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Marnıara Sarsıntısı Tafsilatı 
Istanbul birdenbire 

çökebilir mi? 
Muhacirlerin sırtın .. 

dan geçinenler 

ioo··ev~Yikiidı;·-4···aiir·ve-iki-··ıı 
agır yarah var 1i ı 

·-·------·············· ............. ·················· ---· 
Bay Fatin Marmara Sa;;;·;ı~·d; .. ;~-;;ı;;i··· ı _., .. ~,;;>•~-~ 

adasındaki yer zarar gUrdft. 
sarsıntısı için neler Çanakkalede heyecan 

sUylilyor devam ediyor 

"lstanbul için 
korku yokturı,, 

Balıkisirde duyulan, 
Marmara köylerinde yı-

kıntılar yapan, bir çok 
evlerin çökmesine yol a-
çan yeraanıntısı için ne 
diyeceğini, tanınmıt bil
ginimiz Bay F stinden 
sorduk. 

Oıtad dedi ki: 

Tlrilyada da bir 
ev yıkıldı 

Balıkesir, 8 (Hdsu
si) - Bugün zelzele sa· 
hasına hareket ediyo
rum. Son gelen haber
ler, zelzelenin hala fası· 
lalarla devam ebnekte 
olduğunu göıtermekte
dir. 

Erdekten alınan ha
berlere göre, zelzele en 

- Bu aanmb, latan- Bay Fatin çok tesirini Erdek, Mu. 

bulda duyduiumuz büyük yer- mara adası •e Pqa limanm
teprentiıinden bqka olsa gerek- da göstermittir. Yıkılan ev
tir. Çünkü bizim burada duydu- ler çoktur. Hemen hemen bu 
ğumuzun güçlü yeri Marmara havalide sakin olan herkes, ken
adasının altlarına dü§milyordu. dilerini dıtarıya atmıılardır. 

- Bürün yurddql~ınn bir HiWi•hmer, •lmmak için ça-
kaygusu vardır. Şunu yeniden dır ve yardan edilebilmek için 
büyük bir korku var mıdır? de para ıöndermittir. 

- Yoktur!. Yüz yıllar içinde Ölenler hakkmda timdilik 
olan yerteprentilerinin ııraıına kati bir tey söylemek kabil olma
\'e güçlülüğüne bakarak, bir top- malda beraber, vilayetçe teıbit 

(Devamı 6 mcr da) (Devamı 6 mcı da) 

Çocuğa bir sahtekar 
bakıyordu 

Yeni bir deniz 
Sahrayikebire bir kanal açıhp 
su akıtllacakl 

Fransız-Italyan anlaş
ması bunu mttmkttn 

kıldı 

F rama ile İQ.)yamn mümes -
silleri olan Muıolini ile Lival, 
dün, Venedikte çaprapk müıtem 
leke itlerini halleden ve Alman
yaya kartı mütterek cebhe tuttu
ğu anlqılan bir anlqma imza 
etmitlerdir. Bay Lavalin Bay 
Musoliniyi ziyareti bu neticeyi 
vermittir. 

Almanyanın A vuıturyayı il • 
bakı, her iki tarafın el birliğile 
önlenecektir. Buna İngilizler ve 
diğer bir çok devletler demem· 
nun olmutlardır. 

Musollni LAvalle görütürken 

Fakat, umumi meseleler için
de Franıanm dostu olan Yugos

lavya gibi küçük ortanca devlet
lerle istila arzusunda olan ltalya
nın zıddiyetleri gibi çetin iıler 
vardır ki, bunların ne yolda hal· 

(Deva~· 6 mcı da) 

Şeker petrol ve 
benzin kaçakçı
hğı yapıhyormuş 

Son zamanlarda birbiri arkası• 
na meydana çıkarılan ıeker ka • 
çakçılıklarmdan yalnız muhacir • 
)erin bu iıe alet edildiği değiJ da
ha bir çok hakikatler anlaıılmıt • 

tır. Aldığımız malumata nazaran 
bütün bunlar anlaııldıktan sonra 
bazı tedbirlerin alınmasına lü
zum görülmetkedir. Şehrimizde 

bulunan ve daha bir kaç gün bu • 
rada kalacak olan gümrük ve in
hisarlar bakanı Bay Ali Rana teli 
rimizde bilhassa bu itle megul 
olacaktır. 

Muhacirlerin vaziyetinden iıtİ• 
fade edilerek memleketimize yal
nız teker değil, petrol ve benzin 
de kaçırıldığı teıbit edilmittir. Bu 
itle uğratan ıebekelerin timdiye 
kadar temin ettiği menfaatler 
milyonlarla ölçülmektedir. 

Söylendii"ne göre, bir taraftan 
teker ıanayiimizin artık inki,afm 
ıon haddine gelmit olmaıı ve ha• 
riçten teker ithaline lüzum kalma 
maaı bir taraftan da bu itten ha • 
zinenin çok zarar görmeıi yüzün· 
den muhacirlerin Türkiyeye te
ker ithaline mini teşkil edecek 
kanuni tedbirler alınacaktır. Son 
üç sene zarfında muvazaa sureti• 
le memleketimize giren tekerle
rin miktarı 800 bin kiloya yakm • 
dır. Bundan baıka muhacirler de 
mühim miktarda tekeri kendi mal 
ları olarak getirmiılerdir. 

Sarığını atan ~adam Stavlsld de 
ınevkuf tutulunca 
çocuklar ortada 
kalmışlardı 

Almanlar Sarda ha- bay imam 
1 

Edime, 8 (A.A.) - Yıldırım 

kendisinden şüp
helenlldiQini 

görünce .. 

pishane hazırlamış camisi imamı Rüstem Yılmaz 
Fırka ve Ev reisi ile bir çok halk 
önünde sarığı ile fesini atarak 
,apka giymiıtir. Sarığını atan 
imam Rüstem, din ve dünya it· 
leri gibi din ve dünya giyiniıleri 
de ayrıdır, demittir. Pariı, (Husus) - Staviı · 

lci rezaletini bilmiyen var mıdır? 
Bu büyük rezalet, sadece Fran
lanın değil, aynı zamanda un-

Kendilerine geçer geçmez kara 
listede yazıh olanlar içeriye 
tıkllacaklar _____ __;..,_ ____ _ 

IDızın '1e bilhassa harbden ıonra Sar 13 Kanunusani reyii.m 
düny d • · .. · d a.aının geçirmiı ol uğu ıçtı· muracaatın en ıonra Almanya • 
lllai buhranın kan çıbanıdır. Sta- ya dönerae ne olacak? 
~•~i rezaleti, büyük harbten ıon Madam Stavulıi iki ,ocuğu ile Hele bu mesele üzerinde, Sar'ı :j. 11 l!eıninin ne kadar d& lave- birlikte bugünkü gibi, Milletler Cemiye • 
... ı: J>ıı bir tekilde inkiıaf etti- karısı da tevkif edilmiıti. Bu ti idaresinde bırakmak miyenler 
~ıntlı, . dünyanın bir çok memle- tevkif, idari bir tevkifti. Tah • de dahil olduğu halde siyasi, İk· 

e erınde . .. h . 1 • d di . . h 1 d ııyaıı ta sıyet erın o- kikat sonradan yapıldı ve Madam tıaa , ıçtımai er sahada bir çok 
an 1rrıcdık, sahtekarlık it,erine kimıeler, olmadık dütünceler ve 
nası ·ı Staviskinin tevkif edilmesini icab 

a et olduklarım gösteren bir ihtimaller ileri sürmektedirler. 
rezal tt' ettı' recek kanuni bir yolsuzluk e ır. Almanyadan kaçan ıiyaıi 

F k bulunmadı. 
k 

a at bin bir ihtirasın içine mücrimler, Hitler rejimine taraf-
anşnııı k Bununla beraber, Franaada o tar l b' k s h l .. .. • oca bir devletin içti· o mıyan ır ısım ar a a İli 

lllaı buny · · aralık efkarı umumiye çok bü • d h b" tak d" • eaını ıaramıt olan bu re· . . .., ve a a ır mı ığer sebepler· 
zaletın, J>iıligwin .. d b .. yük bir heyecan ıçınde oldugun· den Almanlara uygun critmiyen 
ad t . ıçın en. ugun • · 
b" e a ı?sanın gözlerini yaşartan dan Madam Staviıki "idari,, ola-ı bir çok kimseler, Sann Almanya 

ır ~adıı~, ilk bakıtta ehemmi_ rak mevkuf tutulmakta devam e- ülkesine kanımasmdan şahsen 
Yektsı% rıbi görünen bir hadiıe- dildi. Elin da buna devam olu- zarar görecekleri kanaatindedir· 
S• ryor 1 S ·. . , j nuyor. er. 

tavukinın ölümünden sonra, ~Devamı «5 mcı da)' (Devamı 6 mcı dal 
Dün1a Noeli nam kutluladı1. 

;yugoılav karikatürii 



2 HABER - Akşam Posta11 
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Rusyada tren 
kazaları 

Fena memurlarla mti
cadele ediliyor Fransız - Italyan anlaşması 

Musolini ile Laval izahat 
veriyorlar 

Pari&, 8 (A.A.) - Pöti Jurnal 
gazetesinin aldığı bir habere gö
re, Moskova ile Leningrad ara • 
ımda ild tren biribirine girmiı, 
bir çok vagonlar harab olmuf ve 
üç vagon da yanmıttır. 

Moskova, 8 (A.A.) - Röyter 
muhabirinden: Leningrad -
Moskova hattında Porbelo dura
ğı yanında olan tren kazasında 

16 kiti ölmüf, 67 kiti yaralan • 
mııtır. 

Trenlerden birinin makinisti 
ile iki muavini ve Porbelo durak 
tefi tevkif edilmittir. Tahkikat 
yapılacaktır. 

HABER - Bundan daha ev
vel de Rusyanın demiryollannda 
bir çok uygunsuzluklar olmuf ve 
bunlann müsebbibleri mahke -
meye v~rilmitti. 

- Son gelen Pravda gazetelerin- . 
den birinde gayetle diklı:ati calib 
bir mahkeme safhasına rastla -
dık: 

Omsk' da bütün malzemeler 
üzerinde suiistimaller yaparak 
neticede kazalara sebebiyet ve -
ren, Zaberef ismindeki ser mü· 
hendise Müddeiumumi soruyor: 

- Hatları teftit eder midi
niz? 

- Hayır!. On sene müddetle 
bu yerlerde amirlik ettim; fakat 
hiç bir yere seyahat etmedim. 

- Buna rağmen, vazifeleri • 
nizden baıhcası teftittir ve siz 
ser mühendissiniz. 

- Beni ser mühendis sandı • 
lardı. Fakat ben pratikten yeti!
meyim. Şahadetnameıizim. 

Zabaref, Sovyet fabrikaları· 
na kendi hattı için icab eden 
malzemeden daha fazla siparit • 
ler verdiğini, fakat hiç birini 

yerinde kullanmayıp hepsini sui
İ$tİma.I ettiğini itiraf etmi,, bütün 
kusurlarını dalgınlık ve dikkat • 
sizlikle izah etmiştir. 

Sovyetler, kendi memıırları a
rasına bu gibi unsurlarm karıştı· 
ğını da hissederek §İddetH ted • 
birler almışlardır. 

Fakat asıl ehemmiyetlisi, ikin· 
ci bir demiryolu mesul amirinin 
muhakemesidir. Bu da, gene ay-

ni mesele dolayısiyle sorguya çe
kilGn Ponombrenkodur. 

Müddeiumumi kendisine ıo • 
ruyor: 

- Siz, eskiden, Kolçak or· 
dusunun 'ZalYtlerinden imiısiniz? 

-Evet, 

- Bize karşı muharebe etmit· 
siniz? 

- Fvet. 
-(' Şimdi de Sovyetlerin içi· 

ne s~kularak, nakliyatımıza sui
kastta da mı bulunuyorsunuz? 

Ponombrenko fU cüretkarane 
cevabı vermittir: 

- Öyle olduğu anlatılıyor. 
Bu muhakemeden olsun, yu • 

kandaki telgraftan olsun ve ev
velce Sovyet istihsaline ve siyasi 
tahsiyetlerine yapılan suikastlar- · 
dan olsun, dostlarımızın arası -
na düşmanlarının sokuldukları, 

ve onları böylelikle maddi ve 
manevi zararlara maruz bırak
tıkları anlatılmaktadır. 

Leningrad ile Moskova arasın· 
daki tren kazası da mesele te§· 
kil etmiştir. Onun hakiki bir ka
za mı, yoksa suiknst mı olduğu 
tahkik olunmaktadır. 

iki devlet hangi noktalardan mutabık kaldı? 
Roma, (A.A.) - Stefani ajanı ı kadar ediyordu, diğeri ise, umumi 

i\!ağıdaki tebliği netrediyor: ~cselel~re, yani, Avrupa v~ ~ünya va-
B. Musolini, B. Laval Fransız • zıyetlerme temas etmekte ıdi. 

