . ki • 
tomobiller ve devriye gezen jan· Arabaların tekerle enne 
darmalar yetitnıiıler, otobüatek" lastik takılacak, esnaf 

,,,_'1°•1cooa, 5 ( Hıuui 
ıı~b· . . ) )\ ırımızden -

c.Je11 • 
>-ılld 1.%. miüabakala-
fidc,Q ı~nciliği kazan
fQl• •8'eşlerde 4-3 "'1P geldik. 

rildiği sualine: 
- Kavas Tevfik Efendinin ka

nır yerleıtirmit olacak demitlir. 
- Paltonuzun ceplerinde 40 -

50 parça kürk çıkmıştır, bu kadar 
kürkü ne yapacaktınız?. 

- Birisini hem,ireme, birisini 
yakın akrabalarımdan birinin n i
tanh kerimesine hediye edecek
tim, demittir. Rauf bey, yedi se· 
kiz metre aadakorun da kendisi· 
(Arkası 6 ıncı sayıfamudadır) 

ğundan bu gibi yerler bu karar • 

dan hariçtir. Eczaneler ve alelu-

mum yazıhanelerin kapanma ıa • 
atleri tahdit edihnemiıtir. 

Ak§arnları dükkinlarmı ve 

mağazalarını muayyen saatte ka
pamıyanlar hakkında .zabıt tutu • 
lacak ve bet liradan elli liraya 

kadar para cezaaı alınacaktır. 

yolcuları çıkartnuılardır. Bir hüı· bağırmıyacakl 
nü tali eseri olarak on sekiz yol · Belediye daimi encümeni tehir-
cuya da bir feY olmamıttır. Oto- lerin sükunetinin muhafazası için 
büı hendekten çıkanlmı' yolcu· yeni kararlar vermittir. Bu karar· 
l~r ~a!ka ~ir otobüsle ve~lerinf' lar madde halinde zabrtai beledi· 
gıtmıtlerdır. Yapılan tahkıkatta e talilimatnameaine ili.ve edil· 
eo.z çok sabıkası bulunan şoförün :i,tir. Encümenin madde halin-
ııcaiın teıirifle bayıldığı ve kıı· d t "t ·ıt""'" k l l d ... e espı e ıgı arar ar !Un ar rr: 
men de uyudugu anlatılmıttır. ı _Vapurlardan maada motörlü 

Şoförün U}'lllmUI biraz garip Jle· ve motörsüz bilumum deniz ve kara 
lirse de 24 saat çalııan bir şofö- vesaiti, kara nakil vaııtalannda ve 

(Arkaaı C5 ıncı ıayıfamudadır) <Arkası 6 ıncı aayıfada), 
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Niçin? 
Terkos az harcandığı 

vakit te para alınıyor? 
Vali ve belediye reisi Muhiddin 

bey terkos suyunun ıslahı etrafın· 
da "V AKIT,, arkadaşımıza beya· 
natta bulunmu§tur. 

Vakıt muharriri vali beye ilk 
olarak şunu sormuştur: 

HABER - Akşam_P:...:.:;o;;;;•~ta=s:.:•-=============-----=5 A4ustos ~~ 

rs!----~~~~~--~~~-~~ 

Büyük ha •• mu y 
millet • 

1 t r r 

Bulgaristan 
Misaka katiyeıı 

. . k . ' gırmıyece mıŞ· 
sııı 

Budapeşte, 4 (Hususi) - . , 

gar ba~vekili M. Kimon Gcor~'~ıı 
Budapeştede çıkan "Budapeftı . 

• eli 
rlap,, gazetesine Avrupa vaı•Y ~· 

- T erkos suyu muayyen hudut· H b • 
tan fazla kullanıldığı takdirde bu- ar n 
nun ücreti almıyor. Az harcandığı ortada d ıl taly 

as 

ve B ikan anlatması minkı ha 
t r' kında şu beyanatta bulunmuş U • , 

. etı 
"- Şimdilik Avrupa vaııY,0 

fevkalade gtrgindir. Ma.al1'l•f1
.r 

Avrupa milletlerinin 'müsale11'1eÜ'~ 
ki~' 

siyaset yolundan ayrılmıyaca ... 
• 'çıv 

mu ve günün ağır meıelelerı ' .1 ··ıııı 
tesviye çareleri bulunacağını '1 

vakit niçin mahsup muamelesi ya· 
pılmıyor ve ahlk neden muayyen 
nisbctte ıu aarf ma mecbur tutulu· 
yor? 

Muhiddin bey bana şu cevabı 
vermİ§tİr: 

- Ortada mukavele ve teessüs 
etmiş bir mue.mele var. Esaıen as· 
gafı bir had kabul etmek, bu gibi 
müesseseler için kabul edilmiş bir 
ıeydir. Elektrikte, hava gazında 
asgari hadlar vardır. T erkosta 
!ebekenfo umumi masrafı, tami • 
ratr, yeni inşaatı var. Bundan baş· 
ka tirkete de tazminat veriliyor. 
Borçlar ödeninciye kadar asgari 
haddi muh-ı.faza edeceğiz. Baştan 
ba§ bozuk bir şebeke aldık. 

Battan bata bozuk bir şebeke 
aldık. Üç milyon liraya ihtiyacı· 
mız var. Bir milyon lirasını ver· 
dik. Miitebakisini her aeneki ha· 
aılattan ayırıırnk şebekenin ikmal 
ve tesisine ıarf edeceğiz. 

Eski lerkos şebekesi artık tehi· 
rin kendi malı olmu§lur. Bu şe· 
beke ıslah ve tekemmül edinciye 

a m ı? • • 
ması ıç n n 

M. Henderson yeni misakları sulh 
bakımından çok faydalı buluyor 
Londra, 4 (A.A.) - 4 Ağus· 

tos 1914 ün 20 oci yıldönümünü 
gazeteler, bir den ve bir ihtar ola· 
rak karşılamaktadırlar. 

M. Çörçil, Morning Post gaze
tesinin bir muhabirine şöyle de· 
mijtİr: 

"Şimdi emniyet içinde bulunu • 
yorsak bunu Almanya ile Fransa 
craıında muadelet viicuda getiril· 
miş olmasına medyunuz. Bazı kim
seler1 budalacasına bu muadeleti 
istiyorlardı. 

Almanya ile bir daha hesap gör 
mek mecburiyetinde kalacağımız 
giin bütün sulhperver milletlerin o
nun karıısına çıkacaklarını ümit 
ediyorum.,, 

Ot. Hendersonun sö1:1erl 
Londra, 4 (A.A.) - M. Hen .. 

ması icap ettiğini söylemiştir. 
Sulhun idamesi için en iyi ted· 

bir, bütün memleketler halkı tara 
fmdan harbin ret ve defedilmesi 
olmalıdır. 

Her milletin bütiin işçileri, her 
hangi §erait altında olursa olsun, 
bir millete karşı hiç bir hücuma 
iştirak etmiyeceklerini veya yar • 
dım etmiyeceklerini bildirdikleri 
ve buna karar verdikleri zaman 
harp ortadan kalkmıf olacaktır. 

Paris misak, mmtakavi adem 
tecavüz misakları milletleri, mün· 
f eriden ve müştereken harbe kar 
§J muhafaza edecek mahiyettedir. 

Bu miıaklar, dünya sulhu için 

hakiki zımanlar tesisine matuf le{ 
riki mesai gayretlerini ifade eder. 

Bunların ruhuna sadık kalmak 

6 üyükmanevralara 
çıktı etmek lazımdır. 

Roma, 4 (A.A.) - On dokuz B )'" . k h kk d riya5e' 
b k k 1 

. . a Kan mua ı a m a, d 
0 kruvazör, on ir ara o gemısı, t' it el b 1 k b' on a . ım a ın a u unan a ıne, 

18 torpito muhribi, 8 tahtelbahır, . . . h k htltt1' 
. · · d k evvelkı kabınenın are et 

hır tayyare g&mu;ı ve o uz mu· • . 
1 

rittBll 
· f' t · .... b nı takıp etmektedır. Bu ga " 

avın se me, pazcır eıı gunu aş • . . . . ecer 
lıyacak olan bahri manevra için ~alkan mıeakına ıthrak ctnUY 

G 1. d h ··t t · tır. nete ımamn a ta aşşu e mıı· ~6 

tir. Bulgariatan - Yuıoılavya l , 
• "' ııı nasebetlerine gelince, iki ıneıtl ~ 

Cenova, 4 (A.A.) M 182 metre ket arasında mevcut zıddiyetlerı; 
boyunda ve 16 metre eninde, va· giderilmesine matuf olan dile,r 
sat tonilatoluk Raimondo Monte· tabii bir şeydir. Çünkü Bul.g~fdt 
cuc~li kruvazörü evvclisi gün tan her memleketle dostluk 1ç1ıt 
meraıimle denize indirilmiştir. yaıamak istiyor. 

Bu yeni kruvazör hava hücum· Macaristanla Bulgariıtan zırtlsıJI' 
larına kar§ı 182 milimetrelik ae • daki münasebe~ler daima do•t~t 
kiz ve yüzer milimetrelik alh adet olmustur ve bu münsebetlcr ayıU fe' 
topla mücehhezdir. 110.000 bey· kilde. devam edecektir.,, 
gir kuvvetindeki makineleri saye· 

0
, ____ , 

sinde saatte 38 mil mesafe kate· 

Viya nada debilecektir. 

kadar timdiki fiatleri muhafaza derson, harbin 20 inci yıl dönü • için, bunlardan gelebilecek bütün 
edeceğiz. Çünkü belediyenin büt- münün sulh için samimi ve yeni neticeleri metanetle kabul etmek 

Paristeki Türk 
talebesi Tevkifler deva.ot 

çeıinden .ağır hizmetler arasın • bir hareket başlangıcına vesile ol- mecburiyetindeyiz. 
dan bir de bu işe ayrıca para ayır· ____ .... ________ ....,. __ ------------·- ediyor Paris, 4 (A.A.) - Anadolu a · 
mağa imkan yok.. Maarı·f mu··du··rlerı· arasında bı·r tafı·ye jansınrn hususi muhabirinden: 

- Fiatlerde hiç tenzilat yapıl· Türk talebe ve muallimleri 
Vi,,ana, 4 (A.A.) - Jandarrf.', 

lar Hormtein • Krupendorf şııt0 1 
sun da gizli bir radyo merkezi 1

; 

içinde Alman tabnncaları butur.J 

mıyacak mı efendim? yapılması mevzu bahis.. programları dahilinde ziyaretleri· 

- Yapılacak.. Hem de esaslı... Ankara, 4 (Hususi) - Mevsuk bir membadan öğrendiğimize gÖ· ne devam etmektedir. Bugün şe · 
Faktıt bu, şebekenin ikmalinden re, Maarif Vekaleti, menfe itibariyle yüksek tahsil görmemi§ maarif reflerine hariciye nazereti namınr 
sonra olacaktır. Şimdilik iki bü· müdürleri arasında bir tasfiye yapmağı düşünmektedir. Bu tasfiye, hariçte Fransız asarı müdür\.' 
yük ameliyatla meşgulüz. Birin· maarif eminliklerinin lag~vi üzerine maarif müdürlüğü vazife ve sa· Markı tarafından bir resmi kabu' 

iki çuval bulmuflnrdır. 

Şatonun ıahibi ile 
tevkif olunmuştur. 

cisi mevcut kanalizasyonu bir bu- lahiyetini alanlarla, iİk mektep muallimliği ve ilk tedrisat müfettit· ve çay ziyafeti verildi. Resmi k=ı· ~ 
çuk misli tevsidir. Bu faaliyet de· liğin.den maarif müdürlüiüne yükselenlere teşmil edilecektir. Ve. bulde sefarct'-iz erlcanı hazır bu Viyana, 4 (A.A.) - B ş"', 
vam ediyor. Dört yüzlük borular kalet, bu kabil müdürlt"rin sicilledni tAtkik etmektedir. lunuyordu. M. Marks ziyafet es Dolf~sun katili Planettanın a\'ıl~ 
altı yüzlük borularlatakviye olu • nasında irat ettiği nutukta Galata· tı doktor Guebrin, evinde yapıl~ 
nuyor. Bu suretle 1etanbul cihe • Hususi idareler bütçeleri Hasan Ali Bey zarayın Fransayı ziyaretinden hü mastırma netic.eaindo tevkif edı . 

d k • b" 'k d d ğu . • • p l' . d b. ı ft• tine rün e se ız · ın metre mı • A k 4 (H ") H . kü.met namına uy u memnu · mışbr. o 111 evın e ırç.o ç 
1 ·ı· k k . b' "k n ara, U8Ull - uıu~ Ankara 4 (Husu··ı) - Ma"'rı'f b d 1 l b vl ~ ] 1 b 1 B "k , .... , ap su verı ır en ta vıye ıttı ter ' " '"' niyeti, unun c~t u c ag arı• ~a ar u muthır. u vcaı. a .. . 

sonra günde ayni t1emte yirmi bir idareler bütçelerinden otuzu yük Vekaleti orta tedrisat umum mü· nı ve fikir yakın!ınım tnl::viyc hiz vukah çok mii~kül vaziyete k0>11 

bin metre mikap su verilebilecek· sek tasdika iktiran etti ve mahal dürü Hasan Ali Bey, umum mü · metinden iimitvı:ır olduğunu söy · ctık mahiyettedir. 

tir. Bu kadar suyu vermek için lcrine tebliğ edildi. dürlük vekaleti üzerinde kal mal lcdi. Viyana, 4 (A.A.) _ Hapiı~"~ 
ıerek fabrikadaki makineleri tak Yirmi yedi bütçe, yakmda tas şartiyle muvakkaten maarif mü • M. Marks tnJebcnin zeka ve di l ast<llıancsinde bulunan cJo'ı<# 
viye etmek, gerek tasfiye ve ter. dik edilecektir. fetti~liğine nakledilmiştir. Bu nn siplinindcn takdirle bahis ve Fran Rintelin, dHn bir kalp sekte•·~ 
tih havuzlarını büyültmek ve ço· sa dan iyi hatıralar götürmeleri· ugv ramı~. ve sol tarafına innıe 1 

d h 1 d k . Ankara bütçeıi tebliğ edilmiı kil, muhaschece mumailcyhin ma· 
ğaltmak, gerek ıehir a i in e ı temenni ederek yeni Tlirkiyenir miştir. v~ziyeti, ağırln'\m:~tıt· . 
ıokak ~ebekesini tevsi etmek la • tir. Maliye Vekaletince husuaı ida· aşına yapılan barem itiraz1ndar yükselmesine, Gnlntasnrayın ;e· v· /iR tef ı 

·ı kt ı 72 b" l' • ıı· · M , - . ırana~ 4 (A.A.) - cu 11ı1 znndı11. Bir taraftan ana mecra· reye verı me e o an ın ırr mtiteve ıttır. uayyen müc .. • ~hn rcfine ve Tiirk _ Fransız dostlu - ı• 
T C b jansmm öğrcndiğ'ne göre, .;r ları altı yUzlük boru ile tevsi e • ayyare emiyeti aidatı u ıenı inkt:-:'\s;ııa, müktesep ha!ikm te.h r•.uııa kadeh kaldırdı. Muallim vr • p . v· }t:tlııı 

