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Zelzele sahasında dolaşış 
, ' Gazetemiz üç 

yaşını bi~irdi 
Haber, bugün üçüncü ycqı

nt bitirip yann dördüncü yılı
na ba•ıyor. 

Bu kısa vakit içinde lstan
bulun en çok satılan gazetesi 
olmaklığımız, okuyuculanmı • 
zın bize gösterdikleri bağlılık 
ve sevgiyi anlatır. 

Bundan dolayı duyduğu • 
muz sevinci söylerken ulusu -
muzdan gördüğümüz bu gü • 
zel duyguyu gelecek yıllar i
çin:le de bozmamak, onu art
tırmak için elimizden gelen 
her §eyi yapacağımızı açıkça 
bildiririz. 

Haber, her vahit, ulusal 
yolda ve önderlerimizin izin • 
den yürümÜ"fÜr. Onlann bu 
yurda verdikleri "Dü§üncesini 
açı' ça söyliyebilmek1 gördük -
lerini olduğu gibi anlatabil • 
mek,, amacından ayrılmamı~ -
hr. Belki bu amacı en temiz 
y:ire' le gözliyerek ona var -

l
mak İçin ,~b~ıyanlann ön 

1 
•ırcuına 11~mf.ftir. 

(Devamı 14 nncn de) 
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Soğu lar 
er er e müthiş 
bir şeklldedlr 

Ankara, 9 (A.A.) - Ziraat 
YeJtaıet · eteorolojisinden alı 
lla.n malUnıata göre, son 24 saat 
İçinde hava suhunetinde büyük 
bir dü§üklük olmu§tur. Orta A 
lladolu alanı üzerine kuvvetli bir 
Yüksek hava tazyikinin oturma - . 
•ında nötürü suhunet düşüklüğü 
Ve soğuk hava adeta bir soğuk 
dalgası tekline gelmi§tİr. Bu sa
hah en dütük suhunet sıfırın al -
tında olmak üzere Boluda 28, 
k~tamonuda 27, Sivasta 22, 
Anka-ra ve Afyonda 21, Çorum -
da 20, Yozgadda 19 santigrattır. 

Bundan ba,ka aldığımız ha -
'berlere göre Yugoslavyada sıfı • 
:t'tn altında 27 ve Rusya da ııf ırın 
lltında 40 der:ecededir. 

Kastamonuda 
kaatomonu, 9 ( A./ii...) - Kar 

)a" 
d ııtından sonra 22 dereceye ka-
ar varan soğuktan ötürü ilk mek
~!er kapanmı§hr. Birkaç yıldan 

rı !ehrim · zde bu kadar §iddetli 
'°iuk görülmemiştir. 

Çankırıda 
liinÇankırı, 9 (A.A.) - Dört 
el den beri soğuklar §id.:!etle 
d e~-..ı etnıektedir. Soğuk sıfır • 
aıı •t"iı 18 ile 20 arasındadır. 

Aınasyada 
h. dAınaıya, 9 (A.A.) - Hava 
ır en h· 

f I •re ıoğudu. Derece sı -
ıra b 21 e d·· .... A 

d • U§mustu. masya -
a tıınd· ~ ıye kadar böyle dondu · 

rucu ıofuk .. .. 1 ......._ goru memittir. 
1 uı ımı nunmn•mmrıwt 

Çocuğile koyun 
koyuna ölen ana 

····················'··················--·-··········-·-·-·· .. ····--···-··········-·····-···-·-.. ·····-· i Büyük Kaya Parçalan Adadan 5 

~ Ayrıldı, Denize Yuvarlandı ~ 
=····-··--····---··················· .. ··········································~······· ........................ : 
Şehrimiz de dün birçok seferler sarsıldı 

Sarsıntı içinde kalan Çanakkaleden bir görünü§ .• 

Hayıraız adada sis düdüğünü 
yapanlardan Kegork 

Antalya vapuru süvariıi 
Sezai Yılmaz .• 

Erdek, 9 (Hususi muhabiri - on bir köy halkını tehdit ediyor. 
mizden) - Zelzele sahasında - Erdek kaymakamının reisliği al-
yım, Mannaraya gittim, geldim. d 

bn a bir heyet durmadan çalı§ • 
Orada zelzelenin yaptıklarını 

makta, halkın derin korku ve hegördüm. Zelzele Kapıdağı ya • 
nm allasiyle Erdeğin Marmara yecanını yatışbrmakta olduğu 

nahiyesi adalarında hala devam gibi her türlü yardımlarına da 
~diyor. On bet, yirmi dakika ara ı ko§maktadır. Hilaliahmer de bü
ıle korkunç seslerle adalar sal - yük yardımlarda bulunmakta -
}anmaktadır. Fırtına, soğuk, sarı dır. 
smb bu adalar üzerinde oturan (Devamı 14 üncü de) 

Denizaltı genıimüz 

-······j:f"Aj~fE""R""""-··-- ispanyadan yeni alınan denizalı. gemimizin, limanımua getirildiği-
lstanhuld • · k B • a en çok sablan ni dün yazmı§tık. Bugün re5mını oyuyoru:z. u ay içinde gcminın 

~~tedir ilanlarını , "HA- teslim alma muamelesi ile uğrcqılacak, ıonra, merasimle emgiye ad 
......... " • verenler kcr ederler. : konacaktır. Yeni denizaltı gemimize ne ad konacağı henüz belli olma-

......... •••••·•··••• : b "1 . d k .. .. l k d" .................. -........ maklabera er, zmır,, a ı onacagı ıoy enme te ır .... 

Eldeki fındık stoku 
1 Yakın bir zamanda çok iyi 
fıya~larla satılacağı muhakkak 

Gire•onda fındık mahmllerimiz 
kurutulmak üzere 5erilirken .•• 

Aldığımız malfunata göre 
memleketimizin bütün fındık 
stoku 3000 ton gibi küçük bir 
miktara inmittir. Yılbatı sonu ol
masına rağmen bu ba§lıca ihraç 
maddemizin fiatleri yükselmek· 
tedir. 

Son toplanan malUnıat, dün • 
ya fındık stokunun mü.ta.hail 
memleketlerde 17 bin tonu geç • 
mediğini göstermektedir. Bu sto· 
kun 3000 tonq Türki ·.-.de, 10 bin 
tonu ispanyada, 2000 tonu ltalya 

. 
da ve 2000 tonu da Kafkasya 
dadır. 

Diğer fındık müstahsili mem-
leketler döviz vaziyeti itibariyle 
müstehlik piyasalara bilhassa 
Almanyaya istedikleri şekilde 
aatıt yapamamaktadırlar. Elinde 
büyük bir stok bulunan Is 
panya atıl bir vaziyette kalmak -
tadır. Buna mukabil en müsaid 
ıabf vaziyeti bulan memleket -
mizdir. Bu itibarla önümüzdeki 
aylarda eldeki stokun çok iyi fi· 
atlerle satılabileceği muhakkak 
görblmektedir. 

Hoptman masum mu 
Suçlunun avukatı masum oldu-

L&val ğu~~ _isb~t ~de· 
cegını soyluyor ve 

Fi an den 
Bu ayın 20 sinde Lon· 
drada bulunacaklar 

"Royter,, Ajansı Paris muha· 
biri bildiriyor: 

Fransız Başvekili Bay Fli.n • 
den ve Dıt l~leri Bakanı Bay Li.
val'in Londraya bu ayın yirmi · 
sinde gitmeleri bekleniyor. 

Bu tarihte gitmezlerse, bu ay 
çıkmadan önce muhakkak gide • 
ceklerdir. 

Cenevrede görülecek i§ çok 
oldufiu için, Londraya gitme ta -
rihi tam tesbit olunamamakta -
dır. 

T. Rüştü Aras 
Bay Y evtlçle iki 

defa konuştu 
Bclgrad 10 (Gece yarısın • 

elan sonra, telefonla) - Bay 
Rü§tÜ Ara5 bugün bur.:ıda Yu· 
goslav •altanat r.aibi Prens 
Pol tarafından kabul edildi. 
Yugoslav Baıbakan ve Dıı Ba· 
kanı Bay Yevtiçle Türkiye Dıı 
Bakanı, iki memleketi alaka -
/andıran mühim bahisler üze -
Tinde iki görü§me yaptılar • 

Bay Rü§tÜ Araa akıam Bel· 
graddan ayrıldı • 

Müdafaa Vekili Reyli •• 

lngilizce "Sunday Express,, 
gazetesi, Amerikalı tayyareci 
Lindbergın çocuğunu kaçırıp öl • 
dürmekten suçlu Alman maran
gozu Hauptman'ın müdafaasını 
yapan avukatla konu§muıtur. 

Avukat Hauptman'ın masum 
olduğunu söylemektedir ve mü -
dafaasını bu yolda yapacaktır. 

(Devamı 14 üncü de). 
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Hlndistamn ikinci 
Gandisi 2 seneye 
mahkt1.m edildi 

Son zamanlarda Hind,standa 
yeniden karı1ıkhklar olmağa 
başlamıştır. lngilterenin Hindis· 
tana vermeği vadettiği kanunu 
esasi Hindlileri hiç memnun et • 
memiştir. Bu memnuniyetsizlik • 
lerin verdiği birinci neticede 
Bombayda 200.000 amelenin 
grev ilan etmesi ve Gandinin 
\unların başına geçmesidir. 

Fakat meselenin asıl mühim 
tarafı gene Hind müslümanlan 
liderlerinden Abdülcafer'in de 
birinci plana geçerek çahşmağa 
hat laması dır. 

Bütün müslümanları peşin
den ~ürükliyen (Abdül Cafere) 
hudud vilayetleri Gandisi ismi 
verilmiştir. Yalnız Abdülcaferle 
Gandi arasında büyük bir icraat 
farkı vardır. Gandi kan dökül ·
mesine muarızdır. Halbuki Ah • 
dülcaf er kansız istiklalin o lamı -
yacağına kanidir. Bunun. için 
Abdülcafere Hind faşistleri lide
ri de diyorlar. 

Abdülcaf er geçen hafta lngi· 
liz - Dindistan hükumeti aley -
hine Bombayda bir nutuk söyle
mi;t, bunun üzerine İngilizler 
kendisini yakalıyarak iki sene 
hapse mahkum etmişlerdir. 

--0-

Arap ittihadı 
gayesi 

Bu maksatla bir kon
gre yapılacak 

Kudüa, 9 (A.A.)· - Bağdad -
tan gelen tlaberlerde; Ar~b ittilla· 
dı ceıpcyeÜt ~lsan so~larına dOğı:u 
Bağdadta umumi bir kongre top
lama hazırlıklarİna başladığı bil
dirilmektedir. Kongreye Suriye, 
Filistin ve Mısırdan murahhas ve 
heyetlerin daveti için şimdiden 
faaliy~te geçilmi~tir. Arab ~a • 
hafili, merhum kral Faysalın Şam-
danberi takib ettiği "pan Ara -
bizm,, e Irak hükumetinin göster
diği' alikadan dolayı izharı mem
nuniyet etmektedir. 

--0-

Yugoslavyada sıfır 
altı 27 soğuk 

Bel~rad, 9 (A.A.) - Her ta • 
rafta bü}'iik bir kar f ırtması hü • 
küm aürmektedir. Hararet 11fır • 
dan a§ağı 27 ye inmiştir! Saray -
bosnada bütün münakalat tama· 
men inkıtaa uğramıştır. 

--o:--

Rusyada tren 
kazası 

Moskova, 9 (A.A.) - Mosko
va - Leningrad ekspresi kazaşın
da kurban gidenlerin aayısı şöyle 
teıbit edilmektedir: 

17 kiti derhal,: 6 kifi ıon.radan 
ölmü§. 56 kiti ağır, 33 k~şi de 
hafif yaralanmııtır. 

Moskova, 9 (A.A.) - Röyter 
ajansı muhabirinden: 

Yol üzerindeki işaretler, tehli
keyi gösterdiği halde, kazaya uğ
rayan treni durdurmadıkları için, 
iki makasçı tevkif edilmiştir. • 

.. --0-

Meksikanın borçları 
Meksiko, 9 (A.A.) - Meksi -

ka hükUmeti, bu yıl içi_n, har!ci 
borÇlarını tanımıştır. Bununla be
rabei", ne~redilen resmi bir teb • 
liğe göre, devletin geliri, bütçeye 
bu •borçlar için herhangi bir ka.r • 
şılık koymağa kafi değildir. 

. , .. . 

It~lyan.-Fransa anlaşması
nın doğurduğ akisler 

Roma, 9 (A.A) •••• Fransız • ltalyan durakta Bay Mussolini Bay Suvich; 
u::la~m:ıs:nm :;ilahları !'\: ·~::na meselesr. , ' fo'ransız, Avusturya '"~ küçük İtilaf ,..içi-
ne müteallik kısmında deniyor ki: F ra n 

5 
a ıerile ,ehrin yüksek memuı·lan ve erka-

Haklann müsavabna dair 11-12-1931 nı tarafından uğurlanmı§tır. istasyon ci 
tarihli beyannameye atfen, her iki hüku. vannda toplanan büyük bir halk kütfo-

H. u ~ .. ~ .. ; ... uıı J. .ı 
------~ 

/ Ankara telef onu ı 

Fuat Köprülü Anka .. 
raya tayin edilecek 

ANKARA, 9 (Telefonla) -
İstanbul üniversitesi Ordinaryus· 
!arından Fuat Köprülü Ankarac!a 
açılacak Ankara Üniversitesi E· 
debiyat Fakültesi Dekanlıfiına t.ı· 

yin ed'.lecektir. · 

Müzeler kanunu 

J 

ANKARA, 9 (Telefonla) _.., 
Maarif, yeni bir müzeler kanun 

layihası hazırlıyor. Bu layihada 
• met, hiç bir devletin ıilahlan bırakma Deniz işi için Ame- si Bay Lo.val ile Bay Mussoliniyi hara müzelerin idaresi hakkında ve 

hususundaki taahhütlerini tek taraflı • k f dl retli bir surette alkı§lamııtır. dühuliye miktarlarında degw i•iklik 
rı aya no a ver :r 

bir hareketle de~iıtirmiyeceğini ve böy- Bay Laval ve ler bulunmaktadır. Ayasofya ilk 
le bir vaziyet çıktığı takdirde iki hüku- Londra, 9 (A.N.) _ Röy . T .. k" 1 • • b h d l l k 
metin biribirine danıtacaklarına karar aı. ur ıye e ç sı a ar an evve açı aca tır. 
una almıııJardır.,, ter Ajansının öğrendiğine gö- Paris 9 (A.A.) ·-·· Bu sabah Ro~- Kadehle rakı satılan yerler 
Küçük itilaf ne fikirde? re Fransa, Amerikaya deniz dan dönen Dıı Bakanı Ba.y Laval, istas· . 

yonda bakanlar, papanın mümes:;ili; ANKARA, 9 (Telefonla) -
Bükreı, 9 (A.A.) •••• Romadan gelen vaziyeti hakkında bazı müla • Türkiye büyük elçisi küçük itilaf c:·~a lnh:sarlar umum müdürlüğünün 

hnberlere geniı bir ye: ayıran matbuat, hazaları ihtiva r.den ve e7cüm· il 
elde edilen anla§mayı Avrupa müsaleme elçileri ve Yunanistan orta el!'( eri ta!a· kadehle rakı satılan yerlerin çoğal 

le Almanya, Isr-ıınya, Sovyet fından kartılanmııtır. 1 l d M ı· I , ;nın takviyesini geniı mikyasta kolay - J .
1
. I d" ? lı ması yo un a a ıyeye yapı an 

laıtırmaya matuf yeni bir hadise olarak Rusya gibi deniz devletlerinin ngı lZ er ne ıyor teklif hakkında varidat umum mü 

me~:n!~:~~ ~~::!:ıa~:!~:si Fransız de V clfjngton dcr.i7. and!aşma· te ~;~!~~ b~~~~{u~;: ~a~,E~:!:b~:g: dürlüğü bu çoğaltılma için yapı• 
ltalyan görüşmzlerinin pek ziyade mem- sının yerine konulacak olan rupa müvazeneıinin İngiltere tiyaıaıına lan teklifin muvafık görüldüğünü 
nuniyeti mucip bir netice verdiğini, çün- yeni muahedeye ithalini teklif esaa olmaktan çıktığmı izah etmittir. ancak meselenin Heyeti Vekilece 
kü Avrupa huzurunun daha iyi zıman eden bir nota vermiştir. Bu no· Lord Eden demi§tir ki: tetkik olunarak ondan sonra tat. 
-ıltma ahnmı§ olduğunu bildirdikten son- Dıt ııyasamız uluılar kurumuna ve 

tanın bir ıureti lngiliz ve Ja · bika geç' Lm si r t' ld ... ,a, bu anlaşmalarm Romanya ve küçük ·~ .. 1- :· ıi:ıt "nin tutul.:ıaıı:r. :. da· 1 e za ure ı o ugu CC• 

İ• ~ iafm genel telakkilerine uygun oldu- pon hükumetlerine gönderil • vanır. vabını vermiştir. 
ğ'unu . kaydetmeldedir. mit tir. 1934 yılında, bu yolda gerçekten bir 

Üniverael gazetesi, Romadaki husuıi ilerleyİ§ görülmÜ§tÜr ve öyle umanm 
muhabirinden aldığı uzun bir telgrafta '--------------' ~. 1935 yı:.. : . • ~ . 1 ·: n:.arhak:;: 
anl"l·manm, Fransız • Italyan yakla§ma; I c:-E:ıilecek ve bu ~··hnhı uluılara cb . 
sıncfnn başka, banf antlaşmaıına daya. dettikten sonra Tuna devletlerinin kal· vamlı barı§ aağlıyaeak kati bir merh::: ~ 
nan Avrupa nizamının ltalya tarafından krnmasmdan it beraberliğine matuf ça· olacaktır. 
t<-rmması da demek olduğunu yazıyor. htmalan daha müessir hale getirmek İ· Sarda C:üzenin ıa~Jar.ma:ı -.·e Macar . 

Aöverul gazetesi, Roma Belgesinin · Yugoılav davası üzerine de söz söyle . çın tadil tahrikatını izale lüzumunu bil-
g crt" 1 sıyasa için en kati bir icraat mu- clirmektedirler. yen Bay Eden, §unları demittir: 
kaddemesi haline gelmeye müsait bulun Uluslar kurumunun, bu iki i~i bitir· 
duğuna i~ret etmektedir. Lupka gaze. Laval'in teşyii mek ıuretile kendi ıanrnı artbrdığına 
tcsi ile öbür gazeteler de küçük itilafın Roma, 9 (A.A.) •••• Bay Laval dün hem de acun bakımında arbk bir nüfu-:ı: 
Roma anlatmalarına olan alakalannı kay öğleden ıonra Parise doğru yola çıkmı§, ve saygı kazandığına inancım vardır. 

"'.l,'eyfik Jlüştü ~ras . 
Sofyada ne yaptı.? 
Milletler cemiyeti konseyine 

biz reislik edeceğiz 
Sofya, 9 (A.A.) - Cenevreye 

gitmekte olan Türkiye Dış işleri 
Bakanı BayTevfik Rüştü Aras, sa· 
at 1 de Sofyaya gelmittir. Bay 
Tevfik Rüştü Aras durakta kralın 
mümessili Kiosse lvanof, harici· 
ye nezareti umumi katibi Chris • 
tof, umun: siyasiye müdürü Pav
lof, protokol müdürü Stailof, 
Tüı-kiye elçisi Bay Şevki ve bir 
çok zevat tarafından karşılanmış· 
tır. 

Bay Tevfik Rüştü Aras, trenin 
tevakkufundan istifade ederek 
şehre gelmiş ve saraya giderek 
defteri mahsusa imza koymuş ve 
Başvekalete giderek kart bırak • 
mıştn·. 

r ~ 

.... 

Bay Tevfik Rüttü Aras, harici
ye nezareti umuru siyasiye müdü
rü Bay Pavlofu kısa bir müddet 
ziyaret ettikten sonra Cenevreye 
doğru yola çıkmıttır. 

Londra, 9 (A.A.) - Cuma gü
nü toplanmaya başlamı§ olan mil· 
Jetler cemiyetinde görüşülecek iş· 
lerin en mühimmi Sar işi olacak· 
br. Sarda reylerin toplanmasına 
pazar günü başlanacaktır. Neti
cenin pazartesi öğleden sonra bel
li olacağı anlaşılıyor. 

Sardan gelen haberler, reyle· 
rin verilirken ve alındıktan son
ra asayişin korunacağım umdur · 
maktadır. 

Sar hükumet komisyonu tara--
1 Sabah ~azeteleri ne 
!(URUN - Asını Us bugünkü baş ni söylemiştir. Bu anlaşmaya giren 

ya::ısını Roma anlaşnımıına tahsis et· diğer devletlere de bu emelleri uğru· 
miştir. Bayram esnasında Laval'le 1ıa jandarmalık yaptırdıklarını mev· 
Musolininin Romada eııvelce iki ta· zuu bahsederek Almanyanın bu vazi· 
raf araınnda takarrür ettirilmiş pro· yet karşısında bir gün bir ,,omfra gibi 

patlıyabileceğini ilcive etmiş ve yazı -
sını böyle bitirmiştir. 

Arnavutluk~ krall 
T~randan sahife g·ıtmlş 

Viyanadan Sunday Express 
gazetesine bildiriliyor: 

"Atina gazeteleri fevkalAde 
nüshalarında Arnavutluk Kralı 
Zogo'nun Tirandaki sarayından 
sahile uzaklaştığını yazıyor. 

Bu haber, Tiranla daimi mu· 
haberede olan Viyana Arnavut- • 
luk Sefareti tarafından tekzib e
dilmektedir. Arnavutlukta v.azi -
yetin tabii olduğunu söyliyorlar. 

Tiı·;: .. , .A., '··-avutluk mat-
buat bürosu Arnavutluğun her tarafın -
da tam bir huzur ve ıü:tiin hüküm ıür
mekt~ < lduğunu yeniden teyit c~ekte • 
dir. 

Izmirde bir kaza oldu 
lzmir, 9 (A.A.) - Şark halı 

kumpanyasında çalıtan işçi Re -
ceb makine dairesindeki kazanı 

temizlerken elektrik cereyanına 
t~'.tularak ölmüştür. 
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fından bu iş için alınan tedbirle-
rin vaziyete uygun olduğu sanıl • 
maktadır. 

diqorlar? 
ZAJJl AN - Zaman imazlı yazı doğ· 

ı·uluğun faziletinden bôlıis bir yazı 

yazmıştır. Yazısında maddi, manevi 
bahtiyarlıklardan bahsederek zengin· 
liğin hiç bir zaman bahtiyarlığı icap 
çttirmediğini iMvc ediyor. V c yazı şıı 
cümle ile bitiyor: · 

Italya c~ç·si 
ANKARA, 9 (Telefonla)· _::: 

L;ı;yanın yeni Ankara sefiri Sin· 
J :.r Galli hb.nlıuldan itimatnar:: "J 
:::::i takdim etmek üzere geldi. 

Soy adı 
ANKARA, 9 (Tele fonla)" ..:::" 

1-!ariciye müsteşarı 1'.. ::: '.:1~1 _( ." .. k:: d) 
rıoyadını almıştır. . t; 

Saylav ~~çimi 
1:.IIKARA, O (Telefon!.ı)" -=i 

M~nt!hibiı:._ni in~lıabı için _fır~ı:ı.-

ca yapılacak yc!dc.ı::::;ı~\;.r!; l::.ı~?;u
mıştır. 20 1l;incihf:nm:.a b.ı.dLı.r b't-

m:ş olacaktır. I~a.::\ l:cn;;re~~=-i ı::. 
tine~ vilayet konrrr::::T r.:.ı:ıkcc.~• • 

tır. Ankarada bin kad~r E:1:·r. :~ 
Fırkaya girmiştir. 

Köylüden alınan buf:·da7 
ANKARA, 9 (Telefonla) -

Bu sene Ziraat Bankasının köylü
den aldığı buğdayların miktarı 6 · 
milyon liraya varmıttır. Bankıı. 
buğday piyasasına hakimdir. 

-0---

Anayurdda umran 
Anteb, 9 (A.A.) - Son bahar• 

dn vilayetimiz içinde 45 kilomet
re şose yapılmıştır. Bunun için 
26 bin lira harcanmı~ 400 amele 
ça.lışmıştır. 

Anteb, 9 (A.A.) - Maarif 
Vekaletiıtin planına göre geçen 
}az temeli atılan üçer dershaneli 
lPrk köy mektebinin otuzunun ya.• 
pılması bitmiş, tedrisata b:ı:lan • 
m:şhr. 

. ~ --0-

100 muhacır geldi 
fzmir, 9 (A.A.) - Selanikten 

lim!lmmıza gelen bir vapurla Yu-

goslr \~·adan 100 muhacir gelmit· 
t.ı·. Bu· lar h:.tkuıı • < tçıı: gösteri .. 

linceye kadar Hilaliahmer cemi • 
yeti tarafından bakılacaklardır. 

-o-
to!.:olü imzaladıklarmı · söylüyor ve 
Fransanın Jtalyaya Tu11usu ltalyan · 
la!p11aktan kurtarmak maksadile ara· 
zi V<'ı·diğini ve Habeşistan üzerindeki 
nüfuzunu tanıdığını ilave ederek bu 
işte Habeşistanın kaybettiğini söylü· 
yor ı'e yazıyı bitiriyor. 

MiLLiYET-Ahmet Şükrü E3mer 
de ltalya - Fransa anlaşması etra· 
f ında bir yazı yazmıştır. 

"insanların en bahtiyarı yüksekten 
bakışın değerini bilerek o yllceliğc 
çıkabilmiş olandır.,, 

Suriye - Tilrkiye va
tandaşlarının malları 

Yazısında Fransa ile ltalyanın cv
velemirde lıudutların değişmesi ve 
değişmemesi mesele.ııi etrafında tama 

CJ/;;/IURIYET - Yunus Nadi de men birbirine zıt kanaatler beslediği 
bugün 'Roma anlaşmasını ele almış halde sırf Almanya korkusu netice -
ve Fransa ile ltalya, sırf Almanya - sinde anlaştıklarını söylüyor ve yazı· 
dan korkmalarına mebni Avusturya- sını şöyle bitiriyor: 
nın istiklalini muhafaza etmek per- "Bugünkü sıyasal karışıklık içinde 
desi altında Almanyayı kısT•ıvrak bir 1 yirmi dört saat ileriyi görebil~ne ne 

·. demir çenbcr içine almak istedikleri. mutlu!,, ' 

AKŞAM - Uç yıldız imzalı yazı 

bugünkü lngiliz politikasından bah • 
setmcktedir. lngilterenin bir yandan 
Fransaya yanaşmak isterken bir yan
dan da Almanyayı elden çıkarmak is· 
temediğini söyliyerek bir takım siya· 
s2 zıkzaldar yaptığını ve bu zıkzakla· 
rın bugünkü lngiliz politikası oldu • 
iiunu ilave ediyor. 

.'\()N Pr>RT A - RmmınkalP.. uaktur. 

Ankara, 9 (A.A.) - Suriye• 
deki Türk e.mlakiyle Türkiyede • 

deki Suriye emlaki hakkında. 

Fransa ile 1932 yılında yapıları 

emlak anlaşması ikinc;kanunuıı 

11 inden itibaren altı ay müddet .. 

le temdid edilmi§tİr. 
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Portakala, manda- adam! 
rinaya dair... ' •tt• ? Belgrada tabi Ratayima k8 .. 

