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Münihte şiddetli müsademeler oldu! •• 
Almanyada dahili vaziyet karışıktır 

Gregor Straser kurşuna dizildi 

Şehinşah Hazretleri 
~hın gitti 1 er 

ilu-re E lah Hıızr~tlcrı dlin Tl\hrana gitmek 
yUk ıne:e ile Trabzona hareket etmltler, bti
• 
1 

asiaıJe 0ktırlanrnıılardır. TafsllAt be
:ıt ncı aa"ta--.. h .. " .... .,.._,ır. Reslaılerimlz bUyiik ml-
ııa.flrlınJ.zıe Gazi ---de • .nnzretlerlnl teıfyl menuılmln-

ve otomobilde gösteriyor. 
em 

_vusturyada adım başında 
bir bomba patlıyor 

Tiro da elek 
rik:istasyon 
ları tahrip 
··~ .. ~edildi 

'\ ~.r· 
. Hitler Almanya11, bir taraftan 

hır yığın hadise ile me11ul oladur· 
•un, Avusturya Nazileri, bilif uda 
•uikastlarında devam etmekte ve 
önüne gelen umumi halk yerlerini, 
reaıni daireleri bomba ve kw-f\ln 
yağmuruna tutmaktadır. ı 

, 

Dünkü nüshamızdıı, Roma El· 
çimiz Vasıf Beyin. meb'uı seçi• 
!erek Maarif Vekaletine, Maarif 
Vekili Hikmet Beyin de tekrar 
Riyueticümbur Umumi Katip
liğine getirileceiuminin ıayi ol· 
dujunu Ankara muhabirimizin 
telgrafı ofo.!"e!; y~zmıtbk. A
nadolu Ajansı ~'.! tebliği ile bu 
ıayiaları tekzip et!r'!ktedir: -l 

Ankara, 2 (A. A.) - İcra Ve· 
killeri Heyetinde bazı tebeddü
lat olacağı hakkındaki ıayialar 
her türlü uıl Ye e1a1tan aridir. 
Anadolu Ajansı bu ıayiaları tek 
zibe mezundur. Umuıni mahallerle, resmi dai -

relere olan tecavüz seferberliği· 
ni~ -makQtlannanail~mad~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı 

FelklrCje hareket eden 
M. DolfU• 

1arı müddetçe- doğrudan doğru -ş k D • y il 
Ya ha:ata kaıtetmek gibi bir tekil ar emır O a-
alacagı da gittikçe kuvvetlenen ih
timaller arasındad ı • • 
- Son24saatiçi~~~gene Avuı· rı ma zemeSJDJ 
turyamn bir çok yerlerini, Nazi k d ? 
~ın~aları doludizgin tehdit eyle· açırıyor mıy ı 
mıttır. • 

SaJzburg'ta, kala·balık bir çarfı 
0.~aarna ahlan bomba, ortalığı al· 
tust etınittir. 

!ki~i bir boınba, tehir parkın • 
da ınfılak etıniı, üçüncüsü civarda 
bir hükumet dairesinin altında pat 
laını§, dördüncij bir elektrik istas
yonunu harap etnıiı, beıinci bir 
mühim su hazinesini kulianılmıya 
cak bir hale getinniıtir. 

Gene Salzburg'tan kalkan tren 
istikametinde, apansız basılan 
dört Nazi, kaçarken, arkalarında 
28 bomba bırakmJJlardır. 

ltoml>alann, Alman malı oldu· 
fu söylenmektedir. 

.C Devamı: 6 JQCI aayıfamızda ) 

Mösyö Paskal, bize bir mektup gön
dererek tekzip ediyor 

Bugünkü Cümhuriyet gazete -
sinde, Şark demiryolları idaresi• 
nin hükUmetçe satın alınacağı 
haberi üzerine tirketin malzeme
sini yavat, yavq harice çıkarını -
ya t~ıebbüı ettiği yazılıyordu. Ga 
zetenin verdiği tafsilata göre, se
kiz vagona gizlice atölye malze -
meai konmuı ve tren tam hareket 
edeceği zaman keyfiyet şirket ko· 
miserliğince haber alınmııtır. Bu
nun üzerine vagonlar mühürlen -
mit ve vaziyetten Nafıa V ekileti-

ne haber verilmiıtir. 
Bu sabah tirket komiserliğine 

telefon ettik. Komiser Bey dedi 
ki: 

"- Cümburiyet gazetesindeki 
yazıyı ben de okudum. Bu hava• 
dis yalandır. Benim böyle bir ha
diseden haberim yoktur.,, 

Diğer taraftan ıirket müdiri 
Mösyö Paskal da hadise bak.kın -
da atağıdaki yazdığımız tekzibi 
g<indermittir: 

-Denmı Ş ncı aq1&d&- . 

Ecnebi gazete 
leri ne di1Jor? 

Asiler nasıl 
kurşuna 

dizildiler? .• 
Viyana, 2 (A.A) - Linz ıeh· • 

rinden gelen haberlere nazaran, \ 
dün ve bu sabah 
Münib istikame· 1 

tinden top sesleri 
ititilmekte idi. Ta
mamen hususi is • 
tihbarata göre, ge· 

•met kesbetmiıtir. 
Berlin, 2 (A .• 

- Berlinde Pazar günü kurşuna l 
dizilenlerin listesinde on kitinin İ•· 
mi vardır ve Fon Papen'in en ya • 
km mesai arkadqı Fon Bose bun· 
ların arasındadır. Bütün Alman· 
yada iki yüzü mütecaviz hücum 
kıtaaı reisinin tevkif edildiği bildi
rilmektedir • 

Berlin tabii bir manzara arzet· 
mektedir. M. Hitler .Batvekalet da
iresinde, fırka da·hilinde ve hassa· 
ten miliı kıt'alarında nizamı yeni
den teaiı için emirler vermekle 
mefguldür. 

M. Hltler 
Viyana, 2 (A.A.) - Dün MU. 

nihe giden Daily Telegraf muha
-Devamı 6 ncı sayfada-

GBrlng 

Piyasa, hileye müsait 
terazilerle doludur 

lkhıat Vekaleti tarafından ya· ı 
pılıt tarzı batalı ve hileli terazile
rin derhal ortadan kaldırtılması 

için Dahiliye Vekaleti vasıtaaiyle 
Belediyeye bir tamim gönderilmit 
tir. Bu tamim, kaymakamlıklara 

bildirilerek zabıtai belediye va .. 
sıtuiyle bu terazilerin toplanma .. 
ıına batlanmıttır. 

Belediye zabıtası, dün bir kam 
yonla Balıkpazarında dolatarak 
tamime uygun olmıyan terazileri 
kamyona doldurmuılar ve sahip· 
leri hakkında zabıt varakası tan
zim ederek mahkemeye vermit -
lerdir. 

Bugünkü piyasada böyle tera
zi miktan on binden fazladır. Ya· 
pılan kontrolda bunlann cümlesi· 
nin bileli ve menıursuz terazi ol -
duiu anlaıılmııtır. Toplanan tera
zilerin tabipleri çağrılarak tera • 

zilerine menfur koydurmalan teb
liğ olunmaktadır. Fakat kanuni 
takibattan vazgeçilmit değildir. 

Menıursuz terazi ile it yapmak 
kat'iyyen memnudur. Çünkü bun-

lar esnafın bazı hareketleriyle iı· 
tedikleri gibi hile yapmalarına 

çok müsaittir. Halbuki terazilerin 
kol uçlarına takılan menıurlar, 
kefeleri sabit tutmaktadır. An .. 
cak, mentur koydurmak istiyen 
bazı esnaf teraziciler tarafmdan 

aldatılmaktadırlar. Zira, menıur
suz bir el terazisi ( 120) kuruta 

satıldığı halde küçücük madeni 
parçayı muhtevi olan menşurlu te 

raziler bet altı liraya satılmakta 
ve bu sebeple esnafın tikayetini 

mucip olmaktadır. Belediye, bu 
mesele üzerinde tetkikat yap • 
maktadır. 
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Hikimler 
Kanunu 

. 

2 

Türk· Yunaıı 
dostluğu 

Adliye Vekili be- y I" M ı· . d r·· k. 
yanatta bulundu ugos av ec ısın e ur ıye Harbiye Nazırı bir 

emir verdi 
Atina, 2 (Hususi) - Yunan ha• 

riciye nezareti, harbiye nezaretin• 
gönderdiği bir tezkerede Yunan 
efradının kıılalarda ikametleri eı• 
na11nda ve yahut bir yerden diğet 
bir yere gittikleri sıralarda Türk• 
lerle cereyan etmiı olan mücadele'" 
leri hatırlatan ve bu itibarla Türk• 
lerin milli hislerini rencide edebi• 
lecek olan 9arkılar söylediklerini 
ve bu halin menini bildirmiıtir. 
Bu tezlr- ·· iizerine Yunan harbiyi 
nez-reli kttaat kumandınlıkların• 
şu emri göndermi!tir: 

Ankara, 3 (Hususi) - Büyük 
Millet Meclisi dün saat on beıte 

reis vekili Hasan Beyin reisliğin
de toplanarak evkaf umum mü· 
dürlüğünün 1930 mali senesi he
sabı katisini ve hakimler kanun 
layihasının üç maddesinden maa
da bütün maddelerini müzakere 
ve kabul etmiıtir. 

Meclis çarıamba günü saat on 
dörtte toplanacaktır. 

Meclisin dünkü içtimaında üç 
maddesinden maada diğer mad
deleri kabul edilen 1./ 1053 numa
ralı hakimler kanun layihasının 

müzakeresine ba§lanması müna -
sebetiyle Adliye Vekili Saraçoğlu 
Şükrü Bey uzun bir nutuk söyle· 
mİ§tİr. Saraçoğlu Şükrü Bey nul
kunl\ şöyle ba§lamı§tır: 

Mu' .terem Beyefendiler, 

Biiyük inkılabımızın içtimai 
sahada vücut verdiği değİ§İklikle
rin büyüklüğü Türk adliyesine dü
ıen vazifelerin ehemmiyetini pek 
çok nd~ırmı§ bulunuyor. 

:Kanunları, usulleri, bütün 
te~kilatın ana prensipleri birden 
bire ve battan ba§a değiıen adliye 
cihazımız , kurunu vustai bir dev· 
reden asri bir devreye sarsıntısız 
intikal etti. Dü~ününüz ki Türk 
hakimlerinin §eriat devrine ait bil 
gileri bir anda hiçe indi. ve gene 
bir anda bütün Türk adliyecileri 
bamba§ka bir zihniyetten ilhama. 
lan .yepyeni easlara dayanan bir 
kanunlar mecmuasını tatbik vazi
fesi kr§ıaında bulundular. 

Onların yıllar süren mesai ve 
tatbikatiyle kazandıkları hukuk 
kültürü bu kanunları anlamıya 

hiç de yardım etmedi. Türk ha .. 
kimleri yeni kanunları muvaff a
kıyetle tatbik için baıka bir zihni· 
yelten ilham almıya eski itiyat ve 

lehinde tezahürler 
1 ürk-Yugoslô.v misakı Yugoslô.v 

Meclisinde tasdik · edildi 
Belgrat, 2 (A.A.) ·- Mebuıanı 

mecliıi, Yugoslavya ile Türkiye 
arasında aktedilmit olan doıtluk, 
hakem ve ademi tecavüz muahe
denamesine ait kanun ]iyihasının 
müzakereıini bu sabah yapmııtır. 
1933 le Belgratta imza edilen bu 
misak tasdik olunmutlur. 
Müzakere esna11nda ba§vekil M. 
Uzunoviç ile bütün hükumet er -
kim ve diplomatlara ait locada 
Türkiye elçisi Haydar lley ile Tür 
kiye sefareti erkim, Yunanistan 
ve Romanya elçileri ve hariciye 
nezareti yüksek memurları bulu· 
nuyorlardı. 

Encümen mazbata muharriri 
M. Firitch encümen raporlarını 
okumuı ve müteakiben söz harici
ye nazırı M. Y evliçe ,·erilmiıtir. 

mi' olduğu muahedelert müıabih ı 
bulunduğunu söylemittir. 

M. Y evtiç, Türkiyenin de bu 
mukavelenameyi imza eden dev -
letler müme11illeri arasında bu· 
lunduğunu memnuniyet ve ehem
miyetle kaydetmit ve demi,tir ki: 

"Türkiye ile Yugoılavya mümes 
silleri araıında vukubulan bir çok 
temaslarda telakiler pek samimi 
ve sulh siyaseti ve Balkanlarda 
mütekabil anla9ma siyaseti için 
te§riki meıaide bulunmak arzu • 
sundan mülhem olmu9lur. (Şid • 
detli alkıılar). 

Yugoslavya Türkiyenin milli ve 
müstakil bir devlet ve bilha11a Av 
rupa ile A.._sya aras:nda bir rabıta 
olmak ııfatiyle Balkanlarda sarf 
ctmit olduğu bütün mesaisini sa· 
mimi bir hürmetle selamlamıtlır. 

rüyoruz ki Türk milleti, milli ha· 
yatını kurtarmak için yapmıt ol • 
duğu mücadelenin en mütkül dem
lerinde kendi tarihine tamamiyle 
layık bir kahramanı, Gazi Musta
fa Kemali bulmu§tur. (Alkışlar 
ve yafa sesleri). Bu kahraman, 
Türk milletinin en elemli günlerin
de büyük eserini meydana gelir • 
mek hususunda fevka1f~de olan ce· 
nretini göstermif ve bundan bat· 
ka bu büyük eseri mesut bir ne • 
ticeye ieal etmek icin büyük bir 
maharet ve kiyaset ibraz et:ni~tir. 

"Osmanlı imparatorluğu ile ce • 
reyan etmiş olan muharebeler e
bediyen bitmiıtir . Samimi bit 
doıtluk ve samimi bir itilaf bisl 
Tür tİyf' Cun-~·•riyetine bağhmal<• 
tndır. iki milletin maddi refahhı" 
ru~ın terakki ve inkişafı için iki 
milletin teşriki mesaisine dair bit 
çok e"aslar i;mitler besliyoruz. Bi 
naena1cyh eski devirleri hatırle.tart 
ve Türk milletine dokunan farkı 
ların iki komşu milletin dostluk ~• 
teşriki mesaisinin inkişaf ım ızrat 
edebileceği n~ikardır. 

Bu münagebetsiz ve muzir hnl 
l<'"İn Yunan ,.. •1•• .. un• an su,. .. tı 
katiyer1e z:o il olmo."'~nı isterim. B 
emrin tatbik:nden dolavı me"~•l 
lan mt!htelif cüzü tnm kuma.ndnrı· 
ları, istikbalde bu halin ade:Tli tÇ" 

M. Y evtiç, nutkunun baılan -
gıcında Türkiye ile aktedilmit o· 
lan muahedenamede bir fevkali .. 
delik olmadığını ve bu muahede -
nin Yugoslavyamn küçük itilaf 
devletleri Fransa, Lehistan, birle· 
şik Amerika, Belçika, ile aktet .. 

Bu devlet, coğrafi vaziyeti ve 
sevkulceyt noklai n"azarından olan 
mevkii dolayısile bütün Balkan 
yarım adasının bundan sonraki in· 
kitaf ı ve istiklali için ehemmiyeti 
haizdir. Bugün memnuniyetle gö-

Tabii hudutları bugün asri bir 
surette tensik edilmiş olan ve ma· 
zinin bütün yiH·1erindcn ve Os -
manlı İmparatorluğunun ıukutu· 
nu intaç etmi~ olan hütün ferait
ten ve felaketlerden kendisini kur· 
tarmış olan simdiki milli Türkiye. 
beynelmilel teşriki mesai sahasın· 
da mühim ve pek faydalı bir un
surdur. Ve bilhassa anlaşma ve kcrri;i.·l.1 j,.jn icnbedcn tedbirleri s• 

en mühim 
lıı caklardır.,, 

emniyet siyasetinin 
mesnetlerinden biridir. 
alkı,lar ). 

