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HİTLER SAR VALİSİNİ SEÇTİ 
Almanlar neticeden pek emin Adliye ankazı 

Reyiim neticesi kat'i olarak 1 

bugün anlaşllacak 

Rqlerin tunil edilmen için hazırlıklar yapılırlıen 

Sarrebrük, 14 (A.A.) - Rey- la nin!NI ve nizamname hüküm
lerin tMnifi tam uat 17 de batla- lerine riayete dayet içia müUılı. .. 
::.. ,.. Mt&a aece aürmiiftiir. Ne- leye lüsum ............ 

;:;: ~ ... tiyle yum •· H'*6met komiıymm, biitün ıa· 
bt .

1
Decefi mnuhıyor. Fa- zetelerin rıkmaıİnı ve ıatılmaımı reylerı ilri d~ ak ~. • 3' 

bq 'GI"& 1aym -,ının yasak etımifti. 
saatten 99Te1 ~ uı .. 

ındtaclır. um Alman cet,heıinin fikirlerini 
llllanaa, lire ,__ ..... e._ !eibmla laileyt 
laa~iyle 9 dan enet mtiramat ed.- alqUn üzeri lıu-
~i! deiitc11r. ...ı bir nillla ~ w balRI 

BugUn ne olaca-? aece yanimdan enel nlere da-

Mflteahhldln mukavelesi neşrlyatımız 

Marmara Atlasında yeni yapılan KorueToa 
F11brikaa bu hale gelmiftir 'J • -

Marmarada zelzele 
devam ediyor 

Hafif olmak üzere 7 zelzele 

Erdek, 14 (Zel
zele mıntakuı
na ıiden lnmiai 
muhabirim~ 7a
,,,,_r;;~~9Jt'; 

le haldmda aJ. 
dıiBD en '
inalamata ,c;ft,, 
bu mıntakada 

~edildi 
M eYQk Papfimanmda 11 ev 

1 tamamiyle yıkılllllf, 10 n obliul•· 
maz bale gehnif, tamire muhtaç 
30, sağlam 14 ev kalmıştır. 
.... tıallr~I ev 

fcimllen ydolm'f, S 6Y tallatn 
1-lmıttır. 

59 evlik Harmanlı köyündeki 
eylerin hepıi yıkılmııtır. 

tlzerlne feshedildi 
Sultanahmeddeki yanan adli

ye enkazım kaldmnayı bir muka
vele ile üzerine alan müteahhidin 
mukavelede tasrih edilen alb ay, 
müddet ıeçtiii halde enkazı kal • 
dnmadığmı yazmıttık. 

Bu neıriyatmuz alakadar nıa
kamlar tarafmdan ehemmiyeti• 
nazan dikkate almmıı, müteahıb
din vaziyeti ile mukavele yeni
battan tetkik edilmiftir. 

(Devamı 5 ind de) 

Firari 
emlAkl 

Gayrlmtlbadlller ko
misyonda bulunacak 
azaları seçecekler 

Firari emliki olarak muhtelit 
mübadele komiıyonundan Ziraat 
Bankaama devredilm" olan em • 
Yali pyri menkulenin .hazinece 
tayin edilecek bir satın riyaseti 
altmda tetekkiil edecek bir ko • 
miıton tarafından idare edUece • 
ğini yazmııtık. Bu lm.mtald ka • ,.,. •• .,... "'7"~-----, 
teblii ecli'imiıtfr. 

Plebiıit tebirde hidiaeaiz ik • tmnııtır. 
..... d0 Jmit bat IU'lmbnm ıu za· -a e ı Ye rey kanlan hal- (Devamı 10 uncu da) r .. .ıeL B• ~1·-rarlan im ıtur: ... .. " ,..;cu, ,,_ 

(Devamı 10 uncu da) 

Gayri mübadiller birkaç liln 
zarfmda hir toplantı yapacak 1ro • 
misyonda buhmacak au.lan • • 
çecekler ve iıimlerini Maliye Ve • 

--U-1-U-
5
- 1-8-r--· klletine bildireceklerdir. Vekilet 

Küçtik 
----------------------- o u R •• 

217 evi~ M~ Selôlvııl7:,. Yaca 
mara nahıyeam· ltllAI 

tlç hariciye nazırı neler söylüyorlar 

1(1lçtlk ltllAI her şeye rağmen beraber 
çalışmaya karar verJDltlerdlr 

M. Yevtl~ M. Ben• M. TttUleako 
~lini ile Llftl'in Roma ko- manyayı YasoalaYJ& ile Çekoalo
~an 10ma bütün göz- vakJaclan aJlllDAk Ye Küçük iti -
·~ ~ ltillfa dönmiiftü. Çün- lifa bt'I bir darbe vurmak iati
ltu M1110liai Romada Avmturya • yordu. 

de 68 ev tamamiyle yıkılllllf, 22 
ev oturulamaz, 15 ey tamire muh
taç hale plmiı, yalnız 60 ev aai· 
lam kalmıtto'· 

30 evlik Çmarlı nahiyeıinde 
20 ev kimilen yıkıl~, 22 ev otu· 
rulamaz, 15 ev tamire muhtaç ha
le ıelmiı, 7 ev •ilam kalmıfbr. 

60 evlik Gündoğdu nahiyeıin
de 45 n kimilen yıklmq, 12 ev o
turulamaz, 3 eY tamire muhtaç l.a
le ıelmit, •ilam ev kalmamqtır. 

Rezaletin 
safhaları 

Stavlsklnln ikinci 
karısı kim? 

Beş senelik kazancı 
259 milyon frank 

Fransada me§hur Staviski reza. 
Jetini tetkik etmekte olan mebuslar
dan miirekkeb heyet bu ifin :yeni saf. 
halarmı meydana çıkarmıştır 

Bu münasebetle Madam Stavisld 

alb kitiden ikiıini seçecek ve lı .. 
tanhula bildirecektir. kU rU m ~ Komisyon reiıliline Faik Na. 

15 inci yıllnı bitirdi lietin tayin edildiii bildiri)Dlflr. 
ld.miıyonun rt=fakatinde buluna • · 

16 mcı yılında halle- cak üç kifilik aatıı komisyonu d.a 
deceğl işler nedir? bugünlerde aynlacaktır. ~ 

Milletler Cemiyeti, kundutu • 
nun 15 inci yılma girmiıtir. 

16 ncı yılmda konseyin ıimdi
ki halde konupcacı meseleler •· 
rumda f1Uliar görülmektedir: 

Sar meıeleıinin ortadan çık • 
makta olduğunu dütUnünek, ar· 
kasından gelecek olan ltalya • 
Habeıiıtan meselesidir. 

Marıilya ıuikutmm tahkikatı 
üzerine Macarittanm. raporu gö • 
rüı'..ile~e~•.ir. 

Irak ile lı an araımdaki hudlld 
meıeleai de Milletler Cemiyetirıin 
uğraıac.ağı me-.!delerden biri:Ur. 

Sonra tunlar geliyor: 
Japonyanın Milletler Cemiye • 

tinden çekilmesi üzerine Cemıb 
denizlerinde manduı altmda bu • 
lunan adalarm akıbeti ••• 

(Devamı 5 inci de) 

Güstav 
Fröllh 

1 

"Ilı İatild&lini taahhüt edecek dev- Küçük itilafa dahil devletler 
~etler &rumda yalnız Awaturya Muaolininin bu harek~ine evvela 
ile heınhud lanlarm imza1 hiç aeı çıkarmaddar. Bıllıuea Y ev 
llıaı ileri.,~~-..:: B --1.:ld -:ı; tiç Yugoılavyada bükameti ele al· 