İtalyan görüımelerini neticelen- Hem genel meseleler üzerinde, 
dirmitler, ve her iki memleketin h.e~ d~ Fransız • ~talyan meseJele· 
Afrikadaki menfaatlerine aid iti- rı uzerınde tam hır anlaşmaya va· 
laflarla Avrupa meselelerinde hü· sıl olmak emeliyle işe başladık ve 
kUınet!~rinin noktai nazar birliği- buna .~a mu:affak olduk::' .. 
ni gösteren vesikalarını imza et Mutekabılen ancak kuçuk fe· 
mitlerdir. dakarlıklar yapıldığını söyliyen 

B. Musolini ve B. Laval merke- Musolini devam etmiştir: 
zi Avrupa meselelerinde mütead. - "imza edilen bu itilaflarda, 
did taraflı hir itilfLfın lüzumu Ü· muhtemel vaziyet'ler karşısında, 
zerinde iki hükumetin anlattığın- Fransız.· .ltaly~n m~şte~ek hattı 
da ve kendileri tarafından kabul hareketını tesbıt ettık kı, bu çok 
olunan dütüncenin mümkün ol .. mühimdir. 
duğu kr.ıdar çabuk bir zamanda a _ Bize lizım olan şey, kendimizi 
lakadar memleketlerin tetkikma mubalağah bir nikbinliğin daima 
arzedilmesinde mutabık kalmış • tevlid ettiği tehlikeden kurtar -
Iardır. maktır. Her ıey oldu ve artık 

8. Musolini ve 8. Laval ayni 
zamanda böyle bir itilaf akdine 
intizaren, vaziyetin icabettirdiği 
bütün tedbirleri, bu itilafın ruhu 
dahilinde, beraber tetkik etmeyi 
de kararlatbrmışlardır. 

Roma, (A.A.) - Stefani ajans 
bildiriyor: 

Fransız - ltalyan anlatmaları· 
nın imzaımdan sonra B. Muıolini 
ve B. Laval Fransız ltalyan mat
buat mümessillerini kabul etmit· 
ferdir. 

B. Musolini Fransız matbuat 
mümessillerine demiıtir ki: 

Önümüzde iki türlü mesele vardı: 
birisi yalnız Fransa ile Italyayı aJa-

yapılacak başka bir şey kalmadı 

diye düşünmemeliyiz. Bilakis, 
ulusların ve bunların menfaatleri
nin tabii inkiıafiyle hem t-henk o 
labilmek için dostluğunda daima 
tenmiye edilmiye ihtiyacı vardır. 
Dostluk, diplomatik protokolJarda 
mumya halinde kalmamalı, fakat 
hayat yaşamalıdır. 

Şimdi öyle bir zeka ve azimle 
çalışalım ki, bu anlaşmalar dün • 
yanın kendilerinden beklediği se • 
mereleri versin.,, 

Anlaşmalar Venedik sarayın • 
da saat yirmide imza1anmıştır. 

İmza merasimnden sonra saat 
20,30 da matbuata bir tebliğ ve • 

Biçare koca karı 
Reyini veremedi, beş tosun da 
· ayni haktan mahrum kaldd 
Sar'ın kime aid olacağını tes

bit etmek için, ora halkı, bitaraf 
heyetler kartısmda reylerini v:r. 
mekte devam ediyorlar. Fakat 
rey verme şartlarına zıd olarak 
hislerini izhar edenler, bu hak • 

. !ardan mahrum kalıyor: 

Sarhrük, 8 (A.A.) - Dün Bo
kingende bet memur, bir inti
bah bürosuna girerken faşist u
sulü selam vernıitler, reyiim ko
misyonunun emirnamesi mucibin 
ce reylerini vermekten mahrum 

edilmişlerdir. 

Bir hastanede bulunan ihtiyar 
bir kadın şunları söyl~mi~tir: 

- Ben Almanım ve Alman 
olarak ölmek istiyorum. 

Bu sözle hangi tarafa reyini 
vermek istediğini gösterdiği için 

c; da rey vermekten mahrum edil
miştir. 

Alman cebheııi bu mahrumi -

yetleri, reyiam komisyonu nez . 

djnde protesto etmiştir. 

[ım::s;S~a=-b-a-h-~-a-ze_t_e_le--r~i~~ 
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HILALIAHJJIER - Kazım Nami 
Duru bugün Hilaliahmer gazetesinin 
Bon nüshasına yazdığı başmakaleye 

"iş tadımı,, serlavha.•ını koymuştur. 
KUzım Nami Duru yurdumuzu iler

letmek için daha pek çok çalışmamız, 
alınteri dökmemiz lüzumunu söyle· 
dikten sonra yorulan bir adamın bir 
yudum soğuk sudan aldığı tadın yo • 
rulan bir kafanın eğlenceden aldığı 

tadla müsavi olduğunu söylüyor ve 
yazısını şöyle bitiriyor: 

türk, Türk musikisinin, Türk güzel 
san'atının, olabildiği ke1·tede çabuk 
yaratılmasını istiyor.,. 
AKŞAM - "Yunanistan gücünü 

arttırıyor,, serldvlıalı yazı Yunanis • 
tanda beş Generalden mürekkep bir 
teftiş heyeti teşkil edildiğini, ve bu 
lıeyetin bütün Yunan;stanı dolaşarak 

her altı ayda bir lıükümete rapor ve
receğini yazıyor. Ayni zamanda Yu -
nan hükumetinin askeri gücünü art • 
tırmak için 1376 tonluk iki torpido 

t 

rilmiştir. . 
Roma, 8 <A.A.) - B. Laval, Fran· 

srz - Italyan anlaşmalarının imzasm· 
dan sonra. İtalyan gazetecilerine şu 
beynatta bulunmuştur: 

"- Başladığımız müzakereler, 
müsbet neticelere varmiştrr. İnkisarı 
hayale uğramadım. çünkü anlaşma -
lar imza edildi. 

Amerika müstemlekeleri vazi· 
yetini anlattıktan sonra, Bay La· 
val demiştir ki: 

Bundan böyle, hiç bir gizli fikir, 
gütmeden mütekabil emniyet havası 

i<;inde, Avrupada nizamın devamını 

istiyen bütün hükumetlerin ehemmi
yet verdikleri bütiin meseleleri tetkik 
edebiliriz. Merkezi A vrupada takib 
olunacak siyasa hakkrnda görüşme · 
lerimizi ahenkleştirmeğe muvaffak 
olduk. Bu hususta imza olunan an . 
laşma, en ehemmiyetli diplomatik bel
gelerden sayılabilir. 
Kararlaştırdığımız siyasa, hiç kim

senin aleyhine değildir. Bilakis bü -
tün hükumetler, yalnız barışın tesi • 
sini amaç tutan bu işe iştirak ede -
biJirler. Kuvvetle iimid ederim ki, bi· 
zim bu davetimiz herkes tarafından 
hüsnü telakki olunacak ve bu anlaş · 
maya i~tirak suretile alakadar hüku· 
metler, banşsever olduklarını filiyat
la göstermiş olacaklardır. 

Roma, 8 (A.A.) - Röyter a -

jansı muhabirinden: 
Resmi tebliğde zikri geçme -

mekle beraber, Rransa • İtalya uz
laşmasında, hiç ~üphesiz, silahla· 
rın tahdidi meselesi de dahildir. 

Bu hususta da bir itilaf hasıl 
olduğu zannedilmektedir ki, bu i· 
tilaf F ransanın, Almanyayı tek· 
rardan uluslar kurumuna girmeğe 
davet etmesi sayılır. 

Londra, 8 (A.A.) - Fransa -
İtalya uzlaşmasının imazlanması 
Londrada derin bir memnuniyet 
uyandırmıştır. Bu uzlaşma yal -
nız Avuıturyaya aid olan kısmın • 
dan dolayı değil, fakat Fran.ıız • 
İtalyan münasebatınm havaaınt 
açtığı için eheemmiyete ıayan gÖ· 

rülmektedir. 

Ingllteı•eııin Roma 
sefiri 

Roma, 8 (A.A.) - lngiltere
nin Roma büyük elçisi Sir Eric 
Drummond, dün öğleden sonra 
Bay Laval ile görüşmü! ve mu -
ka".'elelerin imzasından sonra da 
derhal Bay Musolini tarafından 
kabul olunmuştur. 

diqorlar? l 
teçhizatın da süratlc tamamlanması 
için bir çok yerli fabrikaların faali
yete geçeceğini, battaniye, sıhhiye 

levazımatı gibi i!ıtiyaçlarzn bu dahili 
fabrikalarda imal edileceği ilave edi
lerek yazı bitiriliyor. 

SON POSTA - iki yıldız imzalı 

y02ı Jstanbulun bir türlü bitmiyen iş-
lerinden bahsediyor ve Halicin temiz· 
lenmesi. ihtikar, köprü, Boğaziçi, li· 
man, buz, odun kömür işlerinin yirmi 
senelik dedikodu olduğunu ve bir tilr-"Yorulanı avutan gÜzel şeyler, a -

dama çalışma isteğini, didinme hızı -
nı verir. Bundan ötürüdür ki Ata-

almak kararını yakında vereceğini de lü bir neticeye bağlanmadığını söy • 
ildve ediyor. Bundan başka askeri lüyor. 

9 lkincikanun 19:l:i 

Yahudilerin ev& 
rensel kongresi 

Karakovi, 8 (A.A.) - "iyonist 
cihan reşkilatı reisi bay Vladimir 
Japoneskinin riyaseti altında ci
han Siyonist konferansı ~çılmış
tır. Konferansa Polonya, Filis • 
tin ile Avrupa memleketlerinden 
50 murahhas ittir ak etmiştir. 

-0-

Milyar kocaların 
karısı ve annesi 
M. Roçild öldü 

Londra, 8 (A.A.) - Emma 
Luiza Ledi Roçild, 90 yaşında 
ölmüştür. Kendisi parlamentoda 
ilk Yahudi aza olan Roçildin oğ
lu olan yeğeni Lord Roçildin ilk 
zevcesi idi ve ondan dul kalmış
tı. Sonra da Baron Mayer Kari 
Roçild ile ~vlenmişti. Bugünkü 
Lord Roçildin annesi idi. 

--o--

Radyo ile reklam yok 
İngiliz gazetelerinin Par:sten. 

aldığı bir habere göre, yılbaşın· 

dan itibaren Paris radyosu, Paris 
posta telgraf ve telefonu Eyf el ku 
lesi ve Post koln:al radyo proğ

ı·amlarından reklam faslı çrkanl· 
mıttır. 

Radyoyla reklam yapılmıya· 

caktır. Bu karal' posta ve telgraf 

nazırı M. Mandel tarafından alın
mı§tır. 

--0-

"Hltlere karşı suikast 
yapılamaz 

Berlin, 8 - Hitlere kartı ya
pıldığı iddia edilen suikastler 
hakkında Almanya Hava Nazırı 

Göring şu beyanatta bulunmus· 
tur: 

- Hitlere karşı hiç bir suikast 
yapılmamıştır. Ve yapılınayacak

tır. Alman hududları içinde Hit
lere kar§ı tabanca çekecek adam 
yoktur. 

-0--.:-

Con Slmon memnuıı 
Londra, 8 (A.A.) - Dün ak

~am Londraya dönen Simon şu 

beyanatta bulunmuştur: 
- İtalya ile Fransa arasında 

hasıl olan anlaşmalardan dolayi 
memnun olmalıdır. Şimdi Fran
sa Başbakanı Bay Flanden ile 
Bay La-valiı;ı bu ay sonundan ev
vel Londraya gelmeleri muhte -
meldir. 

-0--

Anlaşma Alnıanyaya 
bildirildi 

Berlin, 8 (A.A.) - Bazı ec
nebi mahafilinden çıkan haber -
ler hilaf ma olarak Fransa. büyük 
elçisi dün Almanya hariciye ne -
zaretine, Roma mülakatları ile a
lakadar olarak hiç bir resmi te • 
şebbüste bulunraamıştır. 

Diğer taraftan tasrih edildiği
ne göre, Fransız ve İtalyan mü
messilleri müteaddit defa Alman 
hükumetini Fransız - İtalyan 
müzakerelerinin esasından haber 
dar etmişler ve hatta cuma günü 
Fransız ve lngiliz büyük elçileri 
bu hususta Almanya hariciye ne· 
zaretini mükerreren ziy.ıret et • 
mi§lerdir. 
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~_enim q&üşüm: 
Tev;kkÜÜ-;ı--;;m 

• yerl 
Tevekkül!.. Kotü bir şark zih

niyeti.. insan çalıımalı, çabala

~alı ... Azmiyle, iradesiyle her ı
şın üstesinden gelir ... 

. . . . . . 
Balığın biri, yavrularını başına 

toplamış, nasihat verirmiş: 
- Evlatlarım ... Siz, henüz ca

hilsiniz ... Tecrübesizsin· z... Bakı
nız, aize balıkcıların hainliğini 

arıla.tayım ... Olt~nın ucuna yem 
ta.karlar ... Siz, bu yemi kapmağa 
kalkıtırsanız, ağzınıza iğne takı-
lır O . . . d ... nun ıç n, yemın ucun an 
Ylıke.rı doğru bir İP çıkıyor mu 
diye dikkat edin ... Dahası da var: 
Yemi yutmazdan evvel şöyle bir 
ba§ vurun ... 

Fakat, usta balık, yavrularına 
naaih:ıt verdiği sırada, Üzerlerine 
serpme denen bir ağ i~miş .. Ana 
balıkla yavruları kıskıvrak yaka
lanı:ı11~lar. 

Evlatlar sormuı: 
- Ey tecrübeli anne!. Söyle 

bakalım.. Simdi ne yapalım? 
- Buna tepeden inme derler .. 