Bulgaristanda 17 !Amerikanın yaptı-! 
kişi boğuldu racağı yeni gemiler 

Sofya, 3 (A. A.) - Memleke- 4 kruvazör 14 torpito 6 
tin her tarafında sular taımıttır. d · 'ıt • · ' 
17 k. · b w 1 z k enız a ı gemısı •• 

ıtı ogu muttur. arar ço 
b .. ··kt" Va,inıton, 3 (A. A.) - Husu· uyu ur. 

ıi tezgahlarla devlet tezgahları, 

(Şiddetli 

ismet Paşa Hz. 
Ankara da., 

Ankara, 3 (Hususi) - Ba~vc .. 
kil İamet Pata geldi. Öğleden son· 
ra toplanacak olan Fırkft Grupun· 
da İran Şahenşahının seyahati 
hakkında izahat verecektir. 

Harbiye Nnzıı1 

Japon kabinesi 
istifa etti 

Tokyo, 3 (Radyo) - K--bin4' 
lmparatora istifasını vermiş, istifi 
kabul olunmuştur. 

zihniyetlerinden ve hatta bazı ben Türk - Bulgar hududu 
liklerinden tecerrüt etmiye mec
burdular. Bu çetin i§i Türk ço
cuklarından ba9ka hiç bir mem· 
leket çocuğu bu kadu kolaylıkla 
baıaramazdı. Türk h.-kimleri her 
biri aıırlarca tekamül neticesinde 
vücut bulan yeni kanunları tatbik
te, yeııi hukuk zihniyetini benim
semekte büyük muvaffakıyet gös· 

1929 kongresinin müsaade ettiği 
4 kruvazör, on dört torpito ve al
lı tahtelbahirin inşaatı için açıla· 
cak münakasaya İ§tİrake davet e
dilmittir. 

Sömikok fabrikası 

İstifanın sebebi, Maliye Na::ıt 

muavinin de alakadcr bulur.:Ltüıl• 
bazı mali rezaletlerdir. 

terdiler. 

Edirne, 3 (Hususi) - Türk 
Bulgar hudut vaziyetini tesbite 
memur muhtelit komisyon ilk iç -
timaını dün Belediye dairesinde 
~apmııtır. Komisyon Miralay A · 
sım Beyin Reisliği altında çalıı .. 
maktadır. 

Bafrada dolu 

lnta olunacak gemiler §U §erai
ti haiz olacaktır: 

Londra itilafının 1935 sene· 

Zonguldak, 3 (A. A.) - Tür· 
ki§ müe11eielerinde yapılacak 
"Sömikok,, fabrikasının yeri ha · 
zırlanmaktadır. On bet güne ka .. 
dar temel atma merasimi yapıla · 
caktır. 

Çimento sanayii 
devletleştir itecek mi? 

Tıp Fakiıd<s [<cErf

eri maaş·arır ı azl u uyor a 

Bafra, 3 (A. A.) - Dün saat 
Saraçoğlu Şükrü Bey bundan on ıekiz buçukta ani 'llarak garp 

sonra bazı §İkiyetlere temas ede" istikametinden gelen fırtına ile 
rek bunların temyizde işlerin bi " karııık fındıktan iri dolu dütmüş 

sinden sonrası için kabul ettiği 

sistemde, sekiz pusluk topları ha· 
iz bir model kruvazör diğer üç 
kruvazörün topları altııar pusluk 
olacaktır. iki torpito 1850 tonluk 
ve diğer on ikisi 1500 er tonluk 
ve tahtelbahirler de takriben bin 

Ankara, 3 (Hususi) - ç:.menh 
to sanayiinin devletleştirilmesi yo 
lunda burada kuvvetli bir cere· 
yan vardır. Tetkikata bat'anmıf
tır. 

Üniversite Tıp Fakülteni D 
cen~leri dün bir toplantı yapaı n 
~aaşlarmın azlığı me:elesini c" 
rü"şmüşlerdir. Görüıme nelices'nd 
maaşları lay~k olduğu hadde çıl:tt 
rılmadığı takdirde istifaya kar 
vermişlerdir. Bu karar di:.n tel 
grafla Maarif Vekaletine bildiril 

miştir. 

rikmekte olduğunda toplandığını ve üç dakika devam elmi,tir. be§er yüz tonluk olacaktır. 

itaret etmif, yeni teşkil edilen ------------------··----------------------, 

Bu mesele etrafında lcşebbüsS 
ta bulmak üzere Rektör Neş 
Ömer Bey ile Dekan Nurettin Al 
Bey yakında Ankaraya ıide:ckle 
dir. 

raportörlerin işlerin bitmesine r C' b h l . d l ? 1 ~~yük:ardı~lar.tenıin. ettiği~i ,JQ a d'Qzete erı ne iqor ar. 1 

ıoylemı§, tesıs edılen adlıye otorı- 45 · 
teainin her §eye nihayet vereceği- ------·--------------------·--------------------- s· w k Metr alem;n muna eme 
nİ ilave etmi§lir. \'AKIT - Mehmet Asnn Beyin bugünkü geçerek bu de,·1etln A,ıı~turya olması lbtıma-ı "Almanyadakl milcad«'lt• muhafn:ıaktır d 

Şükrü Bey cümhuriyet hakim- ba5mnkn1e me\"%UU Almanya bAdJtıell'rldlr. linin lmn-etıı bulumhıı:-ıınu eöylüyor. unımrlnrıa Jl'llljlıt unsurlar arasında bir \"8r sine busabah de\lam ediı 
,\surı fi<'y "Alman muanurıası rıttlkçe kan· Aııım Bey makalesini şöyle bitiriyor.,, pı,madır. Son hldlıe bu mUc.aclelt•nln sonu de· 

lerinin ehliyet ve seciye itibariyle ıyor., ba,lığını lrn~·dutu makalesinde Alman "Sol\ birkaç g1inlük htıdilt'll'r Alnınnyn~·· ı tıı. hı>lkl de ba!jlangıcıdır. Hcrhnldıı Alman· Ankara, 3 (Hususi) - Me 
ciddi tecrübe ve tetkiklere tabi tu- ya hlidlıw.lerlnln bf'nllz kapanmamı, olduğu yeuidı•n bllyUI~ ,." karı~ık bir muammı' hallnr. yada rrJim meselesi henUz halledllml, trlAkki Salemin muhakemesine bu ıab• 
tulması hususuna bilhassa i,arel l<anaatlııl lzh:ır «'diyor. Asnn Bey dJ,lor ki: r,-etlrmi,tır. Bıı muaınmn t~indı•n ;\'arın daha rdllemez. Alman~·a Avrupanın "" chenılyetll deva.m edildi. Nafıadan oelen G 

".\lnınnyad:ı olup biten lıtler gözleri karnr· neler çılm<'ııi{ını ıirııdlden kestirmek mllmkUn 1 bir mc.>mlelu•tldir. Burada ct>reyan eden bir D 

ctmitlir. tan bir 11Uratle genlıllyor Vfl d«'rlnleılyor. mı- ıleğlldlr.,, hi\dl5enln dalma dlJer mı-mlcketlerde aklslrri vap okundu Bu komisyonun te~e 
ne kadar altmı, bet milyon nüfuılu bu koca cnucan·ET- M. Nl'rml Bey Dreııdf'nden 1 ı:-örlllllr. Almıınyanın dahUI polltıkıı l'llı:l~·etı külüne ve Rüıtü Beyin komiıyo 

16 yaşında rekor sahibi .. 

Moskova, 2 (A. A.) - Ufa 
ıehrinde gençlik te§kilatı .. 
na mensup Levçenko isminde 16 

ya§ında bir amatör "Uçan ör
dek,, tipinde bir model tayyare İ· 
le J.ıavada 28 dakika 9 saniye kala 
rak 5.300 meh e mesafe kat' etmek 
ıuretiyle yeni bir dünya rekoru 
t~r,is eylemiıtir. 

moml<'ket, gözlerimizde Hltlerln bir eınrllı• yolladığı makalesinde "İktisat \'f'klll CclAl Be, ~·alnız bir Alman meselesi olmaklıı kalmayıp S 
ileri, ~eri hattket r..der muntazam bir ordu ~·in 1~1 bir trdblrl,,nl anlatıyor. Nrrrııi ne~ tnl bir A\·nıpa mest>lr.ııl olduğu içindir ki hlldlıe- na memur edildiğine Jairdi. 
gibi gUrUnlirkcn birdrnblre kanıtı \'e dağıldı. hahııcttı~ı tedbir ı.udur: İktisat \'pl,fıletl yeni le.rl yakındnn takip rtmek blltUn Anupa dettin Bey müdafaaya taallu 
Bin.at HIUer alel·hlnde rene HJUerln kendi rapıla<'.ak Klerlnıt mukuelelerı hakkında ti· mrmleketlerl için çok yf'rlnde bir alAkn olur., dolayıııyle komisyonca tanzi~ 
~etlştırdlği ve o kııılar ıı;lh·cndlğl lıUcum kı· e3ret Qdnl rının tııtrklcrlnl tiğrcnmek iste- ZAl\l.\S-Ebü:r.:r.i~·a 7,adc \'elit B. bugilnkU 
tal:ırrnın lııynn rdl!tl dhan «'fkArı umumiye· ınl:ıtır. N<"rml Bev ma.kalcslndt• bu b·I ,.e c- ha,mnkııleslnde "~.ı:ıarır s1'asPtlnd«' le.tll•r:ır olunan raporun da mahkeme 
ıılndo Almanyanm me,·kllnl ''" manurasını hı-mmhrtll tedbirin mahh•e tlnl tah111 edh·or. IA:r.ım! .. fl!O'lnl m\ldafaa rdh·or. Yrllt Be~· getirilmesini istedi. Müddeium\J' 
derhnl del'l,tırdl. Bir kaç gün ·~inde Alman- l\llLLll'ET - Ahmet Şükrü Bey buı;Unkll ~barit \'eklletlnde bir dPJl.,lkllk olacağı "'' mi buna lüzum yoktur, dedi. M 
ya mane\'İ nilfuzundan prk çok !!"Y ka~·bet· nmkalı-sııde "Almanyada neler oluyor':'., ba"<· tunda c:ıkan ıta~·lalar dolayıı;lle :rn~dıJını söy-
ıııl9tlr. Bu kn) bet'lllf'n fC)1erln ~·cnldrn kauı- lıtı ile Almıınn hftdiııoelerlnl lr.ah rdi~·or. Silk ledltl hıı rn3kllll'Slnln sonuna bir ha iye 111\n• nunun a vukah Sadettin Ferit b 
nılabllr.ceA'I malftm dtlfldlr.. rll Be;\' şö,·lc diyor: "Alman~·adan bir hafta- etmı.tlr. getirilmesinde 11rar etti. Mahke ' 

Asım Dcy bundan ııonra, M. Bitinin 18:'1'· ılaıtb<'rl ~cl<'n hnbcrlrr, harl<'e kar,ı trl< bir Bunda: ;\·a:ımıını :razdıktım ııonra A lıuısır me raporun getirilmesine kar..ı' 
ııı baııtırmtı!< hıııımıunda ı;ösfordl~l ııUratı, Fon \'llcut ~lbl ,·nzlwt nlaıı milli eMıyall<,t fırkn· lııı "n,·laları tf'kzln "drn trblilthıl nld•~ını "" 
rapen, OolM'l:ı1 lhtlllfını anlatıyor, lsyıtn Mdl- ••ııın <:ol< <h'!-ıııık rl"m'lnlnrdan trrı-kkUp rt- mlltnleaAının hu d"fa IC'ln rlrt'R'la hllr hunıtaıı verdi. Muhakeme 8 temmuz öl 
Arlrrlnl lılnm edrnl«'rln CCJtl'bİ bir de\·JptJr tl'- flflnl P.nl .. trınldıtrlrr .. , f'V\'l'lkl tr.beddlillnr ftlh"~I'" •loJnıluğUllll kar 1 (eden sonraya kaldı, 
l'lll"'ı hallndr. bulundukları yolundaki lddlalın:ı Şli'crU Rey ;'I a:r.ısına dt'\'am l'dcrck ıııınları bctını, olmıyacatını ııö3·1üyor. 

113ylll,yor: 
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Yeni Iran edebiyatı 
ne vaziyette? 
Şehinıah Pehlevinin geldiği 

günden gittiği güne kadar, galiba 
İranın hemen bütün meseleleri 
mevzuubahıedildi. Fakat, o meı· 
hur edebiyatına dair bir ıey yazıl· 
madı. Bu noksanı teli.fi için, ben, 
üstad Hü eyin Danı§ Beyin de hu· 
lunduğu bir mecliste, lttilaat sahip 
ve baı muharriri ve lran gazetele
rinin mümessili A. Mesudi Beyden 
ve tanınmıt edip Mirza Hüseyin 

Belediye iktisat müdiir'Ü lstanb 
ihtikcir yapılmadığını söylüyor 

"Serbest piyasada takarriir eden fiyatlar, şehrin 
mekanizmasına ve iktisadi bünyemize göre 

normal fiyatlardır.,, 

tevzi 
en 

Handan, gider ayak, malumat iste- Belediye daimi encümeni iza· 
dim. tarından Avni Bey esnafın ihtikar 

Dedim ki: yaptığından, halkın ihtikar elinde 
- İran edebiyatının mazuıne kasup kavrulduğundan tikayet e -

0

'lir, hemen her Türk münevveri- diyordu. Belediye iktisat müdürü 
' ., az çok fikri vardır. Fakat bu Asım Süreyya Bey bu sözlere dün 

.. kü vaziyeti de hiç bilen yoktur. u cevabı vermiıtir. 

normal fiyatlard ır. aş meyva ve 

sebze satış ı fiyatlarına gelince bu 
maddelerin fiyatlarını da bugünkü 
tartlar dahilinde normal buluyo· 
ruz. Kırk paraya alınıp on beş ku· 
ruşa satılan yaş meyva ve sebzeden 
haberimiz yoktur. Belediye hava· 
yici zaruriye fiyatlarını yakından 

3 

~Si~·:·A.s.ET . 
.. .. '.#!- · .. ...... ... : . ... . --

Yeni ve eski 8olşe
v·k sefirleri 

M. Suris M. Karahan 

Türkiyenin beynelmilel siyasette 
birinci derecede bir mem.leket o!duğu
nu gösteren bir delil de, buraya, dev
letlerin daima en büyük ıahıiyetlerini 
sefir olarak gönderdikleridir. 

lngilterenin son Ankara mümes
sili Sir Klark, Frıınsaya, - Almanya

la eski usulü mü takip ediyor· "Gazetelerin neşriyatını yakın· 
•ız, Yoksa, sizde de garp edebi- dan takip ediyoruz. Bir kaç hafta 
: tesirlerini gösterdi mi? Ro- .., _ _ _,_ıııııı,.._ııınmıaımıınııı wı ıı• "'"'"""' 

.. ~~ar, hikaye!er ba,~adı mı? Ecnebi profesörün 
.lızm, Senbolızm, kübısm cere· 

1
• 

} anları va~ mı? . , yaptığı ame ıyat 

evveline kadar hayat pahalılığın · 
dan şikayet ediliyordu. Şimdi bi 
kaç gündür de ıebze ve meyva pa· 
hahlığından şikayet ediJiyor. Gaze 
telerde çıkan rakamlar ekseriyetle 
mübaliğalıdır. Hayat pahalılığı 

denildiği zaman pek doğru olarak 
~htiyacımızı teşkil eden muhtelif 
kalemler hatıra gelir. Belediye ka· takip etmektedir. 
nunu salahiyeti itibarile bu kalem· OQllll..,, ımııı•,,.•11111U1'111t"'•1"""'"mnwınımnıınnııııııımmun,._,, 