son lsticvabında Staviskinin kendisin- -=--=====---=-===-==-=-ı 

.............__ ---...-.... u t-" c dıktan soma Küçük ltillfm en e-

balt .1 •d aaalı devletlerinden biri olan bu 
g a 1 e 1 am devletin harici ıiyueti büyük bir 
Jterın.. 14 (A.A.) - 6 Hazi - ID' haline gelmi,ti. Y wtiç Batve • 

~~~ de Afsaniat•nm Berlin kil olduktan sonra mecl:ıte Yerdi
Seri illi lldüren Af pıılı Kemal ii ilk nutukta herteyden bahsetti· 
.._. d ba ahalı Platzenae hapiaa- ii halde harici siyasetten hiç bah
tck~-~vhuunda balta ile idam aetınemit yalmzi "Harid ıiyaaeti• 
~. ~DenmılOımcucla~ . 

den bafka bir kansı daha oldutanu 
n bu kadmm Stavlskinin htltiln aeya
hatlerhıe fttirak ettiğini, işlerini ya. 
kmen blldlflnl lll:ylemi§tir. 

Madam Stavlsld ayıı1 zamanda bu 
bdmm ~ok ghel oldaimıu DAve et
miş ve kendisinin yalnız çocuklara 
baktıfmı sl:ylemlştir. 

Fransa zabıtası şimdi de Staviski
nln aziz dostu ve ahbabı olan Puliıer 

<Duamı .2 laee da) . 

--··-·=·-· ·ı 
Tahsili Emval 

Kanunu 
Yeni kanun 

Vilayete blldlrlldl 
(Y azıaı 4 üncü ..,.daımzda) 

----------··----------..... 

:Alman alnema aktörü Giiata 
FröUla, wrlkn bir habere göre, ı. 
n11 Kıta Alpar'tlan agnlmak te,elJ. 
~r • • 

Bir lltu:tır aktiriBti olan Kıta Aı. 
par'ın, eeıladutlll 1ft1lNOI olmaaı, Nazi 
Almıın,,..,ula Güatao FroylUı'ln ı,ı. 
,,. ket ""1'duiu aebeb olarak Ueri .ı
rllmeWtdlr,. ' . 
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Musiki 
inkilabımız 

Bir Sol1yet musikt 
şlnası fikrini sliylilyor A d ı d 
. Mo~o~~ 14 (..\.A.) - Tasa· na o u a 
ıansı bıldırıyor: 

Sovyet kompoıitörlerinden lp· 
politof • lvanof, ,"Sovyet san' atı,, 
mecmuumda Türk muıiki inkı • 
labına dair neırettiği bir makale • 

soğuklar fazla! 

de diyor kic . 
''Türkiyede musiki inkılabı ha

reketi, muhakkak ıurette, fenni, 
müesses otorinin, bir üniversite
ı.in, bir tiyatronun, bir konserva· 
tuvarm teaiıi, lalin alf abeainin 
kabu1ü ve saire ıibi yeni hayat İn· 
kılablarının neticesi <?'larak yeni 
Türk ktiltüriinün tekamülünü gös
termektedir. Musiki sahasında • 
ki an"anelerin ulusal bir va&1f ola
Yak halk kütlelerinin zihinlerinde 
kuvvetiice yer alm19 bulunmala • 

Mal karada 
donanlar var 

Çangrıda mektepler 
tattı edildi 

10 milyon lngiliz lira 
sına mal olan boru 

Tekirdağ, 14 (A.A.) - Mal
kara köylerinde ıoiuktan iki kişi 
donmuıtur. Tekirdağ içinde 1200 
bayan fırkaya yazılmıttır. 

ıraktaki petrol kuyularını ak
deniz kıyllarına bağhyor 

rma ve ulustan zorlukla koparı • 
labilmelerinc rağmen hayat bu sa~ 
hada da, yürünmeğe ve yeni me • 
totla yer.i teknik mal<tmat elde et • 
meğe sevketmekedir. 

Alakadarlar Türkiyede muıiki 
sahasında gayet kıymetli vesikalar 
toplamıt1ar ve onları teabit etmiş· 
lerdir. Fakat bir Avrupalı, bu 
musikinin iptidat çalm1tlarmdan 
büyük bir zevlC almaz. Bunlar yon 
tulm•ınt! elınulardır. 

Türk musikisinin terakki ede· 
bilmeıi için ona muıi.kinin modem 

Çankırı, 14 ( A.A.) - Soğuk· 
lar tiddetini muhafaza ettiğinden 
melctebler tatil edilmittir. Çaylar, 
içilecek sular tamamen donmuı • 
tur. 

İnebolu, 14 (A.A.) - Son ya .. 
ğan kardan kapanan ve bir hafta· 
dır nakliyat yapılmıyan İnebolu .. 
Kastamonu yolu açıJmıf, nakliyat 
baılamııtır. 

Kastamonu, 14 (A.A.) - Ha
valar açılarak karlar erimeje bat
lamııtır. Kardan kapanan lnebo· 
lu ve Ankara yolları otomobil gi
dib aelmeıine elverifli bir hale 
gelmİ§tİr. 

t&knilinde ~sn iyi ifapeıin bulan alman malumata göre, 1<>n 24 sa
ulualar arası bir dH lazımdır ve bu at içinde bUtün yurdun auhuneti 
musiki mücevherlerini l>u teknik 2 ill 6 derece etrafında yüksel • 
vuıtaıiyle tanatkarane bir su • mittir. En büyük ıuhunıetler ar • 
rette iılomek iubetmektedir. Türk fmn altında olmak üzere Karata 
musikiai 'için yeni devir böyle ba§-

Ankara, 14 (A.A.) - Ziraat 
Vekaleti meteoloji enstitüsünden 

lamahdrr. 
Bu aebebden dolayı, Türk mu

aiki aanwkirlarının, bu yola si
rerktm; e ~ ~l, 'komervatuvar • 
larda ve musiki mekteb-lerinde bu 

26, Erzurumda 16, Kastamonu ve 
Çorumda 10 ve Ankarada bet de
recedir. 

Orta. Anadoluda sündüa auhu· 
netleri Kastamonu ve Çorum çev· 

ha1k prkıluınr tetkik etmeleri ve releri katılmadığı halde tamamen 
bu ıarkılarm melodi ve ahenk hu· ııfırın üstünde 2 ile dokuz derece 
ıuıiyetlerini keıfebneie çah§ma. araımdadır. En yükıek ıuhunet 
}an çok lüzumlu bir i§tir. Türk sıfırın üıtünde Adana, Dörtyol ve 
a.anatkirlannını bilha11a bu halk Rizede 17 derecedir. Trakya ve 
p.rkılarmdaki ulusal huauıiyetle • Ege alanlariyle Orta Anadolunun 
rini sezmeleri ve kültürleri ilerde Afyon ve Isparta çevreleri ve Ak
bulunan uluslar arasında yer ala- deniz kıyılarında Antalya çevre • 
bilmek için bunları muhafaza et· si yağı§h eçıni§tir. En çok yağıı 
meleri lazımdır. An.talyada 77, Muğlada 25, Soma-

Sanatta böyle bir yürüyijı u • da 22, diğer yerlerde 1 ila 5 mili· 
lusal musikinin kendine haı va • 1 metre arasında ölçülmü~tür. 

ııfla~nı kaybettiı:uıeden •. yeni e Amasya, 14 (A.A.) - Soğuk
ı~rler. vücuda. aetırmek ıçın zen • )arın arttığından ilk mektebler 
gın bır melodı mevzuları ve ma • d"'rt ·· "dd tle tatil edilmiı • . . y·· k o gun mu . e 
kamları malzemesı verır ve ur t• Eli' t' ··k kl'ğe ya'-ır. ı san ım yu se ı ~ • 
muıikisinin bütün uluslar tarafın. 1 k k t ·1 k" 1 ar•• n .. kü k I a§an ar en ı e oy er -ı • 
dan anlaırlmaımı ~~. n ı a • daki yolculuğu zorlqtıTmıttır. 
rak Türk halk muııkııımn ne ka • 

Londra, 14 (A.A.) - Irak 
Kralı, buıün Kerkükte, CeziretiU
arab petrol kuyularını· Ak denize 
baflıya~k olan boruları açacak· 
tır. 

Bu boruları, Franıız, lnıiliz, 

Amerika ve Holanda ıermayeleri· 

ni bir araya ıetiren "frak petro1 • 
ları uluılar aruı kumpanyaar,, 

yapbrmıttır. 

Borunun uzunluğu, 1 ,200 mil· 

Roma, Uluslar kuru
munu çağırıyor 

Cenevre, 14 (A.A.) - Bazı 
mehafile göre, İtalya uluslar der
neği konseyini, önümüzdeki top · 
Iantılarından birini Romada yap· 

mağa davet edecektir. 
Evvelce bazı toplantılarını, 

Paris, Madrid, Londra, Brükael ve 
Romada yapmış olan konsey, 
1930 dan beri devamlı surette Ce· 
nevrede toplanmaktadır. 

Jtalyanın daveti henüz 
mahiyette delildir. 

--0-

resmi 

Tttrk Dllt C~mlyettnln 
bir tetillğt 

Ankara, 14 (A.A.) - Dil tet· 
kik cemiyeti umumi katipliğin • 
den: 

Son günlerde "Türkçe sözlük,, 
ve "Söz klavuzluğu,, aibi türlü ad
lar altında çıkarılan kitab1arın ve 
gazetelerde basılan sözlUklerin 
Türk dili tetkik cemiyeti ile bir i· 
litiği yoktur. Cemiyetin çıkardığı 
"Tarama dergisi,, bundan ÖllıCe 
de bildirildiği gibi, kararlatmıt 
kartılrkları değil, türlü kaynaklar· 
dan derlenmit kartıhkları topla • 
mııtır. Bu karıılıkların ıüzülüb 
kararlatbrılması için çahtılmak • 
tadır. Bu çalışmanın verimleri 
vakti gelince ortaya konulmağa 
batlanacaktır. Ondan önce, orta · 

dar yüksek .anatkirane kıymet • 
Jeri haiz bulunduğunu bütün dün • 
yaya göıterir.,. [ Sabah ~azeteleri ne 

dir, 10.000.000 İngiliz lirasına ya· 
pdmııtır. Kerkükten Haditaya ka· 
dar olandan iki miıli uzundur. 

Hadita'dan Filiıtine, Hayfaya, 
cloğru bir kol ayrılmakta, f imal 
kolu Lübnan kıyılarına, Trablusa 
gitmektedir. 

Uzatılan boru her sene 3 mil· 
yon ton petrol akıtacaktır. Ker • 
kük petrol ıahuı, dünyanın en 
zenıin petrol ıahalarmdan biri ıa· 
yılmakta dır. 

Iran-Irak lhtllAfı 
Cenevre, 14 (A.A.) - Uluılar 

araıı derneii konıeyi buıün bil • 
haasa hudud tahdidi hakkındaki 
lran • Irak ihtilafı ile meılul ola· 
cak ve ıon bir kaç. hafta zarf mda 
az çok !iclcl.ti artan Arnavutluk · 
taki Yunan azalıkları mesela.~-\ 

tetkik edecektir. 
Tahran, 14 (A.A.) - Başba · 

kan Funıgi Han Iran· Irak ihtila· 
f ı hakkında Mecliıte yapılan bir 
iıtizaha cevab vererek demitlir 
ki: 

"Uluslar derneğine daima mü · 
ıaid ve Cenevre kurumunun ada
let ruhuna ve kendi isteklerinin 
haklı bulunduğuna güveni olan I· 
ran, tahkikatın kendisi tarafmdan . 
tazyik harekatında bulunulmadı • ' 
ğını iıbat edeceğine intizar et • 
mektedir.,, 

F urugi Han ihtilafın bir tatili • 

çesini yaparak bunun İran ile Os· 
manlı İmparatorluğu arasında hu· 

dudu tesbit eden 1913 protokolu • 
na aid bulunduğunu ve fakat hu 
protokolun muteber olmadığ:nı 
ve çünkü kanuni bir surette tasdik 
edilmediği gibi Türkiye tarafın • 
dan da iptal edilmit olduğunu bil· 
dirmiıtir. 

ya konan kartılıklar, yazanların 

kendi dütünüşünden baıka bir9ey 
sayılmamalıdır. 

diqorlar? 
Sabrlnln katli davası 

"Fransız inklabı mı, Türk üstün?,, inkilabı mı Muğla, 14 (A.A.) -Ağırceza 
mahkemeıi iki gündeneri Köyce • KURUN - Bugünkü başmakale Ce diğimiz bir iş: Sinema,, başlığını ko11· 
ğiz C. H. F. mutemedi Sabrinin ldl Nuri Gün tarafından yazılmışt~r. mu~ v: bizde s~~~"!anın .'!1aales~f lıiç 

k 1• ·a d ·· kl e • Gün yazısında Franaı:ı inkılabı ıle tekfınıul etmcdıgını ve lıukumetın bu 
at ıne a1 avayı gorme em f . . h · d·-· · ·· 1·· Tür/.; inkıltibını mukayese edıyor ve ııe e emmıyct verme ıgını soy uyor. 

gul o~muıtur. .. . . 1 bunlardan hangisinin daha yüksek ol- , Yalnız filmleri sansür etmek ve ağır 
lkı taraf mudafaa vekıllerı bu- drı~unu ar~lır:uor. J'e iki inkıldp a. vergiler almakla bu işin başarılamı· 

gün ıon müdafaaların yapmı§lar· 1 rasıntla esas ta~kın birinde çok karı yacağını Uôı·e ederek az vakitte dün
dır. il ikülmcsi. öTıü~;ırıde kan dökülme· yanın en ileri sinemacılığından biri 

Muhakeme müdafaaların :tet • mesi olduğunu söylüyor. Ve neticede lıaline gelen Rus sinemacılığını misal 

k 'k" • · ym yirmi birine bJTa • Fran,w:.uırt cok laha mÜJkill bir vazi. olarak gösteriyor. Ve bizim de ayni 1 1 ıçın a l T" k' . b ' k l "b d k l 
k 1 ıettc o an ur ıuenın u ın ·ı a ı ı· yolu tutmamız lüzumunu te ·rar ı-

1 mıttır. . . ha iyi başardığını söyledikten ıonra yor. 
Suçlunun vekıllerı arasında yazıyı şöyle bitiriyor: MnLIJ'ET _ Ahmet Şükrü Es-

Bay Mahmud Esad, diğer taraf "89 un tarilıi okunacak olursa o i§ • mer bugünkü yazısını lngilizlerin Hin 
vekilleri araımda da Bay ince Re- Zerin insanlar değil, ~anavarlar tara· di8tana vermek üzere düşündükleri 
fik bulunuyordu. fından yapıldığı sanılır. Bu ihtillilci· Kanunu Esasi projesine lıcuretmlştir. 

Bütün Muğla vilayetinde bü - lerc lıiç saygım yoktur. Bunun esas maddelerinden bahsettik· 
yük bir alaka ile takib olunan bu Türk inkılabının gelecekte tarihini ten sonra lngUizlerin Hintlileri dalıa 
muhakeme görülürken mahkeıme ol.:uyacaklar bu işlerin tideta melek- u::un müddet ellerinde oynatacakla· 
u.lonunda ve civarında zabıta ter- ler tarafından yapıldığını, feylezof- nnı s<>.rılüyor. J'e 360 milyonluk bu 

lar tarafından başarıldığını ıanacak· kitlenin istiklalini almak için daha 
tibat almrt olduğundan halk DJah- Zar.,, f?Ck çok çalışmaları lazım geldiğini 
kemeyl sükünetle takib edebilmit- CUMHURiYET- Yunus Nadi bu· ilave ediyor. 
tir. ' gün yazdığı yazıya "Hiç özen verme· ZA.MAN-Zaman imzalı yazı bugün 

Franaa ile ltalyanın Habeıiltan IJıe· 
rinde anlCJ§tıklarını anlattıktan ıon • 
ra bir rivayete nazaran ltalyanların 
Habcşidandan sonra Arnavutluğu da 
işgal etmek niyetinde olduğunu, fa· 
kat bu takdirde Yugoslavların da der 
hal Arnavutluğa gireceklerini Utive 
ediyor. V c bu oibi sullıa mugayir ha· 
rekctleri şiddetle tenkit ediyor. 
AKŞAM - Uç yıldız imzalı yazı 

bu yılın savaş mı, barış mı olacağını 

talılil ediyor. Dünyadaki bütün mil • 
letlerin vaziyetini gözden geçirdikten 
sonra yeni yılın bir savaş yılından zi· 
yade savaşa ortak arama, yani itti· 
faklar yılı olacağı neticesini rıkarı· 

yor. 
SON POSTA - iki yıldız imzalı 

yazı dost komşumuz Yunani3tanın 

bir türlü dahili karı§ıklıklardan kur-
tulamadığını söylüyor. Ve bunun se-_ 
bebini de bir çok fırkaların birbirle • 
rile çarpışmasında ve kuvvetin dağıl-
masında buluyor. -

E ~ 

Güzel bir resinı 
Sergisi 

Buglln GUzel Sanatlat 
Akademisinde açıldı 

Bugün saat on dörtte Güzel San· 
atlar akademiıinde, Sovyet reıim ıtr-! 
~ · ııi açılacaktır 

Burada gtisterfJecek e erler araıuıı 
da, ıon on bet sene içinde yapılarak 
bir çokları Moskova ve Leningradd• 
Tetrinievvel ihtilalinin on beşinci yıl 
dönümü ınünasebetiyle açılmıı olaıt 

sergilerde •ö•terilmiı olanlar vardır· 

Teknik kabiliyeti, eserlemin doğrU 
luğu ve hakikaten uygunluğu ile So"" 

yet Ruıyada büyük bir ıöhreti olan 
Brodskinin tabloları, serginin göıe 

çarpan eserleri araamdadrr. Bi;yük 

sanat kabiliyeti yüzünden ressam 
Brocbkiye seçenlerde Lenin nitan• 
verilmiıtir. 

Ondan •onra e1ki Sovyet resinı 

neslinin mümessilleri olan Patro,· • 
Vodkin ile Kuprnin eıerleri ıelir. 

Patrc. • Vodkin, .. rtiye eıerle· 
rinin en ıüzel üç tahloıu ile ittiralt 

etmektedir. Bunlardan (aabah~ isi~ 

1i olan dekoratif bir üslubda ve oroji
nal arathrmalan ıösterir. 

Kuprinin eserleri, Sovyet hayatı· 

nı hakiki bir ekllde rösterir. 1'""abri· 
kalar, manervalar ve üıerinde bir 
dirijayl uçan Kremlin ıibi .. 

Re11am Ş. Geranimovun (Ar• 
kanjel limanı). (Akıam) iıimli tab· 
lolan ile kendi reımi vardır. 

Serıide, Sovyet ihtilalinden aonr• 
reıiırı yapmafa baılanuı aanatkrla• 
rın da eserleri vardır. Bunlar arasın• 
.ı. •n ön sırada Deyneka gelir. Dey• 
nekanın eserıoa • valnıı: Sovyet Rusya· 
da değil, yabancı meml ..... llerde de 
meıhurdur .. 

Reuam Rajaki ile Boıorodaki, 

Sovyet şahsiyetlerinin resimleri11l 

yapmıılar ve bunları teıhir etmekt•· 

dirler. Bororodskinin Sovyet bahri· 
yelilerin ıöateren bet tablo•u gö~e 

R~uam Sımokhvalov a So"'"' 
ıahsiyetlerinin resimleri ile gen~lif: 

ve kolkoz hayatın• aid tablolarla ser• 
giye ittirak etmiıti:-. 

Hcykeltraılardan Bav•• Makı• 
nanın e••·•-; ı1ıaır ve Ven edik sergi· 
sinde büyük bir muvaflakiyet kazan· 
mııtır. 

Sergide Çaykov, Bay:.n Sarah Le· 
bedeva Efimy ıibi heykeltratların 

' eaerlerile renam Sarianın tabloları da 
vardır. 

--0--

KUreğe mahkôm olaJ1 
iki kardeş 

Viyana, 13 (A.A.) - Harb di· 
vanı, Nazi Rudolf Ottu hiyaneti 
va~niye cürmiyle müebbed hide
matı pkkaya ve kardeti Valter 
Ottu da on ıene hidematı ıakkay• 
mahk\tm etmittir. Her ikiıi de 
25/ 7 /934 ihtilalinde Reiıicümhu· 
ru tevkif etmeie teıebbüs etmi~· 
lerdir. 

Rezaletin 
safhaları 

(BQf taralı 1 incide) 
isminde bir sarrafı yeniden araltlıı1' 
emrini almıştır. 

Bu ndam enelce yaptığı bir çoı. 
yolsuı hareketlerinden dolayı Pari9 • 
ten kovulmuş, fakat bilahare geııe 
sta,·iskinin nü!uziyle her nasılsa iziıt 
ahb tekrar Parise kabul edilmişti. . 

Diğer taraftan bir maliye heyeti 
de StaviRkinin defterlerini tetkik et· 
miş ve bir blanço hazırlamıştır. JJll 
blançoyn nazaran Staviıııki 1928 seıtt" 
sinden 1933 senesine kadar 2:>9.ooo.OOo 
frak kazanmıştır. 

Bu paranın :l6 milyonu Orlean eıt' 
niyet sandığından, 161 milyonu JW ·t, 
yon emniyet sandığından ve 33 1111 

yonu da diğer işlerden kazanılmıştır• 
Diğer taraftan bu müddet zarfııt"' 

ıc· da 218 milyon frank masraf yapf11 ~ 
tır. 11 milyonu da sırf şahsi ve bir iA' 
kım meçhul işlerde kullanılnuştrr. 
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l5 Ikinctktnun 1935 

:Benim ... ·· ·· • 1 --.. qocuşum. 

Kinı b; .;~hter;m j 
alim? l ~--....-iıtı.,;; 

- ''M ... ktub,, ne kelime? ,. Yenı· Demı· ryolu 
Meh.-tehlerde, b'z okuduğumuz istikrazı 

•ıralarda, hoca, bir nevi sualler • k • ı 
'0rardı. Derhal cevab verirdik: Mevkuf bir 1 i m 1 yon u 

- Kelebe şülisii mücerredin- Hemen tamam ile 
ievn isınhi meful. fabrikatör satıldı 
k . e emen, arkasından, "ailei 

elınıatı,, aıralayıver:rdik: ihtisas mahkemesin-
- Ki.tip, istiktab, mükatebe, 

ltütt&b, kitabet, ilh.... I de maznun bulunuyor 
keza, ayni suretle, fariıi bir aö- Gümrük sekizinci ihtisas mah-

ıüu altı vasfı terkibi §eklinden kemesinde dün ak§am üzeri şaya
hangisine aid bulunduğunu da nı dikkat b:r muhakemeye baılan· 
tıp diye kestir:b atardık. mıştır. 

Geri kalanlara: Maznun mevkiinde, Mahmud-
' .- Türkçe, i~mi cins! der; itin paşada trikotaj işleriyle uğraşan 
ç"llden cıkardık. müflis bir fabrikatör bulunmak • 

Daha -doğru, bir kelimeyi, arab- taydı. İsmail Hasan adında bulu -
et, farsça malum kahblar ıçıne nan bu fabriktörün muhakemesi· 
10kınağa çalıııb da sığmadığını ne mevkufen devam ed;Jmekte • 
aörünce: d' 

ır. 

-Türkçe! derdik. Suçlu lsmail Hasan, Avrupa • 
kısacası, türkçe, osmanlıcayı dan gümrük resminden muaf o • 

t~tkil eden üç kardeşli ailenin ye- Iarak getirdiği sekiz parçadan i -
tıın ·b· d" K" · uzvu g ıy 1. ımsenın sırtı- baret ketenşol ve şerid makine • 
~kUYmıyan elbiseyi ona giydirir- leri baıkasına satmaktan suçlu • 

1 • d 
8 ur. 
. u ıebeb edir ki, öz türkçenin iddiaya göre lsma:l Hasan, if-

lbıhanik" yetini, kaidelerini ne biz lis ettiği için kendi elinde mal bu
~treğ\ gibi biliyoruz, ne de mual- lundurursa alacakllar tarafından 
IJbJer .kadrosu... müsadere edileceğini dütünerek 

• ' • • • • • • • son defa getirttiği makineleri evi· 
Fakat, eskiden, konu§makta ve ne saklamıf, makinelerin evinde 

~~taııa.kta olduğumuz dilin hiç de- bulunduğunu bazı tüccarların ha
,,ıae üçte ikisini biliyorduk. Şim- her aldığını öğrenince lsmail Hak 