Bu sefer kurtuluş yoktur. 
. . 

Onun gibi, yirminci asrın fel
ıefeı', insana, daima, tevekkül
den uzaklaşmağı nasihat etmek -
ledir. Azim, irade, çabalama ile 
her giiçlüğün üstesinden gelinir! 
Fikrini b'ze telk1n ederler. 

Fakat itte ıehrimizi tehdid e· 
den §U zelzeleye kartı azminle, 
iradenle, çabalamanla mücadele 
et bakalım... Ana balığın söyle
diği gibi, buna "tepeden inme!,, 
deı!.!ı-... 

Yangına, hırsıza, hastalığa, 
Yl\d1rıma, ne bileyim, her afete 
karşı tebdir vardır. Fakat kosko
ca. Marmal'anın altında bir kof -
luk hasıl olduğunu düşünün, bu • 
tün iist taraf o boşluğa yavaş ya-
v ' t\~ kayıyor, yuvl\rlamyor. Bu 
2:e Zele de onun 'çin oluyor. Hay· 
di bakalım, bu işle bir mücadele 
et de .. ı· gore ım ... 

Bunun için iizülo:neğe, keder
lentrıeğe bile değffez. HPr fikre 
alııı} · · · t :ı ır... Ergeç, hepımızı ırpa-

tıından gecirecek olan ölüme na· 
•ti g .. k ~ h ogu kanlılıkla bakıyor ve er 
a.ldılY . d' . "h .. olmız nefesı ken ım•ze a 
() cl"k . h' tı , ha ölüyoruz ı dıye ze ır et • .,, 
tnıyoraak, bu zelzeleyi de öyle 

levekk"ll Ak . lak . u e kar4ılamalıyız .. sı 
h dırde, hani mütemadiyen ze • 
k~nileri, ıneza

1

rları, Münkir Ne • 
trleri dü§ünerek tiril tiril titri • 

Yden ruhan hasta müminler var • 
ır · l ' orı ara döneriz .. 

i . ~elzeleye karşı tevekkül. .. En 
Yı ılaç b d ı u ur .. 

2: Eski şair!er gibi ben de bu ya· 
111

•n sonunda bir ri.icu yapayım: 
t Şimdiki z'hniyet, bu işte bile 
evek' "l" lh . .tu u kabul etmiyor.. tı· 
Yarlıb . 
ar ve ölüme karşı nasıl çare 

•Yor,_ l . d' 
lik b' ka "Z.e zeleye karşı da şım ı· 
babe; ç •-at önceden tehlikeyi 

(ı "eren b' d"d"k buldu. 
nşaallah . ır u u 

b' şehrıınize de bundan 
r tane g 1· ·ı· k' e ırı ır.) Kim bilir, bel-

ı, Ynkınd b 
decek· a, ~şka çareler keşfe· 

. Sahray k b' d . .. ··t tnek 1 ·e ıre enız yuru -
orasının ı'kl' . . d . . k d·· .. ınıını eğtştırem 

Uiunüldü"ü · . 
ç0 kl g gıbı, - olur a -

cu arınır• h' l 
•ıl l ' şe !r er altında ha· 

o an kofluk! f 1 ... ta .. 1 ara a anca dagın 
T nı, topral7ı d 

reb·ı u nı oldurmağı bece-
1 ecekler. 

h Onun icin teve1_1_ .. 1 b d 
ic b• b' ~ ' KKU , u asır a 

w ır ısse m k a ea olaırıyor. 

(Vl·ftO) 
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Evlenmede sür'a 
rekoru 

Dışarıdan plak gelmeli mi? Geçen hafta Amerikada evlen
mede dünya rekoru kırılmıştır. 

Bir milyonerin 21 yaşındaki kızı 

ilk defa tanıştığı bir delikanlı ile 
3 saat iç'nde sevişip, anlaşıp evlen 
mişlerdir. 

lstanbulda elek
trik az mı? 

Fabrikanın kafi gel
medi ğl ileri silrüldii 

Son günlerde şeh'rde tramvay 
servisleri intizamını çok kaybet· 
miştir. Bunun başlıca sebebi elek
trik cereyanının sık sık kesilmesi
dir. Her gün, bilhasta akşamlan 
tramvay seferlerin'n çok olduğu 

zamanlarda tesadüf edilen bu ce
reyan kesilme işinin sebebini şir· 
ketler komiserliği tramvay şirke • 
t:nden sormuş ve trc>mvay şirketi 
de elektrik şirketile beraber vazi
yeti tetlcika başlamıştır. 

Alakadarların söylediğine gö
re bu i~in ba~lıca sebebi Silahtar
ağa fabrikasından şeh're verilen 
elektrik kudretinin kafi gelmeme 
ğe başlamasıdır. Bu hal akşamla
rı hem şehirde bütün lambalar 
yandığı, hem de bir yandan tram
vay servisleri çoğaltıldığı zaman 
daha fazla hissedilnıekterıir. Si
lahtarağadan Adalara ve b'r kol -
dan Kandilliye kadar cereyan ve
ren elektrik fabrikası bundan beş 
sene evvel büyültülmü! ve kudre· 
ti bir misli arttırılmıştı. Fakat fab 
rikanın kudretinin §İmdi çok ge -
n:§lemif olan §ehir §ebekesine ka
fi gelmediği iddia ediliyor. Tram· 
vaylarda seferleri intizamsız bir 

hale sokan mütemadi cereyan ke
silmesine sebep olarak ta bu gös
terilmektedir. Elektrik şirketinin 
yaptığı istatistiğe nazaran latan • 
bulun umumi tenviratı için yapı -
lan umumi istihsalat 90 milyon 
kilovatı geçmektedir. 

--o-

Surp Agop 
Arsa, parça parça 

satılığa çıkarılacak 
Mahheme kararile belediyeye 

geçen Surp Agop mezarlığının 

belediye namına tapuca kayıt ve 
tesc'li muamelesi yakında bitiri • 
lecek, senet alınacaktır. Bir yan • 
dan bu iş takip edilirken bir yan • 
dan da mezarlığın haritası hazır • 
)anmaktadır. Haritası çıkarıldık • 
tan sonra arsa münasip parçalara 
ayrılacak, satılığa çıkarılacaktır. 

Yalnız satıştan evvel mezar taş

ları kaldırılacak, kemikleri de is
tiyenler alacak, geri kalanlar top
latılarak batka b:r mezara gömü
lecektir. Bu İ§ten sı:: •a a~rrılan 

parçalara münasip kıymetler ko • 
nacaktır. 

Surp Agopta yapılacak binalar 
belediye yapı ve yollar l·anununa 
tamamen uygun bir şekilde yapı -
lacaktır. Bu hususta alalcadar bir 
zat demiştir ki: 

- Surp Agopta yapılacak bi -
nalar Taksim ve Ayaspaşada 

yükselen birb · rine s!rt vermiş a -
partımanlara benzemiyecektir. Bi 
nalar icin muayyen bir irtifada 
olması: yolların ve sokakların e·ı
lere ziya girmesine müsaade -vere· 
cek bir genişlikte bulunması e
hemmiyetle göz önüne alınacak-

tır. 

-ı:>--

Anadolu kulübünden 
11 _ 1 _ 1935 cuma gunu 

Şemsipa§il klüp merkezinde sa
bah saat 10 da fevltalade kon

srremiz toolanacaktır. 

Plakçllar 
"Yüksek san'atkArla
rın plAk ları get lrll

mell" diyorlar. 

komisyon da ayni 
düşüncede 

Ticaret Odasında gramofon 
plağı işini tetkik eden komisyon 
lei:kiklcrini bitirip raporunu :dare 
heyetine vermiştir. Aldığtmız ma
lumata nazaran bu raporda hariç· 
ten plak ithalatının yasak edilme
si :çin plak fabrikası sahiplerinin 
yaptığı miiracaat yerinde bulun • 
muştur. Yalnız komisyon burada 
teksir edilPn plakların ithaline 
müsaade edilmesinin Ekonomi 
Bakanlığından İstenmesini temen 
ni etmektedir. 

Dün bu hususta bil' muharriri· 
mizin konuştuğu plakçılardan bi· 
ri demiştir ki: 

"- Memleketimize hariçten İ· 
ki nevi plak girer. Bunlardan bir 
kı!.mı doğrudan doğruya hariçte 
doldurulup getir:len pl~klardır. 1-
kinci nevi plaklar da yalnız nümu 
ne olarak getirilip burada teksir 
edilen plaklardır. Bugün artık ha
riçte plak doldurtmağa ihtiyacı • 
mız olmadığına biz de kalliz. Yal 
nız, yüksek garp aan'atkarlarının 
eserlerini ihtiva eden plakları it

hal etmek mecburiyetindeyiz. Fa· 
kat bunlardan da nümune getiri • 
lir ve. burada teksir ed'.lir. 

Plak ithalatının büsbütün 
men'ini istemek büyük bir hata • 
dır. Musiki inkılabı yaptığımız şu 
sıralarda garpten gelecek plakla
ra fazla ihtiyacımız vardır. 

liij;~eLi.ITll 
Tramvay kazası 

Edirnekapılı Niyazi adlı bir 
çocuk dün Şehzadebaşında tram
vaydan düşerek bacağı kırılmı,, 
tedavi için Cerrahpaşa hastane. 
sine kaldırılmıttır. 

Çivi ile 
Üsküdarda Atçıbaşı mahalle

sinde mekteb sokağında oturan 
kömürcü Mustafa ile ayni evde 
oturan sucu Mehmed aralarında 
kavga olmuş, neticede Mehmed, 
Mustafayı çivi ile yaralamıt ve 
yakalanmıştır. 

Kaza 
Bakırköyüne bağlı Burgaz kö

yünden Hüseyin, köyünde taban
ca ile oynarken elinden }aralan
mıf, tedavi için Guraba hasta -
nesine yatırılmıştır. 
25 kuruş 

Karagümrükte oturan Caf t>r 
oğlu 11 yatlarında Hüseyin, Lüt
fiye isminde bir kadının cebin
den 25 kurut çalarken yakalan
mıştır. 

-o-

Ekonomi müfettişleri 
Ankaraya çağrıldı 

Ökonomi Bakanlığının şehri
mizde tetkikat yapan müfettişle -
rine tetkiklerini süratle bitirmele
ri bildirilm'ştir. Aldığ:ımız mallı -
mata göre şimdi muhtelif mınta • 
kalarda teftişler yapan müfettit • 
ler Ankaraya dönünc~ umumi bir 
toplantı yaparak görüşlerinin ne
ticeler:ni tesbit edeceklerdir. 

Sebze hali 
Yeni ve asri vasıta

lar la mücehhez 
olacak 

Kerestecilerde yapılmakta olan 
sebze halinin inşaatı havaların bo 
zuk git.mes·ne rağmen devam edi
yor. Avrupaya ısmarlanan üç bü
yük vinç yakında gelecektir. 
Vinçlerin konacağı beton yerler 
yapılmaktadır. Halin beton rıhtı
mının yapısı da Marta kadar bi-

tirilmis olacaktır. Hal bittikten 
sonra ;imdik: ~bze hali ile Mey· 
vahoşta her türlü sebze, meyva a
lım ve satımı yasak edilecek bu 
muameleler yeni halde yapılacak· 

tır. 

Kayık ve motörler halin rıhtı· 
mına yana§tıktan sonra küf eler 
ve çuvallar vinçlerle alınarak ray
lar üzerindeki küçük el arabala • 
rına konacaktır. Arabalar hamal· 
lal' vasıtasile itilerek dükkanlara 
götürülecektir. Dükkanlarda sa -
tış işi b:ttikten sonra küfeler hal
den dışarı çıkarılarak arabalara 
yükletilecektir. 

Şimdi sebze halinde ve Meyva
hoşta vinç olmadığı için kayık ve 
motörlerden küfeler ve çuvallar 
hamallar tarafından cıakrı!mak -
ta dükkanlara götürülmekte ve· 
yahut ta ortada satışa çıkarılmak· 
tadır. Yeni halde ise vinçler bu • 
lunduğundan kayık ve motörlerin 
boşaltılmasında hamallara ihti • 
yaç kalmıyacaktır. Yalnız el ara • 
balarını yürütmek için kıl'k ha
mal kullanılacaktır. Raylar üze • 
rinde işliyen arabalar lstanbulda 
yapılacaktır. Meyvahoşta halen 
çalışan 90 ve sebze halinde çalı -
şan yetmiş hamal birleştirilerek 
yeni bir teşkilata bağlanacaktır. 
Bunlardan bir kısmı arabaları yü
rütmek işiyle vazif edar kılınacak, 
geri kalanları da haldeki dükkan
lara götürülecek küf eler le çuval· 
ları taşıyacaklardır. Al'abaları yü 
rüteceklerin otuzar lira ücretle ça 
lıştırılacakları ıöylenmektedir. Di 
ğerleri de hazırlanacak yeni bir 
tarife ile muayyen ücret alacak • 

lardır. 
-<>--

Etıbba odası 
Doktorları nıahke

meye verecek 
Bir çok doktorların etibba o -

dasına senelik aidatlarını verme -
dikleri, odanın ı;on kongresinde 
görüşülmü§, nizamnamenin bu gi· 
bi doktorlar hakkında tatbiki la • 
zım geldiği ileri sürülmüştü. 

