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Sirkeci rıhtımından bir otomobil denize uçtu 

Denize düşen yolcular. 
güçlükle · kurtarıldılar 
~ "Deniz dibinde 

kapıyı açtım, ve .• 
kendimi suya attım,, 

Müthiş cinayetin faili 
lneboluda yakalandı 

Metresine ait mektup bulundu 

r. .,. 

f . 

bu mektup 
çileden çıkarmış 

Otomobil, iÇindeki eşya- -~-
Ceset morga kaldırıldı 

larla denizin dibindedir ve gömüldü 
Dün gece Sirkeci rıhtımı civa- Kasımpa§ada metresi Nazmi-

rında dört kişinin otomobille de- yeyi boğarak odanın altında top
nize uçmasiyle neticelenen bir rağa gömen katil .Oıman hakkın· 
kaza olmuştur: da tahkikat ehemmiyetle devam 

Sirkecide güm· etmektedir. Osmanın dün lnebo-

katili 

rük antrepol~rı luya uğrıyan Cümhuriyet vapu-
memurlarından nında yakalandığına dair malu-

l Sabri efendi dün mat ge]mi§tir. Bunun üzerine 
gece mıntaka • müddeiumumilik dosyayı Sulta • 
sında dola§ır • nahmet birinci ceza mahkemesine 
ken bir deniz mo göndererek, katil Oıman hakkın-
törünün sahile da tevkif kararı iıtemitlir. Hakim 
yanaştığım, ı · Retit bey ıimdiye kadar yapı· 
çinden karaya lan tahkikatla ortaya konan va· 
bazı kimaelerin ziyeti tetkik ederek Rizeli katil 

Şehirde günün mevzuu: Sıcaklardır.. Bugün 

~ ru ~ıcaldar, her yerde, halkı denize koşturuyor. "Av
bı.ı~da deniz kenarları için yeni bir eğlence mevzuu 

!~~~·';Jt;;~d~ 
çıktığım gör - Oıman hakkında tevkif müzekke· 
mü§, yanları!!& resi ketımittir. Katil Osman ilk 
ıokulmuı ve kim vapurla ıehrimize getirilecektir. 

işittik, ki Eyüpte iki leylek sıcaklara dayanamıyarak, 

tünedikleri bacanın üstünden düşüp bayılmışlar, et• 
raftan zavallı hayvanlaTm imdadına yetişilmiş... St• 

cak yerler düşkünü leylekler bile sıcaktan şikayetçi ı .. 
olduklarım sor • Kadının boğulduğu kayı§, içine 

muıtur. Yolcu· 
lardan biri, ken· · dahriyeli 

Hüseyin disinin Sakarya 
Clenizaltı gemisinin ikinci çarkçııı 
yilzbatı Hakkı Bey of dutunu 

~ -------,baldızt Sahure 

l\.Uınkapıda denize giren Is~ail hanun, emirberi 

dü ölü 

Ömer Hüseyin 

evine dönüyordu ve e"tyalarile bir-

konulduğu çuval, elbisesi, sarım • 
· saklar ve ıair ıuç efyası birkaç 
pakete sarılı olduğu halde dün 
aktam üzeri Di:r poliı memuru ta· 
rafından müdaeiumumiliie teelim 
edilmittir. Bunlar ıu1h ceza ha • 
kimliğinde tetkik olunmuıtur. 

Hem kafııla boğulmak, hem sağ 
elinin damarları kesilmek ıuretile 

Diş tabipleri kongresi 
Diş Tabipleri Cemiyeti bu sabah Etibba odasında 

fevkalade bir toplantı yapmıştır. Cemiyetin 200 zü 
mütecaviz azası bulunmasına rağmen bu sabahki top
lantıya ancak 12 kişi gelmiştir. Kongre reisliğine 
Kemaleddin Bey seçilmiş, idare heyetinin faaJiyet :ra
poru ile bütçe okunmuştur. 

Bunlar kabul edildikten sonra Diş Tabipleri mec
muasının vaziyeti ve bir diş macunu fabrikası ile ev
velce yapılan anlaşmanın feshi etrafında görüşülmüş
tür. 

D evamı 5ncide · (Alttarafr 5 nci sayfada) 

,,. ı:,.enfn makinisti bu _A_ç_ı_k __ h_a_v_a __ yunan 
~~bah· tevkif edildi T· trosu Tayyareleri _Kanlı bavul cinayeti 

esrara bürünüyor 

l· 

~ Un gece Kumkapı ile y enika- ı ya 
ta''nd b. -----ı- · a ır tren kazaıı olmu§, d f k t 

. aenç tren altında parçalanmı§• Dün gece başla ı, a a Geldi denmesine 
ıç karışıklık içinde .• 
ıı,lıtnkapıda kayıkçı çıraklığı Dün gece Tepebatı belediye rağmen henüz 

''tı tı 19 yatında Ali oğlu lımail bahçesinde, Şehir Tiyatroıu bale l d•ı t 
tirı~at ıe~izd~ Kumkapı ıahil • heyeti, açık hava temıillerine ba§· ge me l er• 

'-tle.ı- denıze gırmi§, aaat dokuza lamış ıbulunuyordu. Fakat hemen Bu sabah aaat dokuzda çıkan 
~rı Yıkanmı§tır. İsmail deniz- ıöyliyelim ki, seyirciler, ıgayet kö- Akşam gazetesi Selanikten üç Yu-

ÇtltıhA,. b' k lb. · · 'd d'ld. o·· T b ld·w• . Y hl\it b-:--... kı ır 11ım e ıaeıını tü ı are e ı ı. un gece, epe a- nan tayyaresinin ge ıgını ve e -
~itte ' . ır amını da eline alarak şı bahçesine, Şehir Tiyatrosunun şilköyde meraıimle karıılandıkla· 
it, ı.:·~~ek üzere yola çıkmış- yeni revüsünü görmeğe tehalükle rını yazıyordu. Hatta tayyarecile
"l\1.1 aı Kumkapı tren istasyo. gelen halk, bir takım hesapsız ve rin, Türk Tayyare Cemiyeti ve Yu
l~il> ~(~it, .bir müddet 1101 tarafı yeniz taksimat yüzünden, bazı nan konaoloshaneıi erkanı, hava 
l •tı- d tlıı!, Y enikapıya yaklaıtı· mevkilerde, oturduğu halde kaldı· müfrezesi kumandanlığı ve tayya· 
le'ie a.. a hattın sağ tarafına geç - rılmak istendi ve hazan tamamen re zaıbitlerimiz tarafından iıtikbal 
lda ;:~~~üs etmi~tir. İ§te bu sı- ayakta kaldılar. edildiklerini tayyarecilerin Pera • 

(Alt ı tarafmdan aüratle Daha ilk geceden böyle bir ra- p:,.las oteline indikleri de ilave edi-
~5 nci sayfada) , (Alttarafı 5 nci sayfada) liyordu. · 

• .,.r-.ı." ..... qUiz karikatUrU : Şunu haber verelim ki sabah • 
lan çıkmakta acele eden Ak§AD1 
refikimiz bu havadisi vermekte de 
pek acele etmiştir. Çünkü Yunanlı 
tayyareciler değil, akıamın çıktı
ğı saatte, gazeteıni:ı: makineye ~e
rildiği saatte bile henüz gelmemıı· 
lerdi. Tayyare Cemiyeti erkanı ile 
bazı zevat tayyarcileri y etilköy· 
de beklemektedirler • 

yüzlerce ki§iyi tevkif ettikten 

Ziraat Vekili 
tetkikata çıkıyor 

Ankara -- Ziraat Vekili Ağuı· 
tos ortalarına doğru zirai tetkikat· 
ta liulunmak üzere Karadeniz 

1 

havaliıinde bir seyahat yapacak• 
tır Bu seyahat Karıa kadar uzı· 

ıonra, • 
yacaktır. 

ilk cesedin koliyle 
başı yeni bir 

cesetle bulundu 

Hadise ile bellibaşh polis 
müfettişleri uğraşıyor 

Bu esrarlr cinayete ait yazımızı 
ikinci saY:famıida. okuyacaksınız. 



2 

GaziHz. 
20 Temmuz UJ~S HABER - Al!f•m.~P~oa-18 ... •~·==---..-==:::::ıııi--===---~========~:.::.....:....:~~~~~ 
Kanlı bavul 

Elazize gidecekleri 
söyleniyor 

Reiliciimhur Hazretleri 
aktam Botaziçinde motö'rle 
ıezinti yapmıtlardır. 

• * • 

dün 
bir 

Ankara, 19 (Huauai) - Ellziz 
treninin itletme kütadı 30 A· 

iustoata yapılacaktır. Kütat reımi 
nin Bat.ekil lımet Pata Hazretleri 
tarafından yapılması muhtemeldir. 
Gazi Hazretlerinin Ağustos ıonla· 
rında El~ziz taraflarına ıideceji 

\Ciylenmektedir. 

lstanbulda zelzele 
lıtanbul, 19 (A.A.) -Temmu· 

zun 18 inci çarfUllba sünü ıeceıi 
ıaat 22 Jİ 3 dakika 20 saniye ıeçe 
oldukça ılddetli bir zelzele kay • 
dedilmiftir. Reçfelerin &Jete teairi 
bir aatten fula ıinniftllr. Epi • 
centr'm lataDa..Jtlan meeafesi 500 
kilo....,. oldalmadan Ye cı"heti de 
cenuba Ja1an lııahmclatundan ha • 
diHDia hir siin eneDd ıibi Mui • 
la mmtakaımtla Taki olduiu tah • 
min edilmittir. 

Gelen hawl.. tire Zelsele 
londra ve Panamada da hiıaedil
mi9, bilhassa Panamada mühim 
zararlara ıeJ,ep olmuttur. 

Şarkmisakma biz de 
• • 

ıırıyoruz 

Atina, 20 (Huauıl) - Londra 
da çıkan The Ecovonomıte pzete

·Am ıWJ.ıe ,me_ fl4i mukarrer olan ıark 
. mi..Ju tev•i edilecek ve Türki· 

ye ile Yunan· ıtan da btı misaka alı 
nacaktır. 

Yu9oellvıa • Yunanlatan 
mfaakı 

Atıina, 19 (Husuıi) - Y11Da· 
nistuara Paıiı sefiri M. Politisin 
beyanatına göre Yunan hükUmeti, 
pek yakın bir zamanda, Yuıoalav
ya hükUmetiyle Türk - Yunan 
miaakına benzer iki taraflı bir mi• 
sak aktedecektir. , 

ölüm, kıtlık, ve sari 
hastalıklar heyul8sıl . 

Yüz milyon j Amerikada -Bir. ·vaiT'--···--·--·· 
dolar Bir felaket mınta

kası var 
isyan etti 

Azil kararı buna Amerika grevinin maddi Nevyork, 19 (A.A.) - Mi11ou· 
zararı bu kadardır ri ile Rocheuaeı dağları arasında • sebep oldu 
Yatinıton, 19 (A.A.) - San 10 hükumet dahilinde ölüm, kıt· 

Franıiıko ihtilali hakkıncfa hük6· bk ve sart hastalıklar heyulüı 
metle N. R. T. muhterizane bir kendini göstermittir. Hararet ıöl· 
hatb hareket takip etmektedirler. rede ı 17 fahren hait takriben ·~;J
Bununla beraber ceneral Johnıon, ıede 55 ıantisral derecesidir. 
tiddetle umumi ıre• aleyhinde Sanayi 21 ıündenberi d~nnuı· 
buluıımut Ye bu anı bu "Dahili tur. Malikaneler metruk veya ha .. 
harp,, diye tavsif etmittir. Mu • rap olmut nziyettedir. l111&11lar 
maileyh bu arevin hükUmele ve •e hayvanlar, tasvir edilemirecek 
ahaliye kartı teTcih edilmit hir 11bl'aplu daJm&ktadırlar. 
tehdit oldutu mütaleuında n. Kansas City' de hiv bir mit 
lunmaktadll'. bu kadar çok h~yvuma, ...... . 

M ... i nazırı Miı Perkinı iıe halara sitUriildüiil slrii ..... lt-
billlria amelenin ıiıtermit olduiu ti. En iyi meralar, kurak çiller 
itidali meclhüsena etmit •e unele manzaran arzetmekteclir. • 
ve patronlar tarafmclan ıöateri· Oldah&ma Cily' de IOO MJYan 
len anlqma zihniyetini takdir v- ııtıraplanna nihayet ftrilmek Ü· 

Jt.mit •• nakdi yarclımlan keamek nre, Uzerlerine alet -cılarak öl· 
ıuiettyle aeyrisefain kumpanyala· dürülmüttUr. 
rr üzerinde bir tasyik icrur huıu- Birçok yerlerde ,V.Cek mad· 
sunun menuu bahaedilmeaini mu· deler vesika uıulü ile 'ftrilmekte
vafık prmüıtür. dir. Kan1&1 City'de itler darmuı 

San Franıiıko, 19 (A.A.) - mektepler bpanmıttır. Sıcaktan 
ihtilafın hakeme tevdii teklifleri bet kiti 6lm69für. Diler yerlerde 
üç pndenberi San Framlıko teh- ele biTçok ldmaelerin ıı•nlderi bil 
rinde hükUm ıüren ıl'ftia ~ iQmıe TM 11111~ fır
haJJedileceği ümidini doğurmut· trnalar olmuıtur. Bir'-yddmm bir 
tur. Müfrit tetekküller, bu teklif· kiti fi aldünnüı, 18 kitiyi 1arala· 
lere muhalefet etmektedir. Fakat mı9b1'. Ataçlar kölderile beraber 
ırev komiteei geçen ıece yedi aut IÖldllmüttGr. Telefon muhaberab 
ıüren hararetli mllnakaplardaa dunnuftul'. 
ıonra bu teklifleri kabul etmiftir. Kandilli rasathaaeainin Yenli· 
Bununla beraber ırevin bitmesi ji mal\imata ıöre dün ıebrimia
için müfrit teteklriillerin de hu ka· deki sıcaklık denceai aut 79dicle 
ran kabul etmesi icap etmektedir. 21,5, 14 te 27,5, en çok ııcaldık 
Yeniden 50 lokanta açılmıf, ka- 28,5, en u l&A derece ka,cledil· 
aaplarla sebzecilerin bir gün için mittir. 
ıatıt yapmalarına müaade edilmit· Rüa,ir ekeeri1etle JJldız.ıan 
tir. eımit en çok ıürati saniyede 1,5 

Biamark, (Şimali Amerikada) 
19 (A.A) - Şimali Dakota Yaliıi 
M. Lan.ger, lrtip dolayıı1yle mah• 
keme tarafından hakkınd• uil 
kararı verilmesi üzerine hütün 
Dakota hükumeti arazia!nı:le örff 
idare ilin etmit ve kendiai aleyhi· 
hinde yapılacak her türlü teıehbü· 
ıe' kuvvetle kartı koyacaiını illn 
e·•'2ittir. 

