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vergileri 
kaldırılacak mı ? 

... 
• 
' 

OrgeMral Fahreddin Altay ııe Orge ncral Ali Sait manevra Baha8tna git. 
mek üzere lzmirde vapurdan çıkarkırken 1 

Garbi Anadolu manevraları Kazanç vergisinden bazı muafi
~etlerin kaldırılması düşünülüyor Mavi taraf Sökeyi 

Tetkik 1 er Bugllo ~a!~~!to~!!.! olar&k 
y~pllıyor Kırmızılar mukabil 

bu:n:. ::~=: ::.7.:~: .. ıe:~:::: ... ':.-::\;"':.:~~~·.:':.~«~~:.~~: taarruza g~çiy orlar 
verglal içine alınması, bu aurctıe Ü" \'erginin !ak t Söke l1 (Husust) - BilyUk manevra bu. BUyUk Önder Atatürk, beraberı-...ınde +-

.. 11 memleket için fazla bir menfaat gös. Un ı t ~• ~ blr:e§tlrıımesl tetkik olunmaktadır. ı.ıaama. g en ıayanı d kkat safhuın& &' rmlştlr. met 1nönU bulunduğu halde bütün cepheYf 
!lh buhran ve muvazene vergtıertnln bllabü.. termemektedlr. Bu muafiyetler kaldırılırsa TecemmUllnU ikmal eden kırmızı taraf dUn gezerek hartkAtı dlkkaUe takip ediyor "" 
tUn tıga edilip cdilemlyeceğt de tetkik olun. buhran ve muvazene vergllertnln en mUhtm Sökeyi f§gal etmlg bulunan mad ta.rat kuv. kumandanlarla görU§tlyorlu. 
maktadır. Bu takdirde kazanç veJ1!islnln te. ka!'§ılığı bulunm~ olacaktır. veUerlne t.aamıza kalkmaktadır. Bu auretıe BUyUk önder dUn yemeklerini A%1zlye 

............__ lf a.liye Vekili Fuat mln ettiği blr: kmm muafiyetlerin !lgaaı icap Maliye vekA.leU bu hussta tetkikler yap. manevranın tsallı bundan sonra bql&nıt§ bu. çamlığında yediler. J 
~ Ağralı edecektir. maktadır. lanmaktadır. (Devamı 1! incide) 

~:=~-n-~-v~~~;~~-~~"z_;_~~;-~-y-a--~-.. ;-·;-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~1 
yardim -edecek Kazanan 

Akb~en!zde iki "m~~hul,, torpito i ~~!!".~~~.~~~.~ ·ı 
~aı1a ır tıcaret gemısıni batırdı !.-..................................................... : 

btın ' ll - Nevyork Herald Tri. 
lıllsıı~lll.elesinin Pariste intişar eden 
~luırı, ~a göre evvelki ak§S.m Şotan, 
t~ıansta lbos arasında aktedi1en kon. 
~ı lng.'l Pirene hududlarmın açılma. 
' 1tarar1 tereye teklif etmeğe ittifak.. 
~an Vettni3ierdir. 
~~181 sanın, İtalyanın reı:l cevabı 
t'tttdan llda alacağı vaziyet ancak ya. 
~luııa:orı:a belli olacaktır .. Ta§I'ada 
lca1t ka ~UtUn nazırlar, bugün yapı. 
~~ ~ b~ne toplantısında bulunmak 
antıda ~rıse dönmüelerdir. Bu top: 
~~ taJYanın red cevabı letkik ve · - .. 
l.r. şltr kararlar müzakere edilecek. iki Kamçı! 

ası nıuhakkaktır ki, Fransa. - İngilizce "News Chronicle., ga. 
"---.. (Deoomı 12 incide) zetesinden -

Bir otomobil ağaca 
~arparak parçalandı 

Boabab olan bukaza neticesinde 
ç kişi yaralandı 

T'aırllhlçl 

Ahmed 
Refik öldü 
Cenaze merasimi 
bugUn yapılıyor 

Rahmetli Ahmed Refik 

(yazı81 12 incide) 

BiR KAÇ SATIRLA 

Şirketi Hayriye 
faaliyetle! 

ŞirkeUhayriyenln yeni aonbahar tarifesi 
bu ay baştndanbcri tatbik mcvldlne konul. 
mu§ bulunuyor. Son zamanlarda birçok ye. 
nllikler yapnll§ ve yapmakta olan Şirketi. 

hayrlye bu tarifede de "yenilikler?,. ynpmak. 
tan kendini alamamışbr. Fakat bu de!aki 
yenlllkler §irltet yolcularmı hiç de memnun 
etmemi§, Boğaz aaklnlerinl, azaptan azaba 

· 11okma~a ba§lamı§tır. Bunun için §lklyetıer 
hiç de ekilik olmamaktadır. 

MeselA bu tarifede öğleden sonra Boğa%1n 
sonuna kadar giden postalar ıoyle taksim 
edllmloUr •• 

1',SO, l 7,30 19.~ ve en ııon posta 21,1:1-· 
Yani ıuo dan erteat &'Un sabaha kadar ao.. 
recek 16,:I saat zartmda ancak dört poata.. 
ŞJrkeUhayrfyenln dtUnden dU§Ormedfği Bo. 
ıazı ıenle.ndlrmek davaaı acaba böyle 2.3 
aaatte bir kalkacak poataıarıa mı yapılacak? 

llABEB 

Filyos istasyonunda 
Bir tren 
kazası 

istasyona giren bir marşandiz treni .depo 
hattında duran marşandlze çarptı 

1 ölü, 1 yaralı .var 
bır tren kazası olmuştur. . manevracı mes'ul görUlmU§lerdir. Ve.. 

. Evvelki gece Filyos hattında feci 1 makinist, istasyon §eli, makaaçı ve 

~ §U şekilde o~mu~tur. Bır mar. rilen maltimata göre makinist istaL 
pndız treni Çatalagu ~stasyonund~ yona vaktinden 18 dakika sonra ge11 

saat 18 de hareket etmı.ş ve tam Fil. mi§ ve ayni zamanda süratle istaayo. 
yos istasyonuna yaklqınca sinyal ve. na gelerek makasçının makaar d~ 
rerek yol istemi§tir. Bu suretle umu. tirmesine meydan kalmadan depo hat:., 
~ h~tta girmesi lazımgelen ma1'3an... tına girmi§tir. . , I 
dız silratıe llerlemi§, fakat bir makas Müsademenin şiddetinden Uç Joko: 
hatuı neticesinde depo önündeki hat. motif ve dört vagon biriblrine girmft 
ta girml§tir. Bu esnada, bu hatta baş. ve bu vagonlardan birinde bulunan 
ka. bir mar§andiz bulunuyordu. Hızla §et' dö tren Ah

0

met p~çalana.rak öl. 
ilerl~yer. ~a.rşandiz, süratle diğerinin milB, makinist yaralanmıştır. 
il7.erine bı~i§ ve mUtlıiş facia ecre. Müddeiumumilik, kazada suçu göril-
yan etmiştir. lenler hakkında tevkif karan verm.if.. 

Kazada sıra.siyle sürati kesmiycn tir. 

Spor hareketlerile 
dolu bir gün · 

- .... -.....:.-.1 
Dlln, :apor ~ylrcDerl için, ne tarafa gldRect'ffnl tayin hUIU9Unda hakikat.en tAfırbcı lir 

sUn olm111tur. Tllrk ve 'l'unanlı pehlh'anlar arıı1mda ııerbee~ s\l~ler, feftre olmıyan klllp. 
ler araamc!a fUıbol ve atletizm. &ybeU ytwne mUM.bakalan, Sipahi ocafmda atlı mO..ba.. 
kal&r )"&Pllmıt. btanbul klllplert pmplyonluk matlanna lıanrlık mlliıalıakaJan yapımılar: 
dır. Kamnpqa klllbll de JaırulUfWlun 1 'J lnd 3-ılclönlbnUnU zenıtn bir prol'ramla ıcuUW..: 
Dllftır. Bltt1bı bu mllMJıekatarm. t&bllltt 9P0r aa)'falarmuadadır. Beıılmlerlmb eerbeet cUr 
ıuo..,.. aı.-ı cıOlılı ~ lılıeJ: ~ --~... --~- - et 



2 

:/Jış SUµısa: 

Ruzveltin nutku 
Ameı ika cuhmur reisinin ~ikagoda 

söylediği nutuk her tarafta derin a
kisler uyandırmıştır. Bu nutuk kendi 
başına. bir hadisedir ve nasyonal - sos
yaliznı ile faşizm reislerinin Berlin 
hitablarını gölgede bıraktığına da 
§Üphe yoktur. 

Ruzvelte göre Kellog _ Briyan mL 
sakının doğurduğu )lUyUk ümidler, 
yakın zamanların anarşisi içinde yok
olup gitmiştir. Milletlerin iç işlerine 
müdahale olunmaktadır; başkalarına 
ait topraklar gelişi güzel işgal edil
mektedir; tayyareler, harb bile ilan 
edilmeksizin, sivil halkı öldürmekte 
ve şehirleri yakmaktadır; denizaltılar 
sebebsiz yere gemileri batırmaktadır; 
bazı devletler, kendilerine hiç bir kö
tillüğü olmıyan diğer meml~ketlerin 
iç harblarma kan~maktadır. Gittikçe 
genişliyen bu yolsuz hareketler için
de, Birleşik Amerika devletlerinin de 
hücuma uğraınıyacağmı kim temin e
debilir? Bizzat medeniyet ve insaniyet 
tehlike içindedir. Barışçı milletler, 
sulhü ve emniyeti inanca altına ala
cak kanun ve prensipleri devam ettir_ 
meğe çalışmaktadırlar; muahedelerin 
bozulmasına mlifaade etmemek lflzım... 
dır. 

Nutka asıl h6.dise Iiuvvetini veren 
ana-söz §Udur: ''Barı.Jı devam ettir. 
mek ~n '.Amerika Birlc~ik aevıetleri. 
nin 'ba8it bir Joo~lığı -ue "basit bir 
tara/Mzlığı ·1.:afi değildir! .. Yani Ame
rika, bütün sikleti ile, barışçılar cep
hesine katılmak lazım gelir. Bu sıklet 
kiiçüksenemez. Bu sıkletin cihan har
bine müdahalesinin ne netice verdiğL 

• ni biliyoruz. 
SulhUn birliğipi ve bütünlü~ü 

müdafaa edenler hak kazanmışlardrr. 
Gerçi Akdeniz Amerikaya uzaktı; Et. 

doğrudan doğruya alakalandırmazdı. 

Fakat Milletler Cemiyeti nizam ve 
otoritesinin bozulmasından ve sulh 
misaklarının ülasmdan yalnız A vru
pa kıt'asmın zarar göreceğini tasav
vur etmek y:mlııtı. Tehlike crgeç ye
ni dilnyanın da kapılarını çalacaktı. 
Eğer ban~ ve milletlerin hürriyeti 

ve topraklarının masunluğu davası 

bir prensip olarak mUdafaa edilecek-

se. Amerika gibi başlıca büyük kud
retlerden birinin seyirci kalmasına a
kıl erdirmek imkanı var mıtır? 'Mil
letler ('emiyeti nizamını sene•e::rdcnbe-

ri müdafaa eden devletlerin hüküm 
ve teşhisleri de, Ruzveltin •ıutkunda 
söyledıkleri ile hu!asa o:unabilir. 

Hatta bunlar biJ sıra harekete bile 
geçmişler, Manc;uri hadisesinde cesa
ret edemedikleri zecri tedbirlere dahi 
ba~vurmuılardır 

Hayır. mesele Mılletler cemiyeti 
prensiplerine sadık kalmakta değil
dir: mesele Milletler cemiyelı disipli
ni tatbik etmek için harba kadar, her 
şeyi göze almakta ve anlaşmazlıkları 
halletmek için daha ameli usuller bul
maktadır. Bu ise Milletler ceı:ıiyetinin 
cihan3ümul olması i!e, ve Amerika 
Birleşik Devletlerinin ona aza veya 
onun hükümlerit!e fjiJen yardımı olma
sı ile temin olunabilir. 

Ruzvelt'in nutku herkese ferah ver
mi§tir. Fakat ne bugtin akmakta olan 
kanı dindirmiştir; ne de yarın için 

· klfl bir inancadır. Bununla beraber 
ban§ ve milletler hürriyeti davasına. 
çalışanları ümitsizliğe düşmeksizin, 
teşebbüslerinde devama tejp'ik eden 
pek kıymetli bir tezahürdÜr: fiili ne.. 
tlcelerini bckliyelim ! 

yopya harbi Amerikan menf aatlerlııi 
4

, ...- ·- - - ~ 
(tiluıı)dan 

Falih Rı/1cı 'ATAY 

Hatayda seçirn Türk ve Yunan 
komisyonu ~ cırdafan 

Azalar ,bugllo bir r r er n«len 
içtima yapıyorlar ayrılmaz 

Hataydaki intihabı milletler cemiye
ti namına kontrol edecek olan heyetin Bir küldür 
seçildiğini yazmıştık. Heyeti teıkil eden Yunan BaQvekll lolo 
ler §Unlardır: 'lf 

Eski Bulgar - Yu:ıan muhtelit ko- Verdiği beJ808l 
misyonu katibi umumisi Jak Hagranj Bu ayın 18 ind: §ehrirnuc gelecek 
. (Belçika), cslH Sar intihap dairesi mü- olan general Metaksaıs "Akşam,, ın Yu
feti§i ve La Hey halk üniversitesi mü- nanistandaki muhabin:.ne §U beyanatta 
cürü Vander Mander (Holanda), sa- bulunmuştur: 

bık Kolombo belediye reisi T. Reid ' ''-Türk ve Yunan orduları biribirin
:Cfngiliz), Sar intihabatı yüksek divanı den ayrılmaz bir kül ve her muhtemel 
reisi H. Reimers (Norveç), Lozan il- tecavüze kar§I muzafferane kar§ı koy -
niversitesi hukuk pro!esörü Roje Sek-
retan (İsvirre) • mağa hazxr yenilmez bir kuvvet teşkil 

r ederler. 
Mezkur heyetin, milletler cemiyeti Türk milletine kardeıçe selamlarımı 

ikonseyi reisi tarafından intihabı lazım 
gelirken, reisin Fransız oluıu, bu itin bildirmerizi rica ederim. Birkaç güne 
kendisi tarafından yapılmamasnu kadar Ankara1da Türky!enin tınlı, şe -
intaç ettirmiı ve heyetin intihabı iti, bu refli milli sembolünü, Büyük önder 
i§lc katiyen alakası olnuyan Ekuatör Aattürkü ziyaret etmek bahtiyarlığına 
mümessiline verilmiııtir. ·1 1 w :ı naı o acagrm.,, 

Kendilerine teklif edilen vazifeyi ka
bul eden heyet azalan, bugün Cenevre· 
"de toplandıktan aonra, Sancağa gide
ceklerdir. 

iki yaralama vakası 
.Aamalımesclttc mezarlık sokağında otu.. 

ran Hasan llo arkarJll§l kunduracı Mehmet 
DUn gece saat birde rakı içerlerken araların_ 
da kavga çıkmıı, Mehmet elindeki bıçağı 
ansızın Haaanrn yUzUne Uç defa aokup çı_ 
karmııtır. 

Haaanm feryadına pollsler yetlfmlf, Bey. 
oğlu haatane81ne kaldırm11lardır. 

Bundan bqka bir yaralama vakuı da KO
çUkpazarda olmuıtur. 

K&ntarcılarda oturan ZühtO dün. 
gece Galatada NecaUbey caddestııden geçer
ken Ömer lamlnde bir ahçı yolunu kesip bı_ 
ı:afını kamına eapl&mı§tır. Ömer vakadan 
ıonra kaçmak lstemlpe de yakalanm?Jttr. 

Barsa.klan dııan fırlayan yaralı Beyoğlu 
hutan~lne kaldınl.ınıştır. 

48 saatllk fş haftası 
48 saatlik i§ haftası, bu sabah saat 

alt~:lan itibaren ekıeri !§ yerlerinde tat-
bika başlanmııtır. 1 numaralı it emir
nameıi haricinde kalan iş yerlerinde de 
en kısa bir zamanda bu ıeklin tatbikma 
başlanacaktır. 

Türk i§çisi yeni şekille bugünden 
itibaren medeni çalışma tarzına sahip 
plmaktadır. 

Nevyork 
sergisine 

HUktlmetımrz de 
iştirak ediyor 

Nevyorkta açllacak olan beynelmilel ser
giye lftlrake hUkQmeUmlz bizazt Amerika 
cumhurreısı Ruzveıt tarafmdan davet edil. 

mııur. Bu reıml daveti getiren husus! mO. 

mcssll Conea Ankarada BqvekAlet vekili Ce 

!Al Bayar taratmdan kabul edllmlı ve Celfll 
Bayar .sergi hakkında l.z.ahat aldıktan aonra 

daveti Türkiye cumhuriyeti hUkQmeUnin ka.. 

bul ettiğini blldlrmlıtır. MUmeıısll hariciye 
aya.at :rnUateıan Numan Kenemencioğlu, İle. 

tlaat vekAleU mUateşarı Faik Kurdoğlu, TUr_ 

kotla relsl Burhan Zlhnl tıe görll§tükten IOtl

ra t;Urnk mukavelesini Cclll Bayar imzala. 
m11tır. BUtUn bu g!Srü§l?leler ancak ikl saat 
ıürmüıtür. 

Mister Cones bu ıllratln bir rekor olduğu_ 
nu ve bu kadar ıUraUI bir hareketin Amerika 

da blle hatırd&iı geçemlyeceğinl aöyleml§Ur. 

Nevyork aergtalnde TUrldye pavlyonuna 

aynlan yer 1000 metre murabbaıdır. Bina ve 

tesisatı Amerika bUkOmct! taratmdan yapı_ 

lacak yer için de para almmıyacaktrr. Bina_ 
nın yük.ekliği 12 metre nlacıuhna vlirıı lkt 
kaUı olacaktır. 

HABER - :c\lişam postası 

InlkilAbımız 
• 

~içek a~ıyor! 
.. Yazan: llamil Görel 

On );I hasreUnl çektiğimiz ve uıa,ılmaz 
bir hayal gibi arkasından koştuğumuz ıta. 
ll'rl'nln açılış günündeyiz. İçimde anlatıl
maz tatlı bir acı ''ar; bu acınm tadını ve bu 
tadın acılığını bizim kadar klmae bilmez. 
I<aç mahrumiyet ve mücadele senesinden 
eonra buna kavuıtuk. Bu gUzel güne erişmek 
için hayatımızın yeU§mlyeceğfnl ıanıyorduk. 
Genç ve ya_şlı meslektaşların çehrelerinde bir 
bayram gUnUnün çocuk sevinci dolaşıyor. 
AtatürkU bekliyoruz. Kurulması için emrlnJ 
verdiği resim ve heykel müzemizi kendi e_ 
llyle açacak. Sarayın denize açılan kapısı 
önünde bir hareket oldu. Birden gUneı ve 
mavlllk itinde bir ba§ parladı. AtatUrkün 
hariıkullde cehresi ile ka!"§ı karşıyayım. çc_ 
lik panltllı gözleri uzak bir ufka bakıyordu. 
Onu bugUnkU kadar bize ve bizim Omitıerf_ 
mlze yakın görmcml§Um ..• Dolmabahçe aa.. 
rayı içinde TUrk resim ve heykel müzezi .• 
rUyalanmızı aUsllycn hUlya artık bir baki. 
kat Ur. 

Her iyi ve gUzcl olduğunu anladığı ffe 
bqlamakta en ufak bir tereddUdU dahi gö3. 
termlyen CUmhurlyct rejimi nihayet kUltUr 
hayatımızın bir nevi bankası 
galerl'.}1 de ba,şardı. 

Bayan AfeUn Yüksek ve kzymetll allkıın_ 
su, EWtllt bakanımızı ve bu eaetftl~aıı n. 
vel mey.dana gelmesine çalı§an GUıe~anat. 
lıb- Umıfrl\ M'UdürUnU hUrıneUe anarız. Bur. 
han Toprağı ıanat tarihimiz unutmıyacnk
tır. Geçen sene açtığı yarını asrrlık TUrk r~. 
alnı ve heyk~l ııerglııl'nin gördüğU muvııffn_ 
klyet ile bu fşln artık geclktlrllmesl imkAm 
kalmıyan bfr memleket meselesi halini aldr_ 
ğını ilk ortaya koyan o olmuştur. Bu galeri ı 
davamızda senelerce bize candan zahir olan 
matbuatımızın emeğinl ve bllhaaaa resiml 
seven kalem arkadqlanımzın hl!ılillk ve 
yardrmmı unutamayız. MUzeınlzl gezelim. 
Burhan Toprağı dlnllyellm. 

"Veliaht dairesinin yalnız ikinci katı mU_ 
ze ıtuııaz edllnıl§Ur. Birinci kat tarih acrgsl 
dolayıslle §imdilik kapalıdır. Mcthaldekl sıı_ 
Jon heykele tahsis edilmlgUr. Heykel kısmı 
ilk TUrk heylteltraşları sergisinden ibarettir. 
Heykellr&flar eaerlerlnl mUUye hediye et
mtıler ve heykel kısmı bu ıekllde meydana 
gelml~Ur .. 

Uııt kllliın resme tahııls edilmlıUr. 
Mevcut tablo 380 tanedir. Bunlardan fl3 U 
ilk Türk ruııamıarma; Hamdi bey, ZekAf, 
Şeker Ahrnet, Osman Nuri pqal&rl& onu he_ 
men takip eden neale altUr. lM tanesi Haİll 
P&f& lle Şevket beye ve onlan takip eden 
Nazmi Ziya, Çallı lbrahfm, Namık lamalı, 
Ruhi nealfne aittir. 11>9 t&neai de Cumhuriyet 
ne.il diyeceğimiz mUstaklllerle D gn.ıpuna ve 
hiçbir grupa glrmlyenlere aittir. 

Birinci ve ikinci aalon& ilk mUbefılrerler 
Unvanını vereblleceğiınlz reuamlarm eserleri 
konmuıtur. J.IUzenin maatteeutlat kıymet 
iUbarile çok zengin olmakla beraber miktar 
cihetinden en fakir olan ksmu d& buruıdır. 
Maziden kalan eaerler hep huaust ellerde oı_ 
duğıından resmimizin mazisini 50 sene kabul 
etmek yanlıştır. Bu kısım yalnız dPVlctin 
elinde bulunan tablolarla meydana gelmiştir. 
Hual18l koleksiyonlarda bu eserlerden bir hay 
il miktar bulunduğunu blliyoruz. Yavq ya. 
vaş onları mUze hesabına elde etmeğe çalı_ 
§&cağız. 

Ortadaki bUyUk mermer aalon fnkılAba 
tahals edllmlşUr. Burada 1933 tenberl res
sarnıanmızm bUyUk bir alAka ile rcsmetme
ğe başladıkları fnkrlAp tabloları mevcuttur. 
Bazı ressamlar, elimizde !azla tablosu bu_ 

lunına.dığı için az eserle, bazlları daha fazla 
eserle temsil edilml§lerse de bu Rttf aznıret_ 

ten doğmt11 bir neticedir. BUAhare zamanla 
ht1r re1111am IAyık olduğu nlsbet ve ehemmi_ 
YeUe temsil edilecektir. 

İllve edllecek kısımlar: 
llerşeyclen önce TUrk re.sim kolek&iyonu_ 

nu tamamlamağı dUıOnUyonız. EvvelA. ken. 
dl sıınatımJzln tartlılnl a.-tay& atarak onun 
bir nUtua koçanını çıkaracağu:. 

Ondan aonra halkın aanat terbiyesine yar. 
dım edecek teşebbUalere girlJeceğf.z. Beynel. 
milel ıaheııerlerln renkli ve iyi ba.!ilmıı 

~roductlon'larile Peclagojlk bir kısmı tealı 
edeceğiz. 

Bir arkadqıuuzm dediği rtbl "bu mem_ 
Ieketiıı dotru dUrUat reaim görmeğe lıureU 

lla?tı«i Beyin husu.si ellerdeki 
tabloıarrndan ikisi 

vardır,.. 

40 X 60 ebadındıı.kl baskılarla yapılacak 

zengin bir mUze blze avuç içi kadar bir ~reco 
aatın almaktan çok daha ucuza mal olacak • 
tır. BUtçcmizde tahsisatımız mevcuttur. Bu 
kıamı bu sene içinde tahakkuk ettlrmcğe 

çalıııacağız. 

Bundan sonra 8.§ılmaııı oldukça mU§kUl • 
zira bütçe meaclcsl _ merhaleler gelmektedir. 
Meseli\ modern yabancı resaamıann orijinal 
eserlerini birer ikişer satın alarak Ruslann 
ve A~erlkalıların yaptıkları blr muuır, :ra
ban<"ı tt&lm salonu tcsia etmek. Ondan ıonra 
büyUk Ostadların koleksiyonuna ba§lamak. 
Bunlar zaman l§ldlr. 

Fakat bir fkl aya kadar Dolmabahçe sa_ 
rnymda mevcut Zlcm, Ayvazofı'ld, .Jeram 
Zonoro gibi yabancı Ostadlann orljinallerln. 
den mUrekkep bir oda açnblleceğlmlz.I zanne_ 
dlyonım. 

Nihayet İstanbul saylavı Bay Halil Etemln 
lı8.§ladığı bir lgl !Ayık olduğu vüsatte bitlrınek 

ve §ahescrler kopyesf koleksiyonunu genl§
Ietmel<. 
Noksanlanmızt biliyoruz. Muasır olC:luklan 

halde mllzcmlzde MU!lde hanımın, Miralay 
Hur§ll beyin Mihri hanımın birer tabloları 

bile yoktur. Bu noksanlar tellfl edilecektir. 
Meseli\ Mlhrl hanımın güzel levhalarına. BL 

hlp olan muhterem Dahlllye vekili ŞUkrü 

Kaya bu eserlerden birini müzemize hediye 
edeceklerdir. 
ŞUkrü Kayanın hareketini birçok sanat 

sevenlerin barekeU takip edeceğinden ıup_ 
hem yoktur. Luvr'u Luvr yapan devlet ol_ 
dutu kadar sanat seven klınaelerdir.,. 

• • • 
Uçurumlar üzerine köprU kurmak, kayL 

dan dağlan delip tllnel açmak, bitmez tU_ 
kenmez mesafeleri rayl& döıemek ıOpheslz 

bUyUk ve çeUn lılerdir. Fakat bir mllleUn 
bir naıyonal saJerl kurabilmesi ne demektir. 
Bundaki yUkıek geniş ve beynelmilel mana.. 
yı anlıyor muyuz? 

Bir mUze o mllleUn iç dUnyumm en saklı 
ve en kıymeUl güzellik un.surlarmm bet "
ne, on ıene, yirmi sene değil, uırıarca ı,te_ 
nı lılene, en orijinal en bulunmaz şeklller ve 
renkler alan ltadealnl tqır. Bunun için mu_ 
zeler mllletıerln ruh haz.lnelerldlr diyeblll
m. 

Blr gaheser tablo aadecı bir a&n&t oyunu 
değildir. Her ıaheser tablo o milletin mane\1 
dUnyumda bir Tuhl hamle, yepyeni bir u. 
fuk, ;reni bir keşi! ve fetihtir. Hayatı, tabla. 
U, kMnntı g!SrU~ ve duyu~umuzdald mllU 
zevklmlzdlr. Halt~ müzeler bu bakımdan 

• Dlllletlerln nah ve his eforunun bOY. ölçu,tQ. 1 
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:Ka11ata claie 
Ayın on biri 

A YIN on biri, yani piyango gQ.. 
1 

nü ... Hem de bu ay, bUyUk ~ 
ramiyenin en dolgw\ olduğu ay: 1ld 
yüz bin lira... Hayır, müteYazı ola
lım: çoğumuzun biletleri ancak onda 
bir olduğu için sadece yirmi bin lirS· 
Az mı? Yirmi bin lira için: ••Nedil' 
ki!" diyebilmek !sterdim ama ... 

Bir tertibin sonu: altı aydır b~ 
kım hususiyetler izafe etmek istediği" 
miz, söyleni3ind~ bir ahenk bulduğu" 
muz bir adedden bugün alakamızı ke· 
secek, önümüzdeki ay başka bir adede 
bağlanıp onda birtakım hususiyetler, 
bir ahenk sezmcğe çalı~cağız. Piyall· 
go biletinin numarası, altı ay müddet. 
le. bize birtakım tatlı hulyalarm ka
pısını açan sihirli bir cümle oluveri· 
yor. 

Her ay bir buçuk liraya. dünyanın 
en güzel matahmı, ümid satın alıyo .. 
JUZ. Gerçi ümidin sonsuzu daha ucuı 
olur: günün birinde bir milyar altına 
sahih olabileceğini kurmak ic;;in oıı 
para bile harcetmenize lüzum yoktur• 
Bir buçuk lira Umidln sahasmr d,... 
raltıyor, bir milyar altmı yirmi bl!S 
kağıda indiriyor ama i§e daha bir cid· 
diyet ,•eriyor, onu Omydı! AlemindeJS 
Olabilir! alemine götUrüyor. Hem dl 
hulyamızı herkesin içide, yüksek set
le kurmak hakkını veriyor. AhbablJ; 
rınıı.la. konuşurken: "Bir milyar altı• 
nım olsaydı ... ,, diye söze baştıyacak 
olursanız herkes size bir tuhaf bakatı 
kendilerinin de akıllarından böyle ~Y
lcr geçmesine rağmen sizin çıldırdı~ 
mza hükmedenler bulunur. Fakat: 
"Piyangonun büyilk ikramiyesi ba~ 
vurursa ..... diye söze başlıyacak olur
sanız kimse aklınızdan şüphe etme:Z. 
Çünkü arzunuz jm'kan sahasındadır· 
Hulyalarımızdan utanmamak, onlaJ"I 
herkese söyliyebilmekten büyük ser· 
besti mi olur? 

Yılın iki tertib piyankosundan bl· 
ri mayısta, öteki de ikinci teşrinde 
başlıyor: yani biri Hıdrellez tertibi. 
öteki Kasım tertibi... Bilmem TUr1' 
Hava Kurumu bu ayları mahsus· '!f,~ 

• 1 .... ~ , ı:ı e 
scçtı? 'Faka:t Hıdre Iez tertıı..ının g ... 
tirdiği hulyalarla Kasım tertibinifl 
getirdikleri arasında bir fark olnıal< 
lii.zımgelir. Biri önümüze, daha doğ• 
rusu hayalimizin önüne, güneşli, fa· 
kat serin memleketlerde sevahat iIJ1· 
kinlarmı serer; öteki sıcak evler, a
sude bir hayat düşündürilr. 

Bugün size veya bana büyük iktl• 
mi ye çıkacak mı? Onu bilmem, uml· 
dimiz yarın akşama kadar eürebilir· 
Fakat numnramıza, bizim için artı1' 
namütenahi adedler arasında herhat1• 
gi biri olmaktan başka hiçbir va.JI 
bulunmıyan adede hiç bir şey çıkma• 
sa bile ne zararı var? Altı ay hulY' 
kurduk, hulya kurmak hünerinde net• 
ledik ... Daha. ne i!teriz? 

Nurullah ATAÇ 

ğ11 beynelmilel ollmplyaUardıl". Bunu 85yl" 
mekle galt>rlmizln beynelmilel aahalarda di
ğer mllleUerln müzclerlle yanşa. çıkacaP 
iddia etmek istemiyorum. 
Unutulmasın ki mflleUmlz din ya.satı yO

zUnden aarrla.rca resim ve heykel yapınsdl
TeessOrle eayllyeyim ki nihayet bir UJtl~ 
bir pllaUk sanatlar mazimiz vardır. Bu nsfl1 
böyle oımum k1 daha dllne kadar anneın •· 
vlmlzln salonuna realm utırmazdı. KeıJI~ 
çalındığı fçln mahallell evimize cilvur e< 
derlerdi. 

