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Italya harp etmeğe hazır! .. 
-------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~!alyan balıkç;::-ı Fethiye yakınında .. 
ıl tnuhafızlarımız 1 

Avusturyada Alman 
hakimiyeti 

başgösterirse 
fı.nd~n öldürüldüğü 1 Havaya atılan beş kurşun ltalyan 
•ddı d"J" 1 

a e ı ıyor 1 b ) k ·· ıd •• •• ••? -·--................ ._..... a ı çısını o urur mu. 

.. .. ~ .. 
. --!_ethlyemlzin önUncle deniz 

Sahile yaklaştıkları 
zaman yaralıları olduğunu 

söylememişler 
Ankara, 27 (A.A.) - Bu ayın 

21 inci ıünü alqam üıtü Fethiye
nin takriben 30 kilometre cenu • 
bunda Kalkan veyahut Kalamak· 

1·· .. -·3-· .. ı 
............... .i ı_ 
! Devlet müştereken 1 
'. harekete eeçecek 1 
: ...................... ·-········-······-------

ya limanından 15 kilometre mesa Prena Starhemberg 
fede Çay ağzı denen mıntakada Prens Starhemberg' ede mi suikast yapılacak 
Zeytin bumu önünde iki iıaretaiz Roma, 27 (A.A.) _ Brenner ve Karinthie hudut kuvvetlerini taı.. 
motörlü yelken ıemiıinin gelip viyeye memur askeri kuvvetler 4 fırka, yani asgari 32 bin kitidir • 

Partayı su bastı, 
köprüler yıkıldı 

durduğunu gören ıahil muhafızlan- Fakat mevcut her halde daha çok fazla olıa gerektir • 
. j mrzdan ik~. n~fe~~ -~erhal buru?a Bu harekit, Avuıturyamn ve her hangi bir ecnebi müdahaleyi 

kop.rak. duduk otturmek ~uretıle arzu etmiyen ltalyanın her ihtimale karıı hazır bulunmak iıte• 

. . ·-------········· .... ·---·---···-·: i Binlerce kişi 1 
lnelıir sahiller inei : . 

1

1 toplanarak i 
sagun delice i 

dk ışın 

1 seyrediyorlar ~ 
ela Yıldırım bahçeai ! ............................................... : 

\' 'inıur devam ederse vaziyet tehlikelidir 
ltlttl, 28 (A.A) - Bir haftadır devam eden bunaltıcı ııcaklar
.~ bugün bir ıaat kadar ıüren oldukça tiddetli yağmur yağ
~ ne kadar yağmur yazlık mahıulitın ve ıebzelerin bere- j 

ıemılerın kaptanlarını ıahıle ça · . ki' d · h d'I kt d'r 
v meıı ıe ın e ıza e ı me e ı . 
grrmıtlardır. V . . -;-dd' . . ı· t t 1 kt d ln . .. • .. rt l d azıyetın cı ıyetı gız ı u u mama a ır. • Bu ıtaret uzerıne guve e er e • • . • . •

1 .. b b 1 giltere ile Fransa ıefırlerı harıcıyenezaretı ı e temaı duran murette atın am ar ara . . 
l • .. ah d d'l . halındedır . ıittik erı mut e e e ı mıt ve ne· b b 

ferlerden biri tehdit ve ihafe mal· Roma, 28 (A.A) - İtalyan mat ua~ı, ir 
(Arkası 2 inci sayıfamızdadır\ j"Avrupa tek cephesi,, tetlrili ile bu cephenın ıade 

tifahi protestolar
la değil icabında 

filiyat ile de A -Şehitleri ziyaret 
rine almaıını Avuatur~ 

Bu sabah şehri- temektedir. devıet1 re•• 
• "Giornale d'l - M. Mlkala 

mıze talia,, diyor ki: 

~I •ne mühim yardım etmiııe de Beldbi ve Kökçay derelerin
hh ~~ ÇOk kuvvetli ve senelerden beri ıörülmemit korkunç ıel -
lg tın Ortaıından ıeçen büyük çaya hücum etmiıtir, çayın genit- Boya et tar 

ld• ı Almanya, her zamandan ziya • 
ge ı er de nezaret altmda bulundurulma
Çanakkale ıehit- lıdır. Hiç bir emri vakii tanımıyo• 

tiklerini ziyarete ruz ve icap ederse, Avuıturyanın 
ıiden heyet bu ıa- istiklalini silahla müdafaaya ka • 

bah Gülcemal vapurile ıehrimize (Alt tarafı 8 inci sayıfada) 

:--.. 20 metre kadar varsa da ıel iki derenin birle!mesile çok 
1 
"e büyük kaya ve l&f parçalarını ıürükliyerek bir au akıntııı 

~İiinden halkı büyük telit 
lct~ .. düıürmüıtür. Bu kuv 
· ~' Parçalarının sademeıi~ 
h • lcöprij olan çoban köprü-

lt.rak "t" ·· !]_• • k"' ıo urmu9, 111.ıncı op 
teçt:ı .... e .. .. .. kö a·· uu n sonra µçuncu p 
Oılerine tıkanarak ıuyu ıi 

2 inci sayıfaımzdadır) 

• 

, )'eye gelmek için 
Ceatta bulundular 
'~-,<~uıuıi) - Şam ıenç

'~ ,. uyuk bir grup ili komi
"t~ e ~ünıhurriyaıetine bir 
l'· ~•tlerdir. Bu iıtidada 
' 1terıd'I · '-hil>' ı erınin memleketin 

biilt~ olnıalarına rağmen bü
)'~ \ttnet memuriyetlerinin 
1• • tacı .... , 1 E . 
l'iır ._. ur ara - rmem 
1~1.Y~ıı- hasredildiğini ve 

isirı •taı teminden aciz kaldık 
e ld~rkiyeye hicretlerine 

e ılın . . . . 1 . d eıını 1stem11 erdır. 
'il 

''tt.e~el de gene böyle bir 
de ed' hulunulmuı. fakat 
, ~ ılnıemiıti. Bu ikinci 
~ ~vap verileceii me

eıııilJDektedir. 

Dilin ger 
öldürüldü 

nasıl 

Amerikanm en mUtblt baydutlanQdan "l 
numaralı halk dütmanı., diye anılan Con DU
llnııerln Şlkacoda bir elnflmaclan tıkarkf'n 

öldUrüldUfUnU telgraftar haber vermltlerdl. 
l"ukanda ttsml l;'Örülen bu haydudun haya-

tına n ölümüne dair tafaU&tı bu&1Ut eekldn
cl •1fanuzda buJacak9mD1.. 

Cuma günleri dükkanla 
rını açmak istiyorlar 

dönmüttür. Ziyaretçiler dün sa- Hu·· seyı·n Ragıp 8. 
hah Boğazda Kiliye mevkiinde 

, karaya çıkmı,Iar, oradan otomo -
bil ve kamyonlarla Mehmetçik a
bideıine gidilmiıtir. Heyete bura
da Şükrü Naili ve Sabit Paıalar 
ve civardan gelen halk ittirak et
miıtir. Abide önünde lıtanbul 

Halkevi Reiıi Ali Rıza Bey Ça
nakkale harbini anlatmıf, Şehir 
Mecliıi azasından Nakiye Hanım 

Dükkin sahibi olan kundura 
boyacılannın büyük bir dertleri 
var. Cuma ıünleri dükkanlarının 
kapalı kalmaıı. Dükkan itleten 
boyacılar diyorlar ki: 

Ankarada değildir 
Dünkü Akıam ıazeteıinde fÖY· 

le bir telrraf vardı: 
"Ankara, 27 hususi - Roma 

Büyük Elçiliğine tayin edilen Hü· 
~eyin Ragıp Bey, Cumarteıi günü 
vazifesine hareket edecektir.,, 

Bu haber doiru dejildir. Tel· 
ırafta Hüıeyin Ragıp Beyin An· 
karada olduğu ıöıterikneıine rai 
men Hüseyin Ragıp Bey elyel'JD 
Berlindedir ve boğazından ıeçir • 
diği bir ameliyatın nekahet deY• 
reıindedir. Yeni Roma Elçimiz 
2 - 3 hafta ıonra Moıkovaya ıi
derek Sovyet Hükmetine ve rica· 
line veda ederek yeni vazifeıine 
gidecektir. 

"- Şimdiye kadar bir kaç kere 
alakadar makamlara müracaat et 
tik. Cuma günleri dükkinlarımı -
zın açılmaıına müsaade iıtedik. 
Biz de halk ayakkabısını yalnız 
c\UD& rünü gezmeye giderken bo
yatır ve boyacılar c:Ja buıün kaza
nabilir. 

Bundan batka yeni haber al
dık. Adada, Cumaları ıeyyar bo -
yacıların dolatmaıı menedilmiı, 

dükkinların açılmaıına müıaade 
verilmiıtir. 1 

(Arkaıı 2 inci sayıfamızdadır) 

Hamit Bey 

Ordu valisi oldu 
Bugün öğrendiğimize ıöre ls

tanbul Belediye Reiıi Muavini Ha 
mit Bey Ordu Valiliğine tayin edi 
lecektir. Hamit Beyin yerine Si
nop Valiıi Abdülhak Hakkı Bey 
ıetirilecektir. · 

ve Talebe Birliğinden Rüknettin 
Beyler nutuklar ıöylemiılerdir. A 
bideye muhtelif tetekküller na.mı• 
na çelenkler konulmuı, Mevlut o

kunmuıtur. 

Heyet ıaat on yedide abide ö
nünden ayrılmıı, ıaat on sekizde 
Gülcemalle lıtanbula hareket e-

1 dilmit tir. ~ 

Dünkü at yarışları 
Şehrimizde bu mevsimin llk at :rantı dlln Veli Efeadl fA"' 

yınnda yapılmıştır. B. l\f, M. Uelıııl Kbım Pap Hauetlerblla 
de ba~ır bulundukları bu yarııtların tafsllAtı ~ net aaytanuzdadlr. 
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Ispartayı su bs 
\Baş taralı ı ınc:ı sayıta Lehistan 

Baltlk devletleriyle 
ne şekilde anİaştı? 4001 aq1Jare 

Varşova, 27 (A.A.) - Tallin· 

Isviçre Hocalar 
şirmiştir. Bu titirme badi. 
mütevellit kuyu mahallet1 d' 
rmda 20 metre kadar ça)' 

temelinden yıkarak bu Ol 

hücum etmittir. Selden bet· 
müteeaair olmu, ve evlerİll 
ıtmları laf ve toprakla do 
Nüfuaça zayiat yoktur. Ç~ 
ve sudan bu mahalle se11Jt1 ff 
lememekledir. Selin bahçe ~r 

de gazeteciler konferansının hita· En mükemmel bir hava Almanyayı protes- Dini kisvelerini ancak 
mında Leh gazeteleri hususi mu· k t• d t• to ediyor 1 vazı"felerı· esnasında 
habirlerinin Tallindeki ikametin. uvve ı vucu e ge ır-
den memnun olup olmadığı ve mü mek iÇin kafidir Beme, 28 (A.A) - Hükumet, giyecekler 
kalemelerinin neticeleri ne olduğu Middlesburg, 27 (A.A.) - U · İsviçre topraklarında yapılan me- Buna, 27 (A.A.) _ AIBkadar· 
hakkında sormuı oldukları bir ıu· mumi harp zamanında 'Amerika vaddı infilakıye kaçakçılığını Al- ların, kendi aralarında verdikleri 
ale ce•aben M. Beck 'öyle demit· hava kumandanı olup 1926 sene man hükUmeti nezdinde protesto karara imtisalen Bun& vilayeti • 
tir: · sinde Amerika askeri hava •İya • için gönderilecek notanın metni· nin bütün köy ve kazalarında 

"Lehistan ile Estonya arasın • setini tenkit ettiiinden dolayı di· ni tasvip etmi~tir. imam, hatip, vaiz ve hocalar di· 
daki münasebetlerde her zaman vanıharbe verilen Ceneral Vilyam o ni kiıve olan ıarık ve latayı aade· 
olduiu gibi Estonya hükumeti nez Mitehele demittir ki: lzmı•r Je ce vazifelerini ifa sırasında giy . 
dinde tam bir anlatma bulacağım· "- Ordu ve donanmaların te. U~ mek üzere çı1carmıtlardır. 
dan lıiç şüphe etmedim.,, ıirleri kolayca bertaraf edilebilir. Bu güzel teşebbüs, takdir VE 

M. Beck, Leh hükumetinin baş· Gelecek harplerin neticeleri ha • memnuniyetle kartı1anmı!tır: Ma· 
lıca kaygularından birinin beyne) vada alınacaktır. Alaaka bugün- Nafıa Veki)İnİn halli belediyeler de çarşaf ve ben· 
milel siyasete insani ve müsbet k" d" k 1 ht 

b .. "kt" larda yaptığı haıar uyu 
hala daha bütün kuvvetilc 
tadır. Yağmur devam 
takdirde büyük bir tehlike 
değildir. Binlerce halk çaJ 

rından selin akıntısına b 
dır. 

