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92 Tt::JRKÇE -
inliyen ağır 
yarahlar .. 

Sarsıntı yerlerini dolaşan gazeteci 
arkadaşımızın yazdıklannı bugünkü 
acıyımızda okuyun. 

'' 
Marmara adasından ilk . telgraf •• 
Ölüyoruz in1dad! '' SARSINTI YERİNDEN MUHABrRiMİZİN MEK-Kimbilir, siz de bizim gibi nasıl ıa· 

§CCCak, acınacaksınız .. Yüreğiniz sızlı
IJacak. 

lstanbulun, Bursanın, B~ırma
nın, lzmitin, Balıkesirin, Eskiıelıirin, 
lzmirin burnu dibinde, Marmara de· 
nen küçük ve baştanbaşa Türk olan 
denizin td orta yerinde binlerle yurd
daşımızın evleri, sarsıntıdan yıkılı
IJor. Ölüyorlar; yaralanıyorlar. Aç 
•usuz kalarak, "Yetişin!,. diye telya
:ıları gönderiliyor. Oralarda kosko
caman vapurlarınuz var. Uçaklan
mız (Tayyarelerimiz) eksik değil. Ge
ne de böyleyken ... 

Sarda 
Reyiam bugün 

Başlıyor 
TUBU VE GÖNDERDiGi RESİMLER 

• • • Okuyun, arkadaşımızın bu ga· 
::etede çıkan yazısını okuyun; tek ke
lime kaçırmadan okuyun da ne düşü· 
llcceksiniz bakalım. 

Benim düşündüğüm ise şudur: 
Y cryüzünün en uzak, en soğuk de

hiz/erinde, bir RU8 bilgininin gemisi 
Parçalanmıştı. Bir avuç adam, sular 
Üzerinde ne yana doğru gittiği belli 
olmıyan bir buz adası üstünde kal
mıştı. Bunun üzerine, bütün ulus, el 
birliği olarak, onları aç, susuz, yar
dımsız, bırakmadı. Uçaklarla izleri
ni bulub hepsini kurtardı. 

Endişe verici 
huberler dolaşıyor 

Sarbrük, 12 (A.A.) - Royter 
ajansından: 

Y armki reyiima engel olmak 
teıebbüsünde bulunulacağına da
ir endiıe verici haberler dolaıı • 
yor. 

Bununla beraber, resmi ma
hafil herıeyin sükWı içerisinde 
geçeceğine inanmı,Iardır. 

Uluslararası kuvvetlerin ver • 
dikleri teminat kartısmda bu tür
lü korkulara yer yoktur. 

Ortalıkta hüküm süren kor • 
kudan ötürü, sosyalist önderi 
Braun, reyiıimın erteye atılması. 
nı istemi~se de, komisyon bu is -
teğe kulak asmıyacakbr. 

Açık denizlerde yanan batan her ge . , 
"}'Ye, gene öyle, soluk soluğa koşul· 

Yeni bir mesele 
Londra, 12 (A.A.) - Sar re. 

yiim neticesinin tetkiki sıralarm
da, uluslar kurumu konseyinde 
kendisini temsil ettirmesine dair 

Marmara nahiyesindeki şu yıhılmrf ve bakarak zelzelenin ehemmiyetini anlamak kabildir. 

dugunu, gün geçmiyor ki, her ajans 
teluazısında okuyoruz 

Biz ise, nice vak't • 
yollıya 8 ~ ı sonra, yollıya 

ogazı gerem· 'k' tak 
yollamışız, p x ıyen ı ı ·a 
dört saat · ~sta vapuru 'bile yirmi 
bir . ~ecıkerek gidiyor. Büyük 
b gemımızin kaptaru "Yukardan 
uyruk almadım!,,. dl-,,: omuz •Ukf

~or .• ':Buyruk almadım!., ne demek? 

1~lsızın yok mu? Çek telsizi, çık yo-... 
Böylelikle, ağır yaralıları, günler

ce orta yerde bırakıyoruz! 
. Şimdi bile yoksulluklar içinde inim 
l1ti- . ı· l .,. ın ıyen er bulunduğu anlaşıl-
ltıCfktadır. 

(Devamı 2 inci de) 

r 
ı···············"T;·;kkU·;·······"·-··j 

Gazetemizin dördüncü yaşına 

girişi milnaaebetiyle, mektubla ve· 
ya telefonla, bizi tebrik etmek lut
f unda bulunan okuyucularımıza 

teşekkürü bir borç büiriz. 

Yıldönümümiizü tebrik etmek 
nezaketini gösteren ZAMAN arka
daşımıza da ayrıca teşekkür ede-

Bugünden sonra olsun gereği gibi 
llardım.a koşalım. 

(Vl-rtQ) 

riz. 

....._. ...... --···-······-... ---------• 
Gündoğdu köyünde yıkılan evlerden biri ve 

arcuından çıkanlar 
Yıkılan ev enkazı alhnda kalıp yaralanan bir 

lelaket göreni tcqtnırken 

-Aç, susuz binlerce 

T anınmıf mücevhercilerden bay Hcuan muharririmizle konuıarken 

))ışardan gelen altın 
bilezikler 

kişi yardım 
bekliyorlar 

iık yardım nasıl oldu, 
dalgalar yüzünden 

ilerliyemiyen motör •• 
Erdek, ( 12 • Zelzele mıntıkasına 

giden muhabirimiz yazıyor) : -

Zelzelenin merkezi olan Marma
ra ve Avşa adalarında ,saat 4,38 

geçe evve1a top seslerine benziyen 
gürültüler duyulmu§, arkadan 

hafif sarsıntılar başlanııtbr. O es· 
nada evlerinde iftarı bekliyen 
halk gürültülerin ve sarsıntıların 

sebebini araştırmağa vakit bulma· 
dan şiddetli zelzele başlamr§tır • 

Kendilerini dışarıya atabilenler 
kurtulabilmiı, diğerleri ise enkaz 

ti altında kalmışlardır. 

Zerindeki ayarlar yanlıştır; aldatılıyoruz Ortalığı, yrkıJan evlerden. ka1-
kan toz toprak bulutları ıarmıı ve 

d liükunıet, kıymetli madenler· geçti. göz gözü görmez bir hele gelmiı-
len Yapılan zinet eşyasının ayar· Darphanede bu hususta tetkik- tir. 
ha.tının dü§iik olmasından dolayı ler yapılarak bir kanun projesi Her yerde bir inilti ve istimdad 
kalkın uğradığı zararı nazarı dik- hazırlanıyor .. Bir taraftan da ha- duyulmağa ba§1amıştır. Kurtula • 
ha.te alarak bu gibi e§yanın Darp- 1 ber verildiğine göre bu yüzden I bilenler kazazedelerin imdadına 

a.nede ayarlanması için harekete (Devamı 6 mcı da) (Devamı 6 mcı da) 

-----=---===~~----------~--------------------------------------

Kazanan numaralar 7 inci 
sayıfada 

Yukarıda, bugün bir toprak yığını halinde kalan Marmcna nahiye 
sinin görünüşü, altta zelzelede sakatlanan Erdek ilk mektebi 

ilanlarınızı HABER' e veriniz 
ÇÜ" K 1 

H A 8 ER Istanbulun en çok 
' satılan gazetesidir 

L 4 



Con Simon 
Hemen Londra'ya 

dönecek 
SllAhsızlanma 
konferansı 

Londra gazeteleri yazıyor: 
lnıiliz Hariciye Nazırı Sir Con 

· Simon ~nevreden Londraya er -
ken dönecektir. Londrada Fran
sız Ba.tvekili ve Hariciye Nazll'la
nnm gelmeti hazrrlrklarma baka
caktır. 

lnıiltereye davet edilmi, olan 
Fransız Baıvekili M. Flanden ve 
Hariciye Nazn M. La.valin bu haf
ta. iç.inde londrada bulunmaları 

umuluyor. 
Londradaki konu§malar Al • 

Dl&nyaya milaavat hakkı vermeyi 
kararlaıtıran bir vaziyet hazrlar -
sa, ton aiyua. a:kmlarrndan Al -
manyadan daha memnun olacağı 
anlatılmaktadır. 

Şubatın baılangıçlarında ıilih
ıızlanma konferansının bir komis· 
yonu topla.nacaktır. 

Gerçi bunun vazifesi, ıilah imal 
ve ticareti, kimyevi harbin önüne 
geçmek ıibi tedbirler arattırmak, 
ve daimi ailahıtzla.nnıa kom:ıyo • 
nu ualarmı seçmekle uğ'raımak -
trr. Kakat umuluyor ki, gene 
bir ıillh tahdidi hususunda bir 
mitak imzalamak üzere, ıillhaız • 
)anma konferanıım toplama fırsa
tmı da bu ara.da ele reçirebilir. 

Bu nikbin ıörüt, Franaa ve di
ğer memleketlerin, bugün, ıilih • 
arzlanma konferanımın dağılması 
zamanından daha emniyette o) • 
malan dolay•iyle artmaktadır ve 
lconferamm toplanabilmesi umu .. 
damı heelemektedir. 

Bunu hazırlayan vaziyeti den 
hir kaçı tunlardır: 

Fraıuız - Sovyet anlqmur. 
Framız - ltalyan anlaımuı. 
Sar meır.leainin bir kaç hafta-

ya kadar hallolunacaiı umudu. 
Yeni Da.nop ademi tecvüz mi

ller ... 
Bütün bunların ıili.haızlanma 

münakqalanm ttikı1netle yapabil
mefe -ve bu vaziyetin kolaylaıma
ıma yardım. edeceği· umuluyor. 

Batı Anadolu .karlar 
altında 

Ankara, 12 (Kurun) - Or' . 
ta Anadolunun batı kısmından 
maada yerleri dolu Anadolusu 
tamamiyle karla CSrtülüdür. 

Kıütahya, 12 (A.A.) - Karın 
çoklufundan Kütahya - Gediz,.... 

· Simav poatuı itlememekte ve se· 
lib ıitmekte zorluk çekilmekte • 
dir. 

Şarki Karahisar, 12 (A.A.) -
Kuamızda 25, civarlarda 35 

aaııtim kar vardır. Ay~n onuncu 
ıeceai derece ııfırdan aıağı 19, 
11 İDCİ ıec:eıi 18 ve bu gece 17 
1• inmittir. 

Alman habere ıöre buraya ya· 
lcın Alurca kaza11nda aoiuk daha 
çok fut.dır. 

Çankm, 12 CA.A.) - Şiddetli 
aoiuldar devam etmekte ve 11fır • 
dan &f&iı 22 ye kadar inmektedir. 

Emırum, 12 (A.A.) - Hava· 
lar birden bire ıoiumuı ve aıga· 
rl ıühünet rece 27 ye dütmüıtür. 

So§ukta11 bir adam öldU 

Kastamonu, 12 (A.A.) - So. 
ğuklar biraz hafiflemiş ve aıfır · 
dan qağı 20 ye kadar inen sühu· 
net 16 ya kadar yükselmittir . 

Kazalardan gelebilen malUına
ta göre aoğuktan bir kişi ölmü9 · 
tür. Kapanan ilk mektepler açıl -
mııtır. Kardan kapanan İnebolu, 
Çankm ve Ankara yollarının açıl
.matı için Nafia tarafından ame · 
leler çalrttmlmaktadır. 

HAöt.K - Akşam 1'1oıtaıı 

==~::::============-============= 

Italya isyanı bahane ederek 
Arnavutluğu 'işgal edecekmiş 
Şimaldeki kabilelerin kıral 

Zogoyu azlettiği yazıhyor 
Birkaç defadır vuku bulduğu 

haberi verildiği halde arka ar • 
kay! tekzib edilen Arnavutluk İs· 
yanı hakkında (Deyli Ekıpreı) . 
gazetesinin Debre muhabiri dik
kate değer malumat vermektedir. 

Bu muhabire göre Arnavutlu. 
ğun timalindeki kabileler Kral 
Zogoyu azletmit bulunuyor. Bu 
kabileler, Kral Zogonun yerine 
onun uzak akrabası olan Gani 
Beyin kral olmasını istiyorlar. 

Deyli Ekspresin muhabiri Deb
reden Arnavutluk hududuna var
dıktan sonra hududun kapalı ol • 
duğunu ve hudud boyunca Tira • 
nadan haber alınmadığını anla • 
mıı, daha sonra memleket içinden 
ilerliyerek birtakım kabilelerle 
görünmüıtür. 

Muhabir gördükleri ve duy • 
duklarını ıöyle anlatıyor: 

"isyan bayrağını, Kral Zogo • 
nun eskiden dostu olan Muhahra 
Bayraktar açmııtır. isyanın ae -
bebi parasızlıktır. Arnavutluk 
hazinesi tamtakırdır. Altı aydan· 
beri zabitlerin, memurların çoğu, 
nazırlar maaı almıyorlar. Kral 

Zogo 1924 de Yugoslavyadan 
240.000 sterlin kadar borç temi
nine çalıştıysa da bulamadı. Bu
nun üzerine 1928 de ltalyaya 
döndü. Fakat oraya gönderdiği 

memurlar da eliboı geldiler. 
Bu vaziyet Yugoslavyanın 

gözlerini dört açtı. Belgradın ka
naatine göre ltalya son isyanları 
bahane ederek Arnavutluğu it -
gale teıebbüs edecektir. 