~ 1 Yetiıenler ise, bir kelimenin as- kı adında bir otel katibine dört 
•nı aramak fennini ula bilmiye- bin beıyüz liralık b·r borç senedi 
tek va.z· tt d" I b ı· .. ıye e ır er. Onun için, vererek makineleri Çem er ıtaf • 
Oz Wrkre yazm ... h d b" d ka t bi~ k ~ ı..__ aga kalkışırken, ta Vezir anın a ır o aya pa -
-~o ara~, far .. l . 

lı!ılmıt b I d ... aça soz erı - a- mıttır. 
!anmakta~~~ ugundan - türkçe Dünkü muhakemede alacaklı 

B .. ar 'Ve •anacaklardır. gösterilmekte olan lsmail Safa 
tı.i ö~g~~ü §erait İçinde, kalemi- da hazır bul\lnmaktaydı. lmı.ail 
~ u~ çeye yaklqtırmak, an- Sa.faya verilen sened·ı, tar:hi dört 
d;., a.rabı, fariıi kuvvetiyle kabil- ıene evveline tesadüf ettiği için 
fa • !!unları bilnıiyenler bu iti ba- Mahkeme reiıi, şimdiye kadar 
~'· bu parayı neden tahsil etmed!ğini 

St İden bizim arabça ve fars- alacnkhdan sormuş, alacaklı, pa-
}>ı ô" d" .... . ku t k 1 d ... d k" 1 • J1 le Kren ıgımız vve te ve ı- rayı a ama ıgın an ma ıne erı 

le • 1l'k Yararak, türkçenin kaide- zaptettiğini söylemiştir. 
]~ hir ayak önce öğretilmeğe bat Bundan sonra reis, suali lsmail 
ile i~azaa, bu aralıkta yetiten Hasana tevcih ed:nce lsmail Ha
ta~.11 dil bilgisi, irfanımız içinde san efjyle demiştir: 
'lll •r kabul etmez bir sarsıntı hu- - "Benim buna on para bor • 
ite e Retirecektir. Onun için, bu cum ve onun da hana bu parayı 
.ı Maarifin tabii temposu dıtın· verecek bir kudreti yoktur. Arka
'll b• 
<I •r hız vermek zarureti var- daıımın bana yaptığı, bir insani-
~. b 

yelten i arettir. Ben kar~eşleri • 
tii ~~.1narak söyryebilirim ki, bu- m:n hukukunu ödemek için buna 
~ln ~ tesıni tahsilin yüksek de;·e- teıebhüs ettim.,, 

trırı .. · · 1 b b"I d"... 1 ·ı S f . ~ld·ı "" ırııen ta e e ı e, ıger smaı a a ıse maznunun be-
hiıd1.:.rde füphesiz pek çok feyler yanatını cerhederek alacağı üze • 
ıi k ıgı halde, eski rüıtiye talebe- rinde İsrar etmif olduğundan mah 
Itır ~d~, konuşub yazdığı dile va- keme heyeti bir müddet müzake-

tgtldir. reden sonra, l&mail Safanın mali 
if,dl\ırJc yılda bir kere imla ve vaziyetinin tetk.kine ve bazı şa • 'e Yanlışsız bir el yazısı görür- bitlerin getirilmesi için muhake • 
,, .. d~hi bir san'atkara, muhte- meyi baıka güne bırakımıştır. 
C\I\ •1..rne raslamıt gibi bir heye-

'duYUyorum: 
' A..nan, şu fevkalade ve müs
~ıı: lnünevverinıizle tanışsam, 
~u1cıe en büyükse elini, benden kü
)o"ı alnını öpsem! diye düşünü· 
s Ilı. 

dtııi~) Yazını - (Son cümlesi de 
'iitt - lEatiyen mizahi değil-. ' 

(Vl·"O) 
l' - -O 

eteron şirketi mil-
dtırn Ankaraya 

l 1 gidiyor 
~ ~fon şirketi müdürü Ander
tidec k h~fta zarfında Ankara ya 
~~e tır. Müdür, şirketin hüku· 
~ le.tın alrnmaıı etrafında Av 
ııC)~~ teınaa ettiği h"uedarlarm 

'- ~~rları hakkında alaka -
larla ıörüıecektir. 

~ 

Kabota.1 konuşmaları 
buglln başlıyor 

Kabotaj bölümü iizer·ndeki ko
nuşmalara bugün başlanacaktır. 
Evvelki gün şehrimize gelmiş o • 
lan ökonomi Bakanlığı kabotaj 
umum müdürü Bay Ayet kabotaj 
vaziyetini gözden geçirmektedir. 

ökonomi Bakanlığı deniz ve 
hava işleri müsteşarı Bay Sadul • 
lah bugün şehrimize gelecek ve 
kabotaj bölümü konuşmalarına 
başkanlık edecektir. 

-<>---
Galatasaraylıların 

kongresi 
Geçen cuma günü, ekseriyet o

lamadığı için, toplanamıyan "Ga· 
latasaraylılar cemiyet:,, kongre
si önümüzdeki cuma günü topla
nacaktır. 

Müddet bu akşam 
bitiyor 

Geliri tamamen Sivas Erzurum 
Demiryolunun inşasına tahsis olu· 
nan 30 milyon liralık istikrazm 
iki milyon liralık birinci ku.mmı 
teşkil eden tahvillerin kayıt mua· 
melesine Per§embe günü başlan· 

mıştır. Tahvillerin satııı bu akşam 
tamam olacaktır. 

Şayanı d'.kattir ki Sivas - Er
zurum istikraz tahv:llerinin ilk 
kısmının satışı hükumetin Ergani 
hattı için on iki milyon lirn!ık bir 
istikraz yapmasının akab·ne tesa· 
düf etmesine rağ.men halk ve ban· 
kalar, milletin de şimendifer si· 
yasasına ne kadar bağlı ve müza
hir olduğunu gösterir bir tehalük· 
le, bu iki milyon l'.ralık tahvillerin 
hepsini ıu beı gün içinde alıp bi
tirmişlerdir. Bilhassa ecnebi ban· 
kaların buradaki şubelerinin bu 
tahvillerden almak hususundaki 
tehalükünü Cümhuriyet hükUme· 
tinin bu nevi istikrazlarma haric· 
te de ne kadar emin gözle bakıl· 
dığına bir misal olarak z:kretmek 
lazımdır. 

Sivas - Erzunım Demiryolu 
istikrazmın ikinci tertip tahville· 
ri de yakında sahta çıkarılacak· 
tır. 

Bµ aabah Cürnhuriyet Merkez 
Bankası lstanbıal ıubes'nden aldı

ğımız malumata göre tahvillerin 
lstanbula isabet eden kısmı daha 
dünden ıatılmıf ve hemen hiç tah 
vil kalmamııtır. 

Esaı kıymeti 20 lira 'olan bu 
tahvillerin ilk tertibi 19 lira üze· 
r:nden ıatııa çıkarılmıştır. Bu ta.h 
villerden almanın vatani bir vazi· 
f e olmasından sarfınazar yüzde 
yedi miktarında da bir faizi bulu
nuşu halk arasında bu ite para 
yatırmağı en karlı bir kazanç yolu 
haline koymaktadır. 

KUmUrden zehlrlenmı, 
Niıantaşında Meırutiyet cad

desinde Faik aaprtmanmda yatan 
hamal Mehmed, odasında yaktığı 
kömürden zehirlenmit, Beyoğlu 
hastanesine kaldırılmıştır. 
Dolandtrıclhk 

Botta gezer takımından Ki • 
zım, Bekir adlı bir hamalın iki 
lirasını dolandırmış ve fakat ça • 
buk ele geçirilmiştir. 

Otomobil kazası 
Şoför Hikmetin idaresindeki 

otobüs tesviyeci lsmail adında bi
rine çarparak ağırca yarala.mı§, 

yaralı Y ediku!e Rum hastanesine 
yatırılmıt, şoför Hikmet yakalan
mıştır. 

---0.-

Altı eroinci yakalandı 
Arab Mahmud ile hamal lı • 

mal adlı iki kişi dün eroin satar. 
)arken yakalanmıılardır. 

Suçlular sorgularında bu ero • 
inleri Hasan ve Aliden aldıklarını 
söylemişlerdir. Bunun üzerine 
Hakkı, Şükrü, Nuri ve Tahsin is -
minde dört ero"nci daha yakalan. 
mıştır. Suçlular ıekizinci ihtiıaı 
mahkemesine verilm~erdir. 

Saylav 
• • 

seçımı 

ikinci mUntehlb seçi
mi cumaya başlıyor 

lstanbulda ikinci mütehib ıe • 
çimine önümüzdeki cuma günü 
baılanacaktır. Bütün hazırlıklar 
bit" riLmittir. 

ikinci müntehib seçimi cuma 
sabahı başlyacak ve pazar akıamı 
bitecektir. İstanbul vilayetine 
bağlı kazalarda ise seçim b"r gün 
fazlasiyle dört gün sürecektir~ l · 
kinçikanunun yirmi birinci pazar 
tesi günü akıamı her yerde ikinci 
müntehib ıeçimi bitmiş olacaktır. 
Seçilecek ikinci müntehib sayısı 
(1600) dür. Henüz kat'i rakamlar 
alınmamı§ olmasına rağmen Ada
lardan 13, Bakırköyden 48, Betik
taştan 108, Beykozdan 37, Beyoğ
lundan 371, Em~nönünden 178, 
Fatiht~n 348, Kadıköyünden 119, 
Sanyerden 52, Oıküdardan 113, 
Çatalcadan 84, Silivriden 60, Şile
den 35, Kartaldan 32, Y alovadan 
36 müntehib çıkacaktır. Sandıkla
rın konacaklan yerler teıbit edil
mektedir. 

Kazalann nüfusuna göre san· 
dıık konacaktır. Bazı kazalarda 
yirmi andık bulunacaktır. ikinci 
müntehib liıteıi bugün fırkadan 
intibah tefti§ heyetine verilecek • 
tir. Bu seferki seçimde kadın i • 
kinci müntehiblerde bulunaacktır. 
Fırka ve belediye, halkn belediye 
seçiminde olduğu gibi reylerini 
serbestçe ve tam b:r intizam için
de verebilmeleri için icabeden ted 
birleri almaktadır. Seçim müna ·• 
sebetiyle konferanslar verilecek • 
tir. 

o 

Iranla afyon satışı 
gUrUşmelerl 

Türk. Yugoslav müşterek af
yon bürosiyle birleşmek meselesi 
üzerinde konuşmak için, lstanbu
la gelen lran murahhasları dün 
öğleden ıonra, uyuşturucu madde
ler inhisar umum müdürlüğüne 

giderek, ~mum müdür Bay Sami 
ile görüşmü!lerdir. 

Ancak. lran murahhasları, bu 
mesele üzerinde tetkiklerde bu • 
lunmak istediklerinden, dün, ya • 
pılacak olan toplantı bugüne hı • 
rakılmıştır. 

lran murahhasları bu sabah, 
ıaat onda tekrar uyuıturucu mad
deler müdürlüğüne giderek konut· 
malara devam edeceklerdir. 

--0-

Knıtnr bakanının 
faallyetl 

Kültür Bakanı Bay Abidin dün 
sabah üniversite bahçesinde ya • 
pılmakta olan rasadhanen · n te • 
mel atma merasiminde bulun • 
muştur. Öğleden ıonra da hu -
kuk fakültesi derslerinde bulun • 
muttur • 

Kü?tür Bakanı bugün, üniver • 
site talebesi tarafından verilecek 
çayda bulunacaktır. 

--<>--

Belediye zabıtasına 
memur alınacak 
Belediye zabıtaıı memurları a

ruında bazı değişikl'kler yap· l
mışbr. Haziranda el• veniılen 

memur alınacaktır. 

a 

Seliic mdtuplacı 
. ---- ,_, ~ _, ------ --
Tek kulaklı kızlar 

lstanbulda bere o kadar çoğaldı 
ki ortada mostralık olsun bir tek şap. 
kalı kız kalmadı gibi! Hem yalnı~ 
kızlar değil, koskoca kadınların da 
çoğu şimdi bereye düştüler. Kadın· 
lar haydi qeyse ama, kızların bere gi· 
yişleri doğrusu pek ömür! Bert'yi o 
ne kadar yana iyiş öyle a dostlar? 
Yolda bakıyorsunuz, lstanbul kızla
nnın hemen yüzde doksan beşi tek 
kulaklı, bunların ya sağ, yahut sol 
kulakları yok!- Yok değ-il, nr ama 
kulağın biri berenin içinde, biri dı· 

ıonnda olduğu için kı~ların çoğu insa· 
~~ yolda böyle tek kulaklı görünü
yor? 

Evvelsi akşam bu tek kulaklı kız· 
Jardan iki tanesi Tieyoğlundaki ham· 
malbaşı yokuşunun üst tarafında bir 
seyyar mandalinacıdan mandalina 
alıyorlardı. Konuşmalarından kızla· 

rın rum, mandalinacının ermeni ol· 
duğu anlaşılıyordu. 

Bunlar, işportadaki, yanlan biraz 
berelenmiş olan mandalinalan bir 
ha;t1i karıştırdıktan, evirip çevirdik· 
ten sonra beğenmeyip yüzlerini bu
rusturdular. Mandalinacı sordu: 

:_Ne oldu ya? Niçin beğenmedi· 
niz? 

Kızların biri kar§Ilık verdi: 

- Sonkim ne kadar mandalina nr 
burada, hepsi hepsi yandan bereli! 

Mandalinacı gevrek gevrek'7ute
rek: 

- Fena mı kızım, dedi, onlar da 
yandan bereli siz de! 

Kız hiddetlendi: 

- Haydi vire zevzeki ! Biz niçin 
yandan bereli oluyoruz? 

Herif, bu sefer kızlann ikisinin de 
sol kulaklanyle sol yanaklannm ya
ndan fazlasını ka~atmış olan berele
rini gösterdi: 

- Yandan bereli değilsiniz de bun
lar nedir )a? Ku~aklannızın birini 
ber~ ile kapatmıŞ&ınız. bari oldu ola
cak, bu soğukta öteki kulağınızı da 
bir kulaklık ile kapatın ki herkes te 
sizi tek kulak sanmasını • Zavallı kızlar yan hiddetle. ,.ar• 
gülüşerek oradan uzakla§ll'larken, i· 
kisi de berelerini sanki inatlanna 
biraz daha aşağıya, çenelerine doğru 
çekiştirdiler. 

iyi amma, hu kilçük Bayanlanr. 
mini mini. narin .kulakları o yün be
relerin içinde, pişip kebap olduk~a 

hiç içleri sıkılmıyor mu? 

Desenize ki onlann içleri sıkılsa 
elektrikli ondülasyon makinesinin al· 
tında tam üç saat, ipek saçlarını iki 
kavrulmuş Arabistan fıstığına dön· 
dürdükleri zaman sıkılır ! 

ister sıkılsın, ister sıkılmasın, bize 
ne? Bere onların, baş onların, kaş on· 
Jann !_. isterlerse yalnız bir kulakla· 
nnı değil, eski masa Hardaki meşhur 
(keloğlan) gibi bereleriyle iki kulak· 
Jannı biruen kapatıp gezsinler! 

- Gezgin Haberci-

Ovey kızına tecavüz 
mil etmiş? 

Kocamuıtafapqa mahal'eıin • 
de oturan manav Veli adında bi • 
rin'n, üvey kızı Ayteye tecavüz 
ettiğine dair Jnüddeiumumiliğe 

bir ihbar yapılmıt ve müddeiumu
milikçe de derhal tak"batı kanuni
yeye ıirifilmeıi için mahalli za. 
bıta i.mirliğ~ne emir ver'lmittir. 

lhban yapan, kızm öz babP.st 
lbrahim adında b!r kahTecidir. 
Zabıtaca tahkikata bqlanmıttır. 

--0--

Sokaklardakl hasta
lıklı kediler 

Sokaklarda dolatan köpeklerin 
öldürülmesine devam edilme~~te • 
dir. Adetleri fazlalaıan ıeraeri 
kedilerin de belediye memurların
ca öldürülüb öldürülmemesi me

seleıi tetkik edilmif, neticede ıo
liaklarda bulunacak kedilerin hi· 
mayei hayvanat cem:yetine ıön • 
derilmesi kararlaımıtır ~ Hastalık. 
lı ve serseri kediler cemiYetc.e öl.· 
dii..iil--.= .. 

.. 



DENiZ 

Yavr 
i Yazan: Kadircan KAFLI ~o. 55 1 

Pratik 

Hnut Bil~isi 
-= ... --

r- akıl \le tercilme 
hakkı m•bf11zd11r 

Yazan; M. Ciayur 

-89-

Tahsili 
Kanuna ilave 

vilayete 

kanunu 
edi en maddeler 

tebliğ ediJdi 
Dümen kırllmış, direkler devril

rniş, Ali reis yaralanmıştl 
Ali reis yeniden manevraya 

'baflamak, duman dağılmadan ev
vel Gloryaya rnmpa yapmak, o
nun gövdesinde açılan deliklerden 
içeri girmek İçin davrandı. Emir. 
fer veriyordu. 

gemi kullanırız! .. Herkes yerli ye 
rine, Gloryaya rampa edeceğiz! .. 

Diye haykırdı. 

Kuv\'etli, zayıf = bir oyunda kuv. 
vetli renkler çok löve yaptırması bek· 
lenilen kulörlcrdir. Bunlara uzun 
kulör de denir. Diğerleri za},f kulör· 
lerdir. 

Tahsili evmal kanununa bazı r itirazda bulunabilir. KomifY011 i 
maddelerin ilavesine dair olan ka raz işlerine, başka itlerden ol> 
nun vilayete tebli~ edilmiştir. Her ı bakar. Haczin tatbikinde cı.İS ~ d 
kesi alakadar eden bu kanunun mıynn malların haczinden clolı 
maddeleri §Unlardır: mükellefler 0 yerin en büyük j 

1 - Bina ve arazi vergilerin- memuruna her zaman tikayet f 
den ba~ka vergilerin bulunmuş liyle müracaat edebilirler. 
matrahları üzerine tahakkuk me- Şikayet üzerine en büyük ' 
murluğunca verginin miktarı ta- memurunun vereceği karar sif! 
hakkuk ettirildikten sonra tı§ağıda hine tebliğden itibaren üç f 
yazıh sebebler varsa tahsilat ko- içinde tetkiki itiraz komisyoııl• 

Korsanlar zaten köpürmüıler· 
di. 

Fakat nasıl rampa edecekler· 

Forse yapmak = Masaya üzerine 
C\"'\'cldcn açılmış iskambillerden da· 
ha kuwctıisini l<O)'ll\nktır. 
Furşet }ahut çatal = Aralarında 

Glorya büyük bir ıarsınh ile bi
raz yana yatlı. 

di?... bir boşlulc olan iki iskambile denir. 
AH Reis kendi kendine ~öyle Aso ile dama, rifn ile 'ııle gibi. 

Fakat Şahin, bir türlü dönemi-
yordu. 

Kara Yusuf bağırdı: 
- Dümen tutmuyor, reis!.. 
-Ne olmuş? .. 
- Bilmiyorum ... 
O da kogtu. Dümen tekerleğini 

sağa sola çeviriyordu. Fakat ge
mi bir türlü dönmüyordu. 

Nerdeyse güneş batacak, ka . 
ranlık basacaktı. Tam fena halde 
yaraladıkları bir sırada Glorya -
nın üstüne gidemezse, hayatının 

en büyük acısını tatmıf olacaktı. 
Hele §İmdi Glorya onun üstüne 
aldırırsa hali ne olacaktı? .. 

Dümen zincirinin boyunca bir 
yılan gibi kaydı. Fakat hiç bir ta
rafta bir kırık yoktu. Şimdi herkes 
bu uğursuz1uğun nerede olduğu -
nu bulmağa çalışıyor, fakat bula • 
mıyorlardı. 

Küçük Hüseyin: 
- Öyleyse sakatlık dümende -

dir!. .. 
Dedi. O tarafa ko§tu. Eğilerek 

baktı, §U haberi verdi: 
- Dümen kırılmıt ! ... Bir gülle 

oraya çarpmıt !.. 
Ali reis, Glorya onların üstüne 

gelinciye kadar topları yeniden 
doldurabilir ve ateı edebilirse sa
Va§ın yarısından fazlasını kazan
mıı olacaktı. 

- Top dolduu ...... r ! ... 
- ..... . 
- At ....... §! ... 

G.. ' - urrrrrrrr ..... 

Yeniden Gloryanın kocaman 
teknesinden çatırdılar du}'l:ldu, 
gemi, barut dumanları arkasında 
kaybolur gibi oldu. Fakat ayni 
anda, o da ateı ctmifti. Onun top
ları bizimki'lerden daha büyüktü. 
On De§ kadar topun banıt duman
ları Gloryayı büsbütün içine al· 
'11I§tı. Artık görünmüyordu. 

Ali reisin gemisnidc bir karga
tahk oldu. Sağlam olan iki direk, 
büyük çatırdılarla geminin güver
tesine, oradan da denize yuvar· 
lanmıgtı. Beş altı levent on1arın 
çarıpmasiyle yere yuvarlanmı§, a
ğır ıarette yaralanmı§lardı. T e
pedeki okçular birer bohça gibi 
denize fırlamı§lardı. Bunların a

rasında Sansar Qı;man da vardı. 

dü§ünmüştü: 

-Küçük
0

bir sandalın tek kü· 
reğini kullanınca nasıl aksi tarafa 
dönene, büyük bir gemi için de 
ayni hal olamaz mı? ... 

iskele tarafındaki ki.irekleri 
çahıtıracak, böylelikle, tam Glor· 
yaya rampa edecek şekilde ma· 
nevra yapacaktı. 

Lakin barut dumanları dağıl

dığı zaman Gloryayı kendilerin -
den epeyce uzakla§mıı gördüler. 
Koca Venedik kalyonu hu küçük 
Türk kadirgasından kaçıyordu. 

Ali Reis, kolunun korkunç ağ· 
rısına, §akağından sızan kana bak 
mıyor, Gloryaya yetitebilmek ü

mid:ylc kumandalar veriyor, dört 
tarafa koşuyordu. 

Fakat o karga§alıkta on bet 
yirmi kadar levent ağırca yaralan 
mrş, ikisi ölmütlü. Denize yuvar
lananları kurtarabilmiılerdi. Faz
la olarak küreklerin de yirmi ka
darı kırıktı. Direklerin en büyük 
parçaları denizde yüzüyor, yel
kenler, parça parça sarkıyordu. 

Gemi bir türlü onun istediği 
hızı alamıyorC:lu. 

Glorya akşamın alaca karanlı
ğında, sancak tarafına yatmış ol· 
duğu halde Vcnediğe doğru uzak
laşıyordu. Çok geçmeden göze gö 
rünmez oldu. 

Ali Reis gittikçe kuvvetten dü· 
ıüyor, başı dönüyordu. Kendini 
zorla ayakta tutuyordu. Buna rağ 
men kamara11na çekilmiyordu. 

Yaralıların birinden diğerine 

ko§an Ayı Mustafanın başından 

ayrılmıyor, leventlerinin rahatı i
çin seve ıeve ağrı çekiyordu. 

Ayı Mustafa! ... ilk bakt!ta yü
reğinin ta§tan olduğu zannedilen 
bu adam, o kaba elleriyle öyle gü· 
zel yara sarıyordu ki ... 

Sansar Osman onun ba§lıca 
yardımcısıydı. Pire gibi her tara· 
fa yetişiyor, her şeyi yetiştiriyor· 
du. 

Onör "honneur,, - Briçte atu kor· 
yoları için aso, rifa, dama, vale ,.e on· 
ludur. Atusuz koryolnrda yalnız aso· 
lardır. 

En pas yapmak: Bir lövede ikinci 
yahut ü~iinrü oynarken en kuvvetli 
kiiğıdını oynamak ve daha yüksek bir 
kağıt oynataı·ak lö,·e kaybetmek teh • 
Jikesine düşmektir. 

Marka: onörlerin kazandığı puan· 
Iara mukabil; Iövelcrle kazanılan 

puanlardır. 

l\tizer: Bir kulörün elde bulunma • 
masıdır. Eğer bulunmıyan kulör atu 
ise huna şikan denir. 

Pasa parola yapmak: Müşterek oy
nı) an arkadaşından atu istemesini 
dilem<'ktir. 
OYNANIŞ TARZI - Evvela mev

