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Çekoslovak ya 
Sulh ınuahedelerjuiu bozul· 
ması fi zerine Avusturya ve 
Macari~tau hudutlarında tah· 
kimal yapmağa haşlamıştır. 

Fiab (100) Para 

Mütareli.e Olmazsa Sulh Yoli. mus 
• 
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Ogaden cephesinde kanlı muha Ehram açılırken 
Bir amele delirdi, usta 

başıyı bıçakladı rebeler devam ediyor 
Vebib Paşa 

Jtal)'&U 'ları 
lıtanbul, 16 (özel) - Lon

dra'dan gelen haberlere göre 
Ogaden cephesinde kanlı 
muharebeler devam etmek
tedir. Ras Nasibu ile Vebip 
paşa daimi temas halinde 
bulunmakta ve bu muhare
beyi idare etmektedirler. Sa· 
ıabane nehri boyunca ilerle
mek isteyen Gracyani kuv· 
vetleri püskürtülmüş ve De
bareıte de kanlı muharebe 
olmuştur. Royter Ajansının 
Vehip paşa karargibıodan 
verdiii bir telgrafta, Habeş-

\
1e Ras Nasibu ~uvvetleı·i, 

Sasabane'de püsk ilrttüleı· 
ltalyan'ların kullandıkları 

zehirli gazlarla ulusunun ıs· 

tırap çekerek öldüiünü an· 
latan imparatoriçe, ahize 
başında kıu ile birlikte hün
gür hüngür aj-lamıştır. 

Kahire, 15 ( Radyo ) -
Profesör Hasan, ikinci eh· 
ramın banisi Firavun Kay
donun ikinci oğlunun meza
rının açılmasına riyaset eder
ken, amelelerden biri delir
miş, ustabaııyı bıçaklayarak 
öldürmüştür. Profesör Hasan 
bir buhran geçirdiğinden 

mezarın açılması başka güne 
bırakılmışlar. 

'! Almanya ihtiyaç halinde 
ağaçlardan gıdalanacak 

Hitleı"İn iktidar ınevkiine geçtiği gü

nilu vıl dönümü milnasebetiJe Al· ., 

Y. donanması yaz manev
ralarına başlamak üzre 

-------------~~-Donanma, Falironda kral tarafirı· 
dan teftiş edilecek m~nevralar 

iki Ay sörecektir 

lerin düımana tiddetle mu
kabele ettiklerini ve ilerle
mesine mani olduklarım bil · 
diriyor. 

oıanyada bnyük şenlikler yapılacak . Elli kruvazôrO 

Mareıal Badoglio resmi 
tebliğinde, Ogaden de mu· 
harebeler oluyor, demekle Ras Nasibu 
iktifa etmekte ve tafsilit dern barb vasıtalarıan malik 
vermemektedir. Taarruza olmasından ileri gelecektir. 
geçen ltılyanlarıD aiır zayi-
at verdikleri ıöylenmekte- demiştir. 
dir. latanbul 16 (Özel) - Ha-

lıtanbul 16 (Özel) - Ha· beş imparatoriçesi Manona 
beı imparatoriçesi R6yter evvelki gece Adiı-Ababa 
ajansının Adiı-Ababa ayla- radyosunda dlinyaya hitaben 
rına beyanatta bulunarak: bir nutuk söylemiştir. Bu 

- imparator henüz: mağ- nutuk, ayni dalga üzerinde 
liıb olmamıtbr. Sonuna ka· mos işaretleri verildiğinden 
dar mücadele edelektir. her taraftan dinlenememiştir. 
Eier kocam harbı kaybe- imparatoriçenin (Beşeriyet 
derat, bunun sebebi, bize namına imdad istiyorum) di· 
Hldıran dütmanıo en mo· ye haykırışları duyulmuıtur. 

-----------·--·~·~·~ ... --~~-----
Fon Höş 
8oyok törenle 

kaldırıldı 
Londra 15 (Radyo) - Al

manya'nm Londra ıefiri 
milteveffa Fon Höt'ün ce
naze merasimi, bugün f ev· 
kılide merasimle kaldırıla· 
rak, Almanya'ya götürülmek 
tiı:ere Viktorya istasyonuna 
isal edilmittir. Merasimde 
bizzat Lord Eden'le iç işlel' 
bakanı Sir Con Simon, bi
rinci Lord Vikont Monsel 
ve daha birçok rical bulun
muılardar. Cenaze, 19 pare 
topla ıelimlanmışhr. 

Cenaze, Sikot adındaki 

lngiliz torpitosuna bindiril· 
miı ve Almanya'ya gönde· 
rilmiıtir. --· .. ··----Paris'te haydutluk 

Pariı, 15 (Radyo) - iki 
haydud Pariı'te güpegündüz 
bir bankayı soymuşlar ve 
mllbim miktarda para aşır· 
mağ~ muvaffak olmuılardır. --·····---paskalya kurbanları 

Paris, 15 (Radyo) - Pas· 
kalya müna1ebetile ıeyrüse· 
fer kazalara neticesinde 23 
kiıi iSlmlif, 77 kiti yaralan· 

••ıtar. 

Casuslar 
Romanya erkanı . 
harbiyesinin dos· 
yalarını çaldılar 

M. Tataresko 
Istanbul 16 ( Özel ) 

Bilkreş'ten haber veriliyor: 
Romanya crkinıbarbiyeıi

ne aid olub Braşöv tayyare 
fabrikalarında bulunan dos
yalar, bir casus şebekesi 
tarafından kaldırılmıtlır. Ro
manya aıkert ve mülki za· 
bıtat1, casusları şiddetle ara· 
maktadır. 
Baıbakan M. Tataresko, 

ltiııat bu itle mofi·ul bulun
maktadır. 

Bitler arkadaşlarilc birlikte 
lıtanbul 16 ( Özel ) - rum, artık emelime muvaffak 

Berlin 'den haber veriliyor: oldum. Göreceksiniz ki, ibti· 
Almanya, ( Ren ) ihtilifı yaç halinde Alman ulusu, 

münasebetile Lokarnocuların ormanlarındaki ağaçlardan 

kendisi aleyhine zecri ted- temin edeceği gıda 'tladde
birler alacaklar mıı gi~i ha· sile uzun müddet g . ;inebi
reket etmekte ve şimdiden lecek ve hiçbir sıkıntı çek· 

miyecektir. 
mukabil tertibat için hazır· (Berzuş), linit kömüründen 
lanmaktadır. benzin tedarik etmeğe mu· 

Alman profesör ve mucid- vaffkak olan mucittir. 
lerinden Berjuş demiıtir ki: lstanbul, 16 ( Radyo ) -

-Almanya, her türlü ihti· Hitler'in iktidar mevkiioe 
mallcri nazarı dikkate alarak geçtiii günün yıldönümü 
ona göre hazulanmıştır. Ge- münaıebetile Almanya'nın 
rek insanlara ve gerekse bertarafında muazzam şen· 
hayvanlara ağaçtan gıda likler yapılacak ve 1914 ten 
maddesi temin eylemek için beri görülmcmiı bir geçit 
20 seneden beri çahııyo- resmi olacaktır. _________ .... _ _... __________ _ 
Erkiioı harbiyeler· dün 
Londra'da _ toplandılar. 