\'On apenın ıyann orta e :r ,,. 
derken diğer tan.ftan da KB.tane •aldmlnuştır. Bu para Maliy' akkukuna kadar müfettişlilcte kala talebeler bugün Sitroen olomcbil r' 

h h 1 L 'h · k ne kabulü m~seleıi, gelecek ı..tıf ter§i avuz arım r;u ı tıyaca ce· Vekaleti tarafından doğrudar cnlttır. Umumi müdürlüğU veka. fabrikasını gezdiler. Akşam o r· 
bine i<::timaına mevzu olacş ı vap verecek bir §ekilde büyütmek dol·r..ıy<' c~rniyetr. v~rilecektir. Jetle idar~ cdccckHr. mc.fi Frr·~--- .. ,.,· r1c~c'·1 ... H.J;,._ • 1 tı' 

için çalı,maya devam ediyoruz._...., ___ .... _.._.__..., ... ._ ________________________ ...., ______ ...,.. ___ kabinenin y,clecek hafta Lop ş 

Nitekim havuzh-.ın hafriyat ame·'ı.~ • · cağı zannolunuyor. , 
t I• 

liyatmı ihale ettiğimiz gibi terşih C'f b h. fazete ~ta ~ı· ne dzqorlar.? 1 Viyana, 4 ( A.A.) - Şuha " ' 
için muhtaç olduğumuz hıır:- JQ Q 'L' il yanında tevkif edilen Viyana. sei' 
da ihale etmİ§ bulunuyoruz. Kaz- aıı.ııı=r.a:ı:m-&ı::ıı:ıuııı:::mı _______ ı::::rııı ___ ıa... bık belediye reisi ıo;;·diat ff1. dıti' 
ma işi biter bitmez ikinci büyüle --\'A-K•IT--M•c•h•m•et-A•sı•m-Bey.._· •P•ar•IS-pdl-ls1111ı •b•, .. ,·111cr=ıl)cııuı::rı3•111•nıcu:s:ıaıgu:::ı:ılgıılıı:::ı.ıeı~ı~ı,=uV\:;ıı'ctli lhtımnl ile rropagnndn, r.am:.ııııınızııı mcı1cnı bir ı~ı ol· tzin serbest bıralulacacıne. ~ıi~ 
ameliyata başlanacaktır. O da mUdürUııUn zehirli gıız ma ke ı lıııl•kımla en mlispct ce;·ubı o zaman hl!: kimsenin bir muştur. Bu 1 te ~o medeni Alemin &e\lycsl· şayialar. kati bir surette te 

ncıırctt!kl ,.e gaı: ma~ı,c1crlıılıı alınıp satıl·! !'iCY yapamı)nruk cmrh•:ıkı öıılindc boyun ey- ııo ~·ıl<ııı:ınvL llb.ımdır. Ui:ı:, proıı:ı;nnd.~ ıı;a. 
betotı inşaat kısmıdır. m:ısına dair olan tebliği mllna.~bctlylc bizde nıck nıccburiyctlnde ı, lncuğıdır.,, hasında ne )nlıııı &Ö.)1~nır.~"· ne de mObala· edilmektedir. ~jl 

Bu suretle meydana gelecek 0 • do halkın gaz mMke8l tcdıırlk çtmcsını te· l\tlU.tYEl' - Siirt mebusu M:ılınıut Rey gnya gltmrğe mulıUıç de1'lll1- Ttlrlıtyr.yf', Yiye.na, 4 (A.A.) _ Bıt~,·~1 mln !:Drl'lerlnln ıırn.,tırılmasını tavııiye Pcll• bu~l•ü ba5mnkaleıılndc ııropngtında lya· Tiil'klycrıln dahili \C harici polltlkıuıma, '.J'iirk f tı ,. 
lan en ıon &İstem terşih ve tasfiye yor. etinden bıth!!Cdl'rl'k C'tc;ilmlr. diyor ki: "Harp lıılullıbırıa ~falr olan hal•Umtll'rl olduğu r,lbl s~hus;hingg ve milli müda • ~jlr 
tesisatı ıayeıinde lstanbul şehri Asım Bey TürklyCdP. bir mlldafaa ıutlhı sunu dUnyusuıın mlihlm, lu·sklıı bir polltilrn rih:ın f'flı'&rı ıınmmbt"!llnıı nnlatnbllrsrk ye- zırı ~1. Zehnen, nazllerin te" ıef' 
b .. d • d" t ı·kL' · ol"n '""'· ""'"•kelıırlnln lmaJ \'C ph• Jalnl dtW· slııteml daha ,·nr: l'ropagıında ııolitıkn ı... ter. Türk ()umhıırl3etlnl11 ontınl'U yıhlönii· . • l d b' ı.er utün me enı unyanm e a Kısı .. ..- ........ "'V " ne ışhra < e en ze. ıt ve asr- ,,,,_,, 

ır.t lnhl!lıırına bırakılmıuıı taraftarıdır. Bu polltllcnnın kun·ctl: en son hnrp \'O mil· mil mliılll!lt'beUJle göııtı>rrllltlnılı. tcın·lr \ 'C JI"' 

gibi bir manada temiz, sıhhi ve dntııa sll~hlarından 7Jy11de tll81rlldlr. Anu· lr&at lır)·('(·.nnını: d<'v:ım!ı tıır url'tte ytts:ı t· hitaben hir tecıekkilr bcyarırııl 
CWWURİl'ET - liunua ~adi Bey ".\· ~ 

bol &uya kavu§muş olacaktır.,, 'ııstıırya mcsl'lc inde en zor vat.lyct., ba:Jlı· pa•la her mcml<'kl't, ıuıblllyl'tlne gorc bu po· m:llı)•7·" ncşretmi§lerdir. ..
0 1

1 
-o-- ğını tn3ıyan makalesinde hlllAMtan tl\~·ıo dl· lltil<ll:.·ı yııpmnğu 1:ah~ıyor, hu kc kin ııl· ZA:\1AN - ICbuulyaz.adc \ 'Pllt Bey ~e- D '}Y il' , 

yor: "Bugün A\ııııturyada kıyam htı.rl'kctı !Ahın ku,·,·otıntlcn 1 tlfndc r.dl)or. "J\nblllJn- çeıılc~dc ırrnnsız mııll,ı.o mutahaesıııısının Paris, 4 (A.A.) - " aı ıı!!~ 

Diyanet işleri reisi 
Ankara, 4 (Hususi) - Diyanet 

fıleri reisi Rifat Bey lstanbula 
hueket etti. 

tınıı .,.<lrr., dlyorııı.; ı:Unkll, muvnffaklyetıı 1 1 ı · 1 1 ı· ..... ti 1 •n k A ·· h A 'd"k QtlD yapan Nat.llcr, ekalllycttcdlr. F11kaı ll!'rdc .. · nırm e (<' ım zıı ı:l'I ~ı m ııın l'•A! ~ c • u ıı· vrupa nus ası,, r~ı u ...tıl 

bir gün bu ::\"azllcr ço~alarak f'kaerlyct ha· bir prop;ııruıdn polltllıaııı yııpm:ık ıınnıldı,ltı çmrı ınutnhn .. sr!I?,. scrlc\hnlı hlr maknlr halı' hazırda Belç"ıkada bu)uJ1•··~ .. kadar ba"lt dt"ğlldlr. Bıı bir ilim 1 ldlr. İhfJ. 1 v 
llnıı gelip hUktlml'tl l'111 nlırlıır~a harlçh'n bir :rıu.nııştı. Bugiin bu malmle haklıınd " lıı· , ,

11 
, 

del'let ,·e~·a ııe,·lctıcr buna mlhl:ıh:ıt edecek· SRs l-:i<llr, zrldl ı·r. tl'rblJr işidir... 1 ldmlyl'tl l\Illllyl'., l:':t7<'tc lml!' ~ ım'nn ;1 n1.1~ a d ığını ya.~makta ve Avustur .ı. ~ı 
ıcr mlilir~ .. Yunus Xadl ney Avwıturyanın Mahmut Dcy biz.im d!' ıırop:ıgnııd:ı lya·ı ··evnp 'eriyor. \"elit lll"y bu ccvabındn, mr:n· du:lunu geçmiş olduğuna cle~r 
de\ lctlrr mU\'archcslndcld \"87.IJctlnl uzun u- ıw.tln(• rhl'm~l~ l't \'ermemiz lü7.umıııııı ı,:ırf't lcl;ctlmlı:ıı mutnh:ıs515 çıığrılmnııının ııll'~ hin· k dıf• 

zadıJn izah ettikten sonnı bu 6Ualc 811 CC\"tı• edcrelc l.i)1c devnı\ı rdlyor: "Siyıuıl ve milli de lnılunrnadığını tmırlh '" ta\'zlh ediyor. takım ~ayiaalr kaydetme te 
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ı;:-,-~ ..... . 
~ r'• flOmşu.Ht: 

'1iirekkebif osf ~rlu 
kağıdı yufkadan 
Yeni gazeteler 

h. V akıt refikimizde iki mühim 
her okudum .• Hem de bizim 

IQealeğe taalluk eden cİnlten: 
C Hani fosforlu saatler vardır. 

Muhittin Beyin Milliyet gazetesi 
aleyhine açtığı davaya dün bakıldı 

.~ bakınca kaç olduğunu gö· M• ıı· t• y •• d •• •• 
rtiTaünüz .• itte, bu neviden bir ı ıye ın azı mu uru uzun izahat verdi. 

kaldı. ~rekkep icat edilmiı .. Gazete- Muhakeme 13 ag"' ustosa 
er bununla basılabilecekmiş .. 
~il~r, gece karanlıkta da hava- Belediye tarafından Milliyet ga· 
hitlerı, bıakaleleri, romanlan, j. zetesi aleyhine açılan manevi ıah
a&nları okuyabilecekmit.. siyeti tahkir davası ile Muhiddin 

kitif, hu bulufWldan dolayı bey tarafından açılan ıahsi dava· 
:: sevinmiıtir, ne aevinmittir .. Bu nııı muhakemesine dün üçüncü ce· ı 

baht adam, hakikaten işe ya- za mahkemesinde devam edil • 
rar bir §ey yarattığına zahip ol- miştir. Dünkü celsede Etem İzzet 
ltntftur. Halbuki, zavallı, bilse ki, bey, Kenan Ömer beyle belediye 
tadyonun, sinemanın, gramofor, avukatlarının vermiş oldukları la
~e hahuıus dimağ yerine adaleyi yihaya cevap vermi,tir. Ezcüm • 
inki9a.f ettiren sporun taammü- le demiştir ki: 
l!liinden sonra, şimdiki nesil, yal- - Eğer neşriyatımızda iddi~ e

llız 'bizim memlekette değil, dün- dildiği suç varit olsaydı, matbuat 
AJbn her taraf mda kitap, mec- kanunu bizi mahkeme huzuruna çı 

. ltııua ve gazeteden yüz çevirdi.. kanrdı, Gazetem şehir mecliıin
'6tün neıriyatm 1&tıf nisbeti ge- de kopan fırtınayı celsenin mahi
Çeıı 1enelere nazaran her yerd-! yetine sadakatle sütunlarına akset
dutnıüıtür ... insanlar, güpegün- tirdi. Bunda hiç bil" rnak!adı mah
d" uz okumuyorlar; nerede kalmış sus yoktur. Kenan Ömer beyin 
ld, gece bu zahmeti ihtiyar ede• llltUllO'lllllllrmUınt1ınımaı111n UI ı•ıımııımıı:ıt!lllAllllllmlllUIHlllUlllUftlllllll lllmı 
ceJder... Lalelide bir kaza 

Böyle bir keıif bu asırda Naı · 
~in Hocanın 'bal ve sarmısağı oluyordu 
~fbnp yemesinden daha ma · 
"'ırz ve lüzumsuz bir buluttur. 

Fakat, bakrruz, ikinci icada 
~iç diyecek yok .. Bu, elhak, biz\ 
1hn edecek mahiyettedir: 
Diğer bir kaşif, gazete kağıtla

l'ınnı 'bildiğimiz gibi paçavra ve· 
ta.lattan değil de ince yufka

~ll yapılmasını icat etmiş .. 
itte buna bravo.. Harikulade 

bir bul\lf .. Demek ki, artık, bir 
llzete, hem manevi, hem maddi 
Rtda olacak .. Evveli. oku, ıonra 
'-flyı hatırla otur, ye! 

Bundan ıonra, kimıe: 
- Efendim, bu yazdıklarınız 
~tapan şeyler .. Karın do
hırrnaz ki ... • diyemiyecek .. 

Hatta en bayat havadisl,..d bile 
~Ya ·batırarak peksimet gibi mi
deye indirmek kabil olacak ... 

İtte artık, gramofon plakları -

Bu sabah Lalelide içindekile
rini telita düşüren bir tramvay 
kazası olmuttur. 

T opkapı • Sirkeci hattında igli
yen vabn.an Halil efendinin ida· 
resindeki 14 numaralı tramvay 
arabası Lalelide, Mesih pafa cad
desine gelince, birdenbire dur
muş ve duman, lastik kokusu çı· 
karmıya ba,lamıştır. Tramvayın 

böyle ani duruşu. içinde bulunan · 
lan çok korkutmuş ve herkes ken · 
disini sokağa atmıştır. Elektrik 
telleri kontak yaptığından duman 
çıkmıştır. Cereyan hemen kesildi· 
ği için muhtemel bir kazanın önü 
ahnmıştır. 

---oı----

HukukcuJar birliği şube 
açacak 

layihasındaki maddeler · en basit bey ıöz almış, Etem izzet beye 
bir dava mavzuunu teşkil edecek cevap vermiş, şahsına bazı tariz
mahiyette değildir. ler yapıldığını, fakat memleketin 

Etem izzet bey, gazetenin net· çok temiz bir çocuğu olan Muhid
riyatmda vali ve belediye reısı din beyin vekili sıfatını taşıdığın· 
Muhiddin beyin aleyhinde tek ke- dan yalnız dava mevzuunu alaka
Jime bulunmadığını, davanın ma- dar eden kısımlara cevap verece
naaız olduğunu ıöylemittir. ğini ileri sürerek neşriyatta Mu· 

Etem izzet bey, bundan ıonra hiddin beyin kastedildiğinde israr 
Kenan Ömer beyin "yüksek ma • etmiştir. 
kam İşgal eden bir zat,, kelimesi Kenan Ömer beyden ıonra be
ile vali Muhiddin beyin kastedil • lediye avukatı Rami bey söz al
diği yolundaki sözlerine cevap mış, Etem izzet beyin krrk dokuz 
vermiş, ,unları ıöylemittir: maddelik layihalarının ancak bir 

- Gazetemin bütün netriyatı kaç maddesine cevap verdiğini 

"haber,, den ibarettir. Muhiddin a<;ylemiıtir. 

bey neşriyatı müteakip, tehir mec· Vakit ilerlemi, olduğundan cel
liıinde, müdafaada bulunmuftur. ıeye nihayet verilmi,tir. Muhake· 
Neşriyahmızda zerre kadar iınat meye 13 Ağustos günü devam e· 
yoktur. Layihada "Milliyet hay • dilecektir. 
kınrken diğer gazeteler ıusuyor • -""""""'"",.'""'"'""""'""'nıı'"""'"'"""'"'"'""'m"''"'nıw"'"'""""''"'"" 
lardı.,, kaydi vardır. Bilakis Mil. Mahmut Saimin 
Jiyet ıuaarken diğer gazeteler hay· d 
krrmıtlardır. a vası 

Etem izzet bey, zabıtların tah· 
rif edilerek gazete ıütunlarma ge· 
çirildiji sözlerine de fU cevabı ver 

"mittir: 
- Hiç bir ıazete müzakere za· 

brtlarının metnini neşrebnez. Böy· 
le bir mecburiyet yoktur. Müza· 
kerelerin hülaıa11 ile muharririn 
getiı·eceği notlar neşredilir. Biz 
de bunu yaptık. 