Ey ı.ıeyhlslAmlarm gazabı ytlzUnden en ,_ 
•il heyecanlarını bir pirinç tanesi uurftl' 
Elham aureslnl sıkııtırm&k ve bir yunıuri' 
üzerine 'l'Aaln ayeUnl ıığdırmakla ı.raf ,c
:rnlı ve ömUrlerlnl tUketınıı Türk JJ&nAt1'tf' 
lan! SlzJn bu ruh ea&retlnlze ne kadar •r,ı
ııak azdır. Bugün galerimizde TIUen'le~ 
Tlntoretto'lanmızı Renolr'lerimlzf ve C,
ne'lanmızı g6rmUyoraak bu mnıeUmlıdD ıc1I' 
ıur veya kabUlyet.slzllğf nden değildir. ~ 

Bununla beraber Arabm harflerine en ıP' 
r&k mUnhanlleri bulan odur. Çlnllerltı' 

güzellltl hlll dUnya mUzelerlnl kıııkaıı~ 
cak kadar emaalılsdlr. Halılarımız, .ece-. 
!erimi.%, ftlemelerlml:ze imrenmlyen yo1'~ 
Yokaa mimaride Wkelanj ayarında Bl~ 
yeU,Unnlı olan milli dehanın plA.aUk ~ 
lar a&haamd& ı&heaerler yapamıy&C.,... 
kabul etmek güç olur. ~-' 

Uopold Uvy dedi k1: "Müzemizde ..,. 
dUnyuma ltUharla g!Saterebllecettıntz tf 
lar vardır.,. ti 
Bugün bu feyizli ve atqll hava lçtnde ~ ft 
hmcımıa batmyonmı. Türk ıanatJcatl· ~ 
tedlffn g1bl çalı§, duygularmnı hariın!O~ 
hatt& vicdanına taaalJQt eden fü%Ull ":JIJ 
kUV\•eUer yok edUmlıtır. Ve bil lt1 b ~ 
ııana istediğin reaml yapmak hUrrtye~ 

