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KURUŞ 

Iran Şehinşahı Hazretle 
Erzuruma hareket ett~ 

Tevfik Rüştü B. Perşembe günü b 
yük misafirimizi karşılamış olacaktı 

Kars, 12 Hususi) - Geceyi bu
rada geçiren İran Şehinşahı Haz -
retleri maiyetleri ve refakatlerin -
de bulunan heyetimizle birlikte 
bu sabah Sarıkamış, Hasankale 
yoliy)e Erzuruma hareket etmiş -
ler, buradan hareketlerinde Halk 
tarafından çok samimi tezahürler-\ 

( 

· ·1 Hitler ve Musolini müla
le uğurlanmışlardır. 1 

Büyük misafirimiz perşembe 1 
gÜnü Trabzona val'larak orada Ya
vuz Zll"'hhsiyle gitmiş olan Harici
ye vekili Tevfik Rüştü Bey tarafın 
dan karşılanacaklar, Yavuzla 
Samsuna hareket edeceklerdir. 

katının ehemmiyeti 
ıran Şehinşahı Hazreti 

nin şereflendireceği 

ltalya, Almanya, Avusturya ve Macaristan dev)et
lerinden müteşekkil bir cephe karşısında mıyız? 

Şehinşah Hazretleri Samsun -
dan trenle ve Sivas - Kayseri yo
liyJe Ankaraya gideceklerdir. 

Erzurumdan bir manza 

temennileriyle ayrılarak yoll 
na devam etmişlerdir. Bayaz 
Kars vilayetleri arasındaki h 
üzerinde Gürcübulaktan beri 

Karsa gelirken 
Şehinşah Hazretleri dün, yol - , 

culuklarınrn ilk merhalesi olan i 
Kağızmana gelirken karakol ya· I 

sanın dostu olan küçük itilaf dev- kınında otomobillerinden inmiş· 1 

letleri (Romanya, Yugoslavya ve )er, Türk ve Sovyet hududunun bu 
Çekoslovakya) da Fransa ve Sov noktasında aras üzerindeki baraj 
yet Rusya grupuna iltih~k etmiş- hakkında mihmandarları Ali Sa- 1 
1er, Türikyenin de müzaheret et· it Pa,a Hazretleri tarafından ve· 
tiği bir cephe teşkil etmişlerdir. rilen izahatı dinlemişler.dir. Gene 
Bu vaziyette İngiltere yalnız kal- bu güzergah üzerinde Tuzluca j 
mış gibidir, çünkü Fransa ile an- kaza merkezi civarında ikhsat ve-

M. Hitler Venediğe 
tipinde bir tayyare 

Yüngers Y. 38 
ile gidecek dilerine refakat etmekte olaıı 

yazıt valisi lmadettin Bey, Şt 
,ah Hazretlerinden müsaade 
mış ve gene bu noktada ke 
lerini kar§ılamıya gelmiş 
Kars valisi Cevdet Bey, Şehi 
Hazretlerine takdim edilm 
Şehinşah Hazretleri saat 1 
te İğdırı teşrif buyurmuşla 

başta muzika, bir &iivari J>öl 
mektepliler ve halk tarafında 
limlanmışlardır. lğdırıda 
yemeğini yiyen Şehinşah 

Yukarıda:M. Hit,erin Venedi· 
if';.. hareket edeceği tayya• 

·re tiplerinden biri 
. Aşağıda: M. Mussolini 

Ajans telgrafları Almanya 
Jn&y.elci!L~ Hitlerle..ltab aJ:>as.c
vekili M. Musolininin önümüz • 
deki cuma günü Venedik civarın / 

da mülakatta bulunacaklarını bil 
diriyor. 

Avnıpadaki yeni grupları gö .. 
zönüne getirecek olursak Alman- j 
yanın İtalya ile mütekabil müna· 

sebetlerini tesbit etmek için höy· · 
le bir mülakat hazırlamasını pek 
de aykırı bulamayız. , 

Silahsızlanma konferansın • ı 
dan bir netice çıkmıyacağı anla -
şıhnca devletler kendi aralarmda 
anlaşarak emniyetlerini muhafa- 1 

za...emwkJ~__a.x~usuna düşmüş bu· r 
lunuyorlar. Milletler cemiyetin -1 
den çekilen Almanyamn "gizli • l 
ce !,, silahlandığı bugün apaçık! 
bir hakikattir. Fransa bu vaziyet 
karşısında Sovyet Rusya ile ya -
kınlaşma siyaseti takip etmiş, iki 
dost anlaşmışlardır. Esasen Fran-

20000 altın şirket kasa
sında niçin saklanıyordu 

Bu hadise Türk parasına karşı bir 
itimatsızlık göstermek gibi 

telakki edilmez mi? 
Gümrük muhafaza teşkilatı me 

rnurları tarafından meydana çı -
karılan döviz kaçakçılığı şebeke· 
sinin polise verildiğini yazmıştık. 
Polis tahkikatını deriııleştirmiş, 
birçok ifadeler almış, döviz maz
nunlarına ait tahkikatını dün ak
tnın bitirıniştir. 

Y orgi, Ligor, laak Behar, Al
bert, Yasef Aleksandr ismindeki 
maznunlar dün akşam be§te müd 
deiumumiliğe gönderilmişlerse 
de vakit geç olduğu için maznun· 

Şampi
yon ltalya 

ttalyanla.r, ltaıy-ada 
Yapılan beynelmilel fu~ 
bol mll'8.bakulamuıa. 

dUnya rsamplyonlaf.11-
Q.g alım§lardL 

İt.aıyan hllkftmetl, 1-
tı.lyıı.ıım bn muva.ffakt
~etını tf>ı;plt iı;ln bir 
llost:ı. pulu yapmıya. ım
tll.r- \"ermı, Vf' rr'lmJn; 
lc~~duğumuz pulu çıl,ar-
~. 

lar emniyet müdürlüğüne iade e
dilmişlerdir. 

Altı maznun bu sabah dokuz
da müddeiumumiliğe getirilmiş • 
lerdir. Evraklarını müddeiumu -
mi muavinlerinden Ramazan B. 
tetkik etmiş, sonra birinci müs • 
tantik Ramazan Beye vermiştir. 
Ramazan bey maznunları birer, 
birer sorguya çekmektedir. Tah • 
kikat akşama kadar devam ede
cektir. 

(Alt tarafı 8 nci sayıfada) 

kaleti tarahndan yaptırılmakta o· laşmayı, Sovyet Rusyarun vaziye 
Jan altun arama sondaj mahallintini gözönünde tutarak, Japonya 
den geçerlerken sondaj ameliya-

ile olan münasebatmı tehlikeye 1 
tını görmek arzusunu izhar ey e-

düşürecek mahiyette bulmakta • r 
- Devamı 8 nclde -

diklerinden sahaya gidilmiş ve 
dır. Hatta Fransanın şimal taraf· mühendis Hadi Bey tarafından 
lanm tahkim etmesi lngilterede h b · k b' lAk ·ı Hangi çiçeği 

tercih edersiniz' 
verilen iza atı üytl ır a a a ı e 

bir tehdit mahiyetinde görülmüş· din1emiş)erdir. 
tür. lngiltere Fransa ve Sovyet Şehı'n•ah Hazl'etleri sahadan, 

:r Yazısı 4 üocü sayıfaı 
Rusya lehinde Japonya, ve Fran - mühendislerimize muvaffakıyet =---·--------
sa lehinde Alm~nya ile kar~laş • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mıya mecbur kalmaldan endişe 

etmektedir. 

ltalyaya gelince; o ·da ayrı bir 
grup yapmeya _çalışmakta, Maca-

ristan ve Avusturya ile anlaşa • 

rak onlan kendi hizbine sokmı -
ya uğraşmaktadır. 

Vaziyet böyleyken M. Hitle -
rin ltalya başvekiliyle görüşmek 
arzusunu izhar etmesi ve ik.i baş· 
vekil arasında bir mülakat yapıl
masına karar verilmiş olması çok 

şayanı dikkat biı: siyasi hadise • 
dir. 

Filvaki Fransa hariciye nazırı 
M. Bartu da bu mülakataı iştirake 
davet edilmiştir. 

(Devamı 8 inci sayrfada) 

Esrarlı ölüm 
Erzurum mektupçusu 

öldürüldü mü? 
Erzurum _(Hususi) - Erzurum 

mektupçusu Zafer Nezihi Bey pa· 
zartesi günü akşamı anlaşılamıyan 
bir sebepten dolayı kendisine ait 
av tüfeğiyle karnından vurularak 
ölmüştür. Cenazesi ertesi günü 
kaldırılmış ve tahkikata başlan • 
nuştır. 

12 varil altın! 
Filistinde Osmanlı . ordusunun sa~ 
ladığı defineyi bulmıya çalışıyorla: 

Beyrut, (Hususi) - Suriye' sadüf etmişler, fakat tam bu 
gazeteleri Kudüsten aldıkları şu rada meseleden haberdar 
haberi neşrediyorlar: hükUmetin inzıbat kuvvetler 

"Osmanlı ordusu umumi har· melenin başına dikilerek bu 
bin sonlarında Filistini tahliye e- dağıtmışlar ve definenin bul 
derken mevcut paralardan mü - duğu yeri muhafaza ve ko 
him bir kısmını göndermiyerek altına almışlardır. 
muhtelif yerlere gömmüştü. Bu definenin Osmanlı orc 

Büyük harpte Osmanlı ordu - nun en mühim hazinelerindt: 
sunda çalışan bedevi araplardan rini ihtiva ettiği muhakkak s 
biri 12 varil altının bu suretle Şe· maktadır. 
ria nehri civarında bir yere gö - Eli böğründe kalan zava1 
müldüğünü biliyormuş. rap şimdi öteye beriye baş vı 

Bu adam geçen on beş sene rak 12 varil altını ihtiva ede 
içinde bu defineyi elde etmek i - defineden kendisine de bir n 
çin lazımgelen parayı bulmağa tar temini için uğraşmaktadı 
uğraşmış fakat muvaffak ola - Definenin bulunduğu yer 
mamıştır. kında hükllmet memurları t< 

Nihayet geçen hafta birkaç a- fmdan açılacaktır.,, 

mele ,tedarik ed.ere~ definen~n bu ııınıımııııınımnııııııııdlımtlıtnıııııııınnııuıınuı"'11111t111 
lunduğıı yere gıtmış ve hafrıyata p • k 
başlamıştır. Bu adamın id~ia~ına ıya }) O 
göre define üç metre dermlıkte 

ve bir mermer kapağın altında - Ç k •} , 1 
drr. e ı en numara 

Ameleler üç metre derinliğin- 2 • ayıf ad-
de, filhakika mermer kapağa te- n cı s c 
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Bugün çekilen piyanko 
numaraları 

mecliste Nusret Beyin aldığı Dün 
ikr~miye reddedildi • 

vızesı 
• 

10000 lira kazanan 

11443 
1000 L. kazananlar 

Celse çok hararetli oldu. Malatya meb,usu Rasih Bey; 
''insaf lazımdır, insaf. Bunlar milletin mürakabe hakkını 

dahi iptal ederek para almak istiyorlar,, diye bağırdı 

23101 
2000 L. kazananlar 

23379 15217 
Ankara, 11 (Hususi) -Büyük f _ Kasei tahammülümüz ıikest verilmemesi li.zım gelen vizenin OO • I 

Millet Meclisi dün reis Kazım pa· oldu. tasdik olunmama11 hakkında lı · 5 lıra kazanan ar 
§anın riyasetinde toplanmıt ve çok Bu eınada Gaziantep mebusu parta meb,usu Mükrim Beyin tak- 16380 1680 23770 11298 
hararetli müzakerelerden sonra Reşit Bey de söz alarak §u sözleri riri büyük bir ittifakla kabul edi • 9958 3552 15241 16709 
eski Şurayı devlet Reisi Nusret Be- söyledi: lerek diğer meselelere geçildi. 12906 9489 57 5224 
yin ikramiye vizesi reddedilmiştir. - Bendeniz Refik Şevket Bey • 16887 

Müzakerede bir çok hatipler gibi erbabı hukuktan değilim. Bir ltalya - Bulgarıstan 150 r k 1 
söz söylemitlerdir. Evvela Refik adamın hilafı kanun aldığı parayı S f 

11 
(A A) _ z . ıra azanan ar 1 

Şevket Bey söz almı§ ve ezcümle geri istemek şerefiyle oynamak ~ fa, · '. ora g~ 14031 6993 5397 17004 
. . . . _ zetesınde okunan hır habere go· 1180 13986 277 5490 

Nusret Beye verılen ıkramıye me. mıdır? Ben gayrı kanunı olarak h .. kA ı ] ·ı b. r 
selesi hakkında esaslı tetkikat yap devletten 6000 lira alan bir ada • re, u ~m~t, . t~ Y: 1

; ~~ ıc~ • 11029 21130 7S60 3~~ tığını, orta yerde bir dava mevzuu mın merkez bankası gibi bir ban- rlekt muka e les~y ek . 1~ • e ~.tarka • 10731 5646 7609 ~O • 
b 1 d v .. • • ı mu ave esı a tı ıçm muza e • ı• k 1 

u unma ıgını soylemıştır. kanın ba,ında bulunmasına bile ta . . k . . 100 ıra azanan aır 
rata gırı§meye arar vermı§tır. 

Fakat lıp~rta meb'u~u Mükrim, raftar değilim.. Bu itlere memur edilecek Bulgar 19831 979 3017 14926 
Antalya mebusu Rasıh, Mazhar Bundan sonra münaka'talar hh l · t'h d'l · t' 22303 16229 557 8389 mura as arı ın ı ap e ı mış ır. 

Müfit Be!~er Refik Şevket Beye büsbütün atetlendi, Rasih Bey: Yakında Romaya gideceklerdir. 10294 21285 8261 1514 
ıiddetle ıtıraz etmitlerdir. _ Biraz acı, fakat ıöyli - 12417 22395 5032 4311 

Bir ara Refik Şevket Bey kendi- nı veriyoruz .. Her ay 1500-2000 Muğlada yağmurlar 3165 9396 1156 17685 
sine karşı yapılan itirazlara kartı: ceğim. istediklerinden çok fazlası Muğla, 12 (A.A. )- Son yağ· 3875 4520 10754 2349 

- Bence herkesin ıöyliyeceği lira veriyoruz •. Bu devlet başveki • murlar bilhasaa zeytin mıntakası 11905 4130 15252 18310 
sözün esasında mantık, üslup, ni • line bile bu kadar para vermez.. olan yerlerde çok iyi tesir yapmıt· 12640 17554 23351 12980 
zam, intizam §art olur, dedi. Daha ne istiyorlar?. Geçen gün tır. Bu sene zeytin mahsulünün iyi 2953 679 20888 14119 

1 

Urfa mebusu Saip Bey: söylediğim gibi biraz da insanf olacağı tahmin ediliyor. Milas zey 482 5271 
- Ders mi a1aceğrz?. lazım, inıanf .. Bunlar milletin tinlerinde timar ameliyatı devam S 

1
. k 1 

Refik Şevhet Bey: mürakabe hakkını dahi iptal etti • etmektedir. 934 senesi içinde 500 0 ıra azan an at' 
- lcap ederse biribirimizden.. rerek para almak istiyorlar, dedi. küsur bin zeytine timar ameliyesi 22206 4498 2273 10247 
Mazhnr Miifit Rey: Neticede paranın verilmesi için yapılmııtır. 8698 15479 5630 23219 

2155 963 
6965 4201 

c ~ 20712 20623 475 10349 
C' l h t . ne dı·yorar.? ispanyada karışıklıklar 11033 17663 18507 15798 
ı:Jll 1Q gaze eerı MMirit, 12 (A.A.) - Şimdi ha- ?.0241 102.~8 

her verildiiine göre bugünkü ha· 18248 4049 
mit olan küçük itilaf devletleri • diselerde yirmi iki kiıi ölmüt ve 24654 21026 :VAKİT - Mehmet Aımı Bey 

"Sulhü muhafaza için harbe ha • 
zırlanmaktan batka çare kalma· 
dı,, batlığı altındaki makalesin • 
de "Cenevrede beynelmilel sul • 
hü temin için aranan formüller 
ameli bir netice vermekten uzak
tır,, kanaatini izhar ederelç en nik 
bin görünen sulhçülerin bile Mil
letler cemiyetinden artık ümitle- ' 
rini kestiklerini söylüyor ve he • 
men bütün dünyanın bu vaziyet 
karşısında silahlanmaktan ba§ka 
çare göl'emediğini anlatıyor. 