ıerin. hepsi ile alak~d~r de~ild.ir. Başvekil Paşanın 
Bız yalnız havayıcı zarurıye ıle 

metgul oluruz. Bunun haricinde ziyafeti 

"' nın son Ankara mümessili Herr ~n
doldni, Ruıyaya tayin edilmiıti. llh .• 
Sovyet sefiri Suriç Y oldaı ta Alman. 
yaya gönderildi. Onun yerine gelen 
Karahan Y oldaı, Bol§evik aiyascti11in 

ce ~~ ~ua~~m, .. lranlı edıpleri epey- Tıp fakültesi için Avrupadan 
duıundurdu. Herhalde, beya- getirilmiş olan ecnebi mütahassıs

natta bulunmamak üzere önceden ların resmi hastahanelerden gayri 
kar .. ar vermit gibiydiler. Lakin, sor- mahallerde sıhhi itlerle ittigal e -
~~gum ıualler ıiyaıi değil, edebi demiyecekleri hakkındaki kanun 
ıdı. Buna rağmen: hilafına proefsör Nissen'in, mua-

-Tahriren sorun, bilahare ariz vini ürhanettin Bey ile müşterek 
ve amik bild!ririz.: -dedile.. . olarak Şişli sağlık yurdunda yatan 
• - Efendım, arız ve amıka ıh- lzmirli Hasan Efendi isminde biri 
t~yaç yok. Şöyle sathi cevaplar ve· ne akciğer ameliyatı yapmıı oldu· 
rın ... Son edipleriniz kimlerdir ve iu Sıhhiye müdrlüğüne haber ve-
neler yazıyorlar? . . kA k d t h B' . . rılmıt ve mez ur ma amca a a 

ır Melıkı Şuera mevcutmuş. kikata başlanmıştır. lzmirli Hasan 
Fakat, ismini birdenbire hatırlıya- Efendi evveli. Cerrahpaıa hasta. 
~a~ı~ar .. Reşit Yasem! ve Emir Ca hanesinde profesör Niaaen tarafın 
hıt ısımlı tamnmıt ıaırleri varını§. dan ameliyat yapılmasını iıtemit 

- -.. - ~un\ar.. 
0 

z mıdırl " ;~de Ccrrah.-.ıadan-yat.ak olrna-
ınoder°.;, usulde, kübik filan mı dığı cevabını almııhr. Bundan 

yazarlar. ş· l' s wl k y d t M' .. . sonra ışı ag ı ur una ya a· 

kalan maddelerle müstehlikin a· 
Jım takatinin takip ettiği seyir ile 
me.aul olmayız. Maamafih maiıet 
cihetini bir kül halinde mütalea e
decek olursak görürüz ki geçinme· 
mize ait eıya ve hizmet fiyatları 

gün geçtikçe ucuzlamaktadır. 
İstanbul müstehlikinin aarfiya· 

h muayyen cins ve kıymette gıda 

maddeleri için 929 seneıi zarfında 
1555 iken bu miktar ayni 934 ıene 
sinin dört ayı zarfında vasati ola • 
rak 900 e inmittir. Rakamlar orta· 
ya konunca ne umumiyetle eıya 
fiyatlarının pahalılığından, ne gı • 
da maddelerinin yüksekliğinden 

bahsetmeğe imkan vardır. 
Serbest piyasada takarrür eden 

fiyatlar §ehrin tevzi mekanizması· 
na ve iktisadi bünyemize söre en ırMza dHuseyın Han sordu: rak ameliyatını yaptırmıştır. Pro· 

- O ern 1 k"b'k k 
ıd ? 

0 up u 1 yazma fesör Nissen, ameliyattan sonraı!!"!!!~~~~~~~~~!'!!"!""'~~-~-~ 
nası ır • S hh. k·1· R f'k B b' k i 1 ı ıyeVe ıı eı eye ırme ~ L ~T 

- Mesela, aruzu terketmiıler tupla, ameliyatın bilaücret ve di ~ .. '· e ı, l 
midir? ... Asri hayatın mübalağalı ğer resmi hastahanelerde boş ya· _ - -
hareketlerinden müteessir olarak tak olmamasından dolayı Şifa Yur 
mevzularını ona ·· · 1 midir? gore ıeçmı! er dunda yapılmış olduğunu bildir -

mi,tir. Sıhhiye müdürü Ali Rıza 
Bey, merkez doktorlarından birini 
bu işin tahkikine memur etmiıtir. 

- Hayır ••• 
Bir müddet aralarında görüşe

rek, aonra, bana, sorduğum yeni· 
Jiklerin nesir sahasında vücude 
geldiğini haber verdiler: 

- Sef iJJer romanı F arisiye ter
cilme edilmittir. Piyer Loti'nin "Is 
f ahana doğru,, isimli eseri de ter • 
cünıe olundu. 
-Başka? 

- Mutiuddevle Hicazi iıminde-
ki edibimiz Alekaandr Dümadan 
tercümeler yaptr. 

Hüseyin Daniş Bey, sordu: 
-: Hangi Aleksandr Dümadan? 

Üç memura işten el 
çektirildi 

Çamat1rhanede yangın 

Beyoğlunda Galip Dede cadde
sinde Adamapulo apartmanının 
üst kat çamaşırhanesi tutuşmuş ise 
de derhal söndürülmü§tÜr. 

Duvarı kurcalarken 

Kaıımpatada oturan Tevfik ile 
Remzi, dün gece Uzunyolda bak • 
kal Tahir Efendiye bitiıik boduru· 
ma girip dıvarı kurcalarken yaka
Ianmııtır. 

Elinden yaraladı 

Sovyetlerin Berlin Biiyük Elçili· 
ğine tayin olunan M. Suriç Şerefi· 
ne dün Batvekil lsmct Paşa Haz • 
retleri tarafından bir öğle ziyafeti 
verilmiştir. Yemekte Hariciye Ve
kili Tevfik Rüştü Bey de hazır hu· 
lunmuıtur. Başvekil Paşa ak§amki 
trenle de Ankaraya dönmüştür. 

Periye bankası itilafı 
Vaktiyle Periye Bankasından 

istikraz yapan belediye, banka ile 
bir anlatma yapmı§ ve bu anlaşma 
nın mukavele esaslarını hazırlamış 
hr. Yalnız bazı teferruat üzerinde 
banka mümeasilleri ile belediye a· 
ra11nda temaslar yapılmaktadır. 

Pek yakında bunlar da neticelen • 
dirilerek mukavele parafe edile· 
cek ve Şehir Meclisinin tasvibin· 
den geçtikten sonra mer'iyete ge · 
çecektir. 

Geriye kaldı 
Dün öğleden sonra Galata rıh· 

bmındaki Ortahanda Ticaret kap· 
lan ve makinistleri tarafından bir 
toplantı yapmıfllr. Toplantıdan 

maksat, ilk kongrenin yapılmak İl· 
tenmesidir. Fakat dün ekseriyet 
olmadığı için kongre ayın doku· 
zuncu Pazartesi gününe bıralnl • 
mışhr. 

Çöp müteahhidine ihtar 
Belediyenin çöp müteahhidi, 

mukavel~n~mesine layikıyle riayet 
etmediği için bir ihtar almıştır. Mü 
teahhidin, mukavelename mucibin 
ce çöpleri açık denizlere döktür· 

en mühim erkanındandır. 
M. Suriç, Türk milletinin ve Türk 

inkilabı ıcfleı·inin büyük doıtu oln
rak temayüz etmiıti. Lozan muahede
sinin henüz imzalanmadığı bir tarih
ten beri Ankaradn sefir olarak Suriç 
Yoldnş, Sovyet • Türk dostluğunu bu
günkü safhaya kad.ar ilerletmeğe mu
vaffak olduğu için, Almanya ile mem
leketinin gergin münasebetini de kı • 
yaıctiylc hüsnüidare ile BerUne yol
lanmııtır. 

Onun yerine gönderilen Karahan 
Y oldaı, yillnız Bolıevik inkılabının de
ğil, beynelmilel ıiyaaetin en tanınmıı 
simalarındandır. 1917 senesinde Pet
rograt amele turasında Botıevik gru
pu katibi umumisi bulunuyordu. O za· 
mandan beri, pek çc>k rüesa, Leninin 
ve Staffnin s;ızaigi yoldan ayrılmak 

meylini göstermiıler, halbu
ki, M. Karahan daima büyük reislerin 
hatlı h reketini takip etmiıti. Bre& 
Litovık muahedesinde, bu zat, Ruı 
heyetinin baıkatibiydi. Sonra Harici - • 
ye komiserliğinde riyaset heyetine tı.- ' 

yin olunmuı ve bütün Bol§evik siya
setini idare edenler arasında bulun -
muıtur. Birçok beyneddüvel mukavele 
ve muahedelerde amil olmuıtur. 1921 
de Lehistanda, 1926 da Çinde sefirlik 
etmiıtir. Bu iki vazifenin de Sovyct 
siyaseti noktasından ne kadar mühim 
olduğunu anlnmak kolaydır. 

Son seneler zarfında, ıark ıubeıİn· 
de ihtisas edinmiıtir. Sovyet • Türki
ye dostluğunun inkiı~ında amil ol • 
muıtur. Türkiyeyi iki kere ziyaret et. 
mittir. 

M Karahan, bunca tecrübelerden 
sonra, artık, Bolıeviklerce, müteaddit 
defalar Hariciye, nazırlığı etmİJ kadar 
harici siyasette yedi tuta aahibi adde
dilmektedir. Sovyetler, böyle bir dev· 
let recülünü bize göndermekle Türki· 
ye dostluğuna ne kadar ehemmiyet 
verdiklerini göstemıi, 1 oluyorlar. 

HUaeyln Faruk 
Malumya· B' · b b d' w • .. · ırı a a, ıgerı oğul 
olmak u2ere b · · d 'k' h 

Gümrük ve inhisarlar Vekaleti 
teftiş heyeti gümrük memurların -
dan bir kaçma işten el çektirmig· 
tir. Bunlar arasında İstanbul itha· 
lat gümrüğü müdür muavini Rem
zi, muhasebe mümeyyizi Alaettin, 
ki.tip Faris Beylerdir. Remzi Be· 
yin yerine paket gümrüğü müdür 
muavini Nurettin Bey tayin edil

miıtir. 
Bir komisyoncu ile bir maiyet 

Seyyar simitçi İsmail ile Osman 
bu sabah bir kavga etmi,lerdir. 
Neticede Osman lsmaili çakı ile 
elinden yaralamıttır. mesi icap ettiği halde Davutpaşa =~=-============ 

. d ' u ısım e ı ı mu ar· da gümrüklerde j, takip 
rır v r ır. memuru ~ 

Herh ld 'k' . etmekten menedilmişlerdir. Tahki-
a e ı ısınden de tercüme k d' 

edilmiş olacak k' .. . kat devam etme te ır. 
ı, musbet hır rı.ey ....... ----····-·••••••••• .. w d'k ~ ••••••••• 

ogreneme ı . . w • d k' d t 1 
• w li dıger şaır var ı ı, os o mu~ • 

, -:°ıger meıhur edipleriniz kim- tuk. Pervin, genç olmakla beraber, 
.erdır ve. neler. ~azmıglardır? bizim elli sene evvelki ya§maklı e· 
.• -. Sa~t Nef~sı Fransızca_ Fa· dibeler tarzında hissediyor ve ya· 

rııu bır lugat kıtabı yapmıthr. ye- d F kat Moskovanın tesiri· . 'h d . . zıyor u. a 
nı .tarı e aır hır ~ser yazmıgtır. le ,mevzularını iıçiden, çiftçiden 
Alı .E .. kbe.r ~an Dıhhude Arabi ve almağa batlamııtı. Lahuti de,.~~
Far111den ınUrekkep emsal yani zım Hikmetin tarzını bir kaç ıurm 
darbı mesE-ller yazmııtır. Naarul- de taklit etmitti. Lakin bunlar, ı. 
lah Han felsefi "iyine,, isimli bir t·l\n haricinde kalmış iki şahsiyet· 
roman yazmı hr. Mevzuu, şimdiki tir.Yukarıki muhavereden, şimdiki 
devirden nlınmadı~. Garamidir. İran edebiyatının Avrupa cereyan 
Mir!!& Ali Asgar Han Şerifte kuv- larmdan henüz cok uzak olduğu 
vetli ediptir. 3n:aşılıyo:-. Bizi~ edebiyatı cedide 

- Kadın şairiniz var mı? ayarı bir hareketin bile orada şim· 
- Pervin... dilik b şlamadığı aşikardır. 

Bu hanımıMoskovada iken gayet (Va·"O) 
iyi tanımıştım. Bir de Lahuti isim· 

Araba ~arptı 

Hüseyinin idaresindeki araba 
dün Mühürdar caddesinde 13 ya· 
tındaki Hüseyine çarpmıt, hafifçe 
yaralanmasına sebep olmuıtur. A· 
rabacı yakalanmıştır. 

Kongre 
Türk diş tabipleri 6 Temmuz Cu 

ma günü saat onda etibba odasın • 
da senelik toplantılarını yapacak· 
lardır. 

Gezinti 

Verem Mücadele Cemiyeti 26 
Temmuz Per§embe günü Şirketi 

Hayriyenin 71 numaralı vapuru 
ile bil' gezinti tertip etmiştir. 

ve Y edikule sahillerine dötürmesi, 
bu ihtara sebep olmuştur. 

Kadastro faaliyeti 
Süleymaniye, Vezneciler, Tnv

şantaşmda Kadastro tahrir mi'ia· 
melesine bu günden itibaren başla· 
nacaktır. 

Milliyetin davası 
Esnaf Bankası meselesi etraf m· 

daki neşriyatından dolayı beledi -
ye tarafından Milliyet gazetesi a
leyhine açılan belediyenin manevi 
şahsiyetini tahkir dava ına dün 
ikinci ceza mahkemesinde bakıl· 

mışbr. Maznunlardan Etem izzet 
Bey söz söylemiş, belediye avuka· 
b Rami Bey cevnp vermiş, netice
de muhakeme 10 Temmuz Salı 
gününe kalmıştır. 

Süreyya sinemasının 
Darülaceze hissesi 
Kadıköyünde Süreyya ıinemaaı 

928 - 929 senelerindeki darüla • 
ceze hisselerini vermemi§, bu yüz
den belediye tarafından sinema a· 
leyhine bir dava açılmı§tı. Sürey. 
ya sinema ı darülaceze hisseleri -
nin o enelerde oynıyan operet ve 
tiyatro kumpanyalarından alın -
masmı ileri sürüyordu. Mesele 
mahkemeye aksetmiş, ikinci hu • 
kuk mahkemesi Süıeyya sineması. 
m 2300 lira tutan darülaceze his· 
sesi ile 100 lira vekalet ücretinin 
belediyeye vermiye mahkum et • 
miştir. Bu karar temyiz mahke -
mcsinde tasdik ediLmiş, bir ka~ 
gün evel de icraya verilerek 2300 
lira sinemadan alınmıştır. 
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Hakiki vesikaları tasnif eden ve birbirine ba~hya n 

Kadri CEMiL 
3.7.934 Her Hakkı ırı.hfuadur Tefrika: 93 

Ge~en kısımların hulasası 

Mütarekeden sonra latanbul'da Anado
lu lehinde çalI§anlar arasına katılan llba· 
mi, lnglllzlcr lehinde Çal1§8D Fatma NUz
hct'le tan~r ve onunla beraber yqıyor. 
Diğer taraftan Pantikyan yazıhaneainrte 

mllll kuvvetlere çalıp.n Feridun Bey Pan
tlkyan tarafından takip ettlrflecektlr. 

Onnik bu cümleyi sarfederken, 
önüne bakmıt ve bavulla fazla 
meıgulmüt gibi görünmeye çalı§• 
mıştı. Bu, Fatma Nüzl\etin gözün
d~n kaçmamıştı. 

İ ı.ırar etmediğini anlatmak isti
yen bir tavırla: 

- Sana, aleyhimde bile olsa 
~ 

müteesair olmıyacağımı söyledim 
ve zaten lstanbuldan uzaklatmak 
niyetinde olduğumu da anlattım. 
Buna rağmen dilinin uc.undakini 
bana söylememekteki ısrarını doğ 
rusu anlamıyorum. Sen bilirsin .. 
Söyle diye ısrar etmem, elbette 
çok zaman geçmeden öğreniriz ... 
Senden değilse, bir başkasından 

it iteceğim. 
Onnik kendini tutamıyarak: 

- Batkasından öğrenmen da .. 
ha doğru olur. Dedi. 

