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Kanşıklık devam ediyor 
iki şehir zaptedildi! 
Viqanada Parktaki alıali 

üzerine ateş açıldı -· ·····-· ......................... ---------··············--------
Yugoslavya ya kaçan i 1 Hududa Macaristanda 
Naziler tevkif edildi I_ mi ~s~~r -~~~<!_er~i ? 

İ Hitlerın elçi tagini devletleri kuşkulandırıyor 1 
·- 1 ······-·--····--·-····-....... --·--· ... -----···-·--·----···-------........ -----------------,,viyana, 29 (A. çesindeki balkın üzerine alet aç · ''l ı• • • b• A.) - Gratz · tıklan anlaıılmııtır . .Şqkına dö . 

q gar meza ımının ır ı'Jan bildirildi nen ahali her tarafa k~çıımıyc 

ı k l A d• ? iine ıöre, dür bqlamııbr. Opera caddesinde, ay ) p ançosu ne ır • ı .qam, ~t H: ~e_çe~l~rden b~r kiti telef olınut 
1 raddelerınde J\' ıki kitı de agır yaralanmıtbr 

l ~uz • • d . . ı>olfusun hab · Gratz ıehrinde ıon derece bir he· 
_.._..,.... . ayı 1~!1 ~ • yapılan ıık~ncelenn sayısı runu taziz İÇİD yecan hikimdir ve yeni hidiselt-

zcbr; muhabınmızın telgrafını ıbretle okuyunuz kotu meydanın - sah çıkmasından endite edilmekte . 
Soı-. , . , Avoıturyının ık , • , , • 

· .,,., 26 (Hueuat) - Bulıa· da Boiukeaen muhtarı lımail, iki da ıcra edilf'.n Roma sefiri Rintelen dır. Styna nın ıaır yerlerındt 
Türklere ~ılaa eziret, Karavulu Sebri ye Kerim, etki merasimi miitetaıkip, tebrin muh- kayda ıayan bqka hiçbir vak', 

' .uliim ıittilrçe tidclet ke.. muhtar Hatim aianm iki oilu Ye telif Y9'"lerinde birdenbire, birçok yoktur· 
____ ......, tedir. 1-nnu• &J.I sarim- ilci çoham ftl'clır. ıilih patlamqtır. Meeele tabkitc Viyana, 28 (A. A.) - Röyter 

l'Pılan itkenceler pmlanbr: 2 - Muratlar köyünde otuz ki· edildikte, Nazilerin meydan oku· ajammın muhabiri bildiriyor: 
• ..., • .,~-.• Botukeeencle albmf kiti ti YmulmUfbır. Beti ajır yaralıdır. malanna tah•-.ül ec:lmai,en Carinthi'edeki naailer, umumi 
~ • içlerinden on ~ ki· Birincili belediye ıeiai Mehmet a• Şubıkrop efradıma, kendi_lerine kararphlarmı Bleiburv' ela tesir 

1arahdır. Banlann arum- (Admm 6 ma •yıfamudadır) hikim olamıyarak, belediye bah· (ATkaaı 6 mcı .. yıfamızdadır) 

tetkilab Blomberg korkusundan 
'Ptıtı söyleniyor 

kapanacak, daireler üçte 
Dairelerin üçte 

sıcakların 
tatilinin sebebi 
fazlalığıdır 

Dolfüsün cenaze 
Merasimi 
Dün yapıldı, Miklis 

bir nutuk söyledi 
Feci bir §ekilde ölümü bü

tün dünyada teessürle kBr§ılanmış 
olan A vusturyanın genç Başvekili 
M. Dolfusun cenaze merasimi dün 
. :raı •• ~ Anadolu~ 

jansmm bu sabah bu merasime da.. 
ir verdiği telgrafı dercediyoruz: 

Viyana, 29 (A.A.) - MüteYef· 
fa M. Dolfusun aandukuı önünden 
dün. l&akal yüz bin kiti pçmiftir. 
B&!vkeilin cenaze merasimi, öile
den sonT.a, tantanalı surette ~ 

(Arkau 2 inci sayıfamızdada~ 



Dolfüsün cenaze 
• • 

merasımı 
/tf 

Sıcaklar geçti, grev (Ü&t tarafı 1 inci sayıfada) 

rılmıttır. · Belediye d~iresinin ö • 
nünde piyade; süvari ve topçu kı • 
taatı, halkın umumi heyecanı içe • 
risinde, cenazeye kartı selam res • 
mini ifa etmitlerdir. Tabut, sun • 
durmanın üzerine konulduğu es -
nad , hazirun arasında bulunan 
kadınlar hınçkıra hmçkıra ağlıyor 

yorlardı. Merasime iştirak eden 
resmi şahsiyetler çok kalabalıktı. 
Bu meyanda mor üniformalı Şı
turmıaren, yeıil üniformalı Ha • 
yımvercn zabitanı, mektep talebe
si hazır bulunuyorlardı. Husu-Ji 
mahafilde, mülki ve askeri hüku
met erkanı, sefirler heyeti, ba,ve
kalet vekili Prens Şıtarhcrnberg 

ile beraber bütün kabine azası, 

belediye reisi ve nihayet Reisi-

Yunan ayanında ad 
nazırı ile alay ed·ı 

• ye 
• 
ı 

devam ediyor 
1 

San!ransisko, 28 (A.A.)-' 
1 

vassut için yeniden sarfediltll ~ 
retlere raP,men büyük OkYll11~; 
b"t" ı· 1 d de" u un ıman arın a gre" 
etmektedir. 

Yisconsinde zabıta ile bit 
1' 

rikaya tecavüz eden grevciler~ 
sında vukua gelen bir ınüsllde!J 
de bir kişi ölmü~, 40 kiti yar5 Adliqe 

Harçları 
Yeni tarifenin izahna

mesi hazırlanmış 
bulunuyor 

h M M'l IA •1 . t' Ankara, 28 (Hususi) - Adli ıs cum ur . ı < as ı e maıye ı mev . . A 

k
. 1 1 d D' ,. r:.. .. v· lnhahn temınıyle alakadar ilmi tef· 
ı ar mu; r ı. ını ayım; ıyana . 

b k~ k d' ·ı ı ·ı b' tışler devam etmektedir. Bütün adli 
aı pes oposu ar ını nı zer t'Z~ 

. t~· ye müfetti~leri bu maksatla ıeyaha zat ıcra e ı.ı. . 
etmektedırler. 

M. Mı:ıoJini tarafından fevka· Adliye baro tarifesi kanununun 
iade murahhas olarak gönderi~en ~iirayı devlctt'e tatbik suretini gös· 
İtalya ayanından M. de Martmo, terir iznhname tanz:m edilmittiı;. 
aon dakikada yetişerek, hükumet Buna göre, ikame ol..ınacak idari 
erkanına takdim olundu. davada dava edilen şeyın miktarı 

Reisicumhur M. Miklas irat ey· veya kıymetine ve yahut davanır 
lediği nutukta §Öyle dedi: mahiyetine göre, davacıdan peşin 

"Sade yüce bir Avusturyalı olarak ilam harcının dörtte bir' 
değil, ayni zamanda yüce bir Av· alınır. Miktar veya kıymeti 2500 
rupalı olan Dolfusun vasiyetini kuruşu geçen davalarda alınacal 
harfiyen icra edeceğiz. Avustur· harç miktnr veya kıymetinin binde 
ya, onun dilediği gibi, en sağlam yirmisi nisbctindedir. Kıymet tn 
içtimai esaslar üzerine müesses, yini miimkün .olmıyan davalarAda 
hür ve müstakil bir Alman devleti 100 kuruş peşın harç alınır. llam 
olaacktır. Müteveffanın arzuları harcı dört liradır. 
bizim de arzularımız olacaktır. Bi- İdari davalara dair verilecek ar 
zi artık hiç bir ıey tefrik edemiye· zuhal layihalarında, ilitiklerin her 
cektir. M. Du;fuı Avu!turyanm birinden yirmi kuru§ harç, evrakın 
mazHim şehididir.,, tebliğinde her nüsha için on kuru~ 

.. 
1 

d R . . tebliğiye nlınrr. Resmi daireler 
Bu soz er en sonra, eısıcu.m· , . 

h b 
• . . 'h . d yazılacak her tez..::rc:.ıen elh kuru§; 

ur, u tenı cınayetı, cı an v1c a- d d f t d kab 1 ,. . ava an eraga , avayı u ve 
nı huzurunda tel ın ettı. Ih k d · IA h ya su vu uun a ı am arcının ya· 

M. Miklası müteakip, Prens rısı; iadei muhakeme talebinin red 
Şıtt.rhemberg, M. Reither ve bele- di halinde 400 lruruı alınır. lıtida· 
diye reisi de, müteveffanın iarini nın kabulünden sonra verilecek k 
takip ve Avusturyanın istiklalini rarlar be§ yüz kuru§ harca tabidir. 
müdafaa etmeye and içtiler. Şahsi davanın geri alınması halin 

Cenaze alayı, Sigfrit marşını te· de seksen kuruş alınır. Harç tari . 
rennüm eden muzikanrn ahengi a· fesi kanunu ağustosun birinden W 
rasmda yola düzeldi. Mndam haren meridir. 
Dolfus, Prens Şıtarhemberg ile na 
zırl rdan ŞıtoMnger'in nrasmda, 
kocasınnı tabutunu metanetle ta· 
kip ediyordu. Y ollardn, bir mil· 
yon 'insan dizili duruyordu. Alay, 
Viyananın meşhur Ştefan kiliresi
ne götürüldü. Sonra da cenaze 
bir top arabasına yüklenerek Hit· 
zing mezl'.rlığına Eevk ve orada 
defnedildi. 

--0--

Nafıa Vekili Bahke-
sire gitti 

ihracatımız hakkında 
F ransanın bir kararı 
AnkBra, 28 (A.A.) - Türkofiı

ten tebliğ edilmiştir: 
Fransa hükumeti tarafından 

1934 senesi üçüncü üç aylık devre 
için memleketimiz hi11eıine ayrı· 
lan 24.000 kental bakla bu kerre 
42.0!lO kentale iblağ edilmittir. 

Ayni cievre zarfında nohut his .. 
ııemir. de 15.000 kenlaldir. 

M. Çal • 
arıs 

"Nazırlar bu vaziyette 
ayana giremezler,, diyor 

Atina, 28 (Hususi) - Ayan 
meclisinin dünkü celsesinde söz 
alan M. Yasunidis, muhalif fırka· 
lanı. menaup bir çok kimselerin, 
emniyeti umumiye memurları ta· 
raf mdan taraanut ve takip edilme· 

Mukabil 
IhtilA / 

Rusyada bir fabrikayı 
yakanların muhakemesi 

başladı 

sinden tikayet elmit ve Yunanis· Moskova, 28 (A.A.) - Sevcrc· 
tandaki bu vaziyeti Osmanlı im • lovak'den bildirildiğine göre, U
paratorluğu zamanında hafiyele • ral makinebbrikasının demir ima 
rin hüküm sürdüğü Sultan Hamit lathanesini yakanların muhakeme .. 
devrine benzetmi!}tir. si bnşlamrştır. lthaırn'".mcye , 

Ayan meclisinde hazır bulu • re, bu yangını birçoi · :abil ih· 
nan adliye nazırı M. Talyadoros tilalci çıkarmıştır. teşkilat 
tikayet sahibine: d:ıha fabrika kurulur!·cn btl.§ mü· 

- Dahiliye nazırına şikayette hendis Filler tarafından vucudr 
bulununuz! getirilmiş ve Fillerin ölümünden 

Demittir. sonra teıkilatr yerine gelen Balan-
Adliye nazırının bu tavsiyesi din idare ctmiıtir. Hasar 11 mil· 

mecliste gürültülere ıebebiyet ver yon rubleden fazladır. Suikaııt· 
miştir. Bu ııırada ayan a:ıaınndan çılar bu yangını çıkarmak içiıı bir 
Grigoryadis ile adliye nazırı ara • ecnebi mütehassıstan 20 bin ruh· 
aında bir hadise olmuf, M. Grigor· le almışlnrdır. Maznunlar cürüır. 
yadiı adliye nazırının, nezaret İ§ • lerini tamamiyle itiraf eylemişler· 
}erinden ziyade musiki ile uğrat· d' ır. 

mıştır. 

