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· 1ta - Habe$ harbi 
heniiZ bitmi$ detildir 
Bir F rans1z generabna gOre as1l 
gii~liikler bundan sonra ba§hyacak 
General diyor ki : '' Italyanlar1n as1l dii~man1 Habe~ 

ordusu degil Habe~istan arazisidir ,, 

Bir ltalyan tayyaresl bir lngiliz seyyar 
hastanesini bombard1man etti 

Ambaalaciden a~akJya do~ru s1ra s1ra dizilen da~lar 

~~ansanm tamnmit askeri mu- *iiiiiiiiiiliiiii..,.._..lllliiiiiiiiiiill~.-.iiiiiilii---... 
~& ltleri.nden general Duvat Italy an lar I ngiliz 
~lf Q~· gazetesinde, son ltalyan • seyyar has_ tanesini 
de .. eti hakkmda yazd1g1 dikkate 
~ .. bir makalede diyor ki: ·bombard1man ettiler 

~d aref.A} Badoglionun alti haf· 
~ a.n ber i ras Mulugeta ve .-as i Son muharebelere ve lngiliz 

-·· s tit a, eyyum kuvvetlerine kar· hastanesinin bombard1ma-
~~}'~.~ip ve idare ettigi manevra nma dair olan haberleri 

u zaferle neticelendi. ~ 7 nci sahifemizde okuyanuz 
(l>evam1 13 iincii sahifede) 

~llgoslav ba$vekiline 
Suikasd te$ebbi.isi.i 
~LJhalif bir m0bus 3 el ate~ 
~tti, kur~unlar bo~a gitti 

't 
"C>sJ 
~ avya ba~vekili M. Stoyadinovi~ 

L • .' eiir d 

ka hakkmda izahat verecekti. 
Batvekil kiiraiiye ~lkmca muha
lif mebuslardan Armudovi~ gU.. 
rultii yapmaga ba,Iamitbr. Reisin 
t iddetli ihtar1 · iizerine Armudovi~ 
cebinden hir ruvelver ~1kamut 
ve M. Stoyadinovi~e doiru ii~ el 
a tef etmittir. Kur,unlar kimse
ye isabet etmemittir. 

· Bu hadise mecliste biiyiik bir 
heyecan uyand1rm1f, celse tatil 

· (Devamt 13 iincii sahifede) 

~~~~~:~~ 
! . 
~ Eski Kag1thane 
i alemleri 

Yazan : Ahmed Refik 

Ba~vekil diin 
gel di 

Adliye, naf1a, maliye 
vekilleri de bayram tatilini 
ge~irmek iizere geldiler 

Batvekil lsmet Inonu ve adliye 
vekili B. $iikrii Saracoglu diin aa
hahki ekspresle Ankaradan gel
mitlerdir. Bat-vekilimiz Perapalaa 
otelinde k1sa bir miiddet istirahat 
ettikten aonra Dolmabah~e aara· 
y1na giderek Atatiirke miilaki ol· 
muftur. 

(Devam1 13 iincii aahifede) 

lzmirde haydut
luga kalkz~an 3 
ki~i yakalandi 

Deri tiiccan Davise tehdid 
mektubu gondererek 

478 lira istemi~ler 
Izmir 6 (Aktam) - lzmirde 

haydutluga kalkitan ii~ kiti ya. 
kalanmitllr. Bunlar Hiiseyin, 
Mustafa, Abbas admdad1r. Bu ii~ 

{Devamt 13 iincii sahifede) 

Bedava segahat 
etmek istemi~ 

Gizlendigi sahanhkta 
uyuklarken a~agi dii~tii, 

iki ayagi kesildi 

o~ giin evvel $ark demiryolla
rt hattmda $erif adh bir gencin 
ayaklarmm kesilmesile neticele
nen bir kaza olmuttur. Heniiz 22 

{Devam1 on iic;i.incii sahifede) 

Cicek, meyva, 
sebze, kumes 

Bahi;;e m erak1 b izde p elc eski
dir. Apart1man hayah b ah t;; e ile 
ugra~maga imkan biralcmamakla be
rah er clan evinin hahi;;esinde i;;i
t;;ek, sehze, hatta kumes ha> unlan 
yetii t iren pek' i;;ok merakhlar vardir. 
· H em bunlan memnun et mek • 
. hem apartlmanlarda t;;it;;ek yeti~tir
mck usullcrini gostermek iizere 
b u haftadan itib"aren yeni h ir k1-
's1m a1r)yoruz. Bu k1s1mda umum 
i;;ifc;.ile ri a lakadar cdecek zirai ba
hislctr de bulunacakti r. 

'lJ \> a 6 (Akfam) - Batve
e h . . 

~i ar1c1ye naz1r1 M. Stoya.di-
S bugiin mediate dit politi· 

Her haf ta cumartesi giinleri 
n~redecegimiz bu k1smi 6 nc1 • 

Sekizinci sahifemizde okuyunuz , ) sahifemizde okuyunuz. 
"!!!!!!1!!!~!!!!!!!~!'!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!'!!!1!!~!!!'!'!!!!!!1- "' = - = 2!!!£2!'1~!5!!!!!' !;ft~ 

K0<;01{ 1LANLARl1'UZI 
okuyunuz! 

0 sUtunlarda lstedlginlzl 
bulmak lhtimall ~olctur 

Telefon : 24240 (!dare) • 24249 ( Tahrir) - 24248 ( Matbaa) - 20113 ( KJi~e ) 

Fenerbah~e 6 - Altay 2 
Giine§ 2 - ~ankaya 2 
Bayram1n ikinci gUnU 

yap1lan ma9lar 9ok 
heyecanl1 oldu 

Giinc~ • <;ankaya ma~tnda heyecanla bir dakika 
[ Mai;m tafsilab dokuzuncu sahifemizde spor k1smmdad1r. ] 

Sulh te$ebbi.isi.i 
H~be~ imparatoru ~zla~ma teklifini 

kabul etti, fakat ltalyan1n cevab1 
hakk1nda bedbinlik var 

· Edenin petrol ambargosuna taraftar olmas1 
f ngiliz kabinesini . k1zd1rm1~ 

Cenevre 6 (Aktam) - Fran11z 
hariciye naz1r1 M. Flandenin tek
lifi iizerine Milletler Cemiyeti 
konseyi (on ii~ler) taraf mdan Ital
y a ve Habetistana yap1lan harbin 
durdurulmas1 ve uzla~ma teklifine 
Habet lmparatoru miisait cevab 

vermittir. Fakat, Necat-i uzla~ma 
tartlarmm Miletler Cemiyet i mi
sak1 ~er~evcsi dahilinde olmasm1 
istemektedir.. 

ltalya hiikumeti ancak pazarte
si yahut sah giinii cevab verecek

. (DeYamt on ii1tiincii sarufede) 
_..llllllHlllllUlft1111111UlllllrtltllJllUlllHllHUllllllllllllH"IHIHlltlllllll11Ulll\fllllltlllllll l l lllll11111111111hllU lllh1111UltUllllUll l1111Ul&lt1tlllllll 

Kahv~ane yasagmdan aonra : 
- Cebimden pa ra ~antllmt a~mp ka1rt~m1 gordiimt .. . 
- Neden arkasmd an ko~up tu tmadm ? ... 
- Ko?tuml.. Ko~tum amma, bir .kah vehaneye cirivudil ... 



Sahife 2 

POLiTiKA 
ltaJya uzla~ma teklifini 

kabul edecek mi 
etmiyecek mi? 

29 ~ubatta b urada ~oyle yazm1~hk : 
cCelecek hafta Cenevredcki topla nh· 
dan p etrol ambargosu degil, ltalyaya 
ycn'.den b ir aulh tcklifi ~1kabilir.> 

Tahminimizde aldanmadik. 3 mart· 
ta, Milletler Cemiyeti, Fra nsa ha riciye 

nazmnm teklifi i..izerine. italya ve Ha
be,istana harbi durdurmak, uzla~a. 

~resi bulmak i1<in ycniden ba~vurmaya 

karar vcrdi. 
ingiliz hariciyc naz1n. petrol ambar

gosu konu~ulmadan evvel boyle bir 
m i..iracaat1 kabul ctti. 

Habe~ krali Millc tler Cemiyctinin 
teklifini 1<ok jyi kar~1lad1. ltalyantn da 
bugi..in, yann ccvab verrncsi bcldcniyor. 

Mussolini, harbi durdurmaya raz1 
olacak m i? Cenevrcnin ,!eklifini kabul 
cdcrsc nc olacak, ctmezsc nc olur? 

Mussolini. tchlikeli bir ip iistiindc 
p crcndc etan bir politikaad1r. ~imdi

ye kadar kcndisinc yap1lan anla~ma tek
lifl erini rcddcttigi haldc nc istcdigini. 
ncyc raz1 olacagm1 biili a1rik1ra s0yleme
mi, tir. <;iinkii hiir b ir taahhiid altma 
g:rmeden imkanlar dahilindc v,p.ziyettcn 
istifade ctmck istiyor. Vaz)yetc gore, 
H ahe,istandaD bir kan' toprak alma· 
dan sulh yapabilccegi gibi. biitiin Ha
b~istnm da istiycbileccktir. 

Onun i~n. bu dordi..inci.i uzla~ma 
t cklifine de DC cevet> ne de ~bayir> 

d iyecektir. Sadcce ~unu soracaktir: 
Harbi d urdurur ve konu~aya ba~lar
eak DC gibi fartlar dahilinde sulh ya

pacag1z) 
Mllctlcr Cemiye ti, d aha oncedcn 

he,Ier ko mitesi tarofmdan y ap1lnn tek
life henzcr prtlar sunaealc, bclki de 
Ncgiisii, son maglubiyetlcri hatnlatarak 
b irnz daha fazla fedakarliga sevkcde
cektir. Fe k.at, halya, son zaferden 

magrur oldugu i1rin bu prtlan kabul 
etmiyecek, en a,ag1, bugi..in i{!gcd ettigi 
yerlcri isteyccekt.ir. Negiia de buna raz1 

olmnyacakhr. 0 zaman. Milletler ~
m iyeti petrol ambargosunu latbika 
m ecbur klilacakt1r. Bunun oniinu almak 

ic;ind;r lti Fransa, bu son sulh tcldifini 
kabul e tm esi ic;in Romada s1k1 tc{ebbiis
lerdc bulunuyor. 

ltalya, bu teklifi de reddeden5c 
petrol ambargosuna Fransa da engcl 
olm1yacak, vc belki ltalya Milletler 
Cemiyetind eD c;ckilecek, Almanya • 
F ransa budutlanm tekeffiil eden Lo
karno rnisakm1 y1rtacak, F ransay1 Al
manya knrv1smda yalmz birakacak.tir, 

Fak•at, Habet harbi daha uzun surc
cegi i1<in, petrol ambargosu ltalyay1 da
ha fazla Slk.ifhracaktu. 

Eger Franaa, daha oncedcn Musso
lininin fikrini hususi Surette ognnme• 
d en bu sulh teklifiru yaph isc lngiltere 

He anlafrnlf olmas1 irok muhtemcldir. 
Aksi takdirde hem lta\yayi, hem Mil
letler Cemiyctini m\ifkiil vaziyetc 10-

lta.n bu teklif, ancalt bir aiyasi gaf tn. 
Y ahut Mussoliniyj faka bashrmak ic;in 
yap1lm1ftlr. 

Fran.as, nc lngilterc, ne de Millet
ler Cemiyctini f eda edemez. 

Mussolini bu aon firsatt ka~mr, sul
bii kabul tmezse istikbal hndisi i~in 
c;ok mc.;huldi..ir. Bununla beraber, ka
bul edeceginc ihtimal vermiyoruz. Mus

ao1in1nin kabul cdccegi fattlan Mil
letler Cemiyeti teklif cdemez. Politikac1 
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Japon • 1syan1 
Asileri muhakeme 
iQin bir askeri mah
keme kuruluyor 
Tokya 6 (A.A.) - Imparato

run batkanhganda toplanma:kta 
olan hususi konsey bugiin huau1i 
bir askeri mahkeme tetkiline ka· 
rar vermittir. Harbiye bakam
nm b~kanhg1 altmdaki bu m&h
keme 26 tubat isyanma ittirik 
eden zabit ve askerleri muhake
me edecektir. Bu husustaki ka
rarname derhal netredilmit ve 
meriyet mevkiine girmittir. 

Salahiyettar bir membadan bil
dirildigine gore, imparator hassa 
birinci f 1rkas1mn yedinci top~u 
alaymdan ve ii~iincii piyade ala
ymdan 1400 zabit ve asker bu 
uyaa ittirik etmi9tir. 

AK$AM 

( Bu Sabahki Telgraflar 

Stalinin miihim beyanat1 
lki harb tehlikesi kaynag1 var: Biri 

uzak §arkta, Oteki garptad1r. 
Japonya, Mogolistan1n istiklalini kasdederek tecaviizde 

bulunursa Mogolistana yard1m edecegiz. 
Moskova 6 - Bir Amerikan ga

zetesine beyanatta bulunan Sta
lin, demittir ki: 

- «Son Japon hadiselerinin 
Uzak ~ark vaziyetinde ne gibi 
tairi olacag1 hakkmda bir fey 
1oylemck timdilik miikiildiir. Va
ziyet sarih degildir. 

Eger Japonya Mogalistamn is
tiklilini kasdederek bir tecaviizde 
bulunmaga karar verirse, biz de 
Mogoliatana yard1m edecegiz. 

Japonlarin Ulanbatur'u itial 
tetebbiiaii Sovyet Rusyan"1n filen 
hareketc g~esini intac edecek
tir. 

Japonlar Mogolislan hududu
na asker y1gmaya devam ediyor
lar. Fakat timdilik hudutta mii
sademeler tevlid edecek hi~bir 

Yunan harbiye 
nazzri ~ekildi 

M. Sofilis meclis 
reisile secidi 

Atina 6 - Askeri bir dikta

tOrliik kurmak isteyen miifrit fi

kirli Yunan zabitlerile disiplin

den ayr1lmak istemiyen k:anunper

ver zabitler araundaki miicade

le harbiye bakani general Papa

gosun istifasile neticelenmittir. 

Harbiye naz1r1 general Papa· 

gos ta miifritlerin taraf m1 tutu· 

yordu. Kral, miifritlerin talebi

iii k:abul etmeyince harbiye naz1n 

general Papagos istifas1D1 vermif, 

kral da i1tif anameaini kabul ede
rek miistakiller fnkas1 rcisi ge

neral Mctak1as1 barbiye nezareti

ne tayin eylemittir. 

Mufritlerin erkimndan olan 
harbiye miistef&rl general Platise 

de azle muadil olan uzun bir 
mezuniyet verilmit, Atina merke:z 

kumandam azledilmif, askeri 
diktatorliige onayak olmak isti-

yen yiibek ve kii~iik riitbeli 15 
zabit tevkif edilerek tecrit edil
mitlerdir. 

Anelaartitos gazeteaine gore 
miifrit zabitlerin makaad1, Veni
list ve cumuriyet~i f1rka reisleri
ni oldiirmCk ve ukeri bir dikta
torliik kurmakti. 

Atina 6 - Yunan meclisi bugiin 
a~ild1. Kralc1 partilerin namzedi 

Bojiksin ald1g1 137 reye kall1 Ve

nizelist partiai batkan1 M. Sofuli1 
158 reyle media reisligine a~il
mit-tir. 

Lublan1n muhtariyeti 
Kudus 6 (A.A.) - Alman ba

ber alma biirosundan: Yedi Liib
nan mebu:su, f evkalade komiser 
B. do Martel ile Liibnan cumur 
batkan1 B. Eddeye verdikleri 
bir muhtira ile Liibnanin tam muh'
tariyetini, Fransa ile bir ittifak 
muahedesi akdini ve Liibnamn 
Milletler Cemiyetine girmeaini ia· 
temitlerdir. 

tefebbiis goriilmiiyor.» 
Stalin, muhabirin Almanya ile 

Lehistan arasmda Sovyet Ruaya 
aleyhine bir aakeri tetriki mesai 
hazirlanmakta olduguna dair sor
gusuna kar,1 da demittir ki: 

- «Tarih gosteriyor ki. bir dev· 
let diger bir devlete kart• harbet
mck ister ve bu devlet te komfU 
olmazsa, ona hiicum edebilmek 
iizere hemhudut olan devletin top
raklarma girmege ~ahtir ve bunu 

Almanya 1914 te Fransaya hiicum 
i~in Bel~ikay1 istila ettigi gibi ya 
zorla elde eder, yahut ta yine Es
tonya topraklarmdan ge~erek 

yiiriimek i~in yapbg1 gibi bunu 

ckredi, ile elde edcr» .. Almanyanin 
maluadma eritmek i~in hangi hu· 
dutlari intihap edecegini bilemem. 

F akat Alman ya ya «kredi ile yol 
verccek memleketler pek ala bu
lunabilir.» 

Harp, hi~ beklenmeyen bir an· 
da ~1kabilir. Esasen bugiin harp
ler ilan edilmez sadece batlar. 

Bence harp i~in iki merkez mev· 
cuddur. Biri Japon mmtaka11nda 
ve digeri de Alman mmtakasmda. 
Bu ikiainden hangi1inin daha teh
likeli oldugunu soylemek miitkiil

diir. Fakat tehlike her ikisinde de 
mevcuttur ve her ikisi de hareket 
halindedir. Bu bathca iki harp 
kaynag1 yanmda ltalyan - Habet 
harbi bir mukaddimeden batka 
hir tey degildir. Ancak fUra11n1 
kaydetmeliyim ki, Uzak ~kta:ki 
harp kaynag1 bugiin i~in en ziya· 
de f aaliyet gosterendir.» 

Son dakika Ni~anlzsznin 
karde~ini oldiirdii 

Almanya Ren Kaytn babast da ojlunu 

havzas1 hakk1ndaki <>Idiirmek i~n kendisine 
yard1m e~ 

hiikiimleri de bozdu · Izmir 1 <Akfam> -Tire kaza-

Alman generallerinin 
muhim bir toplant1s1, 
Fransa ve Befcikaya 

teminat verilecek 
Pari. 7 ( Alqam) - Almanya, 

Ver•ay muahedesile Rm havza.si· 
nin a•kerlikten tecri.di hakkmdaki 
maddeleri ile Lokarno andlC1fn1a· 
sinr le•heJiyor. Almanya hiikiime
ti, ba miina.sebetle, galip devlet
lerle kendw arannda hakuk mii
savaluu iade ettiiini beyan ettik
ten sonra Almanymun garp hu
dudlari laalJmula FranMJ ile Bel
~kaya icab eden ·teminati verme
ge hair bulanduiunu beyan et· 
mektedir. M. Hitler bugiin Rayih1· 
tag medinnde soyliyecegi nutuk
ta Almanyamn bu kmanni teyid 
ve ilcin edecektir. 

Dun ak,am Alman ceneralleri, 
M. Hitlerin riya&eti altinda mii
him bir toplanti )'apmqlardtr. 
Toplantula Alman harbiye bakani 
ceneral Fon Blomberg de bulun
mu1tur. Ren havzanndaki. Alman 
poli• lruvvetleri, orduya raptedil .. 
miftir. 

Boks ma~lar1 
Galatasarayh boksorler 
Ankarada galip geldiler 

Ankara 7 (Aktam) - Galata
aarayh boksorlerle Ankara boks 
kliibii boksorleri bu gece Halke
vinde kart1la§hlar. Galatasarayh 
Necmi, Hilmiyi dordiincii ravund
·da, kii~iik Kemal Salihi ikinci ra
vundda nakavut ettiler. Galatasa· 
raydan Mehmedle Fahri rakiple-

Tine sayt hesabile galip geldiler. 

Yalmz Ankarah Biirhanla Galata

sarayh lhaan berabere kaldilar. 

••nin Burgaz koyii cin.rmda bir 
cinayet olmu9, Siileyman admda 
bir delikanli tabanca kurtunile 
oldiiriilmiittiir. Tahkikata gore ci
nayetin sebebi Lir Jaz meaelesidir. 
Siileyman; bir k1zla nitanh idi, 
fakat tnz1n agabeyisi deveci Dur
muf; Siileyman1 begenmiyor, nip
m bozmak istiyordu. 

Bu yiizden aralarmda ~ikan 
kavgada Durmut Te kaym babu1 
Mehmedin birle~rek, Siileymam 
oldiirdiikleri ceaedini gotiiriip k1-
ra b1rakhklan anlat1lm1thr. lkisi 
de tutulmuftur. 

M. Lavalin bir sozii 
Memleketimizde bilhassa 
gen~ler aras1nda infial 

uyand1rd1 
Eski Frans1z batvekili M. La· 

Tai Pariste ~tkan bir ~ecmuamn 
muharriri ile konutur ve Fran
sanm dahili vaziyetini anlahr
ken: «Beni bir Turk kafas1 yeri
ne koymak istiyorlar. Halbuki mil
liyet meselesinde yanihyorlar. Ben 
Tiirk degilim Auvergenat (Over
niyah) yim» demittir. 

M. Lavalin bu sozleri memle
ketimizde, bilhassa gen~ler ara
smda fena bir teair yapmithr. 
M. Laval gihi bir ka~ defa baf• 
vekillik ebnif, hariciye naz1rli
gmda bulunniut bir zatm durup 
dururken tiirkliik hakk1nda tah
kirac!z bir lisan kullanacag1m 
ummuyoruz. Bunun i~in, gen~li

gimizin gosterdigi hassasiyeti tak
dir etmekle bcrabcr, bu sozleri
nin yanh~ anlat1lm1t olacagmi 
tahmin etmek laz1mdr. 

Haptman icin tecil yok 
Trenton 6 (A.A.) - Nevjersey 

valisi bugiinkii duruma gore, 
Hauptman i~in yeni bir tecil miim
kiin olmad1g1m soylemi1tir. 

7 Mart 19~ 

Tayyare 
homarduman!art 
Habe~ ordular1n1n 

ozti ldugu dogru 
aegilmi~ 

ondra Ji - ltalyan Pf
yareleri Sdeui istikametinde o~ 
duiu aibi Gojjanda da tiddetli 
bombarchmanlara devam ediyor
lar. 

Somali cepheainde ltalyan kolo 
lar1 halen Negellinin 200 kilooiet• 
re kadar bah ;imalindeki Allal~ 
n1n cenubunda bulunmakta ye 

talyan u~aklar1 Abaya goliin~ 
tarkmdaki mevzileri itgal eden P• 
bet tef ekkiillerini bombard1man et' 

mektedirler. 
Londra 6 - Ras Nauibunun ot' 

Clusu miistesna olmak iizere bNiiJI 
Habct ordularunm bozuldugu "et 
ka~ma halinde oldugu haklund~ 
ltalyan baberleri Habe" hiikul1le 
tarafmdan alayla kartilanmaktar' 
d1r. 

Alajiye dogru 
Adi1 Abeba 6 - Ras Kassa 10 

Ras Seyyum ve Ras Mulugetta or
dular1 ile Uladia bolgesinden g~ 
len k1taahn diitmana hiicum et~ 
Jeri ve Alaji dagma doiru yiif\l' 
mekte olduklar1 bilairilmektedit· 

Denize at1lanlar 
Y eni deftcrlet, degil 

eski evrak imi§ 

Zin.gal prketi muhaae~ 
Cevdet Albner tirkete ait 10,c# 
lirahk bir ~ki kendi he.abll'~ 
yabrmak s~iJe tevkif edilmitti• 

$irketin eski Ayancik muhatl' 
heci1i B. Selimin de baz1 ~ 
denize atarak tevkif edildiii 1" 
lundalri nqriyat yanhtllr. B. 5" 
lim bu haber haklanda fUnI-" 
soylemistir: . "'~ 

- Denize atmak istedigim k• 
i1tlar eski Te teftit gonniif e~ 
ra1m. l9in i~inde bir yanhthk 0 

duiu anlattld1gmdan aerb. al .. ~ 
ralaldun. Esasen herkesin go 
oniinde kig1t atmak kendin~ 
korkanlar1n tevc11iil edeceg: 1' 
hareket olamazda. 

lzmirde f•rt111S 
~ Izmir 6 (Aktam) - Bui 

1'•' saat on yediden sonra ortahk .. ~ 
rann•f, firbna ~1km1,hr. Bir "!1"" 
det sonra tiddetli bir yoiid' ~ 
batlam•fhr. Y agmurun f id de~ 
yiiziinden nehirlerin tekrar tafJI' 
amdan karkuluyor. 

Re~id Galibin mezan11' 

ziyaret e' 
Ankara 6 (A.A.) - B~~' 

Ankara Halkevlikri Halke~J ;' 
toplanarak yiizlerce Halkevh J• 
zarhga kadar gitmitler ve ot•

1
,

Dr. Retit Galibin, C~nk1n .•~1/J 
v1 Sami Colg~enin, dit tab1~1 tlr' 
R1za ~nkayamn ve .'8:1'at?-:.at ,(I 
niirref1k Ahmet Nunnm oiei 1 

• l l .k JiOl m ziyaret etm•f er ve ~e en , 
mutlard1r. 

Bayram_n_e-~e-li ge~~!il 
Kurban bayram1 iyi haY• '1_ 

"de neteli g~mitti&. HavanaJI ~ 
netJi olmasi yiiziinden ba ,,,. 
yerlerinde ~ok kalabalik vard~·--' 
~ok kimselerde Adalara, Sol 
ve kirlara gitmittir. 

Bir kamarot ihtis~rdl 
mahkemesine verl ft"~ 

Memleket haricine ha111 a 
1
,,1' 

~1karmaktan su~lu Celio adh 1-'jl' 
yan vapuru kamarotlar1ndaJJ eit 

k• • • ib ahke111 1etta se 1zmc1 bsaa m 

ne ~erilmittir. 



~art 1936 

~MDAN AK$AMA 
1· 
~~.R.~yad safas1 
d Kozde bir « Y alova saf a st• 
'·
1
. ~irndi bizim sporcular1m1z 

0 •tn • 
d P17ad safas1 ~1kh. F akat 
~ a bizdcn ~1k1yor. Galiba 

taf tan yiikselen teessiir ve 
e aesleri uf ak bir intibaha 

1p k olrnuf ki timdi bu saf an1n 
dt·aY1tlar altmda yap1lacaj1-

ll' ottada bir rivayct donii· 

~l,.L 0 
• ak k • tt ~aya tftir ebne 11te-

~ lllu~bakada en az befinci 
,. ler1ne dair bir taahhiitna
i~'<:eklennif. Bunlar1 gonde
"llr 'I t<:1 erden de guya taah· 

~~ .. ahnacakmtf ... 
• '

0zlerin hi~ bir pratik kiy· 
~ltlad1g1na bak1hnca, etraf· 
b· &elen itirazlart susturmak 
•r taktik karttsmda bulun

~ llza ihtimal verebiliriz. 
~i"ii sporcu falan miisabaka-
~ o].... b · · l b"l" · e .. ·••azsa etmc1 ge e 1 1r1m 

~ tozu kapah bir taahhiitnl\· 
tt'tb'l' 1 tr? Bunu vennege kal-
d hir sporcu ciddiyetle hi~ 

•k ar degil demektir. Miisaba
\d a~ kif,i giriyor? Giren adam· 
~=ieri nedir? Bunlan bilme
"'abakada kazamlacak SI• 

~ lahrninine imki.n var m1dir? 
~da donen bu rivayet sahih 

"k .'Usul ger~ekten tatbik olu
tse, itin bir hilei •. eriyeye 

thllznak istendigini zanneden
~~~ "ermek 1zhrari has1l olur. 