7 5 ilyon boşa mı gı l • yu .. nde 50 yaşlarında Jokiç ismin· 
Zir&at var, zira.atçik var.. m 
Buı ekinler, kendilerine ben- ' __ ....::::::::.._______ de bir adam bundan üç sene ev " 

ziyen, yahud benzemiyen cinse- Kanaıı·zasyon Çıkarılan veı uyku hastalığına yakalan· 
kinlerin yanmda yet;teLiliyor.. İngiltere ile IDlf ve üç sene biç uyanmadan 

Fa.kat bazıları için bu usul olmu- ticaretimiz Simdiden bozul- hocalar uyumu§, nihayet yapılan tedavi· 

yor. ! ler üzerine geçenlerde S3 yqm. Bir yerde okumu,tum: Porta- mıya başlamış Bazıları hakkında da 
Ingiliz ticaret mUmes- da uyanm1tta. 

kal, limon, mandarina cinai ye- Bundan tam on yıl önce ya · tahkikat yapılıyor Jokiç üç sene müt-diyen u· ftlİ§ler için huıuıi bir itina lazım· sili Ankaraya gidiyor pılmağa baılanan ve bugün an. h d. 1 

Y b ktepıerde bazı ho· dugu"' esnada olan a ıse er, 
llııf. Eg-er bu rinsleri karı•ık o- cak İstanbul "ehrinin b,.._.te biri - a ancı me yu rü1m • , 

7 'S' Yeni bı.· Türk - lngil\7 tica • 'S' -. b• ı -1. • ld ·· 
lar- '- yan yana ekersek, birinin ne yetı• •ecek kadan yapılabilen calar tasfiyeye ta ı tutu ar-, 1 • bilhassa Kralm ö Ü esı an • "" tel muahedesi için ),ükilmetlmiz- • . . 
çiçe)C,ine konduktan sonra ötekine • ı ·ı· İstanbul Kanalizasyonunun bir aimleri Kültür Bakanlığına gön· latıldığı zaman çok hayret etmif · & le memleketimizdeki . ~gı ıı 
R•;;en arılar ve diğer böcekler, a- mümessimiıi arasmd.> konut""' · taraftan yapdıtken öbür taraf - derilmitti. ve ağlamıtllr· t 

Yaklariyle (eskiden "gııban tali,, lattn baş:runası yak•nlat"'1Ştll'. tan Larab olmağa bile baıladığı Bu bocalar on iki kitidir. Kül- + • 
denen) san tozları birbirine ııe· Yeni Tiirk _ ltti!ı<iliz ticaret söylenmektedir. tiir Bakanlığı bunlardan sekizi - Gen~llk 9!nema•ı 
çirirler; mandarina ile liman, tu- a.nlaAmR 3t.,.l: görÜ'f~nek iızrre. İlk kısmına o vakit Şehremini n·ın vazifesine nihayet verilmesi• M l( d · 
runr)a portakal arasında akra - l' olan Operato'"r Bay Eminin yap. 1 lk~ncikinunda ôa oval a 

7 ıehrimizde bulunan lngiliz sefa- nı· ve do··rdü hakkında yeniden ki ye genç ere habklar olurmuf. tıgı ... bir mukavele ile b"""' milyon yalnız çocu ara k f reli Ataşe komersiyalı Colonel -. tetkı.kler yapılmasını bildirmiı • h b. • manm ar.ılma lıte bunun içindir ki, ço se er Woods Ankaraya gidecek ve ik - Türk lirası, ikinci kısımda da ma sus ır 
11

ne • 
yediğimiz portakalda bir turunç tısat mebafilimizle temasa geçe- timdiye kadar 2,5 milyon lira tir. resmi yapılmıttır• Burada çoc:uk-
acılığı, bir tatlı limon lezzetsiz- cektir. sarf edilen kanalizasyonumuz bu --o- lara ve gençlere terbiyevi filmler 
!iği olduğunu duyarız.. Şimdiki halde Balkan iktısat gün için hiç bir ite :varaınamak - Buğday fhracabmız gösterilecektir. 

Portakalın asıl vatanı olan ve konferansmda bulunan murah • tadır. AliKadarlann söyledikle - Dün Borsadan öğrendiğimize Aynca çocuklardan ve genç-
ııefia meyveler yetiJtiren memle- Laslanmızın Ankaraya dönmesi rine göre bu kanalizasyon daha göre Almanyaya yeniden 300 !erden mürekkeb bir ıinema he~ 
ketlerde, pek büyük sahalarda ve kendilerine, - Ankaraya git- uzun yıllar bir ite yaramamağa bin kilo Türk buğdayı sablmıt - eti de hu ıinemada gösterilmeli 
hep ayni cins yetiştirilir. Oranın 1 

mek üzere - haber verilmesini da mahkGmdur. Bunun bqlıca tir. Bu buğdaylar için Alman ~filmler çevirmeğe batla~ diğer tabii tartları da bu zer'iyata beklemektedirler. ıebebi kanalizasyon mecralann· itba!Atçılan Sif Hamburg 6,50 ınııtır. 
elveri!lidir. Onun için Yafada, yeni bir İngiliz _ Türk tica _ dan istifade için bugün latan bul· florin vermitlerdir. Satılan buğ- yapılan statistikl~ g8rd 
Trablusta çok iyi portakallar ye- ret andlqmaaı m ... Jesi, geçen da kullanılan suya yakın miktar- daylann bepıi eritir. . Moskovada her gün 37 livatroy& tlftiğini biliyoruz. yılm Eyliil ayında uluslar atası da bol suya ihtiyaç görülııne -o-

34 000 

ki i devam ebnektedir. 
Bunu bizden daha iyi bilen parlimentolar konferansına it - sidir. Bu kadar suyun da kanali- &ıbuki ;930 da ancak 15 tiyat-müteıebbisler, oranm tipi olana- tirak eden İngiliz parlimento a - zaayona verilmesine ıehrin su - General Ozalp 

ğaçları bizim memlekette de üret- zaları burada iken etraflıca ko - suzluktan kınldığı bir sırada ta- Şehrimizde bulunan kunıltay ro vardı. 
tiler. Adana civannda ve Lqka nuıulmut ve "İngiliz Ticaret o - bii imkan görülmemektedir. Di - Bqkam General Kizmı Özalp, Bundan !iqka gene Moakov:· 
yerlerde portakallarımız büyüyüp dası., nda verilen bir ziyafette ğer taraftan şimdiye kadar mec- bir iki gün ıonra Ankaraya dö • nm 61 ıinemasma da gün e çoğaldı. Geçen seneler, küçerek, ıebrimizdeki İngiliz tacirler, hü· rasını kanalizıuyona vermeğe necektir. 137.llOO kiti gitmektedir. Mo~O 
fakat epey lezeztli Y8etnitler ye • ldlmetleri nezdiude teıebbüsler - kimse talih olmamıtbr. Bunun _., vada bugün 800 tane stiidr•• labo 

ıneıe baılam•ıbk. u sene - .,. de bulunmak üzere lngi)iz .,..,.ıa- da sebebi bu itin pabalılıi!>dır. Köylerde mekteoler rawvar ve ıinema mektebı vardır. 
ier ağzımızın tadı bozulmadı mentosu azalanndan bir takım lıtanbul kanalizasyonu şimdi· 
· rtakala lezzeti· kötü. aktad o Bu yıl "ehrimizde yeni bir kaç ııe - po rm • dileklerde bulunmuşlardı. Jile bir ite yaramam ır. ~ 
leıti. Bu ara, lngiliz parlamentolu da, ıehrin muhtelif yerlerinde mekteb açılacaktır. 

h l b ler var ki ka· bul • I ka Ku""ltü'r Bakanb"'- timdiden ne e azı meyve , azaamdan ve ıehrimize selen unan umumı mecra arm • ıs• 
tır naııl ne eşek, ne de ataa, blln- İngiliz Murahbaa heyeti reisi Sir nalizasyona verilmiı olmasından bazı tedbirler almaktadır. Bil • 
1- da öyle Lir §ey •• Turunç da Park Coff, "İngiliz Ticaret oda· ibarettir. basaa köylerde tam lefkil&tlı ilk 
delil, portakal da değil.. aı., ziyafetinde cevabt bir nutuk o mektepler ya,pılmaaına §alıtd-

Oçiincü bir cinı." söyliyerek, perlamentolar konfe- ftnlverslte rekturil maktadır. • • • • • • • • • • 
Bütün millet, bir yandan aana

tıiıı, bir yandan da bu gibi mah • 
•ullerin millile§mesi için, feda -
karlık ediyor. O canım Yaf~ ve 
Trabluı portakalarmdan yemıyo • 
ruz. Halbuki, tadları hala dama
innızdadır. Buna karııhk, por-

ransı münaıebetiyle, Türkler· Ankarada bulunan Oniverai • ~ -o--
den gördüğü konuk sevgisinden te Rektörü Bay Cemil dün sabah ftniversltede 
baılıyarak, sözü, Türk - lngiliz Ankaradan ıehrimize dönmüt • 
ticaret münasebetlerine getimıit Dün üniversite konferana sa· 

!onunda Hukuk fakültesi Mede • 
ni Hukuk profesörü Bay Şunrb 
ilk açdıı dersini vermitlir. 

takal müstahsilleri, cinsleri iyi • 
lcıtirnıek için ne gibi fenni çare
lcl' 't'araa hepsine ba§ vurmalıdır· 
lu. "Bizim malımızı yemeğe 
1lıecburdurlar. Ne verirsek onu 
lerler !,, dememelidirler. 

Çünkü ancak iyi mah kullan • 
ttıak adet hükmüne girer. Porta -
kal iyidir lezzetlidir d~ye çok ye • . , . 
nır. Çitlenbik ile keçiboynuzu ıse 
lezzetsiz olduklan için az yenir. 
kiınae acı, tatsız meyva yemez. 

liettı, beı kuruşa, yedi buçuğa bir 
Portakal. Nedir bu? Fiahnı da u
~ıl::.t.Malı.. Bu meyveleri limon 
•atına satmalı .• 

• • • • • • • • • • 

ve ilk fırsatta Avam kamaraam· 
da bu münasebetin daha çok in
kitafmı mevzuu bahsedeceğine 
söz vermiıti. 

Sonradan gelen haberlere gö· 
re: Sir Park Goff, lniglteı:eye 
döndükten sonra, Parlamentoda 
filhakika bunu hükfunetten sor • 
mu§, ve yeni anlaşma yapmak Ü· 

zere hazırlanıldığı, bunun için 
Türkiyedeki mümessilliğe lazım 
gelen talimahn verildiği cevabı 
kendisine verilmittir. 

Dün şehrimizdeki İngiliz me· 
hafilinde yaptığımı~ araştırma • 
lardan, anlaşma esaalannm ko • 
nuşmalar başladıktan sonra belli 
olacağını öğrendik... Bununla 
beraber, Jngiliz mehafili, vazi -
yetten nikbin görünmekte; iki 
taraf için uyğun yeni hh· ticaret 

Ecnebi memleket!erden geti • anlaşması temin edileceğ~ne ka -
~il~ediğinden bilistifade yerlisi nidirler. 
ıat"h k ~ aa} olunan başka şeyler ha • --o--

I' • da da aYnı sözleri söyliyebili • Çocuk bakımı hakkında 
ır12: Mesela ç"kolata.. öğütler 

Piyasa, hunların öyle kötülerile Cff 
d l k" çocuk Esirgeme Kurumu ıma · 0 

n ı, hiç biri ağıza alınır şey .
1 

Etf al annelere çocuklarmın ha • dcğ:l! yeı , .• ..w~tl 
kılması usullerinı .. ~.?stere~. og~ er 

Müstahsil!er ~imdiki gümrük hazırlamıştır. Bu ogutler sut çagın • 
\ta.ziyetinden =stifade ederek yerli daki bebeklere birinci a~dan başlayıb 
trıal•n c· · • f• l • , . . kadar ne şekıldc b..'lkılaca-. ınsın1 ve ıatmı beyne mı- L ncı a:>a • . 
lel • 1 • _ llildirir. Istiyenlerc her ay ıçın OP'a!a arın'·.:.,.,e t•vdurmaz1ar • · cvı.u ·· d ·ı· 

I' ·• b. .. -.. t parası~ olarak gon erı ıı-. 
•a, bütü11 bu istih::alleri sun'i ve ~~:;~<ltı Ço~uk Esirgeme kurı.:mu 
l'ık'ltn~~"'\ ,,nırızet savmak zaru • Ba.,Imnlrğma bir mektupla çocugun 
re~; .,_.~- .1, 111. ;_, " -t L • .. ; en . .,. ·1 k oldug· unu \ 'C bir de adr~!I -~ n ~ Jl:\"(t 'l l~ac 3"~ I 

ı,r.,.1~ T--~r r .. 1 ... ı.._.. L • • • kam· b:· . .,·ıı·meI\- kafidir. . 
l.. '· n°n~:nı 15 " .. ı 
011

1
-" .. d ·b· d K m. Çocukların ter~ıye ''e 1a:;ı ll<:.~t ı gı ı evirir! uru • 

11 h , kmda sorulacak sua e -(VA l'f Q) talrklan a.{ .. 
• re de parasız cevap verılir. 

tür. 

Orta killtUr mUdUr
lerl şehrimizde 
Orta Kültür umum müdürü 

Bay Hasan Ali dün sabah Anka· 
radan tehrimize gelmiıtir. 

--0-

Bir konferans 

-0--

Talebe birliğinin 
kongresi 

Müli Türk Talebe Birliği Kongre 
Başkanlığından: 

Bugün Halkevi salonunda bü- Milli Türk Talebe Birliği bftyük 
tün mekteb hocalanna fiziki i · seçim kurultayı 11.1.1935 cuma günü 
)imler cemiyeti tarafından (akıl tstanbul Halkerlnde saat onda top • 

hastalık.lan) mevzulu bir konfe· ı ıanacak~r •. Bi.rlikçi arkadaşların gel· 
rans verilecektir. meleriru dılerız. 

• ....................................................................... LAL •&& .. 

lspanyol karikatürü 

Asan atika müzesinde 
- Anlaşılan bu hey e er geçen ,, A k ll 'ıalta'·ı· ilıtiltil zamanından kalmJ§. 

llcvsinin kollan bacaktan lı:opmu§. 

• 
Mutavazı btr dlktaHSr 

Y • Orlean adalarmdan tu • enı • d 
iziana da (Huey Long) iımın ., 

bir adam 3.000 ukerin batma 
geçerek adayı .zaptetmi! v.e ken· 
disini diktatör ilan etmiftir. 

yeni diktatör gazetecilere iDC 
defa olarak ıu beyanatta buhur 
muıtur: 

" - Bu mevkie liendm daha 
layik insanlarm bulunduğuna e • 

• ·m Yalnız bunlar Luizianada mınJ • · 
değildirler!,, 

• 
Gazete a11t••• 

lngilterenin en çoli .&tan liaf. 
talık gazetelerinden biri bir mil· 

yonu geçen aabfımıı ~ir Jd.lılC, 
vasati cetvlini töJle yenyorı. 

1934 Haftada kaç ..,.ti; 
nüsha çıkbğı u.tıtı 

Kanunusani 
Şubat 

Mart 
Nisan 
Mayıı 

Haziran 
Temmu~ 
Ağustos 

Eylw 
T eırinievvel 

Teşrinisani 
Kanunuevvel 

4 1,00 6,188 
4 l,060,418 
4 1,048,397. 
5 1,0M,356 
4 1,056,442 
41 1,4195 624 
5 1,149,104 
4 1,128,787 
5 t,180,401 
4 1,146,960 
4 t,135. lS'l 
5 1,201,759 

• ltalvada ••kert terblve 

18 Eylulde biten ltalya aıkerl 
ma.,evralarından sonra Mut 

solini bütün ltalyan mekteple • 
rinde askeri terbiyeyi mecburi 

kılan bir nizamname tek1if et • 
mi~ti. Son zamanlarda ltalyan i.• 

yan meclisi bu nizamnameyi taa• , 
vib etmiıtir. 
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BÜYÜK DENiZ ROMANl ...... 

Şabln Yavrusu Pratik 

HUYDI Bilgisi ı ..... _____ Y_a-_·a_n_:_R_'_a_d_ir_c_an __ K_A_F __ L_ı ______ N __ o_.& __ o __ f ~~ -
t allıl ve tercilme 
hakkı mahfuzdur 

Kara Yusuf şeytana uymuş, Yazan: M. Gayur 

gemiye kadın getirmişti! -86-

Kara Yusuf baka kaldı. 
Şimdi buna sahih olmak ne ka~ 

dar kolardı.. Sadece krrk altın .. 
Eğer pe.zarhk ederse bunu indir
mesi de kabildi. Fakat niçin y~ 
rulsun?. Onun kemerinde, eıir -
cinin bahsettiği altınlardan en az 
yüz tanesi vardı .. 

- Adam sende.. Ben de bu· 
dala gibi dü§ünüyorum. Alıp da 
nereye götüreceğim?. Korsan 
gemıine kadın alındığı §İmdiye 

kadar görülmüş değildir. Kor -
sanhkta bundan daha uğursuz bir 
şey yoktur, derler .. 

O arahk çok temiz giyinmiı, 

kapkara, ince uzun bir hadım a · 
ğası da Kara Yuıufun önünde 
durdu. Eairciye dönerek: 

- Merhaba lbni Abbas!.. &.ı 
sefer güzel parçaların var mı?. 

- Merhaba Süleyman ağa!. 
İ§te !.. Bütün çar§ıda bundan 
'daha güzel'ni bulursan parasız 

vereceı '.:n ! .. 
- Camm, çarşıdan bana ne?. 

Ben güzelin nasıl olacağını çok · 
tO\n öğrendim.. Bilirsin ki bizim 
hey, !ClrI!ınlardan değil, esmer -
J ?··den hoşlanır!. Demek ki eı • 
rıeı·in yok, öyle mi 7. Be.,kaları· 

n'.'l. b~.kahm öyle iıe !. 

lbni Abbas, o azmana kadar 
,.. örijh::ıemiş bir şeyedn bahseder 
nibi: 

- Ağa Hazretleri!.. Darılma 
canım.. Sana bir sözüm daha 
var ... 

Ded:. 
N ' S" 1 t - e var.. oy e .... 

- Bu refer öyle bir kız getir 
er m ki clen~ini Allah bir daha ya
,·atma·lı ~·~ yaratnnyacak !... Es -
rr.::r cazeli ! . .. Ama ne esmer gü
:1'.eli ya!... Anlatarrmm canım! .. 
Y ab:z cnu satmam ki sen satın 
a!asın ! .. 

- N'çin? .. 
- Çok paha.lı !. 
- Söyle:liğin lafa hak! .. Ma · 

hm beğendikten sonra para mı 

bulunmaz bizde... Sen Avlonya 
~yi Hurıid Beyi ne sandın koca 
bunak! •• 

Hadım ağası bayaği kızmıştı .. 
İbn: Abbas onu yatrştırımak iste -
di: 

- ~.-ıka söyledim canım, da· 
rrlma ... 

- Öyle ise çıkar şunu da g.5· 
relim. Nerede?. 

lbni Abbas yan taraftaki per
denin arkasında kayboldu. Biraz 
sonra bir genç kızın elinden tu • 
t.rak çıkh. 

Hadım ağası b'rdenbire afal· 
Jadı. 

O srrada küçük Hüseyinle ar· 
kada~larr Kara Yusufun kolunu 
dürttüler: 

- Haydi, gidiyoruz.. Geç ka· 
lacağız ... 

Kara Yusuf: 
- Peki, peki!.. Geliyorum!. 
Dedi. Bir iki adrnı attı. Fnkat 

bir türlü oradan ayrılamıyordu. 

- Ovvv !... Sahiden güzel 
bir ceylanmış bu.. Hangi soy · 
dan... Sanırım ki Arabtır ... 

lbni Abbas hemen onun sözü· 

nü kesti: 
- Hayır, hayır! .. Kanında bir 

damla Arab kanı yoktur .. 
Had•ıın ağasının kulağına doğ· 

ru yaklattl ve ilave elti: 
- Halis halyandır.. Kont 

Antonyo Kağliyari Hazı·etler:nin 
en küçük kızıdır ... Söz aramızda, 
kimse duym~sın .. 

BcJ·le diyordu ama, Kara Yu· 
~ufla diğer bir kaç mi.i~tcrinin ele 
duymasmı is~iyol·muş g"bi ~öy • 
lüyor<lu. 

Hadım ağaıı güldü: 
- Bize masal okuma.. Böyle 

olsaydı, nasıl eline geçirecektin 
bunu.. Hem de Venedikten geli· 

yorsun.. Her ne ise Arabmı§, 1 -
talyanmıf, bunlardan bana ne?· 
Sen şimdi buna kaç para istedi· 
ğini söyle!. 

lbni Abbas bir kaç saniye kar· 
şısındaki adamın yüzüne baktı: 

- Almazsın!. Boı yere fiat 
söylemi§ olmayım! .. 

- Neden almayım yahu! ... 

Söyle!. 
- Yetmİ§ he~ Düka altİnı!. 
- Neee.... Y etm1ı beş Düka 

altını mı?.. Sen delirdin mi be?. 
Biraz kır da alalım şunu!. Hur -
şid Beyin çok hoşuna gidecek ... 
Hem sana başka cihetlerden bu 

paranın on misli yardımı doku • 
nur. 

- Sağ olsun!ar, çok iyilikleri
ni gördüm. Fakat namusum üze· 
rine yemin ederim ki kendim yet
m' ş altına aldım. Hem ne diyor
sun, İstanbu]a gidince yüz altına 
kapışırlar .. 

Süleyman ağa f"iilümııc:di . 
Küçük Hüacyinle arkndo,hn 

çoktan gitmis'erd;. Ha'buki Ka
ra Yusuf hala e":r pnarmda. 
Stellamn karşısında baka kalmış
tı. 

Süleyman ağa ile lbni Ab -
ba3 p:.zarlık e'."liy;:rbrclı. 

Kara Yuıuf, bu genç lctZ! e!e 
geçirmek, onunla bütün b · r ö -
mür yaşayabilmek i~in nesini ver
mezdi?. Vakt:yle ş.,_h 'n re:s:n 
b~r krz için atıldıfiı macemları, 

Habiheden haber getirip gö~ür · 
düğünü bir anda hatırladı. O d~ 
hemen sevmişti. 

Genç kızla gözleri karşılaştı .. 
O gülümsedi. Genç kız da can · 
dan gülümsedi. 

Teda";si: Trementi buharı tenef -
füs etmeli, katran veya kreüzot bap
ları kullanmalı, mevsiminde kükürt
lü su kaplıcalarına gitmeli, sıcak ve 
kurak ikiimlerde oturmalıdır. 

Bronko pnömoni - Bu hastahğ:ı 

"boğucu katar., da denir. KUçül\ 
bronşlar iltihaplanır. 

Bu h:ıstahk el\seriya hAd bronşit, 
boğmaca. grip ,kuşpalazı, kızıl hasta
lrklarından birinin tehlikeli bir ihfr 
latıchr. Tehlikesi şuradadır ki küçük 
bron..,lar t;f,ar.mca h:ıx:ı. altciğcr kese· 
lcri ile temas edemez ve ha;n~zlrk· 
tan boğulma görülür. Hastalık çoruk· 
larda ve ihtiyarlarda daha ~;;k görü· 
lür. 

Ara;r,ı - 40 dereceye kadar humm;,, 
bronkopnönrnni olunra Adt öksilrük 
aıahr. hogmac:ı.dan ihtföh haUnoe 
de böyledir. Göğ·üste daim! tazyik 
vardır. Ses krsa vf' arızalı çıkar, du • 
daklar morrınr, eller ayaklar üşür. 
D"·amı: Hastalık ır-ıekiz gün kadar 

sürer !llonu ekseriya ölümle neticele
nir. Tehlikesiz hallerde sekiz gün ge
çince sıtma aznlrr, nefes darhğr ge· 
çer. 

Tedııvi-=ıf: Doktoru ~ağırmalıdır. 
Doktor geHnciye kadar hAd bronşit 
tedavisi tatbik olunur buna UAve ola· 
rak günde üç defa her biri on on beş 
dakika sürmek üıere 36 - 38 derec:ei 
hararette 8U ile hastaya banyo yapb
rılır. Sıcak punç halinde konyak, 
rum, koyu kahve verilir. Aza kum ku· 
ru o.ifuşturulur. Hastaya oksijen te· 
nefffü:ı ettirilir. 

BDsUrol 
Büsörol - "Fran~ız<'ıı imlA.M bus· 

serole., bir nebattır. Diğer ismi ayı Ü· 

zümüdür. Yaprakları şimşir fidanı
nın yaprakl:ırın:ı benzer. Bu yaprak· 
lar ya toz halinde yahut menku "kay
namış., olarak ve binde on nisbetinde 
ishale ve idrar tutukluğuna deva ola· 
rak içiriJir. 

BuUml 

BüLlMl - "Fransızca iml!st ''bou 
Jimie., mide kazınması ve oııu taldben 
gelen iç rn.hatsızlığına bu isim '\"eri • 
lir. Bu rahatsızlık nesilden de.fenere 
olanlarla nevropatlarda kesretle gö· 
rü1iir. 
Arazı: Midede hazım fiili biter bit

mez içi bir rahatsızlık kaplar hasta 
~idcletfo yemek arzu: unu duyar. n:ı -
~an iştiha tnhit olur. O vakit bir mik
tnr yemek yer yemez, Ye hatta hazan 
bir ycme~i görür görnt~z yemek hırsı 
geçer. Ilir rok bteriklerde ''e muv~k
kat nenozlnlarda mnaz bu ıı:ekilde 
~örüliir. Asıl seb"" olan lla~tahğr te
davi etmek 1ftzymclır. 

Burden 

BURDEX - Bir ne,; nebattır. K:ı· 
bu~·unda hafif bir müsehhil olan 
fraagiilin hnlundusl'undan asabi ka.
bızlarda kullanılır. Kullanılma far • 

Kara Yusuf artık coşır.uştu. 
O zamana kadar gfüdüğü ~·üz!er 
ce genç kız ve kadmın karşnrn -
da kalbi çaı-pır:ımış, böyle l;ağı-r~ 
nı çc:ıtlatucak g:bi heyecanla dol· 

1 

zı: I~abuğunun bir ila bir buçuk gram 
lık tozu portakal k:ıbuiu ile Jezıet· 
kr.diri!mi<ı !;Uda ya haş1n.narak ya
hut hir müddet bırak1Jarıtk ha:;;~ası 

rnamıştı. 

cıktrldan sonra ~u irilir. Hulasa~ı 

r!ö··t füt he!;! gram n'nr:ık alınır çocuk
hl'·,1n yn~ ba5tna 0 • .'30 gramdır. 

İtte onun beklediği ve rcvebi· Tki trii lii rniistahr.arı olur: 
leceği biricik genç k:z !.. Bu fır - J 1 - Eli1's ir: AcınaTdnki madc1P1eri 
satı elden kaçırmamak icin ne döl't saat I:afir ute~te .kaynatmalı. 
yapmalıydı?. ş;ımd · ., t ~ ı~ d r-:ı.rt•s ~ul~ır4CSI 2!>0 ~ram 

ı ~ a ın a a :l Fl"'"d 1 1 • 
b d 

. 1. b" b ' ı-ı >orc on hnla::ıası 100 !Yram. 
ura a c:nmyet ı •r yere •ra1r!a 

'l'ııru., .. ka.hu<!•• qnrubıı 200 gnım. 
ve Ver-edikten rlönüştc fn .. b ... h•ı Yemt'J, ten cn-~1 bir ~orba kn!iığr a· 

T. s . 
Yazan; 

Aka QündUz 
no.65 

Ne bir gülümseme, okıanma, 

duru§ .. Sadece boğuşan bin kor
kunç ordu, sadece saldın§, kemi· . 
rış, vuru9. 

Burada adamın tırnağı, dişi; 

ıurır, koparrr, kemirir, ve yer! 
Burada varhğ!n en büyük işi 

Can almak, can vermek .. 
Fakat dur! Yeter! 

Ne yeteri? Diplomata ve kom is 
yoncuya yeter olur mu? Yetmiyor 
işte: 

Nineler, yavrular, babalar, 
genç kızlar; köpüren denizler, 
parhyan yıldızlar ağlıyor, Co§u• 

yor, bin hmçla bakıyor.. Fakat 
ah! Durmadan kızıl kan akıyor! 

Görçekl~r inliyor, iç.sesler ( vic
dan) inliyor; bu aes: gerçeklik 
ağıtla dinliyor. Bu mudur insan
lıkt foıilet ve barı1 ! Kötülük edi
yor kötülükle yan§. 

Ey koşan, boğuşan, öldüren in
sanlık! Tininde (ruhunda) tutu
şan nur değil; karanlık! 

Ak pamuk saçları yolunmu§ 
bir ana, yalvaran sesiy!e (dur!) 
diyor duysana ! Şu ak pak sakallı 
iht!yar baban mı? O boğuk sesini 
duymıyan insan mı? Özlerden, 
gökleri.(en, bağırdan §U akan: Kıp 
köpüklü ıade kan, sade kan! 