Milli muhafızlar, M. Lanıer'in 
.emri üzerine ıehrin ba,hca nokta· 
larını it1al etmitlerdir. Bu nokta· 
lar4a valinin taraftarları ıürültü· 
lü nümaritl•r yapmıılardır. 

Yükaek mahkeme tarafından 

vali vekilliiine tayin edilmit olan 
M. Olıon, milli muhafızlar rüesa· 
ıına M. Lanııe ita.at etmiyerek 
hemen everine dönmelerini emret· 
mlttll'. 

Millt muhafızlar, rileaaıının M. 
L:anıere mi yoku. M. Olıona mı İ• 
taat etmiı old11lcları meçhuldür. 

M. Olaon, a.,ni zamanda M. 
Langer'ln e,rtı rnecfüıf l'er; em = 
ıünii için huıuıi surette içtimaa 
daveti kararının mefsuh olduğunu 
ilin etmlttJr. ----Karneranın geni 

bir maçı 

- Seattlede ıre•ciler, poliıin hi .. iiimiiiiiille ... tre~,e--çliiiılniiiiiiiiıliittiiiır~.iiiai~---&iiiial 
mayeaincle çalıfaD Ye aendikalara leri tekzip etmeıine ralmen, gre • 

Rüttü bey gitti dahli ohm,aa itçilen laicum et· vin tiddetl azalmıttır. . 
iN- •ltl•dir. Polia mutaarnaları ai· Yaftf yavq amamt mametler-

Nevyork, 19 (A.A) - Elyevm 
Nevyork'ta bulunan ve Pariate bü· 
yük bokı maçlan tertip eden jeff 
dikaon, K~era'ya Larry • Gains • 
Jack Peterson maçı galibi ile çar • 
pııması için 8,000 lnıili• lirası 
teklif etmittir. Maç Londrada, Ey· 
lülde olacaktll'. Kameranın mene
ceri Amerikada daha müaa:t bir 
teklifle karıdqmadılı takdirde 
maçı kabul etleeetini hilclirmittir. Dirt pndenberi tehrimisde labcı laombalar bllwrak püı· ele faaliyete 'bafi•nm•lda " J•Dİ· 

laan Malire Veklleti nakit itleri lribtmattflr. elen yiyecek maddelui ıelmelde-
mid&r muaftDi Riittil Bey din San Fı4..iako, 19 (A.A.) - dir. Son ırevda dola,ı Su Fraaa 
Franaap sitmittir. Rüttü 8. Paria Rıhtım iglleİi reiıi M. Riqeı'in ıiıkonun aaran yiis milyon dolara 
te laıir-kuabahattmın satuı alm· umumi ar••ID l»lltitine dair haber· balil olmaktadır. 

Jeff Dickaon, bu maç yapılın • 
cıya kadar Pariı veya Milinoda 
Tamaıini ile ICidChocolate araıın· 
da hir ı&ıterit maçı yaptıracaktır. 

maifiametaalolacaktır. ı.;::::.:~~;;;:;~~~~~..; ....................................... ~ .... , 

Eczacı mektebinde islahat ..__S_a_b_a_lı_f.;.....a_z_e ... te_ ... ıe~r~i~n~e~d~i~q~o~r~la~r~?~:-:: 
Eczacı mektebinin islihı etr&• VAKiT - ....... _,.., , ... "Memle CtlMHURtn:T - Yaaq Naıll 8e7 '-· Ut Beyla ilk IMaU9• nkamlabl r, .. ~~pet ' '8 

cün "Deni& banyolarmm ıdallat ıı !11 1rl • maimi llellllerle oertaeclea r ma_.., yunuı fında Farmakoloilar birliii tara• .,........_ ..... ...,.. .... 9-p eden me ........ _,....... -• __._ ..... ranua'Nadl Bey olmuıdır. Vellt Bey, bu u.bab, banıt raze· 
nlı'ı .... lılrt .. ~ Balk Fırkııaı - -· ... m -fınclan tHr p,roje laasırlanmaktadır. ~ ._, , _.ima ınuvwaell dula 1ıaa1o1aruua Mn bir taydwaı mlaal· &Qt ku&eWj1.al acıkga 9Öylemedea bu ma· 

-L· d lerle 1a7dıldan 908ra tö1'e •JW• "Aeü& .....,_ ce-. ..rl19r ""NulkAnen ....... Ba projede, ikinci dereced.aı erı lıılr f9ldl " ~ '--* metıeleslcUr... ~ ...-... '" ~ ........ lcla .wır ...,... .._ elmlelerte btuıam aç.ta ft: 

)eria koaferw teklinde Yerilmeti, ..,.. Jlelamet Mm ..,, lıuQ eöyle izah ld pfJ1 IMUW 111u kolaJ' Vt UÇIU bueak· ........ •lm..-dM dlıydup aut:lyetl l*r 
,._L- J ..1.1 • • b• rtt 1 ...,_.: .......... 'l'lrld,J9 tek fırkalı bir ID aımette ... alabUdltlne lıUfade etmtyw- ..,..._ v.....,.ftll Vellt Bey hataauu IUrat

1 wıui mGuuetiDID ır sene a iri • ...._ ~ ...... frrlaum Büytlk taa .. .._.. ... , alamamııtır, töyle ..,._ı 
cl-L L-- h J t Şefi aJlll ....... Dtwlet Relıl olan Ga&I larf,., . maaı Ye aaa uaaı uaua um e· 111\&retlerltlr. MIUJYllT _ "M. &... ~ IMhMNIP, ..... aıu nmtıııı.aaJ llMmal, ki blru lnanetll 

min edllm•i teklif edilmektedir. I ".U...,,. ll&rlclade çdlaa muballt Almu tana ,... .. ık batumcla buJUDlü ... 
la lan .h . HUkCUnet Relllnılz de fırkaya rlyuet eder. tinde ~ M& da '-er ,._tıeclııda laer IÜD -.ana ı*a 

Daha bası mü im .... l tlYa Bu itibarla bUkCUnet tefkllAtı Ue fırka 1 paeteleıi" ~~- ~ -~- cl&rtlerdeatlr ...... IÖD ,..., ıumak ...... 
L-- • -L.........d O • it tefkllAtı telden blrlblrlnden ayn olu bUe 1 kalecle IMı •--·- --·-~-- .:. eden DU prOJ8 J'UWI & DIYUI e IDUa)')Wl dlrektlfter ~resinde ahenktar Mr 1 1.--. a&un .....,. __ ..., IOll.. ıiyetlnıle ..... ....... ftıtlr, ki .... 

ve Maarif Veklletiae Yerilec:ektir. ılee.M- Bu - aöyle deaWyor: "D9fllllllelılllrı A.eU& tim· ıraman hh•la._ ............ udır olc1a-, 
•rette .... aılıılıı!!11111181Hıel? •--· •-· ı dUd A.lm&a llltler'ln dedttl ıtM Jk· 1111. Bu liatllan ........ lılr tanNlnl bu· 

Bqka pne kaldı 

o.la-, Danca •• ciwarmda ho· 
... PtalJen •damlan lldilrmek 
tea ..... Kara Ali •• ukadqları 
nıa mulaakemeıine dün ağır ceza 
mahkemlllade devam edilmittir. 
Dün han tahitler dinlenmittir. 

lerılen berlılrl cllferlnln tamamı demekUr. d ...=: busQnkü mllteellerin ev- ı.r bul.... ,a1ra1...aı ft ..... etrafmda 
Blnaeıuıle)'l tılrllllll9rlaln fMUtlUerlnl lk- ı leree Y llllea ytl 
mal etmeleri, blrlblrbdn mfJMllfte urar 'ı lltlan ela yana illa nf'trf)"&ta etıvam ede- lılr buçuk ..._ titri IWI 1111 t rüt· 
vel'ID8melll l&&mıtllr • ., ı\ama BeJ lfant edl· c-.ekler mit. .-ek blc dl Ml,a Mr llUlttet dellldlr ... 

ki .__ -·-•eree ..ıoerte tına re- Görtlnea padar ki, Abnanya'ya maanz lıa· AKŞAM - Dla ~ "Bizim rö· 
yor • ,....;& ,....,,.,_ ı ....... ~,...._ cell faz.. rltümtız., lltaıı ' Terli llallar Serrı111 
illeri aruDMla aU.. " Mlülyet möcade- a ya lıuhuaaa fakat stt· ı.lduncla ft1dlllltıd ,azan (Ya" NQ) Bey 
leleri ollllaktadlr. Bu ee'1efle iki ~t .._., llllala............ ..., .... 
arumclakl salllrt lldllfe .. , nlllaJet wrmek 1 tikçe ootaa.n ve thhletleaen A.bnuya aan· ıllll (&qaıaor) da Oalatauray 11ergtılnln 

•-.a..,kl Alman ma~b )"&,_,. ---* lıll' --..... slyade aleMde bir IU'IQ .. beli· ıa ..... .,, AlllD •Y .. ,.., ldı "Awk Cok· CUIUC -·--

tanberl duyulan bu lüzuma t.emln için ne ......,_,,. ........ lrallhllr. Diyor ldı "'8tlll tam _. 
yapmalıdır. Bu aokta Uzeılade llklrler be- UllAN - SMl&lyuade Vdlt • Bey lıa· nulyle mllll 1&nayl •~reisi lk-tlldlr. 8atıı 
nUz tamaml)le ol(111l bale plmtı lk-l1Jdlr.,.' rtın, "Sanayi pllnı \'fi k8çtlk l&D atlan hl· yapmak ~n ~ ~r tlcattt panayrnnl\ı' 

(UçüncU aayıfamlSlft blrtact llltunwıda bu 'ı may~ .. bahılne doka~ıtar. .... ...., dalla fazla benziyor. ~l~t.'k del:ı. claba l3i· 
meııeleye dair fıkrayı okuyunuz.) VaJot pzetetllnde Mehmet AlllDI 8e)'ln, Ve- lln1 yapmall)'D.,, 

cinayeti 
İngiltere poliıini altüst 

"Kafasız kolıuz ceaet cİll' 
yepyeni bir safhaya girdi. 
bavul içinde bir diier Jcaıb•. 
di buldular. Ye bu bavulun 
de, evvelki cesedin kafası •• 
ları çıktı. 

Karilcrimiz bundan e il 
tafıilatı hatırlarlar. Gaz~tedat 
tün dünya matbuatını alaka 
den bu mühi~ cinayetten, 
rine üç ayrı yazıyla yakin•ll 
Mttİ. 

lnıaterenin Brayton is ,ıı 
nuncla bir bavul içinde kail 
kafası olmayan bir genç kıl 
di bulunmUflu. Cesedin bul 
iu mıntakanın evleri birer 
arandı. Yalnız, aramadıklat' 
eY kalmıflı. Çünkü ne zadl~ 
.raya ıelıeler, evde kimıeY~ 
mıyorlardı. Ve poliı, civarcl 
leri muayene etmekle o ,.
kında klfi bir fikir edindi~ 
ni olarak bu cihetten tel 
nihayet wermiıti. ikinci 
bulunduiu ev, küçük bir 
Sahipleri ekseriyetle lngilt 
bqka batka mıntakalarındl 
ran orta yatlı bir karı k 
Evi dört sene evvel ıatın 
!ardır. Fakat kiraya verirler• 
di, bu kiracılar arasında, . 
derhal polieçe tesbit edilnı•t 
Mançini isminde bir delikall~ 
ki cesedin bulunmasından bit 

' 
f&m önceden beri eve ıellll 
tedir ve poliı kendisini ar~ 

ikinci ceıet naııl bulund' 
Bu cidden merak uyan 

bir hidiaeclir. Evin cephet~ 
yatmak istiyorlar. Boyacı il' 
11\dıiı sırada odalann bi 
gayet ağır bir aldı 12\ırtJY · 
geçmeden hadise polise 9'• 
yor. Aramıya baılıyorlari,I 
danın bir köteıinde ve b ~ 
bavul içerainde 38 yatların 
dar bir dijer kadın. ceı~di ~ 
vulun iki ucunda btl' çıft 1' 
bir kafa bulunuyor. 

Kafa, ıerçi zamanla • 
h .. •tlfl' kaybetmit ve üvıyebnı ar 

il güç iıe de, derhal cel 
müteha1111, morgda, diler df 
bu kafa ve kolları tatbik et 
man bunların dört hafta 
Bro,;ıon iıtıayonunda bir ~ 
iç:nde bulunan evvelki ceı 
olduiunu an)amıt ve tah 
cepheden yürümeye bat' 

yeni bulunan cesedin 38 ,f 
daki dansöz Miı (Vayolet ~ 
ait oldulu anlaşılmı,tır. 

Miı Key'in bir keserle ıt 
dillU tebeyyiln etmitt!r· 
kanlı keser ve ıene kaDlı 
iç çamaıırları bulunmuıtuı:;. 

Poliı bunları mikroıko lf' 
muaye~ye tabi tutmak U• 
boratuvarma g6tiirmü9tilr• 

ikinci cesedin bulundui1' 
kaybolan delikanlı el'all 
maktadır. 

Pollıin ıimdiki kanaati "' 
tehuat1!Ar1D muayeaeai~ 
yeni bulunan ceaedin e 
lunuulan daha ince ald 
dur. 

C..ecli heaüı buluad 
• ..... 61clUrUlailftUr. ___. 

C...diae dlrt hafta • ...-. 
ton istasyonunda ltlr '-.-.';tt 
tesadüf edilen ":nç kıt: # 
cinayetten haberı olduju 
dürülmüttür. 

pıtl' 
Polisin timdiki takip 

merkezdedir. ._,, 
Müfoakip safhaları da 

mize bildirecejia 



.,..__ 20 Temmuz 1934 HABER - Poataaı 

~~im 9&iişiim: 
Hükumet ;e f.;ka 

ff"1..A_ 
U&umet ve fırka ile uzaktan 

Yakından l""k d . . 
.. a a a ar nazarıyecı 1 k • 

nıunevverlerin dimağını birkaç J 
za.ınand ' h ır f u ıneıele kurcalıyor; 
atta, iki gündür mevzu matbu

at ıütunlarma da' düttü: , 

h"- Vilayetlerde ve kazalarda, 
k ukuınet tnakaınlariyle fırka ma-

mahalle bekçisi rüşvet aldıkların
dan dolayı tevkif edildi 

anıJarı araımda ekıeriya ihtilaf 
~~hur ediyor. Huıule gelen ikili
~'ı ı Önüne geçmek için, f~rka reis
lıklerini de valilere vermek doğ

iddiaya göre, 
gördükleri bir 

bekçiler devriye gezerlerken şüpheli 
adamı hayli gezdirmişler, sonra dört 

ru olmaz mı?. lira alarak serbest bırakmışlardır 
Şöyle düıünüyorlar: Şimdiki Dört mahalle bekçisi dün ak-ı adamın hal ve tavrını füpheli ıör-

"•ıiyette, Türkiyede, bilfiil, tek şam üzeri polisçe müddeiumumili- müıler, peıine dütmüıler, hatta 
fırka ınevcuttur ve kayıtaız §art· ğe gönderilmiı, müddeiumumilik ıirdiii evden çıkararak, karakola 
;ıı hakimdir. Halbuki, muhtelif de bunları Sultanahmet birinci götürecekleri kaydiyle kendisini 
ırkaların mevcut bulunabileceği· ıulh ceza mahk~meıine vermittir. bir hayli yol yürütmütlerdir. Son· 

ni &Özönünde tutan kanunlarımız, Bu dört bekçiden Mustafa oğ· ra da dört lira rüıvet mukabilinde 
~cınurların herhangi bir fırkaya lu Ahmet ve Adil oğlu Ahmet e· aerbeıt bırakmıılardır. 

cut delillere nazaran Muıtaf a oğ· 
lu Ahmet ve Adil oğlu Ahmet e· 
fendileri tevkif etti. Nazım ve Ni· 
yazi efendilerin, ikametgah göı· 
terebildikleri takdirde serbest bı· 
rakılmalarr yolundaki kararı, mü· 
teakip bunlar ikametgah göster· 
diklerinden, ıerbeat bırakıldılar. 