Hıunit.~ 
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23enim ~-.. ·· ·· 
~~~ff!: 
~eYlfbeUmnôeuue ... 
Şen 1Faşnzm 
~~lr'Şoso ın<dlataaa 

da aşıst devletlerin resmi ağızların-
n arada sırad . . . . . . 

§ı}'O 1 a ışıtırız: Sulh ıçın çatı-
r armış. 

- l{im k . . . ... G . . se endını kotulemez. 

Y 
erçı, ıçlerin.den b•ri muahedeleri 

ırttı ötek· b" ve ' 1 ır memleketi zaptetti, 
gene bu ik" . d·~ b" k' d . Yet ısı ıger ır es ı me enı-

l"h ıncnucketinin dahili i'lerine müsel-
" an m .. d :r 

en .. u ahalede bulunup beşeriyetin 
guzeı tarı'h• b"d l . . 

ııebcb· ı a ı e erının yıkılmasına 
sij k ıyet v~rdi ve nihayet bir üçüncü-
sa~ 03

k0ca Çini - sivil halkı da he
l-'aksızc:a Öldürmek şartiyle - eziyor. 

at büt"' b sırret· un u .dev!etler şimdiye kadar 
lllı~ı 1 

haktan görünmekten fariğ olma
~ ardı, 

taıt~~hlcrinden her biri - kendilerini 
ı ede d'· f • kartt n unya e karı umumiyesin~ 

:ı 1 -b"' 1 rafırıd oy e bir vaziyete, başkaları ta. 
lard an mecbur edildıklerini söylüyor· 

ı. Mesela, Almanya: 

ı:tıcrn-ı Bizi hukuksuz, müsavatsız bir 
Cket h 1· sonr k' a ıne koydunuz. Harpten 

tınız a 1 muahedeleri bize zorla imzalat
di ı· Alman milleti buna layık de~il-

. ite · -
o rn §ım.:ii kuvvetli olduk ve yuttrk 

;ahedeleri ! diyordu. 

harb~y~, Habeş harbi başlangıc:ında 
d~İrıi ltü~tah Habeşlilerce tahrik edil
di? Ves.ıkalarJa "ispat" etmemiş miy-

lliıı 1'Panyol dahili harbine müdahale-
~e esbabı mucibesi şöyleydi: 

Avrıı İspanyada bolşeviklik yayıyorlar. 
•ıçra!anın bu yanma da komünistliğin 
<iit ed ı§ olması bütün medeniyeti teh-

C1vcr, A~an mani ulahm. 
l{e ~. :Yerıne faşizmi getirelim f) 

bıırıa za, Japonya, Çini yutmak için 
d Yakın b' b" . ır. c- ın ır nazarı ye çıkardı dur-
a. . varı ırkın . 'h d 

ıt ol ıttı a ı, şarkın şarkhlara 
rnasnd 

rnas1 i . an murat, Japonlara ait ol-
l3ırrrti§. En şarklı onlar değil mi? 

diY'or: manzaraya bakınca, insan şöyle 
Iier rn· 

hazırla ınare hırsızı kendine bir kılıf 
l mı"' F U ~· . 

letıcra a~t 
1
vaktaki bütün bu yırtıcı dev-

. • ra ar 11te 0 zaıa • 1n.da anlaşmağa kalkıştılar, 
:>'aptıkıa n ış değişti. Zira biribirlerinin 
lar. So tını meşru görmeğe kalkıyor-
~ızsa, bU~· nutuklara, makalelere bakı
Porıyanı:~ Avrupa faşist olmalıymış; 

lcr ııeın . ~rekatını Avrupadaki faşist 
od Patı ıle •· .. 

a - Ih goruyorlarmı~. Çünkü 
raaidcn c amdülillah - o kötü demok-
!tıaıaııah &on .senelerde uzaklaşarak -
tcı İdar :- ışte faşistleşmiş ve bu gü-

enın f . 1 • . 
l:>c .... k eyız erını topluyormuş. 

fa · ... o ras· 
!ıırn . 1 on dokuzuncu a:ır ve 

(\>aı111/~~minci asır düşüncesi ım~ş. 
taıı c......,eı~; ~ey _kaydedilmemiş: milat-

80 1 . Ytrmınc:i asır mı?) 
lcr· Y elıkJe b . . • h 1 hOsb·· . • u ıdarelerm mahıyet-
}.lli.iı ııaı~tün belli oluyor. Beşeriyetin 
~il .. ;: ım ve . d k ~ .. ııgu sırayetten aza ısını 

'ııı l n, taşınsın, ona göre tedbir al-

ıt· ........ ll'a§' 111idir 1 ı~m ihracat mataı değildir! 
~· <lıyorlardı 
lı'11lld' • 

l' p_ ı vaz:yet d w. • "1 
1 ıt r] d ... • egıştı. ster cihan 
cJıcr .. sı' 1 

g ı n ı hanüman harap ı 
l1 " mu · · . ., 

e edi.Y'or] tıbınce hu'lu herkese tavsi-
1' ar. 

ı alİzmi b . 
]ar. l<'a§iz eynelmılelleştirmek istiyor-
ck rn yalnı · e kılı]<] z gerı kalmış müstem-

:illettcre ~;n:.~lek.etıere değil, medeni 
• 

1Yor. lJ .. 0Ylelıkle hiicuma hazırla-
ıç- er turı ·· · 
ın aşılanmak ]u.. sırayete mani olmak 

azım. 

------- <Va~ Nu) 

!\adroı 
e~u m dar tasdik 

e en ki 
~ahştırııa mse 

Ba~vek •1 "1 8 Z 
ır•· a et villiy ti 
"onder-· . e ere §u t . . .. ·•.ıştır: amımı 

Gerek b"' 
diğer utçe kanunları 
he mevduat ile tatb"k· ve gerekse 

Yetin· ı ı icr . . 
ın tasd"k a vckıllerı 

tıan k d ı rna rnUtevakk 
b' a rolar tasd'k . ıf bulu-
ır sur ti ı • edılnıed'k 

d'J e e hiç bir k' • 1 çe hiç 
ı memesi ırnsenın istihd 

de b evvelce tarni . aın e-
a~1 d • m cdıld' w. h 

dilmediğ' aırelerce bu tebliğe ~gı al-
esind ı maliye vekalet' . rıayet e-

n anıa l ının t .. k l şı ı:naktad ._z ere-
cra veın • ır. 

ikt:·:n etrn:.alerı heye.tinin tasd·k 
ç lıştırılma en hiç b!r surette ı rna 

rnası k . memur 
su alınmad ' a sı takdirde k d 
k . . an çalı t 1 a ro-

:·' ~ r:nın bun?arı ~s:~ an memur istih
rn1.1 ettlrile·eğ' . hdzm e:ienlcre l"'z 
Itıi} etle emi; ının alakadarlara ehem 

ve tebliğini rica eedrim .. : 

Fcriıliycyi Talimhaneye br.ğl1yaıı lm topra'I.· yığını mwıtazanı bir yo1 rcyamerdiı•cıı 1ıaline getirilmelidir .. , 

lstanbul konuşuyor ! 

Feridiye 
bir 

bekarı pek bol 
mahalledir 

Burada her milletten fnsanlara rast gellnlr, fakat bir tek 
1alıudi ailesi 

Ben, foto Ali ve semtten dört genç 
Feridiye Talimhane meydanının arka 
kısmına bakan ucuna doğru yürüyor
duk, Yol üzerinde Farabi sokağı diye 
bir yer gösterdiler. Mahallenin yeni 

yapılmış yegane yolu burası idi. ot:' 
l:fukça muntazam bir arnavut l:aldmmı 
yolun aşağılarına kadar ..ızaruyordu. 

Anlattlar: 

- Eskiden burac;ı dı:ı demin gördil -
ğünüz bir çok sokaklar gibi ge~llm:si 
imkansız berbat b!r toprak yoldu. Ni· 
hayet buraya taş dö~editer ve i§e ya • 
rar bir hale getirdiler. 

i. 

Bir taraftan konu!iuyor, h·r taraf~ı:;n 
yü:üyorduk. Nihayet, sağa sapıp ge
ni~çe bir sokaktan c!aha geçildi. Sonra 
Talimhanenin arka kısmına düşen cld
dcye geldik. 

Fcridiycııhı yan so1;a1;;l.arı ne halde b u1ıoıduğunu b11 resim cidden gü-:el 
gösteriyor 

Fcridiye ile, Ta',:mha:1c mahalleleri
ni b.riblrindcn ayıran bu geniş, fakat 
üzerine bir taş l:onrr:amış toprak yola 
(Valdeç::şmcr,: caddc:;i) deniyormuş • 

Topr.ık, çamur ve toz olmasına rağ· 
men b:.ı yol Taksim istikametinden ge-

lenleri ıdoğru düri.:.~ Ferid.yeyt:. kadar 
getiriyordu. Fakat Harbiye istıkamc
tin'den b:.ıraya gelecekler için •.. da· 
rac:ık bir yol b'le yapı:mamıştır. oyle 

ki, bu yolcular, ya T:ılimhanenin diğer 
başına kadar gidip Valdc;e;;mes~ soka-
- bö' l C"' bır alay gından sapacaklar ve Y t · 

yol yürümü:; olacak~:.r, yahut ta, yu -

hrıki resimde gördüğünüz toprak yı
w •• • d •" l·alka ı"nip ~ıkmc: k gını uze-:. n e cıu;c ' • :ıı 

mec:bu:iyetir.de kalacal:Jart1ı. 

Bana bu izahatı verirken, gençler -
den biri elini uzatıp, karşım:zda duran 
toprak yığınını ve burauan inip çıkan 
bir sürü insanr göstere',;: 

- Bakınızı dedi, ne işkk lir yol o
lacaktır burası.. Şimdiki kötü halinde, 

düsüp kalkmayı göze alanlar nasıl inip 
.. 1 .. il sunuz Buraya A-

~kıyor ar, gor yor • · 

d , daha baıı:ka ver!eı~Je oldu yazpala a 'e :ıı, • • 
w •• • ~sr· 'sız taraıından b r mer -gu g~: .. ın ...... 
,. :k ·apılsa bütün ınah11e rahat 
Clive;ıc, • } • 
c .ie::!•tir. 

O sustuğu zaman başka bir arkadaşı 
bu izahatı tam:ı:nlJ.dı: 

- Hem de, dedi, mahaHem!zin bü
tün içecek suyu bu ist'kam"tten gcl:r. 
Biliyormus~nuz bilmem Tal·sim bah • . . , .. . .. 
çesının yanındaki ı:okakta lir Hamıu· 

ye çeşmesi vaI1.:iır. İşte bize de içecek 
suyu bu çeşmeden getirirler. Burası 
yapılırsa, su nakli kclay!Jş.:.cal:tır. 

Tam bu sırada topı·ak yokuştan aşa
ğıya bir genç kız foiyordn. Nasıl oldu, 
bilmem, bi!i:ırenin altındaki toprak bir
denh:re kaydı, yokuşun alt tarafına 

doğru döküldü, ve bz tiz bir fc:yzt 
kopararak, palas pandıras yol:uştan a· 
şağı yuvarlan•:ir. 

Bütün bunlar bir saniye içinde olmuş · 

tu. Biz imdada ko1juncıya kadar, zaval 

1ı kız yokuşun alt tara!ına l:adar gel • 
mişti. Yanımdaki gençlerden b:r,:si, 
gncç bayanı elinden tutup kalc!ırdığı 

zamanı üstü başı çar•ıur içinde kalmış· 
tı. 

:Fakat vücudunda hiç bir yara, bere 
yoktu. Saatlerdcnbe:i yağan yağmur, 

toprağı yumuşatmış ve kız da bu su
retle yumuşal: bir zeminde yuvarlan • 
mı~. yaln·z elh:seler;nin kirknrr.e:ıiylc 

, kurtulmuştu. . :-

· k" ·,,;. 8omk11Jrd4 bile yine böyle çukıırlJJr oordtr 
Feridiyed.e ' en ':1 · · 

Fakat bu onu o kitdar müteessir et-
' miş, o kadar utandırnuştı ki, nerede 

ise ağlamağa başlaya;::aktı. 

Yüzünü ekşitti, mahzun mahzun 

bize baktı. Ve sonra birdenbire ye • 

rinden fırkıdı, arkasına bile bakmaıdan 

bütün hıziyle koşarak yanımızdan u
zaklaştı. 

Zavallı kızın ha~~ hepimizin neş'esini 
kaçırmıştı. Buralı gençlerden birisi 

- Buranın muntazam bi: yol haline 
getirilmesi ne kadar J.iznn olduğunu 

!;İmdi gözünüzle gördünüz, diye söy -
lendi. 

Artık Feridiyede yapacak başka 
işimiz kalmanuştı. Geri ı:löndü.k, geldi-

ğimiz yollardan geçerek, Talimhaneye 

doğru gidiyorduk. Evlerinin pencere • 
sinden sokakları kaphyan seyyar satı-

cılarla alr§ vc:i~ eden bir çok insanlarta 
dikkat ctt/m, her evde başka başka ırk 

!ara mensup insanlar görünüyordu, 
Ermeni, Rum, Türk ve i!ah gibi .. 

Yanrmdaki gençlere: 

- Maşallah, <iedim, r,:zin mahalle 
Babil kulesi gibi. Ne millet ister.eniz 
var •. 

Onlar hep birden güldüler. İçleri~ 
den en gene.: : 

- Evet, diye cevap vtrdi. Bi.zim 
mahallede her milletten bol bol vardır, 

am::na, ilaç için olsun bir tek yahudi 
r;:lesi bula:nazsınız.. 

/ 
- N:çin?. 
O bu sualime cevap vereceğine bat· 

ka bir mcvzua temas etti: 

- Hem, dedi, biliyor nıusunuz, bu -
ranrn bir husur,ıyeti de b:l:arların:n 

bolluğudur. İt:tanbulun h:ç b!r yerirJ:ie 

Fcridiyc kadar bekarı bol rr.ahalle yok
tur. 

Daha fazla konuşamdaık. Artık yo -
lun başına gelmiştik. Yanrmı~dalcilere 

HABERCi 
(Detıamı 4 üncü de) 

naımmmmınıun ----·=---·--··••mwwwımı"""''DD"'"'""ııa-,...•-

TAN' da 

GörUt zavlyelerlnde ayar 
Ahmeı Emin l'nlman (Görü~ za\'lyt•lerln. 

de ayar) adını ta,ryan m:ıkalealndc dUndeıı, 
bıırllndcn ve ilerideki çalı:ıma ııl temlerin. 
den baheet.mrldrolr. (Progrıı.nılaşrwık) ndrnı 
vcrdlğl )'azli! rıucteslnde çıkınca itirazların 

ylikaeldlğlnl "vay program&ız mı çıılrşıyo. 

nız., drndlflnJ l,arrt edercl< programın nedf•n 
ibaret olduğunu anlatmnğa caıı,maktııdır. 

Dunun böylesine biz de ''evet,. derlı.. l'lılmt 
,\hmd Emin ;iulnııının süyledlklcrlnl Bn:t
baktı.ıı t&met lnliniJ yerinde kalsaydı 11cıı\ıa 

yapmıyact\k mıydı? Xlçln hemen kabinede 
bir tcbcddlll haberlle bernbcr böyle b:ı:tı so. 
nu olmıyan tir ''prognınılasma .. ortaya atıL 
mı,tı '? Tevllc sapmış bulunsa dahJ bir baş. 
ya:ı.ıcının görü:ıUnU nynr etmesi lnsıını sc,·ln. 
diriyor. Ahmet Em1n 'i'al.ıııan neticede di. 
yor kJ: 

ı.remlekeUn inkişaf hareketi durmadan de. 
vam ediyor. HergUn biraz daha olgunluk, 
biraz daha tecrübe elde ediyoruz.. Mazinin 
fena mlraaını tu!iye etmek ve yepyeni u. 
sullerla daha verlmll bir surette iş görmek 
lmkAnı hergUn biraz daha artıyor. Yarma 
alt faaliyet fmkdnlanndan bahsederken, dün 
''bu neden yapılmadı?,. d!yc bir tarlz hissi 
hatıra bile gelmemelidir. Çünkü, yukarda de. 
dlğlmiz gibi, (dün)° yapabileceğinin hepsini 
yapmııtır. Dünle yıırm arasında mukayeseler 
yapmak, umumi hayatta. çok lUzumsuz bir 
rahatsızlık uyandırır. Dün sırası gelmlycn 
veya yapılmasma madd1 imkO.nlar olmıyan 
ıeyler elbette yarın yııpılacaktır. 

Göz;UmUzü düne bağlamıya sebeb yoktur. 
TUrk mllletini~ karııısmda. mlllt inkişaf ba.. 
kımmdan umulmaz fırsat ve imklnlar var. 
dır. Vazifemiz, bu imkAnlardan azamı netice 
alacak aurette çalıımak, çalışma usullerlml 
zi de gittikçe verimll bir hale koymaktır. 

Tedrici olgunlqma sayesinde imkdn da. 
hUine giren yeni yeni faaUyetlere atılırken, 
dUne ve yarma alt görllş zaviyeleriml.zl bu 
§ekUde ayar ederaek ve ahenk '\'e muvazene 
ye hizmeti ve faydaaı olmıyan her nevi dU. 
ştlncelerl katl blr tasfiyeye uğratırsak '\'C. 

rlmli çalı§me.ıuıı ruh! temelini; tam icap et. 
Uğt ııekllde hıızırlıımI§ oluruz. 

KURUN' da 

iki mihver çarpı,ıyor 1 
Aırm tiı buJi!ıı lt.aıya not.asını tnhlll t'dcn 

ıu bftşmakaleJ1 yamu,hr: 
İtalyanm lngillz _ Fransız nota.,ına verdi. 

Jtl cevap zahirde na.ziklnedir; fakat hakikat. 
te fkl tara! araa & :ıılqma lmUıır olma. 
dığmı gösteren bir \'esika olarnk te!Akld e. 
dlleblllr. 

Bu itibarla İtalyanın cevabi nota.undan 
sonra Bcrlln • Roma mihveri ile Parls _ Lon. 
dra mihveri blriblri ile çarpışır bir vaziyet 
al~ bulunuyor. 
Haklkatı açık görmek için notaların i!ade 

ettikleri maksaUan diplomasi tabirlerin ka. 
rl§lk çerçevesinden ayırarak kısa bir hUldııa 
haline getirelim: 

Nyon anla§mıuıından sonra bugünkü Ak. 
deniz lhtllMlannın asıl membamı teşkil eden 
t1paııya lolnl halllçln İngiltere İto.lynya bir 
teklifte bulundu. Bu teklifin esası ouydu: İn. 
gutere ve Fransa Akdeniz kontrolünde 1tal. 

• yanın lıtedlfl mevkii vcrcce'ktir; gene ln. 
glltere ve Fransa ltalyanın Habe,,l•tan Jm. 
paratorluğunu tanımak için bir yol bulııcak. 
ur; fakat buna mukabil İtalya. İspanya mc. 
selesine müdahale etmekten vazgeçmelldiç. 
İspanyadaki İtruyan gönUllWerlnl geri alnea.. 
ğtna dair kat'! bir söz vermelidir. 
İtalya İngiltere ile Fransanm bu tekllCini 

ba§lnngıçta çok l.}i karııılar gibi görUndU. 
Parı.te bir İngiliz • Fransız _ İtalyan deniz; 
konternruıı toplandı. Nyon anlaşması ile İ. 
talyaya Akdcnlzdo verilen kontrol mıntakası 
genl§leUldi. Konferansın kararı Nyon kontc. 
ransma l§Urak etmıı olan devletler tarafın. 
dan tasdik edildiği zaman merlyete geçmek 
Uzere imzalandı. 

Bundan sonra lkfncl bir Üçler konferansı 
toplanacaktı. Bu konferansta da İtalyanın 
lıpanyııdakl gönU!lUlerlnl geri çekmesi ııar. 
tile Habqlstandakl İtıılyan filtuhabnın ne 
suretle kabul edileceği konuşulacaktı. lııte 

İtalyaya verilen mUıterek İngiliz • Fransız 
notuı bu maksat için bir hazırlık hareketi 
lnahlyetlndeydl. 

Halbuki .Akdeniz kontroıu meselesini Pa. 
ristc tetkik için sadece üç devlet delegeleri 
toplan~ iken bu defa lspanya meselesini 
konUJmak lAzım gelince İtalya dilini dcğl§. 
Urdl: 

"ltıılya Almanyanın i§Urakl olmıyan hiç. 
bir kontera.naa yalnız ba~a giremez!., diye 
cevap verd1 vo lıpanya meselesinin konuıuL 
maaı için Londra ademi müdahale komitesine 
gidilmesini bildirdi. 

Acaba İtalya Parlste Üçler konferans 
toplanırken Almanyanın IJtlrakinl istemedi. 
ğl halde bu de!a neden dolayı bu noktada 
ısrar gösteriyor? Bu deği§ikllğln sebebini 
Hltıer • M:u.sollnl mUIAkatmda mı aramak t. 
cap ediyor?,. 

6367 kedi öldürilldü 
Şehrimizdeki kedi ve köpek mUcad~:esin. 

de temmuz içinde 3216, ağustos ayında 2 58, 
cylOI ayında 293 kedi öldUrlllmüıtUr ki Uç 
aylık yekfuı 6367 kediyi bulmaktadır. ÖldU. 
rWen köpekler lııc şubatta 152, martta 298, 
nisanda, mayısta 236, haziranda ıss, tem. 
muzda 190, ağustosta 467, cylQlde 272 dlr. 
Sekiz ayda öldUrülcn köpeklerin sayısı 2670 
dlr. 
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Kara lfste hnzırlanmı tı, HldUrUlecek 
Jttlhatçılarıo ba'şında Talat Paşanın 

ismi yazılıydı 
Doktor Parseğyan müd<lh;;le ederek: tedı~rler sayesinde TalJt Pa"nın ko • 
- Biz: bu meeele ile mcHul Qlduk.. mitemlzln ,}inden ka.çmaGJna imkAn 

Bu it bitmiftir, anının, dedi. yoktur. Kcnd:c;i Jıerlindr, namı. mil&te· 
Bunun üzerine Hroç cevap vertdi: arhı yaııyor, hattl bıyıklArını b.le ımıt 
- Gerek rı'.zden, icrek, C~nevrcden etmigı fllkat bunllln rağmen amdıt • 

aldığımıı talimat muc:b:nce karaliste- tamnu:ın qrHııydundan knrtulamilm1t· 
nin tanzimiyle m:§gul olduk. Ayni ıa· tır. 
manda karalistenin tatbil-J i9ln muhtaç :Hraç _... Diğer arka&tları hakkında 
olduğumuz tedh!şçileri se;tik. malQmıt vır mı7 

Hamparsum - Bundan haberim Hampııraum - ittihat ve Terakki 

k merkezi umumisi a.ıalarını:lan bir kaç yo. 
Hraç ...... Cerıevreden yaı;rru~lard(... ki:jnln dAhJ Bcrlinde bulundu~J.arJ hı· 

Derhal Uç ki~ilik b1r komisyon teşkil her ahnmıptır. Bunların isimJerinl 9u 
ederek btanbuldan 12 tedhi~çi ı!eçtik.. daldkada hatırlamıyorum. Fakat bun-
Bunların listesi tanzim edildi, tasvfü:. lar her ıün Tarnt Paşa ile bulu~uyor 

niıe arıediyoruı. ve saatlerce vaziyeti müzal:ere ediyor-
Ark&dıı.ılar listenin okcrırnasını iste· larm·ş .. Bunlardan bazıları arasıra mer 

·eller .Hamparaum buna itiraz ederelır, kezi Avrul)4da seyhat yapıyor, fakat 
dedi ki: pa~ı, Berlinden ayrılmıygrmuı" 'fal!t 

_ ş:mdilik buna ihtiya~ yok.. Ted- Pa;anın biitün hare!tatı günü gününe 
hi;çi İ§ini bilahre tetkik ,deriz, J?u t~sbit edilmekte, hatta ya~ığı ve ald•· 
g.1bi i§lere on iki l(tinin b ' rden kilrJI - ğı mektup:ar bile okunmaktadır. 
maaı hiç Pir ıaınan doğru d~ğlufü. Doktor Parseğyan - Son zamıntar-

Hraç - Biz bunların arasından en da ingil'z ricalinden b::ızılarına mek • 
mUnasip1erinl seçeceğiz. tupfar yaıdığı ve tekrar Ti.irl·,\yeye 
Hamparaıım - Onu ayrıçıe tetkik e- dönmek mü:;:ıadesi istediği doğru mu? 

derlz. Kar;ı llıt~ye gelince, )}u hu11u11ta Hamparsum - Loyit Corca ve bazı 
bir netice elde ettiniz mi? diğer zevata ınektup fUllU_.tır. Fakat 

Hraç - Komlayonumuz llk içtima - kendisine resmen çewp verilJnemi§, ıa· 
mda bu işle me§gul olacaktır. Evvela dece t,ini kayb;:tmemek ve aypi zaman 
tddhit~llerle me~gul olduğumuz için da vakit kunmp ı>yalamak U:tere k•n • 
karaliıtenin tat}li.mi ka.bil o.ımadr. dis'ylc gayri reırr.~ ıurettl mUrakerele 

HampM&Um - b:t~ olmuş.. htıtn- re ba§lanmııtır. Bu müzal:ereler Al· 
bula gelmezden evvel merkezi komite- rmnyada gayri meıul bir tııgiliz mü 
m;z aktettiği fevkalade bir toplantıda messill ile b'uat Tallt P~§J a.raamda 
Karal"steyi tanz:m etmişti:. l3u şerait c:reyan ~diyor. MU1Jkerıtın Hfuaam • 
altındı karaliste meselesini ruzname- dan glinU gUnilne bize maldmat veril • 

dır. 

Ham~raum - Maaleatf li§te benlde 
değildir. Yakında büronun ar,:vleri 
buraya nakledilince, tcr:i a:Ze c?e ma • 
lfımat verilecektir. Şimdil!k yalnız §P 
.,.J söyliyebjl'rim ki liı:tenin tap::imj i}'n 
çok çalışılmıı ve btıtün ,:htim~ller çŞz 

önünde tutı.ılmu9tur. Bu itibarla li~te -
nln tarafınızdan da derhal tasvip edile· 
ceği muhakka.ktır. 

Doktor Paracğyqn - Gayri resmi 
surette hiç olma:~ malumat kabilirn!en 
list~e ~.mler:n isimleri bulunduğunu 
söyJeyemeı: rr.'sinlz ~. 

Hamparııım - Hepsi aklımda ~at ,,. 
mİmııtır. Fakıt hatrrladıklarırm siu 
söyliyebilirlın. Liatenin batında İtti· 

h:ıtçılann eadrazamı TalSt Pa~an:n 

adı vardır. Ondan sonra, Enver, Cc; -
mal Paplar ile Bahaeddin Şakir, lı;lok· 
tor Nbım ıve İttiha ve Teralı:k: mr~ke,:i 
umumisi azaları ile Anadoludak.1• bazı 

mıptakalardakl mesul murahhasları, 

valiler, kaymakamlar, nahiye müdilr -
teri, jandarma kumandanları, polis mil
ldür ve komiserleri pu me}'!Jlda fııtan • 
bul polis mildü1U Bedri. 

Şavarı - Listeye bazı ecnebi devlet 
ricalil\1n de ithali hususunda bir karar 
veriUi mi?. 

Hampanum - Böyle b~r teklil kar
ıısında bulunduk, fakat bittabi kabul 
edilmedi.; J)linya efltbr umumiyesin.i 
kendimize dü§man etmekte mlın yQk· 
tu. 

Vahakn - Karafü:tcdcn Cenevrenin 
haber.~ var mıdır?. 

Hamparsum - Yf,lmı Cenevrenin 
değ'l, Amerikadakl ve Avrupiliaki bil· 
tün merkezlerimize t:m:m edUm1}tir. 
Şu dakikaç:la teşkilAtlarımu:, buhırıdıık
lan me ~};etlerde listtdc isimleri ge
çeq adaml;ınn ik~m~\gfihJenm f;~fe -
melde meşguldür. Hatt4 r.:Ze şunu da 
söyliyebilirim ki listen;n ba~mı!a btflu· 
nan Tillat Pa9an·n iı:i bulunmu•tur. 

Hraç - Nerede im'ş? 
lhmparsum - HAle11 Be:-Jinde ika -

wnet ettiği te~pit edi'ınif·,~r, Tplat Pa· 
~l on bcı glindcpb:ıri admalanmızıp sı· 
kı hr~ıudu ıt ında bylunmaktachr. 
Bugllnlerde Paristen ve Cenevreden 
keridisfnf ahıcn tanıyan 11'' arka
ldaş daha Bcrline hare~ etmletir. Bu 

mektedir. 
Amadı.ıni - S:skm tngiV,ı;Jer aon da· 

kik 'ılı T~At Pap ile aı'lla9rp biıi bir 
daha atlıtma15ınlar .• 
Hamparıum - Ben f!hsaq tngiliı: • 

tere ltmlt etJnem, fakat bu meselede bi
zi atlatacaklannı da unnctınem.. Çfut· 
kü Tal~t Pata TUrkiyeyi müttefiklere 
kaqı harbe ıürUkliyen mesut adaml•r • 
dan l-.1.ridir. Tallt Pa§a Ue ~tmanlar a· 
rasındaki dostlu!~ herkes!<e olduğu gi
b._ tngliizlerce de malurrlJur. Bu ~erait 
?.lt·rıda lngil!zler TalSt P<a~a:un tekrar 
Türk'yeye dönmesine müsaade etmeı: • 
]er. Bund:ın baıka bizzat Tallt Paga da 
Tü:ikeyeye dönemiye:.efine kanidir. 
Meml:ketinı; dönUnce ıle",'.nc Divanı 
h;rp tarafından verilen 3ja.-n karan ile 
karııiaıacağmı bilmez 11\.? p.: fer ta " 
raftan, efk~rr umumiye İttihat~Jli}nn 

tekrar İJ ba1m1 g~rr.esirıe müsaade t• 

dec:k midir?. 
Amadunt - O halde TaUt P~a ile 

d~in müzakere ediyorlar. 
Hamparsum - Biraz evvl'l söyledi • 

ğ;m gibl izini kaybetmemek ve kendi • 
siyle temas etmek &uretiylc !düşünce 

ve faaliyetlerinden h?hcrdar olmak 
i~in ... 

Amaduni - Ne olurp olsun, ben bu
na da r'zı deği',:-n. Mademki if ft içeri· 
giqde trnfliz parmağı vardır, muhak· 
kak günün p'rind~ rıahop pir manzara 
ln;~eıqda kalacağız .. J:3!nı l;Ah~ hi~ 
vakit kaybetmeden' karaliıteyi tatbik 
etmek ıamanı gelnıi§tir. 

Hamparsum - Bravo. Ben de onu 
ıı5yt:yeccktim .. Şimc':ye kadar verdi -
ğim !.uhattan ııonra ben de ıa}'t1i neti • 
ceye varaea!{trm. Tal!t Pa,anın el!n 
ıı~yaıctt:n vazgeçmed~ğini, hatta lngi -

lizlule temas~ geçmek kadı-r ileri ı;it· 
ti[; l'l'\eydanda olduğuna ~öre, yarın 

herhangi b!r seb:ple tngifü!er'n siya· 

e;ctlerini l:icği~!trmesi ihtimali vardır. 
Bu takdird! tnr:.Iizierirı karal'stenin 

ta~b:l:'ne ır.uhalcfet etmeleri ~J,'idir. 
f'iltil,.• b·.ı teb:plcrden do·ayı arkadag 
Amaduninin dediği gibi b:r il\ b·ıe kay
p:tmcdeq karalisteyi tatb"k dmek Jti. 

r;ı::-.ıdrr. Biraz evvel ı.öylediğlm gibi bu 
va:zifcy! deruhte eden arkndl§lanmız 

h5leq TJlAt Pz.tarı tArAS!!Ut etmektedir· 
ler. Ancak herh~nıi bir hatanın {:ipi:Jnü 
almak ve bu arl:ı;Ö?ıJlarr gliJ'lH glinüne 
n:..ürnkabe etmek i~ip anmt ıür'~tlt 

P.erline ~yanı i1imıt bir arkada, gan
der,netipi.;. 

ı ıstanbul Vugos av 
konuşuyor Muba ifler 

(D!ıftarafı 3 ilncüıle) 
veda ed;p, Tıkr.'m meydanının yolunu 
tuttuk, 

HABERCi 

iki senedir ~lJpçU 
yUzO gUrmlyeo 

sokak 
Beyoğlunda Yınigehirdc Mnnkasar 

çaddeı;inde 5 numari!l:fa Morhan imza
Jiyle ıldığımız bir mektyJrnı deniyor 
ki 

''!kj senec',=r, bu mahallede oturu -
rum. Ş!mdiye Y.adar daha bir defa bile 
çö~ünlin gelğ'ğini görrnedil'Jl, 

Halbµki yanı bagımızl:la Mankasar 
b~h,eı;i var. f,:nek ve kokudan burae;ı 
ge,ilmez bir haldedir. Siıe bu mektu
bu y;ızgığım &ırada, soknğın çöpleri 
koca bir yığın haVnde evimin önünde 
durmaktadır. 

''Bütün kornıulanm da benim gibi 
bu halden ~ikAyetçidirler. Naurr dik
kati celbctnıeniıi r.1.ı;a ederim. ,, 

HABER: Bu mektı.tba bir fey il!ve 
etmeyi fazla buluyoruz. Medtni bir şe
hird~ yijzlerçe vatar.da§In , oturduğu 
soka a, tam iki sene bir tek !JÖpçU uğ -
ramazsa, bu sokağın ne hale gelc.'ğini 

artık s·~ hesap edin,. 

HABERÇt 

TIY A.TROLAR: 

'I'EPEBAŞI DRAM KISMl 
Bugiln tatildir 

• • • 

~JU FRANSJZ TİYATROSU ŞEHİR 
1'!Y ATROSU OPERET KISMI 

11 • 10 • 937 P~si gtL 

ı ~ 1ü ak§llmı l!B.at 20,30 da 
/ TOKA Komedi 5 perde 

1 mıl/fll// Yaıan F.dva.rd Burde, Türk~ 
ıuın~; sesi Fikri Adil. 

ANNELER 
Biliniz ki çocuk yalnız meme için 

ağlamaz. Çok iyi bilirsiniz ki: Ço. 
cuğu hırçınlatan sebeplerden birisi 
de apıt aralarının ter ve ıaireden 

pişerek kızararak çocuğu rahatsız 
etme!idir. Bu itiparla günde iki defa 
~coğu 

PERTEV 
Çocuk Pudrası 
ile pudralayrııız. Ne adl tuvalet 
pudraları ve ne de çok itina ile 
hazırlanmıı pahalı pudralar 

PERTEV 
Çocuk Pudrası 

yerini tutamaz. Bu pudra bilhas
sa yavruların cildlerini ve ifra. 
zatı nazarı itibara alınarak yaptl
mıgtır, 

lıtanbu/un en çok salı/an lıakiki 
ak~am gaıelesidir. İ(an/(1rını 
HABER'c verenler kar ederler. 

il • HER HAFTA 

dar esim· 
azır ıyo ar .? 

Muha ·tıerin b. eşmesi üzerine 
hü t bir tebliğ n şretti 

J3elgrad 10 (A.A.) - Ava a ajansı, muha. 
lef et partileri arıı:unda te. ekkUI eden blokun 
programı hal<lunda bU'kümet mahp.fillnın 
noktat nazarını bildiren bir tebliğ ne;;retml§. 

Te~kfl~tı esasiye kanunu kral olgunluk 

yaııına girinceye kadar de(iişUrllmlyccekUr.,, 

tfr, Bu tebliğe göre: • 

97 yaşın 
bir de· a 

"lıluhalefet arasındaki anln§mn asla Hır. 
vat meselesini hıılletmemelttc>dlr .. :Muhale!e. 
Un üzerinde U;>'U§tuğu program kat'l ana 
yaaasımn tanzimine lntluıren muvakkat bir 

ana yasa tanzim için hakiki bir hUkOmet 
darbesini tazammun eylemektedir. Bu kat't. 
yasanın ise tıınziml fe\'ltal(!de gUs;IUğe uğ. 

nyacaktır. ÇünkU Sırp, Hırvat \'C Slovenler 

77 lik karısından 
ayrılıyor 

.tzınıt ıo (hususi) - Burada ııayıını cUk

kat bir muhakeme cereyan etmcktedl-;:"'Da.. 

vayı açan 97 yaşında Ahmet isimli bir adam

dır. Dava edilen de Ahmedin 60 senelik ka

rısıdır ve 77 yqmdadır. 

arasındaki ekseriyet rejiminin ko.ldınlmasmı 
istihdaf etmektedir. HUkümetin Uç millet na. 
zarlycsinl kabul etmesi Uç devlet tanımu1nı 
tazammun edecektir. Bu ise hUkfim~Un öte. 
denberl müdafaa etUği birlik prcnılplne mu. 
gayf rdfr. Keza muhalefetin terviç ettıg-ı u. 
ıuı bir }ıUkümetln iktidar me\'kllne Mcak 
usum dairesinde gelebileceğine dair olan dt'. 
1l)Okrıı.Uk prensiplerin kn.Jdınlmasını istihdaf 
ebpel<tedl • 

Ahmet dava sebebi olarak kansının "kil· 

dınlık vazifesini icra edemedl~nı.. göcter

mektedlr. Ahmet iki kanlıdır ve bir de genç 

karısı vardır. 

Bir harika. • . • . Emsalsiz bir lüks ve ihtişam 
Bir spor kraliçesi .•.•• 
Dünya patinaj 
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ıınılı için, her dilden, her türlü maaril neıriyatını buradan 
kolaylıkla ve derhal edinebilirai niz. 

Rastgele yere/en almanın ıonunda yanılma, yorulma, va· 
kil kaybetme olabilir, üzülebilirıini.z . 
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---=-----~~~~-=~2~2~-=---:----.--::-~==~~ 13· k .. 1 .. uyabilir. Buna rağmen pek de 
_ıraz dli§ündükten sonra jlave etti: ı ra pe a .a bel bağlamamalr. Zira, 

Kapıcının ziyarctriyi tanımadıiı- bu farazJyeye 
na <1 • :ı .. .• bütün dünyada tanınmış 
riye :ı: JSrarda bulunması, Ledi Horbü- :;:~:r~~;~:~ihçidir. Her yerde itibar 

• r§ı uzaktan uzağa meyli olduğu- • 
nu gh ıahibit .. 

1 
. v 

. ostcrfr. Velevki tahtenuuri bir _ 'Clo""yle itibarları, hurmet en, me . 
!l'ıeyıl! .... • . . u k t 

. " mayo ı!e İngılız kadınının rcıı· k'l ı amları. §Öhretleri heaabı • -
r.tınj .. ı er,, 11 • B 
h f" gosterdiğim vakit, kapıcı Jorj'un maYJnız: •ıiz!m Furnıye 1 enkc:e 

h
a '.fçc titredii'ini farkettim ... Gerd pek h ı.a tar hırsızlar, doland1rıcılar, a 
f ı:> " H tc:uı.r • . b'" 

1 ~ ıf bir titreyi§, fakat titredi. O geee tiller, hep t:>u şeref ve _tarı örtUler~nhe ut 
~di }f .. 1 kendilerini gızlerler ... Nı aye 
\1 °rbüri mutla~a madam jizel'i z:i- runere.ıc ... 
,,aret etmiı olacak.. maskeleri :Yüzlerin~e~ ~U§ekr. k 

Fu I Fr•nsıı voJlsi, ı~mı ı;e ere : 
rrı ye yavaşça: _ P•~ doğru 4zizim 1 - diye tıadjk 

d• !...... Pin. e'ğen itibaren bovuna pe§in- <:' • d .ı. ld 
.. .ı " etmek me&;buriy~~ın e ~a ı. ıtra 'iedı Bu da birinci derec.e ğdiller 
sındadır. PuMO devam}a: 

_ İyi bir ~öhret c.csur ve küıteh 
Cö "':.Paraziycniz bıJna :varit değil gibi b"ır .-ani frip lazımdır. İ§te düt!Jndürli· 

t ISluyor. ... t<J 

Fur . . 'ıir djjstyr, .. f.@!~t bu naı:ariyeler.den 
nıye ar}iadaşml' mer.akJa bak~ı. vuge~erek mevzuum~za dönelim. 

ltk~ Şahsi fikirleriniz bir türlü vu;rh §u sgtp:".Jarı okudular: 
4e anlıışılmıyor. X y B 72.f. fngiliz. itimadı ıuiiıti-

rar :-: SöyleJim, azizim. 'famamiyJe es.- ~). 
lil dt.çınde yüzüyorum. Hiç bir delili, .de- _ Çok vaıılı bir §~}' değil cicldeıı ... 

1
J1e oqaya çıkarmağt) imkan yok! ttima.dı kim ~uiistimal etmi~? .. ~ir no-

- P k" b ter mi~ ... Bir banl·a memuru mu? Yük· \'ar .. 
0 

e ı una rağmen bazı deliller 
nlar n.elerdir, söyler misipiz? sek mev)5i işgal eden herkes böyle bir 

.... l:layır, cürüm işti:rebjlir. Bir :ııuharrir, bir dit-
- ~için? çi, bir doktor bu mevkide olamaz. Ya

hut nad1ren ve istisnai şeraitle olur. Bay 
- :aelb;i de aldanıyorum. Ridcr, tayyaredekilcr arasında yeg!ne 

ti~. - Söyleyin. Birlikte mülahaza ede. ticaret adamrdır. Yüksek bir sciiıtimal 

b - Onlar · · elıt· 1 sızın onunuze sermekle 
1 Yolu lilct nuzu şaşırtmış olurum. Bir-

c,fakat her b. . . ah • .. .. 1 . l'llize .. ırımız ş sı goruş erı-
gore çahşalıpı .. Olur mu? 

- Nasıl isterseniz? 

dek; Evvela, madam Jizel'in ,defterin· 
tı. nctıa:-ı mülahaza edelim. 
"'T a~2 

I3 Q 'doktor, Herley aokai!. 
?h k.,,.. u, belki de doktor Brian'dır Bu
... atı 

akı surı!ttc hüküm verilemezse de 
a gcl:n b .h . . 

u ı timalı hıee eaymamah. 
- lngT ~ 

rr,1 Ja , 1 ız tebaasından olan bu a.da-
p p a bırakalım. Onunla o uğra~ıın. 

uaro: 
-o ay. 

• ded· nı zamanda bana da aittir! 
ı .. p 

_ Ö ayımdan vazgeçemem. 

1't1 R. Yleysc devam. 

" 24· Antika t~klitleri. 
"urn: 

tan so ·Ye, bu not üzerinde durduk-
- nra rnütalea yürüttü: 

r İhtimaı k" lltfitü ı faraziyeleri biraı fazlı 
Yorum, fakat J:>u satır, Duyon'la-

Qarip bir vergi 
~1 , 1 tahsili 

h ':ler tavuk olunca 
Si~~~ıo_" ödeniyor l 

'furdır ~rgıler veriJemiyecek kadar 
te.ınıuı. · l3ılhaıssa zürra sınıfı hiç bir 

Cede a .. altından kalkamıyacağı dere • 
tir. li gır vergiler vermekle mükellef. 

· emen h gı borcu er çiftçinin hazineye ver. 
lnek Ü vardır. Ancak ver~leri ödet. 
ı zere ve · 
a. Relen ted~~ı memurlarr da her ak. 
kaınıaın k ıre b~§vurmaktan geri 

lıkıarr t~p~:ırıar. 9Qnktl onların ay. 
Yor, aks· a ıkları vergilerden çıkı _ 

ı taJı:dirct l 
Son b" •A"' e ay ık alamıyorlar. 

l ır -.çubir ı 
er köyıuı 0 rnak Uzere verglcl-

te.kdır edi;::-: k~h~ri ~O kurua bedel 
ta "Ve köyIUI . çUk Piliçler dağıtmak. 
caya kad erın bunları tavuk l 

ar besleme o un • 
Ye llıecb ".e ve Öldürmeme. 
ha;vv ur tutrnaktad 
ıc,A anlar tavuk 1 ırıa.r. Bu cılız 
..,.n k o unca beh . 
ha uruea satarak h erıni ısek. 

Yet irnk· em verg·ı · 1 kö . anı hasıl 01 ı erı c _ 
Ye~:u &rkıntı Çeknıed ll1a.kta, hem de 

lrnektedir . en borcunu ödi-
nıernurı . Aynı "'.ant d 
tahsil e arı da aylıklarını an ş, vergi 
tadırı derek para.sıı.lıkta kolaylıkla. 

ar. n kurtulmak 
~ı·~ı 1.a.tbı 

uııuıun ,..... ln güç gibi gelir~ d 
. ~ınde saat "b· e bu 

rnın etın k . gı ı işlediiFini t 
• e tedıı-ı v. o e-

oısa u~.a· co er. ... ... aamatih d 
· ~ ~a.?"kın kendi ne e 

Btlsıyetıerı var ne rnahsus hu. 
lctıer tatbik dır. EunliY'J ba§ka inil 
?.! • ~eyim de-A b . -
· nenın bir ~Ar . ·....:: u ışten ha 
hakkaktır, tenun edenıiyeceği ınu. 

yapmı~, fakat yakayı ele vereceğine ya· 
kın madam Jizel'den külliyetli bir 
meblağ istikraz etmi!J olabilir. Sonun· 
cusuna bakılım. 

Okudular: 

G F45 
- Cürüm İflemefe te§ebbüa etmiş. 

İngilizmiJ... Bu sahada tahmin yürüt
mek için zemin pek genİ§tİr. Muharrir, 
digçi, dokt.:ır, it adamı, reatoran, gar
ıt0nu asflzade kadın. . . Bütün bu e~haı 
hep O F 45 olabilir. Lakin sade Dupon' 
lar bu taanlfe çıkmaz. 

Bu düşünceler içinde kıh kırk yarıp 
dururlarken, Puaro, garsonu çağırdr. 
Hesaba baktı. 

- Sonra ı.ereye gideceğiz dostum? 
- Emniyete, azizi:n Puaro. İhtimal 

ki oraya bana bir hab'!r gelmiştir. 

• - Pek ala. Ben de sizinle birlikte 
gelirim. Sonra, kendi hesabıma bir te
~ebbüste bulunacağını. Burada, sizin ba 
na muavenetiniz pek kıymetli olacak
tır. 

Emniyette, Puaro, polis m~cliri~l~ 
tanııtı. Daha doğrus'..l, muarıfelerını 
yenilediler. Çünkü birkaç sene evvel 
de, bir araıtırma esnasında tanı§mışlar
dı. 

Mösyö Git, ona kar~ı pek nazik dav
randı. 

- Azizim mösyö Puaro 1 Bu itle uğ
raştığınızı öğrenerek pı:k memnun ol
dum. 

- Vallahi azizim möıyö Gil 1 Bu 
Cürüm, gözler;miıı §nünde i1Jeodi. Bu
nu, kendim i~in bir mesleki zül tellkki 
ediyorum. Bulamaısam, mücrimi mey
dana çıkarmazsam çatlryacağım. Yarab
bi! Olur İ§ mi bu? D:igüniln. Ben ki 

meJhur ve zeki bir polis h~fiyes~('.11 ~i
ye geçiniyorum. J:lalbukı, gozurniln 
önünde adam öldürüyorlar ve ben uyu
yorum. Eğer bu cinayeti aydınlatamaz
sam beş paralık itibarım kalmaz. 

Polis müdürü başını salladı. 
_ Tayyareler ... Fena havada saJJa

nıp dururlar. tnıam Jer&ıem ederler. 
İnsan, bu hava seyahatlerindeyken ta
bii hallerinde değillerJir. Ben de bir 
ka~ kere ha!tl oldum. Onun için, ken
di kendiniıc kı•mayın. Siz de hastaydı
nız. Hakiki hilviyetinizF malik bulu:t

muyordunuz .... 

5 

ak u e geçmiyen 
intikam 

Rahmi, Salihayı, apartımanın merdi 
~nin<le görm::lş, derhal gönlünü kap 

.ırmıştı. Saliha hergün. ıarkı dersi al 

ınağa giderdi. Rahmiy~ rastladı~~a ~ir 
baş işaretilc selam verır, tatlı gozlerıle 

' gülümserdi. 
- $eıı dire}\§Jlonu sa.ğa çevirnıeliy- Genç kız, akrabasının yegane ür:1i 

din. ı k b diydi. Annesi, babası onu par a ır 
- Hayır, sen öyle yapsa11dın bu surette başgöz etme!: niyetindeydiler, 

kaza başımızrı aelmezdi! ı k ı·· 
'? Fakat neden sonra, tu par a ta un 

r&e;q,,;,~TARIH 
sso sene ev,,eı bugun 

ı:ooô:OOö 
aya 

lsve~ prens\ Leh'stırn tacını 
satm atmak için 

BabıaH~, 
m h raca at etti 
Lehi3tan kralı Etıyen olmUıtü. Osmanlı 

devjt'ti Ue iyi geçlnmediklerl ve d4lma 
yenl aeterlere yol açtldığt Jçln yeni kralın 
tayininde Babıit.11 A.mll olmafa karar vemıl§ 
ve Mtuıtata ~avuıu Lehjstana gönderrnl§U. 

Muııta.ta çavuo iki vazife a!mııtı. Biri !ta. 
zaklarm daima tekerrllr eden taarruzlarm
d&n ılkAyet etmek, lkincj~ yeni kralın Os. 
mantı bUkOınetının ~suaunı muvafık olarak 
tayin edUmealydL 

Mustafa çavu, lııtendlfl kral tayın edil. 
meJSııe yeni bir Türk ıatll!f;ınrn vuku bulma. 
&ın& W$r Vtrlimlt OlduJunu da bllcllrecektl. 

Dlter taraftan ~rAI Etlyenln ölllmUnU 
haber vermeğe memur edilen elçi Ctıerze)l 
dokuz araba. ve em k.!§1 Ue tstanbula geldi. 
Elçi tadruamm kabul resmine matem elbl_ 
aesl ile gelmtı ve hiçbir heıJlye getirmemlt
u. Bu, o v4!<Jt kat"lyyen hof ıöffllmly('n hA_ 
dlselerdm blri)'dl. B'11ta bir memleketten 
ge!erek hedJye setırmemek dalma b&§ka au. 
rette tef:ılr edilirdi. ~lçl;ye llzrm selen mua

mele yaprlm~ı. Lehlatan el~lıine de en kU_ 
çUk elçilere mahsus tayinat verilerek hediye 
getlrmeme~lrılıı uyandırdıği tesir kendisine 
gösterildi. Verrerı taYb.ıat dört koytın, altı 

tavuk, seksen ak~elik exmek, <ıört ölçU ,:ıarap 
tı. 

• • • 
Sadraıo:ıı.m el~iye ıöyle dedi: 
- Lehlatarı bUyüklert, ölen kralm verine 

onun akra})aıından, yahut memle}<et M)lZA

deler1nd!1l birini lnUhııp edebilirler. Fakat 

evvelemlrde devletin muvıı.takatlnl aımalan 
ı•zrmdır. Bu cihet unutulacak olursa padlJıı.. 
hın gazabını ve kılıcmı davet etml§ olacak
lardır. 

• • * 
Veslr1er, Lıhlıtan tahtım l.U)•enlerin ~art 

larrnı tetkik için dlve.n )turmu~IJrdı. Birçok 

talip v~dı. Trıuuıilvanyıı,nrn büyük prenııl 
kendisi kral tayjn edildiği t&lıdlrda sadra.za... 
ma kırk bin, diğer vuirlere de 011,r bin al

tın nrmefi kabul e,deceğlnl l:ılldlrlyordu. 

1517 yılı 11 Ukteenn gUnll tatanbula daha 
çok enteresan bir tekllt ıeıııı. Yahudi P4po 

vaıntutle yapılan ııkllf P'lorıuµıa Qran dUka-
11nım idi. Gran DUk, Lehlııte.n tahtını bir ti. 
caret eıyaeı ,ıbl ııatm almak azmindeydi. 

Tact bir milyona sstıa almata. WiP oldutv
nu bildiriyordu. Fak•t t>u iki teJ(llf de kabul 
edilmedi. leveo prenal Sig1zmund her iki ti\. 
11bl de )laatırrııııtı, Prenı D!Ulzlgden kltlbl 

Jan zamvaıklyi elçi olarak rtsndermlgtl. 
Prenı Lehlıtan te.htını Pevjetl 011m1.ntye ile 

mllnuebatı doıtane !J&rtı Us lıUyordu. Mua
h~de yentlenecek, Lchletan hududuna riayet 

edilecekti. 
hte bu tel{llflerin tn muvafrkı sonunçYJY-

telAkkl edilerek kabul edttdl. Prenıı ŞIFlz-

mul}d Le)llatan kralı Jntibap e~ildl. 

Niyazi Ahmet 
z : l 

Tonton 
anıca 

BaDok avıov~ır 

zphur edemiyeceği a~~a§ıldı. ~ Saliha, 
çalgılı yerlerde şarkı $Oylemegc ba§la 

mıştı. Birinci derecede bir muganniye 
olamıyordu. Hayatta onu bin l:>ir tehli 

ke bekliyordu. Onun i'in, annesi dedi 

kl: 

- Kızım! Bilmem :ıma, bana kalırsa 
en .güzel kısmet gene bu Rahmidir. O 
seni deli gibi seviyor. Kendisine var. 

Hem üzerinde fazla tazyik te yapmaz. 
Dükkanı var, oldukça parası pulu da 

var. Geçinip gidersin... Ba§ın dinç 
olur. 

Annesi de bu fikirde olduktan sonra 
Saliha, merdivende rastladıkça, Rahmi 

ye hitufkar tebe11ümlerini sıklaştırdı. 

Daha fazla kaynaştılclr. Biribirlerini 

evlerinde ziyarete ba~la.dılar. 

Nihayet, nişanlanma merasimi oldu. 
Ni~ah ta kıyıldı, şerbetler içildi. Fa 
kat kız ve erkek tarafları giribh lerine 

istihfafla bakıyorlardı. Biri ötekine: 
" - Esnaf 1,. diyordu. 

Öteki de diğerine: 

" - Sarkıcı ... , 
Tenew:.ilen ve gençlerin hatırı için 

muka.dderatlarını birle~tirdiklerine kail 
diler. 

KızcağrZ', ilkence, pere5ti1 edilircesi 
pe sevildiğini gördüğU için memnun 
~Jı:lu. ~a).ımi, hakikaten, de, karısına 

tapunyordu: O derecede !§ıktı ! Bir . ... ,, 
dediğini ;Jd ıtmi~rdy: Sıdih~ ne ~ö~ 
lese muvafık bijluyordu. 

Hatta bir giln dedi ki: 
- Sevgilim 1 Bir §ey öğrenmeni iste

rim. Şayet bir gün başka bir yerde 

baıkasile mesut olacağını sanırsan söy 
le: Senin saacetin içi!1, kendimi feda 
ederim. 

Üç sene müddetle birlikte yaşadılar. 
Hiç bir akailik çıkarmıyorlar.dı. Ne ça
tıg, ne kavga ... 

Saliha, kahvehanelere, birahanelere 
gidiyor, bazan da turnelere çıkıyor, 
••rkılar söylliyor, alkışlar topluyordu. 

Kendi parasını bankaya koyar, koca

&r, ona seyahatteyken bile, yaşayacak 
kadar para gönderiyor.du. O da, turne

de her gittiği yer-Oen birer kart yollar, 
ince. zarif yazı&ile üzerine §Öyle ya
zardı: 

Muhabetler, buseler; 
Saliha 

Bu kadar iltifat Rahmiye kafi geli

yçırdu. 

Sonra, genç ka.dm !stanbula döndü. 
Dinlenmek üzere Yalovaya gitti. 

- Sükuna ve istirahate ihtiyacım 

var! - diyordu. 

Sanki fazla yorulmuş gibi ... 
Bu Yalova safasından avdetinde so-

luktu, rrı:lnhezim, perişandı. Büyük bir 
ıztırap zavallıcığı helak etmişti. 

Rahmi, on.da, maddi bir sukqt bile 

ı:ördü. 

- Nedir? Ne oluyorsun? • diye 

sordu. 
- Hiç. 

- Söyle! Ben senin dostun değil 

miyim? 

- Dostumsun. 
- Öyley3e söyle ... 

Seviyorum... Seviyorum ... 
..- ~en de seni Saliha ... 

Jlr~kmklır daha fazlala§tı. 

-- Hayır carµJll ... B:n ~emani (xJCx)i 
seviyorum. Falrnt o beni terketti... Ba~

kasile gitti,. Yalovada artık bu ayrılık 
kati surette tahakkuk etti. 

Rahmi, onu, hiddetsiz olarak dinE

yordu. Lakin gözleri dalmıştı. Müthiş 
bir şey düşür.üyordu. Sllliha, lıu itira

fatın.dan dolayı ondan af diledi. -- Af dilemek ne demek? ... Sen gii-

zelim, sen b:irsün tamamilc... Fakat 
öteki? ... 

Kalktı. 

Tabancasını aldı, 

Sokağa fırladı. . " . 
Uzun uzadıya muhakemeden ıonrı, 

Rahmi, adliyenin pen~eaindcn yakıyı 

sıyırdı. Esbabı muhaffifeler rol oynı

mıf, mevkufiyeti kafi görülerek Rıh· 

mi nihayet tahliye e.Qilmiıti. 

Lakin Salihayı evde bulamadı. 

O derece sevdiği vefasızın katili ile 

birlikte yaşıyamazdı. 

Zira Rahmi, bu cinayette bizzat ken

sinin yani aldatılan kocanın değil, ter

kedilen zevcenin intikamını almıttı. 
Nakleden: Hatice Süreyya 

Clümden 
Çıplak ayakla 

Kurtulmak 
kabil midir ? 

Oom:ta7 Mola 

Aııl İspanyol kuınandanlnrnıdıın l'•nerıLJ 
Molanın blrkaç ay evvel Franko t.ratındaa 

tertip edilmiş bir tayyare •'kazası!,. ııeUte 

sinde öldllğU matOmdur. Bu ölUm dolayısı.le 

ullerin "kahraman,. dedlklert bu l.damm 

nekadar korkak Vı? tabaıısı:ı:; biri oldufu mey. 
dana çıkmı§tır. 

Bizzat Molanın yaveri tıı.ratmdan anlatıl. 
dığ!na. ıöre aşl ıener~ l;ılrkaı; Jene eyyd l;ıtr 

falcı kadrna mUrAC&4t 11derek talın& ba~br. 

mıo. !alcı kaduı onun öJUmUnUn tablt \!lr 

öl!lm oırnıy&ı:afmı ~ımuı •trnıık tıtlycrek 

§Öyle demııur: 

"- Siz a.yaklarmızda çizme varken öle. 
ceketnlz!,. 

Bu fal, Molanın hayatını aıuat etmlı, o. 
nu çok feci ve gUIUnç vaziyetlere ao'<mU§. 

tur. General her tchUkell v~iyette "1ılme. 
' mek ıı:ın,. çizmelerin! ı;ıkarmak itiyadını e_ 

dinmlgtlr. Madrtt polls mUdUrU iken sık ıık 

olan karı§ıklılt hı\dlaelerlnl ?ıa,tırmağa git. 
tığl zaman Atma çıplak ayakla blnmıo. Fran 
konun çıkardığı son isyan hareketinde de 
cephe~c ileri h Uo.rıı gittikçe llk it hemen 

çbımelcrlnl cı){armak oımu§tıır. 

Olllmllc notıceıonen "ltazıı.,, aonundıı. da 
tayyarenin enkazı arasmdan çıkarılan cııeea 

dinin bnkıldığı vakit ıı.yaldarmm ,rplak 
olduğ\ı g6rUlmU§tUr. Molanın vaziyeti tehlike 

ıı görUnce hemen ı:tzmelcrlnl ı;ıkardığı, fakat 
bu tedbirine r ğmen Frankpnun hı§mından 

kurtulama.dıfı anlagılmaktadır, General, tal~ 

cı kadırım sllzlerlnt tekzibe muvaffak olmuı. 

fa.kat gene lilUmden kurtulamamıotır! 

HABER 
.. , 4 

/stanbulun en çok ıotı/an lıakiki 
akşam gazetesidir. İlanlarını 

"' HABER'e verenler kôr etltırlor. 
4 .. .. 
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Serbest güreş 
müsabakaları 

Ismall ile Panagos ber abe re kaldılar 

Mülayim altı dakikada rakibini 
mağlup etti 

.. ( 

Jroldyim milsabak~ı-tm altıncı dak"iloasmda tuşla galib geldi 

lk.1 haftadanberl muhtellt sebeblerld tehir 
edilmlı olan serbest gUreı mUaabakalan dün 
Takalm ıtadında yapıldı. Evvelce geleceği 

bildirilen Hlndli gelmediği, Teklrdağlı Hll!e. 
yin de TekJrdağda Hava Kurumu men!a.atJne 
bir m!lsabakaya davet edllmlı olduğundan 

dünkU kargıl&§malar; l4WAyimle Yunanlı 

Galat.il, Hayatı ile de gene Yunanlı Panagoa 
arumda yapılacağı UAD edilmJgU. 

Genç pehlivan Hayatı kendini henliz ecne. 
bllerle çarpqacak kadar plfkin bulmadı. 
fmdan bu mll!abakayı kabul etmemJoU. Bu 
vaziyet karo111nda organlzetörler Panago1& 
k&r1r Dinarh Mehmedin kUçUk kardql İl. 
malli çıkardılar. Müsabakala gene bUytlk bir 
!(alabalık !SnUnde ancak d!Srte b&§lanabUdJ. 

Selim -; J<Aıım 
Günün ilk kargılaomaar Bursalı iki kUçUk 

kardeı araaında yapıldı. 

Birçok güzel oyunlar gösteren mlnl mini 
pehlivanlardan kUçütü Selim bermutat •t&
~yiılnl tuola yendi. 

İsmail - Panagos 
Bu mUsabakanm mUddeU bir saatti, Ce. 

malin orta hakemltğt ile kal'fll&§maya saat 
dört buçukta ba§landı .• Bir iki denemeden 
sonra Panagos güzel bir kafa kol kaplıya 

da tsmall bundan çabuk kurtuldu ve derhal 
rakibinin aağ ayağını bUkmeğe baıladı. Bu 
vaziyetten Yunanlı minder dl§ma kaçarak 
kurtuldu. 

Tekrar oyuna b&§landıfr zaman hakemler 
Yunanlmın altta gUreımeılne karar verdi. 
ler. Bu sırada Dlnarlmm karde§l UstUate iki 
aalto yaptı fakat neUce alamadı ve onuncu 
dakikadan sonra gUrq zevkini 'k.aybetmeğe 
b&§ladr. 

bmall yavaıladı .. Yunanlı da gllul bir 
mUdataa oyunu tatbik ediyordu. U üncü 
dakikada tıımatl bir bel kapmaalle rakibinin 
aırtmr yere getirdi (akat Uç ıanJye tutama. 
dı. 

16 mcı dakikadan aonra mll!abaka tekrar 
canlandı, laman Calk bir güreş yapıyordu. 

Rakibine UııtUste saltolar tatbik ediyor. Pa. 
nagoı bunlardan mUıkUlAUa kurtuluyordu .. 

18 inci dakikadan aonra hatif bir hAklmJ. 
yet tesis eden Yunanlı bu UıtuntutunU 20 
inci dakikada gene rakibine kaptırdı. 

30 uncu dakika mUıabakanm en heyecanlı 
anı oldu her Jkl gUreıc;ı de birer mühim leh. 
llkeyl ı..mau çevikliği, Panagoı da kuvveti 

JliU4yim v~ Galatia 

sayesinde bunlardan kurtuldular. 
37 inci dakikada İsmail bir mUhim tehli

keye dU§tUyse de bu sırada YunanJmm yap. 
tığı bir tavUlle bundan kurtuldu bu dakika. 
dan sonra da gtlreı tatsız tutauz bir ııekllde 
devam ediyordu. 

Bu sırada hakemler mUaabakanm on dakL 
ka kıaalWmaama karar verdiler; vakit geç. 
tJğt için ikinci karııl&§maya zaman kalma. 
mqb. 

Bu karardan ııonrakl altı dakika da dur. 
gun geçti; tupuz biten bu mUaabakada peh. 
llvanlar berabere kalmt§ oldular. 

MUIAyim - Galalis 
Bu karoııaıma mUddetaizdf. Pehlivanlar 

yeniıinceye kadar ıureıecekler.. l4Ul!yimln 
hemen hemen yarısı kadar olan Yunanlı gU.. 

reıl bir lkl el enseden sonra daha birinci da. 
ldkada alta dU,tU. TUrklye iklncUıi bu anda , 
rakibinin ıırtmı yere geUreblllrdJ, fakat Ga.. 
latialn ehemmlyetalz bir pehlivan olduğunu 

anlamtı olmalı ki tuıu bu kadar çabuk 
yapmadı. Birkaç oyun göaterdJ, onu evirdi, 
çevirdi hatU. bir ara kendilint alta dUıürdU. 

Nihayet altıncı dakikada bir kol kapmaalle 
Yunanlının mtını yere geUrdi. 

/.rnuıil • Ponagos m.açmaan bir 
gbrünıi~ 

•Ç ERID E: 1 
• Norveç ırflrl Bentzon ve refikası dün 

mezuniyetle memleketlerine gilmlttır· Sefa. 
1 

ret lolerlne maslahatgüzar Knut bakacaktır ... 
• Çarıılçlnde ruUadığı metresini yaralı. 

yan Şebinkarahisarlı Hasan oğlu Salih, dUn 
UçUncU aulh ceza mahkemesi karartle tevkif 
edilmltUr. 

• Belediye EminönU, meydanmdıı.n ıonra 

Karaköy \'e Taksim meydanlarmm açrlmaaı 
itine baıtıyacaktır. 

• Sümer Bank, taratrndan Yerli mallar 
pazan yapılmak üzere lsUmlAk edllmff olan 
eski Galatuaray karakol binasında yakında 
tadillt yapılcaktır. Şehir p!Aııı mucibince 
burada yeni ınıaata müsaade edllmeditln
den SUmer Bank §imdilik tadilA.tla lkUfa e. 
decektır. 

• Belediye fırıncılar u~amauıa ekmek 
fabrikalarını bizzat yapmak kararındadır. 

• Yugostavyanın yeni elçisi VukoUç dUn 
,ehrlmlze gelmlttlr. 

• Kliylere kısa bir mlld<let zarfında ebe 
yett~tlrecek mekteplerin ilki Balıkeslrde açıl. 
mıotır. 

• EdJmede kııın ıular bastıkça Mller al-

Gayri federeler arasında 

Atletizm 
müsabakaları 
Ş~şll birinciliği, 
Kurtuluş da 

lkloclllğl aldılar 
Gayri federe klüpler arasmdaki at • 

let:zm müsabakası diin sabah Taksim 

ıtadyomunda gayrimuntazam ~fr şekil
de i;ra edildi . 

Hakemlik yapan ıahıslar atletlerin 

müdahalesiyle mütemadiyen neticeleri 

değiıtirerek klüplerin elde etmiş olduk

ları puvanları bozuyorlardı. Nihai ide -

receler ıunlardır: 

Disk: (B. S. K.) 34 m. 80 Spod:a
kos. 

Yüksek: (Y. Ş.) 1 M. 66. Yavru. 

Uzun: (T. Y. Y. K.) 6 m. 06. Rizo
puloa. 

Gülle: (F. S.) 10 m. 95 Sokratis. 

1500: (T. Y. Y. K.) 4,40 7 /5 Brio-
las. 

100: (T. Y. Y. K.) 11 2/5 Atineot. 
400: (Y. Ş.) 55 Zarc. 

200: (B. s. K.) 24 1/10 Kalfopulos. 

800: (Y. Ş.) Zare. 

Sırık: (T. Y. Y. K.) 3 m. 10 Atlamo. 

Cirit: (Y. Ş.) Andronik .. 

Müsabakaların neticesinde Yeni Şiıli 

65 puvanla 1 incit Kurtuluı 64 puvan

la 2 inci, Beyoğlu Spor 49 puvanla 

3 üncü. Fcnerspor 30 puvanla 4 üncü, 
Arnavutköy 4 puvanla 5 inci oldular. 

Müaabalcalann sonunda kupa Yeni 
Şişli klübüne verildi. 

Recep Ali ACAR 

Teklrdağdakl 
gUreşlerde 

Hüseyin 
Süleymanı 

yendi 
Tekirdağmda Hava Kurumu menfa.. 

atir-e yapılan serbeat güreş müsaba

kalarında. Türkiye başpehlivanı HU • 
seyin, Romanyalı Süleymanı 15 dakL 
kada tuola. yenmiştir. 

Bu müsabakadan başka 37 çift al. 
tı saat süren gUreşler yapmışlardır. 

lmda kalan Kiriohane mahallesi tamamen 
kaldırıl malt tadır. 

OI Ş ARIDA: 
• İngiliz hariciye nazın Eden, Lıkoçyada 

kralın bulunduğu Balmoral ptoauna giderek 
kralla görU§mUıtür. Eden, yarm kralla bir. 
likte İskoçyadan hareket edecek ve salı sa... 
bahr Londraya dönmU, bulunacaktır. 

• Domel ajanımm bllcliridiğlne göre En. 
dUstrt ve ncaret Nazın vta Amiral Takuo 

11 
PAZARTESİ 

İLKTEŞBIN - 191'7 
Hicr1: 1351 - Şaban: IS 

Gl1nf!tln dotuta Gtıaeşltı bahtı 
6,06 17,38 

Vakit Sabab Otle tklndl /.kpm Yatsı lmıal 
4,43 12,01 llS,10 17,38 19,08 4,27 

• 

Kasımpaşa klübü ı 
17 inci senesini kutluladı 

.. . 

' Kasımp~lı sporcular geçit resminde 
Kasımpaıa Sporbirliği kuruluşunun 

on yedincı:. yıldönüı:ıünü dün büyük te
zahüratla kutlulamıştrr. 

ci Recep. 
400 metre birinci Mehmet 60 san!· " 

Sabahleyin on busukta bütün spor -
cular ve idareciler birlik binası önünde 
toplanmı§lardır. Burada bahriye muzi· 
kası İstiklal marşını salmıf, birlik idare 
heyetinden Bay Aslan bir nutuk söyle

miştir. 
Sporcular müteakiben part.:ye olan 

bağlılrklanru bildirmek üzere C. H. 
Partisi merkez ocağına gitm!ıletldir. 
Orada Parti azasından birisi gençliğe 
hitabede bulunmuıtur. 

Sporcular sonra alay halinde Camial
tı sahasına gitmişlerdfr. 

Burada biriken binlerce halk önünde 
bir geçit resmi yapılmış, sonra atletizm 
müsabakaları başlamıştır. Yeni atletizm 
kaptanı Bay Emin Aknarın yetiştirdiği 
gensler sok güzel müsabakalar yapmıı
lar iyi neticeler almıt!ardır. 

Koıuları; boks, güreş müsabakaları 
ve Kaaımpaşa mütekaitlerinin maçları 
takip etmiş, davetliler ve binlerce halk 
geç vakte kadar çok güzel bir spor gü
nü yaşamışlaridrr. Gece de bir balo ve
rilmiştir. 

On yedi senelik bir tarihe ma~i~: o! 
lan Kaıımpaşa klübünün başında emek 
ti binbaşı Ahmet Ölmez, kaptan Cavit, 
Kerim, Aslan, Muhterem gibi. kendile -
rini bu klübe vakfetm:, kimseler vardır. 

Maddi h:r mürayaka içinde bulu -
nan klübün, buraya mensup olanların 

sayesinde günden güne büyük b:r var 
ltk haline geldiği görülm~ktcd:r. 

K.lübe uzun ömür ve muvaffakiyet -
ler dileriz. 

Dünkü müsabakalarlda alınan teknik 
neticeleri yazıyoruz : 
KOŞULAR: 

100 metre b:rinci Adil 12 aaniye 
ikinci Dim:tro 12,5. 

300 metre birinci Dimitro 27 ,5, ikin-

' . G<>dohl bu ayın H ünde Japonya İktisat fe. 
deruyonunun murahhaar adaUle Tokyadan 
aynlarak Almanyaya gidecekUr. 

• 1ngııtz bqvek.111 Çemberllyn, Londraya 
dönmek Uzere Garrovby Hallden hareket eL 
mlıtJr. 

• İtalyada resmf gazetede ne§redllen bir 
kararname ile ecnebt faşist tetekkUllerl ha. 
rlclye nezaretine bağlanmıttır. Bu te,ekkUl. 
leri bundan evvel bizzat f&flst partisi idare 
etmekteydi. 

• Lehlıtanda hr1stlyan demokrat ve mJııt 
amele partilerinin birleşmesi lizerine "Leh it 

parUııi,, isminde ııfyaat yeni bir fırka teoek. 
kül etmıour. Yeni fırka, sağdan veya soldan 

ye, ikfoci Kazım. 
800 metre birinci Kazım. 
1500 metre birinci Mehmet, ik".nd 

Sulhi. 
3000 metre birinci Şeref, ikinci ffi• 

da yet. 
400 m ~re bayrak yanıınr dört kişi1i1' 

Kasımpa§a taktmı 55 saniyede bitir• 
miştir. 

Kızlar arasında yapılan 100 metre~ 
yarışta on dört saniyede Hayrünni5' 
b :rinciı Elefteriya ikinci gelmitlerdir· 
Kasrmpaıa mütekaitleri arasında yaP 

tıklan Jc.arşrlaşmalda 2-2 berabere tıal 
mışlardır. 

Kurtuluı, Beykoz, Kasımpa~ gü • 
reşçileri arasında yapılan güreş müsa • 
bakalan çok heyecanlı olmuştur. 

Milli takım güreıçilerinden Yusuf 
Aslan hakemlik yapIDI§tr. llk gü'reıter 
J{urtulu~lu güreıçilerle yapılmııtır. 

56 kilo: Kasımpaşalı Ahmet Yenetı 

Kurtuluıtan Haralamboya 20 dakikadl 
ittifakla galip. 

61 kilo: Ahmet Kuloğlu, Manole y~ 
di dakikada tll§la mağtup. 

66 kilo: tbbet 20 daki.11.talda YorgiYe 
hükmen galip. 

7 2 kilo: Ahmet Kandemir dört da • 
kikada Panayota tuşla galip. 

79 kilo: Rızık beı dakikada Todoriye 
tuşla galip : 

87 kilo: Şinasi altı dakikaıd.a APo'' 
tola tuşla galip. 
' Ağır siklet: İsmail lirind devre)~ 
berabere bitirmesine rağmen ikinci de'' 
re sonunda Avrama sayı hesabiyle 
mağliıp. 

Beykozlularla yapılan güreı müsa ' 
bakalar1: 

56 kilo: Kasımpaıadan Hamdi ıO 
dakikada sayı hesabiyle Beykozlu JJı• 
mede galip : 

61 kilo ; Kaannpa,alr Fevzi Beyko.ı:l!S 
Vahdete hümen galip. 

66 ic:ilo: Kasımpaıalr Hilanet BeY ' 
kozlu Ahmcde 35 saniyede tuşla gatiP· 

72 kilo: Beykozlu Ali 20 dalcnkad• 
Kasrmpaıah Saime eayı hesabiyle ga ' 
lip • 

79 kilo: Beykozlu Celil yedi da.ki1"' 
da Kasımpaşalr Mustafaya tuşla gaı'P 
(Mustafa kendi oyun.iyle yenilmiştir.) 

8i kilo: Ka.snnpaplı Ferhat dört eli' 
kikada Beykozlu Osmana tuşla g~ 

-o-. . -

gelsin her tUrlU muUa.klyet tikJrlerine mua. -: ~·'-"'"'- -:;y.;;~,.;::::Q 
ru: ve demokratik parlamanter bir rejim te. 
sisine taratterdır. 

• Partate bulunmakta. olan Alman hava 
mUstepn gt'neral Mllch. İngiliz hUktlmeUnln 
daveti Uzerlne bu ayın ortalarmda Londraya 
gidecektir. Kendisine hava kuvvetleri erkAm 
harbiye reisi General Udet ve bazı subaylar 
refakat edecektir. 

• Bulgarlıtanda kadınlara mebus ıeçmek 
hakkı verllecekUr. 

HALlADADA , 
- Yapdık! .. Bir HJndlstancevizl buııl'' 

artık bolbol futbol oynayabiliriz. 

b 
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J>ün Sipahi ocağmda yap.ıan 
"onkur ipikler zevkli 

ve heyecanh oldu 

• 
• 8il>llıı At yt.ırlfla"naa 

1Pik~ OCafınm senelik konkur 
~ bir den birincisi, dün, cidden bü. 
~kilde kalabalık önilnde parlak bir 
lriç~Pıldr. 

la. '1~ı lll\laa.bakaya girmemig atlar. 
'trı~a~ nıahsus olan ''Uygunluk l' t 1

'' adındaki ilk mUaabaka öğ. 
1iı3Q :eı Yapıldığı için, tanı saat 
'trı~lc~'Mannara milklfatr,, ile 
~tan a.ra. baelandı. 

cazı te nı bata bUyUk bir uvk, heye. 
Sabaıt erakıa takip edilen bu 6 mü. 
~°1'ıı~nı lleticelerini sıruiyle yazı • 

ı936 Atarınara milkafatı 
~Ya ot~:ai~e kadar h,içbir miisaba. 
tine ?nalı »lı§ Sipahi Ocağı tcılebele. 

(Pq ku~\!s. 
ıo 'f>ıti~i) r: <ı.:?4mt 0,90 Yü.~ck1ikte n·. . . 
d ırınci. C . 
,,alti atıa. 47avıt .Tulça (Doğan adın. 
.. aı t.> sanı"ed ) 'k' · D · <laıt ~erve .. e ; ı mcı: anı. 

f ikada)? ~Eroı adındaki atla 1,5 
~ ltııı ad ' !:Uncu: Leyli. Cevat (E

ıs ~iikd/Qı~daki. atla 1,12 dakikada). 
lı?'a, ~ bi:'nciye 30 Zira, ikinciye ı 
Ca,,.ıt Tul tıeüye 10 Zira. 
~l "'e ... ça bir tek hata yapmadan, 

bir· .. ,untazam b · k t 
~~rı:~ciliğı ka"'""'dır püar .. ur ·~ı·~~ .. ı 
"e ~ ""' • ........ r. çuncu ugu '-,f'lt ,..._ .. urkiyenin en kücük binicisi 
~~ıa ~ ... at 1 -
llia l'la lt ' c ddcn layık olduğu al-
~r ~ı atı:l'§ılandı. Eğer atr, bir ma. 
hil' ecı<lud lll~k hususunda uzun bir 

<let'tce geçırıneseydi, çok daha iyi n elde edec-:?kti. 

drı lf e.,. ~iaziçi mfikafatı 
(J;r ~ <ıt'?~Za_,, 8ubay7ardan maa. 

'11.<i .<ıt/.,,'t0., bınıcıye mah.sıuı: 
::.

1J. · Cl:ıami 1,10 yüksc7:liktc 1! 
.oı~· 

J,25 ltıcı: s· 
l~eb dakikadUre~a. Baras (Avcıyla 
Ca . l'ııkeyı a) • ıkınc.ı: Orhan Aziz 
ka \it 'ruı : ı,27 dakıkada); üçüncü: 

da.) ç <Doğanla 1,27 1/2 dakL 
~İtl·· 

1'kiJc "<ıfat · b · . 
, ı1Çi· . •. ıruıciye kupa ikinciye 

b' ~llrc;~~e Pl<il,·. ' 
1.tın · Q&ras h · h t Clliği k ıç ata yapmadan 

,.aııhsıtlik azandıysa da, Cavit Tulra 
., a.~ eseri 1 "" 
h .. _ laa.ydı . 0 arak bir tek hata 
~ktı. Orh ikınci bir galibiyet kaza 
eaıne an Azize lin • 

hıı nıa.nıaıar a ge ce, Mebru. 
t "etse"d' r&aında biraz d h 
l. .. 1• birincilifi k a a 

açırınıyacak. 

'8irı~akya mUkAfatı 
lrırındtı 'ntektebi "11ba ,_ 
ba tt "'4acl.a . Yıurt ile at. 

Ylara ?>ını. __ . her nevı atları 
rp --~. a ~u-

cırkur· 
~.o. . a.aami 1,,es ?/Ükarı1c1;kte 12 

.aı.r· 

lan l ı~oci : 'l'~frneıı c Dö' 
b , •".t da.kik . nınez CCe 

0 ruk (Ş h' ada), ikinci 'l'e~ y. 
cu: 'l' .ır.__ a ınıe l 48 dak 81nen A. 
rı_ egırıen A • ikada) u Un 
~kikad ) · Ölıne~ (Tu .' ç • 

AJfikd~ . nca ıle 2,11 

~kserı:::to4s lira, 15 lira 10 l' 
rııu • _ Pçu te"-- • ıra. 
~,tsaoaKaöe.id l'>nıenleri olan bu 
1 t)~Şlatdakt au,:~baylarıınızın diğer 
Q~n tg~"'te:-dikleri an daha zayıf at. 
kiııcıı~kdtre llYiktı~uv~f:akıvet dd_ 

gı knzanın . Bırıncilik ve i 
ıe olan subaylar b' • , ız_ 

.. 

--heyecanlı bir. an 

zat çalıştırdıkları, kendi atlarına bin • 
dikleri için, arkadaşlarına nispetle a. 
vantajlan vardı. 

Handikaj 
Iler 1ıcvi atlarla., bütü>ı binicilere 

mahsus. 
(Parktır: azami 1,f5 yükseklikte 14 

mani). 
Birinci: Asteğmen İhsan (Aşina ve 

Cingöz adındaki atlarla.) 

Mükafat 50 Zira. 
Her binicinin iki atla iştirnk ettiği 

bu müsabakaya ancak Teğmen Saim 
Polatkanla, Asteğmen İhsan girmiş. 
lerdir. Şanlayık adındaki atıyla bir 
çok hatalar yapmış olan S. Polatkan, 
kıymetli Çankayasile bu hataları ta. 
mir ederek, kaybettiği zamacı telifi 
ederken, parkurda yanıldığı için tas.ı 
fiyeye uğradı ve Asteğmen İhsan mu
vaffakıyetli bir müsabakayla birinci 
oldu. 

Zingal makAfah 
Zati hayvanı.arla h-Or ııcui biniciye 

mah8u.<t. 
(Parkıtr: azami 1,fO yiikeeklikfe 12 

mani). 
Birinci: Orhan Aziz (Olga He 2,~2 

dakikada): ikinci: yine Orhan Azız 
(Melli ile 3,10 dakikada). 

Mükafat 100 lira, 35 lira. 
Bu müsabakava kıymetli binicimiz 

Teğmen Sa!m Polatkan Çankayasilc, 
ve ııivillerin şüphesiz en iyisi ~lan Or. 
han Aziz de Uç atla iştirak etti. 

S. Polatkan Çankayasile harikulıi. 
de bir müsabaka yaptıysa da, hakem 

heyeti, ba§ta ve sonda birer mani 
fazla atladığı için kendisini müsabaka 

harici addetti. 
Aşılması lizımJ"elcn bütün manialar 

atlandıktan sonr~, bir de fazla ma. 

ni atlandığı için tasfiyeyi icab et~i. 
ren, fakat şüphesiz bizim anlamadıgı~ 

mız garib kaideye hayret ~erke?·. or: 
dumuzun kıymetli süvarısıne ıkıncı 
defa n:ıusallat olan talihsizliğe, (balı. 
si müşterek gieesindc bağır.a bağıra 
giden be§liğin acısıyla olacak) onun 
kadar biz de üzüldiik. Maamafih, bu 
üzüntümüz cidden çok kıymetli bir bi 
nici olan d~stumuz Orhan Azi~i, par. 

F-U_T_ a_o_~~ 

Bakırköydeki 
maçlar 

Barut GUcll Şlşll 
Halkevlnt yendi 

Dün Bakırköyde üç güzel futbol 
müsabakası yapılmıştır. Öğleden evvel 
onda Bakırköy Rum takımiyle İstanbul 
Bulgar takımı karşılaşmış, Rum takımı 
6-0 galip gelmiştir. 

Saat on üçte Bakırköy Ermeni A ta
kımı ile Barutgücü genç takımı karıı

laşmış, Barutgücü 3-2 galip gelmiştir. 
Saat on altıda Şişli Halkevi takı

miyle Barutg:icü binlerce halkın önün
de çok güzel bir

0 

oyun oynamışlardır. 
Barutg'iicü oyuncuları 3 - 1 galip gel
mişlerdir. Oyun sonunda Şişlili spor
cular güzel bir buket vermişlerdir. 

Şampiyonluk 
maçlarına hazırlık 
müsabakaları 

Gelecek hafta başlıyacağı ümit edi
len futbol şampiyonluk maçlarma ha;ır 
lanmak üzere dün birÇ'Ok klüplerimiz 
ekzerııis müsabakaları yapmı~lardır. 

Fener • lstanbul Spor 
Kadıköy sahasında Fenerbahçe ile 

istanbulspor klüpleri arasında oynanan 
oyunda genç İstanbulsporlular kuvvet
li rakipleri.ne 6--0 yenilmiıtir. 

Beykoz - Anadolu 
Beykoz klübü sahasında 'Anadolu ile 

Beykozun genç, B ve A timleri karıı: 
!aşmışlar, neticede genç takımlar maçı
m 2 - O, B timleri maçını 3 - O, A 
timleri maçını da 3. - 1 Beykozlular 
kazanmı~lardır. 

Vefa - Beylerb«:_yi 
Vefa ile Beyleroeyi B ~e A. tc&tmlan 

da Beylerbeyi sahasınt!a birer maç 
yapmıılardır. B 'takımlan müsabakasını 
3 - O kazanan beyaz ye§illiler A. ta
kımları maçında rakiplerini s - 2 mağ
IUp etmişlerdir. 

Fuat Emircan 

lzmirde 
(Jç Ok Alsancağa 

3 - 1 gallp 
İzmir, 10 (Hususi) - Lik maçları. 

nın Yarı finalinde Ateş.spor Yamanlar 
sporu 3.2; Üçok da Alsancağı 3.1 yen.. 
miştir. 

Haftaya bu iki galip takım lik 
maçlarının finali i~in karşılaşacaklar
dır .. 

Karagümrük. 
Dura Sporu 2 - O 

yendi 
"11ursaya gitmiş olan Ka,ragümrük 

klübü futbol takımı dün Duraıporla 

karşılaşmış ve heyecanlı ıg~n ;bu· ~ü
sabakada 2 - O galip gelmittir. . • .. 

.. lak muvaffakıyetinden dolayı tebrik 1 
etmemiz.c mani olmadı. 

Muhafız a·layı mükafatı 
Ilcr 11cııi at lam ve bütün subaylara 

mahsus. 
(Parktır: azıami 1 .• 10 yüke~klikte 14 

nuini). 
Birinci: Teğmen Hamdi Barlas (Boz 

kaya ile 2,4 dakikada), ikinci: Tcğ. 
men S. Polatkan (Çakal'la 2,16 dakL 
kada), üçüncü: Teğmen Avni Kanpo. 
lat (Akxnl<\ 2.21 dakikada). 

J!ükafat: 80 lira, SO Zira, ıo lira. 
Çok çetin olan bu müsabakaya giren 

subaylarımızın hepsi de, cidden harL 
kulade birer binici olduklarını bir de. 
fa daha ispat ettiler ve giddetle al
kışlandılar. En fazla kazanması ihti. 
mali bulunan ve cidden gü:zel bir hay. 
van olan Yıldız. A vrupada birçok mu. 
vaff akıyetlcr kazanmı§ olan kıymetli 
süvarimiz yüzbaşı Cevad Gürkan'm 
idaresinde harikulade bir müsabaka 

Dünkü yüzme 
müsabakaları 

Halkeoi kupasını 264 puoanla birinci olan 
Galatasaray kazandı 

• Beyoğlu Halkevi tarafından tertip dan Handan, üçüncü Adadan izolama-
edilen mevsimin son yüzme müsaba- yer. 

kalan dün Heybeliada plajı yüzme ha- 200 metre kurbalama erkek~i -
vuzunda büyük bir kalabalık önünde rinci Galatasaraydan Semih, i~nci ö-
yapıldır. mcr, üçüncü Taceddin. 

Karşılaşmalar çok güzel ve heyecan- 200 metre serbest büyükler: Birinci 
lı geçti. Umumi tasnifte 264 puvanla G'alatasaraydan Halil, ikinci Mahmutı 
Galatasaray birinciliği 'kazanarak Ha1k üsüncü Beykozdan Vedat. 
evi tarafından konulmuş olan kupayı 

200 metre serbest küçükler: Birinci 
aldı. ikinci 94 puvanla Beykoz, üçüncü Kfizlm, ikinci İbrahim, üçüncü Kemal. 
41 puvanla Adalar, döı:i~üncü de 9 
puvanla Güneş. 100 metre sır üstü küçükler: Birinci 

Müsabakaların dereceleri şunlar _ Kemal, iic=nci Kazım, üçüncü Günte -
dır: kin. 

100 metre büyükler. Birinci 
saraydan Halil ve Mahmut, 
Beykozdan Vddad. 

Galata· 
üçüncü 

10 Omerte küçükler: Birinci Beykoz· 
dan Serkis, ikinci Galatasarydan Ki • 
zrm, üçüncü Galatasaray<lan Mah -
mud. 

100 metre kadınlar: Birinci Galata -
saraydan Semahat, ikinci Galatasaray -
~~~~~~~~~~~~-