------------~~-Belçika'oın muhafazası için lngilte· 
re'deı1 altı fırka asker isteniyor 
Istaobul, 16 (6ıel) - ln

giliı, Balçika, · Franııı erkinı 

harbiyeleri dün biri sabah, 
diğeri de öileden sonra ol
mak üzere iki toplantı yap· 
mıılardır. Toplantı esnasında 

hiçbir haber ıızmamaıı için 
tertibat ahaauf, amirallik bi-

naıına hiç kimsenin girme· 
sine müsaade edilmemiıtir. 

S6ylendiğine göre, dtınkU 
toplantılarda eski anlaıma 
plinları tetkik edilmiştir. 
Belçika aahillerioin muhafa
zası için lnıiltere'nin Belçi· 

- D.vamı dördılnoil ıahifede-

lstanbul, 16 (Özel) - Ati· tan sonra iki ay sürecek 

11a'dan haber veıiliyor: olan yaz manevralarına baş· 
Yunan donanması, bu lamak üzere tekrar açık 

hafta içinde tecrübe manev- denizlerde çakacaktır. Do

ralarına çıkacak ve üç gün 
sonra Kalibronda toplandık-

nanma, Kalibron'dan çıkma-
dan evvel kral tarafından 
teftiı edilecektir. 

~~~------·~·~·~·---~-------~~~ 
Pan Amerikan 

konferansı 

l\l. Hul bir söylev 
verdi 

V aıington, 15 (Radyo) 
Litin Amerika devletleri 
murabbaslarının Pan Ameri
kan ~ooıreıine iştirakleri 

r- M. Hul 
dolayııile M. Kordel Hul 
radyo ile bir nutuk söyle-

lrau'ın Parjs elçisi 
Tahran, 15 ( Radyo ) -

Finans müsteşarı Pariı sefa
retine tayin edilmiştir. 

miştir. 

Amerika hariciye nazırı 
M. Hul, Pao Amerikan kon
gresi etrafında serdedilen 
itirazlara nazara dikkati cel
bctmiı ve: 

- Son altmış senelik ıi· 
yaıi hayat, Amerika devlet-
lerinin aralarında akdettik· 
leri uzlaşmaların isabet ve 
faydalarını göstermiştir. Sena
to mes'elesi bu hususta bü
yük bir delildir. Bu Amerika 
devletlerinin birbirine tua
nüdünü göstermektedir. Biz, 
bu neticeyi daha aailam 
olarak elde etmek ve bir 
tecavüz karşısında hazır bu· 
lunmak için çalışmaktayız. 
Bunun için müfrit milliyet
perver ve emperyalist dev· 
letler cihan için bir tehli
kedir . ., demiştir. r---· (Ulusal Birlik) e Göre -- 1 

~-------------------------------~ Saat birde lambalar sönerse 
Zabıta nasıl vazife görebilir'! 

iki giln evvel bir gazetede okudum: 
Bir vataındaı, bekcilerin gece saat başında karakola 

gidip vazife baıında bulunduklarını bildirmelerinden şika
yet ediyor; 

- Bu arada bir hırsız evlerimize girerse? 
Diye endiıe gösteriyor. Ba mevzu üzerinde bazı 

alikadarlarla konuıtuk ve ıu neticeye vardık: 
Bekcilerin saat başında karakola ıidip görünmeleri, 

yahud devriyeler tarafından kontrol edilmeleri tam ye
rin.le bir iştir. Çünkü bu suretle bekciJerin tenha bir 
yerde kaputu serib uyumalarına mani olmak imklnı 
vardar. Bu, biri. 

ikincisi; zabıta noktasından, bırıızlık enditesi bakımından 
• IJevamı 4 rıciı 1alıif eck -
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Teşkilatın aşın a, atanı er en ve eş ışı- ıeketıer kmscıerine çektiği 

• 
nesı 

den mürekkep 
Lükt-7 bir aı·aba, Maza bapisha· 

önünde durmuştu .. 
bir yüce encOmen vaı·dır teJiraf. derin akisler yapmıı· 

tır. Habet Başpiskoposu di· 

Orası kolaydır. Siz 
öğleye doğru odama geliniz. 
O zamana kadar ben de 
müstan ik ile konuşub eıas 

hakkınd~ bir karar veririz. 
Karar verdikten ıonra, 
maiyetinizde bulunacak me· 
murlar bakkmda tekrar ko· 
nuıabiliriz. Yapacağımız iş, 
gayet naziktir. Her ciheti 
düşünmeli, her ihtimali na
zarıdikkate almalı, natı, 
arabanızın tevakkuf edeceği 
yeri, dilsiz kaçacak olursa, 
ne gibi bir hattı hareket 
ittihaz edeceğimizi, l:ıep 

önceden tayin etmeliyiz. 

T olbiyak dedi ki: 

- Evet, her şeyi beraber 
konuşur ve tesbit ederiz. 

Ben her şeyi kolayca yoluna 

koyabileceğimizi ümid ede
rim. 

M. Anri, ayağa kalktı ve 

emniyet direktörüne hitaben: 

- Müsyü direktör, yüz
leıtirme işi bittikten sonra 

beni evinizde beklermisiniz? 
Emniyet direktörü de Baba 

Anri'yi teşyi için yerinden 

kalktı ve ihtiyar hafiyeye 
elini uzatarak: 

- Olur dostum, o zaman 

size iyi bir haber verecek 
olursam, kendimi cidden 
bahtiyar addedeceğim. 

Dedi. 
Tolbiyak ta, Baba Anri'yi 

ibtiramkirane teşyi etti ve 

tesellide bulundu. 
Bab• Anri gördüğü fU 

iltifattan dolayı memnuniyet 
hissediyor ve limitli olduğu 
halde zaptiye nezaretinden 
ayrılıyordu. 

10 uncu kısım 
Biri keıtane ve diğeri ıi· 

yah renkte iki atın çektiği 
gayet zarif bir kupa arabası, 

Maza bulvarına çıktığı zaman 
karanlık basmışh. 

Kürklere sarılmış bir ara
bacı tarafından sevk ve idare 
olunan bu araba, yavaşça 
ıola dönerek hapishane du
varının dibinde ve yalınız 
mevkufların nakline mahsus 
olan arabaların geçtiği büyük 
kapının biraz ilerisinde te
vakkuf etti. 

Arabadan çıkan iki kişi 
Liyon istasyonuna giden yo· 
kuşu tutarak yavaş yavaş 
ilerliyorlardı. Ortalık tenha 
bir halde idi. Birisini ara
yorlarmış gibi usulca etrafı 
süzen bu iki kişiden biri, 
emniyet direktörü ve diğeri 
de hafiye Tolbiyak'tı. 

Emniyet direktörü, her 
tarafa baktıktan sonra: 

- Şimdi mevkilerinde 
bulunacaklardı. Halbuki he
nüz kimse yok! insan, vazi
fesini hüsnü ifaya mecbur 
olduğu zaman bu yolda ha
reket etmez. 

Dedi. 
Tolbiyak, etrafı bir kere 

daha süzdükten onra: 
- Yolda - dedi - birisi

ne tesadüf etmiş olmalıdır· 

Jar. Onlar da insandır. Bir 
kadeh ıarap içmek için şu-

rada bir koltuğa uğramış

larsa, onlar• d•rılmamahın-
nız. 

Dedi saatın1 çıkararak 

baktıktan ıonra devam etti: 

- Baksanız a, onlar ge· 
cikmemiş, biz çok evvel 

davranmışız. 

Emniyet direktörü biraz 

düşündü ve şunları söyledi: 

- Fakat kendilerin• tali-
mat vermek için vakit bu· 

Jamıyacağız. Daha beş da

kika geçirecek olurlarsa, 

kendilerini bir ay hizmetten 

mahrum etmek suretile ce

zalandıracağım.. Yoksa pek 

fazla şedidmi davranıyor· 

rum diyeceksiniz? 

Lakin bilirmisiniz ki, M. 
T olbiyak memurlarımızı 

askerler gibi vakti zamanile 

ifayı vazifeye mecbur etmi· 

yccek olursak, bizim için iş 

görmek kabil olmaz. Burası 

logiltere tleğildir. 

lngiltere'de Polislik etmek', 

çok kolaydır. Sonra bu ak

şamki iş, öyle ehemmiyetsiz 

bir iş değildir. lki•izde, ga· 

yet ağır bir mes'uliyeti der

uhte etmiş bulunuyoruz. Yan· 

lış bir hareket, ikimizi de 

gayet fena bir mevkie düşü

rebilir. Buldu&-unuz tedbiri 

mevkii icraya koymak için 

mezuniyet istihsal edinceye 

kadar hayli zahmet çektim. 
Bundan dolayı işe büyük bir 

ehemmiyet vermek lazımdır. 

Tolbiyak, Emniyet direktö
rünün söylediği sözleri büyük 
bir dikkatle dinledi ve : 

- Merak etmcyiniz·dedi· 
lizımgelen tedbirlere riayet 
ettikten sonra, biz bu işi 
mutlaka hüsnü neticeye isal 
edeceğiz. 

Dedi. 
Emniyet direktörü cevap 

verdi: 
- Öyle olsa bile, alına

cak tedbirlerin, gözllmüzün 
önünde tesbit edilmesi la
zımdır. 

Evvelemirde , arabanız , 
şimdi tavakkuf eylediği 
yerde durub başka tarafa 
gitmiyecektir. 

-Arkası var-

Antakya'da çıkan "Yeni 
GUn,, arkadaıımızda okudu· 
ğumuza göre1 Arap Nasyo
nalist partisi "Demir renkli 
gömlekliler" adile yeni bir 
2ençlik teşkilatı kurmuşlar. 
Bu hususta verilen malumat 
ıudur: 

Vatani parti tarafından 
"Demir renkli gömlekliler,, 
adlı bir gençlik teşkilatı 

kurulmuı ve bu seşkiJitın 
programı neşrolunmuştur. 

Bunların başında beş kişi

den mürekkep bir "yüce en
cümen,, vardır. 

Encümen doktor Münir 
lclani doktor Seyfeddin Me· 
mun, doktor Mehmed Saraç 
doktor Ahmed Sem'an ve 
mühendis Abdulvahap Mali
kiden ibarettir • 

Gazetelerle neşredilen teş· 
kilit programının mühim 
maddelerini dilimize çevire
rek aşağıya koyuyoruz: 

Madde 1 - Gençlik teş-

kilitı milli bir teşkilattır ve 
gayesi Suriyeyi tabii hudut
larile birleılirerek tevhid 
etmek ve onu istiklile ka· 
vuşturduktan sonra diğer 

Arap memleketlerile birle
şerek büyük Arap ittiha· 
dına ulaşmaktır. 

Madde 2 - Teşkilat siya
sidir ve bütün siyast ahvalde 
durumu tesbit ederek vata· 
nın millt emellerini tahakkuk 
ettirmeie çalışır. 

Madde 3 - T eşkillt va
tandaılar arasında ahlaki; 

insani, içtimai, kültürel ve 
ekonomik propaganda ve 
neşriyatta bulunur. 

Madde 4 - Teşkilat; esası 

mutlak bir itaat ve feda· 
karlığa dayanan gençliği 
askeri ve spor talimlerine 
alıştırmaia çalışan bir ce· 
mi yettir. 

Madde 5 - Vatanda,Iar 

arasında kardeılik ve yar· 
dım duygularını neşretmek 

kurumun esaslı gayelerinden 
birini teşkil eder. 

Madde 6 - T eşkilitın mer
kezi Şam'dadır. 

Madde 7 Teşkili tın 

"demiı gömlekliler" adlı bir 
fırkası olacaktır. 

Madde 8 - Kurumun sem
bolü şudur: 

Kuvvetli bir hazurunun 
tuttuğu meş'ale, bu meş'ale 
hakkı, hürriyeti ve kuvveti 
temsil eder. 

Madde 9 - Kurumun se· 
lim şekli: 

Avuç açık olduğu halde 