Bundan baıka ( Belgard) bu 
itin (Laval - Muıolini) mülika • 
tmda konuıulduğuna kanidir. 

Hudutta hükümran olan te • 
li.kkiye göre ltalya, Arnavutluğa 
kartı yürüdüğü takdirde Yugoı • 
lavya da yürüyecektir. 

Gene bir tekzib 
Tiran, 11 (A.A.) - Arnavut· 

luk matbuat bürosu Arnavutluk -
ta ihtilll zuhuru ve hatta bu ihti
lalden bizzat Kral ve aileıinin de 
müteeaair olduğu hakkında bazı 
ecnebi matbuatta çıkan haberle • 
rin tamamen hayali ve tahrik e • 
dici bir niyetle yapıldığını bildir
mektedir. 

Yunanistan da 
Muhalif fırkalarla 

hilktlmet anlaşamıyor 
Atina, 12 (A.A.) - Hükumet 

ile muhalif fırkaların barıtması 
lehinde beliren cereyan üzerine 
muhalif fırkalar reisleri bir top -
lantı yaparak vaziyeti görüşmüş
lerdir. 

Uzun müzakeelerden sonra_ bu 
barıfın ancak hükUmete teklif e
dilecek ve hükumetçe kabul edi -
lecek muayyen tartlar altında ya· 
pılabileceiine karar vermiıler • 
dir. 

Muhalif fırkalar reislerinin bu 
kararı hakkında söz verilen Baş
bakan Bay Ça1daris bu tartlar 
altında iki taraf arasında bir an · 
!atmanın çok güç hatta imkinsıı 
olduğunu ıöylemittir. 

Hatta Başbakan Bay Çaldariı, 
Bay Venizelostan bahsederken 
isyanı ve ihtilali telkin ettiği ci • 
hetle kendisini ıiyaıi bir adam o
larak bile telakki etmediiini söy
lemiştir. 

Muhalif fırkalar mehafilinde 
hükumet aleyhinde şiddetli bir 
kaynatma vardır. Umumi fikirler 
ise barııma tetebbüılerinin bu de-

, fa da bota gitmesinden dolayı 

Siyonizm kongresinde 
hararetli müzakereler 
Varfova, 12 (A.A.) - Kra 

Kovideki uluslararası siyonizm 
kongreınide hararetli müzakere· 
ler olmaktadır. Birçok hatibler, 

Filistinde mandater devlet olan ln
gilterenin yahudi muhacereti ö • 
nündeki durumunu tenkid ede • 
rek yahudi meseleıinin bir uluslar 
arası meıeleıi haline geldiğini bil
dirmitler ve yahudi icra komiteıi 
için iıtitari kurumlar ıek1inde ça· 
htmak üzere mahkemeler ihdasını 
teklif etmitlerdir. 

Berlin, 12 (A.A.) - lçbakanı 

Bay Frik'in Amerikan ıazetele • 

rine yaptığı beyanat, Alman Ya

hudilerinde tiddetli heyecan u · 
y andırmıttır. 

Çünkü Bay Frik, ari ırkına 

mensub olmıyanların üçüncü Ran 
devletinin kati tetkilat kanunun -

da medeni haklarını kaybederek 
ecnebi telakki edilecelderini bil -
dirmittir. 

Atatürk , Italya Elçisini kabul buyurdu 
Ankara, 12 (HABER) - ltal· 

ya Büyük Elçisi Bay Dr. Carlo 
C.Ui bugün öğleden sonra Çan· 
kaya kötkünde Reiıicumur Ata
türk tarafından kabul edilerek İ· 
timatnamesini vermittir. 

Dıt itleri Bakanlığı Vekili 

Şükrü Kaya Büyük Elçinin kabu
lü 11ra11nda Ata.türkün yanında 
bulunuyorlardı. 

Bay Dr. Carlo Calli gelitinde 
olduğu gibi köşkten ayrrhtında 

bir kıta asker tarafından selim • 
lanmııtır. 

Sabah ~azeteleri ne 

teeuür içindedir. 
---<>-

Makedonya komitesile 
alakadar kurumlar 

dağıtıldı 
Sofya, 12 (A.A.) - lçbakanı 

Makedonya gençlik ve antisemit 
temayüli.tı milliyetperver kurum · 
larım dağıtmııtır. 

Kurultay başkanı ve üç 
Bakan Ankarada 

Ankara, 12 (KURUN) - Ku
rultay Batbakanı Kazım Ozalp, 
Maliye Bakanı Bay Fuad, Oko • 
nomi Bakanı Bay Celi.l Bayar, 
Gümrük ve inhisarlar Bakanı 
Bay Ra'na Tarhan bu ıabah ıeh-
rimize dönmütler ve durakta bir· 
çok ıaylavlarla bakanlıklar ileri 
gelenleri tarafından karıılanmıt · 
lardır. 

--0---

Bay Kemal Zaim 
çekiliyormu? 

Ankara, 12 (Kurun) - Zira • 
at Bankası umum müdürü Bay 
Kemal Zaimin müdürlükten çeki· 
leceği ıöyleniyor. 

di,,orlar? 
KURUN - Allm Ua, bugünkü 

baıyazısında Franıız Deniz Bakanı 
M. FrançaitJ Pietri'nin iki manalı bir 
kelimeyi bir sirgülerle n~ıl düzelt • 

dar gizlileri de olan,, bir anlaşma ya. MiLLiYET - Alımed Şükrü 1 

pıldıi}ını ve uluslar derneğinin bu va- Esmer "lstanbul ırka konoreıt,, baı· 1 
ziyette neci olacağını soruyor. /tal· lıklı makalesinde Fırka lstanbul şu-

tiğini izahla .baılıyarak, dil değişimi 
yapılırken her şeyden eı:vel okuyup 
yazanlara bir dil kılavuzu rermek 
faydalı olacağını t'e bunun da gecik· 
miyeceğini, büyük bir sözlük yapılın· 
caya kadar dil kılağuzunun günlük 
ilıtiyaçlarmı gidereceğini yaımakta -
da. 

CUHURIYET - Yunus Nadi 
"Son ıöz kimindir: Hakkın mı, gÜ· 
cün mü?,, baılıklı başyazısında M. 
Lavalln ltalya seyahatinin tesirlerin
den ba/ısederek "Romada açıkları ka-

ya ve bizim gözümüzle hadisatı tct -
kik eden Bay Yunua Nadi yazısını; 

"Eğer iki el bir barıf için lıe bunun 
sonunu zaman gösterecek ve son gü • 

len iyi gülecektir.,, diye bitirmekte -
dir. 

:·········,.················································· . HABER i 
lstanbulda en çok satılan İ 

gazetedir. ilanlarını •• "HA·ı • 
1 

BER,, e verenler kar ederler • 
•••••.•..••. , .................. 11'••············ .. ••••·······•• 

besinin yaptığı işleri sayarak bu ve· 

rimliliğin Fırka ile hükumet kolları 

arasında tam bir anlaşma malııulü 

olduğunu i~aret ediyor. 

ZAM AN - Gazete im zatını ta· 

§ıyan makalede: "Gider ayak ne yap

mışlar?,, denilerek lstanbul rılıtım 

şirketinin aatın alındıktan sonra ec· 

nebi memurlara ikramiye ı•erdiği 

halde Türk memurlcıra vermeui.ıl 

mevzuu bahıedill11or • 

. . , 
..L V .-. a ••• • • • •• J~f. .&. ..., ı l 

Sar'da reyiam 
bugün başhyor 

(Baş tarafı ı inci de) 
vaki olan telkinin Almanya tara· 
fmdan reddi Vhitehall' da pek 
fo.zla hayreti mucib olmamı§tır. 
Jngiltere hükumeti buna dair 1 • 
:alyan ve Fransız ;ıükumetlerile 
görüştükten sonra, bu telkini ya· 
pan lngiltere'nin Berli~ sefiri 
(Jlmuştur. 

Diplomatik görüşmelerde, Al
mtmya'nm uluslar kurumundan 
bu sure~le istif asını geri alacağı 
meaeleıi tabiatiyle mühim bir yer 
tutmakatdır. 

Bay Flanden ile Laval'in ya -
kında Londraya gidecek olmala· 
rı· bu meseleye bir kat daha e • 
hemimyet verdirmektedir. 
Sar, Afmanyaya ge~erse .• 

Paris, 12 (.A.) - Tan gaze • 
lesine göre, Sarre reyiimı Al • 
manya lehinde çıkarsa Fransaya 
40 bin mülteci gelecektir. 

Hldiaelere sebeb olan zabit 
Pr..ris, 12 (A.A.) - Buraya ge

len haberlere göre, geçen ayın 17 
ainde Sarbrük'te bazı hadiselere 
sebeb olan yüzbaşı hakkında ta • 
kibat yapimıyacaktır. 

Tahkikat neticesinde yüzbaıı
nın men'i muhakemesine karar 
verilmittir. 

Sarbruken, 12 (A.A.) - Bir
lik cephe matbuat bürosu Alman 
cephesinin gayri kanuni manev • 
ralarım ve gittikçe artan zorbalık 
hareketlerini ortaya koyan bir 
tebliğ neşretmi,tir. Bu tebliğde 
deniliyor ki: 

0 Son iki gün içinde birlik cep
he gı.ıetelerinin dağıtılmasına 
enaellik edilmiı ve bütün mınta. 
ka içinde dağıtış iti umumi ıu • 
rette durdurulmuıtur. 700 afi§ten 
yüzde yetmiti yırtılm.ıt ve 80 ci-
nema müdürü kontratlarına rağ -
men birlik cephenin propaganda 
l i~mlerini gösterememişlerdir. 

Sarbrüken, 12 (A.A.) - Hit
ler aleyhtarı gazeteler, Sar'ın Al· 
manyaya döndüğü takdirde hü -
kumet komisyonunda çalııan Al
man memurlarının vaziyeti hak -
kında devam eden müzakerele • 
rin hiç bir netice vermediğini i -
lan etmektedir. 

O~ler komitesinin mUddetl 
uzattldı 

Cenevre, 12 (A.A.) - t.Jlus -
lar kurumu konseyi bugÜP husu· 
al bir toplantı yap:ırıs.k Sar üçler 
komitesinin salahiyetlerini uzat
mıttır. Bu komite ltalyan bay A
loiıi, lapanyol bay Maderiaga ve 

Arjantinli bay Kantillo'dan le -
ıekül etmektedir. Toplantısını 
Sar meselesine hasreden konsey 
bu ıuretle Sar halkına plebisitin 
teftirine ve tatbikine aid bütün 
itlerin konseyin tavzif ettiği müı· 
takil bir heyet tarafından yapı-
lacağı teminatını vermek iste • 
mittir. 

Bundan baıka konsey bu ak • 
şam Sar halkına bir beyanname 
neşrederek sükunete davet ede -
cek ve reylerin sıhhatini ve hür • 
riytini teminle mükellef olan he • 
yellere güvenmesini tavsiye ede .. 
cektir. 

ingiltere kabinesi de Sar 
işini görüşecek 

Londra, 12 (A.A.) - Yarın 

aktam Dış itleri Bakanı Sir Si • 
mon'un dönütü üzerine toplana • 
cak olan kabine içtimamda Sar 
meselesi, silahların azaltılması i· 
şi ve F ransı:ı bakanlarının Lon -. 
C:rayı ziyareti meseleıi görütüle· 
cektir. 

İngiliz Dıt İşleri Bakanının ô· 
nümüzdeki hafta Cenevreye dön· 
mE.ıİ muhtemeldir. 



. . . . 
"O r Ç yıldır görüşemiyoruz. Zi-

~' buhran yüzünden sıkıtmıf va-
2.'.Yelteydik. Fakat bu sene çok 
Ş?.ık" 1 , 

d ur, azıcık pamuk fırladı. Bizim 
e Yüzümüz güldü. Niyetimiz, ls-

~nhula gelmekti. Halbuki; ora
a.~ gelenler, hep yaka silkiyor, P\ alılıktan ~ikayet ediyor. Hem 

:~ alrhktan, hem ihtikardan, hem 
" (bu adam ecnebidir, ondan bi-

~aı Para sızdıralım ! ) zihniyetin
e en ... 

. Bugün artık, dünyanın her ye
tınde, ucuzluk, son raddesini bul
~Uftur. lklimi Türkiyennikine ya · 
b~~ olan bütün memleketler, hep 

~redir. Oralarda, ye, iç, gez, 
eg en! Ay sonunda hesabını ya -
~ınca görürsün ki, Türkiyede sar -
edeceg""' .. t b' .. ~ ın paranın uç e ırını an · 

harcamışsın ! 
Mısırlılar anlatıyorlar: 

~ latanbulda bir patlıcanı on bet 
b uruıa satın aldıkları olmu9. Bir 
l lta, yahud eğlence yerine gittik· 

'Itri zaman elli, yüz, yüz e1li lira
~ kendilerniden sızdırmak adeta 

ealekt bir vazife addediliyor
tltuı. 