Onnik bununla verilecek ha · 
berin lehinde olmadığını anlatı -
yordu. 

Fatma Nüzhet havadisin, neye 
taalluk edebileceğini küçük bir 
düşünceden ıonra kavradı: 

- Anladım, dedi. Beni işten 

mi çıkarıyorlar?. 
- Madem ki, bunu söyledin .. 

Evet .. 
N .. ., 

- ıçm •. 
- Sebebini ıeİı bilmiyor mu • 

ıun?. llhaminin kaçmaıı .. 

- İt bununla bitecekse ben bu
na itirazsız razı olabilirim. Kaç -
masında hiçbir alakam mevcut 
olmamaıma rağmen daha başka 
türlü bir muameleye de maruz ka· 
labilirdim. Bu habere cidden 
memnun oldum. 

- Ne gibi muameleye maruz 
kalacaktın .. llhaminin kaçmaıın -
da ıenin alakan bulunmadığına 
ben §ahsen eminim. Pantikyana 
hakikatin ne olabileceğini izaha 
çalı§tım. Fakat fayda vermedi. O 
nun da bütün füphesi sende. Dün 
yerine Nazlı hanımı geçirdiler. 
Yarın da vaziyeti sana izah ede
cekler. 

- Pek ala .. Ne yapalım .. Bu -
güne kadar hizmetlerinde koş-

Tefrika numarası 6: 

tum; bundan sonra da .• 
Fatma Nüzhet sözüne devam et 

medi ve bilakis sözünü değiıtire
rek: 

- Ben de nelerden bahsediyo· 
rum, dedi .. Elbette yapacak bir i! 
buluruz. Sen yapacağın işi bitir
dinse, haydi git de bir otomobil 
getir .. E,yamız az ama, taşımak 

gene müşkül olur. 
- Birkaç dakika sonra çıka· 

rım. Daha küçük bir iş var. 
Fatma Nüzhet: 
- Zararı yok. Ben tamamla -

rım. Sen otomobile git .. 
- Madem ki öyle istiyorsun, 

peki .. 
Fatma Nüzhet yalmz kalınca 

bir kanapeye çöküverdi. Cidden 
acınacak bir haldeydi. Evet, şim
di ne yapabilirdi, ne yapması 

doğru olurdu. 
Otomobil gelinceye kadar dü .. 

şündü. Nihayet, eşyalarını naklet 
tikten sonra hemen Kapten Bene
ti görmeyi kararlaştırdı. 

Ona, itinde alıkonulmasını rı• 

ca için değil, hu kadar hizmetine 
mukabil kendisine cidden çok ya
ratan bir muamP.ioyle karşılaştığı .. 
na teşekkür için gidecekti. 

-25-
Fatma Nüzhet, işinden ayrıl -

mıftı. Artık İngiliz muhitinden 
hiçbirine uğramıyordu. Y almz bu 
kadarla değil, apartımanından bi· 
le aık sık ayrıldığı yoktu. Sabah • 
tan ak!ama kadar dört duvar ara· 
sında oturuyor, ekseri zamanını 

okumakla geçiriyordu . . 
O sabah büyük bir can sıkıntı

siyle uyandı. Saat on, ya vardı, 
yahut da yok. Giyindi ve kendi .. 
sini sokağa attı. Gideceği malum 
bir yeri olmamasına rağmen ken
disini Taksim meydanlığında bul· 
du. Galatasaraya doğru saptı. 

Dalgın yürüyordu. İçinde ge -
lip geçenlere bakmak arzusu yok
tu. Bursa sokağı önüne geldiği 
zaman, kolundan birisinin hafif -
çe tuttuğunu hisaetti. İrkildi. Göz· 
lerini bu birdenbire tanımadığı 
adama diktiği zaman kıpkırmızı 

kesildi. Bu Recep beydi. 
- Fatma hanım, nereye böyle .. 

Çok dalgınsınız. 
- Şöyle yürüyordum, Recep 

Bey. Hiçbir yere gidecek deği-

Aşk mı, Servet mi? 
Nakıli : (Va - Niı) 

Ge~en kısımlaran hUllsası 

Fikret, A vrupadan geliyor. 11-
hami Bey He kızı, ona kendi bah
çelerindeki küçük köşkü hazırla
mışlardır. 

- Ahval onu gösteriyor.. Ben • 
den kızımı istedi .. Kati bir cevap ver· 
mediın.. Savıakhyorum.. Türkam kan
dırmağa uğratıyorum. Senden de bu 
huıuata bana muavenet rica ederim .... 
Paranın nikahla birle,ince aşkı da do
iuracaiını kızıma anlatmalısın .. 

Fikretin yüreği burkuldu: 
"- Ben ha?.. Bu iti ben yapaca

iım ha? ... ,, 
lnaamn elinde bir teY mevcutken 

onun laymetini anlamazmıı ta kaybet
tiii zaman acııı yüreğine çöküverir
miı... Gerçi delikanlı, o zamana kadar 
Türkinı sevdiğini biliyordu. Fakat e 
!inden lııaçbğını •]ayınca, kıymeti na· 
aumda MilWtün arttı. Bilha11a ıev· 

gilisine batka bir erkeğin propaganda
sını yapmak, ona çok acı geldi. 

Maamafih : 
- Türkanın saadeti için ne yapmak 

lazımsa, bunu esirgemiyeceğime emin 
olabilirsiniz, dedi .• 

llhami Bey, yol imtidadınca Cemal 
Beyin ıervetinden, Türkana, hatta ni • 
kahtan evvel alacağı mücevherlerden, 
aparhmanından ve saireden bahsetti. 

Fikret, "asil,, denen tabakaya men
sup olduğunu bildiği bir adamın nasıl 
olup ta böyle küçüleceğini düşünüyor
du. Fakat, sonra: 

- Haksızlık etmiyeyim, diye, zih • 
nen hakikati teslim etti. Her şeyde ol· 
duğu ııibi, izdivaçta da servet elbette 
lüzumlu bir ıeydir... Hatta, yüzde el
lidir.. Yüzde elli olmasa bile, yüzde 
kırk dokuzdur .. Bir baba, kızının istik
bali mevzuu bahsedilirken, bu yüzde 
kırk dokuzu nazarı itibare almağa mec· 
burdur.. Bu adam, haddi zatinde hiç 

HABER - Ak,am Postası 

Fıkra müsabakası 
En iyi, en pzel fıkraları bize ııön

dereceklerin yazıları; burada neşredi
lecektir. Yalnız bu fıkralann uzun ol· 
mama11, ıeçme olma11 ve okunakb 
yazılma11 lizımdrr. 

Yağmur duası 
Bir §ehir halkı yağmursuzluk • 

tan yanıp kavrulmu§tu. Nihayet 
yağmur duasına çıkılmıya karar 
verildi. 

Bu arada küçük büyük mektep 
çocukları da götürülüyordu. Yolda 
Bektaşi dervişlerinden biri kafile
ye rast geldi: 

- Çocukları nereye götürüyor
sunuz; diye sordu. 

Şöyle cevap verdiler: 
- Yağmur duasına... Çünkü 

sabi ve masum olan çocukların du
ası daha çabuk kabul edilir de on· 
dan! ... 

Bekta§İ düşünmeden şu cevabı 
verdi: 

- Behey gafiller! Eğer çocuk -
ların duası o kadar çabuk kabul ol 
saydı dünyada tek bir muallim kal 
mazdı. 

Birisi Nasrettin Hocaya: 
- Hocam keçi kurban olur mu 

diye sormuş. Hoca da şu cevabı 
vermış: 

- Ben ettim, oldu. 
Beşiktaş : Kemal 

lim. Yalnızlıktan çok canım sıkıl
dı da .. 

- Gerçi yalnızlık insanın canı• 
nı sıkar. Fakat çalışmıyor musu
nuz?. 

- Hayır. 

- Ya .. Ne zamandar.beri. 
- On gün kadar vaı·. 

- Siz mi ayrıldınız?. 
- Hayır •. lzin ~ercliler .• 

Fatma Nüzhet bunu söylerken, 
hafifçe gülüyordu. Recep Bey, bu 
n~n ciddi olduğuna pek ihtimal 
vermediği için: 

- Kendisine izin verilen biri· 
nin böyle güleceğine pek akıl er
diremedim. 
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- Cidden izin verdiler .. 
Recep bey alakadar ve üzülmüş 

göründü. 
- Doğrusu çok garip. Sebep 

ne?. 
- llhaminin kaçması. 
- Ne münasebet .. l!ha.mi şım• 

di nerede?. 
Fatma Nüzhet, daha açık bir 

şekilde güldü. 
- Bunu bana mı soruyorsunuz 

Recep Bey. Kaçıran siz değil mi-
•• ? 
smız .. 

(D~vamı var) 

te para hırslısı değil.. Çünkü bana 
kar'ı ne kadar cömert davranmııtır. O
tomobil, kötk... Bunlan unutmaya • 
yım ... ,, 

Aklına birdenbire §U geldi: 
"- Köşk?!... Yoksa, beni evden 

tecrit etmek için mi bunu yaptı?. Bel
ki müstakbel damadının kıskançlığını 

uyandırmamak istiyor •. ,, 
Şimdi klüpte, bahçede oturuyorlar

dı. llhami Bey, garsona tembih etmit· 
ti : 

- Cemal Bey gelince, bizi haberdar 
ediniz! ... 

Aradan be, on dakika ancak geç • 
mİ§tİ ki, bir masanın başında, üç ki
şi kokteyl içiyorlardı. 

Bunlardan ikisinin llharni ve Fik
ret Beyler, üçüncüsünün de Cemal 
Bey olduğunu söylemeğe hacet yok. 

Dereden tepeden, bahusus, Fikre -
tin henüz geldiği Avrupadan bahse • 
diyorlardı. Delikanlı, ıerbest görün • 
meğe, içindeki hissiyatı dııarı sızdır • 
mamağa gayret etti. Fakat, çok müt· 
külat çekiyordu. Zira, Avrupadan bah
sedildiği ve sualler sorulduğu için ona 
söz söylemek düşüyordu. Parisin son 
halini anlatıyordu. 

3 Temmuz 1934 

Nakıl •• tercGme hakkı mahfuzdar 

Yazan: M. Gayur 
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Şimdi gliserinden istihsal olunuyor. 
Karıncaların ıaınnasından ve ıaırgan 
otunun dalamasından husule gelen acı 
"hamı:ı:t nemel" dendir. 

Küulü metil hamızlarla birleıerek 
eaterler ve su husule getirir. Asid klo
ridrik ile kloru metil'i husule getirdiği 

gibi: 
C l l'. OH + H Cl = Cl C H3 + 

H ' O 
Kloru metil mühim bir cisimdir. 

Şeker fabrikaları bakayasından sun'i 
olarak elde edilir. 

Küulü metil mahrukat makamında, 
formol ve vermile( imalinde adi küulü 
gayri tabii bir hale sokmakta kullanı· 
lır. 

istihsali: Havadan mahfuz ve saç
tan mamul kapalı üstüvanelerde odun
lar uıtılarak tahallül ettirilirse odun 
kömürü ile uçucu maddelere ayrılır • 
lar. Odun kömürü üstüvanelerde ka • 
lır. Uçucu maddeler intiıar eder. Bun· 
lar soğuk suya batırılmıt bir müber • 
rid'ten geçirilir. 

Bu esnada üçüncü maddelerdeki ma
yi cisimler bir kapta toplanır. Gazlar 
tekasüf etmeden bir borudan ocağa gi
derler. 

Mayi kısım bir müddet hali ile bı
rakılırsa iki tabakaya aynlır. •Alt la· 
bakada maden kömürü katrana benzi. 
yen bir katran vardır. Bu katrandan 
kroozot yapılır. O st tal, kada su, ha
mızı hal, küulü metil ve aseton vardır. 
Bu mahlut kireç ile karııbnhnca hal
liyeti kalsiyon husule gelir. Ve 111tın
ca 60 derecede küulü metil ile aseton 
takattür ederler. Geride mayi halinde 
halliyeti kolsiyon kalır. Elde edilen kü
ulü metil ve aseton mahlutu kısmı tak
tir ile biribirinden tefrik olunur. Çünkü 
aseton 56 derecede ve küulü metil 64,7 
derecede galeyan ederler. 

Arapçası: Küulü etil 

Fransızcası: Alkol etilik 
Farmülü: cı H~ OH 
Molekül vezni: 46 

Halk arasında İspirto ve beynelmİ· 
lel etenol denilen hu ciıim renkıiz, a· 
kıcı, lezze ti yakıcı, kokusu güzel bir 
mayidir. Sudan hafiftir. Kesafeti 0,8 
dir. İspirto 78,5 derecede galeyan ve 
130,5 derecede tasallüp eder. Pek a,a. 
ğı bir derecede tasallup ettiği için bu
nunla termometreler imal edilir. 

Küulü etil mükemmel bir muhaılil
dir. Bir çok cisimler içinde hallolur. 
iyot cismini ispirtoda eritirler ve dok
torlukta kullanılan tendürdiyot yapar· 
lar. Kafiru, esansları, reçineler de is· 
pirtoda erir. Bu suretle kolonya ve sa· . 
ir lavantalar ve vernik boyalan yapı· 
in·. 

ispirto su ile her nisbette ihtilat e· 
der. ispirto ile suyun karı,masından 

K=:ı;;nda, çok hürmet ettiği fİha
mi Bey vardr. Lakin, artık, onun mev· 
cudiyetine ehemmiyet vermiyor gi • 
biydi. 

- Fransız kadınr, cidden harikula
dedir ... - Diyordu .• Zira, her ,eyden 
evvel ne olduğunu anlarsınız: Tam 
manasile sınıf sınıfbr. Aile kadını, 

hafif metrep denilen kadını, artist ka
dını, birbirinden beyaz, siyah ve kırmı 
zı renkleri gibi ayrıdır. Birinin husu
siyetlerini öteki arzetmez.. Halbuki, 
diğer memleketlerde, Fransız kadını -
nı ve onun şahsiyetinde Avrupa kadı
nını taklit ediyoruz diye, Parisin ha
fif meırep Havva kızlarını, kendileri
ne model diye alıyorlaı;. .. 

Çok acı söyliyordu. lhtimalki, bu 
suretle llhami Beyin zihniyetine, do • 
layısiyle hücum etmek istiyordu. 

Fakat, llhami Bey, oralı olmıyor, 
muhatabına hak veriyordu. Cemal 
Bey de, muhavereyi dallandırıp bu • 
daklandırıyor, i,i, iktısada döküyor • 
du: 

- Fransız kadmını tüfeyli zanne • 
derler. Lakin deği!dir. Fransanın en 
büyük §Ubeleri, kumaş ve moda eıya· 
sr yapar ... Fransız kadını da, bunları 

husule gelen mahlutun hacmi küul ve 
suyun hacimleri :necmuundan azdır. 

Bu hacim azalması 52 santimetre ispir
toyu 48 ıantimetre mikabı ıu ile kan§· 
tırdığımız zaman azamiyi bulur ve 100 
ıantimetre mikabı yerine 96 santimet· 
re mikablık mayi elde edilir. Bir mayi. 

de ne kadar ispirto bulunduğu Gey 
Lüuak nam iılimin icat ettiği alkometr 
aleti ile bulunur. Alet yüz kısma tak
sim edilmittir. Mayide ne kadar fazla 
İspirto bulunursa alkometr o kadar i
çerisine dalar. Sanayide 90, 95, 96 de
recelik ispirtolar kullanılır. Saf İspir
to = Küulü mutlak elde etmek olduk· 
ça güçtür. Çünkü ispirto suya çok ha
ristir. Bunun için 96 derecelik İspirto 
sönmemit kireç ile muamele edilir. Son 
ra taktir olunur. Elde edilen ispirto ku
ru ve kapalı şişelerde hıfzolunur. Çün
kü ıaf İspirto yavaş yavaı havadan ru
tubeti çeker. 