~~~-~-----.-.~ .... ··-·~ .. ----~~~~-
Almanya' da halık sanayii 

• 4 gittikçe ilerliyor 
·-·-· Balık konservesi, Almanya'da en 

mübi~ ihtiyaçlaı·dan birini 
teşkil etmektedir 

Almanya'nın balak sanayii 
son yıllar içinde büyük bir 
terakki ve inkişafa mazhar 
olmuştur. Balık sanayii bu· 
gün Almanya'nın genci ba· 
lık istihsalitının yüzde 60 ın1 
işlemektedir. Sanayiin bu 
iyi inkişafı balık yetiştirme 
ve avlama işlerinin muayyen 
bir proiram dahilinde tan· 
ziminin semeresi aayllmak
tadır. 

Almanya'da 1930 yıhnda 
1,400,000 kutu bahk konser· 
vesi istihsa1 edilmiş iken, 
1933 te iıtihsalit 22,000,000 
kutuya ve 1935 te orta he
sap 60,000,000 kutuya yük
selmiştir. Buna göre balık 

sanayiinin istihsalitı 1930 a 
nisbetle 1935 te 40 misli 
artmıştır. Yerli istihsali tın 
bu derece artması aayııında 
ithali tın mühim · nisbette 
tahdi kabil olmuştur. ithalat 
tahdidinden en ziyade Nor-
veç ve ispanya tesir gör
mütlerdir. Almanya'nın bahk 
konservesi ithalatı 1912 ve 
1913 yıllarında 3,500,000 
kilo kadardı. Son yıllardaki 
ithalat ise 12-13,000,000 
kilo raddesinde bulunmu,tur. 