Muğla, 28 (A.A) -
yin ani bir sainakla ıiddetfi 
yağmur yajdı. Ya1tnur ·~ 
etmekle beraber bav• ıef 

u unyanın sev "ceyf ana arı· tetkı.klerı· zeri kılıim Türk kadınının asil 
unsurları ithal etmekten ibaret ol- d Ei J a. --rik tir ır. er aponya ftDHI aya yüzüne yaraıır medeni kıyafetlr · 
duaunu beyandan sonra sözlerine •ıA h d k 1 Al k 1 · (A ... 1 ======-=--====---d~ • ı anı arp e ece o ursa, u a· zmır, 27 .~.) - Nafıa Ve· tebdili yolunda verilen karar arır S h·ıı • • 
fU ıuretle devam etmiştir: yı ele ıeçirmek iıtiyecektir ve O· kili Ali Bey, tehrimize ıeldikten tatbikine ba9lamıttIT a 1 erımız 
"- Ben bedbin değilim. .fakat radan tayyarelerle Nev Yorku sonra Kaıaba - lzmir yollannm ~ li 

ıuraamı kabul ve teslim etmeliyim bombardıman edecektir.,, Halkapınardaki atelyelerinde tet· Ankara Avusturya sefa- Jtalyan yelken 
ki .on 1enelerde beynelmilel ha - · kikatta bulunmu•lardır. Veki! O • ..1 dJ) 
yatta bir çok büyük müşküllere Ceneral Mitehele, eiı aıri ve en -s rethanesinde ayin < at tarafı ı inci aa, •• ı 

"k ı 400 ta · h Bey, Bornovaya giderek iıtasyon teaadüf edilmittir. Eıtonya gibi mu emme yyarenm ava Ankara, 27 (A. A.) - Yarm sadile 5 el ıilih atınca 
ku 1 · · k'l kA f' 1 ~· binasını gezdikten sonra Ziraat 

Lehiıtan da bu insani ve ihyakar vvet erını tef 1 e a 1 ıe ecegı· saat 12 de 9ehrimizdeki Avustur· den bir kayık indirilmit fe 
1 lik d ni söylemekte ve tunları ilave el mektebini de ziyaret etmitlerdir. f h . d ff h 1 d l cereyan arı ay ane temaşa e • ya ıe aret aneaın e müteve a ti ıa. i e oğru ge meye J 

'demez. Her hangi bir müşkülün mektedir: / Nafıa Vekili Ali Bey bu sabah, Başvekil M. Dolfusun istirahati ve gemiler ltalyan ball" 
iktihamı zamanı hulul ettiği ve ih- "- Bunlardan üç tayyare bü . kumandanlığı, belediyeyi ve Cum ruhu için bir ayini ruhani yapıla· çekmişlerdir. 
yakar ve müsbet bir it yapılmaaı · tün büyük Japon merkezleri hal· huriyet Halk Fırkasını 11ra11yle zi· cak ve ayinde bütün Avusturya Neferler sahile gelenler~ 
mevzuu bahsolduğu vakit Lehis • kını tahliyeye mecbur edebilir. yaret etmiılerdir. Bu ziyaretler-- kolonisi bulunacaktır. Ayinde mek üzere yanlarına gitll'1 

tan ile Eatonya hemen mütterek ----o-- j" den sonra Vekil Bey, Aydın hattı Türkiye Cümhuriyetini Hariciye gemi uğraiı ve liman olJı'! 
bir lisan bulmU§lardır.,, Zeytincilik mıntakalan- tesisatını görmek için Alıancağe Vekili Doktor Tevfik Rü,tü Bey yere niçin geldiklerini 110 

Hatip, ıon senelerin vekayiini k"k l ıitmitler ve bundan sonra rıhtı · temıil eyliyecektir. dır. Sahile gelenler içinde 
tazden geçirerek demi§tir ki: mızda tet 1 at yapı ıyor mın vaziyetini tetkikle me11ıul ol· -· _,,_, • ., ----.... ·- -·-·-· nan gemilerden birinin 

"-Anupada en müsbet netice· Muila, 27 (A.A.) -Viliyetda· muşlardır. Muhayyel döviz havanın muhalefetinden 
lerin elde edilmiı olduğunu ıöyli· hilindeki zeY.tİncilik mintrkalarını ilticaya mecbur oldukları01 

l Ali Bey, lzmirdeki tetkikatını 1 uı 
yebi iriz. Bunu ehemmiyetle kay· tetkik ve icap eden tedbirleri al- l kaçakçılıgv 1. etm"ıt ve ellerindeki bahııw ikmal etikten ıonra zmir - Ban .. 
dederim. Çok defa Avrupanm bu mak üzere zeytin mütelıa.aaısı Fet• kalarını göstermitlerdir. 
mmtakuı en tehlikeli mıntaka ad· hiye, Bodrum, Marmaris kazala· dmna hattını da tetkik ederek Ba· Akf&ID auetesi bu sabahki sa· Bunun üzerine neferler 
dedllmiftİr. Hiç _!Üphesiz bir ta· rında tetkika ba§lamıfbr. Yakın.. bkesir tarikiyle Eakitehire geçe · :vrınnda: T\nl;. ik;nr: ~""'- lr:ırAlr - .. ~ . • • . ~ • .l •• ' · _ -·""'11 a cuaa1"' 

kım mütküller mevcuttur, fakat da zeytin ağaçları üzerinde fenni cek ve oradaki İmalathaneyi tel· çılık bürosu tarafından geni~ tef· nına gitmelerini tavsiye 
ıiyul hidiıelerin tarihçesini göz· bakım ve timar ameliyatı tatbik kik edeceklerdir. kili.tlı bir döviz ka?kçılığma el kendilerini serbeat bır 
den ıeçirirsek münasebetlerimiz - edilecektir. Merkezin Dereköy, lzmir, _Nafıa Vekili Ali Bey, konuldujuna, bir çok kimaelerin gemiler tekrar yola çıkro• 
de kahir bir istikrar ve mütemadi y eniköy, Döyrek köylerindeki Aydın demiryolları idaresinde ye- ifadelerine müracaat edildijine Ayın 22 nci günü Rodof 
bir terakki görürüz. Hemen he • badem ag" .,.larmdaki hateratlarla d il I . . d ve bazılarının da tahtı tevkife a - solosumuzdan gelen bir h• ..,. ni emiryo an it erını ve ay ın 
men her üç ayda Avrupada sulhun mücadele için tertibat alınmııtır. lındıiına dair bir haber yazıyor • 0 sabah Roc\osa gelen , 

k f ,_ Demiryoll.armın deniz iskelesi va · •tı 
iıti r:arını temin~ matu müsoet yakında mücadeyele batlanacak.. du. bir yelkenlide bir gem1cı 
bir çalıtma lescıl edilmitlir. Bu tır. ziyetini tetkik etmiftir. ikinci tube kaçakçılık bürosun· vanın muh!\lefeti s~bebile 
itin her safhasında Lehistan ile -o-- .,. Aydın hatmın da Vekaletçe ıa· da, salahiyettar bir zat, kendisile rimizden Kalamah1·a ,.1 
tstonyanın tamamiyle mütesanit Mektepler ne zaman tın alınacağına dair kuvvetli bir görüten bir muharririmize demit· bir yere ilt1ca etHği vakit 
olarak çahtmıf olduklarını ıöyle • l k? ıayia Tardır. tir ki: df.!n atılan silahtan yaral 
melde bahtiyarım. Bizim bu çalıı açı aca -o-- - Bu havadisi Ak!am gazete- fat P.ttiği ve kencli~1ne- fe 
mamız, hükumetler arasında a • Ankara, 28 (Huıusi, telefon · Mareşal Liyotey öldü sinde biz de gördük. Hayret ettik. ame'iyesi yapı1aca~ı ko 
lelicle takip edilen siyaset mahi - la) - Orta mektep ve liseler tef· Böyle bir §ey yoktur. Tekzip ede- muza bahredilmi~tir. Bu1' 

1 ık h k Nancy, 28 (A.A) - Maretal ,_, 
yetinde o mamııtır. i ü umet, rinievelde açılacaktır. Bu sene bilirıiniz. rine böy1e bir yaralı va~ 
yeni n~ıle iş imkanım temin etmek mekteplerin geç açılmasının sebe· Lyautey dün saat 13 le ölmüttür. --o--- haberimiz o'mt·1 ·~· v~ 
arzusunda bulunan iki milletin bu bi, derslere daha muntazam su • -<>-- Japon sefiri gitti t~srih eden ve,ikAhlr1n ı,;s' 
azmine istinat ediyordu. Bunu rette batlanması ve ikmal imti· Hakimler arasında apon sefiri Möıyö Vicomte Uı· ~esi ,,e ondan sonra 
Tellindeki ikametim esnasında bir hanlarının bitmesinin beklenme · degişiklikler hakaji dün sabah Ankaradan şeh· ..f~rr:ıtf mahkeme~,,. ver;1e 
kere daha ıördüm. Refikim M. sidir. rimize ıelmit ve dün aktamki hallt hü~-Umetine beyan 
Seljama ile ve diier Estonya dev· -o-- Ankara, 28 (Husuıi) - Yeni trenle Cenevreye gitmi9tir. i.i.zre konsolosluğa bildiril 
let adamları ile aon devrenin bilin Ankaraya gidenler Hakimler Kanunu mucibince ha· ---o- ~:mdiye kadar yapılatı 
çoıunu yaptık ve faaliyetimize ait kimler aruında yapılacak deği· Seraiyi gezenler katta ha-lis~nin cereyan " 
bir çok meseleleri tetkik eyledik. Ankara, 28 (Hususi, telefonla) b d k k o· L'I k 1 •"" &İkliklerı' tes ite ece omisyona l M il S d (50) ..... ,.n •ao1 e cı an arın 
Son zamanlarda· bazı ecnebi gaze- - Altıın arama itleri müdiri Ha· :r Yer İ a ar ergisini iin . .,,. "' :: ·1 dfl }ılf 

temyizden seçilen azalar Ankara· k · · · A lclı" hafızlRrrmtP.a ara arm teleri ve bir takım diplomasi ma· di bey, Kantan, hapishaneler u· bin iti zıyaret etm19tır. çı ıı 1 ._ \,ı-e 
ı ld ') ilk t 1 t b ·· b 1 · lı o1du1undan ıu a r.a hafil, bir mütekabil muavenet mi· murİı müdiri Atıf bey de stan- ya ıe 1 er. op an 1 ugun günden eri sergıyı ıezen erın td "" 

b l 1eri c"'7ryüt etmiş o u. 
takından bahıediyorlar. Mükale· buldan geldiler. yapılacaktır. miktarı 245000 i u muştur. 