kilerin tayini için kur'a çekilir. Bu 
kur'a çeki~ Visi deki gibidir. Yalnız 

müsavilik olamaz. Çünkü pika, trefil
den, trcfl karodan karo ise ku_padan 
küçük sarılır. 

Mesela oyuncular A, B, C, D olsa A 
troflin üçlüsünü, B kupanın üçlüsü .. 
nii, C kupanın valesini, D ise karonun 
dağlı "rua,, sını ~ekse A kağıt nrir. 
B onun müştcrcki olur. C, A nın solu· 
na D de sağına otururlar. A iskambil· 
Jeri sağmdaki D ye kestirir ve solun • 
dald C den başhynrak tem eder. Bu· 
nu faldp eden oyunda iskambil da,iıt· 
ması C ye isabet eder. Elli iki iskam· 
bil dağıldıktan sonra herkes iskambJI 
!erini yerden alır. Daha evvel iskam
billere el sürülmez. Eğer kağıt dağı . 
tılırken•mnldon oldu yani ~·anİı!Ş kl . 
ğıt dağıtıldı ise A lıaştan kağıt dağı
tır. Bazı oyunl:ır<laki gibi sırasını 

lrnybctmez. Atuyu söylemek hakkı A· 
ya aittir. Eğeı· O) ununda iyi bir atu 
açacak kağıt bulamaı.s."l arkadaşı B 
ye pasa parola yapar. Atuyu B göste
rir. Atu, A veya D tarafından göste -
rildiktcn sonra C oyununa bakar e
ğer oyunu kuvvetli ise ''kontra ediyo
rum ... der. O vakit trikin lnymeti iki 
misli olur. Eğer gÜ\enemiyorsa triki 
olan D ye ''oynıyabilir miyim?,, diye 
sorar. D oyununa göre ya "lcontra e • 
diyorum,, yahut ta sadece "oynayı· 

nız,, der. Eğer C yahut D kontra etti· 
Jer ise A yahut B mukabil kontra ya
pabilirlel'. Böylece trikin kıymeti 
dört. sel iz ilah.... misli büyüyebi· 
lir. Bir defa atu Ye ayni zamanda 
trikin kıymeti taayyün edince kontra 
olsun olmasın oyun başlar. C bir is • 

Ali Reiı; artdt çok yorulmu§tu. kambil oynar. Akabinde B elindeki 
Deli Mehmetle Knra Yusuf o· iskambilleri yere açar ,.e oyunu 

nun kollarına girm · şler: 
- Kendini hiç dü~ünmüyor· 

sun, reis! ... Kolunuzu iyice sar· 
mak lazım!... 

Diyorlnrdı. 

"mort., olur. B nin iskambillerini oy • 
namak A ya terettüp eder. A, B nin 
bir iskambilini oynar. D de i kambili
ni oynar. Nihayet A ya iskambil ko -
yar. En büyük isk3mhili koyan o lö • 
veyi alır '\iC diğer löle de ilk el onun. 

- Evvela onlar ... Hele onların dur. :\lüşterck oyunculardan biri ken
di kampına ait lövcleri toplar. On üç 
Jö\edc oyun biter. 

misyonları kara,.iyle mükel • na it'.razda bulunabilirler. it' 
lefin haczi caiz malları • komisyonlarınrn kararlan kşl' 
nın alacak ve hakları - Haczolunan §eylere karfı iiÇ 
nı borcu ödemeye yetecek miktarı cü şahıslar tarafından ileri .~ 
üzerine ihtiyati haciz konulabilir. Jecek her türlü iddialar ut'ıl 

A - Mükellef:n Türkiyede bel- hükümlere göre tetkik ve h,.ııJ 
li ikametgahı yoksa. nu r. 

B - Mükellefin vergisini ver • 3 - Afağıdaki hallerde jhtİf 
memek için mallarını gizlemeye ti haciz kaldırılır: 
kaçırmıya veya kendisi kaçırma· A - Vergi mükellef tarafııı0 
ya hazırlandığı yahut mal kaçır- ödenirse. 
dığı veya kendisi kaçtığı anlatılır· B - Tetkiki itiraz komi•yf 
sa, tahakkuk ettirilen vergi önce tarafından haczin kaldırı111l-' 
mükellefe tebliğ edilmemişse ih - karar veriline. 
tiyati haczin konduğu sırada ve C - Verginin tert:inine d 
haciz kararile birlikte vergi de ver:Imiı olan karar kat'ile§ınit' 
tebliğ olunur. 4 - HakSJz olarak konnıuf 

2 - Mükellef ihtiyati haciz ka· ya yolsuz tatbik edilmiı ihtif 
rarmm tebliği gününden on gün haciz yüzünden doğan zarar 
icinde birinci maddede yazılı ıart ziyan hazinece ödenir. ffş# 
lara uygun olmaaıgınCL dair tet· ödediği para için müsebbip! 
kiki itiraz komisyonlarma yazılı rucu cd•-l", 

----------------~~-·------~------~--~;;......_-=--,----..../ 
Yeni evliler kayınpederJn evinde 

l(ayınpedcr - Elektrikleri saat 1 Oğul - Şu halde bizi o :a 
on buçukta söndürdü{jümü unutma • k~d?r meşgul edecek bfr kitap 
yın. mısın. 

Otomobil satışı 
lstanbul Gümrükleri Baş 

Çevirgenliğinden: 
Umumi tcshit cşyasmdan 25 in ci fnsılcla yazılı 2303 / 2305 ırf 

No. hı ~evrole marka ~ tane yeni otomobil giimrük resmi nranılıtı' 

zm açık arttırma suretiy]c 19 • 1 · 93.5 tarihinde saat 15 de satdac 
Otomobilleri herkes gelih gifrebilir. Hizaycdeye gireceklerin 532 .lir' 
kuru~tnn iharet olan teminatı mu vakkate akçe1erini müzayede ss'~ 
den evvel \'ezneye yatmlıh makbuz nl mnlnrı Uizımdır. Iüzayede 2390 
lu kanunla hcda' a Yerilen ~artnamc daire inde yapılacaktır. İsteklİıe 
müracaatları. (8809) 

Batka bir gülle Ali Reiıle Kara 
Yuıufun bir adım gerisinden geç· 
mi§, geminin kıç kaaarasını parça 
parça etmİ§tİ. Oradnn fırlayan 

b:.r ağaç parçası bütün hızıyle 
genç korsan reisinin sol kolunu 
kırm~, sol takağına çarpmııtr. 

yaraları sarılsın da ... Ben dayanı· 
rım ... Hem benimki sol kolumda .. 
Ço!ak da kalsam sağ kolumla dö· HESAP SURE1 l VE MARKA -

Ev,·elfı en fazla Iöve yapmı:i olan ta. ~ vüşürü.:n ... ( . r. ~ ". :~ ..... ,· ""' , . , ... ~ .. . 
• J• • 1 .... \ ····" • .~ ....... , ~""' .. .. "'.'" "" .... ~-- :. . 

Ali Reis neye uğradığını bile
Ttıemi!ti. 

Olduğu yerde sallandı. 
Kara Yusuf onu kucakb.dı. 

Bir kaç le\·ent omuzlarndan ve 
ayaklarından tutarak kaptan köş· 
künün, artık her tarafı uçmu~ olnn 
·•dirine yatırdılar. 

Ali Reis b'rdenbire doğruldu. 
Sol ı~olcnu b:l§mdaki çevre ile 

bağ]attr. Sonra yalın kılıcını ka· 
ı>arak dışarı fırladı: 

- Arkadaşlar! ... Dümensiz de 

ra ın trıkleri hesap olunur. Yedi löYe 
Artık çenesini zor1a açabil:- bir trik, sekiz löve iki trik ilahiredir. 

yordu. Büyük bir zorlukla ~unu da Triklerin lnymeti ntunun kulörüne 
!!Öyliyebildi: t:11Jidir: A tusuzda b<'her trik on iki, 

-O:uç Reis te yıllarca tek kol- k~p.ada sekiz,., karoda altı, trefilde 
l d .. • Akd · · d t dor , m:ıc.ıda ı •. i ıııa.-.hr. a uşmanıarn cnızı ar e - ~ .. 

. . , 1 nun~lrın son •· orörlcr hesap edi • 
mı~tı .... lir: RunlRrın bir rnmpta ürten frızb 
Aı·lık ~eriye İnebahtı'ya dön - olması Jazımdır. f;ıymetlcri renge Ye 

mckten başka çare yoktu. tc" C'ldc ,·eya mü terek olduklarına 
Gem· nin b:.ırnunu cenuba çe· göre deği ir: 

virdi. 1 Satılık hane - Csküdar: lhsanbe 
lçi kan ağlıyordu. Bir kl'.ç saat j Nanı~~z soknl< ~ m ma~a~ı hane. ıı 

l h"' "'k ·· •t h 'il l l oda, ıkı s.-ılon mıktarı ka.fı bahçe, ku· 
evve uyu umı ve l ya ar a ) u. tcrkon \"C clektriki mc,·cut hava -
dolu olan, leventlerin ıcn SC$leri dar \C denize nazır bir bap h:ıne ace
ile g~le? sevgili gemisi, ne hale ı ıc eh\cn fbatla satılıktır. lçindekile· 
gelmııtı?... .(Devamı var) re müracaat. (Devamı var) 

Günün Fotografları 
Muhtelif gaıetelerde çıkan günün badiseluine ait fo· 

togıaflarla spor mecmualarında gördüğünüz spor hare· 
ketlerin~ ait fotograflar valnız lstanbulda V AKff 
kütllp'-anesinde sa!ılmaktadrr. 

•' 
Tayyare Piyango Müdürlüğil 

Ahtn Satım Komis nundan: 
Şartnamesi vcçhile h:u;tmlacak o lan aylık keı;ide Jicteleriyle 19 • 

tertip el, dm·ar planlarının 19 • l · 935 tarihinde ıniin:ıkarnH yapıl• 
dan taliplerin komisyona müracaatları. {162). 
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. - Allahallah ... Sizde öyle bir 
ıntiba rnı hasl oldu? 

- Evet ... Bilhassa iki nokta· 
dan ... Zira, ilkönce, yukarı çık
nuı.ıda.n evvel, mutfağa girmedi ... 

- Bence de öyle ... Buraya gir
memesi cidden üzerinde durula· 
c~k bir noktadır ... Lakin, oraya 
gırınernek te kendisi için §ayanı 
~ercihti. Zira, aksi takdirde haki
• 1 bir tuzağa dütmesi de mümkün 
ldi, 

B - Ben, bu fikirde değilim ... 
akınız, din ley :n; ikincisi de, şu· 

il • 
Q ızah edin bakalım: Yanında 

eleL· 'k d .. ~ · b 1 b' d lllrı ugmesı u unan ır a· 
~ın bunu yakmağı akıl edeme

l'~ıı olur i§ değildir... İşte efen
dıın, hu iki noktanın birle§mesi, 
IÜpherni celbediyor. 

kifat, omuz ıilkti. 
- Ukin, kendisini mağdur da 

IÖtıneliyiz. Çünkü, taşkınlık, he
recan, bu gibi adıvı1I ce dalgınlık
tr, sel-tıp ola1..ıi1 ir. 

- EvE:t, bu d.- bir nevi izah sa· 
Yı~abilir. Fakat, maalesef, şüphe-
ltıın L 1 • t'f B .. · ) ou .. a ı ey uzennde top· 
•nrnasında ba§ka bir sebep te 
.. ,r, 

k - N~.:ymiı efendim? Ben far· 
etınedim. 

li "7" Anlatayım, bakın... Biran, 
tıf Beyin yalan iöy1ediğini far

ıedin. BUtWı bunlar hep uydurul
lhuı. aaha doiruau tertip edilmiş 
ıeylerdi-r diye dü•ü .. 1 H • :ı- nun. 

uıuaı POli. b f. . h . 
ni ıizliyeıned' a ıyesı, ayretı-

ı. 

- lakin hu .. b 
ne? Neye i . Şup enize sebep 

stınat ediyorsunuz? 
... , - Suna, aziziaa: Oclalarm zi· 
~ rer h · 
L_. 1 anaı ııra ile olduğuna dik 
~ ett=niz mi? 
'Şüphesiz. 

y-' l-atif Beye, bilhassa tunu i-
ıce t . • k . d' S Od eıpıt ettırme ıste ım: on 

i •dan çıkarken: "Aıağıdaki ışı-
1.111 l"an.mamaıf olduğunu ilkönce 
Sı llli farketfı.iz? diye sordum. 
, an., tu cevn._. ! verdi: "Şüphesiz, 
\'et 1 z· 'lk'" d b Sıl< · ıra, ı once ıtarıya en 

''f< lırn. Şimdi size de soruyorum: 
b· , .. anlıkta olduğunu hisseden 
\'~r ada.,ıın ilk !ıaıeketi, l.cndi e· 

l'll ı e 1(' d ' . l l tr·ı ' 1 ,.e alı!tığı yer e.K t e e.<· 
,.,,. .d· duğrr.esini ç~vi-rne!-: değil.... , . , 
te. t · Onu, merdivenlerden ka-

rı •kta inmeğe kim icbar etmiş?,, 
le.-; Bunu söylemek, ,üphesiz ko
n)' •r. Fakat, o za.manki heyeca
h Itır Unutuyorsunuz. Onu da size 
ttırlat 

ayım ... 

kurban gidenlerden ıüphelenil
mez ! Meıela, fU esnada, yaralan
mıı bulunan Nuh Beyden şüphe· 
lenmek kimsenin aklından geçi
yor mu? 

- Peki, Latif Beyin mücrim ol
duğunda 11rar mı, ediyorsunuz? 
- ... 
- Bu takdirde, ben, size, mu -

hakemenizin zayıf noktasını da 
göıtereceiim. Diroe.yet Hanımın 

avdetinden epeyce evvel, burada, 
gayri tabii hadiseler cereyan et· 
mİ§tir. Bunun böyle olduğunu ka· 
bul ediyor muıunuz? 

- Bunun aksini kimse ileri sü-
rem ez. 

- Öyleyse, ıurası muhakkak
tır: Latif Bey, lhlamurköye, Dira
yet Hanımdan yirmi dört saat ön
ce gelmi§tir. 
-Doğru. 

Lakin, poliı komiseri, derhal, 
gülümsiyerek ilave etti: 

- Bunu ıöyHyen de kendisidir. 
Muhaverenin bu noktasında, 

Dirayet Hanım, önlerine çıktı. 
- Bir ıaate kadar gidiyoruz, 

Rauf Bey! -dedi.- Bana lüzumlu 
e9yanın ne kadarını beraber al
mam lizım geldiğini henüz tayin 
edemedim. Lakin muayyen bir 
kıymeti olan eıyayı herhalde ala
caiım. 

(Devamı var) 

Meyhane dlnflştl 
kavga 

Bir hafta evvel Kı'..mkapı rla 
bir meyhane dönü§ünde yaptığı 

kavga neticesinde Hakkı adlı bi
rini hıçaklryar•k if&raladı'ktan 
sonra kaçan İsmail oğlu Receb 
dün yakalanmıt ve adliyeye veril
mittir. 

Receb dün, dördüncü istintak 
hakimliğince tevkif edilmiştir, 

-o=-

Loyd Tlryestino 
mahkftm oldu 

Gaştayn vapuriyle Avrupadan 
getirttiği mallar arasında manife
sto harici bulunan bir çuval keb
ratoyu karaya çıkarmaktan suçlu 

olarak sekizinci ihtisas mahkeme
sinde muhakemesine bakılan Loid 
Triyestino vapur acentesi, çuval 
muhteviyatı tutarının bir misli a-
ğır para cezasına ve muhakeme 
masraflarını ödemeğe mahkum e
dilmittir. 

8 - Sözümü bitirmedim. Nuh Çocuk dllşllrtmllş 
't.t!~y İçeri girdiği vakit, Latif de- Büyükadada operatör Zogor • 
10

11 
ki: "Şimdi avdet ettim. Sa- diyosun bir Rum tüccarının karı. 

tiilıda elektrik yanmıf. Buraya sının dört aylık çocuğ~nu dütürt -
~ J)hesiz k• biri girmi§ olacak.,, tüğü zabıtaya ihbar edilmiştir. 

lı d~ dikkati calip değil mi? Bu ihbar üzerine zabıta dok • 
Jc.~•fat g~lmeğe ba,ladı. Hatta toru, çocuk dütüren kadınla ko • 

le.ha bıle attı. caıınr emniyet müdürlüğüne ça -
8 -..Bunun sebebi ne olabilir? 1 ğırarak sorguya çekmiıtir. Zabı • 
\l~a ne harikuladelik var? taca yapılan tahkikatta doktorun 

ll\ed·auf. Bey, derhal cevap ver- suçu görülmüttür. Hakkında tu • 

la '· Cıddi ciddi bekledi. Neden tulan evrak dün müddeiumumili • 
el~' .R.ifatin kahkahası dinince ğe verilmiştir. 
e~llci: -o-

ı_;- Bunun harikuladeliğini an
h) }'~~· Gerçi, kat'i surette bir 
f~ LYliyenıiyorum. Lakin, Liti
"-t•i" Vaziyette yalan söylediğini 
c1u.u:tıre~e tespit edersem ıunu 
ti ~ ecegını ki, b!r haftadan be· 
l.t .. larda cereyan eden hadiıe
~~ırıd~ kendinin de bir takım 
ti~ eı.a;z hadiselere kurban git
\J~ ~Ylemeıi, onun lehinedir ••• 

'1ııııyet itibariyle, hadiselere 

Limanımıza gelecek 
İngiliz gemileri 

Tuna kıyılarından 17 Kanu. 
nusanide §ehrimize gelecek olan 
iki İngiliz kruvazöründen yalnız 
birinin burada iki gün kalarak, 
öbürünün gideceği söylenmek
tedir. 

Burada kalacak olan kruvazö-
rün adı London'dur. 

HABER - ~tun :!,;:.o;:ılut::,=~==-~-==~==~~==--~-~------==-s7m:=ı _ _. 

Adlı.ye ankazl Her parça11 ayra bir beyıcanla okunacak •ıcera, 
luakançhk. kuv•et, aık ve aeyabıt ıomeaa 

( BaJ taralı 1 incide) 
Yangın yerinde, bütün enkazı 

kaldırmak için ancak birkaç ara
ba çahştıiı, kaldırma itine müte
ahhidin icabettiii derecede ehem
miyet vermediği anla,ılmı,tır. Bu
nun üzerine müteahhitten bu hu
ıuıta izahat iıtenmit, neticede 
Milli Emlak müdürlüğü tarafın -
dan Maliye Vekaletine bir rapor 

1 
gönderilmittir. Bu rapor ıözden 
geçirildikten sonra müteahhidin 
olan mukavelenin feshedildiii 
bildirilmi§tir. F eıh keyfiyeti bir 
mektubla da dün müteahhide teb
liğ edilmittir. 

Mukavele feahedildiiine ıöre, 
enkazı bundan sonra Milli Emlak 
müdürlüğü kaldıracaktır. Enka -
zın kaldırılması müteahhide beş 
b:n liraya ihale edilmif, üç bin li
ra depozito akçeıi ahnmıf, bir 
bankaya yatırılmıttı. Mukavelede 
müteahhidin teahhüdünü ifa et -
mediği takdirde depozito olarak 
yatırılan paranın yüzde yedi bu -
çuğunun hazineye irad kaydedi -
leceği kaydedilmit olduğuna gö -
re, üç bin liranın yüzde yedi bu • 
çuğu olan iki yüz elli lira hazine
ye irad kaydedilmittir. 

Geri kalan iki bin iki yüz elli 
lira ile de müteahhid nam ve he
sabına enkaz kaldırılacaktır. 

Enkazın kaldırılacaiı yeri Vi
layet gösterecekt:r. lki bin iki yüz 
elli lira ıeri kalan enkazı kaldır
maya kifayet etmezse enkaz gene 
kaldırılacak, harcanacak para mü 
tehhidden hükmen karar ittihazi-
le alınacaktır. 

RADYO 
BugUn 

lSTANBUL: 
18 Almanca ders, l8.3i Jimnastik, Bayan 

Azade Tarcan, 18.SO Dans muıikLll, 111,SO 
Haberler, 19,40 Viyolonist Billent; Keman 
solo, 20,10 Orkestra p!A.k, 20.40 Stüdyo hatif 
musiki orkestrası, 21.20 Son haberler. 21,SO 
Radyo orkeatraaı, 22 Radyo caz ve tango 
orkcstralan. 

228 Khz. \"ARŞO\."A, 1345 m. 
18 Piyano konseri, Sözler. 18.35 Piyano 

ıarkı oda musiki kuarteti. 19.4~ Sözler, 20 ı 

HaClf musiki, sözler, 20.30 Hafif musikinin 
devamı, ~zler, 21 PlAk, haberler. 23,30 Rek
llmlar, 23,45 Konteraruı, 24.0:S Danıı musiki
si. 

823 Khı. BÜKREŞ. 361 m. 
13 • 15 GündUz plAk neşriyatı. 18 Rad -

yo cazı, 19. Son moda tangolar, 19,16 Rad -
yo cuının devamı. 20 : :onterana, 20.20 (Rek
IAm şarkıları.) 20,45 Konferans. 21.06 Noel 
şarkıları. 21,415 Konferans, 22 Romen muıl • 
ki8f, 23 Haberler. 23.25 Orkeatranm devamı. 

Ml Khz.. BERLtN, 8S1 m. 
18.30 M:nrks Regerln eserlerinden trio 

konser, Skeç, 19 30 Brahmıım eserlerinden 
şarkılar, 20 Cchubert trio konseri, 20.SO A· 
mele için, 20.40 Aktüalite, haberler, 21,10 
Neıfeli küçUk radyo orkistrasr, 22 Kabara 
muılklat, 2' Könlgııbergten nakli. 
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Devren satılık 1 

dOkkAn 
Bakırköy istasyon karıısında 

Bahar kıraathanesi içindeki te
lefon, Sen marten markalı bilar· 

lo, ve sair eıyasile devredilecektir. 
lstiyenlerin içindeki müıteci-

rine müracaatları. (3664) 
Telefon No. 16101. 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 
Tefrika fto.138 

Yavuz öne ıeçti. Bir müddet i
kiıi de hiç bir fty aöylemedi. 

- Hili inanamıyor musun Y • 
vuz .. 

Hatima, bunu ıöylediii -a&man 
oldukça yol almıt bulunuyorlardı. 

Yavuz: 
- Hayır inanamıyorum.. Kar

detimin buralarda bulunacaiına 
iht' mal vermiyorum. Onu biz Mı-
11rda brralcmıttık Oradan Avru -
paya ıeçecekti. Aradan bu ka -
dar yıl reçti. Zannetmem .. 

- inan Yavuz .. Söylediklerim 
yalan değil. Murad, senden ve 
babandan bu kadar yıl geçtiii hal 
de bir haber alamayınca, iziniH 
teıadüf edeb'.lirim diye kendiıiqi 
buralara atmıı. 

- Sonra.; 

- Sonra .. Bir tesadüf kendiıi-
ni babanın uzun zaman oturduiu 
bir kulüheye ıötürmüt, orada bul· 
duiu eıki bir kijıd parçası üze. 
rindeki bet on kelimeden ıenin 
öldüğünü öirenmit. Ş"mdi ümid
siz bir halde . 

1 cıııdr:ı. 62!3 Viyana 24-
~e\"york 120 t\lıdrit 18 
Pat ıs ı:-o lkrlin 45 
Milano 2 ı :- \":ırşoq. 24 
l' ruksel J 18 Bud:ıpeşte 26 
Atina .?4 50 Hükrl"~ 16 
Cem·\ re 818 Belgrat 58 
~oh·.ı 24 Yokohanı:ı. 3ö 
.Aı m.ıerJ:ını 84 ,.\ lıııı 93:-
Pıag 102 Mceidi~e 42 

\I tokholnı !i2 Bnnknor 240 

Çekler (Kap. s •. 16) 

.onJra 616 .iU 
\c, york 1'.7960 
Pari 
ı ilAno 
Brüksel 
Atina 

120.i 
1) 30ı :

:l,!-19;'i4 
3,~9.% 

( 'cncvrc 2,4;;22 
~of~a 67,21 ~fi 
\msırdanı 1,1746 

Prag 18,9990 

Sıokho'm 3 1 l.i 
Viyana 
i\ l:ı.Jr it 
lkrlin 

4.29(i4 
;; 79Ş i 
l .9:"5:i 

\'aışo'ı 4~05 
Bud:ı.pc~tc4,t 760 
Htitre~ 19,02:?.'l 
Bcl~at 3501 !l9 
\ okoh:ım:ı 2,75Jiı 
1\losko\ a. ı 09.i 

ESHAM 
iş B:ı.nkrn 1 O 
Anadolu 28, 
Reji 2,20 
~ir l layriyc 15,50 
Mcrkcı Banlc.5l.50 

ratlkrezlar 
139Türk Borl 28 001 

u. sı~orıa 00 

Bonıonti J l .95 

Tramvay 31 50 

Çımento •~. 13 15 

Tahviller 
Trınıvı' 31,75 
Rıhtım I 7 ..30 
Anadolu l 45.60 

... .. .. 1126.90 
_ ·m 26.60 Anadolu il 45 60 

(stilrrazı Dahili94 25 Anadolu 111 ~.-