Bu rakamlar Almanya'da 
balık konservesine olan ih
tiyacı canh bir surette 
göstermektedir. itte yerli 
-Deı•amı 4 ünrü ~ahifide-

Telefon Tayyare Sineması ~00 
3151 315Y-

. ....._ ...... ~ 

B lYl g lY lfi1 lhleır ~ean~ta 
Anoa Bel1a, jean Murat, jean Pierenand, Şarl Haner gibi en 

yüksek Fransız ~an'atkarlarının temsil ettikleri şaheser tilm 

SoN Uçu-ş 
Boynk bir 

AYRICA: 

aşk nıacerası; heyecanlı tayyare muharebeleri 
•• t 

Türkçe sözlü F OKS dftnya haberleri 

Seans saatları 
Hergün:ıs, 17, 19, 21,15 Cumartesi veya Pazar günleri 13 te başlar. 

ıagw el yuka11ya dogw ru kal- k' yor ı : 
dırılır. "Bütün Hristiyan Aleminin 

Madde 10 - Teıkilitın Hazreti lsa'yı takdis ettiği 
resmi elbisesi demir reniinde fU günlerde, Habeş uluıu, 
pantalon ve gömlektir. kan içinde boğulmakta, düı-

Madde 11 - Kuruma gir· manın insaniyetle gayrikabili 
mek istiyenler şöyle yemin telif olmıyan boğucu gazla· 
ederler. rınıo tesiriyle can vermekte-

Vatanıma, memleketime dir. Hristiyan milletleri .. in 
fedakarlık ve hulusla hizmet Habeı kardeşleri için birin 
edeceğime. kurumun kanu- acı duymalarını dHerim.,, 
nunu infaz eyliyeceğime, Habeı Baş piskoposunun bu 
"yüce siyasi meclis,, in mu· tazallümü, her yerde teesaürll 

karreratına bilitereddüt itaat mucip olmuştur. 
edeceğime Allahın adına ye- bütün gençleri kuruma gir· 
min ederim.,, meğe davet etmektedir. 
Programın 12, 13, 14, 15, Vatani gazeteler, büyük 

16, 17, 18 ve 19 unc\3 mad- bir boşluğu dolduran yeni 
deleri aza olmak için lazım teşkililı alkışlamakta ve 
gelen şartlar, icabeden ve- bunun şahsi ihtiraslardan 
sikalar ve saireyi tesbit münezzeh gençler için temiz 
eylemektedir. bir yuva ve vatan için fay-