Stadyom kupası maç tarı 

Arnavutköy 
Perayı yendi 
Kurtuluşla Eseyan 
berabere kaldılar 
Gayri federe klüpler arasında geçen 

hafta lbaşlıyan Taksim stadyomu ku -
pası maçlarına dün sabah ta devam 
edilmiştir. 

400 metre serbest: Birinci Mahmut, 
ikinci Halil, liçüncü V'Cdat. 

100 metre kurbalama kadınlar: Bi

rinci İzolamayer, ikinci Nedime. 

l 00 metre sırtüs~ü lfüyüklcr: Birine.: 

yüzme antrenörü Niyemle, ikinci Fu
at, üçüncü Şamil. 

l 00 metre sırtüstü kadınlar: Birinci 
İzolamayer, kiinci Handan. 

l 00 metre kurbalama küçükler: Bi· 

rinci Şamil, fönci Teodor,• üçüncü Fe
rid. 

500 metre serbest küçükler: Birinci 

Kemal, ikinci Gültekiru ~üncü Metin. 

4 X l 00 bayrak: Birinci Beykoz takı
nu, ~kine.~ Galatasaray takımı. 

Federe olmıyan takımlar arasında. 
daima en iyi vaziyette bulunan Peralı• 
larzıt dUnkU genç fakimian yeni"y;etiım'" • 
A'rnavutköylUtere t-"2 ma~!H>p~Tau _ :ııı ~ 
lar ve bu suretle tasfiyeye uğradılar. ' 

Mer.sinli Ahmet 
Askerliğini yapmak 

üzere Mer.sine 
gidiyor· 

Ayni kupa i~ 93rpış.an Kurtuluı 
ile Eseyarı takımları ise, golsüz bir mü
sabakadan sonra berabere kaldılar. Bu 
vaziyette ayni takıinlar gelecek hafta 
tekrar karıılaşacklardır. 

Akınspor 
Vaktin ademi mo. 
saadeaıvozünden 
Yarım kalan bir 
maçta Kuleliye 

1 - 2 galfptl 
Kuleli mektebi futbol takımı dün 

Kadıköy Fenerbahçe stadında Akm
spor klübiylc bir müsabaka yapmıştır. 
Vaktin ge~ikmi§ olması yüzünden ya
rı~ kalan bu maç hayli güzel cereyan 
etmit ve sona erdirildiği anda da Akıp
ıporlula.r enerjik rakiplerini 2 - ı mağ 
lfip vazıycte sok'?1u§ bulunuyorlardı. 

.... 

Mer~n7i Ahmeain son rcsimlcrinacn 
biri 

Milli Güreş takır.ıımızın en sevimli 
• • ı • uzuvlarmdan, Berlin olimpiyadı dünya ......... _ ....... liMııi 

yaptıysa da, son minii atladıktan son. 
ra, çok hafif bir hata neticesinde, 
muhakkak bir galibiyeti kaçırdı. 

Bundan sonra gayet iyi bir derece 
yapan Saim Polatkan'ın artık "şe)18.. 
run ayağını kırarak" bu defa birinci 
geleceği zannedildiyse de, en son bi. 
nen Teğmen Hamdi Barlas, emsalsiz 
bir enerji göstererek Bozkayayı, ga. 
libyete - tam manasiyle - sürükledi. 

Bahsi müşterekler 
Konkur ipiklerde ilk defa tertip e~ 

dilen yeni usul bahsi müşterekler de 
cidden bilyilk bir rağbet gördü. Her 1 
müsabakada, birinci gelen ata oynı_ 
yanlara, bir liraya mukabil, verilen 
paranın miktan şudur: 

Marmara milkifatı: 2 lira; Bo-

üçüncüsü Mersinli Ahmedin vazifei as-

keriye.ini yapmak üzere bu ay sonunda 

Mersine gideceğinı~ öğrendik. 

HABER 
AKŞAM POSTASı~ 

.iDARE F.VI: 

lstanbul Ankara Caddesi 
ı Poııl• lıulueu ı l•l•abul 214 
Telgraf adresi: ıst~buı HABER 

Yazı lşleıı telefonu: 28872 
idare. ıran ,, ; 24870 

ABONE ŞARTLARI ' 
TOrltlgr Ecnrbl l 

Senelik 1.400 Kr. 2.700 Kr. 
8 aylık 730 •,, 1.4~0 ,.1 
3 •ylık 400 " 800 
ı •1lık ı~o ,, soo .. . . 