CÜMHURlYET - Yunus Na-

nin buna rağmen Sovyet Rusyayı on kiti yaralanmı!hr. 4004 14758 
resmen tanımamıı olmalarındaki yeni namzetler 18073 17672 
garabete i9aret ettikten sonra kü- Ankara, 12 (Hususi) _ Dün 9248 12841 
çük itilaf devletlerinden yalnız 16416 4081 

maliye ve bütçe encümenleri mü§· 
Romanyanın Sovyetler birliğiyle 5 7137 tereken toplanarak divanı muha • 1 174 
ihtilaflı vaziyette olduğunu, kü • sebatta münhal bulunan azahkla- 14292 1069 
çük itilafın diğer iki uzvu olan 029 20578 ra gösterilecek namzetleri seçmit · 7 
Yugoslavya ve Çekoslovakya ara· f 6297 20905 
sında hiçbir ihtilaf olmadığını =ır=,============ 9025 22848 
söylüyor ve böyle olduğu halde 3580 12224 
bu üç devletle Sovyet Rusya ara· 12371 ı 165 
sında siyasi münasebatın §İmdi • Fransız silahlanması ne 8524 7849 
ye kadar ba§lamamı! olmasının l ? 9362 15648 

b. · s R F şekilde o uyor sebe mı ovyet usya • ransa 5714 23015 
münasebatının §İmdiye kadar o • Silahları bırakma işinin suya düşe- 6033 973 
1 kı ' d b l "So tl rek onun yerine emniyet şiarının or · an §e ın e u uyor. vye er· d · 2619 16255 taya atılması üzerine, Fransa a, cmnı-
le Fran~a anlattıktan sonra bu yetini istihsal için, yeni baştan müda- 5971 9487 
küçük itilafın da anlaşmaması i- faa bütçesini arttırmıştır. 16298 8535 
çin bir sebep kalmamıştı.,, diyor. 1934 ve 1935 et-nelerinin bütçesi · 16276 7314 
Makale aahibi bu anlaşmadan ne bir milyar yüz yetmiş beş milyc'" 6310 1778 
Türkiyenin duyduğu sevinci de ilave edilmiştir. B5yleliklc, Almanya

dan gelecek her hangi bir hücum ko • 13237 
kaydetmiştir. )aylıkla kırılacaktır. İhtiyaç hissetti • 9457 

ZAMAN - "Ebüzziya zade,, ren her yerde en fenni istihkamlar ya- 11821 
bey bugün "Kuvvetli Türkiye pılacaktır. 12055 
Kuvvetli Türk ile kaimdir.,, Bilhassa harpte Almanların akın 11489 
ba,lığı ile yazdığı bugünkü ma • ettiği şimal cihetleri kuvvetlendirile · i 7939 cektir. Fransızlar, bu hususta Belçika-

21760 
19171 
11261 

1673 
15937 

23156 17739 
10978 10435 
22332 19719 
13669 14469 
9099 8911 

18590 9102 
22096 3296 
11315 18937 

5458 3973 
6408 701 

484 5600 
15664 19267 
18731 22138 

5226 24208 
8061 14851 
7307 11200 

12981 22232 
19687 19935 

2942 18602 
1320 1700 
6294 24691 
2187 2290 

17480 9817 
18655 525 
22257 11834 
2608 21409 

7152 17171 13367 7114 
2319 346 2664 5079 

21136 17590 24381 lC.·)35 
17591 433 9089 24068 
14670 13671 7382 15102 
23450 8286 15978 2653 
24276 10175 22532 4404 

13792 5940 11503 8083 
1478 24623 18667 15184 
2807 4565 23780 9384 

460 14826 23691 13474 
8257 17018 14457 4629 
8353 13713 22065 14168 

23174 23936 3547 16219 
10280 16996 6500 11972 

15313 8251 12862 19781 
8047 10278 6669 23595 
9733 5395 3110 16791 

24093 12054 11150 14149 

21413 7570 17961 24954 

12365 2852 19347 1067 
12340 5396 16786 9542 

18986 371 3g53 22083 

6849 10511 5382 6214 
24308 18934 15397 1~315 

3461 2350 22223 3351 

4712 1789 331~ 7932 

9862 7261 15620 1S453 

10517 15251 12086 16768 

1849 8888 21351 23143 

22982 16083 10530 HM83 

15709 21176 7390 20C354 

5674 19501 8952 902 

Aşa~ıdaki numaralar 

beşer yüz lira ikram· ye 

kazanm1~' ardır. 

9180 10427 7368 12002 

4811 20745 727 1886 

19160 17552 20098 8583 

19691 15789 8175 2382G 
3681 10?0 

...,.. 

387·~ 18474 2911 19552 

12983 5795 13835 209 ~2 

12927 682 289 3955 

13534 1917 214:4 3Z40 

20Si5 8872 4274 ıs-29 

15 ve 20 ile n:hayet'e-
·ı t\ · · r lira nen bı t! er y) ı m1şe 

amorti alacaklardır 

fJliss A. Cluistich 
Beynelmilel kadın birliği. m::· 

lisi aza.uından Miss A. Chrıst c 
ı . . M" dün !ehrimize ge rnışltr. uu 

Christ :chı burada Türk k.ıdın 
birı ığiyle temas eder~l:: birliğin 
beym imilel birliğe dahil c r.ıa:;ı 
için tP~ebbüs\erde bulunacaktır. 

PCir asız müsame1 e 

kalesinde "Hiçbir memleketin · "d f ı• k 1 lılarla anlaşarak mÜ§terek bır mu a aa 30 ıra azanan ar 
kuvveti, nüfusunun kesreti veya hattı husule ge~ire~ekleı dir. Fakat, 

Hilaliahmer cem:ycti Kızta91 
nahiyesi tarafından, Hilalia\ıme· 
rin maksat ve gayesini anlatmak 
maksadiyle bir müsamere tertip 
e:lilmiştir. Bu akşam saat 21 de 
$Phzadebaşında, Millet tiyıatro • 
;unda verilecek olan bu ınüsaıne 
, e parasız olacaktır. ~üıa~ere 
de Hilaliahmer isimli bır pıyes 

temsil edilecektir. 4711 558 
~3 16521 

di bey bugünkü başmakalesinde 
Boğazlar meselesini mevzuu bah· 
sederek "Boğazlar her ıeyden ev· 
vel Türk topraklarıdır, tasarruf 
hakkımıza kimse el uzatamaz,, di 
yor. Yunus Nadi beyin fikri §U· 

dur: Geçen sene Cenevredeki mu 
rahhasımız Cemal Hüsnü beyin 
Lozan muahedesinde boğazlar 
hakkında mevcut olan takyidatın 
kaldmlmasını istemeai hususi en· 
di!elerle olmuttur. Hakiki vazi • 
yete gelince, onu Tevfik Rü§tÜ 
bey geçende Bulgaristı:~ndan ge • 
çerken söylediği sözlerle anlat • 
mıştır: "Boğazları müdafaa için 
kimseden izin almıya ihtiyacımız 
yoktur.,, Türkiye boğazları her 
şeyden evvel Türk vatanından bir 
süz te9kil eden Türk toprak • 
}arıdır. Bu itibarla onlar üzerinde 
bu noktadan haiz olduğumuz ta • 
sarruf hakkına karşı hiçl?ir kim· 
se ne ahten, ne hakikaten hiçbir 
söz söyliyemez. 

arazisinin vüs'ati ile ölçülmez,, Fransa, Belçikada:ı da ayrı olarak i · 20439 16649 
diyerek Türkiyenin bugün siya • kinci bir müdafaa hattı yapacaktır. 4996 18245 
selen en kuvvetli dveletlerden bi- Fransanın deni:: cihetinden de miı- 24987 24862 

dafaası için tedbirler alınıyor. Bunun i- 18667 22177 
20i9 14549 

Mısır gazetecileri geliyor 
Mısırda çıkası a~tı eazetenin 

sahip ve ba§ın11harrırleriy1e be§ 
dokJ.or memleketimizi 2iyaret e~· 

MiLLİYET - Ahmet Şükrü l 
bey bugünkü ba§makalesinde Sov 
yet Rusya ile küçük itilaf arasın· 
da birkaç gün evvel vukubulan 
anlatmadan bahsediyor. Ahmet 
Şükrü bey Sovyet Rusya ile bazı 
beynelmilel mukaveleler aktet • 

ri haline geldiğini kaydediyor ve cin şimali Afrikada, i\ssübahriler ih -
17490 fakat diyor ki "Siyasi kuvvetle da~ olunuyor. 5784 

beraber bir de milli kuvvet var • Bugünkü günde, Fransa, en büyük 3959 12467 
dır ki memleketi asıl yaıatacak hava kuvvetine malik sayılıyor. Zira 8862 1737 
ve yükseltecek olan o kuvvettir.,, en çok tayyare onrladır. Lakin, ı.:ıu 22190 13342 

tayyarelerden bir çoklarının modası 351 8967 Ebüzziyazade sıhhat itlerine e • 1 geçmiş addedilmiştir. Almanyanm ıa- 12057 
hemmiyet vermek lüzumundan va kuvvetlerini üç misline çıkardığı 8926 
bahsettikten sonra "Seciye ve ah nazarı itibare alınarak, Fransa da yeni 10479 888 
lak umdelerimiz zaptü rapt altı • model tayyarelerini arturacakur. liil· 10557 7114 
na ahnmıya muhtaçtır. hassa bombardıman tayyarelerini art- 2564 5079 

Urmak için yukarda bahsettiğimiz ye- 24381 16035 
Türkiyenin hakiki kuvvetini konun yarısından fazlasını, yani 982 11509 17547 

Türk milletinin bedeni sağlamlı • milyonunu tahsis ttmiştir. 
ğı ve seciye salabeti teıkil ede • Fransa, bu silahlanmayı ticavUzi 9332 3865 

k · d' mahiyette değil, emniyet için lii- 16805 6284 ce tır .. ,, ıyor. 
zumlu diye göstermektedir. 

21956 
li520 

663 
4867 

15331 
19454 
12661 

5000 
2319 

21136 
17591 
22768 
16088 
12788 

1575 
11633 

23301 
12689 
2909 
3222 

20327 
19650 

346 
17590 

433 
21879 
2784 
1239 

k icin yaJıında Mısırdan şehrı· me _ 
1 mize gelecek eri haber almmıt • 

tır. 

Taksilerden ceza 
Son zamanlarda, kaymakam • 

tıklar taksi otomobilleri için faz· 
la ceza almıya batlamı§lardır. 

Bunun sebebi taksi otomobilleri • 
nin muayyen yerlerde durmayıp 

cadde üstünde durmalarıdır. Bu 
gibi otomobillerden onar lira ce· 

za alınmaktadır. 



!Benim ~-: ------- - ~- ..... ~ 
Ti)atro binamızı 
nerede ve hangi 
parayla yapmalı? 

Şu J,ahiı, hepimizi 

etti: 

çok işgal 

"- Binası yanan adliyeyi ne -
reye taıımalı?. Postahane, piyasa· 
ya yakın olduğu için, timdilik, bu 
gayeye en muvafık bir yerdir .. ,, 
ilah .. 

Fakat, meselenin aksiyle kimse 
meHul olmadı: 

"- Yanan adliye binası yerine 
ne yapacağız?.,, 

Şüphesiz ki bu mevki lstanbu -
lun tam merkezidir .. Zira, Ayaıof
ya ile Sultanahmedin ortasıdır. De 
nizden bakın~a da, Marmaraya 
hakimdir. Bizans sarayları, bura
daymıt .. Şehrimizin en güzel mey
danı, en itlek, mazisi gibi istikbali 
de en parlak yer, keza burasıdır : 
Müze, T opkapı sarayları, muaz • 
zam park, Dikili taJ, Türbe,, diğer 
mühim merkez ve abideler hep, 
buraya birer adım mesafededir . 

Peki, adliyenin harabesini, ol -
duğu yerde, bırakacak mıyız?. O
nun yerine neyle dolduracağız? .. 

Kadın kalmıya mahkU.m erkek! 
Evli olan Emine H. erkektir, fakat ömrünün sonuna 

kadar kadın kalmıya mahkum bulunuyor 
Nadir görülen bir hilkat garibesi 

Evvelki gün Ortaköy Şifa yur
dunda çok dikkate şayan bir ha
dise olmuştur. Mesele şudur: 

Şifa yurduna bundan birkaç 
gün evvel çocuğu olmadığından 

ve tedavi edilmesinden bahisle 
Emine hanım isminde bir kadın 
müracaat etmiş ,yurt da bunu ya 
tırmıştır. 

Ertesi günü Emine hanımı o -
peratör Asım bey muayene etmis 
ve hastanın kadın olmadığını, d~ 
hili teşekkülat itibariyle erkek ol
duğunu teşhis etmittir. 

Harici vaziyet itibariyle tama
men bir kadm halinde olan Emi
ne hanımın hakikatte erkek cin· 
siyetini haiz bulunmasına rağ· 

men sırf harici tetekkülatınm er· 
kek olmaya mütait bulunmarnası 

Emine (Hanım) 

yüzünden kadın vaziyetinde kal. 

Emine hanımı ameliyat eden 
Asım bey demiştir ki: 

"Bu şimdiye kadar tesadüf e -
dilmemiş bir hünsa vak'asıdır. 

Çünkü kendisinde hem kadın, ı 
hem de erkek tenasül uzuvları 
vardır. 

Yalnız, kadınlığa mah:sus yu • 
murtalıklarla, erkek harici tena -
sül uzuvları yoktur. Esasta erkek 
olduğu halde, kadın kalmıya 

mahkumdur. Ameliyatla tama -
men erkek yapılmasına azten i1Ql 
kan yoktur. 

Emine hanım, kadınlık vazire 
sini ifa edebilir, fakat çocuğu ol.. 

maz. Bu hali, evlenirken müte -
hassıı doktor tarafından muaye -
ne edilmediği için nazara çarp -
mamıf olsa gerektir., , 

ilk intiba 
Ankara: 9 HAZiRAN 934 

İstanbul ile Ankara arasındaki on 
dört saatlik yolu alarak hükumet mer
kezine gelen bir adamın üzerinde bu 
yepyeni muhitin nasıl bir tesir bıralı;
tığı bence kayda değer bir meıeledir. 
Bunun için Ankaraya adım atarak mu
hit ile bir kaç saat temas eder ebnez 
hasıl ettisim intibaı şurada işaretliyo • 
rum. 

ilk göze, daha doğrusu dimağa çar· 
pan lstanbulun duşüncesi, lstanbulun 
muhakeme~i, 1 stanbulun teceuüı:ü ite 
Ankaranın dü~üncesi, muhakemesi, te~ 
cessüsü arasındaki büyük farktır! Öy
le bir fark ki, lstanbul ile Ankarayı 

başka başka nesillere, ba§ka başka mu 
hitlcre mensup gibi gösteriyor. 

lstanbulda gün~ en mühim mese
lesini cihan siyasetine taalluk eden de
dikodular teşkil edn. Hitlerin el kal· 
clırması, Mussolinin nutuk söyleme,i, 
falan kabinenin dü!mesi, filan mebu -
san meclisinde gürültü çıkması efka -
rı umumiyenin merak ve heyecanla 
karşıladığı hadiselerdir. 

