
Telefon: 23872 S Jkincikanun 1935 CUMARTESi 
Sene: 3 • Sayı: 1077 

tafsil Atı Dünkü zelzelenin 
=--=--=--~~~~~~~~~~~~~ 

··-·············-···-···············-·-· 
Yarın Bayram 

Y cınn ŞekeT Bayramının 

birinci günüdür. Gazetemi: bu 
müncuıebetle iki gün çıkmıya -
cak, Salı günü tekrar intifare 
ba,lıyacakhr. Okuyucularımı· 

zın bayramlarını timcliclen 

..!.~~'.!.~--~~'!:: .... ""--'\ 
Almanya 

Yunanlstandan tütün 
alarak yerine gemi 

yapacakmış 
Verilen bir habere göre Yuna

nistan, ihraç edilecek tütünlerine 
Jnukabil, takas suretiyle gemi 
;raptmlması esası üzerinde bazı 
anlaşmalar yapmıtbr. Bu husus
ta Almanyanın Rastoch intaatı 
bahriye tezgahlarıyle bir anlat
ma olmuıtur. Bu tezgahlar Yunan 
tütünü alarak gemi intaabnı ka
bul etmiılerdir. Bu gemilerden i
kisi ticaret gemisi olacaktır. Bu 
arada harp gemileri yaptırılıp 

J'apbrılmıyacağı hakkında timdi
lik bir kayt yoktur. 

Istanbul dördüncü 
derecede bir 

sarsıntı geçirdi 

Güzel ıehrimiz yıkılsaydı pek yazık olurdu! 

Bundan sonrası için tehlike 
olmadığını müjdeleriz! 

Dünya güzeli bir 
çete reisi! 

Matmazel Diplaraku çeteyi 
nasll idare 
ediyordu? 

2 - 1 - 934 tarihli Novosti 
gazetesi Atinadan aldığı aşağı · 
daki telgrafı neıretmittir: 

Atina, 1 - Son günlerde bü · 
tün Yunanistanda büyük bir a· 
lika ile karıılanan bir haydutluk 
meselesi hiç kimsenin ümit et -
mediği bir tekilde bitmiştir. 

Meselenin en ıayanı dikkat 
noktası haydutların batında 
1931 senesi Yunanistan güzellik 
kraliçesinin bulunmasıdır. 

Bu haydutluk ve dolandıncı · 
hk şu tekilde yapılıyordu: 

(Devamı 6 ıncı da) 1931 dünya güzeli Diplaraku 

Sar'da hadiseler 
eksik deQil 

HABER 
latanbulda en çok sahlan 

gazetedir. llanlarmı .., "HA· 
DER,, e verenler kh ederler. i 

Kazalar n rede oldu? Aldan sll4bla baca-! Çırak ve kalfa 
ğından yaralananlar kt b. Dün aktam üzeri, lstanbul 

halkı, bir kaç nöbet zelzele his • 
ıederek epeyce korku geçirmit • 
tir. Sokağa fırlayanlar, en mah -

fuz yer diye rivayet edilen kapı - m e e 1 

---------·--·---····-·-... ····-1 

Silôh alım ve satımı 
silMı taşınması 

içlerine sığınanlar olmuştur. 
Hele sinema ıibi kalabalık 

yerde olanlarda daha fazla bir 
hezimet eseri görülmüı, insanlar, 
birbirlerini çiğniyerek, hatta ba· 
zı sinemalarda iskemleleri bile 
dışarı fırlabnıılardı. Sinemalar -
dan birinde, tesadüf en bir de zel
zele filmi gösterildiği için, ora • 
daki asabiyet daha fazla olmug -

Kabul edllen son kanun vtlAyetetebllğedtldl tur. 

T atınmaıı yasak olmıyan si • 
llhlann alım ve aabmı hakkında 
Kurultayca kabul edilen ıon ka -
nun vilayete tebliğ edilmiıtir. 

Şubatın birinden itibaren 
tatbik mevkiine geçecek olan bu 
kanunun hükümleri ıunlardır: 

(Devamı 6 mcı da) 

Dün geç vakit haber aldığımı
za göre zelzeleden dolayı Aksa . 
ray Emir Sinan camii minaresi · 
nin bir terefesi uçmuf, ve bir çok 
evlerin duvarları çatlamıştır. 

Bundan batka Sultanahmette 
(Devamı 6 mcı da) 

Sıvas - Erzurum 
istikraz tahvilleri 

satışa ~ıkıyor 

Birinci kısmı iki 
milyon lirallktır 
Geliri tamamen Sivas - Er· 

zurum demiryolunun İDJasına 
tahsis olunan otuz milyon lira -
lık birinci kısmım tetkil eden 
tahvillerin kayıt ve sabt muame
lesine önümüzdeki Cumartesi 

(Devamı 6 mcı da) 

Nöbet değiftiren ltalyan ve 
lngiliz askerleri.. 

Sar reyiamı yakınlll§mak üze
re iken bu pek nazik za -
manlarda Sar sokaklarında yeni 
bir hadise bag göstermit ve Nazi 
hücum kıtaatı üniformalarında 
bir takım adamların dolafhğı gö
rülmüıtür. 

Bu üniformalılar, ikiıer üçer 
Sar Bnık sokaklarında dolat • 
makta ve rastgeldiklerini tehdi • 
de savatmaktadırlar. 

(Devamı 6 mcı da) 

KOçllk san'at erbabını 
korumak için buna 

Jtlzum görillüyor 
Ticaret Odasile cemiyetler mü

rakabe bürosu son zamanlarda 
mühim bir teıebbüsle meşgul ol • 
maktadır. Bu tetebbüs fili ıaha
ıma çıkabilirse bilhassa aon asır • 
da batıbot b:r vaziyette kalmış o
lan küçük san'atlar teknikleştiril· 

' miş olacaktır. · 
Ceimyetler mürakabe bürosu 

ötedenberi bir çok san'atkarların 
vaziyeti ve yapılan bir çok t;ka· 
yetleri nazarı dikkate alarak kü· 
çülc san' atların inkitafı için bir 
çırak ve kalfa mektebi açmağa: 
karar vermiştir. 

Cemiyetler mürakabe bürosu 
ba,mürakıbı Kadri bu husuıta 
dün kendiıile görü,en bir muhar-. . ~ 

rir!mize §U izahatı vermııtır: 

"- Bizde yakın senelere kadar 
hemen her sınıfın bir çırak ve kal 
fa mektebi vardı. Fakat zamanla 
bu mektepler veya daha doğru bir 
tabirle kurslar meydandan kalktı. 
Şimdi (Ticaret serbesttir) diye 
herkeı istediği işe giriyor. B:ru 

(Devamı 6 mcı da) 

lrcın Dıı iıleri Bakanı kar-ılay_ıcdariyle bir arada •. Dün ıehrimi:e gelen Marqal Fevzi HqclarPQfaJa .. Hukuk F akültui taleheıi dünkü top_lantıdan ıonra.. _, 



nazırı 

Yolcu tyyyarelerinin r5 -
ha;~c!8t!:':~~.:~~~ıı-Italyanlar 28 birincik&nun-

AJmanyanm Hava Nazırı Ge- • 

neral Göring, Royter muhabirine da yenı· de h ee t • ı 
=~~:d~i~~~::.~;ın·ı:gi~~ n ucum e mış er 
lerin söylediklerine dokunarak: 

"Alman halki İngilizler için 
büyük bir saygı ve dostluk duy
JUSU besler. Alman-İngiliz kan 
bağlarıyle bağlıdır... Gelecek 
1935 yılı içinde sulhperver me
todlarla halledilemiyecek bir bey 
nelmilel mesele bulunmadığına 

kaniim ... Alman hükilmeti, sulh 
yolunda ve beynelmilel mesai or

taklığında ilerlemekten bafka bir 
ıey dütünuıüyor.,, 

Alman Hava Nazırı mülika
bnm bir baıka yerinde de, gene 
lngilizlerin Almanlara atf ettikle
ri hava kanununa temasla demit
tlr ki: 

"lngilterede, Alman hava teh
likesinden bahsediliyor. Bu ma-

nasız bir feydir. Çünkü Alman
yarun askeri bakımdan bir hava 
hücumu yapacak teknik vasıtala
n yoktur. Sivil tayy:arelerin ica
bında harp tayyareleri haline ge
tirileceği rivayetine gelince, eski 
bir tayyereci olarak söyliyebili
rim ki, yolcu tayyareleri tam ma
nasıyle ite yarar bir harp tayya
resi haline getirilemez ... ,, 

Habeşlerin yeni müracaatları Laval- Musolini 
görüşmelerini bozacak mı ? 

Cenevre, 4 (A.A.) - Habe -
fistan hükumeti, İtalya ile çıkan 
anlaşamamazlık hakkında uluslar 
kurumuna telgrafla müracaat e -
derek, barı§m mu haf azası için 
her çareye bat vurulmasını natık 
olan kurumun 11 inci maddesinin 

tatbik edilmesini istemi§ ve Gui • 
erregueli önünde toplanmıt olan 
ltalyan kuvvetlerinin 28 birinci • 

kanunda Habeı kuvvetlerine ta • 

arruz etmit olduklarım ve iki ki • 
tinin ölümü ile iki kitinin yara • 
lanmasına sebebiyet vermit bu • 
lunduklarını, iki ltalyan tayya • 
resinin mütemadiyen bu havalide 
uçtuğunu ve ltalyan tanklarının 
boyuna buralarda f aliyette bulun
muş olduklarmt bildirmi§tir. 

Genel kitib M. Avenol, bu no
tayı 11 kanunusani 1935 tarihin -
de toplanacak olan konıey azala
rına tebliğ edeceğini Habeşistan 
hükumetine bildirmi,tir. 

Cenevre, 4 (A.A.) - Habetiı
tanm Milletler Cemiyetine Müraca-

atinin B. Laval ile B. Muıolini a-
raımdaki gö:'Üşmeleri karıştır -
maundan korkuluyor. Çünkü iki . 
memleket arasındaki halledilme
mit meseleler Somalı - Eritre ile 
Habetistana dairdir. 

Cenevre, 4 (A.A.) - HabefİS· 

tan hükumetinin notasına cevab 
veren ltalyan hüktimeti diyor ki: 

1 - ltalyan kuvvetleri Habe -
şistan topraklarında kat'iyyen ile
ri gitmit değildir. 

2 - Af donb, Varda isin mül • 
hakatındandrr. Orada İtalyan kı. 
taatmın senelerdenberi bir garni
zonu bulunmaktadır. 

3 - Hiç bir bombardıman ya. 
pılmamııtır. İtalyan tayyareleri • 
nin uçmasına Habet kıtaatmın 

Valval ve V ardouri yakınlarında 
toplanmı§ olmaları sebebiyet ver -
mİ§tİr. 

Londra, 1 - balyayla Habe -
ıistan arasındaki hudud mesele
si zannedildiği kadar basit ve ko· 
lay bir it değildir. İtalya - Ha -

bet hudud vaziyetini gösteren 
belli batlı üç esaılı harita vardır. 
Bunlardan biri İtalyan haritası -
dır ·ki, buna göre ihtilaf mıntaka· 
sı olan Valval arazisi ltalya ta -
ı·afında bulunmaktadır. Diğer 
Habeş ve Avrupa haritaları bila· 
kis bu araziyi 50 kilometre ka -
dar Habe§ arazisinde göstermek
tedir. 

Bu ihtilif ın çıkmasına baılıca 
aebeplerden biri de timdiye ka· 
dar Ha beıistanın bütün hudud · 
larını eıaalı bir tekilde tesbit et· 
mit olmamasıdır. Ancak bunlar -
dan üç sene evvel ilk defa olarak 
Habeıiıtan ile lngiltere hududu 
kati bir surette tesbit edilmesine 

batlanmıf ve bir komisyon ka · 
rarlaıtırılan hat üzerinde İngiliz 
Somalisi ile Habeıistan hududu
na taşlar dikmeğe baılamıtbr. 

Hududu tesbit eden komisyon 
ltalya hududuna yakla§hğı bir 
esnada ltalyanlarla Habeşliler 

Amerika 
Faşistleri 

CiiınhurrelslRuzvel- Nazil er telaşa düşüb 
arasında vukuagelen muharebe • 
ler hu çalışmayı da bir müddet 
geri bırakmı§tır. lngiliz gazete · 

leri bu noktayı bir türlü izah e • 
demiyorlar. 

tlnyerlne·Ceksonuna- tedbı•r aldılar . 
sıl getireceklermiş . · 

ltalyanlarm Habeşlilere hü • 
cum etmelerinin bir sebebi de 
de Japonların burada gittikçe i· 
lerliyen nüfuzudur. Buna 38 se • 
ne evvelki mağlubiyet acısı da 
ilaV'e edilebilir. Fakat en esaslı 
mesele son 2amanlarda Valval 
da keşfedilen altın ve platin ma· 
denleridir. 