ğaziçi mUkAf atı: 3 lira; Trakya mü. c- lı b .. '" __. 
Ja i i ve Neşriyat•Müdürü: kifatı: 4 lira; Handikap: 1,5 lira, Zin. 

. Hasan Rasim Us gal mükafatı: 3 lira; Muhafız alayı I 8 a11/dıd1 il" ( l'Ali/T) tlalbBBJI 

mükafatı: 4 lira. l "lllllllıı:::::-====· =====:::::ıı~ F. EMIRCAN 
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Tarihi hikay e 

Ingiliz tarihinin 
en cesur ·Kralı 

Türk Hükijmdarının kahramanhk 
ve dürüstlüğüne hayran olmuştu -it 

lnglllz tarihinin en cesur krlll• §Uphestz 
.Aslan Yürekli Ri:&rdır. Ehlisalip ordulan 
1Je Kudllsü fethetmek fçin lnglltcreden k•l. 
kıp F1llat1ne kadar giden bu kralın ııecaaU. 
ııl, büyük TUrk kahramanı Sallhaddinl Ey. 
)'{lbt §U sözlerle tasdik etmt§tlr: 

- Böyle bfr dU§Itlanla kargıla~mayı bin 
dostla k&r§ılqmaya tercih ederim. 

DUnyada onu korkutacak kadar bUyUk bir 
tehlike mevcut olmaftığını iddia eden Rlprd 
bin bir maceraya atılmaktan kendlnl alama. 
mt§trr. Ek8cr1sinden muza!ferfyeUc çıktığı 

bu maceralar nihayet bu cesur adamın ~·
na çorap 6rmeye muvaffak olmu,tur. 

Kralm AklbeUnl karllerimlzfn de tanıdığı 
m~hur ressam ve muharrir Matanlanun ka. 
leminden dlnllyelim. 

• • • 
Akk4. iki sencdcnberl muhasara altınday. 

dı. Ehllsallb ordularmm aman vermez htl. 
cumlan karıısında Sall\haddlnl EyyUbt avuç 
kadar kuvveU ile dayanml§. sadece oehrl tes 
Um olmaktan kurtarmakla kalmıyarak .ayni 
zamanda dU~mana mUthl!J zayiat verdlrml§. 
u. 

Akk!dan btrkaç mil uzakta Kamet tepeııt 
Uzcrlnde ordugl\hını kurmuıı olan Mlls!Uman 
Sultan bir gUn körfezin gemllerlc dolu ol. 
duğunu gördll. HrfsUynlann btıtUn UmlUerl. 
nl ta,ıyan Aıılan Yürekli Ri!J&r ordUsu ile 
savap meydanına nihayet vaıııl olmU§tu. 

AkkG.ya lngllizlerdcn birkaç ay evvel gel. 
mi§ olan Fransızların kralı lngltız kralını 
ka?Jılamak için sahile indi. :Mukadderat bl. 
riblrlne beden ve zlh1n iUbrlle bundan daha 
zıt ıkt kl§l bulamazdı. Blrial iptfdal tabiaUl 
dürlln, atılgan ve her :rnngktllUn halli için 
bUyUk kuvveUne gtlvenen ta§ devrinin ada. 
mı. •. Diğeri hiçbir zaman cevap vermeye ha. 
zır olmıyan ve en ciddi bir sözden dönmeye 
müheyya flWH Qnn bil§ma IOD 'derd 
dikkaUI, adın gibi tımaklannı ma.nlknı1e.; 
yen bir tip .•• tnglllz kralı harp aahasmda 
kendini göstereb!len bir kudret; Fransız tac. 
tın ıae saray aalonlarında ancak bir aUrQ 
dalkavuk araıımda gahslyetlnl tebarilz ettire. 
bilen bir adam .. 

İkisi arasın:la daha tık gUn anlll§&Illamaz. 
tık 1n,1adı, ku\-vetlerlnl birleşUrmeye bir 
tllrlU razı olamadılar. Bunun üzerine lngt. 
imler ayn hllcum etmeye karar verdiler. 
Ertesl gtın erkenden AkkA.nm kaim surıan. 
na doğnı lnglllz ordusu ilerledi. Süvarilerin 
kaldırdığı tozlar Fransız karargAhmı ört. 
mektedlr. Binlerce kl§lnln arasında Rişartn 
heybetli cllasesl göze çarpmaktadır. 

O zamanın ağır B1lı\hlnrı olan ta§ atan ma. 
Jdneler surun yirmi yirmi beş metre yakını. 
na getirilerek yerle§Urlldi. Taı gülleler aav. 
rulmağa ba,ıandı. Bir taraftan da ukerler 
merdivenleri dlkmlıler, ııurlara tırmanmağa 
çabalamaktadırlar. Fakat §ehrln kahraman 
mOda!llerfnln mukavcmeUtıl kırmak ne mOm 
kUn! Ufak çocuklar bUe muha.sımlann at. 
tıklan okları korkuııuzaa toplıyorlar, dll§man 
lanı atmak için askerlere veriyorlar. 

Bu ehrcU merc içinde Rlşarln kaim sesi 
ara sıra yükseliyor. Yeni bir noktaya hücum 
etmek, bir köşeden fsU!ade etmek için emir. 
lcr veriyor. Artık ak§am yakınla,mıı. kralın 
kolu balta mıvurmaktnn yoruhnuı, sesi ba. 
ğırmakta.n kısılmış, ta.kot Akkl clln mUda. 
"ilerinin elindedir. 

O gün rical eden lnglllz ordusunun peri. 

Baron Bl01ıdeZ kralın ınere'de mahpus 
bulunduğu11u anlamak için Avustur. 
yanın bütün zind.anlarınm önünae, 
kral"?. bqapcr bestelediği §arkıyı 

eYJihJoıf u 
~an halini i\d hUkUı;ndar memnuniyette sey. 
re!dlyordu; biri uzaktaki dll§m8.n . SalAhad. 
dlat EyyUbl, diğeri de sözde müttefik Fran.. 
llIZ kralı •.• 

Fr.anBız kralmm bu memnuniyeti uzwi 
sUrmcdl. Ertesi sabah .AkkAya Fransızlar 
saldırdılar. Fakat bu taarruz da semeresiz 
kaldı. Franıııztarm uğradığı mağlQbtyet ln. 
gillzlcrfnkfndcn çok daha fed oldu. 
Fllp daha 6ğle tlaltl S&\'q yerinden geri 
d!lndU. Fl'8.I1Slz kralı kimseye görtlnmek fs. 
temeden çadırına kapandı .• Rlcat eden 'Fran
,gu; askerlerinden her birinin arkuında bir 
yarl\lı veya ölU o.rkadaşı \'ardı. 

Ehlisalip ordulan kararga.hını bir matem 
kaplıyor. Artık Umitıerf katmamı§tır .. 

• • • 
Fakat AkkAnın kahraman müdafiler! ar. 

tık bitkin bir hale gelmiştir; muhasara iki 
yıldır devam ediyor ve §chlrde kıUık ııon had 
dini bulmuştur. HrisUyan kılıç ve baltalarına 
teslim olmayan Akkl tablatln sllleııl ·altında 
beyaz bayrağı çekiyor. İki senedir açlığa, 

susuzluğa katlanan halkın tahammUlU kal-. 
mam~tır. Salllhaddlnl EyyUbl muhasara çem 
berini yaramadığı için yardımlarına koşama.
mıştır. Son mukavemeUerinl gösterdikten 
sonra ertesi gQn teslim §eraltlnl konu§lllak 
üzere §ehrln kapıııı açıldı. 

MUzakercler sonunda §ehlrdekl MsUIUman 
1"1rın havııtına karıılık olarak SaJAhaddinl 
Eyyllbl iki yUz bin altın \•ermeye razı oldu. 

1 

Rip .Avu..,tun;a 1.-ralının esiri o1arc 1; m'llıpıur bulımduğıı 1:alcdeyken bh 
gü;ı seuinçle arkadaşı Baroı• nloıulc l ile beraber yazdıyı bir §<ırkıyı 

duyni U§t" 

Bundan ıonra esirlerin mübadelesine karar 
verildi. Şehir teallm oldu. 
Rı,ar kansına ve Kıbnsı fethettlfi vakit 

esir aldığı gtlzel Kıbrıslı prensesine AkkL 
nın en gUzel sarayını tahsis etti. Fakat RI. 
ı-ırm Kıbnslı prensesi yanrndan ayrrmnmaSI 
bUyUk dedikodulara 1ebeblyet vermektedir. 
Herkes kralın e.slr diye beraberlnde bulun 
durduğu bu gllzel prensesi kendine metre• 

yapmış olduğunu söylllyor bu dedikodular 
bllbaıısa Avusturya kralını re.ncld~ etmekte. 
dlr. ÇUnkU Kıbnslı prenses A vuaturya kra. 
lmm akrabuıdır. 

lkf kral arumdald buu gerginlik b&§ka 
bir hlcllııeden sonra dil§manlığa \'anyor. Bir 
gün AkkA. kaleslnt gezmekte olan Aalan YU. 
rekll ru,ar kalenin ll%crinde Avuaturya kra • 
lmnı b&)'Tağmın dalgalandığını gördü, etra. 
fmdakilere dönerek: 

- Muzaffer krala bale! AkkAyı .sanki o 
feUıetmfı gibi bayrağını takmıı! diye alay 
etU ve bayrağı tuttuğu gibi indirdi, dizlerin
de kırarak yere attı, UstUne basıp geçli. 

AkkA. alındıktan sonra Partstekl sarayının 

raha.Uığmr hatırlayan ve F.illstlnde sıcak. 
tan tutuıan _Fransız kralı memlekeUtıe, ra. 
hat ve ııe1amete avdete karar verdl. ruıar 
ada.muu ·blldİğl lçln bırakmak iatemedi. Fa. 

kat Fransız kralı İılgillzlerin memlekeUerln 
den uzak .olduİu müddetçe onlara kar§l ta. 
alTU%a geçm!yec;eğlnl yemin lle temin ettik. 

ten ve 10,000 askerle Burgondtya dUkasını 
Rff&l'fn emrine bıraktıktan sonra ..uıa.n YU. 
rekll avdetine razı oldu. E.saııen bu arada>... 
vtı.stury& ktalı da avdet etmiştir. Rlpr F1. 
llaUtıde tek bqma kaldı. 

Ehllaallp ordularını takiben FlllsUne AT. 
rupanm bln bir k!S§eslnden ·binlerce k&dm 
ıe1tftl1U. ?aya anı uboetet lgtn Kudua ve 
~& gelen. ~ilar ~ alm4Jktan IODr& 

bil kadınlarla zevk Te etlenceye daldılar. Su 

yiiii;rce k&dm, onlara !ethedllecek ba§ka 
y~er. olduğunu ça,bucak unutturuverdi. Ge. 

ce Rl,ar d& sarayında btr gece karıamm, bir 
gtee metresinin yanında Filistin gUnCJI ate. 
§lnl elSndUrmeğe ça!ıfmaktadıt. Birkaç ay 

evvel dinlerince mukaddes bJr vazife yapma. 
ğ& gelmlı olan bu orduda ıaraptan, kadın. 

dan, zevkten b&§ka bir ıey dllgUnen tek bir 
kumandan, tek bir nefer kalmanıı§tır. 

Sallh&ddlnl Eyyübinin btlyük bir ordu 
ile tıurlerlne yürtldUğU haberi bu ordu tıze. 

rinde aotuk bir duı tesiri :ra.Ptı. Rl§arln ak. 
lı ba§ma geldi. Mllslilman Suıtanm MUs!U. 

manlann hayat.in& karıılık vermeyi taahhüt 

etutl iki yUz bin altmr elA.n vermemi§ oldu. 

ğlmu habrladı. Haberci gönderdi. Bunlar 

çölde kaybolmaktan korkarak yarı yolda ge. 
r1 döndUler ve krala sAl!haddinln Hristiyan 

esirlerini kaUetm.IJ Olduğu yalanını savurdu. 

lar. Kratın )'&kınlan ellerindeki lılüalllman. 

lan tsidurmek için emir vermesini krala tek. 

lif etUler. Rita.r bu alçaklığa razı olmak 
iateınecıı, fakat nihayet ~ı ej'meğe mec. 

bur oldu. KUçUldU bOyUk!U be§ bin Müalü

man §ehirden harice çıkarıldı, koyun boğaz. 
lanır gibi 5ldilrWdWer. Askerler §ehre dön. 
dUklert zaman tıurlerlnden elln kan <facnla. 

maktaydı. Kanlı lllt bqla bir de ıehrl yağ. 
ma ettller. Sonra MUs!Uman ordusunu karıt. 
lamak fçtn yola koyuldular. 

Sallhaddinl EyyUbl bu binlerce in.sana kar 
ıı çıkaracak kuvveti olmadığı için ant bas. 

kınlarls brütlyanlarm Uerlcmeslne mani oı. 
mağa çalııtı .. Fakat bu hareket ordunun Şa. 
ma doğı"u ilerlemesini geciktirmekten bqka 
bir şeye yaramadı. 

Nihayet emı1nde bir a\-Ut; ukerle MUslU. 
ma.n Sultan harbi kabul etmeğe m~cbur kal. 

dı. 1101 senesinde Ozatus önllnde iki ordu 
karşıla,tı. 

Sa!Ahaddlnln manevralarından taarnız nl_ 
yetinde olduğu anlaşılıyordu. Hriııtlyan'nr 

SaHl.haddlnl Ey)11blnln kendi kralları kadar 
hattA ondan çok fazla cesur \'e kahraman 

olduğunu hayretle gördll'cr. Ordusunun or. 
tasında Sallhaddlnl EvyUbl bir g'Jneş gibi 
parlamakta, dört tarata yetıımektcydl, 

İnsan hiç tereddiltııUz diyeblUr ki ılmdlye 
kadar tarihte hiç bir zaman bu kadar btlyUk 

iki kumandan karıı karşıya gclml§ değildir. 
Ev\'elA MOs!Umanlar llerllyorlar. Yüz met. 

re kadar )'aklqmca bir blllll gibi kl\•nlmağa 
ba'lıyorlar. SalAhaddinl En1lbl hrlsUyanla. 

rın ortadaki kuvveUerlnin en mukavim oldu. 
ğunu ıtsnnüştUr. Bu sebeble zayıf iki cena.. 

hı bir hamlede ezdikten sonra ortayı muha. J 
' sara etmek niyetindedir. HrtaUyantar hare. 
ketsiz kalarak mızrakları ile dUımanm bU. 

Kcııdisi1li ol'la yaralıyan adamı ölimı clö§cğimlc ya11ına çağırttı uo o:ııl 
affc tfi 

AkM alındıktan sonra aslan yiirc1:li Rişar kansını ve metresi K10r1a1• 
prensesi §Ohrin en güzel sarayına yerleştirdi; zevk ve sa/aya koyu.~ 

eumunu durdurma.ta çall§ryorlar. Bu arada 
Rlfarln olduğu yere de binlerce ok yağmak. 
tadır. Rlp.r dll§manm oklarmm bitmesini 
'bekliyor. Esasen A\TUpalılann kalm zırhları 
oklara karıı mukavim o1diığundan zayiat 
pek azdır. 

Akgam güne,! semayı harb meydıını gibi 
kızıla boyıyarak batarken iki kahraman hU. 
kilmdar etraflarındaki dUomanlan d~
mü§lerdlr" Fakat Ud tara! da mağlQbiyeU 
kabule razı değil. Birlblrlerlnl yenemlyccek. 
lerinl anladıklarından çekiliyorlar. 

Erteal gUn iki ordu bqka yollardan btı1. 
birlerinden aynldr. Bundan sonra Rl§&r Fi. 
Ustlnde bir daha bayle .bUyUk blr muharebe 
yapmadı. Yııfa clvarmda ufak bir mücadele. 
de yaralanınca Sal!baddinl Eyyubi ile sulh 
yapmağa karar verdi. 1kf kahraman hUküm. 
dar bfrle,şUler, tanıııWar ve seviotllcr. SalL 
haddini EyyUbl bir ccmlleka.rlık göstererek 
Şam ve KudUs kapılannı hrlstıyan hacılara 
açmağa ve onlara kolaylık g6atermeye razı 
oldu. 

İngllterede karde§I Johnun aleyhine ayak. 
landığını haber alan Aslan Ytlrekll memle. 
keUne avdete karar verdi. Fakat Franııız 
kralının husumetinden korktuğundan tebdlll 
kıyafet ederek Yafadan bir gemiye atladı, 
Dalmaçyaya. geçU, oradan Vlyanaya hareket 

etli. Fkat Avusturya kralının pe§lne casus 
taktığından haberdar değ\ldir. Avusturya 
topraklanna ayak basar tışıımaz tevlttf ve 
bir zindana hapsedlldi. 

A vrupada kimse Rlıartn ne olduğwıdan 
haberdar değildir. Herkes onu, 6!dll blllyor. 
Nihayet A vu.sturyadan kaçıp kurtulan uıak.. 
ıanndan btrl onun mah~ olduğunu bUdir. 
dl. Fakat nerede? 

Bunun Uzer:lne kralın eskf dosUarmdan bi. 

dan b1rl81 !ıraa.tanı bularak bir ok attı•~ 
la birlikte yazmIJ olduklan bir p.rkl)'f ~ 
du. Blr gUn bir kalenin içinden ıarkı~ 
vabcn bir sealn yükseldlğinl l§ltince ııe ~ 
den çıldıracak gtbl oldu. Kralı butm~ 
Hayırlı haberi İngtltereye getlrdiç AV"IJI 'I 
kralına Rlgarl ııerbeat lntakmuı için tJf/J I 
gıtmU, mark verlldl. Ri§ar memteket.lll' 

dU. I 
'Aslan YUrekll memlekeUnde ancak ı-,',.1 

ne daha yqayablld1. Bir gUn dl.1§1ıı&IP""f 
dan blrtal !ırsatmm bularak blr ok attı. f. 
lı yaraladı. Doktorun ihmali yüznrı4e0 ı 
Kangren oldu. Rişar 61eceğln1 anlayıl)c;,, 
ikasdl yapanı yanma çağırttı. Katnınl ~ 
ti. Kırk ikf yaomda hayata glizlerlnl 1' , , 

rl lebdlll kıyafet etU. Avusturyaya her zın. ~ 
---~-----~~---~~~~~~---~~----
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Altı bin nüfuslu 
üdyo şehrinde 

Her · yıl 32 bin .kilometre 
Uzunluğu da film hazırlanır 
lier za 

ÇoJc a illan &Jncma yıldızlan hakkında bir 
,.eyıcr ok • 

raıar1131 uruz. Na:aı Ya§adıklarına, pa. 
tu13 ... ,,_ n3sıı sarrcttıklcrine dair sütun su 
J~~ -

1'tUdl·oı r neşrolunur. Bu yazılarda sık sık 
<l ttu arcıan da baha &eçcr. Az çolt hepimi20 

lııııı ./1~:!car hakkında merak uyanır. Fakat 
dtnec k k kınd:ı n~rlyat hemen hemen yok 
C1.lkk adar azdır. İ§lo bu noktayı nazarı 
ı§. ate aı 
""ll A!et arak dDnyada en büytlk stüdyo 0 

lıroo:uti ro GoJdvln Maycr stüdyolarının bl; 
ili ÇIU!ceğ'z. 

~ . . . 
tlro G 1 

l!n:t bl 0 d\'ln Mnycr stUdyoları ba§lı ba. 
da '8! r !i birdir. Yirmi kilometre uzunluğun 
tııudUt~lt Yollan vardtr. Bu yollarda' poll; 
ıı~ret ııe malik ayrı bir polis te:kllAtı 

eı:ıer. 
İı.ltı bin 

le~~~lı ı:ıUtuau olan bu şehrin kendi , .. ık 
.... va cı • 

t:ıı (I r ır. Cıda maddelerini tedarik ı~n 
cıı... ... 

ıt ~er şehirler gibi tcşkllAtı vardır. 
ı !!JisorUn 
eJıtrık fnb vcrecegi bir emirle muazzam ,._ 
a:ıı~ rlkası dakikasında sahneye 3Ciu0 

r kuvv 
lltrtp etinde cereyan sevkedebllir. SOOO 
ltı r ne d 

§tıllt bir ClnekUr b111yor musunuz? 15000 
nu §Chn tenvire kA!J cereyan! 

rn:ıde1 
"llrcıdan lu §ehfrde 2:10 nevi 111 vardır Du. 
te, !"' tunuzda mütehassıs bir makinls • 

.... rdcn 

1 

1' • 

Şapkalar 

1 
• 
• • 
ıçın 

gamsela ! 

Yağmurlu havada muşambanıza is-

tediğiniz kadar bürünün, şapkanızın 

ıslanmasına mani olamazsınız; bunun 

için kukuletalı muşamba giymek de 

pek komik olacağına göre ne y:ıpma-

lr? Bir İtalyan bu mahzura bir çare 

bulmuş ve şapka. üzerine geçirilecek 
kauçuktan bir kılıf icat etmiştir. 

Kauçukları Bapka renklerine göre 
imal edilen bu kauçuklar cepte taşına
rak icabında kullanılmaktadır. 

aaArtö~t 

ü~tüy©lrlbll~ UDD 

Demek kllfi mi? 
ı;ın<ııı.n laba ınualklşlnasa, portre fotoğrafı:ı. 

'• lı~,,.,. k Yıkayıcuıına kadar her tUrlU 
... tdır ç 

hçlltrm b~ ımacı ve balıkçı bile bulunur .. 
· Halkevi sahnesinde çahştı diye 

ltn ede .Yük bir kısmını muh~lrlcr tq.. 
r. llun1 

11raş~r arın daireleri, hiç durmadan 
ına1ar 

ltı\'ttrı~ l'llpan kimyagerlerin IAbor&. 
oa.tızııı:ı 

•eıır0211 k Yanında bulunur. Karşı tarafta 
llıag.ıı. "at oınpojft6rUnün yeni bir hava "al 

~ 1Dtıg. " -cı "e cııcı- 1 işitilir. K6şcl1 dönünce demir 
tın °"'1llecı dUk ltı Yırta klnlannm sesi kulak za.. 
!arı larıı..-ı r gibi olur. BlltUn dünya kadın. 
lerı çtz ncıan kopye edilecek elbise desen. 
~ l'llekJe 
r~l:IJda Clha 121~6Ul olan moda ressamının 

lııı..Yretc nın d8rt bir kö11eslndc scylrclle. 
~"het 'd Verecek dans numaralan bulmağa 

r. en dans direktörünün bürosu var. 

cı ~ltud;ro 
tııe 'ile.ve DCbrtnde avukatların ya:r.ıhancleri 

~tı.ııcı; Yer tutar Burada avukatlar pek 
~eı dıı rler. Şehrin daktilo kısmı yüzlerce 

)ııelıı k ltUıo kullanır. Bunlann hepsi bir 
"İılı~ lldar maq alan bir dakUlonun emri 
:tı~ tlar. 

~. lıerb <2ep0su ba§Jı bavma bir mUessese 
~; rtıu. &ııgt bir kadtnm arayablleccğt IUks 
l~ da cevberdC!.Il, çanta ve eldJvenden tu. 

lııirlda ~ern•ıı iç çam:l§ırlanna kadar hepsi 
dı:ıi ti lunur. ı~.000 erkeği ve 6,000 ka. 
~r· Ycllrec•k k 

• benı d adar elbise bu depoda var. 
~ll•e• .. rı e envaı ç~lcll, dünyanın muhtelif 
1 .,.. ?\d k 
leı Oe e Ullanıln ba~ka baııka nevllerl 
eı tıccck orsa 
Q llb:. Botu nız yanın gUnde bitiremez. 

1 
reta Gıı.rı:1<1Uf!Yada moda olan elbiselerini 

'rlar, Jh nr, Norma Şlrerler, Mlrna LOy 
<1erı _, J.Crnvfo dl 

er, r ıı.r buradan tedarik e 
~akyıı. -

ecı j k~lnd 
ecekeını ıı. :,ilzlerce işçiye tesadüf 

bu z. Hele bir d 
l'lleının cıu epoJanna glrersenJz 
:~ anı~Yanın en bUytık kozmaUk fab. 

l'rcue IJlU•h:"1daıı daha dolu Olduğunu 
reıııt ~·ccıo cdec ka 
llıa cinste PUdra e iniz. İltecllğinlz 

klı·"lk • ruj, saç bo caka ·., , aaç, bıyık yası, tak. 
Ub..~ız. Ya.ınız lakrn~aı lllodcilerl bula. 
~-~be k IYJk \•e kal 

Çlı:rıın 1 ız vardır. TXık sa larla 
bir1ta:c b!r ıakaı mı arı 8Plrtn sakalr bl. 
&kt.6r N&anlyedo bulabUı~uz: bu de1>9da 
bu nPOlyon roıunu 

0 
• MeseIA. bir 

eaç §u'--- Ynıyacak 
Peruk uuııtne rnUrncaat • derhal 

11.aı aıt cctnır N 
1"1Jrn tndn meydana çık • • apolyon 

Olur .. n.!CVrlllrken Dtlphcslz bl~:~r. 
fol'd bert. Taytor cıını kazalar 

attan au ltescr J 
ll&rken Q ııcr kolu lnclltr • an Krav. 
uzaa1Ya ~ta Carbonun yıı;U köpekte oy. 
lhU.vnı; l'ok .Anceıostan doktort1ZJUr, Czun 
lttı \·arcıır. tur .. StUdyo §ehrtnın Celbetmeye 
hasta b••- lfUteaddlt d k bp tC§kL 

"""ıcı•ıı. o torlan 
l:ı ttur. Stucıy rı, tnUkemmeı blr kll • bir çok 
epıı VUbclcrı onun CJn:1ı:ıdckı nig-t lnt>v. 

Otr~ llu hu ndc flerı gitını, doktorlann 
ıaı, da\'ranııusta ııtncıyo §chrı ınutehassıaıar. 
hır 3'ttcı mak rnecburt aon derece has 
ı, ~ tı.a~taı YeUnaccıır ç · 
. rcc ııraYa anması ııtlld · Unku 
.rt-· ...... rnaı ot Y0 Ya Ytlz bl 

' '-llC\'efnı ur. Bir kere fi n. 
geçer, dJ~ lın gert ka.. 

c.er ta.raftan fil 
nıcıc ça. 

.( 

RejisDrü11 emri Uzerine istenilen yere 
Robcr Mongomcdye i:::ahat t•erirkcn 

kollcksiyonlarıııdan 

II§an y(lzlerce aktöre bu bekleme devresi 

esnasında Ucret vermek ıa.zımdır. 
Stüdyo §ehrlnln en a!Aka u)'811dır1CI yeri 

telefon §ebeke merkezidir. Elli telefoncu kız 

günUn 24 saaUnde santralda \'azlfe ba§mda. 

dır. Metro Goldvin Mayer stUdyo §Chrinln 
günlllk telefon faaliyeti 25,000 kişilik bir 

Amerikan §ehrfnln gündelik vasaU faallye. 

tinden daha çoktur. Po~tane ve telgrafhane. 
&inin faaliyeti ise vasat dereccdç. bir şehrin 

posta telgraf tııa'lyetıne tao c;ıkaracak va.. 

zlyettedlr. 
Burada orta halli herhangi bir ,ehlrde 

olduğundan daha fazla lokanta bulursunuz; 

hem de muhtelif sınıf! "Tbe Commlssary., 

isimli en bllyOk lokcntada günde 2000 kap 
yemek aartea.ııır. 

• Şehrin bir polis mUdDril olduğunu söyle. 

mlşUk: Fakat bir de sıhhat ınUdUrü olduğu. 

nu na.ve etmeliyiz. Bundan ba§ka &okaklan 

tem~ eden bir memur; blr c;ok na!la me. 

muru, ve çöpçU de \'ardır. Smal merkezinin 

ortruımdan demir yolu gcc;er. Studyo §ehrl. 

nln malzemesini bu tren getirir. 1stuyonun 

diğer ~ehlr fstasyonlarmdan !arkı hiç dur. 

madan oekll değtııtırmesl, tllm icabına göre 

bazan Londradakl ••vıctorla. Statlane. .. bazan 

Parlstekl "Gare du Y.arl,.a bıızan Berllndekl 

'•Triedrich5trasııe Baknkot,,a benumesldJr .. 

Smal merkuinde bir çok marangoz, teavt. 

yecJ, dökmeci, demirci, kA.ğttçı boyacı dUk. 

kAnları vardır. Burada. bir çay flncanmdan 

tutun dıı. bir lokomotife kadar l.atedlğlnlzJ 
yapbrablllrs!nlz. 

Şehirde buı:ılardan ba§'ka Lnvrcns Ttbbett 
Janet :MalcdonaldJn söyledikleri bUyt.lk bir 

koı:ıser sıı.tonu mevcuttur. Bir de jimnastik 

88.!onu, rlns" bir nehir ve bir &öl vardır. 

CölUn yanında oldukça. geni§ bir erazi par. 
Çasmda bir hayvanat bahç;ısl vardır. Dünya. 

sım'i örUmc117.: affı yapan rniitehassıs 
ue stüdyonun takma bıvık ve sakal 
bir kısmı ... 

nrn bUtün blllnen vahııf ve ehlt hayvanlannı 
burarla bulmak kabildir. 

Otomobille bu §ehrl gezerken ınııan, blrL 

birinden birkaç metre mesafe ile mUtEncvvi 

binalar, yerler görür: Ncvyorkun meşhur 

Broadveyl, Londranın Oksford StreeU, Par!. 

sin Montmartrmd:uı tutunuz da Şanghayda 

bir haplshanedcn, Hindi&landa bir m&.bcde 

kadar blriblrlndcn ba§ka yerler .. 

BUtUn bunlardan senede milyonlarca fosa. 

na eğlence olan 32000 kilometre uıuı:ıluğUnda 
tılm çıkar. •• 

Daniyel 
Dariyö'nün 
bir gramı 

Kaç p ara eder? 
Geçenlerde Fransadan Holivuda gi· 

den Danyel Dariyö yeni konturatr mu

cibince beş sene zarfında 20 milyon 

frank ücret alacak, arcı.da Fransada ba

zı filmler çevirmek hususunda da ser

best olacaktır. 
Bir Fransız gazetesi bu haberi ver

dikten sonra ilave ediyor: 

"Senede dört milyon gelir, yüzde 

be~ faizle 100 milyon frank bir sermaye 

.demektir. Danyel Rariyö elli kilo oldu· 

ğ:ina göre vücudunun beher gramının 

ne kadar değerde olduğunu varın siz 

hesap edin 1,, 

bu 
gençler işe ahnmaz~a 
temenninin değeri olamaz 

Yazan: Osman Cemal Kaygılı 
Eski kapıyoldaşım Sadri Ertem, 

geçen gün: 

Artist İstiyoruz 1 

Ba~lrklı bir yazı yazmıştı. Bu yazı

da artistlere (Oyuncu makulesi) denil

diğini ve mahkemelerde şahit liklerlbile 
kabul edi!mediğ:ni söyliiyordu. Vakti

le benim de b:r hayli miktar sah:ıe ha
yatım olduğu içfo bilirim, Eskiıl~n ha· 

kikaten öyle idi. Sahneye çıkanlar, bir 

çoklan tarafından panayır pa~yaçosu, 

karnaval maııkara.ıı sayı1ırlardı. Hatta 

Hürriyetin ilk zamanlan bir mektep 

müsameresinde beni bir nefer rolünde 

görmU§ olan bir mahalle bekçisi erte~.:. 

gün bana: 

- Sen yavuz bir soyun imi~~in ya
hu! 

İltifatında bulunmu~tu.,. 

Mahalle bekçi:ıiı gene ne ise, o za -
rnan o zavallının akh o itadar ererdi .. 

Ya gene o zamanlar münevver a;oyı1an 
bir takım bey ve harumfendilere ne diye 
lim? Onlar da tıpkı zavallı ırnıhalle 

bekçisinden bir parmak yüksel: UÜ§Ü -
nemez, sahneye çıkanlara : 

- Bırak şu maskarayı 1 

Derlerdi ve bunlar -:ski za•r.c.nlara 
ait telakkilerdi. Fakat, ben geçende İs

tanbul gazetelerinin birinde okı.:dum .. 
Bahkesirde mi, nerede, yeri ,:yk.e hatı-

rımda kalmamı§, bir genç ora!..ıtda bir 

işe girmek için bir yere baş vurmuı. 