• • • • • • • • 
E 
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ıı ona göre yapılmı,tır. Yuzde 60 talebe 

Ankaranın tece11Üs ve tetkik mevzuu 
bambaşkadır. Ankaralı, kendine tam 
bir itimat besliyen bir kütlenin itidal 
ve sükunü ile nutukları, kabine deği~
melcrini, harici münakaşaları karşılı • 
yor. Bu münakaşaları, mükalemeleri • 
ne mevzu diye almıyor. Hiç bir An -
karalı size "Cihan siyaseti" hakkın"• 
bir sual sormaz ve söz söylemez. An· 
karalının bütün müsahabelerine ıncv• 
zu il<tısadi ve İçtimai sahalarda All1' • 
dolunun ihya ve imarı çareleridir. Bü
tün İ§lİrak ettiğiniz meclislerde; yap;
lan demiryolu hatlarından, Eskişehır· 
den Ankaraya uzanan yaylanın feyizli gayet iyi tekabül ettirerek, serpif

tirmeıini bilen bir hanım, fU fikri 
ileri aürdü: 

- lıtanbulun tiyatrosu için, bu· 
radan daha iyi bir mevki olamaz! 
O ağaçlıklı yoldan şehir tiyatrosu· 
na girmenin harıkuladeliğini dü -
filnün. 

htanbul ıemtinin hayali bir 
müstakbel şeklini göz önüne geti -
;n o~ivarda_ n1an mucibince 

yollar açılmıt, güzel binalar yaplı 
mıt, itte o zaman, tehir tiyatrosu 
buraya büsbütün yakışacaktır. 

Bu ıene, Darülbedayi, "tiyatro 
ve operet,, diye ikiye ayrılıyor -
muf. Bir kısmı, Tepebaşındaki es· 
ki ahtap binada, öteki kısmı da, 
Fransız tiyatrosu denen yerde oy
nayacakmıf .. Uzaığa ıitmeğe ha .. 
cet yo: Şehremizin altı yedi sine
ması, bunlara kat kat faiktir. Sü -
reyya Patanın Kadıköyünde yaıp -
tırdığı gibi bir binaya bile kosko· 

' ca lstanbul, tiyatro diye ıahip de-
ğildir. 

Her sahada huıuıt teıebb~slere 
tefaTVUk eden devlet ve belediye· 
nin böyle bir hars müesseseıını 
yaratmak huıuıunda onlardan ge
ri kalmıt olması, anlaşılır dava 
değildir. Diğer taraftan bir opera 
Yaratılmaıı konuıuluyor .. Hem ih
tiyac., hem de •bu nevi hareketle -
re makea olmak üzere lstanbulun 
terefiyle ttıütenasip bi~ tiyatro bi
naaına ıabip olmaaı lazım gelir. 

Bulgar artiıtler, buraya geldik
leri zanıan; iki lakırdıda bir: 

"-Tabii, tiyatro binası bile ol
mıyan bir menıleket, güzel ıan'nt
lar itinde bizden yarım asır kadar 
geri sayılmak iktı~a eder!,, diye 
öiünürlerınif .. 

Gel de bu çalıma dayan .. 
Fakat, heyhat, htanbul, tiyat • 

roıuzluğu cihetinden, nüfusu elli 
aıltmıt bin kiti olan adı sanı 
anılmaz garp kasabacıklarına bile 
yetitememektedir. 

Her hangi bir tedbirler, -me
ıeli sinema biletleri üzerine bir 
tiyatro binası pulu yapıftırarak
toplan-,cak para ile lıtanbul şehri 
için bir tiyatro binası yapılmalıdır. 
Parayı bu tekilde topl-amak, ıa· 

(Vl•nO) 
(Alt tarafı 8 nci sayıfada) 

Altı profesörle bir doçent 
açıkta kaldı 

~tanbul üniversitesi tedris ve 
idare heyeti kadroları maarif ve -
kaletince bildirilmi§tir. Buna na· 
zaran; idare kadrosunda hiçbir 
değitiklik yoktur. 

T edria heyetinin asli kadrosu 
ilA hnlruk, lıp fAkühelerinde ve 
lalam tetkikleri enstitüsünde altı 
ordinaryüs profesörle bir doçent 
açıkta kalmıştır. 

Açıkta kalan profesörler ıun
lardır: 

Hukuk fakültesinden Ali Ke
mal bey, Tıp fakültesinden Tev. 
fik Salim paşa ve lsmail Hakkı 
bey, İslam tetkikleri enstitüsün • 
den Şevket, rektör Baki ve Meh -
met Ali Ayni beylerdir. 

J:Iukuktan Mehmet Ali bey, 
denız ve kara ticaretleri kürsüle -
ri birleştirilmesi yüzünden açık • 
ta kalını§tır. Bundan ıonra deniz 
ticareti dersleri de profesör Hirs 
tarafından verilecektir. 

Bundan maada, ikinci dahiliye 
seririyatı kürsüsü ile Parazitoloji 
kürsüleri lağvedilmiş olduğun • 
dan fakültenin Dekanı Tevfik Sa 
lim pnta ile lımail Hakkı bey a -
çıktadır. Dahili.ye seririyatt ordi
naryüs profesörlüğüne beyne} • 
milel şöhreti haiz profesör Fra -
nek getirilecektir. Kendisile mu· 
kavele yapılmıştır. Tevfik Salim 
paşa açıkta kaldığı cihetle dün, 
ikinci seririyat imtihanına ginne· 
mittir. 

Kotranya çiftliği davası 
Reaneli Oıman beyin sahibi 

olduğu Kotranya çiftliği civarın
daki araziye ait ihitlaf hukuk 
mahkemesinde tetkik edilmek -
tedir. 

Müddeiumumi muavini Fer -
hat bey tarafından yapılan tah • 
kikat tamamen bitmiştir. Köylü
lerin şikayet ettikleri ki.mseler -
den bazıları hakkındaki muame
lelerin tamamlanması için, dos • 
ya, dün müddeiumumilikten vi -
layete gönderilmittir. 

Emine hanımın kendisinin er· 
kek olduğundan haberi yoktu; 
kadın şeklinde kalmaktan da ti -
kiyetçi değildir. Tramvz . ..- bilet -
çilerinden biriyle evli bulunan 
genç kadının vücudu iriyarı ve e
liyle ayakları çok büyüktür. Göğ 
sü tam bir ıurette inki§af etmit • 
tir. Vücudunda zahiren hiçbir er
keklik alameti yoktur, yalnız ıesi 
kalmcadır. 

Üçer numaradan eksik 
almışlar 

Bu sene lise ve orta mektepler 
de yapılan imtihanlarda üçten a
şağı numara alan talebelerin ha
ziran ayı içinde yeniden imtiha -
na tabi tutulmaları hakkındaki 

maarif vekaletinin kararı 1stan -
bul maarif teftiş heyeti riyasetine 

bir hale getirilmesinden, açılmış 

ve açılan sanayi merkezlerinden, ban· 
kalardan bahsolunur V!! memleketin 
ihyası yolunda her gün atılan dev a
dımlan sakin ve ciddi bir gurur ile i
şaretlenir. 

ikisi de öz Türk olan bu iki muhit 
arasındaki büyük düşünüş farkının se
bebini ben §Urada buluyorum: 
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İstanbullu her şeyden evvel koz • 
mopolist bir muhitin tesiri altındadır. 
Şehrin mevki İcab~ harici hadiseler 
dahili hadiselerden fazla hassa5İyeti • 
ni gıcıklıyor. Osmanlı devrinin içtim;:\İ 
itiyatlan onun dÜ§Ünc.:? ve hissetme 
tarzı üzerinde henüz mühim bir amil 
oluyor. Ankaralıya gelince yaşadtF,ı 
mıntaka kendisini her şeyden evvel 
tabiatle mücadeleye sevkedecek şera• 
itle doludur. Harici siyasetin bocala
maları, yurdun huclutlarında akisler 
vücude getirdikçe onlarla meşğul ol • 
mağı boş yere zaman sarfı addediyor. 

Ei 1 j da lise ve orta mektepJcı· müdür-
~ ~-L ~Tl lüklerine iş'ar kılınmışLir. 
- , _;; _ Tebligatta bu sene kanaat not-

iki 4jOcuk bo§uldu 
Biri sekiz, diğeri on yatların • 

daki iki köylü çocuğu, dün Ki • 
ğrthane deresi kenarında oynar -
larken dereye düşmüş ve boğul -
mutlardır. 

Çocukların cesetleri buluna • 
rak, isimlerinin Osman ve Hasan 
olduğu tesbit edilmiştir. 
hapse mahOm oldu 

Türk, islam asan müze hade -
mesinden Abdülkadiri, sandalye 
ile •batına vurmak suretiyle öl • 
dürmekten suçlu müze bekçisi 
Şükrü, dün ağırceza mahkemesin 
de bet sene hapse. mahkUm ol -
muttur. 
Çuvallar dev rlldi 

Tat iskelesinde Miihürdarza -
de Nuri beyin ardiyesinde dün ak 
şam un çuvalları istif etmekte o
lan hamal Mehmedin, üzerine çu 
vallar devrilmiş ve yaralanarak 
hastaneye kaldırılmıştır. 
Parlak lsmail 

Beyoğlu, Meşrutiyet caddesin
de (59) numaralı tütüncü Meh -
met Ali efendinin diikkanından 
bir kasa bira çalarak kaçan Par· 
lak İsmail yakalanmıştır. 

Hamal Tahir 
Oımanbeyde, Rumeli cadde • 

ıinde oturan Ekrem Fikri beyin 
yirmi beş lira kıymetindeki bir 
saatini çalan hamal Tahir yaka
lanmıştır. 

Sopa ile yaraladı 

Kulaksızda oturan yoğurtçu 
lsmaili, ayni evde oturan Bekir 
sopa ile ağırca yaralamııtır. Be • 
kir yakalanmıttır. 

larında üçten aşağı numara alan 
talebelerin derhal mensup olduk
ları mekteplere müracaatları lü • 
zumu ilan edilmiştir. 

Öğrendiğimize göre lstanbul 
mekteplerinde bu sene üç.ten aşa
ğı numara alan yani son karar 
mucibince yeniden imtihana mec
bur kılınan talebe adedi yüzde 
altmışı tecavüz etmektedir. 

ikmale kalan ve dönen talebe
ler imtihana beraber girecekler -
dir. İmtihan günleri bugün tesbit 
edilmiş olacaktır. 

Yeni bir tayin 
Ergani maden şirketi muha -

sebecıiliğine tayin olunan latan • 
bul maliye murakiplerinden Ka -
zım beyden inhilal eden memuri
yete kambiyo murakıplerinden 

müfettit Hüsnü bey tayin olun -
muttur. 

Yurt sevgisinde lstanbulllu ile Avı.· 
karalı arasında bir fark görmek haya
limden bile geçmez. işaretlediğim fark, 
vaziyetin ve muhitin doğurdukları dü
şünüş değişikliğinden ibarettir. Ank;ı
ralı ile lstanbuHu menşurun başka 
başka taraflarından baktıkları için duy• 
gulannda tam bir uyarlık görülmiy\'n 
kimselerdir. ikisinin de gayesi bir o
labilir. Fakat biri henüz hayali ve veh 
mi bir hayat yaşarken öteki prat:k 
ve ameli bir sahada yürümeyi kendi • 
sine esas edinmiştir. Eğer lstanbu!lu 
Ankaraya gelerek az bir müddet kl'I'· 
sa onun da Ankara düşüncesine inti • 
bak edeceği muhakkaktır. Coğrafi V3• 

ziyetin insanlar üzerindeki mühim te -
sirlerini göz önünde tutarsak bu noac· 
tayı tamamen ihatada asla güçlük çek-
meyiz •• 

* * • 
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. ·hı· usta a o u 
azıran tarı ı gazetemiz -

de bir elbise sirkatinden dolayı Beyoğlu, Karanlık çefme mev 

d 
kiinde taarruz ettı"gw·ı Necatı" ço • 

tütün epoıu bekçilerinden Sırrı 
efendinin tevikfi yazılmışsa da, cuk tarafından bıçakla yaralana-

k d
. . rak Beyoğlu zükur hastanesine 

en ısınin bize müracaatiyle böy 
le bir tevkif hadisesinin vaki ol· kaldırıldığını yazdığımız Galata 
madığı ve sirkatin de zabıtaca gümrüğü hamallarından on nu • 
tesbit edilmit mahiyette bulun - maralı, Cerrahpaşa Küçük mü • 
madığı anlaşılmıştı~. hendis sokağında oturan Musta • 

Yeni elktrik tarifesi 
Elektrik tarife komisyonu ay 

başında toplanarak yeni üç aylık 
elektrik tarifesini teıbit edecek -
tir. Bu münasebetle elektrik üc -
rellerinde daha bir miktar tenzi· 
Jat yapılacağı ürnit olunuyor. 

fa, evvelki gün hastanede vefat 
etmiştir. 

Bir senelik transit 
Ali iktısat meclisi ticaret oda

sından 933 senesinde İstanbul li
manından transit ve aktarma it 
miktarını sormuştur, 
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- Sekizinci sayıfadaki resme suz bir iş .. Fakat, basit insanların maması, seçme olması ve okunaklı 
bakınız!. - sandığı gibi, uğursuzluk, maddi yazılması lazımdır. 

bir felaketle tezahür etmiyordu.. 295 - Yahudinin 
On üç, on dört yaşlarında bir 

köylü kızı olan Maria, şato sahi

bi Harki Anderhofla oğlu Güsta -

vın ~ilerinde tüfeklerle, ava git -

tiklerini görünce: 

Manevi cezalar halinde beliriyor. düşüncesi 
Beşeriyet, kürrei arza hakim ol • ihtiyar lsak ölüm döşeğinde 
mak, bugünkü cemiyeti kurmak yatıyordu. Başı ucunda ağlıyan 
yüzünden değme felakete mi uğ- Mazaltoya dedi ki: 

ramıştır? • - Mazalto, çok yalvarırım sa 

- Kısmetiniz bol olsun efen -

'dim !.. -diye nezaketle selam ver· 

di.. 

Bu şekilde felsefe yürüterek na!.. Bnna son defa bir iyilik 

Marki, kızın saçlarını okşadı: 
-Teşekkür ederim, yavrum .. 

ilerlediler .. Baba oğul, hazan mü- yap. Yit yeni fistanım giyin, kü • 

nasip avlar bularak, peşine düşü- peyi, yüzüklerini, bileziklerini 
yorlardı. Güstav, güzel, bir sinca· tak. Güzel ol, benin yaninda oy-
bın arkasından ilerledi. İhtiyar 1 1 eye .. 

Sen de galiba, böğürtlen yemeğe 

çıktındı •. E, yürü bakalım .. 

Akıllı çocukla\·dan pek hoşla -

nırdı. Kah avlanarak, kah konuşa
rak, yürümeğe başladılar .. 

Her tüf ek patlayışında, kız: 
- Ah, yazık, yazık.. Vurul • 

idu !.. -diyerek kuşlara acıyordu. 
- Amma da yufka yürekli şey

mişsin, ha ... 
- Tabii değil mi efendim .• 

Kimbilir, yuvalarında onları da 

Marki de, o aralık, köylü 

dürterek fısıldadı: 

kızını 

- Bak, bak.. Şu tepeciğin ar -

kasında masmavi bir kuş var . Gö

rüyor musun? .. Burada pek nadir 

bulunur. Şimdiye kadar ancak bir 

tane avlıyarak madama hediye et

tim. Aman, şunu kaçırmıyalım .. 
Hem, emin ol. bun vurunca, kal • 
bine acı da çökmiyecektir. Çünkü, 

annesini babasını zaten kaybetmiş 
olacaktır. Bu iklime düşmesi, 
başka türlü kabil değildir .. Aman 
kımıldanıyor •. Yaklaşalım .. Sus .. 

Usul usul ilerlediler .. 
Yirmi otuz adım kala, 

avcı, nişan aldı. Ateş etti. 

ihtiyar 

Tepeciğin arkasında, kuş, sen -

Mazalto, can çekişen kocası • 

mn bu ıon arzusunu derhal ifa -
ya hazırlandı. Gitti, giyindi, süs

lendi, mücevheratını taktı geldi. 

lsak: 
- Mazalto, şimdi, birazdan Az 

rail yeldiği zaman seni belki böy

le yüzel, suslu yorur da beni bira· 

kir, seni alır. 

