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ug lav kablıiesi 
nruldUktan sonra 

Bil~ 28 (A.A.) - Silahlı 
ft •••keli üç kiti bir ... yem. 
tehirin Kosdere kŞJ,Gnden lerif 
otlu ihtiyar Halimin nbai, n 
tabipleri uykuda iken buarak 
Halime ve kansı Aneye itkence 
JaPIP kip ~inde yere ıamı • 
IG~~larnhami• 
calecle ~ ... lerim anlı. 
;,arak Haliml .......... Slfte Jaar.;. 
faDll ft m&teaddld ~ 
kama De aldUrmltler, bnn Ar 
tenin de a,..Jdanna bıçak apla. 
yıb Ye bqmda1d bat örtlaG ile 
holarak lldüjüne kani olduktan 
IOlll'a •'ftl!IDUllvdır • 

H&lbald Ane almeJiti tiayd. 
...... katil!• JUalaımuttır. 

(!>namı 2 latcl de) 

Şehit Kubilay 
abidesi açılcf ı 

Yeni bir tarife tat• 
blklne başlanıyor 

1700 kilometreden 
sonra her kQometre 

lçln bir tleret 

Bu uebetle Me-
de hrlmlz- l>eYlet ~Dan Nafia • • nem.en vete h•..,._a aldıiı _.. ...,.. 

de mel'Mlm yajıldı bll8il Mtlaida ,_. ..., tarifeaia ..... ICaMllf......... -~ hatlamaktadır, 811 ,... 
m1ain OniYenite ve Halkni • • tetcnle De.ı.t ~ 
lonlannda iki büyük ihtifal ya• 1700 kitometrelik yol için -···:' 

n ............... Oill..-.ite a ıençlilinin lftlrakiyle merui • 

.. ,... bildlr.Uiine ..... Cin 
matliaab tu feci klrikati orta,.. 
çıkarmqbrı 

Açlık 1'slnden k&yleri bıra • 
brak tehirlere ikm ed• kayl&· 
lerin nllktan 100 mibo• bul • 
llmfblr. 

Hailbald, bu rakam, 11MI ae. 
neaind• 35 iDilyon, 1931 de && 
milyonda. 

me bqlanmq, enel& OniY .. i . 
te rektarii Bay Cemil, Hukuk fa
ldllteainden Bayan Lamia. Bay 
Melih hararetli bitahelerd. ba • 

(Dnamı 14 tinci de) 

BuhraDclan hani olan' maddi 

sarar, 1931 aen•inde Od milyar italyanlar bu havali 
MekSib d~ ilçGIDlekte • • • 
dir. Rellİll cm ~ - • ele geçıreceklermı 
ran ~ hir mllyar iki Jiiz aill· 

1 
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Tayyare Cemi• roa Prorah ne -or? 
l · 1 Londra, 24 - ltal,a He Hat. 

Yeline yaritm .ı-a ~da çlkaıa -ıra yerin· 
•• tahldbt yapan Baron PrO • 

edenler rah diba Loaclrap ..... ohaut • 
tur. 
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Bfı:b:~:ı:~;:s~::-Fra:sız-Rus Şarki Avrupa 
Londra, Z1 (A.A) - Atinadan ah. andlaşm· asının metnı· nan )arı resmi bir telgrafa göre, Ar-

navutl ul~ta bir ihtilal çıkmıştır. Ma • 
nmnfih bu haber te)it edilmemiştir. 

J{rnhn ):nerleıinden birisinin ce • 
nubl Arnarntluk Dibrn)'l işgal etmi~ 
oldu u söylenmektedir. 

Romn, 27 (A.A) - Tirandan gelen 
haberlere göre, Dibra nahiyesinde çı
kan ihtilal hı\di esinin sebebi sarayı 
terkeden ve tl'krnr saraya dönmek
ten imtina ctmi~ o1an bir ya\erln ita· 
atsi71ı-J eseridir. 
Rom:ınrn l)i m~lflmat alan mehnfi 

Jlnc göre hu h ıdise lıa~iki bir ihtilal 
mn · tinde olma),p ehemmiyetten 
Arl""r. 

HABER-iki yün önce Arnavutluk 
tarrı1ı"ilan re!tmcn tehlp edilmiş o
lan r RomrrrJnn ncldi~il nnforıılan bu 
habnrl l•aydı ihtiyatla telakki etmek 
lft:ımdır. 

G 
---o-

~ ray Izmlre 
decek 

İzmir, 26 - G:ılatas:ır:ıy takımı 
b:ı) rnrnda üç mnç yapmak için lzmire 
ça • rılmıstır. Galatasaraylılar hu da· 
'ete c as itikıri) le müspet cc\ııp ver· 
mi lcrdir. G., latasnrayhlnrla kal'Şl

Jn c:ıf olnn lzmir tnt.rmlıın Altay, 
Altmordu 'e lt.S.K. dır. 

-0-

Faş· t i"Ongresl 
IJirço~ no aı rda lhtillf 

haUnde ayrıldı 
"Mnnçettr Gardiyan,, gazetesi 

:enevre muhnbirinin bildirdiğ:ne 
lÖre, Faşist mümessillerin=n lsviç 
redeki konercsi bir çok noktalar • 
dan i tilaf üzere ayrılmııtır. 
Müştere hareket is:in b:r plan 

çizmek dü_ ünülüyordu... Gerçi 
kon~rede bazı e aslar ittihaz e· 
dilmi;se de, hemen bütün mühim 
mesclelcrcle b'rbirlerine aykırı ol
duk an an ;almıştır. 

h,·anclinnvyalılar tarafından 

temsil edilen §İmal fa~ist grupla· 
rile li\tin gruplar arasındaki dü
§Ün:e farkları pek açık görülmüt
tür. 

lngil'z faşistlerinden bu kon· 
greye iştirak ed ~ bulunmamı§tı. 
Ancak, 1rfondadan mavi gömlek· 
liler Hderi General O'dufi oraya 
gitm

0

ştir. 

Faşist kongresi, Yahudiler 
hakkında bir karar almıt f aıiıt 
hare !etinin beynelmilel yahud:Iik 
grup!arile,, mücadeleıi düşünül
müştür. 

Kongre, her sene topfanacak 
da.mi bir l{omisyon seçmeği ka
rarla§tırmıştır. 

--0--

Tr rde yeni 
b·r tarife 

(Baıtarafı 1 im:l de) 

la ücret vermekten kurtulmakta -
dır.Bir yolcu, bind"ti istasyondan 
sonra l 700 kilometreden fazla gi
derse her k'lometre başına birin
ci mevkide 1,30 °kinci mevkide 1 
ve iiçfüıcü mevkide 0,60 kuru§ ve
recektir. 
Ayrıca müddeti bitmit o1an gi· 

diş gel'~ tenzil Atlı tarifede 1 Mar-
tr. kadar tenıdit edilmiştir. Bay -
ram münacebctile de yüzde 25 
tenzilat yapılacaktır. 

Şimdiye kadar ortaya koyduğu 
tar'fe ~ekilterile Türk şimendifer· 
cm:ınde büyük bir inkılap yapan 
!':afla Bakanı Bay Alinin bu yeni 
şck'!de de muvaffak olacağı mu -
hakkak ur. 

Moskova, 26 (A.A.) - Şark 
A vnıpa antlaımaıı hakkında 5 
Birincikanunda Cenevrede F ran
ıa ile Sovyet Rusya arasında İm· 
zalanan protokolun metni ıu • 
dur: 

"Fransa Cümhuriyeti dııan 
itleri Bakaniyle Sovyet Ruıya Dıt 
itleri, komiseri, hükUmetleri· 
nin mütetebbiıi bulundukları bir 
Şark andlaıması akdi is:in yapıl· 
makta olan müzakerelerin bu • 
günkü hali hakkında Cenevrede 
noktai nazar teatisinde buluna • 
rak derpiş olunan Uluslararası 
mukavelelerinin akdine devam 
etmek yolunda iki hükumetin 
mü,terek kararını müıahade et • 
mi§lerdir. 

Girişilen müzakerelerin daha 
faal bir safhaya intikal ebnek Ü· 

zere bulcluiu şu ana Fransız ve 
Sovyet Rusya Dışarıİ§leri Bakan
ları kendi hükumetleri namına 
aşağıdaki hattı hareketin ittiha • 
zını kar§ılıldı olarak taahhüd et-

12ada 
Türkiye' deki sefer
berlfi{ tecriibesfnln 
bu işle alAkası yok 

Ankara, 26 (A.A.) - Anka· 
ra civanndaki bir alayın deneme 
seferberliği dolayısiyle Anadolu 

Ajansı tarafından gazetelere v&

rilen havadisin bir ecnebi ajans 

tarafından bize atfen yanlıı bir 

tarzda neıredildiği buraya gelen 

Avrupa gazetelerinden anlatıl -
mıftır. 

O haberimizde 12 ada kartı • 
aında asker tah~id edildiği fek -
linde hiç bir fıkra mevcud olma· 

dığı gibi esasen hu yoldaki ha -

vadis de hiç bir hakikate istinad 

etmiyen müstesna bir iddia ol -

duğundan keyfiyetin tavzihine 

lüzum görülmüıtür. 
--<>--

Kazım Özalp geldi 
Büyük Millet l\fcclisf Bn~knnı Ge

neral Kfi.znn Omlp bu sabah Aılkara
d:ın şehrimize gelmiştir. 

mek hususunda mutabık kalmıı· 
lardır. 

1 - iki hükumetten hiç biri 
misaka iştirak edecek olan ve 
bilhassa buna eıu itibariyle he· 
nüz muvafakat ebnemit bulu. • nan hükGmetlerle olan münase • 
betlerinde, mıntakavl Şark and· 
latmaıının veya buna bailr and
laımaların izhar ve akdini tehli
keye dütürebilecek veya mül • 
hem olduktan fikre mugayir o • 
labilecek iki taraflı veya bir çok 
taraflı ıiyasal anlatmalar akdini 
istihdaf eden müzakerelere ya • 

naımıyacaklardır. 

2 - Bu hususta, iki hüldbnet· 
ten her biri, alikadar hükumet • 
lerden birisi tarafından böyle 
bir mahiyeti haiz olabilecek bir 
teklife ne vasıta ile olursa olıun 
kal'§rlaıtığı takdirde diierine bu 
teklifi bildirecektir. 

Bu vecibeler, timdiki diplo • 
matik teıebbüsün devamı müd • 
delince olduğu gibi, ayni umumi 

işsiz çocukları
na oyuncak 
Pariı, 26 (A.A.) - Dün Pa • 

ris civarı itıizlerinin 20.000 ço • 
cuğuna Bay Leun ile Bay Flan • 

den'in önünde oyuncak daiıbl • 
mııtır. 

Çocluklar Gran Palenin bü • 
yük salonunda ıirk, tiyatro, ıi • 

nema gibi eğlencelerden istifa • 
de etmitler ve radyoda çocukça 

sözlerle sevinçleri bildirilmittir. 
intizamı erkek ve kız itçiler 

temin etmiılerdir. 
-0--

Tevflk Rllştn Aras 
Atlnaya gidiyor 

Atina, 26 - Burada TUrldye Dı§ 
Bakanı Tevfik Rüştü Arasın lklnd -

kAnunun ilk günlerinde Atinaya ıe· 
leceği söylenmektedir. Tevfik RüştU 

Arasla Yunan hükQmeti arasında bu 
scf er konuşmalar yalnız ekalliyet me
selesine ait olmıyacak, diğer mühim 
meseleler de mevzuubahs edilecektir. 
Bunlar arasında Türk Yunan dostlu
ğunun ortaya konulmasını icap ettir· 

diği askeri esaslar, ,.e müşterek hu

dutlann muhafazası tedbirleri de var 

dır. 

düıünüt ve ayni kaygı ile bu te
tebbüaün yerine ikame olunabi • 
lecek diğer her türlü muahhar 
teıebbüslerin imtidadınca mute· 
berdir. iki hükUnıet bu teşebbüs
lerden ancak devamlarında bir 
fayda olmadığını müıterek bir 
kararla mlitahede ettikten ıonra 
vazgeçeceklerdir. 

Bu takdirde ise ayni fikirle 
ve gene böyle bir maksadla biri
bırine vermeği muvafık görecek 
leri yeni teminat hususunda ara
lerında iıtitarede bulunacaklar • 
dır. 

iki hükOmet, Fran11z - Sov
yet diplomatik teıriki mesaiıin • 
de böyle bir devam ve tesir za • 
mtınının, cereyan ebnekte olan 
UJuılararuı müzakerelerinin 
n:uvaff akiyetini kolaylaıhraca • 
fma ve ayni zamanda iki mem • 
lekct arumdaki hük<imet müna
sehctlerinde kartıhklı itimadın 
takviyeıine de yarayacaiına ka • 
ni bulunmaktadırlar.,, 

Spor 
lspanyolJar mağlt\b 

ltalyaolar galip 
geldiler 

Maclrid, 26 (A.A.) - Nurem· 
tierg futbol takmiiyle a nd ti· 
lamı arumda yapılan maçı 1 e 
kartı 5 sayı ile Nuremberg'liler 
kazanmıttır. 

Milino, 26 (A.A.) - ltalyan
larla Fransızlar arasmda dostça 
yapılan bir tenis maçım 5 - 4 1 • 
talya kazanmıtbr. 

-0--

Bilecikte mas
keli adamlar 

(Baıtaralı 1 inci de) 
Bunlann muhakemesi Bilecik 

Aiırceza mahkemeıinde görüle· 
rek nihayet bulmuı ve bu tüyler 
ürpertici cinayeti yapan Y eniıe
birin Cihadiye köyünden Hüse-

yin oğlu Mustafa, Hasan oğlu 
Halim ve ve Mehmed oğlu Hüıe
yinin suçlan belli olduğundan 
üçü de ölüm cezasına çarpılmıt • 
lardır. 

f Sabah ~azet el eri ne diqorlar? 
KURUN - Sadri Ertem bugün 

yazmış olduğu fıkraya Recep Peker· 
in ldanbul Vnlverıitesi inkılap kür -
aüsündc vernılf olduğu dcrate ıöyle • 
diği "Biz kendimize benzeriz,, sözünü 
eıas almış ve bunu teşrüı etmiştir. 

Yazısında her milletin ayrı bir 
bünyeye salıip olduğunu ı:e bunun ne
ticesinde de lıer milletin başka türlü 
bir benliği olduğunu 11azıyor ve bu 
cümleden olarak Türklerin de yalnız 
kendilerine benzediğini ilave ediyor. 

COMHURIYET - Yunus Nadi 
"Dil ve kültür temelinde ulusal birlik 
yasası,, serlaııhalı yazısında Türkle· 
rln yaptığı son nıluıni kıyafet re li · 
san lnf.:1Mbındtuı bahsetmcl.-t.ediı'.. Ma 
kale ~ö11le bitl11or: 

"Bu amaca nötliren yol olarak ta 
dU ve kıütür birliğlnl en tıcra köşele
rine kadar bütün yurda, ve en ıon ne-

ferine kadar bütün ulus irine llOUma· ı ğini, bunu takiben Uzunovi, kabine -
ğa bakmalı. Gerçekten gidilecek en sinin düştüğünü ve yeni kabinenin 
ileri uygurluk yolu budur.,, Ycvtiç tarafından kurulduğunu ıöy • 

MILT .. IYET - Ahmet Şükrü Es· ligerck bunun mtinaımı teşrilı edl· 
mer bugünkü yazısında bundan dört yor. Ve Yevtiçin yalnız bir ırka malı
•ene evvel Menemende inklldp uğrun· sus değil umumi ve lıakU.i bir Yug03. 
da canını veren KubUaydan bahset - lao kabinesi teşlil ettiğini Uaoe ede • 
mcktedir. rek yazısını bitiriyor. 
Alımet Şükrll Eımer ilk anda bu AKŞAM - lJç yıldız imzalı yan 

htldi•enin Frarua lnkıldp tarihinde bugün başmakaleslne Orta Aıırupa 
bir irtica hareketi olan Yemlee ha~e- işlerini mevzu olarak almı§tır. Bura
ketine benzediğini fakat bunun kadar da esas olarak Almanycının takip et • 
esaslı olmadığını ıöyledikten aonra tiği politikadan bahsediyor ve nctice
K ubilagı Cünılıurlyeti koruma yolun- de Almanyanın yalnız l'ersay mual:e
da Türk nen~lerine bir örnek gibi gös desinin borulması için çalıştığını söy
teriyor. l'e Menemende açılan tibide- lüuor. 
nln manasının da bu olduğunu söy. SON POSTA - iki yıldız imzalı 
lüyor. 11azı Tı.-ışın ycıkln1maşı mlJna&cbrtile 

ZAMAN - Zaman imzalı 11azuruı faldrkrl düfiinmemiz lüzumunu Uı • 
scrltivhaaı "Yugoalavgada neler olu • tar edl11or. 
yor,, dur. Evveld Yevtiçin istila etti· 

ingiliz krah 
Hindistaııa kompli

man yaptı 
Londra, 26 (A.A.) - Havas a • 

janıından: 

Kral Beıinci Jorj, Ncel yortu
su münasebetile radyoda hıgiliz 
ve imparatorluk tebaasına hita • 
ben verdiği söylevi §U suretle bi • 
tirmi§tir: 

"- Eğer ıesim uzal~ Hindis • 
tana ulaşırsa, bu ıesin Hindistan 
milletine olan daimi sevcimi ve 
onun da büyük ailemizin birliği 
içinde kendisine düıen mevkii 
anlamasını ve tamamen takdir 
etmesini görmek arzumu oraya 
götiirmesini isterim . 

Noel tenliği en ziyade bir aile 
merasimidir ve beni dinliyen he
pinizin Krala ne dereceye kadar 
bağlı ve biribirinize en büyük bir 
aile düşüncesile ne kadar birleı • 
mi§ olduğunuzu anlamanızı iste • 
rim. En candan dileğim bu dü~ün
ce ve isteklerin kuvve'lenmesi ve 
daha ziyade yapılmasıdır. Acun 
endi§e içindedir. Müşküllerimize 
bu aile ruhu ile karşı koyarsak 
muzaffer olacağımızdan eminim. 
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. Veni bir tayyare re
koru : Saatte 514 

kilometre! 
lstres, 26 (A.A.) - Dün tay. 

yareci Delmot kapalı devre üze • 
rinde saatte 502,465 kilometre i· 
le yeni bir ıürat rekoru elde et • 
mittir. 

Tayyarenin kontrol aletleri 
henüz ölçülmemiştir. Tayyare 
sür'ati, dönmelerinden birinde, 
saatte vasati 514,280 kilometre -
yi bulmu§tur. 

lsteı, 26 (A.A.) - Dün tay
yareci Delmot tarafnıdan kırılan 
es1'i acun çabuklu rekoı u .C 

9 - 33 taribindenberi saatte 490 
kilometre, yani Delmot'dnn 
12,465 kilometre az olarak, A • 
merikalı Veddel de idi. · 

--o-

Bir tren kazası 
Hamilton "Ontario,, 26 (A.A.)' 

- Şikagodan gelen ekspresle To
ronto' dan Ontario' dan Londona 
giden seyyah treni arasında kuv
vetli bir çarpııma olmu§tur. Bü
tün hız·yte gitmekte olan ekıpreı 
kendisine yol vermek üzere yan
daki hat üzerinde duran omnibüs 
trenine arkadan çarpmıı ve ıon 3 
vagonu harab etmiıtir. Bu va -
gonlann yolcularmdan bir çoğu 
ölmüttür. Şimdiye kadar 15 ölü 
ve 30 yaralı bulunmuıtur. 

Enkaz altından daha yaralı ve 
ölü çıkacağı zanned'lmektedir. 
Kazanın itaret yanlıılığından ileri 
Keldiği anlatılmaktadır. 

-0---

lran ve komşuları 
Tahran, 26 (A.A.) - Efgan asi

lerinin Zurababada taarruzları Ü· 

zerine olan biteni yerinde tetkik 
etmek ve ölenlerle beraber zarar, 
ziyanın bir bilançosunu yapmak 
üzere yüksek zevattan müteıekkil 
muhtelit bir komisyon teşl<il edil· 
mİ§tir. 

-0--

lnhisarın Uziim alışı 
inhisarlar idaresi bir müddet .. 

ten beri inhisarın bu yıl için ihti· 
yacı olan üzümü lzmir p'yasasın· 
dan almağa batlamı§hr. Bu alrıın 
lzmirde üzüm fiyatlarını esaslı su
rette yükselttiği anlaşılmaktadır. 
inhisar idaresi lzmirden mübaya• 
atını yavaı yavaı yapacaktır. in • 
h'sar, bu tekilde, ayni zamanda 
piysada bir nizım rolü ifa edecek· 
tir. 
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13z.nim. flÖlÜŞÜm: 
~.... - ....._..,.. 
ÇamÇakta şampan-

ya içUmezl 
Bizden bir nesil evvel, ömür • 

lerin'n kırk elli senesinde yalnız 
"mey, mahbub,, diye gazeller, ka
sideler yazmıt bazı ıe.irler, niha -
Yet ,arkhlıktan kurtulmak icap 
ettiğini anlamışlardı. ''Gar'bu te
rakkiyatı var.. Ona uymak li.
zıın! ... ,, diye kendilerine telkin 
ed'lmişti. Onlar da, ne yazımlar, 
ne yusınlar? .• 

"Telsiz telgraf, .tan daha ili. 
"redif,, olur mu? Öyleya: Bu, dev 
rin en son icadı! •• BöylA bir mev• 

2uu seçmek, asriliğin son basaıw lğı ! 
Şairler şu kıratta mısralar yaz· 

nıağa ba~ladı: 
Dün gece c;ekmiş idim 

(Canana telsiz telgraf 
Al san3. en sol usul şiir l . . . . . . . . . . 
ismini söylersem belki kızar; 

Pek hırçın dostumdur!) hışımlan
dırnıak istemem, bir d' ğer şair de, 

'l"h ' . eserlerinde Yunan ta e.erme mu 
aallat o!mağı huy edinmişfr. Söz· 
de Parnasyen tertibi tiir!er yazar. 
Fakat ilahe!ere h'tap edişini işi· 
tince uKu,dili çaymnda zendost• 
luk ediyor!,, sanırsınız .•• O kadar 
gayrı ilahi bir üslüôpla yazar! r 

• • • • • • • • • • 
Geçen gün, matbaaya, mülk"ye 

lnüfeltiti tair Feyzullah Sacit gel· 
di. Şunu anlatb: Genç neslin en 
ileri gelen ,airlerinden olan, ede· 
biyat tahsili için hük{iınet hesa • 
hına londraya gönderilen Behçet 
kemal, Milliyet ref'kimizde bir 
tiir yazmış. Cümhuriyet dewinin 
ınukaddesatmı kıbleye, zemze· 
nıe, mabuda benzeterek öğüyor • 
nıu, ... Feyzullah Sacit, bu şiiri ve 
buna verdi2i cevabı bize okudu. 

L"'k b' .. "d • - ar ır reJı.m, evrı aaa • 
det,, gibi öğülür mü? dediler. 

• • • • • • • • • • 
Çok kıymetli yazılar yazan Or· 

Lan Selim, maddiyetç' dir. 
Geçen gün, "ölüm korkusu,, is· 

inile bir yazı yazmı§ ! okuyunuz: 
Vah-'eti vücut felsefesini mad

diyetç 'liğe adapte etmiı 1 iti o ka· 
dar basitleştirmiş! 