fagıni 1srilcarzı97 o !\1ÜIT)tSSil A .50 o~ 

................ 
Yazan: 

Rıza 

Şek.ip 
···-·-----

Zaten mataraya rolmitlerdt .. 
Hatima Yavuzun aılanlarını Ji • 
remi yordu. Merakla ıordu: 

- Nerde aılanların T 
- Burlin hem büyük hir acı, 

hem de büyük bir ıevinçle kartı • 
la9tnn Ha9ima ! Bundan epeyce 
evvel c,.nbazhaneden kaçtıjını 

anlattıiım Boramı buldum. 
Fakat aalanrmla Jcavıa ettiler. 

Hayvan zaten ihtiyardı. Aldıjı 
yarayı bütün ıayretime rajmen i
yi edemedim. Za•allı aslanım bu. 
ıün tildü. Merzuka ile aılanlarmı 
orada, uzaktalar. Ben ıenin aeıini 
itittii\m için onlardan ayrılarak 
koıtum. ihtiyar aılanımı toprala 
koyduiull\ ıün kardetimin ıe•inç· 
li haberini alıyorum. 

- Batan acılar ıevinç doturur. 
Hemen selecekler mi? 

- Evet •. Zannederim çok kal. 
mazlar, Zaten Borayı kendi elim
le ıömmüttüm; batka yapacak 
bir teY yoktu. 

lkiıi de mataranın aiaı yanın
daki kütüiün üzerine oturdular. 

Y •vuz hali dütünceliydi. 
Hatima: 

- Senden çekinmemİ! olıay • 
drm, aiabeyinl ıetirirdim. 

- Niçin çekindin? 
(Devamı var) 

-----· --

o 

Mahkemelerde yan• 
gm telefonlan 

Bu ıene itfaiye tahıiıatı eakİ· 
ıine n:ıbetle fazlalaıtwılacaktrr. 

Mahallelerde ve sokak baıların • 
da yancın ihbar telefonlarının kon 

ma11na çalıtılacaktır. 
o 

Yeni nezrıvat: 
1 1 
KURTULUŞ VE KURULUŞ 

SAVAŞI 

Halkevi reisi Ali Rıu Beyin kur· 
tuluf uvquıdaki hatıral~rını, ve kur 
tuluş ve lnkıllb SaT&§lmtzm muhtelif 

yıl dönümlerinde, muhtelif mevzula· 
rı üzerinde açık tilrkçe ile n ~erke· 

sin anlayablleeefi bir dille yudriı 
yaaıları "Türk kurthıt ve kuruluı sa
vaşı üzerindeki yaıdtrım,, adı ile bir 
kitab halinde çıqrmııtır. 

Kurtuluş sava§lnda büyük erkbı 
harbiyede şube müdürü olarak, ve son 
on yılda harb akademiai harb tarihi 
hocası olarak bulunmuş olan Alt Rı
za Myin cümhuriyetin on birlnei yıl

ı dönümüne armaian ettiii ba kitahl 
bütün Türk mUnenerlerlne ıer~ten 
okunmafa deler bir eserdir.. lfi••e 

! dört tanede harita nrdır.. Okuyaea-

'---------------• larrmıza tamye dereiz. 



Engerek yılanı 
nasıl avlanır? 

Bir aş r1ıacerası 
19 . yll tek başına yaşıyan bir fener bekçisini~ 

Bu korkunç hayvanları avlamak mektubu, bir rezaleti meydana çıkardı 
h·ç de kolay degv ı·ıdı·r a 1 · ~ ı den az seven, fakat ona beJ1 O 

, · fazla gidip gelen biri vardı: 
Küçüklüğüne rağmen engerek 1 engerek yılanının kokusundan, 

1 
lunuz ! , 

yılanı dünyanın en zehirH yılan - tencere kapağı atasından fışkıran 1 ı/ Arşiduk Francis Ferdinaııt.1 

larından biridir. Kayalıklar ve ça· bir buhar sesin: hatırlatan ıslığın- fi ~" üvey valdesine karşı temayülii ~;; 
lıhk1ar arasında yaşayan ve uzun· dan ... Bu koku ile ses engerek yı· den eskidir, haşmetmeap ! . O~ 
luğu bir metreyi geçmiyen bu mu- ı lam avcılığ.mcfa i ~I'"as edinmiş O· nuz, prenses Mariyi sizden ow~ b 
zrr ve lehl'keli hayvan hemen he· 1 larılar için h..ı.yvanın y~kınlarda 1 

1 tanımış ve başvekil"n verdıgı ~ 
men her memlekette bulunur. Sok bulunup bulunmadığını aldatma • baloda ben onları loş bir balkoll 
m~sı, akabinde tedavi edilmezse dan hab~r veren işaret'erd'r. öpücıürlerken görmüştüm! 
ölümle neticelenebilir. Bereket 1 Kuşlann bazı gayri tabii ve te- Günler geçince prenses ~., 
versin k'. tecavüze uğramadan in- I laşlı uçuşları da avcıları ikaz ede· Kraliçe oldu ve Arşiduk f !ştl; 
sana saldırmaz. Üzerine ayakla bilir. Meşhur yılan avcılarından prensesle münasebetini keıtı. 
veya elle basıldığı zaman şiddetle biri hatıratı arasında şu h"ssi ve akşam Kraliçe beni sarayın peıı'1 kendini müdafaa eder ve hemen ı· acıklı vak'ayı an1atmaktadır: 1 I resinden ça~ırmıştı. Yukarıya çı 
sırır. Bu itibarla engerek yılanın· "Onman içerisinde etrafı dinli • ti' ve l<raliceden şu emri ald~ 
dan 'nsan kendini kolaylıkla mu· ı yerek sessizce ·terlemekte idim. • 41Arş~duk1a beni bulusturursafl ti 
hafaza edebilir. Başlıca tavsiye: Birdenbire iki kuşun küçük bir a- ni derhal terfi ettirec~ğim !,, J'rf 

, I Solda: Avusturya İmparatoru Fransova Jozef, Yanında: Prenses Mariya-A::gı:::: liceve bu vazifeClen beni affetfll 

iki korkunç Engerek 

ğaç etrafında daireler çizerek in=I
tiyi andıran cıvıltılarla telaşlı te • 
!aşlı uçuşmakta olduğunu gör
düm. Kuşlar beni görünce etrafı -
ma koşuşmuş ve sanki benden im· 

x dat :atemeğe başlamışlardı. Ağa
!~ıra gidildiğ.i zam~n çayır ve ot· ı bir anadır. Yavrusunun nafakası· 
lar ara~ına dıkkatl ce bakmayı u - nı temin etmek için hergün ava çı· 
nutmaL:alı ve ondan soma yere o- kar ve akıam olunca tedarik ede
turma!ıdır. bildiği ne varsa kendi yemeden 

Bazı memleketler engerek yıla· evvela yavrusuna getirir. Bu onun 
mnın imhas1 için mücadele açmıt· en büyük zevkidir. Y avrusyla sa-
lar ve her öldürülen yılan başına atlerce oynar ve onu eğlendirme· 
bir mükafat vadetmişlerdir. Çok ğe çalışır. 

çevik olan ve çabuk çabuk can Kendi yavrusunu gayet iyi tanı
verm:yen bu menfur hayvanın öl - yan ve ona çok müşfik bir ana<>
dürülmesi de zannedildiği kadar lan dişi Fok başkalarının yavrusu· 
kolay bir iş değildir. Kafasının 1 na hiç memamet etmez. Açlığm
vücudundan ayrıldığı zamanlarda dan öldüğünü görse bile bir yu· 
b:le ağzının açılıp kapandığı ve ı· dum süt vermez. Bundan dolayı· 
sırmak için çabaladığ pek çok de- dır ki anası ölen bir Fok yavnısu
f alar görülmüttür. Bundan dola· nun yaşamasına imkan yoktur. 

nınınıı,uıhlfltııııoııııuııımmttuıııırunııuıııını.11wııım111mıı11m11ıuuımı11111ııııı111.ut1ı 

" 1~ ... · p MriJı: sağdaSabık hassa zabitinin içinde 19 yaşadığı fener kulesi erını rıca ettım.. renses a 
defa nasılsa bana açılmıştı. j\t~ 

Otuz sene evvel M. nçuri sah'l- 1 ~ hu tehl'keli teklifi P-eri alamaııv 
lerinde bir fenerde ö'en fener lsrar etti.. Ben de işin sarpa fi 
bekçisi Robeira'nın Japonyaya maması için kabul eder gibi gor 
nereden ve niçin g'ttiği bilinmi- nerek çıktım. Biraz sonra s~ 
yordu. Bu sır, bugün akıllan dur- hafyelerinin beni takip etnıe•1 

duran bir meraklı maceranın kah· d h ı · · H f' J V en şüp e enmıştım. a ıye er 
ramam olan fener bekçisiyle nasıl nim Kraliçeyb gayri meşru ıniif 
ölüp gitmişse, ufak bir mektup ta sebette bulunduğumu tahmin e I 
otuz sene sonra bu facianın içyü- rek aleyhimde s~ze raporlar 1 

zünü meydan*a ç!,~a~ıştır. meğe başlamışlardı. Vazi1t 

(Buzlu fener) bekçisi ölmüştü. 
Fenerler idaresi bu fenere bir bek-
çi arıyordu. 

Aylarca süren araştırmadan 

sonra, nihayet Robeira isminde 
otuz y .. ~Iarında bir adam fener 
bekçiliğine talip olmuş ve yaz mev 
sinden mahrum olarak yaşardı. 
kendisini 9imal denizlerine götü
ren bir torp •to ile (buzlu fener) 
denilen mevkie varmıştı. 

Bu fener elli metre kadar yük
sekliği olan bıir S!rtm üzerinde
dir ve yılın on ayında her tarafı 
buzla örtülü kalır. Yalnız fener 
kısmı meydandadır .. Ve uzaktan 
gel:p geçen gemiler bu tehlikeli 
mıntakadan fener ışığı görmeden 
iler liyemezler. 

Robeira bu fenerde tamam on 

Arşidük Fransis Ferdinad 

Çıldırdı ve öldü. 
Şimdi, Robeira nın ölümünden 

otuz sene sonra meydana çıkan 
mektubunu okuyoruz: 

"- Avusturya - Macaristan 
İmparatoru haşmetlu Fransova 
Jözef Hazretlerine - Aradan 20 
seneye yakın bir zaman geçtt. 611· 

mem ki beni hatırlar mısınız? 

Hassa alayı zabitlerinden yüzbaşı 
Rabeira. 

kimseye anlatmak imkanı yoJıtl 
llu tehlikeli çıkmazdan ya.kaaıı < 
hayatımı kurta~a~ı düşünürJcef 
zindana atılacağımı liabcr atdıf 
ve kaçtım. Ben namuslu ve strt"ı 
da taşıdığı elb' ıenin şerefini si'! 
hafaza etmesini bilen bir zahitti' 

Ölürken, dünyaya ve cemiyete 1'~ 
şı verilecek hiç bir hesabım ve fi. 
zUmU ke.rartacak b • r ünaluot " 

madığım size duyurmak istedi# 
Bu mektubumu torpito kapll' 
postaya vermek cesaretini gö5~ 
rirse, elinize erişeceğinden eıı'~ 
nim. Vatanına ve bü,..a lerıne ~&. 
lı, natnus u bir zabit olduğuan\I 1 

• k • · el ze ıspat etme ıçın, uzun sen 
Kraliçenin gezdiği, eğlendiği 
yaşadığı yerlerde dolaşmadı"' 

yıdır ki engerek yılanı avına çıkan 
lar bir çok takayyüdata riayet. et
mek mecburiyetindedirler. Ağır 
ve kapalı havalar güneşli günlere 
tercih edilir. Çünkü güneşli ve ku
ru havalarda engerek yılanı taşlar 

dokuz sene bekçilik yapmış ve se-

i
i .......................................................... i 

1 
nede ancak dört, beş defa insan 

yüzü görmeğe ahşmıştır. 

Kraliçe Mariyi iğfale çalıştı• 
ğımdan bahisle tevkifimi ve zin
dana atılmamı emreden bir tev· 
kif müzekkeresi üzerine, hadise· 
den yarım saat evvel haberdar o
larak imparatorluk hudutları hari
cine kaçmıştım. 

Vatanımdan ve onun yanındaıt 
kadar cok uzaklardayım ki .. ,, 

~ ~ 

Kaptan Robeiranm mektıJ 
uzundur fakat biz en meraklı j(ff 
mını naklediyoruz. Otuz sene s~ 
ra ele geçen bu mühim mele t 
bize yalnız fener kulübesinde . 
len bir yüzbaşının hayatını de~~ 
saraylarda impar:.torlar ve pt~f 
sesler arasında dönen entri~' ir 
rın, aşk ve gönül oyunlarının. ıCji 
zünü de göster'yor. 

İ Ortalığı buz tabakası sardığı 
i zaman, fener bekçisi dünya ile a-
İ lakasını keser ve kend;sine üç ay-
İ da bir defa torpito ile getirilen üç 

l
i aylık yiyeceği ve içeceği toptan ve 

ve çalılar arasına saklanarak ıyı 

görünmediği g;bi sıcaklığın tesi· 
riyle de daha atik olur. Yağmurlu 
ve kapalı günlerde hayvan atıl ve 
tenbeldir. Avcılar ayaklarına, yı • 
lanı ürkütmemek için bez bağlar
lar ve güneşi daima önlerine alır· 
lar. Yılanı görünce yavaşçacık ya
nır-l. yaklaşırlar ve ellerinde taşı
dıkları kaim bir sopa ile kafasını 
ıiddP. .. 'i bir vuru§la ezerler. Enge
rek yıtar.uıın kafa kemikleri zayıf 
olduğl.!rıdan sıkı b:r darbe ile ko -
layc~,cık kırılır. Çabuk hareket et· ı 
mek lazımd!r; aksi takdirde lehli· 
ke b.?"ş gösterir. 

O vakit arkamdan gönderdiği· 
niz fedailer'n pençesine dü~.me
mek için Hamburg'dan Japonya
ya hareket eden bir kömür vapu· 
runa iltica ederek canımı kurtar· 

Şunu da r.azarı itibara almak 
ve ona göre hareket etmek lazım
dır ki, engerek yılanı ekseriyetle 
yalmz yaşamaz. Cem'i hayattan 
zevk alır. Hehrangi bir tehlike 
karşısında birbirlerini şiddetle mü r 
dafaa etmesini b '}dikleri gibi ya
ralanan eşlerinin imdadına da ce· 
saretle koşarlar. 

Avcılar engerek yılanının civar 
ft yb.km1arda bulunduğunu bazı 

• .,1.r' ..,...,• ' tı 

se;.:,: Taze ot kokusunu andıran 

• 
1 
1 

·-················································-·" .. ,.. 

rilirdi. 
Robeira kiiı:Hciik odasında ay

larca aşağıya bile inemez, burada 
tıpkı bir mezarda yaşıyormuş gi
bi, güneşte11:: insan ve hayvan se· 
sinden mahrum olarak yaaşrdı. 

Robeira !on senelerde, kend=si
• ne te•hin icin getirilen ispirtoları 
a içmeğe baş1amı~tı. Uzaktan fener 
::~ ışığını görmeyp kayalara çarpan 

ve vo1unu sasıran gem•lerin sayısı 
U ço~" 1~!\;:ra b~~lamı~tı . 
iı Rol-eira bu ka .. .,.1ara karşı: 

"Kabahat onlarcta .. Fener ısı~TDı 

görrnemi~'er!,, r!iyerek kendini 
mihl ... ~aa e:livordu. 

Ro'be;ra srın aylar =~;nJe. fene
ri ceviren nıP.kİn"!nhı ispirtosunu 

• da icmene ba~'amı~tı. 

Zavallı kapiten Robeira ! 
mı§tıın. ::: ııc * 1. 

Şimdi Mançurl'nin buz dağları ••"""'" 
arasında yüksek bir de~iz feneri- ·~;;~;~;;~ııımı::ıı;;~~~;;;;;;=~;;;;;;;;~ııııuııııı 
nin içinde yalnızım. O kadar yal- il A K B A 
nızım ki, üç ayda b:r tek insan ~ 
yüzü görüyorum. Yani gözlerim • 

Bu gi!n •kimiz de yaşlandık 1citaplarınızı, gerek kırtasiye~~f 
ihtiyarladık. Siz kuş tüyü yatak- ~n ucuz olarak A K B A kıt . 

senede dört adam' görmektedir. 1 An.karada A K B A kitı.P 
Artık öbür dünyaya göçmek üzere t11= ~vin:n birinci şubesi mode~ 
olduğumu anlıyorum ve size krali- bir şekilde Maarif Vekile; 
çe ile aramdaki münasebetin de- 1 karşısında açılmı§tır. AKS 
reces! hakkında izahat vermek 9 'dtap evleri her dilde kitıJP 
fırsatını bulduğumdan memnu· i necmua, gazete ihf yaçlarıJ'; 
num. ı ·evap vermektedirler. Get~i 

lar icinde gene eskisi g'bi sampal' wlerinden tedarik edebil:t
51

; 

· · k ... a ı'ç-eı·ek ya!lıyorsunuz '· Ben İsE' § niz. Devlet Matbaası kitapl
11

, ?."' '-1: get1 re11 tolT'!tnnun llT'l~nına ~ -: s }.JJ 
(Avusturya)va :;:önderHmek üzere buzlar içinde ~am isp'rto çekerek i e VAKiT in neşriyatının fıİ' 

Robe;ra b'r gün ken.lisine er-

bir me1 tuo verdi. Kral•ce Mariden bahsedecektim. ~ '{arada satış yeri A K B A 
O qece torpito fe:r.~l" Eahilinrlen Evet haşmetmeap, ben onu hal? İ tap evlerid:r. 

31
31 

. . • · f _ı ~ \KBA Merkezi Telefon ı "'7_1_1~~..-1-~ ... " "ô"''a P~'-~·r~. Ra· !ıevıuonım. Fakat. ~J7e ıl"TA eP.f">· ğ ;-,·. . be 116 
• n • , ii ı >ırıncı şu ,, 

,.,._, - '--
1

..... 1---'--~- ,_ __ •• ._,.. -=rr- '-: ''··-':n.,.....,:_ .... ::..,.,.," ..,.,., .... ,. 1 kinci şube: Saman Pazarı Jı 

he:liye ett;ğ; bir şişe vh~ki ile be- nim sert parmaklarıma b:r dbefa j•ıınnım111A1uu:ıııaıııııuımııııuııımııııııııımımııırıııııuııııuıııırlflll1111 
1 raber ispirto içti.. hiJ_.. tem;u etmemistir. Onu en· 



N :..., 
w --w 

Kollarınız zayıf veya pörsümüş i®e 
bu hareketleri yavaş yavaş yapınız 

Kollaı·ınızı ı·ücudunuza yapıştın -
llız. Bir elinizi dirseğinizi vücuddan 
tlgırmadan, parmaklarınız yapışık o

larak onıuzunuza götürün, bileğinizi 
6''k ıt erek onıuzunuza dokununuz. Bu 
hareket elinizde bir şey olmadan ya-
hıtdda k ı· b' . . • a ıyen ır kıloyu geçmemek 
fartıle küçük güllelerle yapılabilir. 
lier kolunuzla bu lıareketi kırk defa 
Yapınız. 

Bu hareketi yapmak için bir en -
dam aynası karşısına geçiniz. Böyle
ce kollarınızın hareketlerindeki inti
zamı görürsünilz. Resimde nasıl gö
rüyorsanız öylece yapacaksınız. Ay
rıca tarife lüzum yok. Basit bir 
harekettir. Eller aşağıdan kalkıb o
muza değecek. Bile!clerin bükülüşü· 
ne dikkat ediniz. HarL ··,,ti ·kırk defa 
yapınız. Gülle Ue de gapılu~:Ur. Bir 
kiloyu geçmemek şartile .. 

Bu hareket eller omuza harekeli· 
nin ikinci vaziyetidir. Gene ayna kar
§ısında yapınız. Daha iyi olur. Kollar, 
ufki olarak yana açılacak. Bilekleri
nizi mümkün olduğu kadar geriye 
bükünilz. Bu hareket de gülle ile ya
pılabilir anıma, ellerin geri bükülme
sine mani olur. Güllesiz yaparsanız 
daha iyi. 

Fay Vre)'in giizel bir saç tuvaleti 

Saçınıza dikkat ediniz 
Tuvalet diye onları harab etmeyiniz 

Gazetelerde okumutıunuzdur, r berber, kendisini sa~ . boyamak, 
geçenlerde bir yabancı adam, saç- pennanant yap~a.k g~bı ~o~ .. na· 
ları boyayan bir sürü iliç aatmıf zik bir iti yapabılırmıt gıbı goste
nihayet bu ilaçların saçları yakan riyor, yüzlerce kadının canını ya· 
fena bir madde olduğu anlapl- kıyor. 

mıttır. Bir çok tanıdığımız kadm- Herfeyden evvel b~ ~ibi tehli· 
lann da, bilmem kaç aylık penna· kelerin önüne geçmek ıçın yapıl
nant yaptırayım derken, kimisinin ması lazım gelen çare, saçla1?A bo· 
tamamen. kel olduğunu, kimisi- yamaktan içtinap etmek, t~bn ~I: 
nin müthit bat ağnlarına uğra • maldır. Yok eğer, güzelhk!~rını 

1 dığtnı biliyoruz, itiliyoruz. tabiilikten baıka çareleri~ gost~r-
Saç kadının süsüdür. Bunun mek istiyen kadınlar varsa, bır 

için en d;kkat edilecek yerlerin - karar vermeden ve harekete geç -
den birisidir. meden evvel, muhakkak bir dok-

k /Ju lıareketi yapmak için bir baş- Bu hareket de öteki gibi bir ıeydir. 
lV, fllın.nı yardımlna ihtiyacınız olacak. Yalnız ötekinde birer kol Ue bir neı•i 

e Çare? insanın hayatta tek baıına 
lltlpeunıuacağı ne çok işler ı•ar. Elleri· makine işler gibi yaptığınız hareketi 
ltlzt karşınızdakinin ellerine yapıştı- iki kolunuzla beraber yapacaksınız. 
"ı11ız. O, sizin bir kolunuzu geriiİc- Elinize bir baston, yalıudda bir sü _ 
Cektir. Biitu·· n kuvvetinizle mukave- ü 

P rge sopcun alınız. Yalnız bir şey "ıet ederek bir kolunuzu geri götü- • 
r;ı.,.ken, gene bütün kuvvetinizle öte- var. Eger zayıllamak istiyorsanız bu 

t.r. Kırk defa. 

işte bu hareket biraz, amma pek 
az zordur. Koltuk veya bir masanın 
üzerine ellerinizi dayayınız. Ayakla
rınız dayandığınız ıe11den bir metre 
yirmi beı santim geride olacak. Kolla
rınızı bükerek başınızın ve vücudunu
zun düzlüğünü bozmadan göğsünüzü 
tuttuğunuz eı~11anın üzerine değdire
cek, sonra gene kollarınuı gererek 
düzeleceksiniz. Bu hareketi yalnız 
yirmi defa yapacaksınız. 

iri kolunuzla onun kolunu geri iliniz. hareketi çabuk yapınız. lstemiyorsa-
1(0llannızın tamamen gerilmesi şart- ı nız yavaş yavaş. Ve daima kırk defa. 

.........___ ___________________________________________________________________________________ ~~-----------

DarılmalJlnlZ ama, çok lJİlJorsunuz 
Çok yaşamak hem de genç kalmak, vücudunuzun diri 

ve mütenasip olması için dediklerimi yapın 
8u serlevhayı okur okumaz: riyeniz,, günde 1200 kalöri ile yebHirim. 

....._ Aman, bu ukala doktor da pek mükemmel geçiniyor. Sabahları, iki üç portakal ve-
tene batladı, daha geçenlerde bi- 2500 kalöri, vasati bir kalöri ya elma yer. Öğle yemeğinde 200 
le •ktaın yemeğine gelmitti, val- miktarıdır. Vücudları ile çalı - gram yağsız et veya 300 gram ba-
'-Li lcardeı hepimizden çok yedi. tanlar, meseli itÇiler ve hamallar hk, bir salata, peynir, yemit ve 

l>i:teceluiniz. arasında günde 4000 kalöriye ka· gayet az ekmek. 