Tüfeğin kezlerken bir yağı ka· 
şmı dipçik eziyor yavrunun ba§t· 
nı. Yağı mı (dütman) diyorum? 

Yağı yok bir yönde! lnsanlar kar
deştir, hep karde§ örende. Kar· 
detler darışır, boiutmaz amma. 
Hepsinin hakkıdır mutlu yaa~ma. 

Medent olmanın ülküsü bu mu? 
Fazilet denilen bir kötü kuyu mu? 
B:r dalı koparmak günahken. ni

çin? Ba.1ları adarııın kılıcın için? 
Bir çivi mıhlamak sevapken din· 
de, bir n'ce ocaklar söner elinde! 

Genç kı:da.r ! Bari siz onlara 
vann, sevginin adına yanıp yal
varın! Beşikte babasız bekliyen 
yavru! Bu kanlı savaşı bari sen 
koru! 

Dinleyen, titreyen, gerçeği bi· 
len, yok!. Hatta elinin kanını s:
le~, yok!. Hatta biricik esirgen o· 

lan.. Habire tırnakla, pençeyle 
ıalan ! Habire dişiyle koparan, 
ezen; habire le~lerin üstünde ge
zen! 

Yer ateş, gök ateş, denizler a· 

leş; sanılır varlığı sümsümü§ gü

ne~ ... 

IA.lma ve başka dile çev rme 
ıJevlet yasasmca koıu 'udur 

- Bu, diplomatlara ve koıııir 
yonculara saldıran pis ağıtmı yık 
tığın için suçlusun. Söyle bi~e
Masallardaki gibi söyle b" ze: gır~ 
satır mı istersin? Kırk katır nıı 1 

İçi insanlık duygularıyle rş• 

nan ozan bön bön düşündü "' 
bön bön söyledi: 

' - Kırk satrrı ne yapayıı:ı:ı· 

Kırkı da ke:;kindir, beni pars~· 
parça eder. Bana kırk katır verı· 
niz de barışı evrensel olan bn§~' 
bir acunun başka b · r ülkesine g~ 
edeyim. 

Gerçek insanhğm içli ve _.,cı· 
de-suçlu ozanını kırk katırı~ 
kuyruğuna bağladılar. Kırkıng., 

kırkar kırpaç vurdular. 

Ve içli ozan .. Dilediği clcğtl' 
hiç ummadığı ülkelere parça pc.1" 

ça, dilim dil' m göç etti ... 

Göç etti de ne oldu? 

T opraka.lar yıllarca gömülıne' 
mit insan leşiyle koktu, tüttü. :Sif 
vakitler bir kaç yılda bir, anacıJ~ 
bir mezar kazıp ölü eti bulan aııf 
lanlar insan etine kanrk:sadılıır 
:çlerine bu!antı geldi. Banka'el 
faizsiz kredi açtılar, yana.şan l ıı· 

lunmadı. Harp komisyoncubt1 

münakasasız, müzayedesiz, ~ 
na.mesiz mal verdiler, alan bulull' 
madı. Öközlcr çekecek sap.:.n · b"' 
lamadıkları için açlıktan öldü(et· 
Damlar yıkıldığı için leylekler tii' 
neyecek baca bulamadılar. 

Avrupa direktuvar kurumu baf 
kanı altıncı Staviskiyi torunu bo' 
ğazlad1. Direktuvar bozulup <lı 

ğddı. 

Doku:zuncu lnsul, yeni sa Va! • 
nonim şirketi hi11edarları tar'' 
fm-dan öldürüldtt. Kalıctıte imi"'' 

ratoru İkinci Gandi Zendayı bit 
mukaddes keçi boynuzlryarak ,,. 
nını çıkardı. Çat gölünde topl•' 
nan uluslar kurunu bir b'ldit~ 
(beyanname) çıkararak evrcnGe 

barış için çalr~trğmı ve barıtm ge
reği gibi sağla.mlaıtrrldığını acuJ1' 

da sağ kalanlara miijdcledi. v~ 
üyeleriyle para'Zitleri için yet1

1 

devlet bütçelerind~n artık tr.h.tİ ' 
sat iste:li. 

Birinci genel sa\'aşta:n &cnra yı' 
pılan eı:ki muahede!crin ycnic!e~ 
gözden geçirilip dcğiştir"lmesi İf1 

Romadaki katokomb closyas:J11 

konularak, uygun bir güne b1fJ' 
kıldı. insanlar ot köküne ve h~s • 
vanlar ağııç kabucuna alı~mışlşf 
c!ı. Ne ka::lar çek ycse!c;.· eritiyol" 
iardr. Bir prote~tan papazı plati~ 
bir tayyare ile geziyor ve kondll' 
ğu alanda şu vaazı ver:ycrdu: 

- Sağ yanağınıza bir tokat \f\I' 
rurlarsa, sol yanağını~ı da uzat'' 
nız:.! 

Bir katolik papazı gcq~e::Iııl 
boynuzundan yapı:mış bir liı:nıl' 
zin ile dol~ıp her pan ~·e.ptrğı yet 
de genç şoförünün :!a~mnno. 
yanarak .,aaz veriyordu: 

dl' 

..,,,, 
- Doğru olan sağ y~r.ak dd1 

dir. Sol yanaktrr. Ilana inanı-ııı· 

Gerçeklik önünde eğilen beşer 
böyle mi yül'ekler, bağırlar de
§er? Böyle mi öz yurdun burcunu 
yıkar? Böyle mi yıktığı burcuna 
çıkar? Mut denen bu mudur? Er
keklik bu mu? Bayku§lar gülüyor 1 

gerçeklik bu mu? İnsanlık fena 
mı Barı§ bir zül mü? Yüreğe a• 

çılan yaralar gül mü? Kardeşlik 

duygusunu kaplanlar almış, insa· 
na. tırnaklı bir pençe kalmış. Fa
zilet yılanın duygusu ol~uş, insa
nın dişine eğ.tlar dolmuş. •Boran· 
lar şaşırmış, salgınlar şaşkın; yı

kılan ülke1er. kanlal"dan l":.şkm ... 
Bu nic:in? Bu net!en? Bu ı.edir 

böyle? Ev içten gelen ees ! Gizi i 
ses söyle! 

S ı ~ b' k ·l·t' o yan~gmıza 1· to nt vurııı ... 
sa s:ığ yanağmızı da çeviriniz~ 

ya P.:Ötiir~e !. Ah bunu Ali rei·e h"ır. 

söyl" yebilee.. F c-.kat acaba ne 
der .. Ona: 

:> - ~,, rnp: 

Flfüd Bordott 1rn1l1~~1 ;; r.rnn 
~~ne 11uı-ubu 2.'>..r:ram 

- Hiç ~orma bu nedir? işte 

bak: Ma.h$er ! Ö:.:ünü ortaya seri· 
yor beşer! 

Bir ortodoks papa '!ı uzun ez.~' 
!arını ve sakallarını avuçlıyıır~1': . .,. 
Türklerin çok c:!:idc:ı ~;yilnıc!:l e 

Portak:ıl ı:,1• .. ıtbu :>O c;Tanı. Ah! Evet, kuruntu, gereksiz 

Eski yes·ine döndü. Hatta genç 
kıza daha ziyade yaklaştı. Onun 
derin kara gözlerini, sev'mli ve 
güzel yüzünü, dü.zgün vücudunu 
derin bir h.ıyranlık içinde seyre • 
diyordu. 

Hadım ağası sakalını avuçla· 
dı: 

- Beıı n:çin yol~ çıktım, sen 
n;;! C'.1Üşünüyoısun 7 .. 

Demez miydi?. 
('ocuklnr:ı akıı:-m :vatn.rken bir n- sorgu .. . 

yasak ctı"klcri kara cübbesini ~ 
kara İ·"\l~ağını r'.üze!terek. buhııt; 
dan sal:rya s:.\llry.:ı. v:ı~.z cdiy"rJıJ 

(Devamı var) 
y:ı i!d kahve kaşığı \'eritir. 1 ...... Bu uzun ve düz a~ıtı yakan 

(Devamı var) ozana sordular: 
(Devamı var) 
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- Ne yapıyorsunuz? J 

- Mektubu "Okuyorum. Tavan 
arasmda bulunan mektubu. Bu
nun bize faydası olabilecejini 
tahmin ediyorum. 

- Nasıl bakalım? 
- Bunun Burudan yazıldığı 

1.nla91hyor.. Diğer taraftan bu 
l?l:?ktubu yazan adam buhrandan 
~:lL&yetçidir. Buhran ona dokun
ınu!... Hatta ziraat itleriyle de 
rnetsul olduğu belli olmaktadır. 
Bu zatin born ve ticaretle de uğ
ta~t:ğı görülüyor. Onun kim ol -
duğumı anlamak kabildir ıanıyo
rum. Her halde bu vaziyetteki 
ndcı1J1lar Buraada pek çok değil
cllr. 

" iyi yapılacak bir tahkikin 
bu mektubun kim taraf mdan ya
zıldığını bunda anlamakla kal · 
mıyacak ayni zamandıt kime 
ııönderildiği de öğretecektir. 

Zannedersem kaybedecek bir 
tek dakikamız yoktur. lcR.b eden 
muameleye ba9 vurunuz azizim. 

"Ben de Rif at Beyle birlikte, 
bir kaç saat, burada tetkikatta 
buh.ın·.:rum Ayni zamanda da 
Rifat BpvJen lh'.,,,mur köyde k:ı.l
oıasını ve bizimle birlikte tahki • 
kata giriımeaini iıtiyecejim. 

Vedad Bey mektubu tekn.r e-
line aldı. 

Katlayıp cebine koydu. 
Dı§an çıktı. 

Bu ıırada. Nuh Bey, tedavi i
çin, nakledikmekteydi. 

Yalnız kaldrklan zaman, Ra -
uf Bey, Rifat Beyi kolundan tut· 
tu; d~a: ki: 

- Çıkalım, Rifat Bey!. Sizin 
fU tavan araıma koydurtttuğunuz 
Ça.nta mıdır, bavul mudur, sandık 
ftııdır, nedir. Onu görmeği pek 
lllerak ettim. Lakin, hayrettir, 
doll'Uıu !. Onu buraya kim ıetir
di acaba?. Demek ki içinde bazı 
1-ttaniyeler falan da bulmutıu • 
nuz. Öyle söyledinizdi, değil 
lbi?. 

- Evet ... Gayet yırtık pırtık, 
eıki püıkü, burutuk örtüler .. 

- Pek merak uyandırıcı teY·· 
Demek, bütün bunların hiç biri 
Dirayet Hanıma aid dejil. 

- Hayır, Dirayet Hanıma da 
~id değil, onun ailesinden kim • 
leye de aid değil. 

Merdivenin ilk buamaklarmı 
çıkıyorlardı. 

Rauf Bey mırıldanıyordu: 
- Bu örtüler buraya bir me.k· 

S&dla sakulmuş.. Ama, ne mak • 
'-dla... Acaba bunlar ne İ§e YR• 
tayab'l' ? ı ır .• 

• • • . . 
-17-

Tavan araıma ilk çıkan Rifat 
oldu, 

tok tükür sandık kayb~lma • 
ınııtı. "'" k l d l .,.Of te ıon zaman ar a 
~aıt anılan perili, cinli ıır olut .. 
.::. o~a aira.yet etmemi§ıti. Bavul, 

Pagı kapalı olarak orada duru
Yor,lu. 

d Rauf, aon baıamaklarda dur • 
u. 

Y U4'Ünü burutturdu: 
-Öf... - -r 

- Nedir efendim?. 
d - Ne fena kokuyor. Siz de 

llY?nuvor nıusunuz? 
- F.vet duyuyorum.. Hatta, 

~ aabah, Dirayet Hanımm da 
Üdcatini ayni koku .. · --L 

uzerıne ~-

mittim. Bu maksatladır ki, pen -
cereyi açtım. 

Rauf Bey: 
- Bu sandıkla bu örtülerin 

böyle bir korkuya sebebiyet ve · 
receğini hiç sanmıyorum. 

Gözlerini, eeri surette tavan 
arasının dört bir yanında gez -
dirdi. 

- Bu duvar tahtalarının ar -
kasında bir fare ölüsü çıkarsa 
hayret etmem doğrusu! 

Bavulun arkasında duran yıp
ranmıt örtülerden dört tanesini 
taıedüf olarak kaldırdılar. 

Rauf: 
- Bun1arın arkasından bir 

teY çıkmamı§ olması, henüz bir 
mana ifade etmez! - dedi. 

Hususi polis hafiyesi: 
- Bittabi.. öyle .. - cevabmı 

verdi. 
Rauf, duvar kenarlarına bıra

kılmıt metrük e§yaya yaklaıtı. 
Rifat, onun, hali. !Öyle mırıldan
dığını duyuyordu: 

(Devamı var) 

Befiktaı icra dairesinden: 
Hakkının Betikta§ta Sinanpa

f& Tramvay C. 74 No. Karakoç 
oiullarmdan Papu oilu Nikoli
den bir kıt'a ıenet mucibince a · 
lacafı olan 250 liranın tahsili i
çin 6deme emri berayi teblii 
ıönderilmitae de borçlunun Yu • 
nanistana gidip oradaki adresi 
meçhul olduğu mübaıir ve mü -
"liiesaili tarafından ödeme arka -
ıma yazılı yazıdan anlatılmıt Te 

bittalep ilinen tebliiat icraıına 
karar verilmit olduiundan tarihi 
ilAndnn itibaren iki ay zarfında 
mal beyanında bulunmaz ve ha -
kikate muhalif beyanatta bulun
duğunuz takdirde hapiı He taz -
yik ve cozalandrrılacağmız ve 
b::>rcu ödcrn9 ve itiraz etmez -
aeniz ha.k anx2da cebri icra ya • 
pılacarı teb1ir rı1a 1{amma kaim 
olmıı.k üzere ilin olunur. 

(3739) 

Elbis~lerin · ~: ı"luhafaza ediniz 
,,Ter ciizell'fi~ıı diirmanıdır,, 

SODO-QO-NO •• 
Pr:~1EV 

'r- BOR SA 
l lız1 :ınnd:ı yıldız ı~arc:tı o!an1 aı tizc-r 
lermde 9 I de n u:ımele görenler· 
dir Rakam' ark :ıpanış liıtlarıııı j:!;ÖStrrır 

Nukut (Satı,) 

1 * Londra • \ ıv~ııa 'H, -· bl6, -

1 * l'\cnort 12~. - * Mıı:lrlı 17, -

1 
• Parls 169. - * Rerllo 47, -
• Mllino 214, - • \'3t$0VI :!4, -

• Brilhe '11 9 - • l!udıpCflC ~8. -

* Atloa 94, - • Blltre1 18, -
• Cenevre 814. ·- • Belgraı :6. -

• Sol\ a 114, - * Yokobama 36. -
917'., -

1 

* Amsıcrda'D 84,- *Alna 
• Prag 100. - • Mecidiye 42, - \ 
• ~tokho1m ~3 • • R.alc11oı !40. -

Çekler (kap. aa. 18) 

• Londrı 016.7:\ • Stokhlm 3.ı~ 
• f\evyort 0.7960 • Viyana 4.2~~ 

• Pııls 12.06 • Mıdrtı S.8 I' 
• Mllaoo O.Y.9118 • Berllo 1,9832 
* Brüksel 3.40 • Vırton 4,!140 
• Atlııııı. 83 857~ • Badıpeşte 4,'!660 
* Ceoevıe j,4•8ı • Bllkreş 79,1!1S 
* Sofyı 67,4443 • Belgrıt 3:>.02f!i 
• Amatcrdım ı. 1677 • Yokohıma 'l.7918 

j • Pra~ 19,0~' • Moskovı 1088 

1 ESHAM 
1 Is Baotası ıo.- ı rımvıy ı-ı.-o 

•Anadolu 115.S~ • Çlrı:eoıo u. 13.1~ 

1 Reji J!O 011yoa Det -.-· 
~lr. Hıyrl•e J.~.110 ~ırk De!. -.-

Mrrlı:cz Bııotası fı4.•o B&l}'I -.-
U. Sigorta -,00 ~ark m. ecza -.-
Bomonıı ı ı.o~ Telefon -.-
igtikrazlar tahviller 

• 193.ıTıırk Bor.I 29.73 Elektrik -. -
• • • il !8,40 Tramny 31 75 
• • .. .. IIl 27.- Rıhum tUO 
l~tlkrAııDahııt 1 94,!~ • Aa1dola ı 46 7;) 

Ergani lstlkraıı 97::!5 • Anadolu ıı 4~.70 ı 
19J8 A Mil. -,00 Aa1dohl 111 4&,-
Rııl'dır. -.oo • '\11ıusstı A ~I RI 

RADYO [ 
Bugün 

la'l'ANIRJL -· 
17 ,30 lnkıı&p deralert (°01llftnllteden 

naklen Cümhuriyet Halle FJrkuı Genel kA.· 
Ubi Peker taratmdan). 18.!0 Almanca 
ders. 19 Darus muatklll {plt.k). 19,80 B&
berlcr. 19,fO t1ıaan Cellleddin taratmdan 
plyanQ rctakaUyle ıarkılar. 20 Ha.tif mu
siki pıt.klan. 20,30 Studyo çingene orkee
truı. %1,lll Sem '.baber!er. ıı.ao Radyo or
keııtraaı. 22 Radyo cu ve t&n&'O orkee· 
truı. 

US Khz. BCKRZf, iM m. • 
13 - 13 Pllk ve haberler. 18 Salon 

orkestruJ. 19 Haberler. - 8alca orke11-
traıu. 20 Konferans. 20,30 BUkrq opera· 
II?ldan salon orkeatruı. 20 Konferans. 20 
80 BUkrq operumdan naklL 

M5 Klu:. BUDAPEŞTll, NO m. 
l8,31S çay C&ZL 19 Derıı. 19,80 Pllk -

konferans. 21 Budaı>eot• konaer orkeatra· 
iL - Haberler. 22,50 Bechmamı salon 
kuartet takımı. 2' Haberler. 24,20 çtıı -
gene musikial. 1,10 Son haberler. 

BU Khz. BERLlN, 86'7 m. 
18 Senfonik konser. 18,30 Piyano De 

rapııodller. 19,05 çoouk nefriyatı - ı,un -
dan bundan. 20 Chmttan Jlndlnghı eserle· 
rinden piyano tle §&?kılar. 20,40 Haberler. 
21,10 Macar dan. muııUdaL 23 Haberler. 
:?3,25 Arjantin dans muaiktal. 2' Londra· 
dan Hanry Hali cazı. 

!%3 lthz. \'A'RŞO\'A, la.&5 m. 
19,llS Trio konseri. - Sözler. 20 Şarkı· 

tar. 20,20 Aktüallt.. 20,30 Pllk - Spor. 
21 Hatıt mustkl. 21,415 Haberler. - Söz· 
ler. 23 Rckta.mlı konser. 24,lS Dana. 

950 Khz. BUSLAU. ıne m. 
18,CIS Şarkılar. 19,25 CSlleayanız). 20 

Ellencell konser. 21 Haberler. 21,10 CLot· 
ee &n Bord) adlı denir.el konııeri. 22 Rad· 
yo orkestrası. 23 Haberler. 23,25 Pl!k 
konseri. 24,05 Org kôruıeri (R.uhl muatld). 

iLAN 
Akşam g:ızetesinin 25 -

12 - 34 tarihli nüshasında Is • 
tanbul Ziraat Banlcuı tarafm • 
dan yapılan ilanda Kocamusta -
fapaşa Hncı Hamza mahallesin· 
de Sarayönü aokağmda 29 -
31 - 33 No.b ahıa.p iki hane ve 
bahçenin 2·15 hissesinin sahibi 
firari eıhastan olduğundan sa -
tılmaktadır. Bu hanenin 13/15 
hissesinin sahipleri ise Sotiri, A· 
nnstas ve Vangel Sotirinin oldu· 
ğu ve bunlardan Sotiri Anasta • 
sın vefatiyle vereaeai Vaıil A • 
nastas ve Sotiri Vangelde 13/ 15 
hisselerini satmakta oldukların · 
dan istekliJerin vekilleri bulu -
nan Galatada Nazlı Handa 1-6 
No.lı yt\zıhanede H. Hüınüye 
müracaat etmeleri ilin olunur. 

(6822) 
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Her parçası ayrı bir lıeyecan a okunacak macera, 
kıskanchk, kuvvet, aşk ve seyahat romanı 

SÜLE 
Tefri!ia r«o.133 

Murad, esir olarak uzun müd
det Mısırda bulunmuş, kıvırcık 
saçı ve sakalı ağarmış biriyle gö
rüşüyordu. ihtiyarın çet:efil di
liyle anlattığı büyük hikayesini 
zevkle dinledi. Bu o kadar 
dinlenilmeye değer bir .Jı:kayey · 
di. ihtiyar h&lit, bugün yaşamış 

gibi büyült bir heyecanla anlatı
yordu. 

Murad, ihtiyarı utun uzun 
dinledikten sonra sordu: 

- Mısırda çok kaldmız mı? 
- Gençliğimi tamnmivle ora-

da geçirdim, sayılır. 
- Oradan nasıl ayrılabildi · 

niz? 
- Efendim olacak adamdan 

çok bıkmıştım. Dünyanın belki 
de en kötü adamıydı. Artık du -
ramadım, bir le!!adüf te bana 
yardım etti. Kaçtım. Oradan bu
raya kadar tam 8 ayda yaya o -

tarak geldim. 
- Nasıl kaçtınız? 
- Onu anlatmak ayrı bir hi· 

kiyedir. Çok uzun sürer. Maa -
mafih, ıize nasıl k~ctığımı kısa
ca, sizi ııkmadan anlatabllirim. 

ihtiyar bir an sustuktan sonra 
sözüne devam etti: 

- Kahireye bir cambazhane 
ıelmitti. 

Murad sözünü kesti: 
- Canbazhane mi, diye sor -

du. 
- Evet, canbnzlıane .. Efen· 

dim, beni yanına alarak o akıam 
oyun seyretmeğe gittik. Allah 
büyüktür. Bir an içinde c:ınbaz -
hane karııtı. Aslan terbiyecisi -
nin aslanlarmdan biri k:lfesten 
kaçtı. Ortalık birbirine girdi ve 
az sonra da büyük ir yangın . 
çıktı. Ben bu karı~ıldığı fırsat 

bildim ve kaçtım. 
Yukarda söyledi~ m gibi tam 

sekiz ayda ancak köyfön~ kavu -
ıabildim. 

Murad: 
- Size ,imdi bir ha't\katten 

bahsedeceğim. Bu belki size 
ıarip bir te3adüf gibi 
görünecektir. dedi. Ynnan can -
bazhanedeki aslan lel'hiyeci • 

:················ 
iYazan: 

\Rıza 
İ şekip ................. 

si benim babamdı. Ve ben de ıi· 
zin Kahireden kaçtığınız akıam 
orada bulunuyordum. 

ihtiyar gözlerini açtı: 
- Doğru mu? 
- Evet, tamamiyle .• 
Vahşi büyük bir ıevinee ka • 

pılmıştı. Muradı, o zamandan la· 

nıyormut gibi bir hal takındı ve 
daha çok yaklaıtı. 

_ Canbazhane sonra ne ol· 
du? Hep yandı mı? Diye ıor • 

du. 
- Tamamiyle yandı. 
_Babanız nerede? 
- Babamdan o ıünden l>eri 

haberim yok .• 
- Orada yanmıt olmum. 
_Hayır yanmadı. Canbazha· 

neden hayır kalmayınca arka -
da§lariyle beraber ulan avı için 
buralara hareket etmitlerdi. O 
gün bugün kendilerinden bir ha· 
ber alamadım. yolda elime re -
çen bazı ıeylerden kardetimin 
öldüğünü, babamm Cezayire git
tiğini öğrendim. Buraya onlan 
aramaya gelmiıtim. Artık ümi • 
dimin bota çıktıfmı görünce 
dönmek istiyorum. Fakat yolum 
köyünüze de uğrıyacakmıf, ta • 
1ih .. dedi. 

lhtiyar: 
_Çok sevindim. Fakat baba· 

nızdan haber alamayıtınıza da 
pek üzüldüm. Kardeıinizin ölü • 
münü nereden anladınız. 

Murad, cebinde sakladığı çü
rümüt kağıdı çıkardı ve göstere-

rek: 
_ lıte bundan dedi. Ru kitı· 

dı bulmazdım evvel buralarda 
ya~adığını öğrendiğim Aslanlı 
adamın belki kardeıim olabile • 
ceğini diişünmüttüm. Fakat ar • 
tık 0 ümidim de kalmadt. Afri • 
kanın ta içlerine atılmama ıel::eb 
olan bu zannın bota çıkmaıı be • 
ni çok hırpaladı. 

(Devamı var) 

Bu Akşam S A R A Y Sinemasında. 
"Bitmemiş senfoni,. film'ni yaratan büyük ve dahı tıanalklr 

Villy Forst'un ıkinci fılmi 

Mas eli Kadın 
fılm ;nin ilk iraesi münasebetile 

Büyük Gala 
Bu mi'slcsn3 şaheser dabı ıl c escrı kadar ra~bet ve mu•af· 

B ı P Vıyana gibi şehirlerin fakıyet (,atanmış ye er ın, nrıs •e 
en büyük 5 ne'llalarında bütün hasılat rekorlarını lnrmıthr. 
I•iveten FoX jurnal: Az lf alan yerlerin temini için 41656 

No. va tel,.fon ediniz. 

··----~--~~~----------~~~ CWN**d 
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Uzunca süren bir ayrılıktan 

sonra, nihayet birkaç gün içinde 
beni ana vatana ve sevgili aileme 
kavutluracak olan trenin kalkma· 
sma iki ıaat kalmıfb. Yol hazırlı· 
ğım tamamdı. Her mevsimdeki 
güzelliğinde baıka bir cazibe olan 
manzaralarda gözlerimi son defa 
olarak gezdiriyordum. 

O memleketin hususiyetini teı· 
kil eden kış günlerinden biriydi .. 
Bulutsuz, koyu mavi sema içinde 
parhyan güneş dağların arasın • 
dan ilerilere doğru uzanıp giden 
karlı ovayı uçsuz bucakaız bir el
mas meıherine benzetmişti. U -
zakta, donan gölün üzerinde ya -
pılan patinaj, bir karınca yuvasm 
daki faal manzarayı andırıyordu. 
Yamaçlardan dağ'ların yükseklik
ler!ne kadar çıkan çamlar,yeşil ku 
maı üstüne takışbrdıkları beyaz 
ko1donlu elbiseleriyle elmas meş· 
berini kuşatıp bekliyen askerler 
gibi hareketsiz dikiliyorlardı. Da
ha yüksekliklerde, yaz, kış hiç e

rimemiş karlariyle etrafa hakim 
tepeler kurutuyorlardı. 

Ayrılık saati bu ilahi manzara• 
lı temiz muhiti ne derece içten 
ıevm~, bulunduğumu o kadar kuv 
vetli hissettiriyordu ki! .•. 

Tren vaktine kadar çok sev -
diğim arkadaş1arrmı bir kere da • 
ha görmek arzusunu duydum. iki 
ufak ziyaretten sonra bir arkada • 
şın buhınduğu otelin önünden ge
ccrken o saatte içeride olacağını 
zannetmemekliğime rağmen ka • 
pıcıdan müsbet cevap aldım. Bu, 
Amerika hükUmetlerinden birisi • 
ne mensub yüksek ve zengin bir 
ailenin kızıydı. Şekil itibariyle 
uzun boylu, mütenasip endamlı, 
c:,evimli bir çehreye malikti. Çok 
defa yaptığı gibi o sene de kış mev 
1imini ıpor'la geçirmek üzere ora· 
da bulunuyordu. Odasına girdi -
ğim vakit yalnızdı.. Şezlonğda 
uzanmış, elinde bir kitab vardı .. 
Rengi biraz solgundu. Sporcular 
için günün en faal zamanında o • 
dasında kapalı bulduğumdan ra • 
hatsız olduğunu tahmin etmiştim. 

- Evet, dedi, başımda ağrı, vü· 
cudumda hararet hissediyorum. 