Zavallının evrakını tahkikata ha,·ale et
mişler. Neden sonra da keniois:!'le şu 

cevabı vermişler: 

- Sen vaktfyle sahnel1:rde •utistlik 
etmiş olduğun içb bu işe alına!nazsın ! 

Hem de bu genç nerelerde, hangi 

sahnelerde artistlik etmi1 biliyo;- mu -

sunuz? Halkcvlcri s:ıhnclcrindr.. 

''Buyurun bakalım cen:ıze 
naf •• 

Diye buna derler işte! .• 

namazı-

Bir taraftan me:kteplerde ~ocuklara 

güzel san'atlardan h:ri de (tiyatro)_ -

dur diye harıl hani okutulur; bir ta 
raftan yeni kcrulan Tiyatro mektebi ile 

Halkevleri canla batla artist w, öte 
taraftan da: 

- Sen vaktiyle sahn:lerde artistlik 
etmi}sin 1 diye adamcağı.ıın i.stidasrna 
menfi cevap verilir. 

Güez sesli bir I::anendenin el üstün· 
de tutulduğu, saygdann, sevgile:r.:n en• 

vaına boğulduğu bu zarı:mda n!çin ti

yatro artistir.c hil.a yan gözle b~lnlmak 
istenir acaba? ,., { 

Musiki de güzel aan'atlardan, tiyatro 
da .. Külüstür bir okuyucu veya ~ıcı

ya musikişinas dey,:p ona gosyetede bat 
sediri gösterenler ve kızlarına o;;ulları

na keman, ut, piyano öğretmek için can 
atanlar bilmeU:iirler ki tiyatro artistli· 

ği de, musiki artistliği de can evimiz· 

den sevilecek bir san'attır. Mı:hsini, 
Neyyireyi, Ra~.:t Rızayr, her iki Rehza
clı, Ertuğrul Sadiyi, Galibi, Jl azımı, 
Vasfiyi, Muammeri , Naşidi, l:!.;,lideyi 

tiyatroda şevke, heyecana gelerek bol 

bol ve kıyasıya herkes alkışlar: Lakin 
mar,=tet, onları böyle bol bol ve k.yas~a 

alkışlarken san'atı tia candan sevmek 

ve ona genç elemanlar arandığı ıaman: 

- Haydi kmm, bUyüıe kardc,i~ dok

tor, ortanca kardeşin avukat i'lacak, 

sen de git tiyatro mektebine de Neyyi
re ablan veya Halide teyzen gibi, hat

ta onlardan daha yüksek bir artist ol! 
demektir. 

''Kuru kuru çaylarldJ boğul:-yım !.,. 

çeşidinden salt tiyatrolann koltuk ve 
localarını doldurmak ve t:.alt sah:ıede • 
kilere el ~rpmakla iş bitmez!.. 

Oıman Cemal KAYCI L1 

G=fJ A ~ ~ R 
l stanbulun 'en çek. sqtz/an' hakiki 
akşam gazetesidir. İlô;ların ı 
HABER'c verenler .kar ede';ı';;. 

,,,.. ~-~"" -..... 



Çin- haHarını 
Zehirligaz kullanarak da 

Japonlar yaramadılar 
Japon nazırları arasında mühim 

Bir ihtilaf çıktı 
Londro., 11 (A,A.) - Çin sefirinin Şang_ ordusunun hlzm~tine glrmt>ğe Amade yirmi 

haydan blldlrdiğlııe g6r4' Japonların zehirli ( ecnebi tayyareci daha vardır. Bu ecnebi tay-
gaz kullanmaıan dolayıalle Şanghay cephe. yarccller araııında ekserisi geçenlerde !spo.n_ 
81nde dün 2' nefer ölmll§tUr. yadan gelmlı olmak Uzere on kadar Ameri_ 

Çin müdafaa hattı: yanlamamı,tır. k~ pllot bulunduğ'u ellylenmektedlr. 

Ceııtraı Nevı ajansının blldirdlğlııe göre, ~ Japon kabinesinde ihtilaf 
Japonya.da. ikamet eden 150.000 Çinllde11; Tokycı 10 (A,A,) _ lyt ma!Omat almakta 
7:1.000 ı Çfno avdet etmııtır. olan mahatile gtlre Hlrota ile kabine erk!nm 

Japonlar dUıı akıam Putlngi bombardıman da.ıı bazıl~n arumda mevcut olan muhalefet 
etmı,terdlr. DUn yapılmaııı kararl~lınlan 

Japon taarruzu ıtddeUe yağan yağmur dola. 
)'ulle tehir edllmtıUr. Gene yağmur yUzUn. 
den bUton Şanghay cephealnde muharebe he. 

men hemen durmuıtur .. Çlnlller bUtUn günU 
hatlarını tahkim etmekle geçirmt.ılerdir. Çin 
lllere çok mJktarda takviye kıtaları gelmek.. 
ted!r. ..ı 

Diğer cephelerde 
Pekin 10 (A,A,) - Japon tebliğine g6re 

Fm&U Çiııde Slçla ÇUangda ba§lıyan muha. 
rebe flddeUe devam etmektedir. Bu §ehrt mu 
aataa cdc.n Çin kıtaatı ağır topçuya ve hava 
kÜVveUerinc malik bulunmaktadırlar. 

Japon askeri mUtehassıslarmm beyanatına 
göre, Çin mevzllerfnln çok sağlam olmuı 

v~ Çin askerleriııln harlkul!de mukavemet 
ıöstenncai Siçla Çuangın zaptını PaoUugin 
z~pndan daha ziyade gf.lçle§Urecektlr. 

Çine yardım etmek istiyen 
ecnebi pilotlar 

Şangh&y 10 (A,A,) - Hongkongdan gelen 
blr telgrafta yirmi kadar cçnebl tayyareci_ 
n1n Çin ordusunda ıaaı hizmet dt>ruhte etmto 
olduktan blldirflmektedlr. J!'.ongkongda Çin 

ler, harfclye nuırmı, Cenevre mUease.sesinln 
kararma ve Amerika Hariciye nezaretinin 

beyanatına cevap tcıktı eden dUnktl beyana. 
tını yalnız bqma neıretmek mecburiyetinde 
bırakmııtır. Halbuki bu beyanat, bUtUn hU. 
kCmeUn beyanatı olacaktı. 

Bıw mahafllde ve bllhus& Çine harp llAn 
edilmesini lıtemekte olan ordu mahafillnde 
dokuz devlet muahedesinin !e!hl lehinde bir 
hareket tereaaUm etmekte olduğu söylen-

mektedlr. Maamatlh muahcdenamcnin fes
hedilmesinin Japonyaya hiçbir !ayda temin 
etmlyeceğf, blldkla muahede ahkdmmı lhl!l 

ettiğinden dolayı Japon~-aya yo.pılm~ olan 
tevbihi kabul ve teyit etmek olacağı muta_ 

leuı ileri aUrUJmektedlr. Japonya için mühim 
olan nokta, DUnynyı Çlnde kazanılacak katı 
muvaf!aklyetlerden tevellüt edecek fiil bir 
vaziyet karşısında bulundurmak için zaman 

kazanmaktadır. Japonynnın muahedename
nin fe,.hl meııcleslndekl hattı hareketi, Çin
deki hldlsıı.tın cereyanma t!bidir, bu hldlsat 
mU!rit milllyetpervcrlerin diplomasi karşısın 
dakl vazlyetliıl tarsln edecek veya zaafa dil. 
şUrecekUr. .r:'4 f f ~ , 

Kadınlar erkeklerden 
daha kuvvetlidirler! 
Kol ve bazu kuvveti hakiki 

kuvvetin ölçüsü değildi r 
lfü vakitler cinıi latifi himaycsin- \ 

de büy ütmekten, ona §efkat ·ve muhab- 1 
..... 

betle bakmaktan zevk alan erkek bugün 
artık onu kar§ısında ve hayatın her 
safhasın.da bir rakip olarak görmekte
dir. İ§ yalnız bununla kalsa iyi; t1p 
ve ruh ilimleriyle "kadının erkeğe naza
ran daha kuvvetli ve daha mukavemet
li bir mahlCik olduğu "ispat!,, edilebil
mektedir. "" ' ':" ..,. ... "'' " 

Kadının erkekten daha kuvvetli ol
'duğunu iddia ·eden profesörlerden Crev 
ve Burt bu yeni mezhebin önde gi
·denlerin.dendirler. Profesör Crev'yc 
nazaran erkek hayatın her safhasında, 
'doğduğu günden öldüğii güne kadar 
kadına nazaran ölüme daha müstaittir. 
J\"yni zamanda ve bUbana nezle gibi 
hastalıklara erkek kadından kat kat da
ht müstait: bulunmaktadır. Hastalığı 
C.'Ulasında son derece asabi bir hal alan 
çrkeğc bakmak da çok güçtür. Kadının 
hiç de şikiyet etmiycccği ufak tef ek 
şeyler erkeği hastalık esnasında son 
derece rahatsız etmektedir. 

ıab:,rlıdırlari ~escla sanayi tezgahla
rı ai, .tCle!o santrallar nda çalışan ka
dmlann zih~n faaliyeti aanetmcksizin 
iş görn:ıcleri, erkekler için de aynen ca
ri olmakla beraber kadın işçi buralarda 
çalı§maktan usanmaz. Erkek ise be§ 
on sene sonra asabi hastalıklara uğrar. 
Psikoloji mütehassısları bunun sebebi
ni bize şöyle izah ediyorlar: 

Ka.chn bu çeşit işlerde çalıştığı esna
da zihnen başka şeylerle meşgul ola
bildiği halde erkek bunun aksine olarak 
bütÜl'\ düşüncesini i§inin ycknasakhğı 
üzerinde teksif ederek kendini müthiı 
ainirlendirmektedir. Kadın hem çalışı
yor, hem de sinema yıldızlannı, yahut 
gelecek hafta ni~anlısiyle gezeceği, eğ
leneceği yerleri, veya modanın son cere
yanlarını dütilnebiliyor. 

"Dünyadaki meşhur insanlardan an
cak yüzde cnu kadındır. Bu hal kadınla
rın zekaca erkeklerden dun oldukları· 
nı ispat eder .. , ididasına gelince kadın
ların şimdiye kadar hayata atılmaktan 
mcncdildiklerini hesaba katmak icap e
diyor. Ayni zamanda şurası da dikkate 
şayandır ki kadınlar arasında mec;hur-:. 
ların az olmasına mukabil, erkekler a-

....... ll'RBm!!!~~ ../. UlLKTEŞR.tN _;l937 ,~ 

Frausada seçimler 

Sosyalistler 
kazandılar Kazanan 

'r ... . 

E n a z r e y alanl a r 
rad ikaııerdir 

Parla, ıı (A,A,) - l:ms umumt muıavir 
ve 1867 Aroııdl.sman mUıavlri inUbap edil. 
mek Uzere dUn yapılan Canton eeı;lmlerl 

bUyUk bir aUkCnet içinde geçmııur. 

numaralar 
Şimdiye kadar alman neticelerden anla§tl. 

dığma göre gt>lecek pazar gUnU ikinci reye 
kalacak olan teaavlf trada kalmı§ namzetıe. 
rin adedi bundan evvelki Canlon lntlhabatına 
nazaran pek yUk8ekUr. 

Dünkü lntihabatta en çok rey ala.nlar 
soııy&llıtlerle cumhuriyetçilerdir. En az rey 
alanlar da radikal soııyallııUerle sol cenah 
cumhurfyetçllerdlr. 

Umumi vaziyette pek az deği§lkllk olmuı. 

tur. DUnkU ıeçlm Fransız .8iyast e!k4rmda 

lsllkr11r olduğunu ııssterml§tir. Radikal eoıı. 
yallstlerle sol cenah cumhuriyetçilerinin m&ğ 

10.biyetlnden aoııyallatıer ve cumhuriyetçiler 
lltıfade etmlıterdlr. 

Erke kle r azalınca 

Franko 

25000 
lira kazanan 

3482 
Sonu 482 fle bJtcn biletler biner llrll mUkA. 

tat alacaklardır. 

10 000 
Lira kazanan 

33 056 
3000 

11 sinden so una kadar Lira kazananlar 
Kadınları da mecburi 

hizmete çağırıyor 1846 
Borgos, 11 (A.A.) - General 

Franko ncıretiği bir emirname ile 17 
yaıından 30 yaıına kadar biltün İspan
yol kadınlannı Qrdunun amele, idare ve 

fen tcıekküllerinde mecburi - hl;mete 
tibi tutmuıtur. Bu hizmet altı aylıktır. 

Gebelerle, hastalar ve dullar bu mecbu
riyetten istisna cdilmiıierdir. 

Üsküdarda 
yangın 

Altuntzadede bir 
köşk yandı 

Bu sabah saat dokuzu be§ geçe üs. 
küdarda Altunizade mahallesinde !!. 
mail pa§a sokağında A.bdullaha ait 

üç katlı büyü~ köşkten yangın çık. 

mıştır. Üsküdar itfaiyesi haberdar e. ı 
dilince yangın yerine yeti§Dlipe de, 
bina tamamen ah§ap olduğundan ate. 
§in önU alınamamıg, köek tamamen 
yanmıetır. Yangının nereden çıktığı 
etrafında tahkikata b~lanmı§tır. 

lngiliz · · 
Faşist lideri 
Taşa tutularak 

yaralandı 
Londra, 11 (A. A.) - İngiliz faşist 

teri reisi Moseley, Liverpool'da bir 
kamyonun üzerine çıkarak nutuk söy
lemek isterken başına atılan bir ta§la 
yaralannuş ve hastaneye kaldırılmıştır. 

Moselcyin muhafızları da taş ve kire 
mit yağmuruna tutulmuşlardır. 

Polis 12 kişiyi tevkif etmiştir. 

ltalya Hariciye 
Nazırı 

1500 
Lira kazananlar 

17898 
32253 

22675 
20411 

22877 
11077 

1000 
Ltra kazananlar 

11701 16660 21038 
19278 33207 38785 

200 Ltra kazananlar 
23573 36531 36998 26936 
6739 13962 8944 10926 
26741 29313 31579 24410 
20262 17277 35211 21902 

26970 3189 19247 
11530 10853 

18895 

Çin Milli 
meclisi reisi 

" Japonlar çekllme
dlkçe sulh lmkAosız,, 

diyor 
Çin melcisi reisi ve meşhur Çin in. 

kıli.pçı ve milliyetçisi Sun-Yat.Scn'in 
oğlu Sn Fo, ecnebi gazetecilere şu be. 
yanatta bulunmuştur. 

''- Son Japon askeri Çin toprakla. 
rını terketmedikçe, sulh imkansızdır. 
Harbin nekadar devam edeceğini hiç 
kimse bilemez. Fakat Japon istilası. 
nın tesanüdünü büsbütün kuvvetlen -

dirdiği Çin, kat'i zafer elde edileceği 
ana kadar mücadele edecektir.,. 

70 Lira kazanan Jet 
2454 7632 39114 14888 

28367 34332 25283 21899 
1173 5941 38162 22746 
5068 1H04 35285 3843 

20456 36679 2629 17025 
36832 9073 21058 15471 
5503 24040 31740 890Z 
8314 7090 37294 1l546 

2i903 5982 23698 22203 
9057 33472 19347 23879 

36610 6541 34001 5779 
8221 37222 34100 38776 

1564 7 35993 13618 13754 2698 3120 
22477 894 15296 22908 19538 35026 
14899 33318 264~ 18620 23350 222ss 
32976 10671 2098 38369 5641 33g76 
38962 25202 32611 16278 13499 12120 
256124800 

30099 2306 11833 

50 Lira kazananıar 
36140 7095 7644 4568 23538 55931 
16198 11700 4916 38543 14653 2598' 

247 12994 1104 1096 30154 31224 

97 16589 8712 20760 1863 4468 
15657 27816 21076 1805 36778 2681 
18718 1769 17712 20492 37849 221~ 
19376 30232 7360 5179 37594 10461 
2237 4830 44 35349 3807, 21640 

29580 32813 8278 37555 3411116031 
5006 2444 7 6357 2836 26961 3091İ 

35673 13442 21244 15138 26995 21411 
24246 21426 39744 21209 31908 392zS 

5669 27182 32468 20396 15999 2791 

24045 39493 31508 35139 39402 107~ 
31030 18305 8714 821 2856 29161 

35062 26863 31792 29863 26100 288~ 
29548 15253 19060 21424 1618 22633 
8682 13152 31424 28412 12084 2saıO 

38602 2s620 4219 35785 36905 s4 

35821 27020 18473 36146 27434 21219 
14139 36519 14524 4197 8160 24815 
21820 33167 12847 3390110(61 22689 
~6 .35UŞ 21196 .J 
40 L fra kazananlar 
2!7'' 12300 35987 2S,78 282S7 11521 29~~ 
2(937 17678 87298 37588 25963 86836 ı9• J 
671, 3811, 1065, 36992 185( 189'0 2:14 

15593 29638 17155 3078 l62f5 20126 ·~~; 
39608 15310 23790 3531 1355' 90ü 111P' 
15877 22154 16670 27174 3•602 28287 ~~~ 

739 2625 2(695 2~ 1"1' 988' ~ 
3198 3679( 816( 27033 32534 11829 ~ 

16397 36627 21728 35~7 9974 34745 s ' 
22596 22934 22fl5 2:1757 19951 367f3 ıı!c 

270 16380 10263 32026 24217 32803 9411" 
12507 24779 12453 32531 21165 1027' 2~ 

(j8( 34999 12498 16266 39090 23289 l~~ 
29363 31957 16836 21376 241j.S 38629 31'11 
215682 36847 20559 sı3•• 35011 3t284 1sı9 
26655 12336 382, 2'840 2477 18993 1~~ 
11356 22605 30824 17 37470 36051 1~. 
24583 25617 2483( 32181 29,08 84897 1'.!!: 
25493 10453 80886 24'28 35452 24174 ııııır.. 

32839 36R7' 22062 212'8 23062 81190 1~ 
769' 29741 39,18 27192 22S86 16008 l~ 

33484 16255 3379 7911 13099 1,754 ~··. 

3293( 7583 28282 14,04 24922 10'68 ~ 
3869 861156 12703 24751 6619 1480 26 f 
666 9654 8492 21591 6662 52a1 1v, 

3610• 231e1 261sa 6487 51s1 6133 ssaı 
28431529631 38474 33099 9970 21652 11~ 
114'1 7241 8631 7811 6232 20046 SS...rı 
30777 6632 291596 15255 2.5668 9048 1tı', 
16604 101560 12225 32572 48115 4986 2~, 

Erkeklerde renk seçememek husu
sunda da noksanlık vardır. Meslek iti
bariyle renkleri tam olarak tefrik etmek 
mecburiyetinde olan dükkan tezgahtar· 
lan, §İmcndifcr makinistleri, §Oförlerı 

ressamlar ve daha birçokları bu noksan 
dolayısiyle hatalı hareket etmektedir-

rasında canilerin, hırsızların, buda1a
lann ve meczupların da çok daha fa.zla 
olduğu da düşünülmelidir. 
Kol kuvveti hakiki kuvvetin 

ö~tüsü değil dir ! 

Aıro ikaı ıra"'a 
Gelecek ayın üçünde 

Sun Fo, bundan sonra, son seneler 
zarfında, Japonya.dan başka bütün 
milletlerin Çinin rahat nefes almıya.. 
cağını sandıklarını, birçok devletlerle 
teşriki mesai yapıldığı halde, Japon -
yanın Çini mütemadiyen ezm~k ve par 
ça.lamak istediğini söyliyerek beya.. 
natına 5u suretle devam etmiştir: 
Eğer muahedeleri bozmak premipi 

tanınırsa, milletler arasındaki medeni 
münasebetler kesilmeye mahkumdur. 
Binaenaleyh, sulh ve istirahat arzu e. 
den bütün milletler, Çine bugün yap. 
tığı mücadelede müzaheret etmeli -
dir. Hak ve hakkaniyet Çinlc be.ra. • 
her olduğu için, Japonya hezimetten 
kurtulm1yacaktır. 

7218 115794 33016 83807 23934 3094 s41 • 
34067 38248 28783 ___________ _,,. 

Bir sovyet , 
kadın tayyareei1 

· "!r. 

Kadınlara gelince ••. 
1 Kadınlar erkeklerden daha iyi işit

mektedirler. İşitmek akılda tutmanın 
başlangıcı olduğundan kadınlar bu ba
kımdan da erkeklere tcf evvuk etmekte
'dirler. Ayni zamanda kaaınlann elleri 
ve parmaklan da daha hassastır. 

Bundan başka hafıZR kuvveti kadın· 
larda erkeklere nazaran birkaç misli 
daha fazladır. Casati olarak herhangi bir 
kadın vasat bir erkekten mutlak suret
te hafızaca daha kuvvetlidir. Evli er
kekler bunu gayet iyi bilirler; Karıları 
onların yirmi sene evvel yaptıklan bir 
hatayı bile hi~ bir 2:arnan unutmazlar. 
Halbuki erkekler öyle mi ya? 

Kadınlarda kekemelik, şaşılık er
keklerden çok azdır. Kekemelik ve ıa
şılık gibi asabi arizalardan olan halle
rin kadınlar.da azlıg~ r onlann sinirce er-••.. . 
~!erden kuvvetli olduğunu gösteren 
bır h!disedir. 

"" Kadınlar, yeknasak i~lerde çalıımak 
. ~-tiususunda ~rkekler~en kat kat daha 

Profesör Crev erkekleri daha %&yıf 
cinı olduklarına inandırmanın iınkan

tuzlığı kal"§ısında kol ve bazu kuvveti
nin, hakiki kuvveti ölçmek hususunda 
bir miyar olamıyacağını ileri sürmekte
dir. Pehlivanlık. atletlik, sporculuk 
profesör Crcv için hakiki kuvvetin ölçü
sü bu değildir. Hakiki kuvvet <laha 
ziyade hastalıklara kar§ı mukavemet ve 
fazla eğlence ve zevke tahammül mesc
lcıidir. 

Bunda ise erkekler kadınlara naza
ran yaya kalmaktadırlar. Ayni zaman
da şu da unutulmamalu:lır ki erkek ç-o
cuklarda vefiyat kız çocuklardan yüzde 
on daha fazladır. Bu da hesaba katıla

cak mühim bir mereledir. 
Doğum statist:klerine nazaran her 

yüz kız çocuğa mukabil yüz altı erkek 
çocuk dünyaya gelmektedir. Halbuki 
20 ile 24 yaş arasında kadınlar bu nok· 
sanı telafi ve hatta erkeklere nazaran 
yüzde on fazlalık göstermektedir. Sek
sen beJlik ihtiyarlar arasında ise fark 

gelecek 
Memleketimizi ziyareti evvelce tekar

rür ctmiJ olan İtalya hariciye nazın 
Kont Ciano 3 son teşrin günü bir İtal
yan torpidoıiyle limanımıza gelecektir. 
İtalyil hariciye nazırı ayni gün Anka
raya hareket edecekti.-. 

Kont Cianoya bu seyahatinde İtalya 
hariciye nezareti erkanından yükıck 
riitbeli birçvk kimseler refakat edecek
tir. 

yüzde yüzdür. Yani seksen beşini bul
muş kadınlar ayni yaşa vasıl 'Olmuş er· 
keklere nazaran iki misli fazladırlar. 

Bu nisbct yalnız insan cinsine mün
hasır değildir. Hayvanlar arasında, 
öküz, koyun ve atların dişileri 
ile erkekleri arasında da ayni nisbet 
göze çarpmaktadır. Fareler, tavuklar, 
horozlar da ayni vaziyettedirler. Bir ta 
kım küçük mahlukatın dişileri ise, erkek 
leriııdcn tam bir misli daha fazla yaşa
maktadırlar, 

• • 

Mcmlekcümizi.n ya~aınası ve uzak 
şarkla devamlı bir sulhiln teessüsü an 
cak kat'i zaferle kabildir.,, -· 

VlodsUr dük U 
Berllnde 

Bertin, ıı (A,A,) - Vlndsor dUk ve dU§esl 
Benine gelml~ler ve Lcg fle kalabalık bir 
hJlk kütıeai tara.tından k&.r§ılanml§lardır. 

HA- ~~ ·~ 
lstanbulun · en çok satılan . hakiki 
ak~am gazetesidir. İlanforını 
HABER'e verenler kar ederler. 

u~ rekor birden kırd' 
Moskova, 10 (A.A.) - Tayyar~ 

Bayan Grizodubova bir kiJilik •l"', 
tayyaresiyle aaatte vasati 220 kiloıntt! 
aüratle uçarak 100 kilometrelik "1~ 
f eyi 27 dakika be§ saniyede katetıı' 

ıuretiyle Amerikalı bayan Gipsorı11; 
198 kilometre olan sürat rekorunu Jel 
mr!lttr. 

:s j$ 
Ayni tayyareci iki kiıilik bir de~ r 

tayyaresiyle de saatte vasati 200 ıcıl{ı 
metre ıüratle 100 kilometrelik ınes' ~ 
yi 30 dakikada katederek Ameri!C'~ 
t .• b N ., . ol' 
ayyarecısı ayan evrıe ye aıt 

rekoru geçmiştir. ' 
Grizodubova, nihayet bir kişilile; 

deniz tayyareıiyle de Amerikalı b' tJ' 
Tanner'in 107 kilometre 299 ıııt 
ile teıiı etmit olduğu rekoru da Jet~ 
tır. 500 kilometrelik mesafeyi 53.' ıtl 
vasati 190 kilometre süratle 31 dı)J' 
26 saniyede ""al~ıtrr. 
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111• a IWVı temsil k-01u gençleri Rer1at Nurumı u cı wmc ısı. 
iki de !> • 1/r . fa muvaffakıyetle temsil et mi§lerdir. Tcm~ıldc bulunan 1200 se. 
cı gençlerin mınıaf/akıyetlerini zo 11kli ve neşeli bfr al<i1ca ile alkı-§lamı§. 

Zardır. Resmimiz Halkavi genç Zerini bıt komedide gösteriyor 
l 

1 

~e;6'1 hafta Tekfrdağında Çocul• Es irgeme Kurumu farof111ii((n 140 çocuk 
ilet Cdilnıi§, o gece bir de balo ı•e rilmi.ştir. Resmimiz çoculdar<lan bir 