.. n;Jm;ştir. 
melerimizde bu meseleye temas r 
~~~k~e~iı:k;:ğ:i:!~r=~:ak:~ı Sabah qazeteleri ne diqorlar? ,-Cuma tatili 
düıüncedir. ı:..----------------------------• boyacıla 1 

''AKIT - Mehmet At11111 Bey bu&'lln A • ıutursa kf'ndl hesabına mes'ullJ"etten -fena ı mit, IMtnun clofnı olmaclıfnn aöylemtıU. 61, 

Mısır sefiri geliyor 
Uzun müddetten beri Kahire • 

de bulull;1Dakta olan Mısırın An • 
kara ıefiri Abdülmelik Ha.mza Be 
yin bu hafta zarfında tehrimize 
gelmesi beklenmektedir. 
~ 

Elektrik ücretleri 
Yeni elektrik tarifesini teshil 

edecek olan tarife komisyonu bu
lla tekrar toplanacaktır. Komis· 
yon saat kiralarının indirilmesi İ· 
çin tetkikatta bulunmaktadır. 

TU•ryaam vaziyetinden baheedlyor. Maka· akıbetten- korkan mt>mur lhtlyath hattkc· ı Buıthlkl makaıe.ln-"' ''ben demedim Dil ldt ( Oıt tarafı 1 inci aayıf• 
lf'Ae, bir kaç mUyon nUfuahı Viyana tehrlnln ti müt('febbls ,.e faal olmaktan aknunak iti · kJ illa moda fenadırf itte MtiııJI Dolfua u f,Ji 
umumi harpten aonra mubteUf Azası parı:n ~·adına kadar ,Utün:blllr. 'İdarede felAket de· b8 lllOdtt,Ja kurban rttt1 !,. dJyor "" tiyle de- Bu meıele hakkınd.~ .... ..:., 
parta r.dUcn eııkl A\'Ullturya - Macarlıtan-1 cUtlmJıı: kııyflyet ise 111e1'ullyetln bu menn , ..... ediyor: "Evet, bunu. hiç n!Cldedllmflk l' R B l ofllf"" vini A ı ıza ey e g 
dan ayrıldılı gUndenbe:rl lııtınp içinde ol- telAkklıılle onun Atıl "" ml!!kln neticeleridir.,. korlnalwaa d"l}mf'kelzln iddia f'debUlrla. ki 
dulu ı,aret f'dUdlkten NDra "hemen hemen Nadi &y meA'ııUyett ıöyle tarif Pdlyor: M419yl (Doltııı) On feci surette katllndf>n Rıza Bey dedi ki: . 
büytık bir \'!yana tebrl•clen o.ret olan bu- OMiet idaresinde aaklkl mes'uliyet, h~ bir maldı flml4'k modası mea'uldtlr. ilandan alb u Adada Cuma ıünletl 
günkll .\vuıturya ba luılblde laılddrea llltı· reza tehdidi dö,Dnmekıtzln, \'llllfeyl hnkkıy· ""Yel katledllmlt olu Jloman)'a llatvdtll 
raplardan kuttllamaz., aenııtyor. ı.., yapmanın nmkablUcUr... Mlıly& (Deka) da lla moda)'a kurlıul lftmlt-

ct,"MHUKIYJ:T - Taau Nadi Bey "Hl\· MlLLtl'ET - Siirt Meb'uım Mahmut 8. tL Oe(len ayın tonunda AlmıınflMla tlf'ft'yaJI 

kflmet meıı'ullyetlnln luıklld ••eaw,. eerllv· Parl•t.ea ıiinclerdiil makaltelnde Yahudlle- .., ...... olan ve tarllall! blr mitli dahil ~
hah ,.....mda mee'ullyetla lılzde yulJI anla· rla Trakyıulan blerPtl meM!leelnln Fnmuya rD....,_ kanlı llola..-Jarm da IMtl"alD 
ı,ıldıtun ııöJIUyor. Nadi Bey 1111'8 diyor: bUllbftttın hllklkattf'n bafka ,.e yanht blr te- hakikisi (l'ne bu renkli ı;ömleklerdlr. 
"MMl'ullyt'tln blsde stWkce dalla ıdyacle yf'r· kilde akeettttınl ııöyllyerek lm1111n • kadar Çftnktl bu 'kanlı hldlsat, tt'tklk edildiği 
ıeva lfal'at mAnaw cıeu mukahlll Jllıl bir ;\'l'ırlndt' olnıatlıJmı izah f'dlyor. \'&kit J;'tirWllr kh bunlnrı 11\a edenleri nhrpıl 
~ydlr. Buna nazaran metJ'ullyettfln korkan z \l\IAN _ F.bDulya Zade ' 'elit Bey a'fl • ~"' () meml<'ketler.,ekl fa~ltııt tr15l<ltr:t ,.e,ıthut 
memur clftmen neferinden ,.,kllf! kadar hepFI Cf'll1Mclf! yazdılı bir makıdedfl A,•rupadn fqlıWll talc11dt> yelteıı:nl$ olan ~nıplnrdır. 
han-ketk-rlnde ihtiyattı olmak ı.ıı:ım .-eıırl muhtt-llr alyıuıl tf'IAkkllne mPntup ıı:llmme· Ba teşkllMın "'"""inin l!r kendine mah~u· 
gtbl gUrtlnlir. ı:ter it böyle kuynıfuaclae hı· rtn kendilerine mah81ıs bir renk, bir "ttnkll 1>tr TMkll rfim1elt1 vardır.,. 

K6mlr.lc,, kabul etmı, olmalannı tenkit et-

dükkanlarının açılma•• .. 
yasaktır. Böyle bir 111 d ' 
\'erildijinden haberdar • .JI .. ., ... 

&yacıların Cuma ııı 
kanlarını açmalan için _,pi 
müracaata da buna ka1' ııı1 
kan bulunmadıiı cevab 
tik.,. 



İlff, n_N..1i~~ii_.. 
lilıı.. ~r•• 

-- -Bir yemek beı lira 
Cvp ............ 8' dört twsinl 

lıtaaı.aı lcaclar Wlirim. llwalarclan her 
~ bitin ı..Jk ip. ıitmeie .ı ... 
l'tfli tirin, acaa ellwe ~ nnhr. 

TaWat ı1a1 olarak ne )'lll'attıyaa, 
- dal. annaa, .... sil, ..... -
~ etrafmM, d.w 7emek , •• 
--. ...... atanllıcak harcıilem 
1'rler huıJ olu ....... tlr. Dolaıpaela 
::::. mı, baalanlan Wr çoj1ma rut· 

Şiıncli, IOl'anm liaeı Şa eamm Bo
~ Ha&ein, Mannuanm, Gök· 
la ._ katdili dereMnin, Çekmece gö-
1&.ıiin, Belırat onmmmn, Bentlerin 
~ ... ilç çocalanula, w .. nTCe

llız •e bir bemıinniale Ouna cünü ye
~ Yemek üzere korkmadan aidebi· 
-.cefiniz bir yer nrdır? 

Me.catlar, ya en adi sarboılann 
aarlaııblıldanna manaa lcala&ileceiiniz 
aaJ-. me)'huet.dir; yahut ta &öyle 
-1b kiıi karmam ~o"rmaia kalkh • 
ftq nu, bir beaap ~: 

"Yirmi •m m. "-.... aJb 1mnq.. 
'rizde • ela Mhtif .. AJnQ elden ... 
~ '-btit... Şaplwum Mldıyana hU • 
lif.. N.ım,. icntleri ıi.ıip selme ••· 
lari otu Miaer k111'8ftaa.. ., 

Maaile Mr Cuma han abp tahiate 
'-ıı )'emelr yemek. imle liranm kap1-
11t. .. 

Dünyanın hiç bir yeriqde ıörülme
lldt, ltltihnemlt- lataa1nıla etlenmek 
fi-. ıelen -.in Mmrblann ln1e 
tWerl faltatı sim .. ~: "Aman ı.u. 
..... kimi anın en pahalı yeri!" Diye 
IİlllJet ediyorlar ... Wr daha selmiye
oelrleriai .ayliyortar. 

0..1111 ~om otanluftm ,...c1e .•• 
• • • • • • • 

Pilhalrnw, dlrt ldti yirmi lin har
~ ılttliimfa ..... llUll' "la'har" 
W. ......... Mt6n anumna töY1e 
~ t.ktnn ••. Buracla, aclam hatı· 
.. niçin ... 1in aarfHlllyorda? .. 

lld lwWa mit..W. Wr ...... Wr 
~ .. ~ Wr ~ aöltesi, bir 

.l!I ~~-n _.d•n .idua_.._ "'•n kötü ... 

W.p. bular, hatta orta hallilerimi· 
da cleiiJ, hali nkti yerindelerimizin 
\iJe ayak a~caldan derecede pa-
1'.1ı olsan? ... 

&.lediye, yalaut akıllı INr mite • 
~dört yal ... o1an lıtanl.u
ı-.. keail mahitleriJM ••k•ı.ı ,..,ı.:n~-·:-. 
de, - sene ba "laDar" pzİnolann 
tdaahlmcla 1iila - acaz •ilence, daha 
•otraau azıalc deniz ha•aa alma yer. 
Itri Japaa, alb yGz Wn nGfuıla •e cid
:- lıiraz "Oh!" demete muhtaç fU 

.:-a•ı. anlan mift..WZ " lrinaz 
.... yacakbr. 

Fakat, tutar ela: 

J.ir - Hı1ar ulatuı Jİmlİ Mf lcun&f, ... ~ •~u peyllİr • Mt. 1..ı.k kırk 

o .... , ......... delil. eaaJi 
~ iati,en .... aahipleri, itte, 
Iİlıacliki aiW lana alıır- AW iae, ı.. 
""'evinin.,. ... -.... alır-

(Vl•NG) 

~on müzesi yapılacak 
•11.~~turucu maddeler inhiaan 
1~ memleketimizin af1on ye
~ mmtakalarmdan nümune-
er toplatmak auretile bir afyon 
~ Yicude ptirmete karar 
~ . .: ~ar. 

~ flflİ ~· af10ll mahaulü etra· 
~ tetkik.atta bahmmak üaere 
f-.ı._~ara slnclerilen eluper 
~ am•nmda hu iıle de met· 
::. '-hmma1ctadırlar. Her afyon 
ı talcaaından alınacak nümune-
er \'e afyoaaa itltm..U.de kulla • 
llıJ-.. lletles tefrik edilecektir. 

ıe ~ itler bitirilclikten sonra mil· 

~~~lamnau için derhal iıe 
t..; ·~madde 
il. hahlean idareet, afyon müzeai 
P.fu "6ntdaa •etıal olmaktadır. 
lııl-~ln nerede lcurulacaiı henüz 
~a... deilldir. 

SİYASET 
. " 

Paçasından eroin paketleri düşmüş! 

Avusturya me•elesi 
bitmedi, ba,hyorl 

Yirmi Mı Temmas ıinü Viyana
da oynanan facia, tarihte mühim bir 
iz bırakacak vakalarclan biriıini teıkil 
edebilir. Şinasi, umumi evlerin bulundukları 

sokakta eroin satarken ya~alandı 
Ceaur A YUaturya Batrikili Dolfua

un katli ile neticelenen clramur muh • 
temel neta:ric:ini timdiclea talunin et • 

mek çok aüçtür. Yalmz llitm:ı silti sö-

Umumt evlerin bulundiaitı ba· 
zı sokaklarda eroin aatmak ıuçu 
ile Şinasi isminde bir ıenç tevkif 
edilmiı ve aümrükteki 8 nci ihti• 
saa mahkemesine veril mittir. 

Şinasi iıticvabında demiftir ki: 
"-Anam babam lruılı; fakat 

ben Türküm. Bu memleketin ek· 

-----·-------·------··· •••• 1111 

Maliye Vekili Fuat 
Bey geldi 

Maliye Vekili Fuat Bey dün 
mezunen Ankaradan tehrimize 
ıelmittir. Fuat Bey öile yemeiini 
T okatliyan otelinde yedikten son• 
ra mieaf ereten akrabumdan biri· 
nin evine gitmittir. 

meğile haliı Türk olarak büyü· 
düm. Esuen anamın babamın 

kim olduklarını tammadıimı ıibi 
iıimle-rini de bilmem. Nüfuı cüz· 
danım ve hüviyet varakam bulun· 
madığı için yaıımı da bilmiyo-

tan hayli ilerde bulunan karako- riinen bir vaka bilha ... Merkezi Av· 
rupada daha senit bir mmtakayı, 

la yaklqırken paçaaından düt· kaplıyabilmek istidadını da ıöatenh~ 
t\iiünü, etrafta da kimse bulun· lir. 

madıimı ifade etmittir. 1914 Temmuzunda Sua,. Boan· 
Mahkeme, maznunun yatının da Awıturya nliahti Arficliik Fet'di· 

tahkikile, relmiyen tahitlerin cel· nand ve zevc:eai katledildikl.-i uman 
meaelenin mühim ihtilitlara aebebi • rum bi için muhakemeyi baıka rüne 

'" 1et .ermiyeceji zanneelilmit iae de höy. 
Mahkeme Şinaaiyi yakalıyan lurakmqtır. le olmamıı yalım Sırbiataala Awatur· 

memurları p.hit olarak dinlemit- ---------·---•11111-·-•l YA7• alllradar ettiii mnedilen hu hi· 
tir. Memurlardan biri, ·Şinaaiyi Harp maluA llerı· diae umumi harbi doiurmuıtu. 
kara.kola ıötürdükleı.ri ıırada eli· Hicliaeıain dahili aeltepı..iai dün 

ni pantalonunun cebine aqktuiu·! mahfel kvracak biraz teırih etmekle........... vazi,etia 
henüz tamamen ta•azzuh ebnedijini, au• 

nu ve vetil kiiıtlara aardı dört Şehrimizde bulunan harp ma· ikaıtin Nazilerin ve tedhifÇİlerinin 
paketin bu •ırada ~alarmdan 16lleri arumda bir mahfel tesisi mühim T01ü inklr kabul etuaemeıkle 
yere dfjttüiünü, paketlerin içinde dütünülmektedir. ~ber itin i~inde .~~ phaalann da 
eroin oldujww aöylemiftir. M lAll dak' t .. d.. alikadar olabileceiim aoJı-.Jr Jbnn. 

a u er araam ı eaanu u d D lfu dık d t•--..1-- a. Bıc ıahitliie ne diyeceji ıoru • . ır. o ıun en aa oa Mlnll- ,... 
lan l41Cha: arttırmak •ayesıne matu~ olan bu vuıturyaam fİmclİkİ Roma Hfiri Riri· 

te,ebbüı tahakkuk ettiii takdirde telenin Viyanada tevkifi" katli hicli
,. - Paketlerin benim paçam· lıtanbul Ye Beyoilu cihetlerinde aeai çok taYanı dikkat ,aöriinmektedir. 

dan düıtüjü ne maliim? Kadın· birer "MalGller mahfeli,, teaiı edi- Bu zat Dolfuıla Muaaolini arumda 
ipekli kumaş satanlar lardan biri bana fenalık ·etmek lecek harp malfilleri arasındaki cereyan eden nriizabNlero. tnübiaa 

bJ"rleıı"yor için arkamdan abvermittir,, de- • ' • . 1 1 bir rol oynamıı ve AYUtarya ile Jtal. 
aamımıyetın arttırı masına ça ıtı· .. L--- _... . A bir mittir. ya munue .......... 'JrU9 Mm•m• ,._ 

ipekli kumq imalatçıları ara· Ş h b imk I d lacaktır. kil almuına aumi -·dam doka--a it una' ln oma ıiını 1 - -....-

lannda bir birlik vücude getirme- paketlerin mevzuu bahiı aokak· tu. Buıünkü vaziyette ıüpheleriıa Ber-

ie karar vermiıler ve hu huıusta ------------- Hasta bakıcı mektebi lin üzerinde temerllüz ettiii ıüph•iz-
lktiıat Vekaletine müracaatta bu· il.fi I 

1 
geniıletiliyor dir. Hatti Viyana hükimet konaimda 

lunmutıardır. 

'

• L ~ T I yakalanan tedhiw1er1e baflanpçta , .. 

1( 
2 

• ' Hililiabmer Cemiyeti tarafın· pdaa müzakere ~ biriain, 
Bu tetebbüı vekiletin tasvibi· __ ;; _ dan hutabakıcı mektebine büyük 11unı.nn, Alma~• lauchaduna be 

ni kazandığı için ipekli kumatçı· dar ..-.tH .idebilmelerini te·ı.:• 
Pena halde dBvdU 'bir pari1on iliveai _kararlattırıl· ...- •· ,.... lar birliği yakında faaliyete ıeçe- L-· edebilmeai, Nuil.-ia. Awıturya w • 

cektir. Hayduda Karanbk aokakta o- mı] t ve paviyonun in ... ma ._,. batında çok ,.Junclan alibdar olchık-
turan lly ... Efendı'y"ı aynı' mahal· anımıtbr. 1 .. &--!- H'd • .__: et tel Birlik, yapacaiı itler araımda - annı goıarnr... ı enn ....,.,. • 

k lede oturan ortalı Hamdi Efendi Bina, asrm bütün yeniliklerini srafiyle Viyana Mf'ırini deiiıtinneai, 
en mühim olarak, Türk ipe li ku- · b l cak · aat t bu •-----tt' teL..l!•e ,_ .. .ı: d..Jr.:1..1!-. 

l bir heaap metelesinden fena hal· camı u una ve 1Df a ..... uau IUUI ....... matlarmı daha düzaün bir ha e 'h et' kad b'tm' ) Muhakk•k olan .. , fimdilik UcHait 
.komlAk :v: bazı fıraat dij.tkibaleri· de c:la.m&f •• kendiei d~=lan~· 1-eHD..-.•.n .. •........,•Y ıne ar 1 

•t 0 
a- ı...•ıiDill ............... ohsd=. Dol· 

nin en ve \oj(Jaiik!im&Ji ıuretile lfıllbr. 1uun ;_,,,:,,;,.: maftldiatan alan Dahili· 
k Banclan 'batb mektep proı· .., __ __ 

malın fiyatını ve alitesini dütür· Aaa..,tan dU9Up BldU ye nazın Şuldnc, hfikUmetin vazi,ete 
• ~ runlan da yeni bir tekle konacak 

mek için yaptıklan tetebbüslere Yeldejı'rmenm' de oturan Mena B l l h hlkim olduianu illa etmaine rafmea. 
tır. u etıU ı ıa a attan maksat, le L' • -'---- L..'IJ!.u_ mini olmak meıelelerile uğra... h T l b-'L- d b meae uıtmif aa..,.._; _.. ,.m. 