Sıcaktan ölenler 1429 
kişiyi buldu 

y 
Nevyork, 28 (A.A.) - Jıl 

murlar yağmaya baıJamı§ o;e 

raret derecesi düşmüştür. Bir b~ 
tadan fazla bir müddettenberı 
hali sıcaklardan istırap çekıne. 
di. Sıcaklar, 1429 kişinin ö1° 
ne sebebiyet vermi~tir. ~18·'~ 
fih yağan yağmurlar kafi değil 
Çünkü toprağın Jtına nüfuı e 
mektedir. Bundan ıonra 111t\ 
yağmurlar yağsa bile mahtıl 
kurtarmak zamanı geçmittir· 

Türk talebe ve 
İzcileri Pariste·· 

Paris Elçimiz bir kabll 
resmi tertip etti 

Paris, 28 (A.A.) -Anadol~ 
jansının huıuıi muhabiri bild 

ı "P yor: tığını ıöylemİ§ ve natır a. ate • 
Jurnal,, diye eğlenmittir. S l Od 150 kitilik talebe ve izci ktıf~ 

Bu istihzadan fevkalade naahi- porcu arımız e• sinin ziyareti münasebetiyle.1; 
leıen adliye nazırı, aya.n azasına sadan Moskovaya kiye sefiri Suat Bey bir restnl 
sözünü geri almasını ihtar etmit f!İifi/er bul tertip etmi§tir. Resmi Jctl 
ve biraz sonra da keyfiyeti baıve- de mebuaan meclisi hariciye ~ 
kil M. Çaldariae tiki.yet clmek Ü· Oci a, 2 .A. ~Tür por· menLr isi M. Baıtin ile maı''ı 
zere meclisten ayrılmıştır. cuları bugün 12 de Odesaya muva· hariciye nezaretine ve edebi!~ 

Ayan reiıi M. Gonatas da, Gri· salat f:tmiılerdir. lemine mensup birçok zevat~~ 
goryadise sözünü geri almasını tav Limanın dışında yelkenlerinin bulunmuşlardır. Suat Be>' J 
ıiye etmiıtir. larar üzerine Gri • üzerinde "Dost Türkiye sporcula· Türkçe ve biri Fransızca söyld 
goryadis sözünü geri alarak özür nna selamlar,, ibaresi yazılı kot- iki nutukta Türk - Fransıı 
dilemiş ve Grigoryadisin tarziye ralar, sporcularımızın vapurunu luğunu methüsena etmit ve ser 
verdiği mebuaan meclisinde hu • karııla.mıtlardır. ği iki memleket ar:ısındaki ıJJl: 
lunan adliye nazırına bildirilmit • Odesa rıhtımında muhtelif spor sebatı sıkılaJtrmıak için çalıt~ 
tir. teşekkülleri ve halk ıporcularımızı davet eylemittir. izciler isti' 

Başvekil M. Çaldaris bu gece hararetle karşılamış, muzika Is - marşını ve marseyezi söyleJ.11İ~ 
matbuata beyanatta bulunarak a· tiklal mar!ını çalmıttır. dir. Kafile meçhul askerin ~~ 
yan meclisindeki hadiseden dola- Kafile, saat 21 de Moskovaya rine bir çelnk koymut ve ş1't 
yı beyanı teeaaüf etmiştir. M. Çal- hareket edecektir. şereflerine tertip olunan gali 
daris demittir ki: ---o- sameresinde bulunmu§tur· 
"-Eğer ayan reisi M. Gonatas 1 d t ] h yasak! münaaebetle hararetli dostl\J~. 

ayan azalarını ağızlarına geleni spanya a op an zahürleri olmuıtur. Talebe ~e 1 

söylemekte serbest bırakmağa de· Madrit, 28 (A.A.) - Dahiliye ler lisede kalmaktadırlar. 
vam edene ve tarziye vermezse, nazırı, gazetecilere beyanatında nııın1111111nnmııınnıımıııımı11111111m111111umıımıııııuuuııuııuıaın 
nazırlar bir daha ayan meclisine pazartesi gününden itibaren ma • 
ayak baamıyacaklardır.,, hiyeti ne olursa olıun umumi her 

Maamafih, Grigoryadiı iıteni- hangi bir içtimaa müsaade edil • 
len tarziyeyi verdiğinden hadise - miyeceğini söylemiştir. Bu tedbir, 
ye kapanını§ nazariyle bakılmak - ispanyanın her tarafında tatbik 
tadır. edilecektir. 

mağazalar 
(Üst tarafı 1 inci sayı(ada) ef 

9 da kapatılmasına karar 1 

. mi§tir. 
I· 

Karar bugünlerde vilayete ıı 

İzmir, 28 (A.A.) - Birkaç aün· ı (Y b h el, t l • d • l ? 
denberi şehrimizde tetkikat yap- . Jll Q ~ aze e erl ne l'IJOT ar. 
makta olan Nafaa Vekili Ali Bey, iıl:ııı------------------------··-----------------'1 

liğ olunacak ve evvela htaJ1~~ 
tatbike baılanılacakt:r. sıt~ 1 
memleketin diğer büyük tebıt 
ne de tamil olacaktır • 

gece yarısından sonra hususi tren· 
le Balıkesire müteveccihen hare · 
ket etmiştir. 

~nannwrwmntııthttilnUJfUlalllU9IJDRHltl llllDll!UJIUlllUlllllllllHl!llUllll• 

mucip beyin 
muhakemesi 

(Baş tarafı 1 inci sayıfamızdndır) 

riiıvet almadıklarını söylediler. 
Müddeiumumi Nürettin bey, ko • 
miser MuCip beyin tevkifini iste -
di. Bu isteğe Mucip beyin vekili i -
tiraz etti. 

Mahkeme Mucip beyin tevkif 
edilmemesine karar verdi. Muha · 
keme 9 Ağustos gününe bırakıl • 
dı. 

VAKiT - l\lehmet Asım Bey ''İtalyanı 
ılynsetının ınağlflblyeUerl,. aerlevhalı maka· 
le.'llndo " on ayl:ır içinde faslst ttalyanm ha
rici ıılyaııetl sayanı dikkat üç maflfıblyet ge. 
çirdi,, diyor. Bu üç mağlQblyett~n biri Yemen· 
do imam Yahya ile Hlca:r. l"IJllrl tbn uot A• 

rasındakl harbin netkc5ldlr. tmam Yabyanm 
013 lOblyetl her tarafta Yemende ttalya ta
rııfmdnn tııklp edllcn himaye ılyaııettnln 

mıı.AlOblyetJ suretinde telAkkl cdllmlttlr. 
lklnct mn~lfiblyct Am&\'UUufıı knr~ı yn

yapılnn Dra.om nUnıayl inin tesirsiz ltalııııdır. 
ÜçUncU nıağlfıblyet ise Dolfusun katli lle te
r.elli r.tmlttlr .. Alıısturya baıveklllnln kaUI, 
doğrudan doğruya olmasa bile dol:ıyrnlle, Or
ta Anupadıı ttnl~·an slynsl'tinln bir nol 
nınğlt).blyetl eklini almıııtır • ., 

A nn ~y bu Uc m3ğ1Cbl~·ttJ bö.)leoe l!ID.Y· 
diktan M>Dl'l\ her birini ayn ayn tıthıtt et• 
mekb!dlr. 

cmmURtl'ET - Yunuıı Nadi Bey "Al'• 
nıpıınm orta yf'rlndekl yanar ıuğ !,, bA lıklı 
mnkalesln~e Avusturya hMlselerlnden b:ıh· 

ııGdlyor. Yunu' Nadi Bey A'vıturya hldlM>
lerlnln esas eebcbtnt bu mcmlekctJn umum! 

harpten sonra adeta bir \'lyıınıı ehrt haline 
ı:etırllıııetılnde görüyor. Blnaeruıleyh btltlln 
hu kanlı hfldisclerin, sulkaııtların ml"ımllli 

"&Ankl galip,, A ,·nıpa del lctlerldlr. :Sadi B. 
&üyle diyor: "A\'usturyıının son hAdlselt.rlnl 
l'an bayii) le nyııklıınmak lsUyl'n tııum h~ta· 
ı;ıııın ıon korkunç dcmlPrhıe benzetmek 
mUmkt1ndfir. Ne olduysa bllyilk enerJlll kU· 
c;llk adama oldu, nfhayet Doltwı da. bu badi· 
re içinde ~'ll\'&rlandı, gitti, kendisiyle bera
ber diğer bir çol< A \'Uattıryıılı bn lar da be· 
rııbe-r, ,.c Al'tıaturyanın on huzur ve ha,. 
yatrnm Mr luıımı da onlan takiben ... ,, Yunus 
Nadi Bey ATIIııturyn~, ya atabtımek itin im· 
pnratorJu!!u hiç olmıı:r.sa llrtls:ıdl'n iade etmek 
lU:r.umun:ı kanidir. 

l\llLLll"ET - • • tmulı makalede ",.\. 
ırusturya meselcııJ ve bt>ynelmllel l·a:r:I,yet,, 
anlatılıyor. l\lakale ııahiblne gl>re ·~ı. Dol· 
fusun kntlcdilme.sl, dnhlll bir karpı,ahl< ol
maktan cok uzaktır. Bu cinayetin ebeple
rlnl dnha ziyade Avusturya üzerinde çnh,an 
beynelmilel menfantlerde ıırnmak IA:ı:rmchr.,. 

l\lııknlM4' ftalyanm hnduda ask('r lll'vket-
meslnden bn.hsr.dlllrkrn bunun bir lhtlyııtlJ 
tedbirden lbnret olduğu kaydolunarnk dcnlll· 

yor ki: ·~ır harp ihtimali ıılmdlkl halde 
mel"ıUU bahııolıınıaz. Harbi umumiden yeni 
ı:ıkan devletler henll:r, bu umuınt tt'ltıketln 

kendilerine tahmil t'ttlğl uzun lstıraplıın u
nutmamı;lardır. \'c hf•nü;ı uııutmnJanıııı da 
lmkln 3-'0ktur.,, 

7A:\IAN - Avuıturyn h&dl!l(llerl Urorlnc 
y zılan ba.' m:.ıkalede llerl aUrUleıı noktal na
uır (MOllyet) lnklne hiç uymuy<>r. Za.mnn, 
Al"Ueturyn. meselelerinden bir harp ı:ıkmaaı 

ihtimali oldutmın l<anldlr, ~yle diyor: "A· 
nuıtur~·a, hakikaten Anupa ıulhu l~ln Jlek 
mu:ıır bir unsur halini alnu)tır. Aşağı, yu
kan barut tıs;ılarf bir (Un Ani ı;ıırctto burada 
lnfi!Ak edecl('k gibi görtlnUyor. Harbi umu· 
miden ııonrn gnllp de,·letler, neşe! :ı:ıfcrle 

mallOplann mukaddarfttt ile ııck J.cyll l'U· 

rette oynadılar, hııduUıın pek lz'nnsızca ta· 
31n ett11er, bugUn ı,tc yaptıkları hntalnrın !O

merelerlnl toplamakla. rJUllguldllrler 
Fnlmt mıı.ııttcerı Uf bu hatnlıırmın eczası· 

nı ynlııı7. lt('.ndllıorl dPğll, biltun dlinyo c;clt· 

mektedlr. ÇUnlcU böyle iter rUn tmrp patl • ı· 

mal< ihtimalinden rnllte\'elllt endi~. nıı:. çol• 
JıeplmlıJ hnzursuıJuk lçlndo bırukınııktıulır.,, 

. ~ ~ -~ 
Sıcaklar hali. devam ecli~ 

Derece dün geçen haftaki Y~.'ı 
liği bulmamıtıa da gene ot~lı 
receyi geçmittir. Bu sabah 

1

0 
de hararet derecesi azami 26 
ceyi bulmuttu. 