Hadisenin tahkikatına devam 
olunacak, tahkikat derinle§tirile-

cektir. 

... ..... 

. SiYASE~ . 

Almanya tek 
başına .. 

Almanyadaki son hadiseler, bu 
memleketin batında bulunan fırkaya 

''e reislere kartı, diier devletlerin iti· 
madını kırdı. Fransız politikacıları, bu 
haleti ruhiyeden iıtifade ederek, der
hal teıebbüılere siriıtiler: 

Almanyanın timdiye kadar en e • 
ııash müzahir ve müdafii lnsiltere oJ. 
duğu için, Paris har-iciyeai, bu zuhur 
eden fıraattan istifade ile, eaki mütte
fikini daimi dütmanı Almanyaclan a• 
ymnak yolunu tuttu. Hariciye num 

M. Bartu, Londrayı ziyaret ederek, 
Franaanın mevzii anlatmalar prensibi· 
ni ora muhitlerinde kabul ettirdi. 

İngiltere timdiye kadar beynelmi • 
lel "Tahdidi teslihat" diier tabiriyle 
"Silahıızlanma,, için cabahyordu. Bu yol 
silahlan mevcut bulunmayan ve diier 
devletlerle eı olmak istiyen Alınanyaya 
da hoı geliyordu. 

Halbuki tepeden tımaia ka • 
ıntiıabını menetmittir. Ona göre fendiler, rütvet almaktan suçlu· öteki bekçilerin vaziyetine ge

hdilit yapılaa yeri değil midir?. durlar. iddiaya göre, gece Ka· lince; Nazım ve Niyazi efendiler, 
'lira, bugünkü günde, Halk Fır· 11mpaıa ile Kurtuluı arasında dev· evelki iki bekçinin yanına ıonra· 
~(aı~nın programı haricinde "Ciim· riye gezerlerken raıgeldikleri bir dan gelmitler ve gene iddiaya gö-
?Utıyetçi, milliyetçi, devletçi, la- re, evelki bekçilerin yolıuz ha- -.,,,-=::==-=---=--==-~=:-=-=~~ 

ık, halkçı, inkı1apçı,, oımıyan bir Manifaturacıların reketini haber vermemeleri için, Limanlar 

dar müsellah Fransa, eski muahed" • 
delere riayeti e1&s ıart koıuyor: " Si· 
lahaızlanmak, Herude olabilir, ıimdilik 
yer yer emniyet mi saklan aktedelim !" 
Diyerek, Almanyanın euafında adeta 
bir çenber yaratıyordu. Böylelikle, Sov
yetleri, küçük itilifı, ve Balkan misa· 
kı devletlerini ayni düsturlar etrafın • 
da anlatımı gördük. 

~.cmuru havsala alamaz. Binae· kendilerine de bu paradan bahşiş mu·· du•• ru·· 
nıleyh, Türkiyede tek fırkanın bir müracaatı suretiyle hiaae dütmüttüı·. 

umum 
geldi 

rr.c.,cudiyeti emri vakiini kanuni- Hi.kim Reıit Bey, doıyayı 
le t" 1' 1 Manifaturacılar Cemiyeti Vili.· 1 ırme ı, ve bütün memur arın gözden geçirdikten sonra, bekçi· 
lialk Fırkaaına girmeıini tart yete mühim bir müracaatta bulun· leri birer birer ve etraflı ıurette 
koırn.aına\ı mı?. muştur. Bu müracaatla Avrupanın sorguya çekti. lnklr ıeklindeki 

Bu meseleyi dün ve bugün mev· bir çok ıehirlerinde olduğu gibi ifadelere karıı, her birine muhte· 
ıuubahıeden (Akıamcı) ile Va· dükkanların muayyen aaatlerde a· lif sualler ıordu, verdikleri ce· 
kıt Baımuharriri Mehmet Asım çılıp kapanması istenilmektedir. vaplar araıındaki tenakuzlar& İp· 
Bey, aııl mütkül olan ilk kısmı Viliyetce tetkik edilmekte olan ret etti. Bunun üzerine ıuçlular· 
ıtıüıpet surette hallediyorlar. Ya· bu müracaatta mağazaların .birbir· dan, iddia olunan hadiıeyi teyit 
ııi, tek fırkanın kanuniyet keıpet· lerine rekabet için uzu~ ve c~hen· edici cev.:.plar aldı. Ve ıorgu bi
Qıeıine taraftarlar.. Lakin, her nemi yaz günlerinde sabah saat lince, kararını bildirdi. 
".e~enae, en kolay cihette, birinci· 7. buçuk 8 den gecenin geç vakitle· Suçun, aıayif le alakalı ıuç • 
•ı, ıbhanıa kapılıyor; Mehmet A· rıne kadar açık kalmalarının za· lardan bulunmaaı itibariyle, mev· 
•t11ı Bey ise fU ıualleri ıoruyor: rarları gösterilmel<te ve mağaza· ......... _____ .......... . 

L- Fırka ilbe' hlü~umet, ~~ sutlre~- la.rı? .açılı~ kapanı! saatlerin.in tah D l I ,/ T ~ı 
d --. ır .. ~. v~1e er... .dula iateıulmek\,adır... ~2~- li 

eki fırka tetkilitlarmı kaldır· ~~m.;-;....,;; ______ _. 

ra.k mı la:::mdır?. Ondan ıonra, Berberlerin ehliyetnamesi 
ırka noktai nazarından valilerin Berberlerin ehliyetnameleri 
~\lrakabesi nasıl olacak~ı~?. Vil~- yenilenecektir. Ehliyetname teb· 
Y tlerde hükUmet teıkılatı harı· d"I' . . d"'kk"' h'b' b b le c · d ' ı ı ıçın u an sa ı ı er er r· 
ın e olarak fırka noktai naza- ·· b' ı· ' . den uçer, kalfalardan ırer ıra 
rından 1 k b · yok mu· d yapı aca ır fCY harç alınacaktır. Diğer taraftan, 

ur?, Olduiu takdirde, bu itler, ellerinde usta ve kalfa ebliyetna· 
ne suretle ve ne gibi bir teıkili.t meıi bulunnuyanların imtihan • 
"&aıtasiyle idare olunacakbr? larına da Berberler Cemiyetinin 

Türkiyenin tek fırka ile idare mektebinde başlanacaktır. Bu hu· 
•iatemi, kanuni tekilde teabit edi· 
l susta belediyece kaymakamlara 
ecek olursa, Mehmet Aımı Beyin tebligatta bulunulmuştur. 
tevapıız bıraktığı bu cihetler mÜf· -o--

kulatsız halledilir. Mesele, asıl 
'birinci kısımdadır: Tek fırka ka Recep bey gitti 
llunileıtirilmeli mi?.. Eğer buna Şehrimizde bulunan Cümhuri • 
~ar verilirse netice baait olarak yet Halk Fırkası Umumi Katibi 
'6yle halledilir: , Recep Bey dün aktamki trenle An 

k 
- Vilayetlerdeki fırka teşkilatı karaya gitmiıtir. 
llldırılmaz. Bir vali, nasıl ayni Recep Bey önümüzdeki hafta 

21lırıanda belediye reisi iıe, üçün· içerıinde tekrar tehrimize gele· 
tü 'bir vazife alıp fırka teıkili.tı· cektir. Bu müddet içerainde, fırka 

dllın ~atına ıeçer. Üç kuvveti elin· merkez bürosu da şehrimize ta· 
e bı l · · 1 R · · h mamen nakledilmit olacaktır. 1-f r eıtırmıı o ur. eıaıcüm ur 

d •ıretlerinin hem devlet, hem 
e fırka reiıi olmaıı, vaktiyle ya· 

:ılan ınünakaıalardan ve tatbi· 
~tından anlatıldığına göre, na -
~1• 'bir tenakuz tetkil etmediyse, 

•r vali ve belediye reisinin ayni 
~1111L1lda fırka reiıi olması da öy· 
k.,ce m~tıkıız dütmez. Vali, fır· 
f noktaı nazarmdan, fırka mü· 
t ettiılerince kontrol edilir. Fırka 
eıkil&tı li.ivedilmiyece~ine göre 
~~ . , 
.
1
Uleakip ıuallerin cevapları ve· 

Adliyede yaz tatili 
İstanbul adliyesinde bugünden 

itibaren yaz tatili. tatbik edilmeye 
baılamlmıştır. Ceza mahkeme· 
lerinde yalnız ağırceza ve üçün· 
cü ceza mahkemeleri çahtacak· 
lardır. Tatil esansında kapalı 
mahkemelerin i!lerine de bu mah· 
kemeler bakacaktır. 

tı lllit oluyor. 

1 Tekrar edelim: Bu cihetler ko· -o--

Hukuklarla, ıulh mahkemele • 
rinde de müstacel itleri nöbetçi 
mahkemeler yapacaklardır. 

Korsanlar yakalandı 

Be§iktaıta Hayrettin lıkele
ıinde demirli bulunan yelkenli ka~ 
yıkta çahtan Yuıufun cebinden 
yirmi dokuz liraaını çalıp kaçan 
Korsan Hüaeyin ve Mehmet yaka· 
lanmıılardır. 

5S kurut ~ldı 

Sabıkalı Koço, Taksim çeşme· 
sinden su almakta olan Nusretin 
cebinden elli beş kuruşunu çalar • 
ken yakalanmıfbr. 

Denizde bo§uldu 

Kızıl toprakta Tevfik Bey soka· 
ğında 32 numarada mütekait Ce • 
mal Patanın yanında hizmetçi lı
mail oğlu Hüseyin, dün aktam de· 
nize girmit ve bir daha geri dön • 
mediğinden denizde boğulduiu 

anlaıılmııtır. 

l!lbl•• h1r•uılar1 
Arap camiinde Alaca Mescit 

sokağında oturan Mehmedin bir 
takım eubiıeaini çalan Mehmet ve 
lamail yakalanmıtlardır. 

FUcceten tildU 
Harbiye - Fatih ıeferini yapan 

755 numaralı tramvoy arabası Meı 
rutiyet caddeıinden geçerken ara· 
banın içinde bulunan Kadıköy Ce 
vizlikte 33 numaralı evde oturan 
ıabrk maliye müfettiılerinedn lb· 
rahim Bey fücceten dütüp ölmüt • 
trü. 

ihtikar la mücadele ;Y .. Lakin, ilk cihet mühimdir: Mezunen geldi 
tanırz inkılabının parlamento T . ahk . A d lhtikirla mücadele komiıyonu 
~ulünü lerkederek, harpten ıon· K c~~ız ı:.. emeıı az~ıı~ an· dün aa.at yedide Belediyede top· 
'- .zuhur eden ve bizim de bilfiil d ema h .ey. un ml e~u?en n ara· lanmııtır. Bu toplantıda Ticaret 0-
'tlırak tt" x. • • an ıe rımıze ge mıttır. . 
t-. e 1••mız tek fırkalı devlet =ı::::m==---=========:::ıı:::==-== daıından •elme toptan qya fıyat· 
lt rıına - 'bu ıefer, reamen, ve Bu, yapbğımrz inkılapların, na- tarının bet senelik inip çıkmaıı tet· 
.~n~numuzun ruh zühdesini de- zariyece, ~n büyüklerinden biri kik olunmuştur. Komisyon yarın 
'threrek, - giriyoruz demektir.. olacaktır. tekrar toplanacaktrr. 

(Vl·rtQ) 

lktiaat Vekaleti limanlar umum 
müdürü Muhsin Naim Bey Anka· 
radan şehrimize gelmiıtir. Muhsin 
Naim Bey yarın Ankaraya avdet 
edecektir.Yakında limanlarımızda 
bir tetkik seyahatine çıkacak olan 
Muhsin B. Akdeniz limanlarından 
baılıyarak bütün limanları ziyaret 
edecektir. 

----o----
Muallimlik istiyor ]ar 
Maarif idareıine timdiden mu· 

allimlik için müracaat edenler ço· 
jalmaktadır. Müracaat edenlerin 
ekaeriai 'eenebi •• ekalliyet mek • 
teplerinde muallimlik istemekte· 
dirler. • 

-0--

Rumlarda bir tayyare 
alacaklar 

Şehrimizdeki Rum vatanda§lar da 
aralarında para toplıyarak bir tay 
yare almağa karar vermitlerdir. 
Bu huıuata görüşülmek üc:cre yarın 
Tayyare Cemiyetinde bir toplantı 
yapılacaktır. 

--o--

Şimdi, lngilterenin de, "Şark an • 
laşmalan" denilen bu cepheye müza • 
heretine ıahit oluyoruz. Büyük Britan• 
ya, "Silahsızlanma" siyaıeti yerine, 
bu "Emniyet misakları., tarı1nı tasvip 
etmiıtir. Öteden beri lngiltereden •Y· 
rı!mamak yolunu tutan ltalya da, der• 
hal Büyük Britanyaya uymuıtur. Sa· 
de Lehistan, hem Fransa, hem de Al· 
manya ile iyi geçinmek çaresini ara • 
maktadır. Dün neırettiğimiz bir babe- ı 
re nuaran, "Fransa, Lehistanın Al • 
manyaya fölrt etmeıini hot görmemek· 
tc' imit .. Bittabi, artık Polonya'da in • 
giltereye bile nafiz olan bu siyasetin 
cazibeıine kapılmaktan kendini mene· 
demiyeceğe benzer. 

Demek k1, :A1rbiltlja,"~, t~ ma· 
nasiyJe bir siyasi fll1i1izlırC~\I~ kah· 
yor. Halin vahametini anlayan Alman· 
ya hariciyesi, yakında, emniyet miıak· 
ları hakkında mütaleaıını beyan ede· 
ceiini, fakat, ıimdiden Milletler Mec· 
lisine ıirebileceiini ıöylemiıtir. An • 
cak, bir ıart koıuyor: "Müsavi hu • 
kuk" ... Yani, mevcut muahedelerin ye
niden tefüiki ve tadili ... Halbuki, Mil
letler Meclisinden Almanyanın ayni • 
ma11, sırf müaavi hukuk istemHinden· 
di. 