idare hey'eti bir beyan- dalı bir kurum olduğuna 
name ile birlikte bu progra- işaret eylemektedirler. 
mı gazetelerle ilin ederek - Devamı dördüncü salıifede -

~~~~-----.-.~~··-~~-----~~~~-

Güzelleştirme operas
yonlarında mucizeler 

Tek kulakla doğmuş bir çocuğa, bil· 
yük annesinin kulağı aşılandı 

Londra'da çıkan Nevs Cbro·ı 
nicle gazetesinden : 

Tek kulakla doimuş olan 
7 yaıında bir çocuğa büyük 
annesinin kulağı aşılandı. 
Bir artist tiyatroda düıüp 
burnunu kırdı, yerine bir ye· 
nisi yapıldı. Bir işçinin par-

maiı makineye kapılarak 

koptu, bir kemik parçası ek· 
le11mek suretile parmak ta-
zelendi. 

Bedii cerrahi, tıp fenninin 
en genç şubesidir. Bununla 
beraber daha basit bir nez
leyi yenemiyen fen, insan 
vücudunu tamir etmekte bü· 
yük bir olgunluğa erişmiştir. 

Bugün lngiltere'de 12 ve 
Amerika 50 meşhur bedii 
operatör vardır. Yetiştirdik
leri birçok talebeler hesaba 
katıhraa on sene sonra plas· 
tik cerrahi bütün dünyada 
tatbik edilebilecektir. Bir 
Fransız operatörü, bedii 
cerahinin tıp fenninin bütün 
şubeleri içinde en mükem
meli haline ieleceğini söy· 
lemekle hata etmiş değildir. 

Şimdiden bu sahada ha· 
kiki mucizeler görülmekte
dir. Birkaç zaman önceNev·I 
york'ta hastahaneden çıkan 
bir adama rastladım. Bana 
tamamile normal bir insan 
göründü. Bana bir fotoğra
fını uzattılar ve dehşetten 
titredim:· Bu ayni adamdı 

fakat yüzü o derece harab 
olmuştu ki çizgilerini ayırd 
etmeğe imkan yoktu. 

"Alh ay önce bir otomobil 
kazasında yaralanmııtı, de
diler. Normal bir adam ha
line gelmesi için kendisine 
25 aşı yapılmak icabetti bir· 
kaç sene önce olsaydı, her· 
kesin gözünden gizli olarak 
yaşamıya mecbur kalacaktı.,, 

Yaralının çenesi oniki ye
rinden kmlmıştı. Yerine, 
kaburga kemiklerini kesip 

biçmek suretile vücude ge· 
tirilmiş bir çene koydular 
ve üstünü derile örttüler. 
Bir zaman sonra bu parça
lar birleşti ve çene meydana 
çıktı. 

Ancak bir parçası kalrınş 
olan burun kaldırıldı; ba
caktan alınan bir parça kı-

kırdak yeni burnu yapmaya 

yaradı. Göğüsten alınmış 
bir parça et, yanaktaki çu· 
kuru doldurdu. Bir parça 
baş derisi de kaşları vücu
da getirdi. Çok şükürki, 
gözler sağlam kalmıştı, yok-
sa, operatör, hiç olmazsa 
şimdilik, gözleri yapmaya 
muvaffak olamayacaktı. 

Bu operasyondan sonra, 
adamın dostları belki ken
disini tanıyamadılar. Fakat 
hiç olmazsa artık eskisi gibi 
iğrenç değildi. 

Bedii cerahinin yardımına 
en fazla ihtiyaç iÖsteren 
endüstri işçileridir. Geçen
lerde kimya fabrikalarından 
birinde çalışan bir işçi yü
zünden hamızla ağır surette 
yaralandı. Operatör, bu ame· 
liye için lüzumlu deriyi, 
adamın göğsünden çıkarmıya 
karar verdi. 

Evveli ona mevzii bir his 
iptali sonra da kanı dondur· 
mak için bir odrenalin şırın· 
gası yaptı. Sonra yüzün mas 
kesini alarak bunu göğsün 
üzer ine koedu ve göğüsten 
lüzumu kadar deriyi kesip 
çıkardıktan sora yüze tatbik 
etti. Birkaç hafta içinde de· 
rinin küçük kan damarcıkları 
diier damarlarla birleştiler, 
Şimdi bu adamın: yüzllnün 
yanmış olduğu asla tahmin 
edilemez . 

Burun opraıyonlarına ge
lince, iş pek basittir. Ve 
milyonlarca yapılmaktadır. 

Burnun kemiği kırılmışsa, 
yerine kaburga kıkırdakla-
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1 Kapalı zari usulile eksiltme ilauı Olivicr ~;e şüreka- F'ratelJi Sı)cr<·o ' ' apnr :- ecntası 

lh
A:skere ~avet Istanhul evkaf haşdirektörlüg" ünden: sı Limited vapıır ROYAL NEERLANDAts 7.~·-~~~~ ~~~!~·:k;:~~;Pq tıyat zabıtler ça· KUMPANYASI 

1 - lstanbulda Heybeliadada yeniden yapılacak cami acentası HSATURNUSn vapuru el- 8-6-36 da PiRE, MAL TA, 
ğırılıyor · k ·ı •k ı T h · d'l · t b . . . . yevm limanımızda olup 28- MARSILYA ve BARSELQ,. ınşaatı c sı tmeye çı arı mıştır. a mın c ı en ınşaa e- Cendeh Han. Bırıncı kor-

3
_
36 

da ANVERS, ROT- k 1 · k l'k b · NE için yük alaca tır. zmır as er 1 şu esın· deli 17448 lira 39 kuruştur. don. Tel. 2443 
den: 2 - Bu işe ait eksiltme evrakı ıunlardır. THE ELLERMAN LINES LTD . . TERDAM' AMST~RDAM Yolcu kabul eder. 

1 - Yedek ıubay ye- ve HAMBURG lımanları ilandaki hareket tariblo• 
A Ek 'it · 11 THURSO,, vapuru nisan tiıccek kııa hizmetlilerden - 81 me ıartnamesı. ·_İçin yük alacıktır. rile navlonlardaki d~aiıiklikT 

iptidasında LIVERPOOL ve ~ 
332 doğumlu ve bunlarla B - Projeler. 11 HERCULES,, vapuru 6- )erden acente meıuliyet 

SVVENSEA'dan gelip tab-
muamele görenler ve daha C - Fenni wartname. 4-36 'da gelip 11-4-36 da kabul etmez. Fazla tafsilat 

Jiyede bulunacak. 
evvelki doğumlulardan D - Mukavelename. Not: Vurul tarihleri ve ANVERS, ROTTERDAM, için ikinci Kordonda Tahmil 
olupta muhtelif sebeplerle lstiyenler bu evrakı 90 kuruı bedel mukabilinde lstan- vapurların iıimleri üzerine AMSTERDAM ve HAM- ve Tahliye şirketi hinası 
geri kalmış deniz sınıfın- bul evkaf direktörlüğü mimarlığından alabilirler. değişikliklerden mes'uliyet BURG limanları için yük arkasında FRATELLI SPER .. 
dan ğ'ayri sınıflara ayrılmış 3 - Eksiltme 24 Nisan 936 cuma günü saat 15 de Is- kabul edilmez. alacaktır. CO vapur acentaaına müra· 
olanlardan yalnız askeri tanbul evkaf direktörlüğü ihale komisyonunda yapılacaktır. • "GANYMEDES 

11 

vapuru caat edilmesi rica olunur. 
ehliyetnamesi olmıyanlar 1 4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 8-4-36 da beklenmekte olup Tefefon: 2004 - 2005 • 2663 
Mayıs 936 tarihinde yedek 5 - isteklilerin 1312 lira muvakkat teminat vermesi Alı• Rıza yükünü tahliyeden sonra BUR-
subay okulu komutanlığı lazımdır. GAS, VARNA ve KÖS-
hazarJık kıt'asında bulun· 6 Ek ·1 · ki b d' · l 
mak üzere sevkcdilecek- - sı tmeye gırece erin mii en ıs veya mımar o ması TENCE limanları için yük 

N. 
V.\'. F. 

,, . 
H. Van 

lcrinden 24 Nisan 936 şarttır. Ayni zamanda asgari 15 bin irahk bir binayı sureti Mllcellithanesİ alacaktır. 
mükemmelede inşa ve ikmal ettik ferini kabul kat'i rapor- "GANYMEDES ,, vapuru gününde hüviyet cüzdanı Der Zee 

(nüfus tezkeresi) ve mek- larile tevsik ederek eksiltme gününden üç gün evveline 20.4.36 tarihinde gelip & Co. 
tep şahadetnameleri bera- kadar lstanbul başmüdürlüğü mimarına ve bu vesikaları Yeni Kavatlar çarşısı 25.4 36 tarihine kadar DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 
berJerinde olduğu halde ibraz etmiye ve ayrıca eksiltmeye girmek için vesika al- 34 ANVERS, ROTTERDAM "AGUILA., vapuru halen 
Şubeye mu"racaatları mıya mecburdur. No. AMSTERDAM ve HAM- ANVERS 

· 7 - Teklif mektupları yukarıda yazıldığı gün ve saattan limanımızda olup , 2 - Tam vaktinde ye- bir saat evveline kadar ihale komisyonuna makbuz muka- • BURG limanları için yük ROTTERDAM, HAMBURG 
dek subay okulu komu- bilinde verilecektir. 9-12-16-20 912 alacaktır. ve BREMEN için yük ala-
tanlığı hazırlık kıt'asmda ... 'ôkeQrenler! Mut- SVENSKA ORİENT caktır. 
bulunmıyanlar hakkında LlNIEN " ANGORA ,, vapuru 
kanuni muamelenin tatbik * + laka (Okamı•ntol) '-- , " ROLAND ,. motörü 29- HAMBURG, BREMEN ve 

"olunacağı iJin olunur. ~ ı BAŞDURAK öksO.rO.k şekerle- ~ 3-36 tarihinde beklenmekte ANVERS'ten yük çıkar· 
.,. H • N •• · · "l ..ı• olup yükünü tahliyeden sonra mıştır. 