~r' 
H d ld. R:;.,ttı.ı. ava gene üze ı. ..~o 

dızdan esmektedir. , 

~· Diğer taraftan belecJiyede ~~ 
murların sıcaklardan ç.e.lıfl!l111;ı' 
ları görülmüttü. Bugündeı1do' 
ren memurlar ıaat üçte p&Y' te~ 
deceklerdir. a Ylnız her 1'~ f 

b. . "b . k 1 d-'tl 
ırer memur no et~ı n a vfı' 

mirler yine saat be~e k?.dat 
başında bulunacaklardır. 

dı. 

tı. 

k 
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~28 Temmuz 1834 

!.~~: 
Çarş;f ~~ ;e~~ 

Ilı ~nnelerimiz, hemtirelerimiz ve 
U terenı tanıdığımız, kendileri· 

~k lala ıöz ıöyletmiyeceğimiz bir :? kadınlar, uzun ıender, çar§af 
1Ylııitler, P~e takm19lardrr. 

, li&ıa. da, çok namuakir ailele· 

Muhittin Beyin açtığı davaya dün 
üçüncü cezada devam edildi 

mürakabesinde ihmal 
rtn eka • .h . b el'ıya ı tıyar ve azan orta 

r~1• Ve genç ıkadınları, çarşaf kul ''Muhittin Bey Esnaf Bankasının 
inalda.dırlar. Bu sebeple, onla-

~ •• ~1 mecbur bulunduğumuz göstermek suretiyle manen mes'ul 
r Ulıneti de eıirgemediğimizi, la- "Milliyet, ,gazetesi aleyhine be-

vaziyettedir.,, 
ı·rn hat tarafmda derhal kaydede· lediye tarafından açılan manevi lbı, 

ki celselerde söylediklerinin ya. kikat ve tetkikatın bazı noktalar· 
ile tekrarı mahiyetinde bulundu· dan genişletilmeıini, Esnaf ban· 
ğunu, dava edilen tarafın d; kası nizamnamesinin, şehir met· 
müddeiumumiliğin, mahkemenin liıi azalarından teşekkül eden 
sonradan tetkik edebileceğini ıöy komisyonun verdiği rapor sureti· 

lemiş, fakat dava edilen taraf nin, bankada tetkikat yapan iktı· 
huna razı olmam111, lay:hanm mal· ıat müfettişleri raporunun getir· 
kemede okunması isteğinde bu . tilmesini, adliye tahkikatı netice · 
lunmuşlardrr. Bunun üzerine, la . ıinin öğrenilmeıini istediler. Müd 
yiha okunmuştur. deiumumi muavini buna lüzurr 

Bunlar bertaraf, ne yalan ıöyli 
Yeliın, Ç&TJ8.fh kadın, artık bana 
e~niyet vennemeğe ve hatta üze
~dtnde tüphe uyandımıağa ba9la-

r. 

Sebebini de ıöyliyeyim: 

şahaiyeti tahkir, vali ve belediye 
reisi Muhittin Bey tarafından §ah· 
san açılan hakaret davasına ait 
muhakemeye, lstanbul uçuncü 
ceza mahkemesinde dün saat on 
dörtle devam olunmuştur. 

Dünkü muhakemede, Muhittir. 

Hani, g~enlerde, lıtanbula A
blerika.n bahriyelileri gelmiıti. Ge 
~e la.at yirmi ikide, Takıim mey
lnında dumıuf, tramvay bekli· 

Yordum, Bir de baktım ki siyah 

Beyin vekili eıki adliye müıte,a· 
n Kenan Ömer Bey, müekkilininı 
davasını teşri yollu yazdığı layiha
yı mahkemeye vermiştir. Kenan 1 

Ömer Bey, mahkeme reisinin biı 
sualine karşı, bu mufassal layi 
hanın muhakeme sırasında okun 

Bu okunduktan sonra, gazete· görmedi. Mahkeme de bu isteğ: 
nin ne,riyat müdiri Etem izzet reddetti, 
Bey ıöz alarak, şöyle demİ§tİr: Muhakeme, Etem lz:ıet beyin 

- Bu layihada yazılanlarln vekillerinin etraflı surette müda-

t~llaflara biirünmüt, bir taze ... A 
tdenin önünde bekler, durur .. . 

ması uzun süreceğini, esas(;n e\•el 
...__ Bu mesture, bu mubarek, bu •urmnrt11rnmmun.nu•""'mrm•ı•ım•rımını11ııuuu•unm111n11nn•mmu1nmurımım• 

d:ıva mevzuu haricine çrkılnu~ faa yapmaları için, dört ağusto! 

oluyor. Muhittin Beyin nokta1 cumartesi günü saat on dörde hı · 
nazaıına göre, Esnaf bankası işi rakddı. 

''lih t • d h b • • • • d .. a 1 nıavan an atun, u ıa· u nıversıte e rasat-
etrafrnıJa nzun uzadıya mütalea- ••-1111111 ........ mıınııııımııınmnımnnı•m•nııımıınımnmnıııı .. ı•nııımıı• 

!ı:tr senicililiyor. Or~da yazılan Adalarda çiçek tte bura.da ne arar?... Vah vah, 

kYi.lini mi kaybetti?!... Etrafa ba- hane yapılıyor 
blllıp duruyor ... -diyerek, hacı ha· 

lar o şekilde yazılmıştırr öyle ba· 
hislere aittir, ki b~n buıılara an- bayramı cumaya 
rak ~ehir meclisi aza8t sıfativJ' 

l ktlrklı bir adam, yanına yaklaş Üniversite bahçesinde yapııla· 
\t, cak yeni rasathane binasının dün 

' ~ 

cevap ve1·elJilirim. Ve i~te şimdi r 

Ve, ıordu: ketfi yapılmıştır. Bu esnada Arı 
tronomi profeıörü Freundlich d< 

- Kerime hanım! ... Ne bekler· hazır bulunmuftur. Rasathanenin 
'hı? münakasaıı birkaç güne kadaı 

sıfatla söz söylüyorum. Bence 
Muhittin Bey, Esnaf bankasr işi
nin murakabesinde senelerdenbe
ri ihrnl göst~ımek sm-etlyle, ka
nunen olmasa bile, manen mes'u· 

, Genç icadın, peçesini, hiddetle 
örterek: . 

- Vre, ıen bana ne karimıiı?, 
deftıez mi? Ah, panayamu! ... 

liiddetle yürüdü ... 
Bir kaç adım ötede, Amerikalı 

~hriyeliler, ona merakla bakıyor
ltdı. Dikati celbetmitti. Hele, 
l-facı babayı tersledikten sonra, 
k"u, harem hayatına iıyan ederek 
lfeılerden kaçmıı bir küçük kah 
:_~an bile tellkki etmi9lerdi. Kol 
"

0 la . d'I c·tı·ı gır ı er... ı ı er ... 

k O a.ktam, ayn.i meydanda, bir 
k~ Çarıaflı kadın daha gördüm 
.1 &Yni maksatla dolaşıyorlardı. 

• • 
. DUnkü gazetelerde, Anadolu a
~'n•ının, 9öyle bir telgrafını oku· 
't\lftı: 

1 Buraa, 27 (A.A.) - Mahallt be· 
td' I •relerde çar,af ve benzeri kılı· 
~n l'ürk kadınının iıil yüzüne 
) t&tır medeni kıyafetile tebdili 
~?luQ(fa verilen kararların tatbi· 
ırıe baılanmııtrr. 

d \'\akanda anlattığım macera -

d~ batlc:a, aklıma bir hatıra gel • 
1 Sirk 

l' f aç sene evvel, Kalamıt ta • 
~~da, pala bıyıklı bir zat, mo 
)._hlcletinin ıepet kısmına simıi • 
il ~fa bürünmüı f Üphesiz 
Se~lr bir hanımı, oturtur, ped.;: de örttürür. Böylelikle, yıl· 
~ .ıı. •ürati.Ie, hava almağa, gez· 

e•O ıöwl-!._d .. .. urur u .• 

~ lierkea, arkumdan hayretle ha· 
~ \'e kahkahalan atardı. Aca· 
....: ' Pala bıyıklı zat hanmun üze-
• •!le L__ ' 
~tk !•utUtcı nazarları davet et· 
ltılıt ıatenıediği için mi, onu bu 

• •okıııuıtu? •. 

yapılacaktır. 
vaziyettedir! 

Haberler yalan Sonra, layihalannda bu işin 
gayri resmi teşekkülün ve bazı 

Hukuk Fakültesi Dekanı Tahi: kimselerin teşvikiyle gazetemde 
Bey dün istifaaını verdiğine dai ortaY.a.....atıldiiJ iddiası. var. Bu 
çıkan şay1aları tekZip etmittir. O· doğru değildir. Ben, kimseden 
niversite kadrosunda yeniden de mülhem olmadım. Hadise şehir 
ğiıiklikler olmıyacağını, 934 kad· meclisinde okunan rapor ve mi.i
rosunun 20 gün evvel gelidğini en zakere ile oıi:a.ya atılmış ve gaze-
sal8hiyeltar bir zat söylemiştir. temde neşriyat haşlamıştır. Yal-

-o-- nrz "Milliyet,, te değil, bütün ga-
R uşen beyin ·vaziyeti zctelerde ... Bu, gözlerind'8n kaçı· 
Tarı vapurunda bulunan şa.m· yor! 

panyalardan dolayı ihtit1<'S mah· Evvelce de teşvikten bahsetmiş
kemesince dokuz ay hRpse mah· lcrdi. Teşvik, teşvik .. Peki, kim, 
kum edilen Vapurculuk şirketi kimler, ne maksatla teşvik etmiş
müdiri Ruşen bey, hast.a olduğun· ler? .. Müphem, iymalr söyleme
dan bir sanatoryomda b•davi e · sinler. Açıkça izah etsinler!.. 
dilmekteydi. Ru§en beyin tedavi· Muhittin Beyin vekili, bunu 
sine nezaret altında olar ıık de · izaha hacet görmediğini, Eteır 
vam edilmektedir. izzet Beyin kimden ilham aldığı· 

--o-- DI pek ali bilmesi Jazrmge}diğin: 
Teslim olunamıyor kaydetti. Etem izzet Bey, ıstD' 

söylenilmesinde ınar etti. Kenan 
Üniversite tesis olunduğu sıra· Ömer Bey, isim söylemedi ve bu 

da eski Bekir ağa bölüğünde ku· bahis, böylece geçildi ! 
rulan Teşrihhanenin binası müte· Etem izzet beyin vekilleri, tah· 
ahhit tarafından maarif vekaleti· ı~========'='"====== 
ne henüz teslim edilmemiştir. Ev· 
velki gün binada son bir tetkil 
yapılmı' ve bazı noksanlar bu 
lunmu,tur. Müteahhit binanm te· 
sellümü hususunda rsrar etmekte· 
dir. Vekalet ise noksanlar tamam· 
ll\nmadıkça binanın teslim alın 
mıyacağmr bildirmiştir. 