Ben,ma;hkemeye gazetenin ta,h· 
rir müdürü sıf atiyle geliyorum. Şe
hir meclisinde söylediğim sözler· 
le gazete netriyatının ali.kası yok

tur. 
Bundan sonra vali ve belediye 

reiei Muhiddin beyin vekili Kenan 
u•ıı111W11,.uıııııııııat11••H•H1•mtM1HH11hllhıı•-•.......-.ıııını11Mnııllftlf 

Trende do§urdu 

Müıaadesiz mecmua çıkararak 
matbuat kanununa muhalif hare
ket suçundan Mahmut Saim efen· 
dinin, bu mecmuaları basmak 
suçundan matbaa sahibi Refikn 
Salih Hanımla Mahmut, Sinan, 
Ahmet Sait ve Jozef, Keteon, 
Paskal efendilerin muhakemele · 
rine dün batlanmıttır. 

Dünkü celsede Mahmut Saim 
Efendi, matbuat kanununa miı · 
halif bir hareketi olmadığını, zi
ra mecmua değil, kitap çıkardığı
nı, matbuat kanunu mucibince 
mecmualar için beyanuame ve
rilmesi lazımgeldiğini, halbuki ki 
tap için yalnız ruhsatname kafi 
geldiğini, ruhıatrıameyi de vila·· 
yelten, maarif müdürlüğünden 
alını§ bulunduğunu söylemiştir. 

· Diğer suçlu matbaa sahipleri i· 
se kendilerinin mecmua değil an
siklopedi bastrklarını, Mahmut 

.SİYASET 

Biz Avrupa ile meş
ğul iken uzakşarkta 

neler oluyor? 
Avrupamn ta orta11nda, birbirini 

müteakip üç dört mühim b&di.e oldur 
Almanyada ihtilal te19bbüıü, Franıa
da kabine buhranı, Avuaturyada Dol· 
fuıün öldürülmesi ve nihayet Hinden
bura'un vefatiyle Hitlerin bütün ikti
darı kabullenmesi ... 

Nisbeten yakinimizde cereyan eden 
bu hadiaelu, bize, uzak memleketle • 
rin mühim itlerini bir müddet için u
nutturdu. Halbuki, dünyanın timdiden 
sonraki mukadderatın: tayin f'decek 
nokta belki Avrupa değildir; Atlas 
ümmanıdll'. 

Netekim, bu ıon Avrupa vekayii 
zuhur etmezden evvel, bütün ıiyaıet 
mubarrirlerinin nazarlan o tarafa çev
rilmişti. Japonya, Amerika, Sovyetler 
ve diğer devletlerin Çin kıyılarmda ne• 
ler yaptığını tetkik ile meıful bnlunu• 
yorlardı. 

Avrupaya dalmazdan ve ıütonlan
mızı bu yakın memleketler meTZUuna 
huretmezden evvel, vaziyet ıu mer • ' 
kezdeydi: • 

Japonyanın takındığı tegallüp tav· 
n üzerine, Sovyetlerle Amerikalıl&l" 

anlaımıı, hatta Amen'kablar, biiyük 
bir manevra yaparak, Japonlara kar
t• nümayitl• bulumnuıtu. Amerikalı
lann Japon emellerine mani olacakta
n, hatta bu yiizden belki iki devlet •· 
rasmda adamakıllı çarpıtmalar olaca
ğı bekleniyordu. 

Bie Avrupa ile meıiulken, vaziyet 
değiımiıtir. Amerika, artık, Japonyay• 
la zıt gitmekten vazı•rek onun a • 
zak Şarktaki hükümranhimı bir em· 
rivaki olarak kabul etmiıtir. T 

Bunun sebebi, Amerikanın, kendi 
dahilinde karıılaıtıiı mütkülattır. Bü
tün dünya matbuatında pohpohlandı· 
ğı derecede, Rooıevelti itinde muvaf· 
fak olmuı addetmemelidir. Bu .ene, 
Amerikan bütçesinde ~ milyarlık va· 
riclata mukabil yecli \htrtaHI1E'i&fffyat 
görünüyor. Yani, açık, dört milyardır. 
Hükumet borçlarının yekunu yirmi 
yedi milyara çıkmııtrr. 

Hatırlarda oldufu gibi, Rooıevelt, 
sözde memleket dahilindeki ah, veri
ti arttırmak için, iıçi ücretini fulalaı· 
tırmıştı. Lakin eline fazla para ıeçen 
iıçi, bunu ıarfedecek yerde saklamış
tır. Bu yüzden sanayiciler ziyan etmiı, 
fakat tedavül olmamıştır. Verg11~rden 
hükumet bütçesine çok para girme • 

• miştir. 

Bu vaziyet dahilinde, Amenkanın 
Japonya ile didi,meaine imkan tasav· 
vur edilemezdi. Netekim Japonlar, U· 
zak şarkın yegane efendisi haline ıel
miş bulunuyor. 

HU•eyln Faruk 

llııı çikolata üzerine yapılmıya 25 Ağustosta Ankarada topla· 
~lanacağı ve radyonun bizi ze- nacak olan adliye intihap encü· 
hirli gaz mevceleriyle tehdit ede~ meni, Hukuk Fakültesinden me
Ceii, ıinemanın iıe, Marlen Diet· zun olmuş stajmr ikmal etmiş bir· 
ticb ile Ramon' Novaroyu birer çok gençlerin tayinini yapacak
talge halinde manen değil, etiyle tır. 

Pendikte, eski istasyon cadde
sinde oturan Kartal çimento f ah· 
rikası müstahdemininden Meh· 
met efendinin karısı Nazike ha
nım dün akşam trende doğur· 

mu,tur. 

Saim Efendinin kendilerine ruh • .......... -=--== =---====== 

ıc..;İğiyle her 'bir ıeyirciye ikranı Ankarada kurulan Hukukçu la' 
~tliyeceği devre kadar y&§adık.. Birliği yakında İstanbulda da bit 
SJ>or aahalarmda bile didi,mek-
len acıkan atletlere gazete aldır · 
~"ia muvaffak olacağız .. 

Gazetelerimizi yufkaya basıp 
d, brilere satmıya batladığmuz 
~iiddetçe kim•e bizimle rekabet 
~~iyecek .. Matbuat, eski mü-
~ nıevkiini yeniden ihraz ede

~lc.. 

~iivezziler, sabahleyin bağıra· 
~ı 

- On alb ıayıfalı Vakit.. Bir 
'~'-- · -rl doyuruyor .. 
. \' e atqam üzeri: 

lto '"":"" Sıcak aıcak Haber.. Miııt 
~lu .. Solumadan alın! .. 

(Va-no> 

l<adınlar kongresi 
~ ~mlar birliğinin kongresi 
~ tun öğleden ıonra yapılacak· . 

Seyfi bey geldi 
1t/'•11embe günü Ankaraya git
d.1~ olan lstanbul gümrük bapnü· 

ıpube açacak ve bu şube hemen 
faaliyete geçecektir. Hukukçular 
birliğine şimdiden 3000 aza kay
dolunmuştur. lstanbulda Hukuk 

isminde bir mecınua neşredecek 

olan birliğin azaları arasında bi: 
çok meb'uslar, avukatlar, hakim· 
ler de bulunmaktadır. 

--o--

Mısırlı izciler abideye 
çelenk koydular 

iki gün evvel şehrimize gelmi~ 
olan Mısır genç müslümanlar ce· 
miyetine mensup seyyahlar dfüı 
sabah Mısır sefiri Hamza beyi zi, 
yaret etmişlerdir. 

Seyyahlar öğle üzeri Taksim 
Cümhuriyet Abidesine bir çelenk 
koymuşlardır. Bu sırada kafile 
reisi Şeyh Ahdülvahhap Ef. bir 
nutuk söylemi! ve üç dakika sü· 
kilt edilmiJtir. 

Mısırlı seyyahlar abideden ay· 
rıldıkları sırada Mısır izcileri ta · 

Yanınz aokulmuş 
Hasekide Kadın sokajmda o -

turan Mustafa efendi dün pazar· 
da dolatırken yanına Hüıeyin 

Mehmet isminde biri sokulmuş 
ve parasını çalacağı sırada yaka
lanmıttır. 

Dayakla parasını almışlar 
Çemberlitatla oturan sabıkalı 

Muzaffer, arkadatı Mustafa ile 
birlikte Cerrahpa~a fırın tezgah
tarı lstavriyi hem döğmüşler ve 
hem de cebinden parasını almış· 
larsa da yakalanmıılardır. 

DöğdU ve yakalandı 
Karnavola sokağında oturan 

Aspasyayı ayni sokakta oturan 
Dimitri döğmüş ve yakalanmıştır 

----oı----

Sergi bugün kapanıyor 
Galatasaray liaesindeki yert1 

mallar sergisi bugün saat yirmi 
dörtte kapanacaktır. 

NuruJlah Esat bey gitti 
Sümer Bank Umum Müdürü 

satname gösterdiğini söylemi§ler -
dir. 

Muhakeme, maarif müdürlü-
ğünden ruhsatname verilip veril· 
mediğini sormak için, başka bir 
güne bırakılmıştır. 

----o~---

Kaçakçıhktan haberi 
yok mu? 

Geçen salı günü Pireye gider 
İzmir vapuru yolcularından Ma
dam Katina iıminde biri kolunda 
bilezik ,eklinde altın kaçarırker. 

yakalanmıfh. 

Katinanın muhakemesine dün 
sekizinci ihtisas mahkemesind~ 

bakılm19tır. Madam Katina hı~ 
hareketin kaçakçılrk olduğunu 

bilmediğini söylemiştir. Muhake· 
me, muayene memurlarının geti
rilmesi ve altınların tetkiki ıçm 

başka güne bırakılmıştır. 
--o-

Parmaklan koptu 
Büyükderede, kibrit fabrika

sında çalııan Ömer efendi, par· 
mağını makineye kaptırmış ve ko· l 
partmışhr. Ömer efendi Alman 

Temyiz Ankaraya 
nakledilecek 

Halen Eskitehirde bulunan 
temyiz mahkemesinin biriKi teş· 
rinde Ankaraya nakledileceği ıöy 
lenmektedir. Mahkeme için An · 
karada bir bina inşaıına başlan · 
mı!h. Binanın inşası bitmek üze· 
redir. ..ti 

----o--

Böyle şey o'ur mu? 
Ayakkabııı içinde 320 lira 

kaçırmak cürmü ile tevkif olunau 
Fettah efendi hakkındaki muha
kemeye dün akşam üçüncü ceza 
mahkemesinde bqlanmııtır. Dün· 
kü celsede istihbar mem:ırunun, 

ıuçlunun üzerinde para 'bulundu
ğunu görmediği halde zabıt va • 
rakası tanzim ettiği anlatılmış ve 
bu yüzden memur hakkında ka
nuni takibat yapılması için muha· 
keme geriye bırakılmıştır. 

--o-

Vasıf bey Y alovada 
Evvelki gün lzmirden geldiğini 

yazdığımız yeni Moskova elçimiz 
Vasıf bey dün akşam Yalovaya 
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Fıkra müsabakası 

Abclülhamit E~ iyi, en güzel fıkraları bize gön• 
dereceklerin yazılan; burada neıredi· 
lecektir. Y almz bu fıkralann uzun ol· 
maması, seçme olması ve okunaklı 
yazılma11 lizımdır. 

Ve 

Gözdeleri T ' 
Nakd ve tercllmc hakkı mabfo:r.d11' 

Yazan: M. Gayur 

Tariht tefrika: 25 
Cie~en kısımların hulasası 

Abdülhamit, Tıbbiyeli (Necdet) 1 Parilrt.c· 
ki Jön Tttrklcr\c muhabere ctUği vehmlle sa
raym zindB.nlıı.rmda hıı.psctml,ştl. Kızıl Sul
tanın gözdelernldcn Saadet, NecdcU seviyor 
ve Padl§nhı ikna ederek Nccdetıe birlikte sa
raydan çıkıyor. Fehim PB§a sahnede. Parlali 
rakkase sorguya çekilmi§tlr. Bu sırada gizli 
blr tc§kilA.t lstanbulda Padişahı yıkmağa 
~ışıyor ... 

Fehim Pa!a hayretle: 

- Ne <liyorsun kafir? •.•• 

Diye haykırdı. 

Rakkase sözüne devam etti: 

- Padişahı avcunuzun ıçıne 

almışsınız! Sarayın etrafında kur

duğunuz entrika çemberini istedi

ğiniz gi'bi çeviriyorsunuz! Hüküm 
darı mevhum ve esrarengiz kuv· 

vetlerle tethiş ederek, sarayda her 

biriniz ayrı ayrı birer hükümdar 

olmuşsunuz! Beni de bu uydurma 
yalanlarınıza alet etmek i&tiyor

sanız, aldanıyorsunuz! Yarın 
Fransız sefiri Padişahı ziyarete 

geldiği zaman, bana vurduğunuz 

tokatın size neye mal olacağını 
göreceksiniz! 

Matmazel Meyan ilk rolünde 

<Iaha fazla devam edememiıti. 

Mücrim vaziyetinde kaldıkça, bu 
bnsit ruhlu adamın tazyikinden 

kurtulRmıyacağını anlamı§ • 
F eh!m Paşa böyle tehditlerden 

yılar bir adam olmadığı halde, 

rakkasenin son sözleri kendisini 
düşündürnıcğe başlamıştı. Eğer 

rakkasenin dediği gibi, Fransız 
sefiri Padişahtan Matmazel M e· 
yan'ın tahliyesini istiyecek ve i!· 
kence gördüğünde.._ dolayı zatışa· 
haneye ika yet ede k olur a, F e· 
him Paşa müşkül vaziyete düşe· 

.. ~. ceK.:. 

Bekle bakalım 
69-

dir. Çünkü yekdiğerinden kolayJıkl• 
ayrılabilen kuartç, mika ve feldııpnt -

Yaz~n: ishak Ferdi Anilin 
sarıl! Haydi.. Kaçma benden! Bir adam bir derenin kenarın· 

Ben hayatımda hiç bir !kadına bu da oturmuş, derenin içine dikkat· 

kadar yalvarmış bir adam deği- li, dikkatli bakıyordu. Yoldan ge

Formülü: C• H 1 N H' tan müteşekkildir. . 
Molekül vezni: 93 Siyah barutta gayri mütecanis bıt 

Anilin, nitrobenzol ci&minin bir cisimdir. Çünkü mikroskop altında '?,11' 

taktir cihazında demir kırıntm ve ha- 1 k b k""k"' e kıı• lim. istediğim kadına ya para, ya· çenlerden biri sordu: 

hut kamçı ile derhal muvaffak olu - Yahu dereye ne bakıyorsun? 

ayene o unursa ar on, u urt \' 
mızı hal ile ısıtılması sureti ile elde o· ı·· herçile zerreleri kolaylıkla görü.ur. 

rum ! Şu cevabı verdi: 
Ve cebinden bir avuç altın çı· - Testimi dereden doldura • 

lunur: 

C' H 5 N 0 2 + 3 H1 = C8 H5 

kararak: caktım .• Elimden kaçırdım .• Bek· Müberritte anilin ve sudan ibaret 
- Şunlara bak .• Ne kadar par- liyorum ki dolsun ve suyun yüzü • bir mahlut toplanır. Anilin sudan ağır 

lak! Darpaneden yeni çıkmış.. ne çıkaı~... ve cayri münhal olduğundan a~ğıda 
Sen ince bir kadınsın •. Para ile da ================ toplanır ve musluklu bir huni vasıta • 

N H 2 + 2 H 2 O 

ha çabuk yola gelirsin! Al baka- Fehim paşa Cafer ağadan çok siyle sudan ayrılır. 
yım !U altınları •• ! çekinirdi. Harem ağaaiyle yüz yü- Bu cisim zeyt kıvamındadır. Bida-

Halbuki tabii su mütecanis bir ci " 
simdir. Çünkü muhtelif tıbbi su~' 
muhtelif miyarlarla ba§ka başka neti• 

celer verirler ve bunların en hassas 
bir mikroskopla tetkikinden terkiplc
rindcki maddeler tamamen görüıeıneZ• 

Mai mukattara gelince saf bir citİ.ıl' 
yahut bir kimyevi rükündür. Çünkü 

1 - Adi tazyik nltmda daima yiiı: 
yette renksizdir. Tedricen esm~rle~ir. 