Oda idare heyetinin kararile 
bir kaç senedenberi aidatlarını 

vermiyen bazı doktorlar mahke· 
meye ver'lerek aidatları alınmış • 
tı. Oda, 934 senesinin aidat!nı ver 
miyen doktorlara yeniden müra • 
Cl\at ederek borçlarını istemeğe 
karar vermist.ir. Bu isteğe rağmen 
borclarını ver.memekte !nar eden 
ler ~lursa bunların b

0

ir list·.'si çıka
rılarak mahkemeye verilecekler -
<lir. 

-<>-
Mimarların kongresi 

Güzel sanatlar birliği mimari 
pbesinden: 

Yıllık kongre 11 - 1 - 1935 
cuma günü ıaat 13,30 da topla
nacağından bütün azanın gelme
leri rica olunur. 

~ 

Yüz Ciİrkinligi 

Nevyork polis müdürü cinayet 
işleyenlerin ayrıca yüzlerinin dam 
galanması için hük'1mele verd:ği 
bir rapor üzerine Amerika gazete
leri müthiş gürültüler koparmış· 

lardır. 
Gazetelerin yazdığına bakılır

sa bir insanın çirkin yüzlü olması 
intikam almak hırsıyle onu kafi
liğe ve hırsızlığa teşvik eden en 
büyük sebeplerden biridir. 

Bir cok caniler eğer güzel olra· 
lardı ci~ayet işlemiyeceklerdi. Bi
naenaleyh can'lerin güzeleştiril· 
mesi icin bilakis enstitüler açıl· 
malıdır! 

Bu fikir Amerikada büyük bir 
heyecan uyandırmış ve bir çok 
tanınmış kimseler bu fikir leh:nde 
veya aleyhinde sözler söyleımişler
d ir, 

--0-

Italya elçisi Ankara
ya gitti 

ltalyanın iki g'ün evvel şehri
mize gelen yeni Türkiye elçisi 
Bay Karlo Galli dün akşamki 
ekspresle Ankaraya gitmiştir. 

Sefir, evvelki gece Perapalas 
otelinde Dış işleri Bakanı Bay 
Tevfik Rüştü Arasa takdim edil
miş ve bir müddet hususi surette 
görüşmüşlerdir. İtalya elçisi An· 
karada itimadnamesini verecek· 

tir. 
-<>-

içki düşmanlarının 
ziyafeti 

y eşilay içki kullarunıyanlar 
cemiyeti, dün Tokatlıyan salon
larında senelik danslı çay ziyafet 
)erini vermişlerdir. Ziyafet ak
şam 17 de başlamış, saat 20 ye 
kadar sürmüş ve hiç içki kulla • 
nılmadan çok eğlenceli saatler ge 

çirilmiştir. 

Memleketimizde içki aleyhta
rı tanınmış bütün ıahsiyetlerirt 
hemen hepsi çnyda hazır bulunu
yordu. Bundan başka mühim bir 
gençlik kütlesi de dünkü toplan· 
tıya iştirak etmiştir. 

-o-

y eııi deniz altı gemi· 
miz geldi 

ispanyadan aldığımız yeni de
niz altı gemisi dün gelmiştir. Ye
ni deniz altı gemisine mera,imle 

ad konacaktır. 
-o-

Rıhtım Şirketi me
mur Jarına tazminat 

Lağvedilmit olan rıhtım tir • 
keti memurlarına tazminat veril
mesine devam olunmaktadır. An 
cak memurların hepsi tazminat 

almamaktadır. Bir kısım memur
lara tazminat verilmekte, ücret
li memurlara verilmemektedir. 

Yeni liman ve rıhtımlar ida -
resi, şimdilik muvakkat kadro ile 
idare olunacaktır. 

-<>-
Yen• ne4rivat: --------Holivud 

Holivudun 4 numaralı say111 
zengin bir mündericat ile çok gü
zel resimleri havi olarak çıkmı~
tır. 
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BÜYÜK DEN1Z ROMAN! . 

Ş in Yavrus 
Yazan: Kadircan KAFLI No 49 1 

'
,-----

G]oryanın güvertesinde Şa:ı1 n 
gem isine karşı hazırhk vardı 

. 
Kara Yusuf Ali reisin yanma so 

kuldu: 
- Görüyor musun?... Kırk 

gün ceviz yutan Hintlilere benzi· 
yor. O kadar semirsiş ..• 

- F ırtma olmamalıydı ve bunu 
'çı!ct:a görmeliyd:k ... 

Ayı Mustafanın gözü dört a -
ç-:lmı:tı: 

- Tıklım hk!ım doln. Su ke· 
'imine b?.krvt.>rİ:ı ! .. 

Bü!ün korsanların gözleri dört 
açhmşt ı 

Gloryanı'~ g 'iverte'! nde de tüy
lü şapk:a~::-.rı, zırhlı etb ~elerile ge
m iciler ve zabir!eı- varr1z Onlarda 
~Ali Reis '.n gemisine bakıyor!ar, 

birbirl~rine h '. r şey7t.r ıoöylüyorlar 
dı. 

Ali Reis :ırkadaş!arına baka -

ra!': 
- Sann·rm k! bizi tanıdılar! •.• 
Diye söylendi. 
Deli Mehmet cevap verdi: 
- D:ıha iyi tanışmak için açık-

ta nöı ü:mcliydik ! ... 
Kt~çtfa Hcseyin !Öze karıştı: 

- Eğer reis .izin verirse o li· 
man:b.n çıkıncıya ka~ar biz de 
çık<.ayız ve arkasına düşeriz. Ya
hut c, :..ha erken çıkanz ve yolda 
karş11:ırız. Herhalde Girit ve Kıb
'"ISı. g ·diyor ..• 

Tc:i'r·n: 

- Yok ..• Hani .•• Davranmıı ol

mak iç:n söyledim .•• Y okaa .• 
Ali Reis Sansar Osmaru savdı 

ve gem'nin de.~ir atması için ya· 
pılan manevrayı gözden geçirme· 

ğe başladı. 
Avlonya ahalisi Ali Reisi çok • 

tan beri merak ediyorlardı, Az za 
manda etrafa büyük bir korku ve 
şı · ef sl'\lan bu genç kahramanı 
görmek için akın akm sahile dö· 
külmüşlerrli. 

Hurş"t Bey bir adam gönder· 
nıiş, ona şunları söyletmİ§tİ: 

-· Avlonya beyinin mahsus se· 
lamı var ... Sahin Reisi de, oğlunu 
da çok se;iyor... Limanda bir 
vak'a o 1,maması için bütün levent• 
ler"n, Venedik kalyonu buradan 
gidinciye kadar karaya çıkmama• 
larmı rica ediyor... lhtiyaçlarmı 
bir i!ci kişi göndererek aldırsın· 
lar ! ... 

Ali Reis Sansar Osman'm söz· 
ler'nden sonra Glorya kalyonunu 
daha dikkatle gözden geçirmişti. 
Onun güvertesinde kendisi için 
iyi bir havanın esmedif ni, her ih
timale karşı uyanık bulunmak la
zım geldiğini anlamıştı. Bunun i
çin zaten bütün leventleri karaya 
çıkarmadı. Fazla olarak gemisini 
de burnu Gloryaya doğnı olarak 
demirledi. - B~n de böyle düşünüyo-

rum~... Kara Yusufla Küçük Hüseyin 
De ?i. yan!arına üç levent daha alarak 
Ali reis susuyortlu. Şim~i onun karaya çıktılar, çarşıdan lazım o

göz!e:·:::ı tle yalnız Venedik'e gi· lan şeyleri ald:.lar. 
den yol vardı. Dünyanm en bü- Halk her tarafta onlan birbiri-
yük haz:nesini verseler bu hazine ne gösteriyorlar: 
ye bir de krallık tacı uzatsalar - Ali Reisin leventleri! •• 
gene ~er' dönemezdi. Çünkü ora- Diyorlardı. 

da ~ı ıPardanberi zincire bağlı du- Çarşı kalabalıktı. 
ran l::ir bab~, c?enizleri bile kendi- Kara Yusufla arkadaşları sık 
ne car bulan as!an yürekli bir sık birbirlerinden aynlmağa ve 
Tür:; onu bekliyordu. 1 zorla yol aç.mağa mecbur oluyor· 

Kara Yusuf Ali Reis· n kalbin- lardı. 

den geçenleri sezmişti. Bütün ar· ı Bir aralık geldikleri yolu kay • 
ka:la~larına toptan cevap vermek b tt"l B: ka"'a bir başkası • . . d ..l' k" 

1 

e ı er. r so g , 
ıçın ~ •. ı ı: na, daha bir başkasına saptılar. 

- Ben öyle düşünmüyorum ar- K d"I · • • azarında b I 
kadaslar !.. Biz lnebahtıdan nere· d eln 

1 erını esır p u • 
· u ar. 

ye gitmek için çıktrksa, o yoldan 
dönmcmd"yiz !. .. 

Deli Mehmet hemen cevap ver
di: 

- Elbet! .. Elbet! .. Tersini söy
liyen yok... Bu nihayet bir arzu· 
dur ... Rc~s ne e.mrederse biz ora -

Sağda solda boy boy, çeşit çe· 
şitı genç, çocuk, olgun, beyaz, sa· 
rı, kumral, siyah insanlar, ayak • 
larında, zincirleri, boyunlarında 
yaftalar'le ayakta duruyorlardı. 
Kimi zayıf uzun boylu, kimisi tık· 

dayız ... Başka tür!ü düşünen yok- naz ve ihtiyar, kimi şişko olan se
tur... yirdler, ge1ene geçene onları met· 

Orada bulunanların hepsi de bu hediyor!ardı: 
söze ortak Ç!ktılar. - inci gibi disleri var... Selvi 

Ali Reis ar!·a~'a~lannrn sert ol- gibi boy, kiraz ~dbi dudak, elma 
du~u kadar u r·al yüzlerine şi.ik _ gibi yunak, hokka gibi ağız, pa
ran1~. bakıyordu. luze p,ibi gerdan! .•. Haydi ... Yok 

1 ? G ld' 'd' ' P" O &ırada Sansar Osman Al' mu a an··· e ı, g · ıyor .... oy-
Re:sin yanına gelmişti. Glorya le~ini Hr ~aha bulamazsm ! ... KTTk 
kalyonun\.ln güvertesin-'e ve Ş:ı- altın!. Elli P<ltma alamazsın son

hin gemisine kar~ı topla.nan kala- ra ! .. . Havrli ! .... 
balığı gösterdi. Yavaş bir ses!e: Kort1l'\n,ar hı ~ö.,.l~ri sö-.Jiuen 

- Reis! .. Erunların bakışlarını adama doğru isteme!tsizin haktı
be~enmiyorum ben ... Bize çatmak ı lar. 
istiyorlar gibi... S;ı J.";T~- 1·•7.•r 'h;,t '!n ..,.:: ... ,.,.1-lj ~a-

Diye mırıldandı. rı~Tn F·· Dalmaçyalı olduğu an!a· 
Ali Reis onun saçlarmı ok~a- şıhyordu. 

dı: (Devamı var) 
- Baban ela böyle ufak tefek • _,., 

!:ylerden kuş1ml~mrm.~~ ... Yi!re - ı ı YENi ÇIKTI 
gın Yahat olsun!.. Ne "'0~1 e l-<-'.'-ar· 1 II'4 bahar Sel' eri 
farsa bıık!lı~•,. r P.· ~e ,. ..... ...... ı.- 1- ... n- ı 
larm gözleri çıkar!... Sen hiç Ü • Fi atı 75 kuruş 
~ime t... Dağıtma yeri • Vakit Matbaası 

\ Pratik 

1 H H Y H ~~~ ~.!;!~~~ 
) Yazan: (VI. Ciayur 
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BROMOR DAMONYOM - Bro· 

mür dö sodyom gibidir. Bu bromürün 
kuvveti bromür dö potasyomunkine 
muadildir. Ancak billlirJarı havaya 
maruz kalırsa brom neşreder ve sa
rarrr. Bu bromür diğerleri ile karış

tırılarak kullanılır. 

Bromür dö kalsyom - Bromür dö 
potasyoma benzer. Çocuklara diğer 

bromürlere tercihan bu verilir. 
Bromür dor - Sar'aya karşt gün -

de mukattar su içinde eritilmiş sekiz 
ila on mili gram miktarı verilir. Mah
lı.11 her yemekten evvel bir çorba ka -
şığt olarak alınır. · 

Polikromür - Potasyom, sodyom, 
amonyom bromürlerinin karışması 

ile yapılan bir şuruptur. 
Brom la zehirlenme: Arazı - had 

halinde: Bol tiiki.irük geHr, sarhoşluk 
hali görülür, bağırır, asap gergin
dir, betahet gelir, nefes pis kokar, 
güç lakırdı edilir. Teneffüs darlaşır. 

Miizmin halinde: Bronşit, ciJtte si
vilceler, ishal, ba~a<trısı. aptallık, tit
remler, umumi zaf müşahede olu
nur. 

Bromla zehirlenmekten sakınmak 
için - Bromürle tedavi esnasında 
bromlü ilaç miktarında aşağıdaki 

terkip üzere yapılmış şurup kullanıl
mahdır: 

"Borat dö sud X 10 gram bu miktarı 
halledecek kadar gliserin turunç ka
buğu şurubu iki yüz santimetre mi -
kabı,, 

Zehirlenmeyi teda'\'i için - Müs -
hil vermeli, teobromin, kafein gibi id
rar verici ilaclar, pilokarpin ve süt 
içirmelidir. 