~ 

Beynelmilel kongre 

Kalp c;ıktl 
Beıiktaf • Fatih hattına iıliyen 

tramvaylardan birinde, bir ada
mın verdiği on kuruıluk kalp ol· 
duğu görülmüt ve kendiıi polisr 
teslim olunmuştur . 

Çarpıştılar 
Y ann Londrada toplanacak o· 

lan beynelmilel birinci Antropo· 
loji ve Etnoloji kongresine Türki
ye namına ittirak etmek üzere fen 
fakültesi Antropoloji profesörü 
Şevket Aziz bey dün Londraya 

Şu·ph: ." ,_: ·T·~ k d hareket etmiştir. Kongre bir haf· 
" .. ,_ ... ıız ıu, urk a ınının · 
'tt!&tuu t .. d k ta devam edecektır. 

istiklal caddesinden geçmekte 
olan vatman Y akup Efendinir. 
idaresindeki 365 numaralı arabr 
ile ıoför Mehmedin idaresindekj 
otomobil çarpı§mışlarsa da kimse· 
ye bir fey olmaınıttır. 
A~ırca yaralandı 

~el , ecavuz en ve em na· __ 
~an nıasuniyetini temin edecek Ü . :---° 
d • lu,a.fet -..A.-k f n1vers1teye alet alınıyor 
~liJ ' .. an.~ , çarıa ve peçe .. . . . 
~lh' ınedenı kılıktır .. Bunadaki Unıversıtenın bazı laboı·atu-

•llı belediyeler çok iyi etmiş.. arları için lazım olan 100 bin lira· 
(Vl·tlO) lık alat önümüzdeki hafta içinde 

satın alınacaktır. 

Azapkapıda oturan ıurucu 

Mehmedin idaresindeki çift bey • 
girli yii'k arabası hüviyeti henüz 
anlaşılamıyan bir erkeğe çarpmış 
ve ağırca yaralamıştır. Sürücü ya· 
kalanmı§, yaralı hastaneye kaldı
rılmı$trr. 

Önümüzdeki cuma günü Ada
ları Güzelleştirme cemiyeti tara · 
f ından Büyükadada bir Çiçek 
Bayramı tertip olunmuştur. 

Bayram şehir bandosunun da 
iştirakiyle saat 18 de başlıyacak. 
bir saat kadar sürecektir. Bu sıra· 
da Turing klübün seçeceği jür' 
heyeti çiçekle süslü arabalardar 
birinci ve ikinci derecede güzel o· 
lanı seçecek ve bunlara birer ku 
pa verilecektir. Bundan ba'k 
güzel buket müsabakasında dr 
birinci, ikinci ve üçüncüye bire· 
madalya verilecektir. 

----oı----

Düşüp bayıldı 
Gümrük jhtisas mahkemesi E· 

leni isminde bir kadını eroin ka· 
çakçılığından dolayı bir sene 
hapse mahkUm etmiştir. El eni. 
Balık1r hastanesinde bazı eroir 
kullanan hastalara eroin götür
mek ve satmak · cürümlerinder 
suçlu idi. 

Eleni, bir sene hapisten maadr 
200 lira da para cezasına mah 
kUm olmuştur. Madam Eleni 
hakkındaki kararı dinledikter 
sonra çok öfkelenmit ve aleyhinı 

şehadet eden bir ıahidin üzerine 
hücumla; 

"-· Üç çocuğum var; yaktrr 
beni, dıyP. bağırınt§ ve bundar 
sonra da düşüp bayılmıştır. 

Madam Eleninin zevci Hüsa· 
mettin de hapishanededir. Hüsa 
mettin, bundan on ay evvel ero· 
in satmaktan yakalanarak biı 
buçuk sene hapse mahkum ol· 
muştur. 

---0-· 

Maliye Vekilinin tetkikatı 
Şehrimizde bulunmakta ola• 

maliye vekili Fuat bey, üç dört 

giin sonra bir tetkik seyahatine 
çıkacakttr. Fuat beyin tetkikatı · 
na Elazizden başhyacağı ıöyleni· 
yor. 

--o-

Kuduz kediler 
Şehı·!mizin birçok semtlerinde 

kuduz ve uyuz kedilerin dolaş • 
makta olduğu belediyece nazara 
alınmış ve bunların derhal toplat· 
tırılması ait olduğu makama em
redilmiştir. 

~\' !5 fy=AsE·r : .. 
• . •• - •• .. v-· , 

Italyada matbuat 
Matbuatın hürriyeti!. Bu söz bi

ze, çocukluğumuzdan beri, ınukaddeı 
bir mefhum olarak telkin edilmittir. 
Son zamanlara kadar, gazeteiere ıer • 
beati vermiyen hükUmetler bile, bu ha
reketlerinden sıkıhrlar; ya ·'Matbuat 
hürdür; kendi arzulariyle böyle yazı· 
yorlar; kendilerini meneden yokP' di
ye yalan söylerler; yahut ta: "Henüz 

tam manaaiyle hürriyet vermiyoruz; 
çünkü efkan umumiyemiz hazırlanm11 
değildir! İnşallah ilerüde ... " diyerek, 
sansürün, baskının kaldınlmaaını çık· 
maz ayın son çarşambaaına atarlardı. 
Böylelikle, samimiyetsizlik ederlerdi. 

Fakat, harpten sonra zühur eden 
yeni rejimler, bu mürailiklere lüzum 
görmeden, açıktan açıııa diyor ki: 

- Matbuat hürriyeti denen fikir 
disiplinsizliği liberalizmin bir unıuru
dur. Biz, tek fırka ihdaa ettik. Anar
şik siyasi kör döğüşünü kaldu dık. Q. 

nun için, matbuatı da fırkamızın aleti 
haline getiriyoruz! 

Sovyetler, Faıiıtler, Naziler, hep 
ayni §eyi yapmıılardır. Sovyetler de, 
bütün matbaalar devletindir. Neşriyat· 

ta resmi yahut yarı resmi mücsıesele-
dn naşiri efkarlan tarafından yapılır. 
Almanyada, daha geçenlerde, bir çok 
gazetelerin kapatıldığını, bir çok ki • 
taplann meydanlarda yakıldığını bili
yoraunuz. ltalyada ise, Faıiımin ilk 
gününden itibaren matbuat devlet ta· 
rafından idare olunuyordu. Şimdi iıe, 
MussoJinin umumi müdür ol1tn dama• 
dı bu cihazın baıında bulunmaktadır. 

Matbuat müdüriyeti, büyük bir cad· 
dede, yeni binasınn taıınmıı; binanın 
küşat resmi, bizzat Muasolini ve bü
yük gazeteciler tarafından y:ıpılmıı -
tll'. 

Müdüriyetin, bir neıriyat, diğeri 

propaganda olmak üzere iki kolu var· 
dır. Neşriyat kolu, dahili ve haricii 
kısımlardan mürekkeptir. Dahili kı • 
ınn, bütün gazetelere direktif, lüzum 
gören küçük matbuata havadis ve ma· 
kale verir. Harici kısım, dünya matbu· 
atını takip ederek tercüme riıaleleri 
neıreder ve ecnebi muhabirlere icap 
eden malumatı yetiştirir. 

Propaganda kolu ise, dünvanın her 
yerindeki Faşist dostlarına telkinatta 
irşadatta bulunur. Fatist düşmanlan -
nın neıriyatına mukabele eder. Bütün 
mernlnl(etkrde tıa!yaya dair l azılan 
yazılar, derhal tercüme ve tasnif edi
lir. icap ederse, bunlara cevap verilir. 

Yeni binanın tepesinde, dokuz rad
yo mevcuttur. Bunlar, radyo ne§rİya· 
tında lta)yaya dair söylenenl~ri dinli
yerek, icap ederse ayni va11ta ile kar· 
şıhk verirler • 

Matbuat müdüriyeti, ayni zaman
da, tiyatro, sinema ve diğer ince sanat• 
lan Faşismin hizmetinde bulundur • 
mak için gayret sarfeder. 

. . 
Bunlar, nazariyece, iyi bot··· Lakin, 

itiraf etmeli ki, bu kadar çenber altı
na alınan matbuat, hür matbuat aşkıy· 
le büyüyen bizim neıle o kadar cazip 
görünmiyor. Elbette, gönül, gazetele
rin serbest olmasını ve herkc•İn arzu 
ettiği şeyleri açıkça yazmasını ister. 

Lakin, bu mefkurevi hal, dünyanın 
hiç bir yerinde olmamııbr, olmamak
tadır ve ol.,.ııvac" .tn. Zı?a, matbuatın 
en serbest olduğu diyarlarda, bütün 
gazeteler, fU Veya bu hizmetin aJetİ· 
dirler ... Hepsi de hür olmadan hür ol
mak iddiasındadırlar. Doğrudan doğ -
ruya para almryanları bile reklamlarla 
bağlıdır. 

Onun için, İyi düşünülürse, hürri
yeti matbuat, zaten ismi var cismi yok 
bir ankadll'! 

HUaeyin Faruk 

Suçlu aranacak 
Dün üçüncü cezada, Viyana 

mahkemesince dolandırıcılık su
çundan hakkında tevkif kararı 

verilmiş olan ve hükumetimizden 
iadesi talep edilen Sigismant· 
verts'in muhakemesi yapılmı§, 

suçlu mahkemeye gelme~ittir. 
Mahkeme suçlunun getirilmesi i · 
çin polise tezkere yazılmasına 

karar vermi~ ve dava 4 ağustosa 
kalmıttır. 
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Abdülhamit 
Ve 

Gözdeleri 
Tarihi tefrika: 19 

Geçen kısımların hulaaaaı 
Abdülhamit, Paristeki Jün Türk -

lerle muhabere ettiği vehemiyle (Nec
det) isminde bir Tıbbiyeli genci aa -
rayda tazyik ve istiçvap ettirmekte -
dir. Bu sırada Abdillhamidin gözdele
rinden (Necmiseher) Hanım ile Pa -
risli rakkase aralarında müthi1 bri kıs
kançlık ba1lamı1tır. Ayni zamanda pa
dişahın damadı Kemalettin Paıa ile 
Hatice Sultan arasında baılıyan bir 
sevi~me yüzünden Kızıl Sultan kızını 
Kemalettin Paıadan boıatmı1 ve Bur
uya nefyetmiıtir. Halbuki Abdülha -
midin (Saadet) ismindeki diğer bir 
gözdesi bu esnada Tıbbiyeli Necdeti 
seviyor ... 

Diyerek, batını arabadan içeri
ye uzalmıt olan muhafızın yaka
ıına yapıftı: 

- Herif, seni astırırım ... Çan • 
tamı timdi bulup getirmelisin! 

• • • • • • • 
• • 

Aradan iki gün geçtiği halde 
~bdülhamidin sinirleri yatıpıra

mıftı. 