Matmazel Meyan altmları aldı·. ze gelince: derecede galeyan eder. 
Rayihası keskin, lezzeti acı bir mayi- t 

A 'b" k l' · • 1 · 2 - Galeyanı esnasında sühune - te~ gı ı aıca .•• - Matmaze ın sınır erı gevşe • dir. 180 derecede galeyan eder. Adi 
• derecesi daima sabittir. 

Fehim Paşa dişlerini sıkarak mış... derecede bile teneffüsü tehlikeli gazlar 

k ne•reder. 3 - Adi tnzyik altında daima sı ~ 
güldü: Diye gülümsedi ... Artık bu o • " 

Anilin esas vazifesini görür. Hamız· fır derecede incimat eder. 
- Tıpkı vücudüne benziyor! medya gece yarısından sonra bun len alınına öldürür. Bu zehirle zehir- 4 - lncimadı esnasında dere:ei sii· 

- Hakikaten çok güzel... dan fazla devam edemezdi. lenenlerin dudaktan morarır ve göz hunet daima sabittir. 

Fehim Paşa biraz daha sokul- Fehim paşa oyunun mabadini hadakalan büyür. Şimdi mai mukattar gibi tebellür, talr 
du: başka bir geceye brrakmıttı. Anilin esas vazifesi güder. Hamız· tir, tnsaJJüp gibi hadiselerde muhtelif 

- Gözlerin kadar parlak..! Matmazel (Meyan) ı tekrar o· larla birle§erek milihler vücuda geti • vasıflarda iki veya dnha ziyade mah -
rir. Asid kloridrik ile birleımesinden sule ayrılmıyan cisimlere kimyevi et " 

Bu sırada Fehim Paşa ibirden dasına götürdüler .• 0 gece Fehim kloridrat danilin = Cl H C' H' N H 2 kan veya saf cisimler denir. 
ellerini yüzüne götürerek bağrıyor paşa Abdülhamidi tatmin edecek ve asid sülfürik ile birleşmesinden de Her kimyevi rüknün galeyan, -r.e-

du: bir çok şeyler öğrenmitti .• Parisli sülfat danilin S 0' H 2 (C' H 3 N H 2
)

1 veban, tasaHüp dereceleri sabit ve ın~· 
- Alçak. .• Bana hakaret.. Öy· rakkasenin kasten yalan söylediği husule gelir. ayyendir. Ve muhtelif nümuneleri daı· 

le mi?! sözle~ hepsini ciddi telakki ede- Anilin boya imalinde kuJlanıJır. ma ayni terkip ve havası haizdir. 
,_,__ _ d h Anilin uzvi ve azoti cisimlerin amin Kimyevi erkan ikiye aynhr: SLlı 

Parisli ra.K.&Ue, avucunun için- rek kaleme sarılmış ve pa ita a . . . h -
zümresine dahıldir. Amınlerın epsı tuz, kireç gibi gayri uzvi cisimlere rııa• 

de evirip çevirdiği altınları Fehim uzun bir jurnal yazmağa baıla- amon~ ... c gazının ı, 2, 3, gram idroJ'e· k 1 k · · e-, - deni erkan ve §e er, g Ü oz, ıspırto, 
Paşanın suratına fırlatmıttı. mıştı. ni yerine küul cezirlerinin kaim olma- ter gibi uzvi cisimlere de uzvi erkart 

Fehim Paşa hiddetle elindeki Fehim paşa o gece sabaha doğ- sı ile husule gelir. Mesela amonyakla denir. 1 

ıkamçısım sallayarak rakkasenin ru, yazdığı jurnalı bat mabeyinci küulü etilden §U mahlulleri alırız: ASLI TAHLİL - Mahlut bir ci • 
N H 1 c2 H 1 = Monoetilamin ıf" 

üzerine atıldı: ye vererek saraydan ayrıldı... sim teşkil eden kimyevi rükünleri nY 
. • • N H (C2 H')2 = DictiUimin mağa hizmet eden usullerin heyeti rrıe'' 

- Haydi, paraya yaptığın gibi, • • • • N (C' Hs)• = Trictilamin. 
ı_ d k .. b Necmisener kıskançlıg"'ından çat . -~uasına as!i tahlil = Analis immed -
:Kamçıya a mu avemet goster a 'Amonyakla 1'üulü metil ııe şu a • yat denir. Asli tahlilde bir çok usu1le1' 
kalım! lıyordu. minleri husule getirir: vardır. Maamafih ekseriya a§ağıdıılo,İ 

1 k ı.. S d (N "d ) b .... N H 2 C H 3 = Monometilamin. Kızıl Su tanın amçılı ınafiyesi aa et ec et eye çırag e· dört usule müracaat olunur: 
hiddetinden ate§ püskürüyordu .• dilsin! Bu olur ıey miydi hiç?!.. N H (C H')' = Dimetilamin 1 - Mihaniki vasıtalar. 

N (C H•)1 b Trimctilamin 
Rakkasenin sıtına üstüste üç kam- Abdülhamid in sarı saçlı gözde· _,3.; .- Muhtelif mühalliller. 

Aminler amonyak gazına benzerler. 
Çı darbesi birden indirmi .. ti. ·ı· de sarayda birini bulup uzaklac 3 - Tebellür, taktir, zeveban. 

:r 0 :r Ziyadesiyle uçucudurlar. Gaz ve mayi 
Matmazel Meyan odanın için- mak sevdasına "düşmüıtü. halinde bulunur. Suda erir. Kırmızı 4 - Kimyevi miyarlar. 

- Şimdi, biraz evvel söyledik· de: MIHANIKI VASITALARA Mİ " 
Y K " bey pek a" la" yakı turnstolu maviye boyarlar. Hamızlar • 

lerini neden inka.r ediyorsun? De- aver azım • SALLER: 
· h • · · f · · ' s f' · - imdat •. Sarayda insan öldü- sıklı ve asil bir aileye mensup ze la birle,erek amonyak mi!hlerine ben-

mın erşey: 1tıra ctr.:aştın • e ır · · 1 A • Klorüform ve su gibi ihtilat et• 
1. · L • - J b rüyorlar ! Diye haykırınca, bu fer- ki, faal bir gençti. zer milhler husule getirır er. 1' 

ge 1r&e1 senın yaKanı KC\ ay rra· Bunların bazı nevileri sanayide bo- miyen iki mayii birbirindE!n ayırma 
kır mıyız san~y·:>' sun? yada ilkönce Mabeynci Celal Bey Necmiseher, Kazım beyi çoktan ya imalinde ve ıairede kullanılır. için mahlüt dibi musluklu bir hunif! 

MalmazE"l Meyan fazla bir şey !ko§muştu. gözüne kestirmitti. dökülür. Klorüfonn sudan ağır oldıJ • 
So··ylemedı·: - Aman p:l•am, rica ederim d h b ·cı Tahlili kimya ğu için dibe çöker. Musluk açıJıncl --: Pa işa m ir günü iğer günü- .. 

_ Beni yarma kadar rahat hı- fazla gürültü yapmayınız! Bir Cisimleri iyi tetkik edebilmek için altına konacak bir knba evvela klortı' 
ne ve b!r saati diğer saatine uymı· mahlut cisimler ve saf cisimler diye form nkar. lki mayii tefrik eden satıh 

rakmanızr rica ederim! genç kadın bu kadar dövülür mü? "yan sı'yasetı" N-mı"seherı" az mı ı '' '"'" iki kısma aymrlar. musluk hizasına gelir gelmez mus uıo 
Diyerek l>aşını arkaya çevirdi.. Celal hey 'İçeriye girer girmez usandırmııtı ! Mahlut cisimler: "Eritme, taktir kapatılırsa hunide ldorüformsuz su ı.o· 
Fehim Paşa sefirin gelmesi ih- arkadan da Cafer ağa görünmüş- Her gece vakitli vakiuiz: etme, sulplandırma, billurlattınna lır. 

limalini düşündükçe yumuşuyor tü.. -"Sarışın kızı çağırın bana!,, bir mayide halletme" gibi u- B • Sulp cisimleri mayiden tefri1' 
ve bütün korkaklığına rağmen Harem ağası dışarda dolaşır· Diyerek Harem ağasını gönde- ıullerle muhtelif sahada iki için aktarma = dekantasyon yahut ter' 

genç !kızın yanaklarmc ve çıplak ken, acı bir kadın sesi duymuş ve: ren ve Nec.miseheri tatlı uykusun veya daha fazla mahsule ayrılabilen hiş = filtrasyon usullerine müracııııt 
boynunu okşamaktan kendini ala- _ Aman yarabbi.. Gece yarısı d d cisimlerdir. Bu cisimler ya gayri mü- edilir. Terşih için ekseriya filtre kni1

' 
an uyan ıran paditaha her daki- tecanis yani melanj eterojen yahut d k il ı B h ld k dİ' 

mıyordu: sarayı .:.eytanlar mı bastı? k b ı u anı ır. azı a va e pamu , 
:r a a§ sallamak ve nabzına göre mütecanis yani mahlül = melani omo- diklenmiş runynnt yahut cam pnmııii'ıl 

-Seni serbest b'ıraktıraca.ğıım... Diyerek odadan içeriye dalmış· §erbet vermek kolay bir it değildi. jen "solüsyon" olurlar. kullanıldığı da vardır. 
Gel, şöyle boynuma bir :defa olsun tı. (Devamı var) Granit gayri mütecanis bir cisim • - Sonu var -
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=:=1.&ı~~~~~~~~==;;;=~~;;;;;;;;;;;;=;;;;:~~~ 

Tefrika numarası : 38 ye Hanımın arabayı bizzat kul1andığ;18-"-=-Hayatımın dö~üm noktasında · Evvela bir vücut, sonra diğer bİ' 

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

Ge~en kısımların hUllsası 
İlhami Bey, servetini kaybetmiş 

bir Paşazadadir. Fakat, eski debdebeli 
hayatı terketmek istemiyor. Onun için, 
kızı Türkfin Hanımı Cemal Bey ismin
de bir .zengine vermek emelindedir. 
Halbuki, Türkanla Fikret sevişiyorlar. 
İlhami Bey, Fikreti, oğlu gibi büyüt
mektedir. Ona, kızdan vazgeçmesi için 
rica ediyor. Banka memuru olan Fik
retin önüne, te:;adüf, Şadiye Hanım 

isminde zengin bir kadın çıkanyor. Bu 
hamın, da delikanlı ile alakadar oluyor. 

Sanır ki, naleü alımı ana eser kır
maz 

Anı murur ile alemde derbeder kıl
maz. 

Sizin Fikret Bey de, naleü ahımın 
Sizin Fikret Bey de, naleu ahrmın 

kendisine tesir etmiyeccğini, onu der• 
heder kılnuyecağmı %anr.ediyor. 

"Fakat, gene Fuzulinin söylediği 

gibi: 
.Wamane içre mücerreyptir intikamı 

zaman 
"Her halde, intikamım alınacaktır. 
Türkan, bu geveze §airden kurtul

mak istiyordu. Ondan, artık, bütün 
öğreneceklerini öğrenmİ§tİ. 

- Evet, öyle, hakkınız var.. • de-
di. - intikamınız alınacaktır ..• Hakkı
nız var .. Hatta o intikamı ben alaca • 
ğım ... Bizzat ben.. Merak etmeyin ... 

- Hay Allah razı olsun ... 
- Lakin, bir §artnn var. 
- Söyleyin ... 
- Hiç arkanıza bakmadan banka-

nıza gireceksiniz: Ve benim burada 
olduğumu belli etmiyeceksiniz.. 

- Baı üstüne ... 
- Şadiye Hanımla Fikret Bey oto-

mobile iki ki§i biniyorlar ... Değil mi? .. 
Otomobilin spor olduğunn bakılırsa 

§Of örleri yok... Hem sonra, burada a
ıırlı duran müsaade kartından da Şadi-

anla§ıhyor. yım.,, "diye söyleniyor ve kendi ken· vücut, ön tarafa bindi. Kapı, kapan -
- Evet ... Bizzat ku11anıyor". File- dini ıanki tetvik ve sinirlerini takvi- dı." -ot 

ret Bey de onun yanına oturuyor... ye ediyordu. Şadiycnin sesi: 
- Öğreneceklerimi öğrendim ... İn· Bir müddet, diz örtüsüne baktıktan - Ne tarafa gitmemizi ist .. rsinİıt 

tikamınız alınacaktır ..• Merak etme • sonra, aklına bir fey geldi. Tebessüm Fikret Bey? .•. 
yin .... Yalnız, bana, derin bir reverans ederek şöyle dü,ündü: - Siz nasıl ister eniz •.• Hangi W ! 
yapın ve söylediğim gibi, arkanıza " - Her ıeyi öğreneceğim ... Öğ • rafı tercih ederseniz... ~ 
bakmadan, bankaya girin ... Haydi ba- rendikten sonra, haı·ekete geçeceğim.. Türkan: 
kalım... Her halde, bunlar, §oför ve muavin " - Henüz sizli bizli konuşuY01"" 

Şair, genç kızın söylediklerini ye- yerlerine, yanyana oturacaklar ... Ben, )ar ... - diye diişündü." 
rine getirdi. Derin bir reverans yapb... bu örtünün altında yalnız kalabilirim Buna evvel& memnundu. LaJdl1ı 
Ve arkasına bakmadan gitti. ve onlar tarafından görünmem ... " sonra, birdenbire kalbi burkuldu: 1" 

Bu &ırada, cadde gayet kalabalık • Yavaş yavaş, otomobilin oturma " - Demek ki, n§klan vücut ıı~ 
tı. 

Buna rağmen, bir erkek tarafından 
teşyi edilmekten cesaret alarak, Tür
kan, spor otomobilin tokmağına elini 
götürdü. Kapıyı açtı. 

içeriye atladı. 
Bu, açık bir otomobildi. Arka tara

fında, bir de, bir diz örtüsü duruyor
du. Şadiye Hanım, gecenin serin za
manına tesadüf ederse üşümekten 

korkmu§ olacak ki, mevsimin yaz ol • 
masınıt rağmen, bunu almıftı. 