1 d'cufardan taahhiitname a
~ 1~elim. Bunlar da olduklari 

11 hulamad1lar. Bota giden 
f ~ &eri ahnacak m1 zanne· 
~'.~? Buna imkin var mt? 
t~~rden banka garantisi ta· 
t ,

1hnesi ise biitiin biitiin haya

~~r. Kart1hg1 bankaya tev
t 1Yen bir meblag i~in ban· 
~antisi tedar.ik olunabilir 

\Ill\ . 
' 

1~in, hen zannediyorum 
t~-· f "d tm ... 1nat ve masra 1 o e e 
~111?\1 biriai taka olsun diye 

tt1kal'm1thr. Y abut apor ve
~\rrupa safas1na pek diit-· 

'tosterenlcre sebep olduk-
~taf1 odetmelidir fikri do

~ 1 Yolda if ade edilmek is· 
~ •tir. Y oksa bu tasavvurda 

lt.dar tatbik kabiliyeti bu
~; l" 
l.,l" &1 muhakkakhr. 
:~tesiz yap1lan bu tiirlii ha
~ l'irt Illasraflart miisebbiple-

i... ~lliin ettirilmekle memleke
"ltf· 
~I' 1?e vurulmu' olan darbe-
~ ~f1 olunm1yacagt fiiphesiz 
t" \>rupaya boyle eglence he
~llderenlere bir kerecik ol
~rar1 odetmek onlan ~ok 
~ davranmaga se,·kedecegi 
\ ~ ~ketin feref ve haysiye

k •ayede kurtar1lm1, olur. 
,,~irn eglence heyetlcri b6-

~h •Porculanna bir eglcn
~trnekten kabil degil kur

Al,amca 

AK$AM 

!;ElliR HABER~ER.i ] 

Kiimiir depolar1 
M. Prostun fikri 
alznmadan karar 

verilmeyecek 
lstanbula gelen iktisad vekaleti baf 

mi.i~vjri Von Porten KurUyCfmcden 
kaldmlacak olan komur depolan hak
kmda tetk.ikatta bulunmu~tu. Miitavir 
Anadolu sahilindc hir ka(; ycr j~in not 
alm1~tir. Bunhi.n iktisad vekalctine bil

dirccektir. 
Vekiilct belcdiyenin fikrini ald1ktan 

sonm karar vercccktir. Belcdiye ka
nunu mucibince tchre ait her ti.irlii tc
sisatln ycrleri ~ehir planilc tayin cdilc
ccktir. Binacnaleyh plan1 yapacak mii· 
tehass1s M. Proatun miitalaas1 almma
d;m bir karar verilmiyecektir. 

Baz1 alakadarlar komiir dcpolarmm 
Umurycrinde yap1lmasm1 tavsiye ct-
mi~lcrse de Von Porten bunu dogru blu

mam1~t1r. 

Sigara kag1d1 ve toton ka
~ak~1hg1 yapan 4 ki§i tutuldu 

Sigara kiig1d1 vc tiitiin kar;ak~1ltg1 

yapmnktan sur;lu dort ki~lik bir ~cbe
ke Ercnkoyiinde yakalanarak dokuzun
cu ihtisas rnahkemesinc verilmi,tir. Sur;

lulardan Ali vc Kemal tevkif edilmit
lcrdir. 

Ol~ii sahtekarl1g1 
T ahkikat bitti, evrak 
mahkemeye veriliyor 

Olr;ii sahtckarhgt etrafmdalci aratttr
malnr sona crrnittir. 

iktisad vckileti teftif heycti rel51 
B. Husnii Yaman ve mi.if ctti~ B. Kam• 

mn bayram olmasma ragmen tahkikat 
evrak1 iizerinde ~ahprak aualleri .ka.ti 
aurette tcsbit etmitlerdir. 

Evrak. yarm mahkemcye vcrilecck

tir. Ol~ler miifet~ligine tayin ed'lcn 

banka memurlanndan B. Bedri ~chri

mize gel~ ve i~ ba,Iamittir. 