li·'-k · b dar ihtiyacı olanlar vardır. Akıamlan bir çorba, peynir, . ~ ınız var. Y almz sız, e - -

111Qı d d'"'' · t ki Fakat size1 her ıeyden evvel
1 

hazan bi.r yumurta ve yemi« .. e ıgımı yapınız, yap ı arı - 'S' 

Ilı, b·k Ak · · 1200 kalörinin ne demek oldugu"' · Bizim bayanın alelaAde yedı'g"'ı' ... nıayınız. sına yaparsa -
~bu · · d b .. "k nu al'Jatmam lazımdır. Bakınız, bunlardır. Buna rag .. men çok çalı-b· , sızan tarafınız an uyu 

11'.~ haksızlık olur. Çünkü ben size dikkatle okuyunuz: fır da. Vücudu da hafif değildir. 
~ ~une olarak kendimi hiç bir 1200 kalöri iki litre süt kadar- incedir •. 
'l(ıt o" t • 5 d · dır. Yahud 160 gram terayağ, 450 - Fakat, diyeceeksiniz, insan :t a.Oı ermıyorum. a ece ıı· 

de b'Jdikleritni söylemek iddiasın gram patates, 300 gram teker, 375 lokantaya veya misafirliğe gitmez 
•tıın. gram makama, 310 gram havyar, mi, yahud da bir ziyafette bulun-

'-' t"'et, tekrar ediyorum ki ~ok 
" 1)or 
~ •unuz ve affınıza mağruren 'liU)J•· , '-f uyoııım, knrnaymız, hantal -

•)orauııaz. 

tld
8

ir inı!lna güncle 2500 kalörü 
a k ... f.d' a ı ır. Fakat "refikam ca-

140 gram zeytinyağı, 2 litre bira maz mı? O zaman ne yapacak? 
veya bir buçuk litre farab demek- Yapılacak feY, tıka baıa ye -
tir. mek, istediğiniz kadar yemektir. 

Pek tabii, "zevcem cariyeniz,, Size çok yiyorsuınız dedim amma, 
her gün bu yemeklerden birisini mütemadiyen de nefsinizi tutun 
yemivor. Ne yediiini size sövli • demedim. Ara •ITa nele .ili. onu 

Tabiatin kendisine verdiği tora veya emin olduğu kimselerin 
renkleri deği~tireyim derken, on· tecrübelerine müracaat etmeliclir
ları kaybetmek tehlikesinde ol- ler. Aksi takdirde, yukarda anlat• 
duğunu da unutmamalıdır. Hele tığımız tehlikelere maruz kalır
son günlerde her eline makas alan lar. 

Kalçaları nasıl 

zayıflatmalı? 
Kalçalannın kalınlığından ıikiyet-

çi olan bir okuyucumuz, naıd bunlan 

zayıflatabileceğini soruyor. Kalça ka -

lınlığıl. Ne yazık ki hemen bütün ka

dınlanmızın kalçalan fazla kalımdır. 

Halbuki kalçalan tabii bir tekle koy • 
mak gayet kolaydır. Elverir ki §Unlan 
yapımz: 

Sabahlan kalkınca, giyinmeden ev
vel ayakta durunuz. Ellerinizi kalçala

nnıza koyunuz. Bir ayağınızı, dizinizi 

bükerek, ve öteki ayağınızı bükmeden 

mümkün olduğu kadar yukan kaldm -
ruz. Sonra, gene öteki dizinizi bük -

meden ayafmızı ıiddetle ileriye fırlah

nrz. Bu hareketi, bir ayağınızla yirmi 
defa, öteki ayağınızla da yirmi defa 
yapmız. 

körletebilir, patlıcan dolmasından 
kaymaklı iki katlı ekmek kadayİ· 
fine kadar yiyebilirsiniz. Fakat 
her gün için değil .. 

Şurasını da söyliyeyim: 
şimdi bir çay modası var. Prensip 
itibariyle her çayda puta yenir .. 
Halbuki pastanın kalörisi kuvvet
lidir. Biz, evde, "saat bet çayı,, 
yapmayız. Yapmak mecburiye • 
tinde kalır veya böyle b:r çaya gi
dersek, aktann yemeğini yemeyiz. 
Çünkü evvelemirde, çay için saat 
5, pastaları, tekerlemeleriyle, ak
pm ve öğle yemeğine pek yakın
dır. Esasen saat beıte bqbyan bir 
çay, ekseriya saat altıya kadar da 
sürer. Dediiim gibi, o gün akıam 
yemeğini yemeyiz. Böylece hem 
vücudun kuvvetini, hem de mut
fak masrafını iktısad etmit olu-
ruz. 

DOKTOR 

Ilelen Hags Amerikalı sinema ar
tistlerinin en kibar ve asilidir. Kendi
sine güzel denemez, fakat tavurları 

ve giyini§inu kibarlık vardır. Onu 
burada beyaz çiçekli lacivert krepten 
bir nkanm t>lhi.aesi ili! nörüuor.aunıu.. 



Sovyet Rusyada tay- •• - -
yareellik ne halde? UÇ gazete muhabirinin· 
Komşumuz tayyareden her sa- heyecanlı maceraları 
h~da istifad~ yolun4 bulmuştur Gazetecilerin, duydukları he-

Gerek harp ve ıerek tıcaret iye tayyareleri de icat edilmittir d • e 
noktai nuarmdan S~vYet Rutya k~ bu~lar fevkallde ehemmiyetli· yecan 8 sızler ıçı•n havadı•sdı•r 
tayyare hutuıunda dünyı.nm en dır. BılhaHa orman yanımlarında 
ileri hükiim~tidir. Ucauz bucakıız pek büyiik faydaları görülen bu 
Koca Ruıyanm hudutlarını ve t~ tayyareler yangını bir nevi ıaz 
birlerini birbirine b&ilıyan en e- neıreden bombalar vaııtatıyle 
m:n ve en teri nakil vaııtalan tay· söndürmektedirler. 
yarelerdir. Sovyet tayyareciliğinin bir hu· 

Ruıya.da muhtelif aeneleTde ıuıiyeti de tayyareye verdiği hü· 
tayyarelerle nakledilen yoJcu ve yiik iÇtimat ehemmiyettir. 
eıyanın miktarları ıunlardır: Sovyet Ruıyada tayyare cemi· 

1928 de 7022. tayyare ile 10000 yellerinin tam 13 milyon i.zasr 
yolcu, 85 tayyare ile 50 ton. vardır. 

1932 de 27,200 tayyare ile 1933 te 815 tayyue klubü var-
30,000 yolcu, 447 tayyare ile 500 ken bu adet 1934 te 900 e çıkmış· 
ton. tır. Bunlardan 90 nı yalnız para• 

1934 te 51,620 tayyare ile ıiit~ülere aittir. Soryet para§ütçü· 
60,000 yolcu, 2572 tayyare ile leri dünyanın en çüretkir ve ma· 
2062 ton. bir para~ütçüleridir. 

Yapılan planlara ı5re bu mik· Sonra t~yyareçilikte yalnız er· 
tarlar 1937 senesinde f(>yle ola· kekler değil, kadınlar da çok e

caktrr: hemmiyetli muvaffe,kiyetler gös· 
85,000uyyare ile 665,000 yol· terıneie batlamıtlardır, Dünyanın 

cu ve 68,000 t.yyare ile 25,000 hiç bir yerinde ' Sovyet Ruayada 
ton. olduğu kadar ~ok kadın tayyareci 

Bugün dünyanın en büyük to.y· yoktur. Ve b-qnlar erkeklerden 
yareıini de SQvYetler Y•P~ntlar- kat'iyyen f ar'k•ız bir mehf,ntlt1 
dır: Makalın Corki iımi verilen tayyarelerini idare etmektedirler. 
bu tayyarenin evaafı ıudur: Bundan ba,ka bir çok büyiik 

Bu büyük devin bir ka.nadm· tehirlerde halka tayyarecilili an• 
dan öbür kaııadm. kadar Jenipli· latnıak ve aevdirme'k için huıU1t 
ii tam §3 rnetre4ir. U.Aml~jll yerler yaptlmıttır. Burada lıalka 
39.5 metre ve Jiik.•ekliii 10.6 met redir. ellenceli bir tekilde tayyarelerin 

hir çok huıuıiyetleri anlatılrr. U· 
Hepti birde!\ 7000 beygir kııv· fak mikyasta tecrübeler g8ıterilir. 

vetinde motörü Vilrcfır. Elli ton 
yükle vo 76 yoku ile ıutte 260 Sovyet Ruıya bu gidltle yakın 
kilonıelre yapm..k ıartJYle hi~ bir istikbalde tayYare hususunda 

bütün tahminlerin fevkinde ilerli
durmaa~n 2000 kilometre meıafe 
katedebilir • yecektir. 

Motörlerinin aitr.r kanatların-
da, ikiıi eau ıövdededir. 

Kiralık kahve . 

Y akac~ Köyü büyült kahveha· 
ne•i iki ıene müddetle kiraya ve.o 
rilecektir. Taliplerin 17 - 1 -
935 tarihin~ kadar Kariyei mez • 
kure muhtarlıima müracaatlan. 

Bundan \.)Mka Mt.kıim Gorgi 
tayyareıinin ka~tlan, üatü ve di· 
ğer büt\in harici kıfımları yeni İ· 
cat edilen çok hafif ve mukavim 
bir maden halitaıiyle yapılmııtır. 
Tayyarenin içi de çok mükemmel· 
dir. Gayot rahat koltuklal', gezme 
yerleri, yatmak için hufusi kama· 
ral-r, büfe, ııuk ve aoğuk ıulu ........................................................... . 

Gazetelerin daha .çok •atıldığı lan yeğeninin ki araarnda pek 
yerlerde, beynelmilel ajana ha- benzerlik olduğu ve bu benzerlik
berlerinden baıka , huıuıt mal~ ler, mektupta tafsilatla yazılmıt
mat ta edinebilmek için, gazete tı ... 
aahipleri, muhabirlerini, kilomet· • • • 
relerce meaaf eler ötesine, hey~ 

1 

Gazete muhabirini ıaıırtan va· 
canlı hldi•e yerlerine ıönderecek ziyete bakınız: 
bir vaziyettedirler. 1) mektubu gönderen adam 

Meseli tngilterede bir gazete, yeğeninin, bir mağazada müdür 
en aıalı ıünde 300,000 ıatar .. Bu olarak bulunduğun" ve buradaki 
1,000,000 küsura çıkınca, gözü· 
müzde oldukça ehemmiyet kazan 
maja baılar. 

Bir milyon küıur okuyucu, bir 
ıaıete için çok mühimdiT. Fakat 
bu, iki milyona, üç milyona çıkar· 
sa ne dersiniz? 

Evet... Mesela lngilterede, 
gijndelik ıatışı üç milyonu, hatta 
geçen gazeteler vardır. 

Bu gazete, Londradan derhal 
Viyanaya, bir hadiseyi ~kip için 
hususi adamını gönderebileceği 

gibi, icap ederse Afrikanın cenu· 
buna da tayyare ile gene bir adam 
salabilir. 

"' .. 
lnıiltereyi ele almıtken, orada, 

önce tehir içinde baılıyan bir ha
ber alma vakaıını ve bunun heye· 
canlı ıeçiıini anlatalım: 

Sonra, ıhiri Pariste Stavis .. 
ki'nin karısyJe mülAkat, öteki Vi .. 
yanada ı,çen Şubat ayındaki ih· 
tillli an)atıtt•n ibarot olan iki ay· 
rı muhabir maceraaını. birer birer 
verebiliriz. 

BütUn dünya matbuatına da 
artık kabak tadı veren, Londra
nın, bir "bavul cinayeti esrarı,, ol· 
duğunu aiz de biliyonunuz. 

Bu cinayet iki taneydi. Yani 
iki ayrı bav\11 içinde iki kadn ce
sedi liılunınuıtu. Bunlardan bi
rincisinin bulunmaıından henüz 
bir hafta g~memiıti ki, lngiliı 
aa:ıetelerinden birine bir mektup 
reldi. 

Bavulda bulunan, kolları, ka· 
faıı kesilmit cesedin, 3 aydan be· 

ıargı kliıtlannın iki türlü oldu
ğunu yazıyordu. Bunlardan biri, 
bavulda bulunan ceaedil\ ıarılmıt 
olduiu K(lbve renıl kiiıttı .. '-

Acaba kız, o muydu? 
2) Bavuldaki kız ceıedi bir çe

ıit iple sardmııtı ki, 'bu İp ancak, 
bu mektubun sahibinin kaybolan 
yeieninin bulunduiu mağazada 
ıatılıyordu. 

3) Sonra, bavuldaki cesedin sa 

rıh olduiu kahve rengi ki.iıdm 

üzerinde öbür yanı kesilmiı olan 
yalnız "F ord,, kelimesi okunuyor
du. 

Mektup ıahibi diyor ki, "ye
ğenimin çahftğı yerde iuninin ıo
nu (F ord) la biten bir §ehirden 
paketler gelirdi!.. Acaba, arada 
bir münaıt..• Jet var mıdır?,, 

banyo, ~lhuıl tam bir iıtirahat İ· 
çin ne li.zımaa htpıi vardır. Bütün 
bunh~r elektrikle ve ıayet modern 
bir tarzda bazırlarnnaktadJr. 

Aypi zamanda ta11are~e dai· 
mt olarak bir dok\qr ve bir de ec· 
zacı l>ulunmgtadır. 

üUel ue ölr~~z 
ÇOCUK 
Müsabakamız 

• ri ortada olmıyan kendi yeğeninin 
cesedi olduğunu zannettiği - bir 
ad~ tarafından - yo.zıhyordu. 

4) En nihayet, kaybolan kızın 
vücudundaki bir takım doğum i· 
~aretleri ileri sürülmekteydi ki, 
burası da şöyle anlatılıyordu: 

So•yet Ruı7adl! t.mreden her 
u.hada aıamt ıurette İttif ade e• 
diJmoktedir. 

Harp vo ti~r•tten maada 1 
•Por, HY&h•t, ilmi t.crübeler, zira 
at, herhanıi bir felaket anmda 
ya~dım, tıbbt yardım (bir yere 
doktor, cçıa veya huta latımak 
ıihi), harita, keıfiyat yeqire. 

Resimlerin neşri bir 
kaç güne kadar bite
cektir. Ondan sonra 
müsabakamıza yaıı
lan küçüklerle aile
leri davet edilerek 
mütehassıs doktor
lardan mürekkeb bir 

Bunun üzerine bittabi derhal 
cinayet muhabiri ite başladı ... 

B\J vak'a, gay•t meraklıdır. Ga· 

1 
zetenin yazacağı ıeyler, pefiıtde 
ko§tuğu vakalar arasmda hazan 

İ umulmıyacak derecede ıaıırtıcı· 

il 1 ı arı o ur .•• 

fakat ıunu dütünün: 
Bir meçhyl ceset var. Ne zabı· 

ta, ne bir gazete muhbiri, bu iti 
halledebilmit ve esrarı a~cak bir 
!CY yaıabilmiı değillerdir. 

"Beniın yeğenimin kolunda 
doğduğundan beri bulunan bazı 

lekeler, benler vardı. F"kat bavul 
d"' bulunan cesedin kolları kesil
mit bulunuyor.,, 

Bavuldaki cesedin kollafının 
kesilmesi, acaba, bu İt•retlerle, 
bu ceıedin kime ait olduğu tanı· 
nır korkusundan mıydı!, 

Gazete muhabiri için, 3 ay Ört' 

ce kaybolan kızın derhal anne•i· 
ne ;itmek ve hadiseyi tam kayn•· 
iından arqtırmak icap ediyorud· 

• • • 
Gazeteci, bu hadiseyi kimseY0 

ıöylememit ve süratle, kaybol•" 
kızın, apnetinin evine atrlmı9tı. 

Gözlerinde, bir ıün sonra aa· 
zeteaindo çrkacak oaln ve hiç bir 
ıuetede bulunmıyacak hıza erİ" 
tit zaferi parlyordu ! 

Bunu bulmakla yalnız gazete
sine, okuyucularına meraklı bir 
havadis getirmekle kalmıyacakı 
zabıtaya ve bir hakkın meydan• 
çıkmasına da yardnnı olacaktı. 

Kızın annesinin evi Londaray• 
yakın bir §ehirdeydi. 

Oraya en hızlı vesaitle gitti. 
Kapıyı açan bir kadındı. 
Kadın ağhyordu. 

Gazeteci kendini tanıtarak içr 
ı·iye girdi. 

Kadının ağlamasında bir gay• 
aaaaaaaaaaa( b m m mm m mb 
ri tabiilik ıörmemek lazımdı. 

Kısının kolları ve bacakları ket 
silmeıi, bir ana için ne büyük fe
lakettir ! 

Kadın allaya ailaya gazetec:~
ye bir kliıt uıatarak: 

- Tam üç aydır, dedi. Tam üç 
aydır üzüntüden mahvoluyo1'uJ1'1• 
itte buıün nmayet hu ıel· 
di !. Tanrım, ten Dana n ka'aa 
acıyon1.1n f .,, 

Bu kliıt, üç aydan beri ortadaıt 
kaybolan ve 'bavulda bulunan ce" 
ıede pek benaiyen kızından gel· 
me bir mektuptu. 

Şöylo yazıyordu: 

"Anneciğim. Bavulda bulunan 
ceset benimdir zannedeceğinizİ 
biliyorum. itte onun için bu mek· 
tubu yazdım ... ,, 

Kızın tevinçten hıçkıra hıçkır• 
ağhyan annesi, 9af1rm1f ıazet• 
muhabirine, bu yazının, kendi kı" 
zının el yazıar olduğuna ve on\J 
pek tanıdığına üıtüıte teminat 
vermekte devam ediyordu. 

Gazeteci, bu neticeden müte• 
esair olmadı ... 

Bu hadisenin bu yanını d&ı 
böylece gazetesine yazsa gene bir 
havaditti .. 

• • 
Pariı ue Viyana gtızete mu/ı(t 

birlerinin harıadiı P"fİntlc büyii~ 
tehlilreli maceraforını hemen bal 

ardınJcın yaz:acağı~. 

r 
Son Pariı ta-mre aerıiıinde 

tam~en yorli Pl&l ol•n SQvyet 
tayyareleri bü_yijk bir allka gyan· 
dırmııtrr. Bu t._yyarelordo fe~nin 1 
bütün terA1"1dıi ıöriUtb:Hyordu. 1 
Bunların arunda bilhNıt, ıırf zi· J 
raf sahalarda kuUarım.k i~in ya· i 
pılanları en fgla naıarı dikktti i 
ceJbetmiıtir. Bunlar ıaatte yiiıler 
ce hektarhk araziJo tohu.Jn •erp· 
mekte, topralı ıübre1eımekte, siv· 

jüri tarafından kü
çüklerin seçimi yapı
lacaktır. Bu seçim 

Derken bir&ün bir qlektup i•· 
lerok kolları ve kaf ast keıilmit kız 
ce9edinin hüviyetine dair ıize bir 

8 1911 dl ~ "' " k"' 111111r 11nısııo11z 11.: 

ri a:nek gibi haıareleri öldürmek 
için zelıirli ıazler salıvermekle· 

dirler. 'Yapılan bir heu.ba göre zi
rai ıaitada 1 O 000 adamın yetmit 
gilnde yaptıkları bir iti tayyare 
bir ayda yapabilmektedir. 

Bundan baıka yeni bir tip itfa· 

önümüzdeki 

PAZAR 1 

sün~ BRoğ~n~ ı' 
Sineması salonunp 
da yapılacaktır. 1 

1 ............................................................ 

ip ucu veriyor .. 
Ne yaparsınız?. 

e·uabi, önce mektupu adama· 
kıllı okumak ve bunım bir blöf o• 
lup olmadığını kestirmek lazım
dır. 

hte bu lnıiliz ga~ete muhabi
ri de öyle hareket etti. 

Bavuldaki cesedin "fethi mey· 
yiti., yapıldığı aırada, tespit cdi· 
len evsafla, üc av evvel kaybo - ' 

Bir kitabın ömrü 
bir insanın ömrün
den daha uzundur? 
'Dün ve Yarın,. terelirne 
külliyatı hiç ölmiyecek eser
lerdir. Bunları mutlaka kü-
tilpaneniado bulundurun\!%. 
Abone yuılmalda hepsini 
birdel\ f aydahca almıı olur • 
sunuz. 



. HABER - :Alrtam Posta. 
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Gülmek yalnız insanlara mı 
mahsustur ? .. 

Haqvanlar da güler mi? Bazıları evet 
bazıları haqır diyorlar ama.. L.M .. · ;,;;;;.,.,ın bozan böyle zo metregegiikaeldliiaörül11 .. ,1< .. 

z
4 1 

•: u:r !JU~ arabasının atıdır. Bo
"ltl '11rış bir otomobilin karşısına ge<;

ı. 011llnla alay ederek gülüyor. 

b' Fakat gülmenin ne olduğunu 
le ır &Özden geçirelim. Lugate ba-

i~ rülmenin ıöyle tar:f edildi· 
•tıı Do·· •• "A • b" . 'b· o ruyoruz: m ır neıeyı 

ddiı-en b d ·· ·· ıt·· k t , azan a guru u çı a-
~ a'" ti gızın ve dudakların hareke . ,,. 

, .. 8u tarife göre dudaklarm ve 
trzın .. .. l .. k k h k ti &uru tu çr arara are e-
ne aiilüt denilirse, ve gülüt te a-

lli 'bir ne . b"ld" ·1· . . .. .. "1 fenın . ırı ı§ı ıse, sozum 
l~iıten hariç, bir eıek dudak • 

1 ve ağzını oynatarak garıp 
~ler ka d ... hiJd· . çı r ıgı zaman neıesını 
Q ırıyor, yani gülüyor demektir. 
ı 'U takdirde de ya "gülmek :nsa~ i:a. haı,, bir ıey oluyor, yahut ta 

~i"-nın gülütü ile, eıeğin -affi
!c ·~~- llıağruren söylüyorum. Çün · 

l.i Jtel" b 
'llıd lıme udur- anırması ara · 

a bir fark olmuyor. 
8ir ç k · dt1hrı 0 ınsanlar hayvanların 

~ •drklarmı, zekaları olmadı
,ın, z 
ct· aıuıetmekte hala devam e • 1)orJ . 
tııı ar. Bır krıım da, hayvanla-

'lti~~l~ı~ inı"yaklan ile hareket 
9lifti zannederler. 

,. tfettdisinin d". ·· ·· ·· .. ~~ eve onuıunu ııçn-

etrafında dolqıp yerlerde 

Bn gü:cl sinema yı ltlt=ları bu y ii 

len, sevimli aslan yavrusu kadar t"a~ 
na yal:ı:: mıdır? 

ı u t• .. ı.ara dıılJ ı ! ı:.ueı ııcı etı:tı•, ı

ne ı·urarak l•atılacak gibi gülen, gül
mekten kırılan bu ayı, acaba bizlere 
mi gülüyor? 

ti. 

Alimler yalnız hayvanlann de
ğil, nebatların bile hisleri, tıpkı 

' .ı.,, (;,Cı,, UCo •ht'ıl UU Vll ı.t:t..' uı1 JJ.I• 

rikada yaşar. Bu resim bir aynanın 
karşısında iken alınml.§tır. Hayvan, 
aynada gördüğü aksinin siyah çizgili 
bir beyaz ata mı. yoksa beyaz çizgUi 
bu siyah ata mı aid olduğunu düşü-

1 

nüyor ve kendi lıaline gülüyor. 

insanlar gibi fakat kend~lerine 

mahsuı yaf&Ylf tarzlan oldukla • 
rmı ispat ebnitlerdir. 

Bütün bunlan bildikten sonra, 
insanlar kendilerini hali. bütün 
mahlukabn hakimi zannederlerse 
buna, hayvanlar, res·mlerimizde 
gördüğünüz gibi, hem de katıla 
katıla gülerler. 

Geçende Londrada büyük bir kağıt deposundan yangın çıktı. depo, 
yandı. Bu yangının manzarası, emsaline az rastgelinlr bir manzara 
tefkÜ etmiştir. Depoda bulunan karnaval mevsimine mahsus ince, u
zun kağıUar, ıerit şeklindeki kağıtlar, alevden yılanlar gibi kıvrıla 
kwrıla havaya doğru uzanmış, yangın manzarası. adeta bir karnaval 
gecesini gözönüne getirmiştir. Resim, yangın gecesi alınnuıtır. 

~:;~'• 
• 

- ~ 

l ı 
l DENiZ 

facı al arı 
Tevfik Fikret, denizin durgun \ mağa ıuıamıf, ~ ~ay~y~ .v~sıl ol

sularının altında gizlenen hırçın mak İç0n de dehrmıt gıbı ıdı. Dur
tabiatini bize tek bir cümle ile ne madan bombardımanına devam e