BRONŞiT - İki nevide olur. Biri 
had bronşit, diğeri müzmin bronşit

tir. 
Had bronşit: tkf nevidir; biri ha

fif bron;;ıit veya adt nezledir. "Nezlei 
müstevliye., bundan kalın ve vasat 
bronşlar iltihaplanır, hastahğm cere
yanı tehlikesizdir çabuk tedavi olur. 
Bu hastalık soğuktan veya muganni
ler, hatipler, muallimler gibi söz söy
liyenlerde fazla bağırmaktan olur. 
Lenpatik, addenoidlı, astinli olanlar 
hastalığa daha maruzdurlar. 
Arazı: Hastalığa tutulan iptidada 

iki üç gün kuru ve daha sonra sağ
naklı öksürür. Sonra öksürük bal
gamlanır. Balgam kolay söker. Bu da 
beş altı gün sürer. Bu sırada nezle 
olgundur derler. Sıtma vermez. Has
talığa tutulduktan sekiz gün sonra 
hastalık geçer. 

Tedavisi: Sıcak ve alkollü menlm
lar içmeli arkayı ve göğsü tentürdi
yotla badana etmeli, soğuk havadan 
sakınmalı, hastalığın müzmin kapiler 
bronşit haline dönmesi veya bronkop
nömoni, hatta vereme çevirmesi teh -
likesi vardır. 

Had bronşitin diğer nev'i şedit bron 
şit ismini ahr. Bundan diğerinden 

farkı on beş, yirmi gün sürmesi, sıt • 
ma vermesi arazın şedit bir şekilde 

görünmesi ve ihtilat tehlikesinin ço -
ğalmasıdır. Su hastalığa uğrayınca 

doktora müracaat icap eder. 
Müzmin bronşit - Bu hastalığa 

katar "Catarrhe,, de denilir. Kalın 

bronşlar kuvvetli ve devamlı bir ilti
haba uğrar bu hastalık bir çok had 
bronşit çektikten sonra olur. Lempa
tiklerde nikrislilerde, kalp hastalığı, 
brayt hastahğı, astın hastalığı olan -
larda doğrudan doğruya olabilir. Bir 
hastalıktan ziyade bir sakatlıktır 

yaşh kimselerde çok görülür. 
Arazı: H:ıstnhk bir soğuk alma ne· 

ticeo;in de viicude yerlesir: Me'1'sim 
dc~'?mcsindcn olabilir. Umum sıhhat' 
te!<i bozukluk ta buna yol arar. Sa
bah akcı!\m sa~naklı ve elemli öksür
me göriililr hevec!lnlı Nr mi;kaleme 
ökslirii;;.ü tevlit ec1er. Bol mi'dar sa • 
TI, ye"İl veva be•·rı?; r"'"':ıM ıo:X!;er, has 
ta .,.,,. .. ,..~ r""!'-e Nr h" 1" ,..irer. 

t l t ' ·i t "'": Pı>e i .... ,_:ll"!T = ~on
''"'"tİon pulmonaire ve emphysclme'· 
dir. 
D.evıı.,,.. müddeti: Gayri muayyen • 

nc_nunt~ 

T. 5.000 
Yazan: ı 

Aka Gündüz rlo. 64 

Habeşlerin hava de· 
ğiştirmek için buralarda 
kışlamaları doktorlukça uygun 
görülmüştür.,, Uluslar kurumu bu 
fenni rapora dayanarak işi ruz
nameye almamıştır. Nitekim Es
kimoların denizden gelip Nevyor
ku almaları da doktor raporları 
üzerinedir. Bunların evrensel ba
rış işinde hiç bir kötülüğü yoktur. 

Ve tarlalarında çalışan. fabri
kalarında uğraşan, dükkanların
da didinen insanlar bunların hep
sini ses çıkarmadan, hatta gülüm
semeden, hatta kızmadan dinli

yorlardı. 

Düşünceler, duygular vardır ki 
birbirlerine hiç bir sezinti verme· 
den birbirlerini anlarlar ve b~rle
şirler. 

lkind genel savaştan yıpran

mış olarak kurtulabilen insanlar
da da bu anlaşma ve birleşme ken 
d:liğinden doğmuştu. 

"Beynelmilel harp müteahhit
leri cemiyeti,, toprak ürünlerini 
yok pahasına toplamağa, her tür
lü sanayi verimlerini kapatınağa 
başlayınca bu evrensel seziş bir
denbire kökleşm · şti. Tonu beş on 
franga alman yemeklik buğdayın 
hu kapışılması nedendi? Bunu 
dağlardaki çoban çocuklan bile 
anlıyorlardı ki ortalıkta bir hazır· 
lık var. Fakat bu savaş hazırlığı 
değil, bir kazanç hazırlığıdır. Bü
tün stoklar kilit altına alındıktan 
sonra harp düşünülecek. Beynel
milel müteahihtler anbarlarını 

doldurmadıktan sonra harp çık

ması insanca bir İş değ:ldi. 
itte her ıey toplanıyot'du. Bu 

iş bitince harbin geleceği günü sa 
yıp beklemeli. 

· Bir gün diplomatlar gene ayak
landılar. Gazeteler dile geldi. 
Parlamentolar alkıştan geçilmez 
oldu. Her kalem, her ağız ve her 
kurum bir tek müjdeyi ver:.yordu: 
Artık her çeşit savaşın önü alın· 
mıştır. Uluslar evrensel barış için 
birleşmişlerdir. 

İnsanlar; her seferinde kırılan, 
boğazlanan insanlar bu patrrdı
nın ne olduğunu biliyorlardı. Bir 
gün ki başta diplomatlar olduğu 
halde genel barıştan çok konuşur
lar ve sormadan inandmnağa kal
kışırlar. Bilmelidir ki yeni boğaz· 
laşma yakındır. Ve onu saman al· 
tından yürütüp işe başlamak için 
göz ve kulak boya.maktadırlar. 

Diplomat (ortalıkta gerginlik 
var) dersa b'lmelidir ki ortalıkta 
temiz bir barış vardır. 

(Ortalık süt limanhktll') dedi· 
di gün korkmalıdır. Çünkü hazır
ladığı insan salanasmı zeytin yap
raklarıyle örtüp göstermemek is
tiyor. 

Ortada dönen sürekli barış la
fını perçinlemek için olacak ki 
Çat gölü uluslar kurumu kendi 
kendine üç aylık bir yaz tatili ya
ptp dağıldı. 

Derken, bir günün erkeninde 
gazetelerde bir bomba patladı: 
Blucistan devleti Macaristan dev
letine savaş açmış! Bfocistan a
çık deniz clonanması Hazer deni
zi yolu ile Macarlara saldırmak 

için geliyoı-muş ! 
Blüdstan andlaşıldarı olan Bo

livya, Groen'Pant, Borno devlet
leri seferber iğe başl~mışlar. 

Diplomatlar te'li telsiz konuşu· 
yorlar. Her Y.er karmakarışık. Bu.ğ 

Alma ve başka dılc çev rıne 

Oevlet yasasmca ko u udur 

dayın kilosu birdenbire on üç peO 
güye fırladı. 

Fakat henüz harp başlaınad~ 
Çünkü uluslar, acun kurııld~ 

kurulalı ilk olarak diplomatlar' 
dirsek çevirdiler. Hiç bir ulu•tl; 
h · ç bir tek kişisi yerinden kııJ11 

damadı. 

Bu durgunluk genel savaşı d11 

zenliyenleri şa~kıya (hayrete) el 
şürdü. Bütün ülkelerde kimin \te~ 
kimlerin çıkarıp söyledikleri b 
!inmeyen sözler dolaşmağa başlı 
dı: Niçin savaş? Bize k"m saJdJI' 
dı ki biz de kendimizi koruı1l~ 
için davranahn? Neden ötürü bC 
ğazlaşacağız? İkinci genel sa\'1'r 
tan çıkalı çok olmadı. Hatta 191 
birinci genel savaşın yaraları bil 
henüz sağalmamıştır. Bunuııl 
beraber ikincisini de yaptık. Şiı1 
di, bir de üçüncüsünde mi insllıı 
lığı birbiriyle boğazlaştrıyors~ 
nuz? 

Bu sözleri söyliyenleri araJJl~ 
boştu. Arayıp bulsalardı ne 01' 
caktı? İşin özü bu sözlerin,- ~ 
homurtuların anlamlarmdaYO 
Her ülkedeki bu durgunluk ne b' 
sosyalist grevi idi ne de bir ayı~ 
lanma. Hayır, insanlar çok naıi~ 
çok başı önde ve çok sessiz bir d~ 
rumla evlerinden Ç!kmıyorlard1 

Şaşkınlık o kadar yangınlaştı ~ 
birbirine saldırmaağ hız alıt 
ordular da oldukları yerlere! 
zınkkadak kalıvermişlerdi. l(itıl' 
tutmalı ve kimi cezalandırmalı 
Eğer böyle bir şey yapılması gr 
rekse şu yuvarlak toprağın bir ~r 
tüne, bir altına iki yafta yapıştır' 
(burası hapishanedir) diye ytl~ 
maktan başka çıkar yol yoktu. 

Fakat diplomatlarla harp tici 
reti komisyoncuları bunun da ·l 
lunu buldular. Şu ülkede beş ııf 
durma bomba, o ülkede sek:z so 
de casus, beriki ülkede bilmeın it 
bulundu ve radyolar işledi. 1'' 
lepçeler ve ağır toplar iş başı~ 
geçti. Obüs!er birbirleri ile değ~ 
her ulus kendisi ile hoğazlaşınş 
ğa başladı. Bu insanlar harbe gi( 

selerdi öldürüleceklerdi. Şr~J 
girmedikleri içirı ôldürülüyorlat 
dı. ikisi C:le bir kapıya çıkmıştı. 
Üçüncü bir genel savaş gene 1Y 

lamıştı. Hem daha keskin ve dş 
ha azgın olarak.. Yalnız aradıl~ 
ayırd bambaşkaidi. Bugenel saV-1 

devletler arasında değil, her ul~ 
sun kendi arasında başlamıştı. 

Suriyeden gelen kitapların bİ 
dirdikleri kıyamet; dağların, sıl 
ların, göklerin başma kopmaJJl1f 
tı. lnsanlığm başına patlanıı~tı 
Dağlar yerinde, sular yataklarıı1 
da gökler görçeklerinde du.J 
duruyorlrdı. Boğuşan, ölen, J<ıf( 
lan, parçalanan insanlardı. 'jeJ 
ateş, gö!-c ateş, denizler ateş! sıı~ 
smtı, yıldırr.m, hcykırış, talan .. ~; 
mut var, ne agıt; can, ölüm Jıe, 
eş, varlığı kuşatmış bir kızıl dıl 
man .. 

Kırılmış bacalclar, ezilmiş bıt~ 
lar. Avakta ölüler, yerlerde cıı1'r 
lar ! Kızda boyanmış yamadı!~ 
taşlar .. Dereler yerine taşıyor J<tl, 
Jar! Hic sorma: (Bu nedir?) J~I 
bak: M~hşer ! Bir acun kökilııd~ 
kaynıyor ateş ; özünü ortaya !'e i 

JI 
yor beşer! Burda yok ne an8ı J~ 
baba, kardeş. ne korku, ne acı, 
şünüş, duygu .• 

(Devamı ~ar) 
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Rauf: 

- Müsaade ederseniz bir de 
ben bakayım. 

- Her ne olursa olsun, bu tet· 
kikata iyice devam ediniz. Saat 
on dokuzda, bana yazıhaney:e uğ· 
raymız. 

Bugün 
lSTAbı"BUL -ı 

18 Fransızca derıı. 18,30 Jimnastik (Se· 
llın Sırn Tarcan) 19 Dan:ı pl~kları. 19,30 
Haberler. 19,40 Ömer Baba tarafından pl· 
yano refakatiyle §arkılar. 20 Hafit musiki 
pl!kları. 21,15 Son haberler. 21,30 Radyo 
orkestrası. 22 Radyo caz ve tango orkes· 
nası. 

228 Kbz. BtJKREŞ, 86-l m. 
13 - 15 Pltı.k vo haberler. 18 Radyo 

orkestrası. 19 Haberler. 19,15 Oda mu· 
sik.isi. 20 Konferans. 20,20 Plak. 20,45 ? ? Rifat, ona mektubu uzattı. 

Dirayet Hanım, hizmetçi ile 
birlikte içeri girdi. 

Dirayet Hanım: 21,05 Keman konserL 21,35 Romen şarkı· 
lan. 22 Konferans. 22,15 Salon orkestra· 

- Bu gece burada yatmıyaca· SL 

Polis hafiyesi, hizmetçiye sor • 
du: 

- Bu sabah Murat Beyi 
toktun uz mu? 

- Evet efendim. 
- Sonra ne yaptınız? 

ıçerı 

- Hanımefendiye haber ver· 
rnek için yukarı çıktım. 

- Derhal yukarı çıktınız mı, 
Yoka bir yere mi girdiniz? 

- Derhal çıktrm efendim. 
- Ger· dönerken ne yaptınız? 
Bir an c!üşündü: 

- Evvela matbaaya girdim. O
rada bir sepet aradım. 