Denizyollar idaresinin Avr;opa
ya gonderecegi talebe se~ildi 

Dcnizyollan idaresinin Avrupaya 
gonderecegi 6 talcbenin jmtiham ya
p1lm1" vc tctkik edilcn imtihan evrak1-
na nazaran Miinip Tebi, Zckii Ba~

kurt, Biilcnt. Hiiscyin Dcmir, Miibin Fcrit 

·vc Mehmcd Basri kazanmtfttr. 
Bu alh talebcdcn iic;u inf&iye miihcn

disligi tahsjJj ir;in Berline, digerleri de 
rnalUnc tahsili i(;in Miinihc gonderjlc
ceklerdr. Bunlardan batka kaptanbk 
staj1 i~in yiiksek serili dcniz ticaret 
mektebindcn birincili.kle mezun olan Ad

nan gonderilccektfr. 
----~ 

l§lklart sondurme denemesi 
Bir kai,r ay evvcl Bcyoglu tarafmda 

tayyare hiicumuna kar,1 1~1klan son
durme denemesi yap1lm1ftL Ge9en giin 
viliiyette toplanan gazlardan korunma 
komi9yonu biirun fdire {lamil olmak 
iizcrc ilkbiaharda bir umumi denemc 
yapmaga karar vcrrni,tir. 

Karar vilayct taraf1ndan liiikumete 

bildirilmi\Jtir. Gclecek e.mrc gore bu 
umumi dcne.mcnin tarihi tesbit edi
lecektir. 

~ ~ <:::::> <::::. 

Ishak pa~a 
Miitehass1s ilk i§ olarak 
buran1n pian1n1 yapacak 

fstanbulun en giizcl ycrler:inden biri 
Sultanahmedin arkasmdak.i lshak.pa~a 
acmtidfr. Biiyiik y.angmdan sonra bu

rada gelifi giizel in~at yap1lm1tt1. Bc
lediyc aon zamanlarda bu inpah dur
durmu~. ycni bina yap1lmas1 j~n riihsat 
vcrmemege ba~lam1{1hr. 

$ehrin plant itanzim edildiktcn Bon

ra bumda in,aa.ta ba~lanacakhr. 
Belcdiye buradaki arsa sahiplcri· 

nin uzun muddct bcklerncmeleri ii;.in 
miitehass1sm iptida bu ycrin planile mc{l
gul olmas1m kararlaftrrmttit.Jr. 

lshakpa~ada bahr;eli, vma ·tarzmda 
evlerden miirekkep bir m~halle tc~ili 
diifiiniiliiyor. -----

Sahte re~ete ile morfin 
tedarik eden kadm 

Sahte rcc;ete tertip etmck suretile ~c
Jzanelerd en morfin tcdarik ctmcktn 
suc;lu baynn Seza dokuzuncu ihtisas 

mahkemesine verilmi{lti. 
T1bb1 adlice .yap1lan mii{lahede nc

ticesinde kadmm rnorfinc iptilas1 gec;ti
gi, normal bir hnlde bulundugu tesbit 
cdilmi!ltir. 

Kad1n hakkmdaki hastane raporun
da su~u morfinoman olmaktan ilcri gc
lcn ruhi bir zanf halilc i,lccligi ileri 
siiruldiigi.inden sur;un yap1ld1g1 s1rada bu 
noktanm varid olup olmad1g1 tibb1 ad-
1ice tetk.ik edilmektedir. 

Ruhi zaaf sabit goriiliirsc ceza eh-
1iyetinc tesiri olacaktir. 

Di~~i mektebi 
Di§~iler yaln1z fakirlerin 

tedavi edilmesini i§tiyorlar 
Di? tbipl~ri cemiyeti heyeti son 

toplanllsmda zengin baz1 kimselerin 
paras1z tcdavi ii;in d~r;i mektcbinc mii
racaat etmelcri rncselcsini gori.itmii~tiir. 

Cemiyct mekteptc yalmz fak.irlcrin 
tcdavi edilmesi ve mcktep kliniklerin
dc yap1lacak i,lerdc Avrupada oldugu 
gibi altm ycrine giim~ kullan1lmas1m 

temin etmck iizerc lcfcbbiislCl'e girif· 
mcge karar venni~tir. 

Ccmiyet namma s1hhat ve kiilti.ir 
bakanbklanna miiracaat cdilcrek vaz.i
yetin bu karara uygun bir hale gctiril
mesi istcnilmi~tir. <;unkii di~lcrini ha
ric;tc tcdavi ettirebileceklcrin mektcbc 
gitmeleri bir c;ok di~ hekimlcrini m~
kiil vaziyete diil}iiriiyor vc tnlcbcnin is
tifadesini de tahdid ccliyor. 

Trikotajc1larm moamele 
vergisi 

T riko taj cilar muamclc vergisi itiba
rilc diger sanayi rniiesseselerindcn farkh 
muameleyc t:abi tutulmamalan ic;in hii
kumete miiracaata karar vermi~ltrdi. 

Sanayi birligi Tcisi B. V.as1f bu itle 
me~gul olmak iizerc pazartesi giinii 
Ankaraya gidecektir. 

Daiml fotograf 
mUsabakam1z 

Bun a aid resimler 4 iincil sahif emizde 

Ba.J" Amca,.a gire ... 

Flory a plijt 
/ptida soyunma 
gerleri zslah 

edilecek 
Flol'}'ada bu senck.i deniz mcvsimine 

yeti;;mck iizere yap1lacak. tesiaat j(;in 
~chir meclisi knrarile tahsisat kabul 
edilmi,ti. Mccl.it;in ltaran tasdik cdil
mck i.ize.rc hcmcn daruliye vekaletine 
gondrilecektir. 

Vekalct, tahsisahn biit!;;eyc girmesi
ni tasdik eder etmez belediye Florya• 
~ in~aata ba~layacakt1r. Vakit dar ol
dugu i~in .bir k1s1m in,aat miinakasa 
ile <legil, cmanet ve pazarhk suretile 

ihale edilcccktiT. 
Burada ilk yap1lacak it. c;ok eski ve 

iptidai bir h'alde bulunan plajm so
yunma yerlerini asri ve muhafazali bir 
l!eklc sokmaktan ibaret olacakttr. 

Ekmek fiat1 ucuzliyacak mt? 
Onumiizdeki pazartcsi &iinii toplana

cak olan belediyc ckmek komisyonu 
yenidcn on be~ gi.in i<;in ekmek narh1-
n1 kararlal}tnacaktu. 

Bugday fiatleri gec;en haf ta da dii~
tiigiindcn ckrnek f iatinin on para da· 
ha dii~cccgi muhnkbk gori.iliiyor. Ge
~en sef er francala fialler.i ipka edil-

. t" B d f francalamn da biraz nu~ 1. u c n 

ucuzlamaSJ ihtimali vard1r. 

lki sarho~ 
Sokakta otekine berikine 

sark1nbhk ederlerken 
yakaland1lar 

Hamal Bahacddin ilc iark.ada~ Cc. 

mal, bayram miinascbctilc kafay1 bir 
pare; a f azlaca r;ekerek onlerinc gel en 
herkese laf atmaga ve sata~rJ'Wlia ba~la
m1~lard1r. 

Bu s1rada oradan ger;me'kte olan 
Rizeli Hiiscyin ve Niyazi iki aarho~un 
kendilcrinc laf atmasma vc sata~masma 
tiahammiil cdemiyerck kavgaya giri•

mi~lerdir. 

Biraz sonra j~ dovii~e intikal etmi~. 
Hliseyin ile • iyazi Bahacddini sag ko· 
lundan, Cemali de elinin iki yerinde:n 
anla~1lm1yana bir aletlc yaralam1~lard1r. 

Yarahlar Ceniahpa~ hnatanesine kal

dmlm1{1. HiiBeyin ile Niyazi yakalan
m1~hr. 

Anonim §irketlerin senelik 
toplant1lar1 

$ehrim.izdclci anonim ~rkctlcrin se
nelik toplanttlannd!a. lktisad velC.a.lcti 
namma bulunmak iizcrc ~ehrimize gelen 
miifetti~ler pazartcs;i giiniinuden itiba
ren c;ali,maga baijlayacaklardir. 

Mufetti!iler m11rtm sonuna 'kadar top
bnularda bulunacaldardn. 

Dort inegi ka~ak 
sokmak isterken 

suretile 
yakalanda 

Salahaddin adb biri muhacirlere ait 
muafiyet hak.kmdan istifade etmek SU· 

retilc dort inegi giimriik rcsmi verrnc
den mcmle.ketimize ithal ederkcn ya

kalanmJltir. 
Salahaddin kac;a1tc;1hk eu~le sekir 

zinci ihtiaas rnahkemesine verilmi,tir. 

Sahife 3 

TiY ATRO TENKITLERI 

Faust'un temsili 
Dekoru bir tarafa b1rak1rsak, 

iislup ve mizansen bak1mindan 
yamlmit oldugumuzu itiraf ile aO
ze ba~hyacag1z. Oynanmadan ev• 
vel mutlu bir hadise olacag1ni 
~and1g1m1z Faust temaili bu mev• 
simin izmihlal serisine ilave edil· 
di. Jstanbul .$ehir tiyatrosu 9ahe
serler lahdine bir taheser daha 
gomdiik. Faust acaip bir iislupla 
oynand1. Eger bu tar:zin kiiltiir 
noktai nazarmdan bir f ayda11 var 
idise, ders kabilinden mahdut bir 
ziimreye, yiiksek tahsil gen~ligine 
bir iki gece paras1z gosterilmeliy
di. Bunun i~in de terciimenin kuv
vetli hir fair kaleminden ~1km1f 
olmas1, Faustu Muhsinin, Mefis· 
toyu J. Galibin, Margeritay1 Ne
yire Neyirin oynamas1 laz1md1. 
Boylece bir felsef e ve edebiyat 
ornegi sahnede canland1r1lm1~ o
lurdu. 

Faust halk nazarmda ancak 
«'eytana uyan adam» d1r. Bu iti
barla kendini yad1rgahr. Faus
tun felsefesi vazih dcgildir. Bu ha· 
k1mdan duygular11mz1 okfayamaz. 
Seniha Bedri nihayet Gote lcadar 
biiyiik bir fair degildir, lisanile 
halk1 hayran edemez ve metne 
sad1k kalmarak yap1lan bugiinkii 
terciimesi de kalabahga hitab 
edemez. 

!?u halde, seyrettigimiz iishipla 
F austun sahneye konmas1 halk1 
istismar etmek demektir. Faustun 
biiyiikliigii f elsef e ve manzume 
kuvvetidir. Bu yok olunca geride 
melodram yakalari kahr. Tiyatro 
seyircisi bu melodram kolpolari· 
nm basitleri dururken, bulan1k bir 
fclsefcnin girift edebiyahna kar1-
•anlar1n1 kavramaz ve yar1 anla
d1g1 on dakika siiren bir tirad1 
dinlemek i~in de be' dakika ka 
ranhkta beklemege tahammiil et
mez. Etmemekte de hakhd1r . 

~J(.~ 

Faust biz de ancak bol musikili 
ve bol ~.ark1h oynanmahyd1. Ma
demki donen sahnemiz yoktur, 
mademki halk1 karanhkta beklet
mege mecburuz, hi~ degilse perde 
ac;1lmca cantm s1kmamahy1z. Boy
le olacak sanm1f hk. 

Bunlarm hi~ biri olmad1. En de
gerli istidatlar1m1z gen~ 1anatkar· 
lar, kendilerinin de anhyamad1k
lart sozleri halka anlatmaga ~a
h,ttlar. Okunmak i~in degil, bes
telenip soylensin diye yaz1lmtf 
olan giif teleri miiziksiz in~ad et
tiler. ~aheser musiki par~alanmn 
parodilerini dinledik. Hem Faust 
old ii, hem seyirciler ... 

Temenni edelim, ki bu birders 
olsun da, bir daha boylc tecriibe
lere kalk1t1lmasm. Istanbul ~ehir 
tiyatrosu tecriibe tiyatrosu olmak· 
tan ~ikmahd1r. 

Selami lzzet 

,:::::, o~B 
~~=========~======~~~====================±======================~~~~========.1 

~eniki halkin rahatt ve bir - Nas1I}... • . • Kendini iskeleyc vcya tramvay ... Nihayet 49 uncu dak:ilmda l 00 - Peki am ma. kurnazhk bu nun ne-
~d t\ kazanc1 dii~i.iniiliiyor. o B. A. - Dinlc de anlatay1m: Steak duragma diar atiyorsun I. .. Elin de men- ki~lik bir tramvay geliyor ve ir;eri gi- resin de} 
~()~ll c;ok araba vcya i.'\lpUr c;1- bir yaz giinu, ogle vakti r;ar,1, pazar dola,- dil. bir yandan terini ailiyor, bir yan- riyorsun. 0 kadar ~ok heldcdiktcn B. A - ·~te biitiin kurnazhk bura-

\ Yolcu ta~1miyorlar bay m1{1, bayanm bir sipari'llini aram1~1ml... dan saatc bak1yorsun: Yanm saat gc- sonra tramvay sana bir ana kucag1 gibi da bay1m: Vapura. tramvaya oylc has-
i\.' )' orgunluktan ad1m atacak halin yokl (;.iyor... 45 dakika gci;jyor, ortada bir emin, vapur bir ku~tiiyii do{lek gibi ra· retie biniyorsun ki frcn vcya uskurla-

......._ Miicssesclerin kurnaz11gm· harcke.t yokl hat gcliyorl nn bozuk olma.k. ihtimali aklma bile 



Sahife 4 AK$AM 7 Mart 1~ 

Zahire borsasznda •tw~~L?llilD
bayram giinleri de A~AMm:U:vs~~:;: giiniin 

7 Mart 936 Cumartesi (TURKeE) 
A Z A K ~ o lfil ~ 1nii1 a~ u lfil di ©l 

TiVOLi CAMBAZHANESi (TURK~t) 
~Q[l§l/dz tstanbul - 18: <;aykofski • Senfon.i, 

19: <:'ocuk saati (Hikayeler) Mesut Ce
m.il, 19,30: <;ocuk musikisi (plak), 

Bu Tiirk~e filimde goriilmemi~ varyeteler, heyecanh ve fevkalade suk numaralan, a~k ve maceralar 

ileveten: I N G i L i Z A J A N I 
Borsa ile devlet demir 

yoflan aras1nda 
ihtilaf <;1kt1 

' Bayram miinasebetile biitiin res
mi daireler tatil edildigi halde Ti
caret ve zahire borsas1 a~ik kal
mittlr. Tatil kanunu mucibince bu 
miiessesenin de bayramda kapan
mas1 icab ediyordu. Fakat Devlet 
demiryollar1 idaresile borsa ara· 
sinda ~ikan bir ihtilaf buna imkan 
b1rakmam1,hr. 

Mesele s.udur: . 
Devlet demiryollari i§letmesi, 

bayramm yalmz birinci giinii ta
til yapacagm1, bayramm diger 
giinleri Haydarpa,aya gelen va
gonlann botaltilacagm1, bu iti
barla sahipleri miiracaat etmiyen 
mallarm depolara konularak ala· 
kahlardan vagon ba~ma 24 lira 
ardiye iicreti ahnacag1m borsaya 
bildirmittir. 

Bunun iizerine borsa idaresi de
miryollar1 i'lehnesine ba'- vuTarak 
bayram esnasmda ~ah,mamn ta
ti) kanununa ayk1ri olacag1m ifa
ret etmi§ ve tatil yap1Jmas1m iste
mi~tir. 

Haydarpafa demiryollar1 ida
Tesi, umumi miidiirliikten ald1g1 
emirden bahisle buna muvafakat 
etmemit.tir. Borsa idare meclisi bu 
vaziyet karttsmda alakah tacirle
rin zarara ugramamalar1 i~in hay· 
ramda borsay1 ac;1k hulundurma· 
gave borsa memurlanm mesai sa· 
atleri harici olarak ~ah,hrmaga 
mecbur olmutlur. Bu yiizden bor
&ac1lar bayramda istirah<".t edem&. 
mi~lerdir. 