güzel tavsif etmittir. Bakınız e - diyordu .. Sulann çılgınlığı korku 
debiyatı cedidenin en büyük ıairi verecek bir hal alımttı. Sul~ _sel
denizden bahsederken ne diyor: lere çarparak albnıt metre ırtıfaa 
"Deniz kadın g:bidir hiç inanmak kadar çıkıyor ve bu yü~~klikt~n 
1 h t 1• •te• onun hırrın ve toz halinde yerlere ıerpıhrken bır o maz a .... ,, S' 7 d B 

b• t b"ıatı·nı" bize bütün mina• ıis gibi ortalığı kaplıyor u. u 
asa ı a ' • . • h k k"l ·ı 1 •An kurvetli bir ifade! öyle kesıf b .r ııı ta a ur teı ı e-
ıı e an aı.o. • • d h" b" 

Latif bir yaz gecesini gözünü- dıyordu kı arum an ıç ır teY 

zün önüne getirin. Farzed:niz ki gözükmüyordu. 
Boğaziçinde bir yahmn pencere • Pek çok defa böyle fırtınalı 
sine oturmuf çartaf gibi sakin günlerde, gemiciler gözleri önün
denizin üzerine akseden mehta- de cereyan eden facialara uzak
bın kıvıl kıvıl oynadığını seyredi· tan seyirci vaziyetinde kalmaktan 
yorsunuz. En ufak bir tıpırtı bile batka çare bulamazlar. Hayatla• 
duyulmuyor. Sular ay ıtığmm do- rmc\an fazla sevdikleri gemileri • 
nuk ziyasına bürünerek l&llki de· nin kyalara çarparak mahvoldu • 
rin bir uykuya dalmıt gibidir. O ğunu göz yatlar araamda seyre• 
ne ilahi ıükUnet, o ne tatlı ve zev· derler. Felaketin doiurduğu acı i
kine doyulmaz bir manzaradır!... le ne yapacaiını tatırmıt ağla. 
Bir de fırtınanın teairile onun ku- kta özleri •itmit fakir bir ge 

h 1. · k"" ·· ek trafa ma n 1 T 
durmut a ını, opurer .. e . . mici ailesin ~n hazan çamurlar içi· 
deh•etler saldığı azgın gunlerını d" .. k.. d tt•v• - ··ı·· 

-ı ne ız ço up ua e ıgı goru ur. 
hatırlayın. Korkunç dalgaları_n Ö 1 • d k" tahta par~atarı 3a11a 
birbirini kovahyan canavarlar gı· d~ erml e ı"k" 1 kma )l!km k"" ka 
bi ıahildeki kayıklara çarp arak un on ara ı ı o e e • 

ıiddetli tarakalarla köpükler için· 
de dağıldığmı tasavvur edin !.Her 
ikisi arasında ne büyük bir tezat 
d v•1 ., 
egı mı •• 
Denizin ne derece tahripkar bir 

kuvvet olduğunu ve ne büyük fe· 
laket ve facialara sebebiyet ver
diğini iyice anlamak için fırtınalı 
günlerde sahilden etrafı ıeyret· 
mek kafidir. Görülen manzaranın 
dehıetine adeta insanın inanamr
yacağr gelir. Deniz sanki e~raren• 
giz bir kuvvetin tesirile engin uçu 
rumlardan fıtkırarak, taşmak, her 
teyi yıkmak, boğmak iıtiyomıuf 

gibi görünür. 
Limanlara aığninnt olan gemi

ler bile sallanır, halatları gıcır• 
dar, tahtaları çatırdar. Bazıları 
demirlerini tarıyarak enginlere 
doğru açılırlar. 1896 da . mülhit 
bir su dalgası Penmarc'h da balık 
çr gemilerini sahilden 600 metre 
içeri atmııtır. Sahile düşen balına 
balıklarının cesetleri gibi gemile· 
rin tarlalar içinde yatan enkazı 
tüyleri ürperttiren bir manzara ol· 
sa gerek. 

Fırtına hazan o derece ı=ddet-
li olur ki hiç bir tazyikin yıkma • 
sına irtimal verilemiyecek meta • 

' zanc:lıran biric"k teknelerinin bu· 
gün ellerinde kalmıt enkazıdır ..• 

• 
Denizin önüne geçilemiyen bu 

hırçınlıktan ile, küçük yaştan be
ri mücadeleye ahımı, yağırz yüzlü 
gemiciler teknelerini o kadar le· 

verler ve ona o kadar bağlıdır!ar 
ki onun mahvolduğunu görmek -
ten ise ölmeği tercih ederler. 

Karada bulundukları sırada 
birdenbire çıkan kasırganın tek -
nelerini açıklara sürüklediğini gö 

rünce bir anda herteyi unutarak 
yalnız onu kurtarmak gaye.ile 
kendilerini muhakkak bir ölüme 
ıevkedecek oaln kudurmuf deni · 
2e attıkları ve bir daha buluna• · 
madıkları çok defa görülmüflür .• 

Bütün hayatları f rrtınalarla di· 
dinmek ve boğutmak ile geçen bu 
zavallı fakir ve per:ıan gemicile

rin ebedi m~dfenleri bile belli de
ğildir ki arkalarına bıraktıkları 
yetim çocukları, dul karılan vey• 
ihtiyar anneleri b"r gün mezarla· 
rınm baıına· gelip onlarm istira • 
bati ruhu için dua edebils"nler .••. 

S.Karsan 

nette yapıldığı zannedilen muaz • . 
zam su setlerini bile bir anda çök
türüverir. 

Cherbourg au seddi ki -dün · 
yanın en metinlerinden biridir. 
1866 da çıkan kasırgada büyük 
hasara uğramıttır. Dalgalar iki 
üç bin kilo ğırlığındak~ tatları sö
kerek 8 metre yükr~klikteki par • 

1 
maklıklarm üzerinden rrht!1Da at
mıthr. Bu cesim taşlar rıhtımın Ü· 

zerine düıerken fırtınanın gürül • 
tüsüne kantıarak bir volkan gib; 
patlıyordu. Tabiat adeta insanla· 
rm kurduklan bu metin eseri yık- i 



Marmarada zeıiCıe , Dr. Kondon'la Bitler Sar vali .. 
yüzleştirme • • devam ediyor Mezarda işidilen Uk· Sllll seçti ! 

(Btlf taralı 1 incitle) 
15 evlik Tmla köyünde iae 13 

ev yıkdmıt, aailam olarak ancak 
tek bir ev kalmıttır. 

Y ukanda isimleri ıeçen nahi
ye merkezi ve köyJer içinde Gün
doidu köyünde b=.r kadm, Aama
hda bir kadın enkaz altında kal-
mıt ve ölmüşlerdir. Paplimanın· 
da iki kiıi bacatından yaralı, 
Harmanlıda üç yaralıdIT. Bir ka
dın da batından ve ayaklanndan 
ağır yaralıdır. Poyrazlıda 30 ko
ve altı sığır yaralıdır. Diicr köy
lerdeki ahval henüz kat•ı surette 
malUnı deiiildir • 

Bundan baıka 41 haneU olan 
Asmalı '""·amen yıkılmıtlır. Ay
rıca yan1tırdan yedi ev yanmıştır. 
Ekinlik adasındaki köyler de ta
"D&men yıkılmııtır. 

160 evlik Avta (Türkeli) bir 
ev müsle:ına, tamamen yıkılmış • 
tır. 

Arablar (Yeğitler) de 41 ha • 
ne kiı:ıiJ"!n, 97 haneli Narh kövü 
31 hanesi ve ilhan (Herek) de is 
h~r.e :nkı!!..,Jftır. Ocaklar (Kon • 
ya) köyünC:e haaaral azdır. 

• • • 
Erde_k ~aymakamı Esad, hü • 

hmet: doktoru Mustafa · LCitfi, 
jandarma kumandanı lbrab:m, 
belediye fen memuru Adil, Milli 
Emlak memunı Nuri aanınbdan 
iki gün sonra Marmaraya hareket 
etmitlerdir. Efyevm hütüiı ada • 
larm iaşe ve ebaneaini temine Ye 
balkın heyecanını teıkine uirq • 
maktadırlar. 

Vali Salim, dahiliye heyeti tef.. 
tffi~ ~ JHpi, ıaülkiye müfet· 
titi Orhan, Bilecik mebuıu Hay • 
reddin, 11hhiye bat müfettiti Fu -
ad ve Balıkeair ııhhiyıe müdürü • 
nün '1Jaresinde 3 doktor, S ııhhi • 
ye memuru adalara gitmiıler ve 
bugün dönmütlerdir. 

Erdek belediye reisinin 
fzahatı 

Erdek belediye reiıi Selihad
Clini:ı bugüne kadar felaketzede
lere kartı yapılan yardımlardan 
ve feliketzedelerin Bandırma ve 
Erdekde iakinlanna dair verilen 
yanlıt haberlere hakikati söyle • 
diklerini ili.ve ediyorum: 

Bugüne kadar felaketzedelere 
Erdekden Hı bhıden fazla ekmek 
ıönderilmi§, a~ca kn4c çuval un 
ve miktarı kif'ı eczai tıbbiye ve 
cüz'i miktarda mum, kibrit 1evke
dilmiftir. 

rinde ka1mata azmetmitlerdır. sftrilk ciğer öksUrilğil (B"' taralı ı incicle) ıirmesine müsaade edeeekt;r. 
Bazı ıazetelerin yazılarına pek de değilmiş?.. Bu nüshada, yarın neticenin i- kumetçe istenilmiyenler bun 
inanmamak gerektir. li.nından ıonra halkı iısizliğe da- müstesnadır. 

Tayyareci Lindbergin çocuğunun 
Yeni zelzeleler kaçırrlrb öldürülmesi hadisesi, muha· ~et eden bir yazı vardır. Müşte- Bern, 14 (A.A.) - Ha"" 

Adalarda ufak tefek aa.rııntı • •eme edilirken, suçlunun vekili, bu rek cephe mentublarmın da ay- jansı bildiriyor: 
lar devam etmektedir. Gelen yol- 1 defa mahkemeye bir kadın getrimiş ni suretle hareket etmeleri muhte- Rey vermek için aile.iyi• 
cularm aöylediklerine ıöre dün ve bu kadın, fidyeinecat parasını me- mel olduğundan salı günü polis ı-aber Sar'a gelen Alman 
R d zarlıkta suçlu llaatmaua verdiğini kuYVetleri pek mütkül vaziyette Viyana elçisi Fon Papen it 

utya a yeniden yedi zelzele kay- .. i>,·JemiE. doktor Kondonla yüzleşti· 
d d ·ı · · E ı 1 b .;;v" • kalacaklardr. Fener a)aylan yap- Telgraf ajansma beyanatta 

e ı m·!tır. vve ce çat ryan ı- rilmi~tir. 
:.- mak irin bı·...,.ok mu""saa..ıe ı"•tekle- narak bu plebı"sı"tı"n netı"ceye 

naludan ikiai yıkı? ı ntlır. İnsan Mis Koren adlı bu kadın iç.in dok· 7 
• -Y ~ " ' 

zayiatı yoktur. tor Kondona: 
ri de vardır. HükUınet komisyonu- Avrupada ya barıt veya harfı 

Bugün de Avıa adaamdan dört 
yaralı gelmi, ve Bandınna hasta
nesine nakledilmiıJerdir. 

_ Bu kadına sen iki mektub vere- nun, karara itaat etmeyenler hak· kirlerini heslemit olacağmı 
rek yazının fidyeinecat mektubu üze· kmda r.>olisin müdahaleye mecbur m · f ve fakat nNice hakkında 
rindeki yazılara benzediğini söyleme- olmaundan çek"ne e'.{, b:ı müsaa- . minlerde bulunmaktan 
din mi? delen vermeai ihtimali mevcud- trr. 

- Hatırlaouyorum. Fakat _bu ka· d 
Vali Bay Salim:n riyasetinde 

adalara giden heyet tetkikatını 

ikmal ederek Bandırmaya dön • 
müttür. 

Klmll Akman 

Ankara, 14 (A.A.) - Hilili

dın bir defa Madam Buş isimli bir ur. 
arkadaşiyle evime gelmişti. Bomb• d~poau bir adam 

- Pek al~ Madam .liuş·a, çocuğu Meçhul bir a:.!am ıaat 21 bu -
kaçıranların dört kişi olduğunu söy- çulda Nazi fırkası merkezinin bu-
lemedin mi? lunduiu otomobil klübüne bir 

- Hatırlamıyorum. bomba atmıt ve bir kitinin yara-
Suçlu vekili bundansonra, sorgu-

larını daha çoğaltarak, mezarlıktaki lanmaıma aebeb olmuıtur. Bu 
, öksürük sesine yaklaşmış ve işittiği meçhul adam kendiıini tutmama

Hilil" ahmer evvelki yardımla- öksürüklerin sonradan gelen bir ök· lan için etrafa atef ederek kaç.ma-

ahmerden bildiriliyor: 

ra ilaveten yer aarsllltqında zarar süritk olub olmadığı hakkındaki fik· ia bqlamqbr. Kurıwılar hiç bir 
gören yurddaılara pandırmadakı rini sormuştur. kimaeye iaabet etmemittir. 
tevzi memuru vaataıiyle yeniden Doktor Kondon bunun bir ciğer 75 yqında ihtiyar bir kadın 

mtırabı olmadıtı cevabını vermiştir. 
beı bin lira ve evvelce gönderilen Okuyucularımız hatırlarlar ki, rey verirken teeasür ve heyecanın 
250 çadıra ilaveten yeniden 150 şimdiki suçlu Hauptman, kendisinde dan ölmüştür. 
çadır ile evler.i yıkılanlarm evleri- bulunan fidyeinecat paralannı Fişer Ludweiler'de komünistlerle Al
nin tamir ve inf&ıma aarfedilmek isminde hlr adamdan aldığını söyle • man cephesi taraftarları araamda 
üzere Bahkeıir valiıi emrine on miştir. Fişer'se, veremden Almanya- kavgalar olmuııa da yalnız hafif 

1 da ölmüştü. yaralılar vardır. 
bin lira ıönderi m=ttir. · Fidyeinecat istiyen mektuba "Con,, 

imzasını atıb mezarlıkta parayı al • Komüniat cephesi üyelerinden 

Küçük itilaf mak f~ doktor Koadoa11A karpsma olduğu aöylenen Pol Levi adlı a-
9k&n meçhul "Coa,, un, Fişer oldup damm eneliai alqam Sarlui'de 

(B"f ı.ralı ı incüle) iddiası ileri sürülüyordu... teyJdf ohmdufa namen haber ve-
Fişer 1933 Martında ölmüştü. riliyor. Bu adamm evinde 8 bom-

mizde komıu milletlerle dost ge- Suçlu vekili sonra şu suali sordu: ba, 200 el kum.baraaı, 30 kilo da 
çinmeğe çalıtacajız.,, cümlesini - Bronx mezarlığı civarında bir 
aöylemi§tir. otobtisde giderken Hauptmanı gördii· dinamit bulumnuftur. 

iflntl söylüyorsun. Niçin onu yakala,. Saır'dakl yahudller 
Ll...t'ia Roma Myahati ela Xu• _.... p.ı11ıu..._ 11• olllCllk?ı 

goılav gazetelerinde büyük bir - Vesaitinakliye ' Londra, 14 (A.A.) _Bay Hit-
ıükıltla karıdanmıttır. Gazeteler - Bir kadın muallide ~§1 vazi. lerin Sardaki mümenili ve Sarın 
yalnız aldıkları ajanaları neıredi- yetinden dolayı seni bulundatU mek muhtemel valiıi olan Bay Burckel 
~orlar ve hı",.. bı"r mu""talea ı"la .. ve et tebden bir başkasına nakletmifler, S d ~· ~ • doğru muı ar a Nazi aleyhtarlarının istik. 
miyorlardı. Doktor Kondon burada hiddetle • bali hakknida Deyli Meyl'in hu • 

Nihayet Uval Musolini ile an. nerek, ithamı fnklr etıniftir. aul muhabirine beyanatta bulun -
laıtı. Ve Romada bir itilifname Suçlu vekili, doktor Kondoaa BO • muftur. 
imzaland. Bundan sonra Milletler ruşturmaaı bittfiini söylemi§, 80lll'a Burkel Sar'lı 4.000 yahudi hak· 
Cem!yetinin konaeyine ittirak et • suçlu Haptmanm karakolda 'ftl'diii kmda töyle diyor: 

bir ifadenin münakaşasına seçilmit-
mek üzere Küçük ltilif Hariciye tir.. "Bunlar tamamen Alman ya. 
Nazırları Cenevreye doiru hare· Yeni t•hffler getlrlll,or budiler:Uin tabi oldukları muame-
ket ettiler. Ve Lubliyana denilen Flemington, 14 (A.A.) _ Nevyork- leye tabi olacaklardır. Vatanper-
yerde her üçü birleterek dört saat Ju bir polis hafiyesi ile Hauptmanın ver yahudiler hakkında hiç bir 
kadar konuttular •. Ve bundan aon· aleyhinde şahitlik etmek iiv.ere Al • fena muamele yapılauyacaktır. 

ra gazetecileri kabul ederek Kü· manya.dan getirilen 4 şahld, yann Yalnız Alman aleyhtan faaliyet 
çük ltillfm Roma anlatması hak- "lldöfrans,. vapuru ile buraya reli • ıöaterenler biraz üzüleceklerdir . 

yorlar. Ben -L kmdaki fik"rlerini söylemitlerdir. ,, ... udi meselesini bir ı"yasa 
B 1 b d 1 

Bu şahitlerden biri Pinkus, diğer meaeleai de~I, bir ilim meaeleai 
u surete u IIT a ÇÖ%Ü müttür. biri de Hannah Fişit'tir. Bunlar kar· a• 

Yugoslavya Baıvekili ve Hari- deşleri Jzidor Fiş'in, Lanzig hasta· oarak tel&kki ediyorum.,, 
ciy~ Nazıh Yevtiç ıu tözleri söy· nesinde öldiiift zaman on parasız ve Reyi•• aerbeat delllmiydi 
lemiştir: gırtlağına kadar borç içinde balan- Sarbriik, 14 (A.A.) - Bay 

duğunu iddia edeceklerdir. u...1 __ B d". ak · ... 
"Küçük itilaf her zaman oldu • '~ raun, un f&lll, reyıanun 

Reılerln tasnifi bati 
Sarbruken, 14 (A.A.) -

]erin taınifine buaün öilec:leıı 
ra plebisit komisyonu reiainiıı 
nutku ile batlanmı,tır. Kom· 
reiıi bu nutkunda Sar ha 
plebiıit eınaıında büyük bir 
kunet ve vekar gösterdiğini ~ 
mit ve uluslar kurı•:nunca Jel'. 
bir karar verilinciye kadar b~ 
ayni vaziyeti muhafaza edeC"' 
ümidinde bulunmuftur. 

Reylerin taanifi esııaamda f;J 
sa ve Statükonun muhafaza.ti 1' 
bindeki rey pusulalarınm çok ' 
olduğu görülmekteyC:i. 

Alman lehindeki re,ıer t• 
Sarbruk, 14 (A.A.) -

ajanıı bildiriyor: Rey puaulal 
nın taınifi İngiliz kuvveti~ 
muhafaza11 altında devam 
mektedir. 

Rey pusulaları arttıkça ıötl 
lüyor ki, Fransa ve Sitatüko 
hindekiler ufak bir küme 
kaldıkları halde Almanyaya 
det lf.hiıadeki üaıe mütemad· 
artmllteia ır. 

Sar Fransız hududu 
kapatılmadı 

Pariı, 14 (A.A.) - Fr&Jlllf 
Sar hududunun kapatılmıt 
iu haberi ........ tekzib ed:I 
tedir. ittihaz edilmit olan ye 
tedbir, pJebiıit neticesinin i 
üzerine muhacırlann tahacÜlll 
mesi ihtimaline kartı hudud ~ 
hafaza kuvvctlerin"n takviye eor 
mit olmasmdan ibarettir. 
Rey puaul•l•r1 Cenevre 

g'decek . 
Sarbrüken, 14 ( A.A.) - R 

im komiıyonu Sarbrüken' den 
rın akfam huı·ısi trc;ıle Cene 
ye hareket edecek ve rey puı 
larmı hamil olan a?tmıt ıall 
da birlikte götiirecektir. Rey 
sulaları uluslar kurumu konıe)'İ 
zasının huzuriyle Cenevrede 
kılacaktır. "b" Haber abndığına göre, dün tek • aerbeat olmadıimdan tiki.yet et-

ğu ıı ı timdi de yekdiğeri1e ta· rardan Hauptmana, ıuç ortaklannm 
mamen anlqmıt bir vaziyettedir. hüviyetini bildirdiği takdirde, canınm ~ittir. Fırkaımm güya yapıldığı lng"liz kuvvetlerinden mi 
Topraklarımızı muhafaza etmek bağışlanacağı vadolunmuştur. iddia edilen kanunıuzluklara kar- yözlerle müaellah bir kıta refı 
ve A vrupada ıulhu devam ettir • 
mek en birinci emelimizdir. Kü
çük tlilif bu gaye için Balkan an· 
latmasile de anlaımş, onunla bir· 
likte hareket ediyor ve her zamari 
edecektir.,, 

Romanya Hariciye Vekili Titü· 
lesku da fu beyanatta bulunmuı • 

ıı resmen protesto etmeıi ihtimali katında gidecek olan komi 
vardır. Franaa ıınırlarında Franarı j_. .. _ .......... H .. i .. B"E"R .......... , Sar Almanya'.va ge~trse •• darması refakatiyle Bile • 

F raıwa devlet memurlarının gelecek ve orada lsviçre lu•••.Pll 
Sar'clan aynlacak herkea:n vize teslim edileecktir. latanbulda en çok aablan 

gazetedir. llinlarmı ~ "HA. 
BER,, e verenler kir ederler. 

alması için iırarlan, Sar Alman • Kafile, Cenevreye çar~ 
lara ıeçince - elet ıeçene - günü öğle vakti varacakbr. 

............... - ... --..... ---: mukabele bilmiıilden korkan ba- Tasnif saat 9 da bitecelS 

Balrkeıir C. H. F. nm Erdek 
Halle Fırkasına ıönderdiii yü% 

lira ile on bet luvaJ un ahmmt Ye 
Marmaraya gönderilmitlir. Bunu 
müteakıö günlerde-bililiahmer Er 
dek tubeai bir defumda 400 Jdi.. 
aur, bir defaamda 763 ekmek gön
dennittir. İatanbulda bulunan 

Erd•kliler, tüccarlardan Ali ve 
Zekiinin yardımiyle 95 lira top • 
~ıtla.r ve Erdek Hililiahmer 
tubesine göndermitlerdir. Ban • 
dırma, Gönen, Biga halkmm yar • 
~ım huauaunda büyük fedaki.r • 

tur: 
zı Nui aleyhtarları araamda bfr. Sarbrüken, 14 ( A.A.) - il~ 
>iik bir hayret ye endito doiur· ler'n tasnifine bu akşam saat t 

1klan ıörülmilftür. 
10 tarihli Cümhuriyet ıazete • 

ıin!n ilk anda ilri vapunm hareket 
•ttirildiiine ve kazudelerin Ban. 
dırma ve Erdekde iakin edildik
lerine dair verdiği haberler eaas
aızdw. Ve buralarda asabiyetle 
br-.l&nmlfbr. Bir tek ferd bile 
~rdundan ayrılmamıfbr. 

Merkezi hiildimet iti ciddiyet
le ka.Yrmaj ve lbmı ıelen tedbir
leri almııtır. Esasen halk yerle-

"Küçük itilaf müme11:Ueri yal· 
nız Roma anlqmaıı hakkında de
ğil bütün Avrupa meseleleri hak
kında görüımüılerdir. Gayemiz 
ıulhu muhafaza etmektir. Roma 

anlatmasınm müıbet ve dünya 
•ulhuna yardım edecek bir tekil • 
de inkitaf etmeıini bekliyoruz.,, 

Çekoalov.akya Hariciye Nazırı 
Benea te kendisine sorulan ıual • 
lere !U cevabı vermittir: 

"Ben yeni ıenenin Avrupaya 
bilhana ltalya ile Küçük İtilaf a· 

YENIÇIKTI 

Cemiyetin As1llarJ 
Fiab 100 kurut 

Tevzi yeri - V AKIT Matbaaaı 

raıına ıulh getirdiğine eminim. 