'S'- im o ado aal\-eıin e ulunan hutabalucı henuirelerı'n AvrupaAı L- •---•- d caktır. --s IHlflalllllata ır. 
Bu arada, imalatta inıicam te- teftali ağacından düıerek ölmüt • bir tekilde yetittirilmesidir. Bu Viyananın her tarafında Wlhuaa 

tür. Poliaçe tahkikata bqlanmıt • eebeple bilbuaa Avrupada yük- ltalyada ~ seYilen, hariçte" dahi!· 
mini için de çahtılacak, icap eden br. tek ailelere menıup bir çok ıenç de nüfuz iahi&i Dolfuıan 1eri kola,. 
teabirler alınacaktır. kolay doldurulamıyacaktır. 

NiZMJname.i Ye diler bazırhk· otomobil prptı kızlar hutabalucı hemtireler mek Awıturya meaeleainin dehlizleri 
ları bitirilmek iiaere bul-. ipek Şoför Abdülkerimin idanain • tebine ıirmektedirler. ancak 1lir müdet aonra aydınlanacak· 
1i bmatçılar birlilinin mnezi, deki 1978 mnaaralı otomobil, Ni· Hililiahmer Cemiyetinin do • tır. Şimdiden vaziyeti• dahilde ae tek· 
kumat f abrikalarmın mütekiıif potaıında Vali Konalı caddeain· kuz aene enel lıtanbulda teıia et· · le büriiaeceiini k•tinnek kehanet e

bulunmalan itibarile Bursada 0 • den geçerken Makbule isminde tiji bu müeueaeden timdiye ka- aeri olur • 
Jacaktır. sekiz yqlarında bir kıza çarparak dar yüz elli kadar hemtire mezun 

1aralanmamaa aebiyet vermiı ve olmut ve hunlar muhtelif haıta· 
• • • 

Dolfuıun katli bidiaeai hariçte da 

Reşit Saffet bey geldi 
Bir müddetten beri AYnlpada 

tedaYide bulunmakta olan Kocae
li Meh'uıu ve Türkiye Turing ve 
otomobil klübü reiıi Reıit Saffet 
Bey latanbula ıelmittir. 

Retit Saffet Bey, Marıilyadan 
ıeçerken memleketimiz hr.kkmda 
bir konferans vermit ve Barbaros 
Hayrettinin Tulona çıkıtuıın 400 
ncü yıldönümü münuebetile Tu
londa verilen bir zi,.fette hazır 
· ~ bulumnuıtur. 

-0--

sekiz araba geliyor 
Osküdar TramYay Şirketi yeni 

hatlar İçin Almanyadan yeni ta· 
ıonlar sipariı etmiıti. Bu Yapn • 
lann ille partiıini tetlril eden aekiz 
araba Aiuıtoıun ilk haftasında 
ıehrimize ıelecektir. 

Diier arabalar da hatbn İDf& • 
atı bitinci1e kadar klmilen ple
cektir. 

o 

Neden geri kalmış 
Heraüıı saat 8 de Sirkeciye gel· 

mekte olan ekspreı treninin .. j.... 
dokuz aaat teahhürle ıeleceğini 
dün yazmııtık. Bu teahhürün ee • 
bebi Yuıoılavyada lokomotifin 
hattan çrkmıt olmasıdır. 

kendiai de 7Malammttır. nelerde vazife almq bulunmakta· büyiik teairler yapmaktan uzak kal • 
manuıbr. Bu haftdia Wlhaasa Roma· 
da &omba gibi .,.tlamqbr, Almanya 
ile hem hudut ohnaia kati7ade aleyla• 
tar olan ltalya Dolfua Jüiktmetini ya-

Yere yuvarlandıl• dırlar • 
Şoför Şeriffn idareaindeki 2123 

numaralı otomobilin dq yan taraf 
Ianna binmit olan Kemal ve lı· 
mail iamindeki çocuklar Valide 
CeMıeeiaden pçerken yere yu • 
Yarianmıtlar, biri Beyotlu zilidir 
diğeri Etfal hutaneaine kaldml · 
mıılard11'. 

GlliUm hıNlaı 
F eriköy Orta kır tokaimda o • 

turan Mu•ya ait bir eu ıülümü • 
nü çalan kalaycı Oıman yakalan· 
mııtır. 

Memleketlerine gönde
riliyorlar 

Harbi umumide Y emellde eıir 
kalan Türk aileleri Hililiahmerin 
lefebbüaü ile ana vatana kavut
mutlarc1ır. Ancak bunlar lıtanbu
lun lteberiıinde blmıılardı. 

HillHahmere bu vatandqlarm 
bir an evvel memleketlerine rCSn • 
derilmeleri için tabaiaat ıelmittir. 
Şimdiye kadar Ankaraya iki, Geh 
•eye ilci, Marata bir, Anamora 
bir Antalyaya bir, lzmire iki aile 
ıönderilmiıtir. Geriye kalanlar 
da ııra ile memleketlerine ıönde
rilecek ve iıki.n edileceklerdir. 

o 

Ofisin faidesi 
ihraç emtiamızdan hariç piya· 

salara arzı huıuıunda Türk ofisi· 
nin çok faydalı olduğu anlatılım§· 
br. Bilhaıaa yeni tayin ettiği kon
soloelannm -Yazifeye batla1DUJD -
dan sonra ofiıin çalıtmaıı çok ae· 
mereli olacaktır. Ofia, Avrupanm 
muhtelif yerlerinde mqherler aç· 
makta ve muhtelif mevzular hak
kında ihracat tacirlerini ikaz et • 
mekteclir. 

tatmak için biiyiik fedakarlıklar ,..... 
IDlf .. bu yüzden Almua7• ile hal,. 
araaıncla mühim ihtiliflar plmpftır. 

AJman~aya h• nkİt IODIUZ doat• 
luk aöıteren Jtalya, AYUahll'Ja me ... 
leaincle ...-. haaaaa clan-.t •e A.· 
vusturya itlerine tMWede aJalcadar ol· 
dulunu •e ica&mda A wıturyaıun ia
tikWini müdafaa etmek için &maya U. 
ker bile ıönderecetini Berline, mit .. 
addit •defa!ar bildirmiıtir. Geçenlerde 
Venedikte Muaaolini ile Hitler arum· 
da wku&ulan mülikatta Awıtarya it-

~. leri INlhaa.. menuu bahaolmaı •• 
~ ·~ Mitler Avuıturya itlerine fazla mücla· 

Çivi fiyatlan hale etmiyecefini vadeder siW ıörin· 
Çivi f abrikalan araaında fiyat müttü. 

birliii de.am ettiii için çivi fiyat• Diler ta'l:\ftan HiU.. njimiaia ma
ları yükaelmektedir. Birlik teıek- lum hidiae?erden "~ uafa uin • 
kül etmeden evvel l 1 kuruıa ka· muı )'iiziiaden laariçte Wr mavaffald. 
d --~-•-- • · • k'l b .. yet temin edelailmek i9n Avuıtarya 
ar --..nuı çıvmın ı osu u yu:ı· itlerine müdahaı..i teenit ettiii t.lalire 

den 15,5 kul'Uf& çıkmıttır. de yalm: bir merkezi Avrupa i,i. mıae 
• O takari bir me..ıe lral'f111nda lrahmt 

Lehistan adliye nazırı olma,.ız, belki 1riitün Avrupayı .... 
geldi dar bir mesele Dl'fUIDda balabilirm. 

Lelıiatan Adliye Nazın Möıyö Anıturyanm iatikWiyle claiına , .. 
kından a!ikadar olan lnsiJtere •• Wl

Çealav MihaloYiıki ve adliye müı· haıaa Fransanm da bu ite 1N,rano b· 
teıan Möıyö Yoliyen Sinıkf dOn lmmyacaklan !Ü"hc·:~~ir. Ha:i'°' 11.~ .... 
tehrimize ıelmitlerdir. Lehiıtan M. R. Necdet 
nazır ve müıtetarı tehrimize ıez· (:Alt tarafı 8 inci aayıfada) 
mek üzere ıelmitlerdir. 



' HAB~lt - Akt•m l'o.taaı 

Abdülhamit 
Fıkra müsabakası r 

Pratik Ha1Jat Bilgisi 
Ve 

Gözdeleri 
Tarihi tefrika: 18 

Ge~en kıaımlar1n hulaaaaı 

Yazan: lahak Ferdi 

Cafer •ianm kolundaki ıarı çan
taya koymuflardı. 

Cafer Aia sevinç içinde idi. 
Saray hademelerinden biri, e • 

linde fener le, ağa · hazretlerini 

En iyi, en süel fıkralan bize cön
dereceklerin yazılan; burada Defl'9di• 
lecektir. Yalnız 'bu fıkralann uzun ol· 
maması, seçme olması ve okunaklı 

yazıbnaaı lizrmdır. 

Ölüm olmasaydı 
Bir miruyedi ile upğı turdan, 

hurdan konuıuyorlardı. Mirasye
di: 

- Dünya ve hayat ne güzel de
di. 

Abdillhamit, Pariateki Jün Türk -
!erle muhabere ettiği vehemiyle (Nec
det) isminde bir Tıbbiyeli genci sa • 
rayda tuyik ve iıtiçvap ettirmekte -
dir. Bu sırada Abdülhamidin gözdele
rinden (Necmiseher) Hannn ile Pa -
riıli rakkase aralannda müthiı bri kıs
kançlık baılamııtır. Ayni zamanda pa
di§ahm damadı Kemalettin Pap ile 
Hatice Sultan arasında bathyan bir 
sevi:ıme yüzünden Kızıl Sultan kızım 
Kemalettin Papdan boptmıı ve Bur
aaya nefyetınittir. Halbuki Abdülha -
midin (Saadet) ismindeki diğer bir 
gözdesi bu esnada Tıbbiyeli Necdeti 
seviyor •.• 

Bağdat kötkünün önünden geçi- Uıağı cevap verdi: 
rerek arabanın durduğu büyük - Dünyanın ıüzelliği ölümle-
kapıya kadar götürmüıtü. Muha- dir. 
fız bey saraydan dıtarıya çıkama· - Ne söylüyorsun ıen, ölümle 
dığı için, ağayı içkapıdan teıyi et- dünyanın güzelliği araımda ne 
mitti. münasebet vardır. 

Bu sırada ikimıenin hatır ve ha- Utak güldü ve fU cevabı ver-
yalinden geçmiyen kanlı bir hadi- di: 
ıe oldu .. Cafer Ağa arabaya aya- - Eğer ölüm olmasaydı ıiz mi-
ğmı atarken, bir revolver ıesi iıi- raıa konabilir mi idiniz. gece uykum arasında bu kelime

leri hatırladım. Sabahı güç bul
dum. Şimdi Topkapı sarayına 
git .. O evrak arasında bu mektu
bu bul, bana getir! Bakalım Na
mık Kemal o vakit ne demek iı· 
temiı .. 

tildi.. Ve nereden geldiği belli ol-ıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiA=n-kiiiiiiaiiiiiiriiiiiiaiiiiii: iiliiiiiiMiiiiiiuiiiaiiimiiimiiiiiaer 

Cafer ıığa o gün T opkapı sarayr 
muhafızına iradei ıeniyeyi teblijl 
etmiıti .. Akıama kadar ıarayda 
bekledi .. Eski evrak rütube~: ~ 
Jime lime olmuttu. Kırmızı 
torbayı ancak geç vakit bulabil· 
mitlerdi. içindeki evrakın tetkiki 
belki de gece yanıma kadar ıü
reeekti. 

Alqam üıtü yaver Kazım Bey. 
Yıldızdan (Topkapı) ıarayma 
giderek, paditahın, mahut melc
tubu bulmadan saraya dönmeme· 
si hakkındaki iradesini Cafer A
ğaya ıöylemitti. Topkapı mu hafı· 
zı ve diğer hafız kütüpler el bir· 
liğiyle torbayı açmıtlar ve evra · 
km ~etJkikine koyulmutlardı. Or
talık kararmııtr. Şamdanlar yan · 
mı§ ve sarayın korkunç ıessizliii 
içinde bunalan haremağasmın 

beyni saatler geçtikçe uyu,mıya 
. bqlamıttı. 

Cafer ağa • (Namık Kemal) ir 
mektubu bulunmazsa • Yıldıza 
nasıl dönecekti? .. 

T opkapı sarayında aranan mek 
tubu gece yansına doğru bulmut· 
lardı. 

Saray muhafızı münevver bir 
adamdı .. (Namık Kemal)in mek· 
tubuna fÖyle bir göz gezdirdikten 
ıonra: 

- itte, dedi, Efendimizin ara· 
dığı mektup budur. 