Ancak mesele bununla kapan
mtf degildir. Ciinkii tilccarlara ait 
vagonlarm gijnii giiniine tahliye-
1inde 1srar eden demiryollan idare
•inin diger hazt miiesseselerin mal
lan haklunda tatil kanununa uy
gun bir tekilde muamele yapbg1 
liaklnnda ~kayetler vaki olmuf
tur. Borsa idare meclisi sah giinii 
toplanarak bu vaziyeti goriitecek 
ve lazun gelen tefebiislere girife
cektir. 

Bir ~ok horsacilar orla<Ia va
gonlarm ~abuk OOfalblmas1m icap 
ettirecek hir vagon buhran'i mev
cut olmad1gm1, bu itibarla Hay• 
darpa,aya gelen vagonlarin bir 
ka~ giin bekletilmesinde hi~ bir 
mahzur bul~nmad1gmi, nitekim 
relen maim azhg1 ve borsada mu
amelelerin durgun ge~mesi de bay. 
ramda iatil yapmaga hi~ hir engel · 
olmad1gm1 gosterdigini soyliiyor
lar. Diin bugday fiatler inde on pa
ra dii,me ka.ydedilmi.,tir. 

Guzel sanatlar akademisinin 
y1fdonomo 

Giizel Sanatlar akademisinin kuru• 
lu,unun 5 5 inci yddoniimii sah giinii 
ak,am1 akademi binasmda kutlulanm1,
tir. Y1doniimii miinasebetile o gece 
giizel hir halo verilmi~ ve sabaha ka
dar eglenjJmi~tir. 

Nobetci eczaneler 
$i~ll: Nargileciyan, Taksim: Bostan• 

ha~mda lstimad, T epeba~mda Kinyoli, 
J°'aTlaba,mda Nihad, Gala ta: KaptilSi, E
m.in R1dvan, Em.inonii: Bah~ekap1da Salili 
Necati, Kas1mpa,a: Merkez, Haiskoy~ Halk. 

Heybel.iada: Halk, Biiyi.ikada: Merkez; 
Bakukoy: lstipan. Sany.er: Biiiyi.ikdere 
A.9af. Tarabya, Y en.ikoy, Emirgan. 
Rumelihisarindaki eczahanelcr, Aksa· 
ray: Sanm, Be~ikta~: Nail, Oskiidar: 
Selimiye: Kadikoy: O~ler ve Sokirya· 
dis, Fener: Hiisameddin, Samatya: 
Emin Rid van, ~ehr,emini: A. Hamdi, 
Karagiimriik: Mehmed Fuad, Alemdau 
&,ref Ne,et, Ku~iikpazar: Yorgi, ~eh· 
2adeba~: Ibrahim Halil, Beyljl.z1d: Ce· 

.mt. 

20: $an: (Bayan Karaka~ tarahndan) ' 
K A Y F R A N C I S ve L E S L I H 0 V A R D tarafmdan bOyOk heyecanh drartl· 

Soprano • Piyano Tefakatile, 20,30: , ..... - Bugftn 
Stiidya orkestralan, 21,30: Son haber- T ainemas1nda iki gUzcl film birden gosterHmektedir. . c 

Andre Bardi'in .- KONTOBLIGAV 
ler, Saat 22 den sonra Anadolu ajans1- MUMYALARIN 
n1n gazetelere mahsus havadis servisi T A N 
verilecektir. •• 

operetinden I 
PARA KIRAL 

GEORGES M;L TON rt 
Ankara - 19,30: Miizik hakkmda N 

konu\11'1la, 19,45: Hafjf miizik plak ~--· 
baveten : MIKE MAVS - Yeni f o:x: 111 . 

neiiriyat1, 20, l 0: Ajans haberleri, 20,20: 
Karpi~ ~ehir lokantasmdan nakil (or
kestra.). 

8 Mart Pazar 

Istanbul - I 2,30: Muhtelif plak ne~
riyat1, 18: Dans mus.ikisi (plak), 19: 
Haberler, 19, 15: Haf.if musik.i veya 
retransmission, 20: Sigan musikisi, 
(plak), 20,30: Sti.idyo orkestralan, 21: 
Eminonii Halkevi gosterit kolu, 21,45: 
Son haberler, Swat 22 den sonra Ana
dolu ajansm10 gazetelere mahsus ha
vadis .servisi verilecektir. 

Ankara - 19,30: Ankarapalastan 
nakil (orkestra), 20: Sporcu konu~
yor, 20, 15: Kar1~1k plak ne~riyatt, 

20,25: Ajans haberleri, 20,35: Karpi~ 
~ehir Jokantasmdan nakil (orkestra). 

BudapeJle - 20,30: Jia.ckobi"nin 
«Maedchen Markt> opereti. 

ROMATiZMA AIRILARINIH 
DURMASI 

Romatizma agns1 ilk hia...edildigi za
man, adialeler. yahut im.afsallarda sert• 
lik hasil olunca. ugu~turmamak ~artile 
Slona'i& Lin.im'ent si.iriinliz. Sloan's Li
niment cevelam demi uyandmr, agn
yan adalelere y.eni kan getirir, marazm 
dogrudan dogruya miivellidi olan kan 
terakumiine le.air ederek izhrab1 im• 
ha eder. Ugu~turmaga liizum yoktur, 
i;;linkii Slo.an' a Liniment derhal niifuz 
eder, 1s1tJr ve agnyi teskin eder. Kii· 
i;;.iik bir ,i~esi uzun miiddet devam eder 
ve idarelidir. Umum romatizma ain· 
Ian, Jumbe.go, aiyatik. arka' agnlan, 
burkulma ve umumiyetle mafsa.I agn· 
Ian ve nevraljiler i~n Sloan"a Linimenti 
tecriibe ediniz. 

Sl(l)AN'S 
( I N I M E N T 

Alqamm fotograf amat.Orleri i~ 
tertib ettigi daimi fotograf miisabaka.· 
amm bu baftalri neticesi: 

(Portrelenlen) t numarah res. min 
~ . - ,. 

-

MELEK 
SiNEMASINDA 

KLO-KLO MARTHA E66ERTH'in 
laheseri BUyUk operet filmi 

~1.r.:11! ... mJl--mEll!l!!Blm:!lm_ .. __ Bugiin 11 de tenzilath matine (A~ K y 0 L Vl 

JAMii C'AO'llY 
IUI t lllfll.I•' 
Pit• POWH' 
JOAN 8lONDUL 
FIANK McNUOH 
OUY Kla&ll 
l~I~ OOltNIHY• 

Bugiin 11 de matine 

13 Cuma ak§amt saat 21 de 

MUNiR NURETTiN 
ve A R K A D A I L A R I tarafmdan Siae:nanuzda 

Bir defaya mahsus olmak iizere · 

BiR KONSER VERECEKTiR 
Biletler §imdiden sablmaktad1r. 

HARRY BAUR 
Emsalsiz G 0 L E M filminde 

Batil itikatlara inanan, muhabbet ve himayeye muhtac; ve hllfJ 

Bub~:~~SOMiRdSJNEMA~iNJJ) 
7 MART 

CUMARTESI 

llaveten: PARAMOUNT JURNAL ve canh resim]er 

h~nb~ Be~dlye~ ~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
~ehir'lYyiltro.su ,. • Hazulammz I . . Pek yakmda: 

Gllodll.z eaat H de 

<;ocuk tiyatroau 
111111111111111 Y I L D I Z Sinemas1ndB 

8Dlmiyen GOCUk 
Saat 20 de 

111111111 Yarasa 
TE~EKKOR 

Sehrimizin tantnmlf avukatlanndan 
lsAK TARANTO'nun vefab buebile 
cenue merasimine ittiri.k veya beya
na taziyet Jijtfunda bulunmUf olan bil
ciimle zevata en samimi ,ukranlarmuzm 
ibliima mubterem gazetenizin tavassu• 
bmu rica eyleriz. 

Miiteveffa Isak Taranto ailesi 

Davet 
8 mart 936 pazar giinii 1aat 11 

de Beyoglunda Panaiya kiliaeain
de Dimitri K. Ai:tcopulos ruhuna 
ithaf ~ilmek uzere yap1lacak di
ni merasimde biiti.in do1tlar1J!1n 
hazll' bulunmaai rica olunur. 
Merhum~ pederi K. An~opuloa 

.. filminde biitiin Parisi ziyaret edeceksiniz. --~ 

T E ~ E K K R Cemar Nadir ~ 
Karikatur Alburrt:, Esbak dahiliye miifettifi Bay Kamik 

Virtanesyan'm vefab hasebile cena.ze 
merasimine iflirik ve ,ahsen veya tab· 
riren beyaru taziyet liitfunda bulunmUJ 
olan muhterem zevata ayn ayn teJek
kiire teesaiirii:miiz m8.ni oldugundan en 
bar te,ekkiirlerimizin ibJi.gma ga:zete
nizin tav.a.ssutunu rica ederi%. 

Miiteveffa Kamik Vitanesyan ailesi 

Cumuriyet geni;;ler mahfelinden: 
Mahfelin aenelik kongresi 8/3/936 

paazr giinii .aat J 0 bu~ukta Beyoglun· 
da ~umur.iyet Halk Part:W Beyoglu 
lt~e: kuragmda. Mahf el merkezinde 

toplanacaktir. Mahlel uyelerinin bu 
toplantiyai gelrnelerini d.ileriz. 

Mevcudu tiikenen « Cernal ~ 
Karikatiir AJbiimii » tekrar ~ 
rak sab~a ~1kanlm1~br. :M !II 
Ahmed Halit k.itaphanesinde bl.I 

Fiati 50 kuru~tur. 

Dai mi f otograf 
miisabakam1z 

uJu'bi Samaun n.iiEu$ miidiirl~giinde Ra .. 
21P Seven.can birincil.iii - 2 numarah 
rennin aalu'b~ Smnaun ziraat bankasm• 
da Ahmet ~anal ikinciliii- -

'(Peymjl.ardan)· 3 nwnara.& resmin 
~bi, Ankara erke.L; li&esinde Oiuz 
Ozde, birinciliii - 4 numarah resmin 
.sahibi., Ankaradai Atilla caddesindo 
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DV$0NCELER -
$ehir ve Bahar 

·~~------~------~~-
Bahann geli~ 11ehirde belli olmuyor. cak. ve biz: 
Bahar, \!chit kap1larmd11n, re~, - ltte yaz geldi, Cliyecetiz. 

k 1· d "b' Bn' tek boyui ve bir tek. tesiriyle 01:usuz ve idaresiz; bir uman g1 i 

Ritiy0 r. sehrin ditimda uc;auz bucakstz uzanip 

~Chirdc oyle bir kahn, kaba, &ert ~iden k1., ofehrin ic;inde parc;a par<;a bo• 
~Zg:ilerin ackillerin ve boyalann ikala- liinecek ki biz: 
balig1 v~rd

0

1 r ki bu devlerin ehengin- - K1~ geldi, diyclim. 
Qc b h . l . 'b' . cklcru· .. ini Bahar, "ehrin irinde kendini goeter-a ann oya l' en g1 l c;1c; r- T r 

Jar1· meg~ e kalkii•sa, komik bir hale diiter itetrniyoruz. T 

~ehirde yalmz yaz ve kif yatiar. gibi geliyor bana. Utangac; Tenklcri, 111• 
Asfaltlar ywnu~yacak., taflar kiza· kilgan 1hkhg1 ve fairane scslcriylc ha-

tak, Yap1lann damlan arasma soluk har; kaflan c;.atik, agnlarla kivranan, 
ltiavi bczler gibi gerilcn gok parc;ala- homurdanan \lehrin ic;inde liizu~euz 
l'tnden c;ig bir lflk yangin1 gozleri ala- bir 9eydir zatcn. Orban Selim 

'-•m""j'~;;;;;;z;;;;'"oo'"w"•-

~ ~ ,~~? 
Hapishanede doguracak 

23 iya,mda bir kadm, hizmctinde 
~lundugu kadmm 2 I lngiliz liras1 kiy· 
l'llttindeki elbise vc c;amaf1rlarm1 c;al
~ tohmetile Londrada poli.a rnahke
!llCai huzuruna c;1kanlm1ftlr. 

)(~d1ni yakahyan dctcktif Berridge 
dell\i•tir ki: cBu gene; kad1n evl.i olma
l!tb halde yakmda anne olmak iizere
dir. Kendisi fakir oldugu ic;in bir has
lanedc dogurmak imkanm1 bulamaym· 
~ hapishanc hastancsindcn istifade ic;in 
llltltaad1 mahsusla bir hinnzhk yap· 
ll\1't1r.> 

Kad1n su suretle miidafaada bulun-
lliuptur: · 

d tParam yoktu, ii\' gorecek halde de 

1 
t~\dim. Gidecek bir yerim de yok

ll . .,> 

d liakim lcararm1 verdikten sonra ka
ltia demi~tir ki: 

- Sizin hakkm1zda yapabilcccgim 
lt11.. k 
., 1Y1 ~ey Bizi, ~ocugunuzu dogurma 
~c sonra da kafi dcrecede kuvvet top-

}'abiJmeniz i~in uzunca hir miiddet 
"~ hapishaneye gondermektir. 
b Dogurmak uzere bulunan kadmlara 
o.krnak i~in hnpishanede laz1m gelen 

~rlibat vard1r. Sizi alt1 aJy rniiddctlc 
ilf>ishaneye gonderiyorum I> 

Yavai konuiunuz ! 
londrada botianma mahkemesindc 

'-h.it olarak dinlenen bir gen~ k1z c;ok 
~buk .. .. 1 d .•. · · bk · · Iii soz soy e 1g1 J!;-m ma emc re1si-

ll ~u ihtarma maruz kalm1,: 
.1.-..... T asavvur ediniz ki Hollivuta gi
~1:i-
~ 0 raunuz, sinema y1ld1z1 olacaksm1z 
1.~ iyj konusursamz haftada bin lngiuz qr • 
\. ilai kazanacaksm1z. Bunu di.i~iinerek 
11: haf tad a bin lngiliz lirns101 goz oni.in
d tutarak ... Yava~ konu~unuzl Bura
~' liiyet cttigirniz davada yavaf ko
'-~~ak altm degerindedir. Benim haf
' a bin lira kazanmak ihtimalim ol· 
l<l di~1 halde fimdiki gibi daima yava~ 

11
Uturum, siz de benim gibi yapmizl 

San kar 
~ 't riyeste civanna san kar yagdt. Bu
t1:1 haber alan pek c;ok seyyah .snn kan 

rll'lege kostu. 
~laat • k · · d·~· IA tii mer ezm1n ver 1g1 ma umata 
ft, bu kara eahramn kumu itanfm1' 

l\ 'liizgarla ta T riyesteyc lta.dar gelip 
ta y -agm1, ..• 

~ Tarcas Tukas 
it~lonyada hrtil yiyen milyonlarca 
~ Yardir. Arnerika baglannda da 
A. bot 

ttieriJcada ekinlere muaallat olan 
-ta iyiyen milyonlarca an var. Po-

l~ larlalannda. da zararl1 ha~erat bol. 
lllcmleket ~jf~ileri 11ralannda an

t, Polonya Amerikaya ainek, 
eri1a. Polonyaya an gondcriyor. 

~ Baba ogul 
~di. ~hur Gandinin oglu dinini degi'

& Katoltk oldu. 

ttd~ hia.beri Ganru bizz.at halka haber 
1
' Ded' k" ........ I I. 

~·.._, Btitun di.inya katoliklerinin istck-·•11z· 
dd 1 anlamalan laz1md1. Bu mu-

es vaz.ifeyi oglum i.istiine ald. 

J Oien Japon naz1rlart 
.:~on ihtilalinde kntlerulen Japon 

11 rin1n .asil olduklannt zannetme· 
I• taYet m"t h A ]" d ll. u evaz1, atta uzumun an 

" A.l'l'\?1litcvaz1 aile c;ocuklariydi. 
~~ lral S it b' ~ T k h . Fak· a a 1r U!agm, a a 1.1~1 

ir hir dekoratoriin ogluydu. 