Gezintimizde kaybolan 
kol saatı 

Cuma günü Kalamuş vapuriyle Ya
lovaya yaptığımız gezintide, davetli -
lerimizden Fatihte tramvay durak ye
ri Ziyan zade apartnnanında 2 numa
rada oturmakta olan Mahı°ııurc Hanım· 
efendi tarafından bir kadm kolsanti 
bulunmu§lur. Kaybedenin mezkur ad· 
reşe müracaatla saatini alması .. 

bekliyen vardır .. Şimdi bir cana -

var çıksada beni burad~ parçala -

sa, annemin hali ne olur?. Bunlar 

da onun gibi •. Şu minimini tangi 

1:uşun.a acıdım .. Onun vurulduğu
nu g<>rünce, öbür iki büyük tangi 

nasıl bağırışarak, tepemizde do • 

Iastılar .. Mutlaka annesiyle l>aba • 

sıydı .• 

deledi .. Fakat, vurulması üzerine ~~~~~"""':!!:~~~-,!!!"""'!~ ...... ---

öteki kuşlar gibi, bir hazin cıvıltı Hangi çiçeği tercih 
çıkarmadı .• Bilakis, insan sesiyle: 

Marki, gülümsedi: 

- Anne ile babanın istırapları• 
nı ortadan kaldırmak için, onları 

'da vurduk işte .. ölünce istirapları 
bitmiştir .• Üzülme .. 

Fakat, sonra, ciddileşti; felsefe

ye başladı: 

- Hayat, böyledir .. Bütün mah

lukat, biribirine kıyarak yaşar .. 

Eskidon, diğer hayvanlar, insanla

ra galebe çalarmış .. Fakat, niha -

yet insan, aslanları, filleri bile 

mağlup etmiş .. Şimdi, dünyanın 

bütün sathı bizimdir, kızım .• 

Gene şakalaştı: 
- Hayvanların vaktiyle ecda • 

dımıza ettiği fenalıkların, avcılar, 
şimdi, intikamını almaktadır. 

Kız sordu: 

- Fakat avcılık için, neticede 

felaket doğurur, derler .. 

- Her halde yalan olacak .• Zi

ra, bunca yıldır, vurmadığım hay

van kalmadı .• Miç te böyle bir u -

ğursuzluğuna rastlamadım .. Avcı· 
hlc, anlattığım gibi, insanlığın ye

ni bir meşgalesi değildir ki, uğur· 
ıuzluk olsun .. Beşeriyet, kendini 
hatırlamadığı devirlerden beri, av 

cıhk etmiştir .. Avcılıkta, nihayet 

diğer ma-hluklara galebe çaldığı 
için, - sırf bu mazhariyeti saye • 

sinde ilerlemek imkanını bula • 
rak- bugünkü yüksek mevkiine, 
saadetine erİ§miştir. 

O ana kadar hiç konşmıyan 

Güstav: 

- Bugünkü Y.Üksek mevkiine? 

Bugünkü saadetine? -diye alay 

etti.- Eğer, insanları hayvanlar -

dan daha mes'ut sayıyorsak alda

nıyoruz, baba .. "Köpek, sen ben -

Clen alasın ki küri.-an eskimek bil
mez!,, diye bir söz vardır.. Hı,..y -

vanlar, gaileleri olmadığı, kürkle
r!, bizjm \!Jbiselcrimiz gibi eskime

ôiei için, Lizd«:n, her halde mes'ut 

turlar •. Şayet insanlık bugünkü 

mevkiine öte!<i hayvanlara avcı -
lıkta galebe etmek sayesinde erişti 

ise, demek ki felaketin de sebebi , 

avcılrkmı§ .. Dernek ki, bu bi:ıim 

.. anda yaptığımız cidden uğur .. 

-Aman, aman! .. Ne oluyoruz! 

-diye haykırdı .• 

Halbuki, mavi kuş, papağan da 

değildi.. Konuşmağı nereden öğ • 

rerunişti • 

Bunu sormak için, köylü kız, ih

tiyara döndü .. Fakat, onun tüfeği
ni yere atarak bir kayanın üzerine 

baygın bir halde yıkıldığını gör • 

dü .. 

Tekrar karşı tarafa bakınca, ih

tiyar markinin genç zevcesiyle bir 

seyısını, alıalına, morumoruna 

tepeciğin dibinden ayağa kalktık
larını gördü .. Markinin şapkasın· 
sında, mavi kuş, süs olarak takıl -

mıştı. 

Bu vak'a üzerine hiç bir ölüm 

hadisesi olmadı: aZtenetaoinelaoi 

vurulmuş olan şapkadaki mavı 

kuş bir daha yaralanmış, fak at, 

saçmalar Markize isabet etme -

mişti. Marki ise, Kalp buhranı ge

çirmesine rağmen, ölmemişti. Güs

tav, atlarını ormanın kuytu bir kö· 

şesine bağlıyan seyisle beraber 

yakalandığım, görmekle beraber, 

genç üvey annesine ağır bir söz 

söylemcği asilzadelik kaidelerine 

zıt bulmuştu .. Maamafih, felake -

tin önüne geçilmedi: Boşanma ct:~ 
vaları açıldı .. Aile yılkıldı .. 

Köylü kızı, o gün öğrenip ma • 

nasını bir türlü kavrayamadığı şu 

sözler üzerinde uzun uzadıya dü

şündü: 

- insanlık, bugünkü mevkiine, 

öteki hayvanlara galebe etmek sa· 

yesinde irişti ise, demek ki, avcılık 
cidden uğursuz bir iş .. Çün'kü, kü

reiarz üzerine hakim olup b'!gün • 

kü cemiyeti kurduktan sonra, me· 

deniyet denilen bu sun'i teşekkül 

yüzünden, değme felakete uğra • 

dık. .. 

(Hat:ce Süreyya) 
............................................. 

SATILIK TAZI 

Tilki ve tavşan nvları yapan bir 

çift tazı satılıktır. Me .. aklıların B. 

Ş. rumuzile HABER'e müracaat

ları • 

edersı·nı·z?. 

Dünkü nüshamızda bir mü· 

dekkikin, insan ruhu ile çiçekler 

arasında bir münasebet olduğu 
iddiasında bulunduğunu yazmış
tık. Bir insan hangi çiçeği tercih 

ederse seciyesi ve hayatı da ona 

benzermiş. 

Bugünden itibaren aşağıya sı

rayla yazacağımız çiçekler ara· 
sında kendinizin ve bildiğinizin 
hayat ve seciyelerini tayine çalış
mak için "Hangi çiçeği tercih e

diyorsunuz?, sualiyle tayine çalı· 
şarak şakalaşabilirsiniz. 

AKASYA: - Herkesle uzaktan gÖ· 
rÜ§mek isterler, fazla samimiyetten 
hoşlanmazlar. Çok az gülerler. Muğ· 
lak görünürler. Esas itibariyle kalp -
leri temizdir. 1 timat ettikleri kimseye 
kar§t fedakarlıktan çekinmezler. Ol -
dukça asildirler. 
AKŞAM SAF ASI: - Ömürleri kı· 

sadır. Hayatlarını daima istihkar ~ • 
derler. Kabiliyetlerinin hepsini birden 
dökerler. Fazla hassastırlar. En ufak 
şeyler onları müteessir eder. Küçük 
çocuklara karşı çok düşkün olurlar. 
Hasta ve alilleri daima vikaye eder • 
ler. Çok çabuk severler, agklarınn iti· 
mat caiz değildir. Elişlerinde muvaf · 
fakiyetleri fazladır. Kafa ve zeka işle· 
rinde az muvaffak olurlar. 

AY ÇlÇECl: - Çirkin, hoyrat, 
birnz da açgözlüdürler. Gürültü ve ka
labalıktan hoşlanırlar. Talihleri o!duk
ça iyidir. Her tarafa dönerler. Mual -
lak görünmek isterler ise de bunda mu· 
vaffak olamazlar. Herkes tarafından 
pek çabuk anlaşılırlar. Muvaffnkiyet • 
leri temadi etmez. Daima ziyana uğra
dıklan halde hayatlanru tashih etmez. 
ler. Her müessir onları mağlüp edebi
lir. Ömürleri oldukça uzundur. 

Na kal ve tercGme hakin mahfuzdur 

Yazan: M. Ciayur 

49-
Cuma, Pazar ve Salı günleri çıkar 
Deniz suyunda münhal halde klorü 

gümüş bulunur. Beher 100 litre deni:: 
suyunda takriben bir miligram kloru 
gümüş mevcuttur. 

Memleketimizde gümüş, kurşunla 
kanşık olarak Bulgar daf:ınd"' \'ardır. 

Aydında Mustafa Kemal Paşa imza · 
sında, lzmitte Kestane Pınarı mevki -
inde, Diyarıbekirde Perçemcn'de, Ca
nal:kalcde Papaslıkta, Konyada Bo!a
ri ele Karaside Balya gümüş mcvkib -
rinde gümüş vardır. 

Kibriti gümü~trn gümüş çıkarmak 
için bu filiz havada teklis edilir. Bu 
esnada kibriti gümüş tahammuz ede
rek gümüş kihritiyetine değişir. Yeni 
milh tuz ile havada teklis edilirse bir 
tarnfta klorü gümüş, diğ'er tarafta sod
yom kibritiyeti hasıl olur. 

Ag2 S 1- 2 0 1 - Ag2 S o• 
Ag~ S O• + 2 Na Cl = Na~ S 0' + 

2 Ag Cl 
Elde edilen mahlut sıcak kesif tuz 

mahlulü ile muamele edilir. Muamc • 
lede suda eriyen gümüş klorü inhilal 
eder. Mahlulü bakır ilavesiyle gümüş 
tersip edilir. 

Kiyanos usulü: Gümü!, gümüş kih· 
riti filizlerinden kiyanos usulü ile elde 
edilmektedir. Bunun için toz haline 
getirilmiş gümüş filizi uzun müddrt 
yüzde O, 1 ila yüzde 0,4 nisbetindeki 
kiyanos sodyom -= Na C N mahluliv· 
le temasta tutulur. Bu esnada inhili\1 
etmiycn bir gümüş kibritiyeti = aş11-

ğıdaki muadele ile muzaaf gümüt ve 
sodyom kiynnosu haline gelir. 

Ag2 S -l- 4 Na C N = 2 Ag Na 
(C N1) + Na2 S 

Gümüş ve sodyom Kiyanosu mah
lulünden gümüt çıkarmak için mah • 
li'.il elektrik cereyanı ile tahlil edilir ve 
muamelede gümüş katod'da toplanır. 

Gümüşün suda eriyebilen milihleri: 
1 - Mniyeti sodyom mahlulü ile 

c:ımıcı rcnlılc- huınL.u gUıııU_!: ortueu 

2 - Kükürtlü idrojen ile siyah "gü 
müş kibritiycti" mahluhi. 

3 - İyodu polasyom mahlulü ile 
snrı bir tortu. 

4 - asid kloridrik yahut klorü:-
mahlülü ile beyaz bir tortu. 

5 - Kromiyeti potasyom mahllılü 
ile esmer kırmızı renkte bir tortu. 

6 - Fosforiyeti sodyom mahlulii 
ile sarı renkte gümüş fosforiyeti tor -
tusu verir. 

Alt1n 
Atom vezni: 197. Rumuzu: An. 
Altın güzel sarı renktedir. İzafi sık

leti 19 gramdır. Şu halde ağır bir ma
dendir. "1062" derecede erir. Altın bü
tün madenlerden fazla levha ve tel ha
line gelmeğe müsteit bir madendir. Al
tından bir milimetrenin yirmi beş bin
de biri kalınlığında varaklar yapılır. 
Bu vnraklann arkasından ziya yeşil 
görülür. Bir grnm altın Üç kilometre 
boyunda ince tel haline konabilir. 

Altın hiç bir hamızdan mütees"ir 
değildir. Yalnız asid kloridrik ile azot 
hrunızı mahllıtundan ibaret olan "Al
tın suyu - lau rcgale" altını eritir ve 
san renkte salis altın klorü = Au Ctz 
mahlulü hasıl olur. 

Altın üç kıymetli bir madendir. 
Klorü salisi altın yahut klorür dor 

altının en ziyade kullanılan yegaae 
milhidir. Fotoğrafçılıkta kullanılır. 

Altın gayri müteessir bir maden d
duğundan mesk\ıkat, mücevherler ve 
madalya imalinde kullanılır. Saf altın 
yumuşaktır. Kolay aşınır. Bunun i· 
çin altın bakır veya gümüşle karıştı • 
rılarak sertleştirilir. Altın gümüşle S:l• 

rı ve yeşil ve bakırla kırmızı altın tcr
kiplcrini viicude getirir. 

Tezyinat için kullanılan mücevher
lerdeki altının terkibi binde hesabı ilE': 
Altın Bakır 
000 100 

840 
750 

Dir. 

16,l 
25{) 

Başlıca altın, gümüş halitalarinin 
terkipleri de ıunlardır. 

Binde hesabı ile: 
7 50 altın + 250 gümüş - yeşil at -

tın .. 
700 altın .+ 300 gümüş = solmuş 

yaprak altını .. 

600 altın + 400 gümüş = Su yeşi· 
li altın .. 

7 50 altın + 201} gümüş + 50 ba • 
kır - Roza altım .. 

750 altın + 125 gümüş + 125 ba -
kır san İngiliz altım. 

7 50 altın + 150 gümüş + 100 ba· 
kır Beyaz İngiliz altını .. 

7 50 altın t- 170 gümüş + 80 ba • 
kır = çok beyaz İngiliz altını .. 

750 altın + 190 gümüş + 60 ba. 
kır - · en beyaz İngiliz altını .• 

Altınl.:ı bir çok maddeler yaldızla • 
nır. Bunun için en iyi usul altın karı· 
!anacak maddeyi bir elektrik cihazıntn 
Katod'dumı ve bir altın varakını da n
mod'a bağlamaktır. Sonra her iki elek
trod bir altın mahlutuna batrlırır. 
"Klorü altın mahlutu gibi". 

Altın mücevheratta gümüt üzerine 
kaplanarak duble seklinde de kollanı
lır. 

Altın tabiatte daima serbest bulu
n.ur. Kayalarda, nehir kollannda, Al-
rıvyonlu topraklannda t . gaye ınce 

k~m halinde görülür. Nadiren bir kaç 
kıloluk büyük küllerine de tesadüf o
lunur. 

Altın Oral dağlarında, Kaliforniya 
Tranıilvanya, Senegal ve Kolombiva: 
da bulunur. 

Memleketimizde bir çok noktalar • 
da altın bulunduğu tahmin ediliyor. 
Çanakkalede Kartalteped~ kurıunlu aJ. 
tın, vardır. 

Bulgar dağmd!l da altın mevcut • 
tur. 

Altın deniz suyunda vasati 1,12 mi· 
ligram halinde mevcuttur. Bu hesaba 
göre bütün denizlerin suyunda 20 mil
yon ton kndnr altın vardır. 

Altını elde etmek için altınla ka
rı§ık toprak şiddetli akar suda yıka • 
rur. Altın ağır olduğundan kabın di • 
binde kalır, diğer tor,raklar akar. Su 
ıle ahnml.'Jlll§ olan m;lddeleri temizle-
mek için kalan tortu bakır malgama· 
sı levhalarından geçirilir. Civa altınla 
birleıerek altın malgaması husule ge· 
lir. Bakırın üzerinde husule gelen al • 
tın malgaması çıkarılır ve taktir edi • 
lir. O vakit civa tabahhur eder ve 'll· 
tın serbest kalır. 

Toprakla kanşık kalan altına gelin· 
ce bunu çıkarmak için toprak yüzde 
0,4 ila O, 1 nisbetinde kiyanoı potas· 
yom = Siyanür dö potasyom mahlu • 
lünde altı hafta kadar bırakılır. Bu ~, .. 
rada altın kiyanos polasyomla birle· 
şir: 

2 Au + 4 K C N + 2 H 1 O + 0 1 
::::: 

2 K (Au) c NZ + 2 !{ o H + H2 oı 
husule gelen müzaaf ldyanoıu potas
yom ve allüm =2 K (Au) C N!. Bir 
çinko ilave edilerek altın terıip edilir. 
Yahut mahlul elektrik cereyanı ile tah
lil olunur. Bu takdirde altın katod'da 
toplanır. 

Altın bazı terkibatında 3 kıymetli, 
bazısında bir kıymetlidir. Bir kıymetli 
mürekkeplere Oro, üç kıymetli mü -
rekkeplere ise Ori den~r. En mühim al
tın mürekkepleri Ori mürekkepleri -
dir. 