Otomobil sahip- ı' Al\101 UZHET rım te~ru )f" euı- ~ ROTTERDAM, HAMBURG, .. DELOS· ., vapuru 13 ni· 
uz.. ~ sanda bekleniyor, 18 nisana 

leri okusıın Sıhhat Eczanesı· :Q~ coPENHAGE. oArzıG, kadar ANVERs. RorrER-
GovNıA, GOTEBURG, DAM, HAMBURG ve BRE-

(z, ) OSLO ve ISKANDINAVY A MEN Jimanlarına yük ala-J ll et Yalnız taze temiz ve ucuz ili1ç ve tu- limanları için yük alacaktır. caktır. 

Otomobil garajı açılmıştır. 
Ismetpaşa ve Fevzipaşa 

buJvarJarı üzerindedir. 

' 'alet çeşitleri satar. ~ "ALGERIA" vapuru 14·4- AMERICAN EXPORT LINE > 36 da beklenmekte olup ''EXMORE,, vapuru J 2 oi-

Rahatlık, emniyet, temizlik, 
bol su mükemmel kıraatha
nesi. Makinelerin benzin, yağ 

vesair içeriden tedarik edilir. 

Garaj geceli gündüzlü açık
tır. Görüşmek arzu edenler 

aıüdür Ibrabim'e müracaat 
etsinler. 

rından alınan bir parça kon
maktadır. Bu kıkırdağa is
tenen şekil verilmektedir ve 
az müddet sonra bu parça 
asıl burunla birleşmektedir. · 

Mevcud bir burnun şeklini 
düzeltmekten daha kolay 
bir şey yoktur. Bu operas· 
Yon bir saat bile sürmez, 
mevzii his iptalile yapılır ve 
hiçbir iz bırakmaz. 

.------·--------------------~ llzmir Yün mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

HALKAPINAR KUMAŞ 
FABRiKASI 

Tarafından mevsim dolayısilc yeni çıkardığı 

kumaşlar: 

SAGLAM 
ZARI~"' 

VE UCUZDUR 
Yeni yaphracağmız elbiseler için bu mamulih 

tercih ediniz. 

SATIŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin Cadddesindc FAHRi KANDE· 

l\liR O~LU 

Büyük bir burnu küçült
mekllzım geliyorsa evveli 
kemikten et ve deri sıyrıl· 
nıakta, sonra burun iskele
tinin şekli tadil edilmekte· 
dir. Eger aksine olarak bir 
çukuru doldurmak icadedi
yorsa, bu iş için göğüs kı
kırdakJarından istifade edil
mektedir. 

, .. , .................................. ., 
Operatörler müşahede 

etınişlerdir ki yeni bir bu· 
ruo, operasyonu geçirenin 
psikolojisi üzerinde büyilk 
bir tesir yapmaktadır. 

Bedii cerrahinin önünde 
geniş imkanlar açılmaktadır. 
Yakında sinirleri de bir yer
den diğer bir yere naklet
mek mümkün olacağı mu
hakkaktır. Meseli son za· 
ınanlarda, paraliıe bir yüze 
bir sinir aşılanmıştır. Bacak
tan alınan küçük bir sinir 
parçası yüzdeki ölü sinirin 
Yerine konuldu. Aşı tuttu 
ve altı ay sonra yüz normal 
haline girdi. 

Gene bu şekilde, eller ve 
bacaklar, bile eklemek müm· 
kiin olacaktır. Amma bunun 

- ı Z Mı 
Paınuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirkefi 
Şirketin Merkez ve F.abrikası: İzmir'de Halkapınardadır 
Yt·rli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekhaş, Değir

men, Geyik ve Leylak 1'farkalarını havi her nevi 
Kabot bezi imal eylmekte olub malları Avrupanın 
ayni tip mensucatına faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: 

~atılık motör 
12 beygirkuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmış bir 

Bayrak lzmir -··-11111111~~~~.-ııı!~---D OK TOR 
Ali Agah 

için ölülerin uzuvlarını kul- .,,otar satılıktır. Taliplerin 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

1J..inci Beyler Sokagı N. 68 
Telef on 3452 

lanmak liıım geleuektir. idarebanemiıe müracaatları 
istikbal bedii cerrabinindir. ilin olunur. 

Ve Pftrjcn ~ahapın 

en Qstftn bir mns

hil şekeri olduğu
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mOshil 

istiyenler Ş.ıhap 

Sıhhat sftrgOn ~ 
haplarını Maruf ~ 
ceza depolarından 

ve eczanelerden 

arasmlar. 

ROTTERDAM, HAMBURG, sanda bekleniyor, NEV -
COPENHAGE, DANTZIG, YORK için hamule aJacakhr . 
GDYNIA, GOTEBURG , S. A . ROY ALE HONG
OSLO ve ISKANDINAVYA ROISE DE NAVIGATION 

limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"ARDEAL,, vapuru 3·4-36 
da KuSTENCE, GALAZ, 

BRAILA ve SULINA hare
ket edecektir. 

"ALBA JUL YA,. vapuru 
16-4-36 da gelip 17-4-36 da 

MALTA, MARSIL YA ve 
BARSELONE hareket ede
cektir. 

"PELES,. vapuru 21-5-36 
da gelip 13-5·36 da PiRE, 

MALTA, MARSILYA ve 
BARSELONE hareket ede-
cektir. 

FLUVIALE ET MARITIME 
" DUNA ., vapuru 10 ni

sanda bekleniyor, GALA TZ, 
BELGRAD, BUDAPEŞT, 
BRATISLA VA ve ViYANA 
iç.in yük alacaktır. 
SPANSKELINJE • OSLO 

" BAY ARD ,, motörü 11 
nisanda bekleniyor. HAYFA 
ISKENDERIYE, DIEPPE ve 
NOR VEÇ limanlarına yük 
alacaktır. 

"Vapurların isimleri, gel
me tarihleri ve navlun tari· 
feleri hakkında bir taabbüde 
girişilmez.,. 

Birinci Kordon, 
N o. 2007- 2008 

tcJefoa 
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Çe oslavakya, Avusturya ve 
h dutlarında tahkimata 

Macaristan 
başlıyor 

P rlamentonun dnn gece yaptığı toplantıda, Çekoslavakyanın 
müdafaası hararetle konuşulmuş, söylevler verilmiştir 

ı tanbul 16 (Ôzcl) - Prağdan haber veriliyor: sinden ve lUacaristamo da sulh muahedesini bozmak 

Çckoslo\·akyn parlumenıosu, dlln s~ce çok beyecauh llzere olmasmdan dolayı Çekoılovakya'nan hudutlarda 
hazırlıklarda bulunulması Ulzumunu hararetle tasvip 

bir toplonh yapmıştır. Bu toplaollda, Çekoslovakyaoın etmiştir. Bunun (lzerine gerek Macaristan ve gerekse 

müdafaası etrafında hararetli söylevler verilmiştir. Par· Avusturya budutlarmda tahkimata başlanması için 
lumeoto, Avusturya'nm mecburi askerliği kabul etme- acele emirler verilmiştir. -------··· ......... . 

ransanın son planı Sulh müzakerelerine Cu-
kabul edilmezse.. ma günü başlanacaktır 

-· )uslar sosyetesinin müteessir ola
cağı ve Fransanın bu milesse· 

den çekileceAi söyleniyor 
lstanbul, 16 ( Özel ) - olacak ve ağlebi ibtim.al 

Paris'ten haber verildiğine Fransa, bu sosyeteden çekıl-
sı-öre, (Ren) mes'elesi dola· mek iıtiyecektir. Bu takdir· 
yısile Fransa'nın ileri ıür- de, eski ve gizli siyasalar 
dfiğü plan todilen olsun ka· tekrar baıhyacak ve de~
bul edilmez e, uluılar ıosye· Jetler araaında büyDk bır 
tesi manen çok müteessir itimataızhk ba4gaıterecektir. 

Ingiliz gazeteleri 
ltalya "nın mali mOşki· 

lat içinde kıvrandı-
. ğını yazıyorlar 

lstaobul 16 (Özel)- Bütün 
lngiliz gazeteleri ltalya hak· 
kında şiddetli neşriyatta bu· 
lunmaktadırlar . Gazeteler, 
mali müşkUlat içinde kıvra· 
nan ltalyanların, Badoğlionun 
zaferlerile bellerini doğrul· 
tamıyacaklaranı, Habeşistaoın 
henüz tamamen mahvolma· 
dığını, Negüsün zeliline şart
lar kabul edemiyeceğini yaz· 
maktn, eğer ulh müzakere· 
Jeri akim kalırsa, derhal 
petrole ambargo konmasını 

bahri ve berri harekete ge· 
çilmesini istemektedirler. 

infilak 
Bir fabrika yıkıldı 
lstanbul 16 (Özel)- Buda· 
peştede Vende fabrikasında 
büyük bir infilak olmuş ve 
fabrika yıkılmıştır. insanca 
zayi t olup olmadığı malum 
değildir . 

Talebesini seven 
muallim 

Duvardan sı~rayan 
kurşun kendisini 
de öldOrmOştO 

lstınbol, 15 (Özel) - Bıyrl 
adında bir moılllm, ıevlodğl 

talebesi Rın4'yı, aralırıodı ge· 
çen bir bAdleedeo dol111 taban· 

cı ile yaralımıı •e moalllm 
ôlil bulonmoııur. Tıbıncı kur· 
ıononon dnıra çarparık mo· 
ılllme leabet ettiği ve yarıl•· 

nıuk öldGğft ıinlımıktıdır. 

Moılllm Hayri nlt olup, 
bir de çocuğu •ardır. 

Makdonald 
Bir aydan evvel işe 

başlıyamıyacak 
lstanbul 16 (Özel)- Ame· 

liyat olan Ramıey Makdo· 

nald, Oç hafta kadar istira

hat edecek ve bir aydan ev· 

vel vazifesine baılıyamıya
caktır. 