Halbuki, Yunanistanda Suri • 
:Yede bu ı'b' il . , 

' • • 
1 1 e entıler öylesine 

Ucuz lu, 'bı~de ıı· 1. d b . e 1 ıTa Yerine, ora-
o. eı lıra sarf etmek '-"f' 
Onun· · M && 

1
'" 

k'· 'Sın, ısırldar, artık Tül"' 
l:/Pye yaz g · .., ' 

1''\l eçırmege gelmiyeeek. 
ğııtıl orada bulunanların öyle a
fjt\. 'rı Yanmıf k;, geri · dönünce, 
f en.a de haksız olmıyarak, müdhiı 
ı, Propaganda yaptılar. Ne ya-

l\, .. l 
ait' oy iyeyim, ben de, bunun te

hıde • 
~llm ... ,, 

. . . . 
l"tl ~ı~ırlılar ki bizim en tabii 
kil~ ltıııafirlerimizdir, içtimai teş
t:ı taıılık ve kötü bir "ecnebi de
,,. ltl' 
t · r ~· adam, sende! pahalıya mal 
o,,{ 0 i !., zihniyeti yüzünden, 

···~tı d 
tıy a kendimizden uzaklaştı-

oruı. 

~~led' ,] . 
lttirı:f ıyeuen, seyyah cemıyet • 
tsrıa.f en, 'Vapurculuk idaresinden 
tl\ir ... 

1nııza kadar herkesi dütün · 
"tek b ~ın h k u acı hakikati, halkımı 

t~ .... ~ enıliği huzurunda, ortaya 
· -.rızn ı 

Hatice Süreyya 

J\.d --0-

ltyeye girmek iste-
lTenıer arasında 
~ . imtihan 

tibJik ıilıYede münhal bulunan ka
&.rlaı "e müba§irlik için i6tekliler 
&ab kl\d- birkaç güne kadar bir mü 
1 .. '. ltd, •nıtihanı yapılacak ve bun 
btı1 ~~lveritli bulunanlar açıkta 
d,ll b ıye memurları da olduğun
tncu Unların da evrakı memurin 
tıt rn~enince tetkik ed:lerek tayi 
""' Uateh k ··ı~tiy a olanlar, evvelce me-
ha~~ ette bulundukları için imti -

"ıı ta . 
ltı\!ı' Yın edileceklerdir. Me • 

ırı, ene" . 
tıac6ıt umenı salı günü topla -

J( ır. 

ıı.. ----0-

y lleceb Peker bu 
c~kşanı gidiyor 

t\ ~". ~ı 'kit'L. rıyet Halk Fırkası ıe • 
'k lqı B R '-!ilk' ay eceb Peker bu 
~.. 1 

trenle Ankaraya döne · 
• 

Gençler arasında 
işsizlik 

Gayrimübadillerin işleri 
Ziraat bankasından alındı 

Gençler arasında işsizliğin ço

ğalmas üzerine Cenevredeki bey
nelmilel mesai bürosu bu iti 
beynelmilel surette tanzim etmek 
üzere faaliyete geçmittir. 

Haber aldığımıza göre gayri 
mübadiller cemiyetinin Ankara -
da Akça Bakanlığına yaptıkları 
müracatlar netiçe vermiş, dilek-
13rinden bir kısmı tetkik ve ka
bul edilmittir. 

Vekiller heyetince veri .. 
len karara göre, ıayrimübadil iş
leri Ziraat Bankasından alın . 
mı~tır. "lstanbul gayrimübadil • 

Yalovada yeni 
otel 

Bf nanın yeri ve şekli 
tayin edildi 

Akay idaresinin Yalovada yap
tıracağı büyük otel binasının yeri
ni tayin için Akay müdürü Bay 
Cemil ve mütehaaaıalar Y alovaya 

gitmiılerdi. Heyet, büyük Çağlı. 
yan civarında yeni otelin yapılma
sını münasip görerek yerini tayin 
etmiıtir. Kararlattırılan proje 

şekline göre bu oteİ Yalovanın 
güzelliğ ini bozmıyacak şekilde 
yapılacak ve altmış odalı olacak

tır. Otelin bir gazinosu ve bir lo
kantası bulunacaktır. Yeni otelin 
en mühim hususiyeti banyo daire

lerininbina içinde bulunuşudur. 

Kaplıca suları, evsafını kaybetme
den, otel binasına kadar sevkedi
lecektir. B~yo daireleri odala
rın yanında bulunacaktır. • Halkevi 

--0-

20 bin yurddaşa fab
rikalarda iş çıkacak 

Sümer Bankın ıenel müdürü 
Bay Nurullah Esad Sümer şehri -
mize selmiıtir. Bueün Gemlikte 
kurulacak olan ıun'i İpek fabri • 
kasının yerini görmeğe gidecek • 
tir .. 

Sümer Bankın son yaptfrdığı 
fabrikalar, bittikten sonra on se -
kiz, yirmi bin kiıiye yeniden it 
çıkacaktır. 

Bu miktar orta bir hesapla ai
lesi efradına 2arbedi'lerek beş 
misline çıkarılırsa yüz bin yurta
şa yeni bir geçim vasıtası temin 
ediliyor demektir. 

Öğrendiğimize göre Sümer 
B:1nkın yeni kurmak üzere oldu
ğu Gemlik sun'i ipek fabı-'.. 

Bursada taranmış yün ipliği 
( = Kamgarn ) fabrikalarının 
Nisan ayında yapılmasına başla · 
nacaktır. 

lzmitteki kağıd fabrikasının 
İn§aatı ilerlemektedir. Banka 
r:enel müdürü Bay Nurullah Esad 

Sümer, Ankaradan lzmite uğra • 
mış ve oradaki fabrikanın yapılışı 
nı gözden geçirmiştir. 

Bu fabrikanın Şubat sonların
da makine montajı ba~lıyacaktır. 

Nazillide kurulacak olan bü · 
yük pamuklu f a1:.!'ikasının da pro· 
jeleri hazırlanmı§tır. Son tetkik . 
ler yapılmaktadır. Yapı1an bir 
heEaba göre Mayısta kurulmasına 
hatlanacaktır. 

Kayseride kurulan büyük men
sucat fabrikasının İn§aatı ate§li 
bir çalıtmayla ilerlemektedir. Bu· 

1ada, Sovyet Rusyada ustabaşı · 
hkla ç.ah,an yetmit tane talebe -
miz de çahımaktadır. 

ler komisyonu,, adı ile bir ko -
misyon kurulacak gayri~übadil
lere aid bütün işler bu komisyo • 
na verilecektir. Bu komisyon, ka
çak malların satışı ile uğraşacak
tır. 

Bay Faik Nüzhetin reisliği al
tında bulunan "değer takdiri ko
misyonu,, nun da müddeti bitti -

ğinden bu komisyon 15 ikincika
nundan itibaren kaldırılacak ar -

tık bütün i,ler, yeniden teıkil e
dilecek olan komisyona devredi
lecektir. 

Koıniıyon, bir reis, gayrimü • 
badillerden iki kiıi, milli emlak 

ve tapu müdürleri de dahil ol -
mak üzere be§ kişiden mürekkeb 
olacaktır. 

Reisliğe, bay Faik Nüzhetin 
getirileceği haber verilmektedir. 

Gayri mübadillerin dilekleri, 
bu suretle kabul edilmit oluyor. 
Bu komisyon gayri mübadillere 
aid işleri görmekte tam salıihi -
yeti haiz olacağından, bu sayede 

kaçak malların ıatıtını da artı • 
rabileceklerdir. 

Gayri mübadiller, kaldırılan 

muhtelif mübadele komisyonuna 
devredilen 25 bin lngiliz lirası • 
nın dağıtılmasını ve bonoların . 
borsaya kote ettirilmesini iste -
mitlerdi. 

Akça Bakanhiı henüz hunun 
hakkında bir karar vermemiştir. 

Gar.ib bir 
dolandırıcıhk 

Deftere yapıştırılan 
paralar ne oldu? 
Dün öğleden sonra asliye üçün

cü ceza mahkemesinde bir dolan
dırıcılığın muhakemesine başlan· 
mı§tır. / 

Davacı Ahmed ve maznun da 
Nişan isimlerindedirler. Okunan 
istintak kararnamesine göre Nitan 
dolandırıcılığı şöyle yapmııtır: 

Yeni bir raporhazırlanmıştır .• 
Bu rayor haziranda toplanacak o
lan beynelmilel mesai konferan • 
sında müzakere edilecektir. 

Gençler arasında işsizliiin ö • 
nüne geçmek için bazı tavsiyeler 
de mevcudtur. Bu arada mek -
tepten çıkma yaşının yükseltilme
si ileri sürülmektedir. 

Bütün gün mektebe devam im
kanı olmayan yerlerde, gençlerin 
ahlakının bozulmamaıma mey • 
dan ve vakit bırakmunak üzere 
ayrıca meııpliyet müeueseleri 
ihdası düşünülmektedir. 

Gençler arasında iısi:diğin ö -
nüne ıeçmek için raporda iki u
sulden bahsediliyor. Ya iti ço .. 
ğaltmak, yahud çalıımaia nam -
zed olanın sayısını azaltmak .. 

Bunlardan b!rincisi, umumi 
surette ikt11adi faaliyetin canlan
ması ve bir yola girmesiyle temin 
edilecektir. 

Davacı Ahmed, üç ay evvel iki 
bin lira kadar bir para ile it yap

---------------ı mak üzere lstanbula gelmiıtir. Ah 

ikincisinin, mektebten çıkma 
yaıını yüksletmek, İ§e iİrme ya • 
!ını tayin, daha az çalııma saati 
ve buna benzer tedbirlerle elde 
edileceği kanaati vardır. 

~ 

Hırsızhk 

Galatada Yemeniciler içinde 
oturan lbrahime aid iki çift ayak
lcabı ile bir paltoyu açlan Y asef ve 
Jozef yakalanmı1lardır. 

Vapurda kaza 
Tahmil ve tahliye amelesinden 

Dervif, Burgaz vapurundan yük 

almakta iken parmaklarına çar -
pan yük sapaniylcy yaralnmış ve 

tedavi edilmek üzere Beyoğlu has· 
tanesine kaldırılınıttır. 

Ka~ak et 
Liman f irketi amelesinden Meh· 

med dün elinde bir çuval ile ııider-

ken harekatı ,üpheli görülerek 
çevrilmiş ve çuval arandığında on 

iki kilo kaçak et bulunarak alın -
mış ve kendisi adliyeye verilimiş -
tir. "' 

Hırsızlık 

Aksarayda, Muradpaşa mahal
lesinde Kazgani Sadi sokağında 
oturan Seniharnn ayni mahallede 
Fuad ve Ahmed isminde iki sabı-

kalı eşyalarını çalmışlar, yakalan
mışlardır. 

Sokakta CiOC uk 
Beyoğlunda Anadolu sokağm

da Aliye apartmanı önüne on bet 
günlük bir erkek çocuiu bırakıl
mıı, polis devriyeleri tarafından 

görülerek Darülacezeye gönderil
mittir. 

Yangın 

Odtin kapıda Lizariye aid biı
küvit fabrikasından yanım çıkmıt 
ise de çabuk aöndürülmüttür. 

med İstanbulda çok aezib dolat· 
mış, fakat bir it yapamıyacaiını 
anlayınca tekrar Amerika.ya dön
mek üzere bir pasaport çıkartıb 
vapur beklemcğe batlamıştır. 

Ahmed bir gün, tanıdıklarm
dan birine raslamış ve birçok Türk 
parasiyle Amerikaya döneceğini 
anlatmıştır. Ahmedin' bu tanıdı
ğı hükumet memuru olduğu için 
kendisine, ecnebi memleketine 

fazla para ile gidilemiyeceğini bil
dirmif, Ahmed de tanıdığı komis
yonculardan maznun Nişana gi • 
derek ne yapacağını sormu§lur. 
Nişan bu vaziyet karşısında der-

hal paraları kendisine getirmesini, 
çünkü yapacağı bir kurnazlıkla 

bütün paralarını Amerikaya kaçı
rabilmesinin yolunu bulacağmı 

vadetmiştir. 

İki gün sonra, yani Amerika va
purunun kalkacağı bir sırada, Ah
med, Nişana gelerek paraları tes
lim etmiş, Nişan da bir defterin a

rasına iki tane beş yüz liralık ya
pıştırarak bu defteri lstanbulda 
açmayıb yolda açmasını da anlat
tıktan sonra Ahmede vermiştir. 

Fakat ' Ahmed, Nişanın israrla 
tenbih etmesine rağmen defteri 
lstanbulda iken açm;ş, bir de ne 
görsün? Bni lirası yok .. 