Türkan, ne yapacağına karar ver· 
memiş bir tarzda, bir müddet, otomo
bilin içinde oturdu. El çantasını sıktı. 
Tabancası buradaydı: 

yerinden ayale basma yerine haydı. Bir defil... Zira, maddeten sevişen in53~' 
müddet, orada, bir şey arıyormuş gi· lar, hemen teklifsizleşir ... Manen sc~: 
gi yaptı. Eğer gelip geçen yolcular a- şenler nrasında ise, mutlaka böyle sıı. 
ra11nda onu gören varsa nazarı ciikkn- li bizli bir teklif ve tekelliif kahr-· TP 
ti celbetmemek istedi. Sonra, örtüyü nevi aşk ise, en tehlil::cli bir rabıtııd~: 
kaldırdr. Altına girdi. iyice öı·tündü.. Bu kadın, tam manasiyle benim rıı1'1 

Sokaktan geçenlerin asla dikkatini bim ... " 
ce1betmemişti. Ayni zamanda bilek sa- Çantasını gene sıktı. b'' 
atine baktı: Yavaş yavaş örtünün altından 

" - işin bitme.sine bir şey kalma· şını çıkardı... tl 
dı. Neredeyse gelirler... Bura..'f gerci Otomobil, hareket etmişti. :Altıfl 
sıcak, boğuluvorum amma, neylersin?.. daireye doğru gidiyordu. . ., 
Sabır )~zım ... " - Demek iti, nereye gitsek, sı:tl 1 

On iki on üç dakika kadar hekle - için müsavi ... Elverir ki, deıJini:tİ 0 1 

dileten sonra, otomobilin sarsıldığını yalamanız mümkün olsun... )' 
bi11etti. - (Devamı .,ır' 



f 

tı 

.,, 

lnkisari hayal 
~elek Hanını, kırk senelik biri tiyorum ki ..• 
llt n :kınıtıramadığı güzel alnı· Gene sözünü yanda kesti. So
İft~ ·~a.y8:1'1ı§, yola lba'.kıyordu. luktu. Heyecanlıydı. Melek Hanım 
ti ~~yfiyenın en güzel, en dikka bu heyecanla alakadar olmuştu. 
t~ ıp delikanlııı Hasip Bey, Güzel gözleriyle delikanlıya bakı
M~ı ~vlerinin önünde do1aşıyor... yordu. 
ttd e Hannnm yerinde baıka bir - Dinleme.me imkan olmıyan 
'lltrdrn olıa, bundan dolayıı gururla ıeylerden bahsetmeyin! dedi. 
~ ~ F ~at, o bütün hiayatmca Hem, benim de size söyliyecekle- ı 
lb ~ len, etrafmda, penıane gör· rim vat. Dedikodu oluyor. Zev
tö~:. ~lrttrğı için, meseleyi tabii cim asabileşiyor. Bizim eve teşri ı 
' u. f inizi azıcık seyrekleştirseniz ... , 
· Atka.amd -~= · . . k H kk d b l d ' d.. a ayaK ıeın ışıtere a ınız ~a es e ig" im hüsnü ı 
Otıd" K -u. oca11 ... Zavallı a'dam: nazara ra_7'1en .... aU: Brç.ak kemiğe dayandı! dedi. Hasip ağlama derecelerine gel-

~tl ~ad:ı mı ba,Iadın... Gene re· di .. 
~i~ ~a çrkvackım. .. Huip -Niçin Har.\mefendi?. Ne yap
ili , 12 en ayrılmıyor. Boyuna se tım? .... Hissiyatım, samimi ve de 
l\ ~a !kaldırdı dün akşam.... rindir. Aşkı, ha,a! manasında te· 
t~~~IZa sui misal olmala.rı: Mek lakki edenlerden 'değilim .... 
oını Y • b' . . '---.,ti enı ıtinp aramıza. .KATiftı. - Susun rica ederim. 
e :t:>irim ' 'd • M' ~ annem var.,, emesın. - Niçin amma Hanımefendi? .. 

liı&tt. elelC Hanım içinden: "Gene Ben, namuslu bir gencim ... Ailevi 
·d~ç~d{ ~zleri ibaşlıyor!,, diye ve iktisadi vaziyetim hakkında 

du, yül{sek sesle: tahkikatta bulunabilirsiniz ... Zev-t; Bende ne kabahat var? dedi. cinizin de aleyhimde 'bulunmasına 
~onda dolqıyorlarsa kabahat imkan vermiyorum. Bıense, ona 
~ 'nıi? Senin hu zamana ka- müracaat etmeden sizin rızanızı 

'~buna. allfll18J1 1izım.'dı. Kızı· almak istemiştim ... Mevzuu 1bahso 
'a :u. __ ıelinıoe, o, da.ha küçük. .. On lan saadetiıiıdir... Kızınızı derin 
f ~~~u bile bitirmedi. Aklı ne· ve samimi bir aşkla seviyorum. O 
r ~ki.... da bf"nimle evlenmeğe razı .... Dün 

~e, ~P.~~~? çıktı .. akşam, onu sizden istememe rıza 
~ en, sab'a:ll ıgezıntiamı yapmak gösterdi ... Bu sabah sizi mesele • 
~ hıızrrlamJll!h. den haberdar edecekti.. 

"-itte, Hasip, ağaçlar altmua, ge- Melek Hanım, şaşkındı. Kekele-
'"! }t l mek sırası ona geldi: 
h.~ o unu bekliyor. ":{ aklaıtı ... Kı B b 
-~ra.K, ve, her aeferkinden aaha - usa ah .... Kızmı ... Görme· 

ibiT lieY.eca:nıa Clü,erek: 

s· '} Hanmıefen<:U ! ~iY.e 5eel<eleeii. 
~ ~ e beni Drıplqtıran tesaaüften 
o,,l'l ır.._ ·_L'. • b lf ıne ıDırntiyan:m, ilaeniz .... 

'd ~hr- Samiımt olayım, tesadüf 
)\~ ... Buraya ıize tesadüf ümidi
~n.:. Sizinle IConUflll&k 

~ll ~.Met~Hanım: '11a'nıatk 
l'i 'll•unua ıuna cesaret vemıiye • 

ttıt 'd' d" .. d" Y"'--ek 1 ltı" '1• ıye uşun u. u.ıu ses e, 
l.ttahayYir, sordu: 

}' -.....13enim1e 'konuımak mı? .. Ne
e da· ? ır. 

?tı -.....F Çol{ ciddi bir mesele, Hanı-
e el'ld· D" ak · • 1 d 'ed ı.... un tam, sızın e an 

dı.ı erken, bunu ıöylemek istiyor • 
y ~ .... Lakin, ceıa.ret edemedim .. 
erı de '"ld. H k d a gı ı.... er eı arum a .... 

~ a.na gösterdiğiniz hüınü teveccü· 
er " ef agınen .... Mahçup tabiatliyim 
endiın C d d' li ... esaret e eme 1m ... 
~anım sebebiyle .... Demek ia· 

aiın! 

- Ehemmiyeti yok... Madem 
ıbana karşı teveccühünüz var ... 
Zevcinize karşı da benim tarafımı 
iltizam edersiniz, değil mi? ... işte, 
devlethaneden çıktılar. Bize doğru 
kerime hanımefendiyle beraber 
geliyorlar. 

• * * 
Baba kız, hakikaten geliyordu. 

Kız, mahçuptu; kıpkırmızı idi. Ba 
ba ise, memnun, mütebessim, de
likanlıya elini uzattı: 

- Merhaba, oğlum! Kızım ba
na her şeyi anlattı. 

Melek, bu üç insana hiddetle 
l>akıyor. Üç.ünden de nefret edi
yor. Artık kadın olan ve kendini 
gölgede bırakan bu k!zdan .. Onun. 
ihtiyarlaması karşısında sevinen 
bu kocadan... Hele onu yakında 
büyük ana yapacak olan bu da· 
mattan ... 
ftakdi: (Hatice Süreyya) 

lf ariciye, Sıhlıat ve Maarif Vekalet -
4ıı lerinde yeni tayinler, nakiller .• 

"~~al kara, 4 (Huıuıi) - Harici ye Vekaleti zat işleri müdürlüğüne 
•c:ıı~tt__ Dlu·haıebe müdürü Abdülkadir Bey tayin edildi. Halep kon
~)'l Ugu kançı1a.n lımail Şeref Bey ve Filibe kançıları Rıdvan Halit 
~ldtr lnerkeze alındılar. Bükre§ başkatipliğine Kahire Başkatibi 
~' Kahire baıkitipliğine dördüncü daireden Cemal, Madrid 
~ lc: ... ti katipliğine merkezden Cemalettin Mazhar, Vaşington üçün· 
~~ ı>liğine merkezden Nizamettin, Bağdat üçüncü katipliğine 
~ ;zden Etem Nafiz, Londra üçüncü katipliğine merkezden Ha· 
~ ~ettin, Londra evrak memurluğuna merkezden Galip Müba · 
~~]( l.nlburg kançılarlığma Celal Hulusi, Alibe kançılarlığına 
~ili~~den Fuat Etem, Fransa kançılarlığına merkezden Ali Rıza, 
~}o,1 ... 0naoloıluğuna merkezden Sami zade Süreyya Kalas kon 
~)' ~iUna merkezden Emin Vefa Beyler. Tiran başkatibi Nurettin 
~llcii ~ak?v~ baıkatipliğine, merkezden Şemsettin Arif Bey Atina ü-
~ it &tiplığine, Atina baı kon ıolosluğu kançılan Recep Bey Pire 
~ ;:.•oloıluğtı kançılarlrğınaCavit Ulvi Bey Halep konsolosluğu 
lttl'tç;I lığına Sadullah Bey Kemal Beyden inhilal eden Beyrut 
~)ill ~l'lıiına, merkezden SaffetHasibi Bey Londra kançılarlığma 