Böylelikle bir dairei faside ıçıne 
düıü!müt oluyor; Almanya, müsavi 
hukuk istediğinden dolayı Milletler 

ld• Meclisinden çekilmiıti. MüaaTİ hukuk 
Tayyare ile ge ı verilirse ıirecetini aöytiyor. Bu vadi· 

Lehistan meclisi meb'usan re· de deiiımiı bir ıe1 yoktur. 
iıi Mareıal Fwitalıki evvelki gün Deiitmit ıey, ancak, Almanyanın 
tenezzüh makıadiyle tayyareyle büsbütün yapayalnız kalmıı bulun • 
ıehrimize 1ıelmiıtir. masıdır. 

Mareıal, dün ıehrimizde gezin· HUaeyln Faruk 
tiler yapmııtır. Bu sabah tayyare· _A_d_l':"'*'"'•"d'-"*d ği ·kfk• -
siyle Roman yaya gidecek, ora • 1 ye e e fi 1 
dan Varıovaya avdet edecektir. İstanbul Adliye daireıinin ta~ 

--o-- laıı aıılmııtır. Tabla çok tıktır. 

Hukuk Fakültesi Ve beyaz mermer üzerine, siyah 

jm tihanları 
Hukuk Fakültesinin imtihan· 

]arının sonu alınmış, numaralar O· 

kunmuıtur. Birinci sınıfta 748 ta· 
lehe kaytlıdır. Bunlardan 283 ta· 
lebe lisan kurslarına devam etme· 
diklerinden hiç imtihana alınma· 
mıt ve ipka edilmiılerdir. Geriye 
kalan 465 talebeden de ancak 82 ai 
doğrudan doğruya geçmeğe mu va f 
fak olmutlardır. Talebeden bir kıs· 
mı imtihanlarda muvaffak olamı· 
yarak dönmütlerdir. 

Parise gidiyor 
Maarif Vekaleti umumi müfet· 

titliğine tayin edilen ilk tedrisat 
umum müdürü Reıat Şem!ettin 
Bey dün Ankaradan şehrimize gel· 
mitti. Reıat emıettin B~y, Fransa 
da tahsilde bulunan talebemizle 
meşgul olmak lizere yakında Pari· 
se gidecektir. 

mermer tatlarla itlenmiıtir. Met • 
halde ıağ tarafta baroya ait, ıol 
tarafta umuma mahsus vestiyer 
vardır. 

Dünden itibaren adliye dairesi· 
ne 14pka ve baıtonla çıkmak me• 
nolunmu§tur. Kapıaltı karakolu da 
en alt kata ve methalin tam kartı· 
sına getirilmi§\ir. 

-0-

Dekanlar toplandı 
Dün sabah Üniversite mecliıi, 

yeni Rektör Cemil Beyin riyaae
tinde ilk toplanıtını yapmııtır. U
mumi kitiple F akülteDekanlarının 
da İ!tirak etliği bu toplantıda Üni· 
versite itleri, bilhassa Fakülteler 
için, yeniden alınacak kitaplar me• 
selesi ıörütülmüttür. 

Cemil lley, öğleden aonra Ed~ 
biyat ve Fen Fakültelerini ıezmig· 
tir. 
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Abdülhamit 
Ve 

Gözdeleri 
Tarihi tefrika: 10 

Geçen kısımlaran hulasası 
Abdülhamit, Paristeki Jon Türkler

le muhabere ettiği vehmiyle Tıbbiyeli 

bir genci sarayda her gece tazyık -.,e is
tiçvap ettirmektedir. En sevdiği göz -
delerinden (Necmi Seher) Hanımla Pa
risli güzel rakkasse aralarında müthiş 

bir kıskançlık başlamıştır. Bu sırada 
Naime Sultanın kocası Damat Kemalet
tin Paşa ile Hatice Sultan aralarmda bir 
sevişme hidiscsi Abdülhamidi çıldırt -
mıştır. Hafiye çifte köşklerin bahçesin
deki çalılıklar arasında takibatla me§ -
guldürler. 

Diyerek, §akaklarına dökülmü§ 

kumral saçlarını düzeltti. 

- Sizi çok bekletmedim değil 

Yazan: ishak Ferdi 

hastalığı arttığı ve o gece sabaha 

kar§ı ıütü kesildiği haberi Abdül

hamidin hiddetini arttırın.ağa kafi 

gelmiıti. Baı Mabeynciye: 

- Kemalettini tevkife giden 

memurlar isabetki orada kendisini 

bulamamışlar. Şimdilik sadece ta· 

rasıut edilsin. Hemşiremin hayatı 

tehlikeye düşecek. Bu işi biraz son 

ra hallederiz. 

Demitti. Kemalettin Paşa yalnız 

tarassut ediliyordu. Naime Sulta

nın ölümden kurtulması için Kema 

lettl~ Patanın Paristen getirtmek 

istediği bir ecnebi tabibinin saraya 

En iyi, en güzel fıkraları bize gÖn· 
dereceklerin yazılan; burada neıredi
lecektir. Yalnız bu fıkraların uzun ol· 
maması, seçme olma11 ve okunaklı 

yazılması lbımdır. 

Selamet yer neresi 
Filosofun biri sahrada geziyor· 

du. Bir de baktı ki, adamın biri 

karşısına büyük bir hedef koy

muş, boyuna ok atıyor .. Yalnız bu 

adam ok atmakta gayet ma· 

hir ( l) olduğundan attığı oklar 

hep hedefin sağından, aolundan 

geçiyordu. Filosof bu vaziyette 

sahrada dola§mayı muhataralı 
buldu. Herefe doğru ilerledi ve 

gidip hellefin önünde oturdu. 
Kendisine orada ne aradığını so

ran adama fU cevabı verdi: 

- Ne yapayım, buradan ha§ • 

ka selamet yer bulamadım. 
Ferruh Cemal 

Pratik 
Hayatta muhtaç olacağınız ameli maHlmab 
kolayca atrenlnlz 

-40 
Nakıl ve tercOme hakkı mahfuzdur 

Yazan: • Gayur 
Böcek sokması ve emsali - Böcek- ğı ekseriya geçicidir ve öldürmez. rAr 

amafih vücudün sikletinin on ıekiz:de 
biri kadar kan kaybetmesi veya ernoı• 
lobin miktarının birden bire yüzde "" 
tuzdan fazla azalması bayğınlıkla ö)ii• 
mü intaç· eder. 

ler sokak veya ısırır, diken batar, hay
van tırnakları ile cilt yaralanırsa yara· 
lanan yer antiseptik mahlul ile güzel
ce yıkanarak kurumağa bırakılır. Scn
ra Üzerine biraz İngiliz yakısı konur. 

Derin batan dikenler - Dikeni he-
men çıkarmalı, yarayı bat ve ikir.ci 
parmak arasında kuvvetle sıkarak di-
ken bir çakı ucu ile çıkarılır. Lüzumu 
halinde yara biraz detilir. 

Aneminin sebepleri ıunlardır: ffıtııt' 
mai merzagi dedikleri ve murdartar 
mıntakasmda çok görülen bataklı1' 
humması, sık ve çok kan zayi etrne.&iı 
zehirli maddelerin tesiri "re111aınJarda 
bu zehirlenme arsenik ve kurtunlu bO' 
yalardan, aşçı ve ütücülerde hurn:tU 
karbondan olur." Kanser, sanlık, t>öb• 
rek hastalığı, romatizma, tifo, vereıtlı 

gibi hastalıklar da fakrüddemi getirir: 

·? mı •. giremiyeceğini Abdülhamit bilva· ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~'!!!'!!!!~~!!!!!!!!!~~~~~ 

Ateı yakma11 - Kuru bir dalı abp 
üzerindeki küçük dalcıklar kırılmalı ve 
birleıtirilmelidir. Sonra dalın kalın u
cu bir bıçakla yontularak bu ucla rüz
gara maruz bir meyilde on bet santi
metre kutru ve beı alb santimetre de· 
rinliği olan mahruti bir çukur yapma
lı. Çukur yapmak için kullanılan yon· 

Çocuklarda solucan ve şirit olmasr, d•· 
zanteri, mide çıbanı gibi hazım cih~ • 
zının hastalıkları anemiye yol açar• 
Nekahat halinde olan hastalarda ek•t" 

Kemalettin Paşa Hatice Sulta-

na: 

- Daha evvel gelip ıizi bekle

sıta Hemşiresine bildirmişti. Hal

·huki Kemalettin Paşa Parise, ec· 

nebi doktorunun hemen hareket 

mek benim için büyük bir zevktir. etmesi için telgraf yazmıştı. 
Fakat bu gece gene uyuyamadım. Bu hadise saraya aksedince Pa

Naime Sultan çok rahatsızdır. Sü· dişah büsbütün küplere binmişti .. 
tünün çekilmesinden endişe edili- Fakat hasta hemşiresinin hatırı 
yor. için Kemalettin Paşaya fazla şid-

Diyerek, karısının rahatsızlı- det gösteremiyordu. 

iından bahsetmişti. Bu sırada Ha- Naime Sultanın çocuğu ana sÜ· 
tice Sultan, çok sevdiği Kemalet· tü emmeyince zayıflamağa başla· 
tin Paşaya garip bir sual sormuş· mıştı. Padişah: 
tu: - Kemalettin bu çocuğun ölü-

- Pata! Bizi burada konuşur- müne sebep olursa, vay onun hali

Jien birisi görse ve yanımıza gelse.. ne! 
Ne yaparsınız? Diyerek, Sultan iyiletir iyileş· 

Kemalettin P&Ja elini sol ce- mez Ortaköydeki çifte köşklerden 
binden çrkararak: derhal saraya dönmesini isteye-

- Şununla derhal beynini de- cekti. 
ler, gebertirim. Abdülhamit Kemalettin Paşa 

Demi§ ve elindeki revolveri sul- hakkındaki bütün ümitleri suya 

tana -~~Tt-;."!litti;, 
1 
d?şmüştü. Onun k~ndisine uygun. 

işte gerek liu·revo1ver hadisesi, hır damat olmadıgım anlayınca 
gerekse Paıanm Naime Sultanın evvela hemşiresini ayırtacak, son· • sütünün kesilmesi ihtimalinden ra da kendisini lstanbuldan uzak-

bahsetmesi, çalılıklar arasında laştıracaktı. 
saklanan memurların cesaretini Halbuki Abdülhamit, Gazi Os-

kırmıştı. Birbirlerine bakışarak: man Paşanın oğullarını daha kü-
- Başımıza iş açmıyalmı. Na- çükken kendisine damat yapmayı 

ime Sultanın bu yüzden sütü çeki- düşünmüş, Nurettin ve Kemalettin 

lirse, Paditah etimizi cimbızla yol- Efendileri Harbiye mektebinden 

durur •.• Demişler ve Damat Paşayı çıktıktan sonra onlara yaveran 

tevkife cesaret edememişlerdi. arasında mümtaz mevkiler vermiş 
Aşıklar bahçeden uzaklaştık- ti. Bilahare hemşirelerinden Zeki

tan sonra, memurlar yavaş yavaş ye Sultanı Nurettin Beye Naime 

çalılıklardan kalkıp gittiler •• Ve o Sultanı da Kemalettin Beye ver

gün Kemalettin Pata köşkünden miş ve Kemalettin Bey yirmi yedi 

bir yere çıkmadı. Bir sivil memur yaşında Paıa olmuştu. 
onu akşam sular kararıncıya ka· Abdülhamit, Gazi Osman Pa

dar oralarda dolaşarak tarssut etti. şaya Çırağan Sarayı yanında muh 

Memurlar Saraya döndükleri teşem bir konak yaptırdıktan son

zaman çok garip bir tesadüfle ra, hemşireleri Zekiye ve Naime 

karşılaşmışlardı. Naime Sultanın Sultanlar iç.in de Çifte Saraylar 

Tefrika numarası : 23 

mz, Servet mi? 
Nakili: (Va - Nu) 

Ge~fı)n kısımların hUIAsası , di bile kaldıysa, onu da kırmalısın ... 
İlhami !ley, servetini kaybetmiş Zira, esasen, onunki, aık değil, kap • 

bir PaşazaGladir. Fakat, eski debdebeli risten ibarettir. Sen de, pekala, başka 
hayatı terketı:ııek istemiyor. Onun için, kadınlarla oyalanabiliyorsun ..• lnıal • 
kızı Türkan Hanımı Cemal Bey ismin- lah şu Türkanrn izdivaç meselesini hal· 
de bir zengine vermek emelindedir. ledeyim, sana da zengin, kibar, bir kız 
Halbuki, Türkanla Fikret sevişiyorlar. bulacağım ... Yeni kurulan ailelerin bir 
İlhami Bey, Fikrcti, oğlu gibi büyüt- tarafından, behemehal bir serveti o) • 
nıektedir. Ona, kızdan vazgeçmesi için malıdır ... Yoksa, kuru muhabbatle sök
rica ediyor. Banka memuru olan Fik- mez... Lafla peynir gemisi yürümez .•. 
retin önüne, tcı:adüf, Şadiye Hanım Sade aşk esas üzerine müstenit oJarak 
isminde zengin bir kadın çıkarıyor. Bu kurulan aile yuvalannı görüyoruz: 1-
harum, da delikanlı ile alakadar oluyor. ki seneye bile 'sürmeden bıkıyorlar. 

Sonra, adeta yalvanr gib~ delikan· Bu iki sene içinde de, dirlik düzen ol· 
lının yüzüne baktİ: H lhl it 1 D ~·ı · mıyor... ırı ı, zırı ı ı.... egı mı, 

- Aman oğlum .• Kendine hakim oğlum? .. 
ol ... Dün gece, Cemal Bey gittikten - Evet ... Tabii ... Hakkınız var .. 
sonra, odamm penceresindeydim... Sü
kunet içinde, aözleriniz bahçeden be • 
nim bulunduğum yere aksediyordu .. . 
TürkB.na neler ıöylediğini duydum .. . 
Hüsnüniyetine büsbütün emniyet ge • 
tirdim. .. Şu kızın ıende ufak bir ümi-

. . . . . . . . . 
Fikret, yemekten ıonra, kahvesini 

içti, biraz daha oturdu. Erken Beyoğ
luna çıkarak gezindi. 