Ahmed derhal polise müraca
atla Nitanı yakalatmış ise de pa
rayı bulduramamıştır. 

Dünkü celsede Nişanın yazıha
nesinde bulunan iki arkadaşiyle 

bir de katibi tahid olarak dinlen
miştir. Nişan bu işi külliyen inkar 
etmekte, Ahmed de: (Vah yan
dım!) diyib durmaktadır. 

Sel facJaaı -----Filipin adalarındaki müdbi, 
seller, Tayabas'da. Lorenzo iıimli 
bir aileyi evinden attıktan sonra, 
bir ağacın kovujuna ıığınmağa 
mecbur etmit, ıonra seller, ağa -
cı da. yerinden sökmüştür. 

Ağaç, içindekilerle hirlikte ıü- ... 
rüklenmeğe batlamıttır. ".:.l 

Aile reisi Lorenzo, iyi yüzme 
biliyordu. Aile efradı arasında 

da kendisinden batka yüzme bi -
len yoktu. 

öyter ajansı Manila muhabiri 
bildiriyor ki: Aile reisi Lorenzo 
bu vaziyette kend:siyle birlikte 
bir kişiden fazla kimseyi yü: ~rck 
taşıyamıyacağını bildiği için, bir 
müddet tereddüdden sonra karı

sını alarak üç çocuğunu bırakmı~ 
ve yüzmeğe başlamı,tır. 

Halkevi 
Yeni bina nerede 

yapılmall? 

Spor şubesi bazı tav
siyelerde bulundu 

Halkevinin yanında yapılacağı 
nı geçenlerde yu;dığımız binanın 
tekli taayyün etmiştir. yeni bina, 
lstanbul Halkevinin yan bahçesi 
ve onun yanındaki mezarlık üze
rine kurulacaktır. Bina iki katlı o· 
lacak ve 14-- 19 ebadında bulu
nacaktır. Alt katta bir jimnaıtik 
salonu, duş ve banyo daireleri, 
masaj kısmı bulı.nacaktır. Binanın 
üst katı tamamiyle konferans sa
lonuna tahsis edilmi§tİr. 

-o--- -o--

Halkevi spor şubesiyle diğer a
lakadar şubeler bu yeni bina hak-
kmdaki mütalealarını ve binanın 

Beykoz spor kurumu SahtellArlıktan mah- >•c..sıt yapılması lazım geldiiini 
"B k z· d l y kQm olan bir Sabıkalı ;nerkez heyetine bildirmişlerdir. ey oz m e er urdu,, nun 

lstefo adında bı'r tu'"ccarın imza- Yalnı b · b adak' • yıllık kongresi cuma aünü toplan- z spor şu eaı ur ı yerı 
mış, klübün adı "Beykoz Spor ku- sını taklid etmek suretiyle on bet kendi ihtiyacına kafi görmemi,, 

lira dolandıran Zari isminde bir -daha büyük bir arsa aranmisını, rumu,, na çevrilmittir. Bundan son 
sabıkalının dün asliye üçüncü ee- bulunmazsa o vakit binanın burara yeni idare heyeti seçimi yapıla-
za mahkemesinde muhakemeıine da yapılm ı merk · t' rak reisliğe Sadi, ikinci reisliğe asın ez neye ıne 

Hüseyin, azalıklara da Abdullah bakılmış ve karar kendisine bildi- tavsiye etmittir. Şimdi bu esas-
rilmiştir. lara göre yapılması lizım geleni• 

Mustafa, Hakkı, Oıman, Kazım, z 
ari üç ay hapis yatacak ve ri Halkevi mimari şubesi tetkik 

mesul murahhaslığa Sabri, umumf 

kaptanlığa Şazi seçilmişlerdir. 
yirmi iki lira da para cezası ödi-

1 

etmektedir. Binanın paraaı hazır 
yecektir. bu1unmaktadır. 
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BÜYÜK DEN1Z ROMANı 

Şabin Yavrusu 
' Yazan: Kadircan KAF Ll tc o 5 3 1 

"Madem ki Glorya bize sataşı
yor, niçin kaçahm?,, 

Kara Yusuf yeniden ıararır gi
bi o!muştu. Hissedilir derecede 
meraklı bir sesle direğin tepesin
deki arkadaşına çıktı: 

- iyi bak ulan!... Zırvalıyor-

sun ! ... 
- Şimdi aen de anlarsın! ..• 
Tosun, Ayı Mustafanm kulağı

na eğilmiş: 
- Bugün Kara Yusufun taban

sızlğı üstünde .. Hazır Venedik yo 
luna girmişken biz de savaş iste
miyoruz amma, sava~tan da kork· 
muyoruz, öyle değil mi? .•. 

Ayı Mustafa dudak büktü. 
Ali Reis Gloryanın rotasım u

zun uzun gözden geçirdi. Onların 
arkasından geld" ğini anlamıştı. 
Kaptanı, her kimse, A1i Reisi ya
kalıyarak kolayca meŞ'hur olmak 
fırsatını yakaladım sanıyordu. 

Genç korsan, reisi arkadaşla
rına döndü: 

- Bu allahın belası gemi, bi
zim üzerimize geliyor... Gelsin, 
geleceği varsa, göreceği de var .•. 
Fakat yolumuzdan kalmak ta ia-
temi yorum. 

Kara Yusuf başını 
Gloryaya bakıyordu: 

- Rotayı çevirdi, 
üstümüze yürüyor! .• 

Dedi. 

doğruca 

!.,. 

Hepsi de oraya baktılar ve 

Kara Yusufa hak verdiler. 
Ali reis arkadaşları ile kısaca 

görüştü ve Kara Yusuf, mümkün 
olduğu kadar çabuk gitmek, gece 
basınca bir manevra ile gözden 
kaybolmak fikrinde bulundu ... 
Hatta bir aralık ağzndan şu söz
leri de kaçırdı: 

- lnebahtrya dönsek ve bir İ· 
ki ay sonra, 4enizlerin ıssızlaştı· 
ğı bir zamanda yeniden yola çık· 
ıak! ... 

Bu sözlere herkes şaştı. Her· 
kes biribirinin yüzüne haktı ve 
Kara Yusuf kırdığı potu anlamış
tı: 

- Gene reis bil' r. O ne emre
derse onu yaparız!. Zaten yola 
çıkarken; ölmek var, dönmek 
yok!. dediğimizi de henüz unut -
madmı. 

- O halde bu sözler ne olu
yor? .• 

Diyeceklerdi. Fakat Ali reis. 
diğerlerinin de fiki..ni anlamak 
istiyordu. 

Hepsi de: 
Biz kimseye ilişmek niyetinde 

değild"k.. Fakat madem ki Glor
ya bi:!E' ~ataşmak istiyor, niçin ka
ça)ım ?. 

Dediler .•• 

Ali reis, sert ve ifraz götürmi
yen bir sesle cevap verdi: 

- Aramada savaştan ürken 
yoktur. Fakat bir de varmak is
tediğimiz hedef vardır ki ne za • 
mandanberi bunun için hazırlanı-

yorduk. T aım işi kıvamına getir
mişken gavurun ha~ırı iç·n yarıda 
bırakmak doğru değil!. Elbet o
na yenilmeyiz.. Fakat hiç olmaz
sa bizim de biraz zararımız olabi
lir ve yolumuzdan kalırız .. Demir 
tavında iken dövülür... Onu so -
iutmayalım ve i~'mize devam e
delim! •• 

- Emredersiniz reis!. 
Hepsi de genç korsan reiaine 

hak vermişler ve ikde bir kaba· 
ran savaş arzularını yatıştı:rmış • 

lardı. 
V" ·diyan, t~lm<\ğmı gitf kçe 

hızlcln<lırıy••1 vt> kiıreidt:r sik sık 
den\:?:·~ :-'alır> '~ıkıyeırdu. 

C orya da öyle yaptı. Hem c' e 
şinıdi, Şahinin üstune vürüdüğü
nı.i, onu yakalamak ;~tt.diğini a
çıktan aıçğa belli ediyordu. 

Şahin'n rotayı değiştirdiğini 
görünce belki de korktuğunu san
mıştı. Hem de koskoca gövde • 
sinden umulmayan bir hızla git • 
tikçe yaklaşıyordu. 

Ali reis de, korsanlar da yer
lerinde duramıyorlardı. 

_ Bu da kılcmızm keskinliği-
ni, toplarımızın güllelerini dene

mek istiyor!. 
_ Eh, ne yapalım?. Kabahat 

bizde değil .. Kendi ayağıyla geli-

yor ..• 
Ali reis bağırdı: 

H ' Silah ha-- ey ....... YY ••• 

şma!. 

Bütün levendler yerlerinden 
fırladıJ.ar, kılıç, pala, balta, to
puz yanlarında ne varsa aldılar. 
Aynca merdivenler, ucu kancalı 
ipler de vardı. Bunlar yüksek 
bordalı düşman gem·lerine fırla
maık için çok i§e yarıyordu. 

Yavuz, Tosun, Küçük Hüseyi~, 
Ayı Mustafa, kumanda ettiklerı 
}evetlerin başına geçmiılerdi .• 
Hepsi de Gloryanın bir an evvel 
yaklaşmasım bekliyorlardı. 

Lakin Ali reis, gemisinin ro -
tasını henüz değiştirmemişti. Gü
neş batmadan evvel top menzili
ne girmemiş bulunursa karanlıkta 
güzel bir manevra ile ortadan 
k1.ybolmak mümkündü. Çünkü 

ay yoktu. 
Glorya iyice yaklaştı. Onun 

da güvertes.:nde herkes harbe ha
zırdı Topların parlak ve koca
man ağızları Şahinin üstüne çev· 

rilmişti. 

Ali reis, savaşın önüne geçme· 
nin mümkün olmadğını anlamış-

tı. 

Şimdi Gloryanm yaptığı ma -

nevrayı kavra.mıttı • O, Ali reisin 
limandan çıktığını görünce avla
mak 'çin arkasına düşmüştü. Son· 
ra da Ali reisin sahile çekilmesi· 
ne ve orada küçük limanlardan 
birine sığnmasına meydan verme
mek için, kendisi sahil tarafından 
yürümüş, onun yolunu kesm· şti. 

Şimdi de Şahinle müvazi ola
rak seyrediyordu. Aralarındaki 
mesafeyi gittikçe daraltıyordu .. 

Tam top menziline geldiği za
man da !skele bordasındaki bütün 
tc.1 larla Şahinin üze!'iıe ateş ede
cekti. 

Böyle bir manevraya meydan 
verirse Ali reis her şeyini kaybet· 
miş olacaktı. Hatta ilk ateşte ge· 
minin tekne$' nde açlacak yara -
larla batmak korkusu bi!e vardı. 

Bunun için Şahini birdenbire 
sağa çevirmek, Glorya ile burun 
buruna gelecek şe!dlde üzerine 
yürümek, onun bordasındaki iki 
sırada on sekiz topa hedef olmak
tansa yalnız burun tarafındaki ih:i 
topla ;:arşı karşııya kalmak daha 
iyi idi. 

.(Devamı var) 

-~- P;atik ~ Gazetecilerin okuduğu 

} HUvaYzHa __ "l~.l.l0.l·a~-11~r~~ gazete hang.i~id~~ ?. b~ 
) ,., , Bazan biz, bir zatla mülakata Havadıs, ınsanın ıçınc duşen ~ 

gideriz. Yahut, gene size vermek kordur. Bunun aksini duyurınadı - 88 - s· için, bir havadis elde etmek pe- ça, havadis vermeği kendine ıııe 
TOLÜ BOMU - ''Baume de Tolu,, 

had bronşitlerin son devrelerinde ve 
müzmin bronşitlerde ifrazatı tadil, 
balgamın gelmesini teshil i~in kulla
nılır. 

İstimal tarzı: Elli santigram ila f. 
ki gramlık haplar yahut otuz ila yüz 
gram şurup, yahut müstahzar halin -
de dört ila on gram zıbıg = tentür, 
yahut o.o:; gramhk şekerlemeler sure
tiledir. 

Haricen buharı teneffüs edi1mek 
suretile kullandır. 

Permes Bomu - 80 derecede yedi 
yüz yirmi gram ispirto içerisine on 
gram "enjelik,, kökü, yirmi gram mil
pertüi çiçeği, on gram sarı sab1r, on 
gram myrrhe, on gram oliban, altmış 
gram tolü Bomu, altmış gram benjo
van konarak yapılır. Bu terkip müz • 
min ekzemaların tedavisinde merhem 
gibi sürülür. 

Bom trankil - "Baume tranquille,, 
en müstamel olan Baumelerden biri -
dir. 
Zeytinyağında saatlerce taze yap -

rak halinde beladon, joskiyam, morel, 
haşhaş, stramuan, nikotyan pişirile -
rek yapılır. İçerisine absent, hysope, 
marjolen, bobriye, romarin yağları 

ilave olunur. Teskin edici vazüesini 
görür. 