Amerika da bir Faşist "tetek
külünün,, Reisicümhur Ruzvelt 
yerine Cekson Matrindel isimli 
birini geçirmek düşüncesinden 

olduğu haber verilmiıtir. Bu ha· 
berin ciddi sayılmasından ziya.: 

'de, Amerikada bir eğlence mev
zuu tetirli ettiği İngiliz gazetele
rinde okunuyor. 

Bu dütünceye göre, 500,000 
kitilik bir kuvvet teşkil edilecek, 
bu kuvvet Amerika borsa meha

fili tarafından 140,000,000 tuta
rında bir para ile yardım göre
cek ve Mister Ruzvelt yerinden 

edilerek bu makama Martinden 
aıeçirilecekmit .. 

Diğer taraftan, Amerikada 
mecliste ilk konutulacak mesele· 
elrden biri, Amerikanın Milletler 
Cemiyetine girmesi meselesi ola· 

cağı inanılır kaynaklardan haber 
verilmektedir. Azadan Pop Ame 
rikanm Milletler Cemiyetine gir
mesi hakkında bir plan tasarla
mıt ve bunu mecliste müzakere
ye koyacaktır. 

-0-

Kastelno'nun yerine 
kim gelecek? 

T erkoı şirketinin eski müdü • 
rü Kastelno, tirket belediyece sa· 

tm alındıktan sonra mütehaaaıs 

mÜ§avir sıfatiyle kalmıftı. Kas -
telno ile yapılan mukavele sene
baıında bitmiıtir. 

Kaıtelnodan açıkta kalan mü· 
tehaasıahğa belediye fen heyeti 
1IAI • ... Hl tefi Bay Haıan ile 
mimari ıubesi müdürü Bay Ziya· 
nm tayin edileceği söylenmekte
dir. 

Fakat bunun sebebi bir 
türlü anlaşılamadı 

Berlin, 4 (A.A.) - Havas a
jan11 bildiriyor: Dün Berlinde sa-

at 16 ıile 17 arasında Opera bi • 
nuında tuhaf bir nümayit olmut· 

tur. Ahalinin meseleden haberi 

yoktur. Ve üç kordon tetkil eden 
zabıta kuvvetleri halkı, uzaklat • 

maya ıevkediyordu. Tayyarelerin 

uçumu kat'i surette menedilmit • 
ti. Resmi mahafil tam bir sükUnet 
ve k~tumyeti muhafaza etmekte • 
dir. Propaganda bakanlığı nazi 
fırkaıınm reisi olan bay Hitlerin 

yapmıt olduğu bir kabul resmin -
den bahsetmekte ise de bu iddia 

alınan ihtiyat tedbirlerini hiç de 

muhik göstermemektedir. Hadise, 

esrarengizliğini muhafaza etmek-

tedir. 

Kazım Uzalp'ın 

teşekkttrleri 

lıtanbul, 4 (A.A.) - Türkiye 

Büyük Ulus kurultayı baıkanı Ka. 

zım Özalp yılbatı dol~yısilc her 

taraftan telyazısı ve mektuplar 

aldığı tebriklere tetekküre Ana • 

dolu Ajansını memur etmiştir. 

Mareşal Fevzi 
dün geldi 

Büyük Erkanı Harbiye reisi 
Mareıal F~vzi dün Anadolu e -
kispresile tehrimize gelmit ve iı • 
tasyonda General HaEs, General 
Salih, Vali ve Belediye Reisi bay 
Muhiddin Üstündağ, ıehrimizde 
bulunan diğer yüksek rütbeli za • 
bitler tarafından kartılanmııtır. 
Bir kıta aıker, polis ve bando mı· 
zıka selam resmini yapmı,tır. 

r-----=-=-------~-------------.a------------------------------
dilJorlar? 1 Sabah (azeteleri ne 

KURUN - Aıım Us bugünkü ya- ı Almanyadan çekinmesi, Avusturya. , yapılan lıer kombinezon, karıı bir 
:ısında Adapazarı Türk Ticaret Ban- nın da bilmukabele kendiıini koru- kombinezon doğurmuıtur. Bunun 
kasından bahsetmekte ve bu milli mak istemesi, Macaristan meselesi, içindir ki, bu yeni anlaşma, dünya 
bankanın geçen yaz bir sarsıntı gc - Küçük İtilaf ve nihayet Balkan ant- barışı için iyi de olabilir, kötü de. 
çirdikten sonra diğer mim bankaların laımaları işleri. Bu, antlaşmayı yapanların bunu na-

d i l i i i d .. it · ld v Yunus Nadi, netice itibariyle bir yar ım y e f n uze mıı o ugunu sıl kullanacaklarına bağlı bir tıtir.,, 
memnuniyetle kaydediyor ve bu hadi- anlaşma vukua gelebileceğine pek zA•fA'"' z et · d ba• ihtimal vermiyor. sr. n - aman gaz eaı e Y 

ıeyi millt bir muvaffaklyet gibi gö • MiLLiYET _ Alımed Şükrü Es· makale olarak Franaa ile ltalyanın 
rüyor. l ı •ı ı ·· mer de bugün Roma görüımelcrin- an aşmasını a mııtır. ır aka eye go· 

CUJJBURIYET - Yımuı Nadi, den bahsediyor ı·e bu konuşmaları re, Fransa ltalya ile uuuıurken Yu· 
bugün başmakalesine esa& mevzu ola- beıe ayırıyor.· l d .. .. ·· ı l gos avyagı a goz onune a ma arının 
rak Romada Laı:alle blusolini ara· 
aında hangi meselelerin konuıulaca
ğını almııtır. Bu konuşmalarla ala. 
kadar olarak yedi meıele görüyor: 

1 - Almanya meselesi, Almanya. 
nın Avuıturyayı ilhak etmek iıte· 
meıi. 

2 - Avusturyanın istiklalini te -
min ve taahhüd e!me işi. ltalyanın 

1 - Tunustaki ltalyanların orada lilzumlu olduğunu ıöylüyor. 
yerleıip çalıımaları. AKŞAlJI - Üç yıldız imzalı yazı-

2 - Batı Trablıuu sınırı. nın serlevhası "Loid Corc bo11aıını 

3 - Somalı ve Babeşiıtanda ltal· değiştiriyor.,, dur. Makaleye naza· 
yanların bir takım dilekleri. ran 1931 de politikadan çekilen Loid 

4 - Deniz silah ıorajjı. Corcla 1935 in Loid Corcu arcunnda 
5 - Orta Avrupa sınırları. çok fark vardır. J'e 1931 de liberal 
Makale şöyle bitiyor: olan Loid Corc şimdi sosgaliıt ol· 
"Tarih göstermiştir ki bu şekilde muştur. 

Bu ayın sekizinci gilnil 
Londrada bulunacak 
Sir Con Simon 

Musolini ile 
görüşecek mi? 
''Deyli Ekspres,, gazetesinin 

Paristen aldığı bir habere göre, 
Fransız Başvekili Bay Fi inden 
ve Dış l,Ieri Bakanı Bay Laval, 
ayın sekizinde Londraya gide • 
ceklerdir. 

Ayni gazetenin haber aldığı -
na göre Bay Lavalin Romadaki 
konuşmaları üç gün sürecektir, 

"Deyli Ekspres,, politika mu • 
habiri: "Fransız siyasileri. Lon • 
drada hem Başbakan Makdo -
nald, hem İngiliz Dış işleri Baka-
nı Sir con Simen göreceklerdir. 
- Avrupa vaziyeti üzerinde u -
mumi surette bir görüşme -
yapılacağı söylenmektedir.,, de • 
mektedir. 

Fransız - ltalyan konuşma • 
larının aksi netice vermesi için 
lngilterenin yardımda bulunmak 
niyetinde olduğu anlaşılıyor. 

Şimdi seyahatte olan Jngili:z: 
Dış işleri Bakam Sir con Simon, 
bu kısa zaman içinde İtalya Bat· 
bakam ile de görütürse, İngiliz 
kabinesine bu meseleler hakkın· 
da dah.a iyi tafsilat vermek va • 
ziyetine girebilecektir. 

Deyli Ekspres muhabiT"i §UDU 

da söylüyor: 

"Fransız ve İngiliz Bakanla • 
rımn l<onuşmaıında müdaf ao. 
meselesi de, münal<aşa edilecek 
mevzulardan bir diğeri olacak -
tır.,, 

Bir kutu 
zehirli gaz 
kaybolmuş 

Londra polisi bir 
beyanname neşretti 

Londrada dehşetli surette ze
hirli bir ga:z: neıreden bir kutu 
toz ortadan kaybolmut ve polis 
halka bir S.O.S. beyannamesi 
neıretmi§tir. Polis beyannamesin 
de şöyle diyor: 

"Cumartesi günü, dört inç mü • 
rabbaı büyüklüğünde ve üzerin
de Ruhi isimli birinin adresi ya
zılı l:iulunan bir tahta kutunun, 
Valtan istasyonu kayt dairesin· 
den çalındığı öğrenilmittir. Ku
tunun içinde madeni bir mahfaza 
ve onun içinde (Cyanogas) iıİm· 
li ve dumanı boğan bir zehir bu-

lunmaktadır. Kutu kimin eline 
geçerıe, gecikdirmeden poliı iı· 
tasyonuna getirmelidir.,, 

Kutu hali. bulunmamıthr. ls
taıyondan iki çocuğun kaçtıiı 
karııaındaki bir garaj sahibi ta
rafından görülmüf, fakat çocuk
lar teşhir edilmemittir. Bu iki 
çocuğun, bu kutuyu bir tarafa bı-

raktığı hissediliyor. Kutunun ü
zerinde zehir yazılıdır. Ve için
deki toz, su ile temasa gelir gel
mez, öldürücü gaz intişar etmeğe 
batlamaktadır. Bu hadise Lon
drada mühim heyecan uyandır

mııtır. 

Denizde Amiral hava· 
da mareşal ve karad11 

general · 
Yeni sene dolayısiyle lngilte • 

rede terfi edenler arasında lngİ· 
2il valiahdi Prens Dögal da var· 
dır. Prens Dögal bu defa lngili:z: 
donanmasında Amiral, orduda 
General, hava kıtaatında Mare · 
ıalhğa çıkarılmııtır. 



S lkincikanun 1935 

Zelzeye dair 
Bugün için yazacak batka 

mevzuum vardı. Ona başladım. 
Lakin kalemim bir türlü işlemi · 
yor. Aklım fikrim hep zelzelede .. 

İki ıaattenberi kalkıb kal -
kıb Kandilliye telefon ediyorum. 
Hep meıiul, metful ... 

Türkiye ile Iran kadar dost 
iki memleket yoktur,, 

Şiklyet kalemini açıyorum; 

diyorlar ki: 
- Oraya dört hat vardır e -

fendim... Zelzele olması üzerine 
herkeı maliUnat edinmek için, 

Irak ve ıran dış işleri bakanları 
şehrimizde görüştüler 

dün 

Raıathaneye telefon ediyor. Bek- Dün sabah Ankaradan tehri -
leyin: Belki arada yollar boıalır. mize gelmiı olan İran Hariciye 
Ba9ka11 yerine siz konuıurau • Nazırı Kizımi Han öğleye ka -

dar İran konsoloshanesinde kal -nuz. 
Bir buçuk ıaat kadar uiraı - mıt, ve bir ara Cenevre ile tele -

tıktan sonra, güçlükle Kandilli fonla 1ıörüımüıtür. Bundan son. 
merkezini buluyorum. Fakat, o· ra öile yemeğini yemiı ve saat 
radan da ıu cevabı alıyorum: 16 da Irak Hariciye fiazırı Ge -

_ Rasathaneyi çok aradıkla - neral Nuri Saidle görüımek üze· 
rı için rahatsız ediyorlarmıt. re Perapalas oteline gitmiıtir. 
Meııul olduklanndan cevab ve· Perapalasta konuımalar ya • 
remiyeceklerini bildirdiler. rım saat kadar sürmüı, ve Irak 

Müdür Bay Fatin'i evinde a - Hariciye Naziriyle dıtarıya çık _ 
rıyorum. Kendisi yok. Rasatha - tıkları zaman General Nuri Said 
nede meığul... gazetecilere: 

Bu sırada, aklıma bin ihtimal - "Konuımalarımız iyi neti· 
birden geliyor: Japonya.da oldu- ce verdi. Görüyorsunuz ya, iki -
iu gibi, denizler karalara yürür· miz de memnunuz,, demiıtir. 
ıe ... Binlerce adam ölürse? .. Sev- Kizımi Han bundan sonra 
dilim insanlar bir dal batına Valiyi ziyaret etmit ve daha son
kaçar da ben baıka bir dağ ba • ra Beyoğlunda bir sinemaya git • 
tında kalırsam ... lstanbuldan e • mittir. Sinemadan çıktıktan son-

•
•r k 1 ra Bebeae kadar otomobı'lle bı"r - a mazsa... • 

Hayal ıenit ... lılet iılete bil • gezinti yapmıt ve konsoloshane • 
diğin kadar... • ye dönmüttür. 