Rutubetten kül gibi erimeğe 

yüz tutmu9 olan bu mektubu iki 
kalın karton arasına ııkıttırarak, 

Tefrika numarası : 31 

mıyan bir kurıun Cafer Ağanın 

ıol koluna isabet ederek, ağayı 
derhal yere dütürdü. 

Kapının önünde, elinde fener 
tutan bir hademe ile saray araba
cısından ve Cafer Ağadan batka 
kimseler yoktu. Gece yarısı bura -
larda §eytanlar bile dolqmazdı. 

Cafer Ağaya kurşunu atan kim
di? Ve Cafer Ağadan ne istiyor
du? 

Arabacı derhal yere atladı ve 
harem Ağasını kucakladı.. Kaldır 
dı .. Fener tutan hademe biraz da
ha yaklatarak Ağanın yarasını tet 
kik ettiler. Cafer Ağa metin bir a
damdı. 

- Koı:kmayın .. Ölmedim. Ya
ra kolumdadır. 

Diyerek doğrulmuıtu. 
Hademe del'hal Ajanın kolunu 

ııkb. 

Arabacı revolverini çekerek 
etrafı araıtırmağa başladı. 

Meydanda kimıeler yoktu. Or· 
talık aydınlıktı. Fakat ağaçların 

gölgesi altında saklanacak her· 
hangi bir adamı bulmak mümkün 
değildi. 

Biraz sonra ıilah ıeıine saray 
muhafızı da yetitmişti. Cafer A • 
ğa, muhafız beye: 

- Etraftaki nöbetçileri Gülha· 
ne bahçesine doğru koıturunuz .. 
Kur,un o taraftan geldi. Bu ada
mı bu gece behemehal bulmalııı· 

nız! dedi. 
Cafer Ağanın kolundan fazla 

kan akıyordu. Ağayı arabaya güç 
lükle bindirmiılerdi. 

Cafer Ağa arabacıya ıeılendi: 
- Yolda ilk göreceğin eczaha

nenin önünde dur! 

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

Gec;en kıaımlar1n hUllsaaı Beyin mevcut olmıyan bir muhatapla 
İlhami Bey. servetini kaybetmiş konuıtuiunu farkedebilirdi. Lakin çok 

bir Paıazadadir. Fakat, eski debdebeli ıeven insanlar ekseriya itlerine gelmi. 
hayatı terketmek ir.temiyor. Onun için, yen ıeylere gayri ıuuri surette dikkat 
kızı Türkln Hanımı Cemal Bey ismin- etınezler .• Dikkat etmek iıtemezler de· 
de bir zenıine vermek emelindedir. iil, etmezler ... Bu, bir aıık haleti ruhi
Halbuki, Türkinla Fikret sevi:ıiyorlar. yesidir .. 
İlhami Bey, Fikreti, oğlu gibi büyüt- Cemal Almanyada tahsil ıönnüt me
mektedir. Ona, kızdan vazgeçmesi için rasimperver bir delikanlınm askeri re • 
rica ediyor. Banka memuru olan Fik- veransiyle iğildi, adeta hutu ile: 
retin önüne, tet:ıdüf, Şadiye Hanını - Maalmemnuniye •• Ne zaman iatCJ'· 
isminde zengin bir kadın çıkarıyor. Bu ıeniz emrinize amadeyim. 
hanım, da delikanlı ile alikadar oluyor. llhami Bey tekrar telefona döndü ': 

- Bak, bak lcızrm.. Nitanlm ne lu-
Cemal Bey her ıeye rağmen ıenç tuflar, seni affetti. İtte yann aktam 

kızı elinden kaçırmak istemiyordu. O- yemeğine geliyor •• Tefekkürlerini söyle 
nun bulunduğu muhitten uzaklaımak, dim .• Peki peki, malum canım ani asabi 
Türkinın evine aidememek, hayatın buhran neticesi o münasebetsizliği yap-
hütün zevkini kayhetmekti.. tın.. Haydi haydi üzülme bu akf&ID 

Pek o kadar aotal bir adam değildi: erkenden yat, sabaha kadar sinirlerin 
Eter dikkat etae.,ydi, o da, Fiknt Bey yatışır .. Allah rahatlık versin yavrum. 
ıihi telefonun kapandıfını ve llhami Telefonu kapattı .. Kendi kendine: 

" - Doğruıu çok akıllı adamım!.. 

Ve arabaya bindi. 
- Ahhhhhh ... itte bir ikinci fe

laket ! 
Saray muhafızı batmı araba

dan içeriye uzattı: 
- Ne var, Ağa Hazretleri? Çok 

mu rahatsızlandınız 
Cafer Aia haykırmağa batla· 

dı: 
- Çantam yok ..• 
Saray muhafızı tataladı: 
- Aman efendim, saraydan 

çıkarken çantanız kolunuzda idi. 
Bendeniz gözümle gördüm. 

- Evet. Gelirken kolum· 
da idi. Hatta arabaya binerken 
bile elimde tutuyordum. Yarala • 
nınca birdenbire ıatırdım. Çanta 
elimden yere düıtü. Dikkat edin 
bakalım, turaları iyice arattırın! 

Çantayı arqtırdılar •• Bulama· 
dılar. Muhafız hayretle 10rdu: 

- Yolda dütiirlm.iJ olnnya11• 
nız, Ağa Hazretleri? 

Cafer Ağa ağzmı bir kant aça· 
rak bağırdı: 

- Arabadan içeriye girerken 
elimde idi diyorum ıana .•• Uf an· 
lamıyor muıun? Çanta burada e
limden düttü. Onu çarçabuk tey • 
tanlar çalmadı ya! .• 

Tekrar bir arqbrma daha yap
tılar .. Yolların kenannı, aiaçlann 
altını iyice gözden geçirdiler. Koı 
koca çanta, ku, tüyünden olsa bu 
kadar kolay uçamazdı. 

Cafer Aia: 
- Beni ıeytanlar takip ediyor 

galiba?! .. Ben timdi efendimize 
ne cevap vereceiim? Vallahi böy
le eli bot olarak buradan bir yere 
gidemem. 

(Devamı var) 

- Diye dütündü •• Ben mükemmel Ha
riciye nazın olabilirim ••• Ayni zaman. 
da da Maliye nazın... Zira, bu ilci iti 
birden hallettim-" 

Şimdi, Fikret, yanında bulunan iki 
erkeğin de haline acıyordu. ikisi de 
ne komik, ve ne merhamete pyanclı. •• 
Bahusus llhami Bey... Fakat, Cemal 
Beyi nde ondan afaiı kalır yeri var 
mıydı? ... Maamafih, biri aık, öbürü de 
senet tesiriyle küçüklükler yapıyor • 
du ••• 

- Birer kokteyl içelim ... 
- Aman, pekili olur ... 
Taraçaya çıktıhr. Küçük bir sofra 

batına seçtiler ... 
Y emeie kadar içtiler ... 

. . . . . 
Aradan iki saat geçtikten sonra, 

Fikret, klüpten çıktı. llhami Beye: 
- Ben zaten pansiyonumu tuttum

Siz merak etmeyin ... Ancak itler dü -
zeldikten sonra eve gelirim ... • Demi§· 
ti ... 

Fakat, zihinlerindeki elemi oyala • 
mak kaygııaiyle, o akpm, yemekten 
evvel, yemek eı.;.ıında, ve sonra, üç 
erkek epeyce içmitlerdi •.. 

Delikanlı, ıendeliyerek yürüyordu. 
Alnına rüzgar çarpsın diye, fapkasmı 

Hayatta mabtaç olacaj'lnıa ameli maUlmab 
kolayca ltreaınlz 

-43-
Nalul •• terctlaae bakin malafaadar 

Yazan: • Gayur 
Ayak pannafınm çarpılması: Par

maklardan birinin bir mafsalı oynar 
ve iki mafsalı birbiri üzerine bükülür. 
Bu ikinci veya üçüncü parmakta olur. 
Bükülen maf aal yerinde bir sertlik hu· 
sule ıelir. Bu aertlifin albnda bir çı • 
ba nveya fistül husule ıelebilir. Bu ra· ı 
hataızlık dar ve kı.. ayakkabılardan 
olur. Doktora müracat etmeli; parma. 
it yavaı yavat eılri haline ıetirtmeli
dir. 

Topuk ainıı: Ayak iskeletinin za. 
,nJamaaından ve fena ayakkabılar ıiy
mekten olur. Tedavisi iıtirahatla ve 
hazan da ameliyat yapdarak mümkün· 
dür. 

Bat pannaim çarpılması: Baı par
mak ikinci parmafın üzerine biner. O 
vakit bat parmağın üzerinde ve ayak
kabının tazyiki ile husule ıelmit bir 
sertlik görülür. Bunun tedavisi de a· 
yak paımaiının çarpılmaıındaki ıibi
dir. 

Ayakkabı 
AY AKK.ABI - Ayakkalunm ta • 

banı lüzumu miktan ıenit olmalıdır. 
Taralı tazyılmz, topuk alçak olmalı. 

Ayakkabı ayaia mümkün olduğu ka
dar intibak etmelidir. Çok ıeniı olur
•• çabucak bozulur ye ayafın sürtüı
meıi ile nasırlar husule ıetirir. Dar o
lur .. kanın cevelanmı meneder ve a· 
yafın etli kısmım harap eder. Kadın
lar yüksek ökçeli ayakka1:11 ıiymeme
lidir. Çünkü böyle bir ayakkabı bütün 
uzviyetine zarar verir. 

Ayak pannaklannm biçimini bo. 
zar. Bel kemiiinin çarpılmasına bile 
sebebiyet verir. 

Alet 
ALET - "Sebze bahçeleri, el itle

ri ve sair bahislere müracaat." 
AYGIR - Hara kelimnine müra

caat. 
u 

Asap 
ASAP - Vücudün merkezinden 

sathına muharrik tesirleri ve 
YÜcudün .. thından merkezine tahaaaüs 
eserlerini nakle hizmet eden uzuvlar • 
dır. 

Sırf hisse mahsus asabı olduiu ıi
bi sırf muharrik asap ve hem hiaaeden, 
hem tahrik eden asap ta vardır. 

Batbca asap rahataızlıklan sar'a, 
isteri ve U.bi ihtilaçbr. Bunlardan 
hqka yüz nevralji'in siyatik ile 
meerit te a .. p hastabklandır. 

SAR' A - Az çok mesafe ile ihtita
ci mahiyette asabi 'buhranlarla tema • 
yüz eden bir hastalıkbr. lki nevi mev
cuttur. 

ihtilaçlı sar'a: Vukua ıelmeden bir 
çok 1Ut veya ıün evvel rüyalar, dit 
ııcırdatmalan, titremeler, ııdıldanma
lar, ıtılhclan ihtirazbr ;ıe kendini bel-

çıkardı •• Etrafmdaa, otomobiller, tram
vaylar, piyadeler aeçiyordu. Fllkat, o, 
hiç kimseye dikkat etmiyordu. 

Bqında bir aiırlık vardı.. Gözleri 
karanyordu ••• istirahate ihtiyacı var· 
dı.... Yürüyordu •• 

Ne kadar ıittiiini tayin edemezdi.. 
Fakat, kendine ıeldiii vakit, ayak

lan onu, llhami Beyin evine ıetirmit
ti. 

" - Alııkınhk .... " diye mınldan • 
dı .. 

Batını kaldırdı. Pencereleri birer 
birer muayeae etti. Türkanm odası, 
karanlıktı. 

" - Demek yatmıı •• • Diye düıün· 
dü. 

Sonra, birden bile aklına Keldi: 
" - Mademki, buraya kadar ıel

diın, prültü etmeden, sokak kapısını 
açayım, kendi köıküme ıireyim... Ora
dan, bazı lüzumlü etyamı ala)'IDI ••• 
Yoksa, pansiyonda seril, sefil kalı • 
rnn ••• " 

Anahtan cebinden çıkardı .. 
Gürültü etmemeie pyret ederek 

kapıyı aÇtı. 

Dofrudan dofruya mini mini bir 
sofaya girilirdi. Oradan yatak odasına 
Ye hanyoya ıeçilirdi 

li eder. Tahribattan bir kaç sanİY' 
evvel "ora" iımi verilen alameti görii• 
lür. Bu, ya bir hayal görmek, kuvvet• 
li acılar, soğuk veya sıcaklık c!u~ 
nefes darlaımak, çarpınb, öğürtü gibi 
bir haldir. Sonra hasta bir defa bait • 
nr. Bayılır ve üıt üste düıer. Buno 
ihtilaç devresi takip eder. Vücut ger
ıin, gözler sabit ve yukan dikilnıİf• 
ElJer bükük, parmaklar aıkıtık, yü• 
morarmıt bir haldedir. Nabız dakika• 
da "120" atar. 

Y anm dakika kadar bu hal sürdük• 
ten ıonra ihtilaçlar baılar. Yüz kırı • 
ıır, gözler döner, kollar, bacaklar ha• 
reket eder, nefeı kesik ve gürültülü • 
dür. Dudaklara köpük gelir, haıta bö
ğürür. Bir kaç dakika ıonra içini çe • 
ker. Yavat yavaı turu avdet eder ve 
aar'a lcendiıini kaplar. O sırada sö• 
söylemekte güçlük çeker, hatırası :r:a• 
yıftır. Bahusus ayak parmaklan geri• 
lir. "Bu son hadiseye Babrinski hadi· 
sesi denir. Buhran her ay veya her 
hafta ve kadınlnrda bazan her adet 
gördüğü sırada tekerrür eder. Batka bit 
haıtalığın zuhuru ile inkitaa uğradıi1 

da olur. 

lhtilaçsız Mr'a: Bat dönmesinden ıoii
rekkeptir. Hasta baygın düter, sonra ~ 
lun bir halde kalkar ve gene iıine ba• 
kar. Dalgındır. Saatlerce uyku buhrarsl 
geçirir, bir kıımı sayıklamalara uirat• 
tazyik altında imit gibi olur. 