'----... 1:ısmmı gösteriyor 
~~~~~~~~~~~~~--

Nazi usulü · 
"Turp bifteği!,, 

~iman propaganda nezareti u
,_Ul Yemek reçeteleri neşrediyor 

Alman 
llroğraın Yanın fevkalSl:ie silahlanma 
baı- 1 dolayıs· 1 'k . 

.,. .tnından bü .. 1Y e. ı tıs.ıden ve ı·aşe 
~hırndur. B yuk lıır sıkıntıda olduğu 
1ktısadi p u sebeple dört senelik bir 
tnanyada rog.rarn h3zırlan:n1ş ve Al· 
tne :Yctı§rn:y . . 

tnlekett · en ıptıd1i maddelerin 
Çalış ~ e sun'i olaı k .. 

tn;ıga ba 
1 

a yapılması ıçın 
l3u Pro~ ş anmıştır. 

&en grarnın tatb·ı.:· 
b' eraı Göring ı ."ne memur olan 
ır nutukta Al geçenlerde söylediği 

Yctind " manyanın ". d'k· . ,..h e topla te ,..ım ı ı vazı • 
~ı rcyağı d 

etlllck n :tn b!rit",: ter-
nu t zaruret:nd 

'' eb ·· ' e b 1 rn 
1 

aruz et•j,._• u unduğu-
c erı • • •ud§ Ve t 
nu tıı ı-.:tdirm:ştir. opu tercih et-

f .. nutuk .. . 
tılc k uzcrıne bu k 
tıeza oyll'lak rnaksı'a· 1 ararı mevkii 

ret· A ıy c 
radu ı nlrnanyanın propağanda 

JO ve vasat 
:Yc111 L lllatbuat va . sınıflarına 

clt" re sıtasıyJ 
reçeı 

1 
Çeteleri t<ıv • c muhtet:f 

e Crde ğ •ye etmekted· B 
ııat CdJ' • ya . YUrnurt ır. u 
halat :esi ~zırn gelen ~ et gibi iktı· 

I<a .
1 

d:teıcri kat" addeJerleı it-
r erj . ıyycn y k 

rı ol rnı,.;n bu o tur. 
lllarna1tı reçeteler "h . 

Şalll<ınr a berab::r, T" k: 1 tıyaçla-
~ n ne b" ur ıyede 
guı1u b" uyük b' ya-
§:ıyan ıdr' defa dab<ı ıhr" saadet oldu-

r ıkk ıssctrn I . 
tıla· at o!a l e erı için 

• ını re~. n u reç ·t 1 • 
~oru • ırnıcr,:yle b ( e erden ba-

z. erabcr ay nen ıalı-

.. _.. 

t 

lnf>k barşaAı bifleği (Resim: l 
istimal e~i1ecek maddf'ler: Yarım 

kilo inek barsağr, tuz, biber, soğan, 
iki büyükçe parça bulgur cl:me[.'. (ıslak 
ola-:ak) ve kalınca b!r hamur haline ge-
tirmek iç:n, fazlaca ufalanmış ekmek 

ilave edilir. 
Bu koyu hamur, bizim h:~·Jiğimiz 

biftek şekHnde parçalara kesilir, bu 
parçalar, nebati yağ (hay ... ani yağ o
lamaz, çünkü Almanyada pek azdır.) 
içinde kızartılır. ve salatayla yenir. 
Hayal bi:!lz geniş olınak şar',:ııe bildi

ğimiz b:ftekten fark: yoktur 1 

Bayır torpu rostosu 1Resim: 2) 
t stimal edilecek maddeler: Koca

man bir bayır turpu. tuz, b:berı süt ve 

ufalanmış ekmek. 
Evvelden soyulmuş kocaman bir ba

yır turpu büyükçe par~alara kesi1fr ve 
bu parçalara bildiğ'miz sığır rostosu 
şekli verilir. Bunlar kaynar suya batı
nltr. Kurutulur, Üzerlerine tuz ve bi
ber serpi'fr. Sonra bu parçalar, sütle 
ıs~atdmış ekmek ufağı ile bulandıktan 
sonra yağda kızartılır. Bu garip rostC' 

patatesle yen'.r . 
Kabak ekmeği 

latim:ıl edilecek meddeler: Bir kilo 
helvacı kabağı, un ve 20 gram mantar 

!Köy dlclktcıru 
Nahiyenin doktoru köylerden birine 

çağırıldığı zaman çifte~ini alıp avlana
rak gitmek itiyadındaydı. Bir gün yolda 
dostlarından birine ra:;tJadr. Ahbabı sor
du: 

- Hayrola, doktor, nereye böyle? 
- Hastalarımı ziyarete gidiyorum. 
Şakacı <lhbap doktorun çiftesini i

şaret ederek sordu: 
- İlacınızın tesirsiz kalacağından 

mı korkuyorsunuz? 

- Geri dön kooaC1ğım, tayyare pi. 
yrınl:osımdan büyük ikramiye kazan. 
mışız! 

~@ClYlkDulk 
Küçük Nccdeti babası sinemaya gö

türü}"Ordu. Tramvayda Necdete genç 
bir kadının yanında yer bulundu. Ka
dın bir aralık çantasını açtı ve yüzünü 
pudraladı, sonra tekrar çantasını ka
pattı. Necdet sordu: 

- Bu kadarcık mıydı? Bitti mi? 
Genç kadın, küçüğün bu sualine 

şaştı ve: 
- Evet, dedi, niçin sordun? 
Necdet cevap verdi: 
- Annem, yeCli doğan kardeşimi 

bu ka.darcrk pudralamıyor da onun 
için J 

Aman 
meırhamet ı 

Bayan Zebranın üçüncü kocası 
§iddetli bir gripe yakıılanmıştı. Hasta
n~n etrafında dönen kadıncağımz 
bı.r aralık teklif etti: 

- Doktor falanı çağırsam mı acaba-
- Tanıyor musun? 1yi bir doktor 

mudur? 

Kadın cevap verdi: 

.. - Tanımaz olur muyum? Rahmetli 
ıkı kocamı ca o tedavi t'tmişti 

Hasta telaşla yatağından doğruldu: 
. . - Aman! Allah aşkına çağırma. Ben 
ıyı oldum bile ı 

Kadın - Bu fotoğraf nıera'kı da sa. 
n.!ı 1wred.cn geldi1 Resimleri r/C'ı:elope 
edecekshı diye bc1ıi de uykudan edi • 
yorsun. 

mayası. 

Bır kilo kabak ke:)ilerek, su da tfraz 
piştikten sonra kalburdan geçirilir. De 
rin bir kaba bir l·tlo un konur, bu unun 
ortasında bir çukur açılır ve buraya da 
kabağın suyu dökülür. 

Bunun üzerine 20 gram mantar ma· 
yası ve tuz konur. Bu halita hafifçe 
1<:arıştmldıktan sonra, kabarması için 
bir saat bırakılır. 

Bunun üzerine hu mahllıt bol un 
'd:ıde yoğrulur ve ck~n:k ;:eklini alır 
ve kabarması için bir saat daha bırak·· 
tır. Bu ekmek mutedil bir fırın içinde 
bir saattt" pişer. 

o 
o 

.. 

- Ha::ır oradayken bakar mısımz, 

kırmızı l<lm.ba yanıyor mu 1 

Mnırasçonaır 
İhtiyar zengin hastaydı. Doktor 

muayene eti, çıkarken ihtiyarın ha
yatta ye,ane akrabası olan yeğenleri 

etrafını aldılar: 

- Hasta nasıl doktor? Umit yok 
mu? 

Doktor bapru saladı: 
- Maalesef ıizin için ümit yok, 

dedi, ehemmiyetsiz bir rahatsızlık, iki 
güne kadar iyileşir! 

- Fotoğrafı bana at da bir resmini 
alayım. 

Cogaıra 
- Bay kondöktör, bu vagonda cı -

gara içilebilir mi? 
- Hayır efendim. 
- Peki ama yerler cigara arlıkla-

riyle dolu. Bunlar nereden gelmiş? 
- Bana sormıyan ,;olculardan 1 . . 
Zavaooıoaır 

Bayan Nadideye komşular, çocuk
larının pek mahzun ve kederli durduğu 
nu söyliyerek sebebini sordular. Kadın 

cevap verdi: 
- Evet, bu hallerinin ben de far

kındayım. Öyle durmasınlar diye her 
gün birkaç fasıl dayak attığım halde 
inatçılar gene vazgeçmiyorlar. 

1 htDyatT 'lted tb> Dır 
Bahçıvan bulduğu 

1
topu çocuğa u

zattı: 

- Bu top senin mi? 
Çocuk tereddüt ve ::ndi~e ile sordu: 
- Cam mı kırıldı? 
- Hayır. 

Çocuk sevindi: 
- Ver öyleyse top benim! 

Sinema rcj~örü (aktöre) - Gene 
olmadı. Bcynini-"'in il~tüne değil, bu. 
rıın 1iı.stihıe dii.§m.etıiz lazım! 

Balb>aısoına 
çekmnş 

Yolda ilk muallimi ne rastladı: 

1 

- B:zim küçük geçen sene tarihten 
ikmale kalmıştı. Bu sene nasıl? Tarihe 
iyi çalışıyor mu? Ben de küçükken ta
rihle başrm hiç hoş değildi. 

- Tarih tekerrürden ibarettir! 

- Dün size tecrübe için bırakhğım 
patlayıcı nuuld~ için gclmi§tim. 

ADoş·oOmamış 
1n1ezaket 

Ahmet, Mehmede sordu: 

- Yahu sen karınla maşaliah gül 

gibi geçiniyorsun .. Ben bu işin sırrına 
bir türlü erdiremedim. Ne yapmalı? 

Mehmet izah etti: 

- Gayet basit azizim. Karına nazik 
muamele et, halbuki sen, benim anladı

ğıma göre, gayet kaba davranıyorsun. 
Ahmet o akşam eve meyhaneye uğ 

ramaksızın mutadın hilafında erken 
kapıyı açan kansının güler yüzle hatı
nnı 10rdu. Sonra öptü. Fakat hayret! 
Bu nazikine muamele üzerine kadn ağ
lamağa baıladr. 

Adamcağız afaladı: 

- Ne oldun yahu? 

Kadın hıçkırıklar arasında: 

- Nasıl ağlamam, dedi, bugün her 
İJim aksi gidiyor. Sabahleyin porslen 
takımını kaza ile kırdım. Şimdi de sen 
eve aarhoı geldin t 

1 
, • in · y - " 

- Araba nasıl, memnun m.;ısun? 
- Ren memnunum. ama yolcula~ de. 

ğil! 

- Ned.cnf 

- Frenler o kadar sağlllnı değil de 
ondan. Meselci Şi§lid.cn Sirkeciye gi. 
derken daha TcpebaJında fren yapmı .. 

ya bcı.Jlamam la:ımgcliyor. 

Karısı seyahate çı1cxın kırk yıllık 
ovU adam bıda§ık yıkıy,o_: !. " 

' 
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Garbi Anadolu 
manevraları 

(Btı§ tarafı 1 incide) 
:Ua\'I taraf kuweUeı'l xısa bir taman zar. 

fmd:ı şayanı hayret bir sUraUG Ku aduı ve 
civar tepelC'rc yayılarak her tUrlU şebekeyi 
kurmuı;tur. tklncl bir mavt kuvvet grupu da 
B!lytlk Mendreırı rnansabmdak1 mıntakaya 

çıkarak ltıtutıtnll§lur. 

Dilnden IUbımm kırmızı tara! mavilerin 
kendi ııol cenahmı YUrmasına mani olmağa, 
bir taraftan da umumi ikmale çalıamrttır. 

DUn sabahtanbert takviyesine bqlanan kır. 
mızı ccphenJn hatp kuvvetleri tamamlanmak 
tlZ"redlr. Ddr&fMdc!n ge!en muhafız alayı bu. 
gün Aydfna vwl olacaktır. 

Mavi kuvveuer dUnkU barekAtta büytlk 
t:ır süratıG hareket ı!tınJşlerdlr. Her iki mavi 
kol ayn Yı'I llerllyerok gerek Balat ovuı 
ve guekse Ktı~dam cıvarnıd& l<trnıııııan 

püSkürtınUşlarlllr. Bunıın netıeeal otarıık ma_ 
\it kuVVetlffln MotliTlll llvall:i Sôke ova8lllı 
tarıyara.k Morcu lifikarneuıı.e düımnıtnr. 
KU§adut fstıkametınden &'elen ınavt ktJv. 
veUtt ae «aat 17 ye kadar devam edı!n bir 
mUead~ıtdc.n sonra Sökeyi ışgdl etmişlerdir. 

Bu sureUe gertliycn kırmızı taraf kuvvetleri 
Hiç ınt'zamıarını kaybctm~mıoıerdir. 

BalBt ovamndan ller1l7en motörlU ma\'i kı. 
talar kll'mtzı kuvvetlerin ağır maklnelittl!ek 
lcrt ve dağ toplarile mUcehhez dağ ve ıu. 
varı aıaylarlle ç&tlfrıtı§tlt. 

Cepltede btltUn gQn ban ve topçu kunet 
!erinin faaliyeti devam etın.ıştır. Bu mı-yanda 

zehlrll fazd&n korunma tedbtrletlııe azamı 
!Una &'öatertlml§Ur. 

Maviler bu sabah demiryolunu tutmak için 
llerllyorlatdı. 

Manevra harek!tmı sonuna kadar t&klp 
etUği atrad& mUJ&hltler e.raamda ıeneraı 

6alilı1 gören Bqvckll lıtönO: 

"Çdk rtıuı bir ordu. Beı saatte bir araya 
toplanıyor., demJ§Ur. 

Aydmın bayramı 
Aydın ıo (Hususf) - Büyük önder .A.ta.. 

tUrk buradan geçerlerken ıstuyonda topla. 

un binlerce halka birkaç rünlertni Aydında 
&;'eçlreccklerltıl vudctmlflerdlr. Halk bu 
mUjde karııınnda bayram yapmaktadır. 

Kısır kadınıa·rda 
çocuk aşkı 

Bazan onları cinayete kadar 
sevkedebilecek bir ihtirastır 

K.wr ktdtl'ilatda mUthJı ve qk ltalitU alan 
bir arz:u vatdır. Bu d çocuk doıtırma aşkı. 
dır. Bu lıte"k Onlarda. ıırasına göre ancak 
baııkalarmm çccuıcıarıııı ça.Jatak bağırlaruıa 
basmakla teskin edlleıı tM b&sta1tk şcklfnde 
teC!lli etmektedir. 

HattA anıilık aşkının ba.Zıla.mu Cinayete 
kndıtt sQi'Uk1ediğl de kuvvetle iddia edilmek. 
tedlr. 

Psikoloji mtıtcııamsıarmm ıılSfle&klertne 

bakıll\Cak olur«a bu ufurd& irtlklp otunan 
cinayet ve hatAJar bundan aonra bile kesile. 
cek fti'de ÇoğA1acıı.ktır. Slsytedlğfmtz &ibf, 
kendi ya.vrufaruu b&lfrlarm4 basamamak, 
kOÇÜk v• IOt. ltokan b4§1arı göfllsler1nde hU. 
aedemetrtek t&ııattu,ıne uğrayan bUı kıaır 
kadınlar bu anulatını tatmin lçbı bqkala.,; 
rmtn çocu1d4tını çalm&ga kadar varmakta.. 
dtt'lar. 

Bllha.ıısa ııon senelerde, .A.mcrlkada bqkL 
Iarınm çocuklarmı ~alarak kendf cocultlan 
lmlş gibi göstermek 1 Uyen kıl.dınlann adet. 
leri gittikçe artmakta.dil'. 

Geçenlerde Şlkago da Madam Harat adın. 
dU1 krııt bir k&dm lcômıu.sun11n çocutunu 
caıar&ıc ortadan lc&)'bollnUJttfr. Bu ~&ka u. 
zerine psilcolojt ml\telıaaııalan ıu anUlaJea. 
larda bulunmaktadll'lar. 

Amerlkad& 19115 yılma nazaran doğumlar 
ytlzde 16 ttlıbeUndc tenakus etmiştir. Bu 

tennkua deY'&m etUği takdirde çocuk çalma 
vakalannın c;oğ&ıacağına mUlıakkak nazari. 

le bakabillrlz. Mtmleluthı her tarafında 
bir çok kısrr an.aıar ev14tlı&a kabul etmek 

için çocuk aramaktadırlar. Bu hususta.ki ta. 
lep o kadar çoktur ki evlAtlık çocukların 

allelere tem ııno uğr&§&n mU~ler ia. 
Jopterf la'at hwutımdA gUçlQk çekmektedir. 
ıer. 

Madam Harııt nka.sından bir milddet 
acınra geno Şlk4foda dlğcr bir valea daha 

ceroran etmııur. Madam Loretta adıııdakl 
ikinci çocuk hll'arznıııı mnhkemedekl §U ita. 
desi dikkati çekicidir: 

"- Ben çocuk hırsızı değilim. Fakat ço. 

cuk aikını öyle bir ıtddet ve 84r'a h41lnde 

hluetmcl<teytın ki çaldııtm ktlçtık kııuı u. 
züm &ibl alyah gözlerini parkta oynarken 

gördUğUm zaman ldeta irademi kaybctmtı 

ve onu b&ğnma bumak busuaundıı her ıeyi 
ıısze aldrrmıatır ... 
Kadmın çocuk aıkı l:lnUnde bUtnn iradesini 

ke.ybetml§ oldufwıa inanmamak için ortada 

hiçbir sebeb yoktur. Her cihetten namu!kAr 

bir aile kadmı olan Madam Loret• .. . •··-· 

alt olduğunu bl!e bilmediği bir çocuğu elbet. 

teki durup dururken çala.mazdı. Cinayetin 
1ebebl muhakkak .,c aıuUAlc .uret.u ıe Mıle
llk evllllk hayatında kendisinin bir tek ço. 
cu~ olmamMıdır. Bu cihetten çalman ço. 
cuğun ana ve b&buı çoetı1cla.nııı çalan ka. 
dınm cez:a ıörmenıui buıuaund& heyeti hL 
kime nezdinde ricalarda bulunı:ııuıtardrr. 

Kmr kadınlara ayni z:amanda müthlf btr 

)'alnızlık hi&;l h.'l.klmdlr. Koca!&rı oı..a da 
dQnyara yeni btr varlık getıremem!J o' 

ıarı bu kadınıutn ruhlannı mUthif bir azap 
içinde ktYrandttınakt.adır. Bir an reur ki 

onları hiç bir ıey memnun edeme: ve oy&
layamaz. tıt.e bu haleU ruhiyeye kaJ)ıldıklan 

zamanlarda kı!ır kadınlar çocuk aıklarmı 
t&lmln için her tUr1U ftd&ka.rlıltl&r&, hll• ve 
duWıl re h&tti lfl clnayete kadar vardıra. 
bfllrler. 

Bu sabahki 
fırtına ve 
yağmur 

Bir aralık az sUreo 
dolu da yağdı 

Şehrimizde hava dUn ıııcak bir ya.ı günü
nü hatırlattıktan 10nr& biç beklenmedik bir 
zamanda birdenbire defiftnlf ve bu ırabab 
saat be~I on geçe kıaa ııüren bir kasırgayı 
müteakip t!ddeUi yağmur yağrınıtır. Ka.ııır. 

3 yeni 
tayyarem·z 
Çarşamba ğUnll 

In2lltereden ({eliyor 

' ra yanm aaat kadar devaaı etm~tır. 

Hava yollan namına lngtıtereye ıs. 

mnrlanan dört motörlU ikinci bUyUk 
tayyarenin Londradan !etanbula mü. 
tcv~ccih~n hareket ettiği bildirllmi§
tlr. 

Ha'la. mllsait olduğu takdirde tayya 
renin öbür gün tstanbula gelmesi 
muhteınelair. 

Bundan başka Tayy:ıre Cemiyeti rıa 

ra.oUtçUlerl için ısmarlanan ikieer mc. 

türlü f kl tayyare de ayni zamanda ha. 
reket etmişlerdir 4 

Yağmur evveıt. dolu Ue b&§l&mı?. fakat 
bu da kna aUrmUJ, aonra sa,tanak halinde 
yağmur yf.#mııtır. Yağmurdan blr çok yer. 

lerde aeller ptmlş, kaldınmlar aökühnUı ve 
kasırga ba%ı &ğaç dallarmı kJrmtş, kiremit
leri dU~UrmU,tür. 

DUn akfa.ma kadar hava açrk geçmlf, rUz 
cA.r cenubU carblden saatte 6 kilometre ola. 
rak umf§tfr. 

Barometre 735,6 miligram. hararet en tok 
2~.8. en az 17.5 santigrat olarak kaydedil. 
mııur. 

Ye~lk(Jy meteoroloji lttu:vonu bugtınkU 
hAva hakkında §11 raporu verml§tlr: 

Bu;Unktl hava yurdumuı:un Kocaeli ve 
Trakya mmtakalarile, Kanı.deniz rarp kıyı. 
lnnnda g&kyOzUnUn kapalı, diğer mm takala.. 
rmda kısmen butıulu geçmesi, rtızglrlann 

cenııp ve orta Anadolu ile Ege mmtakalarm. 
d~ cenubt, diğer yerlerde, ıark istikametle. 
rlndcn, dot:u \'e orta. Ana.doluda kuvvetııc., 

diğer mmtakaJarda orta derecede esmem 
muhtemeldir. 

HABER - :A.Ji~am poataıı 

ita/yan cevabının 
akisleri 

(Baş tarab 1 inciMr 
nm vereceği kararlar 1ngilterE'nin tam 
muvafakat ve tasvibi almdılitan son. 
ra. tatbik edilecektir. 

Parls - Soir gazetesi, Fransanm tn. 
giliı hUkümetinın muvafakatini alır. 

6a, PireM hudutlarını açacağını tc -
yid ediyor. 

lt.alyanm cevabı hakikatte bir red 
cevabıdır. Ve vaziyet çok gergindir. 
Bu vaziyet karıısında Fransada ilk 
defa olarak dahiU ihtJllfların bırakıl 
muı lUzumundan ehemmiyetle bah -
sedilmeğe başlanmıştır. Muhtelif fır 
kalara mensup gazeteler bugün me .. 
ıelenln Franko veya Valens hükume. 
tinin tercihi değil, Fransanın esaslı 

nıen!aatlerinin ınUdalaası oduğunu ya 
zıyorlar. BugtlnkU vaziyetin devamı. 
nın Fransarun emniyetini tehlikeye 
koydufu umumiyetle kabul edilmek • 
tedir. 

Akdenizde bir taarruz daha 
Bone 10 (A.A,) - Bu aabah, Sovyet Rus. 

yadan gelerek tııpanyayt. gitmekte olan va. 
lanslya hUkt'lmetıne alt. lapanyol Ca.bo Sen. 
tome vapuru ~7.alr sahJllerlnden 415 mil a. 
çıkta ı.acaııo ile Bone arasında iki mubı1bln 
hücumuna uğl'amııtır. ııubrlpler vapura a. 
teı açarak kıç tara.tında yangın çıkarmıglar. 
drr. Vapur imdat ııtlyerek Rosa bumunda 
lıatnııttır. Balık~ remllerl kurtanlabllen 
tayfayı Lacalloya cetirmlolerdlr. Fransız 

deniz tayyareleri mütecavizleri aramışlarsa ) 
da bulıunaMJflardır. ' 

Otomobil kazası 
(Bf.ıf tarafı 1 incide) 

Hakkı lSnUne çıkanlan ~iğnememek 
için fren yapmış ve direksiyonu ıııağa 
kıvırmr3tır. Bu A.nt manevra ilzerine 
otomobil yanından aağdakl bir afaca 
çarparak parçalanmıı ve bunun neti
ceılnde de iıtikftmet değiştirerek on 
beş metre ilerdekl hendeğe sUrUklen. 
mietir. Ara.b&da ce.m namına bir _eey 
kalmamış, sağ k1smı ve Ustu tamamL 1 

le parçalanmıDtır. Arabanın içinde bu
lunan zurnacı Ahmet ağır, arkadaşı 

Hüseyinle Hakkı hafif surette yara -
lanmışla.rdır. Yaralılar evveli. Etfal 
ha.!tanesine kaldmlmışlar, burada. 
panamanları y&p:ldıktan sonra da Be. 
yoğlu zUklır hastanesine gönderilmi~
lerdir. Yaralılar esaslı bir tedavi gör. 
dükten sonra da evlerine ıönderilmi§
lerdir. 

Ahmet Refik 
öldü 

Birkaç ş-ık 

Gözler 
Nası o 

gıflzeıoeşnır? 
Boyanmıa hlaafDI uyandırmadan rlS%1ert 

gUzeııeotırmek için bir çok renlcalz boya ve 
yatlar vardır ki, ırtszkapaklartn& ıUrUIUncc, 
cözıcre gayet tabii ve ho., b1r hal veriyor. 
Diğer tarattan, kirpikleri kıvırmak ve u. 

BUyllk TUrk tarlhçiıi Ahmed Refik 
hatta olarak kaldınldtğ1 Haydarpaşa 

Nümune hastahanesinde dün vefat et
miştir. Türk ilmi Ahmed Refik'in ölü· 
miyle mUhim bir uzvunu kaybetıni§tir. 
Ahmed Refik kuvvetli l:ir tarihçi oldu· 
ıu k~dar ınüıteına bir edip ve ateşli bir 
milliyetpervcrdi. 

ı zatmak tçin de batı husuııt maddeler vardır. 

Ahmed Refik 1882 de !stanbulda iyi 
bir ailenin evladı olarak doğmuştu. 
Tahsilini khıilen askeri mekteplerde 
ya.pmıı ve bir zabit olarak orduya ilti· 

hak etıni~tir. Me§rutiyete kadar zabitti 
ve Harbiyede hocalrk yapıyordu. 

Me§rutiyetten sonra Ahmed Refik'i 
darülfünunda mUderria olarak görüyo-

ruz. Urk karii Ahmed Refik'i bundan 
sonra t&nrmağa başlıyor ve kısa zaman 
da tarihçi ve edip olarak büyük bir göh 
ret kazanıyor. 

1920 aeneıinde tarih encümenine 
giren Ahmed Refik encümene reis ol-

du ve büyük eserler h•zrrladı. Üniversi

te kuruluncaya kadar mliderristi, bu in· 
kılabda kadro harici bırakıklr ve hayatı 

büyüle bir mahrumiyet içinde geçti. 
Yardımsız ve işsiz kalan Ahmed Refik' 
in yegane maişet vasıtası ara ııra gaze
telere yazdığı yazılar teşkil ediyordu. 

Ahmed Refik halka ilk tarih &evgiıi-
' ni veren ve Osmanlı tarihini bir mecelle 

halinden çıkarıp ortaya koyan ilk tarih
çimiıdir. O tarihte bir inkıl!p yapma· 

mıtsa bile bir çığır açmıştır. Osmanlı 

evrak hazinesini ilk defa tasnif eden oy
du. Bu suretle birçok yanhş noktaların 
haki!<ati öğrcnilmi~ti. 

Binlerce tarihi makale ve vesikalar 
ne,rec1en Ahmet R:fik şu eserleri de 
yaznu~tı: 

6 Cilt umumi tarih Scnyobüs'ten 
Türkçeye çevirdiği medeniyet t;ırihi 

Tariht Simalar: Kabakçı Mustafa, 
Ule Devri, Köprillüler • iki citd -, 
Tesaviri Rical, Fellket Seneleri, Kadın-

Bunlar kqr hafifçe kıvırdı#l &'lbl, aynl za.. 
manda yumuıatır. Ve boyandığını da belll 
etmez. 

K41ları k&Iemle uaztmak da bir hayll füç 
tur: oısıun dıı zavtyealn• hatif bir kalem 
darbcııl geçlrı:ilkten sonra bunu parmaklan. 

na:la yaparsanız gözleriniz t&blf bir o<:kllde 
uzar. Fakat bu çizgiyi, bUyUk bir dikkat 

ve itina ile, alt kirpiklerin qağısmda uza. 
yan tabii çukura atlnnek lAzımdır. 

Gizli boyalar kadına çok tabii bir gUzelllk 

vermektedir. Çok genç kadınlar ve elll ya. 
ftnı gcckln o"antar ancak bu oekilde buyan. 
malıdırlar. 

Paslan 
temizlemek için 
)lualuklan vo banyo odaSındakl nikel eı. 

yaları, ara sıra, hafifçe vazelinli bir bezle 
oğarannız kat'iyyen paı tutmaz. 

Nlkel Uzerindekl pn.ııları dıı. bir parça a.. 
monyaka bal'lraca.ğmız bezle atlebillrsınız. 

lar Saltanatı (4 cild), Sultan Cem, 

Sokullu, Orhan Gazi, Alimler ve San

atkarlar, Baltacı ve Bilyük Petro, Bi

rinci Viyana Muhasarası, Dcmirba§ 

Şarl. 

Bunun için Ahmed Refik Türk tarih
çilerinin en çok eser verenidir. 

O b~tün bunlardan ıonra kolayca 
unutulmaktan pek müteessirdi. Bu te

essür onun ölümünü tacil etmiştir. 
denilebilir. 

Büyük tarih!ji Büyükadaya gömül

meyi vasiyet ettiğinden cenazesi bu 

gün hususi bir mugla Haydarpa~adan 

adaya nakledi!eı;ek ve saat ıs te cenaze 

merazimi yapılarak gömül~ektir. 

11 İLKTEŞR!N - 1937 

009 tuvaleti • 

Garip bir moda 

Ne yapmah? 
Dudaklara göre mi şapka 

seçrnell, yoksa şapkanm rengi .. 
göre mi dudak boyamah ... 

Bu ene A vrupadJllll 
aon moda elbiteleı* 

.. bllahssa kırmızı re.,, 
ııaı:arı dikkati ceıWC
mektcdlr. Bu kırıxıJlf 
lık dudak boyusd' 
ve tırnak vemığtııl' 
krrmızıalle gayet _., 
rtp bir ahenk vUeudf 
goUrlyor ki, bir ç~ 
klmııeıer; bunu çtrıcl' 
bulmaktadır. ııald
katcn bu hiç de ıd 
bir ahenk değil. 'fi" 
kat ne yapmalı? Dl'
daklemnıza göre tfl. 

ıapkt. inUhap edeceğiz, yoksa §Bpkamıztı 1 
re mi dudak boyıyncağız ? 

Şapkanın eprpın, hUlAaa çehreye yaıd' 
olan her fCyin dudakların renginde ol~ 
heırh&Ide ~l bir fCY olmasa gerek, bıııl' 
cnaleyh, kırmızı renkler giyecek olıın bıı~ 
lar, bu elblaelerile dudak boynlıı.rınm 8) 

renkte olmamaaına bilhassa. dikknt etınedr' 
d!rler. lıfeselA, mora kaçan lormızı, aart1f: 
yakın olan bir kırmızıyla ahenk temin 
bilir. 

Umumiyet IUbarile bir çok renkler gi.> 
tlml.2 bu devirde, makyajs. ve pudrruıın rt 

&'ine dikkat etmek 14.zımdır. 

Bu renkler me1elesı Hollvudda da :ınc 

ubabs edllmlt ve sinema payıtahtınııı !ti 

hur makyajcııarmdan biri, glizlcrinin reıı 

nl bile değlştlrmefi teklif edecek kadnt ti 
ıltmlgtır. Maamaflh bu tekl!lln kabul 

m{y'eceğlne muhakkak naz:arile bakılabUlt• 
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:- Coktanberi, evet, senelerdenberı 

~.zı. tanımamaklığıma rağmen ıstedi . 
~ınız şanümiyeti vermi_ştim .• dedi • 

zun zanıandanberi size aöyliyebi!mek 
ve ispat etmek i!iin blr vesile bekle • 
:ekteydim. Hakkınızdaki malumatım 
a zannettiğinizden çok fazladır. 
- Ne biliyonunu.z ki? 

- Babamın ölUmtindenberi beni hi. 
~aye ettiğin.izi biliyorum. Bugüne ka. I 
Ya~ slı!n gibi candan hiçbir dostum 
? tur. Slıln ~1lztlnUzU bugüne kadar 

~rrnemlş olmama r.ıı.ğmen, sağ kal. 
Y::ı olmamın bile ıiı.in himaveniz sa. 

nde olduğunu biliyorum. 
On U ü ' lnrı .. ç ncU Lui, !!iade bir tavırla bun. 

dı soylerken Pardayana bakmaktay. 

rn~r~ö~~e _bu. bakışlarda bUyUk bir 
doğrutu· erı gördU: o, her zamanki 

gunu ele alarak dedi ıd: 
-Buyurd -

nizi Uzcrime ugunuz gibi. sizin himaye. 
kadar b" almıetım Fakat şimdiyE' 

ır tehrk Ben de hiçbi 1 eyl'! karşıla!jmadınız, 
halde bu nolt~FJey yaprnıs değiFm. O 
siniz efendim Ş~an ~ana borçlu değil. 

. ltndı" k d . k §ı gösterdi .i J e a ar sıu:- ar. 
lllulıt:ere gbın fedakarlık. ölmüş olan 
b. m abanıza . • 
ır söz l~indi t • vermış oldugum 

111"'dyu11 olaınra. '3-.e bunun içindir ki. 
,.. ZS!nız 
;--ocuk bile ols : 

l'! SÖyliyebllmekai ~ır kr:ıla ou sözle. 
l~zrı"lg~lirdl. Filh:ı~ Pardayan olmak 
Uı tin<lt bil •ilk . kıka bu sözl<>r. kral 
:Ye f>" } bır ltsir .. 1 
b

. c:.OZ UCU"'l:ı yaptı, şova . 
,J, onu •· 1 11 n:: ev\•n'ı·· goz erken. krahn 

tın· ~ .ı samir.ıiv •• . k • ar.i:!.dı L . · ,J e~ını:ı kalmadı. 
1~1. ü · Ul . hırr.ıuıa~m.,ı,. hatt"' 

t\ zerc.y · · • · .. "'· • ıs 
Baklt;·!lr:l ·: d'-dı'~ı: F n.kat hıı hiı!sini 

- '.Renuı be . 
a:: 'lakit g nı tanınuyorsı nuz Bir 1 
kadar beme~crse, babamı scvdığiniz 

e seversini7~ 

- Haşmetmeap. Bunun için uzwı 
zamana ihtiyaç yok ki. Şimdiden e.. 
mirlerinizi yapmıya ha.zır bir bende • 
yim. Asıl ben size borçluyum: benim 
gibl Z3vallı bir asilzadeye kar;,ı göster 
miş olduğunuz bUyük teveccUh bunun 
için kafi bir sebeptir .. 

Küçük kral bu sözlerden memnun 
olmuştu. Birdenbire neşelendi ve dedi 

ki: 
- Şövalye, nöbet benim. Ben de ıL. 

ze şunu söyliyeyim ki, siz borçlu de • 
ğilsiniz Evet, yaptığım feY, sırf ba.. 
bamın emirlerini yerine getirmek i .. 
çindi. 

- E\·et efendimiz, bunu unutmuş. 
tum. Maamafih ne olursa olsun, bu 
hareket!niz ruhuma kadar itledi. 

_ Çeıl< memnunum. Maamafih size 
bir ~ey yapmt§ olmadığımı zannedi -
yorum. Siz ne derseniz deyiniz, ben si .. 

re borcluyum. 
Kral bu sözleri söylerken, Parda. 

yanı taklid ediyor ve mütemadiyen 
güJUyordu. Sonra birdenbire ciddile .. 

şerek dedi ki: 
_ Biraz evvel canımın tehlikeye 

maruz };atmamış olduğunu söylemfo • 
tiniz ki. buna inanıyorum. Hiçbir va. 

kit yalan ııöylemcdiğinizi bilirim. Şö. 
valye, ~u bade geçmi" zamanları bıra. 
karak ~imdiden bahsedelim. Buraya 
geldiğinize bakılırsa bir tehlike kar. 
şısm::!s bulunduğum anlal5ılır. 

Genç kral, bunları söylerken hiçbir 
korl<u eseri göstermemişti. Bunu gö. 

ren Pa.rdaya.n: 
_ Aferin, hakikaten ceııur çocuk • 

diye dU~ünmliştü. - Sonra sesınl yilk. 

!eltti vP.: 
_ Bu doğrudur efendim - dedi -
Kral yine bozulmadı, bu cavaba ha.. 

ı 

= 1 

ret olan §()valye dlS Pardayanı ilk se
ıamtıyan olmak eeref ine nall olmayı 
bir zevk duyar. Onu evvclA. kahraman 
lığı, sonra da babam büyUk Hanriyi 
temsil ettiği i~ln Bellmlıyorum. Hay. 1 
di madamlar, mösyöler siz de iğlliniz, 
siz de mareşııl, kralınızın hürmet eL 
tiği zata, siz de hürmette kusur et -

meyiniz. 
Salonda bulunanların hepsi, evet, 

b~p~f, valide kraliçe, Fausta ve Kon. 
çini de dahil olmak Uzere herkes Par. 
dayanın önünde iğildiler. Kralın yap. 
tığını yapmak herkes için bir vazifey. 
di. Fena halde sıkılan şövalyenin ren. 
gi solmuştu. Herkesin selamına tatlı 
bir gülilınseme ile muka~le etti. Ko
ca kahraman, Fransanın en yüksek ta 
bakasını teşkil eden bu asillere hür .. 
metlerini gösterdikten sonra kral şap 
kasını giydi ve samimi bir tavırla §Ö

valye dö Pardayanın koluna girdi. 

xxxxıx 

VALVER VAAD!Nt İFA 
EDERKEN 

Herkes ne olacağını dikkatle takib e. 
•ierken, genç, hırçın bir ses salonda 
yükseldi: 

- Yaşıuıın şövalye dö Pardayan, 
yaşasın kral on üçüncü Lui. Bağırsa. 
oıza yahu. 

Pardayan buna dayanamıyarak kah 
kabayla gillmeye başladı. Kr:ıl da gti. 
lüyordu. Asık suratlı olan genç kra.. 

lın gülmesi, etrafındakileri sevindirdi. 
Şövalye "yaşa" diye bağıranın tarafı. 
na döndü. Bu sözleri Ode dö Valver 
söylemişti. Kralın nazarı dikkatini 
celbetmck için onun kolundan tuta • ı 
rak delikanlıya doğru iki adım att. 
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Ode dö Valver, salonun kapıların_ 
dan birinde durmuş, bağırıyordu.. 

Kral da kendisini gördil, hafızuı kuv. 
vetli olduğundan kendisini hemen ta. 
mdt. Eliyle bir ııclam verdi. 

Valver ~apkasını havada salhyarak 
gırtlağının btitün kuvvetiyle: "Yaşa. 
sın kral, y~sm kral,, diye bağırmak .. 
ta devam ediyordu. 

Ara sıra. da yanındakilere dönerek: 
- Haydi yahu, ne duruyorsunuz. 

Dondunuz mu? Kralınızı alkışlasam • 
za ... 

Diye etrafı tc§vik etmekteydi. Bu.. 
nun manasını kral da, Konçini de an. 
laruışlardr. Mareşal Dankr, hırsla du.. 
daklarmı ısırdı, yaptığı yanlı~ı dil .. 
zeltmek lazımdı. Kendi adamlarına 
ihtar eder gibi, olanca kuvvetiyle: 

- Yaşıısın kral... diye bağırdı. 
Roktay, Longval, Lövinyak ve Eno 

da efendilerinin söylediğini tekrarla
dılar. Artık büyük salol}un her tara.. 
fında, yaşasın kral sesleri yUksel. 
mekteydi. 

KUçUk kral, bu ana kadar görmedi .. 
ği şekilde alkışlanıyordu. Birkaç daki .. 
ka tatlı bir hulyaya kapıldı. gözleri 
pa!'ladı, dudaklarında bir güllimseme 
belirdi. Şimdiye kadar bu 'kadar mes .. 
ut olmamıatı. 

- Teşekkür ederim efendiler _ de .. · 
dL. 

Ve birdenbire geri dönerek kendisi.. 
ne bu tath dakikaları geçirtmiş olan 
insanı araştırdı. 

Valver kapının yanındaki yerinde, 
kollarını geniş göğsü üzerine çapraz. 
lanmış bir şekilde durmaktaydı. Du • 
daklarında da ustası Pardayandan ta.. 
lım cdilıniş old:ğu be!li o!:n gü!tim~e
melerden biri parlıyordu. Evet, Ode 
dö Valver de, Pardayana ha.s olan a.. 
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PARDAYANYN Ki Zl 

Jaycı tebessiimü kenciisine maletmeye 
muvaffak olmuştu. Kimsenin kendisi. 
le meşgul olmadığı $'.1 sıralarda, o, ilk 
defa girdiği ııu saray halkını tetkik e
diyordu. Doğrusunu söylemek lazım • 
gelirse, tetkikin neticesi seyrettikleri. 
nin lehinde değildi. Bütün dalgınlığına 
t'ağmen kral ile Pat'dayanın kendi ta. 
rafına dönmüş olduklarını farketti ve 
o tarafa doğru iğilerek selim verdi: 

Kral Pardayana: 
- Anlaşılan • diyordu • sarayımız 

kont dö Valverin pek hoşuna gitme
di. Acaba burada ne bulacağını sanı
yordu? Bizim saray kadar parlak ve 
rengin bir saray daha. var mı? 

Pardayan, kralın kont dö Valver is. 
mini unutrnamıı; olduğunu kendi ken
dine dÜ§Ündükten sonra ~u cevabı ver 
di: 

- Filhakika, Fransız sarayı gibi 
!"arlak bir saray daha tasavvur edıle-

mez. Bunu kont dö Valver de bilir. 
Fakat şu var ki. bu delikanlı çok akıl. 

lıdır. Bu zenginlik içinde saklı ve kim 
11cnin farkedemediği çirkintıkleri ve 
eksiklikleri görüyor. Netekim etrafı_ 

m1zı saran yüzlerdeki örtüyü düşüre -
bils:!k altından neler çıkacağını siz de 
ta 'cdir rdersiniz, değıl mi efendim? 
· Kral dalgın dalgın mırıldandı: 

- Evet. ben meseleyi bu taraftan 
d'~ş:inınemiştiın. Kontun hakkı var. Ri 
ca ederim bana söyleyiniz, kendisini 
iyİCi' t-ınır llll!! IDIZ? 

- Benim y:ınımda büyüdü, onu tam 
bir ad:ım haline sokmıya çalıştım, 

1 .. ı nncders"m mu\'affak da oldum. 
l\endiı.ini ı-viadım gibi severim. 

-- l<m'\'<'tinc ve meharetine artık 

.,ıtı:;r.ııyııc:ıığım . Doğrusu, şövalye, ta.le ı 
h~~ =:ı s:~ ~"rcr:~'ncliriyor. Hel"halde 

şaya.nı tebriksiniz. O, hayatımı kurtar 
dı, unutmuyorum. 

Kral, Pardayanın kolunu bıraktı ve 
Konçiniye hitaben dedi ki: 

- Yine iyi dost olduk, değil mi 
Mareşal? 

Konçini gayet sevinçliydi. lğildi, te. 
eekküre hazırlanıyordu. Kral ona söz 
söylemek fırsatı vermeden sözlerine 
şöylece devam etti: · 

- Eğer daima böyle olmasını ister -
seniz, unutmayınız ki, şövalye dö Par. 
dayan da dostlanmdandır, hem de en 
ya.kın dostlarımdandır. Fazla tıöyleme 
ye lüzum görmüyorum. 

Kral bu sözleri lakayt ve gayet sa. 
kin olarak söylemişti. Gözleri de ma. 
reşalm adamlarına çevrilmişti. Hepei 
bu tehdidi anladılar ve sahte bir te • 
bessümle mukabele ettiler. Küçük Lui 
Pardayana dönerek: 

- Şövalye, hususi odama kadar be. 
nimle geliniz. Orada rahat r~at ko. 
nuşuruz. Burada bin;ok kulaklar bizi 
dinliyor, birçok gözler bize bakıyor. 

- Bilakis haşmetmeab. B:ına. bah. 
şettiğiniz bu milli.katın burada olma. 
sını istirham ederim. 

- Sizin hiçbir arzunuu reddetmem. 
Pardayanın isteğini kabul etmekle 

beraber buna hayret etmişti. Dedi ki: 
- Niçin böyle istediğinizi sorabilir 

miyim? 
Pardayan kısa bir müddet 11ustu, 

dikkatle krala bakıyordu. Nihayet ka. 
rar vermiıı bir tavırla dedi ki: 

- Efendim, buraya milcadeleye ge. 
lir gibi gelmiştim, şimdi düşmanın 

i>nünden kaçar gibi bir vaziyet almak 
istemem. 

Bunları söylerken de küçük krala 
bakıyordu. Onun gözlerinin açıldrğını 
gördü. U.kayt bir tavırla: 
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- Burada düşmana karşı kalalım ... 
Daha iyi. 

Kon~ini korkusunu tebessümle ör -
terek kraliçeye yaklaşmıştı. Salondaki
ler de kral ile Pardayandan uzakta 
duruyorlar, biribirleriyle konuşuyor _ 
ınuş gibi yapıyorlardı. Hakikatte ise, 
herkes onları kontrol etmekte, onla -
rın konuştuklarını duymıya çalışmak. 

taydılar. 

Pardayan ilk defa söze başladı ve 
dedi ki: 

- Size nasıl teşekkür edeceğimi bi
lemiyorum. Bana karşı göstermiş ol
duğunuz fevkalade teveccüh ve hüs
nü kabulden dolayı son derece malı -
cubum. 

- İyi bir kabul göreceğinize emin 
değil miydiniz? 

- Doğrusunu arzu buyurursanız 

öyle. Babanız kral hazretleri. her an, 
her dakika yanınıza kabul edileceğimi 
söylemişlerdi. Kral Hanriniıı boş ye_ 
re vaitte bulunmak adeti değildi, bi
naenaleyh, hüsnü kabul göreceğimi U. 
mit etmiştim ama, doğrusu bu kada
rını değil. Benim gibi bir insana ya -
pılan bu muamele emsalsizdir. 

Kral, küçük elini Pardayanm koluna 
geçirerek şu cevabı verdi: 

- Babam, Ravayakın bıçağı ile öL 
rneden bır akşam evvel bana şunları 
söylemişti: "Oğlum, eğer tam bir er. 
kek olmadan yerime geçmek felaketi. 
M uğrarsanız, yani kendinizi müdafaa 
edeıniyccek bir yaştayken krallık ta. 
cını başınıza koyarsanız harikalarını 

siı.c birçok defalar anlattığım şöval
ye dö Pardayanı unutmayınız. Eğer 

bir gün yanınıza gelirse. beni kabul e
diyormuş gibi, onu da huzurunuza alı
ıı.ız. Çünkü o, ne söylese benim namı. 
ma söyliyecektir ... 

tşte babam, baıia bu sözleri söyle. 
mişti. Ertesi gün de alçakça öldUrüL 
dil. 

Kral bunları söylerken kederlen. 
mişti. Biraz sustu, dalgın dalgın dü. 
şündü. Sonra kendini toplıyarak la • 
kırdısına devam etti: 

- Evet, ertesi gün babam öldü. Ben 
o zaman on bir yaşındaydım. Babamın 

beni korumak istediği felaket başıma 
gelmişti. Onun bana bir gün evvel 
söylemiş olduğu sözler kafamda yer 
etmişti. Anlıyorsunuz ya, şövalye, si. 
zi bugün kabul ederken, babamın ben. 
ce pek mukaddes olan emirlerini ifa. 
dan başka bir şey yapmadım. Binae • 
leyh size karşı olan kendi borcumu he 
nü.z ödiycmedim. 

- Haşmetmeap, bana borçlu oldu. 
ğunuzu zan buyurduğunuz minnettar. 
lığı fazlasiyle gosterdiniz. 

Kral, tashih eder bir tarzda: 
- Hayır, borçlu olduğuma eminim 

• dedi •. 
- Mademki ısrar ediyorsunuz, borç. 

lusunuz demektir. O halde müsaade 
buyuııırsa.nız, sevincimi ziyadeleştir • 
mek için ne istediğimi şimdi anlata. 
yım. 

- Söyleyiniz, şövalye, söyleyiniz. 
Pardayan hürmetle iğilerek dedi ki : 
- Babanızın bana. !Utf ettiği sevgL 

nin bir parçasını sizden de görmek is. 
terim. Görilyorsunuz ya efendim, gu. 
rurumun hududu yoktur. 

Kral da gülerek şu cevabı verdi: 
- Size artık veremiyeceğim bir 

§Cy ... 
Pardayan homurdandı: 
- Vay canına. Ne de talihsiz insa. 

nım . 
Kral gülerek, §Övalyenin elini sıktı 

ve: 
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Kurtuluş savaşı kahramanlarından ikiz kardeŞlerin 
talileri eşdir! 

yor ve aellmete çıkarıyor. 
Fransızlar, bunu haber atınca. dayıma bin 

tUrlü lıkence yapıyorlar. Adanada münferl. 
den hapsediyorlar. O sırada, dayımın en bü
yük diltmanı olan "Vahan .. Adana poliı .znU. 

dilrU bulunuyor. o. Fransızları dayımın alcy. 
hine şiddetle tahrik ediyor. 1dllmına karar 
alıyor. Bir sabah, zu·aııı dayım Fcttahı, 
hacı Ali ağa tckkt>si c:ivarınılaki idam sahn
am& götürüyorlar. Kurşuna. diziyorlar. öl. 
dUfll zaman, orada bulunan bir akrabamıza 
bir tezkere verlvor Bunda vatan uğrunda 
b1düğünü anla~ra~. yeğenleri olan benimle 
ağabeylerim Memduh ve Hamdinln Fransız. 
!ardan fnUkamını almalarını vasiyet ediyor. 

Adan&nm verdiği ilk milli gaye §chldi dıı. 
yım AbdUl!ettahtır. Ruhu pdot:ıun. 

Namazım' bitirmeden öldiiriildü 
"Dayım AbdUl!ettahm şahadet! çok a.cı 

bir ıekilde cereyan etmiştir. 0, kendisini til. 
dilrmlye memur olan müfrezenin 6nilnde na.. 
maza durmuı, birinci rekttını kılıp ııecdeden 
kalktığı uman Unrtne ateı edilmlf. Yere 

dtlftUtünU g<Sren Kolonel Norman yanma yak 

lqmıı: 

- Köpek! daha ölmemiş! 
Diyerek dayımın kulağının arkasına ta. 

bancuını 11kmıf. 
Dayım, ı.~re.ruıır.lar tara!mdan blr yere ml 

göınUldU! Mezarı nerede? Bunu, J:ılr tllrlil 
ölrenemedlm. Zavallı iki yavrucuğu. daha 
p<'k kUçUk yaşta, ökıUz kaldılar .... 

Ahmet Bcaim, hatıra defterinde, tekrar 
Adanaya geldiğini, dAyısının ö!Umünden duy 
du!!u tees.cıtırU belli etmlyerek tayin edildlti 
"Misis., nahiyesi jandarma kumandanlığına 
rlttlğinl anlattıktan 80nra diyor kl: 

B"r düğün ,eoUğiode çekilen 
Ttirk bayrağı 

· .1 rinde bUyilk bir 
"Sır gün Abdi oğlu itö) e 

danı ile ben de 
dUğUn oldu. Fransız kuman 
dli~lin ·erine ittim. Köy!Ulcr 0 dUğiln şen-• 

• l g u k bayrağı çel<. 
llği arasında kocaman bir T r 
tiler. Fransız kumandanı, tepinip durmay~ 
ba§l&dı ve bayrağın indirilmesini emrettı. 
Ben. bu ba~Tak çeltmenln ııl>...,1 blr ınahlye. 
. utmde dini mana. 

tı olmadığını. bu gibi ıner dl..,~l anlatarak 
dan be.aka bir f41Y ıtade etme &"' 

Fransız kumandanını teskin ettim. Türk 

BugOnkO 
radyo 

progranıı 
lSTANBUL: 

18,30 plAkla dana mualkial: 19,30 şan piya.. 
no retakaUle: Sallb taratmdan, 20 Necmi ve 
arkadqlan taratmdan TUrk mu.slklll \'e 

halk şarkılan, 20,30 Ömer Rıza tara!mdan 
arapı;a söylev, 20,•5 Küçük SııJlye ve arka. 
d8.§ları tarafından Türk muatklsi ve halk 
şarkıları, (Saat ayarı), 21,15 radyofonik o. 
pera: orkestra refakatlle 22,15 Ajana ve bor. 
sa haberleri ve ertesi günün programı 22,30 
plAkla 8ololar, opera ve operet parçaları 23, 
son. 
BÜ KREŞ: 

19,05 gramofon, 19,55 eğlenceli konser, 21 
kon!crans, 21,20 musiki, 22,15 §an k~ri. 
22,15 ıan konseri, 22,35 kanıık yayın, 22,50 
konser, 28,~ haberler. 
LONDRA: 

18,0, musiki, 18,30 org konaert, çocukıarm 
zamanı, 20,05 §&n konseri, 20,2:5 org ve pi. 
yano, 21,05 karışık yayın, 22,05 kanşık mu 
siki, 23,05 orkestra konseri, 24,05 l<anıık 

yayın, 24,SO dana orkeatrur, 1,35 karışık ya. 
yın. 

RO:M.\: 
ıS,20 musiki, H.~5 kanıık yayın, 21,•:5 

karışık musiki, 22.05 konser, 22,ıiG film Tea. 
migeçidi, 23,0:1 koro konııeri, sonra, d&nl mu 
alklal, iıtirahatıerde h'\berler, hava, 

NUbet~I eczaneler 
Bu gece şehrin muhtelit semUerlnde nöbet 

ı;I olan eczaneler şunlardır: 
F..mlnönU (HulQal), Sirkeci (HU.eyin HIM. 

nü), Alemdar (Esat), Beyazıt (Bellda), Şeb 
zadebaşt (Hakkı), Aksaray (Zfya Nurl), Sa. 

Aynı bastahklara tutulup aynı tarihlerde 
ölen ikizler pek çoktur ve bu hal sadece 

bir tesadüf mahsulü değildir 
Bordo tıb fakUltesl profesörlerinden Krüşe 

Kanadada yapmıı olduğu tetkik seyahaUn... 
den döndükten sonra, 01on adındaki Kana. 
dalı kadmm bir gUnde dogurmuı oldugu beş 
çocuğa, yani "beııizler.. mUnuebetlle 
ikizlere dair şayanı dikkat bir mıı. 
evveli. Kanadalı bqlzlerın bir rekor olmadı

ğını kaydediyor. 
Bin sekiz ytlz 8ekaen sekizde, ltalyıı.. 

da, bir k6y!U kadın allı çocuk doğUrdugu gl. 
bi, 1903 de de, o zaman Alman müstemlekesi 
olan ııarkl Afrikada, bir zenci kadın nltı er
kek ve bir kız ı;ocugu doğurmuııtur; Kana. 
dalı kadının rekoru §Uradadır ki bu bahset
tltfmlz çocukların hiç birisi yaşamamıştır. t 
Şimdiye kadar tesblt edilen 82 "be§IZ., hA- 1 

<lisesinin hepal de ölUmle neUcelenmlıtlr. Dok ......--..-- . ..,..,..-owı-._r:~~ 
tor Dofoe tarafından tedavi edilen ve bakı. 
lan madam Dlonun •'hcşizler,.l cidden cm. 
aalslzdlrler. lııin asıl ~ayanı dikkat ciheti §U 

dur ki, yedi aylık gebelikten sonra, dünyaya 
gt>lmlıı olan bu "hcşlzlert,,n ılkleUerl, 900, 
lOOO. 1100, 1300 ve 1400 gramdı. Halbuki vak 
tinden evvel doğan bu siklette bir tek tocu. 
ğu bile büyütmek Adeta imkAnsı.zdır. 

lkl, Uç, d<Srt ve beşizlerin doğumu çok ga. 
rlp bir kaideye tabidir: A§flğl yukarı, her 
medeni memlekette, '•ikizler .. umumi tevcL 
lUdatın 100 de bir (üçll.zler) (100Xl00=) 
ıo.000 de bir, (dördll.zler) (10.000XlOO=) 
ı.000.000 de bir, (beşizler) de (1.000.000X 
ıoo=> 100.000.000 de bir niabctinde doğmak.. 

tadırlar. 
Demek oluyor ki, bayanlar, (eğer bunu bir 

fellket tellkkl ediyorsanız hlç merak etme. 
vin) Madam Dionu taklit etmeniz lhUmall, 
~eaelt. tayyare plyangoaunun en bUyllk ik. 
ramlyeslni kazanmanız lhtima!lnden kat kat 
azdır. Buna mukabil ikiz doğurmak "tehlike_ 
si., mevcuttur, !akat bu, herkes için ayni de. 
ğildir. 

Bu husustaki 8latistiklerin tetkikinden an. 
laşılıdığma göre, ikiz çocukları olanların ikiz 
ebeveynden dünyaya gelmeleri ihtimali, diğer 
insanlar& nlıbeten dört defa fazladır. Dikkat 
edin! ••truıan., diyoruz, "kadın,. demiyoruz!! .. 
Merak etmeyin pot kırmıı değlllz, yalnız 
ııunu J()ylemek istiyoruz ki, eğer ikizler aile
sine menıup olan kadın değil de erkekle, 
ikiz evlAtlara. malik olmak ihtimali, d6rt mlı 
il artmış olur. Bundan anlaşılıyor ki, ikizle. 
rln doğumunda, annenin olduğu kadar, ba. 
banın da tesiri vardır. 

İkizliklerin en §&yanı dikkat tarafı, hiç 
ıUpheslz, iki hem§lre veya iki karde§ araam. 
dakl, ıayanı hayret benzeyiı,ıUr. Bu benzeytf 
bazan o dereceyi bulur ki, ekseriya, anne bi
le onları yekdiğerinden ayırt edemez. 

Fakat her zaman böyle değildir. Bazı ikiz. 
ıer de, birlbirlerine A.deta hiç benzP.mezler. 
Bunun sebebi, ikizlerin iki kısma aynlmıo 
olmasındadır. Bazıları ana rahminde, yanya_ 
na inkl§af eden iki ayrı tohumdan doğmak. 
tadırlar; bunu doğum esnaıımda anlamak Jca 
bildir. Buna mukabil yekdiğerlne benZlyen i
kizlerse, ayni ve bir tek tohumdan doğmak
tadırlar. Bu tohum, daha inkişaf b8.§langı. 
cmda il:lyc ayrılmaktadır. Bu vaziyette do. 
ğanlar, muhakkak, ayni cinSe nıensuplurıar 
ve ylllnu: görünüşte blribirlerlne benzemek. 
le kalmayıp, ayni zekA, ayni ahlA.ka malik. 
tirler ve ayni ıeylert severler. 

Birçok ikizlerin b!rlblrlerinden uzak yaşa.. 
salar bile ayni y~a gelince, ayni hastalıltla.. 
ra maruz kaldıkları, bu hastalıkların ayni 
ııckllde inklş! ettiği ve nihayet, ayni zaman 
da 8alft.b bulduğu birçok defalar g6rUlmUştUr. 

Bundan bir müddet evvel. İngiliz ga.zeto. 
leri, 92 ya~larına varnuı iki iki.z hemşirenin 
b!ribirlerfnden be;i dakika !o.sılayla öldUkle.. 
rln! haber vermlıU. Bu heın§lreler, ayni za
manda, ayni haatalı~a tutulmuşlardı. 

Meşhur Fransız profesörlerinden Truso, 
yazml§ olduğu ilmi bir eserde, §U p.yanı dik. 
kat Mdlseyi anlatmaktadır: Bir gün, kendl
ılnl, ottomall (g<Sz iltihabı) ha8talığma. dU
çar olmuı bir hastanın yanma çağırmıvlar. 
Orta ya§lı bir erkek otan bu bımta kendiline 
ııByle demlııUr: "Hallha.ztl"do. \'!ya.nada bulu_ 
nan ikiz kardeşim de, ayni tarihlerde bu 
hastalığa tutulur.,, 

Truso buna bir tUrlU inanmamııtsa da, has. 
ta, 1kl gUn sonra, ona, kardeşinden aldığl 

bir mektubu, göaterm~Ur. Bu mektupta ez. 
cUmle §Öyle deniyordu: 

'•Gene oftomaliye tutuldum. Tabii sen de 
öyle, değil mi?,. 

Böylelikle, bu hastalık, harlcl hlçblr tesir 
olmadan, ısır! doğuştan, ayni za.mantarde. iki 
ltarde§te de beliriyordu. 

Truso, eserinde, §UDU dıı. 11Ave ediyor: Bu 
iki kar.3C§, ayni zamanda korkunç nefes dar 
lığı buhranları da geçiriyorlardı. Bu buhran 
larm pddetfnden dolayı, dotn?ut oldukları 
ıehri terketmek mecburiyetinde kalmıı;lar. 

dı; bu buhran, Pariste kendilerini hiç tut. 
muyordu; fakat bazı yerler vardı ki, buraya 
hiç gelmezlerdi, ~UnkU, buhran, buralarda 
kendilerini derhal hırpalıyordu. 

Bu, hAdlselerin. bir tesadüf eseri olmadığı 
ve srr! doğll§tan olduğ'u, yapılan müteaddit 
tecrUhclerden. kat'lyetıe anlaşılmış bulun. 
maktadır • . 

DOKTOR 
Necaettln Atasagun 

Her giln sabahlan sekiz buçuğa 

ak~amlan 17 den 20 ye kadar Ule 
1i tayyare apartmanlan ikinci daire 

17 numarada haıtalannı kabul eder. 
Cumartesi af.inleri 14 den 20 ye ka 
dar hastalarmı parasız, Kurun, Ha 

ber okuyucularını dakupon muka

bılinde muayene eder. Bu ikizlerin mUııahchetıerl o kadar bUyük_ 

tür ki, parmak izleri gibi, birİbirlerlne hiı; , ~~:~============== benzemlyen izler bile, hemen hemen aynidir. i:-·:r::mnn::ım:nnım--- 1 
~!,:7":1~a~1:~~ :~~;~~~le pı:::~ ~:ı!:~ ı~: .. 1 $ ç i 1 e r ~.-'ı 
biriblrinln ayni olan on altı hususiyet bul. 
mak için, dört milyar insanı tetkik etmek lt Kanunu siz!e ne haklar vermiş g 
ı&.zırndır. Yani kUrelarzdaki insanlardan da. ı ve s~den neler istiyor bilmeğe mec· iı 
ha tazıa .. Halbuki, Bertiyon adında bir pro. .. bursunuz. :.i 

:ı tesör, ayrı ayrı iki parmak izini tetkik etmiş İ Bunları size sual cevaplı, toplu :: 
ve btınl&rda tam otuz mll§abehet bulmuştur. ve pratik olarak öğretecek olan: 
ptofeaör, hayretinden dona kalmııısa da, bu tı verenin ve iıçiain kanuni hak 
parmak izlerinin, ikizlere ait olduğu, söyle- ve ödevleri kitabrdır. 
nlnce, mes.ele anl8.§Ilmıttır. 

matya (Rıdvan) , KaragUmrQk (Arlf),Şehrc.. 
mini (Hamdi) Fener (Emllyadl) EyUp (Hik 
met), Bakırköy (İstepan), 

Beyotlu ciheti: 
Tünel (?d&tkovlç), Yilk8ekkaldırım ( Vin. 

ıopulo), Galatıı. (Biçopulos), Taksim (Ke
mal RebUI), Şl§ll (Pertev), Be§lktaş (Ali 
Rıza). Ortaköy (Ortaköy eczanesi), Ama.. 
vutköy (Mlhalldlı), Bebek (Merkez), Sanyor 
(Nuri). Huk!Sy (N'estm Asco), Knsımpa§a 

(Milcyyet), 1 
Kadıköy ciheti: (Rltat ve sıhhat 

lerl,l " 
Adalar clhetl ~ (Şinasi Rıza) , 

eczane., 

'()akQdar ciheU: (Sellmlye eczanesi) , 

Fiatı 10 kuruştur 
tnkılip Kitapevinde satıbr. 

,.,,.wwm:m.:::====-
Dokloı 

Hafız Ce!ı al 
WIUIA.N llEK!M 

Dalıüiye MütehaHtn 
Paurdaıı batk• CUnlerde eııecıeo aonra 

1&&t (2,:5 tan 6 ya) kadar İltanbulda Dlvo 
yolUAda (106) aumarab buauat k&bineaJDd• 
butalamu kabul eder. Salı, cumartesi gl1D 
lert 1&bab "9.:>-,-12" aaaUert baklkJ fukaraya 
m&bau8tur. lr!uayenebane ve eT teletoıu 
123?1l Kışlık telefon· ~1 o.o 

IstiklAI Lisesi 
Direktörlüğünden • • 

1 
1 _ İlk, Orta ve Lise kumılarm& ı Undilz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 

2 _ Son sınıflarda nehari talebe fçin yer kalmanugtır. , . . • 

3 _ lstiyenlere mektebin kayıt şartla.rını bildiren tarifname parasız gönderilir. 
Adres: Şehzadebaşı polis karakolu arkası. Telefon: 22534. ......... , .................. .. 
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Her Yerde 

Baıhca bakkaliye mağnzalannda sablır. 

Fabrikası: Galatada Necatibey caddesi No. 167 -
MARKA GLUTEN MAK.ARNASINI tSTEYlNtZ. J 

MAKARNACILIK TORK LTD. ŞiRKETi Telefon: 43481. 

Haliı l!n:ycr kol:lcrinden yap:lrnıı son model 

Pi POLARIMIZ GELMiŞTiR 
Sultanhamam kebabct karıısında PlPO PAZARI 
Anadoludan ar.ı:u e.dcnlere tediycli gönderilir. _____ ..... 

Jstanbuı Beledi ·esi ilanları 

ttf aiye efradı için lüzumu olan 25 tane d~ri ceket açık eksiltmeye konul. 
muştur. Ceketin bir ta.ilesine 22 lira bedel tahmin olunmu~tur. Şartnamesile 
malzeme nümunesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. 1ı 
kanunda yazılı vesika ve 41 lira 25 krruşluk ilk teminat makbuz veya rnektu. 
bile beraber 13-10.937 çarşamba gUnü saat 14. de Daimi Encümende bulunma-
lıdırlar. (B) (6589) 

GUmrtlk 
lstanbul 

Muhafaza Genel Komutanlığı 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - 92 tane vclcnscnin 22-10-937 cuma günü saat 11 de müteahhit nam ve 
he~abına eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutan (1150) liradır. 

3 - Şutname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin ilk t~minat olarak (87) liralık vezne makbuzu veya banka 

mektuplariyle birlikte o gün Galatada eski ithalat gümrüğü binasındaki komis-
vona gclmeelri. (6775) 

--o-Na-AHAR GELDİ 
·--~--------~----------_.::.--~-

PARDÜSÜLÜK KUMAŞLARINIZI ALMADAN EVVEL 
YERLi MALLAR PAZARLARINA 

GELEN HEREKE ve FESHANENIN ... . 
ZENGiN. ÇEŞiTLERiNi GÖRÜNÜZ 

Kimyager 