Fievrinin tesiriyle kızarmı, 

gözlerinde, yola çıkmış zannetti • 
ği bir arkadaşı görmekten doğan 
çok samimi sevinç izleri görür gi
bi oldum. Bir sanda1ya alarak ya 
nına oturdum. Bir müddet, arka· 
datlardan, beraber yapılan gezin· 
tilerden bahsettik. 

Yanında bulunduğum müddet· 
çe solgun ve dalgın hali devam et· 
ti. Vakit geçiyordu. Gitmek ıçın 

ayağa kalktım. Elini sıkarken, 
talih ve tesadüfün bizi dünyanm 
birer ucundan getirip ecnebi bir 
mem1ekette tanrştırdığma ve en 
iyi arkadaşlar arasına koyduğuna 
çok memnun oldı•ğumu ve dünya
da en büyük temennilerimden bi
risinin, izdivaç hayatından sonra 
'da saadetini r.rzu etmek olduğunu 
söyledim. 

Gözlerimi yüzüne çevirdiğim 
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Nakış yapan yıldırıun! 
anda bir mermeri bile parçalaya
cak kudretteydi. 

Bu ani hadise, beni, beynimin 
içinde çakan bir ıimşek kadar sars 
mıştı. 

Çarpmasile yakan, harabeden 
Dudaklarımı titriyen asabi el

lerinde gezdirirken kendini daha 
evvel toplıyan gene o oldu. Kesik 
bir sesle: 

bu müdhiş kuvvet nedir? 

- Git, dedi, hemen git, bütün 
ömrümde tahammül edilemiyecek 
kadar betbaht kalmamı istemez -
sen git ve beni arama, sorma .. Ba· 
bam, düğünümüzün Amerikaya 
dönüşümüzde yapılmasını istiyor. 
Bunu ben de istiyordum. Çünkü 
nişanhrvı sevdiğimi zannediyor • 
dum .. Ailem bu izdivacın bozul • 
masma katiyen razı olmıyacaktır. 
Hatta bütün ömrümde betbaht 
kalacağımı anlatsam bile.. Ben, 
bu zavallı aşkımı ö1dürmeğe çalı
şacağım .. Bunun için senin yardı· 

mına da ihtiyacım var.. Bu aşk-
tan kimseye bahsetmiyeceğine, 
beni katiyen aramıyacağma, hat· 
ta bana bir mektub bile yazmıya· 
cağına namusun üzerine söz veri· 

d w•1 "? yorsun, egı mı .... 
İstediğini yaptım. Ayrılmadan 

evvel birbirimizle ilk ve son defa 
olarak kucaklaştık. 

• cük birer nümuneleriydi. Eğer 

Frankl:n ipin uct.:nu İpek bir kor· 
don ile uzatmamıe cl~ayd1 bu ter.· 
rübe şüphe yok ki yukarıda b,,h. 
settiğimiz çiftçi gibi onun da ha· 

Yıldırım bu bardağı lncaklcı J&es<•r 
gibi ks<•miştir 

Bora gittikçe yaklaşıyordu. Et
raf kararmış, kutlar ötüşerek 
kaçmağa başlamıılardı. Gökyüzü· 

nü kaplryan simsiyah bulutlar ara· 
smdan ara aıra alevler parlıyor· 

yatına mal olurdu. 

tık zamanlar ve epeyce bir 
müddet bazan yirmi kilometre u • 
zunluğunda bilen olan bu muaz· 
zam kıvılcımın havada zikzak bir 
hat çizdiği zannedilmekteydi. 
Hatta eski meşhur ressamlar şim· 
şeği tablolarında bu suretle gös
terirlerdi. Fotoğraf icat edildik· 
ten sonra hakikat meydana çıktı. 
Bugün hepimiz biliyoruz ki yıldt· 
rrmın şekli yaprakları dökülmüş l 
ağaç dallarına benzer. Biz şimşe• 
ği kısa bir müddet devam edeı- gİ· 

bi görürüz rnll>uki bu, göz aldan· 
masından başka bir şey değildir. 
Hakikatte şimşek .saniyenin · an· 
cak binde biri nisbetinde gibi pek 
kısa bir an devam eder. 

Yakıcı veyıkıcı müthiş bir kuv· 
vet olan yıldırımın pek çok defa• 
larda hayret edilecek garabetleri 

l'ıldırını çarpan bu l.adımrı koluna 
böyle nakış i~lenmi.~lir 

hayretten hayrete dü§Üren ve e~· 

habı da bugi;ne kadar ka.t'i suret· 
lE: anlaşılamayan garabetlerinden 
biri çarptığı cisimlerin üzerir.e 
hazan nakış işlemesidir. Aç;;.Gı~a 
sayacağımız bir kaç vak'a en bü· 
yük alimler tarafından tetkik e
dilm :, fakat tamamiyle iza:h edi· 
lememiştir. 

Omuzunda tüfengiyle kı~1adan 

Ben kapıdan çıkarken bir sar
hoştan, bir deliden beterdim .. O, 
şezlongunun üzerine yığılmış, bir 
mumya gibi hareketsiz yatıyor • 
du. 

du. Çiıilemekte olan yağmur ıid· 
delini arttmnıt timdi adeta bir 

ıel halinde yağıyordu. Tarlalarm

da çalışan çiftçiler yol kenarında 
ki bir me§e ağacının altına barm· 
mak için koıtular. Birdenbire göz 
leri kamaştıran bir timşek kömür 

çıkan bir nefere yıldrrım çupar, . 
j nefer yere dü~erek o andıı ölür; 

1 

hastahaneye kald.:rırlar. Soyunca 
belkemiği üzerinde kaldınm l<ı§"' 

larınm resmini görürler. Aradan, günler, aylar, yıllar 
geçti .• Dünyanın birer ucundaki 
memleketlerimize çekilelidenberi 
o, belki de bir iki çocuk anneai ol· 

muştur. Ben sözümde durdum .. 
Kendisine bir ıenebaşı tebriki bile 

yazmadım.. Kimseye bir şey ıöy· 
lemedim.. Zaten en büyük tah -
minlerimden bir de kuracağı yu • 
vada mesud olmasıydı.. Fakat 
bundan şüpheli olduğum için her 

ne vakit bu vakayı hatırlasam, ay
rılık günü beynimde hissettiğim 
şimşek kıvılcımlarını hala iç.imde 
hissediyorum. 

Asıl beni tazib eden cihet -
farkında olmıyarak bile olsa -
yüzümden, onun bütün hayatınca 
betbehat olması ihtimalidir. Bun• 

da hiç bir günahım olmadığını bir 
kaç kişi bana tekrarlarsa, belki da 
ha ziyade müsterih olacağım. Fa• 

kat, açıkça dertle,ebilmek için na
musum üzerine verdiğim sözü bo-
zamıyorum .. 

Sevgili okuyucular!.. Bunun i· 
çin birbirimizi taıumadan bu sü• 
tunlaTda sizlerle dertleşmeğe ka-

renkli bulutların içinden çaktı ve 
hemen akabinde dehşetli birgökgü 
rültüsü civar dağlarda uzun vel· 

v~leler husule getirerek top gibi 
patladı. Zavallı çiftçiler yere yu· 

varlandılar. İçlerinden bir tane· 
sine yıldınm isabet etmişti. Arka· 
daılarmın bütün gayretine rağ· 

men <> hayata bir daha gözlerini 
açamadı. Ensesinde ince bir çizgi 

husule gelmişti. Saçları kavrul· 
muştu. Sırtındaki gömleği parça· 
lanmış, kunduraları yırtılmıştı. E· l 
linde taşıdığı çapa beş altı metre 1 

uzağa fırlamış, ucundaki demir 1 
de ikiye bükülmüştü. işte elektrik 

cereyanını kolaylıkla nakleden bu 
demir parçasına yıldırım dü;.müş 
ve b:çare çiftçiyi biran içinde sev· 

diği karısı ve çocuklarından ebe· 
diyen aymnıftı. 

Çarpması ile yakan, harap e· 
den, öldüren bu müthiş kuvvet ne 
dir?. 

Franklin'in meşhur tecrübesi 

Eyfel lwiel'Jine !ltldırım dii§erkcrı 

görülmüştür. O bazan insanla oy· 
nar ve onun etrafında yankeseci 
gibi dolaşır. 188::l de yıldırım bir 
kadımn kulağında taşıdığ!- küpe 
lere çarpmış ve kadına zerre ka
dar tesir etmeden yalnız küpeleri 
erilivermiştir. 

Gene bir kere F ransada bir a· 
göstermiştir ki yıldırım tabiatin d . b d ld k d' ama ısa et e en yı ırım en ı· 
çıkardığı elektrik kıvılcımından . h' b' f k t . . sıne ıc ıı· şey yapmamış, a a 
ba,ka bir şey değildır. Franklın . v• - ~ 

rar verdim .• Çok zannediyorum ki 
1781 

d f l b" h d b' yelegınde taşıdıgı altın kordonu e ırtına ı ır ava a ır . . .. 
aranızdan hattı hareketimin en hurdahaş etm ştır. Yıldırımın or· 
doğru şekil olduğunu kabul ede • uçurtma uçurmuştu. ince bir yağ· gü ören kadınların ellerinden şiş· 
cek bir kaç kişi çıkacaktır .. Bu sa· mur uçurtmanın ipini ıslatmış ve lerini kaptığına, balolarda avize· 
tırları yazdıran ve beni müteselli üzerinde üçer metre uzunluğunda lerin bütün e!ektriklerini söndür· 
eden de budur. tabanca gibi patlıyan kıvılcımlar düğüne, bardnklarm kenarlarını 

Ah, kalb denifen şu muamma husule getirmişti. işte bunlar bi- gayet düz bir şekilde l:esf ğir.e 
kuyuları! ... Ah, şu kalblerimiz!... rer küçük yıldırım ve tabanca pek çok defalar tesadüf edilmiş· 

:t-"' ~ sesleri de gök gürültii~ünün küçü· tir. Fakat yıldırımın asıl insanı 
........................................................................................................................................ 

Ku, yuvası çalmak ic:n ağaç 

tepesine çıkıp yıldrrım irabetiy!e 
ö!en bir çocuğun göğai: üzerinde 
bindiği dal ile ku~ yuvasr rc::mi• 
n:n çıktığı görülmüştür. 

Pencereden boranın yaldnştığı
nı seyreden bir kadına yt!dmm 
çarpaT'lk kolu uzerine bir çiçek 
resmi yapmı§-tır. Daha garibi bu 
çiçek resminin zaman ile ı:lin,-ne· 
diği müşahede edilmiştir. 

Alimler yıldırımın, çarptığı 

ciı:mlerden çıkarken, bunların Ü· 

zerine kendi resmini çizdi~ir.i id· 
dia etmek suretiyle meseleyi izah 
elmeğe çalı§mıtlarıa da onların 
bu nazaryelerini kabul dahi elmiş 
olsak neferin vücudundaki ke.!dı· 
rım ta~larınm re!ı':1lini çocuğı~n 

göğsündeki yuva ve dal resimle· 
r~ni ne suretle izah edeceğimizi 

bilemiyoruz. 
Yıldırımın diğer garabet'edn

den biri de bunun bahr'yeHler n· 

rasında "gemici nuru,, denilen 
nura n:üşabih b:r ateş küresini vü
cuda getirmes' keyfiyetidir. B:ı· 
zan etrafından kıvılcımlar ııcm· 
yan otuz eantimetre kutrunda bir 
ateş küresinin karşınızda doln§h· 
ğmı heyecan ve korku icinde rrö· 
rürsünüz. O bir kaç saniye gö::;ü· 
nüzün önünde gezer ve bir cıka· 
cak yer bularak kaybolur gider ... 

vakit, koyu yeşil gözlerinden bal- 1 

mumu rengini alan yanaklarına 1 ~ 

Vikuda get"rdiği garabetler 
kadar tahripkar olan yıldırımdan 
nasıl eak•nmalıdır? Sircrina=ka 
bunun ba,!ıca çaresidir. Dağda 
ş·m~ek çak.mağa basladığı 7.a:nan 
ağaç altına yağmurdan ıslanma· 
mak cin sıf!ınmak· '\'..ı.A:laları ka· 
dar tehlikc!i bir !CV yoktur. Cün· 
kü ıslan:m )'3.Drakafor e1c1d1·ik 
cereyanını kolnylıkla mı.ideden 

vasıtalardn·. 

doğru iri damlalar süzüldüğünü 1 

gördüm.. Çehresin;n hatlarında 
fazla bir değİ§İklik yoktu.. Göz 1 
yaşları ıessiz, sedasız birbirini 
takip ediyordu. Harekatına ha · 
kim olabilmek için sarfedilen a • 

t b• . . • 1 b 1 zam ır gayretın nctıcesı o an u 
hal mermer bir heykelin af!layı,ı· 
na benzetile':,iJi .. cli. Fakat, hıra • 
kamadı:F:n~ ~lini knlhinin üstüne . 
<loi;a <'"l<ti~i Yak!t, bana o zannı ı YcıA-ında Almanyada yolcu trenleri lokonıotillerlnin hepsi büylc 
vM'di ki. içe!id- çt.rpan 1ruYVet o lokomotifler saatte 175 kilometre yol' 11apabUecektlr. 

Evlerde duvar kenarlarmdaıt 

çekilmeli. Dökme ~obalarc!an de· 
m~r pencere ve kapı tol:r,1akl .. rm· 
dan uzak durmalı ve i":n clektr°k 
cerevanını na1(1etme~i dd:ı.. •xsıy!e 

kapalı olacaktır. Jlcsmi {/Örülen 11etıi l bacaların yanından k~';'r":!.lıdır. 
1 S. Karsan 

t 



Jo lkincikanun 19;~5 

Büyük zelzele 
-

hatırası 
Yavaş yahU! Duvarlarda sıva 
kalmadı, mektebi yıkacaksımz 

lstanbul ahalisini günlerce hah- \ tısı hiç de bundan öncek· b ı 1 
çbelerde, bostanlarda yatırmış olan inişi zangırtılarına benzı a. yoz 

ü "'k emıyor 

d 
.. Yu zelzelede pek küçüktüm, duvarlar yer yer çatiıyor v ' ort . e sıva-
. Yaşında idim, mektebe de ye- lar kalıp kalıp dökülüyor t 

nı başlamıştım. Mektebimiz Def· çatırdıyordu. ' avan 

tCerdardaki F eshanenin karşısında Titiz ve tiryaki kalfa ge 
ez" K ne pen-

rı asımpa§a camiinin avlu- cereden başını uzatmış ava k aund k , zı çı - . 
a, ırmızı aşı boyalı, ahşap tığı kadar ırgadları paylıy d . 1 

ve köhnece bir mektepti. Sene üç - Yavaş ulan yavaş d or ul. 
y"" , , uvar ar-

uz ondu galiba! ... O zaman bu da sıva kalmadı m··'·teb" k k rn k • ---· ı yı aca -
e lehin cadde tarafına Fes hane sımz be! 

Sij~Yan mektebi denilen yarı as- Fakat ırgadlar çoktan oradan 

~:rt, yarı mülki kargir bir mekte- dağılmışlar, çil yavrusu gibi kacış-
ın temelleri atılıyordu. Fakat bu mışlardı. • 

temellerin sağlam olması için ye- Neden sonra işi çalcan başka 
te, serendireği gibi koca koca di- bir kalfa feryadı hastı: 
tekler kakılıyordu. O zamanlar - Zelzele oluyor yahu, zelzele. 
böyle büyük yapılar için şuraya Bina yıkılıyor! 

HABER -- Akşam Postası 

Bu !direyi yeni bir stratosfer 
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tecrübesi için Jıazırlanmış zannetmeyi niz, bir scmatoryonıdur ! bı.:ra.ya kakılan bu direkleri heye· Bu feryad üzerine mekteb bir 
l":lolalada bir takım ırgadlar ka- karıştı, kalfa, hoca, hademe, ço _ 

kar"lardı. luk çocuk birbirine girdi. Artık 
Bu ırP,adlar gemi halatla;ına ana baba günü olmuştu. lht.i.yar 

Yak·r. knlmlıktaki iplere bağlı üç, hoca: 
Garip bir sanatoryom 

1 

oc3 Yi°z ckkalık bir demir balyozu - Küçükle~·i çıkarın, kücükle • 
bu iplerle çeke çeke yedi, sekiz ı·i bırakmayın! -

tı.1~tre y~1kseğe kaldırırlar; sonra Diye tirtir tepiniyordu. Ben zel-
0rta:la duran ırgad başının verdi- zele, melzele nedir bilmediğim i
ği bir iş:.retle o koskoca alameti çin oturduğum köşede put gibi du

bidenb" re ucu yere çakılı olan di- ruyordum. 

Tazyik edilmiş hava ile 
ediliyor hastalar tedavi 

ı·eğin iizer"ne bırakırlar ve işte o Neden sonra deli ~ibi vanıma 
lf man a:·adan bir saniye geçme - ko'"an büyücek bir k;z, be~i ku -
clea yeryerinden oynar, hatta et . 1 caklayınca, gene deli gibi baih -
raf la ki bir.alarm duvarları sanı • ı-arak kapıdan dışarıya attı. Biz 
lır, p::r.cerelri zangır zangır zan - mektebin taş merdivenlerini he -
cırdndı . Yere direk kakan bu nüz inmistik ki nh:ap ve köhne 
lrgadlarm o koca balyozu yukarı- -x:ekteb yan i"s i: '"~;-c yuvarlandı. 

ya ç"'k~r1cen gayrete gelmek için 
okurhh':wı b;r [!Üllenkleri bir de 
nakr,ra~•a~·ı "ardı. Ortadaki ırgat-

başı btı gülben~i okudukr.a ellerin 
de ip olan n·gatlar hep bir ağız-
d,n: 

Beş clak:k.'. ::.-rı~·n., ~·anrm.ızda 
b.ekçi kılıklı bir adam ile o kızın 
\ucağmda eve doğru gİGeı kcn ba
ham karşımıza cıktı ve hemen 
parmağını ağzıma sokup damağı-

ı.ı mı kaldırdıktan sonra heni kendi - qaaaaa ... Hooooo .... Hoooo ! 
[)· 

1mcağına ldı .. 1Ye baaırırlar ve sonuncu hooo 
~l.l cl ç ~k~ik~cn sonra ellerinden 1 yollarda sacını başını yolan ka-
'!"l'ti ~al·v.,. ... 1"nce yedi sekiz met- dmlan, telaşlı telaşlı oraya bura-
... """"" , 
~ 11;,·:ıl. n-:ıı<ı olan 0 mefret bal- ya koşuşan erkekleri gördükçe or-

:·.:;: o!a.1-:ca hı;ı ile: t:ıhkta korkunç bir hal olduğunu 
- Gı: .. .. T anlıyor; fakat gene işin içyüzü ne-

uum · d" ? b" .. ı·· k · · d Der d" ~. . · d" ır. ır tur u c~tıremıyor um. • ıregm tepesıne mer ı. 
l\ıl .. v.,1·m b l ıcı ı"dı' Za· O akşam mahal1emizdeki bir 
1 

• • yaz aş ang · ':'I it ırgadlar her gün kan ter için- kaç bostan, bal:tım, baştan başa 
c ~ g'jlb l k k Hoooo j çadırlarla dolmuş, bütün bu gep-
ı 1 en c o uyara ve · ·· . . 
• •a<ı."aaaa 1 k.. k durmadan genış, yemyeşıl bostanlanlar san-
:1inlen-eda · çel _re l dı ' ki ucsuz bucaksız bir sünnet düP:ü-

••• en ça ışıyor ar . .. • . .. .. .. . "' 
"fitiz t" k" b" k lf ız var· nu yerme donmuutu. Bız bostana, el , ırya ı ır a aın · 

1• onlara k k r hatta ara 51• 1 çayıra falan çıkmamıştık amma, 
l'fl. '"nekteb' ped ızal ' l b cam 1 bahçemiz geniş olduğu icin bizim 
ı ın uvar arı sarsı ı . . . . . . 
ll:-ı ıan d k d n u çadır da kendı evımızın bahçesı -

? gır atll ça pencere e -
il.nıp onl b - d ne kurulmustu. ara agırır ı: · 

....... Y avas yavac duvarlaı·da sı· O gün, o kıyamette beni eve 
V;). ·' '.P 

l<.alrnadl, mektebi yıkacak~mız, getirip hırakitktan sonra rahmet-
t:·· h"ç Şenlik görmediniz mi? li babam Defterdardan boş kayı-
1 ~lramızı kızdıran bu manza- ğa atlamış, küreklere yapışmış, 
ı\ 'l'r:: b b l .. 'r · · ' l · k d 1 ' h·Jı'~·ı u ağırtılar, çağırt· ar, gum ı emış ısKe csıne a.daık·. b~e ml!iı 

1
.
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'U er mektepteki biz çocukla · Asır.allına gidip ora a ı lr tüc -
ttı f.~k h~pna gider, yanıhaşı - car kom!'umuzu yanma alarak tek 
l"r'~~~~ki o hay huyla, çocukça rar ayni kayıkla Defterdara dön · 
~ont·· k •uınüzü eğlendiriı-dik ! Fa .. müştü. 
ıt ar l b 1 d b d\t" 1\ t.!ra bot ve dalgın bu un - Ge:;en akşam a ·tım a a -

te"~llttıu'l: zamanlar da balyoz di· barodaki ce~aretin dörtte biri bi -
d \~ Uıerine inince ycrim~zden le bende kalmamış ... Evin iç=nde 

e ıı· ar§ın zıplardık! zangırtı, tangırtı başlar bazlamaz 

hat~e la_ırıan çok küçük olduğum o yağmurda, çamurda, o soğukta, 
ci • Ştırıdi anlatacağım 0 son fe· rüzgarda hem de çorapsız, terlik
ı-··rnanzara olanca dekoru i)e hala siz kendimi sokağa dar attım! 
ı>Oz" •• 

umun önündedir: Bereket versin, bizim bayan 

l'a. ~aliba öğleden biraz önceydi, aene cesaretliymiş ... 
i\ .. 111 ll§rrnızdaki ırgadların mu _ "' Ben sokakta tirtir titrerken bak-

.. la. ...... b d b 1 . lı'k .. , alyozu yedi sekiz metre • trm, o. k::-pı an ana ses cnıyor: 
Y""k ' ~ l 1 • 

••
0 

k u seklikten yere çakılı olan - Ayol, üşür. sogu < a rrsm. gır 
• 11

1
: •0 ca. direğin üzerine öyle bir içeriye artık! Bir şey yok. yalnız 

likt ınınişti ki, bu sefer bizimle bir komşunun duvarı yıkılmış! 

Tababette tedavi usülleri gün
den güne garip şek!ller almakta
dır. Buharlı, çamurlu, sıcak hava
lı, radyo aktif tesaudatla, sulfor
lu gazli ve her nevi emlahlı sıcak 
su banyolarmdan sonra şimdi de 
tazyik edilmiş hava ile hastaların 
tedavisine başlanmıştır. Hakikati 

söylemek lazım gelirse bu usül ile 
tedavi pek de yeni değildir. Daha 

1835 te ilim akademisi doktor 
Juvod'ye hava banyoları hakkın
daki kıymetli mesaisinde~· do]ayı 
teşvik mahiyetinde olmak üzere 

2000 frank mükafat vermişti. 
1852 de de doktor Tabarie tazyik 
edilmiş hava ile cihazı teneffüsi
lerin tedavis"nde elde ettiği müs· 
pet neticelerden dolayı Monthyon 
mükafatını kazanmıştı. Havayi 
nesimi tazyikindeki tahavvülat 
vücudumuzun başlıca azası üze
rinde çok büyük tesirler yapmak-

tadır. Bilrassa bu tes\r teneffüsü
müz üzerinde kend?ni göstermek
tedir. Tayyareciler veyahut yük
sek dağlara tırmanmş olanlar bu
nu pek iyi bilirler. Havanın gittik
çe azalması bizde evvela baş dön
.mesiyle haşlıyan ve gittikçe d:ğer 
ali.imle şiddetini arttıran gayri 
tabiilikler husule getirir. Halhuk1 
aksi olarak barometrede civanın 

bir veya iki santimetre kadar yük 

selmesini tem· n edecek tazyik ise 
bize daha kolay ve rahat teneffü& 
edebilmek imkanını verir. Mesele 
nin izahı gayet basittir. Hava taz
yikinin artması ile mayilerdeki ve 
bilhassa kandaki gazlerin erimesi 
kolaylaşır. Bu tesir havayi nesimi
yi teşk'l ecen azot ile rnüvellidü
humuzadan b '!hassa bu ikincisi 
üzerinde daha fazla kendini gös
terir. Binaenaleyh havayı tazyik 
edebilecek bir yere hastalar ko
nursa bunda nefes almalarının 

daha faal cereyan e1me$İ haseb :y
le 1-5 nisbetinde fazla müvelli
dü!hubuza teneffüs ettirebilmek 
kolaylıkh temin edilmiş olm·. Bu 
sebeple kandaki hemoglobinele -
rin Oxyclation,nu daha çabuk vu
kubulur VP. bu yüzden de rahat ve 
çabuk nefes almak imkanı elde 
edilir. 0ıd elrrıektebin sarıklı kalfaları da Diyordu. 

Uda 
ııp) rı ye;;dc yarımşar metre Hafif tazyik edilmiş hava ile 

Osman Cemal Kaygısız l tedavinin bilhassa n"fe5 tıkamk -
lığına ve Anphyxue hastalığına 

~rnışlardı. 
B.ırıların1 çerçeve!erin zangır· 

'l'cızyik edilmiş hava ile lıa.o,;la ledal'i.~ine mahsus sanaloryomurı içi ... 

çok iyi tesirler yaptığı görülmüş - / şekil değildir. Tcdavihanenin hu 
tür. Bu usul ile teclavi müessesele- şekilde inşasına zaruret hiisıl 0

1 
• 

ri ilk defa Fransada yapılmıştır. muştur. İçindeki havanın tazy"ki-
ne mukavemet edebi!me5i i~iıı de Çok geçmeden Almanya başta . A • A 

1 k ·· d'V 1 k tl d hancı kısmı celık lavhalarla kap -o .ma uzere ıger mem e e er e . . . 
Fransayı taklit etmeğe başlamış _ lanmı~tır . Sana~oryon_ıun. iÇ.ı bıı· 
1 d F d h h t . . j c:::.k katlara tak!lım edılmıstır. Ka ar ır. ransa a er as a ıcın ay • · 

b . h ) d B 1. b' dm ve erkek hastalar hastalıkla -
rı ır ma a var ır. u yer er ı • 

b k k t d b
. .. ı rının derecele:·· ne göre gn.ıpbra 

rer uçu metre u run a ır us- 1 .. . . . . ayrılmış ve her grup ayn ayrı t ::ı-
tuvane şeklınde daırelerdır. İçın· ı . I l · ·ı · · ·T l · 

• • • • • v • ıre ere yer eı;tırı rrıo;lıı-. er.avı se 
deki havanın tazyıkı ıslenıldıgı 1 b" . · b 1 - · · d k" . ans arı ıtmce a onun ıçm e ı 
kadar değiştirilebilir. Daireye gı- h l 1 k l · . . ava, pencere er açı ara , ~r:-ıız 
ren hastanın ahvalı ufak hır pen- h ·ı d v• • ·1· s t ava ı e egıştır ır. an:ı oryo· 
cereden gözetilir. t'°1Pr hastanın mun yanmda diğer küçük daire!cr 
hususiyetine göre lazy'k derecesi de vardır. Burada da hastalar t:ız 
tedricen arttırılrr ve hatta lüzum yik edilmiş hava teneffüsüne ted
görülürse içindeki havanın terki · ric~n alıştırılır. Tazyikli havadan 
batı da ozone, müvellidülhumuza, cıkıp hali tabiideki havayı tenef
Radio . actif tesaudat ilavcsile fü:; cdcbilmeğe alıştırmak :çin de 

değiştiril"r. gene aynca hususi od~lar vardır. 
Almanya da bu daireler, ıcıne Bu zaruridir. Zira yukarıda da söy 

on, on iki kişi alabilecek büyük· lemiş olduğumuz gibi havayı t az

lükte inşa edilmiştir. Fakat Ame • yik etmekten maksat kandaki g:::ız 
r:ka her memleketten ileri gitmiş, 
hu tedavihane1eri büyük sanator

yom haline getirmiştir. Bugün 
Clevelandta tazyik edilmiş hava 
ile akciğer hastahklarmı tedavi 
etmek için yapılan sanatorJ1om 20 
metre kutrunda muazzam bir da -

;redir. Hususi pompalar vasıtasile 
bu sanatoryoma istenildiği mik
tarda tazyik edilmiş hava verilir 
ve içinde de yüzlerce hasta tedavi 
görür. 