Cafer ağa o gece Saraya dön· 
lltiğü zaman (Namık Kemal)in 
m~ktubunun evrak torbasında nı· 
tubetten çürümüt olduğunu söyle
miıti. 

Harem ağuı kolunun yarasmı 
da f u suretle tevil etmitti: 

- T opkapıdan arabaya biner
ken karanlıkta ayağnn kaydı .. Ko 
lumun üstüne düftüm.. Dineğim 
hurkulmuı.. Eczahanede sardılar. 

Cafer ağa el altmdan Topkapı 
muhafızını sıkıftmyor ve o gece 
çantayı çalan ve lnırıun atan meç 
hul adamın biran evel buldurul
maamı istiyordu. 

Cafer ağa, muhafıza yazdığı 

mektubuna fU •brlan da · ili.ve 
etmitti: 

" ... Dört tarafı nöoetçilerle çev 
rilmiş olan Topkapı Sarayı muhi
tine maIUmatınız olmadan bir ya
bancının girmesini imkansız bulu
yorum. Çantayı ve failini nihayet 
Üç gün zarfında bulmadığınız tak 
airde bu cinayette parmağınız ol
Öuğuna hülanederek keyfiyeti zatı 
şahaneye arzeneceğim.,, 

Cafer aia, Topkapı hadisesi
. nin gittikçe derinleten esrar per· 

desi ne vakit kalkacağını dütünü
yord•. 

Harem aiur bir gün dairesin· 
Cle otururken, yaver Kazım Bey 
mil\8.sız bir teli.tla kendisini gör· 
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meğe gelmitti. 
Kazım Bey iki senelik hünkar 

yaveri idi. Paditahın kendisine 
f evkali.de teveccüh ve itimadı var 
dı. 

Kazım Bey, Cafer ağaya: 
- Bugün Efendimiz hiç yemek 

yememitler .. Sebebini biliyor mu
sun? Diye soruyordu. 

Cafer ağa birdenbire f&fala
lftıftı: 

- iki saat evel Efendimizi çok 
sakin bırakmıttım, dedi, yemek 
yemediğini nerden anladınız? 

Abdülhamidin yemek yiyip ye
mediği belli olmazdı. 

Paditahın odasına büyük bir 
tepsi içinde yirmi türlü yemek bir 
den getirirlerdi. Abdülhamit yal
nız yemek yerdi .. Sahanları birer 
birer kendisi açar ve beğendiği 

yemeklerden birer ikiter lokma 
alırdı. T epıi geriye döndüğü za
man Paditahın hangi yemekten 
yediği anlatılmazdı. Paditah han
gi yemekten fazla hotlandığını bi 
le ihsas etmezdi. 

Kazım Bey o gün Hünkarın 

yemek yemediğini nasıl ve kim
den anlamıttı? 

Merakla sordu: 
- Yemeklere el sürmediğini 

nuıl ketf ettiniz? 
- Yemek vaktinclen evel: "Ben 

bugün yemek yemiyeceğim!,, de
mif. 

- Demek ki odasına hiç yemek 
gitmem it, öyle mi? 

- Evet, Ağa hazretleri! Efen
dimiz acaba gene bir teye mi kız· 
dılar? 

- Yeni bir hadiseden haberdar 
değilim, Kazım Bey: Zannetmem 
ki bir feye hiddet buyursunlar. 
Belki ittihaları yoktu. 

- Hayır canım.. Sabahleyin 
çok net' eli imi!. Sonrada atef 
püskünneğe baılamıf. Acaba yeni 
bir Topkapı hadisesi vukubulmut 
olmasın? 

Cafer ağa birdenbire oturduğu 
yerden doğrulup kalktı: 

- Hangi Topkapı hadisesi, Bey 
efendi? 

- A Efendim, bir §eyden habe 
riniz yokmuş gibi davranıyorsu

nuz! Kolunuzun yaralandığı gece 
den bahsediyorum! 

Cafer vaziyeti müphem göıter 
mekte devam ediyordu: 

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

G e~en ltıaımlar1n hUllaaaı 
İlhami Bey, ıervetini lcaybetmiı 

bir Papzadadir. l"akat, eıki debdebeli 
hayati terketmelıc iatemiyor. Onun için, 
JcÜt TUrkln Hanmu Cemal Bey ismin
de bir ı:engine vermek emelindedir. 
Halbuki, Türkinla Fikret ıevi1iyorlar. 
1İlıami Bey, Fikreti, oğlu gibi büyüt
mektedir. Ona, kudan vazeeçmesi için 
rica ediyor. Banka memuru olan Fik
retin önilne, tesadüf, Şadiye Hanım 

ilminde zengin bir kadm çıkarıyor. Bu 
hmum, da delikanlı ile alibdar oluyor. 

• • • • • 
Ertesi ..ı.h, batı ağrıyarak kalkb. 

Kendi kendini teselliye ufraııyorclu: 
- Buıün Şadiye Hanımla hir ran· ............ _ 
Fabt, hakikatte, zihnini itial eden 

•de TWnck.. Bankadaki i~lerinde 
Wr ~bk yapmamak için f.un dere
M dlallllt elmell lblm geldi. Zira, o 

derece dalğınlığı vardı ... 
Ak'8m üzeri, kapının açı!d.ğını ve 

mütebessim yüziyle Şadiye Hanıme • 
fendinin kendine doiru l'eldifini gör
dü. 

Bütün sitelerde bir f11ıltı oldu ... 
Bermutat herkes it;ni bırakıp onlara 
baktı. Fakat, bu seferki nazarlarda, 
Fikrete karıı bariz bir l''Pta nkunu • 
yordu. 

Artık anlaıılmııtı: 
Bu harikulade kadın, onun için ge

liyor. 
Kmnm saçlı, çil yüzlü Şekip, ma

salar arasında asabi, asabi fare gibi 
dolaımaia batladı. l brahim, on bet 
haneli bir adetle sekiz haneli diğer bir 
adedi yekdiferine raptedip nombr ya
parken, elde kaç kaldığını unuttu ve 
koskoca hesap ameliyesi sonuna eriş -
mitken gürültüye gitti. 

Hele Şair Nurinin vaziyeti daha ko-
milcti. 

Fıkra müsabakası 
En iyi, en güzel fıkralan bize sön

dereceklerin yazılan; burada neıredi
lecektir. Yalnız bu fıkralann uzun ol· 
maması, seçme olması ve okunaklı 

yazılması lazımdır. 

Sür'atlı gidiş 
Bir adam ihtiyar bir eıeğe 

binmi!ti. Yolda bir ahbabına rast 
geldi. Ahbabı sordu: 

- Nereye gidiyorıun? 
Etekteki adam cevap verdi. 
- Cuma namazını kılmaya gi

diyorum. 
Beriki bu cevaba tattı: 
- Birader, bugün Salı. Cuma

ya daha iki giln var? 
Eşekteki gene cevap verdi: 
- Bu e§ek beni Cuma gününe 

kadar camiye yeti§tirirıe ne mut-
lu .... 

Bir Yıldız 

- Ha, dedi, kolumun incindi
ği gece. 

Kazım Bey güldü: 
- Şuna kurşunla vurulduğu ge 

ce deseniz daha doğru olmaz mı? 
Cafer ağa kaılarmı çatmı!tı . 

Kazım Bey ağanın kolunda kur
!Un yarası olduğunu nerden bili
yordu. 

Derhal yanma sokuldu: 
- Siz kulağı delik bir gençsi

niz, Kazım Bey! Bu sırrı kimden 
öğrendiğinizi anlayabilir miyim? 
Kazım Bey fazla bir §ey biliyor 

miydi? Yoksa ağanın ağzını ara
mak için mi bot atıp da dolu vur
muttu? 

Bu noktayı anlamak müşküldü. 
- Vallahi dün gece fatihte ku· 

lağıma çalındı. Malum ya dün 
izinli idim. Bizim semtteki deli
kanlıların toplandığı bir kahvenin 
önünden geçiyordum. Dört bet 
genç garip bir teaadüf eteTİ ola· 
rak bu mevzuq konu1uyorJardı. 

- Niçin derhal hepsini tevkif 
ettirmediniz 

- Pe§lerinde Fehim Pa,anın 

hafiyelerinden birini gördüm. Ta
kip ve tarassut edildiklerini anla
dnn .. Ve alakadar olmadan geçip 
gittim. 

Cafer ağanın hayreti gittiJ<çe 
artıyordu: 

- Tuhaf §ey cannn .. Bu Çoc~k
lar benim topkapı Sarayında gece 
yarısı kolumdan yaralandığımı na 
sıl duymu,lar 

Kazım Bey kapıdan çıkarken 

mi.nalı bir tebessümle JU sözleri 
ilave etmitti: 

- Yerin kulağı vardır, derler .. 
Ne doğru söz, değil mi? 

(Devamı var) 

Hani, re11amlar, bir ıüzel model 
gördüler mi, derhal karııaına seçerek 
sıcağı aıcaima resmini yapmağa, şek
li ve rengi kaçmnamaia uiraıırlar ... 
Cidden, ressamlıkta, güneşin babım
daki renkler, bir gün bir türlü, öbür
ıün batka türlü olur; bir daha ele 
geçmez ... - Fakat, Şair Nuri de, ay
ni "daprenatur" usulünü ıiirde de tat
bik ederdi. 

Hemen kalemi eline aldı.... Sıcağı 

sıcağına yazmaia baıladı. 
Bu sefer, ıerbest n~ olarak: 

Ah ey kadın ... 
Nedir maksadın? 
Gene geldin, gene geldin .. ı 
Kalbimi deldin, deldin ... 
Yakla1tın giıeye ! .. 
Aklım ermedi bu ıeye ! 
Sindim köıeye ... 
Seni benim gibi seven varken. 
Benim gibi bir §air arkandan ağlar-

ken 
Niçin, söyle, niçin 
Bankaya gelirsin FikTet için .. 
Halin başkalaştı onu görilr görmez .. 
O usta, biz çömez, 
Diye mi bize bakmıyorsun? 
Haydi 8yle olsun! 
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Away 1) we go 

The train 2) goins weıt 3) did not 
leave 4) till 11.25, and it waı now 
only a few 5) minutea pait eleven, ıo 
they have arrived 6) rather 7) early. 
Mrs Robinıon and the children sat 
ona ıeat 8) on the platform 9) The 
waiting - roomı 10) are alwayw ao 
du11, time - tablea 11) are not very 
intereating to read. Henry held Jack 
by a piece of string 12) which he had 
fastened 13) to his collar 14); he 
behaved very well indeed, until 15) 
another dog came and barked 16) at 
him. Then there waı nearly a fight 
17). Jack pulled 18) at the ıtring very 
hard 19) at him, but Henry would 
not let him go. 1 t waa a good thing 
the other dog was taken away - Jack 
waı getting very excited and barked. 

Meanwhile 20) Mr Robinıon has 
ıeen to the buggage 21). The porter 
has put on each of the three trunkı 

a label 22) with Sandy Bay on it. Mr 
Robinıon gave him a tip 23) ; and told 
him to be sure not to make a mistake. 
24). The luggage waa to go by 11.25, 
and he muıt not put it into the 11. 18. 

When the 11.18 arrived, the 
children of co"·"e ali got up 25) and 
were ready 26) to get in, but Mr 
Robinıon told them it waı the wrong 
train and they muııt wait 27) a little 
longer. At last the 11.25 r.ame in, a 
few minutea behind time. Tbey aoon 
found a carriage that was not very 
full. 