~~~~~~~~~.~" 1 
Bilfunum tahfült. Eminönil Emlik 1 
ve Eytam Bankası kartııında izzet 
Bey hanı. 

Dr. lhaan Sami ---
BAKTERIYOLO jl 

LABORATUVARI 
Umu.mi kan tahlilatı. Frl'ngi noktai 
nazarından (Wasserma.n ve Kahn 
teamülleri) Kan kUreyvatı 8ayılm&· 
sı, tüo ve ı:ntma hastalıklan teşhisi, 
idrar, balgam, cerahat, kazu.111t ve 
su !ahlilitı ültarmikroskopi, kan. 

1 da üre, ~ker, Klorür kollesterin 
miktarlarının tayinı. Dh·anyolu 

N o. 113 Tel.: 20981 

:111-ı;;mnH•••:!!I" il! 2 

! Opratör Uroıog · 
i I Doktor 
: Süreyya Atamaı 
: 
: Beyoğlu tstiklil :addcsi Parmakkapı 

j, Tramvay durağı No. 121 birinci 

~: kattaki 

n Muayene hanesinde hastalarını her· .. :J gün saat 16-20 arasında kabul 
:: eder • .. .. 
iiaw::..-maıu:::·~·:u:111111•111!!!1•- ••-~• 

Oöz heklm1 

Dr.Muıat Ram/Aydın 
Muayenehanesini Taksim.Talimane 

Tarlaba§ı Cad. URP.A Apt. nına 

nakletmiştir. Tel: 41553 

Pazardan maad;ı hergün :· Üğleden 
•onra s~t ikiden altıya kadar 

••-----• Mu'laka okuyunuz 1 -----~ 
IKtYJş 'ltlYıylUı lFabırDkasonctlan: 

istanhulda Çakm,, Y.çılarda Ömer Balioğlu Kuştüyü fabrikasında Jdl 
mcvr,:min:n yaklo.şması do!ayısiylc müşterile:inin sıcak, yumuşak ve her~~ 
man rahat kustüyü, yastıkta yatmaları için fiatlı1nnda mühim tcnıı1' 
yapmıştır. Mükemmel bi: kuştüyü yastık yüzile beraber (1) liraya, faP' 
miktarda alanlara tenzilat yapılır. Uzun ve soğuk kış gecelerinde f~ 
ve yorganlar ve y?sttklarım•z giizcl vr- rahat uvku temin eder. Tel: 230% 

................ lllİ .. Iİlll ................. .... 

HER. YASTA 
'~ 