Sanatoryoma verilen balon şek
li nazarı dikkati cell:etsin ve ori
jinal gözüksün diye verilmiş bir 

larm erimelerini n.rtl!rmaktır. E • 
ğer havası meselR 2 Attmosphere 
derecesinde tazyik edilmiş b\· 
nıahaldcn doğrudan doğruya h'\li 
tabiideki havaya çıkılırsa kanda 
tamamile mahlUl olan gazlnr kuv
vetle clışan kaçmak isterler. Ve 
bu sebeple siyah kan damarların· 
da habbecikler vücude getirirler 
ki bunlar cfo. kanm dola~m~sım 

rlurclurur ve Emholie vücude &:O-

S. Karsan 
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Pek tatlı bir bahar günü 
Eşek gider gczinmeğe •• 
Avutsun diye gönlünü 
Çı!zar yüksek bir tepeye. 
Da!ar yeşil ormanlara 
"Bc!lii vah§i hayvan!ara 
Ra:t gelinmez.,, hü'··a:ile ..• 
O kocam!ln kalas"yle 
Alı!ı alık gezinirl·cn 
Ayrılır eski izinden. 
Bir a5a;:ı ,bir yul·arı, 
G~zer durur oraları .. 
fler taraf sanhi duvar: 
Ne geçen var, ne geç"'1 c.:ar!. 
Der ili: "Biraz uyusayJım 
D 0 nfonirdi bcl/.i ba:ım!., 
Ya.ora 1:lardan hazır dt:,.~ll, 
Bayılma: mı buna e~el~? 
Yatar uyur saatlerce, 
G ·ıne~ batar, o'ı:r gece •• 
Acı acı uluma1ar 
ln!r ·r.'•en ormanları 
Der hi: "Büyük teTı!ikc var, 
Bur la nece zamanları! 
F a!.a.t beni him görecek 
- A1tımda bir hazır <.' .. :ek -
Rahat rahat uyuyorken? 
Barın 'ığım bu yerlcrc1cn 
Ne gelen var, ne de giden .. 
Uyanırım sa'~ah erken 
Aranır bir yol bulurum, 
.5·•ralard an lmrtulurı•m.,, 
Bir taraftan bir tarafa 
Dön-lü sıztlı hoca kafa. 
Koku alır bir canavar, 
Der için-len: "Bı•rra nv var!,, 
Karanlı' Iar arC'"ından 
Alev g:bi parı'davan 
Gözleriyle gelir. bulur 
Yava~r.a ona so' ••lur. 
{(an damlayan dişlerini 
,.t!erine gedrince 
<i'lrar acı bir iı;kence 
Viic•dunun her yerini ..• 
r: ;; .. lcrini açmc-.z qek, 
"Bu da rüya olsa gerelı!,, 
Hulyasile avırnurhen 
Parçalanır çok geçmeden. 

Bazıları bile bile, 
Aldanırlar tıbkı bö)'le .. 

ı. lf.. 

Bugünkü bilmece 1 1 === &mm.-1m11ım.ms::ı•n•Mi1Qiımıı 

Mahmucl 12 ya§ıncladır. Ba
bası ona: 

- Ben~,,. ya§ımın üçtP birine 
geldiğin zaman sana bir bisiklet 
alacağım. 

Dedi. 
M ahmudun babaıı bunu söy

lediği zaman 56 ya§ında idi. 

Mahmud ka~ ya§ında bisikle
te sahİb olacaktır?. 

ı inciye S Lira 
Doğru bulanlardan birinciye 

5 lira, ikinciye bir albüm, ayrıca 
150 okuyucumuza da muhtelif 
hediyeler vereceğiz. 

Bilmece müddeti 15 gündür. 

........................................................... 
Bilmeceler 

- En çabuk re:;im yapan 
ressam kimdir? 

- Ayna. 
- Ba~am dikenlidir, annem 

de siyah.. Halbuki ben clünya· : 
ya geldiğim zaman bembeya- : . 
zrm. Acaba neyim? i 

- KP.stane. : .......................................................... 
Göz'er:m·z b*zi 
nasıl aldatır? 

Resimde görülen adamların 
baca!zları eğri mi? 

Hiç §üphe yok, diyorsunuz d~ 
ğil mi?. Ama iyi, dikkatle bahı 
mz. Resmi üfki tutarak bakınız. 

Görüyorıünü:z ya, eğri değil. 
düzdür! 

~, Meraklı bilğiler (D -
insan iskeletinde, dişlerden 

başka, 208 parça kemik vardır. 
lf· 

İrlanda adasının garbinde biı 

adncık üzerinde bulunan Karak -

ruk köyünün evleri, fırtınalarla 

sahile atılan gemi tekneleridir. 17 

evden ibaret 0 1an bu köyün bütün 
evleri böyledir. 

tik ceb saati 535 yıl önce Hel 
adlı bir Alman tarafından Nüren
berg şehrinde yap lmıştır. 

Vasati olarak bir ir..san n bey
ni 1500, maymunun 1200, köpeğin 
200 gram ağırlığındadır. 

Kaplan avcısı 
lngil:zin biri Londradan kalkıb 

kaplan avlamak üzere ta Hindis
tana kadar g:tmiş. Bir gün arka
datlariyle beraber balta görmemiş 1 

bir orman~a av ararken karş ları· l 
na korkunç, iri bir kaplan çıkmış. 
Vahşi hayvan avcıları görür gör • 
mez bir aıçrayı~ta üzerler"ne atıl· 
mış. Arka·'a:ları ö!ümden yaka
yı gilç kurtarmışlar, fakat İngiliz 
ku. t··lamıyarak kap!ana yem ol -
muş! 

Arkadaşları raresiz bu kara 
hnb~ri ailesine bildirmi~ler. Ai'e
si de cenazenin derhal Londraya 
gönder"lmes"ni istemiş Onlar ne 
l Azımsa yapmışlar ve Londraya 
bir tel yazısı çekmi~ler: 

"- Cenazeyi gönderiyoruz.,, 
Londra~1a cenaze geldn diye 

sabırsız~ıkla bekle,en1~r, çıka çıka 

ne geldiğini görseler beğeni s'n·z? 
Demir b'r kafes içinde canlı ko -
cam an bir kaplan! •• 

Bunu görün.ce, i~te b·r yanl ~lık 
olduğunu sana·~'• hemen Hindia
tana d" ğer bir tel yaz•sı çekTi~ler: 
"- Canlı bir kap1an geldi, ce

naze meydanda yok!,, 

Buna çabucak ka şılıl< ge1mi~: 
"- Cenaze kaplanın karn.:n-

da! .•. ,, 

Köpek, kedi ve iare ... Biri -
birlerine düıman olarak tanın • 
mı§ üç hayvandır. Fakat her ka
idenin müatesnası olduğu gibi bu 
nun da müsteınaları vardır. Me· 
selli, i§te yukarıdaki reıimcle 
görüyorsunuz: Kedi ile köpek 
aarmQ§ dola§ vaziyette iken bir 
iare köpeğin başının üstiincle o
yunla meşgul ••• 

• ..................................... --.-· .. ······••11• 
Güzel sözler 
Görünü§e aldanmayınız! •. 

Davulun, bütün gürültüsüne 
rağmen, içi bogtur. 

Tembeller daima bir §ey 
yapmak ar.zusundndırlar 

Sö~1 n işe yor uzundur. 
Cirhin lakırdılar haksızların 

,:(Qhdır. . ...................................................... . 
Eğ.ence~i g·ö'ge 

oyunları 

Geceleri bir kaç arkadaş top-

landığınız zaman hoı bir vakit 

.eçir:mek isterseniz bu resimde 

r:ö•terilen oyunları öğreniniz. Bir 
amba önüne elinizi tutarnk böy-

lece oyunlar yapabilirıiniz. 

1 Eğleneel 1 
Yürüyen kibrit 
Masanın üzerine bir kibrit ko

varsınız. lknici bir kibriti de bu • 

TlUn üzerine haçvari yatırısınız. Bu 
1dbriti tam orta yerinden tahtara-

valli gibi uçlarını bo§ta bırakarak 
koymak lazımdır. Sonra cebiniz-

den nikel veya bronz bir para çı· 
kararak üstündeki kibritin başına 

doğru yürütürsünüz. Kibrit, pa
ranın gittiği istikamete doğru gi
der. 

Nasıl mı Pek kolay. Parayı yü
rütürken yavaşça ve belli etme·' en 
üflersiniz, hafif bir nefes yetişece
ği için etrafınızdakiler hilenin far 
kına bile varınazlar ! 

1 MASAL j 
Üç ayı 

Evvel zaman içinde bir ornıaır 
da üç ayı vardı. Birine· si kocamal'ı 
ikincisi orta boyda, üçüncüsü k&ı· 
çücük bir ayı idi. 

Ayılar beraberce ormanda bir 
kulübede yaşarlardı. Ku:übede bir 
büyük, bir orta boyda, bir de J;ii• 
çük is!~emle, gene bir büyük, bir 
orta boyda, bir küçük masa ile tlf 
ni boylarda üç yatak vardı. 

Dişi ayı b'r sabah ballı süt pİ' 
şirmiş ve soğ·.ısun diye kaplar! 
serince bir yere koymuştu\ Kap • 
lardan bir tanesi büyük, öbürü or• 

ta boyda, ö'ekisi küçücüktü. 
Kahvaltıları soı;.uyuncıya ka • 

dar ayılar üçü birden ormand1' 
gez·nmeğe gittiler: 

Onlar gezinirken Ayben a ,ııı• 

da bir kızca~ız külül::eye ge di· 
Ormanda yolunu kay-::ıetmişti. Çc~ 
vorg ·ıı ve açı. Kuli:bcn'n kapı• 
aını açık görerek içeri daldı. Bit 
de ne görsün: Kulübede kimsec'k 
fer yok ... Mükemmel bir kahva'tı 
da masanın üstünde hazır durıı· 

yor. 
Ayben baktı: Sofrada üç ta' 

kım hazırlanmıştı. Boy boy üç tB' 

ne iskemle vardı. En büyüğündeJ1 
başlı yarak iskemlelere b · rer kere 
oturdu, önlerine dizilmiş kahvnl· 
tıdar. birer parça tattı. Son11nd' 
en küçük iskemleye kurularak ,.. 
yıcığın sütlü balını mideye ind"t" 
di. 

arnı doyunca uy usu geldi· 
Yatacak yer aradı. Yatak odasın• 
girdi. Boy boy üç yatak gördöı 
Hepsine birer kere serildi, sonuıı• 
da en kuçugune uzanarak deritl 
bir uykuya daldı. 

O uyurken ayılar da gezinti • 
den dönmüşlerdi. Büyük ayı ie "' 
kemlesini kokladı, ve :;homurdaıı· 
dı: 

"- iskemleme kim oturmuş !ı' 
Küçük ayı kendi tabağını bot 

görünce avaz avaz bağı.rmağa ba'' 
ladı: 

"- Kahvaltımı yemişler ... Kah' 
valtımı yemişler, bitirmişler!,, 

O zaman ayılar yatak odasııı~ 
çıktılar. Büyük ayı yatağını ko1'' 

ladı: 
"- Yatağıma kim yatmış?,, 
Diye homurdandı. 

Küçük ayı haykırdı: 
"- İ§te, yakaladım!.. Benin' 

yatağımda yatana bakın!,, 

Bulutlar Bu sırada gürültüden Ayben ıı· 
~-' ıııııt 1111 uııııııııını ıuııınınııomıııııruıııınıııııımııııııuııımııııuıııııını ntııııııuıınıınnıuıııııımnınııııı:ınıııııınuu ın ımmı ınıııuı ın mnı ınııım ıııın ·ıııııııg 

Yanmıştı. Ayıları görünce korJctı'. 
-=-~:.---~=-== Kimi ince bir tül kadar, Bazıları öbek öbek, Bazıları kardan beyaz, dan tirtir titredi: fakat kendif11 

Peçe olur güzel ay'a; Toplanarak dağılacak; Bazıları kömür gibi 
• c-arçabuk toplıyarak acık durtlıı Kimi renkten renge dalat,• Bazıları birleıerek Bir takımı pek yaramaz .. 

:=~-
-~_==_==_=_ Göğe vurur bin bir boya • ., Çiçek diye açılacak. Kimisi ele pek asabi. pencereden atıldı, tabanlarını ya~· 

layıp kaçtı, ormanda kayboldu. 

Denizlere aüzülürken Çok geçmeden bir kuf olur. Tatlı tatlı uçu§urken, Ayben bir daha yapyalnız ot' 

==

E Gölgeleri dü§er ıuya Enginlere kanacl açar Rengi atar birdenbire manda gezinmeğe tövbe etti, aY'' 
Dalgacıklar her yerinclen,2 iniş olur, yokuş olur, Yağmur, dolu, kar denilen lar da gezmeğe gittikleri zam"" 

~ ı .. ıer rna b "rer oya. B:ri ko .. ar. biri 1 acar. Nesi varsa atar v"re. 1. E. ~ 1 artık kapılarını sıkı sıkı kilitleı1le• 
r.ıım ıu ıııı ııuınııuıııllll!ırıııuııııııuıııu uııııınuıımuınımııııuııiınnııııııuut!!ln ııı ııııımıuıııuuııııımıııuwınım ıuıııııuıııııııuıııınımıııııııııummıımuııınmı~I ğe başlamışlardı! Gözlüklü An1c3 

Yazısız lıikô:ge: Bobinin dişi ağrıyor. 
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J Kısa Haberler 

Asll 
• • • 
ısımlerı 

• . Bir çok artistlerin bildiğimiz 
~·~ınleri, asıl isimleri değil, takma 
:~leridir. Meseli Greta Garbo' -
d 'Urt aaıl iami Greta Gustaffson· 
~ Con Cilbert'in Jak Pringl, 

Dvorak'ın Ann Mak Kim, 

~ Crant'ın Arçibald Aleksan -
~ Liç, Cin Harlov'un Harlin 

1. l'J>antiye, Lesli Hovard'm Leı-
tdStener, Boriı Karloff'un Şarl 
1> •llr Pratt, Barbara Kent'in Bar 
41lrt. klovtman, Pola Negrinin 

PPolo • Ş 1 • p ,. 4
11

• nıa a upez, Anıta ec ın 
ıı. Pomares'dir. . . .. 

l 4
1 

lllerikada, me,lıur Rus edibi 
o stoy' UB ıer· un asü badelmevt,, e· 

f·ı 1' kirnbilir kacıncı de~a olarak 
~ille almıyor. Filmin rejisörü 
aınulyan'd K d. . c·· .. d·· ır. en ısı urcu· 

tu.~. ~! artiat Anna Stendir. Ruı· 
d.r. ekorlc.n yapan S. Sudeikin' 
ır ve d R ltad 0 a ustur. Holivutta ne 

tak ar Ru_s varsa hep figüran ola· 
aııg4'.Je edilmiştir. 

Ü•tte: Fernan Gravey; •ağda: 
Bu manzara ada değildir, Jan 
Murat°Mr aon filminde Fran•a· 
nın lacivert •ahillerinde alınmı§· 

tır. Solda: lzabel Jevel'in 
bir tualeti •. 

Şarl Lavtan, Londraaa çevrıl • 
mekte olan Nijinsk.nin hayatı fil· 
minde meşhur balet üstadı Serj 
dö Diyagilev rolünü yapacaktır. .... 

Eddi Kantor'u bu sene tanıdık. 
"Roma çılgınlıkları,, "Er meyda • 
nı,, filmi ile c!erhal sevilen bu A
merikalı komik, ailesi ve boyu be 
raber çocukları ile Avrupada b"r 
seyahat yapmaktadır. Her §eyi a· 
laya alan Eddi gnzetecilere: 

- Avrupaya, clemistir, kızla
rıma koca bulmağa ge!dim. 
Eğer onun bu sözünü ciddiye 

alıyorsanız, hemen talip olabilir -
siniz. 

Harri Baur Holivuda gidiyor. 
Fransızların me§hur Rejisörü Re
ne Kler Londraya gitti. Şarl Bua· 
ye'nin bir ayağı Holivutta. Bu se· 
fer de Rene Sen Sir Londraya 

çağrıldı. Fransada, hu böyle gi . 
derse kıymetli san'atkar kalnuya· 
cak. 

• • • 
Maks Raynbart epeyi müddet· 

tir sinemadan nefret ediyor. Bu 
tiyatro dah ·si şimdi Şekspir'in 
"Bir yaz gecesi rüyası,, eserini fil
me alacaktır. Hem de Holivutta. 

Bıktrk yahu, bıktık. Anna Ka· 
renin'in yeni bir filmini daha ya
pıyorlarmı§. Bu eseri vaktile seı • 
siz film zamamnda Greta Garbo 
oynamıştı. Şimdi sesli olarak gene 
o yapacakmıt. Fransada da Anna 
Bella ayni filmi çevirecek. Mevzu 
mu kalmadı? 

• • • 
Greta Garbo M. G. M. Şirketi -

le mukavelesini iki sene için daha 

Sağda: Key Fran&is'in nelis en· 
damı; •olda: Tenisçi yıldızlar
dan Harvey Sterens; altta: Kim 

tanımaz, Duğlcu F erbank•·· 

yeniledi. Senede iki film 
cek. 

.. . . 
çevire-1 hur Seıil B. dö Mil "Ehli Salip,, 

ismile bir film yapıyor. Bu "deh· 
ıetli Hiristiyan,, mütemad'yen 
din propagandası yapmakla met-

Amerikada "ilahi Sara,, ir.mile, 
Sara Bemar'm hayatına ait bir 
film yapılıyor. Sara Bemar l'olü 
Glorya s·dney'e verilmiştir. Bu 
rolü evvelce Glorya Svanson' a ve
receklerdi. 

• • • 

guldür. Ben sansür yerinde olsam, 
bu kadar mürteci bir ada.mm yap
tığı filmleri memlekete sokmam. 

• • • 
Luhiç, Moris Şövalye ile Janet 

Mak Donaltın oynıyacaklan bir 

opereti çevirmek üzere Londraya 
Tarihi filmler yapmakla meı- gelecektir. 
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1V.tüşteruerın verecekleri her iki o K u v u N uz'• Müşterilerin verecekleri her ıki 
liralık bir sipariş için B. M Ke- liralık bir sipariş için B. M. Ke-

llJ malin 1200 sayfalık (fürkçeded malin 1200 sayfalık (Türkçeden • 
mı fürkçeye sözlük) armağan ola- Umumi Kütüphane Külliyatından; Türkçeye sözlük) armağan ola- ili 
m; rak verilecektir. 1 rak verilecektir. ;;; ~m - VE ÇOCUK EDEBIYATI ftEŞRIYATlftDArt ~ iiı 
m: Uıv~UMI KUJUPl"IHtlE. K 1 m 

mı ~: ~= ~:;:ıa:~p«lt~~~::::;nı. ~:· ~~ Husus~ı ı·tap ar, =i~i :;u o·ı · (G' d M ) :: ~··• N. 3- ı encı ı ö opasan ,, 10 c: 