Fioravemti bomu - Mürekkep tre
menti alkolasıdır. 

Nerval bom - Öküz ilibri ile müs -
kad yağı, bom dö tolü, kafuru ve bi -
raz ispirto ile yapılır. Romatizmalar
da kullanılır. 

Bric 
BRİÇ - İngiliz Vist oyunundan a

lınmadır. İkişer ikişer oynıyan dört 
kişi tarafından oynanır. Bunlar bir 
masa etraf mda şerikler karşı karşıya 
gelmek üzere otururlar. Vist ile Briç 
arasındaki farklar üç noktadadır: 

"1,, atu tesadüfe terkedileceğine her 
oyunda oyunculardan biri tarafından 
intihap edilir: "2,, oyuncu atu intihap 
etmeğebilir o vakit o partiye atusuz= 
saııs atovt denir; "3,, onörlerin ve 
yapılan triklerin kıymeti atunun ren
gine göre değişir. 

Briçte bir takım tabirler vardır. 
Bunlardan Şelem, korpo, emrit, uzun 
renk = longue coulear; manş, me -
naj, navet, rönons, robr, singlton, 
trik kelimeleri Vistde de vardır. lle • 
ride bu kelimeler izah edilecektir. 

Bir oyuncu diğerinden hemen evvel 
oynarsa ona değer oyuncunun altın -
dadır. denir. Hemen sonra oynarsa 
diğer oyuncunun üstünde addolunur. 
Bu kelimelerin Fransızcası audes
sans = altında,, ve "audessus = üs
tünde,, dr. Bir renki kurtarmak de
mek rakibin elinde bulunan o renkten 
büyük kağıtları sarf ettirmek demek
tir. 
Çağırmak = atu çağınlır. Yani is -

tenir. 
Taarruza geçmek = "atake et • 

mek,, - Oyunu kendi arzu ettiği şe. 
kilde idareye çalışmaktır. iki rakip 
takımdan biri taarruza geçince öteki 
kendini müdafaa eder. 

Elinde atu oJmıyan kimse için şi
kam var denir. 

Atuyu kontra etmek: Atu isteyen -
den fazla böve yapmak yani kağıt 
kaldırmak istemektir 

• • 
Kulör Yani renk: Bir kaç manası 

vardır. Renk hurada krrmlZJ ve siyah 
demek değildir. Kupa, orya, ispati ve 
maça yani kür, kare, trefl ve pik de -
meldir. Bunlar oyunun dört rengidir. 
Ayni zamanda renk yani kulör keli • 
mesi atunun gayri için kullanılır. O
yun ya atu oyunu yahut kulör oyunu 
olur. Bir de atusuz oyunda mukabil 
koryolara denir. Atusuz koryoya be -
del kulör koryosu suretinde kuJJanı
lır bir tabirdir. 

Rönons = lövenin ilk kağıdını oy • 
nıyamn istediği kulörü kendinde ol -
madığı i:in oynamamaktır. Eğer bu 
kulör mevcut olduğu halde oynan
mazsa büyük bir hata sayılır. 

.(Devamı var). 

şindeyizdir. Görüşeceğ'miz zata lek edinmiş adam rahat edeıneZ··' 
sorarız: Ve işte "HABERn bu yepyeni gt' 

- Filan mesele nasıldır? beliğin ağrıları sıklaşmağa -ve 01' 
O bir dalgınlığa düşerek': gun!uk, hakkiyle ken·dini göster· 

- Gazeteler yazıyor.. der. meğe başladığı vakitler, yüzlerce 
Sanki gazetelere yazan biz değil- müvezziin dolgun aksisadasiylt• 
mişiz gibi ... Sanki, o havadis! biz açılan, hoşlaşan ve bekliyen elle' 
okumamışız.. Fakat yazdığı:mız re bir çarşaf gibi geriliverir. 
şeyi bir de okumak lazım mıdır? ~ ~ Jf. 

Gerçi, yazdıklarını oku.mayan "HABER,, gazetesini, lstarıl:111 

muharrirler:n, gün geçtikçe, yazı- gazetecilerinin de elinde göreceW 
larını, yazmamış olanlar da oku· siniz. Görımeğe belki vakitniz yo~ 

Y k . d l k . t Ç"nk" t k d. . ili· maz. ani, arı enen varı , sız- ur. u u o saate, en ınız 

ler, onun bu itinasızlığını günden dığnz bir "haber,,i okuma~l
güne farkederek adamdan soğur meşgulsünüzdür. Ve gazete, si:ıi 0 

ve darmadağınık, ipi sapı olmıyan derece meşgul eder, heyecanlllr 
saçmalarını - eğer tahrir müdü~ dırır, ve zevkle oyalar ki, buıt~ 
rünün de gözünden kaçmakta tetkike, cidden, sarfedilecek ı''. 
ise - büsbütün kendis'.ne bırakır manımız kalmaz. işte biz de, bel~' 
ve unutursunuz... bunun için bu pek şuınuHü had1

' 

Fakat bir insanın, kendi yaz· seyi gazetemizin sayfalarına yaır 
dığı havadisi okumakta ne gibi yoruz ... 
bir yenilik vardır? Hadise ifba- İstanbul gazetecisi, muhabİ' 
riyle ne öğrenir? işte onun için, olsun, sütun muharriri olsun, Jış~· 
bize, havadis almak istediğimiz ta başınakaleci, gazete tahrir ıııil' 
zat; "gazeteler yazıyor!,, diye ce- dürleri de dahil olduğu halde 
vap verince, sanki, bildiğimiz şe- binlerce "HABER,, karii arasııJ• 
yi, bilmediğimizi sanıyormuş .gibi ayni talihli mevkii alan zeki, 11Y' 
hareket ebnesini biraz garip bu- nk karilerimizdendir. 
luruz. Ve içimizden gülümsedi- Bunlardan muhabir sınıfı, ~ 
ğimiz olur. merak uyandırıcı "Haber,, tir>" 

b 1 k . 'd· S ·k· l - b" o~ Yalnız, diğer ir mese e var: ıs: ır. aat ı ı su arml!a, ır ç 
Gazetec1, hangi gazeteyi okur? gazete muhabirleri. lşi kolaylıaf 

Kendi bildiklerinin hemen teker· mış değil, belki henüz ele alnııf 
rüründen başka bir şey olmıyan tır. Müvezzi HABEEER ! diye b 
ve sıra ile ayni saatte, ayni yakın- ğırdı mı, bir kere karşı kaldırıJJI' 
lıkta çıkan gazetelerden liangisin- dan çağırır; yahut bir yerde otıl' 
de bir mütalaa zevki bulacaktır? ruyorsa derhal sıçrayarak b~ 

"Haber,, edinir ve sayfalarını ı0 

le bir gözden geç·rir. Çünliü ek 
Şurada farkh, bir hadise anla- riya, kendisine o sabah iş deftetı' 

tacağım: ne yazılan ve takip edilmesi iıtt' 
Bazı milletlerin edebiyatında I' nen hadisenin müh:m tafsi ~ 

öyle şairler edipler yetişir ki, bun- ve 
tmı görebilecektir. Görür de!. 

lar, doğrudan doğruya ve pek şu- iti kolaylaşır ... Fakat bunun, &'. 
mulli manada halkın malı olamaz 

zeteciye, çok defa keder veren b1 

lar. Bunlar ld.mlerdir? Bunlar, şa- e 
tarafı da vardır. Cünkü o saşl 

ir iç!n şair yetişmiş insanlardır. - ç 
kadar kendisine bir esrar gibi S 

Şairler, kendilerini daha çok an· len o vak'a, "Haber,, gazetesi ti' 
lar ve severler. lngilterede Jhon rafından çoktan hallolunmuştlJr 
Keats adlı 26 yaşında ölmüş bir ~ 

da, hakikat, iki eliyle kulaklar' 
genç şairin vaziyeti böyle olduğu- u' 

tıkayarak bu yavru - fakat ır 
nu yazarlar. O, kalabaılk halktan zan dev gibi_ gazetenin cici f~ 
ziyade, saylı ve yaradıl şça sanat- tunlarından avazı çıktığı kad~ 
kar olan bir zümre arasında daha bağırmaktadır. 
çok hak'ki değerini bulmuştur... . 
Bizde, bilmem Ahmet Haşim bu 
sınıfa dahil olabilirmi ! ? .. Fakat 
hem sanatkarlar, hem kesif halk 
tabak'sı tarafından sevilmiş, gö
ğüse basılmış bir müstesna varhk 
olursa, artık bundan alası, bittabi 
düşünülemez. 

Türkiyede, "HABER,, gazetesi 
işte bu mazhariyeti elde etmiş bir 
gazetedir. 

Gazetecilerin, bütün yenilikle
rine, heyecanlarına rağ • 

men, en merakla beklediği, yüre· 
ğini en çok hoplatan gazete, bu 
küçük yavru, - fakat hazan tam 
on altı kat elbisesiyle içi dışı bir 
dev gibi çıkan - gündel.ik akşam 
gazetesidir? 

"Akşam gazeteleri,, vazife
lerini bitirip, halk tecessüsünün 
ilk yürek baygınlğmı giderdikten 
sonra, ikinci akşam zamanı:- ki, 
geceye yakınlaşan hakiki akşam 

çağlarıdır- B:r çok diğer yeni 
haberler toplanmış ve meydana 
çıkmak iç;n, dum1aksızm bağrış
maktadır. Bu sesi, yalnız bu dol
gun zamanlarda çalışan ve uğra· 

§anlar duyabilir ... Gazeteci, aldı· 
ğmı vermek mecburiyetindedir-

Fakat - dedik ya: - Hadi9e' 
ler bitmez .. Daha yürüyecek b 
çok şeyler vardır. insan, kmıld' 
dıkça bir çok kusuılar, meziyeti:~ 
yumurtlar. BunJ.ar, gazetecitı1 

sermayesidir. Akşamdan sabs.W 
kadar ne olduysa - eğer en ~~ 
him ve cidden bildirmeğe dd 
olanını gene haber gazetesi iliıt' 
bir basışla vermemiş bulunu)'0; 

sa - diğer gazetelerle ilan etJ11e 
lazımdır. 

ı~ 
· Onların bıraktıklarından, e. 

geçirilebileni "akşam gazetefet~ 
verir .. Sonra, ~önüp dolaşıp, b~ 
tün gazetecilerle beraber, işte ' 
ne "Habere,, dayanacaksınızclıf•'f. 

"Haber,,i çıkaranlar da, diğe 
gazeteleri okumuyor diyemeııı· 

Hikmet MUnit 
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ı erınde 12 I de muamele görenler· ·• KU .. MDAR eza r 1g1 dir 1 R•»mlu k•pomş \iatlan"ı•östcri• ASLANLI HU 
Nukut (Satış) sOLEYMANIN oGLU 

büyük zabıta romanı 
-67-

"akleden : va. "o 

Rauf, gülüımsedl: l olduğuna bakın! Azıcık bir zah -
- Dedinizdi ki, aşağı indiğiniz metle insan bwıa muvaffak olu -

•ırada lamba yanmıyormuş. yor. 
- Evet, yanmıyordu. Polis: 
- Hakikatm aynen ortaya çık· - Evet, hakkınız var! diye tas-

ması ve hic bir tafsilatın atlanma- dik etti. Hem mademki burası mu 
ltıası için, ;unu söyley'n ... Bakınız ayene edilmemiş yegane odaymış, 
turada merdiven başında bir elek- adamın burada sakh bulunması 
trik düğmesi var. Niçin onu yak- çok muhtemel... 
~adınz da merdiveni karanlıkta Bir müddet sonra, Latif beyden 
ındiniz? ayrıldılar. 

Latifin nazarı Rıfata çevrildi. Dirayet hanımın köşküne doğ-
Sonra, hususi polis hafiyesine dön ru yürüdüler. 
dü. Son derece şaşmnış görünü- • • • • • 
l'ordu. 

- Evet, cidden öyle ... Pek saç
ına. bir şey yapmışıım. Fakat o za
tnanki haleti ruhuyemi düşünün ... 
Nuh bey de, ben de o kadar şaş
kındık ki, bunu düşünmedik' bile .• 
. - Haydi, atağı inel"m. Fakat, 
daha evvel, olub biteni anlatalım. 
-Admı admı aşağı indik. Ko

ridora geçtik. Salonun lambasını 
açık bıraktık. Nuh bey evine dön· 
dü, ben ise, bütün gecemi otelde 
teçirdim. 

Polis, Rıfata döndü: 

Bahçeye gird "kleri vakit, polis, 
birdenbire durdu. Elin·İ Rıfatın o
muzuna koydu: 

- Müsaade eder misiniz, size 
ıunu söyliyeyim. Bazı cihetlerde 
noktai nazarlarmıız birbirine uy-
muyor. 

Rıfat, mütehayyir, baktı. 