Ger Lürsak alkometresinden baıka 
bir de Kartiye alkometresi vardır. Bu 
yüz yerine 44 dereceye bölünmüıtür. 

Küulü etil diğer uzvi cisimler gibi 
hararet müvacehesinde tahallül eder. 
Eğer ısıtılmıt bir borudan küul buhar· 
ları geçirirsek sulu bezi ile bir takım 

karbonlu idrojenlerin hasıl olduğunu 
görürüz. Bunların baılıcaları etilendir. 

Küulü etil kolaylıkla ve solgun ma· 
vi bir ıule ile yanar, alevi pek sıcak· 

tır. Yanmasından su buharı ile bilama 
hamızı karbon, anidrid karbonik hu -
sule gelir: 

cı H 1 o H + 302 = 2 CoD + 3 H 20 

Küul buharları hava ile kanıık i
ken şule bir elektrik ıeraresi tesiri ile 
infilakla yanar. Bu vasfından istifade 
ederek küul envirde, gemide ve mo -
törlerde kullanırlar. 

Eğer kuvvetli bir muhammiz ha-
mızlandırıcı madde olan hamızı krom 
bHIQrl U7 rine b1r kcıç ırnl• i s p ir 

to damlatırsak şiddetli bir kimyevi te
amül görülür ve CH8 • CHO = Aldeit 
etil ile hamızı hal CH' . COOH husule 
gelir. Aldeid'in husulünü kokusundan, 
hamızın husuünü de muamele yapılan 
fanusa soktuğumuz mavi turunsolun 
kırmızıya hoyanmasrndan anlanz. Kim
yevi muamele formulü şudur: 

s2 H 0 OH + o = CH' cHo + H :o 
sı H 0 o + 0 2 = CH' cooH + H' O 

Bir kilo İspirto yanarken 7000 bü -
yük kalori netreder. Bu da bir kilo kö
mürün yanmaıından intiıar eden hara
rete müsavidir. Havada, bazı cisimler 
mesela teıebbüh halinde "beyaz ateş 
halinde ısınmı1ıı platin tel kartısında 
İspirto ile ayni teamülü vücude geti 
rir. Halezon ıcklinde kıvrılmıt ve kı • 
zıl derecede ısıtılmı§ platin teli ispirto 
lambası üstüne koysak telin "beyaz 
aten,, halini muhafaza ettiğini görü • 
rüz. 

(Bitmedi 1 

büyük bir zerafetle giyinerek, hem da· 
hili pazarda bu moda eşyasını istih • 
lak eder, hem de modayı dııan mem -
leketlere yaymakta, Fransız emtiasını 
aldırmakta müessir olur.... Bu, 
Fransanın hafif meşrep kadının yaptı· 
ğı büyük iktısadi iştir.". Lakin, bir de 
amele kadını var, evde, bihakkın çalı
ıan zevci mesut eden, evlat yetiıtiren 
orta sınıf kadını var... Demek oluyor 
ki, Fransız kadını, zannedildiği gibi, 
hiç tufeyli değildir. Hafif meıreplileri 
de dahil olduğu üzere, büyük bir iktı· 
sadi vazife görüyorlar ... 

Anlatıp dururken, Fikret. onu, zih
nen muhakeme ediyordu: 

" - Mantıksız konuşmıyor... Bil
gisi de olduğu anJaşılıyor.... Zaten, 
tahsilini Fransada yaptığını temin sôy
Jedi ... Eier bir ticaret itine gire<:ek o
lursam, belki ben, bu adamı kendime 
şerik diye alırdım.. Fakat, eğer kadın 
olsaydım, katiyyen zevç diye ıeçmez· 
dim .•• Çünkü, dökülmüt saçları, miyop 
gözleri, aceleci haliyle, cidden antipa· 
tik ... Vah zavallı Türkan ... Biçare ço· 
cuğum ... Baban seni buna verecek öy. 
le mi? ..• Acaba, bu adamın serveti se
nin de ıözlerini kamaıtınyor mu? ... 

(Devamı var) 



=,;;===B===================:ı==============~==~~~ff~A~B~E~R~-~==A~k•~·~"'~- ~P=o=sta.~='================•============~S:_,_:T~e:.::.:mmuz193~ 

l~---~~-~~·r~H-~-a-~d_e_nh_~_Y_~_ar_hk~·Şehinşah~z.Tahranyolunda 
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Orte Hatun, Sartı Beyin avuç
lanndan minimini ellerini heye -
canla çekti: 

- Eyvah .• Baıkına uğruyoruz, 
galiba .• Mahvoldum .. 

Ve sonra, çirkin fakat iyi kalP"' 
li bir insan olarak tanıdığı sevgi· 
lisinin yüzüne baktı: 

- Beni timdi öldürecekler ... 
Ben, ölmek istemiyorum.. Beni 
kurtar .• 

Sarh Bey, ka,larıru çatb. Sey .. 
rek sakalında ince parmaklarmı 
gezdirdi: 

-Afk bilen hicran bilir •.• diye 
ıöylendi. - Her şeyi gözüme al· 
dım .. Korkma .. Fakat, derhal şu
raya yat .. Derin bir uykuya dal· 
mış gibi yap ve uyandığın zaman 
benim burada mevcudiyetime 
ta§ ... 

Genç kadın, heyecan içinde, i
taat etti. Sartx bey, odanın bir kö
~esinde bulunan ıedef bir çekme• 
nin üzerine iğildi. Sanki dışarda
ki gürültüleri iş itmemiş gibi bu
nun karısının yanındaydı. Şimdi 
ya başladı. 

Çinli kumandanın evinde, o· 
nun kansının yanşındaydı. Şimdi 
de, kumandanın çekmecesini ka .. 
nf tırıyordu. 

Hi - T o • Fi, içeri girince, onu, 
'devlete ait en mhüim evrakı okur 
ken buldu. Arkasındaki iki hare
mağuma işaret etti: 

- Yakalayın .. 
Kendisi de silaha davrandı. Zi .. 

ra, bir Türk beyinin asker değil, 
tacir olsa da her halde kendini mü 
dafaa edeceğini tahmin etmişti. 
Siitt'l Bey, aa1ite liir tezellülle yal
varmıya başladı: 

- Vallahi ben casu~ değilim ... 
Bu çekmecede para arıyord~m .. 

Hi-To.Fi: 
- Senin paraya ihtiyacın ol • 

madıiıru herkes biliyor ..• dedi. • 
Hem de bir kadının uyuduğu oda· 
ya girerek bu sedef çekmeceyi aç 
mağa ceıaret etmen her şeyi gös
teriyor .. 

Bu aralık, Ürte hatun, guya u• 
yanm19tı. Gözlerini uğuşturarak: 

- Nedir? .. Kim o? .. - diye ke
keledi .• Ya? .. Siz misiniz?. Sev
gili zevcim .. Fakat bu yabancı a· 
damı 'niçin buraya kadar soktu -
nuz?. 

Divanıharp, kararını akşama 
kadar vermişti. Sarti Bey, ku· 
mandan Hi • To - Finin odasına 
casusluk mahadiyle girmişti .. Bi· 
naenaleyh, adet mucibince kafası 
kesilecekti. 

Ortenin aşıkı, kabahatini söz-
' de bırsn:hkla gizlemek için biraz 

çabaladıktan sonra, casusluk cür
münü itiraf etti. 

Bunun üzerine, ormanda bir a• 

m~mitti? ... Demin, uçurumun ya· T b ll l d •• 7 •• k • • b •• ••k nınd~ geçerken, ~ek aıa, .·~rı~ı· .L sf an U U ar un ur llJenın UlJU 
ru, bır baş hamlesıyle atabılırdı... , 

Şimdi ise ne yapsa nafileydi .. Sa- • ./-: • • • t lı •• l J '"' l d l 
~::::.:c:::·sa!;!':!·~i!~!~ mısa, ırını eza ur erıe ugur a ı ar 
ilersindeki ateşe atsa bile, büsbü
tün nazarı dikkati celbedecekti ... 

• 
Celiat, işini bitirmi§ti. 
Hi. To - Fi, alaylı alaylı: 
- Eğer kolay ölmek istiyorsan 

boynunu iyi uzat! .. • dedi. - Yok• 
sa kılıç kafana iner .. Birkaç dar• 
bede ölüraün .. 

Bu sözler, Sartı Beye, azıcık ce-
saret verdi: 
"- Belki sarığımın içindeki 

kağıt katlanır da okumazlar .. • 
diye düşündü. 

Onun için boynunu uzatmadı. 
Sanki korkuyormuş gibi, başını 
sağdan sola kaçırdı. 

Çinliler: 
- Bu kadar Türk imha ettik, 

fakat bu kadar korkağına rasla· 
' mamııtık ... diye şaştılar .. 

Nihayet, cellat: 
- Hay .. - diye bir sayha kopa• 

rarak, yerinden sıçradı. 
Palasına, havada, büyük bir ka

vis resmettirdi. Sartı bey, başını 
sağa sola kaçırmasına rağmen, 
pala, bir hamlede, ensesinden gi· 
rerek, boynunu kat' etti. Kelle ve 
sarık yere yuvarlandı .. 

Beyaz bir ki.ğrt, Hi • T o - Fi· 
nin ayakları önüne düştü. 

Çinli kumandan: 
- Garip §ey ..• diye söylendi. -

Evrakımı ıaydmı .. Tamamdı .. Bu· 
nu, nereden aşırmış? .. 

Açıp baktı ve dona kaldı: 
Karısının yazısı! .. 
Yanındakilere hiçbir şey belli 

etmeden kAfıdı ceb~~ Evine 

döndüğü zaman, karısının kar§ı -
sına çıktı. llkönce yüzlemeği dü .. 
şündü. Fakat, sonra, bu kadını bo
şamak lazımdı. Halbuki, pek se -
viyordu. Bütün hayat, azap ola· 
caktı. Kontrolu f azlalaştırırdı. 
Bundan sonra bu gibi hallere ma
ni olurdu. Hem, rakibi de orta· 
dan kalkmıştı. 

Fakat, onun ruhundan bir inti-
kam almak istedi: 

- Çok alçak adammış .. • dedi.
Casusluk yüzünden idam edilece-
ğini anlayınca, son dakkalarında, 
"Ben Ortenin aşıkıyım da, onun 
için Hi - T o - Finin evine girdim.,, 
diye ortaya bir laf attı. 

Karısının avcı görmüş ürkek bir 
ceylan gibi karşısında baktığım 
görünce, onu fazla üzmemek ar
zusiyle ilave etti: 

- Lakin, ağzına şamarı çal· 
dnn .. iftiracıyı susturdum .. Çok 

d D w•ı •? alçak a ammış.. egı mı ... 
Genç kadın, bu sefer, hakiki 

bir samimiyetle: 
- Çok.. - dedi. 

(Hatice SUreyya) 

iki haftadan beri memleke· 
timizin misafiri bulunan lran Şa
henşahı Hazretleri memleketlerine 
dönmek üzere dün Eğe vapuru ile 
Trabzona hareket etmişler, büyük 
merasimle uğurlanmışlardır. 

Halk, Dolmabahçe ıaraymm ka
pısından itibaren Tophaneye ka -
dar iki tarafı doldurmuştu. Dük
kanlar, evler lran ve Türk bayrak· 
larile donanmış ve caddelere ha • 
lılar serilmişti. 

Şahenşah Hazretlerinin rakip o
lacakları Eğe vapuru Tophane 
rıhtımı önünde demirlemİ§ ve cad
deden itibaren rıhtıma kadar ha
Jılar dÖşenmişti. 

Öğleden sonra Gazi Hazretleri 
refakatlerinde Başvekil ismet Pa
şa, Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Bey ile diğer zevat olduğu halde 
Sakarya motörü ile Beylerbeyi sa· 
rayından Dolmabahçe .sarayına 

teşrif buyurmuşlardır. 

Dolmabahçeden hareket 
Dolmabahçe sarayında doğruca 

Şahentah Hazretlerinin daireleri • 
ne tetrif buyuran Gazi Hazretleri 
yarım saat kadar muhterem mi -
safirle görütmüşler ve bundan 
sonra saraydan ayrılmışlardır. 

Gazi Hazretleri, büyük misafir· 
leri ile birlikte aynı otomobile bin· 
mişlerdi. Otomobilin sağ tarafın
da Şahenşah Hazretlerinin büyük 
atlas bayrakları, sol tarafında da 
Riy-.tİcumhur 'bayras• ~al.ala -
nıyordu. 

İki büyük devlet reisinin rakip 
olduğu otomobili takip eden oto· 
mobillerde de Başvekil ismet Pa
şa ile Hariciye vekilimiz ve Şa -
henşah Hazretlerinin maiyyetleri 
ve mihmandarları bulnuyorlardı. 

Tophanede 
Saat tam 16 ... Tophane nhtı • 

mında caddeden salona kadar iki 
tarafta askerler mevki almııtı. 
Ayrıca kapıda da bando muzika 
bulunuyordu. 

Salonun içinde lstanbuldaki 
İran konsoloshanesi erkanı ile 
Debistani lraniyan talebesi, vila ~ 
yet ve belediye erkanı hazır bulu-
nuyordu. 

Rıhtımda da gene bir bando 
muzika ile bir müfreze asker yer 
almıştı. Büyük reislerin otomo • 
bili kapı önüne gelince bando mu~ 
zika lran ve müteakiben istiklal 
marşını çalmıştır. 

ladı. Gemilerden, sandanllardan 
yükselen alkışlara: 
-Yaşa! ... 
Sesleri karıştı. Kınalıada yavaş 

yavaş Eğeye geldi yanaştı. 

Ege vapurunda 

17 günden beri memleketimizin 
misafiri bulunan kardeş lranın bü
yük reisi ile Gazi Hazretleri de 
el ele oldukları halde iskeleye ka
dar geldiler. iskelede bir daha el 
sıkıştıktan sonra Şahenşah Haz • 
retleri iskeleye adım attı. iskele· 
nin ortasında Kmalıada Egeye 
geçerken bir kere daha dönerek 
Gazi Hazretlerinin elini sıktılar ve 
selam vererek Eğeye dahil oldu • 
lar. 
Eğede Yavuzun muzikası bulu

nuyordu. Büyük misafirimiz ge· 
lir gelmez lran ve istiklal marşla
rını çalmağa başladı. 

Ve geminin grandi direğine de 
Şahentah Hazretlerinin atlas bay· 
rakları çekildi. 
Şabenşah Hazretlerini takiben 

ismet Paşa Hazretleri, Tevfik Rüş
tü Bey de Eğeye girdiler. 

Misafirlerin hepsi Eğeye bin -
dikten sonra ismet Paşa ile birlik
te diğer zevat Eğede son defa ola
rak Şahenşah Hazretlerini selam· 
ladılar ve Kınalıada vapuruna dön 
düler. Bu esnada Gazi Hazretle
ri Sakarya motörüne binerek bo
ğaza doğru gitmek aTZusunu izhar 
etti1er. Derhal limanda bulunan 
ve Kmalradayı takip eden Sakarya 
Kınahadaya yanattı, GaziHazretJe 
rile ismet Paşa ve diğer zevat mo· 
töre rakip oldular. 

Hareket 

Kınalıada vapuru da Eğeden ay· 
rıldı. Gemi harekete başladı. Li· 
mandaki bütün gemiler düdük öt
türmek suretile muhterem misafi
ri ıelamladılar. 

Kınalıada Tophane rıhtımına ya 
naştı. Eğe de boğaza doğru iler
ledi. lki torpito muhribimiz de 
Eğeye refakat ediyordu. 

Beraber gidenler 

Şahenşah Hazretlerine Hariciye 
mihmandarları F ahrettin ve Ali 
Sait Paşalar, Riyaıeticumhur umu
mi katip vekili Hasan Rıza ve ya· 
verlerden Cevdet Beyler refakat 
etmektedirler. 