Sar'a buhranlan: Pityalizm buhrarsl 
ile kanttınlmamabdır. Pityalizm buh,.. 
nı gece olmaz, ani değildir, hasta buhrJ" 
nm iptidaıında ıuuruna maliktir. Sar'aJı 
hasıl olan sayhayı çıkarmaz, düıeceii .,, 
man kendine bir mesnet bulabilir. Yii• 
zünü kan basar .. tlıçkınr ağzına köp~ 
gelmez. Hararet dtı!recesi yÜkselrnesİ. 
parmaklarda Babinski hadisesi göriil• .... 

~ara çın acNltora muracaat etmet 
dir. Doktorun yapacağı tedavi usüllerl 
su ile tedavi, elektrik, Bronür dö pota•• 
yom dır. 

Dikkat: Bir nevi sar'a vardır ki: Bo• 
na Yakson sar'a11 denir. Mevziidir. Yüııt 
kol veya kalçada görülür. Bu takdird• 
dimağda araz var demektir. Cerrah 
kala tasını açarak tedavi eder. 

2 - Gebelik sar'ayı ekseriya teskiı' 
eder, ve tedaviye asla halel vermeJo 
Sar'alı kadınlar çoluk!anna meme verr 
bilirler. 

ASABI lHTlLAÇ - Küçük çoculı• 
larda görülen mühim bir marazdl1"• 
Sar'ayı andrnr. 

Arazı: Birdenbire bayılmak, Rözle • 
rin ve azanın dağnık hareketi, afızcll 
köpük hasıl olması, idrar ve mevaddı ır 
ita ifrazı •• Buhran geçtikten sonra çoc:ll" 
iun vücudunda az bir kırgınlık ka)ır. 

"Daha bitmedi" 

Fakat, hayrette kaldı. Zira, yatak o
dasında bir ıtık vardı. 

Kapının kilidi yağlı olduğu içiıı, 
hiç gürültü çıkarmamııtı. Fikret, ayale• 
lannm ucuna basarak yürüdü ... Aralı1' 
olan kapıdan içeri baktı. 

itte, gördüğü manzara: 
Türkan, bir koltuğa oturmuı ... El· 

lerini çenesine dayamıt··· Adt'ta sfen1'1 

ıibi duruyor ••• 
" - Beni bekliyor •.• • Diye dütü•• 

dü. • Yattı zannetmiıtim ... iyi ki, gii• 
rültü etmedim ... Yoksa, llhami BeY' 
kartı bütün ahitlerim boznlacaktı• .. 
Kim bilir, adam, nasıl bir manevr
çevirdijlme zahip olacaktır ... Cabuc~ 
buradan gideyim. .• Küçük çan~amı f•• 
lan alınağa lüzum yok ..• " 

Derhal geri döndü ... 
Fakat, bu sefer, acele ettiii içiıt. 

ayafını çarpb... Gürültü çıkardı. .. 
Türkan, içerden: 
- Kim o? ... Diye haylurJı 
Bu vaziyette yakalanmak fe~tıet 

olurdu ... 
Fikret, kapıyı hızla kapayıırak, •"" 

kaiın karanlığına daldı. Onc1an bit 
takıi seçiyordu. Atladı ve BP.\'ofhıtt' 
çekmesi emrini verdi .... 

(Devamı qaf) 
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Bedbahtlık içinde saadet J 
a..~-----
~ altmıı aekizinci kavga· ıandı:k diye birbirimize selim ver 

f)~ tallka karar verdiler. mememizi garip buluyorum. 
Ort le 

tıılc • ne evvel, bir a9k ve Kadm ıadece: 

ı ·~di~a.ci 7apmıflardı. Mü- -lyi~m ••• Sen nasılım? •ceva Atle.tizm - Du··n 1 ~elı·e.t.en -1.,· Je at 
~e~~ıYatlarmda:, temiz bir hını verdı.· 40 lıra feda olsun V t / • Uı u~ 

ı . tüze bir kızdı; • keza Ce - Oyalanmak için çok çalıtı· k l B .._, _J ._J • 
li~:ırınl •1 ~ekizinc:Ie yakrtıklı bir yorum. Birkaç kere ıeyahat ettim! Memlekette atletik ıporları oşu arı, Ofazua u enız 
~ rıdı· t' Al o d O s ? , k.z ' ıcaret a emın e epı en ne yaptın . nuıl ileri götüremiyoruz, bu i§e · 

Ikiıi :nıyordu. -. Ben de b~zi~kiler~e be~ab.er istediğimiz tekli ned~? ~eremiyo- qarışları qapıl' Jl 
le . ~. aıri düıünceliydiler ; lzmıre kadar gıttım. Enıttemın t§· ruz, anlatılır dert degıldır. U 1 

de l'i lllutterekti, Balolardan bi leri vardı da... Mutlaka her it gözümüzde lü-
lt :::ı~r se\rih§tilker; aileleri Sustular. Yanyana yürüyorlar· zumundan fazla büyüdüğü için-
le uzere, er es, bu iz- dr. Mübeccel: dir ki herhangi bir temas veya 
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1 

tnuvafrk buldu. Evlenip bal .. J bö" I b" ·· b k 1 eya.h r - Bizi beraber görürlerse tu- foy e y e ır muıa a a yapı a-
ndiikı ~ ı~e çıktılar. latanbula haf olur ... ·dedi.· cağı düıünüldüğü zaman parasız· 
ı, erının birinci haftaıında Iık, ıahaaızlıık hulasa hatıra gelen 
tında ilk b lt kt A - Hiç de tuhaf olmaz .. Niçin?. 

)tt ı:rı 1 çı 1• mma, bin türlü mü§külat gözönüne ge-eheınm1· a.a' b' b t Hem alemin fikri bana vız gelir. Ube yeMfız ır ıe ep en.. tiri lir ve nihayet uf ak bir hareket 
Ctel a • • · • k Bir tereddüt dakikasından son t~i . ' nneıının evıne gılme yapmadan meydana atılan mev-
ftı. İki taraf da: "Altta kal· ra, erkek sordu: 

l} ZU kendi kendine gömülür gider .. 
ı. Söz · r , s · · - Meı'ut musun? R" geçırme ı .,, ıyaıetı· Perıembe günü, Bursadan kal-

'kae~tt~. Seslerini yükselttikçe Kadın titredi; eski kocasına .kıp Yalova yoluyla lstanbula on 
" ltder. b kt 
'ellıekt a ı: iki kişilik bir atlet kafilesi geldi. 
ek en evvel ha.ılıyan kavga - Evet ... Sakinim ... Başımı din Bir gece otelde kaldılar. Perıem· 
.. 1 'dar sürdü. ikisi de yorgun liyorum. be ak§amı, cuma sabahı, öğle ve 

er. O gece bir yere çıkmadı- - Birile evleneceğini söyledi- aktam yemeği yediler. Cuma gü-

~··1 
ll eccel kocaımdan: Hodbin, 

· tdc kıntk k d" • be"' 
1 ' an, en ını gen· 
, •ıfatla . . • Ö"' d" k" a'b rını ışıttı. gren ı ı, 

. 'l.lıı Pek canııkıcı insanlar· 

1 ı,llda.ten amcazadesi Danif de 
ırıcının biri imif. 

Ceru 1 dk 11 de kanımdan: Kaba, 
atı •n, kibirli, ahmak, zevksiz 
~·~?nı iıitti ve öğrendi ki, hem 

l \iç iri . b" d lik i~0 tıye ır en metres 
t"trıu,. 

'Pe'k ,,. ldukl • · 
1 .roru an ıçın, gece ya· , 'n 
~. ı .~Yn odalarda uykuya dal 

' ~ı.ı, ~uteakip üç gün zarfında 
-bıaddar, Sonra banıtılar. 

~til a tıden ih1'aren, ltavgalar, 
' l'ah • i. lk ~t uzun fasılalarla ~evam 

la~. B~ı ~e, birbirlerinden kırıl· 
Ilı k ·~hırlerine adeta can düı

eaıldiler. 

' ~ih * * * kav 'Yet, bet yü~ altmış sekizin 
1\ d·~a, kat'i neticeyi verdi. Biri 

ıt tceıll!tnanlıkların ıaikaaile, Mü
ı, ~: Ceınale, r.ısızın bir tokat 
h,~ an birbirl;rine, şaıkın ~af 
ı, 1§hlaı·. Sonra, Cemal, yum 
;_ı.n~. •ıkarak, Mübeccelin üze 

k • .'-ldl'Udü. Mübeccel korku ile, 
"l'l. •• 

i •nı koruyan bir cocuk 
......... k -

, dı. C olunu yüzü hizasına kal-
• \oql'rtı 'tnal de vurmadı. Küfür 
• '- ~kla iktifa etti. Kadın: 

, h h_a herif! Kaba herif! 
\'"lleke~ıf ! -diye haykırdı.· Beni 
t~~ı 1•tedin ha? Senden boşa
' ltı ... 
......_ lia~ Allah razı olsun. 

. .. Ce.tı . 
ı-u .. ,.. a ınmnet biliyonun ha?. 

Utı ... 

ler. Doğru mu? nü Taksim stadmda yarışıldıktan 
· - Niçin &oruyonun? Senin ne sonra gene Yalova yolu ile Bursa· 
üıtüne vazife? ya döndüler. lstanbulda on müsa

--=- Öyle ise doğru ..• baka yapan bu kafilenin bize ka-

H d "' d "'·ı lk" ça mal olduğunu yazarsam çok - ayır, ogru egı ... ı ay 
evvel beni iıtediler. Tereddüt et· ki!i bu hesaba İnanmıyacak ve 

mutlaka benim hesaptan anlama· 
'dığımı zannedecek .. 

40 liraya yapılan Bursa - Ga· 
lataıaray atletizm maçının fU 
masrafını bütün memlekete ilan 

Kadın, ıuıtu. Bu suali cevapsız ettiğim gün yürekleri sızlamıyan 

tim. Daha doğruıu zahiren tered· 
düt ettim. Ret cevabı vereceğim 

muhakkaktı. 

- Niçin? 

bıraktı. vatandat kalır mı? .. 
- Çünkü beni hala seviyorsun, 

değil mi? -diye heyecandan ıesi 

titreyerek sordu.· Benim de ıeni 

hali ıevdiğim gibi ..• Sensiz yafa· 
yanııyorum. A:yrıldığımızclan iti-

baren, bunu, hergün biraz daha 
anladım. Düşündüm. Aramızda 
müthiş denilecek hiç bil'§ey olma· 
dı. Birbirimize hiç hiyanette bu· 
lunmadık. Mübeccel! Beni hali. 
seviyor musun? 

. . . . . . . . . . 
Uzun uzun konuıtuktan ve mes 

ut olmağa karar verdikten sonra 
tekrar ni§anlandılar; evlendiler. 
iki haftayı tam bir bahtiyarlık 
içinde geçirdiler. Fakat, on be§İn· 
ci günün akıamı bir etajerin sa· 
landa duracağı yer haıkkında, ara 
larında kavga çıktı. Tıpkı eski 
kavgalardan bir tanesi .. , 

KemafiHabık birbirine küfür 
ettiler; bağırdılar; ailelerinin kirli 
çamaıırlarını ortaya döktüler. Mu 
hayyel hataları birbirlerine attı· 

lar. 

Nihayet, yorulup sustular .. Bir
birlerine teessüfle baktılar. 

Spor tetkilitrmız yekdiğerine 
yakın şehirlerimiz arasında her 
ıene bütçesine koyacağı bir mik· 
tar pata. ile. görünüşte küçük, ha· 
kikatte lae en tittyük lema•lar· 

programı içine alsa bugün Burse 
gibi artık atletizm varlığına ta· 
manıiyle sahip şehirlerimizi bu
rada kolay kolay tadat edeme· 
. ' yız .... 

Bursa San' atki.ran Gücü atlet· 
leriyle Galatasaray genç atletler; 
arasında 'Taksim ıtadında yapı 
lan müıabakalar taze adalelerir 
çarpışması itibariyle en zevkli 
bir atletizm günü oldu .. 

Hareket hatbnda yer alan bü· 
tün koşucular, ancak sayılabile
cek miktarda az olan müsabaka· 
larmdan birini, büyük heyecankı· 

içinde yaptılar. 
Taksim stadının ilk defa gen ' 

atletlere hazırlanmış olan pistindr 
büyük derecelerin tutulması bi: 
parça güç olacaktı. Şu kadar k; 
h'er kazanılan müsabakanın dere· 
cesi ve onun galipleri teker tekr 
,ayanı hünnetti. 

100 ve 200 metre birincisi Ah 
~h1 • • • lıte tekrar bqlanııtlardı. Böy· met artık göz dolduran bir atlet 
~ile .. a.y kadar ayrı yafadılar; lece devam edeceklerdi. Bu kavga haline geldi. 

" ~ . 
lr, .\J enınun olduklarını san· yeni senenin birinci numarası idi. iki yüz metrede Fikretin gü-
lttQ, ~~~ı ayın sonunda, bir Artık boıanmıyacaklardı da .. Biri zel yarı§t Ahmede iyi bir galibi
'r. ~·· rulbedayi'de karıda§• birlerinden ayrı yafayamadıkları· yelten ziyade parlak bir derece 
İle ~becce.J, hemşiresi \•e eni§· nı biliyorlardı. Fakat, yanyana da, kazandırdı. 
l'ııl\li ~aberdi. Batını çevirip kavga etmeksizin geçinemiyorlar- Arkadaşları arasında Amerika
! d~ ~~tınemezlikten geldi. Ce dı. Bu bedbaht aileyi kurmadan lı (Karın) unvanını ta.şııyan emek-
.~'da ır arkadatile beraberdi. mes'ut olmalarına imkan yoktu. tar Aslan Haydar, 400 metrede 
1
t ı !t 0 na h" b" ·· 1 b · f d k" ·· 1 · () ın le ıç ır fey soy eme- (Hatice SUreyy a) u mevsım zar m a ı guze ya· , h: lab~~e~~hligöri~ ~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~
'ldtı Yeca.nını gizlemek için: 
h n. \tar • · Qİı-k azızım !,, dedi. • •••• 

'itıde ats Riin ıonra, Takıim hah- 1 
eıa.d .. f . 