Ori milihlerin miyarları şunlardır: 
1 - Sudaki mahlulleri üzerine ma. 

İyeli sodyom dökülürse esmer kırmızı 
renkte Ori maiyeti altın tortaı•U hasıl 
olur. 

2 - Demir kibritiyetinİ" rnahlu • 
liyle esmer renkte altın tozu haaıl o· 

lur. 
3 - Hamizi hul'l".J11'1ı: :::::: Kuzukula

ğı hamızı ile esmer ,.enkte altın tozu 
elde edilir. 

4 - KükürHi jarojen si ah renkte 
kibriti altın hatıl olur, 

5 - Klorii kalay mahlu)ü ile altın 
mahli'.ilü kesif ve fazla asid kloridrik
li olursa etnıer siyah renkte altın tozu 
ayrılır. Eğer altın mahlulü zayif ise ,.e 
aıid kloridrik az miktarda olursa ar • 
guvani renkte bir tortu hasıl olur. 

Uzvi kimya 
Uz\'İ cisim diye terkipleri mall'ım 

ve uzuvlanmış ve hayvanat ile neba -
tat arasında imtizaç edilen kimyevi 
mürekkeplere denir. 

HDaha bitmedi' 
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HALK MASALLARI 

Cahil hammal 
•• • 

muneccım 

nasıl 
oldu? 

baş 

Cüppesini ters giqmiş, atına da ters 
binmiş, sokaklarda "Padişahı iste

rim!,, diqe bafırarak koşuyordu 
Hamalın karısı kocasının bir ha 

mal olmasından dolayı çok müte· 
e11irmiı .. Çünkü her hangi bir ye· 
re gitse: 

- Sen bir hamal karısısın! diye 
kendisini istiskal ederlerdi. 

Gene bir gün mahallelerinde bir 
Clüğün oldu. Hamalın karısı sofra· 
da iyi bir yer kapmak için sabah 
erkenden eve damlıyarak odanın 
en iyi yerine oturdu .. Fakat gelen 
misafirler mütemadiyen kendisin· 
ne: 

Yalancı falcı timdiye kadar 
ömründe asla bir altın kazanma • 
mıftı .. Bunu alır almaz derhal ye· 
rinden fırlıyarak evine koıtu ve 
parayı karısına verdi. Karısı çok 
sevindi .• 

evine yolladı .. Hırsız gece olunca 
dama çıktı ve içerisini dinlemeğe 
koyuldu .. 

Bu esnada yalancı hoca ile ka • 
rısı yemeklerini yemit bulunuyor· 
IMdı. Hoca ocağın batındaki 
tuğlalardan birini aldı. Pencereyi 
açtı ve sokağa atarak kansına: 

- Karı dedi. itte birincisi. Da· 
ha geriden 39 tane var, dedi. 

Tesadüfe bakın ki paditahm 
hazinesini çalan hırsızlar da 40 
kiti imif .. Damdaki hırsız bunu 
duyunca hemen arkadatlarının ya 
nıan koştu ve: 

- Aman dedi, bu adam pek 

iKTiSAT 

AflJon ihracatımız 
Afyon dünyada en ziyade Uzak 

fark memleketleriyle Türkiye ve Yu· 
goslavyada yetiımektedir. Japonya ve 
Çinde afyon, esrar çekmek henüz ser
best bulunduğu için ba memleketler 
fark mahsulünü kendileri istihlak et • 
tikten maada diğer istihsal mıntakn· 
lanndan ve bu meyanda bizden de İt· 
halit yapmaktadırlar. 

Afyon kıymetli bir mahsul olduia 
için bir çok yerlerde ve bilhassa Rus
ya, ltalya ve Balkanlarda ziraatin bu 
ıubesine çok ehemmiyet verilıniı ve 
mütemadi tecrübeler yapıhruısa da iyi 
netice abnanıamqbr. 

Ecza müstahzarabnda kullanıl!ln 

afyonda yiiksek morfin derecesi ara • 
mhnaktadır. Dünyada en yiiksek mor
fin dereceli afyon Türkiyede yetİf • 
mektedir. Afyonlarmuzda morfin de
recesi yüzde 20 ye kadar çıkmaktadır. 
Bu hususta ikinci olarak Yugoslav af. 
yonlan gelmektedir. Bunun için garp 
morfin sanayii bilhassa Türk ve Sırp 
afyonlanm almaktadır. 

Cemiyeti Akvam karan macibin.:e 
bu iki memlekette de afyon yetiıtirici 
mıntakalar tahdit olunmuıtur. Bu su· 
retle kemiyetten ziyade bizde de bur.· 
dan sonra keyfiyete ehemmiyet veri • 
lecektir. 

Afyon ihracat mallarımız ara11ncla 
mühim bir yer iıgal etmektedir. 
(1930) senesinde bu maldan 3,5 ınil • 
yon liralık aatbğımız halde 1931 de 

ihracabmız 2,8 ve ( 1932) de de 1,8 
milyona düımiiftür. Garp morfin aa • 
nayü amilleri ikhsadi buhran dolayı· 
siyle iptidai maddeler fiatlerindeki dü • 
ıüklüğü bahane ittihaz ederek Türk 
afyonlanm da pek atağı fiatlerle P.le 
geçirmeğe baılaınıılardı. Türk müs • 
tahsilleri de kredi ve teşkilitsızhk yÜ· 

zünden kendilerini koruyacak vaziyc-t· 
te ohnadıklarmdan ( 1930) da vasati 
olarak kilo batma 14 lira olan fiatler 
(1932) 7 liraya kadar düımüıtü. 

Mübayaa için aralarında bir anlat· 
ma (Kartel) teıkil eden garp aerma • 
yedarlannın elinde Türk müstahsili • 
nin bir oyuncağa döndüğünü gören 
hükUmetimiz memleketiınizde afyon 
satqmı inhisar albna almııtır. Afynn 
itlerini derhal intizama koyan lnhi • 
sar idaresi hükUmet ve bank•lann ar· 
bğı kredi ile afyon dünya piyasasın • 
da derhal mühim bir yer almııtır. 
( 1932) senesinde yegane rakibimiz 0o 

lan Yugoslavya ile de Ankarada bir İ· 
tiW yapılımf ve iki hükiimet afyon ıa· 
btlanm lstanbulda teıkil olunan muh· 
telit büronun sah!• yüzde 77,5 Türk 
afyonundan yüzde 22,5 ta YugoslaY 
afyonundan olacaktır. 

inhisar ve muhtelit büronun faa
liyeti derhal netice venniı ve (1933) 
afyon ihracatımız 2,5 milyon lira ka • 
dar tutmuı, fiatler de hisaolanacak de
recede yükselıniıtir. Afyon piyasamız. 
da görülen bu salihm ziyadeleteeeii-

ne muhakkak nazariyle bakabiliriz. 

- Sen bir hamal karısının! Bu
rası sana layık değildir. Biraz ö
teye gider misin! diyerek yerini 
aldılar .. Netice itibariyle zavallı 
kadına gene kapı arkası kaldı. 

Bu vaziyet kadının canına tak 
etti. Kızdı ve düğün evinden fır • 
ladığı gibi solğu evde aldı. O esna· 
da kocası da öğle yimeğini yemek 
için eve gelmiş bulunuyordu. 

Tesadüfe bakın ki yalancı koca 
çokçabuk şöhret buldu.Uydurarak 
söylediği sözler büyük bir tesadüf 
neticesinde tamamen çıkıyordu. 

Herkes kendisine hürmet ediyor, 
elini öpüyordu. Hiç kimse bu koca 
sabllı, cübeli ve sarıklı adamın 
elifi görse mertek sanacak kadar 
ca:hil olduğuna ihtimal vermiyor • 
du. O da güzelce geçiniyordu. Bu 
vaziyetten en fazla memnun o· 
lanlardan biri de kansı idi. Çün· 
kü eskiden "hamal karısı,, diye İs· 
tiskal edilirken şimdi, "hoca efen· 
dinin refikaları,, diye hürmet gö • 
rüyor, düğünlerde ve sair mera· 
simlerde baş köşeye oturuyordu • 

müthit benim geldiğimi bildiği gi· Ad f l h 
bi kaç kiti olduğumuzu da bili. ana ırın arına amur 
yor •• 

Kadm kocasını görünce fena 
halde çıkıttı. Zavallı adam bu 
hücumlara hiç bir mana veremiyor 
du. Nihayet: 

- Bu mesleğinden dolayı her 
yer~.UtUbl ~um Me•ele
ğini değiştir. Ne olursan ol fakat 
ille bu- hılmallrktan vaz geç, diye 
tutturdu .. 

Adamttağız her ne kadar: 
- iyi amma, benim elimden 

baıka ite gelmez, okumam yaz • 
mam yok, doğru dürüst yirmi be· 
§e kadar sayacak seviyede deği· 
lim, diye itiraz etmek istediyse de 
kansı kat'iyyen razı olmadı ve en 
sonra: 

- Hiç bir ,ey yapamazsan, 
başına bir sarık sararak camiin 
dibinde falcılık da yapamaz mı • 
sm? Sana öteberi soranlara aklına 
gelen şeyleri uydurur söylersin; 
dedi. Bunun üzerine feracesini bo· 
zare.k kocasına bir cübbe, yqma· 
imı da küllibına sarık yaparak 
koc9ma giydirdi. Koltuğunun al • 
tma da kocaman bir en'amı terif 
ııkıttırarak sokağa çıkardı. 

Zavallı adam f&Jkın ıaıkın, 
caınie doiu ilerledi. Avluda· serin 
bir yer bularak oturdu ve müıteri 
beklenıeğe batladı. 

Cok geÇmeden bir kadm telitla 
kendiıine doğru ilerledi ve: 

- Hoca efendi .. Bir dizi altı • 
nım vardı .. Kayboldu,, Eğer nere· 
de olduğunu bulacak olursan sana 
bir altın \"ar, dedi.. 

Yalancı falcı adamakıllı af alla
mıth •. En' amı çıkardı. kantbrma· 
ğa ve bir §ey anlamadığı yazılara 
bakmaia koyuldu, baktı, baktı, 
baktı. Nihayet aklına gelen teYi 
IÖylemeğe batladı: 

- Kaybolan altınlar evden dı • 
fan çıkmamııtır. Masanın altında 
duruyor •• 

Kadm gitti. Beş dakika geçme· 
den ıevinerek avdet etti ve hoca· 
Ya bir albn uzatarak: 

- Altın dizisini hakikaten ma • 
lanm albnda bulduk. Çok letek • 
ltl.- odft, dedi Te gitti. 

Gel, zaman, git zaman böyle 
rahatça yqarlarken birdenbire 
it çatallaştı. Bir gün hoca efen· 
di camiden çıkarken önüne iki ye· 
niçeri çıktı: 

- Sizi padiıah istiyor, diye a • 
damcağızı beraberlerine aldıkları 
gibi doğruca saraya götürdüler. 

Saraya gelir gelmez yalancı 
hocayı doğruca padita'hın huzuru· 
na çıkardılar. Yalancı hoca fena 
halde korkuyordu. Nitekim kork • 
tuğuna da uğradı .• Çünkü paditah 
gözlerini açarak kendisine: 

- Mademki bu kadar tanınmıt 
bir f alcısın tu halde dinle: 
Dün aktam bir takım haydutlar 
benim hazinemi çaldılar. Sana 
kırk gün müsaade ediyorum.. Bu 
müdet zarfında hazinemi bulur • 
san seni ihya edeceğim, bulama • 
dığın takdirde de boynunu vurdu· 
racağmı .• Sözlerime kat'iyyen iti • 
raz dinlemem .• Derhal harekete 
geç .. Buna mukabil sana her gece 
yemeğini ve cep harçlığına saray· 
dan göndereceğim .• 

Yalancı hocanın korkudan dili 
tutulmuttu .• Yer öperek dıta-rı çık· 
tı, ve doğruca evinin yolunu tuttu. 
Meseleyi karısına analttığı za • 
man o da enditeye düttü. Yalancı 
falcı: 

- Ben daha kırka kadar say • 
masını bilmiyorum •. Bu müddet 
zarfında hazineyi nasıl bulabili • 
rim?. Diye dizlerini dövüyordu . 

Nihayet karısı bir çare ( !) bul· 
du: 

- Bahçeden kırk tane tuğla a • 
Iır odaya koyarız. Her gün birini 
pencereden atarız .. Bu müddet zar 
fında saraydan gelen yemekleri 
güzelce yeriz. Bütün tuğlalar bi • 
tinciye kadar Allah kerim .• 

Ve öyle yaptılar .. Yalnız hazi· 
neyi çalan hırsızlar itin böyle met· 
hur bir falc17a bırakıldığını du • 
yunca merak ettiler. Hırsızların 

reisi hırsızlardan birini; acaba na· 
sıl fala be.kacak? Bir fey yapabile
._ mi?. diye gizlice hocanm 

Hırsızlann reisi bunaı inanmadı. 
Ertesi gece batka iki adamım gön· 
derdi. Onlar dehı~t içinde ayni 
ıeyi aöyleyince üçüncü akpm ya· 
nma iki muavin alarak bizzat git· 
ti ve hocayı dinlemeje baıladı. 

Yemekten sonra hoca tekrar pen • 
cereyi açtı ve ocaktan bir tuğla al· 
dı. Tesadüfen bu tuğla diğerlerin· 
den daha iri cesametteymif. Hoca 
bunu atarak karısına: 

- Bu aktam da üç oldu. Hem 
de bu sefer en büyüğü tesadüf et • 
ti. deyince hırsızların reisinde §a • 
fakt attı. Doğruca evin kapısmı 
çaldı ve hocanın ayaklarına kapa· 
narak af diledi.. Mazineyi hemen 
getireceğini, yalmz paditaha ken • 
dilerini haber vemıemeaini rica et
ti. 

makinaları kuruldu 
Adana (Hususi) - 931 senesinde 

Belediye meclisi tarafından yapılan 

belediye zabıtası talimatnamesi mucİ· 
hince ıehirdeki fınnlann behemehal bi 
rer hamur yuğunna makinesi koyma • 
lan icap ebnektedir. 

Talimatnamenin tatbik mevkiine 
konduğu tarihte ekmekçilere de aynca 
talimat yapılmıf ve fakat o sırada es • 
nafm ikbsadi vaziyetinin müsaadesiz· 
lijini leri sürerek bu' mecburiyetin br 
yıl geriye bırakılması hususundaki is · 
tekleri belediyece uyğun bulunmuı • 
tur. 

Bu bir yd mühlet geçtiği halde fı · 
nncılann kendiliklerinden hiç hareke· 
te gehnediklerini ve yuğurma makine· 
si tedarikine yanaımalanm gören be • 
lediye geçen Şubatta yeni bir karar 
vererek Haziran 934 ten itibaren bu 
mecburiyete uymiyan Emncılar hak · 

landa kanuni takibat yapılacağım ilin 
etmiıti. 

Belediyenin bu pek hakh kararının 
behemehal tatbik edileceğini anlıyan 
fırıncılar son tebliğten sonra harekete 
geçmek lüzumunu duymuılar ve fab
rikatör Arif zade Asım Beyin yardımı 
nı temin ederek Jf;~deP, bir atel· 
ye sahibi ile yuğurma makineleri yap· 
brmak için mukaveleye giriımiıler • 
dir. 

Şehrimizde halen (-mnlarda i§leti • 
len alh tane hamur makinesine ilave
ten yapılmakta olan yeni on alb yu • 
ğurma makinesi ile fmnlardaki maki· 
ne yekUnu yirmi ikiye ulaımaktadır. 
Şehrmizin günlük un sarfiyab yüz yir 
mi torbayı geçmediğine göre her ma· 
kineye bet torba un isabet etmekte • 
dir. 

Yalancı hoca biç bozmadaın !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
kendisine acıdığı için sözlerini ka· 

bul ettiğini söyliyerek hazineyi VAKIT'ın gezı·nıı·sı· 
getirmesini emretti. 

Arftık paditahm sevincine pa • 
yan yoktu. Kendisini derhal bat 
müneccim olarak ilin etti. 