Yeni Tahran sefirimiz Enis 
Bey, Ala Hazreti Hümayun ile 
birlikte Tahrana gitmiştir. 

Sinemacılar 

Hazretleri namına merasimle bir 
çelenk koymuşlardır. 

lstanbullulara saadet 
temennisi 

İstanbul, 2 (A.A.) - Şahenşah: 
Hazretleri lstanbula veda ederler
ken muhterem İstanbul halkına 
iblağ edilmek üzere vali ve bele
diye reisi Muhittin Beye bizzat be
yanatta bulunmuşlar: 

"- İstanbul halkının hakkımda 
gösterdiği samimi ve fevkalade te
zahürat ve asarı muhabbetten mü
teıekkir ve mütehassisim. lstan • 
bula daima saadet dilerim.,, De· 
mişlerdir, 

Ege yolda 
2 (A.A) Ege vapuru, telsizle 

- Anadolu Ajansının hususi mu• 
habiri bildiriyor: 

lran Şahenşahı Pehlevi Hazret· 
leri lstanbuldan ayrılırlarken Kı
nalıada vapurundan Egeye geç • 
tikten ıonra Yavuz ile Adatepe ve 
Kocatepe Egenin kıç tarafında, 

Zaferle Tınaztepe de provasında 

yer aldılar ve Alahazreti Hüma -
yunu selamladılar. Boğazı yarım 
yolla geçen Ege Türk ve lran bay
raklariyle süslenen bütün sahil bo 
yunca tezahüratla takip edildi. 
Alahazreti Hümayun şerefine 

her taraftan yaşa diye bağrılıyor
du. Küçük ve büyük vasıtalarla 

sahilden ayrılan halk yarım yolla 
giden Egenin etrafıan toplanmı~-
tı. 

Büyüle nıııieafiri tqyi için tena:• 

Jük gösteren haJkın coşgun teza • 
hüratı ve "Yaşa, varol,, temenni • 
yatı arasında boğaz geçildi. Ege • 
de bulunmakta olan Yavuzun ban 
dosu milli marşlar çalıyor, bu 
marşlar halkın tezahüratını daha 
coşgun bir şekle sokuyordu. Sa • 
hildeki resmi binalar ve yazlık el
çilik ikametgahları Egenin geçi • 
şini seJamlıyorlar, vapurlar da 
mütemadiyen düdük çalıyorlardı. 
Ege kendisini takip eden vasxta • 
ları geride bırakarak Karadenize 
doğru açılırken başta Yavuz ol -
mak üzere Egeye refakat eden fi. 
lo Şahen.şah Hazretlerine deniz 
kuvvetlerinin selam ve uğurlama 
merasimini yaptı. Egenin dümen 
suyunda glemekte olan Yavuz, ef
radını çimavira edeı·ek Egeyi bor
daladı v~ çalınan selam borusunu 
müteakip Alahazreti Hümayun üç 
defa yaşa diye bağrılarak se]am• 
landı. Yavuz Egenin istikametle -
rine gelince yirmi bir top atımı 

yaptı. Ve Adatepe, Kocatepe ile 
geminin takriben 1800 metre iler
sinde dmdular. Bu esnada Zafer 

tef yakıldı. ============= 

Bu esnada Debistani lraniyan 
talebesi tarafından Şahenşah Haz
retlerine büyük bir buket çiçek 
takdim edilmiş, Şahenşah Haz • 
retleri bundan pek ziyade mahzuz 
olmuşlardır. Küçükleri takdir et· 
tikten sonra memnuniyetlerini 
söyliyerek hepsine iltifatta bulun
muşlardır. 

Şahenşah Hazretlerinin Trab · 
zondan Tahrana kadar olan dönüş 
seyahatlerini tesbit etmek üzere 
sinema operatörü Kemal Necati ve 
Kenan Beyler de Şahenşah Haz • 
retlerile birlikte gitmişlerdir. 

ve Tmaztepe gerisinde yer almak 
üzere ilerliyen Egenin önünden 
geçtiler ve ayni ihtiram rasimesi· 
ni yaptılar. Bundan sonra Ege Ya 
vuzla Adatepe ve Kocatepeyi is· 
kelesinde bırakarak geçti ve ya -
şa avazeleriyle uğurlandı. 

Sarti bey, yere diz çöktürüldü. 
Çinliler, kendilerini ele verecek 
olan bu adamın ceza göreceği i
çin memnundular. Onunla alay 
ediyorlardı. Celladın muavini, 
Sartının ellerini arkasmdaki ka -
zığa bağladı. Cellat, kocaman pa· 

lasiyle geldi. 
"- Be~ dakika sonra, kellem 

bir tarafta, sarığım bir tarafta, 
Yerlere düşecek .. ,, 

itte tam bu esnada, aklına müt
~iş bir şey geldi: Bütün bu feda· 
kirlığı hiçe gidiyordu: Zira, sa • 
rığrnın arasında, Ürtenin onu eve 
da'Vet eden mektubu vardı. Ne 
yapmı§h da, bunu eskiden dütün-

Cenevre doktorları, silahsızlan
ma kadavrasınm teşrihile meşgul
dürler. 

Tophane rıhtımının karşısında 

demirlemiş bulunan Ege vapuruna 
gitmek içinKınahada vapuru hazır 
lanmıştı. Şahenşah Hazretleri 
rıhtımda bulunan Cevat, Salih 
Paşalarla diğer Paşaların ellerini 
sıkarak veda etti ve Kınalıada va· 
puruna geçti. iki büyük devlet re
isi üst kata çıkarak kendilerine 
hazırlanmış olan kısma yerleştiler. 

Kınalıada Tophane rıhtımın • 
dan ayrılıyordu. Alkış tufanı baş· 

dit tedavisi 
Şahenşah Hazretleri lstanbulda 

bulundukları kısa müddet zarfında 
dişlerini tedavi ettirmiştir. 
Şahenıah Hazretleri bu tedaviyi 

yapan dişçi mektebi profesörlerine 
beyanı takdirat etmi~lerdir. 

Abideye 4jelenk 

Dün öğleden evvel lran Harici
ye Nazırı Bakır Han Kaznni ile 
maiyetleri erkanı Taksime giderek 
Cumhuriyet abidesine Şahenşah 

Şimdi artık Yavuz arkasında 

kara dumanlardan bir iz bıraka • 
rak boğaza giriyor ve biz engine 
dalıyoruz. Şahenşah Hazretleri 
bir müddet daha etrafı tetkik bu
yurduktan sonra oynanan at yarı
şı oyununu takip ettiler ve sekizde 
dairelerine çekildiler. Boğazdan 

65 mil açıktayız. Güzel bir hava 
içinde yolumuza devam ediyoruz. 
Zaferle Tınaztepe Egeye refakat 
edivorlar, " 
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- Ba& tarııfı ı lncl anyfnd- j 
biri, Münih sokaklarında dört yol 
ağızlarının askerler tarafından 

muhafaza edildiğini söylemekte • 
dir. Alman ordusu kıtaları tara -
fından toptan baııkınlar yapılarak 
milli sosyalist hücum kıtalarmm 

merkezi işgal olunmuş ve İstasyo
na bir ağır makineli tüfek batar· 
yası tahtit edilmiştir. Hücum kı
taları merkezinin işgali esnasında 

kaçmak istiyen hücum kıtaları ef· 
radı öldürülmüş ve yaralanmışlar· 

dır. 
Viyana, 2 (A.A) - "Son Und 

Montag Zei tung,, gazetesi, Avus· 
turya milli sosyalist lejyoner· 
lerinin Bechefeld'deki karargah
larının infisah ha linde olchığunu 

ve lejyonerlerin hududu geçmeğe 

çalıştıklarını yazmaktadır. 
Almanya hadiseleri Avusturya 

milli eosyalist mahafilinde inkisa
rı hayal tevlit etmiş ve bir soğuk 

duş tesiri yapmı~hr. 

Londra, 2 (A.A.) - Deyli Tel
graf yazıyor: 

Resmi haberlere göre, bazı Nazi 
rüesa ile jeneral von Schleicher a
rasında tertip edilen ve iddia edil
diğine nazaran bazı ecnebi devlet· 
lere veya mümessillerine istinat e
den ihtilal teıebüsünü bastırmak 
hususunda Alman baıvekili M. 
Hitler tarafından ittihaz edilmiş 
olan seri ve merhametsizcesine 
tedabir, burada derin ve iztirap 
verici bir teıir uyandırmııtır. 

Pariı, 2 (A.A.) - Paris matbu
atı Almanya hadiselerini uzun u· 
zadıya mevzuu bahsetmektedir. 

Gazetelere göre, Almanyada, 
vultu bulan hadiselerin karıtıklığ ı 
büyük ihtiyat ve her halde müte
zayit bir teyakkuzu icap ettirmek

tedir. 
Debata gazetesi diyor ki: 
"Her ne oluna olsun bu hadise

lerde bathca Reichıwehrin par
mağı vardır. Hitlerin gizli mak • 
salları ne de olsa, bu karıtıklık • 
lardan çıkacak olan Almanya, es
ki milliyetçi Almanya olacaktır. 

"Le T emps,, gazetesine göre bu 
hadiseler bir ihtilaçtır ve tarihte 
bunun emsali görülmemittir. 

lntranıigent gazetesi de diyor 

ki: 
Almanyanın böyle karma karı

şık vaziyeti her halde esk\ veliah-

Avusturyada bom
balar patlıyor 

{Baş taratı ı nci sayıfada) 

Yakalanan bir bisikletlinin ü • 
zerinden, 40 kur§un çıkmı§br. 

Ecnebiler için de, mühim bir 
seyahat merkezi olan Tirol havali
sinde, elektrik istasyonları tahrip 
edilmiştir. 

Ancak en büyük istasyon, kü· 
ç.ük bir hasarla sırasmı savabilmiş 
tir. 

lnsbruk'ta, hükumet taraftarı 

bir gazete idarehanesinin damında 
henüz fitillenmi~ bir bomba bulun 
mu§ tur. 

Ba~vekil Dollfuss, Garbi Avus
turyada ~ elkirç'te, kendi taraftar· 
larından müteıekkil bir grupa bir 
hitabede bulunmağa gitmiştir. 

Bir çok kimselerin, bundan 
yirmi sene kadar evvel, büyük 
harp felaketi doğuran "Saray Bos
:ııa' da Avusturya Arıidükünün kat 
]edilmesi,, hadisesine benzer bir 
korlcu, vehim içinde bulundukları
nı, "Deyli Herald,, gazetesinin 
Vi ana muhabiri bildiri or. 

tı sevindirmektedir. O, beklediği 
saatin yaklaşmakta olduğunu gö -
rüyor, Almanya gene eski impara
torJulr haline avdet edecektir. 

Müellıfi: ishak FERDi 

Berlin, 3 (A.A) - Berliner Ta
geblatt, Alman milletinin Reisi
cümhur tarafından M. Hitler ve M. 
Göring' e yapılan teşekküre ittirak 
ettiğini yazmaktadır. 

Doyçe Algemeyne Çaylung di· 
yor ki: 

Hitler, Almanyada yapılmak İs· 
tenilen fena niyete müstenit spekü 
lasyonlara nihayet vermiştir. 

Hükumet, sükun ve uayişi iade 
ye lüzum bile hiasetmemiştir. Çün
kü sükun ve asayişin haleldar ol· 
duğunu kabul etmemiştir. 

Bütün gazeteler, M. Hitlerin 
kahramanlığının ve enerjisinin ec 
nebi memleketlerde dahi hasıl et -
miş olduğu iyi ve derin intibaı 

memnuniyetle kaydetmektedirler. 
Berlin, 2 (A.A.) - - Alman is

tihbarat bürosu resmen tebliğ e

diyor: 
Temizleme hareketi dün bit

miştir. Bu vadide bundan sonra 
ba~ka icraat yapılmıyacaktır. Bu 
suretle Almanyada emniyet ve in
tizamın iadesi için yapılan icraat 
yirmi dört saat sürmüştür. Bütün 
Almanyada aükun ve nizam hü • 
küm sürmekte ve bütün halk gö
rüLmemit bir şevk ile M. Bitlerle 
beraber yürümektedir. 

Berlin, 2 (A.A.) - Alman is
tihbarat bürosu maretal Hinden • 
burgtan M. Hitlere ve M. Göringe 
çekilen telgrafları neşretmektedir. 
Mare§al hiyaneti vataniye lahri -
katı kartısında gö&terdiği azim ve 
cesaretten dolayı M. Hitleri ve e
nerjik icraatından dolayı da M. 
Göringi tebrik etmektedir. Diğer 

taraftan M. Göbbels' de gösterilen 
inzibattan dolayı matbuata te§ek
kür eylemiştir. 

Berlin, 2 (A.A.) - Röyter a -
jansı muhabirinden: 

Hala kendi evinde nıevkuf bu
lunan başvekil muavini M. von 
Papenin yerine ccneral Goeringin 
geçmesi muhtemeldir. 

Rüstemin tahammülü kalma-! Arslan reis kaptan yerinden 
mııtı. Birden Ali babanın göğıün- 1 bağrıyordu: 
den iterek ayağa kalktı: - Ağzını da kapatınız o jhtiyar 

- Hali. Fatmayı mı sayıklıyor- tilkinin ... 
sun, mendebur tilki? Rüstem, Ali babayı söyletmek 

Ali babanın gözleri dönmüıtü.. kastile ağzını kapatmamıştı. 
Sırtını kamaranın yan direğine - istediğini söylesin.. Diyerek 
çarptı .. Canı yandı .. Tekrar Rüs· kamaradan çıktı. 
temin üstüne atıldı: Ali baba, kaptan mahallinden 

- Ben seni geberlmeğe yemin gelen sesin Anlan Beyin sesi oldu
etmitlim, bire çapkın! Şimdi de- ğunu anlayınca hayretle Rüıte

niz ortaıın~ayiz.. Yanımızda ne min arkasından bakarak mırıldan· 
Çar memurları var .. Ne de Ştanka. dı: 
Bu fırıat bir daha ele geçer mi? - Sende mi korsanlığa ba§la-

Rüıtem Ali babanın fikrini an- dm? 
layınca birdenbire kapıyı açtı ve Bütün gemiciler Rüstem'in em
kamaranın önünde nöbet bekliyen rile hareket ediyorlar, ne derse 
gemicilere tiddetle bağırdı: derhal yapıyorlardı. Ali baba vazi-

- Yakalayın !U herifi ... Çabuk.. yeti tamamile anlayamamakla be· 
Bağlayın kollarını... raber gemide Rüstem'in yüksek 

Kapıda duran silahlı nöbetciler mevki ve nufuz sahibi olduğunu 

hemen kamaraya daldılar ve Ali tahmin elmitti. 
babanın kollarına sarıldılar. Rüstem kamara.dan çıkarken 

Ali baba hala vaziyeti anlaya- gemicilere sert bir tavırla şu emri 
mamı§tı .. Rüstem'i bir içim suda verdi: 
boğacaktı .. Hiddetinden yüzü mos- - ŞimrHye kadar yüzlerce aile
mor olmuştu .. Avazı çıktığı kadar n;n ocağını söndüren bu adam hü
bağrıyordu: kumct taraf!ndan idama mahkum· 

- Bu çapkmın sözile benim dur. Onu geminin kömürlüğüne 
kollarımı na~ıl bağlıya bilirsiniz? alınız! 
Bu geminin suvarisi, kaptanı yok· Ali bP.ha korkudan tilrcmcğe 
mu? başlamıştı: 

Kamaranın önü kalabalıkle.ş- - Demek ki ben.i Petreı;burğ-

mı§tı. Gemi yavaı yavaı hareket dan Sivastopol'a dolapla getirtcn
1 

ediyordu. Tayfalardan bir kısmı sensin, öyle mi? Fakat · benim ne 
kamaraya girerek nöbetçi gemici- kabahatim var, RV.stem Bey?! Fat
lere yardım ediyor, diğer kısmı da ma'yı Çar'm elinden alım ve knçı
güvertede birbirlerine bakıtarak ran sen değil misin? Üstelik para· 
gülüşüyorlardı. ımı da bana verditmedin mi? 