~ l~ir edildiler. Bütün tayinler iradeye iktiran etti. 
~olttol'tı. ~bha.t müdürü Yunus Vasfi Beyin Balıkesire, Mersin merkez 
~~~ a.zha.r Beyin Denizliye, Bayazit sıhhat müdürü Raif Beyin 
~ 'tllce~ nuya, Afyon sıhhat müdürü Kamil Beyin Bol uya tayinleri; 
.'-~ teı-~~lC ekliıeıi riyaziye muallimi ve zat işleri müdürü Rasim, 
~ •tıtır ıye enatitüaü ec!ebiyat hocası İsmail Hikmet Beylerin birin
~: lıtanbul erkek lisesi fiz~k muallimi Ali Hikmet Beyin ü-

tııtf 111üfettitlikleı-e tayinleri iraÜeye iktiran etti. -

Bu resimdeki hasır şapka, açık 

renk, çiçekli kumaşlardan yapılan yaz
lık gündüz elbiselerine uyğundur. Ge
nİ§ kenar, sade bir kurdele ve toplu bir 
halde bir kaç çiçek .... 

ou resıınaeJu nasırdan, ıuyan reux
te bir şapka, koyu olmak şartiyle, baş· 
ka renklerde de olabilir. Genişçe delik
li bir peçe, çepeçevredir. Günet altın· 
da yüzü hafifçe gölğeliyor. 

Bu model, göz önünde oldukça es· 
ki bir devir giyinişini canlandırıyor. 

Hi1lbuki, en son modadır. 

Bol kumaştan, ipek ve tül kanıık 
yaz elbisesidir. Uzun etekeli, omuz ta• 
rafları kabarık, etek tarafı kat kat, 
belde belde bir ucu aşağıya sarkan ge
ni§ fiyonga şeklinde kurdele!... 

Böyle giyinişin ilk defa görüldüğü 
yer, Pariste Otöydür. Otöy, meşhur 

Ceçen hafta bu sü~unlara Alman 
tarzında döşenmiş bir salon resmi koy
muştuk. Bu hafta da bir kitap odası 
resmi neşrediyoruz. 

Alman tarzına göre döşenmit olan 
bu kitap odasındaki masa üzerinde, el 
işi örme bir örtünün de yer tuttuğu 
görülüyor. 

Bu yaz, şapka
larda kenann ge

niş olması esastır. 

Bu sütunlarda 
gördüğünüz ör . 

nekler bu esasa 
göre yapdan en 

son moda şapka 

örnekleridir. 

Yandaki şap -
ka, biçimi itibari-

le, ayrıca bir hu

susiyet gösteri -
yor. Bu hususiyet 

te, Çin tarzmm 
bariz olan tesiri -

dir. Moda saha -
sında epeyi sü -

rekli olarak tutu
nan Çin tarzr, ilk 

baharda başlıyan 

tesirini, yazın de

vam ettirdiği gi

bi, bu tarzın son

baharda ve hatta 
kışrn da hüküm 

süreceği tahmin 
olunuyor. Zaten yandaki ".l:'agot" denilen şapka, koyu renkte kadifedendir. Da
ha ziyade sonbaharda giymeğe müsait tir. 

Yukarıda tesbit ettiğimiz tahmine göre, krşm da Çin modası devam ederse, 
bu örnek, aşağı yukarı o mevsime de uy gun olacaktır 1 

Büyük harbin 
yirminci yıl dönü

münde, yirmi se

ne evvel moda o
lan giyinişe ben -

zeyiş gösteren bir 

giyiniş moda oldu. 
Avrupada yapılan 

beynelmilel "Po
lo" oyunu müsa • 
bakalarına gelen 

şrk kadınlar, o za
manki modayı ha-

tırlatan giyiniş -
!eriyle göze ııart· 

tılar 1 

Yan taraftaki 
resimde gördüğü

nüz gibi, garplıla

rın bol paçalı pan
talonları şeklinde 

eteklikler, yandan 
yırtmaçlı olmak ü

zere, şimdi en son 
modadır. Bunlar, 

"Nil Yeşili" deni
len renktedir. Üst

lerindeki ceketle -

-;q •;:nqy;~ ;J 

yazdır. 

Bu tarzda gi -
yinişte, eldiven, 

çanta ve boyunbağıların, yırtmaçlr panta lon şeklindeki eteklerin rengine, genit 
kenarlı şapkanm da ceketin rengine tıpkı tıpkısına uyğun düşürülmesi gözetili
yor. 

İlk örnekler, alaka uyandırmış ve bu tarzda giyiniş, şümullenmeğe başla
mıştır.! 

Moda mendiller 
Moda sahasında, eski devirler -

de olduğU gibi, mendile hala e • 
hemmiyet veriliyor mu?. Evet! .. 

Şu halde, şimdi nasıl mendil -
ler modadır? Geçen asrın son se -
nelerindeki tarzda mendiller, ge -
ne elden düşürülmüyor. 

Bu mendiller, nasıldır? Kenar. 
ları tülden kıvrımlarla, kıvrıntılı 

dantelere, yaıhut girift işleme -
lerle ıüslü ! .. Moda olan ipekten 
mendillerin zemini daha ziyade 
beyaz .. Sonra krem.. Daha sonra 
da muhtelif renklerde! 

Bluz, gömlek 

Esvaplar da dantele 
Ancak kısa fasılalarla ihmale 

uğrıyan dantele, moda sahasında 
yeniden alabildiğine hüküm ıür • 
meğe başladı ..• 

İpekli kumaştan yapılan ak • 
şam elbiselerinde, taftadıt.n yapı • 
lan <'.kşam elbiselerinde, dantele • 
den bol bol istifade olunuyor . 

Hatta bu istifade olunuş, o ka • 
dar şümuJlü bir şekil aldı ki, buna 
elbiseyi sadece sfül~yiş denile • 
mez. Dantele, adeta akşam elbi • 
selerinin başlıca bir kıtt.mını tetkil 
ediyor! 

Danteleden istifade olunarak 
vücuda getirilen akşam elbiseleri, 
kısmen orta zaman~a !?İyilen el • 
biseleri an.dır!r tarzdadır. 

G d 'b":: .. ···-····· ........... -·--mınnnııın-- .. ""'en yaz ol ug"u gı ı bu ........ ~··-··········---·- ...... n 
-~ yaz il Y tt ' •• 

d " .. l kl · ·· · 11·· l ur aş· :: a orme gom e erın şumu u o a- a ı: 

k b 
· 'ld."' .... 1.. y 1 Az, çok kazancından mutlaka·= ra enıınsenı ıgı goru uyor. e- :: . . .. 

. . :: tasarruf vazıfendır, borcundur. İ 
nı yem desenler ortaya konulu- :: B · · b'l b il •• :: unu ıyı ı , e e ve yap. i= 
~or. !$ Milli lktı:sat ve Tasarruf Cemiyeti d 
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(Ust tarafı 1 inci sayıfada) 
tramvaylarda, kaza ihtimali melhuz o
lan yerler haricinde rnÜ!teri çağırmak 
ve her ne maksatla oluna olsun koma, 
düdük ve aaire aada çıkaran cihazlan 
çalmak ve öttürmek memnudur. 

2 - Hu!uıi ve kiralık bilumum de· 
niz motörlerinde, kara motörlmnde 
olduiu gibi faal birer Müskit a!eti bu
lunacaktır. Müıkit esait sahipleri bu 
maddenin ilanından itibaren nihayet 
bir ay zarfında Mü.kit cihazlannı yap· 
tırmaya mecburdurlar. 

3 - Sütçü, ekmekçi, dondurmacı· 
]ardan maada gıda maddelerini satan 
seyyar esnaf müstesna olmak üzere di· 
ğer bilumum ayak satıcılannın her ne· 
rede ve her ne vakit oluraa olsun ba· 
gmnalan yasakbr. Gıda maddelerini 
ıatan seyyar esnaflarn aTJcak sabahla
rı ıaat sekizden itibaren akşamlan sa· 
at yirmiye kadar ve sattıklan şeyleri 
bildirecek kelimelerle ve bagırma de
recesinde olmıyan bir sesle satr4ta bu· 
lun1T.alan caizdir. 

Pazar yerlerindeki esnaf ile dük • 
kancılann bağırarak ıatıı yapmalan 
veya mü~teri çağırmaları yasaktır. 

4 - Bundan sonra ıeyrisefete çı • 
kanlacak bütün yayb ve yaysız binek 
ve yük arabalarının tekerlekleri lastik 
li olacaktır. Halen mevcut olanlar ilan 
tarihinden itibaren bir ıene içinde te
kerleklerine la;tik takmaya mecbur • 
durlar. 

Araba tekerleği yapan ve tamir e· 
denlerin li.ıtikıiz tekerlek yapmalan 
ve tamir etmeleri dt: yasak edilmi, • 
tir. 

Bu kararlar Belediye şube müdür
lerine tamim edilecek, yanndan itiba
ren bir kısmının hemen tatbikine ge
~ilecektir. 

Yangın 
(Baş ta._ ı ı ı.ıc, • .':'lı ... cladır) 

Haticenin topladığ.ı §eyler ku
nt olduğu iç" kilfrit çakılınca bir· 
,: ~ l parlamış, çıkan alevler etrafa 
kıvılcım ıaçmağa ba§]amııtır. 

Kıvılcımlardan biri ocak yanın· 
daki otların arasına düımü§ ve o· 
radaki otlar da tutuf unca bu sefer 
ateı büyüyerek evi sarmağa bat· 
lamı§hr. 

Akıam üzeri çıkan bu ateşi o 
civardaki rüzgar pek ç.abuk büyüt 
müıtür. Yangını görenler, icap e· 
den yerleri haberdar etmi§ler ve 
biraz ıonr• Kadıköy ve Kartal İt· 
faiyeleri yangın yerine gelmitler
dir. 

itfaiyenin büyük faaliyetine 
rağmen çok çabuk geni§lemi.ş bu· 
lunan yangın, 31 evi kül ettikten 
sonra güçlükle söndürülebilmiştir. 

Evleri yananlar diin geceyi kıs· 
men kırlarda ve kısmen de komşu· 
ları evinde geçirmişlerdir. Ha
diseye Kartal müddeiumumisi ve 
zabıtası el koymuştur. Zarar, zi· 
yan kırk bin lira raddesindedir. 

50 ilk mektep muallimi 
nakledilecek 

Maarif müdürü Maydar B. bir 
kaç gündenberi Ankara da bulun· 
makta ve lstanbula naklolunacak 
ilkmektep muallimlerinin kadro· 
ları etraf mda vekaletle temasta 
bulunmaktadır. 

Anadoludan sıhhi vaziyetle· 
rinden dolayı 50 ilk mektep mu~ 
alliminin lstanbula nakledileceği 
ve bu hususta bir liste hazırlandı
ğı söylenmektedir. 

Rüştü beyin tetkikleri 
Dün Maliye Vekaleti Varidat. 

Umum Müdürü Rüştü Bey Def · 
terdarlıkta meşgul olmuıtur. 

ZA Yl - 14 • 6386 numaralı li
man cüzdanımı zayi ettim. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Zekeriya oğlu Maksut (2839) 

(0 t tarafı 1 inci aayıfada) iken tahminler yürütülen vasiyet- letilecek ve mareşal Alman mille · 
Öl d " .. ld'" d. • t d (Ü&t tarafı ı inci sayıfada) me en, o u,, ıye nvaye • name en elan ses yok.. tinin tarihinde askeri ve siyasi çifı ·n~t" 

ler bile çıktı. aFkat, propaganda Berlin, 4 (A.A.) - Bugün neş felaketin amili olarak görünecek· Kudret, Hikmet, Tayyar isını • 
nazın musırran bunu inkar edi • redilen bir emirnamede 19 ağus . tir. ki üç küçük cocuğunu yanıtı" 11 f1l 

yor, reddediyordu. tosta yapılacak reyiamın şekli tes· Neue \Vienerr Tagblatt, diyor larak Defterdarda Davut ağstl '' 
Hindenburgun evini, çepçevre bit edilmektedir. ki: s~ndalma binmi§tİr. Sandal ... ~~e 

tam dört yüz metre mesafeden Rey puslasımn üstünde M "Hitlerin bütün kuvveti Almar sahile doğru ilerlerken Lu 1
, • 

Hitlerin adamları ihata ettiler. H itle•in dahiliye nazırına cönder· ordusunun gölgesine sığınmı§tır. .. hanım birden üç çocuğunu de0d, 
Gene bu mesafe içinden, batı· diği ve iç.inde Reisicümhur unva · Paris, 4 (A.A..) - Matin gaze ze fırlatmıftır. Bu hal karşısın •

1 boş gezip dolaıan)arın değil, oto- nım ta§ımakla beraber mezkur va· lesi yazıyor: sandalcı evveli §RflrmıfSll ' 
mobil, ve motosikletin bile geçme- zifeyi deruhte ettiğini bildirdiğ; Alman siyasetinde Alman ordu sonra birden kendisini topla"1~' 
sine müsaade edilmiyordu. mektubun metnı· ve }'eza reyı'am l" b'lhassa 30 haz'ırar d · ı k ki u··diıt 

~ sur1un ro u, ı enıze ah ara · cocu ar:n 3' de 
Son dakikalarını ya§ıyan ihti- yapılması hususunda hükumetir vakayiinden sonra, çok esaslı ad de kurtarmııı.hr. Davut ağanın 

~ J '(' yarın sükun ve rahatı için her fey kararı yazılı bulunacaktır. dedilmektedir. Bu rol, iki gün· nize atJadığı sırada sandal cı.e e 

temin edilmişti. Bunun aşağısında da "Almar denberi biraz silik eörünmckte ve rilmiş , Llıtfiye hanım ~a . d-~~·~ir 
lşte bu aırada, halkı süratle iki- erkeği ve kadmı, bu kanunda der· bu hal, bu zevahir altında asker' dc~müşse de. Xalcu"' t f !'.11.Jr • 

ye bölen bir otomobil dizisi ken- piş edilen tarzı halli tasvip edi sınıfın esaslı bir rol oynamakta ol· sa~d~tcı tarafmcla.n kurtarıJnır~ 
dini gösterdi. Birinden başvekil yor musunuz?11 suali yazıldır. Bi · duğu şüpheı;ini uyandırmaktadır tır. Katlının akli vaziyetlnd~: 
çıktı ve şatoda Hindenburgun ö- rinde "Evet,, ve diğerinde "Hayır, 2 ağustos tarihinde ynpdan ve her d Adl'"e ' 

~üphe edilmekte ir. ı., 
lüm döşeğinin bulunduğu odaya ibaresi yazılı iki hane vardır. Mün· kesi hayrete düşüren hareket, an · zabıta ta1ll,:kata h;-&\l~-·d'r 
girdi. Üç çeyrek saat sonra, ve tehip reyini bu hanelerden birim cak ordu ile mutabık kalınarak ya· --------------
"Cumh'lr reisinin kesbi diyet et- koyacağı salip itaretiyle gösterile· pılmıştır. Ordu, millet nezdindf M } k J d bİf 
mesi i~in Alman milletinin ve ken- cektir. kendisinin sehhar bir. terceman· 35 a yo UD 3 
disinin temennilerini,, sunmasını Berlin, 4 (A.A.) - Müteveffa olarak Hitleri muhafaza etmenin otubÜS devrildi 
müteakip tekrt.r dıtarı ç!ktı. reisicümhurun naşını selamlamak kendi menfaatlerine uygun olaca· 

Ve ağlamaklı bir halde olduğu üzere Neudec.ke gitmi§ olan vor: ğına hükmetmiştir. Fakat Hitle · 
görüldü. Papen, Alman istihbarat bürosu· rin ordu için emin bir müazhir ol· 

Öliim döşeğinde Cumhur reisi- nun bir mümessiline beyanatta bu· ması şartiyle. 
ni ziyaret eden ba!vekili, Hinden- lunarak demiştir ki: Ordunun müsamahası ve hatte 
burgun oğlu Kolonel Fon Hinden· "- Büyük Almanın huzurunda müzaheretiyle yükselmiş olan ada· 
burg koluna girerek çıkardı. bugün bir kere daha diz çökebil · mı orduya ne gibi itilaf bağlıyor ': 

Sonra baıvekil, tayyareıiyle dim. Onun emri ve idaresi altın · "İtimada olan ihtiyacı ile,, Almar 
Berlin ~ döndü. da aaker ve devlet adamı olarak milleti "Niyet ve maksatları ile,, 

Hindenburgun ailesi, gelini, iki memleketime hizmet edebilmit ol· Hitler ve muayyen arzuları ile or· 
kızı ve torunları yatağının ba§ u- duğumdan dolayı cenabı hakka du arasında derin bir uçurum açıl· 
cunda idi. şükürler ederim. Her ne kadar o· mak üzeredir. 

86 ye.§ındaki mithim ve tarihi nun himayekar eli artık Almanya· Hitler, eserinin esiridir. Her 