Merci nevinden kitaplara bat 
vurarak, zelzele hakkında neler 
yazılı diye okuyorum. Rastla -
dıklarıJJP "9İZe de anlatayım: 

!on asırlarda dünyanın ~t • 
hur zelzeleleri ıunlarmıı: 526 da, 
Akdeniz kıyıl~rında iki yüz bin 
kitinin ölümüne sebebiyet veren 
bir zelzele olmuf. 1693 le Sicil · 
yada altmıı bin adam bir zelze • 
leye kurban gitmiı: 1755 te, Por
tekizin merkezi Lizbon ıehrin • 
de, kırk bin kiti bir sarsıntıdan 
oı. ... ~ı\ü.. Luito' da 1797 de, kırk 
bin kiti mahvolmuş... 1843 de 
Pointe - a - Pitre tehri yıkılmq. 
Nihayet meıhur Japon haileleri .. 

Okuyorum: 
Zelzeleler üç türlü olur; kür

rei arzın merkezine nazaran a -
mudi, ufki ve dalıah. Üçüncüle
re daha fazla rastlanır. 

Zelzeleler, bir saniyenin kesri 
kadar kısa sürebileceği ıibi, ay· 
larla da devam edebilir. Hatta 
Japonya ribi, zelzelenin daimi 
olduğu memleketler vardır. 1883 
te lachia' da, Kazami11iola ıehri· 
ni hak ile yeksan eden zelzele an
cak 16 saniye sürmüttür. 

lstanbulda, ıimdiye kadar ta
rihin kaydettili 3 zelzele olmuı, 
bunlardan en eskisi Miladın 358 
inci aeneaindedir. Son zelzeleler 
içinde 1894 yani hicri 1310 da 
1>lanı methurdur. Pek çok bina • 
lar, çarıılar yıkılmıı; halk, haf • 
talarc:a çadırlarda oturmuıtu. 
Ondan sonra bilhassa ahfap bi -
nalara raibet artmııtı. 

Zelzelelerin arz merkezine 
'doğru derinliği de hesap edil -
mektedir. 1857 Kalabr zelzelesi 
on bir kilometre derinlijinde idi. 
1869, Kaıar zelzelesi kırk sekiz 
ve 1872 Almanya zelzelesi on se· 
\.iz metre derinliklerdeydi. 

Geçer ayak tunu da hatıra ıe· 
tireyim: Türkiyede, eski itikatla
ra. nazaran, dünya öküzün boy -
DUzundaydı. Öküzün vücudüne 
tinek konaı·, liayvan kafasını sal· 
~11 lcia nlzele olurdu. Fakat, 

Şimdi zelzeleyi izah eden en 
eı·sh n:\ ariye, dünyanın ·n'ı 

Kadın birliğinin 
su va resi 

Kadın Birliği, 10 lkincikinun 
ak,amı Dağcılık klübünde bir 
ıuvare verecektir. Gelmek isti -
yen azaya davetnameleri Birlik 
merkezinden verilecektir. 

sındaki atet soğudukça arzın ka
buğu ona uymağa uğraııyor. Çö
küntüler ve yerine yerletmeler 
neticesi sarsıntı husule geliyor. 

Fazla sarsıntılar, yerde, derin 
hufreler bırakabilir. Kaiebr'de 
1873 çukurlan methurdur. Bun
ların bir tanesi iki kilometre u -
Lunluğunda ve on metre geniıli
ğindedir. Hufrelerin içlerinden 
lavlar da fıtkırabilir. 1891 de, 
Japonya.da 112 kilometrelik bir 
çukur açılmıtbr. Bunun çok yer 
lerine altı metre yükıekliiinde 
indif alar olmuıtu. Yerden du · 
manlar ve alevler de çıkabilir. 
Yeni pınarlar zuhur edebilir. 
Gümbürtülü sesler duyulur. 

Bazı zelzeleler geniı bir saha 
i11al eder. Bazılan da pek dar 
bir muhit içinde olabilir. Havali 
kayalık olursa, zelzele, daha faz
:ıı sirayet eder. Kumluk olursa, 
bu, sirayete manidir. 1886 da A
rnerikada, Çarlston' da, zelzele • 
njn saniyede bet kilometre süra· 
te kadar vardığı tesbit edilmiıse 
de, bu, istisnaidir. 

Deniz civarındaki zelzele da -
ha tehlikelidir. Su baıabilir. 
Kuvvetli meddücezirler olabilir. 
Fakat boiaz olan yerlerde en 
tehlikeli zelzeleler olur ... 

Vay vay vay ... 

lıte bu cihet pek f enama git -
ti... Tam lstanbulun tarifi .. Emin 
olunuz ki, ıayet bu ıatıtları yaz -
dığım sırada Bay Fatin'den, te· 
lef onla, yürek f erahlabcı mali -
mat almasaydım, devam edemi • 
yecektim: "Deniz, Babıali cad -
desinden yukarıya ha çıktı, ha 
çıkacak!,, diye bekliyecektim ... 

Bay Fatinin verdiği maliimatı 
birinci sayıf ada okuyun. 

(Vl·"Q) 

Bu esnada Irak Hariciye Na - ı 
zırı General Nuri Said, Irak elçi-
si Naci Şevketle beraber lran 
konsoloshanesine 1telmitler ve 
Ki.zımi Hanın ziyaretini iade et -
mitlerdir. 

Kizımi Han bu eanada Anka· 
ra Iran elçiliği ile telefonla ıö · 
rütmüı, bilihP•a gazetecileri ka
bul ederek sorulan suallere ce • 
cevapları vermiıtir: 

- Biz lrakla dostuz ve her 
zaman dost kalmak istiyoruz. 
Hiçı1 bir ıey bizi birbirimizden 
ayıramaz. 

lrakla aramızdaki ihtilafın 
Milletler Cemiyetinde her iki ta· 
raf için memnuniyet verici bir 
tekilde halledileceğine eminim. 

Bugünkü konupnalardan 
memnunum. Aramızdaki ihtili -
f ın halledilmesi için bir yol bulu
nacağını' ümit ediyoruz. 

Transit meselesine ıelince 
lran bir çok transit yollarına 
muhtaçtır. Bunlardan en iyisi he-

k!•Llıl'Taı 
ÇocuAu yaralama, . 

Y erebatanda oturan Kalaycı 

Ahmedin oğlu Mazlumu, mütteri 
çajırmak yüzünden ayni yerde 
kalaycı Osman Lehimci demiriy
le yaralamıf, suçlu yakalanmıı -
tır. Yaralı Mazlim Cerrahpaıa 
hastahanesine yatınlmıttır. 
iki haraız 

Sabıkalı hırıı:ilardan Çinıene 
Ahmed ile Aziz arkalannda hır· 
sızlık malı götürmekteler iken 
bekçi tarafından yakalanmıı • 
lar ve haklarında takibata bat • 
lanmııtır. 

Tramvaydan dU9tU 
Vatman lsmailin idaresinde • 

ki tramvaydan Mehmed isminde 
biri düterek ayaiından yaralan· 
mıt ve tedavi edilmek üzere Cer
rahpaıa hastahanesine yatırıl • 
mııtır. 

Hah hlraızı 
Bey~ğlun :a Kule sokaiında 

Sen Piyer sokağında oturan Bay
ramm bir halısını çalan ayni han· 
dan Nikola yakalaDmııtır. 

Sokakta caocuk 
Usküdarda Gülfem Hatun ca· 

mii civarında kırk ıünlük bir ço
cuk bulunmut ve D,. U!i.. ezeye 
gönderilmiıtir. 

Kama ile:. 
Dün gece Horhor caddesinde 

oturan kapıcı Tahsin, Gönl Ha
mam sokağında sabıkalı lbrahi · 
mi kama ile kafasından yarala -
mıf, kendisi yakalanmııtır. 

Otomomobll kaza•• 
Şoför Zekeriyanın idaresinde

ki otomobil, ameleden Muıtaf a 
isminde birine çarparak aiırca 
yaralamıf tır. Şoför yakalanmıı • 
tır. 

Ta.la .. 
T ekirdal iıkeleıinde hamal 

Abdullah ile Feyzi araımda bir 
kavıa olmuı, neticede Feysi Ab· 
dullahı taı ile aiır ıurette yara • 
lamııbr. Suçlu yalcalanmııtır. 

nüz tamamiyle ikmal edilmiyen 
Maku - Erzurum - Trabzon 
yoludur. Fakat dediğim gibi lra· 
nm b I kaç transit yoluna ihtiya
cı olduğundan Irak ve Suriye ü -
zerinden Hayfa yolu da tecrübe 
edilmektedir. 

Ankaraya hiç bir hususi it i • 
çin ıelmedim. Ziyaretimden çok 
memnunum. Orada Atatürke ve 
General lımet lnönüne ihtiram · 
)arımı arzettim. lranın Türkiye -
ye kartı büyük bir ıempatiıi var
dır. Türkiye ile lran kadar birbi· 
rine doıt iki memleket yoktur, 
diyebilirim. 

Nazır bundan ıonra 21,45 te 
Sirkeci istasyonundan ekspresle 
Cenevreye doğru hareket etmit· 
tir. 

Irak Hariciye Nazırı General 
Nuri Said de bu aktam ekspres· 
le Cenevreye doğru hareket ede· 
cektir. 

Bir çocuk 
On bet gtlndeoberl 
ortadan k ayboldu 

Kasonpapda 
Havuzlar ida· 
resi fabrikala -
rında çalııan 
bir çocuk 15 
ıünden beTi 
garip bir ıekil· 
de ortadan kay· 
bolmuıtur. 

V ohidettin .. 

Kasımpaıa

da, Küçük Pi • 
yalede Eıref 

Pata yokuıunda 30 numarada o· 
turan Rizanm oilu olan Vahidet· 
tin yedi aydan beri Kasımpaıada 
Havuzlarda çalıımaktadır; 15 
yaıındadır. Vahidettin geçen 
Cumartesi ıünü ıene her zaman
ki ıibi itine gitmit ve her zaman· 
ki ıibi çalıımağa batlamıt. Yal· 
nız sık sık etrafındakilere saati 
sormakta imif. Saat tam 11 de 
Vahidettin ustasından deponun 
anahtarını alarak eğe almak için 
depoya ıitmek üzere havuzdan 
çıkmıı. lıte gidit o ıidit olmuf. 
Vahidettini zabıta ve jandarma · 
mn bütün aramasına rağmen bul
mak bir türlü kabil olamamıttır · 

--o-

Takdirname alan 
memurlar 

Eski senelerin püsrüzlü hesap· 
)arını vaktinden evvel kanuna 
ıöre veren Kumkapı Maliye fU • 
besi Batmemuru A.hmedle arka· 
daıları Adil, Hakkı, Hasena, 
Burhan, Hayri, Riza, vilayet in -
zibat komisyonunun karariyle 
takdire ıayan görülmüılerdir. 

---0--

y eni ltalya elçisi 
geliyor 

Yeni ltalyan -elçisi Bay Karlo 
Galli yarın phrimize ıelecektir. 
Bayramdan sonra itimatnamesi -
ni vermek üzere Ankaraya gide • 
celdir. 
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istiridye yemek 
rekoru 

Jstirid) e ) emek rekorunu 18 ) aşla
rında güzel bir Amerikalı kız olan 
Roz Roney kazanmı~tır. Bu kızcağız, 
bir oturuşta tamam dol.uz ldlo istirid 
ye yiyormuş. 

• 
l~neden lpllk ge~irme rekoru 

iğneden iplik geçirmek kolay bir 
iş değildir. Hele erkekler için. Fakat 
Amerikalı bir terzi çırağı olan Endu· 
her, alelade bir terzi iinesinden ta· 
marn on sekiz iplik ge<'iriyormuş. Ilöy 
lece }<;nduber de\'e) i iğne gözünden 
geçirmek teşbihini bir hakikat haline 
koymuş oluyor. 

• 
Elbi•~ qlymek rekoru 
iiiiııiilıiiii ................ --

A m erik n da GrJnvil tehrinde David 
Yaldi isminde muhterem bir zat var

dır. Bu zat tamam 32 senedir ayni 
paltoyu giymektedir. Hoş, bu palto 

kendisine babadan miras kalmıştı ve 
oğlu da henüz yeni gibi görünen ba 

paltoyu giyebileceiini ümit etmekte
dir. Muhterem David Yaldi on beş 
senedir ayni ayakkaplarını giyiyor. 
Şapkası tam yirmi seneliktir. Bu aile· 
nin kuUandığı baston ise, Uç asırlık· 
tır ve babadan evllda kalmaktadır. 