As there were not many people on 
the train, the guard 28) Said Henry 

could take Jack in with him. Henry 
waı delighted 29), he did not tike to 

be aeparated 30) from his dog. Mr 
Robinıon said good - bye to his wife 

and children and gave them each a 
ki11 ll) then the train moved 32) 
out of the ıtation. 

Mary and Henry ıtood at the 
window ana waved • :43) ' bletr 

hand-kerchıel, S4) u~ti th~';- cou l no 
longer ıee their father. Jane waı 

cryİng 35) on her mother'ı lap 36), 
she did not like leaving her father, 
even 3&) for a ıhort time. 

1 have tried 37) to comfort 38) her; 
he said: "Don't 39) cry, We 
sba11 probabby ıee him on saturday: 
coming to Sandy Bay for a few dayı 
himsetf. To - day is Tuesday and we 
ahali probubey ıee him on saturday; 
don't ay". Her mother dried 40) her 
tean, and Jet ler look out of the 
window; and ıoon ıhe waı her bright 
ıelf again • 

Lugatlar 

1) away (evey): uzo 
2) train (treyn): tren 
3) weıt (vest): garp 
4) leave (liY): bırakır. 

5) few (fiyv) : Bir kaç • az 

Fakat o bankacılıkta ustaysa eğer, 
Ben cihana değer 
Bir hünerde mahirim 1 
Zira ben §airim, §airim ... 
Ah hele bak, hele bak .. 
Birbirine yaklaıarak 
Nasıl da konuıuyorlar ••• 
Aşıkane bir fasılda konuıuyorlar .• 
Şimdi benim halim ne olacak 
Ağlamalıyım, inlemeliyim ancak ... 

Bu "daprenatür" ıür, bütün vaziye
ti anlatıyor ••• 

Müıteri hanımla, hesabı cari ıefi, 
bir makbuz üzerinde münakap eder 
gibi, birbirlerine yakla'8rak, giıenin 
bir köıesinde konuıuyorlardı. 

- Neniz var? Halinizde bir dur • 
iunluk görüyorum. Geldiiime mem • 
nun olmak §Öyle dursun, müteessir bi
le olmup benziyorsunuz ... 

- Niçin böyle bir mana çıkanyor
ıunuz? .. Filhakika üzerimde bir dur • 
ğunluk var, fakat, bu, hakikatte, ge
çirdifim bir buhran neticesi ... 

- Buhran mr? 
- Evet, manevi buhran ••• 
- Neymiı o? ... 
Fikret, gayri ihtiyari: 
- Anlatmm.. • dedi. Birazdan Çt· 

6) arrived (arrayved): muva .... t 
etti. 

7) rather (razer): oldukça 
8) ıeat (ait): oturacak yer. 
9) platform (platform): ka)dıJ1111° 
10) waiting • rooms (ve tin ruırıJ)I 

bekleme odaJarlo" 

11) time - tabbs ( taym - tebuls)' 
vakit cetvelleri - tarife1et• 

12) String (string): sicim. 
13) faatened (faa.end): bağladı .. 
14) coJlar (kolar): yaka •• 

15) until (antil): ta ki •• 
16) barked (bcrked): uludu. 
17) fight (fayit): kavga • döğÜl 
18) pulled ( puld): çekti. 

19) hard (hard): şiddetle .. 
20) neanwhile ( ninhu vayiJ) : 

bu aradl'l - bu sırada 
21) lurgage (laggec): bagaj. 
22) label (lebel) 
23) tip (tip): 
24) mistake (miıtek): hu 
25) gol up (gol ap): kalktı. 
26) ready (redi): ha~r. 
27) wait ( veyt): bekler. 
28) guard (gard): bekçi - muhJd 
30) ıeparated ( ıepereted) : af" 

düıınek" 
31) kiss (kis): buse.. 
32) moved (muvd): hare~et ettİ· 
33) waved ( vevd): aaUadı. 

'f\' 34) handkerchief (handkerct ' 
mendil. 

35) cryinşe (krayin): ağlamak·· 
36) even (iven): hntta •• 
36 even (İven): halt .. 
37) tried (travid) :calısh - uğra'~ 
38) to comfort ( tu ko~fort) teıel 

venne1'" 
39) D'onte cry (do not crv) ağlatt" 
40) dried ( drayed): Kuruttu. 
Cevap veriniz: 
1 - When did the train l~ve? 
2 - Whey did they get to tlı' 

platform? 
3 - Why theJ did not get to tJıl 

etatform? 
4 - Wh:Y ,,..,.. .. ,,. "•fi • r..ı.t? f 

!i - Why could he not fight? 
6 - Was he siler.t? 

11 
7 - How many trn"'(" were th~r" 
8 - W~n ,..ot I'\ ti·'' .J 
9 - Did the porter make a miataV 
10 - n:.ı tl. ....... ,.. "-·· •• .. 11.18? .. 
11 - WH the train full? 
12 - Waı it İn good time? 
13 - To whom did Mr Robinsof 

say good - bve? 
14 - Where d!d Mary and Henr1 

ıtand? 

15 - What did they do? 
16 - Why did Jane cry? ~ 
17 - What did Tom say to comf0 

her? 

18 - When thcir father 
coming? 

19 - When do dogı bark? 
20 - Has a dog ever bitten yo014 

"Daha bibncd• 

kanz ela .. 
Bu muhavere, Şadiye Hanımın ~ 

ne dört yüz lira kadar bir para aldıl 
sırada cereyan ediyordu. Şekip ~ 
lar arasında dolaııp yaklaıtıkça, 
zü deiiıtiriyorlar: 

-!la, 
- Ekstreler ne zaman sönd..-,1' 

cek? .• • diye, banka müıterilerine U 

luk eden bir bahis konuıuyorlardı. 
Uzaklaıınca ise: 
- Çıkmanıza bet dakika kaldı, il' 

fil mi?... ···-"' 
- Evet ... lıte, siz içeri &'İrclİJPV 

sonra, banka kapısı kapandı •• B~! 1ıİ' 
kika ıonra, iıi biten memurlar gıd:,_, 
lir •• Fakat, ben, hemen sizin arka ed" 
dan gitmek istemiyorum... Rica rJI 
rim, ıene telmihli konuımayrn ... S f)' 
le dolaımak, benim için iftihardır;,.; 
kin bu münaİebetaizlerin ağuna , 
nizi nahak yere düıünnemek İ~~ 
rum... Geçen seferki ıiir hidı 
unutmayınız.. , 

Şadiye, Fikretin ıöyJediği bir 

talnldı: ~ 
" - Nahak yere? •••• diye dit~ 

dü. - öyle ya: Nahak yere ... A~j, 
ne var? .. Hiç .. Ne o bana bir ıeY ,of 
d. be ,, 

ı, ne n ona... .,ıJ 

(Dev&JIU 



Kiyef cephaneliğinde · Kadın ve Moda 
Sonbahara şimdiden hazırlanalım 1 

187çalnnu... • 
Armoailde metıaJ ... El• Nr

lma YaraCak oluna hiddetini ya
blbruam ••• Nuıl lkümden çıka• 
...mtmı ltiliyoı ......... 

On1-fılarla neferler, Ç&wtla· 
-....-•• nam ha...,.. ... .__ fma Jm. 

mqlanh. Füat, Antomm IOD .. 

imi fberiae, Pftl'ID da yabfbiı· 
m alrilace _, .... oldular. 

u..ı ... latladan pbrak Şar 
ka •otnı ,wtıı.r-

&ıman ...... , Anton, içsi,. 
kanletinin ,.... tlanclü: 

- Aak.1..1 maftflk ,..lere 
dalıbP .aı.. kotclw. • Wi.
Ha,.li, .. iltirahat -... Oç ..t 
kadar .,_ clqarda c1o1qa,.._ 

Soma ..n llaWll'll'llll··· Sen --
ret .... in. .. 

Greaor ....,... ltırakmaduu Yu ortamda kGrkten bahaetmek, ihtimal biraz yadırganır. delleri h&nrlanıyor. Bu arada Jıdlrlde de metla1 olmau10l't 
_ Peld: •• ·d.U. Halbald kerk. lll'llW sere ,aan ela omuzlarda yer tutar. Sonbalwm mk uk defiten havası, ldlrldln ilmla1 ...m..,. 
Antoa .. blm lıdlrkGnl koca Bundan bqka, omular iatGnc1e hafif bir kürk, yazın da, meaine daha ziyade yol açar. Resimlerde görc!Olf.lntls Ud 

• ' bilh1111t akpm 1erinllliade faydahdır. amek, yaz 1erlnll ğinde ve sonbaharda omuzlara ıJmmak 
blpalmr llT'IL· Rlq&ra katı Diler taraftan. 11eıkllr ne b&rr atırene rinOn, Diba- Ozere yapılan kflrk ameldericlir. Son moda biçimde ve ma-
tah•mmlllltl olan ..Mt ıpklı Un- yet sonbahar ıelecek. ... Awupada timcHclen sonbahar mo- Ti tilki ldlrld\ndendir. ~t.ıı111---Mi~' 
toe feaeriai ........ oeWne koyarak 
dıpn çdcnw.la 11uırlanıdı. 

Ba harebt er...,,,.., snllacln Plô.i bijamaları sokak esvabı gibi kııllanılabiligorl 
Ba .... ,a, 10D 1mıı .. aielıede 

erken plclL Daha ilklUanla peeklg 

kendini söstenli. Şimcli .. MitiiD Pi • 
deliyle-.... .m,_. Ya •'•• .. 

bçmadL 
-Allala allah •.• -di7e a.ft kn 

dine tlfitlnclil.· Ba oflanda IKr 
~Ut ftl' ... Kaç samandll' 
sisli pi mektuplar JUIJ'OI°••• Bu 
alrpm, alhetçi olmadılı halde 
latfada ........ ,erine lraldı ... 
Halbuki etlenceye can .ar ... Sa· 
lan Mrine itik olmaun, ita Gç aa· 
• wfmcla, bana letirahat •ere-
la kallapnum? .•• 

Pencereden Wdr. Bahçe,e ? . 
bn Anton, alls• pw, ıinsi tlnai · 
iı..b,orda. Crepr onan ne yapa· 
catmı anlunM için, dıprı fırla-
dı ... 

Fabl, haJ.l'el! 
Kapmm lnhcle darmuı mutat 

oluı n6W yok ... 88,llk bplCla· 
ld a6ns6IGler •• ılrlbmallJOT ... 
ıc,.ı.,.. eh attı: BomMt ... iki b
.... ele cinler top opuyor ... Deh· 
lis pencereelndea ....._., onhir ...... , ................... 
daa ~ tlftlil... Fa· 
at Jb adım ileride, bnleti :An
tcm. ilerlaıaelıte .. : lpret direline 
doiı'll .WiJw... Cebincle Lintoe ,....,_ 

itte ., ... , Gnpr, heJnln- ~ 
dm ,...., liM oNa. Zira, tMl-

11.it, ea.,... .. tan w.. taWo. ..... lntlnide 
~ ... ipNıll ppuU, OD canlaıwmlb: 

Çllmıwlu - JCeriletim, mıllana aChimr ... 
.... ......,. -dlf-...... ......... Nice -

al•-', .. Wa ... ~ ._ndpanmp1Nlluw,aao ... Te 
..... ms sidin... Ka- 'ı'*ell delil, laer IUhot olatancl• 

........... llm, ....ı ola Çama aı.,lainde abP. tatardı ela 
-- Ufaldua ... ..._. ._ ... awtmmdwma ... Soma, het 

lir tMljlre ,_....._ tene nwl ..._ Utipdat .ıe,lünde 
,...._., imim ••• Ye- p..teler ............. Aman ya-

;:::. •ıaet, lılr .., .;ı, rablıi... Ba tlrp•, bir l8J'. ,_ 
~- , lmmlJar tla, elli kilo- ak. .. lfle, ifU'9l diıelial ,.klat-
.-:-. ...... ,........... tr... :AJpWn .. 
~W-· • ... ........ Aıltoa, f"sllaalrib, direie brlllaD 

L --idtl ••• t-Maı J&.. mala '-t1a•qtı. Cepaaeliiin dart 
~~ ~ Alllw, ili.e melfe ilenle lmhmmuma rajmeD, 

Gıesor, orada Wamn ltir lmlalte 
ye sinli. Din ıecekl tenlikler • 
den bhu met'alelerin harada 

Alman zevkine göre bir salon 

halanchıiana hili,orda. Bİrilli Reaimcle g8rdt11Gnfiz aalon, Alman sevkinin lfadeeiyle d8fenmittir. lngiliz
bpt:ı; ~ bnletlne doiru lerde oldup sfbl ~ da n d6ıeyitinde, daha ziyade muhafuakh cJay. 