- Sofanın kapısından çıkarak 
nu gittiniz? 

- Evet efendim. 
- Bu sırada, Dirayet Hanıme· 

fendi inmiş bulunuyor muydu? 
- Hayır, henüz ~nmemişti. 
Ev sahibesi söze katıldı: 
-Evet şüphesiz ki inmemiştim. 

Hatırlıyor musunuz, siz bana: 
"Murat Bey mi?,, diye sordunuz. 
Be~ de size: "Odur ..• Yanma gi
de~efm !,, cevabını verdim. La
kin, daha evvel, odama girdim. 

Rifat, hizmetçiye döndü: 

- Peki, teşekkür ederim. 
Hizmetçi dışarı çıkar çıkmaz 

izahat verdi: 

- Şunu öğrenmek =stiyordum: 
Ze.min katında yalnız başına bu
lunan Murat Beyin salondan ay • 
rılarak odaya girmesine ve men • 
dili almasına imkan olup olmadı
ğını öğrenmek istedim. Dirayet 
liannnefendinin izahatından an • 
ltyorum ki, bu faraziye derhal ya
'>ana atılamaz! 

Rauf Bey, Dirayet Hanıma sor· 
du: 

ğız! -dedi. 
Komiser, mütehayyir göründü: 
- Buradan muvakkat bir za· 

man için mi ayrılmak arzusunu 
gösteriyorsunuz? 

- Evet ... Herkes bana bu tav. 
ıiyede bulunuyor. Zanneder • 
sem, bu gayet akılane bir tedbir 
olur. 

- Ben de öyJe zannediyorum. 
Kapıya doğru yürüdü. 

Birdenbire geri dönerek: 
- Kuzum efendim, size, bura -

da fazla kalmamayı kim tavsiye 
ediyor? 

Kadın, mütereddit, Rifata dön
dü: 

- Evvela Rifat Bey söyledi ... 
Onu dinlememiş olduğum ıçın 
çok müteessifim. 

- Da1ha? .. Rifat Beyden başka 
bu tavsiyede kim bulundu? 

- Murat Bey, kuzenim Adnan 
Bey ve etrafımda başkaca kim 
varsa... Herkes ayni fkirde ... 

- Herkesin hakkı var... Ben 
de öyle dü§ünüyorum... Bu sayfi
yeden uzaklaşmanız pek isabetli· 
dir. 

- Bu akşama kadar emrinize 
tamamile amadeyim... Eğer lü
zum olursa beni kullanın ... 

Bu sözleri söyliyen Rifattı. 
ilave etti: 
-Maamafib ısrar ebniyorum ..• 

Eğer size faydalı olursam ... 
- Bu akşama kadar mı? 
- Evet ... lhlamurköyden ıon 

trenle ayrılacağım. 
Murat: 
- Bu işi takip etmek ımaksadi

le geceleri de burada kalmıyor 

musunuz? •• 
- Murat Beyin size geldiği sı· - Mademki Dirayet Hanrme -

tada, saat kaçtı? fendi buradan aynlıyor; benim 
-Takriben öğle vaktiydi. Nu- artık işim kalmadı demektir. Bu. 

ha Yapı!an suikastten pek az son- rada olu§umun sebebi, bilhassa 
ta, Murat Bey misafir geldi. ona yardım etmekti. Siz işi üzeri-

Rifat: nize aldıktan sonra benim de ha· 
- Bu tesadüf te pek garip! la faaliyette devam etmeme mü-

·dedi. dürümüz müsaade etmez. 
Rauf Bey: Komiser, müphem bir işarette 
- Pardon! -dedi.- Hizmetci • bulundu. 

nin söylediğine nazaran, me~dil - Amirinize karşı gösterdiği • 
<>cağın üstünde ıaat onda bulun - niz bağlılığı doğrusu takdir ede • 
nıuyornıuş. Murat Bey onu bu r!m. 
•akdirde öğle üzeri alamaz. Rauf Bey, hala, elindeki mek· 

Rifat, dudaklarmı ısırdı. tubu okuyordu. Hani şu tavan a -
- ihtimal. .. Fakat, mendil, o rasında Dirayet Hanımın buldu -

'
1rada belki yerini değiştirmiştir. ğu mektubu ... 

- ispat olunm~yan bir iddia. Komiser dedi ki: 
Korniser, Rauf Beye dönerek: (Devamı var) 

MS Kbz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,35 Kahvehane konseri. 19 Ders. 19, 

30 Konserin devamı. 19,55 Masallar, 20,30 
Budabegte operasmdan nakil (Opera temsi· 
ll. 24,15 Plak. - Haberler. 

8U Khz. BERLtN, 35'7 m. 
18,40 Spor bahisleri. - Kadın saatl. 

19,30 Ev mus1kls1 ve Şarkılar. 20,40 GU· 
nün yenilikleri. 21,10 Stuttgarattan. 21,45 
Gençlere. 22,10 Aşk şarkıları ve valslar. 
23 Haberler. 23,30 Frankfurttan dan:ı. 

950 Khz. BRESLA U, 816 m. 
19 Trio piyano konseri. - Sözler. 20 

Orkestra konseri. 20,40 Haberler. 21,10 
Sar ne;ıriyatı. 21,45 Milll ne;ıriyat. 22,15 
Dans musiklsL 23 Haberler. 23,30 Dans 
mu!il.klsi. 

223 Khz. VARŞOVA, 1845 m. 
18 Piyano - Keman konseri. 18,25 Dl 

yaloğ'. 18,35 PlAk - Spor. 19,15 Şa.rıklar. 
19,45 Ökonomll< bablsler. 20 Hafif musiki. 
AktUaUte - Hafi! musiki. Slizler. 21 Pla.k. 
Haberler. 22 Chopin konseri. 22,30 Kon
feraruı. 22,40 Şarkılar. 23 Rekl!m - Dans 
pla.klan ve musiklsl. 
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Me§hur eseri 

iLK BAHAR SELLERi 
Çeviren: 

Sami zade Süreyya 

Bu kitabı mutlaka alıp o
kuyunuz. Bütün tanıdıklarını
za tavsiye edilecek güzel bir 
eserdir. 

Fiatı 75 kurut 
Her kitapçıda vardır. 
T ev:zi yeri: 

V AKIT Matbaası. Ankara 
caddesi. 

•••••••bulistan• 

750 liraya 
satıhk hane 

Elyevm on lira kira getirir 
kargir bütün evsafı havi ve 
yazihane yapılmağa elverişli. 
dir. Galatada Ferıneneciler Ha-

cıfoti sokak numara 7. Konuş. 
mak istiyenlerin Galatada Şir • 

keti Hayriye üstünde köşede 
berber Avni beye müra.caatları. 

(3613) 
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Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak· macera, 
kıskançhk, kuvvet, aşk ve seyahat romana 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 
Tefrika no.132 

Murat İ§aretle aradığını anlat
mak istedi. Fakat ona Aslanlı A
damı nasıl anlatmalıydı. 

Yerden aldığı bir değnekle 
toprak üzerine Aslana benzer bir 
şekille yanında çocukların yaptı

ğı adama benziyen çizgiler çizdi. 
Vahşi Muradın söylemek iste

diğini çok çabuk anlamıştı ve 
belki de kendisini Aslanlı Adam 
sanmış olacaktı ki haykırarak 
yere kapandı. Bununla Muradın 
kendisine fenalık yapmamasını ' 
istiyor gibiydi. 

Şüpheye mahal yoktu. Siyah 
adam kendisini Aslanlı Hüküm
dar sanmııı olacaktı. Onun beyaz 
olduğunu işitmiş olacaktı. 

Murat, vahşinin aldandığını 

anlatıncaya kadar çok müşkülat 

çekti. Neden sonra Aslanlı Ada
mı aradığını anlatabildi. Fakat 
vahşi işaret verecek halde değil
di. O kadar bitmiş, o kadar kork
muştu. 

Murat, vahşinin kendisine gel
mesi için çok beklemek ve çok uğ 
raşamak mecburiyetinde kalmış
tı. 

Sonunda~ anlaştılar. 

Bu vahşi göle yakın kabileler
den birisindendi. Bunlar vahşi 

değildiler. Civar kabileler içinde 
en aklı başında, en medeni ola
rak gösteriliyor ve sayılıyorlardı. 

Vahşi, beyaz adamdan gördü
ğü alakaya teşekkür etmek üzere 
onu kendi kabilesine götürmekte 
ısrar ediyordu, Murat, zaten din
lenmek iç.in böyle bir davete ih
tiyacı vardı. 

ikisi de yanyana yürüdüler ve 
vahşinin kabilesi yerine vardılar. 

Akşam olmuştu. 

Murat, ancak buraya geldik
ten sonra kendisini davet eden 
siyahinin kim olduğunu anlamı§
tı. 

Bu siyahi kabilenin reisinin 
oğluydu. 

Reis oğlunun böy)e beyaz bir 
adamla dost gibi gelmesi herkesi 
sevindirmiş ve misafirlerine elle
rinden geldiği kadar misafirper-

=················ 
EYazan: 
E 

i Rıza 
~ Şekip 
• .................• 

verlik göstermişlerdi. 
O gece Murad şerefine büyük 

bir. eğlence tertib etmişlerdi. iç
lerinden bir çoğunun anlaşacak 
kadar lisan bildiğini öğrenmek 
Murada yerinde bir sevİı'lÇ ver • 
mişti. 

Oldukça terbiyeli idiler. Vah
şiliklerinin ana hatlarını kaybet
memekle beraber, içlerinde lisan 
bilenleri gibi, beyazlarla temas 
etmiş olanları çoktu. 

Kadın ve erkeklerinden bir 
çoğu da esir tüccarlarının 't" aadle. 
?ine kapılarak başka yerlere git
mişlerdi. Böylelerinden, seneler
den sonra gene yurduna, kabile
sine dönenler vardı. 

(Devamı var) 

............................................ ~. 

Ruzveltln oğlu 
hapiste 

Nevyork, 4 - Ruzveltin 19 
yaşındaki oğlu Nev Jerseyde bir 
oton: ~bil kazasına sebeb oldu .. 

ğundan dolayı hapsedilmiştir .• 
Avukatının teşebbüsleri henüz 
bir netice vermemiştir. 

- Yatak çarıalları temiz mi 
bari? 

- Tabii elendim! Sizden ev
velki müşterimiz her halta hama. 
ma gidiyordu! 

Bu akşam MELEK sineması 
ROSY BARSONr-WOLF 

ALLBA CH - RE11 r 
VE 

GEORG ALEXANDER 
tarafmdan bir sureli fevkaladede temsil edilmiş 

Aşktan Kaçılmaz 
~ öksürük pastiUeri ~ 
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-_-_s Pastı·ı Antı·septı·k -==-= vakayii hazaray• musavver, sevimli, eğlenceli, neşeli 9e danslı 
~ komedi müzikalini takdim ediyor .• 
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Çocuğa bir sahtekftr Prens Lovenş- Bay .~a!.in neler Sardaki yeni 
tayn soyluyor? hapisane 

bakıyordu (Baştarafı 1 inci de) 

(Baş taralı 1 incide) 

Y almz, Staaivki ölümünden 
sonra geriye sadece karısını hı • 
rakmamıfb. iki de çocuğu var· 
dı. Bugün bile babalarının ölü
münü bilmiyen bu çocuklar, an -
nelerinin tevkifi üzerine sokak · 
ta kalmışlardı. 

Staviskinin, hayatta iken mu· 
avenetini görmüt olan binlerce 
insen, rezalet kopar kopmaz Qr· 
tad!l.n kaybolmuıılardı. 

Sta viski ile tanıımıı olanla -
nn hepsi, kendisi gibi haydud. 
dolandırıcı, serseri değillerdi. 
Onun ahbablarından çoğu na -
muslu adamlardı ve Staviskin1n 
ne mal olduğunu katiyen bilmi • 
yorlardı. Hakikati, ancak reza • 
let patladıktan sonra öğrenmit • 
)erdi. Fakat bu, onlann Sta -
viskiye manen olsun, maddeten 
olsun borçlu olmalarına mani tq 
kil etmezdi. 

itte bu binlerce insandan hiç 
biri, babaları ölmüf, anneleri 
idareten hapse atılmıt olan ço -
cukların yardımına kofmadılar, 
bu yüzlerce insanın arasından 
yalnız bir kiti Staviskiye borcu
nu hatırladı, çocukları himaye -
sine aldı. Bu adam iae, eski bir 
ağır ceza mahkumu olan Henri 
Pulner idi. 

Pulner, 1926 senesinde sah • 
te bono sürmeğe teıebbüı etti -
ğinden dolayi sekiz ıene ağır ce· 
zaya mahkum olmu§, hapse gir
mİf, 1932 senesinde affa tabi 
tutularak çıkarılmıftı. 

Staviski, bu adam hapiste i
ken ailesine ve çocuklarına, ha
pisten çıktıktan ıonra da kendi • 
sine yardım etmitti. 

Pulner de timdi, Staviıkinin 
bu iyiliğine mukabele ediyordu .. 
Çocuktan almıf, onlara bir ev, 
bir de dadı tutmuftu. Çocukla-
ra: 

- Babanız uzun bir yolculu
ğa çıkt. Anneniz de sinirlerin -
den hasta, hususi bir hastanede 
tedavi ediliyor, haftada bir gün 
kendisini görebilirsiniz. 