• Yumurta vemek rekoru ------------Pişmiı olan bir hayli yumurta ye-
mek, omlet şeklinde olsun, ~~anda 
olsun yemek kabildir. Fakat çıg yu • 
murta yemek meseledir. Amerikalı 
TeTdor Frayhat. şöylece. ayak Uzerf 
altmış çiğ yumurta silmiiriivermlştir. 
Pek mahcup bir adam olan Frayhat 
rekoru yaptıktan sonra mahcup bir 
şekilde gözlerini yere lğince, hakem 
heyeti reisi sormuş: 

- Pek mUtevazisiniz, ne diye gözle
rinizi yere indirdiniz. 

Şampiyon )an gözle etrafını saran 
lara bakarak şu cenbt vermis: 

- Dofrusu artık ta,·uklarrn yüzü· 
ne bakmata cesaret edemiyorum. 

Tayml• 1SO Y•••nda! 

fngilterenin en büyük ve cid
di gazetelerinden olan "THE Ti· 
MES,, ıazetesi 1935 yılma gir -
mekle tam 150 yaı ihtiyarlamıı 
oluyor. "THE TIMES,, 1785 yı -
lında kurulmuttu. O zamandan 
bu zamana kadar bir çok safha· 
lar geçirmit olan bu gazete son 
yıl içinde, büyüt< bir hiCtise ola
rak, harflerinin biçimini ve eski 
usul baılıiını deiittirerek yeni 
ve ıöze uyğun bir tekilde çık • 
maia baılamıftı. Bununla bera· 
ber, içindekiler itibariyle öbür 
gazetelerinkinden farklı bir su • 
rette yazılarım yazarak havadis" 
lerini verir. lnıiltere içinde, hü -
kiimet mehaEiline ve Parlimen • 
toya dair olan biten ıeylerin tam 
bir raporu de.ima bu ıazetenin 
sütunlarında yer ayrılmaktadır•• 
Bat muharrirleri arasında dün • 
yanın en büyük ıazetecileri bu • 

lunmuıtur. 
o 

Muhtelit mahkemede 
Türk - Yunan muhtelit mah· 

kemesi son celsesinde Evkafın, 
T esalyada vaziyed edilmit olan 
arazi ve çiftlikleri için, Evkaf na
mına Yunan hükfuneti aleyhine 
açılan davaya bakılmıttır. Mu -
hakeme, iki tarafın ajanları din· 
lendikten sonra bir baıka güne 
bırakılmıttır. 

Bundan baıka sekiz on da • 
vaya bakılmıı ve hatka ıünlere 
bırakılmııtır. Reis Bay Boeg 
muhtelit mahkemenin Yunanis • 
tan ve lzmire muvakkaten nakli 
hakkında: "Böyle bir tasr..vvur 
vardır. Fakat he:ıü:: kati bir ka • 
""r vnlrhır .. dcmiıtir. 
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BÜYÜK DENıZ ROMANı 

Şahla Ya vrasa 
1 Yazan: Kadircan KAFLI rto 47 1 

Şahin 
· esir 

reisin kızı Ayşe 
diye satllmıştı 

Ali Reis biran evvel bir dütman 
ıemisine rutlama'k ist:yordu. Bu 
IUJ'etle hem leventler :n yüzünü 
güldürecek hem de geminin ma· 
nevra ve harp kaıbtıiyefni dene
miı olacaktı. Zaten evvela bir kaç 
av yakalamadan, bir kaç yağma 
yapmadan doğruca Venediğe git
mek i!ine gelmiyordu. Bir iki za
fer kazandıktan sonra asıl mak
aada doğru yol p.lrrlarsa, korsan• 
lar daha hevesli ve cO§ıkun olur
lardı. 

Kara Yusufla küçük Hüseyin 
de bu fikirdeydiler. 

Ali Reis, gençl" ğine rağmen o 
zamanki korsan ruhunu iyi kav
ramıt ve anlamıştı. . ,,. . 

GÜZEL STELLA ? ..• 
lbni Abbas esircinin yanından 

'.Ayşeyi alarak sokağa fırladığı 
zaman sevincinden ağzı kulakla
rına varıyordu. Kendi kendine 
§Öyle düşünüyordu: 

- Hah hah hah hah ha! ... Ap
tal herif!... Paranın nereden ge
leceğini bilemiyor. Şimdi §U yav
ruyu bizim Angelika'ya götürü
rüm. Orada beş altı sene kalır, 
beslenir ..• Kendi dilini unutur ve 
ltalyanca öğrenir... Biraz da köy 
mektebinde okudu mu?... Artık 
götür lstanbula, yahut Marsilya
ya, ltalyan azılzadelerinden 
Kont Antonyo Kagliyari hazret
lerinin kızıdır, diye bol para ile 
sat!... Bizim Mısırdaki uydurma 
kız kardeş, altı erkek çocuğunun 
yüzüne baka b;ııka içini çeksin!. .. 
Hah, hah hah hah ha!... 

Köşeyi döndüğü zaman hemen 
bir arabaya atladı. Angelika'nın 
adresini verdi. 

Angelika 50 yaşlarında usta 
bir kadındı. Kendisi gibi bir de 
kocası vardı. Munda köyündeki 
geniş topraklarına büyücek bir ev 
yaptırmışlar, orada böyle esircile 
rin getirdikleri çocukları para ile 
büyütüyorlardı. 

Karı koca fena insanlar değil
lerdi. Çocuklara da ellerinden 
geldiği kadar iyi bakıyorlardı. 

Hatta köyün melrtebine de ve-
. riyor, yahut köy papazını hafta
. da bir kaç gün evine getirterek 

okuma yazma öğretiyordu. 
lbni Abbas onun en yağlı müt 

terilerindendi. Bu sefer de araba 
ile ve yanında bir çocukla geldi
ğini görünce karşıdan seli.miadı. 

- Bonjoma Sinyor!. .• 
- Bonjoma Madam!. .. 
- Oooo.... Bu seferki yavnı 

jDe kadar da güzel. .. Aman ne a
lımlı gözleri var bunun ... Ben bi
le tutuldum ayol. .. Hele büyüyün
ce kim bilir ne olacak!. .. 

- Gzeldir ..• Benim - getirdi
ğim kızların hangisi çirkin? ... 

- Allah için söylemeli; güzel
leri seçmekte sahiden ustasınız ! .. 
Umarım ki benim yanımda uzun 
zaman bırakacaksınız! ... 

- Evet, §Öyle, ite yarayacağı 
zamana ka·dar ... 

Ane hala ağlıyordu. Gözleri
nin etrafı kıpkırmızı olmuştu. 

Yorgunluktan başı omu:mna dü
fÜyordu. Angelika'nın okşayı~la
nm görünce biraz avunur gibi 
oldu. Ne kadar olsa kadın elle
rinin yumuıakhk ve sıcaklığına 
çoktanberi hasretti. Hele Angeli-

ka onu kucaklayıp öptüğü zaman 
hıçkrrıldan kes:ldi. 

lbni Abbas sert ve dargın ba
kışlar atarak kadıncağıza sokulu 
yordu. 

Ayşeyi, sofada, gene güler 
yüzlü bir hizmetçi ile yalnız bı

raktılar ve Angelika ile lbni Ab
bas bir odaya kapandılar. 

Orada herhalde pazarlık yap
mıt olacaklardı. 

lbni Tbbaa biraz sonra evden 
aynlrrken: 

- Ona güzel bir isim koyaca
ğız... Şöyle, herkesin kulağına 
hot gelen, sevimli bir isim... Me
sela... Mesela!. .. 

Diyort bir türlü bir isim bula
mıyordu • 

Angelika bir kaç saniye dütün
dükten sonra: 

-Ben ona Stella diyeceğim! .• 
Nasıl, güzel değil mi? Yıldız de
mektir bu .•• 

- Ooo ..• Yıldız ... Stella !. Çok 
güzel... isim bulmakta sahiden 
ustasınız Madam .•• 

Stella, bu kadının yanında 
tam beş sene kaldı. 

Bu uzun seneler içinde eski 
adını ve Türk dilini büsbütün u
nutmuştu. Köyde, Madam Ange
lika ya su taımıakt ev iti görmek
le vakit geçirmişti. Bunlardan 
başka haf tada iki defa gelen 
köy papazından İtalyanca okuma 
yazma ile beraber hesap öğren· 

mişti. Madamın odasında duvar
da asılı duran gençlik yadigarı 
kitara ile oynıyarak da bir ıeyler 
becermişti. Hatta bir kaç ltalyan 
,arkısını güzel çalıyor ve söylü
yordu. 

lbni Abbas'ın yüzü biran gö
zünün önünden gitmiyor, onu 
görmek istemiyordu. Fakat bir 
sabah gözlerini açtığı zaman ken 
disini büyük bir vapurda Vene
dikten cenuba doğru götürülür
ken buldu. 

lbni Abbas onun tatlılıkla gel
miyeceğini bildiği için Angelika
nın evine gizUce gelmiş, madam· 
la anlaşarak uykuda olduğu bir 
srrada Stellaya bir ilaç koklat
mış, sonra da onun göğsünü yok
ladıktan sonra: 

- Artık zamanı gelmiş! ... Gö
türmeliyim! ..• 

Demiıti. 
Koklattığı ilaç kızm iki gün 

uyanmaması kafi gelmişti Bu za
manda da bir sandık içinde, Ve
nedik' e, oradan gemiye taşmmıf
tı. 

Stella gözlerini açtığı zaman 
Venedik pek geride, dumanlar 
arkasında kayboluyordu. 

Genç kız gözlerini uğuşturu
yor, bunun rüya olmadığına bir 
türlü inanmak istemiyordu. Ma
dam Angelika'nın yanında zorlu 
ev işleri hazan dayak da olduğu 
halde oradan ayrılma kiste~emiş 
ti. 

Babasını, annesini, kardeşini 

hayal meyal hatırlıyordu. Fakat 
şimdi onları görse tanıyamıya

c:ıktı. Türkçe de bilmiyordu, bil
miyordu, bildiği bir şey varsa o 
da kendisinin ltalyada doğmadı
ğı ve bir İtalyan kızı olmadığıy
dı. 

.(Devamı var) 
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Barometre 

-

BAROMETRE - Hava tazyikini 
ölçmeğe yarayan alettir. Hava tazyi
ki bulunulan irtifaa göre değişir. Ev
lerde barometreyi havayı tahmin için 
veya irtifaı tayin için kullanırlar. Bu 
Uet on yedinci asırdan İtalyan Tor
ricelli tarafından icat edilmiştir. 

Cıvalı barometre - Mağazalarda 
bu nevi barometreler satarlar. Cıva -
nm bulunduğu borunun alt kısmı bü
külerek yapılmış barometrelerdir. 
Boru üzerinde dereceler yazılı bir 
çerçeve önündedir. Cıvanın üst sathı 

• kaç rakamını gösteriyorsa tazyik oJ 
miktardadır denir. 

Kadranlı barometreler - Cıvalı 

barometrelerle yapılan bu aletlerde 
cıvanm üzerinde bir demir yuvarlak 
konmuştur. Bu yuvarlağın hareketi 
küçük bir makaraya tesir gösterir ve 
kadran önündeki iğneyi kımıldatır. 

Madeni barometre - Taşıması da
ha kolay bir ~Uettir. Bunun esası için
deki hava alınmış olan madeni bir ko
tudur. Bu nevi barometrelere bazı l · 
letler na.ve olunarak tazyikini yazan 
barometreler haline konulurlar. 

Havanm tahmini - Umumiyetle 76 
santimetre mikabı tazyik iyi hava 
farzedilir. Barometre düşerse yağ

mu:F olacağına işarettir. Yükselirse 
hava güzeldir. Maamafih bu tahmin
ler tam değildir. Tam tahmin icln 
barometre ile bir de higrometre kul -
)anmak lA.ZTmdtr. 

Bu/imi 
BULIMl - Rahatsızlıkla beraber 

gelen açlık his.sidir. Nevropatlarda 
ve irsi dezonelerde görülür. Bu has
talığa uğrayanlarla hazım fiili biter 
bitmez rahatsızlık başlar. Hasta gıda 
araştrnT. Bazan lştiha normaldir. Ra 
hatsrzhk bir gıdayı görmekle geçive
rir. Bir çok steriklerde bu hal görü
lür. Hastalığı geçirmek için sebebini 
tedavi etmek icap eder. 

Bromür 
BROMÜR - Esası brom olan ve 

asabi cümleyi teskin için kullanılan 

ilaçlardır. Başlıcası bromur dö potas 
yomdur. Bromür dö potasyom nevroz 
ve psikoz hastalıklarında uykusuzlu -
ğa. heyecana umum ihtilaca, kalp 
çarpmtısnn karışı kulfanıhr. Fazla al 
kolfzmde deva olarak istimal edilir. 
Fazla kahve, çay. sigara istimalinin 
verdiği zararlara karşı devadır. 
' Çocuk hastalıklarında, küçük sar'a 
da, asab kalp çarpıntılarında bromü
re müracaat edilir. 