~~~--------~~-SON DAKiKA: 
............................. 
Lord Eden, sulh müza-
kere erinden evvel mü-

tareke istiyecek 
ltalya'nın, l1u .teklifi kabul etmi

fırsaıtan istifade et-
.., . 

yecegı ve 
mek isti yeceği söyleniyor 

lstanbul, 16 (Özel) - Londra'dan haber verildiiine göre, 
Lord Eden. cuma günü (Yarın) heyeti umumiye halinde 
toplanacak olan 13 ler komitesinde, ıulh müzakerelerine 
esaslı bir surette başlıyabilmek için evveli mütareke iıte· 
·yecek ve aksi halde sulh şartlarının müzakere edilmiyece· 
ğini bildirecektir. 

ltalya'nın, bu teklifi kabul etmiyeceği ve fıraattaa ia· 
tifade etmek isteyeceği söyleniyor. 

Lort Eden ve Pol Bookur Ceoev
reye vardılar, M. Flaoden 

Paristen ayrılmıyor 
lstanbul, 16 (Özel)- 13 ler 

komitesi, bugün öğleden ıonra 

toplanacak ve yalınız Baıba· 

kan mllıyü Madaryaga 'oın 
muharip devletler delegele· 
rile ıulh hakkında yapmış 
olduiu temaılar hakkındaki 

Erkinıharbiyeler dilo 
Londra'da toplandılar 

- Ba~taraf 1 inci sahifede -

kaya en az altı fırka aıker 
röndermesi bakkındakiF rao • 
sız·Belçika talebi buıln gö
rüıülecektir. Bir Fraaıız ga· 
zeteai, erkinı harbiyelerin 
temaslarını lüzumıuz ıör· 
me'kte •e Fransa da ltalyan· 
lar gibi yapmalı, hiç olmaz .. 
aa, bu zamanda aıkeri va· 
ziyetimiz iaakkında lnıiltere· 
ye maltimat verilmemelidir, 
diyor. 

lıtanbul 16 (Özel) - Lon
dra'dan bildiriliyor: lngiltere 
Fransa ve Belçika erkinı bar· 
biyei umumiyelerinia açtık· 
ları müıterek müzakerelere 
devam olunuyor. Konuıma • 
lar gayet gizlidir. Bunlar 
hakkında malOmat veren 
olursa ihaneti vataniye ile 
itham olanacakbr . ~nzake· 

izahatını dinliyecektir. Sulh 
müzakereleri, asıl Cuma iÜn· 
kü toplantıda konuşulacaktır. 

lagiliz Dıı itleri bakanı 
Lord Eden ve Franaız dele· 
geıi Pol Bonkur Ceaevre'ye 
varmıılardır. M. Fllnden Pa· 
riı'ten ayrılmıyacaktar. 

Rampura 
Vapuru kurtarıla· 

mamıştır 

latanbuJ, 19 (Özel) - Ce
belilttarık'taa bildiriliyor: 

Rampara vapuru fırtına· 
nın tiddetinden yllzdOrüle· 
memiıtir. Yolcular baıka 
bir vapurla Marsilya'ya gö· 
türülmüştür. Kıymetli Çin 
saa•at eserleri Rampura va-

purunda bulunmaktadır. Gemi 
yüzdOrllliince bir laıiliz tor· 
piteıunua refakatinde Mar· 
ailya'ya gidecektir. 

Bir Kilise Yandı 
Meksika, 15 (Radyo) -

lçiade kırmetli ıtyalar bu· 
bulunan meıbur Sen Praıi
ka kilisesi yanmıt ve için· 
.&ekiler mabvolmuıtur. 

reler, on a-lln kadar devam 
edecektir. ·-·-· Saat birde lambalar sönerse 

zabıta nasıl vazife görebilir? 
- Baştarafı lci sayfada -

aaıl derd, tenvirat derdidir. Gecenin ıaat birinde elektrik· 
ler sönmekte ve ıehir zifiri bir karanlığın içine dalmak
tadır. Poliı veya bekçi, bu tartlar altında vazifesini tam 
olarak görebilir mi? 

Meseli bir memurun, şüphelencliji herhangi bir ıahıı 
gözle takip ederek daha ilerideki bekçi veya polisin gö· 
züyle takip ve teceaıüne tevdi eylemesi lizımdır. Halbuki 
bu .ıahıın gölkeai, koyu karanlık içinde birdenbire kaybo · 
Juyor. O taktirde ae yapacak. raıt ıele, bir adamı yaka· 
layacak mıdır? Vatandaı hürriyeti ile zabıta vazifesi ara· 
ıındaki münasebet nasıl tanzim edilecektir?. 

lıık, hem medeniyet bakımından, hem de balkın huzur 
ve istirahat& bakımından birinci derecede ihtiyaçlar araaına 
girmiıtir. lzmir ise, saat biri geçince mezar karanlıklarına 
düıtıyor . 

Bekciden deiil, tenvirat ihtiyacından şiklyet gerektir. 
Belediyenin tenvirat masrafından yaptıjı taaarruf, herhalde 
ıebir aleyhine bir ittir. Emniyetimizi tam olarak bulamadı· 
iımız gibi, ıehrin bayatını da ı6ndilrmektedir. Medeniliği 
bu kadar kolay zannediyorsak, buna diyecek yoktur tabii .. 
Fakat hakikat olan ıey, ııık ihtiyacıdır. 