~~U N. 4 - Muatatil sandık (Edgaı· Alan Po) ,, ıo Arkadaıım Büyük forma Kr. 2sm11 :: ı = ••• w: N. · 5 - Kııla bayah (Jorj Kurtölin) ,, ıo Wilhelm Teli. ,, ,, ,, 25füı' 
~~~! N. 6 - Divin (Alber Samen) ,, 10 insanlığın hatlangıçları 1 K111m ,, ,, ,, 2s;h 
gıs N. 8- Jorinda ile Jorindel (Grim Karde§ler) resimli ,, 10 insanlığın başlangıçları 111 ,, ,, ,, ,, 20ii: 
:H N. 7 - iki zavallı (Leon Frapye) ,, 10 insanlığın baılangıçları il ,, ,, •• ,, 2Sii;I 
~j'j N. 9- Helena Fon Sidov (Feliks Hollender) resimli ., ıo Mrinmaji .. .. ., 2siil 
lHl N . . 10-"Mes'ut Prens (Oskar Vayld) ,. ıo Lengeran V02iri " " " 2Sjlil 
~rn "J 12 A k d (M k · G k 15 La Fontene'in seçilmi• hikayeleri 25!.: ~i:: ı · . 11 • -. r a aşım a sım or i) ,, ,. ,, ,, ,, • 
:::: N. 13 - 14 - Wilhelm Tell (Şiiler) resimli ,, ı5 Gazinin "ı4,, inkılabı ,, ,, Fiati Kr. 20 !! 
,.. .. Y d f :E HG N. 15 - •16 - Inaan1ığın başlangıçları (Birinci kısım) resimli Dr. ,, 20 üz sene uyuyan a am 208 sayı a ,, ,, ,, ,, 65;: • 
.... N 17 18 1 l v b 1 · l (tk· · k ) • ı· Ro"ne 20 !nsanhgvın ba•langıçları "fevkalade ,, ,, •ı·=· g ·~ . - - nsan ıgın a§ angıç arı ıncı ısını reııım ı ,, ,. i.U 
:: .~ N. 19 - insanlığın aşlangıçları (Üçüncü kısım) resimli Verno ,, 10 ciltli 400 ıayıfa,, ,, ,, ,, ,, 755U: 
m= Dll!'a9 r::r Hii N. 20- Mrinmaji "Hikaye,, (Rabindranat Tagore: ı923 Nobel müka- ,, 10 Çocuk Hı·ka·yeler·ı im 
:5:~ f abnı kazanmıştır.) un 
~m N. 2ı - l.engeran Veziri (Ahuntzade Mirza Feth - Ali) ,, 10 .J. 1- Altın Dağın Kralı Ciltli ,, ,, ı5 ;m 
::-: N. 22 - Le: Fontenin seçilmi• hikayeleri ,, 10 N. 2 Kedı' Ku .. rklu" Kız ıs !i!; 
m1 N. 23 • 24 - lıt: taraflı cinayet cEdgar Alan Po) .. ı 5 ~. 3 = Su Ku:ı :: :: :: ı 5 !!R 
:::ı N. 25 - Güzelleşen Türk Dili (Kurıunluzade Raıit) ,, 10 N. 4 - Elmas Gerdanlık ,, ,, ,, lSHH 
mı N. 26 - Hiyalis (Albert Sanıen) " ıo N. 5 - Katibe ., ıs İİ! 
ii:~ N. 27 - Kurtlar Mucizesi (B. M. Kemal) ,, 10 - " " i;ll 
~i~~ N. 2s- Altın kaz (Grim Karde,ler) .. ıo NiK KARTER Meşhur Amerikan Polis Hafiyesi ~ı 
~m N. 29 - Yatasın hakikat (Muslih Ferit) " lO N. ı -lsabel Bentonun Son Kozu <:r. 5 N. 11 -Şahitler Sıraıında Kr.5 ii;f 
;m N. 30 - Kibritçi kız (Andersen) " ıo N. 2 -Vaşingtonda Bir Cinayet ,, 5 N. 12 t:~ - Vesikaların Kayboluşu ,, 5 ı=Eff 
~m N. 31·32- Lugat (Türkçeden Fransızcaya)' " 2~ N. 3 -Bir Doktorun Cinayeti ,, 5 N. 14 -Sarı Örümce ,, 5 ~:i 
!ili N: 33 • 34 - içli kız (Dostoyevsky) " io N. 4 -Soyulan Hırs11 .. s N. ıs -Çalınmıt Çocuk .. 5 ji!i 
~:!_:.~.·~: N. 38-39-. Kaynana (Yazan Karmen Silva)· " N. 5 -Hafiye Köpek ,, 5 N. ıs -Telefonun Esran ,, 5 !ib 
... Çocuk edebiyatı neıriyatından baaılmıı bulunan kitaplar N. 6 _ 13 Numaralı Lokomotif ,, S N. 17 -Bir Cinayet ustası ,, 5 iliji 

~rn N. 1- Kanada Çayırlarında (Moris Farney) resimli ,, 10 N. 7 -Bir ölünün intikamı ,, 5 N. 18 ·- Poverti Leniny hayali ,, 5 iM 

.. 

;· ; ... ::1:.·;·;. ~: ~ = ~;~:~:t~;ı~~;:~~~:'t~~~:Ji:!::;;Y l resimli :: :g :: ! =~~:,';;~· ı~:~:eli Haydutlar ;; ~ ~: !~ : :::~::n~::tir hırsızlık ;; ; ım 
.: .. ·.: ·N. 4 - Denizin dibinde (P. Demousson ve H. Peliyer) resimli ,, 10 N. lO-Feli.ketli Yemin ,, 5 N. 21 -Bir Kadına Saldınt ,, 5 mi 

N. 5 - Harı'kulade bir çocuk (Moris Farney) resimli " lO O S f f• t 5 Kur u p:; 
::.: 10 4 ayı a ıa ı ş 

1
:a: ·m N. 6 - Burun ağacı .(Grim kardetler)' resimli ,, ;!;i 

:!1~ ,_ _ · .Sa~te~ir ~ldar ar~·~.da .. .. Taşra kari/erimize kolaylık olmak !}zer~ P'}Sta P,U~u veya il!l 
~m lplikçı penler, Kedı kürklu kız ,, havale kabul olunur. Posta ucretı bıze aıttır. ini 
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• KARYOLA-
Uke, bronz, nikel ve çocuk karyolalarının covai 

çe~ idini ucuz fiyatla lstanbul Riza paşa 
yokuşunda 66 No. 

:: F · b' ·· t b d "'I 11 
:: antezı ır muı a zar egı, :,"il••• 
:: 11 ı • Llmbasın1 k~llanmakla hem ışıktan kazanır hem =!5• d d 1= 

Asri' mobilya mağazasında 

Bulabilirsiniz. T clefon: 23407. AHMET FEVZi ---
de cereyandan yani paradan tasarruf edersiniz. !i ır eva ır ıı 

Philips Limbaları l==İ== o··ksu··ru~ag~nu:~· deg"ı·ı ijl Türkiye umumi mümessilliği : 

ve Poilips radyo!arının toptan ve perakende satıı yeri: g Eababını da 

~'~•-•H•e•li•o•s•m•b•.e•sRs•es•a•t•ı,•G•a•la•t•a•'•~•t•an•b•u•l---•~h~~~~~e~~lı (..quc :! ı 

1 
1 U M .. d .. 1.. .. d if Kutusu " uruştur. !: ------------ 1 .. 3ııc. k ·= 

İnhisar ar • U Ur UğUn 80 1~ Beşir Kemal· Mahmut c ... ı !! 
10000 kilo Diiz beyaz karton. ii Eczanesi, Sirkeci ii 

a n 
20000 ,, Tripleka ,, a 1 ma•ı:=ı•nm:r:nmm1111111 JJ •ii 
30r>OO ,, Kahve rengi amb alaj Ağıdı. 

3000 ,, Beyaz cilalı kağıt 

20GO ,, ince beyaz partö nen kağıdı. 

Yukarala nev'i ve mikdarları ya zıh kağıt ve kartonların pazarlığı 
14 - 1 - 1935 pazartesi günü saat ıs de yapılacaktır. Talib olan· 
lann yüzde yedi buçuk muvakkat güvenme parasiyle birlikte Cibali-
cfo L~v.:ızım ,.e müb:ıyaat şubesine müracaatları. (8587) 

:w;:::ıı:ı:m~--------------------:. '~--------·-----·---------1 1 YENi ÇIKTI 1 YENi ÇIKTI 

m İlim ve Felsefe 1 ilkbahar Selleri 
ın Tevzı' ycrfı· i_atVı A30KkulTrMufatbaa•ı ı · Fiatı 75 kurut 
m 0 Oağ°ıtma yeri - Vakit Matbaası 

Acele satılık 
Kelepir perükar salonu ve at· 

tar dükkam 3,5 beyğir kuvvetin

de Sarole a marka bir motosiklet 

ve Girigon markalı kursu mü -

kemmel bir bisiklet .. Taliplerin 

Kurtuluı caddeni Tepe iistünde 

11 numaralı dükkanda Attar 

Bay Mehmed Hayriye müracaat· 

ları. (3738) 

Bsi,irol ff~&Qti. -~~rip, nezıe, baş ve diş ağrılarının kat'i 

Devlet Demir yolları ilanları 

Samsun - Sıvas kısmına mahsus 
% 60 ve Bandırma - Manisa kısmıoa mabsns % 50 tenzilata, 

31 Mart 1935 sonuna kadar devam edilecektir. l57) 

Sağlam çuvallar içinde olmak şartiy~e 
10 - 1 - 935 tarihinden itibaren perakende taşınacak ma• 

den kömürlerinden ton ve kilometre başına 2 kurut ücret 
alınacakbr. (23) 

Holantse 

Bank-Cni N";.v. 

İSTANBUL SUSESİ 

Galat• : KarakOy Palas Meydancık : Alalemci Han 

Her türlü Banka muameleleri, Kasalar icarı. 

UMUMi MDDDRLDK: AMSTERDAM 

şube ı ar i : Amst:ardam. Buenos Alres, Hayt'a, 

İstanbul. Rlo de ..laneiro, S•ntos. Sao Pauıo. 

ilacıdır. o~pos1.1: 
Babçekapıda ~ Hli~ necatı' Eczahanesi lJ f.T. 66S 
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19.~4 de Türkiye ve Acunda 
okonomik buhranın duruşu 

h .. ~iirkiye ihracat için kurulmuf 
~Yuk aanayie sahih olmadıgı.. i . 

Çı "'k . n ° onoınik buhran yüzünden 
1§sizlik t ki .. ' s 0 arın satılamaması, 
rnuternadt ifl5.slar gibi srkmtıla • 
ra u .. 
.. .. gramamıştır. On ıenedenberi 
0 gün"l · u ecek hır azimle kendisine 
elzern . b .. t aanayı şu elerını kurmak • 
a olan Türkiye esas itibarile zira
~t nıernl k "d" N'" t d.. .e etı ır. ufusunun be§ • 
e 0rdü çiftçid'r. 

,. .. k' 
, ur ıye 1 ~~9 sonlarmdanberi 
}> c~nu kasıb kavuran buhrandan 
da nız hir sebepten dolayı muz • 

ıartp olmuştur: ihracat malları 
o an . 
1 •• zırai mahsullerin fiat düş • 
ıtunıu · ... gu. 

. Ülkemizin ihracatı 1930 sene
ıındenberi siklet ve hacim bakı _ 

~ından mütemad"yen çoğaldığı 
alde krymet balrnmndan daima 

ar.ılrnakta idi. Bu hususu geçen 
Ya:zılarımızda 1927 ve 1933 se _ 
l'l.ele . . "h tn • rının ı racat statisti!:lerini 
. uhte}if bakımlardan mukayese 
ıle v h b" azı ır surette meydana koy-
tnuştuk. 

k"· Zirai mahsul fiatlarmın düt • 
unlilğü yüzünden 1930 senes"n • 

c!enbcri milli iktısad ve b""t·· .. . u unu. 
?1kt:zü te,kil ec!en hususi ve devlet 
ı lr.satları da daralmak mecb . ,, . urı • 
"etınde kalmı~lardır. 

Dört aenedenberi, ülkemizin 
buhran hudutları isine ginneai • 
ne sebep olan bu amil bugün or • 
tadan kalkmıştır. Tam (t'"t·· . . .. .. u un, ın-
cır, uzum ilh .. ) veya dolaynile 

~!ıfti~~ yün) zirai mahsullerimi
'l'l fıatları acun piyasasmda ıon 

d·· 
ort ay zarfı:ıda hemen bir misli 

~k"'1ttrr. Hatta bazı fiatlar b"rin-
cı .. 

anun zarfında buhrandan ev • 
"elk· ut.q 1 (yani 1929) fiat seviyesine 
ll' lnı§lardır. Bu mutlu hadise • 
ın tnuhtelif sebepleri vardrr. 

lı ~§la buğday o!.mak üzere ba
ı. ıırai maddelerin 1934 isf hsal 
ııatrn· A 
dek 1 merika ve Avusturalya -
ın 1 kuraklık yüzünden çok azal • 

1!tır. 

ha 8
8.§te. Almanya olmak üzere 

aj ... ıı lllernieketler belki bir takım 
"asi eab b la l at 1_ a tan do yı u usal 
Oıtla.r 

•llreu ını çoğaltmaktadırlar. Bu 
hcaıe ~ ~cun piyasasında zirai 
del Yıcı mahsullerle ham mad • 
hi;r taleb hacmi son aylarda mü
dtr •urette artmış bulunmakta -

lUrk· . • 
lle\'\ii .. Ye, zıraı mallarının te • 
tnikd u 'Ve bu malların mahdud 
ler· arda. yakın §ark memleket • 1 

ınde . . 
•ile, h"ıstı~sal olunması dolayı • j 
a taın ıç hır zaman mahculünü ı 
illa anıa.k tehlikesile karşılat • 
'- lllııtır Ülk . . k . w. 
.t[tntı b · emızın çe. bgı aı· 
nın ~-· u malların ıatıf fiatları • 
l'lok~ ~ttnesi noktasında idi. Bu 
tir. il a bugün bertaraf edilmit· 

b 
a~a tef .. .. d" Ye il' . erruat mustesna, ı-

k ırıı l i bu .. T·· k" . .. onornik gun ur ıyenın o-
ka.Inı buhranla artık alakası 

aın hr. 

Okono "k duru ını buhranın acundaki 
t. §Unu tahı·ı · · · · ınnd . ı ıçın emmyetle ıs-

edılebilec k A "k 
Ultısı e yegane vesaı 

a.r arası •--
tıdrr. El" • l\UfUmunun neşriya-
lerd ımıze Varan son broşür-
kun e~.:_u kneticeyi çıkarmak müm 

•ua tadrr 
I<akao k h. . 

de~~,. ; .' a. ve, ıpek ve dökme 
...... lısnn P...ı·1· b'"t" h •uadd I • ·11 lrse u un am 

e erın 1934 d • e acun pıyasa· 

sında tesbit edilen asgari fiatlan 
1933 ve 1932 asgari fiatlanndan 
çok yüksektir. 

1934 yıh ilk sekiz ayı zarfın
da 1933 deki aynı zamana göre 
acunda mar!en kömürü istihsal 
hacmi yüzde 20, petrol yüzde 12, 
demir yüzde 51, çelik yüıJe 54, 
çinko yüzde 37 nisbetinc!~ art
mııtır. 

Öte yandan bir çok memle • 
ketlerde sanayi istihsal hacmi de 
artmış bulunmaktad.ır. 1934 ilk 
aiti ayı zarfında 1933 e nazaran 

sanayi faal" yeti Kanada da yüz
de 40, Bir)efik Amerika devlet-
lerinde yüzde 30, Al~anyada 
ve Polonyada yüzde 25, lsveçde 
yüzde 18, Japonyada yi.izde 11, 
Norveçte yüzde 6, ve Frnnsada 
yüzde 3 derecesinde artmıştır. 

Bu fazla faaliyetin tabii neti
cesi olarak, sanayi memleketleri· 
nin hemen hepsinde ifsizlik azal
mıştır • 

Bütün bu malfunattan çıkar -
dığımız hulasa tudur: 

Genel ökonomik buhran itila 
noktasını aşmıf bulunmaktadır. 
Hemen katiyetle denilebilir ki 
şimdi acun refah devresine· gir • 
mittir. 

lıalya ile ticaretimiz: 

ltalyan membalanndan elde 
ettiğimiz malUınata göre, 1934 
senesinin 1 kanunusani - 31 a-

ğustos müddeti içinde ltalyaya 
yaptığımız ihracat ve bu memle
ket en ithalatımız şöyle tesbit o-
1ttmtlaittadrr: 

ihracatımız 2,850,000 Türk li
rası. ithalatımız 4, 750,000 Türk 
lirası. 

Türkiyenin ihracat mevsimi 
ağustos - kanunevvel aylan için 
deki müddete tesadüf ett~ği için, 
ltalyaya ihracatımızın 1934 so • 
nuna kadar 12 ila 15 milyona 

vardığı tahmin edilmektedir .. 
1930 ıeneaindenberi bu memle • 
ketle yaptığımız ticaret §U netice
leri vermiıtir: 

(Milyon Türk lirası hesabile) 

1930 
1931 
1932 
1933 

ldhalat ihracat 
32 20 
30 
16 
12 

18 
11 
10 

Zeytin ve zeytin yağı piyaıa-
mı.z: 

Ülkemizin 1934 zeytin mah
sulü ancak 30, 000 tonu bulmu§
tur. Mah!Ulün son tahminler • 
den 5,000 daha az zuhur etmesi, 
fiatlara derhal tesir etmi~ ve se
viye yükselmiştir. Şimdi bütün 
istihsal mmtakasında zeytin yağı 
fabrikaları faaliyettedirler. ince 
filitre fabrikalarımız olm3.dığı i-
çin ihracat yağlarımız evvela ltal 
ya ve Yunanistana, orad;\n da şi
mali Avrupa ile Amerikaya sevk 
olunmaktadır. Bu suretle yağın 
i~lenme parası ve ikinci ııatış .ka
rı yabancı memleketlerde kalmak 
tadır. 

Sanayi planmıızın tatbika ko
m1lduğu bu zamanlarda bu nok
taya da ehemmiyet verilmesi 
milli iktısat namına fayd.'.llıdır. 

Bu sene yapacağımız zeytin 
yağı ihracatının 15,000 tona va
racaaı tahmin edilmektedir. 

R.Ş. 

HABD - 1'lqam Poıfati 

-··· ·==-·-& 

Mollaların isyanı! 
Sene 1818. lstanbulda "ta)e • ı den çıktı ve büyük bir kalabalık J nin Şeyhüliılim olmasmı temin et 

bei ulum,, arasında müdhit bir halinde yollan doldurarak Babı m"ılerdi. 
galeyan var. O zamanın "üniver- fetvaya doğru yol almağa b&§la • Bu kararlattırılrr kararlqtml· 
siteli,, leri sayılan talebei ulum, dı. Şehzade camiinden, Beyazid maz, vüzeradan biri atıldı: 
hafların da aarrk, sırtlarmda cüb- camiinden, Süleyman· yeden, Sul· _ iyi amma, Mekki .:ade ;ey. 
be, çenelerinde hafif san bir sa· tanahmedden gelen mollala.r da hisli.m olamaz. 
kal ve bıyıkları yeni terlemit bir bu alaya katılnıca sokaklar bir _ Neden? 
halde grup grup toplanmıf, mü - kıyamet halini aldı. _ Daha henüz pek genç •• 
naka~ ediyorlardı. Hep bir ağızdan al~,_n tekbir-

Fatih camiinin arka tarafında ler bütün lıtanbulu kaplıyordu .. 
bir molla (talebe) dört kişiye ha- Ha'k evlerinden çıkmıt, esnaf 
raretli rararetli §U sözleri söylü • dükkanlarını kapamıf, alaya itt:-
yordu: rak etmişti. 

- Daha ne olacak?. Bütün Şeyhülislam Zeynelabidin e-
bunlar ruzu mah§erin takarrüb fendi o e~nada haremde bulunu • 
ettiğine itarettir. Dü!üniin bir yordu. Birdenbire tekb"rler, fer
kerre, talebei ulumdan iki nefer yatlar ayuka çıkınca ıatırdı. Ne 
dün ak§am, gece yakıp hıfza ça- oluyor derken içeriye kethüda
lışmak için bakkaldan iki aded sı girdi: 
mum mübayaa etmek istesinler, - Çabuk cevab ver. Bu cemi 
bakkal bunlara yalnız bir tek gafr ne istiyor?. Padi§ahm hal'i 
mum furuht etmek istesin ve ta- "çin fetva mı? 
}ebeden biri cenabı haktan aldığı - Yok efendim, bilakis .• 
kuvvet ve imanla keni!isine bir - Anlamadım. 
tokat aşkedince yeni~eriler ütü· - Şeyhülisli.m efendim:zin 
§Üp her iki i§ıkı il mü irfan ve ha- azlini. 
fızı nurülbeyan ta1ebevi alıp gö • - Ne diyorsun? Beni mi 
türsünler ve Şeyhülislamın gözü E t - ve •• 
önünde bir dütmanı din gibi kıtır - Sakın yanht ititmit ol-
kıtır ke!ssinler. Bu olur İ§ mi? mayasın? 
Niçin duruyoruz?. Neden "lza - Hayrr, ben de öyle sandım 
kfinete§!emsi taliaten Scemina,, da dı§arıya çıkmıttım. Talebei 
fetvası mucibince bu iki şehidin ulum beni görünce: 
hunini dava ediyoruz?. Neden "itte 0 kelbin k ~ .. hüdası!., di· 
babı fetvaya gidip §eyhülialam- ye üzerime hi~cum ettiler. Sada
dan bu meseleyi soruyoruz. kat sayesinde b"r hayli s:lle tokat 

Bu esnada ders vakti gelm"t ol· yidim. Az daha ezile yazıyor• 
duğundan çömezler camiye girme dum. 
ye başladılar. Caminin iç:ndeki 
uğultular kubbelere çarpıyor, ve 
daha şiddetli olarak aksediyordu. 

Derken Hace ~fendi de kollu· 
ğunda f ıkrh kitabiyle içeriye gir
di. Yer:ne oturdu. Fakat talebe 
bir türlü yerlerine oturmuyor, saf 
saf ayakta duruyordu. 

H~.ce efend\ gözlüklerini ta -
kınca vaziyetin gayri tabiiliğini 
anladı ~!~: 

- Hayrola, ne oldu?. Kani 
rahleleriniz, minderleriniz? 

Mi;stakbel imamlardan biri, 
kulakları çınlatan sesile ve tec -
vid kai.tesine uygun olarak: 

- Davamız rüyet ve ta'e'l..ei 
ulumun T!amusu ilrnıal ed:lmedik
çe tlers o\ruyamayız. 

Cevabını verdi. 
- Ne denlü?. Sebeb çihdir? 
- Ne olacak iki çcımez dün 

akşam karanlıkta h' fza çalı!mak 
için Karaman çarşısı bakkalından 
'ki mum ~atın almak iste:niiler .. 
Bakkal "mum buhranı vardır,, 
deyu kendilerine valnız bir mum 
satmak istemiş. Bunun üzerine 
çömezlerden Eri ile aralarında 

münakaşa çıkmış. Yen"çeriler 
yet;~:P her ikisini yaka paı:a edüp 
§eyhül:s1amın huzurunda kılrT kı
trr l'P.sm:s1er. 

Ev Hfıce efendi!. P:>yle b~r 
seyhülis1amın aııo:l i vac1b midir? 
FetvR.vı ~;z verin!. 

Hace efendi :sin sama sardı -
~mı an'aml!'ıb. Bıı gi•rültüde ken 
dİsi ce r.ideh;lirdi. Zat'!n o da 
şevhiôl;slô.m Zeynelabid"n efendi
yi pek sevmivordu. Dü""'esini 
dört gözle beklinordu. Hemen 
yerin-len ~il! lktı. Duvrearı çınla

tan b=r •<?'\le revah "7P.1"d:: 
- Elcevab vacibdir. 
p .... .,,,n :: .. ,._.jnp rıaı~i"e p-i1•:;t.:; 

t:o;;.ı:ıı1~.. J-'nrı. ~ .. l •• 1: • .,_,., 7~•~.-i 

t arasmda yere indi. Talebe cam!· 

- Mektubi efendi nerede 1 
- Ol betbaht dahi korkusun-

dan ihf fa maksadiyle mutfakta· 
ki su küpüne girip aaklanmıf. 

- Ya yeniçeriler, muhafızlar. 
- Daha uzaktan tekbir sada-

larmı duyar duymaz sırra kadem 
basmı§lar. 

- Hay habisler, mel'unlar. 
Kot :ç ağalara haber ver. Kapı· 
lan sıkı kapasmlar. Zinhar kim
seye açmasınlar!. 

Evin her tarafı çömezle dol· 
muştu. 

Şeyhülislamın dört kansı da 
bir do!aba girib saklanmıfb. Or
tada §eyhislamla kethüdadan bat 
ka h · ç kimse yoktu. Bu esnada 
dıtarıdan §U şekilde ıözler iıitili
yordu: 

"Adalet istiyoruz. iki biçare 
çömez"n kanma kan istiyoruz.,, 

"Şeyhislanun azlini istiyoruz. 
Şeyh:sla.mın azli vacibtir.,, 

"Şer"at istiyoruz. Şeyhislim 
Fatih camii şerifinde Müftiyül. 
enam ile §er'an mu)ıakeme edil· 
melid"r.,, 

Zeynelabidin efendi azil ve 
şeyhislamlığa Mekki zade naıb 

ed'lmelidir.,, 
Bu son feryadı koparanlar a • 

laya yeni katışan bir takrm fÜp • 

heli softalardı. Bunları, vaziyeti 
anlayan ve ıeyhislam obıak isti -
yen Mekk~ zade para ile tutup 
göndermişti. 
Şeyhülislamın imdadına öğle na
mazı yetişti. Ezan okunmağa 

başlar baılamaz "Vakti sala,, 
diye bir !e!l duvuldu. Talebe ya. 
VA§ vavaı dağıldı. 

D"ğer taraftan Zeynelabidin 
efendinin düşmanları çoktan ıad · 
razama gitmitler ve burada bir 
nevi meclİ!İ mefveret kurmuşlar, 
hatta Zevne'abid"n efendinin az
li ve nefyi ile yerine Mekki zade-

- Canım ne münasebet? Gö
beğine kadar sakalı var. 

- Ne fayda? Göbeğine ka· 
dar ıakalı var amma bu göbeğine 
kadar sakalda bir tek beyaz kıl 
yok. 

-Ya?. 
- Bu müh.m? 
- Ne yapmalı? 
- Şer'i terife göre, sakalmda 

beyaz kıl oLmayan ıeyhisli.m ola.-
maz. 

- Siz Mekki zadenin aakalm· 
da beyaz kıl yok mu zanneder&i· 
niz 1 Ben geçen ıün bir tane gör 
müt gib"yim. 

- En iyisi Mekki zadeyi davet 
eder, aakahnı muayene ederiz. 
Beyaz kıl buluraak mesele kal • 
maz. 

- Siz istrahat edin, ben ken• 
d:sini bulup getireyim. 

Mekki zadenin sakalında be" 
yaz olduğunu ic!dia eden adam 
odadan çrktı. Etekleri zil çala· 
rak Mekki zaden:n evine koştu. 
Me,<lri zade kend:sini pür halecan 
bekliyordu. 

Oda.dan girer girmez sordu: 
- Ne val'? Ne oldu?. 
- Sakahnd~ beyaz kıl var mı 

çabuk söyle .• 
- Bir tane vardı. Fakat bu 

sabah biz!m dördüncü genç refi~ 
ka, bu sana yakıpnryor diye ko .. 

pardı. 

- Betbaht. Gördün mü fel5.· 
keti?. Sakalmda beyaz kıl olma· 
dan ıeyh"ıli.m olunamryacağını 

bilmiyor musun? 
- Sahih. Nas:l oldu da unut· 

tum. Şimdi ne yapacağız 
- Çabuk öd ağacı tedarik et! 
- Derhal. 
Biraz sonra bir uıak öd ağacı 

getirdi. Mekki zadenin adamı 
bunu yaktı ve Mekki zadenin 
simsiyah sakalını bunun dumanı-
na tuttu. 

Heyecan içinde bet dak:ka geç 
ti ve sakalda üç kıl beyazlandı. 

Sadrazam, Mekki zaden:n 
Şeyhiılam olmasını istiyordu. O
dadan içeriye öd ağacı kokan ~ç 
beyaz k:lh sakaliyle girince bu 
üç kılı kemaline ve fazlma kafi 
b"r del;l addettiler. 

Zeynelabidin efendiye gelince 
evveli. Üskiidara, sonra Bursa,•a; 
kethüdası Mustafa efendi de Ku· 

tJ 
düıe nefyolundu. 

Murad SERTO(iLU 

Devren satılık 
diJkkAn 

Bakırköy lstuyon kaf!ısmd:ı 
Bahar kıraathanesi içindeki te• 
lefon, s~n marten marka!. bilar 

Jo, ve sair etyaı:le devredilccek~ir. 

lstiyenlerin içindeki müsteci-
rine müracaatlan. (3G64). 

Telefon No. 1G101. 
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Kaptanların vazıye- • ---. _A ___ _ 

mı? 

tini düşünmekgerek Amerıkada ılanıaşklaıaın o dt1 
sekizini kadınlar yaparmış! Bir kaç gün evvel bir gazetede 

denizyoJ1arı kaptanlarının maaşları 

hakkında bir ka~ yazı çıktı. Fakat 
bunlar esasa girmekten çok uzakta-
dır. 

Bugün malum olan bir vaziyet var
dır ki o da bir memlekete en ziyade 
<'cnehi parası sokan ve kazandıran 
yol, deniz ticaretidir. Deniz ticareti l 
hir memleketi servete gark eder. C'e
nO\onın Lido Cİ\'arın<laki ~atolan ve 
'iillları hep kaptanlnrınrn malı oldu
ğu gihi. İngiltereyi sen-ete ve ihtişa
ma kavuşturan deniz ticaretidir. Biz 
de bu işe bugüne kadar hi~ ehemmi -
~et nırilmemiştir ,.c maatteesı:ıilf bu
gün ' ahi lln i5<'· lfty1k olduğu ehem
mi.--· · "rilrniş değildir. 

""'·iz; tic:-.re! r.cmilcri yalnız ti
carc' ,:-- tnsı değil, mürettebatı ,.e 
hayı--· ı il<' güzel bir propağanda Ya-

sıt"' ıciır. 
Bir mcmlelıctin deniz harp kuV"e · 

tine o'an ihtiyacını da deniz. ticareti 
varatır. B ' hu~usta en güzel n yakın 
bir rnisıtl Yunan deniz ticareti Ye bu 
deniz ticaretinin yalnız. iktisadi nok
tai nazardan değil, siyasi noktai na· 
zardan ıln oynadığı roldür ve deniz 1 
ti<:aretidir ki Yunan deniz kuvvetleri
ni yar- tnus ve idame etmekte hulun· 
muştur. Deniz ticaretinde evvela. mun 
tnzam hir liman teşkilatı mühim bir 
rol oyn:lr. 

Denizd her hususta limanı tanır 
ve h~rşe) i limandan hekler bundan 
h.ış'rn ~yrı olarak denizcilerin huku -
kunu muhafaza eden, onlara iş bulan 
hir eh• <"cmiyet1eri olmaıın 1bmıdır. 