Sar'anın yegane devaST bromür dö 
potasyomdur, Eğer hasta tuz yemiye
cek olurı:ıa az miktarda bromur veril
mesi kafidir. Fazla tuz bromurun te
sirini yok eder. 

İstimal tarZT: Sar'ada: Günde altı 
UA. on gram, diğer ahvalde bir ila al
tı gram; güllaç, şurup, mahhil halin
de kutıanılabilir. Her ilaç aldıktan 

sonra mideyi bozmamak için su içme
li ve az az kollanmalıdır. tıaç çabuk 
temessül erler kalp ve böbrek hastası 
olanlarla sıska çocuklara ve ihtiyar· 
lara verilmemelidir. 

Bromiir clö sodyom: Ayni suretle 
kullanılır. Daha az zehirli ve daha az 
faaldir. Kalp, böbrek hastalığı olan -
tara stskalara bromür dö sodyom ve
rilmek mümkiindür. Bromür dö 
rstonsyom da bromür dö sodyom gibi 
kullanılır. 

<Devamı var) 

750 liraya 
satıhk hane 

5 lkincikanun 1935 "' 

T. 5.000 
Yazan: 1 no. 62 'Alma ve başka dıle çcvırme 

Aka Oiindüz Devlet yasasınca koı u l udur 

_ Neye ateş kestin? Kalanları, bulundukları yerd• 
_Şu çoluk çocuklarla başıbo- bir çukur kazıp gömmüşler. 

zuklar geçsin diye. Profesör Esoes üçü ile kendi 
- Hemen ate,e başla! uğraşmağa başladı. Üçüne de tad 
Ateşe başladım. Yağı yününü dozlu dirim şırıngası yaptı. iki 

tarıyordum. Kıçmıa bir tekme ye- gözü sönen genç doktor sordu;: 
diın: - Bir gün gene görehileceJı 

- Oraya değil! Yoldan geçen miyim? 
kafileye ateş et I Bütün doktorlar acı acı 

Bıirdenb:re ürperdim! derin dern sustular. Genç doktor 
Ben... Koltuk değneklerile yü- anladı ve sönmü§ gözlerinin yqı• 

rüyen ihtiyar başıbozuklara... m i~ine akıttı. 
Suçsuz ve çıplak çocuklara ... De • iki bacağı kopmuş aıksaçlı dok• 
lirmişe dönmüş kızlara, kadrolara tor ini!f ye benziyen bir sesle: 
ateş edeceğim t - Beni bırakınız! dedi. Bell 

Makinerme omuz verdim ve i. kolay ölebilirim. Siz iki genç ar" 
ateşe başladım. Ama yoldan ge • kadaşmıı kurtarmağa çalışınız. . 
çenlere değil, bize ateş edenlere... Güzel Zeus baygındı. 
Belimin ortasına bir tekme ye· Güzel Zeus'u ayıltamadılar. 
dim: Güzel Zeus'u dördüncü günil 

_ Yoldan geçenlere ateş! bir ölü arabasına yüklediler. Şo " 
Ateşimi kesmiyerek söyledim: förün yanma profesör Esoes ~• 
- Onlara ateş etmem! arkasına Omega oturdu. Ve ail• 
- Seni öldürürüm! mezarlığına öylece gittiler. Me-
- Yapabilirsiniz t zar bekçisi savaşa gittiği için me-
Bir şakırtı oldu, iş.te buraya zarlığa bakan yoktu. Şoför, Ome

geldim. Eğer sağ kalırsam, o da ga ve profesör, Omorfoyu , med' 
" k l b ra indirdiler. Esoes·. sag a rrsa en .•...• 
Yaralı bir inilti çıkararak öl • - Şoför, dedi. Artık işin bitti• 

d.. Sen git, biz sonra taksi ile geliriı• u. 
Kamından bir kurJun yiyen Şoför gitti. Profesör yalnız ka" 

genç bir kadın.. Yarası hiç ağır lmca Omegaya söyledi: 
değildi. Ama doktorlar telaş edi- -Yukanya çıkınca demir ka" 
yorlardı. Çünkü kurşun kamında· pağr kapıyacaksm. Mezarcı kulii
ki sekiz aylık doğmamış çocuğu hesinden kazma kürek alıp üıt 
öldürmüştü. Amel:yatla çocuğu dö,emeyi doldurabildiğin kadar 
aldılar ve anasını mezarlığa gön· toprakla dolduracaksın. 
derdiler. - Sonra? En~titüye gideceK' 

Profesör Esoe$İn ağzını bıçak· sin. Beni soranlara yolda. ayrı1" 
lar açmıyordu. Yaptığı dirm ıi· dı, bit- işi çıkmış, sonra geleceğiııİ 
ringalarmm hiç biri para etmi· söyledi. Diyeceksin! 
yordu. Daha doğnıau anlıyaDH- - Nereye gid · yorsunuz? 

d 1 - Hiç bir yere! "' vordu. Yarası iyileşenler e ö en-
J - ?f .,, ?f 
ler de vardı. Acaba şırıngadan mıı · · ·· · · ·· · •··• 
iyileşiyorlar? Yoksa şiringadan - Burada kalacağnn. 
mı ölüyorlar? Bir türlü kestiremi- Omega olduğu yerde 

Profesör: yordu. Ölüler·n üzer1erinde araş• 
tırma yapmak ta zordu. Başlarını - Bunun böyle olması gereli -

tir. insanlığı kurtarmağa uğııq" 
kaşıyacak vakitleri yoktu ki... tnn. Olmads. Kendim eli kanlı ol" 

Bir gün erkenden enstitünün dum. Yaşadımsa ya~adrım. Şimdi 
büyük kapısı açıldı ve bir çok dok 
torlar oraya doğru seğirttiler. Pro 
fesör ne olduğunu anlamak için 
O.megayı gönderdi. Bir dakika 
sonYa Omega sapsarı, gözleri fır· 

lamış. dili yarı tutulmuş geldi. 
-Ne var Omega .• 

- Şey .. Ha .. Hu .. 
Bir hastabakıcı hemen tokatla

dı ve b:raz su serpip i~irdi. Ome· 
ga kendine gelince kollarım ha
vaya kaldırarak kekeledi: 

-iki.. Doktor .. O .. morfo ! 
-Ne oldu?! Omorfo mu gel-

di?! 
-Bir doktorun gözleri yok! 

Bir doktorun bacakları kopmuş! 

Omorfo .•• 
Omorfo !Je iki doktoru koğuşa 

getirip yatırıdılar. 
Doktorun biri ellisini geçmiş 

aıksaçlı b:r adamdı. Öbür doktor 
henüz genç denilecek bir yaşta i
di. 

Omorf onun gövdesi delik de • 
şikti. K:mseyi tanımıyordu. 

Bir a!ev makineli mitralyöz 
tangı hücum etmiş, ha~taevi ~şa • 
retini görmü§ ama aldırmamış .. 

Ve üçü de buraya getirilmiş. 

son denemeyi kendimde yapaca
ğım. 

Omega ürktü. Gözleri dolchı· 
Titremeğe başladı. Ne yapsın ki 
iş işten geçmişti. Profesör Eıoe• 

mermere uzanmış ve bir küçülı 
ş·şeyi koklar koklamaz derin bit 
uykuya dalmıştı. 

Omega \.ki ölüye ve Om ·kronuıı 
kurşun sandığına baktı, baktı; ~e 

bir kahkaha savurdu. Kulübeye 
koştu. Hem kahkaha ile gülüyot 
hem mezarm üst katma topralı 
dolduruyordu. Akşama doğru itİ 
bitti. 

Sokaklarda zıplıya 21plıya gi " 
diyordu. 

Enstitüye gelince herkes şaşır
dı. Omega haykırıyordu. 

- insanlığı ölümden, harpteıı 
kurtarmak için Haç buldum. Ba" 
kınız işte! Kendimi şimdi boğ•" 
cağım, sonra dir.Ieceğim! 

Kendisini boğmağa çalışırkeıt 

tuttular, gömleklediler ve bir de" 
liler evin~n izbesine kapadılar .•• 

BiRiNCi KIT ABIN SONU 
Bundan sonra ikinci kitaba bar 

lıyacağız. 

(Devamı var) 

Elyevm on lira kira getirir ·--------Yeni çıktı _______ _. .. 
kargir bütün evsafı havi ve , 

·h 1 DUn ve yar1n tercüme külliyat:nın 19 uncu sayısı yazı ane yapı mağa elverişli-

dir. Galatada Fermeneciler Ha- ilim ve Felsefe 
cıfoti sokak numara 7. Konuş -
mak istiyenlerin Galatada Şi!" - Moritz Schlick - Hilmi Ziya 
keti Hayriye üstünde köşede Fiytaı 30 kuruş, da~ıtma yeri "VAKiT,, mat baaal 
berber Avni beye. müracaatları. Ankara vaddesi .. lıtanbul-Telefon 24370 

,(3613) .. ,~----------------..,. 
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- Rifat Bey! Size burada 

rastladığım için çok bahtiyarım. 
Wütahedeleriniz, bizim için de çok 
kıymetli olacaktır. Mensub bu· 
lunduğunuz daireyi tanır .mı. 

Meslektatların bir çoklarına te • 
sadüf ettim. Kendileri çok bece • 
rikli, çok ıayanı hürmet zatlar • 
dır. 

- Maalesef, bu sefer, hiç bir 
neticeye vasıl olamadım. Bilakis, 
mütemad\yen inkisarı hayalle 
karıılatbm. Bu sabahtan itiba · 
ren, Dirayet Hanımefendi ye bu 
evi terketmesini, geleçek sene • 
ye l<adar buraya gelmemesini 
tavsiye ettim. Böylelikle onu sıya· 
net etmek istedim. Maalesef, 
tavsiyem derhal tutulamadı. Ne
ticede, Nuh Bey yaralanmış ol • 
du. 

- Demek ki, Dirayet Hanım 
buradan uzaklaıırsa biç bir teh
like mevcut olmıyacağmı tavsiye 
ediyorsunuz? 

- Öyle zannettim. 
- Hangi sebeple? 
- Zira, §İmdiye kadar, onun 

fahsı aleyhine hiç bir suikastte 
bulunulmadı. Hedef o değildir. 
Zira, o buraya gelmezden evvel 
de, bu evin içinde harikulade 
hadiseler cereyan etti. 

Rauf Bey: 
• - Evet, §Üphesiz .. - diye söze 

karı~tı .. • Lakin o takdirde bu sa· 
bah Nuh Beye kartı yapılan sui
kasde ne dersiniz? 

Rifat, gülümsiyerek: 

- Hiç bir suretle izah et • 
mem!. dedi. 

Vedad Bey: 

- Dirayet Hanımın yeğenine 
karşı yapılan suikast, Rifat Be -
Yİn nazariyesiyle hiç te tezat ha· 
linde değil ..• - dedi. - birlikte dü
§Ünelim: Bu iş, iki ~ekil de olabi
lir; birinci ,ık: Cani, o köşeler -
de, Nuh Beye suikast yapmak i · 
çin gizlidir. Delikanlıyı odasın • 
da bekliyordur. Rifat Beyin id • 
diasma nazaran bunun böyle ol
maması lazımdır. Çünkü hiç 
kimsenin Dirayet Hanıma ve aile
sine kasdi yoktur ki, burada pu • 
tu kurmağa kalkı§sın ! 

"İkinci §ık da, Nuh Bey, umul
madık bir sırada odaya girdi! 
Cani, saklanmak mecburiyetin· 

de kaldı. y akalanacağmı anla -
YI.~ca, ~r~ulmak için ateı açtı. 
B.oyle duşunerek, Rifat Bey, ha
kıkate yaklaşmıf oluyor. 

Hususi polis hafiyesinde d .. 
ru döndü: og-

- Lakin niçin bilhassa bu sa· 
hah Dirayet Hanıma evden uzak
laşmasını tenbih ettiniz? 

- Sebebini anlayınca ıiz de beni 
haklı bulacaksınız. Bir kaç saat 
evvele rücu edelim. Dün, Dirayet 
Hanım, buraya dostlarını davet 
etmişti. Salonda, Adnan Bey 
Latif Bey, Murad Bey ve ev hal~ 
kı hep topluydular. Geeenin ha· 
disesiz geçmiyeceğini tahmin et
tiğim için saat ona doğru bahçe· 
ye çıkarak saklandım. Dirayet 
Hanım, evde olup bitenlerden 
beni haberdar edecekti. 