Rüstem daha yüksek bir sesle Gemiciler Ali babayı fazla aöy-
haykırdı: letmediler .. R\i.ıtem kaptan ma-

- Haydi .. Çabuk olunuz ! U- lia lline çık rken, gaddar c irciyi 
zun yıllardan beri birçok kimsele- de kolları ve bacakları bağlı oldu· 
rin canım yakan bu gaddar esirci, ğu halde kömürlüğe aötürüp hap
bir çekirge gibi, üç defa, dört de- seailer. 
fa değil; yüzlerce, binlerce defa Türk konan gemisi Sivastopol 
zıpladığı halde ele geçmemişti. O- sularından ayrılıyordu. 
na dünyanın kaç bucak olduğunu Rüstem, mülazım Petroviç'le 
anlatacağım. ve:lalaşmıftı. Zaten Rüstem'in va· 

Gemiciler, egircinin kollarım zifesi , Rus korsanlarını Türk tm!a 
çaı-çabuk sardılar .. ipleri bacakla- rına sokmamaktan ibaretti. Rüs
rına kadar indirdiler .. Her tarafı· tem buna muvaffak olmuştu. 

m iyice iple doladılar. Petroviç uzun zamandan beri 

Türk sularına inmemitti. Halbuki 
(Ştanka) bundan çok daha insaf• 
sız bir korsandı .. Trabzon ve Hop• 
kıyılarına az mı baskın yapmı§tı? 

Rüstem, Petroviç'Je dost olduk• 
tan sonra bu tehlike tamamen or• 
tadan kalkmıt sayılabilirdi. 

Zaten Petroviç Çar (Nikola)yıa 
kartı isyan etmişti. 

Çar (Nikola) öldükten ve yeri
ne meşrutiyelperver bir hükumdar 
geldikten ıonra, (Petroviç) in hali 
koraanlığa devam etmeıi imkan• 
sızdı. 

Petroviç'in Petreıburğda yapı· 
lacak birçok işleri vardı. (Gizli ih• 
tilal komitesi) onu Petresburğdı 

iş başında görmek istiyordu.. Ve 
o, sarayın kanlı temeJlerini lemiı
lemek, Veliaht (Aleksandr) ın el· 
rafına hürriyetperver ve köylünürı 
hukukuna hörmet eder, halkın re
f ahını düşünür adamlar koymak 
için biran evvel Petresburğ'a git· 
meğc karar vermişti. 

Petroviç çok zeki ve uzağı gô• 

rüa· bir gençti. Petresburğ'a biraJl 
evvel gitmcğe karar vermekle be· 
raber, İGtikbalini düşünmekten de 
geri kalmıyordu. Petresburğ' darı 

Ali baba ile birlikte gelen Rus za• 

bitine iki maddelik bir teklif var•• 
kıssı tevdi ederek onu ilk \'asıla ile 
tekrar Petrcsburğ'a göndermişti• 

Petrovic, (Rus ihtilal komiteıİ 
merkezi) n~ gönderdiği mcktuptıı 
kısaca diyordu ki: 

Petrovic bu neticeyi görmederı 

donanmanın ba mdan ayrılmaya• 

cağını söylemişti. 

eliaht Aleksandr, e6ki .o· 
zündc duracağma ve tamamiJE' 
meşnıtiyetperver bir hiikCımdar o· 
lanı k kalacağına yemin etmeli, 

2 : Hus milletine bir heyannw 
rnc neşrederek istipdat i dares:niıı 
t amamile yıkıldığını, mcnılckPtitı 
1 adcma mesrutivctle idare cdiJc· 
ceğini ve hiçbir devlet mcmu· unuı1 
halka ic:kence va,ıınak ,ali'ihiyctini 
haiz olmadıı:mı ilim etmeli .. , 

Berlin, 3 Havas Ajansı bildiri- ~~~~~~~~~!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~ 
yor: M. Fon Papen'in mevkufiyeti Valence, 3 (A. A.) - Alman· ı .• t'mıfb. Kari Ernst aou dakikaya Yalnız Frnn:u z matbuntının ve 
bitmiştir. Bugün Neudeck'e gide. ya konsolosluğu öı;ıünde bir bom- lrndar masum olduğunu haykırdı.! lJilhaasa Tan, Deha, !ntran!iİjntı 
cektir. ba patlamııtır. Camlar kırılmıştır. Gözlerine bağlanmak istenilen ha gazetelerinin de iddia ett" l : lcrİ 

Berlin, 3 _Havas Ajansından: Paris, 3 (A. A.) - Havas a • ğı reddetti ve huau&i kıt'alara veçhile Hitlcrin mevl<İ; m t' nerı 
Berlin ve Brandeburg hücum kıta- jan.sının Berlin muhabiri bildiri - m,.nsup üç zabitin kurşunlariyle saraılmı§tır. Ve bu snrnın :ı Al " 

Yor ·. ces·ırane o·· tdü. a d'· d 1 · · ... e ları matbuat bürosu dağıtılmı§, bü m nyanın unya a u vnzı}·e •• n 

ro şefi idam edilmi!tir. Cumartesi sabahı, Ceneralin !:-ıtihar etmeyi reddeden yüz • tesirden hali kalmıyncalttrr ! 
kö§künün önünde bir otomobil başı Roehm de ayni şerait altında Amerika ve lspan)•ada I·ft lcr 

Berlin, 3 (Radyo).- 1932 se - d d Ş r · . d k l k iJ"-m edildi. h 
nesi sonuna kadar, milli aoıyaliıt ur u. o or yerm e a ara o • aley ine yapılan nümayişl er bir 

tomobilden birisi indi. Sabık bat· Alman menabiincfon gelen ha.. cihetten ~ayam dikkattir. 
fırkası katibi umumiliği ve Hitle- -s 

vekil salonda zevcesi ile beraber berlere rağmen, vaziyet hala müp Almanya ve dünyada yeni ve 
rin bizzat muavinliğini yapan ve 

bulunuyordu. Ziyaretçi içeri alın- hemiyetini muhafaza etmektedir. ıiyaai mühim hadisele r karşısın• 
son zamanlarda fırka liderleri ve 

dı ve derhal silah sesleri duyuldu. Nasyonal - Sosyalistlerin en mü - d Lf h ld Al k .... 
Hitlerle arası açılan Gregor Stra· Ayni zamanda, yabancı •ahıa ko • him merkezlerinden biri olan Mü- ayız. r er a c man va ayıı 
ser 

1
• ve Berlin hücum kJlaah ku- "t nin bilha!sa İtalyan siyaset"nde 

§arak kötklen çıktı, otomobile nihte dün mühim hadiseler olmuş mühim akisler uyandll"acağ ı ve 
mandam Kari Ernerst kurşuna di· bindi ve otomobil derhal hareket tur. 

1 

Fransanın mevkiini kuvvetlendi· 
zilmişlerdir. 

etti. Bütün bu hadise birkaç da - Viyanadan bildirildiğine göre receği muhakkaktır 
Nevyork, 3 (A. A.) - Havas kikada olmuştu. Ceneral derhal silahlarından tecrit edilmek iste - _____________ _...

1 

ajansı bildiriyor: öldü. Zevcesi karnından ağır su- nilen Hitlerci hücum kıtaatı mu· 
: . :ıerikanın muhtelif şehirle " rette yaralanmı~tı. Hastaneye gö- kavemet göstermitlerdir. Bunun 

rinde bilhassa Cleveland ile Şika- türürlerken yolda öldii . Ceneralin üzerine ordu harekete geç.mit ve 
goda Hitler aleyhtarı nümyi!ler on beş ya~larında olan üveği kızı tiddetli müsademeler olmuıtur. 
yapılmıttır. aklını kaybetti. Diğer Alman şehirlerinden ve 

Berlin, 3 (A. A.) - Cumartesi Eerlin ve Brandebourg hücum bilhassa Berlinden buna mümasil 
gününden beri hakkında. kat'i bir kıt'aları şefi Kari Ernıt'in idamı haberler gelmektedit. Yeniden 
malumat olmıyan Prens Augusle şu suretle oldu: birçok mühim rüeıa kurşuna dizil 
Vilhelm'in serbest bırakıldığı ıöy· Bir eğlence seyahati için Ba- miştir. 

lenmektedir. M. Goering bizzat leares'a gideceği esnada tevkif e- Ordunun şimdilik Hitler reji • 
kendisini sorguya çekmi§lİr. Ni - dilen Ernst Berlin civarındaki es· mine sadakatta devam etmesinin 
hayet1 prensin suikasle i§tirak et- ki Lichterfels küçük zabit mek- ehemmiyeti inkar edilemez. Or -
mediğine kanaat getirilmiş, ser - tebine götürülmüştü . Orada evve- duya ve Göringin temsil ettiğ i ıa· 

best bırakılması için bir emirna - la sopalarla döğüldü. sonra bir du ğa müteveccih hizbe İ!tinat ettik· 
me imzalanmıştır. Prensin hali • var clibinc süriiklendi. idam emri çe Hitlerin ~imdilik mevkiini mu~ 
hazırda Potsdamda olduğu bildi- verilmişti. Hiçbir muhakeme ol .. ~ hafaza edeceği şüphe$izdir. 

1 
rili or. 

Sark Demir 
Yollarında 

- ua, l.ı rllfı ı inci "n) f,ıda-' 

" Atölyelerindeki rnalzcme)'i 
kacırmak te;ebbüsünde olduğıJ 

hakkında 3 temmuz 1934 tarihli 
Cümhuriyet ve Republique gaze
telc:_rinde Şark Demiryolları alef 
hine yapılan neşriyatın kat'iyyeı1 
mugayiri hakikat olduğu ve hcf 
türlü esnstan ari bulunduğu be I 

yan olunur.,, 
İstanbul, 3 temmuz 19sA 

Şıuk Demiryollan Müdiriyet 
imza: Pascal 
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Yirmi defa mükemmel traş olduktan sonra bardakta bileyerek tekrar tekrar yalnız bir acl~l 

HASAN ıraş bıça(ji/e Aylarca Traş Olmak Mümkündür. 
Bu fevkalade Haıan trat bıçağının ty1e meziyetleri vardi'!' ki uymakla tükenmez. Bir a•lel Hasan bıçağının, bir, iki, üç, dört nu. 

maralı gayet keıkin taraflan vardır. Her bir numara ile bet gün arka arkaya sıra ile traı olunuz ve birnumaralı taraf körlenmeden i.~inci 
numaraya geçmeyiniz. Birden dört numaraya kadar bıçakla li.akal yiw-mi defa trat olursunuz. Sonra alelade bir bardağın içi toparlak ta 
rafma ffa'l&ll traf bıçağmı kuvvetli ıürterek eıkiıi kadar keıkin bir hale ifrağ mümkündür. Bu ıuretle yalnız bir adet Hasan traf bıçağı 
ile aylarca huzur ve nete içinde trat olacabrmz . 

Basan 
Bir Adedi Beş 

• • 
ısmıne ve Markasına Dikkat. 

Kuruştur. Hasan Ecza Deposu. Toptancılara Tenzilat. 

ıı-.. ıı~m11a .. ııı •••ı-111-1111•ıııııııı•ıı~~ııııı~ııııım~ımmııııımıınıııı~mııııımıııı-

l S ta aba I Ve Trak1a Şeker Fabrikaları 
,ırk Anonim Şlrketlndenı 

Fabrikamızda çıkarılmağa batlanan yeni ıene mahıulü toz ve kesme tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her istiyene 
ıablmaktadır. Fiatlarımız eıkiıi gibidir. Yani lıtanbulda Sirkeci iıtaıyonunda veya depolarımı:zda araba veya kayıkta teslim 

~uunl~B Kristal toz şekerin kilosu 36,1s ~ıı~ıttı Hp 11teriı ti!osu 39,so KurHtur. 
- Ancak en az bet vagon tekeri birden alanlara vagon bqına bet liraindirilir. lıtanbul haricindeki yerlerden yapılacak, ıiparitler bedelinin yüzde yirmiıi petin ve üıt 

tarafı hamule ıenedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir.Depodan itibaren bütün maaraflar ve mes'uliyet müıteriye aittir. Gönderilecek mal !İrket tara 
fından müfteri hesabına ıtgorta ettirilir. Siparit bedelinin tamammı ıönderenler için ıiıorta ihtiyari olduğu gibi en az bet vagon ıiparit ederek bedelinin tamamıni 
Petin ödeyenler vagon batına bet lira tenzilattan iıtifade ederler. 

Adreı: lstanbulda Bab~ekapıda D6rdtıncll Vakıf Han. No.40·30. Telgraf adresi: lstanbul, Şeker. Telefon No. 24470. F.T.2 

11.mıımmıımı~ıııııı 
!ılı 1 I• il 11 1 ' ' ' 

1 1 il ,ı' ı ı'lı ', 1 ', •• :. 'i ' 1 
1 ' ' 

1 
' 1 " ' 1 " '" ' _=; ,ıııı 1

1!:1 11' i 1' ı:ıı .ı: il ıı 1ı ' ,,ı: 1 '·ı':' 11" :ıı 'il:. 1ıı,11ıı 
111 ,' ' 1 ı' 1 1 ' ' - l, ı ,, ' 1 1 1 

Kasa: 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

28/6 ı 1934 vaziyeti 
AKTiF 

Lira Lira 

Şirketi Hayri yeden : 
Bot•ıiçi vapurluına mabıuı yaz tarifesi Temmuzun 5 inci Per

ıembe aababandau itibaren tatbik edilecektir. 

Tarifeler gişelerde satılmaktadır. (869) 

Tt:JQKiVE 
;;::rı .~!~~.~ .. 1.:.1~:·671 1L!~·490.477.63 
Ut kb ·- • ..u..~Q{)B -a 11 ....................................... .. ~l1~~M. i9 

I S 000.000. -
663.91400 2.JRAAT 

Dahlldekl Muhabirler ı 

T 2.515.004. -Aftıa : Saft l\g ........... l 788-024 ' L 
ürıı lirası ............... . . ....... " 1 130.334 26 

Hariçteki Muhabirler : 

Altın: Safi kilogram 3.745- 146 ll 5.267.859. 04 
Altına cahvili kabil Serbest dövi7.l cı 1 4 275.225. 95 

H•zine Tahvlllerl ı 
Deruhte edilen evrakı naktiye 1 
lı &f1ı 1ıtı ! L.158. 7 48 563. -
Kanu~un 6 ve 8 inci mıd· 
delcrıne cevfi kan vaki tcdiyaı .. 9 379. 563.-

Se~edat CUzdanı : 
~azı ne bonolan · .. . ........... ~ L. 3.830.870 -

icarı senetler ............. ... ... ~. •. 2 68T.45:5 .50 

Esham ve Tahvilat CUzdanı: 
Deruhte edilen evrakı na.biye 
karşılı~ı esham ve tahvil!t 
it'b • E 1 arı kıymetle l · ... · · ·· ·· ·· 1 ., 27.627.370 22 
.sham n Tahvi!At ' 3 ·'7180625 Alt ... ·· .... 
H 111 ve d8vlz Uzerlne avana · · · · .. .. 1••edarlar-................................ .. .. .. .... . 
muhteur .. 