fos,,la hamalların böyle bir cemiye· 

ti old u:Yu h lde denizcilerin yoktur. 
Bir dein Jiman sahibi sa1cihiyd de· 

fildir ~~ r.ı:ı istediği zamanda sahibi 
..:allilıiycttir. 

Mi a.l: 
l - ;\)erincede susuz ve erzaksız 

kalan bir geminin bu eksikleri borç 
olarak süvnrhi tarafından temin e· 
dilmis fakat acenbsı para~, ödeme· .. 
miş \'e siiv:ıriyi rezil etmiştir. Limana 
müracaat edildikte "hu işlere mahke· 
me karışır., clenilmiştir. 
il - Tekir da~ında ise belediyeye 

ait iskele ücretini Yeremiyen bir ge
mi;ıin limana nki ıniiracaat üzerine 
c rakı c:cferiyesi tutulmuş ve ba para· 
r.ın <' lınması temin olunmuştur. 

Rizinı liman bu şekilde hareket e • 
r'crl•en bir makinist bir Türk knmpan 
yasından aJacağını almak için Yuna • 
nictanda limana müracaat ediyor sen 
dika işe giriyor s. 10 ay Pirede kalı · 1 
yor, ke;ıdisine avukat tutuluyor avu -
kat mulıal;cmeyi kazanıyor gemiyi sa
tıyorlar. masarifi muhakeme alındık
tan Mnra bu zatın alacağım veriyor· 
lar ve lstanbula geliyor. 

III - iktisat Vekalt:ti deniz ticaret 
müdürlüğünün verdiği şehadetname· 
lerln hiç bir kıymeti yoktur. Devlet 
müessesesi olan deniz yolları idare
~inde biJe elinde "baide süvarilik,, şe· 
hadetnamesi olan bir kaptanın elinde 
.. karibe süvarilik,. şehadetnamesi o· 
lan diğer bir kaptanın maiyetinde r,a· 
lıştığı bir hakikattir. 
Artık serbest ticaret hayatında va· 

ki olacak bu gibi şekilı:ıiz1iklerin ne 
kadar ~ok oJaca.ğınt takdir etmek 
mümkündür. Bilha...~ iktisat Veka -
Jetinin tesic; ettiği Deniz. ticaret a1i 
mektebinden çıkanların piya.qda ma
rur. kaldıkları muamele çok ~yanı 

dikkattir. Bunlar fakülteden çıkan 
hir doktor, bir hukuk~u. bir kimyaker 
gibi içtimai ve ilmt mevkie sahiptir -
Jer, konuşmasını yürümesini gi);nme· 
sini bilirler. lşte bundan dolayı piya· 
~ada beğenilmcz]er ye en !'!onra. hir 
ihtısasa sahip oldukları halde bu iş · 
ten dönerek bankada memur, sigorta 
şirk~tinde kUip olurlar. Bugün bu, 
blr hak;hattir. Memleketin, devletin 
hir ınak.c;at uğrunda yetistirdi~. e· 
mek sarfettiği bu san'atın bilahare 
ihmal edilmesi yanlıştır. 

1'" - Ecnebi !'!Ularına giden Türk 
,..emilerinin. limanca, yalnız f ennf mu 
Avenesi değlJ ~örünüşleri de nazan 
itibara nlınmalrdır. Boya!'ıızlıktan, 

pastan dola)ı uzaktan pis bir paçav
rayı andıran Türk gemilerinin hiç ol· 
mazsa hariç limanlara gitmesine .mü
saade edilmemelidir. Ayni zamandu 
ecnebi limanlarına giden gemiJerin 
mürettebatı da seçilmiş kimseler o1 · 
malıdır. Kılıksız kıyaCetsiz bir takım 1 
kimselerin Türk diye ecnebi mcmle · 

~: 1919-21 l910-n ıım-21 ıo~t 9ıq·21 fQJO-n 1919·21 19ıo-11 1910-2.1 IQIO·U IQ19·ZJ 1910·11 1Qlq·2J IQıo-tt :919·ıı ı9'Q-n ıQ 
••••• 

2 3 5 6 7 10 

l -- Alm,tnya, 2 - Avusturya, 3 - Sırbistan. 4 - Bulearidar. , 5 - Y rmanistan, (; - lngilterc, 1- J"rofl' 
•a, 8 - ltalya, - 9-Norveç, 10- Ru•ya, 11 - Romanya .. 

Eskiden evlenmemek, gerek rı azalan ~egane memleket de zaran, Amrikada ilanı a~kları' 
bir erkek ve gerek bir kadın için harbe iştİrt\1: E-tmİy.!r. Norveçtir.. onda sekizi kadınlar tar:'hndJll 
çok tuhaf ve garib gelirdi. Bil - Bunds"':'ı ~onra gene istatistik- yapılırmı~ ! 
hassa bir kadmın evlenmemesi, ler göste•·;~o· ki, k1nlınlar en faz Hakık"ten dünyada kadınll' 
ya ç?k çirkinliğine ve yahud fe- fa 25 yaşına. l«adar evlenebiliyor- ıın hakinı oldukları yegane rnet' 
na hır kadın olmasına delalet e- lar. 30 , ::'lsm geçkin k d ı 
d d

. .;) ~ :ı m ar leket Amerikadır. Ame:,ka 1'1' 
er 1• 1 , h'l' l 1 ço : az evwıır ı ıyor ar. 'o 

Hele bir kaç kadınla evlenme- E k ki nunları kadınlara çok mlisşı 
r e e • iıııe en f2 zla 25 ile 30 "' ğe cevaz veren §arkta evl~nmem- ~artları haizdir. Mesela her h<ı" 

Bay Etem Lutli .. 
miş bir kadına tesadüf etmek, im yaş aras.uda evieoiyorlar. 50 gi bir genç kıza h~r ne r.ıııalde O' 

ka·n harı'cı'nde ı'dı'. Y&fından :- ~'"" P. evlenen erkekler d~ lursa ohun, bir mektub gön '" 
de pek a·de 

ket sokaklarında dola~masının yapa· Fakat 19 uncu asır bitib de ten bekar hir erkel· o ge~·: kıı' 
cağı kötü propagandanın tesirini iza- yirminci asra girildiği zaman Gene iatali.Atikl~re l"!flzaran \zrHva; te· .• ı f ed' yer a.1d\?dilit 
ha bile Jüzum yoktur. Cümhuriyet yavaş yavaş evlenmiyen kadınla- dünyada en çok bekar erkek ve ve genç kız isterse :) erkeği da1' 
Bayramında fenersizlikten dolayı ec· k ki d f d"I kadını o!"'n memleket Sovyet ra ve er e ere teıa ü e ı me~e .... d b'l' d 1 nebi bir limand:ı donanma yapmıyan • e e ı ır ve avayı razanır. 

başlandı. Rusyadır. Bundan sonl"a Fran -
bir gemiyi teessürle yadederi~: Sonra Amerikada bekar k• 

V ){ ta k 1 ı: n şeha· Tabiat daima. erkek cı'n•ı'nı· ka- sa, Ame ... ika ve Avusturyo. geJ - . - ap n ,.e çar çı a ·ı " dmlar klübü vardır. Evler.nıt' 
detnamelerinc n ilmt kifayt'tlerine dın cinsinden daha çok y~natmıı· mektedir. yen kızlar buralarda ınk uk tof 
nazaran de\'let~e tesbit edilmiş bir tır. Binaenaleyh esaıda evlen • Amerikada evl~nmemiş kadı-
tah•. •1!11 ........ olması lftZlm a,elir. Limanda k l lamrlar, erkeklik aieyhinde h•' 

"'_ •• u " memİ§ erkeklerin kadınlardan nın ço omasına ~elince: bura· 
kayıkc.-ıJarm bile muayyen ?.amanlar- daha çok olması lazım gelirdi. da evlencnt-mek, kadınlar c-rasın- bihaller yaparlar. Sonra gene it 
da belediyeler ve ticaret mfüliiriHkJe- H lb ] . b b l J d l b. tatistiklcr göstermi~tir ki Ameri' 
ri ve denir. ticaret müdürü ile t'$nd a u tı u öy e o ma t. Bila· < a ır nevi moda olmu§tuı. 

k. t 'h h , · d I kada bo"'anma davalarının yu"''I' 
mümessilinden müte.şckkil bir heyet 15 arı er C4evrm e ev enme· Pek çok Mis'ler evlenmemeyi ,. 
tarafından ücretleri tesbit edilmiş mit kadınların, erkeklerden da - tercih ediyorlar. Sonra aebeb - de dok~an he§inde hakimler le'' 
olduğu halde denizcilerin ,·aziyeti ha fazla olduğunu göstermiştir. lerden biri de Amerika erkekle- dmları haklı bulm lar ır. 
serbest bırakılmıştır. Ve te~bit edilı;;e Bunun sebebi de harblerden bq- rinin fevkalade serbest ya§ama - Bütün bunlardan sonr:ı Aro' 
bile bir müeyyede mevcut değildir. ka bı'r •ey degwı'ldı'r. d .... ,. ğa ah,mı§ elan Amerikalı kadın- rikada evlenmeğe cesar~t c v 
Yeni bazı talimatnamelerin çıkacağı Yukarıdaki •ekilde görecegwi - Jd' duyulmakfadır. Hiç oJmazsa bunl:ır ,. larla evl~r.meğe c~~ı:: ret edeme • bir erkek çok nadir olank b':.I 

niz gibi, lıarbten evvel 1910 - J 'd' t.1 • ' • ·dd" b"l kt d. ç1karken bu noktalara ehemmiyet me en ır. .. •atta t.1~ 1 taya na- na ı me e ır. 

''erilirse yaziyet birr.z düzelmeğe yüz 1911 senesinde 1000 bekar erke- __./ 
tub!ttl~ olur. ğe mukabil, evlenmemit kadın • _.. - - 1 

VI ·- Eğer kaptan bir devlet mü es· larm mikdarı muhtelif memleket- 1 5 Q Y AD LA R 1 
sec;esi tarafından tutulmaz Ye hukuku lerde §Öyledir: _ ms --' 
~özetilme7..5e bütün sahillerimizi sıra 

1 

Almanyada 1026, Avusturya- .._/ 
ile birer ı~.man reisj. ile . doldı~rsak da 1028, Sırbistanda (o zaman Yu- okuyucu 1arıITI1z1 n sol 
tam ve muc<':hhez hır gemı gı>~dırmc- l k ) 946 B 1 · 
~e imkan yoktur. Can kurtaranları. gos avya yo tu . • ' u garıs- d 1 e d • "" 
levazımatı ~eyriyesf, haW\ pusulası tanda 962, Yunanıstanda 962, a arın 1 n eş r 1V0 ru I 
mevcut olmıyan gemi gezdirmekten lngi)teredc 987, Franıada 1036, 
kurta1amaYJ7.. Çünkü bu eksikleri r.ö· ltalyada 1037, Norveçte 1099, 
recek ve kaJkmıyacak olan kapt:ındır. Rusyada 1045, Romanyada 979. 

Yaltmk - Karagümrükte eski cer· 
1 raht ~yhi Fahrettin. 

Tuksavul - Liman inhiMr idare!'İ Fakat armatör hu kaptanı derhal çı- Harbden sonra 1919 _ 1921 
karır n yerine bu ~ekilde gezc<"ck l · d memurlarından Mehmet Necmettin, sene ernı e ise rakamlar değit -
kaptan. hf'm daha tırur. tedarik ecler annesi Nimet, kızkardeşleri: Firdevs 

miştir. Gene 1000 evlenmemit ve bu tedarik edilen kaptan ameli icap Mukaddes, Muazzez, yeğeni Şemset· 
tandır, şehadetnamesi ufak olan kap· erkeğe mukabil evlenmemiı ka- tin. 

tandır. Diğerini tutan yoktur. Bu a· dmlar: Hayrabolu Sürnri alayı kuman· 
ıı tahsil görmüş n yüksek kifayette- Almanyada 1099, Avusturya- dan, muavin, zabitan ve efradı a~ğr
ki kaptanın eğer banka memurluğu - da 1088, Yugoslavyada 1042, daki soyadlannı almışlardır: 
na ,·eya diğer bir i~ gitmcğe niyeti Bulgaristanda 997, Yunt.niıtan. 

olmayıp ta meslekinde çalışmağa az· da 1037, lngilterede 1093. Fran
mi ,·arsa diğeri gibi harekete mecbur sa.da, ltalyada çoğalmış olduğu 
olur. O zaman da bu alt mektebin ve bilinmekle beraber derecesi ma.
deniz ticaret müdürlüğüniln cidden 
çok kıymetli ,e dürüst kimselerden lUın değil, Norveçde 1053, Sov· 
müteşekkil olan heyeti fenniycsinin yet Rusya.da 1258, Romanyada 
lüzumu kalm~z. 985. 

Şu yazımı okuduğunuz anda her
hangi bir geminin gezilmesi ne kadar 
~ok eksikler olduğunu gfüıtereeektiı'. 

MiMl: - Köstenceye gidecek hir 
geminin vesaiti eksik olduğunu !ima· 
na ihbar eden bir gemi kaptanı, bu 
ihbarı gemiden ~ıkarıldıktan sonra 
yapı) or ve ihharrn doğruJuğu tahak· 
kuk ediyor. Fen heyeti eksikleri ikmal 
ettiriyor. Fakat liman bu gemi süva· 
risine bir sefer ev,·el bu eksiklerle 
neden hareket ettiğini sormu) or .. Ne
tice itibarile deniz ticareti denizde 
~alışanların "aziyctini dü;ı;eltmekle 

düzelir. Kaptan, armatörlerin, şirket· 
]erin u,ağı değil, onların milyonlarca 
liralık servetini hüsnü idare eden, ta· 
şıdığı candan ve maldan me~'ul ol:ı.n 

yükıı:;ek tahsil görmüş bir adamdır. 

Maatteessüf memlekette deYlete men
ıııup olmıyan, yt\ni l'!erbe.:t ~ahşan bir 

Bu rakamlardan anlatılıyor ki 
harbten sonra evlenmemiş kadın

ların en çok arttığı meml'!ket Sov
yet Rusyıdır Ve harbten sonra 
bilakis evl,.11mcmiş kadın mikda-

• 
kimsenin bu şerait altında bir işi ha· 
şarma.sma imkan yoktur. Binaena • 
Jeyh herşeyi de' Jetten beklemek mec· 
huriyeti vardır. Binaenaleyh hen de 
akhma gelenleri yazn•eriyorum; a1A
kadar en yüksek makamın hu işleme~ 

gul olmasını temenni ederim. Çilnkü 
alftkadar küc.-ük mal<amlar bu işleme~ 
gul olsa1ardı benim hunları yazmama 
lüzum halmazdı. Fakat şaJahiyetJeri 
uf ak olduğundan doJayı rniiessir ola· 
maclıktnrını tahmin <'diyorum. 

Esfarı baide kantanlarından 
ETEM LtlTFI 

Akın - Kumandan kaymakam Sa -
lih. Güngör - ("') kumandan mua,;
ni Galip. Topu:z: - Kumandan muavi· 
ni Zeki. Gürsel - Kumandan muavi
ni Hakkı. Uysa] - (*) Eaşbaytar 

Tevfik. Şenar - Başheidnt Uh·i. Pos· 

tacı - Levazım müdürü Sabri. Çe1ik· 
öz - Birinci yüzbaşı Nuri. Fidan -
yüzbaşı Sezai. Şipal - Yüzba~ı Lut
ff. Yaman - (*) Yüzbaşı Hikmet. 

Bağatır - Ağır makineli tüfek ku· 
mandaru Behçet. Onat - ("') Birinci 
mülflzım Sabri. Günay - Mülazım 

Nihat. Kıran - Müllzım Reşat. Ev· 
ren - Mülazım Ali. Tamkan - Sa
raçba~ Fehmi. Yılmaz - (0 ) Tüfekçi 
Emin. Aktaş - Nalhandbaşı Akif. 
Malkoç - imam Kerim. Çetin - <*) 
Ba~çavuş Ali. Süner - Bnşçavuş Ke· 
mal. Akkan - Başçavuş İsmail. Ka
yacan - (*) Başçavuş Asım. Süne -
Daşçavu, Muı:ıtafa. Attila - ("") Baş· 
ravmı Adnan, Kızıltu~ - (*) Ilaş<'a· 

vuş Esat. Akıncı - Ba~çavuş Ahmet. 
Erol - (*) Nalband çavuşu Mehm<'t. 
Tamcan - Başyazgam fstnnbullu Ze
kai. 

Ozdemfr - (*) Karagi'm'"Ok Fev
ceği:z: msh:t11eslnde Çukur ~oknk No. 

2 Galip. 
Temu~in - Beyoğlu Yeni~ehir esi 

desi No. (12.'3) Raşit. 
Akalın - <*) Gedikpaşı Emin Si' 

nan mahalJesi Cami sokak No. C(Jl 
Asker tekaiidü Nusret, kansı Nnıitt' 
oilu Fikret. 

Seçil - Belediye mUteknitlerindt1 

Tah'it, oğlu SQdi. 
~ ,,. :(. 

Kenarları (JJ.) İ§aretli sc;,•aJ' 
lan evvelce ba§kal.arı taralır:t!.~ 
alınmı§ isimlerdir. Sahiplerit1ifl 
değiıtirmeleri faydalı olur. 
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u: 

10 lklnclkAnun 19~ 

H,~FTALIK 

Radyo Programı 
13 ikinci "ann Pazar 
l.i'i°..Ui'BUL: 

18 Otel Tokatltya.nd&n t.n.ııam!syon çay 
saau teıatz caz, 19 Jl.nuıastlk • Selim• Sırrı 
~ercıuı, 19.30 Ha~r!er, 10.:ıo Ilayistro Gol· 
enborg koro heyeU, 20,10 Ha.fit musiki 

Pltk ' • 20,40 Havayan kita.r Zekeriya ve ar-
ka.dıı.}la.rı. 21,15 Son haberler 2130 Bayan 
F:ını t • • 

ne hsan şan: Radyo caz ve ta.ıı&"o or • 
kestraın Ue birlikte. 

223 Khı;. VARŞOVA, 1"5 m. 

11 
l8 Dans, 18.50 !~otı!erans, 19 Sözler, 20 

le a.fU orkestra ınwılkial, Aktüalite, 21 Akıtanı 
k orıserı, 21,45 Haberler ve saire, 23 RekJ&m 

0:J~rı. 23,25 Dana muııikl.ai, aözler, 24,03 
aııa ınusiklsl. 

!l l.') Khz. Dtl'KR!:Ş, 164 m. 
12 Ruhl mualki, 12,30 Hafit musiki, 13,30 

~Ak, 13.50 Hafi! mwılkl, ıı5zler, H,,O Pltı.k, 
~ Ulls11 n"§rlyat, 18 Hafi! musiki, 19 Ha • 
t> rler, !!l.13 Konserin devamı, 20 Konferans, 

llk, 20.80 {Vlc\elmUl) l1ıimll popüler ne§ri
~~t, 21.30 Romen ınwılkisi, 22 Orkestra, 23 
<:ıaberler. 

S.ı1 Uh&. DEf\Lt!ıl, M'7 m. 
19 KUçUk radyo orkeatraaı, 21 P'rank· 

t ~ .... can nııkll, 23 Keza. 24 Ne::eıı musiki 
($',.'ı>nlk) 1 • S Halk mu..~l ve danalar. 

Si~ l\hz. BUDAPEŞTE, MO m. 
10,20 Harpa konaert, 19.50 Piyano reta -

~1.Uyle orkestra, 21 StUdyodan tiyatro, 22.50 
•bcrler, ııpor. 23.10 lmre Magyart Çingene 

takımı, 24,115 Danı muatkiııi nakli, 1.03 Son 
haberler. 

14 ikinci Klnun Pazartesi 
ISTANBUL: 
lS Frs.ns:zca den, 18.30 Dans mwıiklııı 

Pllk, 19 İstanbul Halkevi BoYAl Yar~ 
!!Ube.si n:ım•na doktor profesör Osman Şe • 
ra.:eudln Uludağ, 19.30 Haberler, 19,40 Solo 
\•e .. s~s muııikbl plA.k. 20 Yurdumuzu bilelim: 
uo'Jm Sır.-ı Tarcan, 20,30 Gota.ma caz Ba • 
Yan, C. H, Şan 21.15 Son haberler, 21,SO Ba
~"&n B:Miriye Tllzün §&n radyo caz ve tango 
orkestrası. 

2ZS Kh~ VAB.ı,<>V A. tlU m. 
18.35 Şarkılar, 18.:SO Sö::ler, 19.13 ptya -

no <Fraııınıı werlerlnden.) 19.43 Kadın, 20 
Sözler, 21 Hant mu.iki, 21,'3 Haberler, 22 
Eski ltonaervatuvar t&lebeetn1n komert, kon
feraıııı, 23 l'tok!A.mlar, 23,15 Da.na. 

11!8 Khz. BtlKREŞ, 884 m. 

13 - 15 GllndUz pllk ne,rlyatı 18 Ha.nt 
rnu·ıı,ı, Hl Hııbcrler, ıo.ı~ Kon!'!edn devamı 
~o ~nw-:~te. 20.20 Pla.k, 20.43 Koıı;teraruı'. 
-1 N:ı 1 r.:ı slldııl (A·ll'Upadan plen yeni 
l>laJ:1ard:uı.) 21 Haberlerler. 

llU Kbz. BERUN, 16'7 m. 
Pi 18.30 Opara pWdan, spor. ıı.ao ~ ft 

Yaııo mualldm, sözler, 20.20 M&rfla.r, 20,40 
~tUaııte, haberler. 20.10 Solist bariton ıar· 
k ~. 23 Haberler, 23,20 Neı'ell, k&nfık 

on9er. 

64.6 ftbz. CUDAP!:~Tll, 650 m. 
\' 18 El:ılon muaiklal, 18.1515 Hlk&yeler. 19.80, 
lJt &rne in ''Dle Melatern.nger von Nllnıbers .. 

ın1i opJra temsilin! nakli, 24,~ ÇtDgene 
ltıııaı•tb. ::4,0:S Ha terler. 

13 ikinci Klnun Sah 
lsTı\?':BUL: 

~ 18 /.Jmanca den, 1~.80 Jlmıı.utik, Bayan 
'J:IZ&dAl Tcı.rca.n, 18.30 Dans muatımt. 19,30 

&\>9·1er, 19 40 Viy"'lonlst BWent; Keman 
•oıo , "' 
2!:ı • 2'l,ıo Orkestra pllk, 20.40 Studyo hatif 
l! US1kt orkeatruı, 21.20 Boıı haberler. 21,30 
•:l<!yo ork~tra.sı, 22 r.adyo caz ve ta.ııgo 
orJcea~ralan. 

2~8 Khz. v.a.nCU'\vA 1846 m. l 3 .,.."V" • 
ta Piyano konseri, Sözler. 18.M Piyano 
l! tkı Oda nıu1111d kuarteti. ıueı Sözler, 20 o:lf llltıalkt, s<szıer, 20.10 Hafit musikinin 
1tı: anıı, ııöıler, 21 Ptlk. haberler. 23,30 Rek
ll. :ııar, 23,415 Konferans, 24.015 Dans mual.ki-

823 8hz., Bt)KU• BM m. 
1 ~· 

l'o 3 • 111 GündUz pl~ nqriyatı. 18 Rad -
l'o ~ı. 19. Son moda tangolar, 19,llS Rad • 
~c~ın devamı. 20 !:Onfer&DJI, 20.20 (Rek-

kl' larkıları.) 20,45 Konferans. 21.015 Noel 
Jcı..luıan. 21,o&ei Kotı!era.na, 22 Roınen musi • 
~ 23 Haberler. 23.215 Orkeatranm devamL 

l ltJaz. BERUN, M'7 m. 
ıs.ao ,. trı 

Jroıı -arka Regerin eııerlertnden o 1ar:t· Skev, 10.80 Brahmml eserlerinden 
ı.ae1e ~· 20 Cchubert trio kODHri, 20.30 A· 
~91'aıt~ 20.iO AktUallte, haberler, 21,10 
blUallttat çUJc radyo orkest.-ast, 22 Kabara 

,.. ' ı. IC6ıılgııbergten nakil. 

"'' ltha. 19.ıo O ltlJDAPEŞTE, MO m. 
Şarkılar Pera. orkestruı, 20,3!5 Şiirler, 21,10 

llakıı, 2~ ~1•515 liaberler, 22.15 Viyana.dan 
ıeııe Ill~k liaberler, 23,315 Pllk, 24,20 Çin· 

18 
lat, 24,015 Haberler. 

1
1klnc1 Klnun Car,a~ba 
sr .uıısuı.: 
1'3 t:'rıı.. ..... __ 

Sll'rı .,.. - -4.C.Ca dera. 18.3J Ji~k Sellm 
b_ ~arean 19 D 
•14bıırıer 

19
• aruı mustklal, p!~. 19.llO 

~Yan0 8~, •
40
2 

Ptnnı.ı Bayan Kari Oıkan 
,,._. .o. o.10 H.... .... 20 ~o 
""'lı.:a} ka orke -u musiki, PltLA, .u 

:?! ıo ltünt N &tr:ıaı, 21,1:5 Son haberler, 
ile hera.bor ~ 

22 
uredditı ~n: Radyo orkestrası 

it. Rac:ıyo eaı ve ta.ııgo orkeatra-
... ,. 
"'~" Ktız. VARŞ 
ıs 315 ov"· ı MiS m. 

1t~. 1~~<~~~ 8P<>r, 19 Sözler, 19.115 Trio 
So:ı:ler, P!A.k (S k ~ konferans, 20 P!lk, 
ro koııeerı. 22 a so.on). 20.50 Spor, 21 Ko· 

Chopiııbı eaıerıeıtnden kouer, 

- -22.SO İngilizce konlerans, 22.40 Piyano - Ke-
man konseri, 23 DaruJ. 

8Z8 K.bz. BtJ'KREŞ, 36' DL 

13 • lö Pllk, gUndtlz neşriyatı, 18 R:ı.dyo 
orkestrası, 19 Haberler, 19.15 Radyo orkes -
trumm devamı, 20 Konferans, 20,20 RevU 
mwılkial, 20,45 Konferans, 21 Johann Strawı· 
suun operet musiki parc;aları, 22 MUtalea, 
22.15 Strauss konııcrinln devamı, 23 Haber
ler. 23,215 Kahvehane konseri. 

841 Khı;. BERLtN, 857 m. 

18.40 Kış sporu hakkında. doktor tavııl -
yelen, 19,015 Skeç, 19,30 :Mwıikl ve şarkılar. 
20.40 Aktüalite, Haberler, 21,45 Saat genç -
lerine ulusal neşriyat, 22.10 R:ıdyo orkestra
sı, 24 Sesli film ve operet parçaları. 

18.30 :Macar şarkıları (Piyano r~fakaU • 
le.) 19 Ders, 19.30 Cazba.nd, 20,10 Sözler, 
ıo,so Mualkill karışık neşriyat, 21,50 İsviçre 
musikisi hakkır.dıı sılzler, 22 Bernden nak -
len İsviçre muslklııl, 23 Haberler, 23,20 Per
tis çlnı;enc takınu, 24,15 Fransızca, haberler, 
2i.05 Salon vcı caz musikisi, 2·1,30 S:ın ha • 
berler. 

17 ikinci ftlnun Perşembe 
!STANBUL: 

18 Almanca ders. 18,30 Dans musikisi, 
lD.30 Habel'ler, 19,40 Viyolonist İskendcr, 

İsmet Hayrullah sololar, 20,10 Ses musikisi 
Pllk, 20.30 Stüdyo aigan orkestrası, 21.1::. 

Son habcrlor, 21.SO Radyo orkeı.trası, 22 Rad· 
yo caz ve tango orkestraları:. 

228 Khz. \'ARŞOVA, 1845 m. 

19,48 Orkestra, Sözler, 19,20 Koro koııse· 
rl, 20 Piyano musikisi, sözler, 20,30 Şarkılar. 
(PlAk), 21 Filharmoni heyetinin senfonik 
konıeri, 22 Pa.znn.ndan naklen konser, 23 
ReklAm konseri, 23.15 Dans musikisi. 

82S Khz. BÜKREŞ, 864 m. 

13 • le! GUııdUz plik neşrtyatr, 18 Rad
yo ııalon orkestr&St, 19 Haberler, konferans, 
20,115 Noel f&rkıları, 20,30 Bükreş operaam
da verilecek operayı nakil. 

841 K.h&. BEBUN, mm. 
18,20 Piyano muılkisi, 19.05 (Konradi?ı 

reltet aua., &dh Skeç. 19,40 Halk makinele -
rlnlıl yayılışına dair eıszıer. 20 Dörd perdeli 
CTrou badour) operuı (Gramofon p1Aklart 
ile), 21,10 Yeni §&rkılar, 23 Haberler, ıarkı
ların devamı. 

6'5 Khz. BUDAPEŞTE, 1550 m. 

18,35 Neş'eU musiki, 19.215 Raportaj, 
21,o&O Sözler, 22.115 Pli.k konseri.. 22.50 Siya. • 
'll8l ~_. __. Rabılrter,"d8,4<h'Mlctı9 mı
zmuı, 2-i.015 Haberler. 

18 Birinci Kanun Cuma 
lSTANBUL: 

12.30 Pl~ neşriyatı, 18 Çay saa.tl, otel 
Tok&tıiyandan transmisyon, telsiz caz, 19.20 
Çocuk hikAyelerl, 19,50 Haberler, 20 Hava· 
yan kltar, Siret ve arkadaşları, 20,30 Keman 
aolo, viyolonist Nejat, 21 Şiir, 21,15 Son ha
berler, :n,30 Radyo o:rkestraaı, 22 Radyo caz 
ve tango orkestraları. 

22S KU. VARŞOV A, 1843 m. 
18,llS Keman kon.seri, Sözler ve ııaire, 

19 .. 115 Pllk (oda musikisi), Sözler, 20 Şarkı

lar, 20.20 Aktüol bahlsler, 20.ı:o rı.:ı.ı:, Söz· 
ler. 21,115 Senfonik koıuıer, 23.30 Şiirler, 

23,40 Reldlm konseri, 24,05 Dans. 
8S8 Kbz. Btnuu!:Ş, 364 m. 

13 • 111 Gündüz plAk neıriyatr, 18 Karı

§ık n:ctYo orkestraırr, 19 Haberler, 19,15 Rad

yo orkeatruı, 20 Konferan.a. 2020 PIAk. 20.45 

Konferans, 21 Piyano ile caz musikisi, 21.30 

Şarkllar, 21,ISO Sözler, 22.50 Radyo •alon 
orkestram. (Arad& haberler.) 

M1 KJız. BEBLlN, 15'7 m. 
19.30 şarkılar, 20 Mandolin musiklel, 

20.40 Aktilallte haterler, 21,15 Ulusal neıri
yat, 22 Org musikisi, 22.15 Marka Regertn 

eserlerinden, 28 Haberler, KOfU haberleri, 
23,30 Tarih! neı:ıriyat. 

M3 Kbı;. BUDAPEŞTE, 1550 m. 
18,155 Hatif musiki, 19 Amele ne,,riyatı, 

19.M S!Szler, 20,SO Avrupa.dan nakil, 23.30 
Haberler, 24,15 Heinemann cazı. 24.0!5 Son 
Hahebrler. 

19 ikinci KAnun Cumartesi 
IU Khz:. VARŞOVA, 1845 m. 
18.ISO Orkeııtra. 10.15 Keman musikisi, 

19.45 Sözler, 20 Piyano re~akatlyle şarlnlar. 

20,30 Pl~. ısözler, 21 SolisUer i~Uraktle 

orkeatra konııerl, sözler, 2:ı Ş3.rkılar, aöz'.er, 
23 ReklAmlo..r. 23,15 Dans, 24 Sö::lcr, Dans 
pIA.kları, 1: Dans. 

823 Khz. BÜJ~Rl!.iŞ, S61 m. 

13 • 115 Pllk., 18. Radyo orkestrası, 

l9 Haberler, 19.1!5 Orkeııtra.nın devamı, 20 
Konlersnı, 20.20 Pl!k, 21 Radyo cazı. 22 

Konferans, 2Z.15 Radyo cazmm deva.mı, 23 
Haberler. 23.25 Kahvehane musikisi. (na-

ldl.) 
8-U mu:. BERLİN, 35'7 m. 
l9.20 "Çalı:ıan ben., adlr Skeç. 20 ırıut 

musikisi, 2o.30 Halk şarkıları, 20,40 AktU -

ıı.llte Haberler, 21,10 Sözler, 21.20 Lachenln 
Lancisberg .. adlı Skeç (Musikili). 23 Haber-

ler. 23,30 Danıı. 
M5 Khz. BUDAPEŞTE, 559 m. 