~'Saat on buçuğa doğru, bana 
gelıh dedi ki, yeğeni Nusret Ha -
nım küçük salona girerken yan 
odada bir gürültü işitmiş. Oraya 
Didar Hanımla birlikte girdik 
ve bir sandık ke~fettik. içinde de 
eski püskü örtüler var. 

- Onu oraya kim sukmuş? 
- Bilmiyorum. 
- Allah Allah ..• 
--. Hadiseler olup bittiği sı • 

rada, salondan iki kiti dııan çık
uııt bulunuyordu. Salondakiler, 
pencerede korkunç bir yüz gör • 
müşler. 

Rifat, sustu. Cüzdanmd~n bir 
kroki çıkararak, komisere ~zat • 
tı. 

- işte takil> ettiğim çalıtma 
tarzı. O sırada iki kiti salondan 
ayrılmıştı. Murad Bey, otomobi-

linin lambaları yanıyor mu, yan
mıyor mu diye bakmağa gibniş
ti. Arkasından da Dirayet Ha • 
nım, Nuh Beyi yollamıı. 

Komisere yaklatıb parmağiy
le krokiyi gösterdi. 

- Nuh Bey şu yolu takib et • 
mi§; Murad Bey de öteki yoldan 
yürümüf. 

"Fakat f U cihetleri göz önün
de tutmak lazım: Murad Bey, 
Nuh Beyden iki dakika evvel o • 
dadan ayrılmıf. Penceredeki ha· 
yal de Nuh Beyin ayrılı§ından o

tuz saniye sonra görülmüş. 
,(Devamı var) 

......................................... ......... w ...................................... .. 

Japon talebelerine, Jıerhqngi bir harp vukuunda faydalı olabil • 
melerl lçln askert malumat ı·erilir. Bu resim genç Japon talebesine, 
tayyarenin gelişini uzaktan haber veren aletler hakkında izahat veri
lirken alınmıııır. 

il 

HABER - X}q~ Poılan 

Bugün 
İSTANBUL: 
17 ,30 da İnkılap dersleri, Universi • 

teden nakil, C. H. F. Genel Yazgaru, 
18,30 da jimnastik; bayan Azade, 18,50 
de dans musikisi plak, 19,30 da haber 
ter, 19,40 da spor Eıref Şefik 20 de 
Şehir tiyatrosundan nakil: Hamlet 

22S Kh. VARŞOV A, 1345 m. 
18 Sözler. Piyano keman sonattan _ 

Sözler. 20,20 Sözler - PlA.klar (Marlene 
Dltrich) 20,415 Sözler - Hatif orkestra -
Haberler. 22 Senfonik koI1Ber - Spor. 23 
ReklAm - Damı _ Sözler _ Dans. 

638 Khz. PRAG, 437 m. 
16,55 Asker mıZJkası - Karışık neşri

yat. 18,215 Kuartet koilBer - Zira.at - Ame
le, 19,05: Almanca neşriyat. - Ha.berter. 
20,10: PIAk. - A.ktua.lite. 20,25: "Taç altın· 
da,, lııtmll muslkllJ piyes. 21,15: Operet mu. 
atldst .. 22,15: Belgraddan naklen: Genel Av· 
le. 19,05 Almanca neşriyat - Haberler. 20,10 
rupıı. konseri. 22,45: PlA.k - Ha.berter. -
PlAk. 23,30: Orkestra (şarkılı.) 

175 Khz. MOSKOVA, 1714 m. 
17,30: Sözler. 19,50: ,'Toska,. operası (Pu

çlnl.) ve Nicotaıntn "Femmes joiyeuses de 
Vidsor,, (Her lk1 eser de radyo tçln adapte 
edilmiştir.) 22: Muhtelit dillerle konfel'8JIB· 
le.r. 

PARlS, (Kısa •,Jga.) 19 m. 68 
14: Konser nakli, 15: Haberler. 115,30: In

gillzce haberler. 15,415: Deniz haberleri. 16: 
Sözler. 16,30: Şundan, bundan. 16,415: Şa.rkı
lı koI1Ber. 

8U. Khz. BERLlN, 856 m. 
17: KUçUk orkestra. 18,45: Sözler. 19,05: 

Tayyare uçuşu. mizahi 19,20: "Eşeğin göl • 
gesı,, tslmU skeç. 19,20: Halk musildsi. 20,20: 
KoI1Ber (Bach). 20,40: AktUaUte, haberler. 
21,10: HamburgtaD nakil 23, Haberler. 23,30 
Haberler. 23,SO: Hamburgta.n 

6-15 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18: Sözler. 18,30: Koro JmI1Berl. 19,20: 

Sözler. 19,50: Piyano koI1Berl. 23,00: Tiyat· 
ro. 22, 4.0: Haberler. 23: çingene muıılk1Bf. 
24,10: Hafit oarkılar. 

502 Khz. vtYANA, .;07 m. 
1~: Ders. 18,115: Mandolin koruıerl 18,45: 

çingene mu:Jik1sl. 19,10: Şundan, bundan. 
19,20: AktUallte. 19,150: Halk şarkı.lan. 20, 
40: Haberler. 21: Keman muslkl.sl. 21,ia: 
Piyes. 22,15: Belgradda.n nakil. 22,'45: Ha • 
herler. 22,155: Holzer radyo orkestrası. 23 
GO: Alqaın koııaert. 24,4.!i: Kartet kon!erl.' 

Üşütmeği Te 
ağrıları 
~eçirecek 
ilçtır. 

Her eczanede 
Tardır. 

Maruf Teksayı 
kaputlan da i m a 
böyle kapah zarf 
derun unda ecza. 

~~:m-- nelerde satılır. 

Deposu Galata: P. K, ı 112 

.. 
.::,":ı 

i ' 
RUJ V~NOS 

Dudaklarda 24 saat sabit ka -
lır çok cazibelidir. Etrafa yayıl
maz sıhhi terkib ve son moda 
renklerine rağmen fiah da ucuz. 
dur. ~ı:ıumi deposu: Bahçekapı, 
Hamıdıye türbesinde (Evliya za· 
de) Nureddin Eren ecza alat ve 
ıtriyat deposudur. Dikkat: Depo
muz ayni mahalde soldaki 28 nu
maralı hüyük mağazaya nakle • 
dilmiştir. 

Bilumum Venüs markalı müs
tahzaratnnız, Sümer Bank yerli 
Mallar Pazarlarının bütün ıube -
lerind• eablmaktadır. 

s 
Her parçası ayrı bir heyecanJa okunacak macera 
kıskançhk, kuvvet, aşk ve seyabat romam ' 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SOLEYMANIN oGLu ·f,~ 
Tefrika rto.130 

Peşini timsahlar bJl'akmamıftı. ı 
O sahile ayak attığı sırada onlar 
da yaklaşmış bir haldeydiler. 

Murat kapaklanarak devrildi. 
Artık timsahın Muradı ayağın 

dan yakalamasına bir mani yok
tu. O kadar yaklaşmışh. Murat 
elinde sıkı sıla tuttuğu silahım 
namlusundan kavrayarak gerisi
ne salladı. Dipçik olanca hızıyle 
timsahın kafasına yerleşmişti. 

Timsah korkunç bir haykırıt· 
la azıcık geriye çekildi. Murat, 
timsahın bu gerilemesinden isti
fade etmeyi ihmal etmedi. Sürat
le yerinden doğrularak koıtu. 

Fakat aldanıyordu. Daha yor· 
gunluğunu gidermemiş ıslanan 
silahını kurulamağa vakit bula
mamıştı. 

Çalılar arasından birdenbire 
önüne çıkan korkunç bir gerge
danla yüz yüze geldi. Kaçmasına 
imkan yoktu. · 

Gergedan da bu ani karşılat
madan ürkmüş olacaktı ki hemen 
hücuma geçeceği yerde kaçma· 
ğa başlamıştı. 

Murat genit bir nefes aldı ve 
her ihtimale karşı yana saparak 
gergedanın yolu üzerinden uzak· 

Müstemlekecilik 
muhafazası 

ve belkide 
Dtlnyada 
mtlşkill 

gayri kabil bir 
· siyaset halindedir 

T arunmıı İngiliz profesörlerin· 
den M.J. Bonn, müstemlekeciliğin 
iflas etmekte olduğuna dair bir 
tetkikte bulunmuş ve bunun bir 
lngiliz gözüyle nasıl mütalaa e· 
dilehileceğini gösterir dikkate de
ğer bir makale neıretmiştir. 

İngiliz profesörü diyor iki· 
"Eskiden iktisadi bir buhran ol 

du mu, yen:den genişliyerek, müı· 
tahsiller için yeni bir ticaret paza· 
n bulunurdu. Şimdi böyle bir §C.Y 

yok. Müstemlekecilik devri biti· 
yor. Şimdi ne boı yer, ne de Avru· .. 
palı ve Amerikalı ustalar tarafın· 
dan derhal yola sokulabilecek ge
ri memleket var •• ,, 

"Harpten beri imparatorluk 
yapan kuvvetler, imparatoluk yı
kanlar karşısında zayıf kalmış· 
)ardır. Mevcut sulh müahedeleri 
imparatorluk aley'binedir ...• 

l 

laştı. Az sonra hu liareketindeki 
büyük isabetten sevindi. Filhaki
ka gergedan aradan çok geçme

den çalılar arasından tekrar gö· 
rünmüt ve belki de şimdiye ka
dar görmediği iki ayaklı mablii· 

ku aramağa başlamııtı. Murat. 
ıüratle tırmandığı büyük bir a• 

ğacın üstünden gergedanın hare
ketlerini seyrediyordu. 

Hayvan bet dakikadan fazla 
arandı. Hiç bir mahlUka tesadüf 
edemeyince evvelce gittiği nokta
ya döndü ve uzaklaştı. 

Murat ağaçtan silillmı liunıla• 
madan belindeki ıslanan fiıekleri 
kurulayıp birer birer muayene et
meden aıağıya innıedi. Şimdi te

tiği çeker çe1anez silahının ateı a• 
lacağmdan emindi. Apğıya indi 
ve bilmediği bir noktaya doğnı 
içinde garip bir ümitle uzaklqtı. 

• 111 • • • • • • • 
:(Arkası var); 

ingiltere 
ilzilm ihtiyacını biz· 
den temin edecek 
l"ürk Ofise gelen malômata 

göre, bu yıl AvustTalyada üzüm 
mahsulünün kuraklıktan müteeı· 
ıir olarak 17 bin tonu geçmeyişi 
dolayısıyle lngilterenin ihtiyacı 
olan üzümü bizden alacağı anla
şılmışbr. Bu haber alakadar ma• 
hafilde büyük bir memnuniyetle 

karıılanmıştır. 

Diğer piyasalardan gelen ha· 
l>erler de çok ümit vericidir. Ge• 
çen yıl bu zamanlarda yabancı 
piyasalardaki stoklar 15 bin ton 
iken bu sene stokun 9 bin tonu 
geçmemesi lngiltereyi bizc'.-n Ü• 

züm almağa mcbur kılmaktadır. 
Bundan haıka bu seneki dün· 

ya üzüm istihsalatı istihlakten 
çok noksandır. Bilhassa lzmir 
mıntakası yılbaşı yortulan için 
Avrupada birikn:iı stokların a
zalmasını beklerken bir çok yeni 
siparişçiler karşısında kalmıştır • 
Bu vaziyette ihracatçılar daha 
ihtiyatlı davranmağa mecbur kal 

mışlardır. 
Mevsim l>a~langıcından hafta 

sonuna kadar ihraç edilen üzüm 
miktarı 258,394 kilodur. 

Avupanın dışında da bu tema· 
yüller çok kuvvetlidir... Kendi 
kendini idare etmek inancı Hin
distanda ve Mısırda şiddetle ta· 
raftar buluyor .. 

"Diğer taraftan, mesela modem -= •=""--··--·=ıı==-
Türkiyenin, dilini Öz Türkçe ha· iflas ediyor. 
line getirmesi, bu hadiseye - kül· "1922 de küçük Asyadaki bir 
tür bakımından karşı durmanın teşebbüsün kuvvetle geri çevrilişi .... 
mükemmel b~r örneğ;dir.. bu işi bu safhadan bitirmiştir. 