ıahıiyet hftla onlarla konuşabili- mn mukadderatını himaye etmi· ne olursa olsun Hitler şimdi mes
yor.. yorsa da ruhu daima bizimle bera· leki hayatının zirvesindedir ve 

Bütün Almanyada konuşulan berdir. bundan böyle tamamiyle karışık 
bir !U var: Onun ufulü ile bir devrenin iktısadi bir vaziyet ile mücadele 

"Ölürse, yerini kim tutacak!,, kapanmakta ve yeni bir devrin a· halinde bulunan efkan umumiye 
Bir de: "Hindenhurgun vasiyet· çılmakta olduğunu kabul etsek karşısında yalnız kalacaktır. 

namesi.,, bile, §Uruı muhak'kaktrr ki, millet- Gazeteler, mumaileyhin bu im· 
Hindenburgun bu son dakika- lerin takip edecekleri yolu göste- tihanı naaıl geçireceği sualini sor

larında, eski Kaysere ıon bir ta· ren şey, her devrin hakiki şefleri· maktadırlar. 
dakat mektubu bile yolladığı dil- nin mümeyyiz vasıflannı teşkil 
lerde dönüyor. eden yüksek insani mezyietlerdir. 

Bununla beraber, Hindenburg, Yeni Almanyanm §efi olan Hit· 
ecdadının yuva11 olan Nödekde ler, tarihin en necip ananesinin 
gömülmesini istediğini söylermi§.. muhafazası sıfatiyle, müteveffa 

Halkın fikri onu 1914 deki Al- mareıalin eserine devam edecek • 
manların muzafferiyetini temsile- tir. 
den tarihi Tanenberg mevkiine Birçok hususatta bizi anlamak is-
büyük merasimle gömmektir. temiyen bütün dünyayı müteveffa. 

Hindenburi orada "Şarki Pruı- mn azameti huzurunda ıükllta 
yanın halaskarı,, lakabını kazan- mecbur eden ve gölgesiyle Alman· 
mıştr. yanın tarihini karalryan bu feci 

Harp meydanındaki muazzam anda Hindenburgun bize miras o· 
abidenin bulunduğu avluya gömül larak bırakmı§ olduğu ananeye 
mesini münasip görüyorlar. ancak bir ıuretle tevfiki ıhareket e· 

Ya vasiyetname? debiliriz: 

Müteveffa Cumhur reis Hinden· Büyük ölünün ha§ ucunda ehe· 
burgun, timdi bulunamadığı ıöy • di Almanyamızm ve onun Avrupa· 
lenen vasiye!namesi bahsi, birçok daki muslihane vazifesi namına 
tefsirlere yol açmaktadır. Alman milletinin saflarını sıklaş 

Cumhur reis Hindenhurgun, va- tırmak.,, 

siyetnameıinde neyi dilemiş ve Paris, 4 (A.A.) - Havas ajan· 
tavsiye etmiı olduğunu tahmin e· sından: 

dersiniz.. Hindenburgun ufulünün ve Al· 
K entli öldükten sonra, monar 

şi ihdas emelerini, bu vasiyename
de yazmış bulunuyormuş. 

Mevzuu bahsolan vatiyetname· 
yi Bal? "''<il Hitlerin asla talebettir 
miyeceği, - henüz Hindenburg 
ölmeden - deveran eden dediko-
dular, ve ecnebi mahafilin 
kanaatleri arasındaydı. 

kat'i 

Hindenburg bu vasiyetnamesin· 
de, şöyle diyormuf: 

"Monarşi şekli, Alman haJk, i-1 

çin daha müsaittir. Şimdilik eıı· 

ki valiahh naibi hukumet il~.n c· 
dersiniz. Ve o, diğer prensleri top· 
lıyarak ara~aki teselsül mczele • 
sin1 oörüşür. 

Mevcudiyetinden bahsedilen. 
içerisinde bu gibi şeyler yazılı ol
duğu söylenen v~ avakihi hnkkm
da daha cumhur reisi hali hayatta 

manyada bütün ku~-vctlerin M. 
Hitlerin elinde toplanmasının si · 
yasi neticeleri, bütün dünya ga · 
zetelerini me~gul eden mevzu ol • 
mutlur. Leh gazeteleri, Hinden· 
bureun ölümünün Almanyanm si· 
yasi hayatı üzerinde derhal bir ta 
kım neticeler tevllt etmesine ihti 
mal vermemektedir. 

Kurtej Polski gazetesinin müta 
leasına göre Hindenburg, bir tim 
sal idi ve bu itibarin mcmleketinir 
tarihi üzerimlc nüfuz ve tesir ic 
rasından hali kalmıyordu. 

Avusturya gazeteleri, endi!e · 
lerini gizlememektedir. Reichs· 
post soruyor: "Hitler ile Almaı 

ordusundan hangisi ötekini yuta 
cak.,, 

Hitlerin feci tccrübelesinin mc 
suliyeti nihayet Hindeuburga yük· 

Figaro gazetesi diyor ki: 
Yeni bir tecrübe başlıyor. Bu· 

nun neticelerini §İmdiden tahmin 
etmek mümkün değild:r. 

On sekiz aydan beri Hitler ve 
üçüncü Almanya, demagoji ile 
şeniyetler arasında saplanıp kal • 
mı.şlır. Bu feci nizam masrafım 

bethaht Alman milleti ve onunlt> 
beraber vasi ınikyasta Avrupa ö · 
demektedir. 

ltalya 
karışıyor 

Dün gece geç vakit gelen bir tel
graf, iııtihbaratında yapı)mıyan 

bir İngiliz gazetesinin İtalya hak
kında mühim haberini bildiriyor· 
du. 

Avrupa siyasi ufkunun ıık sık 
kararıp açtığı şu zamanlarda, bir 

de, ltalyada göz alıcı hndiselerin 
zuhuru, hayli şayanı dikkattir. 

Bundan bir ay kadar evvel Al
man sivil kıtaatında b3.ş gösteren 
bir ayaklanma, bir çok kişilerin 
tereddüt edilmeden vurulup öldü· 
rühr.esiyle ve büyük le\·kifatla ne
ticelenm işti. 

Alman başvekili Hitlerin bu 
hare1<etini pek h e.Ltrlatan bir di
ğer hiı.-lisenin de şimdi ltalyada 
zuhur el .iği görülüyor. 

İtalya başvekili Musolini, ken· 
di idaresi mensuplarından 20 ki
oıiyi azletmek zaruretini rluvmuş • 
tur. Ayrıca 300 ki~ i de tevkif o • 
lunrnuştur. 

Vaziyetin daha nP.- gihi safhalar 
arze~tiğine dair henüz başka ma· 
lfıma.t yok ... 

(Telfl'raf hirinci sayıfaıurzda) 

çerçeve içindedir) 

(Üıt tarafı 1 inci sayıfada) 

rün akıbeti budur. Aldığımız~ 
liimata göre Tak8im • Büyükdt\ 
hattında çalışan şoförler gect, 

gündüzlü iş batındadır. Bir t0 

f .. 'k' ·· t • • ·ı-e1<te· ore ı ı uç saa ızın verı ,., 
sonra gene direksiycn başına gt' 
çirilmektedir. Halbuki bir 9ofa •• 
rün günde sekiz ıaatten fazla ~:ı 
lıtması kat.'i surette yasaktır. }'lef 
böyle olmasına raP,men şofc;r1 

• te~ 
biraz fazla para almak ve 1.' le' 
çıkarılmamak icin otobüs sahtJ' 

rinin geceli gün-düzlü çalı,ma t~ 
liflerini kabul etmektedirler. l.f~ 
kın hayatı ve sıhhati noktaııııd ' 
bu halin önüne ıüratle geçild'e' 

lazımdır. Bir şoförün direk~~)'~:. 
ba§ında uyuması dünyada goril 

memiş bir garibedir. 

Rauf Hayri Bey 
(Üst tarafı 1 inci sayrfada) 

ne nasıl verildiiini anlattı~t~ 
sonra, reiıin: 1' 

- Siz Türkiyeye gelmek u::ıe •• 
•çır 

izin aldınız, Moskovaya 111 

gittiniz?. Sualine de: ef 
- Gezmek için, cevabını .; 

miıtir. 
1
, 

- Kavaa Tevfik efendi ıi::ıİJ1 
buraya niçjn geliyor?. . i~ 

- Benden mütemadiyen ıı ~ 
istiyordu. Memlekete ıehnek 'i· 
e§yasım nakletmek arzusund11 

di. Bir ay izin verdim. r' 

- Kendisine bir de veıikıı ~e . . . 
mışsınız. ,.1,ıı 

- Evet e§Yamı naklede~el'tl1i< 
diyordu. Ben de istediği gib• 
ve5İka verdim. . . 

1 - Vesikay nerede verdın1ı 

- Odesada verdim. ~· 
- Kavas Tevfik efendiyi f!tıı 

bulda gördünüz mü? . Je' 
- Bir defa evime geldi. sır 

fa da Tokathda görmüştüm·. ,i 
Rauf beyin iıliçvabı bır .r) 

kadar devam ettikten ıonra kıJ'.,, 
·~&I· 

T cvfik efendi ıorıuya çekHıtı' ~ı' 
Tevfik efendi i§te bir aı~-:u oltrı'11e 
ğını, C!Yaları kendisine Rauf ,,e 

yin gümrükten geçirilmek 
uıer 

verdiğini ıöylemİ§tir. ·ıelİ 
Müteakiben muhaci~ . it~~, 

Mehmet sorguya çekilmıştır· . ,, 
•)(1 

hakeme, bazr hususların te~~dat'l 
şahit olarak gümrük baş 111u tf" 
Seyfi, muhafaza kumandaJ1J 

1 
,ıf 

r ,. 
san beylerin muayene metttU t' 
elan bazısının şahit sıf atiyle (~ 

1
u· 

rılmalrı için Ağustosun yedirıC:' 
nüne bırakılmı~tır. 



r 

i· 

~s A!)uatos 1834 

lafiyetl umumiye, 
ı,tlhasızhk ve kuv· 

b"uetsızllk haUltında 
YUk faide ve tesiri 
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Fosfatlı ark Malt Hulisası Kullanınız. Her ecza -
nede satılır. 

(1583) görUlen 
--------~~~~~~~ 

18t&nbul Belediyesi 11Anları 

Belediye kanununun 15 inci mad
desinin 3 üncü fıkrasında mevzuubahis 
tıınumun yiyip içmesine, yatıp kalk
llıasına, taranıp tem~zlenmesine, ~ğ

lenmesine mahsus lokanta, birahane, 
razino, otel, hamam, si~ema, tiyatro, 
bar dansing, ve emsali yerlerle 
eczaneler ve alelumum yazıhaneler 

Btlytlk 
Yüzme 

Müsabakaları 
V AKIT gazeteıi her ıene oldu

ğu gibi bu ıene de büyük yüzm~ 
müıabak1Lları tertip etmiıtir. Mü· 
ıabakalar 10 Ağustos Cuma gü
nü yapılacaktır. Her ıporcu gence 
açıktır. lıtirak için VAKiT gaze· 
teaine timdiden müracaat ederek 
iıim yazdırmak kafidir. Kazanan 
lara mükafatlar verilecektir. 

hariç veya evvelce tayin ve ilan 
edilen hükümlere tabi bulunmak 
kaydile gıda maddelerini satan dük
kanlar saat 21 ve bunlardan maada 

V AKIT gezinti kuponlarını toplayınız 

llıÜesseseler de saat 19 za kadar açık 
bulundurulabileceklerdir. Bu saatlar
den sonra açık görülecek dükkanlar 
hakkında S/8/934 Pazar. gününden 
İtibaren umuru belediyeye mütea~lik 
ahkamı cezaiye kanununun tatbik 
edileceği tembih ve ilin olunur. (4456) 

Be,otlu 32 nci mektep tamiri: Teminat 46 lira. 
lıtanbul 11 inci mekte~ tamiri: Teminat 65 lira • 

.' Yukarıda yazılı mekteplerin tamiri kapalı zarfla münakasaya 
lion.ulmuftur. Talip olanlar ,artname almak ve ke,if evraklarını 
16rmek üzere levazım müdürlüğüne müracaat etmeli, münakasa· 
'- airmek için hizalarında yazılı teminat makbuz veya mektu
~ ile teklif mektuplarını 9 - 8 - 934 pertembe günü saat on beşe 
~ar Daimt Encümene vermelfdirler. '(4000) 

Ketif J;edeli 275 lira 70 kurut olan Kayıı dağı menba ıuyu me· 
"ur odumm tamiri pazarldda yap trrılacaktrr. Talip olanlar 41,5 lira
lllc teminat akçeai makbuz~ ile 6- 8-934 pazartesi günü saat on beşe 
kadar levazım müdürlüğüne müracaat etmelidirler. ( 4452) 

. Selimiyede Harem iskelesi cad· İstanbul 6 ncr icra memurlu-
deıinde 54 numarada İbrahim ef. ğundan: 
l'e Hatice ve Zekiye hanımlar. Bir borçtan dolayı mahçuz ve 

Nuriye hanmım aleyhinize ika· paraya çevrilmesi mukarrer bir a· 

JJlanf TRHJI 
b"dan • ı l ıta 
Yyle la,m mf 
derııaadı ecza

- nelerde satılır!/ -

Savo piksin saçların 
hülasasıdır. 

Sabı: Bahçekapı Zaman ecza df'po-
ıu. 

Yenipostahane ittisalinde 17 numa· 
rada ıtriyat mağazası. 

Ankara: Şark Merkez ecza depoıı: 
ve bilumum eezabane ve ıtriyat mağaza. 
lanndan isteyiniz. 

1tıe ey1edifi harap olan hanesinin det Buik marka açık otomobil 6 - ----=K:-=-.--------
1tıUddeinin hanesinin duvannı tah 8 -1934 tarihine müsadif pazar----· ımyager --· 
l'İp ettiğinden zararın izaleıi neti- teıi günü saat (10) da Taksimde HU SAMED O İN / 
Ceaincle: bu baptaki rapor mealine Merkez garajında birinci açık art· 

1 
le hl kuf '-L- I tırma suretiyle satılacağından ta Tam idrar tahlili 100 kuru•tur. e i vu iuuar arma nazaran '" 
lbüddeinin zarardan vikayesi zım· lip olanların mezkur gün ve ıaat· Bilumum tahlilat. Bahçekapı, 
ı.a te mahallinde hazır bulunmaları Emlak ve Eytam Bankası kar· 

llda masarifi ıize ait olmak üze· ı , 
l' h ilan <>lunur. şısında zzet Bey Hanı ı 
e arap hanenin tamiri ve kimi • 

1 Yedikule 

Havagazı · Şirketi 
Atideki maddeleri istihsal etmekte ve satmaktadır: 

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

Katran (bilhassa yol inşasına elverişlidir) 
Benzol (ham) 
Asit Fenik 
Satagazol ( karbolineum tipi) 
Siyah boya (bilhassa demir için çok elverişlidir) 
Her türlü maltlmat almak için: Beyoğlunda, Tünel meydanın· 
da Metro Hanında ıatıı ıubesine müracaat edilmesi. (928) 1 

Yeni Kitaplar ........ 
· (Dün ve Yarın) 

Tercüme Külliyatı 

Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktısadi, mali ... en muhal· 
let eıerlerinden seçme kitapların tercümesi ve "DÜN ve YARIN,. 
tercüme külliyatı ismi altında, yılda muntazam fasılalarla, otuz 
cilt kadarının çıkarılması suretiyle yiiz ciltlik bir kitaphane vü · 
cuda getirilmesi temin edilmiştir. En kudretli kc:.faların, kalem · 
lerin yardımlarma müracaat olunmuştur. 

Altıncı Kitap __ • 
]. Rasin Külliyatı 

Ahmet Reşit (H. Nazım) 
Fiatı: 75 Kuruş 

Tevzi merkezi: VAKiT KUtUphanesi İstanbul - Ankara caddesi .. 

~~ hedmi suretiyle icap eden ted- _D_r_._H_a_f-ız--C-----e_m ____ a_I_ -------------,-1 
ırlerin itti·hazına mecbur tutulma HABE"' 1 

.. __ _ 

!ltıa kabili t~yiz olmak üzere 3- Dahili hastalıklar· ,..,. · tehassıs1 .H •·---
Şimdiye kadar basılanlar .....__. 

a._934 'h'nd ,_ im Cuma ve pazardan ba'1ca pnlerde 4 k p ı _ SAFO, Dode _ Haydar Rlf:ıt 
tan 1 e a.arar veri it ol ğleden ıonra ıaat 2! dr 6 ya kadar ·~ şa m os tas 1 

1'l.t-la l --- - 2 - AİLE ÇEMBERİ, Morun - t. 11. AJltan 

100 

100 
'111{ tarihi i indan it;baren ıekiz lstanbulda Divanyolunda (118) nu- ISTANBUL AN 

11_ darehanesi: 
t~ zarfında temyizi dava etmedi- maralı hususi kabinesinde baıtalannı KARA CADDESi 
i111· kabul eder. Muayenehane ve ev ıı• ' ~ -L· 1z takdirde kararı mezkur kes· 
Q\ L fonu: 223P.ö. 
\U 9'llltiyet edeceği ilanen tebliğ ve Yazlık ikametgah telefonu Kandili 