18.30 Gitar musiklt<l, 19.10 Sözler, 19,4!5 
Salon kuarteti, 20,15 Hik:\yeler, 20,45 Şarkı
lı plyea. 22,30 Haberler, 22,50 Musiki r.akll. 
(Salon Jnuslkist.) 23,o&O Opera orkestrUJ, 

24.~ Haberler. 

13 

ikinci devre lik maçları 
yarın başlıyor 

Beşiktaş-Fener, G. S-1. S, llefa
Süleymaniqe ile karşilaştılar 

Son Bqikta.t - F enerbalaçe maçlarından iki enıtantane .• 

Tam bir intizam içinde 
birinci devreden aonra, l~k 
)arınn ikinci devresi yarın 
yacak. 

biten ı rılicivertlilerde büyük bir değitik{ F enerb~hÇe i~e, Be§!ktatı ~ai: 
maç- lik olduğunu da sanmıyoruz. lôp ederse şampıyonluga en ılen 
bqlı- . Beti~taıa gelince, Türkiye tam-f bir namzet olacağından, neticeyi 

pıyonlugu maçlarında hırpalanan lehinde bitirmek için canla batla 

Beşiktatla - Fener, Galatasa
rayla latanbulspor ve Vefa ile Sü
leymaniyenin karıılqm.aaı, yarm 
oynanacak ikinci de'9'1'enin ille haf 
tasına büyük bir ehemmiyet ve 
kıymet verecektir. 

Bu üç maç ıenenin en mühim 
Jcarşılaşmalarmdan sayılabilir. 

Birinci devreyi fena neticeler -
Je bitiren §ansız Süleymaniye ta
kımının kendisini topladığı ıöy
lendiği bir sırada, Vefa gibi kü
menin en iyi takımlarından birisi 
kar,ısında nasıl bir varlık göste· 
receği merakla beklenmeğe de
ğer. 

Taksimde yapılması icap eden 
bu maç, ıaha ile uyuıulamadığı 
takdirde, diğer bir atada nakledi • 
lecek ve muhakkak bu hafta oyna
nacaktır. 

Beıiktat stadında oynanacak 
lstanbulspor - Galatasaray maçı· 
na gelince, geçen senekine naza • 
ran bu sene biraz zayıf ıorunen 
bir takımla oymyan Galatasarayı, 
birinci devrede hiç te f&Y&m mem 
nuniyet neticelerle bitiremiyen ls
tanbulsporun karııımda l'Örece • 
ğiz .• 

Sarıkırmızılıların, tam kadro· 
sunda bazı değişiklikler yapbğı, 
lstanbulsporun da bu devreye çok 
kuvvetli bir tekilde gireceği aöy
lendiği günlerde böyle bil" maç ve 
neticesi hakikaten merak uyandı-
racaktır. · 

Kadıköyündeki maçta, Betik
taşla Fener bahçe, günün belki de 
senenin en mühim maçmı yapacak 
lardır. 

ilk devreyi en başta bitirmeğe 
muvaffak olan ıiyahbeyazhlarla, 
kendilerini bir puvan farkla takip 
eden senenin bu iki şampiyon nam 

zedi, takım, belki de falDpiyonluk 1 

yolundaki dananın kuyruğunu ko
paracak bu maçı kazanabilmek 1 

için bütün varlıklarile çalııacak
lardır. 

Üç dört haftadır maçını ıeyret
mediğimiz Fener takımının bugün 
ilk devreye nazaran, ne halde bu
lunduğunu bilmemekle beraber es 
ki kadrolarını muhafaza eden Sa-

takımını gitikçe toparlamaya bat· 
lamııtır. 

Malu Bir (X iıaretlisi) Kamera 
Üe beraber •• 

iki sene Fenere hiç mağlup ol
clıktan sonra, birinci devrenin so
nunda beklenmiyen bir mağlubi · 
yete uğrayan Beıiktaşlılar bu se· 1 
fer bunun acıaını çıkarmak için ' 
çok çalııacaklardır. 

Reaimde görülen kadınla erı:ek, 

karı kocadır. JJJariyanne ı·e Fridrilı 
Bek, Aı1usturyanın tanınmış iki spoı·
cruudur. Bu karı koca, spor sc:llasın
da ayni derecede elıliı;et ı·e liyakat 
gösteren bir çift sayılıyor. Bu dere· 
cede nıüsaııi bir ı·azi11etin "İmdiye ka· 
dar görülmediği kaydediliyor. 

uğra§acaktır. 

Bütün bunlar, Kadıköyündeki 
maçın fevkalade heyecanlı ve zor· 

lu olacağına tüphe bırakmamak · 
tadır. 

Herhalde yarın baılıyacak bi
rinci devrenin ilk haftası, merak • 

hlar için büyük heyecanhl beklen• 
miye değecek kadar mühimdir. 

1. M. A. 

Maks Bir gene gaHp 
Şikago, 5 - Dünya ağır siklet 

boks ıampiyonu Maka Bir, dünya 

ağır siklet şampiyonlarından Kinı 
Lewinskogu maça haılar batlamaz 

ikinci dakikada nakavt etmek ıu· 
retile mağlup etmiştir. 

Tuna kupası 
Viyana gazetelerinde okundu • 

ğuna gre A vuıturya, Viyana da ya 

pılmak üzere bir Tuna kupası fut

bol maçları tertip etmek üzeredir. 

Tuna kupasına Avusturya, Maca -
ristan, Romanya, ve Yuıoılavya 
takı~ları i~tirak edecektir. 

Teşekkilr 
Bayram münaıebetile, beni ha-

tırl:ımak lutfünde bulunan bir çok 

sporcu dostlar, spor klüpleri ve ha 

kem arkadaşlardan tebrik mektup 

l:ırı aldım. 

Adreslerini bilmediğim için 
hepsine ayrı ayrı teşekkür yaZ"4""D& 

dım. Bu !atırlarla kıymetli dostla· 

rıma teşekkürle mukabele P.derim. 
izzet Mulıittin Apak 

Galatasaray kongresi 
Gal:ıta3aray klübüni.in mutat se

nelik kongrasi, 13 lkirıcikanun 
Cuma g'inü saat (9,30) da klübün 
Bcyou!undaki lokalinde toplana • 

cnktır. 

Beykoz kulUbil 
kongresi 

Beykoz zindeler yurdundanı 
Yurdumuzun senelik kongresi 

11 - 1 - 35 Cuma günü saat 11 
de ilk mektep konferans salonun .. 
da yapılaca ~mdan azanm gelmele
ri rica olunur. 
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Zelzele sahasında .. , ... ,lffoptmanmasummtl 
(Baştaralı ı inci de) Müthiş korkmuştum. Arkadaşlar Gazetem iZ UÇ (IJaş tarafı ı incide; 1 " - Önce, altı tahitle isbat e· 

Marmara da ve Erdekte ilk zel· da dı§arda idi. Gece olmufb.ı. Sa· b • t • d • Tayyareci Lindberg'in, mah • deceğim ki, çocuğun kaçmJdığı 
zele Cuma günü saat beşe Çey ~ hilde ateş Y.akbk. Marmara ada· yaşın 1 1 1 r 1 kemede suçluyu tanıdğmı ve ço · gün ve öldürüldüğü saattte 1J1ii· 
rek kala olmuştur. Bunu diğer sından imdad istedik, fakat ora- (Ba§ tarafı ı inci sayıfada) cuğu kaçıran adamın bu adam O· ekilim Bruno Hauptman miller" 
zelzeleler takip etmiş, evler yı - sı da felaket geçirdiği için bize Bunun içindir ki, Haber, ne lacağını, paraların üzerinde çık - ce mesafe ötede, Nevyorku11 
kılmıştır. Erdekte zelzelenin tah· yardım edemediler. İkinci ateş işte kötülük gördüyse, onu ol· tığını, paraları almak üzere me · Bronks havalisinde bir maran · 
ribatı o kadar mühim değildir. üzerine ertesi sabah Marmara • duğu gibi ortaya kaymağı ve zarlıkta kendisiyle buluıan ada· goz olarak çalıtıyordu. 
Asıl felaket Marmara adasında dan bir motör geldi. Bizi alıp a düzeltilmesini düemeği boy - mın sesi tamamen bu adamın "ikincisi, el yazısı mütehas • 
olmuştur. Bu adada yıkılmamış daya götürdü. nuna borç bilmiftir. iç siya&a- sesine benzediğini, parmak izle - sıslanm çağırarak tehditle par• 
e"f' kalmamış gibidir. Adayı baş· Sis düdüğü binasını dokuz bin da u'.:ı~un iyiliğine olan itleri ri bu adamın parmak izleri oldu- iste~e mektubundak~ el yazıtl 
tan nihayetine kadar dolaştım. liraya müteahhid Bay Osman her valıit birinci .ıraya almıı. ğunu söyledikten ve bunların bir nın Hauptman'ın el yazısı olma· 

Be.n dolaşırken gene hafif bir Feyzi almıştı. Bu yüzden Bay lır. Dı§ .iyasada ise, yurdse . çoğu şimdiki halde zabıtaca ta · dığım isbat edeceğim. 
sarsıntı oldu. Kalan bazı dam· Osman Fevzinin zararı yedi bin verliğini kalın çizgilerle gös· hakkuk etmiş vaziyette görüldü· "Üçüncüsü, çocuğun odasın'" 
Jardan kiremitler düştü, yara liradır. Marmara adasındaki bü· termi§tir. Bunu anlatmak için dükten sonra, Hauptman'm avu- da bulunan ve Hauptman'm ol • 
lanmamak için kaçtım. Marma - tün evler yıkılmı§br. Enkaz al· de, şunu söyliyelim ki, Bulga- katı bu adamın masum olduğu - duğu söylenen parmak izlerinin, 
radaki büyük saraçhaneler, kon - tında araştırmalar yapılıyor. A - rislan Türklerine gösterüen nu ne yolda iddia edebiliyor? esas itibariyle Hauptman'ın ol• 
ıerva fabrikaları, fırınlar, büyük dalarda ve köylerdeki zararların kötülükleri ilk önce ve en gjir Avukat şöyle diyor: madığı hakkında mahkemeyi ik· 
mektepte tamamen yıkılmıştır. miktarı henüz belli değildir.,, •e&le haykıran Haber olmuş_ " _Bu muhakeme üç dört na edeceğim. Hauptman, çocu • 
Şarapçı Arden de binasının al.. :t. ~ ~ • tur. hafta kadar sürecektir .• Haupt - ğun odasına biç bir zaman gir" 
tında kalmıı, sonra çıkarılmıştır. Söylendiğine göre, dün şehri. Gazetemizin her haberi ilk man'ın masum olduğuna kani - memiştir ... ,, 
İneboluların bulundugu" Asmalı mizde de oturanlar tarafından Avukat Reyli, çocugun"' pence· önce ve en doğru verdiğini, im 
köyünde bir kadın ile kız çocu - hissedilecek derecede hafif sar - .,, resindeki merdiven meselesine yeni ve bildirmeğe değer bir Bundan sonra, İngiliz gazete· 
guw bı"rbirlerine sarılmış bir halde sıntılar olmuştur. b l 1 ı 

ık ıey duyunca gece yarılan i e ci Amerikada bulunan bu r an -
enkaz altından çıkarılmışlardır. Ankara, 9 (A.A.) - Bal e-

ikinci bcukılar çıkardığını bü· dalı avukata telefonda şöyle sor-sahillerdeki ,.adırlarda ve mo - sir valisi Erdek ile Marmara a - • 
~ tün lslanbulda öğrenmiyen 

törlerde yatan halkla görü~tüm. dalarındaki zelzeleden mütees • 
~ b d d kalmamı§lrr. Hepsi büyük bir korku iç:nde, sir olanlara ica e en yar ımı 

d kt d D ı t Haber, çıktığı günclen beri, gecelerini uykusuz geçirmekte, yerin e yapma a ır. eve 
k · d d d h'I' t ft" vcızdarı okulu• ve gösterior tek· hazdan da nöbetleşe uyumakta- mer ezm en e a t ıye e ıı " ~ ~ 

h · d hh" d b" nigı''"nde de durmadan ilerle -drr. Zelzele yüzünden çeşmeler. eyetın en ve sı ıye en ırer 
ki. t ı· t tah · • meg" e ve deg" eri olan doğru ha· de yıkılmı§, ıular kesilmiştir. memur gere ı a ıma ve sı 

1 h ,. d" h )}' ·· d ·ı berlerini okuyucularına claha Erdek kaymakamı ile Hilali _ sat a a ıse ma. a ıne gon erı • 
• · H'I" ı· h B lık ' açık ve daha genç bir çerçeve ahmer memurlarınm yardımı fe· mıştır. 1 a ıa mer ve a esır 

h ık b .. ··k d 1 d b 1 düzeni içinde belirlmeğe çalq-laketzedeleri çok sevindirdi. Bir a 1 uyu yar ım ar a u un-
maktadırlar. Adalar arasındaki mı§tıt. Böylece, Türk basının -

kısım halk Erdeğe, geldi. Bir kıs k da parlak bir örnek olmak ire-
mı da lstanbula gitti. Sarsıntı irtibatı temin etme üzere ayrı • 

ca bir vapur da tahsis edilmiş - ve kendini, okuyucularına ol • 
daha fazla sürerse hemen bütün ğine ulediği g~bi varabilmiş 
Marmara adası ile civarındaki a- tir. d ... k d b" ·· • l Bükrec.de de zelzele oldu ugu a ar, utun ııtaş anna 
dalarda oturanlar hicret edecek- T J d" n:. • bü • t" Londra, - Bükreıte son beş a sev ırme15ı mlf ır. 
lerdir. Marmara adasının karşı -
smdaki Hayırsız adada yapılan 

tahlisiyenin "sis düdüğü binası 
da yıkılmı,tır ., , 

:ıf. ~ • 

gün içinde on zelzele olduğu ha- Okuyucularımızın bize gös-
ber veriliyor. terdikleri bağlılığın eksilme • 

Hiç bir hasar olmamıştır. Fa- mesi, bizi tuttuğumuz yolda 
kat bir sarsıntı 50 saniye sür - daha sağlam adımlarla yürüte-
müştür. cektir. 

muştur: 

'' - Şu halde Lindbergin ço
cuğunu kimin kaçırıp öldürdüğü
nü zannediyorsunuz? .. ,, 

" - iddia makamının noktai 
nazarından çok ayn bir safhada 
bazı feyler ileri süreceğim. Ve 
böylece işin içerisine dört hatta 
bet kişi girecek .. 

"Benim görüşüme göre, ço -
cuk, Lindbergin evinde yabancı 
biri tarafından ne kaçırılır, hat • 
ta ne de öldürülebilirdi. Bir ya • 
hancı için, çocuğa yaklaşmak 

imkansızdı. işin ta başlagıcın -
dan beri hissiyatım ıu yoldadır 
ki, bu cinayetle alakalılar bir lci
şiden fazladır.,, 

" - Müdafaamzm bir tasla -
ğını yapar mısınız?,, 

temasla, o merdivenin orada bıı 
lunduğunu söylemiş ve Haupt · 
man'ın bu merdivene ayak bile 
basmadığını ilave etmiştir. 

Sonra, en mühim şahitlerin 
çocuğun mürebbiyesi lskoçyalı 
kız Mis Beti, olduğunu ve ıaha • 
detinin pek dikkatle dinlenmek 
lazım g\ ,diğini söylemiştir. 

Daha sonra, para meselesine 
temas edilmit ve Hauptman'ro 
parası arasında bulunan. tehdicl 
le alınmış para için avukat: 

"Bu parayı müvekkilim Fiç i· 
simli bir adamdan almıştır. Fiç 
te ölmüştür,, demiştir. 

Avukat şöyle devam ediyor: 
"Hauptman'ın masumiyetin; 

tesbit için mahkemeye 40 - 5C 
şahit getireceğim. Muhakemenin 
şimdiye kadarki cereyanı müda· 
faam için iyi bir zemin te!kil et· 
mektedir.,, Dünkü sayımızda Antalya va· 

purunun Erdeğe uğrayarak Is -
tanbula Marmara adalr elli ki,i 
getirdiğini yazmıştık. 

Bombayda da bir zelzele kay· ,._ __________ _, 

dedilmi~tir. 

Tenzilatla Vapurda yangın Yumurta 1 ~ın~~ 
Varupun süvarisi Bay Sezai 

Yılmaz demiştir ki: 
- Deniz yolları idaresinden 

aldığım emir üzerine Erdeğe git
tik. Oradan kaymakamın reisliği 
altındaki on dört kişilik bir he -
yeti aldık. 

Evvela Marmara adasına git· 
tik. F elakctzedelere ekmek, ça -
d!J', mum, kibrit dağıbldı. Sonra 
sırasıyle Hav§a, Paşalrmanı, Ekiş 
•ik adalanna gidildi. Oralara da 
ayni yardım yapıldı. Marmara 
adasında zelzele ,,.,k fazla tah • 
ribat yapmış, evlerin dörtten Ü -

çü hemen yıkılmıştır. Bu yüzden 
evsiz, barksız kalan halk hicrete 
hazırlanmaktadır. Yirmi kişi ka
'dar Erdeğe bıraktık, elli kişi de 
lstanbula getirdik. Bu yüzden 
Salı sabahı saat yedide lstanbu
la gelecekken on dört saat ge -
çikme ile akşam sekiz buçukta 
geldik.,, ~ '!- *' 

Antalya vapuriyle Hayırsız 

adada tahlisiye idaresi hesabına 
sis düdüğü binasını yapan Ke · 
gork, Abbas, Sırrı, İsmail de gel 
mİ§tir. 

- Cuma günü ilk sarsıntı sa-
at beşe çeyrek kala oldu. On 
be§ dakika sonra ikincisi, yarım 
saat sonra da üçüncü zelzele ol -
du. Üçüncü zelzelede mermer 
üzerine oturtulmuş olan beton 
temel çatladı, bina yerinden 
kaydr, yıkıldı. · 

Ben bu sırada dışarda evvel · 
ki zelzelelerin binada tahribat 
yapıp yapmadığına bakıyordum. 

Birden bire düştüm. Bu sırada 
oturduğum yerden denizin ka -
bardığını, ilerdeki büyük kaya -
lıklann adadan ayrılarak denize 
ıuvarlanıp gittiiini gördüm. 

Satış yapanlar halkı 
aldatmışlar mı? 
Ticaret odası, ao• günlerde, 

bayram dolayısiyle bir çok ma • 
ğazalarm tenzilatlı satış talelii 
karşısında kalmıştı. Oda bunlar -
dan ancak kati likidasyon ihti
yacı olanlarına müsaade etmiş • 
ti. Şimdi Odaya diger mağazalar 
tarafından tenzilatlı sabş yapan 
mağazalar hakkında bir müra • . , 
caat yapılmıştır. Bu müracaate 
göre tenzilatlı satış yapan mağa
zalar sattıkları mallarda tenzilat 
yapmadıktan başka parlak ilin -
Iarla piyasayı alt üst etmekte • 
dirler. Hatta tenzilatlı satı! ya • 
parken fiatlerde bir miktar zam 
yapanlar bile vardır. Mağazalar 
bu nokta üzerine Odanın nazan 
dikkatini celbetınişlerdir. 

Oda vaziyeti tetkik etmekte • 
dir. Söylendiğine göre eğer va ~ 

ziyet böyle ise tenzilatlı satış i · 
çin müsaade verilirken tenzilata 
tabi tutulacak malların fiatleri 
de istenecektir. 

i
V;;. rti KiTAPLA;ı· 

t van Ti';;genief 

Meşhur eseri 

!LK BAHAR SELLERi 
Çe,·ircn : 

Sami zade Süreyya 

Bu kitabı mutlaka alıp o
kuyunuz. Bütün tanıdıklarını
za tavsiye edilecek güzel bir 
eserdir. 

Fiatı 75 kuru, 
Her kitapçıda vardır. 
Tevzi yeri: 

V AKIT Matbaası. Ankara 
caddesi. 

••••••• buiıstan• ı 

Bir başkasından da 
haber yok 

-

Batan ıJapur 

lniglterenin Vayt Star vapur 
kumpanyasının en yeni gemile • 

rinden olan Corcik vapuru Nev • 
yorktan ayrılmak üzere yolcula • 

rmı almaktayken yangın başla • 
mıı ve itfaiye, yolcuları vapura 
binmekten ahkoymuıtur. 

Gemi 27759 tonluktur. Yan · 
gın, geminin emtia yükü olan 

pamuk balyaları arasından çık -
mıs ve bir saat sürmüştür. 

itfaiye önceden duman ve a
levden gemiye girememiş, gaz 

maskeleri takmak mecburiyeti 
hasıl olmuştur. 

150 balya pamuk harab ol -
muştur. 

Su ve duman da vapurda za · 
ratlara sebebiyet vermiştir. 

Corcik vapuru 1632 yolcu ta -
şıyabilecek büyüklüktedir. 

Bundan başka diğer bir İngi
liz vapuru da limana gelmesi ta· 
rihinden 14 gün gecikmesiyle 
büyük heyecan uyandırmıştır. 

Kalifomiyada San Lüiz lima
nından kalkan bu lngiliz gemi · 
sinin adı da La Kresenta' dır. 

Buradan Japonyaya Osakaya 

' 
Almanyaya itha-1 

lat yapanlar 
mütereddit 

Bir kaç günden beri Alman · 
yadan gelen haberler yumurta 
piyasasını alt üst etmiştir. Bu ha· 
her A1manyaya ihracat yapan 
yumurtacıları mütereddit bırak -
mışhr. Bu haberlere göre Al -
manyada havaların• görülmemiş 
derecede sıcak gitmesi dahilde 
istihsalat yapılması imkanlarım 

hazırladığından Alman hükume
ti müvazene verginisi yüz kiloda 
10 marka çıkarmıştır. Halbuki 
şimdiye kadar bu resim yalnız 
yüz kilo başına bir mark idi. 

Diğer taraftan gümrük resim
lerinin de yumurta için artbrıla

cağı haberi piyasada büsbütün 
endişe uyandırmışdır. gümrük 
resmi gibi müvazene vergisi de 

ithalatçı tarafından ödenmekte -
dir. Yalnız bu şekil gerek itha -

latçıyı, gerek iç piyasada satış 

yapmak üzere yumurta göndere· 
cekleri mütereddit vaziyete düı • 
şürmüştür. Yalnız son gelen ha -

berlerde Almanyada havaların 
soğumuş olduğunun bildirilmesi 

hiç olmazsa gümrük resminin 
fazlalaştırılamayacağı iimidini 
vermektedir. 

gidecekti. Okyanos denizinde a
raştırmağa çıkmışlar ve havanın 
dehşetli kötü olduğu görülmüş

tiir. 

Telsiz cevapları gelmemiştir. 
Bu gemi de 5.880 tonluktur. 

Dudaklarda 24 saat sa
bit kalır. Çok cazibelidir; 
etrafa yayılmaz, sıhhi ter
kib ve son nıoda renkle· 
r! ı~e rağmen f ;ati de ucuz
dur. 

Umumi depcsu: Bah -
çekapı, Hamidiye Türbe • 
sinde, (Evliya Zade) Nu· 
reddin Eren ecza alat ve 
ıtriyat deposudur. 

Dikkat: Depomuz ay -

nı mahalde soldaki 28 nu
maralı büyük mağ;:ızaya 
nakledilmiştir. 

Bilumum Venüs mar -
kalı müslahzaratımız, Sü· 
mer Bank Yerli Mallar 
Pazarlarının bütün şube -
lerinde satılmaktadrr. 

Göz Hekimi 
Dr. Sükrü Ertan 

Babıali, Ankara caddeai No. 60 
Telefon: 22566 

!ah günleri meccanendir .. 

... 

.. ., 
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Müntahap ve mfttenevvi Çeşitler 

En Dun Fiatlar En Mükemmel Cinsler 
işte satın alırken nazarı dikkate alacağınız vasıflar 

Empermeabllze "Mandelberg;, 
ve su geçmlyen "Hurberrl,, Pardesüleri 

Kadın ve çocukİara mttte- Mantolar ve 
nevvl mUutehap çeşitlerde M b ı r 

uşam a a 
En mUkemmel p it 1 
kumaşlarla a o ar 

imal edilmiş 

E K s E 

Garanti ~sklmez Muşa· mbalar 
ve her renkte . 

L s 1 v o R 
GALATA KARAKÖY 

Tediyatta büyük teshilat 
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NEOKALMiNA 
Büyük 

Tayyare Piyangosu 
18. ci 1 ertip 3. cü Çekiş 11. 2. ci kanun 1935 te 

Büyük ikramiye : 50.000 Liradır 

SPOR POST ASI 
Memleketimızde ve ecneb memleketlerinde bütün spor ve 

gençlik hareketlerini ve sporcu gençliie verilmeıi lizım gelen 
yeni fekiller hakkındaki yazılan muntazaman takip etmek iste· 

yenler münhasıran S P O R P O S TAS 1 nı okumahdırJar. 

Her yrde fiah S kuruştur. muti ak okuyunuz 

Grip • Nevra) j i • Baş ve dit ağrıları • Artritizm • Romatiıma 

F. T. 849 



Çocuk müsaba
kamızın kayıd 
müddeti bitti 

'Lo. . a ... ay;ıar.at bahfes;ne son giinler:.!e cmsi nadir buıunan bazıı 

'hay:J:ı. .far getir~lmiştir. Yukarıda bunlardan ikisini göriivorsunuz. 
So!daki orta Alrikaclan getfri!mif bir kartaldır. Sağdaki ise bir 

Lezar dır ... 

/ 

MUPD .. 

8 
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Baba - izdivaç başka kilisede ola
caktı. Yanlış geldik. 

Kız - Zarar yok baba. Buradaki 
1clikanlı daha ziyade lıoşuma gitti. 

Vi:;ana•'a fakir işsizler irin iki lokanta açılmıştır. Bu lokantalarda 
fakir in '•! , c ('cı··ct ucuz olarak yemek 11erflmekte, bu auretle yardım 
edi!mc .• ' ·. ·• ':i;.f"fjilnilz resim, lokantalardan birinde öğle yemeği 

~ Ro-nalizma ye 
ı.. --~ (' < baş ağrıları için 

~ ":)lf en tesirli iliçhr 

·.'.~·. 'I ~. Her ecıa!ıaoe 
ıl\,~ de vardw. 

gımildi6i s·ı a.:~ çe.'d!miştir. ' •IG~ N 
,:--m11u•il*'IMlu~nunnıı111-i•1111ıım111•1•10011~111mı•m•mnıımı~ımn]m~ 

iNSANI YORMIY AN ;; 

LATİF 
• 

BiR ZİYl\ 
ANCAK: 

. ., . ~.· ' . . . 
. ' . 

JUNGSRAM . 
\,\ I• ' - , • 

ampullerile elde edilir. 
Az Sarfiyat Ç O K Z i Y A 

~e:. ~ ııııınıııııııııımım•ııı•wı1Rm~~ııırıııımı~mııooıınıııınııımm1111111111mını1111mnıa~mııııooıımııımııımııııııooıımıııınmmı11uııınııııımım ıı 

= == 
152-Seza 153 - Erol 

~ Güzel ve gürbüz çocuk miiıabakamıza yazılma müddeti bi 
~Bugün, müsabakamıza giren kü;üklerden ikisinin daha resmini 
ES c= yuyoruz .•• 
55 -·~--------------------------------------~ ,. 
55 Kadıköy ikinci hukuk hakim- g·yab kararının ilinen icras 
~ liğinden: karar verilerek S - 2 - 1 
sml Kadıköy Rasimp:ıfa mahalle
=ı •ini~ Yeldeğirmeni K~~akol cad
~ deşınde 37 No. da Vılıyeye: = Virjin tarafından aleyhinize 
~ açı?an nafaka dava11nın gıyabı -
= nızda cereyan eden muhakemede 
ee günde 1 liradan ayda 30 lira ka= rınıza nafaka takdirine münaıib 
55 ve muvafık olacağı dinlenen ehli 
=- vukufun beyanatın -1an anlat1lmıt 

olduğundan bu bahta muameleli 

tarihine rast gelen sah günü ı 
ona talik kılınmakla tarihi i!"' 
dan it.ibaren beş gün içinde it: 
etmediğiniz takdirde mahkeıne 

kabul olunmaya1::ağınız gibi 111 

Jeiııin söı.ler:ni ve vakalarını 

bul etmit ad olunacağmız te 
~mı.kamına kaim olmak üzere 
flyet ilan olunur. 

Milyonlarca • 
ınsan 

BfttUn dllnyada fevk alAde rağbet kazanmışola 

POKER 
P L. A Y traş bıçaklarını tercih ediyorsa 

DAiMON 
Pilleri Ve 

Cep fenerleri 

Gayet pratık , ıstimalı kolay, teminatlı ve son derece ıs Ia
delidirler. Bilhassa karanlıkta garanti 100 metre mesafedeki 
önünilzü avdm!atarak yo '.uouza kemalibuzurla devam ede· 
bilirs·niz. Pillerin mubtelıf boyları ve fenerlerin muhtelif 
cinsleri vardır. 

Taklltlerinde11 sakınınız 1 elbette bunun bir sebep ve hikmeti vardı 
Deposu lstanbul Tahtakale No.10 