"Müstemlekecilikle yaıayabil· "lngiltere imparatorluk hududu 
mek bugünlede her çamankinden içinde bir siyasi sadakat muha· 
zordur ... Amerikanın Hayti ve Fi- faza edile bilmekte ise de, iktisa• 
lipinlerden siyasi kontrölünü çek· di ayrılmanın önüne geçememiş· 
mesi uzağı gören ve makul bir ha- tir. Dom.inyonlar, kendi bükfunet• 
rekettir. leri vasıtasıyle, gümrük tarifeleri 

"Müstemlekecilikle, lrlanda· 
da, Baltıklarda, Meksikada Peru' 
de Balkanlarda, bir nevi derebey· 
lik vücuda getirmitler ve buranın 
asıl sahipleine bir kiracı ve ecir 
gözüyle bakmaktaydılar • 

"Bütün ı,er ~e _bu _sistem 

koyarak, para tahsis ederek, hat• 
ta baazn İngiliz parasının yardımı 
ile, pazarlarını kaybeden İngiliz 

aanayicileri pahasına sanayilerini 
ilerlettiler •••• 

"Bunlar milli cereyanlarm kuv 
vet bulmaımdandır 

- - ••u 
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Dünkü Zelzele 
(BQ.f taralı 1 incide) 1 paniğe uğramıı, kadmlar bayıl· ı den: Bugün lstanıbulda 16.39 da 

bir evin üat katının çökmüş ol • mıttır. şimal ve cenub iatika.metinde 20 
duğu ve Fenerde ~ir evin de yı- Bay Fatin izahat veriyor ı aaniyeden biraz fazla süren bir 
kılarak alb kitinin enkaz altm - Kandilli Rasatbaneai, dünkü zelzele olmuıtur. Halkalı mele • 
da kaldığı da söyleniyordu. Söz - zelzeleyi ıu auretle tebliğ edi • oroloji istasyonunun hassas ha -
de Çenberlita§ın üst kısmı da yı· yor: rografi 23 milimetrelik bir çizgi 
kılını§ .. Yapbğımız tahkikat bu Saat 16 yı 41dakika49 .aniye yapmıı ve barografın stili yerin -
son rivayetlerin asılsız olduğunu gefe fevkÖ.lmerkezi latanbul aa. den fırlaını§tır. Zelzele çok kuv -
gösterdi. Yalnız gerefenin uçtu - ha.anın 60 - '10 kilometre dahi· vetle hiaaedilmiıtir. 
ğu doğrudur. linde tahmin edilen ficldedice 11e Çanakkalede 

Kazalar azami aalhası iki dakika kadar Çanakkale, 14 (A.A.) - Bu. 
Bu sa.hah yaptığımız tahkika- de11am eden bir :zelzele hiaaeclil- gün saat 16.45 de cenubdan ıima-

ta göre, dün akıamki 2elzelenin miıtir. le .ve 10 saniye devam eden şid • 
tahribatı ıunlardır: Dereceıi mevceler ıskalannın detli bir zelzele olmu§tur. 

Edmekapıda pamukçu Ando- dördüncü 11e bqinci numara- Çanakkale, 4 (A.A.) - Bugün 
nun iplik imalathanesinin bir kıs· lan arasındadır. Asıl zel- saat 16.40 da yirmi saniye ve 17.
mı çokmüştür. Cuma olduğu için zeleclen aonra aaat 11 yi 19 18 de beı saniye ve 18,20 de gene 
imalathanede kimse bulunmuyor- dakika l 3 saniye geçe hali isti - yirmi saniye devamlı üç defa. zel
du. Bu yüzden nüfusça zayiat ralıatte bulunanlar taralınclan hia· zele oldu. Üçüncüsü ı?ddetliydi. 
olınamıtbr. seclilecek derecede zayıf ve saat Hasarat yapmadı. 

-EYübde Akar çeımede yeni bir 18 i 22 dakika 27 aaniye gere bi • Tekirdağında 
evin bacası kamilen uçmu§tur.. rinciye yakın ticlcletlice bir hare- Tekirdağ, 4. (A.A.) _ Bugün 
Edimekapxda Çakır ağa tara.fm· ketiarz daha kaydedümiıtlr. Bu 16.30-17 arasında üç def.a tid • 
daki kaleden 'bir kraım ile Fener- sonuncunun derecesi zelzele ıs· detli zelzele olmu§ halk heyecana 
·de kaleden bir parça yıkılmııtır. kalasının 4 numarasına uygun • düımü§tür. Hasar yok.tur. Şar kö
Bu parçaların 310 seneaindeki dar. Gene iki hareketi arz daha yünde bazı evlerin dıvarları çat • 
zelzelede çatlayan lasnnlar oldu· olmuı•a ela bunlar pek haliltir. lamıştır. Zelzele fasılalarla de • 

1 1 ve insanlar taralınJan duyulma • vam etmektedir. 
ğu an a.ş_ı mı'1JT. 

yacak derecededir. Bu hareketi Jzmirde 
- T.opkapı ve Yedikule surları • 

nın bazı krınnlarmdaki ufak çat
laklıklar da fazla ayrılmış, ge • 

niılemiıtir. 

Karagümrükte ahıab eski bir 
evin çatrsr yrkdmıf tır. içinde o -
turanlar çabuk kaçttklan için nü· 
fusca bir zayiat olmamı§tır. 

Çarşıkapıda Vezir hanının ba· 
zr yerinde ufak çatlaklıklar ol • 
mu§tur. 

Bundan başka, bazı evlerin ba
caları çatlaınıf, kiremidleri kaya· 
rak düımüştür. Beykozda iki e • 
vin ç3ktüğü söylenmi§ ise de yap
tığımız araştrnna neticesinde bu
nun doğru olmadığını öğrendik. 

Zelzeleden en büyük tehlikeyi 

atJatan Beyazit ve Galata yangın 
kuleleri olmuştur. Beyazit kule -
sinde nöbet 'bekliyen Mustafa ile 
arkada~ı birinci zelzele ile kule • 
nin pek fena bir tekilde yerinde 
zıplar gibi sallandığını hissetmit· 
lerdir. Bu sırada nöbethanenin 
ve etrafmdakj camların zmgırda· 
dığı, ayakta durulamaz b!r hale 
geldiği göriilünee iki memur pek 
fena korkmuşlardır. 

ikinci zelzeleden sonra memur
lar, nöbethane koridorunun dıt 

kısmındaki sıvaların döküldüğü • 
nü görünce tehlikenin arttığını 

anlamışlar ve itfaiye kumandanr
na telefon ederek da.ha fazla ka· 
lamıyacaklrmı bildirmiılerdir. 

Bunun üzerine memurlara ku· 
leden ayrılmaları müsaadesi ve • 
rilıniş, memurlar Emniyet mü • 
dürlüğüne giderek geceyi sabaha 
kadar burada geçirmi§lerdir. Sa • 
bahJeyin memurlar kuleye tekrar 
giderek vazifeler!ne devama baş· 
lamışlardır. Kulede büyük bir 
çatlaklık olup olmadığı henüz 
belli değildir. Bugün mühendis· 
ler tarafından yapılacak ketif ne
ticesinde bu anlaşılacaktır. 

ş:nndiki vaziyete göre, kulede 
nöbethane koridorunun dıt kıs • 
mmda bazı Sivalar düşmüı, bal -
kon katında bulunan sarnıcın ağ· 
zına kadar dolu olan suyu sar • 
smtı ile yarıya kadar boşalmııtır. 

Beyazit, Divanyolu Şehzade 
ba§mdaki bazı kahvelerin camla. 
rı kırılmıştır. Bunun sebebi de 
zelzele başlayınca kahveleri dol -
:.&:tR!l mftfterilerln eamlan kıra -
rak dı!arıya fırlamalarıdır. 

S ·nemalarda da hayli hadise • 
Jcr olmuş, hemen bütün sinema • 
larda halk karanlıkta, müdhiJ bir 

arzların levkalmerkezi hep Is· t · 4 (AA zmır, .. ) - Bugün öğ-
tanbul ıehrinin •ahan dahilinde- leden ıonra saat 16.45 geçe, di • 
dir. ğeri de 18,23 de fiddetli ve fakat 

Bize bu malfunab Hltfen ve • devamsız iki zelzele olmuıtur. Ha 
ren üıtad Bay Fatin'den mütem· sarat yoktur. 
mim izahat istedik. Edirnede 

- Mevceler 11kuı ne de· Edirne, 4 (A.A.) Bugün ıaat 
mektir? 16.40 da Edirnede oldukça tid • 

- Zelzeleler, tiddetlerine gö· detli bir zelzele duyuldu. 
re on dereceye taksim olunur. ~ ~ ~ 
4 ve 5 derecede ancak çürük 
olan bacalar faleeı yıkılabilir. 
Yedi derecede binalar yıkılır .•• 
Daha yukarıaı artık hailelerdir ... 
On derecede haile büsbütün bid 
bir hal alır •. Bu zelzele 4 ile S a· 
rası idi. 

- Acaba daha şiddetlisi ola· 
cak mı? 

- Hayır. Zira, ilk nöbet his -
sedilen zelzele en ıiddetli olur. 
Arkadan gelen saramtılar tali -
dir; ikinci derecededir. Bundan 
sonra zelzele olsa bile, evvelki • 
)erden daha hafif duyulacaktır. 

;- Dünyanın diğer tarafında· 

ki zelzelelerle bunun bir ali.kası 
var mıdır? 

- Hayır, bu, yalnız Marma • 
ra havzaama aittir. 

- Bu zelzele beklenmiyor muy
du? Bir zelzelenin a-eleceği daha 
evvelden anlatılır mı? 

- Japonlar, renkleri zelzele
den bir müddet evvel deiiıen ba· 
hklardan felaketin yaklaşbğnu 
hissederler. Son zamanlarda, bir 
de alet kqfedildi. Yerin dibine 
daldırılıyor. Oradaki elektrik ce
reyanlarından zelzelenin, gele
ceği anlatılır; alet kendiliğinden 
düdük çalıyor. Lakin, bu, henüz 
klasikleımemit bir usuldür. Ma · 
amafih, böylelikle, bet altı ıaat 
evvelden zelzeleyi öğrenmek ka· 
bildir. 

- Zelzelenin yazın daha faz
la olduğunu söylerler. 

- Mevsimle alakası yoktur. 
O stada teİekkür ettik. Bilhas

sa, dün hiasettiğimi:ı zelzeleden 
sonra daha ağırlarının gelmiye -
ceğini söylemesi lstanbul halkı 
için büyük müjdedir! 

Zelzeleye dair gelen Ajans 
telgraflarım dercediyoruz. Di · 
ğer malumat ta üçüncü sayıf ada, 
\Va • Nü) nun aütununciatirr~ 
Meteoroloji enstitüsünün 

raporu 
Ankara, 4 (A.A.) - Ziraat 

vekaleti meteoroloji enstitüsün • 

Gazeteleri muntazaman takib 
edenler, bu son zamanda dünya
nın bir çok yerlerinde sarsıntılar 
olduğunu okumuşlardır. Bundan 
dağlarının eteğinde ortuı Bulu -
cistan ve Efganistanda ve diğer 
ucu Türkiyede Çapakçurda ol -
mak üzere bir zelzele olmuıtur. 

Son günlerde de, Babrimuhit 
Kebir kıyılarını mütemadi zelze
leler sarsmı§tır. 

Bunlardan sonuncusu, son ge· 
len İngiliz gazetelerinden ileti -
bas ediyoruz. Acaba, dünya, yal
nız iktisadi buhran geçirmekle 
iktifa etmiyerek bir de tabii buh
ran mı ya§ıyor? Bahsettiğimiz 
hadise gudur: 

Kaliforniya.da şiddetli zelze -
le sarsıntıları duyulmuştur. 

Amakaymda bütün evler sar 
sdmı§ Brovlide belediye binası 
çatlamıştır. 

Emeyal Valli denen ha valiyi 
uzun mevceli bir zelzele bir bu -
çuk dakika sarsmı§tır. 

Hafifçe sarsıntılar Los Ange
les ve F eniksde duyulmuf, fakat 
büyük zarar olmamıftır. 

Zelzeleden üç dakika önce, 
Pasanda' daki Kernervi Siımolo · 
ji radiyatörünün zelzele imdat 
zili iki buçuk dakika çalmıştır. 

Tayyareci kadın 
dilştü 

Evyelki gün cenubi Afrikaya tay 
yare ile bir seyahat yapmak üze· 
re Bükreşten hareket eden kadın 
tayyarecilerden lrina ile mülazim 
Tötre lvaniç Y eşilköye varmış

lar ve dün fırtınaya rağmen yol· 
larına devam etmek ist:yerek bü
tün tavsiyelere rağmen havalan· 
mışlardır. 

Fakat Adapazarında bir kar 
fırtınasına yakalanarak •kumluğa 
i.nm'!k ~~-~1-1..!İyetinde kalmışlar 
dır. Yalmz bu ini~ muvaffakiyet· 
li o1mamış ve tayyaren=n sol ka· 
nadiyle pcrvt\nesi tamir edilemi • 
yecck derec~de kırılmış ise de 
tan:arecilere bir §eY.: olmamı§tır~ 

J Ankara telefonu 1 
Halicin temizlenmesi 

Ankara, 5 (Telefonla) - Ha· 
licin tem· zlenesi işi hakkında 

Ökonomi Bakanlığı şu malumatı 
vermiştir: 

"Bu it için milyonlar lazım ~ 
dır. Bundan dolayı Ökonomi Ba
kanlığı ilk önce bu parayı temin 
etmek için tetkikat yapmakta
dır.,, 

Yüksek SıhhatŞurası 
Ankara, 5 (Telefonla) - Srh· 

hat Bakanlığı gelecek ay toplana
cak olan yüksek sıhhat şurasının 
toplantı tarihini bayram ertesi tes 
bit edecektir. 