Jiirildil: ranılıyor. Maell, g8rdOlf.lnlls bu Alonun dötenlti. Göte devrinaeki bir ulon-

- Ne )'&PIJOrt11D orada?... dan pek ~k farklı dffpnmiı dejildir. Salonun umumi &örünUtüncle eski Alman 
(Hatice ..... .,,., tam, beninwenaılttir. 
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Yüzme 

Müsabakaları 
'lıL VAKiT pseteıi her aene oldu· 
" aibi bu sene de hüyük yüzme 
"'iiaahakalan tertip etmittir. Mü
&abakaJar 10 Aluıtoa Cuma gü· 
ll6 Japdacaktır. Her ıporcu gence 
~. lıtirak için VAKiT gaze· 
!~e timdiden miiracaat ederek 
~ JUdırmak klfidir. Kazanan 
"411'& nıGklfatlar verilecektir. 

HABER - '!!'.J_!_m Po!!!_~ı 29 Temmuz 1834 
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Aman ... ne 
Yerli Mallar Sergisinde 16 nu-

maralı pavyonda arayınız. sıcak ••• 
Bununla beraber evinize geldiğiniz zaman 
soğuk bir şey içmek imkanını bulamıyor
sunuz ı Fakat komşularınız "Frig_idaire" 
sayesinde bütün meşrubatını gece gündüz 
soğuk olarak içiyorlar. 
Siz de sıcağa daha fazla tehammuı ede
cek misiniz ? 

FRIGIDAIRE ıu. 

Savo piksin saçların 
hülasasıdır. 

GATES VULCO 
Otomobil lastikleri 
Mevcut la.tiklerin en dayanık· 

lıııdrr. Malı ıBrüniiz fiatlerini tet• 
kik ediniz. 

. 
Yenipoıtahane ittintinde 17 numa

rada ıtriyat majazaaı. 

BOURLA BiRADERLER vt ş• 
Ankara: Şark Merke:ı ecza deposu 

ve bilGmum eczahane ve ıtriyat mağdZll• 
lanndan iıteyiniz. 

1 ıatanbuı Eeledlyesi ilanları 1 , ______ _ 
Beher metre murabbama 175 kurut kıymet konulan Fatih yan· 

ıın yerinde Molla Gürani mahallesinde 27,03 metre murabbaı arsa 
aatılmak üzere açık müzayedeye konulmuıtur. Talip olanlar teraiti 

anlamak üzere her gün, müzayedeye girmek için de S liralık teminat 
akçeıi makbuzu ile 30 - 7 - 934 pazartesi günü saat 14 de kadar 
Fatih kaymakamblı ve B. Ş. Encümenine müracaatları. (3795) 

Ketif bedeli 182 lira 75 kuruş olal') Çubuklu gaz depoları tankla· 
rının vanalarmın tecdidi pazarbkla yaptınlacaktır. Talip olanlar 24,5 
liralık teminat akçeıi makbuzu ile 30 - 7 - 934 pazartesi günü saat 
on bete kadar levazım müdt:r!üğüne müracaat etmelidirler. (4238) 

Panıaltı hamamı Fran11z me
zarbiı caddeıinde 58 numaralı 
apartmanda mukim iken halen İ· 
kametılbı bulunamryan Evdoki • 
moı Zahman otlu efendiye: 

lıtanbul 3 ilncll icra memurlu· 
tundan: 

Hayık efendiden temellüken a
lacaklı Artür Saraffyan efendinin 
20/12/ 933 tarihli hir kıta ıenel· 
le 18IO llrama mafai• •• muarif 
haciz yolile tabıili tatebiııi havi 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 

Sahip ve mUdUrU 
AHMET ASIM 

latanbulun en güzel, en temiz 
ve en ucuz huıud hastanesidir. 

Yatak fiyatları: 2 liradan İ· 
~ibaren doğum \'e hertürlü kadın 
ve erk~k ameliyatları: ?· günlük 
ikameti berabeC" 40 lira .• 

Telefon 4?'101 Mustafa Mürteza müesaeıab 

Türkiye Anonim laıtik ıiıketi 
Yenipoıtahane brtııı No: 30 • 32 

~efon 20932, Telgr. Talq lttan bul. (1271) 

Terdiii 18 - 7 - 934 tarihli ta- --------·--- - 
kip talebi üzerine adresinize gön- Kiralık Ev 
derilen ödeme emrinde verilen 

Tl::J C2 K iVE 

llRA~T 
SANKA51 

·DAoA 
BiRiKTiREN 

"-- '2A~T .. L;O~Q 

Hasan Yulaf özlü 

-

1 - En lezeztli ve en tifab ol 
maıı. 

2 - BUtiln maden ıularınan eıı 
tazeıi olması. 

3 - Herkesin içebileceii dere· 
cede ucuz olmuı. 

Her yerde büyük ıiıeler 20 kü 
çiikler 10 kuru§tur. Ayrıca 5 ku· 
ruf fite için depozit alınır. 

Mütterilerini abone kaydedeı 
ve arzu edilen mahalle kadaı 
gönderilir. Ayrıca büyük tenzili.' 
yapılır. 

Satıt depoıu: Sirkeci Demir 
kapı Nöbethane caddeıi. 

DOKTOR 

Nışanyan 
Hutalann1 hergün akşama tadar 

Beyoğlu Tokatlıyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 Nu. h muayeneha· 

nesinde tedavi eder. Tel. 40783 

metruhattan mezkur adreste ol- iki odadır 
madığmız anlatılarak ilanen teb- Kumkapı Nişancası Havuzlu 
liğat ifasına karar verilmiftİr. Ta- Mühre sokak No. ( 5) 
rihi ilandan itibaren bir ay zarfın- ------------
da yukarıda yazılı borç ve masraf· !!!im-• 
larr dairemizin 934/ 1702 numa · 
ralr doıyuına ödemeniz ve borcun 
tamamına veya bir kısmına veya 
alacaklmm takibat icraıı hakkında 
bir itirazınız vana bu müddet 
içinde istida ile veya şifahen bil • 
dirmeniz bildirmediliniz taktirde 

Kimyager -mı 
HUSAMEDDiN 
Tam idrar tahlili 100 kuruftur. 
Bilumum tahlilit. Bahçekapı, 
Emlik ve Eytam Banlca11 kar• 
tısında izzet Bey Hanı 

bu müddet içinde 74 üncil maddeı•------------
mucibince mal beyanında bulun • Göz Hekimi 
manız lazımdır. Mal beyanında S l Ş k · 
bulunmazsanız hapis ile tazyik o • Dr · ü eyman ü rü 

Babıtli, Ankara caddesı No. 60 
lunacatımz ve hilift hakikat be • Telef .,n 2256fi 

yanatta bulunul'lanız hapiı ile ce· l••-----------
zalandınlacaimız borcu ödemez 
veya itiraz etmezıeniz hakkınızda 
cebri icraya devam olunacağı öde
me emrinin tebliği makamına ka • 
im olmak üzere ilin olunu1'. 

ZAYi: Kıt'amdan almıt oldu
ium mezuniy~ kiğrdrmı zayi et
tim. Y eniıini çıkaracağımdan es· 
kiıinin hükmü yoktur. 

328 doğumlu Memduh 

Usküdar Tapu idaresinden: 
Bulgurluda Aygır oğlu ıoka • 

ğında eski 15 yeni 31, 33 ıırf mülk 
bir bap hane mülga Oakiidar mah
kemei ıq'iyesinden verilen Cema· 

ziyelevvel 287 tarihH hiıccetle Yu· 
suf aja bini Mehmett4:!n intikalen 
vereaeıi lsmail ve Faik efendiler· 
le hemıireıi Hacer hanım tarafm· 
dan senet istenilmekte iıe de tapu· 
da kaydı bulunmadığından senet· 
siz taıarrufata kıya•en tahkikat 
icraat için 5 - S - 934 tarihinde 
pazar ıün 1 O 11~atte mahalline 
tapu memuru gönderileceiinden 
bu yerde bir iddiaıı olanların bu 
baptaki vesaikleriyl~ birlikte Üı • 
küdarda Doğancılarda tapu dai • 
r"aine veya mezk\\r giin ve ıaat • 
te mahallinde hazır bulunacak o • 
lan tapu memuruna müracaat ey • 
lemeleri illn olunur. (2804) 

Unu Yitamini ve alorisi Çocuk gıdasıdır 
Pek Mebzul 

ilet, ~ktorlarınıza ıorunuz. Yulaf çocuklara hayat ve ruh verir. Netvünemalel!ına ve çabuk yürümelerine ve afiyet ve sıhhat içinde yatamalarına ıebep olur. Hastatıkıız 
tı~1• tombul yapar. Yulaf öz:ile pirinç, nitaıta, patatea, arpa, mısır ,irmik) bezelye, mercimek 6zü unlarını çocuklarınıza bol bol yediriniz. Tabiatin bu ıade ve hakiki 

1 Çf\CUidarm hayati bir gıdasıdır. Haı&il özlü unlarile yapılan mahallebi, tatlı ve pilre vl! çorbalarm nefasetine doyum olmaz. Hasan markasına ve ismine dikkat. 



Mağaza ve yazıha
neler 

saatte 
muayyen 

kapatılacak 

Çocuk 
Sahifesi bilmecesinde he
diye kazananların listesi 

Kakao kazananlar 
21 - Şitli Mecidiye köy 26 Fatma 

Feriha 22 - Beyoğlu Hamalbatı 17 
Nionis Kolemidis 23 - Kuımpafa 
Mescit sokak 1 Ali Riza 24 - Bahçe· 
kapı Tathan yanında berber Hamdi 
Bey salonunda Ihsan, 25 - Ankara 
caddesi inkılap kütüphanesinde Kirkor 
26 - Selimiye 186 ıncı alay hazırlık 
kıtasmdan Süleyman oğlu Muzaffer 
Kastamonu 27 - Eskiıehir köprü ba· 
şı berber Besim kardeti Azim 28 -
Istanbul 44 üncü mektep 490 Fikret 
Cetin 23 - Şehremini elektrik sokak 
28 Macit 30 - Azatkapu talat sokak 
1 Karden Barakos 31 - Balat Sürey· 
va Paıa mensucat fabrikası dokumacı 

<;. Cemil 32 - Bostanci ilk mektep 
139 Emel 33 - Yüksekkaldırmı yazı. 

cı ıokak 34 Vıktorya 34 - Üsküdar 
Sinanpaıa eczahane sokak 26 - Ek • 
r em 35 - Taıçılarda 25 Ali Ferit 
36 - lıtanbul 5 inci mektep 316 Şina
si 37 - Beıiktaı yeni mahalle 61 İr
fan Muhsine 38 - Fındıklı 26 • 28 
Fazı1et 39 - Gazi Osman Pata orta 
mektep 485 Güzin 40 - Nişantaıı kn 
orta mektebi 284 Mihriban Hannn ve 
Beyler. 