••ölüm, en derin, en geniş an • 
Iayışla kımıldanmamak, değiş
ltıemek, durmak demektir. Kımıl· 
danmıyan değişm ·yen ne var? Ye 
tin yedi kat dibindeki tat parça • 
•ından tut da, göklerin sonsuzlu • 
iunu cizen kartallara dek, bir 
hard~ktaki sudan kafandaki dü
tünceyedek, madde, hatsız son • 
•uz bir kımıldanıı, değİfİf, bir 
ıelitme içindedir. Sen de onun İ· 

• d . ' Çın ensın .,, 
Bunu bir maddiyetçi mi söylü· 

)or? 

-Bir mutasavvıf mı? .• Bir mis• 
tlc .,,, 1111 •••• 

• • • • • • • • • • 
Pek tanınmış başka bir edipte, 

llluaun önderini ortadan kaldır
llıak istediği mefhumlarla kıyas 
•diyordu. 

b Ben •. kendi hesabıma, bütün 
unları, Çamçakla şampanya ~ç • 

llıeğe benzetiyorum .. Yeni muhte 
•a.la.rı eski zarflar içine koyama
)'ız ! 

Esnaf cemJye\1eri 
1 

~iındiye kadar esnaf cemiyet • 
erı ·· k b l ınuıtere ürosundan ayrı bu-
una.n e:ınaf cemiyetlerin'n de 

lni.itterek büroya raptı kararlat • 
lırıl1tlışhr. ilk olarak hamamcılar 
cenıiyeti müşterek büroya iltihak 
tıbaıİf Ye Beyazıtta bulunan 
ceın· • le ıyet n merkezi dördüncü va • 
~f handaki büro merkezine geti-

rıJıni.,. · -
~ır. 

HABER - ~litam Poıtan 

-l ___ ...... 
Farmakologlar anlaşamıyoı11 

ökonomihaftasıl ihtilaf /Japonya elçisi 
Eczahane sahlplerlle 

Yazın yapılması yo- kalfalar arasındadır Diln, gitmeden lince, 
lunda bir dilşttnce var lstanbul farmakologları arasın- beyanatta bulundu 

Ulusal Ökonomi ve tutum ce- da büyük bir ihtilaf çıkmıt ve bu Japonyanın Ankara Büyük 
miyetinin bu yıl Ankarada umu. ihtilaf b:r kaç yıl evvel büyük e- Elçisi Vikont Muşa Koji Japon· 
mi kongresi toplanacaktır. Bu u. mekler ve ümitlerle kurulan far• yanın Berlin Büyük Elçiliğine 
mumi toplantıda geçen :ki yılda makologlar birliğinin yıkılmasına nakJedildiğinden dün gitmiştir. 
cemiyetin elde ettiği muvaffakı • doğru ilerlemişfr. Bu ihtilafın e- Elçi, gitmeden önce muhar. 
yet gözden geçirilecek ve gelecek sası eczahane sahibi eczacılarla ririmizi kabul ederek muhtelif 
yılların çahtma programı esasları eczahane sahibi olmıyan eczacılar mevzular üzerinde beyanatta 
konulacaktır. arasındadır. Eczahane sahibi olan bulunmuştur. 
, Cemiyetin lstanbu1 şubesi bu eczacılar ayrı bir b'rlik kurmayı Vikont Muşakoji, memleketiı. 
genel kongreye çok -müh'm bir arzu etmekte ve kendi menfaatle- miz uluları için diyor ki: 
teklifte bulunmayı son toplantı· rini bunda görmektedirler. Esa• '' - Siz, böyle yüksek Iiderle
smda karar altına almıştır. Bu ıen bundan üç sene evvel de vazi- re ıahib olmakla cidden tebrike 
teklif timdi 12 Kanunuevvelde yet böyle idi. Beyoğlu eczacılar değersiniz.,, 
baş'hyan ulusal tutum haftasının biri' ği de bu fikri terviç ederek Elçi, daha sonra şunlan söy • 
yazın herhangi münasip bir tari - çahşmaktadrr. !emiştir: 
he alınması teklinde olacaktır. Bu vaziyet karşısmda farma- " - Buraya gelmeden evvel, 
Kongrede bu teki" fin kabul edile- kologlar birliği umumi heyeti ge- memleketiniz hakkında okumut 
ceği muhakkak sayılıyor. lecek ayın 18 inde f evkali.de bir etütler yapmış hm. Geldim, bir 

Çünkü şimdi ulusal tutum haf - toplantıya davet edi1m'ştir. Şimdi ıene kaldım. Şimdi ayrılırken, 
tası daima kışa gelmektedir. Bu gerek eczahane sahibi eczacılar, bir saadet yuvasından eyrılan, 
yüzden yapılması kararlaıtırtlan gerek eczahane ıabibi olmayıp ta. seven insanlar gibi ayrılıyorum .• 
bir çok ıeyler mesela tayyare pro- kalfa vaziyetinde çalışan eczacı· 1 ürkiyedeki mesut hayatımı dai
pagandaları ve geçit resmi yapı. lar fikirler'ni kabul ettirmek için ma hatırlayacağım •• ,, 
lamamaktadır. Halbuki eğer haf- azami propagandayı yapmağa Japonyanın Vaşington deniz 
ta yazın olursa o vak't bunları baş1am1şlardır. Bu arada eczaba • m\lahedesini feshetmesi hakkın· 
yapmak kabil olaçaktır. ne sahibi farmokologlar bütün ec- da Vikont Muşakoji demi11tir ki: 

Diğer tar ... (~"'Y1 Beşinci Tu • zahanelere bir tMDim yaparak bu " _ Bugünkii vaziyete uyma-
tum ve Yerlimalı Y edigünü do- fikre hizmet etmelerin: iste.mittir. dığı için feshettik. Şimdi donan-
layısiyle ulusal "Ökonomi ve maların umumi hacim ölçüsünü 
Tutum kurumu,, tarafından ter· Eroin kaçak ÇI ları milletler arasında müsavaPıt üze· 
tip edilen bankalardaki kumba- bugUn muhakeme re tesbit ederek herkesin her 
ra boıalbna ve kumbara almak d JJ hangi bir gemi yapmasında 

d T e l yor yarışın a ürkiye Ziraat Banka- arhest olmasmı istiyoruz.,. 
sm_d_a Gecenlerde yakalanan eroin Vikont Mup.koji bundan 
vumr yedi gün içinde bankaya kaçakçılannm durufmuma bu - ıonra Türkiye _ Japonya ara· 
yatıranlar arasında Kasımpaşa gün Sekizinci ihtisas mahkeme • sındaki ticaret muahedesine ve 
Hacı Hüsrev mahallesi Tahta sinde başlanacaktır. bunun meriyete geçmiş olması • 
köprü sokak No. 33 lbrahim, Müddeiumumiliğe verilen na işaret ederek bundan uç gün 
Kadıköy, topçu alayı 45 inci bö- suçlular yirmi bir kişiydi. Seki • evvel Ankarada takas esası üze· 
lük kumandanı Hilmi ve Taksim zıncı ihtisas müddeiumumisl rine imza edilen yeni bir Türk
Şehit Muhtar caddesinde Zaman tetkikleri neticesinde bunlardan Japon ticaret anlaşma!mı öne 
apartıman No. 10 Triyandafili • birinin suçunu sabit görmiyerek sürmüş ve: 
dis, yeniden kumbara alanlar a· mahkemeye yirmi surlu vermit. 
rasmda da Hekim oğlu Ali ça • f 

~ " Değerli Dışbakanmız Bay 
ır. Tevfik Rüştu Aras, (Ara!) soy· 

VU! hamamı No. · 32 Kemal ve Talebe birliği adını ilk defa olarak bu anlaıma 
Zeyrek Tümür han mahallesi Pi-
ri Mehmed P. sokak No. 14 Fuat kongresi 
ve Mahmutpaıa Ahit Han Fer • Milli Türk talebe birliğin:n yıl-
hat zadelerden Ali Avni kazan. lık kongresi yarın sabah saat onda 
mıılardır. Halevinde yapılacaktır. Toplantı· 

Kurun bu yarışlarda kaza • da teftiş hey' eti raporu okunacak, 
nanları Kurumun yaptırdığı A • yeni yıl çahıma proğramı hazırla
tatürk bfistii ile kal'l'ılamaktadır. nacakbr. Bu arada teıriyat işleri, 

Ecnebi mektepler 
Kültür Bakanlığı yabancı 

mekteblerden statistik bazı ma • 
maliimat istemiştir. Bu statistik
te okulların sınıf, talebe mevcu· 
du, hoca sayısı ve bu hocalar 
hakkında malumat bildirilecek. 
tir. 

-o-

Fransızca tarih 
okutuyorlarmış 

Notrdan Dösiyon lisesinde 
Fransızça tarih okutulduğu gö • 
rülmüş ve Kültür Bakanlığınca 
tahkikata başlanmıştır. 

Bu derslerin evlerde hususi o· 
larak verildiği, ayni zamanda 
lisenin bütün sınıflarında mu -
ayyen zamanlarda gösterildiği 

iddia olunmaktadır. Tahkikatın 
ilk safhaaı Vekalete bildirilmit • 
tir. 

-o-
Ticaret odasında 
Ticaret Odası mecliı azalan 

seçimi dün Ticaret Odasında ya
plmqtır. 

tramvay ve vapurlarda talebeye 

tenzilat görütülecekt'r. Bunlardan 
ıonra yeni idare hey' eti seçimi ya· 
pılacaktır. 

-o-

HM tamamlanıyor 
Geçen seneden beri Y emiıte 

yapılmakta olan büyük hal binası 
inşaatı b:r hayli ilerlemittir. Bina
nın meyva satmağa mahsus olan 
ıağ tarafı ve önündeıki rıhtım in
şa.ah tamamiyle bitmiştir. Şimdi 
halin deniz tarafına tesadüf eden 
kıs"'ttmdaki eski rıhtım b:nasıyle 
eski sebzeciler meydanını ayıran 
büyült duvar yıkılmağa başlan· 
mıttır. Halin altı ay sonra tamam
lanaca;rı umuluvor. 

Hal b;nasmda üç yüz kadar 
dükkan olacaktır. 

Fazıl Ahmed 
Bay Fazıl Ahmed Ayka'nm 

hicivleri, hezelleri, tiirleri ile yeni 
bazı yazdan "Aktam Kütüpha
nesi,, tarafından 272 sayfalık bir 
kitap halinde çıkanlmııtır. 80 
kuruta satılmaktadır. · 

kağıdına attı •. ,, Demiştir. 
Japonyanm yeni Ankara Bü • 

yük Elçisi Duk T ogu Gowd ola • 
caktrr. Şubat ortalarında buraya 
gelecektir. 

Ecnebi mekteplerde 
okuyanların 
imtihanları 

Ecnebi ve ekalliyet mekteb • 
lerinin son sınıflarında oku • 
yan talebeler bu yıl bakalorya 
imtihanlarım evvela kendi mek
teblerinde verecekler, sonra 
resmi mekteplerde mezuniyet 
imtihanına gireceklerdir. Bu im
tihanda muvaffak olurlarsa ken· 
dllerine şahadetnameleri Kültür 
Bakanlığı tarafından verilecek • 
tir. 

-o-

Patrikhane meselesi 
Fener Patrikan.esinin SeJani!?e 

veya Aynarosa nakledileceği hak
km da dolaşan b~r rivayeti dün yaz 
mıştık Patrikanede alakadarlar 
böyle bir vaziyetten haberleri ol
madığını söylemektedir. 

-0-

M. Dldye şehri mlzde 
Hükiimetimize geçen Rıhtım 

§İrketinin tasfiye heyetine seçi • 

len eski idare meclisi azasından 
M. ve Madam Didye dün ıehri· 
ınize gelmi§lerdir. 

a 

1le oac, 1le IJ04 
- _, awwwı,._,,~ ... ~ 

100 milyar dolar
lık pfan 

Amerikada §İmdiye kadar yapı• 
lan işlerin en büyüğüne girişili
yor. 

Re:ıicümhur Ruzveltin de tas • 
vibile büyük iktisatçılarcan mü • 
rekkep bir heyet taraf mdan 30 se 
nelik bir çalışma planı hazırlan • 
dı. 

BU plan için 100,000,000,000 
dolar harcanacaktır. Bu heyet, ka 
b'neden de bir kaç kişiyi ihtiva et• 
mektedir. r 

Çizilen plan içinde bir çok ara• 
ziyi selden veya herhangi afetten 
korumak :çin ıslah etmek yenile• 
mek düşüncesi de vardır. 
Şimdiye kadar ziraat yolunda 

istifade edilmemiş hektar1arca a • 
raziyi, parklara veya geni~ oyun, 
idman sahalarına çevirmeğe çalı· 
şacaklardır. 

Planm bazı noktalarmm, Sov • 
yetlerce çizilmi• olan birinci ve i
kinci bet senelik planlara ben. r 
zerliği olduğu yazılıyor. · -

o 
Ser 11nde b-r hAd"se 
................ ıcımll 

.Berlinden lngiliz gazetelerin& 
yazıldığına göre, Almanya Mü• 
daf aa Nezareti etrafını birden 
poliı ve asker kuıatmıştır. 

Bundan iki gün önce olan bu 
had'se, akşam geç vakitten ertesi 
sabahın dokuzuna kadar ıürınüş • 
tür. 

HükUmet makamı bu hadiseye 
dair, hiç bir ıey söylememekte • 
dir. 

Bir havadise göre, nezaret bi· 
nasında bir husızlık olmuştur. Fa· 
kat çalınan şeyler:n Müdafaa Ne
zaretindeki evrak mı, yoksa baş• 
kabir ıey mi olduğu etraflıca be!
Ii değildir. Bu sebepten asker ve 
polis çağrrılmış, çalan ve çalınan• 
ların kaybolmaımm önüne geç• 
mek düşünülmüştiir. 

o 
Seda"at ye mi n 1 -------Gene Berlinden gelen b!r hR· 
ber, Bon Üniversitesinde Kari 
Bart İsminde İsviçreli bir profesö
rün, -H'tlere, istenildiği tekilde 
sadakat yemini etmediği için- i
§İnden çıkanldığını bild'ryor. 

Almanyada bütün memurlar 
böyle bir ~eraite tabi bulunuyor· 
muş .. 

------------------~~ Çalınan balık ipleri 
Dün sabah merhum Niyazi 

kaptanın volisinden altmış lira 
kiymetinde balık ipleri çalınmış
tır. Voliye sandalla yanaşan hır· 
sızların su altındaki ipleri kesip 
götürdükleri neden sonrl!- anlaşıl
mıştır. Hırsızlar aranmaktadır. 

-o-

iç ticaret mildürlUğil 
muamelat şefi 

Eski lstanbul Ticaret Müdür
lüğü Ticaret kalemi müdürü Hay- · 
rettin, iktisat Vekaleti iç Ticaret 
Umum Müdürlüğü muamelat 
şefliğine tayin edilmi~ti. Hayret· 
tin devir muamelesini bitirmiş· 

tir. Bir kaç güne kadar Ankara· 
daki yeni vazifesinin başına gi
decektir. Vekalet birinci sınıf mü 
meyizliğine tayin edilen kalem 
mümemyiz! Nuri Kaynak da Hay. 
rettinle birlikte gidecektir. 

--0--

Bay Cemal Tunca 
Atatürk, Antalya Saylavı ve 

Cümhur~yet Ha!kfırkası l11tanbul 
idare Hev'eti Reisi Doktor Bay 
Cemale "Tunca,, aoyadını vermiş
tir. 
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dilin b~nclen p.lıacbimı iddia e
derdim. •• 

Mendilini uzattı: 
- 8akmrz! 
Seal pelt püritzlt\y111. 
Rifat, mendili eline almach. 

Fabl, harflnl rnaayene etti. 
- Hakilmten, hu A huft, mm 

aıemlilinisde nalqeclUmlt olan 
h..-fe hent:em;yor. 

- A fte baı&,an .... W. • 
ler 'ftl' mı acaba? 

Bu sua 'i, Lltif tMtfu. 
Poliı ba.fiyeal, alaya ala7Ct! 

- Var, ya • .'. -decli. 
-Kim! 
-Ahlamnıyonam Adnan'Beyt. 
-! 
- Dirayet Hamınsm Jtfeni Ail-

nan Bey. 
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...... HAB!R - 1Jrşam l'osfa11"' 

Mahkemed.e kafatası! ı_uünya sıcakdan mı, yoksa 
"Bavul c·~ayeti,, dav~sı _meraklı Sog"' ukdaO fil. l mabvola k9 bır safhaya g rdı . ca . 

Geçen gün muhakemenin bir 
s:ıfhası:ı ... ' an bahsettiğimiz "lngil
teredeki bavul cinayetinin esran,, 
run muhakemes!.nin ikinci aafhası 
gene bir takmı deliller ortaya koy
makta ve bu defa suçlunun suçu
nu inkar ebnesi üzerine aoruflur
malar yapılmaktadır. 

Günün birinde güneş şişecek, arzın harareti 
birdenbire artacak ve hayat mahvolacak .. 

Muhakemenin bu yönü bir çok 

§lllitlerin dinlenmesiyle, polis 
ımüfettişlerlnin, hafiyelerin ve res
mi doktorun bulunmasıyle geçmiş 
tir. 

Resmi doktor, elinJe bir kafa 
ta!t ve bir kafa kemiği paTçası ol· 
dul!u halde hikiın önünde bu!u-

.:> 

nuyordu. 
Bu kafa tan üzerinde müdafaa 

vekilleri ile doktor arasında uzun ı Şahit Scvu 
somşturmalar yapıldı.. kudreti CJlan birisi yanına gittiğini 

Vak'a hatırlıyorsunuz, geçen , haber verdi .. ,, 
Temmuz ayında lngilterenin Eray j Polis Başmüfettişi D<'naldson 
ton mmtakasmda bir evde, bavul 

1 

Toni'nin bir b~§ka ifadesini ileri· 
İ':eriıinde ölü bir kadm cesedi ye sürmüt bu ifadede de suçlunun 
bufonmaııyle baştarr.ıştı. Aradan anlatısı şu yoldadır: Guya T oni, 

1 • 

iki gün geçerek kendisinden 9üp- garsonluk ettiği yerden bir gün e-
h~ edilen Toni isimli genç bir a• ve dönünce, dansöz Keyi yatakta 
tlam yakalandı. boynu etrafına bir mendil dolan-

ı Şimdi Sevil imıinde bir kadm mı' olduğu halde ve her taralı ka.R 
Jahit dinlendi ki, bu ıahit, Temmu içinde görmüş; korkmuf... Bu 
run 17 sinde Toni•ye raatladığmı cinayeti kendisinin yapmadr~mı 
sö)·~iiyor. tıbat edemiyece@ne kani olarak 

T oni ona, "ortada bir cinayet 1 bir takmı tedbirler ara§tırmağa 
esrarı olduğundan bahsetmit ve 1 baılamış ••• 
eğer yakalanırsa, fU yolda söz et- Muhakeme, sonıştunnalan 
mesini,, bildirmi,: "'Cöya bu ka· rittikçe derinleştiriyor.Geçen Tem 
'dın, diğer bir kadm1a Toni de muz ayında Brayton'da bir evde, 
cahil olduğu halde çaya gidecek- kocaman bir bavul içinde iki bük· 

lermiı .. Kadm, kendisini Uç kiti· lüm cesedi .bulunan aktris Key'in 
• ı· ·· ~n· -ıı:ytem·ıt Onu öldürülmesınin sebebini adalet yo-
• d .. k. • 

1 
1 b-,_ lunda muhakkak meydana koy· 

nın ge ıp gorece&A ı .u • 1 
evın e uc ışıy e ya nrz ınuumıJ- • • 
.ı Dö' d·ük. 1 • ..1 •• bulm mak ıslıyor ••• 
ıar. n erı zaman o u Uf 
l~r ... ,, 

Ve cesedin pons tarafm"dan 
bulunmaamdan sonra, Toni yaka
landığı zaman: Toni şöyle demiı: 

"-Evet Toni Mançini benim! 
Fakat onu ben öldürmedim. Oba-

Bu sırada suçlu Toni'nin, bun-
dan evvelki sabıkaları da muha· 
keme huzurunda okundu. Üç mü
him sabıkası var .. Bl!nlardan bi-
rinde mühim miktarc1a giimüt ça· 
larken yakafanınış bir yıl hapis 
yemiştir. ikinci suçunda üç ay, Ü· na bakıyordu .•• ,, 
çüncüsünde altı ay hapse mahkum 

Polis müfettişi Donaldson, lngil 
. bur d' _ .'b 1 • olmu!!tur ..• 

t.erenın meş ıger avu cına.- • 
yet!ni ( 1 numaralı bvaul cina• Muhakeme b~ yolda ge:mek· 

·yeli) &ra§tırrrken ve ı numaralı teyken sıra, resmı doktorun ıfade
cinayetinin kurbanının kim oldu- ! ıine gelmiş ve doktor beraberinde 
ğunu bulmak üzere 0 aylar içinde getirdiği bir kafa taamı, ölü bulu
kaybolan kadmlann izi Gzeri d nan cesedin kafasındaki yanğı 

• ~- b d I d .. .. 
0

1 e anlatabilmek üzere eliyle kaldıra• 
ııcen, u cese e rast a rgını ıoy e- • • • ah ,_ 

· f •-- b • • f .1• 1 rak vazıyetı ız a koyu11muştur. 
mış, aKat u cınayetın aı ı o· D 1 b d b k ı· d 

1 LJ d•t d b. • • oktorun un an aş a e ın e uulu zanne ı en a amm ırıncı . . . b. · · ı l"'k 1 d .. k cınayetı ısbata yardım edecek ır 
~ınayet e a a ası oma ıgma a- d k f k ·-· b 1 . d.... . b•td· • • e a a emıgı parçası u unuyor-
naat getır ıgını ı 1rn11ştır. d . u. 

Şu lıa1de bu baılı baıma bir ci-
nayet oluyor ... 

r Polis birinci bavu1 dnayetinin 
esrarını açmak üzere, o ay içinde 
kaybo!an ve sonradan izine rast
lamnryan ka.dm iaimlerinden her 

Bu kemik, ölü cesedin sert bir 
~eyle vurulmu9 olduğu söylenen 
kafasından çrkarılmış bir kemikti. 

Bir kaç ay önce, Nevyorka ya· 
kın olan bü~ik cam fabrikasında 
ki bin kiti, yirmi tonluk erimiı 

camın koskocaman bir kalıba dö -
kü1düğünü gözlerile gördüler. 
Maksat şimdiye kadar yapılan te
leskopların en büyüğünü yapmak· 
tı. Yirmi tonluk erimit camı bir 
kalıba dökmek, bu muazzam teleı 
kopu yapmak yolunda atılan ilk 
adımdı. Bu erim't cam birdenbire 
sovumayacak, onun sovuması için 
aylar geçecek, bu aylar geçtikten 
sonra kalıp açılacak, cam çatlamış 
veya parçalanmışsa bir işe yara• 
mryacak, çatlamamış veya parça· 
lanmamışsa işin en güç tarafı baş• 
lryacak, cam perdahlanacak, cila
lanacak, nihayet genit oda büyük 
lüğündek' bu ayna, bir santimin 
milyonda biri hesaplanarak sıcak
lık derecesi değişmiyen bir yerde 
işlenecek, ve bu işçilikte yıllarca 

sürerekfr. 
Bu kadar zahmet neden çekili

yor? 
Heyetçiler, neden bu 500 ıan

thnl:k teleskop için bu kadar va· 
kit, hem de 12 milyon Türk lirası 
gib: bir çok nakit sarfediyorlar? 