Kuvvetli bir adam 
Jngiltercde f cvkalade kuvvetli bir 

adam var. cDeyli EkspreS> gazetesinin 
verdigi malumata gore bu ad am S 2 lik 
bir deste oyun kagldm1 - paket haunde 
olarak • on altt parc;aya yirtabiliyor. On 
santimetre uzunlugunda bir c;iviyi eli ile 
hir tahtaya be! aantimetre derinligine 
kadar sokuyor. 

Dahas1 var: Boynunun etrafma hir 
ip gec;iriyor, bu ipin her iki ucuna iic;er 
adam var kuvvetlerile as1hyor vc kuv· 
vetli adarn dimdik durabiliyorl Bu ha
rikulade adam1 bir marifeti daha: Kos· 
koca, bir piyanoyu ve piyanoyu c;alan 
1adam1 kaldmyorl 

Gazetenin baz1 karileri bunu miiba
lagaya hamlettiklcrini bildirmi~ler; ga
zete idarehanesi de yazdtklarmt teyid 
ederek bu dev kuvvetindeki lngilizin 
adresini vcriyor. Kariler arasmda me
rak cdcnlcr bulunur vc belki kendisine 
mektup yazar miilahazasile biz de bu 
adresi tekrar ediyoruz: 

Al Murray, 20 of Leslie - Fileshire. 

Yuz ya~ma kadar ya§amak 
Macaristan e1hhiye nezareti herkesin 

yiiz ya~ma kadar ya~ayabilecegini iddia. 
ediyor. Bunun ic;in Macaristanda 90 
iya,mdan fazla olanlar arasmdit. bir an
ket a~acak ve soracak: 

1 - Ana ve babaniz kac; ya!mda 
old ii, hangi hastaliktan > 

2 - Giinde kac; sigara ic;ersiniz > 
3 - l,tahaniz, gormeniz, i~itmeniz, 

naf1znmz nc merkezdedir> 
4 - Kac;ta yatar, kac;ta kalkarsm1z> 
5 - Ne 4c;crsiniz ve ne mikdar ic;er

ainiz > 
6 - Ne yersiniz > 
Celecek cevaplardan yiiz yt.~ma ka

dar ya!amanm sun meydana c;1kacak
rn1, ..• 

Nasyonal sosyalizm 
Hitler emretti: 60 ya,m1 gec;en her 

vatanda! hahralanni yazacak. Bu ha· 
tiralar rnahalli evrak hazinelerinde ~
lanacak. Tam 50 sene bu dosyalara 
kimse cl siirmiyecck... Elli scne sonra. 
merakhlar bu hatiralan okuyacaklar ••• 

Bu Alman tarihine hizmetmifl 

Ressam y1ldmm 
Bir eve y1ldmm diii}iiyor. Elek.trik 

tel.inden kay1p mutfaga geliyor ve mut
faktaki aynaya ~arp1yor ... Fakat ayna 
kmlm1yor ... 

Hadiscden sonra bak1yorlar, ayna
nm iistti.nde, boylu boyunca bir onnan 
ve onnanm kenannda ~ic;eklerl ... 

Bilmem soylcmege hacet var mi, ha
d.ise Amerikada oluyor. 

FroydOn 80 inci y1I donumo 
Avustul")'a, psikanaliz rnucicfj buti.in 

diinyaca me~hur Froydi.in 80 inci yaldo
ni.imi.inii kutlulamaga haz1rlamyor. 

Bu miinasebetle kend.isile gori.i~en bir 
muharrire demi, ki: 

- Siz mefhur adam ncdir bilir misi
niz > .. Aacaip bir mahluktur. Nerede ise 
panayirlarda le!hir edilecckler. 

Dogrumu? 
Frans1z aktrisi bayan LiU Pons Kalifo

rindda bir filim c;evirdL 

Filimi c;evirmck i!;-in I I 0 projcktor 
kar~i.emda durmu~. Osti.ine giydigi elbi
seler stcaga ancak I 0 dakika dayanabil
diginden, filimdc giyecegi clbiscleri alt
!ar kat yapllrm1!lar. 

Filim bittikten sonra aktris :.irtilm1! 
ve ... 2 buc;uk kilo cksildigini .Oylemi,t. 
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Istanbul giimriik-Geceleyin karanhkta 
lerinde zslahat ••th• b• b "' 

Ecnebi dil bilenler staj mu 1$ Ir ogu,ma 
icin Avrupa gumruk
lerine gonderilecekler 

Giimriikler umumi miidiirii B. 
Mahmud Nedim ve Istanbul giim· 
riik bat miidiirii B. Ali Kemal diin 
Ankaradan gelmitlerdir. 

B. Ali Kemal Istanbul giimriik
lerinde yap1lacak ida ri ISlahat 
hakkmda vekaletten lalimat al
m1,hr. Bu islahat tedrici surette 
yap1lacakhr. ~imdilik kadroda e
sash bir degitiklik yap1lmayacak
hr. Ecnebi dili bilen giimriik me
murlanmn ku1m k1S1m Avrupa 
giimriiklerine gonderilerek staj 
yaphnlmas1, boylece giimriik te .. 
kilihnm kuvvtlendirilmesi karar
latbrilm1thr. Bu maksatla yeni 
biit~eye tahaisat konulmutlur. Sey
yahlara aid giimriik muameleleri
nin ~ok kolaylatbr1lmas1 alakah
lara bildirilmittir. 

Suriye hududunda yolcularm 
giimriik muamelesi i~in vakit kay
betmemeleri maksadile hududun 
iki tarafmda miitterek giimriik let· 
kilah kurulma11 muvafik goriil
miiftii. Bu giimriiklerden Suriye ta
raf mdaki Meydamekbezde, Tiir· 
kiyedeki giimriik ~obanbeylide o
lacakhr. Meydamekbez giimriik bi
nas1 inta edilmittir. Cobanbeyli 
giimriik bina11 yap1ldiktan sonra 
bu husuata f aaliyete g~ilecektir. 

Dam1zhk boga 
Bulgaristandan 80 boga 

satin ahn1yor 
Sofya 2 (Ak,am) - Bulgaris

tandan dam1zhk gen~ 120 boga 
satm almak i~in buraya bir Turk 
heyeti gelmittir. Heyet, Tiirkiye 
Ziraat vekaletinden 'gonderilmittir. ' 
F akat Bulgaristanda boga ihract 
kanunen menedilmit oldugundan 
hiikumet, gelen Tiirk heyetine an-
cak 80 boga aablmasma karar ver
mittir. Tiirk heyeti, ~umnuya gi
dip Kabiikde hiikumetin hayvan 
yetittirmekte oldugu ahirlarda ted
kikat yapmaktad1r. 

Hayvanlar se~ildikten sonra pa
zarhga giritilecek ve bir de muka· 

vele yap1lacakhr. 

Munir Nureddin 
konserleri 

Memnuniyetle haber ald1guni• 
za gore k1ymetli ve sevimli artist 
Munir Nureddin oniimiizdeki haf
ta i~inde iki konser verecektir. 
Bunlardan birinciai 10 mart 1ab 
aktam1 saat dokuzda Kadikoyijn
de (Hale) sinema11nda, ikinciai 
13 mart cuma aktam1 aaat dokuz
da ~hzadebatmda Ferah tiyatro
sunda verilecektir. Miinir Nured· 
dini dinlemek ve yiikaek zevk 
duymak istiyenler bu f1rsatlardan 
iatifade edeceklerine fiiphe yok· 
tur. ............. ,, .. ,,,,,, .............................................. "''-'"""""_.,_,_, 
ANTlMANYETIK BIR CEP VE KOL' 
SAA T SAHlBt OLMANIN MENF AA Tl 

Antimanyetik olma.yan en iyi bfr aa
atin bile kuvvei miknatmyedcn mu· 
tcessir olup ayannm bozulduguna biliT 
mi diniz> cREVUE> saat Fabrihlan, 
kendi icadlan olup en son terakk1yatl 
fenniyeye tevfikan ittihaz edilen lem· 
salsiz mctodlar sayesinde irnia.l ettiti 
antimanyetik aaatleri en bi.iyiik mik.
natis kuvvetindcn bile rniitcessir olmaz, 
ne ayan ne de i~lemcsi bozulmaz. Bir 
c;ok fabrikalar, snatlerinin kuvvei mik
natisiyeden ari oldugunu iddia ederler. 
Fakat, lsvic;rede, No~tel saatc;ilik Res· 

mi Laboratuarlan tnstik 'Ctmiflerdir ki: 
Y ALNIZ cREVUE> SAA TLERi HA
KiKA TE..\1 ANTlMANYET1KTiR. 

cREVUE:> snatleri truunm1~ saatc;i
lerde satilmaktad1r. 

Umumi sah~ deposu: Istanbul, Bah
~ekap1 Te.f han I inci kat No. I 9. 

Kendisine yiiz vermiyen kad1n1n 
evine girmek isterken kad1n1n 

kocas1 meydana ~1kt1 

Zavalll koca, b1~akla 8 yerlnden yaraland1 

Sinekli 1 (Aktam) - Korkah 
koyiinde evli bir adamm ba,ka bir 
koyliiniin kar1sma satatmak iste
mesi yiiziinden bir cinayet olmuf· 
tur. Koy halkmdan Kamil seneler
denberi evlidir ve birka~ ~ocuk ba
ba11d1r.. Kamil koy ahalisinden 
Mustaf amn karmna goz koymut 
ve bir ka~ defa hissiyabn1 anlat
mithr. Fakat kadm kendisine yiiz 
vermemittir. 

Bet alh ay evel Kamil sokakta 
Mustafanm kar1sma tecaviiz etmek 
istemif, bunun iizerine it mahkeme
ye diitmiittii. Bu hadiseye ragmen 
Ki.mil kadmm arkas1 ura kotmak
tan vaz ge~memit ve Mustaf anm 
evinde bulunmad1g1 bir 11rada eve 
girmege karar vermi,tir. 

Birka~ gece evvel Mustaf anin 
evine yaklatarak pencereden i~e
risini gozetlemege ve miinasip bir 
f1r1at kollamaga batlamitllr. 

Kimil, pencereden evin 1~1n1 

gozetlerken Mustafa kan11 ve ~o
cuklar1 ile ocak batmda oturarak 
~ay i~iyorlard1. Bir arahk Mustafa 

batm1 ~evirerek Kamili gormiif, 
Kamil goriildiigiinii anlaymca ka~· 
Mlfhr. 

Biraz sonra Musti\fa, kahveha-
neye gitmek bahanesile evind.en ~·k· 
m1f, f akat evden aynlmayarak bah
~ede 1aklanm1tbr. Kamil, gece ya
rISma dogru, tekrar gelerek pen
cereye yaklatm•f, odamn ii;inde 
Mustaf ay1 gormeyince kap1y1 ite
rek eve girmek istemittir. Bu 11-

rada Mustafa 1akland1g1 yerden 
f1rlayarak elindeki demir 1opay1 
Kamilin kaf as ma vurmut rakibini 
yer devirmittir. Ki.mil, bu darbeye 
ragmen yerinden kalkmif, b1~ag1-
m ~ekerek zavalh Muataf an1n 8 
yerine saplam•tbr. 

Mustafa oliim halinde bulunma-

sma ragmen Kimili altina alarak 

bogmaga ugratirken, boiutan iki 
erkegin bagr1tmalar1m duyan kom· 

tular, yetiterek ay1rm1tlardir. Mu .. 

tafa oliim halinde hasteneye kald1e 

r1lm1,, Kamil de yakalanarak Si
nekliye getirilmittir. 

Basin kurumu balosu 

Salondan bir goriinii~, iktisad vckili CeW Bayar, vali vc belcdiye reisi 
Muhiddin Ostiindatm masalan 

Ba11n kurumu baloau bayram1n ikinci giinii aktam1 Maksim salon
larmda verilmittir. Baloda lkbsat vekili Celal Bayar, vali ve belediye 
reiai Muhiddin Oatiindag, bir ~ok mebuslar, sef aretler erkamndan 
bir ~oiu ve lstanbulun giizide aileleri bulunmuttur. 

Balo ~ok t1.ezih olmuf ve aabaha kadar ~ok neteli ve eglenceli va· 
kit g~irilmil!-tir. 

-K•IDIUlffllllAlllll•llHlllDllllllN•M•m•m•i:""'1""""Z111rm11n11n11L11111m111111""""mmm•"•"'":;~;;;.~;""'"'-

""1 Chfo:::~e 
benizslzlik lcln y.:go\nc deva hnl il..ip eden SIRU""'P DE"(;•!•L·r,T" p• • ..., 
Enmuntahipclibbatara!mdanterlipcdilml~tir. u A U.:. ' I • ·--.J 



Sahife 6 

Apart1man balkonlann1 
pencere kenarlar1n1 
~i~eklerle susleyiniz 

Apart1manlarda ya§i1yanlar 
neden ~i~eklerden ve \, 1 

ye§illiklerden mahrum 
kalsinlar? 

Apartmnnlarda ya~1yan kimseler, 
bahc;eden, tabiatin, biitiin giizelliklerine -
maUk, nef.:a kokulu ~QCklerinden, ye~il
liklerinden mahrumdurlarl. Bu ihtiyac;
lan kabil oldugu kadar temin ic;in, apar• 
timan balkonlanni, geni~ pencere ke
narlanm, muhtelif c;ic;elderle siislemek 

laz1mdir. 
$ekil I boyle bir apart1man balko· 

nunun c;ic;eklerle nas1l siislendigini aos• 
termekted.ir ..• 

Boyl'"e, balkonlarda yeti!jecek c;ic;ekle· 
rin mevs.ime gore sec;ilmesi, koklerinin 
derin gjtmeyen, yay1lan cinsinden ol• 
mast ve renkler arasmda bir nisbet go· 
zed.ilmesi, yani, aynt renkte ve cin.ste 
olmay1p tiirlii, tiirlii renkte olmas.na 
dikkat etmek laz1md1r. 

- Apartunanlannda balkonlan bu
lunm1yanlar, pencerelerin d1~ kenarlann• 
dan da istifade .edcbilirler .. 

~ekil 2 - 3 de gosterildigi tarzda ya
p1lan kasalara, muhtelif cins c;ic;ekler 
ekmekle, insanlar, bedii oian ihtiyac;la· 
nm bu suretle tatmin etmi~ olabilir1er. 

- Pencere kenarlanna konac.ik c;.i· 
c;ek kasalan ~u tarzda yap1labilir ... Yal
niz, apartlmanl•ann d1~ pencere ken<iT
lan meyillidir, ~ic;ek saks1lanru buraya. 
oturtmak biraz zor olur; bfoaenaleyh, 

konacak c;ic;ek kasalan yerinin ufk1yeti 

temin etmek .icap eder. 

~ekil 2 - 3 de gori.ildi.igii ve 00 barf· 
lerile gosterild.igi tarzd·~. pencere kenar
lanna takozlar ve bunun iizerine de cB:. 
tahtas1 vazedilir. 

00 taJcozian c~ekil 3:i> de goriildiigii 
gibi, A noktaamdan, pencere c;erc;evesi· 
n:n kasasma, yivli vjdalarla tespit e&
lir, bu suretle c;ic;eklerin ek.ilecegi K cri
~ek kasas1 lrnnur ve mlhlamr. 

<;i<;ek kasalan ekseriyetle tahtadan 
yap1lir, c;iinkii: Oiger malzemeden yapl· 
landan daha haf.if olur. Balkonun ~elL

line ve V'<lziyetinc gore tahta Jcasalan 
uydurmak kabil olur. 

Tahta kasalar, ic;indeki topragm ha
raretini muhafaza ettik.leri gibi, d1~an• 
daki sogugu da topraga vermezle: ~e 
aynr zamanda toprag1 da daima nemli 
tut3rlar. 

Tarif ettig~miz c;iQek kasalan bir t>tiar• 

bmandan digerine goc; edilecegi nazari 

itibare almarak, bunlar, daimai portatif 
olarak, yiv li vjdalarla tutturulurlar ••• 

- Kasalann boylan hir metre, dcrin· 
tkleri 0,30 eantim geni~likleri 25 • 30 
aantim olabilirler. Tah~ntn kahnl1g! 'da 
4-5 santim olmahd1r. Giizelce macun• 
lay1p boyanma.s1 faydahdu. 