" - Acaba çiçek götüreyim mi? ••• " 
diye düıünüyor. 

namile maruf sarayları vermit ve hık dal parçasını çukurun ortaaına dik. 
Kemalettin Paşa burada her hafta meli ve dalcddarı en inceleri en evvel 
verdiği çay ziyafetinde bir çok ec· olmak üzere bu kazığın etrafında ıem
nebileri de saraya davet etmeğe tiye ıekli alacak gibi dizmeli, bu huıu
başlamıştı. le gelenin bir tarahnda bir açıklık bı-

rakılmalı, oradan içine biraz ııkışbnl-
1 kinci katip izzet Paşanın Os- mamıı kağıt koymaJı ve kağıdı kibrit· 

man Paşa ile arası ötedenberi açık le tutuıturmah. Eğer kibrit yoksa, ya· 
olduğundan, izzet Paşa, Osman but rüzgar kibritin yakılmasına mani 
Paşanm oğullarından da hoşlan- ise bir hartuç kesilir, içindeki barut 
mazdı .• Yeni damatlardan bilhassa avuca dökülür ve büyük kumı küçük 
Kemalettin Paşa hakkında Padi- bir küme halinde kağıda dökülür. Ba-

kiyesi hartuça konur ve hortuç sıkı§tı· 
şahı fırsat düştükçe doldurur ve: nim adan kağıtla doldurulur. Sonma 

- Ecnebilerin saraya girip çık- namunun ucu barut kümesi yanında tu 

maaı Zatışahane aleyhinde bir ha- tularak hartuç patlatılır. Rüzgarda ya· 
rekete matuf olsa gerektir. Tar· vaı yavaı yanan pirokıile barutla bu 
zındalii tezviratile Kızıl Sultanı usul daima iyi netice verir. 

büsbütün çileden çıkarırdı. yemek pişirme - Yakılan ateşle 
et krzartılabilir ve yemek piıirilir. 

izzet Pa1a, Şeyhislam Cema· Bunlann hazırlanmıt olma11 lazımdır. 
lettin Efendiyi de Kemalettin Pa· Tuzu, biberi ve baharatı konduiı:tan 
ş.a aleyhine çevirmeğe muvaffak sonra biraz yağ da ilave olunur. Ve 
olmuştu. hepsi birden bir beyaz kağıda sarılır. 

Abdülhamidin o uralarda Ce- ~~ket ıicimiyle ba~lan.~ı~ta~ ıon,.ra bir 

1. ti!. Ef d • ;! l:....ı ! .. • ;, ıkınci ve bu da bır . ..u!unCd kağıtla 
ma e un en ıye mısnu nazan ·· ~ k 1 . E. • • k . · k . , . , pa et enır. ti pı,ırme ıçın ateı a· 
vardı. Kendısının de Kemalettın n,tınlır ve sanlrnıı et içine konarak 
Paşa aleyhinde bulunuşundan büı üzerine biraz kül ve daha üzerine )a· 
bütün kuşkulanmış: nar odunlar konur. Bir azırtı duyu] • 

- Ne duydunsa açıkca söyle! maya batlayınca etin piıtiği anlaşılır. 

DiyereK Şeyhislam Cemalettin Anemi "/akrüddem,, 
Efendiyi sıkıştırmağa başlamıştı. ANEMI - Uzviyette kanın azal-

Cemalettin Efendinin esas iti· masından veya kandaki esas cevher • 
barile duyduğu bir şey yoktu. O lerin "kırmızı küreyveler ve emoglo· 
da herkes gibiDamat Paşanın Ha- bin" zayıflama11ndan husule gelir. 

Türkçesi "Kansızlık" Arapçası "fak. 
tice Sultanla seviştiğini biliyordu. 

rüddem" dir. 
Bu noktaya kasten temas ederek: Anemiye uğrayan bir kimsede te. 

- Biraz da Hatice Sultam irtat nin rengi donuk beyazdır. Göz kapak-
buyunanız fena olmaz! lannın içleri, dudaklar ve ağız renk • 

Cümlesile Abdülhamidin sinir· sizdir. Vücut ıiımanlığını muhafaza e· 
lerini oynatmrştı .. Çünkü Abdül- der. Hatta yüzün ti§tİği bile görülür. 
hamit, Hatice Sultanın pederi Şeh YorğunJuk asabi ihtilaçlar verir. En 

küçük zahmet sarfında nefeıi zayıf • 
zade Süleyman Efendi ile uzun latır ve kalp çarpıntm baılar, nabız 
zamandanberi dargındı. Bu yüz- tiddetlenir. Kan tazyiki azalır, bat dö· 
den kendisine bir haber gönder• ner, kulaklar uğuldar, gözler kararır. 

(Devamı var} Hastalığın devri: Kansızlık hastalı-

Gerçi, bütün "Adabı muaıeret ki • 
taplannda, bu vaziyette çiçek götürül
mesi lazah geldiği yazılır: Bir bekar 
erkek, bir hanımın çayına davetli ol
duğu zaman, çiçek götürmeli imiı ... Fa· 
kat, Fikret, bu hareketi biraz züppe
lik buldu. Kendine yakıtbrmadı... E
linde bir demet gül yahut karanfi11e, 

ilk gittiği bir eve girmek, belki de bir 
çok davetliler karımnda kalmak, onu 
mahcup edecekti. Hem, kendisi, oraya, 
biraz da, merakı tatmin etsin diye ça· 
ğınlmamıt mıydı? .• Onu, birisine ben· 
zetmitlerdi. Ne kadar benzediğini gös
tereceklerdi. Belki batkası tarafından 
böyle bir davet yapılsaydı, Fikret, bu
nu, varyetede numara göstermek gibi 
bir §ey addeder, gitmezdi. Lakin, Şadi
ye Hanım, onu, o derece nezaketle, 
tatlı bir sesle çağırmıfb ki, reddetme
si mümkün olmaımıtı. Hayır, hayır, 

bu vaziyette çiçek götürmeğe lüzum 
yoktu. Hem, onun, hayata yeni atıl • 
mıt bir genç olduğunu, cüz'i maaıla 
çalııtığını bilen bu zengin kadın, böy
le bir hareketi bir nevi ukalalık adde-
de bilirdi. • . 

Tramvaydan indi. Adresteki soka· 
ğı öğrenmek için birine sordu. Gös • 
terdiler. Sapb. 

Bir çok kimseler, evlerinin en kala
balık, en gürültülü tramvay caddele • 
rinde olmasınt kibarlık addederler. 
Halbuki, iyi bir semtin, merkeze yakın, 
fakat gizlice ve temiz bir sokağında 
haricen gösteritsiz bir evi olmak, sa· 
lim zevki olanlarca tercih edilir. 

İtte, Şadiye Hanımefendinin de 
Nitanlatındaki evi, böyle bir husuıi -
yet arzediyordu. 

Şadiye Hanım, onu, o dreece neza· 
ketle, tatlı bir ıeale çağınnııtı ki, red
detmesi mümkün olmamıştı. Hayır, 

hayır, bu vaziyette çiçek götürmeğe lü
zum yoktu. Hem, onun, hayata yeni a
tılmıı bir genç olduğunu, cüz'i maatla 
çalıştığını bilen bu zengin kadın, böyle 
bir hareketi bir nevi ukalalık addedebi
lirdi. 

Tramvaydan indi. Adresteki sokağı 
öğrenmek için birine sordu. Gösterdi· 
ler. Saptı .. 

Bir çok kimıeler, evlerinin en kala· 
balık, en gürültülü tramvay caddelerin
de olmasını kibarlık iktiza11 addelerler. 
Halbuki iyi bir semtin, merkeze yakın, 
fakat gizlice ve temiz bir sokağında ha
ricen gösterişsiz bir evi olmak, salim 
zevki olanlarca tercih edilir. 

lıte, Şadiye Hannnefendinin de Ni· 

riya anemi görülür. 

Çocuk fakrüddemi: Gıdasızlıktaıtr 

istiskadan, skrofülden, ishal ve gastfO 
anterit gibi hazım cihazı bozuklukla -
rından husule gelir. Sureti umumiyeci• 
tedavisi: Demirli ilaçlar, hava, münelr 
bih uğuşturmalar, arsenik, mercimelı:ı 

püresi, yumurta sarısı, iyod ve pro • 
toksalah dö fer iledir. "Bu son ilaç aY' 
larca ve günde iki defa 0,02 ila o.ıs 
santigram miktarında alınır. 
ıekkülündeki bir nevi zaaftan busu!e 

Mütezayit fakrüddem: Kanın tıe ' 
gelir. Kan küreyveleri mahvolur. fla• 
zım en tehlikeli arazı gösterir: Cilt so• 

luktur. Derilerde titkinlikler vardır• 

Kan zayi etmeğe mütemayil görülür• 
"Ciltte kırmızı lekeler, burunda epi•• 
taksis dedikleri kanama, ağızdan gni• 
givoraji dedikleri kanama, göz hada • 

kasında silarom gibi." Mühim ciha
hazım bozuklukları görülür. "Susam& 
kuıtnak, ishal gi.bi". Kalpte rahahılf 4 . . ~ 

lık vardır. "Kalp çarpıntısı, sık n~fh 
ah,, nefes darlığı gibi" • 

Hastalık gittikçe fazlalaşır. Zaaf v' 
idropizi ihtizar haline kadar devam ~· 
der. Hasta ba§ka ihtHat olmazsa ilı.İ 
üç ayda ölür. 

Tedavisi kana ve cilt altına ıiring• 
sureti ile demir ve arsenik esaslı ilaç• 
lar zerketmektir. "Mesela kakodila cÖ 
fer enjeksiyonlan gibi". 

Pek mühim ahvalde hastaya ba§k•• 
urun kanından vermek lüzumu kar§J• 
sında kalınır. 

Apartman 
APARTIMAN - Bu kelime Türlı• 

çeye gerek kısım kısım kiraya veril • 
mek için inşa edilen büyük bina ve gr 
rekse büyük bir bina dahilinde ikaırıet 
edilen daire manasına olarak nakledil• 
miştir. Burada ikinci manayı nazarı i• 
tibara alıyoruz. 

(Devamı var) 

ıanta§ındaki evi, böyle bir hususiyet s.r' 
zediyordu. 

Caddeden sapınca, temiz, tenhac' 
bir sokak .. Epeyi yüksek bir duyarıı 
bir garaj yapı§ık ... Yanındaki parrna1'· 
Irk kapıdan bahçeye giriliyor. Burad81 

bir bahçevan, tarhları tanzim ile ıne~· 
guldür. 

Fikret, kapıyı çalınca, itte bu balı' 
çevan açtı. 

- Hanımefendi evdeler mi? 
Adam, Rumeli şivesiyle, hünnet ' 

karane: 
- Evet efendim .. Buyurunuz .. ŞıJ 

kapıdan .. • Diye gösterdi. 
Delikanlı, iki lcatlı, yayvan e"e 

doğru, çakıllar üzerinden yürüdü. 
Sekiz on basamak, geni§ mert11eJ' 

merdiveni çıkıp bir kapı daha çald1
• ''f 

Beyaz önlüklü, beyaz ba§lıkh ı,ı 
hizmetçi, kanadı açtı. 

Fikret, ismini söyledi. 

- Şöyle buyurunuz efendim.. fıll' 
Yine mermer döıeli olan, orta•' .1,. 

.tİJ,. 
vuzlu ve duvarlarına, arkalıkları " l<ef 
se koyma abanoz iskemlelerin a• e· 
gibi dayalr durduğu bir sofadan ge'i e 
rek diğer geni§ ve muntazam bah'i:{,, 
nazır bir salona girdiler .. Burada ) 

.(Devamı .,ar 



HABER~ Aktam Poa,aaı 5 

!'.k!!e~~ Japon ilmiği.. 1 Müthiş cinayetin fail~ yakalandı 
Son ... ,?T# d (Üst tarafı 1 inci aaytfada) dığın gündür. Seni mezara ben rak. Yoksa setli mahkemeye v--

" o gg,.,.~a aki :remne balmı!- 1 d d H' ı U .. &....-d·- k m mıyor a, a ı ınto nzenu?. öldürülen Nazmiyenin cesedi mor elimle koyacağım,, demektedir. cegwim, nafaka alacagwım,, mealı'n· 
(,. .. ";:ın öteıinde. bir Japon· K d l · .. , "Y-.ua. d • a mm göz erı, itlediği el itin· ga kaldırılmıf, otopsi yapıldıktan lkind mektup da 9 temmuz ta· de bir mektup gelmiştir. Bu mek· 
Uç be.~d ... uruı:or; Y.edi tabağı, den ayrıldı .. Parmakları, iplikleri ıonra ·gömülmüftür. rihlidir. Ambarcı Yusuf Ziya im- tubun akabincle Osman Nazmiye 
diyen h agı ve iki !İteyi mütema- asabiyetle düğümleyip düğümle· Tahkikatı idare eden müddei· zasiyle yazılmıf olan bu mektup· ile kavga ederken Nazmiyenin 
._iıı hiza:;:ya at;or; bunlar, eli· yip çorap ipliği gibi çözmeğe baı· umumi muavinlerinden Şefik Bey ta deniyor ki: koynundan bir mektup dü§miif, 

• d,ll. b' a var ığı vakit, yeni· , ladı. Bu hareketi, gayriihtiyari, dün katil Oımanın evinde oturan "Nazmiye hanım. Cuma günü Osman bunu alarak okumuştur. 
C&.k et; dokunuyordu; ve kırıla- kendi de farkında olmadan yapl"' diğer bütün kiracıları ayrı, ayrı ge]ecektin. Gelmedin. Beni bek- Bu mektup Nazmiyeye ambarcı 
C&.&rrı. a, yere dütüp parçalana· yordu. Mari, annesinin ellerine dinlemittir. Bunların hepsi cina • 1 tt"n ----, tekr t e ı .,, Yusuftan gelen mektuptur. 
)" d ar avana doğru ııçrı• bakıyord · · ı d•w• d h" b' tl k N · · vt u a·· l l'kl u. yetın ıt en ıgın en ıç ır ıure e Üçüncü me tup ta azmıyenm Memleketinden gelen mektu· 

• d,kl · ~ye 1 e, tabaklar, bar- Eva, ıeıine tatlı bir ifade ve· haberdar olmadıklarmı söylemi§· övey karde§inden gelmektedir. Bu ba canı sıkılan Osman, Nazmiye• 
'ttttd_a.r, ft§eler, biribirlerine değ· rerek: lerdir. Bundan batka Oımanın mektup da §Öyledir: nin hıyanetlerini gösteren bu mek 
~<>tl•~~ ye~diğerle~ini takiben, y · eıyasmı Cümhuriyet vapuruna gö "Nazmiye, babalarımlz ayrı tubu da alınca çok kızmış, kendı'. 
l·~ ~t.a za.rıf hatlar çiziyor, ga· - avrucuğum.. Biliyorsun: "~ fr-i: l b y Ik b · d türen hamal da dinlenmitlir. Bu diye beni ihmal ettin. Fakat şu ainı· bırakıp kaçacak olan Nazmi· 
>'<>tı""2e ır manzara teıkil edi· e en ezıni ortasın an rapte· 

, _ ardı. den ip, çürükmüt, koptu .. Halbu· hamal demittir ki: günlerde seni merak ediyorum. yeyi öldürmeye karar vermi§tİr. 
"-· Ben Bedrettin mahallesin· l · k 1 B ektubumu ge K ·ı O N · · 

d 
Marifeti y d A ki, baban, bunu, ihtiyaten, önce· çım ıı ı ıyor. um · atı aman azmıyeyı gece u • 

l .. apan a am, vrupa· d · · B ... de otururum. Evlere ıu ta,ır, ica• ce bile alırsan hemen cevap yaz.,, yuıoken kayı•la bogwmu•, öldügwüne 
11 11 

!ohret sal J h kk b ı · en muayene ebnı§tı.. una rag· .k. .. 'S' :r vıı an apon o a azı Ik ld b b hında da eıya taıırım. Oıman 1 1 Kuvvetli tahminlere göre, k!I-· iyice kanaat getirmesi ivin bıçak-
r h"fıtnu idi. Elinin atikliğini mu· mf eı~'- y~ en baby~ı I ve d' aB~~~n gün ~vvel akıam üzeri beni evi· tı'l O•man deli lakabı ile tanılan , .. ıtıa. için .. 