Bunun sebebi çok vazıhtır. Bu -
gün eldeki teleskop1arm en büyü
ğü 250 aantimliktir. Yapılan te'es• 
kop iki misli büyüklüktedir. Eski 
te!eskop ile öyle bir takım sehabi· 
yeler keşfedildi ki ne kadar u~a~ 
olduklarını anlatmak :çin onlar· 
dan gelen ıtğm saniyede 185,000 
mil süratle hareket ederek yüz 
milyon yı1 seyahat ettiğini söyle • 
mek yeter. insanlık yer yüzünde 

belirmeğe başladrğı zaman, bu ı · 
şık, uzun ıeyahatini henüz tekmil· 
leyordu. 

Amerikanm v·tson tepesi üze
rindeki 250 santimlik teleskop ıa• 
yesinde 75 milyon ıehabiye bulun 
duğu anlaşılmıştır. 

Yeni teleskop, eskisin~n görme-
diğini, gömıeğe muvaffak olacak· 

tır. 

Zaten bu sehabiyeler hakkında· 
ki bilgilenm=z çok kıttı. Ancak 
son zamanlarda onların mesafele
ri ölçüldü. Ve haklarında bir şey· 

ler öğrenmeğe imkan hasıl oldu. 
Bu gün bunlardan her birinin mil
yarlarca yıldızdan müteşekk'I bi
rer manzume olduğunu ve binler· 
r..e ziya yılı uzandığım biliyoruz 
Her ziya yılı, ı'ığm bir yılda geç· 
tiNi mesafedir. Yani milyon kere 

~· ' gün on tanesini liste halinde neş
rediyor ve halktan bunlara ve bu
lunduktan yerlere dair ne biliyor
larsa polis idaresine bildirmeleri• 
ni istiyordu. 

m'Ivon mildir. 
Bu ecram bu kadar çok ve arala 

Ancak, geçen defaki ya?.rmrz- rmdaki mesafede töyle böyle bi
da da anlattığımız gibi çeldçte rer m'lyon ziya senesi c1duP.ı,na 
knn izi görülmüyor. Fakat kan izi· · bakılır!a, fezanın genişliği hakkın 

Bu listede, Toni'nin öldürdüğü· ni kaybede~k bazı tedbirler alın- ela bir f'kir edinmek mümkün o -
ne hiikmedilen aktris ve daıuöz ı.ı d'l' 

Doktorun teşhisine göre, öWsü 
bulunan kadm, kafasına sert bir 
~eyle vurularak öldürülmüştür. Ve 
hu da, evin altında bulunan çekiç· 
tir. 

• • . mış o auğu zanne ı ıyor. lur. Bunlann deveran ettikleri, de-
Keyın de ısmı vardı... S 1 k·ı· ··1·· k .ı 1 1 b. ·1 d t k uç unun ve ı ı, o u ac;mm ı veTan nrını ır mi yon sene e e • 

r Suç!u, Tf>nİ Mançini, poliste keyif verici zehir de kuHanmış ol- J m:Ue,1 ikleri de anlasılryor. 
verdiği ve fimdi mahkemede oku- ı ması dolayısıyle kendinden geç· Hatta b·zim Keh1ceşanm da 
nan diğer bir ifadeye !?Öre vaziye- miş bir hnlde merdivenlerden yu· bunlardan biri, belki de en büyük· 
ti ve bavulda cese..l; iki büklüm varlanmak suretiyle kafasını par- )erinden biri olduğu anla~ılıvor. 
bulunan bu aktris dansöz kadm!a çalı.wrp ölme~ine imkan olup ol· Cünkü yüz b:n kere milyon yıldız· 
münue1'etini şöyle anlatını~: madrğını araştırdı. dan miite•e!d~'!dir. Güne~ bu ~;s • 

"- Ben dansöz Key'le 1933 Doktonm cevabı ~udur: , ~emin m.-rkez:ne yakın de;i!c'ir. 
'lenetl Ahıtosunda tanrsb.m. Fa- "- Dü~mekle böyle bir yara · On,b.n 30,000 ziya senesi kadar 
ht lta :n•m M"WT! f 4 ""~"' b,....,j ı olrn~7. ... ,, uza1rtır. 
.b!'akarak,_~~ndi~ine_bakabilecek Muhakeme henüz bitmemittir. Bu sehahiyeler, bizden, hep u· 

zaklaııyorlar. En uzakta bulunan-

ları, en fazla aüratle hareket ede
n!dir. Belki de bunlar böyle uzak .. 
laşa uzaklaşa bir noktaya vardık· 
tan sonra yeniden bu tarafa açılıp 
uzaklaşmaları çok mühim bir me
sele teşkil ediyor. Bu uzaklaşma 
1300 milyon aenede iki misline 
vardığı için, müthiş bir süratle vu• 
ku bulmaktadır. Arzımız hiç ol· 
mazsa 3 bin m'lyon yaşında oldu· 
ğuna göre onun doğuşu arrasmda 
bu mesafeler, dörtte birinden da -
ha aşağı idi. Heyetşinas bu nokta -
ya varınca çok mühim müşküller le 
karşılaşıyor. Bir kaç yıl önce gü
ne"le yıldızların m·lyonlarca ve 
milyonlarca yıl uzanan bir teka· 
mül geçir:'·,~·ni, her yıldızın, ken
d'ni yavaş yavaş yiyerek hararet 
ve ışığını muhafaza ettiği zanno
lunuyordu. Büyükleri, parıl parıl 
par!ıyanlan bu!unduğu gibi kü· 
çükleri, sönük o1anlan vardır. Yıl· 
dızlar te~amül ede ede böyle olu• 
rü, milyon kere milyon yıl ile öl· 
rü, m'Jyon ke ennilyon yıl ile öl· 
çiilmek gerekti. Bununla beraber 
tekamüJ:ın bu istjkatT.eti tuttuğu· 

na dair kat'i bir delilimiz yoktur. 
Uzak b:r mazide yıldızlarm 

hepsi birbirine daha yakm olduk
ları farzedilirse o zaman bunların 
birer manzume doğuracak derece
de birbirlerine yaklattıkları tah
m:n olunabilir. 

--~~~-~~"~ 

Arzdan başka alemlerde hayat 
var mı? Suali daima soruluyor. 
Fakat heyetşinaslar bu suale müs· 
pet bir cevap veremiyorlar. Yalnız 
güneşle sair yıldızlar hakkında 
böyle bir sual soramğa yer yoktur. 
En fazla soğumuş yıldızlar b:le o 
kadar sıcaktır ki oraad ancak bazı 
k;myevi terk'pler yaşayabilir, bat
ka herşey zerrelere ayrılır. 

En iptidai hayat şekli bile kim· 
yevi bir taazziyi isflzam eder. GU 
neş ile sair yıldızlarda buna İm• 

kan yoktur. Güneş manzumesi için 
de şu veya bu eşk'lde bir çeşit ha
yat mevcudiyeti ancak Zöhre veya 
Merihte mümkündür. Diğer yıldız 
larda buna dahi imkan yoktur. 

Çok uzak bir takım yıldızlar 
ayni derecede uzak güneşlere ta
bi iseler, bunlarda arzdaki hayat 
şeraitinden aykırı şerait bulunma•. 
ması muhtemeld:r. Arzm, güne
şin, yıldızlann teşekkülünü tetkik 
neticesinde bu teşekküllerin birbi
rine benezd'ği anlaşılmıştır. Bun· 
lann hepsinde de ayni unsurlar, 

ayni nisbetlerde mevcuttur. O hal• 
de ayni tekamü1 şeraiti hasıl olun• 
ca, arz üzerindeki. ıeraitin başka 

yerde de inkişafına mani yoktur. 

Kat'iyyetle bilmemekle beraber 
anlaşılan hayat dediğimiz esraren 
giz şey, kend'ne uygun şeraiti bul· 

dukça, zuhur eder. Onun için ma • 

Sonra "beyaz cüceler,, adı ve•· 
rilen bir takım yıldızlar var ki bun 
larm bir infilak neticesinde vücut 
buldukları anlaşılıyor, bunlar bir
denbire, önce hiç bir yıldızın bu· 
lunmadığı yerde birden bire görü· 
nüyorlar. Bunlardan 1572 senesin• 
de, Zöhreden daha parlak olarak 
görilnen en meşhurlarıdır. Bu yıl· 
dızlar, birdenibre görünür, parıl 

parıl parlar, sonra b:rdenbire sö • 
ner. Bunlara "Yeni yıldız,, demek 
ne. Bunlara ''Yeni yıldız,, deme!< 
yanlflbr. Çünkü fotoğraflarla bugi 
bi yıldızların, infilaktan evvel, do 
nuk oldukları anlaşılıyor. infilak• 
tan ıonra panltı artıyor, ve gözler 
yıldızı kolaylıkla görüyor. Anlatı• 
lan her yıldız, bir tek5.mül merha • 
lesine vardıktan ıonra birden bire 
onun ;çindeki kudret kitlesi infi • 
lak ediyor ve ondan sonra o yıl· 
dız, yıkılıyor, ve beyaz bir cüce o
luyor. Bu a)ubete uğrayan yıldız• 
lann çokluITTı heryıldızm böyle bir 
macera geçirdiğini göstermekte -
dir. 

infilak vuku bulduğu zaman yıl 
dız, Şİfİyor, fİfİyor, ve bir kaç gün 
veya saat :çinde iki üç yüz misli 
büyüyor. Günet henüz bu merha· 
leyi geçirmemiıtir. Bu merhaleye 
vardı mı o da ansızın titecek, ar· 
zm harareti birdenbire artacak ve 
çok geçmeden arzın üzerindeki 
bfitün nayaf" mafıvof açak, ı; Uuct 

arzı yutacak derecede büyüyecek 
ve bu ıuretle arz kendiaini doğu -
ran ana rahmma dönecek. 

Arzm hararet yüzünden öfümü 
böyle olabilir. Arzı bekliyen ildn· 
ci bir ölüm de soğuktan ölümdür. 
Günet yavat yavaı aoğuyor. Gü -
neş hersan:ye hararet ve ışık vere
bilmek için her lahza 4 milyon ton 
kaybediyor. Bununla beraber gü • 
neş ancak milyon kere milvon se • 
nede hararetinin yüzde ye• 
d:sini kaybedecektir. Güne§ bu 

kayıba uğradıktan sonra arz bu· 
günkünden daha sovuk olacaksa 
da yaşamak imkanı zail olmrya• 
caktrr. Fakat bir zaman gelecek, 
günet hararetinden o kadar şey 
kaybedecek ki yer yüzünde yaşa• 
mak mümkün olmıyacaktır. : 

Bütün bu bil,:!ilerle berRher hi• 
zim kainat hakkında kat'i bir b'I• 
gimiz bulunmadığını söylemek 
çok do~ru olur. Netelcim ıon yıllar 
içinde bilgilerimizin b:r kısm.mı 

değiştirmek mecburyetnde kaldık. 
Bild'klerimizin bir kHmı da henüz 
kat'i mahiyette değildir. Onun için 
bugünkü bilgilerim' zin de değif • 
mesi çok muhtemeldir. 

Hatta bizim yddrzlann yaşaYlf 
tarihi, yafayrfı, ki ~natm tetekkü• . 
lü, batlangıcr ve sonu, mütemadi• 
yen değişmektedir. ç;:n!cü biz he-

zideki kainatın daha başka taraf· nüz bütün bunlan ancak parça 
larında hayat bulunması ihtimali parça görebiliyoruz ve yeni tele .. 
mevcuttur. koplar.la, yen~ cihazlarla, yeni u • 

.Y ıldızlr, hacim ;tibarile birbir-1 sullerle, ancak y.~ni yeni ~ir takım 
lerınc'en ayrılırlar. Güneş o kadar parçalar daha gormekteyız. 

büyüktür 1ci arz hacminde 1 Gerçi bazılan ilmin çok ıüratle 
1.300.000 hac.mi sığabilir. Bununla ilerlediifni. ve bizim yutamıyaca• 
beraber güneş te pek ehemmiyet· ğımız bir lokmayı ağzımıza alıp 

siz b'r yıldıztltr. Çi•nkü güne!! hac· hn·nml!r·h~a u~adıf?rmnn söylü • 
m'nde on milyon hacmi sıiabile- yorlar. Fakat fennin keşiflerini ge 
cek Y.ıldız1ar vardır.. ciktirmeğe imkan Y.Oktur. 

... 



Dünyada ilk yapışık 
kardeşler kimdi? 

Bu Siyamlı yapışık zavalllların 
hayatı pek merakhdır 

Çinlinin biri Siyam'a ıelmiı, o
rada yan Malezyalı, 1&11 Çinli bir 
kızla eYlenmiıti. 1811 :rılında ka· 
dııa büyük zahmetle bir hilkat ıa • 
l'İbeıi doturdu: Bu, biribirine ıi
iüaterinden yapııık iki otlan çoca 
la idi. 

Bu dojum herkesi haynttten hay 
ret. düıürmiifdü. Birine Eq, di
lerine Şanı denildi. 

lar da epe7i para aahibi olvwflar, 
kendilerini tethir etmekten de u -
aammılardı. istirahate de ihtiyaç
lan yok delildi. Bu Jilzden Ame -
rikalılardan aynlarak ıimall Ka • 
rolincle Suni kontlutuna ıidip a • 
razi satm aldılar Ye o •akit .Ame
rikada lclet oldatu bere •irler 
tutup zin.atle meııul olmaya bat
ladılar. 

18 inci aartltı Aorupalı ıarlatanltll' 
' - "t ( ortMtı tırntılılann ıelıline 6Öre lala bakma rmılüj 

Şarlatanlar klises · . 
Eniı ile Şanı, Bangkok ıehrlne 

hkın Keklonı kasabaımda bü,U. 
diller Ye herkes de yaYaf, JaY&f 
Oblara alıfb. 

Onlar ı6illllerlnden kalµı ve 
lrunetli bir kemikle biribirlerine 
batlı idiler. 15 ıantimetre mun • 
hatunda o1an bu kemik ergin bir 
&dapım bileli kadar kalındı. iki 
lıardeıten biri öne doin elilae 
lbürü hayada uılı dara&ilirdi •• Ay 
l'dınak "tehlikeel,, yoktu ! 

Enı ile Şanı çok ıeçmed• ci· 
Yarm en zenıin. çiftçileri olmut
l•rdı. Artık bir anulan kalmıtb: 
Evlenmek! 

Komtulan lr1andalı bir ailenin 
Salli •e Add" admda iki kızı Yar
dr. Siyaınlı kardeşler bu iki kız 
kardete talip oldular Ye onlarla ey 
leadiler. Çifte düiüa ~ok ihtif&IDlı 
oldu. 

Berlinde Şarlatanlar, işi bir 
mezheb kurmağa vardırdılar! 

Bu garip ikizler, beraber yer, be 
l'aher içer, beraber ıezer beraber 
tozar hatta beraber ,UZerlenll bile 

Onlar tun 18 yqma humıtlar
clı. Çok ııcak bir giinde kendileri 
ili denize atmıf beraberce ,.Ozü 
)orlardı. Bu ıırada Koffin admde 
Lir Amerika bahriye filzbatnı bun 
l&n g&rdU Ye Amerikaya ı&tihme
le kalktı. 

Babalan almilttG, amlarmdan 
lain a•mak gerekti. YGzbaıı kadı -
ili kandınncıya kadar akla kara -
,. seçti. Ona aYDÇ dolua para Ter 
el\ ikizleri yanma aldı, bir •apura 
k.)yc:fu_v.olda onlara luilizc a -
rete iifrete Amerikanm 1 unu 
battu. 

Kafile ısa da Bottoa'a ayak 
batar bumu büttln Amerika a -
1aklandı. Herkes yapıfık kardeı
leri ılnnek i.ıiyordu. <>nlar Bos
foıı da durmadılar, dofnıca Nev
hrka aittiler. Orada Banmm adm 
4- biri peyda olarak yGshap ile 
'1ıqtu Ye Amerika mbetinde hu
-..t bir meYki hazırlryarak, orada 
W... lrardeıleri tethire bqladı. 

Sİyamlı kardeılerin ,ahreti her 
'-rafa ya711dı, it 1er yolanda ıitti 
l>e bu iki Amerikalı ba ybden a • 
.ı... akıllı zenıin oldular. 

Li1rin Siyamh kardeılerin ak • 
'-a bir ıün Amer"b tabiiJeiine 
l9$Jnek pliTerdi. Herte7 huırlaa 
tir Jalna bir tetdl maumeleai bl
'-ttı. Ba itle meısul olaa aaemar 
"le adlannı aonmca Şanı ile Ene 
9'Pa otmdular. Oalann aile adla
Jıt Jelrlu. Halbuki Amerika tehea • 
"'iın bir aile imıl olmau prttı. 
'l'eaadnf bu ya. .. o •ırada bir it 
~İla daireye müracaat etmlt olan 
8-ker admda bir adam kandili
~en laminl bu acayip mahl6k· 
~ •enueıe razı oldu. Oshden 
~ de onlara Ens Ye Şana Bun
~ cleaildi. 

Tahaf detll mi 1 Onlann tablati 
lalt\iriae a,muclı. Eaı .çık ıaz, 
.._a71 MYer •• aatranç oyna· 
~çok hotlamrclı. Şanı ha
._. idL Etleacedea batka bir tef 

~eı, ıaip tosmaya bayılır· 
11.zan b•ıa ettilrl•i olurdu a

-._ l.irbirterine ula danlmazlar 
~ bantırlardı. Yabm as ko • 
~ardı. Sade haJık tutıma71, 
~ .. -- ke.meti ilmi 

-...ı.cn. 
koffin ite Bamum on•ann ,e • 

.._de11 zena:n olmutlardı ama on· 

Siyamlr lrardesler y&f&IDaJJ bl-
1" r kimıe1erdi. Her geline ayn bir 

n açtılar Ye samanı her iki celin 

araımda müaavi surette taktim e
dip üç ıün bir ıelinin evinde iİç 
sün öbür ıelin!n evinde kalmaya 
bqladılar. 

Eneli Salli bir çocuk doiurdu 
aoara Addi. Çon1klar birbirini ta
kip etti Ye SiJ&llllı kardewler:ıı bu 
iki bclmdan tabii tetekküJde, tam 

aıtabatli ..._m (21) çocukları ol
du. HatU bunlardan bazıları hi· 
il da bayatta olup ziıaatle ujra • 
tırlar. 

1874 :rılı ikinciklnunmnm so

luk bir ıünü idi. Açık bir araba 
ile kendi evinden yengesinin erine 
dönerken Şanı toiuk aldı. Göiıü 
afnmıya baıladı. Ertesi gece ken-

dinde bir fenalık biı1etti. Kardeti
ni QJ'Uldmlı. Yataktan kalkıp a -

teıin batma ıeçtiler birq oturdu
lar .... aykalan ael=nce tekrar,... 
tala ıirdiler. Eas aahahleyia u
yandığı zaman kardeşini ölü bul • 
du kendiıi de iki saat ıeçmeden 
CSldü • 

Doktorlar damarlar;le karaci· 
ferlerin.in birbirine bağlı oldup • 
na bu yüzden onlan aJll'lllak itten 
mit obaydı hile mümkGa olmadı -
lan taylemiılerdi. 

Onlar IS)eli tam 60 yıl oldu Te 
onlardan IODJ'& yapqılr dolan ikiz 
lere hep "Siyamb kpcleıJer. ele
mek idet oldu. 

Geçenlerde Berlinli bir nıhiyat 
mütahuaııı arkadqımla ıöriifii
yordum. Keadiıine dedim kiı 

- Almanya ikinci Ginam a
manmda milliyetperver idi. Fakat 
h~ten sonra tasavvufa çok düt
tij ne derıiniz 7 

Doıtum ceYap verdi: 
- Maddi Ye mannf buhranlar

rlan tonra hemen daima yeni yeni 
fikriyat ortaya çıkar. Ba yalnız 
medeni İDl&lllar için dolru bir fi
kir delildir. AlelGmum bütiin in· 
sanlar için bayledir. Meaell yeni 
Kaledaa,. Tahtileri, o 181leftin 
mahm1Gnla iyi •eya kattı o1utuna 
ıare illhlarmr defittirirler. in· 
1a11lann iaıiyaklan Berlinde de, 
San Franıiıko veya yeni Kaledun
yada oldulu riMdir. Almanlar im 

Spiro • Spao mteıni 

tin bir inan ile "Peygamber,, in 
ve)'a muavinlerinin harikulade 

• ..~ ......... ı.a 
çok Almaalarm kendilerini Allah bir çok saf kimseler, kürsGye, 
olarak tamdddan nazariyeleri ve "Peygamber,, yahut muaTiıılerin • 
fikirleri bırakıp onlarm yerine J,q den biriıinin çıktıfmı görünce, ne 
kalarmı almalan tabiidir. Harp ao · büyük arzularla beklediii dakika
na Alamnyan yalnız ıizia dedi- run yaklaştığmı tasavvur ediyor 
iiniz aibt tuaTYUfa düfllliit delil- Ye tiddetli heyecanlara kapılıyor
dir, ayni zanwnda bir çok tarlatan lar, bir neTi cezbe haline geliyor
larm, falcılarm, mUTaffak olama- lardı. Bu garip ıarlatanlarm mera
Dllf kötü doktorlarm ellerine de ıiım esnaımda haykırıp, ailaf&ll 
düpnüftiir. adamlan da nrdı. Bunlar safdil· 

lerin cezbe haline gelmelerine yar 
dun ediyorlardı, ve tıpkı Arabiı -
tanda "la •• lu •• lu,, çekildiği ıibi 
ıarip aesler çıkararak clarinüyor
lardı. 

Bu göriitme, Alman idarecile • 
rinin çok dütllndükleri bazı içti
mai hldiıeler üzerine nazan dik· 
kaitmi çekti. Son seneler içinde 
Berlia, bir ıürU falcı, GfürGkçü, o
kuyucu ve yeni yeni mezhepler ku 
ran tarlatanlarm Adeta umumi 
kararılhı olmuıtu. Meıell, Bertin 
cinnnda Valdfrieden imıini lafı· 
yan küçük bir kay Tardır ki, bura
da proteıtan Yohan kiliıeıi diye 
kurulmuı bir mezhep nrdır. 

Jozef Vayıenberı iıim1i bir ... 
ki amele tarafmdan kurulmuı o -
lan ba ldliaenin, ton ıünlerdeki 
menıuplanam a&J'llı yüz binlere 
kadar ytibelmiftl. "Peyp.mber,, 
ünvanmı almq olan eski amelenin 
çıkardıiı gazete iıe yüz bin kadar 
aatıJordu. Pek tabii olao "Pe7· 
ıamber" in bir çok haltalıklan iri 
ettif ine dair büyük bir töhre i var 
dı. Bunun için de elini herhangi 
bir haıtanm batma lcoynıaıı kifi 
geldiii iddia ediliyordu. 

Fakat dahaıı da vardı. Kendiai· 
nia Biımark Ye Moltkenin rublan 
ile münasebette olduianu aöyli • 
yen "Peyıamber,, çok meııul ol -
dulu için, tedaYiye selen haatala· 
n, muaTinlerine bbal ettirirdi. 
"Peyıamber,, in mua.fnferi, m4t2-
hep mensup!arma mult•el"f tarzda 
ayinler yaptmrlardı. Bizzat ba a • 
)'inlerden biriıinde bulundum. Pe-

Almanyadaki öteki üf-rükçüle
rin, okuyucularm ve falcılarm a -
dam aylamak amlleri, bu kiliMJi 
kuran tarlatanm uıulüaden daha 
az tehlikelidir. Zira, ba kilise 
mennıplannm çoğu nihayet deli 
oluyor Ye IOft günlerini timarba -
nelerde yatıyorlar. 