Yek On 

Tedawlldekl Baakaotlara 
Deruhte edilen evrakı nıktlye IC... l 5!1748 563.
Kanunun 6 ve 8 inci madde-

·3 645 338.26 lcriııe tevfikan vaki tcdiyaı 9.379.563.-

9 .543 084.99 

l ıf,g 369 000 -

31.099.J 76.47 

205~91 
4500000-
911138089 

249.883.857.84 

Deruhte edilen evrakı naktiye 
bılayesi .................................. . 149.369 ooo.-
K:ı.r~ılığı tamamen altın olarak 
tedavüle vazedilen ................... ,L 

, ____ _ 8.688.000.- 158.057.0JO-

TUrk Lirası Mevduata : 
Vadesiz ................ --··-·· ı 
\ 7adeli ................ __ _ -----

22.294.666.56 
22.294.666.59 

Döviz Mevduatı ı 

~:::~iiz ::::::::::::::~:=:::::::::: 1 8.47S.699.-0I 
1.901.761.62 10.377.460 63 

4349081635 

YekOn 49.883.857.84 

2 mart 1933 tarihinden itibaren: 

lakonto haddi yUzde S 1·2 - Altın Uzerlne avan• yUzde 4 1·2 

Kiralık Ev 
iki odadır. 

Kumkapı Nişancası Havu 1 

iş veriyorum 
San'at öğrenmeğe heveıli on 

bet on alb yatlarında çahtkan bir 

HABER 
Akşam Postası 

BANKASI 

Mühre sokak No. (5) z u 
DiKKAT: Pazartesi Perıenıbe 
.k'd ıaat 
ı ı en sonra aynı numaraya -u" 

erkek çocuğa ihtiyaç vardır. Yeni· 1 darebaneıi: ISTANBUL AN 
KARA CADDESi 

postahane ııraıında Anadolu tap-j reıpaı Adrtı11I: tSTANBUL BAHEH 

İstanbul Birinci Yenileme Bü • ken büroca otuz gün müddetle ila 
••• racaat. 

k:ı imalathanesine müracaat.. Telefon Tazı: mtt idare: ı.ıs10 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

Habıtli, Ankara cad·lrsı No. 60 
~:cler~n . 22565 

HABER gazetesi 
l!I yazısı tah:li kuponu 
isim . 

Gayet havadar ve nezareti fev· 
kalideli Aya&afya tramvay iıtu • 
Yonu köte batında 2 numaralı ha • 
va gazi, elektrik, terkoılu, 4 odalı 
bir daire kiraya verileceğinden ka 
pıcıya ve altındaki mahallebiciye 
ve pazarlık için Galata Melek Han 

I 7 numaraya müracaatları. 2682 

r- '\ 
ABO"E ŞERAiTi 

ı ı e u aylık 

TUrktye: 110 sacı 880 llŞO a,.. 
Ecnebi: 150 •to 1.0 1110 

ıLAn TARiFESi 
ncıare& U&nlarınm ubrı ı:ı.ao 
Reıaml llAnlar 10 kuruıtur. 

Sahibi ve Netriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

llluddltJ ,er: (\'..\KIT) lla&baaal 

roıundan: 

Vanlı Etem Efendi ile tüccar· 
dan Kasım Abdülgani Efendi ara· 
undaki davanın yenilenmesi esna· 
aında. lstanbulda Asmaalhnda Ça· 
vu~batı hanında 11 numaralı yazı· 
hanede mukim tüccardan Abdül· 
gani Efendi hakkında mukaddema 
Asliye Birinci Hukuk Mahkeme· 
sinde ikame edilen davaya ait dos 
ya ve teferruatı adliye yangınında 

1 
yal"rr~ı~ ve vaktiyle ilanen tebliga 
ifa lrdındıiı anlatılmıt olmakla bu 

nen teblirat ifasına karar verilmit 
oJJuğundan yenil~menin icra11 için 
tayin olunan 24 - 10 - 934 tari
hine müaadif Çartamba günü saat 
14 te Yenipoıtahanenin birinci ka 
tında bulunan birinci yenileme bü 
roıuna gelmediii veya vekilini gön 
dermediii takdirde 2367 numara· 
1ı kanunun 6 ncı maddesine tevfi· 
kan gıyabında muamele yapılıca
ğı tebliğ makamına kaiM olmak Ü· 

zere ilin olunur. (853) 



Türk-Yugoslav 
misakı Belgratta 

tasdik edildi 

Çocuk 

Sahifesi bilmecesinde he
diye kazananların listesi 

Kaprt P oıtal kazananlar: 
101 - Konyalı Ada Mazok, 102 -

Trabzonda Tahsin, 103 - lıtanbul 24 
üncü mektepten 139 Nihat, 104 - Or· 
duda Derviı zade Cevdet, 105 - Is • 
tanbul 24 üncü ilk mektep 147 Şöh • 
ret, 106 - İstanbul 55 inci mektep • 
ten 352 Eliya, 107 - Kuruçeıme Ha
mam ıokak 40 Suzan, 108 - Çarıı • 
kapı Kalpakçılar 207 Ahmet, 109 -
Cümhuriyet orta mektepten 13 Fikret, 
110 - Beyazit Soğan ağa mahallesin· 
de 19 Velittin, 111 - Mevlanekapı • 
da Felek sokak 4 Hüseyin, 112 - lı

tanbul kız lisesinden 799 Neriman, 
113 - Beylerbeyinde 27 inci mektep· 
ten 27 Nermin, 114 - Beyoğlu Ce -
malbaıı 3 Nermin Ziya, 115 - Eıayan 
mektebinden 4 üncü sınıfta Ağavni 

terziyan, 116 - Kınalıada Latife, 
117 - 3 üncü ilk mektepten Necdet 
Kubilay, 118 - Y edikulede Narlıçeı· 
mede 2 Saliha, 119 - Karagümrükte 
Farı Beyin oğlu Oğuz, 120 - Kasım· 

paıada Hasköy caddesinde 30 Naim, 
121 - Sen Jorp A vuıturya mektebin· 

den Jak Sebach, 122 - Yüksek kal· 

dırım Lehli havra11 Haham mahdu -
mu Bentamin Segal, 123 - Edirne • 
kapı Hançerlikilit ıokak 39 Daniyal, 

124 - Artingertaran mektebinden 
Nar1dı Filiposyan, 125 - Şirketi Hay· 
riye fabrikasında Fikret Muhittin, 

126 - Beyoğlunda ıütçü Yusuf oğlu 

Aptullah, 127 - Göztepede 38 Sühey• 
la Mehmet, 128 - Unkapanmda Kı· 
rıkçeımede 11 Samime Behice, 129 -
Galata Musevi cemaati mektebinden 
150 Nesim, 130 - Edimekapı Salma· 

tomrukta 5 Mari, 131 - İstanbul 7 
inci mektepten 43 Ahmet, 132 - Ka
ıımpqa Zincirlikuyu 264 Aliye, 133-
Kaınnpaıada 21 Mualla, 134 - Ni • 

ıantq Kız orta mektebinden 381 Ne· 
zahet Şevket, 135 - İstanbul kız or· 
ta mektebinden 220 Fethiye, 136 -
Istanbul kız muallim mektebinden 47 

iffet, 137 - Babıali caddesinde 60 
Necli, 139 - Fatihte Çarıambada 44 

Mu:ııaffer, 140 - latanbul gümrük 
muhafaza motöründe Göztepeli Rid • 
van, 141 - Kuzguncukta 214 Kuleli 

askeri talebisnden Ihsan, 142 - Şiıli 
Tramvay deposunda vatman 149 Sait 
143 - İstanbul 24 üncü mektepten 
Sal&hattin Ahmet, 144 - Kaıımpaıa 

Küçük Piyalede 5 Tünay, 145 - Ni
ıantaı kız orta mektebinden 384 Za
hil Ziya, 146 - Balatta Ayan cadde· 
sinde 68 Kahveci Nuri, 147 - Bey • 
oğlu Asmalı mescit 49 Levi Apraha • 
miyQ, 148 - İstanbul Makasçılarda 
17 Boğus, 149 - Be,iktat Yıldız Ha· 
Jdmiyeti Milliye yatı mektebi müdür 
muavini Sabri Beyin kızı Sabahat, 
150 - Beyoğlu Papasköprüsü 1 Gar
pis Şiımanyan Bey ve Hanımlar .• 

lspartada açılacak gül 
yağı fabrikası 

Ankara, 2 (Hususi) - Ziraat, 
Sümer, İ§ Bankaları önümüzdeki 

sene mahsulüne yetitmek için Is· 
partada açılacak gül yağı fabrika-

sı üzerinde müzakerele devam e
diyorlar. Ticaret mektebi mual • 

lim1erinden kimyager Halit Bey 
müzakerelere iştirak için buraya 

çağnldı. 

Nafıa vekilinin seyahati 
Ankara, 2 (Hususi) - Nafıa 

Vekili A1i Bey İzmir seyahatini 

"Eyvah .• Şimdi kafam kesilince sarığım da yere düşecek 
ve İçindeki mektup meydana çıkacak •• ,, 

Yazısı bu nüshamızdaki (Haberin Hikayesi) dir. Resimli hlkayele - . 
rimiz birer günlüktür, yani mabaatsrzdrr. Gazetemizde her giin böy
le bir hikaye vardır. 

lngilterede yaşı on yediden az olan
ların pilotluk etmeleri yasak 

lngilterede, 17 yaşından aşağı 1 
hiç kimsenin tayyare idare etme
ıine müsade edilmemesi hakkın .. 
da Hava nazırlığı bir karar itti .. 
haz etmitlir. 

Bu kararın, geçenlerde kaza ne
ticesinde ölen 16 yaşındaki çocu• 
ğun bu feci akıbetinden sonra a
lındığı ihtimali reddedilmekte -
dir. 

16 yaşındaki çocuk, uçuşundan 
hemen on dakika kadar sonra tay 
yaresi tepesi aşağı yuvarlanmak 
suretiyle, yere saplanıp kalarak, 
yapayalnız ve tecrübesiz bir uçu-

§Un cezasını görmÜ§tÜ. 
Fakat hava nazırlığınca alman 

kararın, bu vak'adan birkaç gün 
evvel tesbit edildiği söylenmekte· 
dir .. 

17 yaşından aşağı, kimse, pi • 
lot vesikası edinemiyecektir. 

Hiçbir genç, 17 yaşına girme -
dikçe, tecrübe hile yapmıya me .. 
zun değildir. 

Büyük tayyare müesseselerin • 
den birinin yüksek bir memuru 
bu hususta şunları söylemiştir: 

"Bu, çok iyi bir hareket oldu. 

Gençler, vakit buldukça, suya ör
dek dalar gibi havaya yükselme .. 
ye başlamışlardı. Fakat kız olsun, 
erkek olsun, muayyen yaşa gelme· 
dikçe, hüküm verme kabiliyetleri 
inkişaf etmiş sayılamaz .. Binaena
leyh, kendilerini tehlikeye atıyor .. 
lardr.,, 

... . . 
lngilterede yeniden bir tayya

re kazası olmuş, iki tayyare, hiri
birine çarpmıştır. Ka-za; üç kişi • 
nin havada yanarak ölmesi ve hi· 
rinin mucize kabilinden paraşüt
le kurtulmasiyle neticelenmiştir. 

SPOR 

Yunan takımı 
gün geliyor 

Önümüzdeki cuma günü 
lacak büyük spor bayramı 

Galatasaray klübü bazırhkl 

devam etmektedir. Taksim at 
da yapılacak bayram halak 
şimdiye kdar hemen heme 
mediği zenginlikler ve yenil 
camidir. Bayrama klübün 
ve yeni ıporcularımn geçit 
ile haşlanacak, bundan sonr 
letizm hareketlerine geçile 
Atletizm müsabakaları Y 
Bulgar, Yugoslav ve Rumen 
lerinin en belli baılılarrnın 
kiyle yapılacağı için pek par 
lacaktır. 

Bu müsabakaların halk 
fından kolaylıkla görülm 
hususi tertibat alınmııtn. 

Son hareketi Galatasa 
Panatinayikos maçı teşkil e 
tir. Yunanistanın en kuvv 
kımlarından birisini vücud 
ren Yunan fütbolculan hu 
at dörtte Pireden şehrimiz 
ceklerdir. Dün kendilerind 

"- Yarın saat dörtt~ gü 
tanbuldayız. Türkiyeye se 
mizi getirmek için bu saati 
sızlıkla bekliyoruz. Mubah 
mealinde bir telgraf gelmi 

Yunanlı futbolcularmı 

kendisiyle karşılaşacak ola 
tasaray ve Beıiktaş klüple 
tımda iarşılşıyacaklaraır. 
de bu kartılama resmine 
sporcularımızın iştirak ede 
ni ümit ve temenni ediyorl ..... 

Bugün gelen Yunanlı sp 
arasında koşucu LLaLmhro 
kulas da vardır. 

Arabistanda s 
muahedesi 

Arabistanda lbnissuut ile 
Yahya arasında yapılan harple 
hayet sulh ile neticelendiği m 
Fakat yemenliler ile Hicazlılar 
da aktedilen sulhün şartları h 
§İmdiye kadar kati malUınat g 
ti. Vaziyetin bu cihetinden do 
kıa gayri muvafık bazı ne§riya 
ku bulmuştu. 

Son gelen Avrupa postası 
lbnissuut ile imam Yahya 
İmza olunan muahede Londra 
redilmiştir. 

Bu muahede ile her iki tar 
lıklı olarak birbirlerinin istik] 
nımakta ve tahdit edilen budu 

lngl·ıterede kuraklıktan Cüret ~: ;::u~::~:ı.::::.:·k~:. 
deruhte cylemektedirler. Her ..,,, 1 dan bir manzarayt gösteriyor. 

S ıl unra yagm ur ve se .. 1 ·ı· beler bu resimde görülen bina} "' ngı iZ nazırının ma yan etmişti... . , . . . • • d· } raf, kendi topraklarında bazı 
Son gelen Avrupa gazeteleri, ln- ı 

gilterede uzun bir zamandır hü
küm sürmekte olan kuraklığı mü ·I 
teakıp, birden ortalığı alan sel, fır
tma hakkında mühim tafsil at ver-
mektedir. 

sıkletler tedrıcen hıç ışlıyemez ha· dalyelerını çal 1 ar olan siyasi suikastleri bastı 
le gelmişlerdir. ı devilerin bir taraftan diğeri 

Bir kilise, yıldırım isabetile ta· lngilizce (Deyli Heralt) gaze · etmelerine mani olmağı ve a 

vanından tutuşmuş ve yanmağa tesi, İngiltere Maadin Nazırının e· olur ise zarar ve ziyanlan taz 
b:ışlamıştır. vinde şayanı dikkat bir hırsızlık meği taahhüt eylemektedirler 

Muahedenin en dikkate de 
Gene Surrey havalisinde, yük- yapıldığından bahsetmekte ve na· ti lbnissuut ve imam Yahya 

Surrey havalisinde s!ra ile ev· lü bir kamyon, sular üzerinde ka· zırm harp madalyelerinin çalındı· !erinin, bu iki devletten biri 

ler, bir taraflarından yıkılmış ve yarak, bir dükkana çarpmak sure· ğmı bildirmektedir. füni haleldar edecek ve zorlu 
içerlerine su dolmuştur. tile parçalanmıştır. cak bir tarzda üçüncü bir 

Hırsızlık güpegündüz olmuş· ı ki d • ı 70 yaşında bir ihtiyara, birden Dört ufak çocuk, gezdirilmekte an aıamıyaca arına aır 0 an 

bı·r yıldırım düı;.müş ve apansız olduğu arabalar içinde yaralanmış tur. dür. 
~ Bir taraf haricin tecavüz· 

yakmış kavurmuttur. lardır. Hırsızlığın yapıldığı esnada, ruz kalınca diğer taraf kati s 

Bir çok havalide yollar baştan Yağmur selleri bir rnıntakada nazırla karısı, Avam Kamarasının taraf kalacak, manevi yardım 
başa derince bir su tabakasile dol- yüzlerce metre mesafeyi kaplamış taraçasnda, çay içmekle meşgul nacak ve düşmanlık diye tavs 

~~----------------·'--------~·----_...--~ı--..._ .......... &.!...w.......ı..ı----!U.....L-...ı.....-1-ı..-1...---"-ı---------1--eak harekP-tlerden kacınacakt 

meclisin tatilinden sonraya tehir 

etti. Ali Bey bu seyahatinde yeni 

yapılacak Afyon - Antalya hat-