Madam Staviski de hapisha -
neden, müdd \:umumiye müra • 
caat etmİ! kanunsuv olarak mev
kuf tutulmasına kar§ıbk haftada 
bir gün hapisten çıkmaımı, hu
susi bir hastanede çocuklarını 
görmeğe izin verilmeıini iıtemİ!, 
bu izni almJ§tı. 

Her hafta, cumartesi günleri, 
kadınlar hapishanesinden, Ma • 
dam Staviaki otomobille çıkıyor, 
eski tanıdıklarından bir dokto -
run hususi hastanesine giderek, 
bir ı.edire uzanıyordu. Yanında 
hasta bakıcı rolü oynayan iki 
kadın gardiyan bulunuyordu. Bir 
az sonra Pulnerle beraber iki ço
cnl: geliyor, annelerinin boyun· 
Jaıma atıhyorlar ve soruyorlar · 
ds: 

- Daha iyi olmadın mı an
ne? Ne zaman çıkacaksın! 

Her seferinde Madam Stavis
ki müteessir oluyor, fakat göz 
ya,larını tutarken: 

- Yakında, diyoru, yakında 
çıkacağım. 

- Staviski meselesi tahkikatı bir 
taraf tan devam eder ve ~lan hi
kayesi gibi bir türlü bir neticeye 
varamazken, gazeteler, Pulne
rln f edakirlığından, bu eski a
ğırceza mahkUmunun, cani, hay
dud ve namussuz da olsa, kendi
ıine ve çocuklarına iy:ilik etmif 

Sardan çıkarılmak rağm altındaki dayanacak yerle-
lstenen adamın rin ıağlam mı, çürük mü olduğu. 

,._ nu anlayabiliriz. İşte böylelikle olan bir adama minnettarlık ı>or
cunu ödiyen yegane adam oldu
ğunu yazıyorlardı. Bir taraftan 
da, Staviski itinden yakalanmıt 
olanlar, Plunerin aranmakta o
lan bazı vesikaları gizlediğini id
dia etmifler, onun Madam Sta -
viski ve çocukları ile olan bu a

lakasını, minnettarlıktan ba,ka 
bir hisse, menfaate dayandığını 
söylemiflerdi. 

macerası lstanbulun temeli için de, pek 

Pek tabii olarak, müddeiumu
mi, Pulneri çağırarak sorguya 
çekmit, neticede bu iddiaların 
doğru olmadığını tesbit etmitti· 

Pulner, etraftan 11kıttırılma
ğa haflandığını görünce, endi§e· 
lere düştü. Müddeiumuminin ya
nından çıkma.dan evvel sordu: 

- Efendim, tamamen serbest 
miyim. İstediğim yere gidebilir 
miyim?. 

Müddeiumumi dütündü ve fU 
cevabı verdi: 

- Serbestsiniz. lıtediğiniz 
yere gidebilirsiniz, amma .• Bel
ki bugünlerde malumatınıza mü· 
racaat etmek lazım gelir. Seya
hat ederseniz bana adresinizi bı-
rakınız. 

Pulner çıktı ve ertesi günü bi
risi müddeiumumiye birisi avu • 
katına, birisi de gazetelere olmak 
üzere üç mektub gönderdi. 

Pulner, mektubta kendisinin 
eaki bir mahkUnı olduğunu ve yu 
karıda nalattığımız gibi Stavis • 
kiden nuıl yardım gördüğünü, 
ne gibi bir hisle Staviskinin ço • 
culdarına yardım ettiğini anlat • 
tıntan ıonra, kendisinin de Sta
viıki gibi bir ölüme kurban git
mesinden korktuğu için hiç bir 
kimseye adreı bırakmadan orta
dan kaybolmağı dütündüğünü 
bildiriyor ve töyle bitiriyordu: 

"Çok uzaklara, hem de serian 
gidiyorum. Orada, minnettarlık
tan ibaret olan yegane cinayeti
min cezasını çekeceğim.,, 

Yeni bir deniz 
(B:lş tarafı ı ıncide) 

ledilebileceği - Muıolininin son 
beyanatındaki sulh hakkındaki 
teminata rağmen - düfündürü
cü bir i!tir. 

Musolini ile Lavalin resmi 
tebliğleri, beyanatları ikinci sa
yıfamızdadır. 

lki devletin Afrika müstemle
ke itlerinin halledilmesi üzerine 
Fransızlar, bu sefer, ltalyanlann 
da yardımiyle, epeyce zamandır 
kendilerini dü9ündüren, fakat l
talyanlarla mevcud anlaıama • 
mazhkları yüzünden bir türlü gi
ri,medikleri bir plan tatbik ede
bileceklerdir. 

Pren• Lovenştayn 

Sar akibetinde büyük rol oy
nayacaklardan biri olan prens 
Lovenştaynın Sardan çıkarılması 

hakkında gelen haberlerden son
ra, üç büyük hareketten birinin 

batında bulunan bu adama dair 
ecnebi gazetelerinde yazılar çık
maktadır. 

Sarın bugünkü haliyle kalma
ıına taraftar olanların, yani "Sta
tukocular,, ın baıındakilerin biri 
de, Almanyadan çıkarıldıkdık

tan sonra Sardan da çıkarılması 
mevzuu bahsolan ve bilahare si -
yaıetle uğrafmıyacağına dair ver
diği söz üzerine bundan aarfı n:!l· 
zar edilen prens Loventtayndır. 

Lovenştayn, Her Hitlerin ik
tidar mevkiine g~mesinden son
ra, nazi aleyhdarlığı yüzünden 
Almanyadan çıkarılmı§ ve A vus-

t;eyaya gitmitti. Avusturyaya 
karısiyle kaçmııtı. Otomobilinin 
üzerinde Almanya cümhuriyeti • 
nin bayrağını taf ıdığı için, na -

zilerin hücumuna uğramıı, karı
sı nazilere ateş etmitti. Bu ha -
disedcn sonra Prens Lovenştayn 
ve karısı Avusturyadan çıkarıl • 
mıılardı. 

Son 2amanlarda Sarda bir İn
giliz polisinin döğülme hadise -
sinden az önce bu İngiliz polisi
nin bulunduğu kahvede prens Lo
venıtayn da oturuyordu. 

Prens, bu sırada, Sar hükumet 
komisyonu reisi Mister Knox'a 
bir de şikayette bulunmuştur. 

Ecnebi gazetelerinden bazıla
rında okunduğuna göre, Sarda 
en aıağı üç sene oturmamı~ olan, 
bununla beraber Almanya aley -

hine hareketlere geçmit bulunan· 
lara ''Vatan haini,, gözüyle ha -
kılacak ve o suretle muamele gö
receklerdir. 

yerlerde daha fazla a§ağıdadır. 

Atlas Bahrimuhitinden ve Mol"i
tanya kıyılarından baılayarak 

Bu plan, Sahrayi kebirin bir 
deniz haline getirilmesidir. Ma
lum olduğu üzere, dünyanın en 
büyük ve en yaman çolü olan 400 kilometre uzunluğunda bir 
Sahrayi kebir vaktiyle denizdi.. kanal açılması, burasını h~m su 
Hatta burada, hala deniz baki • ile doldurabilecek, hem de daimi 
yesi mevcuddur. Sonradan, su - ıurette açık denizlerle temasta 
lar çekilmif, bu koskoca arazi, tutacaktır. Böylelikle, iklim de
yalnız kendi kendini değil, civar- ğiıebileceği gibi münakale de 
daki memleketleri de kasıp ka - deniz yoliyle daha kolay olacak-
vurmağa başlamıttır. tır. 

Filhakika Fasın, Cezayirin Bu yeni deniz, Karadenizden 
olsun, Trabluı Garb, hatta Mı- pek daha büyük olacaktır. Hog
sırın olsun, iklimine bu fazla sı- gar denilen kısmın en tar kına ka 
caklık menfi ıurette tesir etmek- dar bütün ıahrayı kaplayacaktır. 
tedir. Denizin !imalden cenuba uzun -

Halbuki Sahrayi kebir, deniz luğu bin, Şarktan garbe eni iki 
sathından otuz metre, hatta bazı J bin kilometre olacaktır. 

d:ıyanıksızdır denemez. Burada 
vaktiyle, bütün çöküntülerle çı
kıntılar olmuştur. Şimdi altımız 

epeyce yerleşmiş, pek o kadar 
kolaylıkla kımıldanmıyacak gibi 
olmu§tur. Bastığımız topraklara 
güvenebiliriz. Dünyanın başka 

kısımlarile ölçünce, İstanbul, pek 
öyle oynak değildir. 

- Türkiye toprakları içinde 
altı en çürük yer neresidir? 

- Rodos adasının karşıları· 
dır. S:-, .ra, sıra ile, yukarı doğ
ru, İzmir, Marmara, İstanbul, A
nadolunun öte yanları gelir. Bü
tün Türkiye yersarsıntıları duyan 
bir ülkedir. Daha yukarılarda, 

- örnek diye göst~relim - RuJ· 
yada, Sibiryada teprentiler ol -
maz. Oranın altı çok daha sağ· 
lamdır. Anadoludan ise, Japon
yaya doğru gidiniz... Hazer deı
nizi, Türkistan, hele Japonya, 
sonra Amerikanın Japonyaya 
karşı olan kıyıları hep sarsıntılı 
yerlerdir. Yeryüzünün sarsıntı 

bakımından en korkulu yeri, Ja
ponya ile bu söylediğimiı; Ame
rika kıyılarıdır. 

Sarsıntıdan ne -
resi zarar gördü 

(Ba§ tarafı 1 inci de) 

edilen altı ağır yaralı ve dört ö
lüdür. 

Zelzele sahasına hareketime 
sebeb, sarsıntının fa51Jalarla de
vam etm~ıt ve hasarın ehemmi -
yetli olrr.asıdır. 

Bununla beraber, zelzele şeh
rimizde hissedilmemiştir. HA
BER ol uyucularının, zelzele sa
haıınc!an verecegim en yeni ha
berleri ga1·etelerinde okuyabile -
cekleı inj vadedebili:·siniz. 

1::. F. 

B·:lhkP~1r muhabirimi-z<len yu

karıda ya:.ı ılı şayam dikkat tel • 
grafı dün geç vakit aldık. Tele
fonla gene geç vakit Balıkesir 

valisini arayarak kendisiyle ko • 
nuşmak istedik. Birincisinde ye
rinde bulamadık. Tekrar ettik. 
Nihayet vali Salim Ozdemirle 
konuşmağa muvaffak olduk. 

Vali Salim Özdemirin sorgu
larımıza verdiği cevaplarm hula
~a.sını aş:ığ1ya geçiriyoruz: 

- Zelzele şehrimizde hisse -
dilmemi~tir Fakat oradan aldı
ğımız haberler, sarsıntınm şid -
detli olduğunu göstermektedir. 
Y ersaraıntısı en çok Erdek, Ak • 
şar adamı, Marmara adası ve 
Paşa limanında kendisini göster· 
miştir. 

Evleri zelzeleden yıkılanlara 
yardım için elimizden gelen ted
biri aldık. 

Şimdiye kadar zelzele mınta
kasmda hasara uğrayan evlerin 
mikdarını 200 küsur olarak tes -
bit ettik. Ve timdiye kadar da 
nnı ak 4 ölü ve 6 ağır yaralı bul
d11k. 

Y ersarsıntısı fasılalı olarak 
bugiin saat 17 ye kadar devam 
etmiştir. 

Bundan başka Bursa valisi 
Bay Fazılla da konuşan KURUN 
refikimiz, sarsıntının Bursa hava
lisinde de bazı hasarata sebeb 
olduğunu öğrenmİ§tir. Bay Fa
zıl demiştir ki: 

- Sarsıntı Tirilyada da tesi-

(Baı taralı 1 inci sayıfoda)' 
İngiliz gazetelerinden ''Deyli 

Herald,, a son akseden bir habe· 
re göre, Sar reyiamından sonra 
Almanlarca bu mıntakada alına· 
cak mühim bir tedbir varını§ ve 
bunu Sardaki alman cephesi es -
ki memurlarından Fi,er inşa et · 
miştir. 

Şimdi aıkı bir polis hi
mayesi altında bulunan Fişer 

şunları söylemiştir: 

Sardaki Alman cephe'li, daha 
şimdiden Almanyadan olduğu 

gibi bir temerküz kampı hazırla
mıştır. Bu kamp Nun Krişende • 
dir. 

Fişer, bu havali nazilerinin Ii· 
deri tarafından kendisine müra
caat vaki olduğunu ve bu bina • 
nın yapılması için fikri danışıl • 
dığını söylemektedir. 

Burası, Haziranda açılmıthr. 
ve fimdiki halde "Çocuk evi,, 
olarak kullanılmaktadır. Parası 

belki de yazın buraya k.ııpana -
cak olan bir kısım ahali d-e dahil 
olduğu halde bir çok eli açık 
Sarlılar toplanmıştır. 

Söylendiğine göre bu bina, 
Sar Almanyaya döndükten son • 
ra tevkif edilecek bazı kimsele • 
re muvakkat bir yer olabilmek ü
zere yapılmış .. Burası h'!r daki· 
kada iki yüz mevkuf alabilecek 
kadar büyükmüı ve duvarları 
gelif i güzel bir duvar kalınlığın· 
dan daha kalınmış .. lçerdeki ses· 
leri dışarıya sızdırmıyacak sağ -
lamlıktaymıf .. 