Bir de, daha az zararlı ıarlatan· 
lar vardır. Bunlardan en ileri gele
ni Spiro • Spero sistemini yapma -
ia calıtanlardır. Bu ıistem aaye • 
ıinde g8füı Terem haatabiı ,Uya 
iyileşmektedir. Hattl bir kaç gün· 
de. Bütün meaele 27 mark muka
bilinde bir küçük makinemsi bir 
ıey satın almaktan ibarettir. 27 

Marktn 21 markı mak"ne iç:n, 6 
markı da teneffüı edilmeıi lazım 
ıelen Ç&J masrafı olarak almmak
tadrr. Zira, bu makine bir teneffüı 
iletidir (resme bakınız). Pek ta
bii hasta iyi olmaz ve efer canına 
klJlllet Teriyona bir doktora ai· 
der, tedaTi olur. 

Bir de Herr ProfellOI' BWDfayl 
m aiatemi var.dır. Ba ıiltem öte· 
kinden daha pahalıdır. Çünkü 1&· 

ele Teremclea detil, c6Ja "6tibı 
hutahldardan inaanı ıifayap e-

der. "Denyıkiil,, gibi bir teY· 811 
ıiıtemin tatbiki için !mDP yap
mak ..__.. 8et defa lftl&lfm 
ricuchmua muhtelif yerlerine tı
rmga yapmak. Bu ıistemi tatbik e
den tarlatanlar tehlikelidir. Bazan 
tırmralan temizlemeie bile üte • 
nir1er, öyle ki, aailam insan haıta 
olur. 

Halbuki Herr Doktor T eo Le • 
man'm ıiatemlnin hiç olmazsa bu 
gıôl tehlikeleri yoktur. Zira, o da, 
burunun içine konulan küçük bir 
aletten ibarettir. içinde ıadece bi
raz nane ıuyu Tardır. Ve Herr 
Doktor'un iddialarma göre, ihti • 
yarları ıençleıtirea bir ilaçtır. 

Büyük buhranlara raimea, ba 
tarlatanlar Berlinde iyi it ıörmek
tedirl•. 

Lakin tarlatanlann çofalman 
rekabet yiizUnden halkm daha 
batb uıu11erle ıoyulm:uma sebep 
<»lmuftur. Bir çoklan, hutanm ıa· 
dece tırnaklarmın reaimlerini ıön
dermelerini, zarfm içine mua71en 
bir miktarda pal koymalarını, ce • 
vaben ne gibi tedavi lazım geldi -
ğini bildireceklerini gaeztelerle i -
lln etmiılerdir. Sadece tırnaklan· 
am retimleri ile dertlerine dna 
bulacaimı ihnit edenler de buna 
inanarak bir çok paralar aarfetmif 
lerdir. 

Yapdan illatiatiklere göre Ber
liade 1876 aeneıinde 870 tarlatan 
nrnnı. 19Z7 aeneıinde bunun 1&• 

1111 l l 761 e çıkmıt. Bu rakam, Al
manya.da balkın bu tarlatanlar e

linde nud oyuncak olduiunu ıiil
terir. 

Bizde de e•ki zamanlarda böyle 
üfüriilcçaler, h&e1lar, hocalar., oku 
yucular Yardı. Fakat timdi, bunJar 
kalmamııtır. Yeni Tiirkiye kanun
lan buna mini olmuttur. 

• 



okttJ;r -;ıhı , 1 Bir Mekteplinin Söyledikleri · 1 \ 
yolcunun biri bir tarladan latanbulda Koca Mustafa PCl§llda 1 öz kıvanÇı u~~cU var. Bu rolda A- ı dan olsun. Bun,u bil ki sana yaban e· 

geçiyormuf. Çiftçi baykırmq: (29) ncu Uk mektep talebesinden Alp tatürkün savaşları bütiin acuna ör • lin malı katığım eksiltir. Oz yUJ:ldu • 
_ Heeeyt .•• Sürülmüt tarla- Aslan tutum haftasında çok değerü nektir. Bu savaşlar muzun bu alanında yüreğimle ant e • 

dan geçilmez .. Yasakhr. bir nutuk söylemiıti. Bu güzel sözle- bizim öz malımızdır. diyorum. Onderiml seviyorum. 
ri aynen yaZJyoruz: H 1·- l D h k ğ" y d yolcu, çiftçiye cevap ver - er savaşa ıu>rnnç ı a a ço sevece ıın. ur umu se-

Ey Atatilrkün yüce savaşlarına ka· yürekle katılmak ge viyorum. Daha çok seveceğim. Buyur 
mi•: tıl d ~ an yiice Türk ulusu? Ey yüce ön • rektir. Arkadaşlar a saygı ve sevgi tutum savaşma ka-

- Affedenin ağam l Öküz • derin Türk anaları, Tiirk babalan, yücelmenin ardı yok tılmakla olur. 
lerin geçtiğini gördüm de ben Türk kızlan, Türk çocukları? Bugün tur. Tutum ve ökono Savaş~n sapana l;Sz Uğtit vermekle 
de geçebilirim sandım.. ana yurdumuzun en ulu savaşında mi savaşlarında ytt olur. Sevgi ve uygı bu yurdun öz 

Beykoz: Nihat Oğuz bulunuyoruz. rümek en ön işimizdir malından almakla olur. 
- 14 - Tutum ve ekonomi savaşı. Tutum ~rtık bugün yurdun Bu._a ant ettik; J'erli mah alacağız, 

savaşma her Türk kızının her Tiirk :)z çocuktan yerli mal yerli malı giyeceğiz. 
Bana söyleme 

Ahmedin babası çok basisti. 
Ahmet bir gün hastalandı .• 

Doktor çağn'ddar. Doktcir has • 
· taya şu tavsiyede bulundu: 

- Yiyeceğine dikkat edecek· 
· ' s··t ta t " sın... u , yumur , ereyagı, 

çocuğunun her anamn her babanın giyiyor. Bu toprakta Bu savaşın yedi gününde değil her 
katılmMı gerektir. Bu yüce üJküd.e Alparslan yetişenden y-lyor. yılında her yüzyılında durmadan ça -
hepimizin her birimizin en ön işi Ata- Bize ne mutlu ki bugUzel illkede ya lışacafız. 
türkün ışıklı savaşlarına katıl~ak - ratılan savaşların temellerinde çalı· Hepimiz yerli mal a1aeafı7.. 
hr. Arkadaılar, yurttaılar, ıimcliye şıyoruz. • Hepimiz yerli mal giyec~ğlz. 
k d Hepimiz yerli mal yiyeceğiz. 

a ar hangi s_avaşm tanmdan güneş· Daha 5a1ışacafız. Hem durmadan Yaşasın yüce önderimiz Atatürk. 
ler doğmadı? Başta önderimiz var. çalışacagız. Her savaşın ülkUsilne va· Yaşasın güzel yurdumuz. 
Tutum ve ekonomi savaşında her racağız. Bizim için durmak yoktur. Yaşasın yüce önderin yüce Türk 
Türk çoc11ğunun yüreğinde yurdun Ey ulu Türk giyimin yiyimin öz mal· 1 ulusu. 

-15-
Zengln ve dilenci 
Eıki zamanda zenginin biri 

bir gün konağqun penceresin • 
de otururken kapıya bir dilen • 
cin~n geldiğini görmüf, hiddet· 
lenmiş ve hemen el çırpıp oda • 
ya giren kalfaya: 

- Bana bak kalfa, demit, git 
söyle harem ağasına, barem a • 
ğası söylesin kahyaya, kahya 

söylesin uşağa, uıak söylesin 
seyise, o da gitsin §U kapıdaki 
dilenciye (Al!ah veni~) desin. 

Bu ıilsile1i emirleri kapıdan 
iıiten dilenci ellerini gök yüzü· 
ne kaldrrıp bir ah etmit 

- Hey büyük Tann, emret 
Mikiile, o söylesin Cebraile, 
Cebrail söylesin lsrafile, İsrafil 

söylesin Azraile, Azrail de fU reçel, pirzola, tavuk yiyecek ain ' 
Ahmet doktorun yüzüne hay 

retle baktı: -:===============~~~===~~~~~~~~~ ..... ~------..,.----11 herifin canını alsın! 
Edirnekapı: T. N. Teodoridiı 

- Beyim, onları babama aöy 
leyin ! O it itsin. .• 

İzmir: Sabahat Şükrü 

Şaka: 

Dalkavuk 
Fatih Sultan Mehniedin dalka

vuğu yeniçerilerden biri ile alay 
etmiı. Yeniçeri hiddetlenmiş: 

- Seni gebertirim! 
Viyerek dalkavuğun üzerine yü· 

rümüı. 
Dalkavuk solulu paditahm ya

nında almq: 
- Aman Şevketl6m, demit, ye

niçerilerden. biri heni iUdilrecek. 
Padiıah: 

- Seni aldüreceli adamı bir sa· 
at sonra asbrırnn, korkma! 

Deyince dalkavuk gülerek yal • 
varmıt: 

_.Bir saat evvel utı:nanız daha 
iyi olmaz mı? 

Nobel mftkMatı 
Bu yıl Nobel tıp mükafabm A

merikalı üç doktor kazanmıştır. 
Bunların adlan George. Minot, 
Wiliam Murfy ve Whipple' dir. 

Minot kırk beş yaılarmda olup 
karaciğer ile habis fakrüddemle
rin tedavisini keıfetmittir. Ve Bos 
ton şehir hastahanesinde Tbom
clike la'boratuvarmın müdürüdür. 

Doktor Murfy dahi kan haata
lrklan hakkında ayni ara§brmayı 
yapmrıtır. 

Doktor Whipple 56 yaımda o -
lup Rocbester bbbiye mektebinde 
Patoloji profesörüdür ve Rokf el
ler müessesesi direktörlerinden bi 
ridir. Bu doktor da kansızlık arat· 
tırmalan yapmı' ve hepsi de kara· 
ciğerin rolü hakkında ayni netice
yi elde etmitlerdir. 

·-~----~~~~~~~a~n~~·~ 1 
- /ngilizceden - B d I u a am a gün erimi geçirmeğe 

Robensonun hikayelerini her • baıladım. Dilsiz okumak bilmi _ 
kes bilir. d B yor u.. ir türlü anlaıamıyor • 

Biz, Robensonun hayatından duk. Ben ne arıyordum? •• O ne. 
gizli bir yaprak ele geçirdik. den dağlara düımüt? Bunlan 
Bunu bize bir balıkçı anlatıyor: birbirimize anlatamıyorduk. Bir 

" - Ecdadımızdan kalan bir gün dilsizin odaımda, sapında 
sandığın içinde bir çok kitaplar, R. K. harfi bulunan bir hançere-
mektuplar ve hatıralar vardı. lime geçti. "lıte Robenson Mro • 
Anlqılıyor ki, büyük bah!Dıız ze'nin hançeri!,, diye bağırdım. 
dağlarda Robinsonla karıılq • Dilsiz fqırdı. Hançeri elimden 
mıı, denizlerde bir müddet o • bırakmıyordum .• Robinsonu ara-
nunla dolaımıfb. lıte size bu dı~ anlamııb. Rir rin beni 
hatıralardan birini okuyorum: Petine takti. Yilriielük •• Sütler • 

(Haylaz oğullamnm terrin • 
den kurtulmak için Roıbensonu 
aramağa, ben de onun gibi dağ
larda tabiatin koynunda Y•ıa • 
mağa karar vermiıtim. Bu, be -

nim için pek müıkül olacaktı. 
Ben Robinson gibi istirab ve it· 
kenceye tahammülü fazla bir a
dam değildim. Yalnız, belki de 
ondan fazla kuvvetliydim. Kuv • 
velime g:.iven~rek onun bulun • 
duğu dağa gittim. 

llk günlerim pek fena geçme
miıti. ilkbahar mevsimiydi.. Ha
va ılıktı .• Ağaçlarda meyveler 
belirmeğe baılamııtı. Beni üzen 
bir nokta vardı: Bu mevsimde 

her yer\ie vahti hayvanlar inle • 
rinden dııanya çıkarlar, sağa so
la saldırarak midelerini doldura
cak yem ararlardı. Kendi kendi-

me: "Hele fU Robemonu bula· 
yun .. Ondan sonra 11kmh çeke -
ceğimi zannetmiyorum!,, Diyor· 
dum. Onun bu sahada b~nden 
çok tecrübesi olduğunu biliyor • 
dum. 

I • 
güvenerek yola 
dım? 

Bir giln dağm eteklerini yala
yan deniz dalgalan arasında 

genç bir adam gördüm. Tıpkı 
tüylü bir yaban adamına benzi
yordu. Ona Robensonu sordum. 
Cevab vermedi. Dili yoktu. Dil• 
sizlerle konuımasmı da bilmi • 
,ordum. Beni kolumdan çekti •• 
Bir kaya kovuğuna götürdü. Bu 
adam kayanın içini kendine bir 
yuva yapmıt. lçerde neler yoktu 

HABER 
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iki yıldız, 
nasihat 

Loretta Yang genç
l:ği, tazeliği, yüzünün 
parlaklığı ile tanm

lnJ§ bir yıldızdır. Bu parlaklığı na· 
ııl elde etmit? Gayet basit, {yu
murta maskesi) ismini verdiği ter
tibi haftada bir defa yapmakla. 

Bu tertibin nasıl yapıldığını biz 
zat Loretta'nın ağzından dinleyi
niz. 

Yüzünüzü çok yailı bir krem, 
yahut zeytinyağı ile temizleyiniz. 
Sonra bir yuınurta alıp sarısını be
yazından aymnız. Y mnurtanın be
yazından yüzünüze ve boynunuza 
kaim bir tabaka sürünüz. Kuruya
na kadar uzanıp istirahat ediniz. 
Tamamen kuruduktan sonra yu· 
murtanın beyazından bir kat daha 
aürüp gene kuruyana kadar bek
leyiniz. Sonra, bu sefer sarısıyle 

bir üçüncü kat sürünüz. Bu da ku
l"Uyunca çok sıcak suya batırılmıf 
hir havlu ile hafifçe sürterek bu 
maskeyi kaldırınız. Sonra iyi bir 
lcremle yüzünüze maaaj yapıp bü
tün gece öylece bırakınız. Ertesi 

1 

aabah aoğuk su ile yıkanınız ya
hut da, yüzdeki ensacı sıklattıran 
bir krem ile yıkanınız. Artık yüzü· 
nüze bir parlaklık bir revnak gel· 
nı!t olur. 

Loretta Yang 

Ş!mcli de Miryam Hopkini din· 
llyelim: 

Evveli, dünyada süsü sevmiyen 
Lir kadın olmadığını ıöylemeli
Jim. Aksini iddia eden olursa bile 
inanmam. Ben, kendi hesabıma, 
On he! yafmıdan beri, her gördü· 
liim güzellik müessesesi ve Ku· 
-Yafför camekanı önünde duru
"- ve f&yel bir gün, hayatımı si
nemadan baıka bir meslelcte ka
zanmam icap ederse, böyle bir mü 
eısesede iyi bir satıcı olarak çalı
tabilirim. Çünkü bütün pudrala
l'In, boyaların nasıl kullamklıkla
!'ını ve sırlarını bilirim. 

Şurasını unubnamalı ki, bir ka
dm daha ilk gününden kendisine 
Yakııan makyajı bulamaz. Bulsa 
hile, bu makyaj, mevsime, günün 
lnuhtelif zamanlarına, sıhhi vazi
Yete göre değiıir. 

Bir kadın makyaj'ını günün sa
•tlerine, zamanın moda olan renk 
leriııe, ı:nirti olup olmadığına gö
re Yapmalıdır. Latife ediyorum 
lanınaymrz. Bu ara§trnnaları yap· 
!llaaia her zaman vakit bulunamı• 

Loretta 

Yang 

yacağını da biliyorum. Fakat bir 
kadm, bu it için, hiç olmazaa haf
tada bir gün; dört beş saatlik bot 
bir zaman bulabilir. 

Evvela, bir kadınm muhtelif 
çeı

0

tlerde ve renklerde bir çok 
pudrası olması lazımdır. Pudralar 
pahalıdır amma, nümune kutuları 
tedarik etmek pek o kadar güç de-

ğildir. Hem, arkadaşlarınızdan: 
- A .. Biraz da bana versene .• 
Diye ödünç diye de alabilirsi

n· z. Bunlarla tecrübeler yapar, 
renkleri birbirine kanştırır, yüzü
nföıe sürer, araşhnr, nihayet bir 
tertip bulabiErs'niz. Ü&t tarafı ko
lay .. 

KiRPiK KLERIM 
Ben film çevirirken takma kir· 

pik takarım. Fak at başka zaman
lar takmam. Benim gibi uf ak te
f ek yapılı kadınlara uymuyor. 
Gözler'me siyah ri.mmel yerine, a
çık kestane renginde bir kozmetik 
sürüyorum. Sarı saçlıyım ve sarı 
saçlılara siyah rimmel gitmiyor. 
Kirp 'klerimi de kestane rengine 
boyuyorum. Siyah sürersem ba
kışlarımı sertleştiriyor ve auni gö
rünüyor. 

DEVAMLI BiR MAK1Y AJ 
Uzun zaman dışarda kalmak 

mecburiyeinde kalan kadınlar, ya· 
ni çalı~an veya uzun hir gezme~e. 
seyahae çıkan kadınlar , makyaj 
yapmadan evvel yüzlerine evvela 
biraz krem, ıonra yağlı b!r kırını-

zı ıilrerek masaj yapmalıdırlar. ı 
Sonra, pudralarından evvelce ter· 
tip ettikleri pudralardan bol mik· 
tarda sürmeli, üzerine daha koyu 
renkte pudra ve sonra da kuru krı-

mızılık sürmelidir. Eğer rüzgar 
ve açık hava kuru kırmızılık ile 
koyu pudrayı alıp götürürse, al-

• tında esas olan pudra kalır ve böy 
lece, süzülmü,, yorgun ve soluk 
b·r yüzle eve dönmezs=niz. 

Dudakları da §Öyle yapmalı· 

dır: Ağızı önce kuru bir kalemle 
çizmeli, sonra pudra koymalı. Son 
ra da çizgilerden taıan pudrayı 

temizlemeli ve üzerine, daha yağ· 
lı bir kırmızı ile dudakların tekli-
ni çizmelidir. j 

Bu fazla masraf değildir. Bir 
kırmızı dört ay sürer. iki tane a• 
lırsanız aek·z ay sürer. Bence, mas 
raf itibariyle aynidiı:, fakat mak
yaj itibariyle daha çok fazla lehi
nized· r. 

Sanki erkekler sigaraları için 
daha az mı veriyorlar? 

Miryam Hopkins 

lngiltere'de film ıanayii ilerli yor. Hatta Amerikaya rekabete 
bile bafladı. Daglcu F ayrbankı, Ronald Kolman gibi mqhur ar• 
tiıtlerden baıka az veya çoh ıöh retli diğer bir çoh artistler Ameri
katlan Lontlraya 'afnlaTak ortula kentlilerine lngi/iz filmlerinde 
roller verildi. 

Re.imde gördüğünüz güzel Meri Oberon'dır ve daha ilk /ilmiyle 
yıldız. olmuıtur. Onu altı kardı kral /ilminde gördük. Yakında 
göıterilecek olan "Donjuan,, lil minde de büyük Duglaa ile görece
ğiz.. 

Bir zamanlar yıldızı pek parlak iken ıon zamanlarda her neclenıe 
artık §Öhreti ıönmeğe bQ§lamıJ olan Klark Geybl mütebeNim ve 
mahzun. 



T~rlhten m
1

erakh b~hlsler 1 Hayvanlarda zeki var mı9 
• • Istanbulda ilk ışle- " 

r 
yen tramvay nasıldı Hayvanlarda hatıra,,nın 

Tramvay, ilk defa lıwıdaa doJı., ,.,.. deai&dea bua Oatllııdea sldil- bul un duğu lnkAr kabul 
:ı~~! ~:r ~ı:-.=et!:.!~an~ :~: =.w:~ ·:::ı~ı: etmez hır· hakikattı·r ' 
edildi. lcadmdan JS yıl sonra da donm.._ Ye tarihleri tunlardll"ı • 
Trenadında bir Ameriblı lnıil· 401 yılmda boiaziçi ve Haliç 20 • • , 
t~rede tramvay hatlan kurdu ve tün donmuıtu. 739 da Boiaziçi I BlrllflllMnıın tanltlı wuete~e ka tecrübelerde barvanm bulun· 
i§letti. Fransada ilk tramvayı Lu- battan bata dondu. 753 de Bolu• ~~ı:::yvanl'!' iUerİn· duğu kafeate mervaya ballı olan 
ba kurdu. Tramva;riarm elektrik· içine büyük buz parçalan indi. • ~.na. 1 tecrübelnen bir ip veya ıicim Joktur; yalım 
le 'şletilmesini ilk icat eden To- 755 de Karadeniz, Boiaziçi, Ha- ~tüı. Bııwiin tle 111ni meo- meyvayı çekebilmek için bir bu• 
vas Dvau Fort adında Amerikalı l~ Monnaranın timali tamam·,.. ı;a iiu • """""' etliyara: ton vardır. 
bir ameledir. le dond.,. 783 de ...ıar ..&ilden Ataiıdaki tecrilbede, haJY&n Techego odumda, bir 90k bu• 

lstanbulda aıf.wla ~kiltn yijz ad1JD ilerde donmut Karade- noktayı az~, Yuiyetln bir tonlat' olan kafeae ıirer Ye elinin 
tramvay ilk defa J849 yılmda, ,... msde bu parçalarmm ~zülmeai kumnu ıaremlyor. Fakat bittee • uzanamıyacafı kadar makta bir 
ni ·cadından tam 20 yıf 10nra itle- 0 kadar tiddede ol111t1ttur ki bu rilbt onu bili1or. Bunu ha~lıyor. banan yardır. Elini demir parmak 
meğe ba§lamıftır. Elektrikle itli- ptlrç&lar Boiuiçinia atzmda ı,:.,. Bur~d~ dotamhaç tecriibeaı har· lılctan uzabr, yatar; yatmıı olarak 
yen tramvay evvela ş.,.d-, IOlll'a blrı.lne yap...,ak qılmaı bir aet van ıçın ~k dw ıUç oluJ.or. meyvaJI :rakalamaia uirqır, :ra • 
Selanikte ve 1329 h~ri )'llmda da hal"ıai U.fbr. Bu tarihte insanlar nm ıaat böylece didinir; o aam• 
Jstanbulda lnırıddu. btanlNlda ye harvanlar, yürüyerek bofazm O na kadar Laıtondan bir fayda 18· 
tramva;m •lekıı-Ude pkit"'8tine bir tarafından öbür tarafma ıe- receğine akd erdiremez. 
bqlanmadan önce, Balkan harbin mitlerdir. Bu buı PNÇ&1-n, Saray Bu aralık dıtarda, kafeain etra· 
de b'r ıene fıtanbQI tramva)'lıı burnundaki eurlan bile yılmııtbr• fmı dolap.n Şempan.-ler mene 
kaldı Bu da b.yı=rlerin harp ..,. 928, 934 ele lttanbulun etrafmda- ile alakadar olmaia ve ona doiN 
naımda cephede kullanıhnaar ne- kl clesriz clomnuıtur. 1232 de Bo- yaklaımağ abqlar bqlamas 
ticeıi olmu§tu. Küçük bir elektrik fu0çl ile Haliç tunamiyle don- Eschigo birdenbire kalkar, meJ• 
fabr.kaııyle ilk elektrik tramyay muıhır. Bu a..t 1620 de de vuku· vasmı elinden almata yaldqan 
arabası i§letildi. Bu tramva7, ev• bubauı •1"l tekilde bu ıular don• genç arkadaşlarmm kendisine ver 
veli Tünel - Şi1li sonra Kar•k6y •Uftur· Ul68 da Boiazi~i ile Haliç diii intibah ile baıtonu yakalar 
Ortaköy •r.amda itlemel• bqla- 1atmen donmuttur. ve gayet mahirane, meyvayı eli-
dr. 1823 de Harç tunamlyle don- • nin yakalıyabileceği bir mesafeye 