.. ,._r olunur. (2838) 38 - Beylerbeyi 48 .• 

lstanbul Asarıatika müzeleri 
müdürlüğünden; 

kok kamürü 
Ton 
65 

Mangal kömürü 
Kilo 
19900 

Odun 
Çeki 
40 

1' . lıte.nbul Asarıatika, Topkapı Sarayı ve Türk İslam Eeserleri müze· 

~~l\e •çık münakaıa ile satın alınacak yukarda miktar ve cinsleri ya· 
~ llıahrukatın Ağuıtosun 16 ncı Perıembe günü saat 14 de ihalesi 
"•rl8.fbrdmqtır. 

tUll lıteklilerin şartları öğrenmek 'çin Salı ve Cumadan maada her 

.\ıa.rıatika müzeleri dahiliye m i.idürlüğüne müracaat edebilirler. 

fclgrar Adresi: lSTANBUL llAHKH 
Teleton Vazı: 23872 ldareı 21870 

r-- ' ABOnE ŞERAiTi 
il 8 12 aylık 

T\lrklye: 120 S~ 1160 l2JO Krı. 

Ecnebi: IGO Ho 11.JO 11110 

ILAn TARiFESi 
flcaret UAnlarının aatırı 12,~0 

Keaml UA.nlar 10 t.,.nı,tur. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

Kasddığı yer: (VAKiT) Matbaası 

~ 

HABER gazetesi 
El yazısı tahlil kuponu 
isim . 

S - TiCARET, BANKA ve HORSA. fütısnt doktonı !\luhliıı Etem 

ıt - DE\'LET \ ' il tllTtLAL, Lı-nin - Haydar Rlfnt 

3 - SOSYALİZM: Kautskl - Sabiha Zekeriya 

6 - KÜI,LİYAT J. RASlN, H. Nar.ım 

7li 

"111 

75 

" 

.. 
.. 
" 

Yakında basılacak olanlar 
1 - tSFAHANA DOORU, Plyer Loti - 1. H. Allpıı 

2 - KAPtl'ALİZl\I BUHRANI, ProCoıKir Pll'u - Ahmet Hamdi 

S - KIRl\IIZI \ 'e KARA,. Standa!. DlZRAELlNIN llAl'ATl, A. Alarua 

4 - tŞÇt SINIFI IHTtLALt, L<>nln - Bal dar Rllat 

D - ..GORlO BABA: Balzak - Haydar Rlfat 

6 - lSA: Parla Ruhl3ııt mektebinde Profesör doktor Bine Sanıte - Baydar Rlfııt 

7 - ETlM.A: Kropotkln - Ağııoğlu Ahmet 

8 - tÇTt:\L\I KANU~LAR: Grct - Hauf Ab.nı~t 

9 - ENGEREK Dt)Otl:\Jü: Peyami Safa 

10 - RUHi HAl'A'ITA LAŞUUR. l'unır. - Prot. Or. Rayrullalı 

11 - (,'OCUK Dt\ŞÜRENLER, H. Gonzalve, Menıııılt'r - Prof. D. HaynıDıılı 

12 - \'ERTER, Göte - A . Kllml 



Italyada üç yüz 
kişi tevkif edildi 

Çocuk 
Sahifesi bilmecesinde he· 
diye kazananların listesi 

19 temmuz 1934 tarihli bilme
cemizi doiru halledenlerden Ak
aarayda Lalelide Meıih pqa ıo
kağmda 3 numarada Nedim Rüı
tü bey ibrinci hediyemizi kazan· 
mıtlır. 

Ankarada Hacı Bayramda Ih
san Selami Bey ik~ci hediyemizi 
kazanmııtır. Diier kazananları 
liıteıini yann ve öbür günkü nÜI· 
halanmızda okuyunuz. 

Kartpostal kazananlar 
61 - Şefik Bey aokak 25 Mualla 

Jlyas 62 - Bahçekapı Yıldız ban 4 
lsmail 63 - Küçükkuyu büyük çiftçi 
mektebi talebesinden Necati Zeki 64 -
Gedikpaıa Neviye sokak 30 Dikran ka
ra Boğusyan 65 - Be:roilu Müsevi 
lisesi 535 Da.at Roba 66 - Fatih 
Karaman caddesi 9 numaralı aparb• 
man S Takia Şakir 67- Niıantatı kız 
orta mektebi 818 Samahat 68 - Is • 
tanbul dökmeciler Fetva yokuıu 11 
Sadık 69 - Beyoğlu istiklal caddesi 
Zamis Bey apartıman 1 Riça AlalEsan· 
diridi 70 - F atib Altay mahallesi tt 
Ahmet Cemal 71 - Unsa Sepetçi so
kak 73 Hristi 72 Beyoilu Müsevi lise
si 480, 73 - Ortaköy 39 uncu mektep 
249 Viktor 74 - Tophane S. K. 12 
Zerrin Emin, 75 - Bakırköy izzet Mol· 
la sokak 27 Osanna Hanım ve Beyler. 

Kartpostal kazananl•r 
76 - Bebek Halim pap yokuıu 

66. 77 - Okçu müsevi caddesi Şair 

Etref sokak Galemitis aparbmanı l · 
zak Behar 78 - Gedikpap Saray içi 
54 Lanun 79 - Ayupqa, Oamanpaıa 
apartımanı 1Hatice80 - lıtanlıul 1m 
Jiaeıi 832 Pakize 81 - Çarp lralpak • 
çılar 207 Ahmet. 8Z - Teni poetahane 
teniablida Ha1il 83 - Beyazıt Okçu· 
lar caddesi 63 Mukaddes 84 - Deniz 
mathaaımda Makinist aıker Salın 
85 - Galata Jileli çepne Ha:ron han 
Dana 86 - Eaa:ran mektehi talebesin
den Bedroı 87 - Sultanahmet Çeıme 
caddesi S Lutfiye Güner 88 - Küçük
pazar Atlamada 28 Avrilyoı 99 -
Beyoğlu Hamalhqı kömürcü Zeynel 
ıokak 316 Manon Mısmhç 90 - Mal
ta feneri 20 IJecai 91 - lnkilip kü • 
tüpbanesinde Kirkor 92 - Beyoilu 
Asmalİ Mescit Leon Ahraham:ran 
93 - Tabtakale ıs lartaıiyeci Rafail 
94 Pangalb Satir sokak 9 Türkan Rem
zi 9S - Eyijpıultan Kenan 96 - Kur· 
tulut Sinan köy 80 lkhal 97 - Betik
taf lblamur tlO Necdet 98 - Nifan
tq 1az orta mektep 818 Samahat 99 -
Jıtanbul Rıhtım ıirketi Eminönü B. 
anharmda Mehmet Zeki 100 - Konya 
Karaman milli 'baftkavnda Müdür za • 
de Hakkı 101 - lstanhul hetinci mek
lep talebesinden 316 Şinasi 102 - Ga
lata Arapcami 24 Perihan 103 - Ga· 
lata Anpcami Arşak 104 - Gedikli 
küçük zabit hazırlama mektebi 74 Ba
hattin 105 - Darünafaka liseıi 212 
Masa Khım 106 - Kız lieesi 1304 E
mine Leman 107 - Ceyhan keresteci 
Apturrabman Efendi vuıtasiyle Salim 
108 - Fmdıkb Set üıtü 37 Pakize 
109 - Teıvikiye lhlamur yolu 8 Nuı· 
ret Halil 110 - 17 inci mektep Ane 
Raciye 111 - Mevlinekapı Halll'CI 
mektep sokak 4 Hüseyin 112 - J. K. 
Aktam sanat mektebinden 500 Sadul· 
)ah 113 - Balat Lonca Hacı Arif so
kak 6 Bedia 114 - Galata Yüksekkal
dımn 677 Niso 115 - Çapa 31 inci 
mektep Muzaffer 118 - Tahtakale 
Rafaı1 mağazasmda Nesim 117 - Ci
'bali 4<' mcı mektep Nuriye imdat 
118 - Telrirdağ mürettip Süleyman 
119 - Kumkapı kolluk sokak 29 Ih
san 120 - İzmit yukanpazar mütekait 
Avni Bey kerimesi Naciye 121 - Tak· 
ıiııa Yeni kafa ıokak 32 Gümüt ger • 
da:ı 122 - Sen Benova kız mektebi 
Lüsi 123 - Beyoflu Aiacamii 3 kah· 
wel Ati Mehmet ftlıtaıiyle ıoför 
Hamdi 124 - ICaragümru"lc zincirliku
yu J8 Marangoz Ahmet Cemal 125 -

(Devamı var) 

Sül~';;1;;!,Q8;,~7ıdabğlu 
Afrikanm onnan ve bozlar Iannda ekseriya yanında aslanla 'dolaşan ou adam kimm? İnsan yiyi

ciler bile onunla karşılaşmaktan değil, adım anmaktan korkarlar, ismi anılınca yerlere kapanırlardı. 
Onun, kuvvetli ve tiz sesini işi ten bütün hayvanlar, ya kaçacak bir kuytu yer ararlar, yahut ta çılgın 

bir sevinçle bu sese koşarlardı. ~ ,..- . .,, - ., 

Bu jfgülr. !S1'CU/ tlelıa.t,, oe 111k ro':'Jrına 
ıı Agusıosta başııyoruz. 

~ 

iki Tlzll Ada• 
BUtUn dUnyaca tanınmıfı fevlcal l de ..... aklı zabıta ve tahlll romanı ----

Tefrika n: 11 8-8.934 Çe•lren; Hikmet M'llnir 

Ge~en kıaımlar1n hUlasaaı 

İki arkadaftaa biri, bir aktaın cezlntl9bı
cle, bu romanm ea korkunç phslyetl olan a
dama dair, hahraamı anlatıyor: 

KomiMr birden hayrete diife
rek: 

- Yok canım, dec:li. Bu nasıl 
olur?! .. 

Bu adam, bir rece dokuz yqmcla kadar ...ıımı 
bir çocutu çlj'nerken yakalanmıı ve kendi- Soma, ıazleri &.Ju anarak, 
alndeıt bir miktar para istemek kararlaflllll" mesleki bir taYJrla: 
tr... 

Aadam keııdlalnden hlo umolmadıtı halde 
bu parayı kJsmea nakit, kıamea ele ~ .... 
Unde clerbal veriyor. Fakat ~ke attıtı imza 
ile, kendini tanıttrtı isim arumcla fark var
dır. 

iki arlcac1attan biri avukat Atenon o ctbı 
evine dönünce, lırıımdlalne eN'IU'enırlz allıı.lıl 

Doktor <Jekll tarafından verllmlı ayguıımz 

bir vaslyetname)i tekrar sözden ceçlrdl. 
Şlmdl, arkaclatı doktor Clf>.kll'ln, bu kor

kunç adam ytlzllndeıt ufrayablleeefl felAke~ 
lerl dllfllnllyor: 

Bayd isimli korkunç adamı bir ceee yolu
nu bekllyerek sördü. 

Bundan eonra Bayd'm eopayla bir adam 
öldilnnelllnden bahlHlyorlar. 

Awkat Atenoa Vllk'ayı tallklk için polJa. 
le beralıer çıkıyor. 

J\yni ıükôt, ciddiyet içinde ça· 
bucak kahvaltıaını da alarak, po· 
liı karakoluna ıitti. Ceıet oraya 
ıetirilmiıti. 

Cesetle karıılaımca, bqmı iğe
rek: 

-Evet, dedi. Maalesef tanı· 

yorum. Bu, zavallı Sir Danven 
Keru'dur. 

- Bu, dedi, tehir içinde milt· 
hiı bir ıürültü uyandıracak. MU. 
ter Atenon ! Belki bize yardımı· 
nız dokunur. Size vak'ayı tafıill· 
tiyle anlatayım. 

Ve komiser, hizmetçinin ifad• 
ıini avukat Ateraon'a aynen nak· 
letti. 

Kırılmıt sopanın bir parçasını 
da gösterdi. 

Miıter Atenon, Hayd iamini 
iıitmekten esasen kutkulanımtb. 
Fakat, kırrlmıı butonun bir par
çası kendisine ıöaterilince, J.aJri. 
kat büsbütün meydana çıktı: 

Bu buton, Atenon'un, sene
lerce evvel Dr. CEKIL'e hediye 
ettiii bastondu. 

Avukat Atenon sordu: 
- Bu, Hayd dediiiniz, ufarak 

bir adam mıdır?. 
Poliı amiri: 
- aŞyanı dikkat derecede ufak 

ve çirkin balatlı bir adam.. Hiz· 

metçinin if adetinden böyle anla· 
plıyor .. 

ATUkat hir lihze düıündükten 
aonra, polis &mirine: 

- Benimle beraber geliniz, de· 
di. Sizi onun evine götüreceğim. 

Avukabn arabasına bindiler. 
Saha.hm dokuzuydu. 
Mutat ıialer henüz gevtemeye 

bqlamıı ve parlak bir ıfığın or · 
talıia yayılması anı yaklqıyordu. 

Soho ıemtinin bili ıönmemiş 
olan limbalan, bu değiten ilenı 
içinde bu mütezat ıiıler, ı;zan 
ıün ıtıkları, ve kırmızı ziyalarla 
avukata bir kabuı hi11ini veriyor· 
du. 

Araba, kendisine verilen adre· 
ae yaklqbiı zaman, siıler olduk· 
ça açılmııtı. 

Şimdi iyice farkedilen, küçük 
bir aokaia ıirdiler. 

Araba durdu. 
Burası Doktor Cekilin pek ıev· 

diii ve çeyrek milyon sterline va·· 
riı luldıiı phıiyetin eviydi. 

Yüzü filditi gibi aarı ve saçları 
ıümüt beyazı bir kadın kapıyı 
açtı. 

Fevkalade nazik bir kadın: 

5-8-1934 

Kedilere yazıktır, 
hepsine kıymıyalını .. 
Bundan bir buçuk ay evvel bi.sid' 

(Va • Nu) Haberde lıtanbul keclile -
rinin aleyhine §iddetlice bir yazı .,.,. 
mı§ ti. 

Galiba onun tesiriyle olacak Belr 
diye timdi sokaklarda batıbot gesd :
dileri ortadan ıilip ıüpünneğe hafla .. 
ve bizim (Va. NU') da böylelikle rıJr 
radrna ennİ§ oldu. 

iyi amma, zannederim geçen .
idi, gene bizim gazetelerin hemen beP" 
si yazmıılardı: "Franıada bir çok fJ/11' 
halleleri, bir çok yiyinti ve için~; 
giyinti depolarını mütbit fareler d 

ettiği için Fransa başka memleketl_.. 
den kendi memleketine avcı kediJ" 
getirtmeğe başlamıştır." 

Fare gibi pis, mundar, kokmult 
ğurıuz, ziyankar iğrenç ve milaoP 
kü bir hayvanın Azraili olan, aynİ _., 
manda ıevimliliii, güzelliği ile 
mizi süıliyen kedilerin hepsine 
laymıyalun, onlara yazıktır. 

Vakıa, Belediye bunlann 
başıbo§, serseri gezenlerini 
Hayvanları himaye cemiyetine sö 
riyor, cemiyet te onlan himaye içİD ., 
ziyetsiz, zahmetsiz tarafından zaval • 
bcıklan kılardabyonnaş! 

iyi amma hangi kedi bir eve Jiapr 
mr da eski zaman hanım hanmıcıkı.ıt 
gibi yıl on iki ay. sade kafes ardın~ 
dııanımı gözlemekle vakit geçiritl' 
hangi kedi sokağa çıkrP' batıbot dolmf" 
maz? Mübarek, istediği kadar ev ki' 
diıi olsun; hatta ihtiyarlaımı, buna • 
mıı, kulakları sarkrnıt mangal ve1" 
soba altından çıkmıyan kül kedisi 1111' 
olsa gene bir fırsatını buldu mıydı /1 
zü sokaktadır. 

Şu halde madem ki, ıokaktaclır, il' 
mek o da tanzifatçılar tarafından fs' 
kalanmca biraz sonra kuyruğu titrelıf" 
cek demektir. Peki, ya fareler ne ola' 
cak? 

Kapan mı diyeceksiniz? Ben • tfİ 
ze 'derim ki, avcı bir kedinin on ka.,
yerini zor tutar. Zehirli ilaç mı ı.ull' 
cakıınız, o da kedinin yapbğmm 0'04" 

birini yapmaz. Bir evde avcı bir 'JıJIJ 
demek,. ~öy e~lerini, • köydeki ~?~ 
ıürülerını beklıyen bır çoban kö 
demektir. Evin içinde kedinin mi1' 
laması, tınıırdaması, hatta onun kok" 
su farelerin ödlerini patlatmaya kafi ' 
dir. _.._ 

Sonra yalnız fare deiil, ben Ö7...
kediler bilirim ki, evin içinde, bahçr 
de akrep, çıyan, kırkayak, hatta ~ 
gibi ne kadar muzir ve tehlikeli ha1 -
van varsa hepsine pençeyi takınca r 
man Allah! çağırtır. • _._ 

Daha sonra kedi bpkı finolar, Dil" 

doklar, kurt köpekleri, düz be~ 
tüylü fino azmanlan gibi evletin bit 
süsüdür. 

Hele avcılıkta, oyu?da, temis~ 
cins olursa onun zevkine doJUlll 
maz. Bazılan kediyi evlil gibi ae~ 
ve külhanilerin hakikaten öyle se.id" 
lileri vardır ki, yanlannda lavfll!lf ı:; 
pağan, kanarya, ispenç ho~, ~..4 
kara gözlü ve kmah bahar kusu

baltetsin! • 
Kedilerden insanlara kuduz se9 ... 

yormuı, deniliyor, peki aımna , 
kökü kuruyası hastalık yukanda ~..it. 
dığım köpeklerden 'Ht sonra at, ~ 
horoz, kaz ıibi hayvanlardan ~ 
mi sanki? .. _.at 

Yazıktır! •• Hayvanların en~ 
vahıi kaplan hazretlerinin ebh1~ 
medenileşmiş, mini mini ve ~ 
toruncuklannın hepsine birden ~ 
yalım; sonra fareler ve diier h~ 
gözlerimizi oyarlar! ~ 

Seyyar habe~ 
- Evet, dedi. Burası itf'~ 

Hayd'ın evidir. Fakat ~ ~ 
§İmdi burada yok Geceleyill ~ 
geç gelmiıti. Girdi. Oturdu. Jsl"! 
dan bir saat geçmP-den gene çı ~ 
Fakat bu gayet tabiidir.. G'~ 
muntazam yaşar .. Bazan hiç~ 
mez. Meseli iki avdanberi, 
gece onu ilk defa gördüm. 1 

(Devaınr ~ 