Buraya kapanmalarına ihti • 
mal verilen, karaliste kayıthları· 
nın timdi 100 tane olduiu yazı
lıyor. 100 tane papas ve aiyasi i· 
der ve "ltimad edilemiyen nazi
ler,, bu listeyi tefkil etmektedir
ler. 

Karalistenin başında, müstak 
bel temerküz kampının bulundu
ğu Nunkirten'in Katolik papas 
Ayovogel babanın ve belediye 
reisi Her Blank'ın ismi yazılı bu· 
lunuyormuş. 

Bütün bu malumatı veren Fi 
şer'in, daha ziyade tafsilat edi · 
nebilmeleri için bütün gazeteci · 
lere planlar ve isimlerle beya · 
natta bulunacağı yazılıyor. 

Mareşal Fevzi 
Tekirdağ, (Hususi) - Büyük 

Erki.nıharbiye Reisi Mareşal Fev· 
zi yanındaki kimıelerle §ehrimize 
gelmiş, Muradlı yolu üzerinde as· 
ker, zabitler, memurlar, halk ta
rafından parlak bir fekilde kartı· 
lanmıştır. 

rini göstermit ve bir evin yıkıl • 
maıına ıebeb olmuttur. 

Çanakkalede de 
çatlamıyan ev 

kalmadı 

Herkes heyecan 
içinde 

Çanakkale, 7 (Hususi) - Ge
cikmiştir: Burada dün öğleden 
sonra saat 4 dü 45 geçe kuvvetli 
bir sarsıntı olmuf ve bütün vila· 
yet halkını heyecana getirmiştir. 
Saat on dokuza kadar iki sarsın
tı daha olmu§ ve sonuncusu pek 
fiddetli hissedilmittir. 

Şehrimizde çatlamayan ve sa· 
katlanmayan yapı kalmamııtır. 

Herkes ıokaklara dökülmüttür. 
Çöken yapılar mevcudsa da 

yaralanan ve ölen yoktur. 



ISMARLAMA ELBiSE Haftada 

1 1/2 lira TAKSiT EN UCUZ 
Fiat ve 2 Prova ile 
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Müntahap ve mütenevvi Çeşitler 

En Mükemmel Cinsler En Dun Fiatlar 
iŞte satın ahrken nazarı dikkate alacağınız vasıflar 

Empermeabllze "Mandelberg,, 
ve su geçmlyen "B~rberrl,, Pardesüleri · 

Kadın ve çocuklara mttte
nevvl mllntehap çeşitlerde 

Mantolar ve 
Muşambalar 

En mttkemmel p it 1 
kumaşlarla 

imal edilmiş a Q ar 
E K s 
GALATA 

E 

Tediyatta 

Garanti eskimez Muşambalar 
ve her renkte 

L SIV o R 
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A. IsmarlamaElb. 1 Haftadaı· Taksit en ucuz A. v ıse er 1 1/2 iri .,,yat ve 2 prova ile v 

~nhisarlar U. Müdürlü{lünden f 
idaremiz için (200) tane sel vi fidanı pazarlıkla satın alına -

C&kt.ır. Taliplerin şartnameyi gördükten sonra fiat vermek üze
re....:~-

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

ftıııl:,e ıünü ıaat 14 de Cibalide Levazım ve MB. ıubeıine müra-
"''Q;de yedi buçuk teminatları ile beraber 10 - 1 - 1935 per- ı 3/ ı ı 1936 vaziyeti 

AKTiF C&atları. (30) 
....._,. Kasa ı 

Sağlam çuvallar içinde olmak şartiyle , A~:ı~n;;~'..~'.~~~.~ ... ~~:=~~·~·~·~·~ i ~ 1:·;;~~::;· :_ 
d 10 - 1 - 935 tarihin.den itibaren perakende taıınacak ma-

1 Ufaklık ··························-··········· .. 646.472. 35 

~rı kömürlerinden ton ve kilometre batına 2 kurut ücret Dahlldekl Muhabirler : 
~r. (23) Alun: SaU l\g. .......... 1.788-024 I L. 2.515.004. -

l'ür.. lirası ---············· ...... ~ ., .192 325.57 

Q:lpA MA~l(A EV KADINll Hariçteki Muhabirler: 
ı ·• Altın: Safi kilogram 3.807· 042 5.354.921. 02 
Müstahıa.ra.lı Ne pişireyim? ~ltına tah,;u kabil Serbest dövizler 13308 544:51 

diye dü7ftnme: Hazine Tahvlllerl : HUBUBAT UHLARI 

SıHHAT 
VE 

Deruhte edilen e\Takı naktiye 
Yeni çıkan karşılığı L158.748.563.-

Lire 

2850863435 

2 707.329.5:' 

18 663465 53 

Sermaye 
lhti vat akçesi 

PASiF 

1 edavUldekl Banknotlar: 
üeruhıe ed len eHa 1 naktive 1. 158.748.563 -
Kanunun t> ve 8 incı m:ıdde· 

lcriııe ıevfH an vıki teclıyaı 

Deruhte edilen cvra ı na, ııvt
ba'<n•esı 

9 823 '2:'8 -

J 48 925 28;i -

Lir• 
15.000000-

663.91430 

Karşılı~ı tamamen altın ol:ıra 

ıeda\lilc va.ze,fılen "' 15088.000.- 164613285.-

TUrk Lirası Mevduatı : 
Vade 17. ••· 19 _62 882 7 Alaturka ve Kanunun 6 ve 8 inci mıd-

Alafranga delerine revfikan vık! tediyaı .. 9.82J 278 _ 148.925 285 
Döviz Mevduata: 

KUVVET Vadelı - 19 262 882 75 

ı------~~~~~--. Senedat CUzdanı : 
Yemek ve Tatlı Kitabı Hazine bonoları .... . ........... L 3.734.262 60 

IR-----,,,-~T ... ür~lü-tiı-:.rl-ü-ye_m_ek-•ı ficarf senetler ..... •. 9 316 ~:;5 70 

tatlı, pı~ta ıstdcn Esham ve Tı hvlllt CUzdanı: 

doludur. ve kı naktiye karşılıAı ., ~7.782 39.j. 72 
"e 'apılışları İle esham 1 Deruhte edılC'n eua· 

lnkıllb Kitabevi ıabvilAt [ itibari kıymetle ) 
r:sham ve Tahvillt 1 " 4.860.760 46 

Ankara caddesi J 57 · 
Cılılı 125; ciltsiz l OOk uru~ Altın 'e do, ız uzer ne a '·•ns 

r ahvillt üzerine avaııs " 

.. •••••••••mi Hlasedarlar ............................. . 
~------- ~---------- muhtelit 

' 

Vader;ıı 

\ade ı ·· 
13050818 30 '-'uhtelll .. . 

32 64!ll 55 1 8 

' 

ı r ::;04 S9036 
~41.1.i 1 !l 

Bakırköy istasyon karıııında 
Bahar kıraathaneai içindeki te
lefon, Sen marten markalı bilir· 

Jo, ve ıair eıyaıife devredilecektir. 

lıtiyenlerin içindeki müateci-
rine müracaatları. (3664) 

Telefon No. 16101. 



Çocuk müsaba
kamızın kayıd 
müddeti bitti 

Rok adaları civarında Bislıop deniz 
feneri etrafında birkaç lıaftad<mberi 

müthiş bir fırtına vardır. Dalgalar, 
f enerin sahille olan rahrtrmn· kesmi.,f'·· 

9763 tonluk Orania vapuru ge~en gün Portekiz •a· 
hillerinde bir vapurla çapıgma neticesinde batmıitı· Üst 
ve alttaki iki resimde bu va1,.•rr•n batı'"ı görillüyor. 

, u.aua lJC)'Cn gun büyuk ı ırıına 
veıaitt nakliye ıeferlerini 

durdurmu~tur. 

Fırtınanın lngiltere sah!llerinclen göriinii§Ü pek heyecanlı bir manzara te§kil etmi§tir. Yukarıdaki 
iki resimde dalgalar arasında çalkalanan iki gemi görünüyor. Bu fırtına esnaşında dört gemi batmıı 
veya karaya düşmüştür. 

1 SOY ADLARI rl 
Okuyucularınıızın soy 
adlarını neşrediyoruz 

Tunca - Şc-

hiremini arpa-

cmini mah.-.,lle-

:;}nde Pazar 
tekke ao. No 

14 Ali Riza ~e 
nğabeyi Kazın1. 

Tunca - Şehl'emi.ıi Arpaemini ma
halle i Pazartekkc sokak 14 No. Ali 
Rıza, büyük kaı·clcşi Kazım. 

Onat - Beyo~lu ls tildiil caddesi 
141 No. Tayyare piyanko kişe.1;i sahi
bi Süleyman Rüştü. 

Gülçck - İstanbul Jfodas tro birin
ci merlcez komisyonu tapu azası Hu
IOsi. 

Dün - Unknpanı Fener caddes i be
fo 'tive kanalizasyon tesisatı makinis
ti Cemal. 

Alptekin - ( *) ltfniye birinci grup 
dmtr muavfnf Cevdet. 

Oztan - Aksaray Çnkırağn mahal
lesi Manastırlı Rifat sokağı 20 numa

rada Kemaliyeli Şakir. 

Kı.llltan - Beşiktaş Akaretler cad-
1 desi 3S numarada Mehmet Ruhi. 

Başakaman - Bolu Semerkant ma
hallesi Uıcayolu caddesi 1 No. mütc • 
kait A. Vefik, eşi Kadriye, kızı Yüm
niye, oğuJları Bolu Ziraat Bankası 

muhasibi M. şe,·ki, topçu mülazımı 
Emin. 

Ke kin - Mütekait piyade kayma-
kamı Fethi. 1 

Oztüzün - Beyoğlu Tozkoparan 
TeoeJ•:ışı cadde"i 2-S .ı. To. ~ad, eşi 
Üftade, o;;.ln F:sat, km l\fu:ılH't. 

Erg ün - i t faiye birinci grup efra
dından 28 Mehmet. 
On:ı.I - Corluda yüzba"r Akif. Da

vıt; ı P omo ti•'c Sans..,rlr so nk 2-i .ı. ro. 
f Turi. ka rdec::i; (Wrlinde gardivnn 

A. ı:ıam clf. Trah.,onr'a ihtisas mahke
m<.'oritıdc katip A. Galip. 

G"rcrdem - Binbaşı Reşit ailece 
bu i ı::mi almı'}tır. 

4 .y.. 

Kenarları (") İ§aretli aoyad
lan evvelce ba~kaları tarafından 
alınmı§ İ•imlerdir. Sahiblerinin 
deği§tirmeleri laydalı olur. 

, 
Maruf Teksayt 

kaputları daima 
böyle kapalı zarf 
derununda ecza

~~- nelerde sanlır. 

Deposu Galata: P. K. 1112 

HABER 
Akşam Postası 

İSTANBUL 
idare Ed ANJ\ARA CADDESi 

l'elı:rar -"ctrt'lll: l~TANHlll RAHl':U 

rı>1t•ron Voı:ı: Z!H7% ldArp: U:""O 

ABOHE ŞARTLARI 
1 1 l% aynı. 

'.J'tırklye: l!O 550 fl60 U?.'10 Kf'I. 

11!:<-nl'blı 160 t4:ı IJ.IO t810 

lLArt TARiFESi 
l lr.ort'l llAnlarıııııı 1111tırı 1%.~fı 

lw•nıJ UAnlıu 10 L'Uru!flW. 

Sanibi ve Neşriyat Müdürü: 

HASAN RASiM US 
Hasıldıtı )l'rı c \ .r\KIT) Matbaaııı J 

\. .1 

l<UPDft 

7 
9·1·935 

Amerikada noel ak§amı en §İddetli kar Fırtınalarından birı o u• 
Bu gördüğ~nüz otomobili bu haiz getiren binlerce otomobilden bifl' 
dir. frfaamafih bir çok k:mselere ~f çıkmı§, 50,000 ki§i kar topll 
nııştır. 

Her Zuker adlı bir Alman, mektubları en ıüratli vasıta ile gv
dermek çaresini bulduğu iddiaıile bir li§ek icad etmi§ ve tecrübesit' 
yapmı§tı. Resmimiz bu tecrübe esnasında alınmıgtır. Bu tecrübe-l1 

600 mektub li§ekle gönderilmek iatenilmiş, fakat ligek havalandıkt" 
sonra pek yakın bir yerde düıtüğü için bu mektubları her zamafl~ 
gibi posta ile göndermek zarureti !ıasıl olmu§tur. 
------------~------~~--------------------------~~ ..... __ ........................................................................................................ , i Güzel ve Gürbüz çocuk ! 
1 müsabakası 1 
: .................................................................. ·-··········-······················-·······. 

No. 150 - Samime No. 151 -- Türkan 

Güzel ;Je gürbüz çocuk miisa bakamıza yazılma müddeti bitli" 
Bugün, müsabakamıza giren kü;ü klerden ikisinin daha resmini /ti' 
yuyoruz ... 

Devlet Demir yolları ilanları J 
Samsun - Sıvas kısmına mahsus 

O.O 60 Te Randırma • Manisa kısmına mahsns % 50 tcnzillta, 
31 Mart 1935 sonuna kadar devam edilecektir. (~7) 