• • • muftur. 1862 de de Haliç içlerine kadar çeker. 
lstanbJılcla ıörü1en r.nıml~r bu parçalan ıelmit, 1878 ele R• 0 Nuen ayni ter&İtte bulundula 

hemen h'ç bir memlekette görüf harbi eınaımda lıtanbulda ıiSrül· Sultan b>rldordan ıeçerek A zaman, elini asabr, acı acı inler, 
mem'iştir. En büyük yangınlardan ınemit eotuklar olmuı den'• b- ealonuna 10kulur Ye derhal B ka- hareki.tını takip eden miğahide 
bir kaçını sayalım: 1780 de çıkan narları tamamiyle donmuıtur. praı arkaımclan kapanır; tecril- yalvarır aibi bakar, elini ona uza. 
bir yangm lıtanbulun 7a"'"'' lttanbulmı en bUyiik kapalı eah beyi Japan, onunla beraber pen- br ye meyuaane kendisini ,._.. 
yaktı. 1831 de Beyollunda çıkan rmcı Yerebatan S.,-ayıdır. Vaktile cereye yanaırr; onu hafifçe ~ wrur. Yedi dakika eonra, ha. 
bir yangın, bu semtin yarnmı yak· Mayııtan Birinçi tetıine kadar alb Ye elinde tuttulu banam (ıaus) tonlar riSzüne iliıir; me)'Uıiyeti za 
tr. Bcyot;Junda :kinci bnyük yan· ay, Topkapı bahçeler'nin ıuyu hep maymuna rllatererek pencereden il olur; bir baston ahi' Ye &zendiil 
gm 1870 de çıktı. Bu yangıftda buradan giderdi. Burumm eıki dıtan atar. MaJP1un penc:senin meyY&JI kendisine dofru çeker. 
bir çok da inıan telef oldu. 1911de ieml Bozil'ka'du. Burada ilk aa· ~kliiiııdeıı •ola71 ı..nanqa M Bu teerObeler tekrar edlHnce haf"' 
Beyaztt•a çı1i:~ b1r yangın btnler- manlarda ~U1eyman,,m heykeli reye tltlftOfGntl bittabi ,erem••· .,.nt.,,. ~I lotıflftda lerW 
ce ev yaktı. Bu yangında Aksaray bulunmaktaydı. Makedonyalı Bo- P ... "'. kapanır k.,..... swı. bottonu yakalar Ye ..,.,.,. ""' 
bir kül yığını halinde kaldı. Bü- zil, bu heykeli er"terek kendi hey• taD B kapa1ıu im koridora es"- "fW• Bqtona be11se111iyn Ye f.,. 
tün Fat'h mahallesini yakan yüz• kelin; koydurmuştu. Sahnncm iç ve oradan C kapıeını asarak Hh- kat a111i ıaakaatl& kuHanılabile-
1erce caıni, binlerce evi harap e- usunluğu 140, gen"ttili 70 metre- çefl çıkarı l»aııam •rar •• INlur. Cflk, ttl, laf, UIUft mukaTn ıU.l 
den yangın 1917 de çıktı. 1921 dir. Sahrmcın içindeld ıUtunlarm Ani te:1Gbe daha ba•it i•ıihu" 111addıl" f'lllPMIM için lll•JYf.)1 
yangını Üsküd:ır tepelerini, 1922 yekunu 336 dır. Bunlar, her biri larda uau,affü olan bfr ditl ki" alaıak içQ, J&pdlllJf &lıtlerclir •• 
yangını da Haydarpaşayı yaktı. dörder metre aralıkla ve her ııra Pek lle tekrar edilir. Bu kl"9s ilanları pJlt mahlranl kullanır. 

• • • 28 sütundan ·barettir. llitunlar on m&JIDUD kadar aaunffak oldup. Sandal1e, maa " merdiYeta 
fatanbul deniz· tarihin 1m1hte- iki sıra üzerindedir. Sütunların u- nu ıöıtermittir. ile tacrilWer. -- Eler t..nanıp 

lif zamanlarında donmuıtur, Hat- nnluiu sekiz metredir. Alet iıtlmalh - ll•r .-P.P"' at.ak lttedlli .., çok ,.ukaekte 
ta bir tarihı. köprüdea Kaaımpa- "· A. Ok•ll ze ile aaeyYa NJemd• bir ••lr ı .. •• ,.111,_.. d~laaarak et t9Jf 

1:-'Jmiııtando l1111Uu RWJQUı larwn en bu11uk e11leıu:elerina.n bırı 
·ı sırtında ,,,,,, ,.....,., • ..,,,.. bir .,,,,.,. Mllt>!I bir ,.,,.,,,,_ ,,.. 

·l· n nörlllii110r. 

Mal~ llla'a/ıa biul .. de aldı, yürüdü. Fakat Amerikada tarlannı 
sliren rlltfinin bUe radyoıuntlan aynlcımaclıfını söylersek bizim 
bu luısıuta Amerikalılardan pelı uzak oltluğıunuzu herhalde kabul 
.daainW 

PUDtaklık o?ur •• tlolqa~ ilı al•11or •• athyarak on. Jolif' • 
oraclan çıbnaıJ~ bir YUİJtttl •l1or1a ınakada eri,aıtk için et• 
bulunurea tecrUbe1e tabi tutul&D r.fmda hul\IP&ft müt.harrik •tJ .. 
hayvan bupu aQC&k bir &tet •atı • dan iıtlf ado ed•bilir psl? 
tuiyle alabt!ir. Genç alb haJ'ftll tavuu tM.11 • 

Sicbtt, lp Ue tecrUltelerı - la • nen iki metre yüluek olaa 1111' o• 
ıit vak'alarda sicim ip aibi jletler dadırlar; odanm ortaamda tahta· 
meyvanm üzerine bağlı olup ta u- dan ppılmıı ve bir tarafı Kık 
cu kafes içinde iıe ip istene S met- 0,50 ıantimetr~ yükıeldiiinde bir 
re uzun olsun, hayvan derhal me- eandık vardır, Tavanın bir tarafı
ıeleyi halleder "derhal Taziyeti 

tetln°k eder ve ipi çekmel bqlar ;: :~;:.::.=:: !:ı.s:c~;~ 
ve hayvanın nazan meyva üzerin-
de olur. ip ite ittigal etmn.,, beyhude çalııırlar; fakat Sultan 

bu beyhude atl&1Q1-ra Jetebbüa 
Meyva bir ıicim ile batlı olur bile etmez, odanm etrafmda dö.ı 

ve &teki ucu ıempanzeı\fn bulun • 
dulu kafete kadar manına ha,. • 
vanı fatırbnak için daha 1'ir kaç 
tane bot ıieim. illYe edilir, ve uç• 
lan meyvaya yakm olarak bırakı
l:rr. Bir insan derhal ucu meyvaya 
ballı olanı çekmele baılar. Hal· 
buki tempanze 'bütün ipleri blrer 

ner, aaııdılm yanında durur, onu 
yakalıyarak maksada doğru 8Ü· 

rükler, üzerine biqer Ye atl'"1'ak 
meyvayı yakalar. Ot,ki hayvanlar 
ıöılerini meyvaya dilnnitl•r ve 
ıandıiı ıörmemitlerdir bile •••• 

1 
birer tecrühe eder. MeyYaya ballı 
o'lmayan bir ip ola o zaman may-

Baıka bir tecrübede Sultan o· 
dada yalnızdır Ye meyYa daha 
yüksek bir tavana aıılmıfhr; yer· 
de yanyana ild ıandık ve bir kaç 
baston vardır. llk8nce Sultan eli· 
ne bir baston aldı ve bununla mey 
vayı yakalamağa yeltendi; mu· 
vaffak olamayınca kızdı ve duva· 
ra tırmanmala çalıştı nihayet yo
nıulnca iki ıandıfın yanmda b11'u
nan bir masa Uztrlne oturdu. Et • 
rafma bakındı ciddiyetle diittinen 
bir adam gibi batını katıdı; he
men masadan indi, bir 1&11dık ya· 

' ' nıun onu çeker veya çelanes; eler 
meyva ile ip arunıdaki fuda eok 
iıc çekl61ez ıı iı &4'ker. 

-ıi" o ''"" e ~~ 

~~JJ 
Butonlarla tecrübeler: -Bat-

kalıyarak meyvanm altına 1'oydu 
Ye eline bir buton alarak üzerine 
bindi •e bu euretle meyvayı düşü· 
rebildi •• Erteli ıünU butonlar or • 
tadan kaldmldı, eandıklarla bir 
mata ve ID9JY& yerlerinde bırakıl· 
dı, Bu mua nvelki tecrübede biç 
bir rol oyaa•amıfb. 

Sultan me)'Yaya doiru bir ıan
dık çekti, ve gözle mesafeyi ölç· 
tü Ye ...... üzerine binmedi; çünkü 
binecek ola meyvaya yetiıemiye
celcti. Bunun üzerine nazarı, ikin • 
el eandıla iliıti, onu da çekti ve 
pek becerikıia bir biçimde ötekiıi· 
nin UıtUne ko,...ala yeltendi. Bu
na aauvaffak olamaymca müthit 
bir öfke buhranı ıeçircll. Yavaı 
yavq lfkeıl ıeçti, lakin bir vazi• { 
Jet aldı Ye o zmaan masayı gördil 
Ye ne ite yarayabileceiini takdir 
etti, onu çekti; fakat üzerine o ka· 
dar çabuk binmek iıtedi ki masa 
devrildi; bunun üzerine bütün ce
saretini kaybetti ve artık devam
dan vazıeçti. 

Batka bir tecrübede maea yeri
ne bir m"'diven konuldu. Sultan 
bir bç aani7e Jç.riıinde merdive
ni yakaladı ve fakat bir adamın 

yapacafı ılbl merdivenin yukan 
nihvetlerini nı•JV•Y• ,.Jlgı bir 
yere dayıyac:Q yerde onu 111oyv .. 
nm altına unudt bir nsiyette ıe
tirdi,....yan dinlrlerinden blriıinl 
borlu 'boyunca duvara tatbik eltir 
bu mlnzeneais merdiYen Uzerine, 
kendi çevlkliilnden lıtifade ede
rek bindi ve meyT&YJ yakaladı. 

Sultan bir defasında aandık, 
merdiven yerine bir insanı kendi· 
ıine ilet etti. Bir teerübecle Suttaa 
myvanm altına andık, 1andalye 
ve merdiven koyabilmek için u • 
zun zaman çalıştı; muyaffak ola• 
madı, ve meyqa ol,catı bir anda 
odada hayvanı takip eden müşa • 
hit hayvana doiru il~rledi; birden 
bire ınaJQlun ııçradı ve mü9ahidin 
elinden tuttu ve onu meyvaya dol 
ru çekmeie batladı; müşahit bu • 
na m11vafakat etıneyince hayYan 
öfkesinden kudurmuş bir hale gel• 
dl. Sonra y&Yaf yavq ılildbıet 
buldu, tekrar müşahide doğru n~ 
ledl, onu meyvaya doğru çekti; o
mızlanna bindi •e meyvap 1aka• 
ladı. Bundan tonra yapılan tecrü • 
belerde hayvan daima ayni kolay
lıkla meyvayı almak için mlip.hit;.. 
ten iıtifade etmek iıtedi. Müşahit 
rıza göatermedikçe hayvan müt • 
hit öfke buhranları geçirdi. Do
lunbaç tecrübesinde, baıton gibi 
lletlerin kullandmumda, topog • 
rafiniJı v~ batıranm büyük bir rol 
o:rnadıiıJU ı&rdiik. Yukarda balı
ıettiğimiz sandık, 111ua ve merdi· 
ven hayvaıua buJgaduğq odada 
buhısımuyor.. lflApanze meyva)'I 
yabliamak İGİJı 'UZUP miiddeı ~ • 
hıır, muvaffak olamıyacaiını an
layıQCa ilkemleyi ,.dıp, mer~ive 
ni habrlar, derhal Jq,ridora kotar. 
Bunlardan biriıini fakalar Ye üze. 
ine binerek meyvayı yakalar. Bü • 
töıı bunlar hayvanlarda habranm 
bulunduiunu iıılrAı' edileıpi7~ 
l>ir ıqrettı ispat eder. 

ProfeaUr 
Muatafa Santur 



l afta ık radyo prog;~; ı . .---~~ 
27 Blrfnclklmm 1934 HABER - ~frpım Poıtaa 

1'0 A;rınci Klnun Pazar I PaN hayatı. ıı Mzıer. 11,30 Haney To- / \..::: 
ISTANBUL ı mumm fdarulııde bOyWr konaer. ı ~ 
18 Çay aaatl: otel Tokatll)'aDdan na- 114 Kba. BERLIN. BM m. @ ==.,:....,..;r-' 
~UJ~k:~~~ U~~~~~H,~~~~-~-a~-----~---~~~--~~~~~-~ 
l>Unya haberleri. 11.40 KJtar orkutrur. (Vu l!:ucb gafaelt) lafmll akeç. 21 Sollat Bayrak yarışı ve q, _ il. d 
20.10 Ziraat Veklletı namına tuınterana. komert " karqık orkeltra konııert. 23 '1-Ullfftası pfff en-
~ ı:~~ı:-:::ıc~~~ı.ı~r:e:: Haııe:;r·K.:·2:::p~~.er1.MG m. yeni bir rekor H- -k mi-- - · küf• •• 
22 

r;:;°K~ ;:=A:r~=:- 18,4:1:rp~~ı':ne:!.ru;9.3~8' 1~!:::: Ankara Atletizm klübünün a e ere ur ve 
18 PopUler Leh muafkf& ıı Mzler, 20 Macar p.rkılan. 21 Mzter. 21.315 Kll- programlarına, onların bu uğur • 

20.2() Pll.k. 20.30 Hatif Viyana mustldal. sik operalardan. 23 Haberler. 23.215 Yay- d f d ki · k ı A 'tıııl k k 'tıııl l 
22,tO Haberler. 22.20 Konlerans. 22,28 lı AZiar koneerl. 24 Salon mualld.ıd. M,415 a ~r e. ece erı zamanın ıy. • agım o an agız 8I'J 
Lenıbergten: NeteU popWer eentonlk kon. çingene mustkfaL metine ınanarak yapbldan bır 
.... an Khz. vtvANA, am m. davet üzerine Ankaraya büyük 

118 Kils. PRAG, '10 m. 18.10 Şen hlklyeler. 18.315 PIAk. 19.28 bir heyecanla gittim .• Bu klübün 
ıe Anonim OYorakm (IA Dtalbe et Cat• Radyo orkealr&m. (Max Bcb!Snhı>rln ldare-

lıoe) operaa. 18.30 Almanca neşrtyat. 20.30 stndel. 21 Haberler. 21.10 Harpa ne p.rkı- büyük bir himaye göreceğini ve 
!Şen p.rkılar. Sözler. 21,1" T T 21.30 Fi- ıar. 21.415 Edebiyat. Muatld. 22.48 Haber- evvelce de yazdığım gibi her 
lannonıntn 9etlfonl1r konaert. 23 Son ba- ler. 22.M Dana. 1 Budapeşteden nak1l. b 
berıer. 23.20 P1Ak. 2uo Caztı..'Uld. 950 Kbz. BRESLAU, 118 m. hangi ir mani çıkmazsa mutla· 

178 Khz. MOSKOVA, 1n• m. 18.015 Bando muztka. 19,08 Ber11nden ka muvaffak olacağına batti İ· 
11,115 PopUler kouer. 12.115 lıwec: net- nakli. 21 Yent sene neşriyatı. 23 Haber- man bile etmi•tim •• 

rt)ab. ıs lngillzce. 18,80 lırpıınvnı vdvtlL ler. 23,30 Danı mualkl.ıd. ~ 

lO.so ICanşrk konııe1 ve dana. 21 Milli mu- 2 ı•·fncl v ı-un ~,.r.,rmba Ankaradaki bütün klüplerin 
•ılrt 22 MuhMlt d111erıe neşriyl\t ı2s Kb. VARŞOVA, ıs.ıs m. de yardımına mazhar qlan Atle • 

PARIS, (K1M dalp) 19 m. RI 18 S h be Un k 1 d 1° ""' K 
s u r ~r 1 ıı.nn an. "·-" on- zim klübü tehir içinde büyük bir 

14 Kon~r nakll. 115 Haberler. 1S,30 terans.. Pllk. 18,SS Plak. 19.!50 Spor. 
~llzce haberler. 15.415 R!h1L 18 Ko- Sözler. 19,115 Kuartet konseri. Sözler. 21 sokak b:ıyrak koıusu hazır 
lonı hayatı. 16.115 S!Szler. 17 Konaervatu- Vlyanadan nakil. Sözler. 22 Chopln kon- Jamıt ve bu müsabakaya 
l'ardan naklen konaer. aerl. 22.so Konleran1 (Esperantocal. 22,40 

814 Khz. BF.Rr.IN. 11q1•m. Şarkılar. 23 ReklAm konseri. 23,18 Dana ismet fnönü, Şükrü Kaya 
18 Spor. 19 Skec:. 1930 ~ muaık!- mualkfaL gibi memleketin en yük-

11. 20 Piyano fantazllerl fSchulT'ann.) 20, 111 Kim. PRAG, 470 m. k "d ·ı • ki d 
80 Spor. 20,80 Mllöckerln IDer Betteltu - 16,1515 Senfonik caz. 17,415 çocuk tfyat- ıe 1 arecı erini getırme e e 
dent) operuL (Berltner Stata operadan ro8lı. 18,30 Pll.k. Mzler. 18.!50 Pll.k. itin kıymet ve ehen.µniyetini bü • 
llaklen). 23 Haberler. 23.30 Dan& Amele programL 19.20 Almanca program. yütmüt oldular •• 

M."S Khz. BUDA l'l'lŞTE. MI m. 20 Haberler. Pllk. Konferans. 20,30 Ko-
18Bertha salon orkeııtraaı. 19 tnJteDe ro konseri. (Operetlerden). 21.!50 Edebi- Günün en kalabalık saatinde 

takrmL 19.SS Kadm. lUO Nlklyeler. yat. 21,55 Jeremlyas orkestruı. Son ha- kırktan fazla atletin tehir içinde 
20.20 Pfvano retııkaU"1e p.rkılar. 21 Rad· berter. 23,115 Esperanto diliyle operet mu- 1 
Yo ttvab-osu. 2 Bernard Se.lon taknnL 22, atldsl. Frana1zca baberler. kotutma an memlekette nadir 
CO Haberler. 23 Aakeı1 bando. 24,115 çın- 173 Khz. MOSKOVA. 1714 m. görülen hareketlerdendir. 
rene musikisi. 17.30 sısz1er. Borodln tıeırteıerln&n Bayrafı Samanpazarma ilk 

159' R"ıL vtYANA. iM m. parça.lar. 19,30 Ko'koz neşrl~·atı. 21 Sen· 
18,10 P1Ak. 18.40 Gitar oda mwrl1dıd. fonlk komer naklf. 22 !ıılubteltt cııneı1e nq- ıötüren ben oldum. Oradan Ha-

~ler. 20.20 Haberler. 20 so ıstramıtan riyal. • kimiyeti Milliye Meydanına da 
Lebara '.k:\Mrl adlı radyo popUrlıd. 22.015 PARIS. (Kma cla1ıral 19 m. 88 z· •d• B' • Ş k 
8entonlk komer. 22.30 Haherler. 22.!50 H Haberler. 115 Haberler. 15.SO tn- ilk götüren ıya 1 ı.. iZi ev İ, 
ICoruıerın devamL Sözler. 24 Barkuarlett. glllzce haberler. 11 Sözler. 11,115 Parla Galib Hakkı takib etti •• 
1 h"teden nakil. Hayatı. 18.SO Kanı,ık konser. Alb dakika kırk saniye süren 

91\ft Khz. BRE~.A1T. 1111 m. 814 Khz. BERi.iN, iM m. 
17 Hatıt mustkL 19 Muhteılt. t1 ncra- l8.40 Yaşhlara llJIOr. 19.015 Kadm. 11, bu müsabakada hisseme üç daki· 

ebtın Jo1antel adlı musiktll kGym temaıu. ao şarkılı ve muatld1L 20,40 Habforler. 21, kadan biraz fazla bir ~man 
2a Haberler. 23,SO Dana. lO Sar blztmdtr. 22,15 Ne,ell orkeatra kon 
81 rfr'rr· Kl"un Pazarteel eert. 23 Haberler. 23.20 Mozartm keman 

tRT A 1'"1'tlt. : eserlerinden. 2' Operet ve eesU f1lmler • 
18 FranstZca aera. ıs.sn Pll1r orkee- den. 

tran. Ha.tlt mustkf. 19.lW otınya haber· MI IDac BUDAPl"..ŞTI!:. 550 m. 
lert. 20 tJntverııtte namma konfı>nına. 21, ıs Orkestra konseri. 19 Ders. Pll.k. 
115 AnAdolu aajnst ve borsalar. 21 SO TO.rk- 19,55 Hlklyeler. 20.30 Operadan nakil. 23. 
09 8'11d8 daDll mUlllldllL lla7&D ~ tla. 80 OUIJ t .................... --'-'--1 • a 
2 Radvo caz ve tan~ orkestruı • Gece myatldal. 

tıs K1a. VAR.4'0VA. 1S45 llL Hı Kh~ vtYANA. am m. 
18 Piyano konaert. ltt215 S3S1tt. 18 88 l8,05 Yeni Viyana mwdkfıd. 11 Pllk. 

SaJnn muıdklaf. Mzler. 115.115 şarkılı kon- 19,215 Muhtelit. 21 (Uç ffmal ayım> lafmtt 
aer, c;oc11k neır.rlyab. 20 Pt"k. 'ZC'.2& Ms· ptyea. 23 Holzer tdarestnde radvo orkes-
ler. 22 Senfonik knnııer. 23 ReklAm kon- traat. 23,1515 Haberler. 24,115 Sözler. 24,215 
eerı. Pll.k. 24.35 MazurkL ı Ydbqml PWL 
lebrlk ve mUdUr Chamlce la.J'lltmdım -'Szler. 9!50 Kils. BRE81.AtJ, IUI m. 
Cbopm havalan. Ulllt mart <Şimal! Ame- 20 Sözler. 20.40 Hıtfta haberleri. 21 
rtltaya nıı.kll fçtn). 1,26 Dana. 2. Şen eml.9- Haberler. 21,10 Saa.r. 21,40 Stutgrattan. 
>'on. 3 Dana. 22,18 Halk danalan. 23 Haberler. 23,315 

88" Kh., PRAR. 470 m. 
18 10 Sözter. 18.20 Pt"k. '" 25 Mz'ler. Dana mustklsl. 

ıs.315 P1Ak. ıus vtyotonBel konı-.rı. <Pi· 3 •k'l'cı _._""" Persembe 
hno refakattle emıatlarl Sllzler. 19.20 Al• iti Kb. VARŞOVA, llltS m. 
manca neşriyat. 20 Haberler. 20.10 Pllk. 11,45 Hıı.nt muafld. 17,415 Mzler, lS 
20 30 Ml'lnovıkl orkestrası. 21 Noel revO• Nakll. 19.115 Sonat'ar konseri. 19,415 Söz-
111. 23.30 Son baberler. 23.48 Pl"1l. 24,0IS ter. 20 Pllk. AktUallte. 20.30 i'll.k. S!Sz-
Y _ _ _ _. Hall s. B. C. cas ler. 21 Hatif muafkf. 21,415 Haberler. ve 
W<JUdradan nal<lf'TI Haıın 
Clrkeatraa. 1 Ptlk. ealre. 22 Senfonik konser. 22. tl5 Konte-

ns KM. MO~KOVA. 1114 m. !'&DL 23.15 Dana. Sözler. 24,05 Dam. 
lS.30 Mnıdld nqrlvatL 19.30 ICotkos 118 Khz. PRAG. 470 m. 