Komiser, devam etti: 
- Latif beyin evine giren ada-

mın mutfakta saklı olduğunu zan· 
netmiyorum. Halbuki, bir müd
det evvel, siz, bu fik:rde israr e
diyordunuz. 

1 • Londrı 0 19. • Vlv~nı 
* Nevyorlc 126, - * Mı'1rlı 

~4. -
17, -

• P:ırls 169, - * ~erlin 47, -
• MllAno 

,. Brii lcseı 

•Atına 

't l5, - • Varşova 24, -
ı ı 7, - • 1 udapeşte ~7. -
24 , - • Billı:res 11, ~o 

• Cenevre 
• Soha 

sa . -- • Belgraı ~5. -
l.14, - * Yokohamı 35, -

• Amsıerdı 11 84, - * Altııı 947, -
ı oo. - * Mecidiye 42, - f • Praıı 

• Srolcho'm ~3 • · * 'Aıı n lc noı !40. -

Çekler (kap. sa. 16) 1 

• Lontlra 0 1 8. ~:i • Stokhlm 3. 147 ı 

• l\evyork 0.7~50 • Vfyana 4.23 

* Paıts 12.03 • Madrlt 5.804 ' 
• Mlllno 9.:1.865 • Berll n t,9775 
* Brüksel 3,3Q~8 • Var~ova 4,199 
• Atına. 83. 89.~4 • Bu dapeşte 4,'?St l 

* Cenevre 2.4!i l 'J • f! ükre$ 78,9~37 
* Sofya 67,21!0 * Belgm 34.cı~ı:. 

1 

• Amsttrdım 1.1745 ,. Yokohama 'l.78i5 
• Prıı? 18,9996 • Moskovı !Oll 2!i 

ESHAM 
1 ramvay ~ı. ·o 1 

• ('lmento as. 13.0!' 
Cnyon Değ. -.-.. 
Şark De~. -.-
Balya -.-

l 
iş Bankası ı o. -

• Anadolu 25.S~ 

1 

Re)t 2 20 
Slr. Hıyrt•e l!l.!10 

•Merkez: Bankası 65,-
1 U. Sl~orta - ,00 Şartı: m. ec:zı -.-

Romontl ı t,95 Telefon -.-
istikrazlar tahviller 

+ 1933Türk Bor. I 29.7~ t:lelı:trik 

• n 28,00 Tramvay 
., • .. - IO 213.70 Rılıtım 

lstlkrt:ı:1Dıhlll 1 94,25 * Anadoln 1 
Ergani lstlkruı 97.- • AnadoTu 11 
1928 A Mü. -.oo Anadolu lJI 
Rıfclar. - .00 • '\1 tıme~sl1 A 

-.-
3(.75 
17,30 

467:1 
41i,7n 
46,
~[.-- Denı · n, bana, adamın mut -

fakta saklı bulunduğunu söyledi· 
niz. Bunu nereden çıkardınız? 
. - Bunun böyle oluşu, gayet ba

aıt. Buran, Nuh ve Latif beyin zi. 
Yaret etmedikleri biricik oda. .. 
s_aniyen, buradan elektrik düğme
sıne el. ni uzatmak ne kadar basit 

-Tuhaf §ey ... Ne düfünüyor • 

sunuz öyleyse? ı=_=rı==ll =R==A=D_==Y_=O=_~jj_ 
- Şunu da ilave edeyim ki, ko- _ 

nuşmamız esnasnda, Latif beyin 
tavur ve hareketini dd.den garib 
buldum. 

'(Devamı var) ..,.. ........................... .... 
S Kuruşa tam bir Roman 

Kara Gölge 
[Bir Polis Müfettişinin Hatıraları] 

Son derece heyecanlı, meraklı, eğlenceli bir roman serisi. 
Polis romanlarının en yenisi, en mükemmelidir. Her on bef 

giintle bir kitab çıkarılacaktır. 
Her kitab tamam bir romandır, ve fiatı yalnız 5 kuruştur. 

Birinci kitab: Bir Mühim Cinayet 

Bugün 
lSTA.NBUL: 
18 Otel Tokatliyandan tranımılsyon, çay 

saaU telsiz caz, 19 .Jlmna.ırt.ik - Sellin Sırrı 
Tercan, 19.30 Haberler, 19.30 Hayistro Gol
denberg kor o heyeti, 20,10 Hafif musiki 
plA.k, 20,40 Ha.vayan ldtar Zekeriya. ve ar~ 
kada:ılıı.n. 21,15 Son haberler, 21,30 Bayan 
Emine İhsan §an; Radyo caz ve tango or . 

kestrası lle birlikte. 
223 Ktız. VARŞOVA, lMIS m.; 

18 Dans, 18.50 J:oııferans, 19 Sllzler, 20 
Ha.fit orkestra mwılldal, Aktüalite, 21 Akııam 

konseri, 21,45 Haberler ve saire, 23 Rekl!m 
konseri, 23,25 Damı muslldsl, s llzler, 24,0:1 
Dans musikisi. 

823 Khz. BV'KREŞ, Mi m. 
12 Ruht muslld, 12,30 Hafif musikl, 13,30 

PlAk, 13.50 Hafif musiki, sözler, 14,40 PlAk, 
17 tnısaı neıırlyat, 18 Hafi! musiki, 19 Ha • 
herler, 19.15 Konserin devamı 20 Koııferamı 
Pl~k, 20.30 (Viclelmlll) ısım.ıı' popWer nelJrl~ 
ya.t, 21.30 Romen musildsl, 22 Orkestra, 23 
Haberler. 

841 Khz. BERLtN, 857 m. Ayın 15 ni bekleyiniz. 
,,._·~··················· 19 KUçUk radyo orkestrası:, 21 Frank•••••• _,. turttan na.kil, 23 Keza, 24 Neııell musiki 

Üsküdar İcra memurluğunda. 1 ~111n.......-nııın1ıııırınıı111aı1lll'lfllllınDfl11 ( (Senfonik) 1 • S Halk muslldst ve danslar. 

Çengelköyünde Lekeci bozgu- 1 Olçü üzerine Ms Ktız. sunAPEŞTE, 550 m. llu d ,.,. F - K k B _

1 

19,20 Harpa konseri, 19.l'>O Piyano refa • 
{) n a 19 No. lu evde mukim ve ~ _ennı 851 ağlan §. katiyle orkestra, 21 Stüdyodan tiyatro, 22.50 

•küdar iıkelesinde toför Nuriye. i w1 ı~e, ba~s ... a.~, böbrek E Haberler, spor, 23.10 Imre Magyari çingene 
Al' h 'S dusk ünlugnne ~ takmu, 24,15 Dans musikisi nakli, 1.05 son 

1
.. ıye anımın baa ilim mat - ~ F " § haberler. 
ubu bul 500 ı· ah ·1· = ennı -= -----------ha. unan uanm t sı ı ~ a I kknıdaki icra muamelesinin i _ ~Korsalar f tst.anbul yedinci icra memur-
faaı es d • .. k g Istiyeolere ) hığundan 
f' nasın a ıcra mercunce ey- I ğ M 1 •• t . f • - ı 
ll"et tetk"k 1 d C il" .s o çu arı esı ~= Merhun olup paraya "'evril -

!Q'· • ı ~un u: . ez~ • amma 1 gönderilir. 3' 

d lı&tenıt takıb talebine ıtıraz e • §! Eminönü 'I mesine karar verilen bir adet 21 
tnerı _horçlu Nuri duruımaya gel - f lımir sokağı l beygir kuvvetinde Esterer mar -
d e~ıği gibi bu baptaki itirazınm J Tel. 20219 f kah katarekt hezar makinesinin 

' 1nkar mahiyetinde olup icra § ZAHARYA 1; J maa teferruat 22/ Kanunsani/ 935 
'te 'fi'"' • m O 1 'h' d lı 1 aa K. nun 60 mcı maddesın- j reopu os )J ~e l tarı ın e sa günü saat 12 de 
de y l . • b 1 r aklıtçilerden f h k d azı ı ıekıldekı sebe lere uy- i " k (= a ır apı a marangoz fabrikuı 
~n olnıadığmdan itirazı vakiin ~ıuı~~~~~:~ııımnııı.. / derununda birinci açık artbrma.sı 
~.'ine ve takip talebinde bulunan • icra olunacağı ilan olunur. (386) 

d l}'e hanımın sıfatı mezkUr ilim· 7 50 l ıraya 
'ttl a ~usa.rrah olmadığından ber· t 1 k h 'ttl~cıbi ilam kendilerinden başka sa 1 1 ane 
te Ut~veffamn mirascısr olduğunu Elyevm on lira kira getirir 
,. "sıkan mezbureden icra daire • kargir bütün evsafı havi ve 
.;:ce veraset senedi aranılmasına yazihane yapılmağa elverişli
i btar verildiği ve icra merciin!n dir. Galatada Fermeneciler Ha
~~ karan tarafınıza tebliğ olun- cıfoti sokak numara 7. Konuş -
ilt a. iizere yazdan ihbarnamede mak istiyenlerin Galatada Şir -
la.::tgahmızın meçhuliyeti an • keti Hayriye üstünde köşede 
teLı· ... ış ?imasına mebni ilanen berber Avni beye müracaatları. 
ti gat ıcrasma karar verilmiş - (3613) 
:ı: r, l~hu tarihten itibaren bir ay 
a.rfınd b"l fttı a ı esase ve yahud tara -
•ıdan hı' k'I .. d 'b . da· r ve ı gon erı ıcra 

tteaind b d ttı:ı: e eyan a bulunmadığı-
de~ takdirde muamelei :craiyeye 
l'ttrı all'l olunacağı ilanen tebliğ o-

\lr~ 

Kiralık kahve 
Yakacık Köyübüyük kahveha- I 

nesi iki sene müddetle kiraya ve
rilecektir. Taliplerin 17 - 1 -
935 tarihine kadar Kar:yei mez -
kiire muhtarlığıına müracaatları. . . . 
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!Yazan: = 
L • 1 Yaşhlığma rağmen yürüyüşün- ~ Rıza 

den gençliğinin kudrettini anla- 3 Ş 1 
maımak imkansızdı. J İ ekip 1 ~ 
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Bu adımlar, onu, aslanlı ada- 11. t akl d e ı me re uz 8Jır ı. 

ma daha yaklaştITıyordu. O, as- lht' k t k · 
1 1 d d 

" . . "b" d' ıyar, arşı sem e geçme ı-
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.. w l geçme mec urıyetın e a ı. , 
Guneş nerdeyse dogacaktı. ,te .. . b"" .. k b*I · h lk "b' 
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yuzmeyı ulun a ı esı a ı gı ı 

arşısmı ap ıyan agaç ar arasın· k . . b'l' d' K"" ı · ak 
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.. d .. v.. '"k .... .. ku t ço ıyı ı ır ı. oy erme y m 
an gor ugu go yuzunu vve - b"" .. k .. 1 1 d h k" ük' 

1
. b' k d ... uyu go on ara a a uç yaş-
ı ır ışı sarını,, a eti yangın I d b .. v • d' 

b
.. .. .. t•• arın a unu ogretır ı. 

manzarasına urunmuş u. D 
ıh · l · d'W' 1 ( evamı var) 

tıyar, sene erın ver ıgı a ış-
kanlıkla bu kızıllığa tekrar baktı İstanbul Asliye Altıncı Hukuk 

' Mahkemesi 
ıonra: 

- Sığınacak bir yer bulmalı • 
yım, müdhiş bir yağmur geliyor, 
diye mırıldandı. 

Filhakika aradan çok geçme
di .. insana göz açtırm.ıyan şiddet
li sağanak başladı. ihtiyar, büyük 
bir ağacın gövdesi içindeki oyu• 
ğa sokuldu ve çok sürmiyeceğini 
tahmin ettiği yağmurun kesilme • 
sini bekledi. 

Yağmur, bütün şiddetiyle an· 
cak bet dakika sürdü. Sonra ke • 
sildi. Gök yüzünü kaplıyan kara 
bulutlar hemen bir an denecek 
kadar kısa bir zaman içinde da -
ğıldı. 

Yağmurdan sonra Afrikanın 

bu srk ağaçlı ormanı üzerine do· 
ğan güneı etrafa İnşan hayalinin 
ulaşamayacağı kadar güzel ve in· 
sanı kendinden geçiren toprak ko
kusuna karışık bir ot kokusu yay· 
mıştı. 

Güneş tepeye vardığı zaman 
aslanlı hüküm.darın ülkesine ol • 
dukça yaklaşmış bulunuyordu. 
Neredeyse onun sabah akşam yı
kandığı ırmağına irişecekti. Hat
ta bu suyun uzaktan uzağa çağıl
tısını işitir gibi oluyordu. 

Aslanlı hükümdar ülkesine gir
dikten sonra her yirmi adımda bir 
kendi adını bağırması İcab edi
yordu. 