S A ·1 i Enin 
Yer1li Mal 1l tır t· elitt h u ettıler. Cemal Mü 

1lli 'b:1• ahçede her sabah gezin 
• h , l ll'di D __ 
''l\ihe • uuraya mahıuı gel-

!tr t- Cce} onu .. •. b" h · •>etıd gorunce ır O§· 
~ eledi. 

~ll'._J 
' ~. '~~laıarak: 

"'ti • ._, d" 
·•• " • •Y.e ıordu.• 

Sergisinde 
açhğı daireyi mutlaka ziyaret - ediniz. J 

~- Orada f aideli yenilikler bulacaksınız. 

Dün ilk hafta olmasına rağ

men Veliefendi çayırına oldukça 
at ve yarı§ meraklısı gelmi§tİ. 

Birinci koşu, saat üçte Ceylan, 
Dağ kızı, Kader ve Cap adlı dört 
tayın iştirak ettiği üç ya.ndak 
yerli yarım kan lngiliz koıusu idi 

Start çok iyi. Viraja kadar tay· 
lar toplu bir halde geldiler. Dfü' 
yolda bütün atlar birinciliğe ka · 
vuşmak için koşuyorlar. 

Potaya Boy ile Ceylan birinci 
Dağ kızınm önünde olmak üzere 
Kader ikinci geldiler .. Kader çol< 
kuvvetli taydır. Yalnız idmanı 

çok tahammül edilemiyecek de • 
recede ağırdır. Yoksa bu tay iyi 
kullanılarak idman edilse kolay 
kolay geçilmez. 

Birinci gelen Ceylan, 1200 met
relik mesafeyi 1 dakika 24 sani
yede aldı. 

Günün en heyecanlı koşusu bu 
oldu. Müşterek bahiste daha zi· 
yade Barcs üzerine oynanıyordu. 

Atlar ringe çıktıkları zaman 
Nanıucun çok neşeli olduğu gÖ· 
rülüyordu. Bu kıymetli at neşe Vt: 

§etaretini bütün koşu müddetince 
brralanadı. 

Start çok iyi idi. Nansuc numa· 
rayı almış, önden kaçıyordu. Vi· 
rajda Barcı ve Bayard hücum et
tiler. Fakat Manıuc ben bugür 
gideceğim demişti ve gidiyordu. 
Neticede okşama okşama Nansuc 
birinci, Bayard ikinci, Barcı üçün· 
cü oldu. 

Nansuc 1600 metrelik mesafe-

yi 1 dakika 40 saniyede aldı. 
Mütterek bahiı gişelerinin önü 

adamakıllı dolmu§ bir halde, ek-
seriyet Rüzgar ve Mes'ut üzerine 
oynuyor. 

Tabii . tahminler, ileri sürülen 
fikirler gırla gidiyor. Biz tahmi· 
nimizde Hakanın geçeceğini yaz
mıştık. Hakanın geçileceğinden, 

koşuyu muhakkak surette Mes'u· 
dun alacağından bahaedenler pek 
yok. .. 

Birinci start yanlı! oldu. ikinci 
start iyi .. Atlar toplu bir halde vi
raja doğru geliyorlar. Virajda 
Hakan numarayı aldı. Düz yolda 
ayni vaziyette ka~arak iki boy 
ile birinci, arkasından Mes'ut i
kinci, Melruk üçüncü geldiler. 
Hakan 1200 metreyi 1 dakika 25 
saniyede aldı. 

Saf kan lngilizlere mahsus o· 
lan handikap koşusuydu. Bu k.o· 
şuda müşterek bahis meraklıları 
daha ziyade Pieper üzerine oyna~ 
dılar ve böyle oynamakta çolC 
haklı idiler. Fakat Akif Beyin • 
Bekarı ile Casbadaliasr Pipere bi
rinciliği kaptırmadılar . . 

Start çok iyi verildi. Düz yolun 
sonuna kadar Piper önde gitti. 
Viraja yakın Bekar ıokuldu. Vi· 
rajda Bekar onun arkuından 

Casbadalia sıkı bir hücum yaptı
lar. Düz yol tam bir mücadele ile 
geçti. Piper, potaya kadar iyi 
geldi. Tam Potoda Casbadalia ta
rafından bir burunla geçildi. 

Mütterek bahis oynıyanlar, bu 
rıslarmdan birini yaptı. Zuhurata koşuyu kazanan at üzerine oym
tabi miisabakalarla daima idman yanların çok kazanacaklarını tah
iistünde duran Haydar, bu mesa· min ettiler. Fakat hasılat ayni 
fe için olc'·~kça haztr bir atlettir. mal sahibine ait iki hayvana ol
Bu mesafede ikinci gelen Suat maaı dolayısıyle Bekar ve Casba
mağliibiyetini deniz idmanlannd<' daliaya taksim edildiğinden 
aramalıdır. gagnant oynıyanlar ancak 180 

Rakibini kendi gidişine uydu· kuruş alabildiler. 
ran Cemal, bu ltabil müsabaka· Casbadalia 2000 metreyi 2 da· 
larda her zaman olduğu gibi bu kika 9 saniyede aldı. 
defada 800 den kolaylıkla galir Dört ve daha yukarı yaıtaki 
çıktr.. yerli yarım kan İngiliz at ve kıı· 

1500 metreyi Teoharidis rahat raklara mahsus olan handikap ko· 
bir koş1! ile ltazandı. lki sene ev- şusuydu. 
v el Bursada Semih v~ Enverin Koşu çok heyecanlı geçti. Yıl· 
buhnduğu 4X100 bayrnk tn.krm'ı- dırım birinci, Selten ikinci, Nona 
nı mag1up eden Bursalıla! bu de· üçüncü oldu. 
fa gene Galatasarayın genç takı- 188 metreyi Yıldıırım 2 dakika 
mmı yenerek sahadan Palip çık· 3 saniyede aldı. 
tılar!.. 1600 ile 4X1500 bayrak Çifte bahiste Hakan, Barcı oy
ko~ularını Galatasaray tak :mları nıyanlar benim gibi kaybettiler. 

Kazandı. Fakat ringte Nanıucun neşesini 
Bur~eı.hlarm atletizm ka-:lrosu görüp de gene benim gibi Nansuc 

birkaç !ene e\·veline naz~r.:: n bir, Hakan oynıyanlar 4 lira yetmiş 
nihayet iki kişi müstesna tama· beş kuruş aldılar. 
miyle gençlerden mürelckeptir. ==---,~=====~==== 
Yanm mukavemet koşula~ma çok Dünkü kayık 
ehemmiyet veren Bursalılan ber 
Fenlandiyalılara benzetiyorum. yarışları 

Üç adım atlama birincisi Şem· 
si ile 1500 bayrak yarıtında ko- Mıntaka kürek te§vik müaaba· 
şan lbrahim muvaffakıyetleri er kalarının ikincisi bu gün Anadolu 
yakın atletlerdir. hisarında yapıldı. Havanın k11-

Mıntakalarımız arasında atle- men muhalefetine rağmen yarıt· 
tizmin inkişaf çarelerini her ta· lar çok muntazam oldu. 
raftan evvel keşfeden Bursalıia' Umumi tasnifte Beykoz 58 ptl· 
kim ne derse desin gözümüzü 'dol- vanla birinci, Galatasaray 46 pu· 
duran en yükJii k adroya sahiptir· vanla ikinci, Haliç 14 puvanla il-

1 çüncÜ, Beykoz 8, Galatasaray 24, er. 
timer Besim Haliç 2 birincilik almı,lardır. 

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

HASAN aş bıçağile Aylarca Traş Olmak Mümkündür 
Bu fevkalade Hasan tra§ bıçağının <.;y ı(; meziyetleri vardrr 1'i &aymakla tükenmez. Bir artet Hasan bıçağının, bir, iki, üç, dört nu • 

maralı gayet keskin tarafları vaıdrr. Her bir numara ile bet gün arka arkaya ııra ile traş olunuz ve bi.-:tumaralı taraf körlenmeden 1.:inci 
nuınaraya geçmeyini~. Birden dört numar~ya kadar bıçakla Iaakııi yi .-mi defa trat olursunuz. Sonra alelUde bir bardağın içi toparlak ta 
re.fına Hasan traı bıçağını kuvvetli ıürterek eıkiıi kadar keıkin bir hale ifrağ mümkündür. Bu suretle yalnız bir adet Hasan trat bıçafı 
ile aylarca huzur ve neıe içinde tra§ olacakıınız. 

Basan ve Markasına • • 
ısmıne 

Bir adedi Beş Kuruştur. Hasan Ecza Deposu. Toptancılara Tenzilat. 

BI lk 
Yüzme 

Müsabakaları 
V AKIT gazeteıi her ıene oldu· 

ğu gibi bu sene de bUyük yüzme 
müsabakaları tertip etmİ§tir. Mü· 
aabaka.lar 10 Ağustos Cuma gü· 
nü Yapılacaktır. Her ıporcu gence 
açıktır. İ§tirak için VAKiT gaze
tesine §İmdiden müracaat ederek 
iaiııı yazdırmak kafidir. Kazanan 
lara mük&f atlar verilecektir. 

r'1lluı11ntltnTIIUtt11nnUlfllUllll ..... Q11111••1A11tlll~ıttınPıtftntntıın111t1llllll1InnnıtldlllnllQmııllll1Hllllllln111'.Untnltlllltn1nptlltnHttM11Rllfllln~~n11 

~Para, her kilidi açan bir anahtardır ı 
(~ ~~' 
~ /,., 

Siz de 
İŞ BANi~ ,«\Sl'n
dan birer kumbara 

alınız. 

'.;~ 1 
-. ~ 1§ 

~ ::: 
~ s 

~YL.' ~ 
E. 

i 

iş ban kasından kum~ 
bara alan on binlerce il 
vatandaş, biriktirdikleri 
para ile, bir kaç sene 
içinde, birer sermaye 

:: 

ve iş sahibi olmuşlardır. =ı 
i 
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V AKIT gezinti kuponlarını toplayınız 

\ 

~ 
~ . \ ~, 

~halıilı•· ve 
' 

AQrıların ve so{Juk a lg ı n lıQ ı nın seri 
kali tesirli devası, ambalaj ve komprime~ 

lerlnde $.a l.§meti farıkasın ı taşıyan ha· 
kiki ASPIRINdir, "" . 

lsrarla tJ.\SPİR• 
2 ve '20 1<omorımeıı1< ambıı.• :ıılııro a bu lunur -..~.-. .----... 

o 

cın 

df<1TJ<j 

arddofaur 
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lstaabal Ve ~rakya Şeker Fabri aları 
Ttlrk Anonim Şirketinde • & 

Fabrikamızda çıkarılmağa baılanan yeni sene mahsulü toz ve kesme tekerler 29"Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her istiyene 
satılmaktadır. Fiatlarımız eakiıi gibidir. Yani İltanbulda Sirkeci iataıyonunda veya depolarımn;da araba veya kayıkta teslim 

~UUBl~B Kristal toz şekerin kilosu 36,1s ~8D~ı~t8 ·~0P se~erin ~HUSU 39,so Kurustur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon ba§ına be§ lira indirilir. lııtanbul haricindeki yerlerden yapılacak, aiparitler bedelinin yüzde yirmisi peşin ve üıl 
~arafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir.Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet mÜ§teriye aittir. Gönderilecek mal şirket tara 
ından müıteri hesabına sigorta ettirilir. Siparit bedelinin tamamını gönderenler için ıigorta ihtiyari olduğu gibi en az bet vagon sipariş ederek bedelinin tamamını 
Peşin ödeyenler vagon başına be§ lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres: lstanbulda Bahçekapda D5rdüncü Vakıf Han. No.40- 30. Telgraf adre!:: lttanbul, Şeker. Telefo:ı No 24470. F.T.2 
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Fethiye sahilinde 
bir Italyanın öldü
rüldüğü söyleniyor 

Çocuk 
Sahifesi bilmecesinde he
diye kazananların listesi 

Çukulata kazananlar 

1 - Kütahya istihkim taburu ikin· 
ci B. K. Kadri Beyin kızı bilgi 2 -
Üsküdar Hikimiyeti milliye caddui 
150 Abdullah 3 - Babçekapı Yıldız 

han lnnail 4 - lstanbul ticaret mek
tebi 1081 Sadi 5 - Ortaköy yeni mey
hane sokak 29 Sadettin 6 - Çenber· 
litaı Turan apartımam 1 Osman 7 -
Cümhuriyet orta mektep 275 Hüsni • 
ye 8 - Fatih Saraçhane 157 Nahide 
Leyla 9 - Etyemez Sultançqme Ça
vuı zade 37 Ekrem 10 - Eminönü ga
zeteci Dimitronun çırağı Kori 11 -
Beyoğlu 31 inci mektep 37 Nermin E
min 12 - Kasımpafa 7 inci mektep 
35 Salih 13 - Fevziye lisesi 385 Azi
me 14 - Beıiktq ıhlamur Yıldız cad
desi 29 Jülbenk 15 - Balıkpazan 10 
M. Reıit 16 - Ar.ıpcami kutu çıkma· 
zında 7 Şahabettin 17 - Gedikli kü • 
çük zahit mektebinde Emin Nedim 
18 - Galata Papazyan han 4 Süley • 
man 19 - Galata sahil sıhhiye merkez 
mcmurlanndan Raif Bey oflu Şakir 
20 - Betiktq Abbas ağa mahallesi 
23 Kavmakam Tabir Bey oilu Alied
din Bey ve Hanımlar. 