Halim Rüşdünün cenazesi 
Ankara, 5 (Telefonla) - Dün 

ayağı kayarak yere düşmek sure
tiyle ölen Ökonomi Bakanlığı sa· 
nayi raportörü Halim Rüştünün 
cena.zesi bugün kaldırılacaktır. 

Dünya güzeli 
çete reisi 

(Baş tarafı ı incide) 

Güzellik kraliçesi Yunaniıta • 
nın muhtelif yerlerine seyahat 
ettiği esnada çete efradından beş 
kiti de kendisine refakat ediyor 
ve indiği şehirde güzellik krali · 
çesi için reklam yapmağa başlı -
yorlardı. Gazetelere en güzel 
resimleri koyuyorlar ve onun şe
refine balolar, çaylar tertip edi • 
yorlar. Bilhaaaa gençler güzellik 
kr~Iiçesinin etrafında pervane o· 
luyorlar. 

Güzellik kraliçesi de, etrafına 
toplanan zengin delikanlılara 

her hangi bir yerde gördüğü kıy
metli bir §eyi çalıp kendilerine 
getirdikleri takdirde a!klarını 
kabul edeceğini söyliyor; aşık 

delikanlılar da aşkları uğruna 
bu hırsızlıkları yapıyorlar. 

it buraya ııeldi mi, g~zellik 
kra!=çesinirı ad.\Jnln.n da detek -
tif kıyafotine girip delikanlının 
ev;nt- girty~rlar. Btttabl çalınan 
şeyi bulu rurlar. BunLJ.a ~ıerine 
delikanlı veya adam rezil olma · 
mak, namusunu kurtarmak İçin 
çaldığı şey ile beraber meseleyi 
14 apatmak için bir çok ta para 
veriyor. 

1931 ~\iv•IJa~ 1'.r.ıliçeıi ve ar· 
kada,ları ıimdiye kadar bu şe -
kilde milyonlarca drahmi dolan • 
dırmıılardır. En sonra bir ihbar 

üzeme zabıta i§e vaziyet etmit 
ve güzellik fampiyonu ile arka· 

daılarını tevkif etmiştir. 

Yunanistanın 1931 güzeli 

dünya kraliçeliğini kazanan Dip
larakodur. Bu kadın bir zaman -
lar heyecan duymak için erkek 

· kıyafetine girip Aynaroza gir • 
miş, ıon zamanlarda da evlen -
mek üzere niıanlanmıftı. Anla • 
şılan bu son vakalara da heyecan 
duymak için girmit olacak. 

----o---

Sarda hadiseler 
eksik değil 

(Baıtaralı 1 inci de) 
içerisinde Hitler taraftarı 

gençlerin oturduğu bir kahvenin 
camlarına tabancalar sıkrlm19tır. 
Bu ara, bacağından yaralanan 
bir garsondur. 

Silah ahm ve 
satımı 

( Baştaralı 1 inci de) 
1 - Silah tatımak için resmi 

makamdan yazılı izinli o!mıyan
lara silah ve cephane satılamaz. 

Silahlarla cephanelePin şahıs· 
lar arasında ne türlü olursa ol • 
sun elden ele geçmesi halinde de 
yazılı izin aranacaktır. 

Av tezkereleri, av silihlarmı 
taşımak için izin yerine geçecek
tir. 

2 - Silah satıcıları silahları • 
nın nevi, cinsi ve çapını bulun • 
duğu yerin en büyük zabıta ami
rine bildirecek ve kendilerinden 
her silah alan kimsenin ismiyle 
adresini bir deftere, cin~i. nu • 
mara ve çapını satın alanların e
lindeki izin kağıdrna yazacaktır. 

Silah satan, bundan ba§ka 
her yedi günün sonunda bir cet • 
vel yapıh zabıta amirine verecek· 
tir. 

Cephane satanlar da kime ve 
ne kadar cephane sattıklarını 

defterlerine yazmak mecburiye • 
tindedirler. 

3 - Silah taıımaya izinli o -
lanlar silahlarını sattıkları veya 
parasız verdikleri takdird~ elle -
rindeki izin kağıtlarını zabıtaya 
geri verecekler, kime sattıklarını 
ve kime verdiklerini bildirecek • 
lerdir. 

4 - Adli takibat üzerine veya 
sair suretle hükumetçe zabıt ve 
müsadere edilen silahlar, taşın • 
maaı yasak olaun, olmaı~n Milli 
müdafaa Bakanlığı emrine veri· 
lecektir. 

5 - Bu Ranun hükümlerine 
aykırı gidenlerden silah satıcı • 
ları yedi günden bir aya kadar 
hafif hapis veya elli liradan iki 
yüz liraya kadın hafif para <!e • I 

zasma mahkum edileceklerdir. 
Satıcılardan başkaları ise 

Türk ceza kanununun 549 ıncı 
maddesine göre cezalandırıla • 
caklardır. 

Çırak ve kalfa 
mektebi 

(Baş tarafı 1 incide) 

cila sürmesini bilen öbür tr··afta 
çok iyi bir marangozun karşısına 
çıkıyor ve fiyat kırıyor. Bu nasıl 
olur? 

fıte bu şekilde bizde san'at ve 
san'atkarhk büyük b:r keımekeşe 
uğramıştır. Biz bunun için eskiden 
olduğu gibi bir çırak ve kalfa mek 
tehi açmayı düşünüyoruz. B!r 
kura şeklinde olacak olan mekte • 
bin çok rağbet göreceği muhak • 
kaktır. 

Küçük san'atkarlardan ehliyet
name aramak lazımdır. Bir kaç 
bin liralık b:r oda takımınızı em • 
niyet ettiğiniz ve hiç bir şey orta• 
da. yokken kaparo verdiğiniz bir 
ıan'atkardan zannederim bir eh • 
liyetname sormak hakkınızdır. 

Bir çok san'atkarların kullandık· 
]arı fena malzeme ile yaptıkları 
fena mallar artık herkesi 11marla· 
ma mal yaptırmaktan vazgeçir• 
m:ştir. 

San'atkara liyakatine göre eh • 
liyetname veren bir kura, Tür'IC 
san'atki.rınm ,öhretini lekeden 
kurtaracaktır. 

Sıvas - Erzurum 
(Ba1 tarafı 1 inci de) 

gününden itibaren ba§lanacak 
ve 15 lkincilcinunda kayda niha· 
yet verilecektir. Beherinin itiba -
ri kıymeti yirmi lira olan bı: mu· 
vakkat tahviller on dokuz lira ih
raç fiati üzerinden, Merkez. lş, 
ve Ziraat Bankalarında satıla • 

Haber verildiiine göre, Hit • 
ler taraftarı gençler, bu kahvede 
kapanma saatinden ıonraya ka -
<lar kalmıtlardır. Gece yarısın • 
dan sonra bir diğer grup içeriye 
girmeğe teşebbüs etmiş ve bir si
yasi çekişmeyle haşlryan kavga 
silah atımına varmı§tıroı 1 caktıroı 
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Baqram Münasebetile 
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BEYOGLU'riDA i MAVER 
MAGAZALARI 

Erkek ve Çocuklara Mahsus 
Ne hediye seçelim diye düşünmeyiniz; 1 

:ı:: 

e 

Elbise Dairesini > BESLER i 
j Fabrikası taze .olarak çikolata ve bisküvitlerinin her İ 
\çeşidinden kutu ve fantazi hediyeliklerini hazırlamıştır. ; 

Yeniden tanzim ve zengin çe•i~lerle tezyin etmittir. 

Şapkalar Gömlekler 
'Trikotaj eşya Pijamalar 
· E:ldivenler Kravatlar ~ ~ 

\ Fabrika, toplan ve perakende satış yeri: J 
iç çamaşırları Şallar 
El çantaları Çoraplar 1 Bahçekapıda Istanbul ciheti tramvaylarının son istasyon karşısı \ 

'-- -·M•1ıı-Y'lt11111_ ........... lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll(f1111111lllllllllfl1111111lflllllflllllllUllfflllllllllllllllllllfflllll1illlllllllllllllflUlllUlllllllllU111J Parfümöri Seyahat 
Levazımatı Levazımatı 

Vesaire ... Vesaire ••• Krem Balsınıin 
-Kanzük-
Y egane ciddi gü
zellik kremidir. Te
ninizin ·daimi taze 
)iğini Krem Balsa-

Kınzü~ ö~sürü~ 
şurdu 

Bilcümle öluürü'c, 2öğüs neı 
leJerile hat ve müzmin kasaba. 
Htibablarında, zatUreye ve zatül· 
cenb ve boğmaca öksürüklerinde 
çok faideli bir şuruptur. Göğüs 
Jeri zayıf olanlara d.a ayrıca ta 1J 

ıiye olunur. Her eczanede bulunur. min ile koruyunuz. 
~l--~--------~~1111111111111~---------------' 

·~-235 Kuruş--. (ŞPA 
BAYRAM MCJNASE:BETiLE 

ÇiFT KOLLU ve ÇiFT YAKALI poplln 

f<l~fli(A 
Müslahıaral ı 

HIJBUBATIJ!flARI 

SıHHAT 
Vlt 

GUMLEKLER yalnız 
KUVVET 

NiRSO 
(i I Mağazasında eulunur. 
,; ata TUnel civarında Zülfaris sokağında Llcivert han 

lf1=-n: MOBiLYA, KARYOLA ve ANADLSYA ıım::1n5ı 
~~ A ~acak11~1ı ~stanbulda Rı~a Paıa vyokuşunda 66 No. h ii 
ul"\Srı Mobılya urdgaaa Magaza nııaumamayınız. ;i --;;;~--------
1:::ı:::.-::--...... Tel. 23407, AHMET FEVZl :: De t J k •••••••• :w .................................................. 2... ·= vren sa ı ı ...................................................... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: dük kAn 

Otomobl•ı Sat Bakırköy lıtaıyon kartısında ) Ş} Bahar kıraathanesi içindeki te-

l 
lefon, Sen marten markalı bilar· 

stanbul Gümrükleri Baş lo, ve sair eşyasi1ıe de\'redilecektir. 
lstiyenlerin içindeki ·müıted-

Çe vİrg en) İ ğİ n den: rine müracaatları. (3664) 
U Telefon No. 16101. 

Pit ;UIDi teabit etya1ından :i5 inci fasılda yazıla 2303/2305 teı-
•ra ı°' lu Şevrole marka 3 tane yeni olomobil gümıük reımi Satılık piyano 
lS ~ nıakımn açık arttırma suretiyle 19/11935 tarihinde saat Çapraz demir kadranlı Alman 
Yed e aa~ılacakhr. Otomobilleri bcrkea gelip görebilir. Müza· Piyanosu ucuz aatıhkdır. 
tGuve~~ gırccelderin 532 lira So lrnruştcı n ibaret olan temiaıtı Beyoğlu Tarlabaşı caddesi No: 
bla.k~ıs:kate akçelcrini mihavede saatinden evvel vcioeye yatırıp lOS haneye müracaat Tel: 

~eri( uı almalan Jizımdır. Müzayede '2390 No. lu kanunla bedaYa 
40774 

(SS58) 

caat;n şartname dair~ıinde yapılacaktır. isteklilerin müra· HABER 'ı 
~(8809) 

----~~~~~~~~~~--~~--~ Akşam Postası 
www 

idare Evi lSTANBUL 
ANKARA CADDESi 

rı.ııı.:raJ ~I iSTiNBüL BAUl!:H 
reletoo Vuı: !SK72 ldııre: !tı''"O 

ABOl'iE ŞARTLARI 
1 8 1.2 ayutı 

l'tlrklyeı 120 MO 1160 l~O Kili. 

Ecnebtı 130 '4o lltO IBIO 

ILA" TARiFESi 
rıcaret Ut.nlamıuı utuı lZ.OO 
Heım1 Ulnlu 10 twılftuı. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 
HASAN RASiM US 

llUıldJ&'t yerı (VAJUT) MAtbeaııı l 
. ,,,1 

ABD~--
Şapkası 

DUnyanın beş kıt'asında en fazla raöbet bulan 

ŞAPKADIR 

Devlet. Demir yolları ilanları f 
Sağlam çuvallar içinde olmak şartiyle 

10 - 1 - 935 tarihinden itibaren perakende taşınacak ma-
den kömürlerinden ton ve kilometre başına 2 kuru~ ücret 
alınacakhr. (23) 

TtJQ KiVE 

l 1 Qfı~T· 
BANKA51 

) 