Başka türlü hareket insanı bel-

ki de ölüme sürükliyebilirdi. As· 
lanlı hükümdar nerde olursa ol
sun bu bağırışlardan birini işitir 
ve aslanlarının her hangi bir hü· 
cumuna meydan vermezdi. 

ihtiyar buna daha vakit oldu • 
ğunu düşünerek yürüdü. 

işte, demin düşündüğü ımıak 
ileride ağaçlar arasından parlı • 
yor ve gümüş bir şerid gibi lavn • 
lıyordu. 

Irmak bir noktada derindi. Bu· 
rasmı bilmiyenler, ırmağın anafo· 
runa kapılarak can verirlerdi. Bu· 
raya timsahlar bile uğramazlar, 
mnağıın tehlikesiz noktalarında 

Ali tarafından Fatih tophane med 
resesinde 15 numralı odada mu-
kim iken ikametki.hmın meçbu
liyeti anlatılan Hacer aleyhine 
açılan boıanma davasının muha
keme günü 30 - 1-934 çartam
ba günü saat 14,30 a tayin ve ya
zılan davetiye mahkeme divan -
hanesine talik kılınmış ve on bet 
gün müddtle ilanen tebliğat icra
sına karar verilmit olduğundan 
mezkfu gün ve saatte Y eniposta
hanede lstanbul asliye mahkeme
si 6 ıncı hukuk dairesinde beyti 
hakim huzruna gelmediği takdir· 
de gıyabında mahkeme icra kılı• 
nacaiı tbliğ makamına kaim ol .. 
mak üzere ilan olunur. ( 175) 

Acele satılık 
Kelepir perükir salonu ve at

tar dükkanı 3,5 beyğir kuvvetin
de Sarole a marka bir motosiklet 
ve Girigon markalı kursu mü • 
kemmel bir bisiklet.. Taliplerin 
Kurtulut caddesi Tepe iistünde 
11 numaralı dükkanda Attar 
Bay Mehmed Hayriye miiracaat-
ları. (3738) 

Devren satılık 
dükkAıı 

Bakırköy istasyon karşısında 
Bahar kıraathanesi içindeki te
lefon, Sen marten markalı bilar· 

lo, ve sair eşyasile devredilecektir. 
lstiyenlerin içindeki müsteci-

rine müracaatları. (3664) 
Telefon No. 16101. 

İstanbul 4 üncü icra memurlu
ğundan: 

DOöRULTMA 
Dairemizce verilib gazeteni

z· n 1 - 1 - 935 günlemeçli ve 
1073 sayılı nüshasınnı 15 sayıfa • 
sının sütununda 17 - 2 - 935 
pazar olacakken cumartesi yazıl
mış ve 4 - 3 - 935 pazartesi ya· 
zılmak geregirken pazar yazılmış 
olup iıbu ilanla doğrultulur . 

(384) 

................ , .. ! .......... . 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 
18. ci 1 ertip 4. cü Çekiş 11. Şubat 1935 dedir. 

Büyük ikramiye : 25.000 Liradır 
Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye .. 

ler ve 20,000 liralık mükafat vardır. 



• 
Marmara adasından 

ilk telgraf 
(lloflartdı ı lnd tk) 

kOfUP onları lmrtarmcıya kadar 
ikinci ft üçüncü zelseleler olmut· 
tur. 

ilk selzelecle yıkdmıyan ve bir 
lama halkı aıjmdD'&D evler de bu 
aefer yı1a)mqbr. 

Bunun üzerine herkea iskele 
meydanlddanna ve denizde de -
mirli bulunan kayıklara, motlSr • 
fere ıılDPDF· Y aiJnur ve soluk 
altında iltica edecek yerleri olmı· 
yan ye Erdeğe 18 mil mesafede 
bulunan bu adalann balkı mu • 
bdderata boyun ilınit bil' halde 
ıüa!erc:e bu Y&:ıiyette beldemit • 
lerdir. 

Zebelenin tiddetinden kablo 
homlmut, hadieeyi müteakip ae

kb, OD uat muhabere keailmit • 
tir. Kaylil sençlerin, nahiye tahri· 
rat klti-binin ve jandannaların 
Sok biiJGk ıa.,.retleri neticeıinde 
Erdeı'lde komqulabilmiftir. 

Erdeie ilk ıelen telgraf haberi 
~ .. idi: 

''OLOYORUZ. IMDAD •. ,. 
8a te)paftan IODI'& tekrar bat 

hozulmuttur. Bu haber ve arka • 
amclaıa muhaberenin kuilmesi, za. 
ten aiDirleri bozulmut olan ve ev
leıinden fD'layarak meydanlarda 
dolatan Eredek hallmw yese ve 
tellta dütürmilftür. Herkea kendi 
d.-dini unutarak oradaki akraba
lumı Te tamdlklamıı dütünmeie 
bql&DP•ftır· Fakat fırtınam tid • 
detinden o ıece imdad ıöıiderme
ie imle.in olmamıftır. 

Bandırmada bulunan ve latan
bul pollunı yapacak olan Gülni • 
hal ftl>Ul'GDU fellketzedelere cön 
dermtk için çok mar edilmif, fa
kat kaptan, idareden emir alma • 
dıkça bir yere aidemiyecejini ay 
lmıittir. 

Erteai aün tekrar muhabere te
ıiı eclilmiftir. Gelen ikinci tel • 
ıraf töyle idi: 

"ÖLÜYORUZ. AC ve SUSU
ZUZ IMDAD.,, 

Bu ıırada fırtına bütün tiddeti· 
le devam etmektedir. Erdek iske
lesine ballı olan kaptan Kara 
Mehmedin motörü o ıırada topla
nabilen biraz erzakla hareket et • 
tirilmit, fakat fırtmanm tiddetin· 
den müteaddid defalar zorladıiı 
ve bir çok da batma teıhlikeleri 
ıeçirdiii halde boiazı geçmeie 
muvaffak olamyarak ıeri dönmek 
mecbwi1etinde kalmııtır. 

En fazla 3 - 4 aaatlik mesafe. 
de bulunan Marmara ye civar a
dalarma bir türlü imdat ıanderi
lememİf, ora balla ekmekaiz ve 
ıusuz bir halele birinci tünü ıeçir
mifti"-

Şana harada iliYe edeyim ki 
aelzele bütjin IU yollarmı bozmuf 
halk aç ye IUl1IZ her türlü yardım
dan uak ıünlerce beklemittir. J. 
kinci sün ıene müdbit fırtana de
vam elm~ftir. 

Nihayet muayyen seferini ya • 
pan posta vapuru bir gün teehhür 
ile ıelmit Te derhal borduna mo· 
törler bailanarak biraz erzak ve 
bir kaç çadırla birlikte kayma • 
kam, doktor, jandarma kumanda· 
nı, emlak memurlanndan mürek 
keb bir heyetle adalara hareket 
t!dilmiftir. 

Likin bütün bu imdatlar çok 
az ve hiç bir n.lcit kifi gelecek 
tekilde ohnamapır. Çünkü kaza. 
sedelerin ..,.. ydalan köylerin ade
di epe,a bir yekGn tutmakta idi. 
Her ,ela uhhl imdat iatiyen tel -
ıraflar hiribirini takib ediyordu .• 

Nihayet ancak dün, telgrafla 
da bildirdiiim gibi sekiz, on dok
tordan mürekkeb bir heyeti aıbbi
ye imdada gidebilmiıtir. Şunu 
teeuürle aöyliyeyim ki zelzele o

lalı bugün aekiz aün olduğu hal • 
de yarahlar buaüne kadar olduk
lan ıibi ve açıkta kalml!lar, onla· 
ra biç bir teY yapdmamıı, yahud 
yapılamamııtrr. Bunlarm hali rü· 
rekler ac11ıdır. Bunlar arumda 
derhal ameliyatı icab ettiren aiır 
yaralılar çoktur. Halbuki ilk if, 
her ne baha sına olursa olaun on -
larm kurtulması idi. Onlar 
ancak dünd~n it~baren motörler • 
le peyderpi nakledilmeje bqlan • 
mıttır. 

Sağlam kalan diler feliketze
zelere iae zamamnda yardım edi
lemediği ve zavalldar uzun müd
det soğuk ve yağmur altında açık
ta kaldıkları için onlar arumda 
da lıaıtalıık bat ıö.termeie bafla
mıttır. 

Gerek burada, gerek mülha • 
katta ve adalarda zelzele fuıla • 
larla ve gürültülerle devam etmek 
tedir. Nefıi Erdekte çatlamayan 
bir ki.rgir bina yok gibidir. Bir 
kaç ev tamamen yıkdmıtbir çok 
ları da oturulamıyacak vaziyete 
ıelmiıtir. Bu meyanda resmini 
gönderdiğim ve eski Yunan tarzı 
üzere yapılmıt büyük ilk mekteb 
çok derin bir surette çatlam1ftır. 
Burada nüfusça zayiat yoktur. 

Adalarda ve mülhakatta 15-
20 kadar ölü ve bir çok da yarab 
vardr. Henüz eaulı bir arqtır • 
ma ya.pılamamıt ve bir rakam 
teıbit edilememittir. 

Şimdiki vaziyette maddi ziyan 
yüz binlerce lira raddesinde oldu
iu tahmin edilmektedir. Aynca 
Marmaradaki konterve fabrikuı 
ve bir çok ıarab ve balık mala • 
zaları yıkdmıttır. 

400 - 500 hane kadar olan 
Marmara nahiyesi, 6 - 7 evmür 
tesna, kimilen, 200 hane kadar 
olan Marmara adaımda Gündöi· 
du köyün kimilen, tıınarlı kimi· 
len, Asmalı kamilen, Pata lima-
nı bir kaç ev müstesna kimilen 
ve ayni adada V ori, köyünden te
lefonla bildirildiğine göre ki.mi-

len Avta adasibirkaç ev müstesna 
ki.milen, Ekinlik, Palatya, Arab
lar kısmen yıkılmqtır. · Bundan 
bqka Kapıdağ yarım aduında 
Rutya, Hetek, K.ouya köylerin -
de oldukça ha.sarat vardır. Bu yer 
lerde yıkılmayan binalar da otu
rulamıyacak bir haldedir. 

Zelzele neticesinde bir çok 
yerlerde yangm çknufbr. 

Erc:lekte heyecan bili zail ol • 
mamqtır. Bir çok aileler evleri
ne dönemiyorlar. Avtadan ge • 
len bazı yolcular bugün de yirmi 
altı zelzele saydıklarmı ve yerin 
altmdan korkunç ıürültüler duy • 
duklarmı söylemektedirler. 

Burada herkes bir motör gürül
tüsü duyduğu zaman sahile kot· 
makta ve gelenlerden maltlmat is
temektedirler. Alman haberler, 
sokaklarda küme küme ve kahve
lerde toplananlar araunda acklı 
acıklı konu,ulmaktadır. 

.. .. 
O henii.mede :ve halkm mama· 

lara ve motörlere sığındığı esna • 
da Marmarada iki kız çocuğu 

dünyaya gelmi!tir. Çoc·1kların her 
ik;ai ,.ı,. ,:;ıarlrr. 

Kamil Akman 

" . . .. 
HABER - Alqam Po.tuı 

Çocuğu 
kim 

.kaçırdı? 
Muhakeme çok me
raklı yola giriyor 
Lindberıin çocuğunu kaçınp 

öldürdüğü aöylenen Alman ma· 
ranıozu Hauptman'ı bu defa mah
keme salonunda iki kiti daha it
ham etti ve ellenni ıuçlunun omu
zuna koyarak: 

- itte bu adam, dediler. Bu a
dam bana, tehdit üzerine mezar
lıkta parayı veren adama bir mek
tup götürmek için bir dolar verdi. 
Ve pencerenin yanındaki meTdi
veni de tafırken gördüm .. 

Tayyareci Lindberıin çocuiu
nun kaçırılmaıı muhakemesi bu 
defa çok meraklı bir tekilde geç· 
mittir. Suç1uyu itham eden tahit· 
\erden biri eski Prusya orduıun

dan 87 yaıında bir zabit olan A
mandue Hokmuttu. Öteki iae, bir 
taksi toförü olan Jozef Peraon
dur. 

Amandua beyaz ıakalh ve he
yecandan durmaksızın titriyen bir 
adam olmuına rağmen, p.hit ye
rinden ayrılarak suçlu Hauptma· 
na doğru yürümüt ve: 

"- Hauptman'ı çocuğun kaçı· 
rıldığı yerin civarı olan Hopvel· 
de, bir otomobilde bir merdiven 
taıırken gördüm .. ,, demittir. 

Ve ihtiyar, wçlu adama daha 
çok yak1afıp parmağını uzatarak: 

- Bu aldamı gördüm. Ta ken· 
diaidir ! 

Diye heyecanla bağırmııtır. 
Bu iki Alman bir müddet biri· 

birlerine bakJflllıtlar ve suçlu AJ. 
man marangozu Hauptmamn ni· 
bayet yanındaki kanıma dönerek 
Almanca, ••su adam de!i!,, dedi-
ği ititilmiıtir. 