Fakat yalancı müneccim, nasıl 
olsa bir gün yalanının meydana 
çıkacağını bildiğinden bu hizmet• 
ten kurtulmak için bir çaı-e anyor· 
du. Arzusunu karısına söylediği 
zaman o da muvafık buldu. Çün· 
kü bu zamana kadar epey para 
toplamıtlar ve kafi derecede zen • 
gin olmuılardı. 

Nihayet karısı buna da bir çare 
bularak dedi ki: 

- Yarın sabah erkenden cüb • 

Ağır ve parlak bir proğram 
hazırlanmıştır 

VAKiT refikimiz 15 hazirandan baılıyarak 31 Ağustosa kadar 
neıredeceği kuponları toplıyan karileri için bir gezinti yapacaktır• 

Bu gezintide saz ve caz vapur da bıraktlmıyarak gezinti mahal
line götürülecek ve sureti mahsusa da hazrrlanacak yerlerde icrayı a
henk olunarak dansedilecektir. 

Bu gezintiye "V AKIT,, kariler inden olup kupon toplıyanlar itti• 

rak edecektir. 

Çok zengin bir program dahil inde yapılacak olan bu gezintiye 
iştirak arzusunda bulunan karileri miz 15 hazirandan itibaren "VA
KIT,, refikimizin neşredeceği kup onları torılamalıdırlar. 

be~~~~~~~er~" iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii aditahı görmek istiyorum diye aı • 
labildiğine koıaraın.. Senin bu 
balinni görünce delirdiğini sana· 
rak serbest bırakırlar. Sen de kur· 
tulursun .. 

Ya: ·1 münecim de öyle yap • 
tı. Ke~disini bu tekilde görenler 
hakikaten delirdiğini zannettiler • 
O esnada paditah ta tesadüfen ha· 
mamda bulunuyormuf. Hoca kota 
kota ha·mamın önüne geldi • Pa· 
ditaha haber verdiler. O da merak 
etti ve havlulara sarılarak giyin • 
meden hamamdan çıktı. 

Tam bu esnada hir hareketi 
arz oldu ve hamamın kubesi P.&tlı· 

yarak yıkıldı.. Neticede paditah • 
tan batk hiç kimse kurtulamıya • 
rak öldü. Bu hadiseden sonra 
padiph bat müneccimine bir kat 
daha sarıldı .. Her tarafta kendi • 
sinin ermiıliğinden bahsedilmeğe 
bqladı.. Padiph hayatını kurta • 
ran müneccim ine: 

- Dile benden ne dilerıin !. di • 
ye sordu: 

Hiç ummadığı bir vaziyet kartı· 
sında ka1lan müneccim: 

- Padiphım dedi.. Dileğim 
beni vazifemden affetmenizdir, 
dedi •• Arbk Wi derecede J.Orul • 

dum .. Biraz da istirahat etmek is• 
terim .• 

Padişah buna kat'iyyen razı ob 
mıyacaktı amma bir defa söz ağ• 
zından çıkmııtı •• Geriye dönemez• 
di. Binaenaleyh müneccımıne 

on bin altın hediye vererek onu 
müneccimlikten affetti. 

Bu suretle bizim cahil hamal da 
tesadiften ve paditahın aptallığm
dan istifade ederek ömrünün so-

nuna kadar karısiyle beraber ra • 
hat yaıadı .. 

GözlUklU adam 
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Ali baba, İstanbulla Rusya, iki 

Cie4jen kısımların hulasası 
Mütarekeden sonra 1stanbulda A

nadolu lehinde çalışanlar arasına ka
tılan İlhami, İngilizler lehinde ~ah • 
şan Fatma Nüzhctle tanışıyor ve o -
nunla beraber yaşıyor. Diğer taraftan 
Pantikyan yazıhanesinde milli kuv -
vetlcre çalışan Feridun Bey Pantik . 
yan tarafından takip ettirilmektedır. 

§ Doktor Emin Bey namında 
bir zatın Anadoludan mürahhas 
olarak ls.tanbula geleceği ve lzzel 
Paşa Hazretlerine misafir kalaca• 
ğmı ve mumaileyhin pek çok ev· 
rakı rnühimmeyi hamil olacağı ih
bar o1unmu~. Muhbirin kim oldu· 
8u anlaşı1amadı .. Yalnız bu zatın 
ıher kangi bir tarik ile vürudundr 
bir bahane ile vapurda tevkifi ve 
evrakının tetkiki kontrol kuman • 
<ıanlığına emrolunmutlur. 

§ Seyrisefain vapurları Karade
nizde icrayı sefere başlar başla -
maz bahriye ambarlarından çıka
rılan mühim miktarda esliha vr 

cephaneden mürekkep bir parti • 
nin lneboluya sevkedileceği ve bı: 
nakliyata memur olarak bahriye 
binbaşılarından Şemsi Beyin de 
Anadoluya gideceği ve sevkedile
cek cephanelerden bir kısmının 
bt\hriye fabrikalarında ve diğer 
bir kısmının da kalafat mahallin · 
de hususi yerlerde hıfzedilmekl ı 

bulunduğu ve diğer bir kısmı mü · 
himminin de bugünlerde Ümit va· 
puruna tahmiline başlanılacağı 

terzi Mehmet tarafından liva ku 
mandanlığına verilen raporda ih 
bar olunuyor.. · 

§Geçen perşembe günü Fener· 
de Rum patrikhanesinde büyük 
bir içtima aktedilmiştir. Bu içti -
mada patr'i:hancnin bütün mec · 
lis!eri az .. !lı, İstanbul Rum mute · 
beranı, müdafaai milliye cemiye· 
ti erkanı, Rum siyasi fırkalarının 
murahhasları ve bilhassa patrik · 
hane himayesinde (Punlos) me
saili için çal•şan acfo.mlar hazn 
hulunmustur. istihbarattan Ni -
kolo.idis,,~ Petraltis, patrikhanenin 1 

vaki iş'ar ve talebi üzerine memur! 
olarak bu'unm lardır. 1 

Müzakere üç saat kadar imli· 
dat etmiş ve pek hararetli ve he -
yecanlı nutuklar İrd edilmiştir. 

Neticede berveçhiati mukarrerat 
ittihaz c:lilmişlir. 

af Rumluk ve Yunanlılık ara· 

Cie4jen kısımların hulasası 

Mekteplerde okutulan ve tarihte, e
debiyatta bahsi geçen bir kral Ödip ef
sanesi vardır. İşte, o gün, falcı Fatih 
Efendi, Edip Beye, Kral Ödipin fela
ketine uğnyacağmı haber veriyor. De· 
likanh, istırap isinde, ne yapacağını bi
lemiyor. Eve dönüyor. 

Annesine ne söyliyeceğini şaşırıyor. 
Onun yüzüne bakamıyor. Kendisine, 
Osm;'ln Dcy ismindeki ahbabmm geldi
ğini l·:ıbcr verlyorJ:ır. Falcıyı tavsiye 
eden b1.1 a:ia:ndır. 

smda ayrılık, gayrilik olmadığın -
dan mesaili mi11iye için mütefikan 
ve müttehiden çalı§ılması. Bu vah
deti milliyenin Rum ve Yunan 
matbuatında da bahir ve zahir bir 
surette tecellisi. Bu vahdeti temsil 
için muhtelit bir "mesaili ve me -
saii milliye,, komisyonu tetkili. 
Patrikhane ruhani ve cismani mec 
lislerinin mesaili milliyede (me -
saili ve mesaiyi milliye) komiıyo-
nunun mukarreratının 
tatbikine himmetleri. 

tamim ve 

b) Bu ittihat ve ittifakın üç ki
şilik bir heyetle Yunan haf kuman 
dan1 ığiyle başvekalete arz ve ib -
lağı. 

memleket arasında kadın ticareti 
yapmakla meşğuldü. Alibaba küçük -
ken hadım yaptığı Ferhada !stanbul
daki kızlarını teslim ederek, Kafkas
yaya gidiyor. Tifliste valinin kona · 
ğında (Fatma) isminde bir Gürcü kı· 
zmı kaçırmağa uğraşırken, Rüstem 
isminde bir gençle tanışıyor. Bu genç, 
Ferhadm arkadaşıdır ve Ali babadan 
intikam almak üzere Tiflise gelmiş · 
tir. Rüstem Fatmayı kaçırıyor ve fail 
olarak Ali babayı zindana atıyorlar. 

Ve Rüstem, günün birinde Fatma ile 
İstanbula dönmeğe muvaffak oluyor. 

- Amma da aç gözlü şey be!. 
Orta malı bir aşifte için bir öpü · 
cüğü bile kıskanıyor .. 

Rüstem, balıkcı ile beraber, or· 
talık kararıncıya kadar, evin kar -
şısmdaki viranelikten ayrılmamış· 

tı. 

F erhadı bir iki defa pencere· 
den bakarken görmüılerdi. 

Rüstem, F erhadı pencerede gö-

c) - Mesaili milliyenin bir an 
evvel husulii için milletin yekvü -
cut olarak çalıtması lüzumunu a
mir bütün mctrepolit1ere ve bil -
hr»ssa Rumeli ve Anadoluda İHal 
altında bulunan eyalat metrepo • 
litleriyle bilumum memurini dini -

bl
. ~ · b t bı- rünce balıkcı tarafından aldatıl • 

yeye te ıgal ıcrasına ve u e ı ı • • . . ............................................ . 
ğatm aynen tatbıkme nezaret ve § Badema haftada iki defa; ta-
muavenet için bilumum memurini rassut ve takip edilmekte olan de
diniyeye tebliğat .ic~asma ve bu vairle zevat hakkında vazife cet· 
tebliğin aynen tatbıkıne nezaret 1. d 1.. t 't 1 caktır . • . ve ın en ma uma ı a o una . 
ve muavenet ı~ın metrepohthan~: Bugün şunları kaydediyorum: 
lerde mesai! ve meaau 

·ıı· ) ·· l · teıı.k"lı"ne Tarassut edilen mahaller: mı ıye encumen erı :ı ı . 
d) işgal altında bulunan yerler· 

de sakin ahalinin filen ve manen 
Yunan ordusuna muavenet ve mü· 
zaheretinin temini iç.in sarfı mak
deret olunmaıına, milli gaye -
ler için boğuşan ve uğraşan ordu
nun saflarından kaçanların hima· 
ye edilmemesi hususunun bütün a- ı 

haliye tebliğine. 1 

e) (Puntos) meselesinin sureti 1 
umumiyede halli çarelerini teem .il 
mül etmek üzere Atinada in'ikadı. 
takarrür eden ( Biiyiik Puntos kon
gresine) patrikhane ve mesaili me 
saii milliye komisyonu azıuından 
bir heyetin izamma ve bu heyeti 
lüzumu derecede tenvir icin Trab-. 
zon metrepolidinin mezkur heyete 
terfik edilmesine, 

f) Puntos meselesi hakkında 
mufassal ve müdellel bir rapor ih
zarı için bir komisyon teşkiline ka
rar vermişlerdir. Mukarrerat 
Nikolayidis ve Pelrakis taraf m -
dan istihbarata ba rapor bildiri! -

miştir. 

Tefrika No.31 
12 - 8 - 934 

Aşk ve ma-

Makriköyünde harbiye nazırı 
paıa hazretlerinin köşkleri, Babı -
ali dairesi, Bahriye nezareti dai • 
resi, Maçka k19laıı, kurbinde, mek 
tehi harbiye, Tophane mektebi, 
Karaağaç fişekhanesi, Zeytinbur
nu fabrikası, Maltepe endaht mek· 
tehi, Selimiye kışlası ve mektebi 
tbbiye, lleri gazetesi idarehanesi, 
Nafıa müsteşarı Burhanettin, Ha· 
riciye müıtP~arı sabıkı Ali Ihsan, 
Bahriye komodoru Nazmi, Ü ıkü • 
dar polis müfettiti Şevki, Erkam 
harbiye miralayı Sedat, Falih Rıf· 
kı, Necmeddin Beyler, Üsküdar 
mutasarrıflığı ve mutasarrıf bey 
Y enikapı mevlevihanesi postnişin.i 
Baki Efendi, Binbaşı İbrahim Bey, 
Matbaaı askeriye müdürü, dava 
vekili Ihsan bey. 

Badema vazife cetveli her gün 
tetkik edilecek ve esami hizasında 
hüviyetler ve memuriyetler ve bil • 
hassa sebebi tarassut bildirilecek-

tir. 
(Dc"'runı var) 

duyduğunu bana anlattın .. Ayrıl -
mı§ olmanıza sebep her ha1de bi • 
ribirinizin izini kaybetmeniz de -
ğil .. Öyleyıe?. 

cera romanı - Bu meıe!eyi di:fünmemeğ" 

"akıll (Va-rtO) kendi kendime vadetmi§fm .. Ya· 

Fakat, hayır .. Karşısındakinde 
hiç te müstehzi bir çehre yoktu. 
Hatta deminki o fenlenmiş zevk 
ve safa kadın halini de kaybeden 
Şahınisvan, şimdi, başka bir hü -
viyet arzediyoı-du. Munisleşmişti .. 
Ev kadını gibi bir hal almıştı. 

Edibin saç'arını okşıya okşıya 

onun asabiyetini yumuşattı. Başını 
çekerek göğsüne dayadı. Delikan
lı, bu göğüste nasıl da rahatladı -
ğını hissetmişti. 

- Bak, senin annen olabiliyor 
• • • ? mu ımışım ... 

ramı bir dah1 ta- elemeyin, h ıra -
kın ... 

- Fakat, çocuğum, derdin" röy
miyen dermanım da bul· mıız .. An 
1 t , anlat ... 

Edip, bir an b : şmı k · ldı dı .. 
Şahın.isvanın gözleri iç:n2 birden· 
bire baktı .. Sanki, orada, sahtelik 
mi, smimiyet mi o!duğunu ok Jyo· 
vermek istemişti. Fakat: 

"-Bu kadın he· ı :yden evvel 
iyi kalpli bir in .. an! -hiik r.üne 
gcltli.- Ona, urrımı tevdi edeb:
Hrim ... ,, 

Ve. anlattı: 

12 Haziran 1934 

12 Haziran 11134 

Müellifi: ishak FERDi 
madığmı anlamıştı .. Artık balıkçı-/ 
nın yardımına da ihtiyacı yoktu .. 
Maamafih onu da yanından sav • 
mıyordu., 

Balıkçı yavaşça Rüsemin kula -
ğına fısıldadı: 

- Biraz daha bekliyelim .. F eı-
hnt şimdi nerede ise dışarıya çı • 
kar .. 

- Dışarıya çıkacağını ne. eden 
biliyorsun?. 

- Dün gece Memİ§e söyl : rken 
iti~tim .. Misafirleri varmış. Esrarlı 
cigara almağa gidecek.. 

- O halde Ferhat gidince ben 
de bahçeden içeriye atlarım. Sen 
arkamdan gelirsin .. 

- Haniya bu işi ben yapacak -
tım? Parayı vermekten vaz geçtin 
mi, yoksa, beyim . 

- Yok c:-,i·ım .. Biri birimize yar 
dım edeceğiz .. Paran hazır.. Er • 
l<ekçe söz verdim .. Yarın eve gelir, 
alırsın! .. 

Bahkçı yarı ciddi, yarı §aka o· 
larak: 

- Paradan vaz geçiyorsan, na
rayı basarım. vallahi.Bütün mahal 
leliler başımıza toplanır. ikimizin 
de pestilini yere sererler. Eğer fik
rinden beni atlatmayı geçiriyorıan 
açıkça söyle! 

- Yok be imanım .. Söz verdim 
dedim ya .. Uzun etmesene! .. 

Bu sırada sokak kapısı açı~mış -
tı ... 

Ferhat telaşla sokağa çıktı ve 
Memişin kahvesine doğru yürü
meğe başladı .. 

Rüstem, Fatmayı Ferhadrn gö • 
zü önünde kaçırmak istiyordu. Fa
kat evde kendisinden baıka kim
ler bulunduğunu bilmediği için bu 
na cesaret edemedi. 

Balıkçıya: 

- Sen kapıyı ketı .. Ben İçeri gi
riyorum! .. 

Diye seslendi ve bahçe duvarın

dan atladı .. 