Programı. 22 Muhtelit dnterde "~~yat. 11.1515 Askeri konser. Mzler. 17.ISS eo-
P \ RtS. (Knıa daJJS) 19 m. RI cuk konseri. 18,20 Yuıtoalav romansı. 

14 
Konser naklL 115 Haberlf'T. 19.SO lS,40 PIA.k. 18.ıss Almanca neşriyat ve ha-

İn'1'lzce haberler. 16.!S Denlzıillk. lT berter. 20.10 Pllk. R\J.lc;& ders. 20,30 
l'ono guet. 11,35 Parla bayatı. 11 . .e Or- Koro konseri. 21 Noel muallan. 22 Ha-
k.ıra konseri. 17.4S Spor haberleri. berter. 23.115 Senfonik caz. 

114 KM. BF.RUN. 1111 m. na Khs. MOSKOVA. 1714 m. 
18.30 Pllk. 19 Neşeli notalar Cprklbl lT,30 Partl. 18,80 Kızılordu için kon-

21),415 GGbbeta taratmdan konlerana. tı Ye- tel'. 19.80 Kolkm nqrtyatı. 21 Karıfık 
ld -.ıe tçtn k&nflk mualk1 nqrlyatı. (a- konser. 22 Mubteltt dlllerde l&zter. 
1-Jı 4,30 a kadar.) PARIS. (KJBa clalpl 19 m. 88 

U,115 Salon kuart.ett. 19.15 l!lakl mee- H Kanser nakil. 115 Haberler. 15.30 
1lt ıtlnler. 19,80 Opera orl<eııtruı 20.115 tnıttıtzce haberler. 15,415 Muhtelit ııözler. 
ıtan.ııc neşriyat. 21 1934 15eneslnln me - 15,:SO Spor baberterL 11 Sözler. JIS.30 
taktı p1Ak zabıt1an. 22.20 Haberler. 22 SS l"enderln idaresinde eentonlk konser. (Ko-
t'lnıtene takrmL 23 kartflk yılbql nepi- zart Rathaua, o. Replghl. 
Jatı. 814 Kh. BJl.:RLIN, iM m. 

191 1(1tz. vtVANA. iM m. lS,SOOpera parçalan. 19.SO ~k 
17.SS aŞrkth eoruıer. Mıoıler. 19 19S4 neşriyatı. 19.30 Muhtelit. 20 Piyano ııo-

& bir bakı.. 19.25 Yeni ııeneye •eda 191515 nattan (Pfyano not.) 20,40 Haberler. 21.10 
lohan strauaınm (Flederm&ua) fYarua) (Saarland - Saar1and) lahnll 'lkec. 21.45 
Ol>erett <Vlvana operumdan nakili 28 Ha· Vals mualklaL 23 Haberler. 24 Dana mu-
lıert~. 23,2o Apotlodan n&k1en yılbaşı Def- atldaL 
rtntı. 24,1515 Birkaç aöz ve yenl aeneye si· MiS Kbz. BUDAPEŞTE, MO m. 
rte. 10$ Apollodan naklen devam. ıs Ziraat. 18,M Hatif mualkf. 19,:SO 

9.'Mt Kim. BRESLA u. ıuı m. Deri. 20,20 Piyano refakatiyle p.rkılar. 
17 Karqııc l8D nep1vat. :Muhtelit lftz- 21 Amele. 21,30 P:Ak. 22,40 Piyano mu· 

ler. 20 Koro konaerl. 20,45 GGb~lı tara- alklal. 23,20 çingene mualldal. 24,10 
fından konferana. 21 yılbap nefrlyatı Dana. 
<Ber!tnden Dakll), 19! Kltz. ViYANA, 501 m. 

1 fld,.cf "l"U.. Sah 18,30 şarkılar. 19, Kuhte1lf. 20,0S 
hl KJa. VARŞOVA. 11145 m. Haberler. AktUaflte. 20,415 Aaker p.rkı • 
18 Dana. sazter. l9,0l5 Hatll mUllld. lan. 21 Aakeı1 bando. Sözler. Haberler. 

lt,45 Sôzler. 20 Hatif musiki konaert. Ak- 22,30 Brahmsm eserlerinden konser. 23,30 
tclaılt ite. 20.30 PWc. 20,45 Haberler .., 21 Haberler. 24,05 Dans. 1,115 PlA.k. 

obert. Stolzun (Bir tek gece) isimli ope- 950 Kbz. BRESLAU, 118 m. 
~- tenuıUL 28.18 Rekllm konaerl. 23,30 1T Untveralte. Jlubtellf. 18.1515 Akttı· 
-.ııa. 24 MEier. 24,0S Dana. alile 19.20 Kuartet konseri. 19.50 Haber-

175 Kba. MOSKOVA. 1714 m. ler. 20 Untveralteden. 21 l'rankturttan. 
lT,30 Parti programı. U,30 Km!ordu 21,43 Sentonlk ba'et (Radyo orkeııt.raaı.) 

::'c.Yatl. ıı.ao Ko'kcıs Defl1yatr. 22 Al· ı 23 Haberler. 23,28 'nyatro. 23.40 Dana. 
1-enk~ 28,os l'rNımıca. 24,os ..._ 4 ıa,ırc' Hlnu" 'uma 

,,.. Dl IDa. V ABŞOV A. 11145 m. 
l'A.Bts,. CS- cWcal 11 m. 111 18,15 Oda muaDdal. lS,:SO Sll&ter, 11, 

...:• Koaatt naklL 1-3 Haberler. lngS - 15 Pfyano konseri. Sözler. 20 Piyano Ue 
......... U.• l>mla UW 1a.GO fU'Jalar• AktOaJlte. 20,80 Dw pWdan. 

dütüyor •• 
Bu kadar kıaa ıüren bir it için 

Ankara ya gittiğime pşanlar 

bulunbilirse de davet ettikleri 
tehirde beni müsabakadan son • 
ra ilci p. pbua lnralsaa Zip • 
nın ortadan tebahhur etmesine 
de asıl ben hayret etmekteyim .• 

Bana oynanan oyun her bal • 
de kotuıu Ziyaya kazandmnıt 
olmaklığmıın mükif atı idi.. On 
dört senelik atletizm hayatımda 
bunu da yeni bir rekor olarak 
kabul etmekten başka çare yok!. 

Besim KUSALAY 

Bu haftaki maçlar 
Bu hafta birinci devre lik 

maçlarının en ıon tehir edilmiı 
oyunu Anadolu • Beylerbeyi ile 
üçitncü kümeden iki maç yapıla • 
caktll'. 

Bu maçlar hakkında mmta -
kanm tebliği 9udur: 

Teblf6 
İstanbul Futbol Bqkanbğm • 

dan: 
28-12 -1934 Cuma günü 

yapılacak lik yanımalan: 
Betiktak alanmda alan göz • 

cüs"i Kemal Ocer. 
F eneryılmaz - Sümerspor aa· 

at 11,15 hakem Nuri Bosut.. 
Karagümrük - Doğanıpor 

ıaat 13, hakem Sadi Karsan •• 
Anadolu - Beylerbeyi, saat 

14,45, hakem Ahmed Adem .• 
.. .. .. " .. _ ......... _... .. _. •• 1 ....... -.._..., 

Mubtellt. 21,15 Filarmoni tarafından een-

fonlk konser. 23,30 Şllrler. 23ıl0 Reklbı. 

24,015 Dana. 
838 Khz. PRAO. 470 m. 
18 Kuartet konseri. 19, S<Szler. 19,10 

Amele. 19.20 Almanca neşriyat. Haberler. 
20.10 Romana havalan. 20.so nana. 21 
Kuartet. 23 Haberler. 23,115 Plak. Ruaça 

Haberler. 
178 Kbz. MOSKOVA. 1714 m. 
17,SO sazter. 18,SO Kızılordu için kon-

9eJ', 19,SO (YENl TURKlYE) lıılmll kon
ferans. 21 Çek mualklsf. 22 Muhtelif dil· 

terle konferaıı& 
PARIS. (Kısa c1a1p) 19 m. ft8 
H Konser. 115 Haberler. 18.30 tngt

llzce haber'er. 16,40 Den1S haberlf'rl. 115,50 
RevU. 16 Parla eğlenceleri. 11.10 Parth 
hayatı. a 18,30 Kanflk orkeatra konaerl. 

814 Kim. BERLlN. 118 m. 
l 7 Orkellr&. 19,30 Rlchard Strau.un 

eaerlertnden f&l'lalar. 20 lıUzah. 20,40 Ha
berler. 21,10 (Eln Hauptmann erebert du 
Buch) akeç. J Yeııl Alman bmteleıt. 28 

Hakemlere küfretmek, bizJe 
en iğrenç bir spor modası olı;nuı
tur. En okumutundan, en cahili
ne kadar, ıpor alanına gelen se
yircilerden bir kısmı taTaftan 
olduklan takımların mağlubiye • 
tinden, veya muvaff akiyetsizli • 
ğinden duydukları hiddeti yen • 
mek için, ağızlanna gelen her 
küfürü, hakemlere savurmak • 
tan hiç çekinmezler. 

Bu bizde o kadar taammüm 
etmiıtir ki, adeta tabii bir adet 
halini almıtbr. Ve çok defa hiç 
mana yokken keyif .olsun diye, 
hakeme küfreden seyirciler bile 
türemisdir. 

• • • 
Hakem, zevk duymak için 

maç idare eden, iki taraf m hak
kı birbirine geçmesin diye, bir 
buçuk ıaat kotan, didinen, ve 
netice ile, kazanacak taraf m 

sevinci, ne de kaybedecek ta· 
rafın hüznü gibi hiç bir alaka • 
ıı olmıyan, işin sonunda da. yüz· 
de doksan dokuz, dost değil, 
dütman kazanan, ortadaki 23 ki· 
tinin, en fedakandll'. 

HakelT'lik yapmak keç!boy • 
nuzu ç' f 1emeye benzer. Bir 
damla bal için bir çuval keçiboy 
nuzunu emmek lazımdır. 

• • 
Hak- de, h..k• jihi ln•n

dır. Ve her insan gibi, bazan ya· 
nılabilir. Fakat bizim seyirciler 
bu yanrlmalarda mutlak bir 
kast ararlar. 

Bunun kast olmadığım bilse· 
ler bile, kendi kendilerini alda • 
tırlar. 

Çünkü hakeme küfretmek la
zımdır. Bu da onların ayrı bir 
zevkidir. 

• • • 
Lağım kokan bu küfürbaz a· 

ğızları, yazı ile, efendilik ile ka· 
patmanın imkanı olmadığım bin. 
bir tecrübe ile anladık. 

Benim görütüm ile, bu işin 
düzelmesine tek bir yol vardır. 
Devlet kuvveti.. 

• • • 
Her maça, emniyet müdürlü· 

ğü yüzlerce polis yollıyor. Res
mi elbiseli bu memurlar, halkın 
yalnız, oyun meydanına girme • 
mesine bakıyorlar .• 

Halbuk, her maça bir kaç ta 
ıivil memur yollansa, bunlar, 
tıpkı seyirciler gibi halkın arası· 
na otursalar ve mesela, herkes 
sessiz sadasız oyunu seyreder • 
ken, birden gırtlağı yirtılasıya, 
(Kahrol hakem!), (Alçak ha· 
kem!) diye bağıran tek bir in • 
aanı, kulağından tuttukları gibi, 
alandan dı,arı atsalar ve küfü • 
rün derecesine göre de hftkemin 
mukaddesatına kadar tecavüz e-

'"''"""''"""""""""•"'_11_1 --••ıı ..... uww•••••• ..... •111nt•""'"''-""'"'tt11t-
Haberler. 23,30 Tbeodor Fontanenln haya
tı bakkmdL 

5-115 Khz. BUDAPEŞTE, 560 m. 
18 Spor. 18.40 Clmbal komerl. 19.10 

stenografL 19.40 Spor. 20 Gitar muslldat. 
21 Konferans. 21,SO Keman kon~ 22,115 
Haberler. 22,315 Opera orkeatraaı. 23,:SO 
Pllk. 24,20 Salon orkestram. 

15~ Kbz. vtYANA, 501 m. 
18,20 Amerikan mwılkl.ıd. 19 10 Spor. 

Sözler. 20,015 Haber'er ve ııalre. 21.0& 
Oırvald Kabaatanm ldares!nde büvUlr aıenfo
Dlk konser. 23,20 Orkestra. 23.SO Haber
ler. 23,80 Konaerlıı devamı. ı Kuartet 
komerL 

dildi ise, bir zabıt tutsalar, emi -
nim ki, bu it çok, pek çok ıslah 
edilmit olur .. 

Polisin, müdahale edemiyece
ği bütün bir tribünün, bet yüz, 
altı yüz kitinin bir ağızdan (Yu
ha!) çekmesi gibi hadiselerdir 
ki, bu da pek enderdir. 

lıin aslını teflcil ec'en, 
münferiden yükselen seslerdir .• 
Ve bunun önünü almak, bir se • 
ne, iki ıene polisin aarfedece~ 
emekle kabildir. 

Bence it Kroıtof Kolombun 
yumurtalı kadar basittir. 

Bir vatandata, diğer bir va • 
tandaşm tecavüz etmesine mani 
olmak vazifesi ile mükellef olan 
Emniyet müdürlüğü, bu bıuit ted
birleri, önümüzdeki ilk maçta 
almalı ve elbirliği ile spor i,leri· 
nin en fedakar insanları hakem • 
lere, yapılan bu İğrenç tecavüzle
rin önü almmalıdll'. 

Kuvvetle ve emniyetle iddia 
edenm iri, bizde, Avnıpadaki en 
büyük maçlan idare edeceok fev -
kalide iyi hakemler yetiımiıtir. 
Ve yetitecektir. 

Bir (Avusturya. Macaristan) 
bir (Fransa· ltalyan) maçını 
mükemmelen idare edebilecelc 
hakemlerden bizde bir tane de • 
ğil, bir kaç tane bulmak kabil -
cltr. 

Batta Bay Nüzhet ve Hamdi 
Emin olmak üzere birkaç eski 
sporcunun himmeti ile bir bu • 
çuk senedir Türkiye, bilhassa 
lstanbul hakemleri, bilgi nokta· 
11ndan en yüksek bir dereceye 
çıkmışlardır. 

Fakat bütün bunlara rağmen 
bizde meıela bir (Fener · Gala
tasaray) bir (Beıiktat • Fener) 
hatta bir, (Beylerbeyi - Karagüm· 
rük) maçım iki tarafın da mem • 
nuniyetile netit:elendirecek, ma • 
çı hiç ıaşmnadan idare edecek 
hakem zor bulunuyor. 

Çünkü: Evvela oyuncular 
futbol kaidelerini bilmekten çok 
uzak kalm111lardır. \ 

Milli takımda bile sene1eI"Ce 
oynamıt en methur oyunculan • 
mız, hali alaturkalıktan kurtula • 
mamışlardll'. 

SeyiI"Cilerin mühim bir kısmı 
bilir, bilmez, boyna yayğara ko • 
panr, hakem~ küfreder. Ne 
bahasına olursa olıun işin mut -
laka kendi takımının galebesi • 
le bitmesini ister. Mağiübiyeti 

hazmedemez. 
Ve elbette ki, hakem (anan 

güzel mi?!) diyecek kadar insa· 
nın en mukaddes tarafiarma do-
kunan küfürler İf'İten, ve en ni • 
bayet bir insan olan hakemin 
sinirleri harab olmaktan kurtula· 
maz ve çabb çalacağını ptınr. 

• • • 
Bu gün dünvada en a,ağı de· 

receye düten futbolumuzu iler • 
)etmek istiyorsak, evveli oyun • 
culara top oynamak kadar da ni
zam öğretmeliyizdir. Ve bllhaı • 
ıa.. lağım kokan küfürbaz ağız· 
lan mutlak 1Usturmahyız.. 

Bize biraz pahalıya mal olsa 
bile •• 

luet MulaiJJin APAK. 
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,-=-=n::::. • 41 :::::::m:a: 'ı 

il Seksulin ~ ı H E R K E S i N B E G E N D 1 G 1 VE H E R K E S 1 N A R A D 1 GI 
:: :: 
:= :: 

il Ad~~: ,;:~~lifl ~ MUHTIRALI 
ı: •. 
u Dermansızlık ~i 
~ ~ 
~ " :i Vücud ve dimağ yorguo'u&undn F 
~ h 

:: Pek mües!Iİr ve emin bir iliçhr. ~ 
T RAGIP • 

" ~ ı• .. 
i! Kutusu 200 kuruştur:~ .. .. 1935 Yılına 12 Yaşında Giriyor 
ii BEşiR KEMAL - !~ 
HMAHMUTCEVAT;; 

il Eczanesi S:rkeci lstanbul !! 
\..=aa:::::::::: • 41 unr .. --.:J 

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da en özenli ve en doğru takvim 
ve heyet bilgilerinden başka herkese gere~i olan genel bilgileri de 

içinde bulundurur. Ay başlangıçlara ve sayılı ulusal günler 
lstanbul rasathanesinden aıınmıştırJ 

DIŞ DOKTORU 1 
Ciltli Fiatı 35, Ecza Fiatı 25 Kuruştur. 

übeyt Sait Kanaat Kütüphanesi 
Fatih Karagümrük tramvay 

durağı, No. 4 
') •• , :· r !' f> •• .f , ~ 

Krem Bılsımin 
-Kanzük-
Y egane ciddi gü

zellik kremidir. T e-
ninizin daimi taze 
liğini Krem Balsa
min ile koruyunuz. 

Kaun lkSOrü~ 
suru~u 

BilcOmle ökıDrü\c:, ~&iüı nez 
e lerile hat •e müzm o kasabat 
ltibablarıoda, zatüreye ve zatül· 

cenb Ye boğmaca öksürilk lerinde 
çok faideli bir ıurup ur. Göğilı 
lerı zayıf olanlua da ayrıca tav· 
ıiye olunur. Her eczanede bulunur. 

·-~~----~ ... 11111111 .................... - .... . 

Tayyare Yılbaşı Piyangosu 

1
v:-n, KiTAPLA?I 

1934 1 1938 lYan Tarpnief 
YILBAŞINDA ZENGiN YILBAŞINDA ACABA KiMLER in 

OLANLAR: ZENGiN OLACAK?...... 1 Meıhur eseri 

1 - Çatalca ortak (19) köylü. lLK BAHAR SELLER 
2 - lzmirde ortak (10) köylü. Çeviren : 

3 - Dörtyolda Süreyya •e Ziya. , Simi zade Siirena 
4 - Samıunda fotoğrafçı Ali Bu kitabı •mutlaka alıp o-

ve Muzaffer. kuyunuz. Bütün tamdıkJanm. 
5 - Alanyada avukat Adil. • za tavsiye edilecek ıüzel bir 

6 - Be~İkta!ta bahçıvan lımail ... rclir. 
7 - Sirkecide Arabacılar Ce- Fiab 75 kurut 

miyeti. Her kitapçıda ftl'dır. 

1 
Tevzi yeri: 

8 - Kiiçükayuofyada Şevket. 
9 - Beyoğlunda Katin&, Me- VAKiT Matbaası. Ankara 1 

caddeti. 1 
tagalvaı. , ........ . ı • ıstanblu -10 - Beyoğlunda Mitrani Pa- ll!i==::::::·n·:00:ı:g:.::ııeii"aiifii15Eiiiilll 

11. 'Jl!h I!!• :mnnr.e::.!l •• !!F.:u •• :.-m.----. ....... :i!I 
ra ı ı a .•••• in: D. T b . b . fin 
.--------- ._ _____ , -"""'-... :§1 iŞ a 1 1 üH 

1935 Matbuat Almanag"' ı çıktı i1iı·1= Hallı tt bGıall~A··~bzgtt 1!11 
:: 1 an u •e ıuunı :::ı 

l;i Un Yersı lesinden D p!omalı iril 

içindekiler 
1935 de neler olacak?· Yarınki barb ·Etki ve yeni ıazetecilik 

lkbıadi buhran ne zamana kadar ıürecek? 
Ablcl1a Daver, Abmecl Hidayet, En:ömeııd ara., llllbuTem FQSI, Beılk A.bmed 

8eUın 8lm"nm yudar. 

Kültür, ııhhat, ev, ilim, dünya, ıpor, sanat babiıleri, ameli 
bapt bilcileri, f aideli malGmat, hanımlara el itleri ve •İre ve ... 
ire, milkemmel bir takvim ve muhtıra 

Her kitapçıda bulunur. 

• i!H Rev~lu Tepebaşı Necip Ap. No. 2 5p: 

1 
:=•=:m:mın:::r:=m•:=:::m:::ın::::maa!!H .:11.aı •••••••••••• :.ea: :ı:: ••••••••••••••• - .......... ilH 

Göz Hekimi 
Dr. Sükrü Ertan 

Babmli, Ankara caddesi No. 60 
Telefon: 22566 

Sah günleri meccanendir .. 

HABER 
,a\kı,am Posta.sa 

1 darebaneaı ı ISTANBUl AN 
KARA CADDESi 

l'elcraı o\dr91ı ISTANRUI BABl!:IC 
r..ı..ıne Vuu 11811 ldareı Mt"CI 

' ABOrtE ŞERAITı 
1 1 1 g .,.. 

l'Qrld191 l!O llO IMIO 1151 il ... 

l:cnelah 160 Mo llfG •• .., 

tLAn TARiFESi 
11cattt ll&nlarının 111tın il.it 

""8mJ U&nlaı 10 11:.llnıttur 

:ıh ı bı ve NPnivıııt Mürfürü· 
HASAN RASiM US 

8uılchlt JN• l \' 4KITI tlatb&uo 

ı,YEMEK. TATLI. PASTALAR 
::ıı 
~n· • 1 
=:.ı : ... 
!l!ı 

Her aabab ne piıirelim dıye düıilo6rl1z. Buna lllzuın kalmadı 
Her glln piıecek yemeklerin ve tathlano liateaiai açık Ye 

özla bir anlabıla anlatan :::· 
:ool 

iİii Alaturka ve alafranga yemek ve tatlı 
eii Kitabında bulaca':ııoız. Fiyata 100 ciJtliai 125 kuruıtur. Hı 
:EH Salı~ yeri: latanbul Ankara caddeai 157 No. 
::•• Taşradan Gelecek S pari~~erde~ Posta Ücreti Alınmaz 

:m:se. INKILAB KCJTCJPHANESl~656 ............ 

.... 
~ 

Grip, 
Baş 
Ve 
Diş 
Ağrı· 
ları 
• • 
ıçın 

YILBAŞI ve BAYRAM için 
Zengin ve mlintebap çeıitleri 

Makbul ve f agdalı lıedigeliklerin 
Y P-nı bir ıdare alhada yeniden tanzım edı•en 

BeyoS?lunda lsbklll caddesinde 314 No. 

~ıı son moda mallar pek elYerittli fıyat •ar daimi me•rooııtt 

Dikkat 0/o 50 Tenzilat 
ocuk ovuacaklan - Va iılrr l'lobı ıya ar - Kobyonlar 

1E~ki UCUZ fiyat arla elden 
~ 0 •l:ıtr Clk1trı1•Vt)f 



Bar Artist· 
B11Dların çeşitleri, tekerlemeleri - Çek ha· 
kslım şunu babalık! - Yandım aman biraz 
su? - IIAhlyl bırakıp tlrk8ye nasıl başlanır? 