1 
e an.etme ıe e ıyet ver ı.. utun 

1 
f d 

1
. ~ la sağ elinin damarlarını. keımiş• 

ın. l ' mumaresey e, antren· b h h lk h f l ne çağırdı. Eıya arını kü eye 0 • metresi Nazmiyeyi çok sevmekte, tir. Bu kesme üzerine kadında bir 
ltı. a. nıeıguld .. cam az ane a ı, a ta arca, ay· durdum, dogw ruca Galata rıhtı· w k 

i· Fak t u. . )arca, bu iyi adamın arkasından dıtarda çalıımasına ragmen ço hareket olmamıf, katil Nazmiyeyi 
• la.rtnd a.' odada bulunan elh ya§• ağladık .. Bahuıuı benim bir de mında bağlı duran Cümhuriyet kıskanmaktadır. Fakat Osman ek· toprak taııdığı büyük çuvala el· 
• dlllla. a. ve beyaz ırka mensup ka· oğlum dünyaya gelmiıti.. İkinci vapuruna götürdüm. Ambara bı· aeriyetle itıiz kaldığı için Nazmi-

1 

biseaiyle birlikte koymuştur. Son· 
)İr-·l gene beyaz ırka menıup baban Unzenu, halimize acıdı.. raktım.,, yenin çamatır yıkamak üzere dı- ra odanın zeminindeki tahtayı 

""' ya.l d 1 kı Du"n Osmanın odasında raflar km b d tütün · k d Jlh.. l..,. arın a o an genç z, Beni aldı .. Tabii artık senin ismi- §arı çı asına, azan a sökımüt, sessızce az ığı yere 
t ~n unun h ·k l"d h" • u"zerı0nde ve yerde buru•turulmu§ d 't · "saade et N K ·ı 1 Qltl arı u a e ünerıne, ni filan deği§tirmek kabil değildi. 'S' epoıuna gı mesıne mu • azmiyeyi gömmüştür. atı, at 
la.td arın~ bile çevirip bakmıyor· Lakin, kundaktaki çocuğumu, ken bir halde üç mektup bulunmu§tur. mektedir. Nazmiyenin son zaman- kata herhangi bir kimsenin bir 
t~ L~· Zıra., ayni levhayı göre gö· dine öz evlat diye kabul etti •. O· Mektuplardan biri 12 kanunuev· larda bazı erkeklerle gizli, gizli §ey istemek behanesile indiği ır-
~ıka l d vel 933 tarihlidir ve Vakfıkebir· k w h b 1 O man l( amıt ar ı. na tımini verdi. Böylelikle yavru· onuttugunu a er a an s ' rada cinayetten şüphelenmemesi 

' ~l1ıııu:d:~ın is?1idE. vKıa idi v.e J.ap.on· cuğumu yetimlikten kurtardı .. (). den yazılmı§tır. Mektup Vakfıke· Nazmiyeyi birkaç kere ölümle teh- için boğduğu kadını yatağın için· 
.....,y bı"re g1°den Oaman tarafından 11- d" · d N · b tehdit • a ! cesıy ı. zın ısmı ıse, nu, daimi surette yanımızda ah· ıt etmıtıe e azmıye u · de aaklamı§, kendisi kıstığı lam· 

' ~· tı Lupezdi .. Evanm öz ve Un- koyduk.. tanbulda bulunan metreıi Nazmi· lere ehemmiyet vermemiştir. Hat· d k 
S "t\tınun .. 1 .... d d 1 l Oım n bu mek· k 1 d b' . d N manın hafif ışığı altın a çu uru 

• ovey ev a ıy ı. Genç kız birdenbire çıldırmıt yeye yazı mı§ ır. a ta ıon a vga ar an ırın e az· kazmııtır. 
e ,

0 
Cenç kız, babasiyle birlikte, gibi ayağa kalktı: tubunda: miye daha fazla ileri giderse Oı· 
t\ ıaına l d J b. "Nazmiye, Hafızdan ıenin manı bırakıp kaçacağını da aöy· Cinayetin diğer karanlık saf· 

'eb h nar a, aponyaya ır - Pekı', o"yleyse, Hintol nı'rin h 1 h ·· h ld" Katil 
t ıa. a.t Y tı O dak" :r hakkında bazı fena ıeyler itittim. lemiştir. lıte bu sırada Osmanın a arı enuz meç u ur. 
ııa. h a.pmış ' ra 1 cam· Japonluya benziyor.. Madem ki k'l

0 

b · et ta z a.nel d ld w kl'f" k Yakında oraya gene gelecegw im. Rizedeki karısından da, sorguya çe 1 ınce u cınay • 
~,1.,. 1 ehr en a ıgı le 1 ı, a· bab~m ölmeden evvel dogwmu•tu?: l k ·~ n ta t I w w d ır Hafızın ıözleri doğru rıkarsa yan· '.Memlekete dön, o karıyı bı· mamiyle aydın anaca tır. 

· ded a sız rgma ragmen re • Marifet yapan hokkabazın §İ· -!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!~:r~!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~~ 
t• •a eınenıişti. Eva, Viyanamn bir §eleri, tabakları, bardakları, ha· e d •• 

il tıatoryomunda kalmı§; Unzenu Ot b·ı d . A k h a \Tiren altın a uçe 
t-..e Mari, uzak •arka gitmitlerdi. vada temin ettikleri muvazeneyi OIDO l enıze Çl av 

, u8er~en, Çine d:vet edilmitlerdi. bozuldular .. Biribiri arkau sıra yu b Ö}Ünd Ü e}'İ.\L V&r)andrlar,. uçtu tiyatrosu 
1l": 1• 11at uzamı§tı. Bittabi, Eva ile (Üst tarafı 1 inci sayıfada) 
ıc~t~~~!a~.mışlardı. Hokkabaz, Ge~ kız, hançeresinin bütün 

' ~iy =~·ll:ıe ••ıç1zın bana yardnn e- lnıvvetiyle haylcırdı: tikte JataPbula seldiklerini aöy • 
}la ~ ı .,, diye cemilekir cümleler - Namu11uzlar .. Babamın ka- lemittir. 

1 
bt,~-:"::l:ştı. Şinıdi, itte, Avrupada tilleri .• itte, ıen, hayatında ilk de· Fakat muhafaza memuru Sabri ef. 

-~~~'..ı!lardı... fa olarak, bu ittiham kartııında Fakat muhafaza memuru Sab~i 
\n l ~a. 4dınanı ile meıgulken, hünerini unuttun .• Sen d~ eski bir Ef. kendilerinin oradan çıkamıya 
~e k~z, h:onuıuyorlardı. hatıranın tesiriyle Japon ilmiği mirine bild~rmittir. Mmtaka imi· 

' ~a.d va ıle Mari, hayatta, !imdiye yapıp duruyorsun .. Bu ilmiğin ne ri, iştP, bir ehemmi1et göremedi· 
• \\tdar, Pek az beraber ya,aınıt· olduğunu, Japonyadayken öğren· . ğinden salverilmelerine müsaade 
0 ~ ... ar. Genç kızın hakiki babaıı ve mİ§tİ.m. Tabii dikite benziyor.. etmit ve iki otomobil çağırarak 

ta.rn~ln ilk kocası olan me§hu~ Fakat, bir ucundan çekince, çorap eşyalan yüklemitlerdir · 
•: bit- l· a~hane müdiri Lupez, fecı söküğü halinde açılıyor .• Bu he· Yolcular, otomobilin birine 
1 d\tı. •aıaya kurban gitmiıti. Bun· rifle ıevitmitsin, ondan bir piç ka· memur S~bri efendiyi de almı§lar 

~~ltı on heı sene evvel, otuz metre zanmıısın ... Sonra babamı yok et· ve antrepo araımdan ne ıuretle 
~\~b:ldiğindeki bir rerden, cam· mi!siniz ... Ah namuasuzlar .. Ah, çıkılabileceğini göstermesini rica 

ıı· l4tt k ne kızlarmm gergin olarak katiller.. etmiılerdir. Her ikisi etya dolu o· 
~41\~arı yelken bezinden ma· • • • lan otomobillerden öndeki otomo· 

e- ~,,tl ır Çartaf içine atlarken, her Ertesi gün, Viyana gazeteleri, bil orada bulunan tehlikeli bir 
kit b~' bu bezin ortasmdaki di· genç ve güzel cambaz kızlardan kıvrıntıdan geçıneye muvaffak 

il· ~~b trdenbire orta.dan ayrılmı1, Mari Lupezin mümarese yaparken olmuf ve fakat arkadaki otomo· 
ı· "'tl a.zhane kızları iki yana yu· dütüp öldüğünü yazıyorlar, elem- bilin ön tarafına büyük bir efy& 

du! 'nınıtlar ve Lupez beyni üstü dide övey babasiyle annesine ta- dengi bağlandığı için bu denk o· 
ha.ı ~~~k kafasını patlatmıı, der· ziyet beyan ediyorlardı. tomobil lambalarının ziyasına 

,r-
0 
° rtıüttU.. (Hatice SUreyya) mani olduğundan t 0 för önünü la· 

Q~t\ •hıralarda, Eva, ikinci çocu· yıkiyle görememitlir. Şoför bu ıu· 
,
0
.,.: ~nıile bulunuyordu. Uç ay Q retle yoluna devam ederken teh-
···-e. d rta köy kı 1 · bu dı}>, ' 0 iurmuttu. Mariyi bir da- tikeli olan vrıntıya ge mıf, • 

'lerın · 
1 

l ŞiF A YURDU radan geçmek isterken önünü gö· 
•e)'ah ıt, eyi mektebe, ıonra S hi M 'd Ah As ı· k a.tlere .. d . . H lb a p ve iı ürü met ım rememeıi yüzünden otomobi ın 

ı, ikin · gon ermı§tı. a u· lstanbulun en güzel, en temiz ön tekerleklerinden biri rıhtmı-
~ıl\t,. dcı Çocuk olan Hintol, ka-

• b ·• ainı d ve en ucuz Hususi Hastahanesi. dan kaymıt ve otomobil bu ıu-
~'ta, ilk a yanın a kalmııtı ve 
d,ll 'b' koca..

1 
Lupezin vefatın· Yatak fiyatları: 2 liradan itiba· retle denize uçınuttur. Bundan 

, de Ça.lır •ene sonra, cambazhane· ren doğum ve her türlü kadın sonrasını bahriye neferi Öıner 
b 1!an Japonla evlenmiıti. ve erkek ameliyatları: 10 gün· Hüseyin şöyle anlatıyor: 

11 tl\Yatl ı . lük ikametle beraber: 40 lira Biz denize uçtuktan sonra he· 
t•l-'11. arında pek az kartı kar· Telefon·. 42221 t k d

0 

• h tel men ben kapıyı aç ım, en ımı 
~ it· lfl hen ana kız, şimdi, garip ıuya attım. y anınıdakiler hiç gö· 

......_ ~n~ereye dalmı§lard: Tepebaıı Belediye Bahçesinde zükmüyordu. Suyun içinde epey· ......._ ~' e... ·· "k 
l"e 'Var, yavrum? Şehir Tiyatrosu san'atkarlan ce çırpmdım. Sonra gumru san· 

......_ 8 · · dalcıları beni kurtardılar. Sahure 
a.b·- k h ld ? tarafından 20 agusw tos Cuma d . -......

19 
-·• aç tari inde ö ü.. hanımla şoförü ve Hakkı Beyi ı· 

de, o}d .. 19 •enesinin haziran ayın· günü akşamı saat 22 de tarda gördük. Onlar benden ev • 
\1, kızım ... vel kurtarılmıılardı. 

,. '~~~eki, kardeıim Hintol 1920 Adalar RÖVÜSÜ Sahure hanım denize düıtükten 
....._ '!de doidu ya., ' b et ~-=.\'et 14 Tablo sonra iyice su yutmuş ve atmıt 
'- N ' çıkm1thr. Bunun için kendisi Be-

e ~'tl ,u:'!1 0 !uyor rla, o da baba·. Yazan: Ekrem Reşit yoğlu zükur hastanesine kaldırıl· 
ııını olan L\lp:_ez diıe a~ """ Besteliyen: Cemal Regit mıtıa da ahvalinde hiç tehlike 

t 

it 

(Baş tarafı 1 inci ısayıfamızdadır) 

hataızlıia meydan verilme•İ eaef 
edilecek §eydir. 

Anlaşıldığına göre vaziyet şu §e· 
kildeydi: 

(tlst tarafı 1 inci sayxfada) 

gelen bir tren ansız~n.:.&ılsc!.aelm1f, _ 
hat üzerinden kaçmaya muvaff aK 
olamıyan lsmaili altına almıştır. 

Lokomotifin ve vagonların teker· 
lekleri lsmaili parça, parça doğra

mıştır. Tren lsmaili çiğnedikten 
sonra durmamı§, çekip gitmiştir. 
l&İnailin ezildiği biraz sonra yol • 
dan geçenler tarafından görülmüı, 
hemen zabıtaya haber verilmiştir. 