Rüstem bahçe kapıııından çar• I 
çabuk içeriye girmiıti. Belinden 
çektiği kaması ağzında parlıyor • 
du. 

Yava§ yavaş merdivenden yu

karı çıktı. C:s kattaki o:lada içki
ye ve şarkıya ba§lıYan kadın, er • 
kek seslerin 'en f<üdemin ayak se
si işidilmiyordu .. 

cağımı havnlam almıyordu. Fa • 
kat, sonra adamın b · şk:ı ş·y!eri 
doğru haber verd"ğin" gö \.:ne•, a

sıl korktuğumu·1 d!\ değ u çı' a -
cağın:lan çekindim ve ct :-ne nelen 
kaçtım .. 

Rüstem oda kapısının aralığın. 

dan iceri baktı .. Fatma üst köşede 
oturuyordu. Yanında genç ve 
güzel bir kad!n daha vardı.. Bu 
kadının yanında da cılız bir de1i -
kanlı oturmuştu .. Yerde büyük bir 
tepsi içinde duran içki kadehleri 
dolup boşalıyordu. 

Ferhadın misafir:eri §İmdilik 
bir kadınla bir erkekten yani iki 

kişiden ibaretti. Tepsinin içindchi 
kadehlere ve mezelerin çoklu : u • 
na bakılırsa, bir iki kişinin daha 
gelmesi muhtemeldi .. 

Kalabahk ba!lırmadan ba kını 
yapmak laz: .. .,dı .. Rüstem içeriye 
atılacağı sırada cılız delikanlı ile 
Fatma arasında garip bir muh.\'c· 

ı· e başlamıştı. 

Rüstem durdu. Kulak verdi. 
Cıhz delikanlı soruyordu: 

- Bir erkeğin, sevgilisine, ken
disini çok ~evdiğini nasıl anlat • 

malı?. 

- F edakirlıkla .. 
- Bu da ne demek?. 

- Ne demek olacak?. Bir er .. 
kek, sevdiği kadının kalbine gire· 
bilmek için, ona karşı fedakarlık 
gösterecek: Parası varsa yedire • 
cek .. Arabası varsa gezdirecek .. 
Servetini ondan esirgemirecek .. 
Kuru kuruya (seni seviyorum!) 
demekle, hangi kad!n o erkeğin 

pe§İne takılıp gider?. 
- Peki amma, parası, arabası 

ve serveti yoksa .. Bütün bu ma'1ru· 
miyetlere rağmen, sevgilisine ka • 

varsa, buna bir diyeceğim yok, 
Ben bir erkeği seversem, onda pa
ra pul, servet aramam .. itte, Fer -
hat meydanda .. Beni elde etmek 
ve Rüstem budalaunı atlatmak 
için, ne fedakarlıklar yaptı.. Ne 
dolaplar çevirdi .. Ve nihayet beni 
lstanbulun göbeğinden Üsküdara 
kadar kaçırdı .. Böyle cesur bir er
kek, elbette, sevdiği kadının kal· 
bine girecek yolu çabuk bulur .. 

Fatma sözünü bitirıni§ti. 
Delikanlı kadehleri doldurdu: 

- Haydi .. Güzeller, meı'utlar 

taliine içelim. 
Fatma nazlanır gibi davrandı: 
- F erhadı beklesek olmaz mı ? 
DP.likanlı cevap verdi: 

ıoe"'amı vnrı 

- Anlamaz olur muyum .. Ger
çi, annem de, babam da ben kü

çüken ölmüşler, ikisini de hatırla· 
mıyorum .. Faka-t evlat muhahbe • 

"Falcı, bana, babamın katili ve 
annemin sevgilisi ole.cağımı ha -
her verdi .. Sonrada öğrendim ki, 
meğer, babamın öliimiincle haki • 
katen amil olmu§um.. Öyleyse .. ' 

tinin, daha doğrusu evlat hıısreti • 
nin ne olduğunu tattım.. l\'faaz 1 -
lah, oğlum bir gün haberim Yok • 
ken karşıma çıkııa da .. 

Bir haya 'i, gözlerirıin Önünden 
uzaklaştırmak istercesine ellerini 

sallndı: 
Şahınisvanm gözleri yuva 'arın -

dan uğrayacaktı .. 

- Aman yaı·abbi .. Allah esir -
gesin .. Yazdıysa bozsun.. Bunun 
imkanı varmıdır?. Bir insan di .. 
mağı bunu nasıl alır?. Böyle bir 
hadise olursa yer, gök titrer .. Bir 
anne? .. Bir evlat. 

- Olur şey mi, öyle ya .. Olur 
şey mi? .. - diyordu .. Eğer çocu • 

- Yazdıysa bozsun.. Y azdıyaa 
bozsun .. - di:Ye bir kaç kere tek • 

rarladı .. 

Sonra, bll kadar aıabiyetin mu• 
hatabı üz:erinde fena tesir ede-:.e • 

ğini, Edibin bundan üzülecc~ini 
dütünerek onu teselli için cümle • 
ler aradı: Oııroan Bey, ıı:ık:ıl bır.-ıkmı~tır. Edip, 

'lrkad;ı~ıa Illeselcyi söylüyorsa da, an
aeai.;e l-ir türJ\l :ı~]n'l)ıyor. Şimdi, E
d!p, O~man Beyle berL,'ler lıml:-c git
uıiş, yı.ni a'.lnedrıJerı r.~sınıştrr. Or.ıcl:ı 

bir çok kaC!:nlarla ba mtyandıı. Şahı 

Oımm H. ismhtde birile btıqıyor. 

Söyle yavrum hakiki annenle 

1 

~ramzın açılmasına r.e gibi bir ı 

hnd:se sebebiyet verdi?. Onu ıev 'ı 
diğin;, ondan ayrılmaktan elem 

- B·ı meşhur f lcı b.,n;ın h1.k· ğunuz yokım ve annenizin, baba • 
hmda çok müth:ş şeyler rö ledi.. nızm yanında büyümemi~seniz 

Evvela, ona inanmamak i~te:l;m. bunun fecaatini bir türlü an· aya -
Zira bu derece feci bir şey yapa-• mazsımz .. 

- Artık annenin muhitinden, 
hatta onun bulunduğu şehir den u· 

zak a<ıtın ya. Korkun kalm:ıdı de· 
mcktir .. 

(Dcvnmı var) 
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Türkiye 

MERKEZ 
Cümhuriyet 

BANKASI 
7/6/1934 vaziyeti 

AKTiF 

K••• t 

Altın: saU kilogram 12.078 6281L.18.395.175 93 
Banknot ................................. . . .. 1-.2.851.604 -
Ufaklık ................................... . ,, 696.853. 38 

Dahildeki Muhabirler: 

Altırı. ~dl l\ı; .......... J 788·0261 L 2 515.007 46 
Tür hr:ısı ........... .. . . ,, 448.125 24 

r .arlçleki Muhabirler~ 
Altın Sarı kilop.rım 3 745 142 5 267.852 77 
Altına tııh' n; kahıı <:eııı:· t dovızlcr 3 764 41O.4':' 

Hazine TahvlUerl: 
Deruht· edil en cnı\.:1 naktiye 1 
hrşı lığı J 1 ... 158 748 563. -
Kanunun 6 ve 8 ıncı mad· 
delcrinr ıe .. ·fıLın vııki tcdiyaı .. 9 379 563.-

Senedat CUzdanı : 
Haz:ne bonol:m .. · · I L. 3.835.400 -
Tıcari senctl('r ··· · · .. , •. 3 777.632 37 

Lire 

31.944 633 31 

2963132.iO 

j Serm•ye ..... : .. ~ .. : .. : .. : ....................... . 
lhtivat akçesi •u•UOUUOUUUUUUUUUUOUUHUHOOUUUUUHU 

TedevUldekl Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı nalıtiye iL. J SS 748 563 -
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
lcriııc tevfikan vaki ıcdlyaı 9 379 563. -

Deruhte edilen evrakı naktiyc 
ba!<ıycsi ................. ............ .... J 49 369 000 -

Lira 

(5 000000 -
.663.914 30 

9 032.263 24 Karşılığı tamamen alon olarak 
tedavüle vazedilen ............. ıı~ 8 688 000. - 158.057.0)() -

liT~:~si~lr~.~-~ ... ~~~~~-~.'ı' : 20.497.906.46 

149 369 000 
_ ~ Vadeli ...................... -·-··· . 20.497.906.46 

Döviz Mevduah : 

~:::::::::::::~:::::::::::::: 1 7.366.601 04 
2191.174.91 

Esham ve Tahvlllt Cüzdanı: 

Vadesiz 
Vadeli 

7.613.032.37 Muhtelif ···························································· 
9 557.775 95 

42 419 887.45 

Deruhte edilen cuakı nnkıiyc 

h:-şılı~ı esham ve tahvilat 
ıtibari ltıvmetle l · · · · ·· ·· ·· · .. 27.627.3i0 22 
[shım v• Tıhvillt .. 3252.41294 

Altın ve döviz üzerine avans 
Hissedarlar .......................... ··· .. ·· ............. . 
muhtelif 

YekQn 

30879.783.16 

41 126 59 
4 500000-
9 853 512 79 

246.196.484.16 

246 ı 96.484 ı 6 

YekQn 

2 mart 1933 tarihinden itibaren: 

Iskonto haddi yUzde 5 1 .. 2 - Altın Uzerlne avans yUzde 4 1·2 

İmroz Asliye Hukuk Mahkemesi Tahkikat Hakimliğinden: 
1mrozun Ayatodori Köyünden ölü lıtrati Loyiototu kızı Evdok· 

ıiya tarafından ayni köyden luz l ... adeıi Mariyanın kocası Vasil ve 
oğlu Koıta ve halen ecnebi memleketlerinde ve adresleri meçhul 
lstrati Loyiototu oğlu Mihal ve Ölü oğlu Todorinin karııı Anna ve 
kızları Katina ve Kalyop ve Mari ka ve Çula aleyhlerine İmroz As· 
li.,-c H Mal.kammne 'ka1fte e-ylediği bahaaı lıtratinin hali ha -
yatında ve 4 ıubat 1895 tarih ve 51/ 102 numaralı vasiyetnamede 
yazılı emvalin tescili davasında m üddeaaleyhlerden Mihal ve An -
na ve Katina ve Kalyop ve Marik a ve Çulanın tahminen on ıene ev· 
vel ecnebi memleketlerine giderek halen ikametgah ve adresleri 
ıneçhul olduğu yapılan tahkikattan anlaıılmı§ ve müddeaaleyhlerin 
on bet gün zarfında itirazatı iptid aiyeleri mahfuz olmak üzere 15 
temmuz 934 pazar günü aaat 10 için ilanen davetiye tebliğine mah· 
kemece karar verilmiı olduğundan mezkur gün ve vakti muayye
ninde müddeaaleyhlerin İmroz Asliye Hukuk Mahkemesine bizzat 
veya tayin edecekleri vekillerini hazır bulundurmak üzere Hukuk 
Usulü muhakemeleri kanununun 142 ci maddesine tevfikan tebliğ 
makamına kainl olmak üzere ilan en tebliğ olunur. (3123) 

Sıcaklara karşı 

HAYAT 
Sigortasıdır 

Avrupanın en yük

sek marka/arife muka-

-
İstanbul asliye betinci hukuk 

mahkemeıinden: 

Anastaf efendinin Beyoğlun -
da ağaçeıme sokağında 18 No: lu 
hanede oturan aarraf Yani vele
di Yani ef. aleyhine ikame eyle
diği davadan dolayı davetiye va· 
rakası gösterilen, ikametgahı • 
na gönderilmitse de kendisi ora • 
da bulunmadığından nati bili teb 
liğ iade edilmiş ve bermucibi ta • 
lep ilanen tebligat icrasına karar 
verilmiı ve emri tahkikatın 27 -6 
934 tarihine mü~adif çarıamba 
günü saat 14 de tayin kılmmıı ol· 
duğundan yevm ve vakti mezkur 
da mahkemede hazır bulunması 
veyahut tarafınızdan musaddak 
bir senetle bir vekil göndermesi 
lüzumu beyan ve aksi halde gıya 
ben muamele icra olunacağı teb
liğ olunur. (2560) 

İstanbul 4 üncü lcra memurlu· 
ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahçuzun 
paraya çevrilmesine karar veri -

len dolap komodin halı ve seccade 
soba kanape takım gibi muhtelif 
ev etyaaı 14-6-934 tarihine müsa 

dif pertembe günü saat 9 dan iti 
haren Beyoğlunda Tomtom Cami 

Feyzi sokak 48 - 50 No. lu apar· 
tımanın 7 No. ıunda açık arttır· 

AVUKAT 

Ekrem Ilhami ve Atıf Fehmi 
Yazıhanelerini Yenipoatabane arkasında Aşırefendi caddesi, Tür· 

kive Han 42, 43, 44 numaralara nakletmişlerdir . 
.. ________ .. __ l!lli1 ... (339~ _ .. 

Sultanahmet b'ırı'nc"ı sulh hukuk ........ ·-··-···· .. ··········-···············-········n :: .. ···················· .. ······················ .. ········ı· 
mahkemesinden: ~i Diş Tabibi i! 

Müddei gümrük idaresinin H H ı•t G ı· H 
müddeialeyh Büyükadada eski !H a ı a ıp H 
Ba~çı~a.n o.ğlu yeni .Alp ~.ılan. ıo U lstanbul .ve Münib üniversite H 
kagı ıttısalınde malıye mufettıf • ı:: !trındeo dip'orn alı :: 
}erinden Sit bey hanesi bititiğin • H 1 epebaşı. Nec"p ap. 3 13 rinci kat No 2H 
de 20 No: lu hanede Abdülbasit H M:ıı·eştık lokantası u~tünde :: .. :· 
efendinin zi~etin~~ 35 lira 77 ~~ Hergün 10 .. 20 ye kadar ii 
kurut alacagın tahıılı hakkında :: ........................................................ :: 
cari muhakemede müddeiale}'h ........................................................... . 

namına tastir ve irsal kılınan celp • Dr. Hafız Cemal 
name zahrma mübaşiri tarafın - Dahili hastalıklar r1 ·1tehaamıı 
dan verilen metruhattan mumai· Cuma ve pazardan ba~ka aünlerde 
leyhin bir semti meçhule gittiği sleden aonra aaat 2! de 6 ya kadar 

f 
anlatılmıt olmasına nazaran mu· lııtnnbulda Divanyolunda (118) ııu· 
maileyh hakkında ilanen tebligat maralı huausi kabinesinde haatalannı 

kabul eder. Muayenehane ve ev tclıs
icrasına karar verilmit olduğun • fonu: 22398• 
dan yevmi muhakeme olan 4 • 7 

Yazlık ikametgah telefonu Kandıli 
934 çartamba günü saat 14 te 38 _Beylerbeyi 48 •• 
mahkemeye gelmediği ve bir ve· 
kil göndermediği takdirde muhn
kemenin gıyabında icra kılınaca· 
ğı tebligat makamına kaim ol • 
mak üzere ilan olunur. (157) 

İstanbul dördüncü icra memur 
luiundan: 

Satılık Hane 
Fatih tramvay durak yeri ile 

Fatih parkı arasında tramvay 
caddesine nezareti, elektrik ter· 
tibatı vardır. Üç odah yeni :•a· 
pılmış kargir hane satılıktır. 

Görmek istiyenler içindekilere 
müracaat. 