Balkon ~1tek kualanna, eaksilanna 
konacak topralc, iyi hazulanm1~ funda 
kestane, bahc;e toprag1 olacalhr. Funda 
taprag1 bulunmazsa, yaprak veya gi.ibre 
criiriintiiaii ve biraz da kmruz1 toprak vc 

I I 

<;ii;eklerle siislenen bir aparbman 
baJkonu 

~ekil 2 ve 3 : Pencere kenarlannda 
yap1lacak tertibat 

ince kumdan yap1lm1~ kan~1k topraktan 

konur. 
Bu kasalara elcilecek ~ic;ek cinsle· 

rin.i diger bir yaz1m1za buak1yoruz. 

AK~AM'1n 
Ziraat miitehass1s1 

Karilerimizin suatlerine 
cevap verecek 

(A~AM) m ziraat miitehasslSl 
her nevi zirat bahislerine da.ir soru
Lacak suallere cevap vermeye ha

z1rdu. 
Gonderilecek mektuplarin iizeri

ne (<;ilwe mahsus) kelimelerinin 

ilivesi laz1md1r. 
Okuyuculanm1z her balta bu sii~ 

tunlarda ziraate ait miiteaddit ya
zil&T okuyaca.klar ve miitehus1aum
Zla. aorduJdan meselelcrin cevapla

nnl bulacaklard1r. 

Bir Ligom tavutu 

• 

CiLVESi 
. 

--- Yazan: M. Ugga<; 
Elena azictlc geri c;ekilerek: 
- Bunu neden yapttn? dedi. 

Ben bu paralar1 aana yollar1m. 
- Bu bana bir hakaret olur, 

Elena. leap eden parayt Istanbul· 
da kolayca tedarik edebilirim. Fa
kat belki aenin paraya ihtiyacm 
olahilir. Vadet bana baka)'lm ... 

Elimi hafifc;e ukh. Biraz aiikUt
tan aonra cevap verdi: 

- Bana karfl pek miitfik dav· 
ramyorsun, dedL 

Hafifc;e sordum: 

- $imdi, aoyle bana, art1k gi
diyorum Beni sevdin mi? Gerc;ek
ten beni sevdin mi Elena. Bunu 
hie; bir zaman anhyamad1m hen! 

Dirseklerini dizlerine dayad1, 
almm avu~larmm i~ine ald1. Ce
vap vermiyordu. Ba~1m kald1rd1-
g1 zaman yiiziiniln goz yatt i~in
de kalmt' oldugunu gordiim. 

- Soylemek istemiyor musun? 
ded:m. 

Te/ ri'lca No. 94 • 
0 , biiyiik bir azap i~inde, sor

du: 
- Ya sen? Ya 1en beni sevdin 

mi? 
- Ben mi? Benim diinyada 

aevdigim, prestif ettigim bir ka
dm varsa o da yalniz &enain. Yal
n1z sen. tlmriim olduk~a seni unu
tam1yacai1m. 

Ac1 bir sesle sordu: 
- 0 halde beni neden b1rak1-

yorsun? 

- Bunu istiyen sensin, Elena ... 
Hem ... 

Elena kahkaha ile giildii, giil
dii. 

- Ha, evet... lsteyen benim! 
Benim! dedi. 

Ba'-m1 1al11yor ve devam edi
yordu: 

- Yalmz ben istedim bunu! 
lstaayon uzaktan lambalar1n sia

li aydmhg1 i~inde goriinmege ·hat
lad1g1 ic;in kollanm1zin biitiin kuv-

Ziraat takvimi 
Mart ayinda yap1lacak i§ler 

Tarla il}leri: Toprak i~lerinin miihim 
1biT k1snunm yap1ld1g1 bu ayda yazhk 
elcinlere aid toprak haz1rl1klan bitirilir 
ve yazhk olarak ek.ilecek bugday, arpa 
ilc m1s1r, nohud, mercimek.. llh gibi n.e• 
batlar elcilir. 

Meyva 1bah~esi i~leri: Umum.iyetle 
mart aymda aga~ dikimine nihayet ve· 
rilir. Oallarmda aytklama yaptlacak ve
ya budanacak agac;lar bu ayd.a budamr
lar. 

T ohumdan yeti~tirilecek fidanlann 
c;ekirdeklcri bu ayda yerler:ine diki\ir ve 

yap1lmas1 Jaznn gelen daldmnalar gene bu 
ayda yap1lrr. Bilhassa yafh agac;lar iize
rindeki yoaunlan ve bunlar arastna aak
lanan muzu hafeJle ve tuhllan o}diirmek 
ic;in (Poli Sulfure) denilen ve ktikiirt ile • 
kirec;ten ibaret olan mahlw aga~lara aii-
riiliir. 

Bu ayda meyva bahc;eleri giibrelenir 
ve belLenir ve hava miisaid gittigi tak
clirde bu aym sonuna dogru fidanlara 
veya a~1lanmas1 icab eden agai;lara. ka
lem a~1s1 yap1lmaya ba!}lamr. 

Sebze bahc;esi j!}leri: Yazm yenilen eeb
zel~rin tobumlianndan pek c;oklau bu ay
da yastiklara dikihn:i~ olur ve bir k1sm1 
gene bu ayda )la!}uhhrlar. Marul, ealata
hk, ispanak, maydanoz, dereotu, turp 
gfrbi tohumlar dogrudan dogruya yerle
rine djkilirler. Y a.stikhrdan yerlerine 

gotiiriilecek fidelerin yerleri haznlamr. 
<.;ic;ek. bahc;esi i~leri: <;ic;ek bahc;ele

rinde topragm haz1rlanmas1, yollarm 

temizlenmes.i, diizeltilmesi gibi i,ler bu 
ayda bjtirilir. Saks1lann topraklan degif· 
tirilir, yenilenir. 

Hammeli, menck,e giili.i, yasem.in gi
bi c;ardaga sanlan tezyinat nebatlan yer
lerine clikil:irler. Leylak ve taflanlar tez
yinat agac;lan ve yollarm kenarlanna di
kilmi~ c;ic;ekli fidanlar budanir, k1rp1hr, 
c;ic;ekli ve c;ic;eksiz tezyinat agac;lan bu 
ayda yerlerine dikilmi~ olurlar. 

Budanacak giiller bu ay sonuna clogru 

budamr ve as1lanacaklara kalem af!Sl 
l}'ap1hr. 

ileride bahc;ede yerlerine dilcilmek 
iizere yast1klan ~yir ve kma c;i~ekleri, 

beylaz ve menck,e petonya d~kilir. Zan
hak, siinbiil teber, tesbjh c;ic;egi gibi eo
ianlar d.i.lcilir. <;an c;ic;egj, gelincik, ~eb

boy, gece ve giindiiz safas1, aslan agz1, 

ate~ c;ic;egi g;ibi tohumlar yerlerine eki
lirler. 

Bag ifleri: Y eni yap1lmakta olan bag
larm dik.im i~Ierj ile eski bagb.nn bellen· 
me veya siiriilmesi bu ayda bil!irilir. Mart 
1onuna dogru budamaya ba,lamr. Goz 
kurdu olan yerlerde budanan budalda
nn etrafma macun suriiliir. 

TIJl.vuk vc an it1leri: Bu aydan itibaren 
itavuk ve hincliler bolca iyumurtlamaya 
baflarlar. Tavuk ve hincliler bu ayda 
kuluc;kaya yatmlular. Kt~tan bahara 
crikdan bu -.yda kiimesler esash bir te-
mizlige tabi tutulur ve dezenfekte edilir. 

vetile birbirimize sar1ldtlc • 
Otomobilden indik. Ben gidip 

bagaj biletini ald1m. Sanki gittik
~e artan bir fiyevr damarlan
m1 tutuf turuyormut gibi, her ha· 
rekette ellerim titriyordu. Trenin 
kalkmaama yirmi dakika vard1. 
Bekleme salonunda bir karanhk 
ko,eye ~ekildik. 

ihtiyar bir yolcunun boynunda 
bir atlu ile ayakta gezindigini, sa· 
lonun siikutu i~inde ayak sesleri
nin boguk bir giiriiltii husule ge
tirdigini hatirhyorum. 

Beyaz bathg1 ic;inde nazik ve 
ince c;ehresile bir de sor vard1. 
Bizden biraz otede kadife divan 
iizerinde oturuyordu. Bir elektrik 
lamba&t sonmii~tii. Keten gomlek
li bir adam bir masamn iistiine 
c;tkmtf, bunu degiftiriyordu. Her
kes, uyukhyarak, onu seyrediyor
du. 

Yava,~a, Elenan'in kulag1na: 
- Ah, sen benimle beraber ge

lebiseydin, dedim. 

Elena aglam1yordu' Samit, me
tin duruyordu . .Adeta bir hissizlil[ 
ic;ine dalnu' gibiydi. Yiiziiniin ya.-

Meyva bahc;esine 
dikilecek agac;lar 

nas1l sec;ilir? 
Meyva bahc;esinin toprag1 hazulan

diktan ve dikilecek meyva nevileri ta· 
yin ve te.spit .eclild.ikten sonra. bu aj;a~
lann tedarilcine sua gelmi~ olur. 

Bahc;elere d.ilcilecek gen<; agdc;lar ya 
bir senelik a~tlt bir fidan veya tac; k1sm1 
te~ekki.il etmi~ orta veya yiiksek boylu 
veya muntazam '(lekillere {ihra.n, Kor· 
don .•• ilh gibi) malik 3 - 4 ya~mda bir 
fidan olabilir. 

Bir seneLik a~1l1 fidanlar: bedelleri 
ucuz, dikilmeleri az masrafh ve kolay 
ve dikildjk(erind.e tutmalan o nilbette 

emin iseler de mahsul verinceye kadar 
ep:ce bir zaman ,bahc;ey~ beyhude yere 
j~gal ederler. Bin1aenaleyh sermaycsi az 
ve mahsul zamanma kadar beklemeye 
mutehamm.il ve bu gene; fidanlara iste
dikleri ~ekilleri verebilecek bilgiye ma· 
lik olanlar ic;in genc; fidan tedariki daha 
muvafikttr. 

Agac; bakmu hakkmdalci bilgisi nok· 
san fakat buna mukabil kafi sermayesi 

mevc.ud 'lub biran evvel mahsulunden 
i11ti1 ade etmek isteyenler j~in taci te~ek
kiil etmil! veya l}ekiller.ini alm1l! bir ka~ 
ya~mdalci ( 4-5) fidan tedarik edilme
lidir. 

Man. azam ~ekilli fidanlann tedariki 
·ekseriya c;ok pahah ol.:iuiu g:b~ bu fi. 
danlar• satin alanlann bl ~ekilleri idame 
ettirmek ic;in her sene b nl \Ta yap1lmas1 
laz1m gelen k1~ ve yaz budamalan hak
kmda bilgjleri olmalan laz1md1r. ~l 
ve ya~ bak1mmdan fidanlar bu suretle 
miitalaa edilmekle beraber mtihap edi
lecek fidanlar da umumi olarak a1an
mas1 Jaz1m gelen vas1flar1 da bilmek icab 
eder ki bunlan da biraz iSOnra g:irece
giz. 

Yalmz her ~eyden evvel ~unu soyliye· 
lim ki biiyiik masraf ve iimidlerle i~e bal}
hyan bahc;e sahiplerJnin ted'itrik edec ek
leri fidanlara her hususta itimad etme• 
leri laz1mdn. <.;ic;ek veya aga~ pazarla· 
nnda sattlan ve mctn~i. nevi, anac1 ne 
oldugu ve ne kad'llr miiddettenber! ac;1k

ta kald1g1 bilinmeyen f.idanlan Mhn al
mak, oradaki sahc1lann kendi f;danlan 
hakkmda verdikleri teminata inanmak 
mia.alesef c;ok defa nedameti int:i.c; ed'er. 
Onun ic;.in hususi fidanc1lardan fidan te
dariki icab ederse behemehal tidanlan 
yerinde gormeye, yerinde sec;mege c;ahf· 
malt du. 

Resmi miiesseselerde biitiin fidanlarm 
anac; nevileri malum oldugu i~n bu gibi 

yerlerden temin edilecek fidanlai her 
hususta Himad•a. ~ayand1rlar. 

Yalmz g~rek resmi ve gerek huSU$i 
miiesseselerden, fidanhklardan tedarik 
ed;lecek fidanlann yeti,tikleri toprakla 
dikilecekleri bahc;e toprag1 ara:nnda 
miimkiin oldugu kadar bir benzeyif 
olmas1, fidanloann tutmas1 noktasmdan 
bir ehemmiyeti haizdir. 

rtsma kadar tiilii kald1rm1f b. Mah· 
zun agz1nm iistiinde bu tiil bir 
maske gibi duruyordu. Arada bot 
1bir tebessiimle giiliiyordu. l~inden 
gelme bir hareketle gogsiiniin tit
redigi goze c;arp1yordu. Yavat ya
Vaf, ruhumdaki azab1 mahveden 
bir nevi unutmanm batJ.ad1gu;1i 
hissehnege batlad1m. Arhk 1zti
rap c;ekmiyor gibiydim. Ben Ele
nay1 pak ~ok, sevmittim, pek de
rin derin k1skanm1thm. Kalbimde 
timdiye kadar hi~ inkifaf etmemit 
bir ihtiras1 ona kar~1 duymu,tum. 

$u dakikada art1k biitiin bu aaa
detin g~tigini~ diinya.da bi~ bir 
feyin hunu telafi edemiyecegini 
goriiyordum. Elenaya bir c;ok fCY• 
ler soylemek istiyordum. Fakat 
arttlc vakit kalmam'ifh ve soyliye
cek bir kelime de bulam1yordum. 
On.iinde diz ~okmek, yahut zorla 
kendisini kollar1min araSJna al
mak, yahut hag1nnak, onun cani
ni acltmak istiyordum. Fakat 

i~imdeki yorgunlugu nas1l ezmek 
kabil olabilecegini bilmiyordum. 
Damarlar1m velveleli bir korku ile 
dolmut gibiydi. Gozlerim ise Ele-
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Ktf mevsimlnde tavu""' 
lar1 tazla yumurt1at" 
mak l~ln ne yapma111 

Tavuklar i~in ~ok faydaSJ 
goriilen bir hamur 

. fl' Fazla yumurta elde etmek ic;in, in 
hab olunacak tavuklann yumurtlaytCl 
clnsinclen olmas1 laz1mdtr. Bu maksacl.• 
en uygun, en iyi tavuk cinsleri italyads11 
memlekellim.ize gelmi~ olan Legoro t&' 

vuklandu. 
Fazla yumurtlama.ya g1danm, yeJ!I 

tarzmm da tesiri c;oktur. 

Mesela: Senede 250 - 300 yurnur~ 
yumurtlayan Legorn cins tavuklar i)'l 

beslenmed:igi, muhafazah, havadar, te' 

miz yerlerde bulundurulmad1g1 taktUt' 
.de bu mikdar yumurtay1 vereme:zJetl 

binaenaleyh bak1m, yem tarzlarmm yu' 
murtlama iizerine tesiri 4$0ktur. . 