"Manastır kaç
kını,, nasıl 

kurtulduğunu 
Dün aabaJataa akpma kadar 

nele idim, evcleıı biç bir yere çık
tlladım. 

- Peki amma, aababtan a1qa. 
._ bdar evde, neyle, nud va-
kit geçirdin? 

Deraeniz itte kartılıtı: 
- Kapı •e pencere açıp kapa

ınakla ! 
• • • • • • • • 

Gelıin de timdi sayıl yürekli, anlatıyor 
eofa buyha kadmlar bu profeıyo- Ona (Manubr lcaçkmı) c11,_. 
nel kocabrmm bu o~topolluk • lar. 
la dillerine dapn1m!) Ben ona Parllte Molmroj'da 

Bu da bir batkuı: tamdan.. Manil,ada bir aUe 711-
- Tmgır mmıır ! ftlmclan (Karmel) manaatu ... 
- Kim o? ıa.ç.u, .• Ha,... kaçmlmJt. ve o, 
Cnrek, pifkin, teklifı · s, kart Karmel clafmm eerarlı tepeJ.ln. 

bir erkek eeei: de iç aene yqadlktan IOIU'a, t.k-
- Y avnun 1.. Kısma!.. Hanım rar clGDpJa dSamif .. Ha,.ta abl 

- Zll'l'l'I'! kmm! .• Canna lum! ... Bak, ak· mlf. 
- Kim o? fam ftkti kapma bir Tanrı miaa• Hayatı, Kumel clatmm m. 
- Fikaaaranız ıeldi, iki sa • firl pldi ı .. Onu bot çnirme J&V• raç hik&Je)..tndm çok clalaa ... 

..... be7im, efendim, papcı • rum kmm ı .. Ona bir lokma bir ....... bir kadm r 
lam! .. (Hani beylik, efendili'-:, te1 •er...._ kmml •• Onan dua· Ben, onma ..-annı llreımaek 
Pata1ık kalktı idi) Allah rizaaı İ· 11 .... yeter canım k1ZUDI.. ft laaJ&tmı dini-ek için, laarlar-
sin.. Mibarek ramazanı ...,if hür- Herifin tam topa, JUÜ yemeje da yirmiden fasla p•panp p. 
illetine •• Bir aadakacık nineciii. yalan aaTUrduiu bu dife dokunur .-1 ~.Ve binlerce frank 
ile evlidım ! (Vay köppotlu çin- tekerlemeler nuıl 7 aufettim. 
tw vay! Hiç ,.Jalmadaa ken • Eakid• fenerci Huan Efendi Am o1m,_.1anm, nwnaltlra 
dini hana nine, beni ele kendine İllllİDcle kalend.-lerdea biriai, ,utp Çlba lla _ iman ha-.._ 
nıi.d ed\n-:!i.) ~ top •akti DplJa plip ha m w menkJı .;;..._.bir"';: 

Bunu 4epet)edikten bim .on- b ·çim dilenci tek•a-.1erile hat 11e1e paruı Yes melde kola)'Ca li-
ra 'umruL.la kapıya vurarak: alntan Jetil anklı bir dilenciye renecekler. Ne ili! 

- Güm ,un. aüm ! ne ,apaa beieninlnia? Ben ~d-.. Koft11a. Para 
- Kim o? Ne 1~• kadehi &im &izı· aarfettim , DiaJedlm • Yuı,oa--

Rabih ! 
"H afi •.a. 6irl. 

6anndr••lli .... fffe ..,.._ 
.,,,, a-.ıa. .. ,,,,.,,. .. , 
..... AllW 7111.....t .. 

"""""' felttllil ............ " 
'ltllllllrfla hfaa • ......... ,. 
,,.,.,. ,,,,,.,, ... o, ........ , .. .... ,,,,,,,,,_ 

Deminki kart cadaloz aesinin na doldurur, bir .ı·ne ele bir tek Ob,aculanm,. tluclü Mldip, laıvle ha manalbra Dtlca..... ...._ deftlll ettiı 
hıru daha eenci, biru daha zeytin alıp kapıyı açar, tam bu a· :rahat içi.mi çekip Pt;eotlder. •• ha,atlumı (Hur.ti M.... "-N.- hm JerT N..ı. 
1-1aın ve yaygnıı: rahk ta top patlaJIDC& kadeh" be- Ne olana...... ......... yem) e naretmit kadmlar .... r. •cim, 

- Fakiriniz ıelcli merhamet rifeuzatar: lJımhrd.. ÇGk..U .. 1"a•ı Soktu. •ınh .ı,.li! ı.. 
aahipleri ! Sadakacılcuza muh • - Çek bakalnn ıuau babalık, · · .. Al-ain iuialal "c.aiJet,, la ICarmel -••mıa bpum. .., ..,.._, ,.ı.. ilimle mi 
tacDD yavndanm !.. Allah ne der, kısmetine gelmipin ! Dilenci ..... ~ p..-ı illa ela dmayorclalı. Aral.mm elll alllt! "Sla •nıll...a.ls ld, ıa. 
.... dmız yana venin! .. ~lu de kadehteki dUl'll IUJU semzem - ... m bir it. hatti _b..... •dun kadar seride blmqta. aı.. ima ........ .,. samu-. 
•nacıimm beldeım-Jin kapmm- aamp birdea bluma dikince na· bir TUifeclir. Madam ıa- bpmm siline IGr .. Oıle cleill mi? a., .. &-
da!.. ra71 buar: • • • • • • • • • • ::: ~ ,..Jarmda, peDM J&- ı-m _lr,....._ Wd., ,.. .. 

Bunu da dehledikten 10nra -Yand-= --·! D!-- su! rahme bpmm d.Ulla- ,_41..._ Faht, ••nim btllim o-- - ~ • • • • • • • • • • c) ., •• ..Jt..l& -ı:ı ~ 
bir Ü~uncüaü Ancak bu, kapıya So lerde Jıtanbulun bü· en 1Z1 •v• unce •u Umaemi,_ lan ha bclm, IW ~ içlDo. 

de~ıl, •tali oaBıım~"81!1M• ... •N••M••n••~liİrigü~-..~~.-..:A~idj~Kl-~--b~---C'llrfll~;i;m:;:;~ol.rak ,..ı. 
't'Urarak: ualdıklanm sfinlQOmfls kadm· Bir sOn, • ,.n ,..larmda 1 ,.ab.m-

- Zanp, mpr, sanpr! lı, WekJi dilenciler, Ra-asan u.n, ManU,. Mlraklanada w. namı al,aret etmeden elan bıtmufOl'du. Cllnldl o, benl 
- Kim o? dolQıaile tellrhı kenar, kite yer- riDcle ~ ........... Wr .... ,analabr; demlftl. -bilmem kimia ftl'Clili halda?-
Atm, tl•e, lehçe tamamlle l•ine clatılmqlar; biQiik, iflek, dm pkmlfo. Jaaet 0 IÜD niDcle 8- lıu eözl.rl .- ha zi,,....ei Hureti Mllilaı ...,...ıtti ! 

demlnldlerln llJlllDU, fakat w ana10Uarda dilenip k•unma pi• anuıJle aYp etmif.. Çok _. pek tabii .RJIG)ordam. iç.iye P x.t..blıt Wr •ıw -•• 
onlardan çok ıenç: ,...... bu ıünlerde dursun oldu- ,_Uf. Bir arbclatmm evine p. dik.. Usun çal d t.,b bir ) oldan ıilai. 

- Bir aadab Yeriniz benim lu ~bu madrabaz oiulları tim· diJOl'IDUf. Facia71 omm apdaa ıc~erelc. 1nawtırm tıa, rahilıMi Alam ......... a,Jar w ...... 
laymatlı beylerim, hanımlarım!.. di hep blyle katede bucakta kapı dinli7elimı olclaiuma aonradan anladıfım a. ,.,....._ Ha,ata .ıe- ıkı 

Dün ayta111 (alqam) iftardan pencere çalarak enayi avlamıp "-Madam IClemaa çok .... cadaloa ve 65 lik bir !1ahl.aia .m...,., tbUnra, claMh 
laeri aizmıii bir lokmuık ekmek çalqqorlar. Az kalam, unutu1or- sin bir lraclm oldaiandaa a.•11 ')duma ıird i.. ..,.._, 
koyamadım, bu ıece afur ylme- dam: d-.k, ..,.Late çıbcalnu, lla... Madam ~ftll&ll 1cia'leJı "1• ... , B JWl 111 l•ılw ~ 
den mübarek oruca niyc·tlmdim. Buntanlaa biri, ıeçea ıece iki ,.batin btiyGk hir .. parla Od ·~ ret ettikten IODJ'a, bqrahibenin rubam karanrw, ~ ... 
Allah aizin de tuttaiunas oruç- tarafı tahta evlerle çevrili clarca dnam ecleceiinl. Wr ,.,. ara• ellerine lal ,ıda. itte f>H n...ı Wr aüyorda. Karmel 
larmaı kabul eylesin! (Halllıald ••Dil& bir aokaim iç"ncle )'U1 a· ıı aradılım l&JledL Bir._ b "~ d'1tittlldlt.indl ~ ,&Jdt .._ Wr 
lteJôleriD hiç de J&baDCll' olmı- ıaaasa. JUi Tiılq;e illhi aibi bir an hayalini okppn ı. te1r1if kar an1uıqtaD. l( wn ••ltarj)'a.. ....... Wr 
Yan bu orta J&tlı biçimsia bn 191 olaaıorcla. .Anlaplu pce ok t•mda hiç tereddüt ebaı••• duı dilma ..ıiwl,...a. ..... .,.. .... ~ 
oruç tutmak delil, cipra,. lratl- ti 0 nı.dea ba --'e dilea~or- "Ba ite ı.. taliltbnl,. dedi-. O Huntl lıleeilae lir kanua Fabt, dllllllPI ... 
1en ~'ll'arla içmez " evin kap1 • du. Bir arabk benim ayak wJ.ri. sfln ıı._. W....,. laaber ,.... aezrebniftlm.. itte ptird1m.. B. ...,...,.. ..... Wllı (mahtl. 
aau aralık buldu muydv kapm111 mi m.,. sibi ohmca aten laafif medm Yapma bindik. Mule• nim ıGnaJa1armu affetmeai için .. Gt) m ha.._._ p 16 
arbamcla iakarpin, 11atik ı.uJur. otan ... ai biab&tiba hafifletti. Ki-nan .._ karp çok ldhu w hml AD•ha ,.ı..rma ! . m. 
aa •emen kaldıran ta1mnmclaa • Ba arabk Nul• bmı nazik cla~a. Bisl Mani). Bapahihe, Madam ıa..... lo artmq, ,.. ... ,. 
dır.) _ Ohhal yadan uzaldqtıran Tram Atlan- eliJle tı•dla .-- alnmdaa lpo tı. lrllılls J111 .. ..,.. Bir 

Bwm ela çıldac:bktan IOlll'& Di19 bir lbflnltlm, eobim alt tik itaba aalanm taldp ederek, ti. Ben tehlikeyi ıöriiw al • tlD .......,. ••lpMDHbule 
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Tayyare cem·- 'vı 'de yüz m·ı
yon aç. 

ugoslav 
kabinesi . 

Şehid kubil8y 
ye ine adım 

e 
(Baştarafı I lnci de) 

riD Geseryan, Serkis Kınaciyan, 
Arrun Kınaciyan, Garabet T o • 
palyz.n, l .. tepnn Berberyan, Va • 
han Dikiciyan, Narliyan Lutfi • 
yan ve şürekası, Bedros Hora • 
sanciyan, Serkis Hovakimyan 
Aris lnciyan.. 

(Baştaralı 1 inci d~) 
yon do!ar olarak göstermektedir· 
ler.Bu meblağ, üç senelik Çin 
bütçesine muadildir. 

Bir çok eyaletlerde eskiden e
kilirken timdi kullanılmaz hale 
gelen topraklar yüzde altmıı. 
yetmit, seksen derecesindedir. 
Çinin en ciddi, büyük · lngilizce 
gazetesi olan Çayna Pres'e naza. 
ran, yalnız llkteşrin ayında ve 
yalnız Bubey eyaletinde üç mil· 

( Baştaralı 1 inci de) 

Hırvat • Sloven hükumeti idi. 
Skupştina denilen meclisi 

mebusanda biribirine zıt birçok 
muhalif partiler vardı. Bu parti
lerin çok Şiddetli rekabeti yüzün
den Yugoslavyamn gerek dahili 
ve gerek harici işleri bir türlü dü
zelemezdi. Ve bu anlaşamamaz
lık ıüphe yok ki Yugoslavyanın 
düşmanları için çok iyi idi. 

( Baştarafı 1 inci de) melerini hot görmemekte zarar ta-
Öğleden sonra da, lstanbul savvur etmiyen ve yeni Türkiyenill 

Halkevi salonunda saat on beş • inkılabsız yaşayab:leceğini sana.O 
te bir merasim yapılmıftrr. Me • beyinsizlere raıgeliriz. Onlar kı· 
rasimde Şehir Meclisi azasından sa akıllarınca ulusumuzun eski düt 
Bayan Nakiye Kubilay için duy- kün iç hayatı sürerek yaşayabile
ğularını rJ !atmış ve demiştir ki: ceğine inanırlar ve bunu söylerler. 

- Kubilay bugün Menemende Bu yalan ve yanlış düıünce, yal • 
andacı açılan ve üç gündür yur- nız kendiler"nde kalsa zaran bel• 
dun dört bucağında sanı önünde ki az olur. Fakat buna başkala .. 
el bağlıyan adı saniyle anılan bu nnr inandırmak vaziyetine geçiri
değişim tehidi hepinizin bildiği ce bu fena fikirler söz haline ge • 
gibi ihtiyat zabiti bir genç, bir lince teıebbüs bir c~nayet olur. Bu· Gümüı madalya alanlar: Si· 

atlk Ardiyan, Kegork Acenıiyan, 
r .. 1ardik Şekerciyan, Horasancı • 
yan biraderler, Ar~nk Çuhaciyan, 
Seponciyan, Garabet Arnıyan, 
Hovakimyan biraderler, Demir • 
ciyan biraderler, Kavafiyan bi • 
raderler, Kegorg Mnhpasyan, 
Lcon Dindesyan, Altıparmakyan 
bir:ulerler .• 

ı yon adam açlıktan kıvranmak • 
, taydı. Buradaki zarar 105 mil • 

yon Meksika dolarıdl1'. 
Ayni gazete, Çindeki buhra • 

nı §Öyle tasvir ediyor: 

Fakat mesele bir gün birden 
bire patlak verdi. Asabi bir Sırb 
mebusu Skupştina içinde taban • 
casrnı çekerek Hırvat kövlü fır • 
kası lideri lstefan Radiç ile ye
ğeni Paul Radiçi öldürdü. Bu va· 

öğretici idi. nun bin bir belve~i vardır. 
Kubilay; Atatürkün yurdu ve Diyen Recab Peker sözlerine 

değişimi emanet ettiği gençlik • devamla Kubilayın hem omuz 
ten bir kişiydi. Bu emanete 0 ka· lannda üniforma gezdiren bu za 
dar gönül bağlamıt ve A.tatür • bit hem de kafasında inkilab rtı 
kün buyruğuna o kadar yürekten ğı yanan bir muallim ,olduğuna 
bağlanmıtb ki, (içinde bul~~d~- işaret ederek inkilab volunda 
ğu vaziyetin imkan ve şeraıtını) ordunun ve muallimlerimizin fe 
düşünmedi. Kan kokusuna ku • rağatle ba1ardıklan büyük itleri 
duran bu softa kümenin ortası • minnetle andıktan sonra: Bronz madalya alanlar: 

Avadis Süreniyan, Mıgırdıç 
Yazmaciyan, Cümbüşyan Kam • 
b:ırozyan, Leon Ziver, K. Ku • 
yumci:;· r Mikailyan, Serkis Ge· 
d:kliyan Ekmckçiyan, Mığrrdıç 

Beyazyan, Nerees Hanciyan He • 

zn.net Oslükyan, Roben Babik -
yan, Kaspar Kasparyan. A. Bon· 
culıçiynn, Kasapyan, Y ervanl 
·çizmeciyan, Abraham Apelyan, 
Zareh nuhyan, Garabet Pamuk • 
çuyan, M. G. Papazyan. T o lok • 
yan biraderler, Kirkir Fındıklı · 

Yan, Artin Sarafyan, Nikogos Kap. 
rityan, Arsenyan, Hayik Horen • 
yan, Samanciyan biraderler, Ar
tin Karagözyan, Manon Narli • 
yan, Bardizbanyan biraderler, 
A.rdaş Bezezyan, Garabet He • 
kimyan, Agop Civelekyan, Gik • 
mek Bemayan, Leon Sarıyan, 
Ermon Canihedenyan ve Emil 
Elagöz, Bağdasar Agopyan, Kir· 
kor Becidyan, Bedroa Gümü§ • 
yan .•• 

ra eh.. T e!rrar sordum: 
Size yardım ehnek i:ıtiyorum, 

niçin cevap vermiyorsunuz? Haz
reti Me:ıih kadınlarla konu§mağı 
menetmiypr ... dedim. Öy e zn.n
n"' i • rum lci, o güne haclar hiç 
bir rtthip ef eneli ye hiç bir rahibe 
tarafından böyle açıkça bir tema
yül gösterilmemiıti. 

O gün itlediğinıiz g\ina!iı rahip
le aramızda paylaşmı~tık. Fakat, 
o günden sonra, ben rahibi teh
dit etmeğe, bana manastırın bah
~e lca.pısını açması için kendisini 
sık·:tırmağa başlamııtnn. 

Bir gün gene ayni kütüphane
"cle bulu§tuk. Ona: 

"Arzumu İsaf etmezsen, yani 
};eni bu zindQ.ndan kaçırmazsan, 
seni rahip ve rahibeler içinde 
günahkar olarak te~hir edeceğim; 
rezil olacaksın!,, dedim. Rahip 
beni bu hadiseden on beş gün 
sonra, kimseye aezdirmedn ka
Fdı. 

işte ıize manastıra nasıl lca
pabldığnnı, oradan nanıl ke.çtığı
nn anlattım. Fakat, çok rica ede
rim, bana Kannel manastırında 
neler gördüi!ümü sormayınız! yir
~i sene höcresinde çile doldur
'duktan ve nefsini tasfiye ettik
ten sonra tekrar çileden çıkan, 
yahut gene çile höcresine girecek 
ob.n rahip efendiye söz verdim. 
Sözilmd duracağım ve bana bir 
gece karanhğındt\ elindeki fen er
le hayat yolunu gösteren bu (ta
riki dünya) yı ele venniyeceğim. 
Zz.ten onun adını &ize söylesm 
de, bundan ne çıkır? Oraya ce
miyetin kanunlan ve polisin eli 

lngili.%ceden ıürk,eye çeviren: ---- ı.s. J 

"Kıtlık ve toprağın verimsiz· 
liği öyle bir dereceyi buluyor ki, 
köylüler, ne satabilirlerse elden 

çıkarıyorlar. Hatta evlerini yı • 
karak, enkazını pazara görütü • 
yorlnr. Buna karşılık az buçuk 

yiyecek alıyorlar. Kadınlar ve ço
cuklar sürüler halinde satılıyor. 
Bir kadına iki dolarla yirmi beı . 
dolar arasında fio.t biçiliyor. 

Bütün bu hadiselerin asıl se • 
bebi susuzluktur. Susuzluğun da 
sebebi, Çindeki ormanların ha • 
rab edilerek yağmurlann yağ • 
mamasıdır. Toprahtaki nebat 
yetiştirmesi hassası kaybolmuş • 
tur. Yeni yeni çöller hasıl olmak" 

tadır. 
Diğer mühim bir lngilizce 

gazete olan Çnyne Comal şöyle 
yazıyor: 

.. Şimali Çin kurumaktadl1'. 
Çöller, Çini, şimal ve ~imali gar
bi istikametlerinden cenuba ve 
şarka donru ilerliyerek her gün 
biraz daha istila etmektedir. 

"Gansu, Şensi, Suiuan, Şansi, 
Çahar, Jehe, He~ey ~yale~!e~i 
çölleşmiştir. Şimdı aynı tabu a
fet, Henan, Şandun. Hubey, An· 
huey eyaletlerini kaplamağa bat
lamıc;tır. Bütün bu .. alarda bir tek 
ağaç .. bile kalmamıştır. Eskiden 
ziraat yapılırken, şimdi ot bitmi
yor ve arlık hitmiyecektir. işte, 
bilhassa burada köylülerin mil • 
yonlarcası ölerek, diğer milyon • 
larcası hicret etmektedir.,, 

Gazeteler, böyle bir srrada, 
devletin yan bütçesini harb mal· 
zemesine sarfettiğini yazarak ıi · 
yaseti tenkid etmektedir. 

Dii!er tarafta da bataklık ha • 
linde ;razi vardır. Bu da memle
kete zarar vermektedir. 

T opraldarın geri kalan ehem· 
miyetli kısımları da büyük top • 
rak sahiplerinin ellerindedir. 

işte bütün bunlından dolayı 
köylü isyanlan zuhur etm~kte • 
dir. l(öyliiler, vergi top~amağa 
gelenleri öldünnelde zengirllerin 
evlerini yapmak adn·. Hükumet, 
bu asiler üzerine a .. 'ter, polis, 
jand:ırma )ruvvetlerini sevket • 
mekte ve açlarla h ü , ınıet ara· 
sında ç.arpı~ma olmaktadır. 

Hiiacyin FARUK 

ka üzerine de eski 1' • "'' Alek • 
sandr, bütlin fırkaları lağvetti. 
Hükiimeti bilfi"l eline aldı. Ye
ni dahili te,kilat yaph ve dev • 
Jetin ismini değiştirerek Yugos • 
lavya koydu. Yugoslavyanın ma· 
nası "Cenub lslnvlan,, dır. 

Fakat Aleksandr bunlan ya· 
parken büyük bir muhalifler küt
lesini de kendisine düşman yap.
mı'"lr. Kral Aleksandrrn öldür • 
mek istendiği çolrtanberi bilini • 
yordu. Hattfı muhalif partilerden 
birinin reisi: 

"Yugoslavynnm hayatı kralın 
hayatı ile kaimdir.,, demişti. 

Nihayet mukadderat yerini 
buldu. Muhaliflerin teşkil ettik • 
leri gizli cemiyetlerin eseri ola • 
rak Kral Aleksandr Marsilyada 
vuruldu. Fakat bütün düşman· 
lann ümidleri bo~a çıktı. Yugos
lavya yaşıyor. Bu ispat etti ki 
Yugoslavyanın hayatı her biiyük 
eser gibi onu yaratandan çok 
daha uzun bir hayata namzettir. 

Bugün Kral Aleksandrın me

zan bütün Yugoslavya için bir 
ziyaretgah olmuştur. Kralın öl • 
düriilmesinde parmağı olan Hır
vatlar bugün Zağrepten ayakla 
yürüye yürüye gelip mezan zi • 
yaret ediyorlar. Hatta bu ziyaret
çiler arasında Slmpştinada öl~ü: 
rülen Radiçin dul karısı ve ıkı 
yetim çocuğu da vardrr. Bütün 
Yugoslavya, kralları için samimi 
göz yaşları dökmüştür. Bu da is: 
p:ıt eder ki artık Yugoslavyadakı 
unsurlar tamamen biribirleri ile 
bir daha parçalan ~ ıyacak §e • 
kilrle kaynaşmışlardır. 