Birden ıonra, ıaz limbalarına da razıyız. 
Polis ve bekçi, burnunun ucunu g6remedikten ıonra ne 

yapsın?. Her dllıüncemiıde, her dileiimiıcle insaflı, bakpe· 
reıt ve isabetli olmata çahımahyız . 

GÖKÇE 

16 Naıan 936 

Kadın l(orsanlar 
Harikulade ve hakiki maceralar 

Mari, korsan 
alındığını 

beni, oğlunun oilu olarak 
kabul etmişti. Annem, kay· 
nanHından benim için her 
ay bir para yardımı almıı 
ve bu yardım kadın olun· 
caya kadar devam etmişti . 

Hiçbir kimse benim meçhul 
bir adamın kızı, gayri meşru 
bir kız olduğumu bilmiyordu. 

"Blltün bu esrara, annemin 
ihtiyarhjı sıralarında ve 
kaynaDHlnın 6ldüğü vakit 
6trendim. Annem bana: 

- Kaynanam öl.lü; artık 
bize paraca yardım edecek 
bir kimse kalmadı. Ben de 
artık ihtiyarladım, çahıamı· 
yorum. Bunun için ıenin 

çah1arak geçinmek yolunu 
bulmaklığın Jizımdır! Demiı 

ve doiuşumun esrarını da 
aalatmııtı. 

Annem beni &eDiİD ve 
aıılzade bir Franıız kadını· 
nıa yanına uıak olarak 
verdi. 

Fakat, bu ihtiyar kadın, 

yaşının ilerlemiı olmasına 
ra;men, ıenç delikanlılarla 
bin bir ttirltl gayri meşru 

milnaaebetlerde bulunan bir 
kadındı. Paranın çokluiu 
ona bu fıraatları kolayca 
veriyor, yanına alchi• ıenç 
uıakların canını çıkarıyordu. 

Bu defa paraıı iıe yarama· 
dı; kadın, benden • tabii 
yapmak elimde olmıyan· bir 
takım huıuıt hizmetler is· 
tedi. Bunun için, ilk zaman· 
larda bana fevkallde mu· 

Almanya'da halık sa· 
nayii gittikçe ilerliyor 

• B41ıarafı 2 inci sahijede
sana yi bu büyllk ihtiyacı 
g~zöaünde tutarak daima 
daha büyük bir programla 
çahıaıelmiıtir. Dikkate de· 
ğer ki, yerli aanayiia inki· 
ıafı yabancı malların Alman· 
ya'ya ithalini kısarken fiatleri 
de ayni niıbette dilıilrmüt· 
tür. Şöyle ki eskiden Al· 
manya piyasasına bikim 
olan Norveç bahk konserve· 
leri bugün bu piyaıada 
gilçlilkle tutunabilmektedir· 
ler. Çünkfi Alman konserve· 
leri Norveç mallarına niı· 
betle fiatca daha elveriıli 
olduiu gibi Alman'Jarın 
zevklerine de daha çok 
uygun bulunmaktadır. 

Almanya'da balık sanayi· 
inin ne aeviyede bulunduiu 
hakkında bir fikir edinile· 
bilmek için ıu da bilinme· 
lidir hi, Kiel ıehrinde bu· 
lunan bir fabrika günde 
150,000-160,000 kutu, Ham· 
burg'ta bulunan bir fabrika 
ise gllnde 100,000 kutu ka
dar konserve iıti~ıal et· 
mektedir. 

Zayi 
Eıaaf ve Ahali bankasının 

2358 ııra numarasında ka· 
yıth bir bi11eme aid mubte· 
lif tarih ve numaralı Uç 
makbuzumu zayi ettim. Ye
niıini alacaiımdaa eskiıinin 
hllkaıü olmadıjı ilin olunur. 

Seferihiaar'ın Ulamıı kö· 
yllnden Hereıeli 

Mehmed Ali 

Tefrika sayısı: 14 

gemisine nasıl 
anlatıyordu 

babbet ve teveccüh ıöıte
ren cadı karı, bana dDımaa 
oldu. 

Tabii bu vaziyet b6yle 
devam edemezdi. Kız oldu
iumu bildirmedim; bahriye
ye yazıldım. Ve bir gemi 
ile Flandre aevkedildim. 

An Bonani, kulaklarıaa 
inanmak istemiyordu! Mari
nin bu macerHı önOade, 
kendi macerası Adeta bir 
hiçten ibaret kalıyordu! 

Mari Read macera11nı he
nüz bitirmemiıti; ve: 

Devamı var 

Yugoslavya 
Boğazlar mes'elesinin 
mQsaid şekilde halline 

çalışacaktır 
Belgrad 15 (A.A) - V reme 

gazeteai Bofazların tahkimi 
hakkındakiTürk teıebbüıGne 
ait haberleri verirken ıu mü· 
taleada bulunmaktadır : 

- Biltlin milletler arasında 
ıimdiye kadar !biç görül
memiı blly6klilkte bir ıilih
lanma yarııının baıladıjı ve 
ıulbü garanti eden muahe -
delerin herglln dnımekte 
olduklarının görüılildüili bu 
karııık zamanda Tnrk Cu· 
muriyetinin kendi emniyetini 
temin etmeji dOtllnmtlı ol· 
maıı hiçte ıaıılacak birıey 
dejildir. Tnrkiye'yi ikiye 
ayıran Bof azların askerlik· 
ten tecrit edilmiı bulunması 
halihazırda TBrk arazisine 
emniyeti için büyük bir teh-

likedir. 1923 mukavelesi ile 

teabit edilmiı olan statu ta· 

dilsiz kalamaz. Bunuc için· 

dir ki Türkiye hükumeti 11 
tarihli notası ile alikadar 

devletlere ayni zamanda Tilr· 

kiye'nin emniyetini temin 
eden ve Karadeniz ile Ak
deniz arasında serbest seyri 
ıeferi garanti eyliyen yeni 
bir Bofazlar rejimi vllcude 
ıetirmek için miizakerelere 

hazır oldufunu bildirmiıtir. 

Yugoslavya, Tnrkiye'nin mUt· 
tefiki ııfatile Türk h6kiime· 
tinin teklifini Balkan antantı 
doıt ve mDttefikleri ile itilif 
halinde en bGy6k bir hüınn 
niyetle tetkik edecek ve bu 
meı'elenin müaait bir hal au· 
retine vaııl olmasına gayret 
edecektir. 

~~----------~~-Suriye'de demir rekli 
gömlekliler teşkilAtı 

kuruldu 
Ba.,ıarafı 2 inci ıalıif ede 
idare hey'etinin ıekreter· 

lijiae doktor Münir lclini 
seçilmiıtir. 

idare hey'eti yerli doku· 
ma fabrikalarile de aalaıa· 
rak gençlik teıkilitının reı· 
mi elbiaeıi olan demir renk· 
li kumaıtan klllliyetli mik· 
tarda ıımarlamııtır. 

Beyannamenin razetelerin 
intiıarından ıonra 0 Demir 
renkli,. teıkilita ıirmek için 
idare hey' etine birçok renç · 
ler m6racaat etmltlerdir, 
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