T avuk~ulukta en biiyiik muvaffaliJ' 
··o 

Yet k1s, hemcn her mevsimde, her gu 
• ')d 

tavuklau, en soguk zamanlarda bi~ 
yumurt}atmakt1r. Fazla .yumurta aim 
i9n a!18g1daki noktalara ehemmiyet ..;et' 

mek laz.imd1r. UJI' 
1 - K1sm, tavuklann ki.imesletlini, g 

. . t' 
diiz barmacaklan mahallen s1cak tu 

maga, ~ddetli riizgarlaTdan, rutubette!S 

korumaga gayret etmeli. 
11 

3 - K1S1n tavukliara daima 11.k sU vt . ~ 

meli, yemlerini muhtelif hububat k1~ 
larile beraber asag1da tertib ettigi~ 

. t' 
hamurdan steak olarak, her cabah ..;e 

meli. ~· 
4 - Tiavuklann giindi.iz bannacll 

I b · frf' Ian, gezecekleri yer ere taze eyg1r ' 
k1s1 y1garak bunlar iizerinde e~inrne tt' 

min edil:ir. • 
5 - Tane halinde verilecek kuf" 

• ·110 
yemlerini kurumu~ ot samam ic;erisl .• f 
atarak e~nmelerini hareket etmelefl"' 

temin etmek. 1' 
6 - Kurutulmus yonca. hrfil, J>a1'

1 • . t 
samam keza aUa. samamnt s1cak su J 

1slatarak vermek !tok iyidir. 
t•' A~ag1da yap1lan hamurdan beher ~ 

vuga giinde 120 • 150 gram ve Sl ~' 

olarak vermck iyidir. Bundan ba~ka ~ 
famlan ye~llik ile beraber 30 - 40 g~-

mJStr, bugday, arpa, 'Yulaf ktrmasl 
vecilir. 

Yap1lacak hamurun terkibi: 

Gram 

50 Pilplli~ patates veya kepek 

30 :I) bralahna veya -tialgam ,,et' 
pa near 

30 Balda, m1B11 veya arpa unu 

5 Kiy1lm1~ bayat et veya barsak 

par~s1 

10 Ezilmi! yumurta kabugu pari;a5' 

istridye kabugu veya kemik t~ 
Bir mikdar zencefil veya kmniz1 

nrih J 
Bununla beraber haftada iki ii~ d .16 

bir mikdar c;imlemni~ arpa, bugda! :i' 
kaynanu~ mmr da verilir. Bu tcrcb p)' 
cak hamurclan ~zla verilmemeLidir. 0 
ai takdirde tavuklar yag baglar .;e 

vakitte iyumurtayt keser, ~ 

nadan bir liirlii ayr1lm1yordu. ~ 
resinin aon giizel hayalini b :' 
zamda ebediyyen saklamak be.,,, 
ic;in bir aaadet olacakti. I 

Bir memur kap1ya geldi. ~fl 
tarit bir sesle trenlerin geleceg• r 
kalkacait saatleri, ugr1yacagt ~ 
Jeri saymaga batlad1. Ayaga 1' J 
bk. Y art karanhk koiede, ne i 
tiiliin altmdan onu fimdiye kia ·Y 
hi~ bilmedigim ~lemli bir buse ~r 
optiim. Viicudiiniin hafif ag1rbB~ 

. ~o 
DID olii bir fey gibi kendisin1 ~ 
lar1ma terkettigini hissediyord"' 
Agz1, elleri, hatta nefesi bile, ~ll' 
ki ic;inde hi~ kalmam1, gibi, soS 
mu,tu. 

Ona: 
- Ruhum! 

jf 
Ruhum ! derne1' 

tedim ve dedim. ; 
Elena, mantosunun i~indefl ~I 

merinin altmdan bir menek~~ 
meti ~1kard1. K.ekeledi: ef 

., t 
- Al, dedi. Sana ha,ka bt •t.!P 

• h 
veremiyorum. Bunlan sentJ1 

1atm aldlDl. ··~ 
. ··pt" 

Agz1m ve menelc€~ler1 ° Jiif 
Bu kii~iik demeti kag1da fllr t1 
)"iiriidiiY (Arkast "~ 
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ltalyanlar Ras lmruy·u da 
~ekilmege mecbur ettiler 

F akat T embiende Habe§ ~eteleri elin 
dola§makta devam ediyorlar 

Paris 6 (Aktam) - ltalyanlar 
Tembiendeki ra1 Kassa ve ra1 Se
yum kuvvetlerini ~ekilmeie mec• 
bur ettikten sonra bu bavalide yal• 
naz Aksum yak1n1nda ras lmru
nun 30 bin kitilik kuvveti kalmit
tJ. ltalyanlar tubatm 26 nc1 giinii 

bu kuvvete kar,1 da taarruza g~
m it.lerdir. lki kolordu iki taraftan 

tiddetli bir taarruzda bulunmut· 
tur. 

ltalyan ve Habe, kuvvetleri a
rasmda 3 marta kadar alh giin 
tiddetli muharebeler olmuttur. Bu 
muharebede iki taraf ta miihim 

zayiata ugramtfbr. Neticede ltal
yanlar imha plinma muvaffak 
olamamitlar ve Habet kuvvetleri 
~ekilmitlerdir. 

ltalyanlar Habe,Ierin Tembien 
muharebelerinde 35 bin kiti kay
bettiklerini, halyan zayiahmn 2 
bin kiti oldugunu iddia ediyorlar. 
Habe~er ise ltalyanlar1n zayiati
nm Habetlerinkinden ~ok f azla 
oldujunu aoyliiyorlar. 

Ras lmrunun kuvvetleri T akaz
za nehrine kadar ~ekilmi9lerdir. 

Bu nebrin arkutna ~ekilecekleri 

anlat1lmaktad1r. ltalyan tayyare
leri kendilerini takip ediyor. 

Habe,ler bir yolu 
bozdular 

Roma 6 (A.A.) - Bir ka~ yiiz 
gayri muntazam Habet askerinin 
Tembiende genit mikyasta inta· 
•1na bqlanm1 tolan bir yola taar
ruz ettikleri haber verilmektedir. 

.$iddetli bir miisademe netice
ainde 57 ltalyan olmii,, bu suret
le harbin "batlang1cmdanberi Af
rikada olen amelenin say1s1 346 ya 
bahi olmuftur. 

Roma 6 (A.A.) - Harbin bi
dayetindenberi Eritre cephesinde 
826, Somali cephesinde 97 yerli 
asker oldiigii, mecmuunun 923 e 
balig oldugu haber verilmektedir. 

Bir ltalyan taYtyaresi 
Adis Abeba uzerinde 

uctu 
Adiaababa 6 (A.A.) - O~ mo

tOrlii bir ltalyan tayyaresi bu sa
Lah Adiaababa iizerinde dolatmit 

Dathk bir sahada mevzi alan ltalyan toplab 

Bir lngiliz hastanesi 
bombard1man edildi 
Bir 9ok OIU ve yaral1 var 
lngiltere protesto edecek 

Londra 6 - Buraya gelen ha
berlere aore Dessie civarmda 
Koran mevkiindeki ln1iliz 1eyyar 
ha1tane1i bir ltalyan tayyareai ta
rafmdan bombardunan edilmittir. 
Hastanenin iizerinde kiz1lha~ it•· 
ret ve bayraklar1 bulunduiu halde 
tayyare 40 bomba atmitbr. Dok
torlara 40 bomba atmitbr. F akat 7 
baata olmii,.tiir. Biri hastane ~ad1-
r1 olmak i.izere 3 ~ad1r y1k1lm1tbr. 

Hastanenin kadrosu 1 operator, 
4 doktor, 4 aihhiye memuru, 40 
hastabak1c1dan miirekkebti. Has- · 
tanenin yeri 17 tubatta ltalyanla
ra bildirilmitti. 

Bombard1man Habe~istanda ve 
lngilterede infial uyand1rm1tltr. 
lngiliz doktorlart ttalyanlarm be
yaz 1rkm terefini ?~amilen mahvet
tiklerini aoyliiyorlar. 

lngiltere protesto edecek 
Londra 6 - Hi.ikiimet, ingiliz 

£eyyar hutaneainin bombard1ma
mndan dolayi italya hiikiimeti nez
dinde proteatoda bulunacakhr. 

Roma 5 - ltalyan menba1, ln
giliz aeyyar ha1ta!M!1inin mevkii 

5 martta haber verildiginin, binaen
aleyh ltalyan tayyareainin bura11-
n& bombard1man ederken haata-

nenin bulundugunu bilmedigini 
bildiriyor. 

Bir lngiliz binba,isi oldu 
Adis Ababa 6 (A.A.) - Reu

ter ajan11 bildiriyor: Bir Habet 
k1z1lha~ hastanesinin batmda bu
lunan binbati burgoyne bir bomba 
ile olmiit tiir. 

Bu hastane, evvelce W aldiada 
bombard1man edilmi9ti. 

lsvec hastanesi tekrar 
cepheye gitti 

Stokholm 5 (A.A.) - Habetis
tandaki lsve~ seyyar hastanesi bat 
hekimi Hylanderden gelen bir tel
grafta lsve~ seyyar hastanesinin 
yeniden tcnsik e"dilerek cepheye 
hareket ettigi bildirilmektedir. 

Londra 6 (A.A.) -Resmi ma
hafil bir ingiliz lnz1lha~ hastane
sinin ltalyan tayyaresi taraf mdan 
bombard1mam meselesi hakmda 
resmi rapor heniiz gelmediginden 
lngilterenin ittihaz edecegi 
tedbirler hakmda .fimdilik aiikiit 
muhafaza etmektedir. Bununla 
beraber oliiler arasmda lngiliz ta
baas1ndan ii~ kitinin bulunma11 
dolay1sile meselenin pek ciddi te
likki edilmesi laz1m gelecegini 
miitaleas1 ileri siiriilmektedir. 

~;::n;:~:e
1

·;;;:~::~:;ii; · Almanya tekrar Milletler 
t1r. Ozenne mitralyozle alet a~1-

lan tayyare ~ekilip gitmittir. • t • • k • ? 
Amerikah miitavirler, ltalyan- cem1ye JDe g1rece mJ e 

lum haber verdikleri biiyiik za
ferleri tamamile tekzip eden bir 
teblii haz1rlamaktad1rlar. 

Vere du~en tayyare 
Napoli 5 (A.A.) - Tembien 

muharebesinde yere dii,en u~agm 
pilotu 14 iincii hava filo kuman
dam albay Ermano Bartolli idi. 
Albay Bartolli Habe,leri daha 
miiessir surette vurmak i~in yeTle 
beraber u~arken dii~mii.,tiir. 

60 bin i~ci 
Roma 4 (A.A.) - Resmi baz1 

haberlere gore, 1935 kanunusani
aindenberi dogu Afrikaya 76 bin 
ltalyan i ~~i gitmi~tir. Bunlarm 
280 i olmiif, 16 bini memleketle
rine iade edilmi,tir. Bu say1mca 
bugiin dogu Afrikada 60 bin it~i 
mevcuttwr. 

Londra 6 (A.A.) - Morning 
Poat gazeteainin Berlinden ald1i1 
bir habere gore M. Hitler Alman

yanm hangi ,_artlar dahilinde Millet
ler cemiyetine girmege amade ol
dugunu 1osteren bir muhtira ha

zu;lamaktad1r. Bu f&rtlar f.Unlard1r: 
«Askerlikten tecrid edilmit olan 

«Ren» mmtakas1ndaki Alman 
haklarmm temamen geri verilme
si, Almanyamn miistemleke sahibi 
olmas1 hakkmm pratik ,ekilde ta
nmmamas1, Milletler cemiyeti 
te~.kilatmda baz1 deiitiklikler». 

Londra 6 (A.A.) - «Daily 
Herald» gazetesi, M. Hitlerin Ren 
mmtakasmm tekrar askeri hale 
ifrag1 meselesi i~in bir teklifte 
bulunacagm1 zannetmektedir. ln
giltere ve Fransa tekrar askeri 
hale ifrag1 kabul ettikleri takdir-

de, Almanya Cenevreye avdeti 
kabul edebilecek yahud bir carp 
hava andlatmasile hava aili.hlan
nm tahdidi muahedesini miiza
kereye muvaf akat edecektir. 

Almanya ile ltalya 
aras1nda bir anla~ma 

Paris 6 (A.A.) - Hvre gazete
sinin diplomatik muhabirinin ha
ber ald1gma gore ltalya ile Al
manya, Avusturya statiikoaunun 
bir ka~ sene devam ettirilmesi esa
sma miistenid ve Almanya - Po
lonya uzla,masma benzer bir 
uzlafmaya varm1,lard1r. 

Diger taraftan, ayni gazete, bu 
uzla,mada, hali haz1rdaki lngiliz • 
Frans1z - Sovyet siyasas1 i~in gay· 
ri miisaid hiikiimler bulundugunu 
da haber almaktad1r. 

C aeyanlar, lritaplar : 

Bur maD<ane dolay1sane 
Burhan Beige, «Edebiyatta oto

rite» yaz1smda ( Ulu•, 28 tubal), 
Anthologie de• ecrivain• turc• 
d'aujourJ'hui'nin ugrad1g1 hiicum
Iardan bahsederken ~ok hakh teY
ler aoyliiyordu: muharrirlerimizin 
o kitab1 yererken birtak1m ,ahsi 
ofkelere, hasedlere kap1ld1klar101 
anlatiyor; bizde, .bilgisinden ald1-
i1 kuvvetle aoziinii herkeae g~ire
cek biiyiik bir miinekkid bulunma· 
ma11ndan fikayet ediyor .. . 

F akat Burhan Belge'nin biiyiik 
miinekki~, autorite sahibi miinek
kid diye taaavvur ettigi adam, ne 
yalan aoyliyeyim? bana tiiyler iir
pertici bir ifrit gibi goziikiiyor. 
Keaip atacak, biitiin bir cemiyet 
onu bir oracle diye, tanr1lann ar· 
zulann1 bildiren bir insan diye 
dinliyecek. Maurice Barres her ki
tabm iistiinde bir «hana gore» 
kayd1 bulundugunu, fakat bunu 
yazmaia bacet olmad1g1n1 aoyler
mi,; Burhan Belge'nin miinekkidi 
ise: cBen aize hakikati getiriyo
rum, benim aozlerime uym1yan 
batild1n diyecek. 

Her miinekkidde, hatta her in
aanda, kendi begendiklerindeu 
ba,ka hi~ bir ~yin degeri olma
d1i1m, olam1yacag1n1 iddia etmege 
meyil vard1r. Bizim hotlanmad1-
i1m1z yemekleri zevkle yiyebilen
lere bir tuhaf bakmaz m1y1z? Mii· 
nekkidin de, kitab1, yaz1s1 iizerin
de cbana gore» kayd1nin bulun
dujunu unutarak, cerhedilmez ha
kikatler soyliiyormut gibi hir ta· 
v1r tak1nma11 tabiidir. Ben onu 
kabul etmiyor deiilim; onun hii
kiimlerine miinakatas1zca boyun 
egecek insanlar1, cemiyeti kabul 
edemiyorum. 

ltiraf edeyim ki Burhan Beige, 
hiikiimlerini biitiin bir cemiyete, 
hi~ olmazsa o cemiyetin batlar1 da 
dahil olmak iizere biiyiik bir ek
seriyetine kabul ettirmit miinek
kidler gosterebili r. XIV iincii Lou
is'nin Boileau'ya: «Zamamm1zm 
en biiyiik ~.airi Moliere oldugunu 
zannebnezdim ama mademki siz 
oyle soyliiyorsunuz, oyledir» de
mesi XVII inci astr Fransa'amda 
Boileau'nun, Burhan Belge'nin is
tedigi gibi bir autorite say1ld1g1-
m gostermez mi? lngilizlerin Dr. 
Johson'u He Pope'u da, a1ai1 yu

kari oyle adamlard1r. Bunlarin 
hepsinden daha biiyiik bir isim 
ister miainiz? Soziinii yaln1z bir 
zamana degil, a11rlara g~innit 
olan Aristo ... Fakat modern ten
kidin kurucular1, babalar1 olanlar, 
meseli bir Lessing, oyle adamlar 
degildir. Lessing'i, zamanmm en 
degerli gen~ 'airleri bir autorite, 
bir chef diye tan1m1tlard1r; o, bel
ki bir feyh'tir, fakat Boileau, John
son, Pope gibi bir miiltii, bir paptl 
deiildir. 