• - Son~ yann -

···.SİYASET . . 

A. vusturya meselesi 
bitmedi, başhyor! 

(Baş tarafı üçüncüde) 
set meaeleainclen bu nkamn ilk neti
celerini ıimdiden söylemek J,üyük bir 
cesaret sayılmaz: Bankada Alman -
yanın yakından alikadar oldufa teenüt 
ediyorsa Almanya ile 1 talyanm araar 
adamakıllı açılacağı gibi Avusturyaya 
ltalyan ukeri girdiii takdirde de cli
ier dnletlerin 'Ve bilhaua YucoalaY· 
ya buna J,isane kalnuyabilir "e ka
lamaz. 

Avusturya meselesi bitmiı delildir; 
yeni haılıyor" .. 

M. R. necdet 
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"1 numaralı halk düşmanı,, denilen 
haydut kimdi, nasıl öldürüldü? 

Şimdiqe kadar kadınlar saqesinde kurtulan 
Dillinger'i ele veren gene bir kadın oldu 

· Hepsine ancak en ıon dakikadı linger itin farkına vardı, adanıl~ 

Con Dlllln§er morgda •.• 

Amerika haydutlarmın en kor
kuncu, en tehlikeliıi olan Con 
Dillinger'in Şikaıoda öldürüldü
ğünü,· birkaç ıün evvel, telgraf
lar haber verdiler. lami, Amerika
hükUmeti tarafmdan, ortadan 
kaldD'llmaaı llzım tehlikeli adam
lar listesinin batma "1 numaralı 
halk dü,manı,, diye geçen bu hay
dut, bir yıldan beri aranıyor, fa
kat bütün Amerika polisinin se
ferber ec:lilmit olmaıma rağmen 
bir türlü yakalanamıyordu. Ame
rika hükUmeti Dillinger'i ölü ve
ya diri yakahyana, yahut ele geç: 
meaini temin edecek bir ip ucu 
verene bir servet denebilecek de-

hayab paha11na bunda muvaffak 
da oluyorlardı. 

Dillingeri yakalamak için tim· 
diye kadar bir çok tuzaklar kurul
muf, fakat kadınlar üzerinde bü
yük l:iir teıiri olan bu cür' etkir 
haydut, her defumda kendisine 
alaka duyan hir kadın tarafm
dan kurtanlmı . Fakat ne ga· 
riptir, ki ıon defa onu ele veren 
ve yakalanmuma sebep olan 
gene bir kadm olmuttur. 

Telefonda ltlr ees 

mevzuubahis iıin ne olduğum· rımdan ikisi hemen yanına ~e 
anlatmıtbm. mit bulunduğu bir sırada ıerıY' 

"1 numaralı halk dütmanı,, nır doğru sıçradı, iki büklüm bir ._. 
yanın.da çok pzel iki kadın var· ziyette yan sokağa doğru kotın1Y• 
dı. Bilet aldıktan ıonra ıinemayr batladı. 

1 rirdi. Sağ eli bir ıimıek ıüratiy " 
b. . . ~· Tam iki saat sinemanın önün pantalonunun ce ıne gırmıf, 

de duran otomobilimin içind, ayni ıüratle büyük bir revolv~ 
büyük bir heyecanla bekledim meydana çıkarmıftı. Fakat bu sil 
Bu fırsatı kaçırmamak, haydudr rat ne kadar pyanı hayret oturt• 
ölü veya diri ele geçirmek Jizıhı olsun haydut çok geç kalııuftJ• 
dr. Fakat nasıl?. Bu sual beynim" Revolverini henüz kullanın~• 
bir burgu ıibi deliyordu. Eve' vakit bulamadan _ilk kurtun. ~o~; 
nuıl?. Sokak çok kalabalıktı, si· süne girdi. llk kurşunun tesırıY 
nema çıkıtında iıe daha kalaba· sendeliyen Dillinger yere düt'?e• 
lıklatacaktı. Bu kalabalık arasın- den önce ikinci kurıun beynıı>' 
da Dillinrer, itin farkına vannca. girmitti. Bundan sonra kurtunl•~ 
kaçması kolay olacaktı. Atet el· haydudun üzerine bir yağmur sı· 
mek de fevkalade tehlikeli ola· bi yağdı. 
cakb. Ahaliden birçoklannm öl 81dUkten sonra •• 
mesi tehlikeıi vardı. "1 ·numaralı h8:lk düımanr,, ar 

Haydudun sinemaya girerker tık fenalık yapamıyacak bir bal' 
hiçbir §eyden tüphelenmediiine getirilmişti. Yanındaki kadın111 
emindim. Otomobilimin hemer hafifçe bacaklarmdan yara1aır"1 k kt .., o• 
yanından pek sakinane bir tavır· mıtlardı. Fakat or ugumuz 
la ıeçmiftİ. Pantalonunun arka mamı§, halktan kimıenin buf111' 
cebind.t v· lür tabanca kendiabaJ ı,u. kanamamııtı. • 
belli eaiyorôu. Haber tüyu bulur hulmaz m~ 

Sinemadan ~ıkıyor hit bir kalabalık hadise mahallı-
Saat 23 ... Sinemadan ilk seyir· ni doldurmuıtu. Bunlar arumdl 

ciler çıkmıya bqladı. Dikkat b· ellerindeki mendilleri, gazeteleri 
ıilmittim. Birdenbire Dillingeri haydudun kaldmmlara ;ayıl_., 
ıördüm. Sinemaya beraber gir • kamna bulaıbrarak kemalı ebedi' 
dili kadınlann biraz pefinden miyetle saldıyan batıra meraklı" 
müsterih bir tavırla ilerliyordu lan görülüyordu. 

recede mühim miktarda para mü-
--- Kimyager ___ ,. kifatı vaadetmiıti. Fakat bu pa-

raya, macera dütkünü adamların 

Dillinger ıeçen pazar ak§&mı 
Şikagoda, on bet kitilik bir poliı 
kuvveti tarafından öldürülmüt· 
tür. Bu kuvvete riyaset eden, A
merika emniyeti umumiY.e müdür
lüğü erkanından M. Punia'tir. 

Yanında çetesi efradından kim· Dillingerin cesedini alıp mor~ 
seyi farkedemedim. Her halde götürebilmek için 150 polisin 1•. 
ıüphe uyandırmaktan çekinmiı nm saat halkı dağıtmıya çalııuı• 

HU S A MEDDİ o kadar çok bulunduiu Amerika-
Tam idrar t&hlili 100 kuruttur da bile, ıimdiye kadar, kimıe hak 
Bilimum tahlilit. Bahçekapı: kazanamamıtb. 
Emlak ve Eytam Banka11 kar· Kimdi, neler yapmı9tı? 
ıııında izzet Bey Hanı 

HABER 
. .l\kşa.m Postası 

idarehanesi: ISTANBUL AN· 
KARA CADDESi - - --re1snı Adreel ı lSTANBUL BAB&I& 

Telefon Yazı: 21811 idare: HS'70 

ABOnE ŞERAiTi 
1 1 • u •1bls 

'l'llı1d7e: 120 MO 880 Ul50 &,.... 

llcıaelıh llO Mo MO 1110 

ıLAn TARiFESi 
ncareı Dl.alarmın •tın U.60 

RNml DAn1ar 10 lnınııtur. 

Sahibi ve Neıriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

llulldılJ yer: (VAJllT) HaUıuaa 

Sultanahmette 
San'at Mektebi 

Sergisini Görünüz. 

3 Ajuatoı Cuma Gllnü 

17 1• kadar açıktır. 
(4082),/ 

Dillinger, iki ıene önceye ka· 
dar fena töhretini kazanmamıftı. 
1932 ıeneainde, bir hırsızlıktan 
dolayı mahpus bulunduğu, lndia· 
na hapiıhaneıinden çıktıktan son
ra teakil ettiği çetenin hayret ve 
dehıet verici maceraları onun 
tanınmasına sebep ol~uıtur. Dil· 
linıer çetesi güpegündüz en bü 
yük tehirlerin en itlek caddele
rinde bankaları basıyor, memur
lan tehdit ederek, icap ederse 
öldürerek kualardaki paraları 
alıyor, ıonra zırhlı ve makinelitü· 
feklerle mücehhez otomobillerine 
atlayıp kaçıyordu. 

Çete, az zamanda Amerika po· 
liıinin bata çıkamadığı müthi:
bir teıkilit haline gelmiı, Dillin
ger Amerikanın "Yeni Alkapone,. 
si olmuftu. 

Dillinıer çetesinin bir ıene 
zarfında öldürdüğü zavalhlarm 
sayııı yüzden fazladır. Otuz bir 
Yatında cinayetlerinin cezasmı 

hayatiyle ödiyen Dillinıer tek ba· 
tına, 35 adam öldürmüttü, ki bun· 
lardan 20 si polis memurudur. 

Çete efradından birisi poliıir 
eline geçtiği zaman arkadaşları 
hapishaneyi basmak cüretini bile 
gösteriyorlar ve bir çok polislerin 

Bir aenedenberi bu ele ıeçmez 
haydudun izi pefinden kotan, fa· 
kat bir türlü muvaffak olamıyaıı 
M. Purvis, cumartesi günü akta· 
mı bürosunda çalqırken telefon 
çalmıı, bir kadın ıesi ona: 

- Yann alqam, haydut Dil· 
linger Biograph ıinemumda 
"Manhatan Meldrama,, filmini 
seyredecek, sinemaya kendi oto • 
mobiliyle ıidecektir ! 

Dem ittir. Meçhul kadmın aöy
ledikleri bundan ibarettir. Tele· 
fon bu sözlerden ıonra kapatıl
mış, tek bir kelime ilive edilme· 
mittir. 

Polis amiri bu haber üzeri~ 
derhal faaliyete geç.mit, en emin 
ve mahir polis hafiyelerinden or 
betini yanma çajmnıf, ertesi ıü· 
nü mühim bir it için hazırlanma
lannı söylemittir. Sivil polislere 
bundan bqka bir teY söylenilme 
mit, yapılacak "mühim it,, hak
kında malWııat verilmemittir. 
Bunun sebebi ise Dillinıerin pel 
nüfuzlu bazı doıtlannın polir 
müdürlüğü dahilinde bile bulun· 
duklarr tüpheıidir. 

Yakahyan polis anlatıyor 
Sözü burada, poliı amiri M 

Purvis' e bırakalım: 
"- Pazar ıünü, Dillinger ıi· 

nemaya geldiği zaman, adamla· 
rımdan on beti sokakta tara11ut 
mevkilerini almıt bulunuyorlardı. 

olacaktı. ıı icap etti. 
Dikkatli bakarak tüpbesin= Parası kalmam19mıydı 

celbeıtmek korkuauyle ancak a· Son dört ay içinde ıade banlc9' 
yaklarma bakıp nereye gittiğini lardan 100 bin dolar çalmıt ol~ 
gözetliyordum. Dillingerin üzerinden 2 dolar, 

Tabancam aai elimde, par- çent ile, Evetin Piketti isimli ge119 
maiım tetiğin üzerindeydi. Oto· bir kadının fotoğrafı çıktı. 8d 
mobilimin yanından ıeçti. kadın Dillingerin çetesinde çalf' 

Adamlanm kaldmmm ıağ ve ıanla;dan biriydi ve onun ölii' 
soluna, her sokak batına daiıl- münden bir müddet evvel bir ba1I". 
mıılardı. Hepıinin gözleri hare· ka ıoygunu esnasında ele geçe~ 
ket iıaretini verecek ıol elime hapse tıkılmıftı . 
dikilmiıti. K.rmızı roplu kadın 

Dillinger, polis tarafmdan ~· 
Dillinger otomobilimi geçer ummamak için akla ıelmez çatf" 

ıeçmez kolwnu kaldırdım, fakat lere bat vurmuftu. Ameliyatla ç" 
tekrar apiıya indirmek harekete nesinin ve burnunun teklini el~ 
geçme iıaretini vermekte tered· iittirmiı, bıyıklarını uzatarak •.:ı 
düt ediyordum. Biraz evvel an- yaba boyamıı, saçlarını da af"' 
lattıinn tehlike, halktan bir ta· renge çevirmiıti. Parmakların! 
kım m••umlann öldürülmesi teh· d b. "d •okar...-- uçlarını a ır ası e .. d-
likesi· aklımdan çıkmıyordu. parmak izi alınamamaıı için t:cı-

Ya,tım atetl bir almııtı. Fakat bütün but d 
Fakat haydut gittikçe uzakla· birler kıskanç bir kadına k~, .. 

ııyordu. Aramızdaki mesafe oı: koyamadı. Kim olduğu a~lat\bl
metreye çıkmıttı. Tereddüdümü mıyan bu kadın kumızı ~ı~ e ~ 
yendim, adamlarım niıancılı~ se giymif ?ld~.ğu halde hadııe 1'~ 
mahir ve ıoiukkanh kimselerdı. . numda bır ~~~~ durmufİind' 
Tehlikeyi ve meı'uliyeti göze ala· linger yere duıtugu s1rada. ~ ,,
rak itareti !erdim. Sivil poliıleı tuttuğu kırmızı bir ~aranfıl~ 0;1f' 
bulundukları noktalardan ayrı · üzerine bırakarak suratle k ç 

larak hayduda doiru ilerlemeif tır. e~ 
batladılar. Bu suretle Dillinıer Polise telefonla haber v~r' 
bir polis çemberi ara11na ıirmi~ ses;n sahibi olması muhııkka 1,-

1 du Yılan bu kadın kimdi?· Bu, • 0 
o uyor . . 

Ukin nuıl oldu, bilmem, Dil- tılamamııtır, 