Kitap kazananlar 

41 - Hasköy Çarımnda Nis Afun· 
aoto 42 - Aksaray Gureba Hüseyin 
:Ala mahallesi 39 Hicran Sadık 43 -

Bayezit 11 Mithat 44 - Yalova süt • 
banalnde Hüseyin 45 - Uzun yol 
çdnnaz yağhane sokak 2 Kemal 46 -
Çengelköy Kuleli SasanPa§a 16 Zeki 
27 - Beyoğlu tlsa.y çelehi sokak 20 
Leman 48 - Galata kule dibi Glorya 

han 4 Salamon 49 - 13 üncü mektep 
753 Mfiıerfef 50-Kasımpqa D. Z. mat 

baaıı makinist Emin. 51 - Zeytinbur-
nu demirhane caddesi 237 • 239 En • 
Ter 52 - Akaretler spor caddesi 79 
Türkan Bedri 53 - Fatih 13 üncü 

mektep 290 Samahat Murat 54 - Ni
pntq 305 Fuat lakender 55 - Kadı· 
köy Bademalb sokak 43 Nevrik 56 -

Betiktat Köyiçi imtihan yokuıu 30 Mu
harrem 57 - Kartal Yakacık inayet 
58 - Bostanci ilk mektep 153 Hikmet 

59 - 40 inci ilk mektep 63 Yekta 60 -
Beıiktaı 19 uncu mektep 337 Bedri 
Bey ve Hanımlar. 

Kartpostal kazananlar 
61 - Akgün Tayyare gİfesİ Vik • 

toli Maliki 62 - Kabe.tq 1225 'Ah • 
met 63 - Şiıli Terakki liaeıi Acar Ri-

fat 64 - Galata Arapcami Mahmudİ· 
ye caddesi 280 Bakkal Safer 65 -
Dolmabalıçe karııaında Ertujnıl ya· 
bnda Yusuf 66 - Ortaköy Şekerci so
kak 29 - Diyamante Soydom 67 -
Beyoğlu Tünel civan 14 - İsrail 

68 - Boğaziçi Büyükdere 5 Feridun 
67 -Tophane 37 inci mektep 32 Şöh· 
ret 68 - Beıiktaı Uzuncaova 2 Fat -

ma 69 - Bereket zade Hacı Ali so • 
kak 13 Sedat Mazhar 70 - Balıkpa· 

zar Tqçılar yağcı 10 Sadık 71 - Pan· 

galb Tayyareci Fehmi ıokak kereste• 
ci apartımaıı 2 Afaros Harariadiı 

72 - Pertevniyal lisesi 252 Cemal Ha· 
lıik 73 - Bqiktaı J. K. elan Mehmet 

Suat 74 - Kocamuıtafapata Remzi 
Efendi ıokak 11 Usamettin 75 - Ça· 
pa Seydi Bey mahallesi 16 Sabahat 
Hanım Te Beyler. 

76 - Beyoğlu Tarlabaıı caddesi 
136 Rept 77 - Fener, Maraılı Rum 
meldeb= K.. Vaporidiı 78 - Çapa 11 
Hayri Aziz 79 - Beylerbeyi Araba 
meydanı Adil 80 Küçükkuyu B. Çet • 

mi mektebi Necati 81 - Galata yük • 
aek kaldmm 675 Raıel Kazes 82 -
Beıiktat Aostro - Türk tütün depo
•unda .Şkir 83 - Şair Nedim caddesi 
110 Odbi 84 - Beyofhı Müam IUe
si 349 Davit Eskenazi 85 - Glllab\ 
Arap_cami Mahmudiye t:adde"i 8 Adil 

'Devamı var) 

K UPOrt 

209 1 l 29-7-19341 

Kiyef cephane· 
liginde 

(BaJ tarafı 5 inci sayıEada) 
Ve ıonra, bot atıp dolu tuttu: 

- Bütün hareketlerini tak•P 
ediyorum ... Sen, kızılların adaın1-
sın ! Mektepten çıkıp zabit olu~
ken, Çara sadık kalacağına ~aıt 
ettiğin yemine zıt hareket ettırı··· 

lnkilapcılarla beraber oldun .. • 
Simdi de, burasını onların basıll•
l~rı için, "direkten iıaret verecek
sin... Adamları savdın, kuvayı
külliyenin Şark kıılasında oldui'J 
nu bildirerek buraya gece baskını 
tertip ettireceksin ... Söyle bal<•
yım ... Vereceğin it-aret nedir? ..• 

Anton, bütün esrarının böyle~e 
. keşfedilmesinden şaşırmıştı. &it 
solukta itiraf etti: 

- Feneri sabit tuttuğum ı;nud
detçe, oldukları yerde duracakları 
sallarsam gelecekler ..• 

Gregor, şöyle düşündü: 
- Mademki baskına karar ver

mişler, kışlanın boş olduğunu bşf 
ka taraftan da anlayabilirler··· 
En iyi, oldukları yerde dumıaloff 
için işaret verilsin ... ,, 

Kardesine emretti: 
- Haydi, çabuk, direğin üstüıt~ 

çık... Cebinden çıkardığın fenetl 
yak ... Sabit tut ... Yoksa, şu meşale 
ile cepaneyi patlatacağım... fıle 
sen kalırsın, ne ben, ne de kızrll•
ra cepane ... 

Anton, mihaniki surette~ bil 
emre itaat etti. Direğin tepesine 
kadar çıkıp · feneri yaktı. F ~t, 
bütün hızile sallamağa batladı: 

"Haydi ağabey! direğe çıkarak, düşmana ters 
Yoksa, şu meşale ile cephaneyi ateşler, seni 

işaret ver! .. 
uçururum!,, 

-Sen okadar fena adam değil• 
sin, Gregor, ben seni bilirim ... Be' 
ni öldüremezsin ... Annemizi rııJ' 
tem icinde bırakamazsın... Hed' 
ben, düşmana casusluk yapm1)'~ 
rum ... Ben, milletimin saadeti jçı~ 
yemin ettim ... Milletimin aaadctlı 
istipdadm yıkılmasındadır ... ŞiJJI' 
eli istersen cepaneyi ateşle ... 

Bizim Şehzadebatındaki kaza
yı pek hatırlatan ve ayni derece
de, içenindekilerin ölümü ve ya
ralanmasiyle neticelenen korkunç 
bir otomobil ·kazası da İngilterede 
olmuştur. 

Bir hususi otomobil, bir kam
yonla çarpışmış ve içersinden bir 
yaşlı kadın, oğlu, bir diğer arka· 
daşları ıoluk almadan ölmüştür. 

İngiliz gazeteleri, bunlarla bir· 
likte bir de pek sevgili bir köpe· 
ğin öldüğünü yazmadan geçemİ· 

yor .. 

Kazanın akabinde, ölen kadı
nın kocası ve çocuğun babas· 
vak'a mahalline gelerek hayret 
ve 11tırabından dona kalmıştır. 

Otomobilin ıoförü de, berabe
rine genç karısını almrş ve gezin· 
tiye öyle çıkmışlardı. 
Kansı derhal ölmü,, ve şoför, 

1Cendilerine çarpan kamyondaki · 
ler tarafından kaldırılmış ve bi 
eve götürülmü§se de, çok geçme· 

;yazısı bu nüshamızdaki '(Haberin Hikayesi) dir. Resimli hikayele -
rimiz birer günlüktür, yani mabaat.sızdır. Gazetemizde her gün böy· 
le bir hikiye vardır. 

den gözlerini kapamıttır. 1 
Kaza, tehir dıtıında, gayet Clar 

ve tehlikeli olmakla maruf bh 
yerde vukua gelmittir. 

Kamyondakilerin çoğu yara · 
lanmış, elleri, yüzleri kesilmiştir 

Otomobilde ezilip damarlan 
kesilerek ölen yatlıca kadmm 
kocasr, evinde davet hazırlıkla
riyle uğraımakta ve kansı ile bir· 
likte gelecek misafirlere çay ha· 
zrrlaınaktaymış .. 

Ve ayni muhitte büyük bir spor 
klübünün fahri kasadarlığı ken· 
disine tevdi edildiği için, o ak· 

-=============::::="'====== 
Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar ,....:iteha11ısı 

Cuma ve pazardan bafka ıünlerde 
ğleden sonra ıaat 2i de 6 ya kadar 
lstanbulda Divanyolunda (118) nu· 
maralı hususi kahineıinde bastalanm 
kabul eder. Muayenehane ve ev fr'~· 

fonu: 2239d. 
Yazlık ikametg&h telefonu Kandili 

38 - Bey]erbeyi 48 .. 

ıam, ıerefine verilecek bir ziya 
fette kanııyle beraber bulunma} 
zaruretindeymİf. 

Bütün bu acıklı hadiseler, Lor· 
• 

dra gazetelerinin birinci ıayıf ala· 
rında ıütun sütun yer almakta· 
dır. 

Bununla beraber, kabahatin, 
otomobilde olduğu anlaı1ılıyor. 

Bundan evvel, otomobilin 
kamyonun üzerine doğru körle· 
mesine geldiğini ve kabahat ta · 
mamen kendiıinde olarak dikkat
sizce çarptığı ileri sürülmektedir. 

Fakat şoför ölmüş ve vak'aya 
diğer taraftan şehadet edebile
cek otomobil yolcuları da ölmüş
tür. 

m=:: ı ı =• :::r.•11111ww1111mm:m 
H Yurttaş ! U 
P Az, çok kazancından mutlakalj 
P. taıarruf vazifendir, borcundur. h 

1 Bunu iyi bil, belle ve yap. ii 
Milli İktısat ve Tasarruf Cemiyeti il 

mım11waa=11111C•~•!: 

. . . . . . . . 
ismet Paşa heyeti ile sovyetle" 

ri ziyarete giden heyet, 'iki büyul' 
Sovyet kuman<lanile karşılaştıl•'' 
Bunların kardeş olduklarını öğre~ 
eliler. Birinin ismi Gregor, öte1'1' 
ninki Antondu ! 

ikisi de, vaktile Türk düşırı•~ 
bir orduda çalışırlarken, şi~.~ 
doıtumuz olan bir ordunun büyU 
zabitlerid ir. 

(Hatice SUreyya) 

HABER 
. .l\kşam Postası --------

darehanesi: 15 TAN BUL A~I 
KARı\ CADDES 

Telgraf Adresi: i'STANBUL BABO' 
Telefon Yazı: 288'72 idare: 249'70 

r 
ABOrtE ŞERAiTi 

ı ı 8 1% ayldl 

Türkiye: 120 850 660 1250 Krt

Ecnebl: 1150 t4o 840 1810 

ıLArt TARiFESi 
ncaret UAnJarmoı eatm 12',150 

ReamJ llAnJa.r 10 kurnıtur. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

B:uııJdıfl yer: (VAKiT) Mnt~ 

HABER gazetesi 
El yazısı tahlil kuponll 
isim . 