Şunu da ili.ve etmek iaterim ki 
Küçük itilaf her ıeye rağmen be· 
raber çabtmala ve birbirlerinden 
ayrılmamaja kat't ıurette karar 
vermiı bulunuyorlar.,, 

mUflur. de ba,lanacak ve yarın sahalı, 
Neunkirchen fabrilralarmın Sar · at yedide biteceğinden neti~ 

Almanyaya bailandıiı takd"rde de ancak aaat 9 da belli ola~. 
ücretlerin indirileceği hakkmda • cektir. 
iri ilin dün bu örneğin bqka yer. Almanya kazanacak~ 
lerde de takib edilmesinden kor· Sarbrüken, 14 (A.A.) -
kan amele ara,mda heyecan u • manyann reylerin takriben · 
yandırmıtbr. ıekizini aldıiı umamiyetle ~ 

Lahi, 14 (A.A.) - Havas a- min olunmakta ve resmi hiç P"' 

janaı bi-ldiriyor: malumat olmamakla beraber ı' 
Sar p)ebiıiti neticesi Almanya- lerci gazeteler Sar'ın Alman1•1" 

ya müaaid çıktılı takdirde, hüku- dönmeeini bir emrivaki olarak~ 
met Sar mültecilerinin Holandava ı:ıyorlar. 
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1 YEM EK ve TATLI KiT ABI 

Türkiye 
MERKE.Z 

Cümhuriyet 
BANKASlj 

ıo ı ı ı 1935 vaziyeti 1 ~ılcli 
125
1 Herg~n pişecek· yemeklerin ve tatlıların lısıesini \"e yapılışlarını 

& ~cıltsiz IOO bu kıtabda bulacaksınız. 
ıı 1 kurus ~aaş yeri: lstanbul Ankara caddesi !\o. 157 AKTiF 

: 
1 Serm•~• .::.: .. ·. :............... 115.~~-,. 

1 

f 

' 

i lhti"t akçesi ··············································""······· 663.91430 

Teda•Uldekl Banknotlar: 

Lir• 

27 58511521 

~I ı ~ııımı~ıımııMm~~ll~~:•~I~ ;n:•; 1 Kitabevı ~"ijOOllml: 
1 
~f ~~;~~:·~~'~:~~:~:ı3.~~~:·:3:1:s i ~ ı ~:::.:.: 

Tu .. rk Tı·caret Bankası 1 oahildekı Muhabİrıer: 
Merkezi: Ankara 

Tamamı ödenmiş sermayesi 

2,200,000 lür~ lirası 
'1 Urklyenin her yerinde şube ve muhabirZeri vard1r. 

Her nevi Banka muamelatı yapar. 
Istanbul Şubesi: Telefon: 22042 

Altın: ~ali l\g ........... 1.788-0241 L 

l'ür.. lirası •••••••••••.••. ············- ~ ,, 
2 . .515.004. -
. ı 95.668.85 ------Hariçteki Muhabirler : 

Alcın: Safi kilogram 3.807- 042 Jl 5.354.921. 02 
-l.ltına t3h\ ili kabil Seı besı dövizleı T 2 875.907.41 

Hazine Tahvilleri : 
j ı) eruhtc edilen e \' rakı n. ıktiyc ' 
.:arşılı~ı I! L.158.748.563.-
1\anunun b ve 8 lncı mad· 
delerine ıevlikan vaki tC'diyar ~ ,. 9.82.l278.-

Senedat Cüzdana.~ 

üeruhte edilen evrakı nü tiye il~ 158.748.563 -
l\ınunun b ve 8 inci madde· 

2710672 85 l ıeriııe tevfikan va~i tetliyıı 9.82J.278 - ' 

Deruhte edilen ena~ı nıktiye ,.. 
ba~ıyesi ........ .. . .... ............... 148 925 28ti - .. .. 

18 230 828 43 Karşılığı tamamen ıl{ın olarak 

148 925 285 -

tedavüle vazedilen . .. .. . . ll. 15.688.000. - 164 613 285 -

TUrk Lirası Mevduatı : 

~:~:~iir. :::::::::::::::::::::::::::::: J __ 
1
_
8

_;;_
77

_
7
_
6
_
7
_· 

1-ı4 18 577. 767. I 4 

Dtivlz Mevduah a 
Vadesiz 
Vadeli :::.::::::::::~:::.-:::::::::: 1 

rr 306.139 T6 
.tıS9.643 T6 I I.965 782 ~2 

Galata Şubesi: Telefon '13201 

llazine bonoları ·· · · ··· ·· · ~ L. 3.719.~8~ 60 
l'icarl senrtlrr ······ ···· ..... ·· · · ~ .. 9 324 780 61 ••••••'1 Esham ve T2hvillt Cüzdan.: 

Y
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- esham f l)cruhır e~lrn rvr~ıı 

13 044 563.2 t l,tuh tem 49 04.1.772 36 

U•• 1'Psek ı•ktısat ve w· kı nııktiye karşılı~ı •. 27. 782:i9i;'~ .lli.. tah\ ilılı { l itil-ıari kıymetle J 

ticaret. mektebi 
müdürlüğünden: 
1. - 1933 · 3t ve daha eV'.·dld ders seneleri nihayetleriııde mektehin 

~vvclcc kısmı eani · Aı~ · · ı · · · ı· y··k k ·ık 1·· 'e a l ı:.ıın erını ta sımış 'e ~Jlll( 1 u ::.e tısat ve l• 

caret isnıiııi alıııış hulunan kısmının alır de' relik tedris mü<l<letini doldur

llıu!: olup mczuniyE"t iıntihanlarmı Yer mis olan e.;;ki talebenin 1 Birincika

ııun 193-1 tarihinden itiharen altı ay zaı:fuula lıir İ:;tida ile nıekteh .idaresi-
ne ·· 
• mural'aat ederek ınekteb Yaziyetle rini ve ndrei'lerini 'e imtihana girmek 

IHediklerini hildirıneleri ve i~tidaJarına diirt tane fotoi!raf ili~tirmeleri. ? v ~ 

k
-· - Bu suretle müracaat edenlerin 19:36 -.ene~inin Eylül avı nihayeti-

ne achr · · ı · 
' ııntı ıanlarmı behemehal \ermek mechuri} etinde oldukları, 

. 
3

· - 1 numaralı fıkrada yazılı altı aylık ıııfülılet içinde mekteb idarc-
r;ıne ıniira •r - · • E ı··1 ·ı . c ıat etıniyenlerin \"e müra cant e<lıh de 1936 ı;.cnesı y u ap 
ııt ıııyetıne k 1 
rin h'l~I lll ur iıntilıımlarmı her ne suretle olursa olsun hiliremiyenle· 

1 a ınre hnt'I h. 1 1 \'en ·ı 1 ıana girmek hakları nm c1Uı;el·t·~i 'c kayıtlarının ır r a rn 
" ı eıırnf'ı ıır·k .. 
~ ıızere silineceği ilan olmıııı·. (80ır7) -. .......................... -... 

Büyük 

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

Büyük ikramiye : 25.000 Liradır 
4yrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye ... 

ler ve 20,000 liralık mükafat vardır. 

ı•:sham , . ., Tahville .... . . . . .. 4.8tı2 8J6 2~ 

Altın \ e döYiı üzerine 3\' AO'> 

T ah, il At iiurinc a\'am I' ~ 
Hissedarlar······;·: ...................... · 
muhtelif 

2s. r 7 J.5-t
. .562.87 l 10 

Yek On 

588042 6..ı 

4 5000L'O -
l ı 6.'.\2 78, 8.l ' 

259.Mt>t.5~ . 12 j YekQn 259.862.s2 ı ! r 2 

2 mart 1133 t•rlhlnden itibaren: 

••ltonto haddi yUzde 5 1·2 - Alhn Uıı rlne avans yUzde 4 1·2 

Zafıyetı umumiye, iştabsızlı:ıt ve lıtunetaizlik bılAhnda büyOık faıide ve tuiri rörnlen 

Fosfatlı Şark Malt Hüllsası 
Kullanınız her eczanede aahhr. 

MüJDE 
Zabıta memurlarına 

mahsuı 200 metre -
lik mesafeyi göıtc • 

l'ir kuvvette 

DAİMON 
Cep Fenerleri 
gelmiştir. Her yer -
de 1~26 numara 
tahtında arayınız 

U M U M 1 ve taklitlerinden 
D E P O S U : sakınm1z 

lstanbul, Tahtakale rto. 10 
~-----

Acele satılık 

KİRALIK ODA 
2, nrzn Nlilirı;e l otla k.irııyıı 't!'rİ· 

ltı<·ektir. Oltluk<_;ıı miistakil ~•) rlabi. 
lir. 

Kumkapı Ni~uıwasmtla ;\JUhre so· 
kak numara ( 5) 

l.•t. n.~. 3 iincii lııılmh mnhlrnme.~in· ı 
dt>n: 

H iriı.to Pıı., lilliı1 taraf ındau Re · 
yoğlıı • Cihıuıgir • Sotırnncuoğlu ıoo • 

kak 9 No. 1ı Bay Adilin e,•intle ika · 
tud etmekte ikeıı Jıalen y('rİ heli i 
olmıyan karıer Olga aleyhine 

açtıijı teı·k selıehiyle ilıtar ve hoşan · 

o ... 1.iidtır icrn nwmurluğundan: 

Stını4l) ada Tıırakcr sokağında 21 

No. lu lıanede mukim iken elye,·m i

kıımetgulır mtc:hul Heııbiye lrnnıma. 
Ş~flk beyin ziuuııetinizdeld ala • 

(•ağından dolayı Karamiirscl :nıcmm· 

rat §İrketi hine ı;enetletinden namr· 
nıza ya7.ılı ] 8 adet hiı;Pe ıenediniz 

ha<'iı ttHlmi~tir. 1cra 'e iflas kamı· 
mrn l O:\ \indi maddf!11İ mucibince hu 

bahta bir itirazınız 'nr İ$e 930 I 1811 

ro. hı clo11ya No. 11u ilt 10 gün zarf m

ıla Ü~kiiclar icra daireı<iııe miiraeaatı·· 
ıuz liiımnıu ilanr.n tebliğ olunur. 

(3770) 
ına cla,·asında iluneu tehliğat icruı · --------------
na karal' vtrilmiş olduğundan mu . lstanlwl 7 ııci irra memurluğun· 

____ ,ı 
' 1 l

0 

-1.:.. . "' ' .• 

Kelepir perükar .alonu ve at- J 
lınkcıne glinti olan ( 26 - 1 • 935 Cu· tırı ! 

tar dükkanı 3,5 beyğir kuvvetin- l 
marlesi saat 11) de J t:mhul aııliyt' Pııra~a ı;enilmMİne karar \eri en 

de Sarole a marka bir motosiklet 

HOLANTSE' 
BA!vK--U!vi 1'.V. 

Bankası; 15 Kanunuıani 935 tarihinden itibaren gişelerile ka
ea dairelerinin pazardan maada her gün aşağıdaki saatlerde 
açık bulunduracağını muhterem müşterilerine il~.i. ile kesbi 

jeref eyler. 
Caıatadaki gişcleriıniz: Saat 9 dan 16 ya kadar, 
latan bul şubesindeki gi~deriıniz: Saat 9 112 dan 16 ya kadar, 
Gaıatadaki kasa dairemiz : Saat 9 dur.17,55 e kadar. 

Pazar günleri aşağıdaki saatlerde açık bulunacaktır: 

iiçiincii hukuk malıkeme~iue gclnıeai hane e~yaı-r He) oğhmda Sıraservi • 
ve Girigon markalı kursu mü • k 

veya bir "ekil günderınesi aksi hal- ler \lıır ~ol.ak :~5 No. lu lıane<le a · kemmel b~r bisiklet .. Taliplerin 
ele gıyabında cereyan Ye dava int~'.: uuntuıminin 23 lint'ii günii saat 15 de 

Kurtuluş caddesi Tepe iistünde 
olnnacnğt tehliğ mnkannnu kaim ol· ıuaballi mezkfmla hazır bulunacak 11 numaralı dükkanda. Attar 
mak lizere (934 / 2202) doı-yasİ} le memuru tarafmdan satılaeağı iJan o 

B:ıy. Mehmed Hayriye müracaat· 
ilan olunur. ( 6994) hm ur. ( 1770) 

ları. (3738) 
--------- --1800 liraya acele 
~ıı111111ıııınııı1111111ııunıı111111ıııtnııı111111111ıııuıı11"1111111ıııııı111ııııııııH1111.._.f 

il Kimyager 1 
11 Hüsameddin 1 
'1 .. İd~ar, kan, kazu:a.~ ~.e ticar:t tah- '1 
1 
~ .ıllerı yapılır. Emınonu, Emlak ve lJ 

1 
~ .2ytam Bankası karşısında İzzet bey iı 

satılık 
Ev, tarla, dUkkAn ve ahir 

Ye~i lki)ytlen yiirüı·kon •t5 dakika 

araba ile 20 dakika mesafede Safra 
köyUn<le 4 oda hir ev, bir dükkan. 

, ' HABER 
Akşam Postas• 

---
iDARE HEYETl 

ISTANIUL ANKARA CADDESi 

f•l•Nl AC,..ı iST.\NeuL llA»&Ji 
nl•fon Y .. ı uıt11 ld~re: ,._..,, Gaıatadal\i gişclcrirniz ve kasa dairemiz: Saat 9 dan 12 ye kadar, 

ri;talibul şubesindeki gişelerimiz: Saat9 1/2 tan 12 ye kadar. 
• .. . \,""- "'·s-, . . ..... '\" .. \ .. · .. · 1 hanı. 1 

fi ~-uııımıuıııı1111ıuıuıı11111111~111111ıı1wıııı1111111ıııııuuııı~ 

bir dtirıüm balıı;e. iki kaprlı 200 ko· 

yun alır ahır. 6 parça 40 ıWnürn tar

la satılıklır. Giirmek i~in köy im;ı.· 

mı Tahsin efendi ye 'e İstanbul ha

vale daire.si memuru Hilmiye müra

caat. 

·-.iiö.:t·a .. ·ş·;r,:r·t:;s.ıı 
··~--.-......... ~...,,....-~~~~-~~..-----~-----~~~~-- --~-~~~-~----~ 

MANllAl(fN 1110·;;15·i'i;;y;=ı 
~RA9 __ e i ç~.o.· ı6~ l! .Kışl~~~~:~o ve 1 
::;1J~~,~~~ il~ ~r ~ ~~ 25 .~iraya t~m takım kostüm> i 

,. ~~ sırf yun yerh ~umaşlarından ili 

Zayi köpek 
4.359 numaralı bir kurt köpeği, Be· 

)oğlu, Sakızağaç cirnrlarında kaybol

muştur. Bulup g~tirene mükafat 'e

rilecek. 

Sak1zağa~. Karahiher ııok. No. 4. 

• • 1 ... , •• 1 
1'rkl7•: l!O UO IWIO 1110 llrı. I 

ltanebh 161 f.fıo ıwo t•Jt 

ıLA" TARiFESi . 
ı·Uıar~~ Ulalarııı.t• •tm 11.A 1 

KNftll Ulalar it "'1tal'-• 1 ......... _ .............................. _ ....... 
Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 

HASAN RASiM US 
tsaetldıtı yNı (VAJUT) Katbuaı 

(3769) , .. _________ •• :: ısmarlama, tenı:nath olarak ii 
U yapılır. Arzu edenler Ankara !i 
H caddesi, Orhanbey hanında ~I ---T-------A--M _ ___,.. __ A ___ T __ L ___ A_ s 
i! Kolayltk terzihanesine buyur- !~ 
~ 1 1 .: ıun ar. ; 
~ : 
!! ::::;:r.:::::a:numıwa•• ıa::mmmmm ... 125 kurut ikbal KUlUphanesinde 



.................................... ·-·-·------····-; J llanlarrnrzdan fayda bekliyorsanız : 
• 1 

/HABER'il 
• 1 : . 
j Tercih etmeniz lazımdır. 1 
-·-································---·····-········ 

Jllarmara adasındaki zelzeleye da ir mıtlıabirimizin mektubunu, birinci sayıfamızda görmÜ§ olacaksınız. Bura· 

da, felôlwte dair, Erdekte Foto Ali ta rafından alınarak gazetelere gönderi len birlcaç fotoğrafı dcrcediyoruz. 
En yuharıda resimler altta sağdaki Marmara adasında yılcılan evlerden bazıları. ortadaki resimde Gündoğdu 

köyünde yıkılan bir ev görülüyor. Bir birlerine sarılara/, öldükleri yazılan ana kız bu evin enkazı arasında kalmı§· 
lrırrlır. En a.~a~ıda solda Marmara ada .ıırnda Aron kaptanrn yıkılan ~arab ma ~azası göriUmel.-tedir. 

1 
O ESNAF V_E ............ i_Ş_Ç_i _ __.0--.I 

Belediye gezginci esnafı 
ezmemelidir 

Bu yurdda her yurddaş ekmek parasını 
bula bilmelidir! 

ı lar çıkarmışlar; bize yaşamak 

akkı vermiyorlar. 
- Niçin? 
Elindeki kağıdı uzattı: 
- Yazdım.. Okursunuz... de 

d;kten sonra, yantb yakddığım 
bir memıır. i.:u J;azeleyi sağlık ver· 
di. Haber' de bizim hakkımızı ko-

ki şimdi bizleri sefaletin en derin · 
likleı·:ne düşürecek belediyenin 
bir emriyle karşıla~tıık. 

Belediye sattığımız kömürün 

tozlu olduğunu ileri sürerek bizle · 
ri menetmek istiyor. Fakat bu -

gün dükkancı kömürcüler sattı -
ğı kömürlerinde toz bulunduğu 

Dün, gazete
mizin kapısı açıl
dı. İçeriye, iri 
yan aslan gibi 
bir adam girdi . 
Yalnız, acınacak 

teY: Üstü başı 
pek yırtık pır· 

tıktı. Hele yüzi; 
yüreğinin acısı· 

nr apaçık olarak 
dı§arı vuruyor
du. 

myormuşsunuz, bu.- n da yazın! 
halde bunların acaba neden bizim Kömürcunun -.ıa: ısını basıyo -
tabi tutuldulumuz muameleye ta: ruz: 

"Bizler hayatımızı seyyar kö -
mürcülükle kazanan zavallı es · 

Kend"ni tutamıyarak ağlama- naflarız. Bu ticaretimiz meşru -
ğa ba§!adı. Sol kolunu gösterdi: dur. Sayimizden hasıl olan ka -

Sami 

zancımızdan kendi, çoluk ve ço · 
- Saka.ryada vuruldum; çolak 

cuğumun ve maişet vasıtamız o · 
eldttm ! dedi. Şimdi, gezginci kö- lan hayvanatımız nafakalarını te -
mürcülük yaparak geçinib gidi-

1 

min ederken hükumet tekalifini 
yordum. Gelgelelim, yeni nizam- de seve seve vermekteyiz. Halbu • 

bi tutulmuyor? Bizler hükiinıet 

emirlerinden ayrılmamış kimsele
riz. Şayed menimize sebeb sattr-

ğımız kömürün tozlu bulunması i
se, biz aldığımız kömürleri mahal· 
lin:le eletir ve temiz olarak araba

mıza koyar ve Üzerlerine tossuz ol
duğuna dair de bir etiket koyabi
liriz. Her esnafı kontrola tabi tu-

KUPD,_ 

13 
15-t-925 

........................................................... ·--·····-.. ········-·-· ... ···•·•·· ... ·· .. ·······1 
; Güzel ve Gürbüz çocuk ~ 
i müsabakası j 
= •••••• : ............................ _ ............................................................................ . 

159 - Halid 160 - llısan 

Güzel ve gürbüz çocuk müsabakamıza yazılma müddet; bit6' 
Bugün, müsabakamıza giren küiÜ klerclen ikisini daha resmini /tO 
yuyoruz ..• . .. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.,ww•••••••--~, 

u il - -· -il SOY ADLARI 
... 4 ,.,1 

Okuyucularınıızın so~ 
adlarını neşrediyoru~ 

... Bayraktar - Edirnekapı Neslişah ı muhasebe memurlarından Bay var 
mahallcı::inde Bay Hakkı. han ve biraderi Mimar Cavit. 

('eyl:ln - Edfrnekapı Neslişah ma- Tatlıses - Riyaseti Cümhur J11J 
h ıJJesinde B:ıy Mustafa. ka heyeti muallimi filutist Ali Rııli~ 

Yalgın - Mütekait binbaşı Sabri, Levent - Vapurcular şirketi J111l 

oğlu şair Nazım Kemal, km Eskişe- festo memuru Zeki Tahir, deniz t1 
hir sıhhiye memuru Nebahat, kızı ret müdürlüğü motörcülerinden r 
muallim Nazire. Hazer - Ankara rit. . . U 

lş Bankası Merkez Veznedarı İrfan, Akyol - Deniz ticaret ntüdürliiğ 
Maliye tahsil memurlarından Rıdvan, motörcülerinden Hayri. \\ 
Yiiksek levazım yüzbaşı Ihsan, Hem· Karaman - Deniz binbaşılarırını t 
şireleri Krymet. Suskun - Pendikte Rrdvan, marangoz irfan, DumJupııı', 
deniz muzikası muallimi mütekait denizaltı gemisi efradından Şadi, ıl~ 
Kamil, oğlu Kemal, oğlu llyas, kızı biye mektebi birinci sınıf talebeS'' 
Mukadder. Alphan - Deniz muzika· den Ali Recai. 
sından Refik Mustafa. Gürsavaş - Bahşi _Eyüp Okçularda Fethi Çt' 
Deniz muzikasrndan Mustafa İsmail. lebi mahallesinde Bahriye Cerrah bİ' 
Gün - İstanbul belediyesi Kanali- başılığından mütekait İbrahim Ştl" 
zasyon tasviye tesisatı makinisti Ce· ki, karısı ve çocukları. 
mal. Kırgız - Tüccardan Ali Riza, Olfaz _ Istanbul maarif daire' 
tkinciceza mahkemesi azasından Hak- azlık ve yabancı mektepler kalemi ~ı 
kı, Galata Idhalat gümrüğü Konten· murlanndan Saffet, amcası ve:ti" 
jan şefi Muhittin, kardeşi Şahap. köprüde Avukat Şevket ve ailesi ef: 
Demir - Malzernei inşaiye müessese- radi1e Saffet kardeşleri Zeki, Necııll1 

si sahipleri Sarraf oğlu Demirciyan ·1 ı · r d ve aı e erı e ra ı. l 
kardeşler. Kocasoy - Dördüncü Va- Tuğcu_ İstanbul maarif daite5 
kıf han asma kat "1,, numarada bor- yabancı mektepler mümeyyizi 05 ' 
sacı Kemal, kardeşi yüzbaşı beşinci rnan. 
alay "8,,zinci bölükten Hüseyin Fikri, Sağlık_ Doktor Saim. 
amcazadeleri: Bolu "135,, nci alay tnanan _ Zıngal şirketinde 'fllr 
yüzbaşı Refik, Sürt askerlik şubesi 

muamelat memuru Şefik, Kars evrak 
sebık memuru Hayrettin, babaları, 

aileleri, çocukları. 
Dağdeviren - Galata Gümrük me· 

murlarmdan Bay Ahmet Refik, mah
dumu Nerdet f:elgraf başmüdüriyeti 

sun. 
~ :(. ~ 

Kenarları (~) i§aretli ıoyaJ ' 
ları evvelce bQ§kalan taralınJtJI' 
alınmış iıimlerclir. Sahiplerirıifl 
deği§tirmeleri faydalı olur. ,, .......................................................................................• -

tan belediye kontrol esnasında e· 
tiketi olmıyan ve yahud etiketi o
lub da tozlu kömür bulunduran 
kömürcüler hakkında etdbir ala· 
bilir. 

Bu salahiyete malik olan bele· 
diye neden bu usulü kabul etmi • 
yerek teşekkül ettiğini öğrendiği • 
miz kömürcüler cemiyetinin hak • 
sız ve yolsuz olan bu iddiasını gö • 
ze alarak bizleri açlığa sevkede -
cek surette hareket ediyor? Bu 
doğru mudm-? 

Düşürüldüğümüz bu acıklı ve 
haksız muamelenin tehvini için 
vaziyetimizi muhterem gazeteniz
le alakadar makamın nazan dik· 
katini celbetmenizi ister ve dile· 
riz.,, 

Kasnnpaşa, Zincirlikuyu, Sir • 
keci Cami sokak No: 4 de Sami. 

Berberlerin ehliyet vesile'' 
meselesi 

Sirkecide Hüdavendigar caJ ' 
desinde 44 numarada berber B'f 
Karnik geçen gün bu sütunlard' 

çrkan sözlerinin yalnız fakir esıı'' 
fı kastettiğini, kendisi hakkJJ1d' 

bir şey söylemediğini bildirnıtdc ' 
tedir. 

So_? uk algı~h~ 

Ilı~ ve ağrıl•r ıç• ,, 

il
i en tesirli iJiçtı 

' ' Her ecıaoede L. vardır. 

ALGOPAH 