Fatih Dülgerzade mahnlleai 

Bakırköy kazasına tabi Kotran 
ya ahur kitibi çiftliği dahilinde 
mevcut tahminen 108800 kilo ve Küçük Meydancık bila numaı alı 
beher kilosu 39 para 6,25 santim 1 hane. 

kıymetinde bulunan çayır otları .. ••••ın··················································· 
13 • 6 - 934 tarihine müsadif çar· ~r·· ............ ~.~~~~·; ................... H 
§amba günü saat 13 ten 17 ye kn IH ii 
dar mahallinde kaimen saltla - g Kemal Osman ii 
caktır. :: :: 

H Uevlıye Mütehassısı !! 
Sabt teraiti berveçhiatidir: ~i Karalcöy-Poğa~acı fırını ~i 
1 - Taliplerin satı9a ittirak ~i s1rası no. 34 H 

etmeleri için muhammen kıyme • H HergÜn 14 - 20 !~ 
tin yüzde onu nispetinde pey ak· f g -.,.,. g 

· l · ı... d :: Telefon: .... 235 :: 
çesı ve~me erı azım ır~ i~ ........................................................ ü ·························································· 

2 - Çayırların sahtı üzerinde 
bırakılan kimse satış bedelini ilk 
taksit pe!İn ve diğer taksitler her 
on beş gün nihayetinde verilmiş 
olmak üzere dört müsavi taksitte 
ödenecek ve satış bedeli tama • 

Müstakil 

K" alık Ev 
iki odadır. 

men ödeninceye kadar ticaret mii J(umkapı Nişancası Havuzlu 
diriyetinden musaddak ve mute • ı l\führe sokak No. ( 5) 
ber kefaletnı.v.ne ibraz edilecek • BlU§lğindeld 7 yahut kar,,ısındııkl t nun•ıı.ra-
tir. yn mUro.cıaııt. 

3 - Çayırların satışı üzerindr ,.. 
bıraklıan kimse nihayet bir bu • 
çuk ay içinde çayrrları tamamen 
biçip arazi dahilinden kaldırma-1 

HABER 
Akşam Postası -------

sı lazımdır. l darehanc&i: 
lSTANBUL AN 

KARA CADDESi 
Talip olanların yevmi muay -

yeninde hazır bulunacak memu ·; 
runa mahallinde müracaatları i ·' 
lan olunur. 

~---------------------~ 
l L A N 

lstandr Doç marka lüks ve le • 

miz bir otomobil satılıktır. Arzu J 

1 

edenlerin (Divanyolunda Kemal 1 

Bey garajına) mürac3at etmeleri 
ilan olunur. ( 2538) 

- -Tclı;rnt ı\drcsl: IST.ı\NBUL llAllEll 
Tel fon \"uu: 28872 tcıııre: 21Zl0 

r-
Aso NE ŞERAiTi 

l S 6 1% nylık 

'J'Urktyc: 120 s:iO 660 1250 Krş. 

Ecnebi: 150 445 810 1610 

iLAN TARiFESi 
Tlr.al"('t llılnlıırmın mıtırı 12,50 

ltrsml Uanl:ır 10 kurJşttır ~ 1. yese edilmelidir. Mün. 

hasiren kibar mağa

zalarda satılır. 
ma suretiyle satılacağından talip •••••••••-•••ıı:raı 

Sahibi ve Ne,riyat Müdüı·ü; 
HASAN RASiM 

' r 

olanların yevmi muayyende ma • 
hallinde hazır bulunacak memu
ra müracaatları ilan olunur. 2559 

DOKTOR 

Nışanyan 
1 

Bruıılclığı ~er: (\'AHiT) !'ılatl ı 
I ~ ±ffi wwe••-.·CGt 

1 

-------------------------· 
Istanbul maarif müdüriyetinden: MODA Hastalarını hergüo akşama kadar 1 

C 
Beyoğlu Tokatlıyan oteli yanmd 

Liıe ve Oı·ta mekteplerin mezuniyet imtihanına tabi olmıyan :1 M1:ktep sokak 35 Nu lı mu:ı,cneha· ,1 

HABER gazetesi 
El !1-zısı tahlil kuponu 

nesinde tedavi eder Tel 40~83 
sınıflarınd .. ikmale kalan veya dönen bilumum talebenin derhal Banyoları açılmıştır .. _________ . -·· -•• 
mekteplerine müracaatları beyan ve ilan olunur. (3125) 

isim • - • it • • • • 
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Fındıkd~:~:,·anbarF areleri ve büyü~ ~·ç~?·~~l .~ ~R~- _....--.... 
tarlavehernevi HASAN fare zehırıle oldurunuz. ~~~_.c 

Sülile.:ni imha eder. Öldükten ıo:ıra katiyyen kokmaz. Dünyanın en 
1
kat'i, en müessir fare zehiridir. Bir parça ekmeğe •Ürülerek fareler tatlılıkla ve severek yerler. 25 kuruştur. Fare zehirinin bıığdaJ 

nevileri de çılmıı§tır. Macun ile birlikte buğday zehirinden farelerin bulunduklar mahalle aerpilirıe farelerin ve aıçanların bütün ana ve baba ve ecdadı ve silaitelerinden eser kalmaz. 25 lcuru§tur, Tak· 
.;\)erinden ıakınmız. Far Hasan markaama dil•kat. 



Nusret Beye verilecek 
ikramigegüzünden dün 
mecliste münakaşa oldu 

!Benim qij.ciişiim: 
.----. ~ 2-'L sıwı - ._ -- ~~ 

Ti)atro binamızı 
nerede ve hangi 

parayla yapmalı? 
-B~ tamtı 3 Uncu ısaytnda

nırım, en muvafıkıdır .. Çünkü, ta
maşa zevki olan halk, ecnebi har
sile eğlenmeğe gittiği her sefer, 
yerli, harsın canlanması ve şehrin 
ayıbının kapanması ve süslenmesi 
için, onar kuruş verse, elbette mu
hiktir; ağır bir külfet değildir .. 

Diğer şehirlerimiz de, tiyatro
larını, ayni varidat membaı ile ko
layca yapabilirler.. Kimsenin: 
"Vay efendim, bu fakir halk, gıda 
için güç para bulurken, nasıl on -
'dan tiyatro yapalım diye yeni ver
gi alıyorsunuz?.,, derneğe hakkı o· 
lamaz.. Çünkü, tiyatronun para
sı, sinema müptelalarından topla -
nacaktır. 

Başta Muhiddin Bey olmak 
Üzere, bütün, vali ve belediye reis
lerinin, bilhassa böyle bir dileğe 
kar§ı hassas olacağını bildiğimiz 

Şükrü Kaya Beyin ve diğer alaka· 
'dar zatların dikkatlerini celbede -
rim .. 

İstanbul tiyatrosunun Beyoğlu 
semtinde yapılması kati'yyen 
<loğru değildir. Zira, geçen günkü 
yazımda anlattığım sebepten do • 
layı, -Şişlisi, Maçkası, ve Taksi -
mi de dahil olmak üzere - şehrin 
bu kısmı, müstakbel lstanbulun 
arka ve adi mahalleleri, varoşları 
olmağa mahkumdur. 

(Va .. ftO) 

Hitler Mussolini 
mülakatı 

(Ba1 tarafı 1 nci sayıfada) 
Amma onun bu daveti kabul et

miyeceği bugün anlaşılmııtır. Bu 

-

Vurulan kuş, iztırapla cıvıldıyacak yer e, insan sesiyle 
"aman, aman!,, diye haykırdı; ihtiyar avcı, silahını atarak 

yere yuvarlandı ... 
Yazısı dördüncü ıayfadaki hikayedir. Resimli hikayelerimiz birer günlüktür, yani mabadsizdir. 

Haber gazetesinde hergün böyle bir resimli hikaye vardm. 
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20,000 bin altln 
Şirket kasasında ..• 

(Baş taratı 1 nci sayıfada) 

Diğer taraftan elektrik şirke
tinin kasasında bulunau defterin, 
saklanmış vergi defteri olmayıp 

amele teavün sandığına ait def -
ter olduğu, piyasadan toplanan 
20.000 altının da amelenin arzu
su ile toplanıp saklandığı zabıta· 
ca söylenmiştir. 

Bundan başka şunu ilave et -
nıck mecburiyetini duyuyoruz. 
Bu meseleye dair dün verdiğimiz 
haber, bu mesele hakkında tah -
kikatta bulunan bir menbadan 
alınmıştı. 

Diğer taraftan bugün de tram
vay şirektinden ayrıca dört me • 
murun mnlumatlarına müracaat 
edildiğini öğrendik. 

Vaziyeti kısaca hulasa etmek 
lazım gelirse meseleyi !U şekilde 
anlatmak kabil olur. 

Tramvay şirketi 933 ve 934 se

nelerinde piyasadan 38 bin altın 
lira toplamış ve bunun 18 bin lira• 
smı Cümhuriyet Merkez Bankası
na yatırmıştır. Geri kalan 20.000 
lirada şirketin Metro hanındaki 

boş kasası içine yerleştirilmiştir. 
Bu altınlar, memurların her ay 

maaılarından kesilen paralar kar
l'}ılığı olarak gösterilmetkedir. Ve 
bunun memurların verdiği bir ka
karar üzerine altın olarak saklan
dığı söylenmektedir. 

Yalnız zihinlerde hasıl olan bir 
nokta var: Bu da 18 bin liranın 

bankaya yatırılara! .. f:ıizden istifa
de ediJdiği ha de ,;;;;_..,. ?ftOO<.l lira-

sının faiz getirmiyecek bir şekilde 
şirket kasasında st1lr!anmasıdır. 

mülakatın neticesi ne olacak?. _________________ .....,..,. ____________________________ ! 

Biribirleriyle anlaşmış olan ou·· n Moskovada sevinç 
Sovyet Rusya, Fransa, Romanya , 

Şimdiki halde m~~cle bu cihet
ten tamik edilmektedir. Böyle 
20000 lira gibi yükse1~ bir raka • 
mın saklanması Tür]· parasına 

kartı itimatsızlık gösteren bir ha -
dise gibi telakki edildiği için me· 
murların ne zaman ve hangi tarih

Ö) Ü m Ü yanmış? te toplandıkları ve bu kararı ver-
dikleri araştırılıyor. 

Çekoslovakya, Y ogoslavya ve ı l d 
Türkiye devletlerinden müteşekkil çan arJ ça )0 l 
gnıptan sonra ltalya, Almanya, A-
vusturya ve Macaristan devletle -

rinden müteıekkil bir cephe mi ku Küçük itilafın Sovyetleri. tanıması 
rulacak?. lngiltere de bu son gru-

ba iltihak edecek mi?. Bunu şim - memnuniyetle karşılandı 
diden kestirmek kabil değil .. 

Mülakat hakkında gelen en son Londra, 11 (A.A.) - Reuter zeteler, fırka farkı olmaksızın, 
haber şudur: ajansının haber verdiğine göre, Sovyet Rusya ile münasebatm ia-

Roma 1 ı (A.A.) _ İyi mallı _ Çekoslovakya ve Romanya ile desini memnuniyetle karşılamak-
mat alan menabiden öğrenildiğine Sovyetler arasında diplomatik mü tadırlar. 
göre Alman başvekili M. Hitler ile nasebatı iade eden itilafnamelerin Universal gazetesi bunu "mem
M. Musolini arasındaki mülakat imzasından dolayı Moskovada se- leketimiz için en mühim beynelmi 
Padua ile Ve nedik arasında kain vinç çanları çalınmaktadır. lel hadise,, kelimeleriyle tavsif ve 
bir villada vuku bulacaktır. Daily Telegraph'ın Cenevre şu sözleri ilave ediyor: 

M. Hitler yanında hariciye na - muhabirine göre de, Akvam Cemi- Hadiseyi milli hissiyatımızdan 
zm M. Von Neurath olduğu hal • yeti mahafili Eylulde, Yugcs!avya gelen bir memnuniyetle kaydedi
ae cuma günü tayyare ile Venedi- nın da, hiç şüphesiz müttefikleri -, 1 yoruz. Bu hissiyat Sovyet Rusya 
ie gelecek ve ayni günde müzake- nin yapüğı gibi ayni mahiyette bir ile dostluk ve iyi komşuluk müna· 
relere ba lıyacaktır. itilaf aktetmesiyle, Sovyetlerin ce-İ sebatının tekrar tesisi~le daha mü 

Berlin, 12 (Hususi) _ M. Hit • miyete kabulü meselesinin büshü- t emmen bulunuyor. Zıra memle
lerin bu cuma günü Venediğe 38. tün kolaylaşacağına kani bulun- ket hudutlarının tamamiyeti, tam 
Jungers Y. tipi bir tayyare ile gide maktadır. hakimiyetimizin resmen vaki yeni 
ceği haber veriliyor. Bu tip tay • Aktedilen itilaflar, tarafeynin bir teyidi ile zaman altına alınmış
yareler posta tayyaresi olmakla idare sistemleri leh ve aleyhinde trr. M. Titüleskonun gayretleri sa
icabındn pek kısa bir zaman zar - her türlü propağanda yapılmasını yesinde elde edilen ve hepimizin 
fmda bombardıman tayyaresi tıa • meneden bir madde ihtiva etmek- beklediğimiz neticeleri verecek o· 
Iine getirilebilmektedir. Tayyare tedir. lan bu siyasi sulh muvaffo.kiyetini 
bu takdirde beş ton bomba ile Sovyet matbuatı, bu hadiseyi, selamlıyoruz.,, 
1200 kilometre mesafe kate'tmek- Sovyetlerin sulh siyaseti hesabına Bütün gazeteler a• ni ta,.zda tef 

dir. Jnponya hükumeti ı;on bir muvaffakiyet olarak selamla- siratta bı.:ılunaral' M T' iile konun l 
:zamanlarda bu tip tayyarelerden maktadır. icraatını meletmektedirlcr. 
iki tane satın almıştır, Bükreş, 11 (A.A.) - Bütün ga-

Balat Hamami Muhittin ma - ============== 
hallesinde Söğütlü bakkal soka -
ğmda 8 numaralı evde oturan Ni 
kola oğlu Kosti efendinin evinde 
yanmıf ve ölmüt bir halde yat -
makta olduğu Fener polis komi • 
serliğine ihbar edilmiştir. Derhal 
tahkikata vazıyet eden zabıta -
nın yaptığı tahkikata nazaran 
Kosti efendi evvelki gün eceliy -
le ölmüş, fakat kaJdrrılmıyarak 
bir gece evinde tel ve duvaklari
le örtülü ve yakılmış mumlar a -
rasmda bırakılmıştır Bu haliyle 
ölüyü odada yalnız h!rakan ev 
halkı diğer bir odada iken mum -
lnr ölüye konulan örtüleri tutu~ • 
turmuştur. Polisten sonra işe va
zıyet eden müddeiumumi Remzi 
bey, zabıta tabibinin gösterdi ";j 
lüzum üzerine cesedin morga nak 
Ilne emir vermiştir. T ı> l1kikat d" 
vam etmekte.Ji.-. 

Hakkı Tank Bey 
T rabzona gidiyor 

Giresun, 11 (Hususi) - Meb
usumuz Hakkı Tarık Bey yarın 
motörle Tircboluya 01adan oto· 
mobille Trah..,.ona gider.ek ve Şe
hinşah Hazr tlerinin is•ikbal me· 
ra iminde bu'unacaktn·. Hakkı 
Tarık Bey ~e, fine b lediye tara· 
fmdan dün nk .am bir dinedan· 
san verilmiştir. 

Iran Şehinşahı 
Erzurum yolunda 

-Ba:ı tarafı ı inci &al racıa-

saat 14 le buradan ayrılmışlardır. 
Saat 17,15 le Karsı teşrif eden 
Pehlevi Hazretleri şehrin dı
şmda müstahkem mevki kuman
danı Zati Paşa ile mülki ve aske
ri erkan tarafından karşılanmışlar 
ve askeri kıtaat tarafınd,an se
lamlanmışlardır. 

Askeı· kıtalarmdan sonrıt YO· 
lun iki tnrafında yer almı~ olan 
mektepliler namına Gazi ilk mek
tebi ve Ziya Gök Alp mektebi ta
lebelerinden birer küçük kıı tara
fından biiyük misafire birer buket 

verilmiştir. 
1ran Şehinşahı, v.iladıkars ~ö-

.. civarında ot~obıllerinden ın-
yu f 'k · P mişler ve birinci crı Saıt aşa 
Hazretleri tarafından 93 harbın
da Kars ınüdafnası ve umumt 
har te Kars harekatına dair veri
len ~zahatı büyük bir alaka ile 
dinlemicıler ve bu hareket sahaıı· 
nı dürbinle tetlcik eylemişlerdir. 

Bu meyanda umumi harpte Kars 
harekat sahasında vazife ifa et
miş olan Tahran büyük elçimiz 
Hüsrev Bey de izahat vermiştir. _ 