Ba vekil y evtiç de buni' inan
dığından yeni kabineyi te!\kil e • 
derken bütün Yuuoslav ülkesini 
temsil etmesini esas almış ve ka
bine azalan arasında Hırvatlar· 
dan, Slovenlerden, Dalmaçyalı • 
lardan ve Bosnalılardan da aza 

na atılarak gerilik yolu kapat~ • Arkadaşlarım. '-'..l 
dır. Geçemezsin .. Ben vanm dı • Size bu konuşmadan faydala • 
ye haykırdı. nıb söylemek istediğim bir başka 

Ünlü şehitler; sizin kanmrz ve ince hakikat vardır. Sosyal 
kaynaklann yolunu kestiği gibi bünye bir fizyolojik bünye gibi • 
her kişi için olan ölüm anlamını dir. En yüksek sağlık halindeki 
da değiştirdi. Ölenler yok olan • vücutlarda bile bazı zararlı mik • 
tardır. Fakat siz vanınız. roplar yatar, fakat bünye toptan 

Bugün Menemende; Ankarada, sıhhatli olunca sağlığı koruyan 
lstanbulda yurdun her yerinde u- müsbet mücadele unsurlan bu 
lusun arasında ve her çağ yü~e: mikropların zararlarını üretmesi • 
ğindesin. Arık kanınızın yennı ne meydan vermez. Bir sosyal 
gösteren taş üzerindeki: bünye içinde yanlış düşünüşlü ka· 

inandılar •• Döğü§tüler •• OlJü- ra görüşlü bir avuç insan büyük 
ler.. varlığın temiz ve ileri vasfındaki 

Bırakhklan emanetin bekçin· kuvveti bozamaz. Biz aosya) var • 

yi:.. lığımıza bu genel görüşle bakanz 
Yazısı bize sizi ve yolumuzu ve bu bakış bize varlığımızın sağ 

asla unutturmıyacaktır. esen ve içinde her fenalğı yok e-
Bayan Nakiyenin sözünden decek kadar kuvvetli olduğunu 

sonra Bay Münir Müeyyed (Ku· göıteriri. 
bilayin duyumu) hakkında yaz- Arkadaılarım, 
dığı bir şiiri okumut ve merasi • Yakın bir geçmişte bu topralC • 
me nihayet verilmiştir. larda yıldırımlar çaktı, gökler yı· 
Kubilly'ın mezar1 ba,ında kıldı, yerlerin sarsıntısı içinde is· 

Türk yarınına aellm tila yangını ateşleri bu ufukları bü 
lzmir, 26 (A.A.) - Menemen- rüdü. Dört yıl önce gene bu top

de Yıldız tepede Kubilay menkü- raklarda Kubilayı öldürenler o 
taşının açılıtı bugün yapılmııtır. vakit susuyorlardı. Susmakla da 
Saat 13,55 de basmahane dura • kalmıyorlardı. Bu geri zihniyet 
ğından kalkan Özel bir tren, me • kurtulut için ayaklanan yurddat· 
murları, muallimleri, fırkalıları ve ları susmıya teşvik ediyor ve düş
gençleri Menemene götürmüştür • mana tesHm olmaları için fetvalar 
Aynı zamanda Manisadan kalkan çıkarıyordu. 
diğer Özel bir tren de Menemene Arkadaşlar, 
gelmiştir • Bu kuvvetli yağmur altında 

Tam saat 14,30 da herkes men· Kubilayın manevi varlığı önünde 
kütaşı çevresinde yerlerini almış· gösterdiğimiz bu toplu ve ta~kın 
lardı. Açılış res.mine istiklal mar • manzara kara günlerin bir daha 
şı çalınmak suretiyle başlanmıştır. geri dönmiyeceğinin en kuvvetli 
Askeri merasim bittikten sonra C. teminatıdır. Yurdun her köşes"n • 
H. F. genel kafbi Bay Receb Pe- de fışkıran yeni ileri hayat aynı 
ker nlkışlarl~ kartılanan bir aöy- teminatın tamamlayıcı birer par • 
lev söylemiı ve menküta§ını aç • çasıdır. 

almı tır. mıştır. Kubilay için sızı duyanların şu 
Bu suretle Kral Alek~andnn PEKERIN SÖYLEVi anda bütün acılariyle çarpan yü • 

ölürken söylediği: "Yugoslav • "- Öz arkadaşlarım, bizim i- reğimle ve batir~llğini uzun yüz 
yamı muhafaza ed"niz!,, sözü ta- çin dünyalar değer kıymet olan ve yıllar ya$atacak olan eseri bizim 
mamile tutulmuş oluyor. ba~ka arının gözü ile de üstün de- neslimizin ve yakın çocuklarımız· 

Cümhuriyet almanağı' ğerler ifade eden Türk inkılabın~ la ve uzak torunlarımızın ibret 
"c·· h · t arkadac.ımız la· korunması •olunda başını vermı§ gö:r'er:ne rı.çıyorum.,, 

um urıye " "' . . K b·ı~ B P k d B yan lf· 
d b l h h·r Al- olan koca y1fi1t u ı ayın ve onun ay e er en sonra a 

rafın an u yı a ma sus ı l 
k k 1 t içinde fay- iki yüce arkadaşı bekçi Hasan ve fet söylevde bulunmuş ve söy ev· 

mana çı arı mış ır. . . • . . . 1 l k"•t a 
d 1 l d Bir liraya Sevkımn ısımlermı saygı ar a an • ler bittikten ıonra men u aşın 

a 1 yazı ar var ır. ~ b l k k 1 t 
l k d mak için burada toplanmış u u • yüzden fazla çelen onu muş ur. ' 1 n satı ma la ır. .. f 1 • a a 1 1 nuyoru:z. irtica, kör taassub, Turk Merasimde on binden az a ınaan 

) 
f"Pı ___________ ~--., inkılnbmı yok etmek için ta baş. bulu"mu•tur. 

(Baştarafı 1 inci de • k 11 ADA DA KUBILA Y 
d 1 O Ve 15 tan beri bütün vasıtalarını u an- ANKAR edilen Vnlval arazisi altın a son t t 

l dı ve her çarpı1ta inkılabın yakıcı IHT F Al. 
zamanlarda gayet zengin 8 tın "d V A k 26 (H b ) Hal 

Lı ve yafl.ahcı güneşi altında erı i. e n ara. a er , - • ve platin madeni damarları keş • raya . 
geriledi. Onların son döküntüle- kevi Dil, Tarih, Edebiyat komiteıı 

fedilmiştir. Kışhk Palto Ve PardesU ri ve artıkları sayabileceğimiz af- Kubilay ihtifalin büyük tezahür" 
ltalyanlann burayı ele geçir • Son moda sırf yün yerli ku- h d"l · b" ı f ld k k k 

b b. vonla ve esrarla ~ar oş e ı m·ş ır lerle yaptı. hti a e pe ço a • 
melt istemelerinin yegane se e 1 ma.c.larımızdan 48 saat zarfın- ' Akd • d 

C :ı- kac serseri yurdun emze açı- }abalık bulunuyor u. de budur. Ve eğer Milletler e • · l ı k · b 
da ismarlama temınat ı o ara lan Ege parrMmda, bu topraklar Toplantıyı komite başkanı ay 

miyti meseleyi siiratle tohkik et • l d 1 1 
1 yapı ır arzu e en er: üzerinde Kubilayı bonazlamak cİ· Hıfzı Oğuz açtı. Afvon say avı 

mez ve bu işin önünü almazsa - A !. del • O 1ı b K N • 
n lara ca csı r an ey nayet:ni ilf.lediler. K ubilaya kas- bay izzet Ulvi, bay azım amı, talya burayı ele geçirmek için l l k "h • s-

b flanı Ko ay 1 terzt aneıı· l tetmek onun şahsmda bütün ulu- bav Aziz Enver. bay Behnan söy· para ve kan dölanekten hiç ir l (36 8) 
ne buyurmn ar. 8 darlığımıza kıymak demekti. Ha- !evlerde bulundular. Kubilay, sar zaman geri durmıyacaktır. .. _____________ _ 

la ıurada burada inkıli.b ilerle • ıı ve takdirle anıldı. 
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Turhal ŞEKER Fabrikası -
1 ikinci Kanun 1935 den itibaren lf 

SATIŞA BAŞLIYOR " Bfr tecrUbe 
ki1'dir. Her 

31erdearayınız 
Fiatlar: FABiRKADA Teslim 

Kllp Şekerli 40 
~""'.-. .: 

Kristal Şeker 3 7 Kuruştur 
En At•Aı 100 Kilo Şekn Kabul Edilir. 

Adres: TURHAL ŞEKER FASRIKASI T.A.Ş. TURHAL 
rrelgı'al Adre~I. FABRiKA TURHAL 

__, ııımmın ın1111 

ALCiOPA .-....~---~~ r Küç" ilinlor ··ı CEVAT __ _ 

Milli nıkıılarımııı yııatan ve pel< ço!( İfçileri himaye eden bu 
bayır eyi, bDvük Ye küçük eliıleri baıarlamıtbr. Bayram ılı Ye 

Yllbaşı hediyelerinizi bu değerli sanat Ye ıefkat yuvasından ıl· 
mayı unutmııvını-ı t5502) 

Elektrik Radyatlrl 
TAM SJCAKLIK 

Fiatlarda Tenzilat 
il 

VERESi} E SATJŞ 

76t.> liraya •atıhlC hane 
On lira kira getirir kir1rir bü

tün evıafı havi ve yazıhane yapıl
mağa elverİ§lidir. Galata F erıne· 
necıler Hncıfoti ıokak numara 7. 
Konuımak istiyenlerin Galatada 
Şirketi Hayriye üstünde kötede 
berber Avni beye müracaatları. 

(3613) 

• Satılık piyano 
Çapraz demir kadranlı Alman 

Piyanosu ucuz ıatıhkdır. 
Beyoğlu Tarlabaıı caddesi No: 
109 haneye milracaat Tel: 
40774 (5558) 

Jhsan Yavuz 
Kadın ve erkek 

terzisi 
Bntün ~ıklar hep 

orada giyin rler 
Her ke1eye ve 
arzuya uygun el· 
biıenizi ancak 
orada yaptıra· 

bilirsiniz. 
latanbul Yeni· 

postahane kar· 
ıısında Foto Nur 
yanında Letafet 
hanında. 

İstanbul Üçüncü İcra memur
luğundan: 

1 Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer muhtelif erkek ve çocuk 

1 elbiseleri 30 Birincikanun 934 ta· 
. rihine müsadif Pazar günü ıaat 

l ondan on bire kadar Y enipostaha
ne karşısında küçük kınacıyan ha
r.mda 29 numaralı odada 2 nci a-

Baı ve dit ağr11an, Romatizma ve siyıtik 
şancıları için kullanılan iliçlarm en faydalı 

•e tesirliıidir. 
1· 6-12Hk naadeni kutularda ve orijinal 

ambal2jcfa her ec1aneden aravrnız. 

Cibali Tütün Fabrikasiyle K abataı Istanbul Bat Müdüriyeti 

anbarlarından Karacabey yoluyla M. Kemalpaşa ve Karacabey ida· 
relerine gönderilecek mamul tütün ve içkiler yol parası münakasa ile 

çık arttırma ile satılacağından ta· l 
l
. l • h 

11
. d .. ihale olunacaktır. Şartnameler Bur sa nhisarlar Başmüdürlüğüyle M. 

ıp erın ma a ın e memuruna mu l . . . 
l 

.
1

A l (
3684

) Kemalpaşa ve Karacabey darelerınde ve Cıbalide lnhısarlar Leva-
racaat arı ı an o unur. 

lftııııııııtlllııtnıınııııımnıııumnıııınıım~ -ı zmı ve Mübayaat Şubesinde bulunur. isteklilerin (176) lira (25) ku-

Ki myager ılruı muvakkat teminat a~çasiyle beraber ıo - ı - 935 Per§embe gü· 

HÜ sam e d din ,.ı nü saat ıs le Bursa lnhısarlar Baımüdürlüğüne mürncaatları. (8730) 

td'.ar, kan, ka"ı'.a~ ~.° ticar~t tah ıı FN MUKF~4~F[(FLI 
111ten yapıhr. Emınonu, Emlak ve= L L n M L iL ~ ~'-1 

1 1 . Şt\'~ ~ 
Eytam Bankası karşısında tzzct bey J f r:ve~A l ~~ ~J.:f..~ · 

L:.:~aıııııaııııııı • .-ııı& "'E~sn I · ~,. ~ ~:;.~ 
İstanbul Üçüncü 1cra memur- lf'W • '.t'.ori:!~~J!lllfT.'*'..,. 

luğundan: ~~~./~~ 
Mahcuz ve paraya çevrilmesi 

mukarrer 6200 liralık bonoların 

1 
ikinci açık arttırması 31/12/ 934 
tarihine müsadif Pazartesi günü 
esham ve tahvilat borsası kapısı 
önünde satılacağından talip olan· 

l 
larm mahallinde hazır bulunan 
memuruna mürac.ıatları ilan olu-

. nur. (3685) 

FERAH 
• 

ı iva troııund ;\ 
OZA" OPERETi 
(Eski Sllrey}·a opereti) 
Muhlis Sabahattin 

FAHRi GftıtlNÇ • 
IS~AJL UMBULLU 

BU GECE 
AYŞE 

Operet (3) perde 

rstentuı f eledi:\esı ilanları 1 
lstanbul Belediyesinden: 

Saat 19 da kapatılan dükkanların yalnız Perşembe günil 

akşamları saat 20 ye kadar ve Cümhuriyet bayramiyle seneba§ıp 

larında Bayram ve seneba§larmdan önce gelen günlerde beşer gün 
saat 21 e kadar açık brrakdmalarına daimi encümenin 17.12.934 

günlemeçli toplantısında karar verilmiştir, ilan olunur. (8737). 



Çocuk müsaba
kamızın kayıd 
müddeti bitti 

121 - Süheyla 122-Rita 

Güzel ve gürbüz çocuk müsabakamıza gıren küçüklerden üçünün daha resmini bugün koyuyoruz. 

( ~-: ~~-J_S_~~L~A-~_L_A~R_l~~~~I v~ıne~'at; 
Tekirdağ inhisar memurlarından Kıymaz _ Galata ithalAt gilmriifil Fotoğraf haberleri 

Luttl, Nusret ve yiiksek iktisat ve ti- anbar memuru Mehmet. 
earet mektebi talebesinden Behçet Barbaros - (*) Galata lthalA.t 
(Sözer) soyadmı almışlardır. glimrüğünde hammallar kAhyası 

Ertunga - Ankara Külttir Ba- Mehmet. 
bnlığı mektepler müzesi memuru Kızıldağ - Galata Ithallt gilmrü.-
Mürsel, oğlu: Ertem. ğUnde itfaiye memuru Hasan. 

Belge - İtimadı Milıt Türk Slgor- Ertuğ - Ankara Ticaret Llssei 
ta şirketi muamelAt müdürü Fuat. sınıf iV şube ikide Bekir. 

Ti!re - !fasımpaşa Evk!f vezne- Toprak - BUrhan 'ümit. 

(Eroin kaçakçılıiı) na ait enteresan 
yazılan (parmak izi) mevzuu üzerinde 
bayan Suad Dervitin bir roportajmı, 
bay Mahmud Yuarinin (Kiralık ka -
valya) aclh romanım " yüzlerce fo • 
toğrafı bugiin dqkazuneu aayııı çıkan 
"F otoiraf haberleri" mecmuaımda bu
lacalmmz. Okuyucularmm:a tavsiye e
deriz. 

darı Ferdun, kansı lstanbul Evkaf Sal - Devlet Demiryollan Har 
mUıliirlü~ü memnrl:ırmdan Sitare, darpaşa elektrik santralı marangoz Gilreşçi - Bayezit Bitlis yeni Safa 
kardeşi Cezmi. j Abbas. oteli No 5 Yahya. 

Aladağ - İstanbul Merkez Posta- Can TUrk _ Ragıp Kemal. Akın - (*) Baymt Tavşantaşı 
hanesi gelen dairesi açma memurla- Tunçel - İnhisarlar Ciball Tfitftn mahallesi Abıhayat sokağı No: 12 
rmdan Mes'ut. Fabrikası Baş Makinisti Muhittin. Raşft oğlu İhsan. 

Bozyiğit - İstanbul Posta.hanesi Bayrak.dar - (•) Binbaşı mtlteka- • 

gelen dairesi alma memuru Musa. idi Nazım ve çocuklarr. Kenarlan (•) ifaretli 80yaJla· 
Ark - İsatnbul (2) ncl noteri Ha- Türkmen - (*) Bu Soyadmı Is- n evvelce bQfkalan tarafından a-

san, kardeşi fabrikatör Zeynel ve tanbul Posta tevzi memuru izzet es-
Amca oğuJJan müteahhitıerden Ga- kiden aldığı için bu ismi alanlarm lınmlf iaimlerdir. Sahiplerinin de-
ni ve aileleri. değiştirmelerini rica ediyor. ğiıtirmeleri laydalı olur. 

---------~ 
Kahve Meraklıları Tercihen il 

-KURU KAHVE 

A. İHSAN 
Kahvesini içiyorlar. Çünki: 

Halisiyeti, aksini isbat edene 1000 Lira verilmek 
suretile teminatlıdır. 

En yüksek cins kahvelerden ihzar edildlğlnden 
nefaseti Yüksektir. 

Her arzuya göre Açık, Orta ve Koyu 
tedarik olunabilir. 

P e r a k e n d e 120 K u r u ş t u r. 

Satış Yeri Yalnız: 
lstanbul, Tahmis sokak, sahibi 

kuru kahveci hanı 
bulunduğu 

altında 

1( u p o 1 

359 
27-12-93 

Barb GiNE Geliyoı 
1934 Yazan: 

Fransi Dölezi 

~~D~~~~==~2k~~~~~.ız 

Çeviren: J 
No:16 

DUHE TA YY ARELERI 1 kan Alman filoları bir kaç 
Fakat, dütmanı durdurmak i • çinde Londrayı yakabilir. ltt 

çin beton kafi gelmez. Erkanı har nun için General Veygand, 
biyemiz, tayyarelerin bu hatlar• draya İngiliz erkanı harbiy 
dan aıacağmı bilmiyor değildir. görütmeğe gitti ve lngiliz e 
Müthit bir kuv.vette bombalar ta· harbiyesine Dihe ıiıtemi, 
fıyarak bu tayyareler hatlnn geri dütman tayyarelerini yuval 
lerine giderek istasyonlan, kimya mahvetmek sistemini kabul 
ve maden itliyen fabrikaları, e - di. İngilizlere, Fransada M 
lektrik ve gaz fabrikalanm bom· battı gerisinde ve himayesin 
bardımap edebilirler, ve gaz bom va meydanlan teklif etti. Bö 
balarile büyük tehirlerin halkını İngiliz tayyareleri, A1man 
boğabilirler. Almanyaya, bugün - karargih1anna, Almanların 
kü fabrikalarım ıilih fabrikaaı draya olduklarından daha J 
haline kQymak ve harp kuvvetini da bulunacaklardır. İngiliz 
herıeyden evvel bu vasdadan isti- nazırı Lord Londonderide 95 
f ade etmeğe kıt.lkıpcağı ihtimal va filosundan Duhe sistemin 
içindedir. Filhakika 1932 - 1933 gun 15 filoya 6 filo daha 
senesi için 43 milyon mark 1933- edecektir. Böylece, biz, ica 
1934 ıenesi için 78 milyon mark kuvvetlerimizden bir kısmım 
olan hava bütçesi timdi 210 mil· cephesine g&türebileceğiz. 
yon marka yani 1280 milyon fran Çünkü, malUın~nuz oldu 
ga yükseltilmittir. Bunun lmrtısm hile ltalya, pek it hir komtu 
da hava nezaretimiz 2 milyarlık dir, Bugün ltalyanm Savoia 
yeni bir kredi iıtemittir.. de çok kuvvetli 60 deniz \a 

Burada liava harbi yapmak için si ile gece bombardımanları 
de büyük bir inkılap olduğunu 120 tane Kaproni tayyaresi 
kaydetmek lazımdır. Ceneral Du- öyle ki, ltalyanlar 180 Duhe 
he fsimU bir ltalyan yeni bir hava yareleri ile Almanlarla birle 
harbi usulü buldu. Artık mesele, ler bile Fransa 370 tayyares' 
dütm.an bava filolarını top ateti i- ne kendilerine faiktir. Bu ise 
le durdurmak ve havada takip aadec iki milyar franga mal 
etmek olmaktan çıkmıttır. Bugün caktır. 
tayyareler o kadar çoktur ki, böy· Geriye deniz cephesi 
le bir teyin manası kalmaz. Almanya, bir aralık 10,000 t 

Yalnız Fransanm mesela methur Cep kruvazörle ortalı 
5400 tayyaresi vardll'. Bundan son tırlınıftı. Fa:kat Fransa 2600 
ra ve bu ceneralin icat ettiği usu- luk Dünkerk'i yaptı. İngilt 
le göre, mesele, tayyareleri yuva· iki tane 34000 tonluk ıüper 
larmda mahvetmektir. Bu da an· notu var. Vakıa M. Mu11oli 
cak baskın ile gay~ süratli bom • bin tonluk bir kruvazöre bat 
bardıman tayyareleri ile, gece u • cağını aöyliyor ama, bu bir 
çutlan yaparak ve düımana müm olsa bile, bahriye nezaretimi 
kün olduğu kadar yakın hava ne 26000 tonluk bir ikinci 
meydan1armdan uçarak yapılabi· kerk ısmarladı. Her halde, 
lir. iki, üç ve hatta hazan dört mo da, denizde, karada F rama 
törlü olan bu hava dritnotlan, ha· Almanya hem de ltalyaya 
fif tayyare filolanm, süratlen ve koymk vaziyetine dütse bile 
sililılarmın kudretleri aayeı=nde dafaası temin edilmiıtir. 
hemencecik mahvedebilirler. Al· M. Leje buraya gelince bir 
manyada bugün bu tayyarelerden fes aldı ve şunlan ilave etti: 
120 tane vardır. Bunlardan 30 ta· - Fakat bu da kafi değil 
nesinjn motörlü ve her biri 600 M. Delkaase içini çekti: 
~ygir kuvvetinde lnkel, altmıt - Hah töyle, yoksa bepıi 
yebnİf tanesi üç motörlü Yunkera kadar zannederek korkmut 
tir. Fransa bu cihetten Almanya· M. Leje devam etti: 
ya çok üstündür. Şimdil~ 200 ta· - Bizim erkim harbiy 
ne çift motörlü, 40 tane dört mo- çin bütün erkanı harbiyeler 
törlü tayyaresi vardır. Fakat bun· olduğu gibi, düımana kartı k 
lara, yapılmakta olan Kompresör mak ki.fi değildir. Onu yenm 
lü modem 130 tayyare daha ili.ve lazımdır. 
etmek lazımdır ki, böylece Al- Almanya, son harpte hem 
manyanm üç misli Duhe sistemi ve hem de garpte, iki cephe · 
tayyarelerine sahip demektir. rinde harbetmeğe müktedir o 

Fakat bu da kifi değildir. ğvnu isbat etti. Onun hafif n 
İngiltere, Alman zırhlılarmı tası cenup cephesidir. Alma 

Skapa Flov' da batırdıktan sonra nın erzak ve petrol ihtiyacı 
artık kendi topraklarma bir düt- Tuna havzasına lüzumu va 
man akınından korkmaz, ve, Bel- işte mesele onu bu cihetten Y 

çikanm Möz'de yaptığı tahkimat lamaktır. Bu it iç=n elimizde 
oralara bu seferde bir ordu gön - çük itilaf var. Son günlerde 
dermesine- lüzum bırakmamak • sadi buhran yüzünden biraz 
tadır. gun vermitti amma, diizel 

Fakat Holanda hududundan kal (Devamı v 