Batlama aaati olan 22 buçuktan 
evvel, halk akın etmeğe başladığı 

zaman, en ön sırada, yani 100 ku

ruıluk yerlerde bazı masalar da • 
vetJilere tahsis edilmiş bulunuyor· 

du. Yahut -bir eseri görülmedi • 
ğine göre- böyle vehmedilmişti... lsmailin parçalanmış cesedi top• 

lanmıştır. Tahkikata ehemmiyetle 
Gelenler, biletlerinin işaret et· devam edilmektedir. lıımaili çiğni· 

tiği yere rahatça oturdular. Kendi- yen tren tesbit edilmiş ve makinist 
lerine mümanaat eden olmadığı bu sabah yakalanmıştır. 
gibi, şu veya bu tarzda hareket e • ============== 
deceği_ne d~ir yol gösteren de yok· M. aklar karşısın
tu. Sonra bır takım zevat daha be- IS 
lirdi. Ve masaların kendilerine ait 

olduğunu iddia ederek mühim bir 
yekun tutan "iğreti masalar halkı

m,, müesaese müstahdemini ile 

birlikte yerlerinden etmeğe çalıştı· 
lar .. 

da Almanya 
Berlin, 19 (A.A.) - "Correı• . 

pondance Diplomatique,, M. Dou• 

mergue taraf madn söylenen ve 

radyo ile neşredilen nutuktan bah-

3ederek Fransanın kendi hudutla· Mesele ıunun veya bunun mu· 
ayyen bir yeri i,gal etmesinde de- rının emniyeti ile alakadar olmak· 

ğildir. ta haklı olduğunun bedihi bulun• 

Fakat senelerden beri bu işlerle duğunu yazmakta, yalnız, bir dev
uğra§an bir müessesenin, teşkili - letin kendi emniyetini temin için 

tını daha sağlam ve "başı ıbozuk • cihan sulhunun muhafazasını is • 

tan,, uzak bir mükemmeliyette bu tihdaf etmesinin, kendi şahsi mü • 
lundurmaıı, bilhassa ilk gecelerde dafaası kadrosunun haricine çık • 

mak demek olduğunu ilave eyle· 
ıayam dikkat bir hüsnü idare gös-

mektedir. Bu gazete, M. Doumer • 
termeıi, sanırız ki her iki tarafın 
da menfaatinedir. guein nutkunda sulh ve emniyet 

Revu maalesçf hallan çektiği 

sıkıntıyı unutturacak kadar güzel 
olmadıktan başka can sıkan nok • 

yoktur. Otomobildeki eşyalardan 

yanlrz bir dengi kurtarılmış ve 

mütebaki altı parça eşya otomobil 
ile ibrlikte suyun dibinde kalmıı· 
tır. Şoför Oıman yakalanmııtır. 

kelimelerinin müteradif olarak 

kullanılmıt olduğunu beyandan 
sonra Fransızların sulhu tensile i

çin vaki bütün te!ebbüslerinin 

Fransanın emniyetini teminden 

başka bir şeye hadim olmamıt ol

duğunu ve diğer devletlerin Fran

saya karşı kendilerinin emniyet 
hakkındaki hususi telakkilerini i· 
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Rüıtem batmabeyincinin oda

ıtnda böyle bir tecavüze uğrıyaca
ğını hiçbir zaman tahmin ede
mezdi. 

Müellifi: ishak FERDi . lf • k ''27 
mcfendi, kendi hizmetine verilen -.~için çekiniyonunuz, beye- li zıyaret re orun11 ~ 
İkbal ismindeki Çer kes cariyesini fendı.. i: 

Sili.hıorlardan biri Rüstemin 
ağzını ııkıca kapamı§h. 

mabeyinci Nuri beye göndermek Nuri Beyin, korkudan. dili tu- J~ 
1 

• k · el ' 
için fırsat arıyordu. tulmut gibi kekeliyordu: . li numara ı povıyon ır 1 
Zerefşan hanımefendi bir gün - Allah aıkına buradan ııt i. 

Rüıtemi "ıürükliyerek zemin 
katında bir bodruma atmıtlardı. 

- Şu Nuri beyle bir mesele fendiyl.e ~ö~~ttüğümü duyarlar· a İkbali yanına oturttu: yavrum! Benim Zerefıan hanıme· ,, " 

hakkında mahrem olarak görüt· sa, derımı yuzerler. ı~ 
Rüstem te§rif atçı Nuri Bey • 

den f Üphelenmekte şimdi kendini 
biraz daha haklı buluyordu. 
Bodrumda bir müddet şaşkın şa§· 
kın ve mütehayyir etrafına bakın
dıktan aonra kendi kendine söy
lendi: 

- Keıki eve kadar gidip karı· 
mı ve çocuğumu görseydim de, 
ondan aonra aaraya gelseydim. 

mek istiyorum. Sen araııra bat· - Efendim, hanımefendi ıiz • 
mabeyincinin dairesine geçiyor • den bir ıey soracaklar! 
sun .. Nuri beyi gördüğün zaman. - Kabil değil.. Beni mazur 
kulağına iğilip de benim kendisi· ıöraünler. Böyle bir mülikat be
le görütmek arzu ettiğimi söyle· nim başımı yiyebilir. Zen zatı t•· i 
yiveraen ne olur, lkbalciğim ! haneye ihanet edemem! 1 

!khal, Nuri beyin tatlılıkla yo· 
İkbal saf ve temiz kalpli bir la ıelmiyeceğini anlayınca, der· • 

kızdı. Hanımının arzusunu is'af hal tavrını değiştirmitti. i 
etmek için o gün bir fırsat bula· - Pek i.la ! dedi, ben giqiyo· =! 
rak başmabeyincinin dairesine .rum. Fakat, emin olunuz ki, hant
geçmitti. mefendi bu hakaretinizden çok 

müteeuir olacaktır. Siz aaliba 
kendisinin ne k&dar kindar bir Sergi 

Kumaşları 
bu paviy onda 
teşhir edi Jiyor 

müddetince 
Rüıtem o geceyi bodrumda ge

çirdi. Aktam üıtü kendiıine biraz 
yemek ve au getirmiılerdi. Bod
nım kapı11 önünde ıilahlı bir nö· 
betçi vaıttaıiyle bir mektup gön· 
"dermit ve batına gelen bu f eli.
ketin ıebebini ıormuıtu. 

Nuri Bey, o gün, bir tesadüf e· 
seri olarak baımabeyincinin oda
sında yalnız oturuyordu. 

Nuri bey İkbali görünce: 
- Kimi anyonun?. 

~adm olduiunu bilmiyorsunuz!. • t • ı A ti ' 
Nuri bey ikbalin bu. tehditkar ı enzJ a ) satış 

aözleri kartıaında duraladı .• Ta - Ü • 

Mahmut patanın kendini arata· 
cağından emin olan Rüıtem Bey 
o gece ıabaha kadar uyuyama
nuf tr. 

Bodrumda ne yatak vardı, ne 
ae yatacak bir yer. Rüstem topra-
1.İın üzerine uzandı.. Ve karan
l~kta sabaha kadar düşünerek va
kit geçirdi. 

Rüıtemi neden bodruma atmış
lardı'!. 

Bu bir ıırdı .. Bu hi.diıenin es· 
rar perdesini kaldırmak zamanı 

gelmitti. 
Haremi hümayunda yeni terbi· 

1.,1. e~e"Kte o an Zeref§an hanı· 

Diye ıordu. lkbal yava§Ça ya• 

nına ıokuldu: 
- Sizi arıyordum, beyefendi! 
- Beni mi?. 
Nuri bey haremi hümayunla te

mas etmekten çekinirdi. 
İkbal gülerek ilave etti: 

- Korkmayınız beyefendi! Ben 
Zerefşan hanımefendinin cariye
siyim. Hanımefendi ıizinle biraz 
görütmek istiyor. 

Nuri Beyin rengi sapsarı oldu. 
- Aman yavrum! Benim batı· 

mı beli.ya mı sokacaksın! Haydi, 
kimıe görmeden buradan uzak
laı ! 

-
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Çimento aanayiinde kullanılan toz halindeki antrasit kömürle· 

1 
rin botaltmasında it'arı ahare kadar beher tonundan 20 kuruş alına-

cağı ilin olunur. Umum Müdürlük 
1 
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lstanbul gümrükleri 
baş müdürlüğünden; 

Cümhuriyet Merkez &!!kasına bedelleri yatırıldığı halinde kon· 
• 

tenjanın iıtirdadından ve son tevz iatta da kontenjan 11ra11 gelmeme· 

ai~den dolayı ıümrükten çekilmeyen ve bedelleri de Bankadan geri 
alınamayan İtalya eşyası için lstan bul gümrüklerine gümrük beyan

namesi veren tüccarlarm beyanna melerile ait oldukları gümrüklere 

üç gün zarfında müracaatları ilin olunur. (4048) 

r ıstanbul Belediyesi ilanları _______ __. 

Sultanahmette Kabasakal ma hallesinde Kemer sokağında kain 
arıa kiraya verilmek üzere müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar 
ıeraiti anlamak üzere her gün, müzayedeye ıirmek için de 3 liralık 
~minat akçesi makbuzu ile 22/ 7 / 934 Pazar günü aaat on dörde ka
dar Eminönü Kaymakamlığı ve Belediye Şubesi Encümenine müra-
• 

eaatları. (3650) 

mamiyle menfi bir cevap vermek· L..-am111:11:umana11m::mm:nim:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r.::::::::. 

ten de çekiniyordu. 
- Vallahi bu gece korkulu rü· 

ya ıörmüttüm. Rüyamın hakikat ••• KARYOLA 
olacağından korkuyorum. Maa
mafih kendilerini rencide etmek 
iıtemem. Emir ve arzularına her 
zaman için boyun iğmeyi bir te -
ref addederim. 

ikbal kıy aklı ile Nuri Beyi 
çok çabuk yola ıetirmiıti. Vakit 
geciktirmeden ıordu: 

- Ne vakit gelecekıiniz?. 
- Ne zaman arzu ederlerse .. 
- Bu alqam yemekten evvel. 

Fatihte Altay mahalle ve cad

deıinde 105 numaralı hanede mu· 
kim Seyyit Ef. 

Muhibe H. tarafmdan Fatih 
Altay mahalle ve caddesinde 105 
numaralı hanede mukim Seyyit E. 
aleyhine açılan boıanma davaım· 
da ikametgahının moçhuliyeti ha· 
aebile ilanen vaki teblipta rai· 

men mahkemeye l'•lmediii!Mlen 
gıyabında muhakemeye batlanmıt 
ve tahkiktt zabrtnameıi kıraat ve 
davacı isticvap olunmut ve itbu 

muameleden bahıile gıyap kara· 
rmın 15 gün müddetle illnen teb

'Iiii kararair olmuı ve bu bapta 
müttahaz aıyap kararı dahi mah· 
keme divanhanesine teblii kılın· 

mıı olduğundan tarihi ilanın fer· 

daaından itibaren 5 ıün zarfında 

itiraz etmediği ve yevmi tahkikat 

olan 7- 10· 934 Pazar günü ıaat 

1 O da yeni poıtahanede latanbul 

Aıliye mahkemesi Altıncı Hukuk 

dairesinde tahkikat hakimi huzuru

na aelmediği takdirde bir daha 

mahkemeye kabul edilmiyeceii 

tebliğ makamına kaim olmak üze· 

Lake, bronz, nıke l ve çocuk 
karyo!alannın enYaı çeşidin i 

ucuz fiatla lıtanbul Rııapaşa yoku,unda 66 No. 

Asri mobilya maQazasında 
bulabihıiniz . Te:efon: :l3407 AHMET FEVZi 
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••• onları FLiT il• öldürQnOS• 
Sivrlalneklerln acıklı ısırı•ı •ks•· 
riya Hummayı ve ölümU lntav 
ede r . Adi ve tesi rden Ar i hafa rat 
ö ldü rücU mayileri n isti mail 11• 
sivr is inekle rin kaçmalarına ••• 
t)eblyet verir ve Biıınetlcesıhhllt 
ve hayatını zı tehlikeye koymı.ıt 
o luraunuz. Buna meydan vernı•· 
m ek için FLiT dört harfli F·L· l·1" 
tedarik ediniz.Siyah ku~aklı ve•• 
ke r r esi m il sarı tenekeler e d ikkat 
ve onları mual rren t alep ed l nl:ıı:· 

"' ) U•uınl Depesu : IÜL KftEPtN. iııanlıul. Qalall , Yorvoda Han Nı. 1 ,., ~--------------,.....,.------------------------------re ilan olunur. ,.... / 
----------~--.:...---....-..._______, ________________ ____., 

Yirmi defa mükemmel traş olduktan sonra bardakta bileyerek tekrar tekrar yalnız bir adet 

HASAN lCaŞ bıçtJği/e Aylarca Traş Olmak Mümkündü'. 
Bu fevkalade Haıan trat bıçağının t;y•c. meziyetleri vardır 1'i uymakla tükenmez. Bir a •let Hasan bıçalımn, bir, iki, üç, dört ıt&S . 

maralı gayet keskin tarafları vaıch:. Her bir numara ile bet gün arka arkaya 11ra ile traş olunuz ve bir:ıumaralı taraf körlenmeden L~;rtt~ 
numaraya. geçmeyiniz. Birden dört m.ımaraya kadar bıçakla liakcll yi··ıni defa trat olursunuz. Sonra alelaJe bir bardağın içi tCJparl•k ~t 
rafına Hasan traı bıçaimı kuvvetli sürterek eıkiıi kadar keıkin bir hale ifrai mümkündür. Bu ıuretle yalnız bir adet Hasan trat bıç• 
ile aylarca huzur ve nete içinde traı olacakaınız. 

Basan 
Bir Adedi Beş 

Markasına Dikkat . • 
ısmıne 
• ve 

Kuruştur. Hasan Ecza ·ı~tı Deposu. Toptancılara T enzı p 
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Yeni Bir Barlllal 
Sabırsızlıkla Beklenen Meşhur 

il 

Her yerde birinciliği muhafaza etmiş ve chanşümul 
bir ıöhreti haiz 

fO. I o i r a ı M a ~ i n e ı e r i 
ni~ayet fieUi p o K E 

Tıraş Bıçakları 
R Zarit ve küçük olduğundan bir yelek cebinde 

bile taşınabilir. 

Bmaalaiz cins oe mükemmeligeti itibarile herkes taı alından 
teroilıen kullanılmakta ve her yerde aranmaktadır. 

lıtlmaıı. Gayet Kolaydlr. 
Bilhassa zabıta memurlarına, 

Cildin taravetini idame için behemehal 
Kız ve erkek talebeye fayanı tavsiyedir. P O K E R hraş bıçaklarını kullanmabdıf. Yalnız 

_ markasına dikkat ediniz. Fiyatı mutedil ve herkeseye elverişlidir. 
· _ ~IJa 1abf dıpoau: Şark paıarı Sofu ud~ Mehmet Emin. lımir ıabı depoau: Ôdemıtli, HOıeyin HDınO tS. ma, aı111 Samsun aaht depuau: Dur•un Şeref Şırket 

---- -

Bütün Dünyada 
Meıhur 'D • O Pilleri Ve a l11l . n Cep Fenerl~ri 

Gayet p,atik, istimali kolay ve son derece istifadelidir/er • . 
Boyu küçük fakat zarif olmalıla bir yefek ce~inde 
veya h•nımın el çantasında muhafaza edilebilir. 

Umumi deposu ve satış mahalli 
lstanbul ıahtakalede No • 10 

Bilha••• seyahat için ~lzemdir. 
Karanlıkta •n mükemmel bir muhafız olduğundan herkesin yanında 

bulundurması kat'iyyen lazımdır. 

Siz de 
fş BANKASI'n
dan birer kumbara 

alınız. 

iş bank•ıından kum .. 
bara alan on binlerce 

· vatandaş, biriktirdikleri 
para ile, bir kaç sene 
içinde, birer sermaye 
ve iı sahibi olmuşlardır. 