Sonra daha ıarip bir hadise ol· 
mut ve 87 lik eski Prusya ordusu 
zabiti ihtiyar, Hoı:ptman'ın merdi
ven tatıdığı günü anlatarak: 

"- Pis, yetH otomobitin için
den bana, adeta bir hayalet görü· 
yormut gibi baktı,, derken, tesa· 
düfen cereyan keıilmit, mahkeme
nin bütün lambaları sönmüıtür. 

lııklar yeniden yanınca, tAkai 
toförü olan ikinci p.hit, dinlen· 
mittir. 

B~ tahit de mezarlıkta zıman 
parasını veren adama götürülmek 
üzere bir dolar mukabilinde eline 
bir mektup sıkı,trrdığını söylemit 
ve bu iti yapanın Houptman ol· 
duğunu bildirmittir. 

Hauptmanın yanındakiler bu 
sırada, ıuçlunun fÖyle söylediiini 
ititmiflerdir: 

- Yalancıaın ! 
Arkumdan suçlupun vekili bir 

takım ıual;er ortaya atnuf, fakat 
tahit böylece bu vaka üzerindeki 
h&bra1annı daha çok anlatmağa 

batlamıttır. 
Sonra, parmak izi müteha11111 

gelerek, çocuiun penceresine da
yalı olan n.erdivenlere parmak izi 
bulmadığını aöylemif, suçlu ve
kili parmak izi mütehaaaısını, ka· 
biliyetaizlikle itham etmittir. 
"Sen parmak izi arattırma usu
lünle onları berbat ettin,, demittir. 

Muhakc.me devam edecek. 

Flemington, 12, (A.A.) -
Hauptman'rn sorgusu Pazartesiye 
atıldııktan sonra, müddeiumumi • 
lerden Hauck, Lindbergin yanın· 
da hizmetçi iken, çocuğun çalın
masını müteakıb intihar eden Vi
olet Şarp'ın bu itle alikadar ol • 
madığınr ispat edecek bazı ıahit· 
ler dinleteceğini söylemiştir. 

Avukat Reilly de, fidyeineca • 
tin lzidor Fit tarafından alındı· 

• . ,,. ~ tkindkAnun 1935 

Dışardan gelen bilezikler 
(8af taralı 1 inci<U) 

memleket haricine her yıl yüz 
binlerce lira ıitmektedir. 

Bunu iddia denler diyorlar ki: 
"-Şurada 18 ayar damıuı 

bulunan Alman mamuli.b bilezi
ği ıiz 18 ayar diye mi kabul edi • 
yorsun uz? Hayır! Onu eritsek bi • 
le her halde 12 ayardan fazla ol· 
madıiı görülecektir. 
Şu köstek ayar lafına vurulsa 

18 ayar çıkar amm& içi hiç de 
öyle değildir. 8 ·ayar belki vardır, 
belki de yoktur.,, 

• • • 
Kapalrça11ının kuyumcular 

çarıısı, iç bedesten her • ıünkü 
mutad kalabalrğiyle kaynıyor ... 
Vitrinleri altm, elmaı, zümrüd, 
zübürced üzerine vuran elektrik 
ziyuiyle pırıl pırıl yan•n dük
kanların kapısı açılıp kapanıyor 

ve ıiren çıkan hiç eksik olnuyor .. 
Anlatılan uzunca bir ökonomik 
sıkıntı gören halk bu yılın iyi 
kazancından kıyıya köteye bir 
feyler atmak iıtiyor .. 
Oturduğumuz mücevheratçı 

dükkanında bit hanım alacalı bi
Jeziiin dört tarafını çevirerek 
soruyor: 

- Hani bunun ayar damgaıı?. 
- itte efendim, tam 18 ayar 

yazıyor ••• Bu damıayı ben koy • 
madıın ya A vrupada böyle yaz
mıılar .... 

Bu Avrupa ıözü akan suları 
durdurdu ve hanım 1ar1lan bilezi· 
ği büyük bir emniyetle alarak 
gitti ... 

Bulunmuş evrak 
Beyoğlunda Taksimde Alaç 

altı 14/16 nU1Daracla evvelce b.
ber çıraklığı yapmıt olan Oıman 
admdaki bir gence aid nüfus ki.
iıdiyle kendisine aid bazı evrak 
bulunmuttur. 

Kendisinin Ziraat Bankaımda 
muhaberat servisinde Bay lnnai
le müracaat ederek ki.ğıtlarmı al· 
ması istenmektedir. 
-· - IH llllAI lllllHU ......... f'SMP'P_" ---

Bundan bir müddet evvel hü • 
kumetin ayar itlerine bakması 
lazım geldiği fikrini ortaya atan 
tanınmıı mücevherci Bay Hasa· 
nrn Kapalıçarııdaki dükkanında· 
yız •. Bay Hasan önümüze yığdığı 
bir sürü altın bilezik, kordon, kös· 
tek ve yüzükleri göstererek anla • 
tıyor: 

"- Bakın tu bir Alman bilezi • 
ği.. Bunları piyasada bet lira ile 
on lira arasında satıyorlar. Halk 
bunlara o kadar rağbet ediyor 
ki. .. Amma neden diye bana soru· 
nuz .• Çünkü iıte bileziğin üzerin
de 18 ayar damgaıı var. Bunun 
yanlıt olamıyacaiı halkta yer -
letmit bir kanaattir. Şimdi bunu 
tu ayar tatına vuruyorum .. Bakın 
renıine dikkat edin, bu hakikaten 
18 ayarın renıidir. Halbuki tU 
hurdada bu bileziklerin eritilmiti 
dir. itte bakın ıu tattaki renge 
bu renk, bu bileziiin sekiz ayar 
olduiunu gösteriyor.. Çünkü bu 
bileziklerin içinde bakır teller ve 
külliyetli miktarda pırınç var .•• 
Fakat memleketten bunun parası 
çıkarken bedeli 18 ayar llltm kıy-

meti üzerinden öndendi ... O halde 
memleketin bu yüz binleri nereye 
gi~iyor?. Tabii bir kaç Alman fir-
maımm celbine ......... ,, 

Bizim kanaatimizce bu tekilde 
hariçten bilezik, yüzük ve saire 
gelmesinin men'i lazımdır. Çünkü 
bundan halkın ve memleketin za· 
ran çok büyük olmaktadır. 

Küçük anlaş
manın tebli v i 
r elgrad, 12 (A.A.) - Küçük 

anlatma toplantısı sonunda aşa • 
iıdaki teblii netredilmittir: 

Küçük anlatmanın daimt kon• 
seyi 1 l lkinciklnunda Luiblia -
nada Bay Titüleskonun baıkan • 
lığı altında toplandı. Küçük an • 

iını ve paraların üzerindeki not • latma konseyinin kararına esas 
lan onun :·azmıt olduiunu, Haup· teıkil eden mevzu, Fransa ile ltal
tmanm da, bilmiyerek bu para - ya arasmda Romada yapılan an • 
lardan bir miktarını Fit'ten aldı- lqmalann takdiri ve küçük an • 
ğını ispat edeceiini iddia etmiftİT. 

iddia makamı iae Fit'i cina · 
yetle ali.k&..dar her türlü ittiham
dan tebrie edecejini bftdirmit • 

latmanın bu anlatmalar önünde 
takib etmeıi lazım gelen mütterelr 
hareket hattının tesbiti oldu. 

Üç Dıtbakan, Bay Mu11olini 
tir. ve Laval tarafından sevkedilen 

Fleminaton, 12 (A A ) -
· · müzakerelerin vardığı ve kendile-

Kondon'un tahitliii bitmit oldu • 
ğundan fidyeinecat olarak verilen 
paraların üzerinde yazılı notların 
kimin elinden çıktığını anlamak 
maksadiyle mahkeme, yazı ehli· 
hibresini sorguya çekmiıtir. 

Daha temkinli bulunan Haupt· 
ipan, karısiyle uzun uzadiye ıö • 
rUflllüttür. 

Bathca tahitler ve bilhassa 
Kondon, halka ıörünerek bu me· 
selede oynamıt oldl&klan rolü biz· 
zat hikaye ve tekrar etmek için 
bir çok tekliflerle kartdqmıtlar
dır. 

Kendilerine binlerce dolar va· 
dolunmaktadır. 

Alkapone'yi yakalattırmağa 

yardım etmiı olan ıahitlerden po· 
lis hafiyesi Vilıon, fidyeinecatın 

J. P. Morgan müeaaeıuinde ve 
kendi nezaretinde ne suretle ha· 
zırlanıb destelendiğini ve bu pa · 
radan 14.600 doların Hauptman· 
a aid garajda nasıl bulunduiunu 
anlatmııtır. 

Flemington, 12 (A.A.) - El· 
yazıaı mutahu1111, Lindherıin 
çocuğu için verilen paralara aid 
yazıların Hauptman tarafından 
yazılmıt olduiunu bildirmittir. 

ri tarafından barıtm muhafazası· 
nı genit mikyasta pekittirecek 
mahiyette telakki edlien netice • 
ler hakkında memnuniyetlerini 
ıöstermitlerdir. 

Oç Bakan, Roma anlatmaları 
prensiplerinin tatbik mevkiine 
konmaıı için, en samimi bir ruh 
içinde ve ayni zamanda ulusal 
menfaatlerin ve küçük anlatma • 
nın her vesile ile sadık ve azimli 
müdafii bulunduğu genel men • 
faatin himayesi endişesiyle bütün 

ali.kadar devletlerin it beraberli· 
ğinde bulunmaya karar vermit • 
lerdir. · 

Çekoslovak Dıt Bakanı Bay 
Benea ve Romanya Dıt Bakanı 
Bay Titülesko dün sat 17 de Liub· 
lianadan Cenevreye ve Batbakan 
Bay Y evtiç de Belgrada hareket 
etmitlerdir. 

Ulus 16 yaşında 
Ankarada çıkan "Ulua,, arka

daıımız on altıncı yqrna ıirmip 
tir. Kurtulut savatından batlıya• 
rak büyük hizmetler gören arka• 
dqmırzı tebrik ederiz. 
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Cumartesi Harici hastalıklar ve ortopedi ka- Operatör Fikret 

Pazar 

Pazartesi 
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dm, erkek, çocuk . 
Çocuk haatalıkları 

ve Sadreddin· 

Profesör Kadri 
Rqid 

Dahili hastalıklar kadın, erkek Dr. Necmeddin 
idrar yolları hastalıkları kadın Hakkı 
erkek Dr. Hakkı Rütdü 

Harici hastalıklar ve ortopedi ka- Operatör Fikret 
dm, erkek, çocuk ve Sadreddin 
Dahili hastalıklar kadın, erkek Dr. Necm.eddin 

Halda 
Çocuk hastalıkları Pr. Kadri R.qid 
idrar yollan hastalıkları kadın, Dr. Hakkı Rütdü 
erkek 
Harici haatalıklar ve ortopedi. Operatör Fikret 

. Kadın, erkek, çocuk ve Sadreddin 
Dahili hutalıldar kadm, erkek Dr. Necmeddia 

Halda 

ısrt 

ııııah 
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Güzel ve Gürbüz çocuk 

müsabakası ..................................................... -~ ..... · 

Bir Amerikan gazetesinin yazdığına göre bu adam bir topun ağzından 
bir metre mesafede duran 70 kiloluk bir mermiyi çıplak göğsüyle karşıla
makta, merminin tesiriyle arkadaki bir ağa çarpmaktadır. iddiaya göre atlet 
bu tecrübeden sonra ancak bir buçıık saniye baygın kalmakta ve vücuduna Yaşar 

· hiç bir §ey olmamal~tadır. Altta soldaki resimde ise lngilterenin en kuvvetli Güzel ve gürbüz çocuk müsabakamıza yazılma müddeti bi 
kadmı görülüyor. Bu. kadın __ bi': halata asılan orta kuvvette ~m adamı .9~~~bilme7çteymiş. S'!'ğ~ki _resimde de AZ- Bu .. n müaabakamız.a airen kü .. ü klerden ikiaini daha Tesmini 
manyanın en kuvvetlı erkegı dıye tanı nan on be§ ya§ında bır çocuk gorulüyor. Bu çocuk zıncırleri pelc kolaylıkla gu , • k 

kırabilmektedir. yuyoruz ... 
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Müntahap ve mütenevvi Çeşitler 
En Mükemmel Cinsler En Dun Fiatlar 
işte · satın ahrken nazarı dikkate alacağınız vasıflar 

Empermeabnze '~Mandeıberg" Pardesu·· lerı· 
ve su geçmiyen "burberri". 

Kadın ve çocuklara müte- Mantolar ve 
nevvı müntehap çeşitlerde Muşambalar 

En miiı· errme1 
kumaşiarlr 

imal edilmiş 

E 
ar 

GALATA 
Tediyatta 

oarantı ~sktmez Muşambalar 
ve her renkte 
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1 ı Eıb• l Haftada l. Taksit en ucuz A 
sınar ama ıse er 1 1/2 iro fiyat ve 2 prova ile v 