Matbaa ahiplerine · 
Maarif Vekiletinden: 

1 - 21/ 6/ 934 tarihli ve 2527 numaralı basma y~zı ve r~imlerl 
_ derleme kanunu mucibince Türkiyede 2 / 7 / 1934 tarihinden itiba:-en 

J hor türlü baıkı uıulleriyle basılıp nefredilen basma yazı ve '·esim. 

1
-;; lerin bet nüıhaıının baaanlar tara f:n\lan Maarif Vekaleti emrine ve. 

rilmeıi mecburidir. 

2 - Verilmesi mecburi olan eserler tunlardır; 

i
m Gazeteler, ajanı tebliğleri, m (. ıı.u,lar, kitaplar, riıalelır, tah. 

ıil tezleri, haritalar, Atlaı)ar, tablolar, oyma baılular (ıravür), 

9 
her çeıit resimler, ıanat kıymetini haiz duvar illnları, kı1lavuzlar, 

İ plinlar, krokiler, deıtan ve farkı mecmuaları, musiki notaları, danı 
\ notaları, ve tiyatro piyesleri, cemiyet ve tirketlerçe n~redilın TM" 

I porlar, her çefit kataloglar, takvimler, yıllıklar, yıllaçlar ve mııhti· 
\ ralu. · 

g 3 - Bu eserler, neşirleri tarihinrlen itibaren on çok .on het gün • \ içinde •t•iıda yazılan makamlara makhüJ: mukabilindetealim edile· 
cektır: 

a) Ankarada Maarif Vekaletinde Derleme memurlujuna, 
b) İıtanbulda Ebussuut caddesi civarında 48 numaralı ilk mek· 

tepte Derleme ınüdürlüijüne, 

c) Diğer vilayet merkezlerinde Maarif Müdiirlüklerin'e, 
d) Kazalarda Maarif memurluklarına, 

4 - Forma forma, ciiz cüz veya cilt cilt çıkardaq kitap Ye ıa

ir baıma yazı ve reaimlerin her forma, cüz veya cilt çıktık!ra veril• 
mcıi mecburidir. 

S - Verilmesi mecburi olan basma yazı ve reıi111leri müddeti 
içinde vermiyenler elli liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezası 

ile çezalandırıhr ve vermediği basma yazı ve reaimleri aynen verme· 
ıine de hükmolunur. (3810) • 

•
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uçuk Çıflık Parkı 2000 uraya fevkalade fıraaı. 1 D • K E Tarabyada 9 oda üç aalon kun ...... s A TIE Uantilitörlerı---
ve fevkalade tediye şartları sayesinde 

Veresi ye Serinlik 
enız iZi f talya H Sll~IÇ .... ı.~rik teıiıatını fıayj 

Ve 1( • ı ıı:kemmel bır hane çok ucuz •ce· 
t eınanl Sadi beyin jttirakile muazzam saz heyetine bir kaç le aatdıktır. Pera Pala';' kartııın· 
•mandanberi rabat•ız olan tanburi SaJibattin bey de her da (1. T. A..) acentNin• taat 10 .. 

akıam iştiralc ~dece\itir. 12 araıında müracaat, telefon 

~---=-;:::::::!!!!I•··--~- F. T 156 IKl!Q;O!:~H 43542 



A~~~ikada sıcak
lar facia halini 

aldı 

Adalar rövüsü davetiyeleri 
Adaları GüzeUqtirme Cemiye

tinden: "Geç.en pertembe aktamı 
Yat kliibünde verilen "Adalar Re
vüıü,, temsilinde havanın fenalı

ğından dolayı hazır bulunamamıı 
veya erkenden avdet mecburiye
tinde kalmış zevatın nezdinde bu
lunan davetiyeler cemiyetin 16 
ağuıtoı pertembe alqamı verece
ği müsamerede dahi muteber ola
caktır. Şehir Tiyatroıu artistleri 
Adalar Revüıünü Tepebatr bah
çesinde temıile baıladıklanndan 
bu davetiye sahiplerinden arzu 
.edenler 16 ağuıtos aktaınım bek
lemekıizin bahçeye girmek ve 
temıilde bulunmak hususunda bu 
davetiyeleri kullanabilirler. 

ZA Yl - Galata İthalat gümrü
günden aldığım 1068 No.lu be -
yannamenin 611576 No 22/ 6/ 933 
tarihli ve 177,25 kurut luk depo
zito makbuzunu zayi ettim. Yeni· 
sini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. (2767) 

HABER 
Akşam Postası ------ISTANBUL AN· 

KARA CADDESi 

TelCftl Adreml: lSTANBUL BABEB 
Telefoa Yazı: 23811 idare: ıüıO -----------------..... ~ 

ABOnE ŞERAiTi 
1 1 • 11 •1lık 

Tttrldye: 120 330 6410 UŞO K.rf. 
Ecnebi: 160 ~ 8'0 1810 

ILA" TARiFESi 
ncare& D&alarmm •tın U.60 
...... llADlar 10 Jmnıpır. 

Sahibi ve Neıriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

Bamldıf'I 1'81'1 (VAKiT) Matbaası 

HABER gazetesi 
El yazıaı tahlll kuponu 
lalm . • • 

Satılık kamyoıı 
Hali faaliyette dört liatiği yeni 

"Ye 934 ıeneainin lCazancı verilmit 
Şevrole marka bir kamyon ıatılık
tır.Görmek iıtiyenler İstanbul Ha
ıırcılar caddesinde 72 numaraya 
müracaat etsinler. 

DOKTOR 

Nışanyan 
Hastalınoı hergün akşama kadar 

Beyoğlu Tokatliyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 Nu. lı muayeneha· 

ı nesinde tedavi eder. Tel. 40783 

KUP On 

200 
20-7-1934 

Çocuk 
Sahifesi bilmecesinde h~
diye kazananların listesı 

Çukulata kazananlar 
1 1 - Leon Abrabamyan Beyoi 
0 

Aımah mescit 49 2 - Sirkeci Ka-v.l~ 
oteli katibi Mehmet 3 - Beyoğlu 1t1

11
• 

sevi lisesinden 349 Davit Eıkinazİ 4.,,,,. 
Çapa 11 Sabri 5 - Niıantaıı kıı: ort' 
mektebi 284 Mihriban 6 - Galata Jı.• 
rap camii Alaca meıcit sokağı 24 f'r 
rihan 8 - Türbe binbirdirek 15 11&1· 

marada Kemal 9 - Beykoz kırkıncı 
ilk mektep 446 irfan Nazım 10 - sı· 
kırköy Vapur iskelesi caddesinde ~ 
Niko 11 - Çamlıca kız orta mekt~1'ı 
214 Servet 12 - Fatih 13 üncü iJ1ı 
mektep 517 Mebrüke 13 - Bostaııcl 
ilk mektep Naime 14 - Balıkesir ş.11 
Mehmet Sokağı Bakkal Mehmet oi~ 
Hasan 15 - Davutpaıa orta meklel" 
266 A. Fuat 16 - Nişantaıı kı:ı: ort' 
mektebi 818 Samahat tl - Akıaın 1'I' 
ıanat mektebi 787 Suat 18 - Kadı • 
köy Fahriye 19 - Karaköy Akgiİll 
20 - Kız lisesinden Semiha Hanıtll 
ve beyler. 

Kakao kazananlar 
0 21 - 55 inci ilk mektep 427 Mar1' 

eClen arısı, tam 
Japon ilmiğini sökmüş ve biçare adamın 

ölümüne sebebiyet vermişti 

Meşhur caobazın atlayışına 

zamanında 

22 - Bayezit Şahsüvar Bey Mahal • 
leıi Mithat 23 - Balat köprü bat' 
caddesi 90 Rejina 24 - Orozdibak 1'11' 
mag dairesinde Yazef 25 - Edirnelı" 
pı Nesliıah 43 - 45 bakkal Mehın'! 
62 - Edirnekapı Sulu kule cadd ... 
25 Sabiha 27 - Bostancı iskele ınr 
muru kerimesi Semiha 28 - Beyoğl• 
Tarlabatı caddesi 135 Reıat 29 - cif 
han Sakarya M. P. 17 Ahmet 30 -' 
Pertevniyal lisesi 345 Suat Hadi 31 .,; 
Sultan Selim Bekçi sokak 2 lh..-
32 - Kütahya ts.Tb. 2 Be. K. Katftl 
Bey kızı Bilgi 33 - Beyoğlu Hamal' 
başı Uncuyan apartıman 3 Nermin 'J> 
ya 34 - Beıiktaı Viıne zade sokl 
18 Muazzez - ' Muım f 
maati kız mektebi 119 Jan 36 - K' 
mal Bey sineması makinist Jak Saf 
dom 37 - Gedikpaşa Çadırcılar ıO 
Kirkor 38 - Kumkapı Kolluk ıo~ 
29 Halit 39 - Gedikpaıa 30 Di~ 
Karaboğusyan 40 - Kemal Bey sin"' 
ması yazıcı Siyezer Bey ve hannnlat• 

.. 

Cigara içmek meğer çok faydalı i-
miı 1 .. 

Bunu lsveçin iki alimi keıf ve fU 
tekilde izah ediyorlar: 

insanın enerjisi kanındaki ,ek~r 
kuvvetiyle ölçülür. Cigara, insanın ad
renal guddelerini tahrik eder ve b•Jn
lar da kana şeker bırakır Kan ıe

keri, inıan enerjisi için çok 18.znndrr. 
Kandaki şeker çok azaldı mı insan yo
rulur ve asabileıir, Cigara İçmek bu 
na mani olur. 

iYazısı bu nüsharlıızdaki '(Haberin Hikayesi) dir. Resimli hikayele • 

rimiz birer günlüktür, yani mabaatsızdır. Gazetemizde her gün böy
le bir hikaye vardır. 

enstitülerinde çalıııyorlar. Bu iki ~:;m 
tecrübeler yapmıılar ve ciiara içtik
ten bir çeyrek sonra kandaki tekerin 
yijkseldiğini tesbit ebnitlerdir. 

Bu yükselme yarım ıaat kadar de
vam etmiı, ondan ıonra vaziyet e•lri 
haline dönmüıtür. 

haz verir. Ve kana ıeker verdiği için 
açlık hi11ini muvakkaten geçiktirir. 
y alıuz iki Amerikalı alim mütemadi
yen böyle yapmanın muzir olacağını i
leri sürmektedirler. 

Londra gazetelerinden biri bu ma
lumatı verdikten sonra Jngiliz mü&e
ha1111lanndan birinin ıu mutaleasını 

naklediyor: 
"Cigarayı itidal dairesinde kullan-

Kitap kazananlar . 
41 - Beıiktaı Şair Nedim Caddefl 

110 Üdlü 42 - Kasonpaşa Zincirlik1" 
yu ekmekçi Hamit 43 - Betiktaı Si• 
rincebcy yokuşu 9 Mualla Ihsan 44 
45 inci ilk mektep Nahide 45 - Adi' 
puan Y enicami 2 Hayriye Ce 
46 - Üsküdar Bağlarbaıı 60 Ayte" 
Lutfi 47 - lıtanbul kız muallim melı• 
tehi 248 Sabahat 48 - Kasnnpaıa 

tan mahallesi Bülent Remzi 49-
ıiktaı J. K. tan Mehmet Suat 50 -' 
Galatasaray lisesi 1025 Mahmut 51 
Beyoğlu 31 inci mektep 37 Nermi' 
52 - inkılap lisesi 712 izzettin 53 
Çenğelköy talimhane 8 Cavit Halil 
54 - Galatasaray lisesi 1028 1 Ad 
Bey ve Hanımlar. 

Kartpostal kazananlar 
-55 - Ayazpaıa, Osman paıa • 

,--------·-----, Bu neticeye varan lsveçli alimler 
Doktor Erik ile Doktor Lundberg'dir. 

iki lsveçli alim bu neticeye vardık
tan sonra iki Amerikalı fiziyoloji i.Jimi 
bu neticeyi teyit etmişlerdir. Bunlar 
Amerikanın Yale Onivenitesi profe • 
sörlerinden Doktor Haggard ile Dok
tor Greenbergdir. Bunlann ikisine göre 
tütünde bulunan nikotin fiziyolojik 

mak aleyhinde bulunan doktorlar az
dır. Cigara içmenin kan tekeri yaptı
ğı, bunun da enerjiyi arttırdığı mu • 
hakkakbr. 

partımanı 7 Mah:ı:ade 56 - Samat1' 
Hekim oğlu Ali Paşa hattat Halim ı
fendi Mahdumu Nihayettin 57 - S• 
oğlu Ş. K. 1. C. 72 Yekta Oğuz~~ 
Çengelköy ıubesi yanında Yenı "! 
Macide 59 - Göztepe Mehmet Ef•; 

iki güzel 
teşebbüs 

Yüzme müsaba
kası denizgezintisi 

Y AiaT refikimiz, her sene ol
duğu gibi bu yıl da büyük deniz 
müsaOO.kalan tertip etmiştir. A
ğustosun onunda yapılacak olan 
bu müsabakalara herkes girebi
lir. 

'Arkadaşımız aynca güzel 
progtamlı bir deniz gezintisi de 

,,. .,,.~·'--· 

Görülmemiş 

PARLAK Bir Muvaffakiyet 
BEYOGLUNDA 

BAKER- HAY'DEN 
Mevsim 

MAGAZALARININ 

Sonu Eşyayı Mütebakiye ve Fırsatları 
bazır]anma.kt.adır. Bu gezinitye Kemafi11abık bütOn lıtanbul halkını mUatefit etmektedir. Siz de bu müstesna Te hakiki fırsat-

di mahallesi Ebrü sokak 38 Süh•1 
60 - lstanbul 24 üncü mektep ~ -
hattin Ahmet 61 - Samatya sabık ,'1 
er Karakolu 109 N. C. 62 - Sirk 
Derviş sokağı 13 Çebbon 63 - s-1,; 
oğlu Mehmet Ağa yokuıu 14 tıhak d 

dim 64 - Galata Arap csmii Mr.hJI' 
diye caddesi 196 Berber Ar$lan ö5 ..,; 
Şehzade başı 75 - Sabahattin 66 ..,; 
Uluköy orta mektep 178 Ziya 61 
Aksaray Taş kasap kuyu sokak 13 
mal 68 - Topkapı taı mektep 140 
ti.hat 69 - Eyüp hatuniye ıokılk 1 
Enver 70 - Beşiktaş Yeni mahalle 
üncü mektep 419 f.dibc 71 - Be 
lu 35 inci mektep 279 Hatice 72 
Kocamustafapaşa 55 Memnune ~ 
Beyoğlu Ağa cami sakız ağaç, dl' 
kas Kıraathanesi kahveci Ali Meh 

refikimizin okuyuculan parasız-

1 
lardaa iıtifedeye koıunuı. 

Niyazi Bey nezdinde ıoför tfatı'I 
allkadar edecektir • .1 Hanım ve Beylere. 

..,.. - Sonu yf.1111 

ca iştirak edebileceklerdir. \,Yeni teala eyledl§imiz mefrutat dairemizi ziyaret ediniz alzl 
_________________ .. ~ FT ıss ........................ ,,. 