Lessing'in ~ok hay1rh, yaraltc1 
1>ir tesiri olmuttur. Boileau i~in 
bu aoylenebilir mi? 0, F rannz 
f.iirinin XVI met asirda ald1g1 h1-
zm durmasma sebeb olmuflur. 
Johson'un, Pope'un da boyle tesir
leri oldu. Ariato'nun biitiin insan
hga biiyiik bir hizmeti olduiu in
.kar edilmez; fakat kafalan a11r
larca bir demir ~ember i~ine hap
settigi de inkar gotiirmez. Alman 
miinekkidi zamanmm, maziden 
siiri.iklenip gelen kanaatlerine is
yan ettigi i~in yarallc1 olmu~tur; 
obiirleri ise 0 kanaatlere boyun eg
dikleri, ancak onlan bir giizellik 
code'u haline getirdikleri i~in fik
ri, tiiri durdurmutlard1r. Yine bu
nun i~indir ki kendilerini, i~inde 
yatadiklar1 cemiyetlere hiikiimleri 
cerhedilemez hirer autorite diye 

kabul ettirmi~lerdir. Esthetiiin 
art poetique'ini maziden degil, po• 
flyan fikirlerden, hayattan ~ikar-
maga ~alitan, bir ihtilil yapan 
adam nas1I kendini, kesip atmak 
h&kk1na malik bir miinekkid diye 
kabul ettirir? 

Burhan Belge'ye boyle bir mii· 
nekkid, son sozii aoyliyecek bir 
hakem, bir nevi edebiyat diktatO
rii arzu ettiren ihtiyac1 anlam1yor 
degilim. Son zamanlarda yalmz 
bizde degil, diinyanm hemen ber 

{arafmda felsefe ve sa.natte aato
rite olam1yacag1 f ikri, felaefe Te 

aanatin cemiyetteki mevkii sara1l
d1. Ne devletler sanab, umumi ha· 
yata liizumlu say1yor, ne de sanat 
adamlari cemiyet hayahna kant
mak istiyor. Ger~i bu, bOyle 
a~1k olmuyor; aanat adamlar1na 
zahiren bir hiirmet gosteriliyor, 
sanat adamlarmm bir k1sm1 da u
mumi aevin~ ve elemlerden bah
aediyor. Fakat sanat, felsefe ha• 
yat i~in zaruri goriilmiiyor, ancak 
bir ziynet say1hyor ve onlarla ui· 
ra,anlara ger~ek hayattan ayait 
kesilmif, hayal ilemine g~mit bi• 
rer adam diye bak1hyor. Bu balin 
diizelmeai i~in iizerinde herkesiD 
hirlettigi kanaatler bulunmas1 Ii• 
zund1r. Burban Belie belki boyle 
kanaatleri getirecek bir adam ia
tiyor. Fakat ona miinekkid, kritilt 
demekte, hele onu bir tek olarak 
tasavvur etmekte yan1byor. Ona 
biitiin bir cetat d'eaprib, hadi ... 
lerin yaratacag1 bir ruh yeuiliii 
getirecektir. 

Burhan Belge'nin makaleainde 
anlathg1 miinekkidin iki tiirlii fe
na ltg1 olabilir. Hyle bir adam bir 
doktrin sahibi ise, kendi begen
digi, anlad1g1 tarzdan bafka her
bangi bir tarz1n doima11na, genit
lemesine mani olur. Sanat, fikir 
alemi pek yeknasak bir manzara 
ahr gider. Ve yahut ki doktrin 
sahibi olmaz, fU her tarzm eserle
rini insafla, miisamaha ile tahlile 
~ah,an tarafs1z, aletsiz, ihtira111Z 
miinekkidlerden olur; sanat, fikir 
adamlarm1 eklektismaya, her tiir
lii imandan ka~maga siiriikler. Bir 
kolayhk havas1, bir rahavet yara,,. 
hr. Sanah, felsefeyi bir eglence 
aaymak itte hep boyle adamlar1n 
yiiziinden dogar. Sanmam ki Bur· 
ban Beige boyle adamlara tabam· 
miil etsin. 

Bence edebiyat i.lemimizde 10-
riilen kargaphk, bir veya birk~ 
autorite'nin bulunmamas1ndan d .. 
iii, f.&luslar1m1z1 daima fikirleri
mizden iistiin tutmam1Zdan 1el~ 
yor. ~abucak, hem de 11rf menfa
atlerimiz, dostluklar1m1z dolay11r 
le deiitiyoruz. Di.in goklere ~1kar· 
d1g1m1z kimselerin, bugiin herhan
gi bir sebeble hi~ bir degeri olma
d1g1n1 aoyleyiveriyoruz; 1oriifi
miiziin degi,tigini, diin yanht dii
tiinmiit oldugumuzu da itiraf et
miyoruz. Biribirimizi f.&Mi ibti
ra1lar1m1zla yerip yine tahai ihti
raslar1mizla ogiiyoruz. Bizim ~ia 
herhangi bir yaz1n1n degil, onun 
altmdaki imzanm bir luymeti var. 
Begeniyoruz derken de, begenmi
yoruz derken de yalan .Oyliiyo
ruz. Ni~in? <;unkii beienip bejen
memek birtak1m muayyen fikirl~ 
rin mahsuliidiir, bizde itte onlar 
yok. 

Yalan soyliiyoruz dedim; hay1r, 
yalan diitiindiigiimiiziin, bildigi
mizin aksini soylemektir. Diitiin
diigiimiiz, bildigimiz bir fCY yok; 
onlar olmaymca da «henlik» his
sinin, her hissi ve her fikri oldii
ren bu hiasin hiikiim siirmesi tabi-
idir. Nurallah At~ 
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Kafe$ ve feir~cee dlevirDnde lstanlb>ul Sirkecideki tramvay 
Eski Kit1thane ilemleri kavsini 1s1ah etmeli 

• • • • DUn de bir araba yoldan 
Esk1 b1r · Frans1z el~1s1 buras1n1 91kti, bir tramvay bir 

Vesaillesye benzetiyor 9ocuQu c;:iQnedi 

Derenin ad1 Bizanahlar zama· 
111nda Barbyzesdi. Tiirkler latan
bulu ald1ktan aonra buraya Ki.i1t
hane dediler. Ciinkii orada biiyiik 
bir ki.g1t fahrikas1 vard1. Asar1 Co
ban~temesi civarmdadir. Evliya 
Celebi diyor ki: «Ki.g1thanede iki 
yiiz baih evler vard1r. Daye hatu
nun bir camii tcrifi vard1r. Kefe
re zamamnda burada kigit imali
'ne mahaus kagir kubbelerle ka
i1thane varm•t· Hila su dolapla
nnin yeri Daye hatun camiinin al
bnda niimayand1r.» 

Tiirkler lstanbulu ald1ktan son
ra bu ki.g1t f abrikaa1n1 ~lettiler. 
Orada lstanbuli ki.g1t diye kig1t
lar da imal ettirmeye batJad1lar. 
Fakat en ziyade, oranm tabii gii
.zelliginden istif ade ettiler. Su ke
nan ve aga~ alb Tiirkleri art1k 
Kigithaneden ay1ramad1. Derenin 
etraf1n1 ku,atan sari zambaklar, 
alttn renkli kahr tirnaklar1 ve er
pvanlarile gozler tenlendiren ya
ma~lar1, k1y1lar1m saran yepyetil 
Yadiler, kenarlarmda yiikselen 
ditbudak, karaaga~, kavak ve ser
Yiler ilk devirlerde Kig1thaneyi 
Tiirlderin en parlak bir me1ire1i 
haline getirdi. Kig1thaneye dair 
Ilk tiir yazan, Taci zade Cafer 
Celebidir: 

Genit aahras1 ~evre yam kiihsar 
Drrahtistanii sebzistanu giilzar 
i\ralik yerde hir irmak revane 
temenler diir karan bigerane 

Evliya Celebinin bahsettiii Da
Je hatun da, kanuninin oilu ~h
•de Mehmedin dayesidir. Meza
n camiin yan1ndad1r. Camiin tari
hi tudur: 

Dayei Sultan Mehemmeddir bu 
cami 1ahibi 951 . 

Ki1thaneye rajbet 1ittik~e art
b. Kii1thane, hi1lar yani EyGp 
kad1hi1na raptedildi. Kanuni sul
tan Suleyman ekaeriya buralara 
selir, ovalannda ve korular1nda 
av zevki yapard1. K1rk~etme 1u· 
JUnun kaynag1n1 boyle bir av ei
lence1i s1rastnda bulmuf, koca mi
mar Sinan1 bu tepelerde aylarca 
~ahttlrm•th. 

Kli1thane safasi Tiirklerin ru· 
hunu birdenbire 1ard1. Y az1n en 
1uzel vc -- '·"11ph pr~-• --:'"'\ bile 

Yiiz sene evvel Ka~1thaneden bir goriiniif 
~ad1rlar kurarak burada g~irme- koymuf tu. $ahinciler evlerinin 
ye batlad1lar. Mesirenin inzibab· iizerine kuflar koymutlard1. Kap
n1 bir oda acemi oglanile bir ace- tan pafaya gelince, o da gwriai-
mi ~orbac111 temin ederdi. Evliya ni bir kalyonla tezyin etmitti. Bu-
Celebi Ki.g1thane aaf alarm1 anla- radan top atihrd1. 
ta anlata bitiremiyor: Cay1rin ortasmdan sakin sakin 

Goniil eglencesi seyrii safad1r akan uf ak nehrin k1y1lan beyaz 
Safa ai..ir ki bu di..inya bivefadir mermerlerle doteliydi. Bu yeni 

Dedikten aonra: «Kirk alt1n aar- kanahn iki k1y111m biribirine kop
fedip iki koyun ve sair melrulit riiler baghyordu. Franaa el~isi bu
ve mefruhah alarak yariigar mii- ranm Varsaillese benzeyitini ta
nasiplerden bet alb aga ile hay- mamlamak i~in paditah1n kofkii 
melerimizi ahp Kig1thane neh- etraf ma 1and1klar i~inde kirk gii
rinin sahilinde dirahti ~inar zel portakal agac1n1 dizdirmiJ ve 
aayesinde meksedip gece ve bunlar1 sultana takdim etmitti. 
giindiiz sohbeti haaaa bafola- Kiiithane vadiainin bu yeni 
yip g1lya her tepdir Hiiaeyin tekli ii~iincii Ahmedin o kadar 
Baykara zevki ederdik. Mahi r~ liotuna gitti ki, ad1n1 deiittirme-
cebiilmiireccebin gura1mdan ta ye karar verdi. Kii1thane yerine, 
tehri ramazaniilmiibarekin hili- ondan 1onra, Saadabad denildi. 
Ii nUmayan olunc1ya degi kimil As1rdatlardan biri diyor ki, ora-
iki ay bu 1ahray1 ~imenzan Ii.le- ya herke1 ko,uyor. t>yle giinler o-
zarda oyle itii ittertler olmuttur- lur ki, bura11 Cour - la - Reine ve 
kim diller ile tabiri ve kalemlerle Champs - Ely1ee1 kadar kalaba-
tahriri imkin11zd1r.it Irk olur. Y abanc1 hiikiimdarlaru~ 

~~· 
Nevtehirli Ibrahim paf8Dln 1a

daretinde Oskiidarda ve Boiaz 
sahillerinde zarif kofkler yaptld1-
i1 sirada Kig1thanede de bir kotk 
yaphr1ld1: Saadabat ... 

Artik o tarihten Kig1thane ye
rine Saadabat tabiri kullamldi. 
Nedim bu tark1lar1nda Saadahat 
tabirini kulland1: 

~imdi sadahada bak evvellciden ala 
nud1r 

Gor hele diinyayi eeki hildiiin diinya 
m1d1r 

Bu goriinen bir muzeyyen kun milatuna 
m1d1r 

'({ oksa nehri cennet iizre Cdri Nevpeydrit. 
Jllldir 

A. Boppe Boiazi~i re11amlan 
adh eserinde o zamanld la
tanbuldan yazdlklar1 mektuplara 
Saadabad1 foyle anlatlyor: 

cKii1thanenin zarif vadi1i bir 
ka~ hafta i~ino/! yama~lanmn 
kotklerle ortiadtigunii gOrdii. Sul
tanm yapbrclli1 aaraym yaninda 
aaraym ileri gelen memurlan tara
fmdan yaphr1lan boyah vc yaldiz
l1 ahfap zarif kotkler bina edildi. 
Bunlarm aramad1klari giizellikler 
yoktu. T o~ubat• kap1s1n1n oniine 
tun; renginde boyab tahta top 

el~ileri ara 11ra orada 1adrazam1 
ve Babilinin sair viikeli11m daima 
keyifli ve kendilerine kar,1 lutuf
kir bulmak kolayhg1m ve neteai
ni goriirler.,, 

Kii1thanenin zevki ve neteii 

birdenbire ink1taa ugrad1. Patro

na isyan1 ~iincii Ahmedi de, Nev

tehirli Ibrahim .. pafay1 da devirdi. 

Galata kad111nm bir hiicceti biitiin 

bu kotkleri ankaz haline getirdi. 

Onun en ,Uzel tuvirleri el~ilerin 
1efarethanelerinde ve Nedimin 
divan1nda kald1. 

Andmr k-.n Cinani bu dili nafida 
Nice akmaya 1oniil au gibi eadahada 

Diifiiniir kev8eri ol havzu diliri yada 
Nice akma)'I& goni..il au girbi Sadibada 
SUrmeli 1ozJii e\izel yiizlii gazlan anda 
Zer kemerli beli hanc;erli civnan anda 
Bahuaus aradij1m eervi hiraman anda 
Nice ,.kmaya &Oniil su gibi eadabada 

Ahmed Relik 

AKBA 
Ankarada her dilde gazete 

mecmua ve kitaplara bntnn 
mektep kltaplara ve kartaslyeyi 
ucuz olarak A K 8 A mftesse-
1elerinde tedarik edebilirsiniz. 

Telefon : 3377 

-~~~ 

Aksarayda bir <;ocutu <;igneyen tramvay arabas1 ve kaza mahallinde toplanan balk 

Diin de Sirkecide bir tramvay 
kaza51 olmuttur. 1169 numarah 
vatman lhl-ahim idaresinde 81 
numarab ~if arabah Bef iktaf • 
F atih tramvay1 Sirkeci durak ye
rinde makastan ge~erken arka
amdaki romork arabas1 yoldan 
~rkmif, 10 metre kadar ilerledik
ten sonra durdurularak kazamn 
fed bir tekil almasm1n oniinc ge
~ilmittir. 

Kaza birdenbire oldugundan 
tramvayda bulunan yolculardan 
kadmlar telita diitmiitler ve ba
i1ntm•tlard1r. 

Derhal yetiten zab1ta memur
lar1 tramvay1 tahliye ettirmi,Ier 
ve kazaya ugrayan araba arka
dan gelen bir tramvay araba11-
na baglnmak suretile geriye ~e
kilerek hatta konulmutttur. 

Bu hadise yiiziinden Istanbul
la Beyoglu arasmda seferler 20 
dakika kadar kesilmittir. Niifus
~a zayiat yoktur. 

Tahkikata el koyan tramvay 
tirketi hat miif ettitleri, kazamn 
bath ikiye ayiran Sirkeci maka-
1mm otomatik surette a~1lmasm1 
temin eden manevramn vatman 
taraf1dan acele bir hareketle ya
p1lmas1dan ileri geldigini, kaba
hatin vatmanda oldugunu iddia 
etmitlerdir. 

Zab1ta tahkikah makas demir
lerinin atmmas1 aebebile motris 
ge~tikte nsonra romorkun hatta 
tutunam1yarak yoldan ~1ktii1n1 

gostermittir. 
$ifhane tramvay1 faciasmdan 

aonra da Sirkecide ayni yerde 
gene boyle bir yoldan ~1kma ha
di1esi olmuttu. 

Hattm 11k1 bir miirakabe alh
na ahnarak siiratle tamir ettiril
mesi ve yolcular1 heyecanland1-
ran bu gibi hadiselere meydan ve
rilmemeai liz1md1r. 

Bir c;ocuk tramvay 
alt1nda can verdi 

Evvelki giin feci bir tramvay 
kaza11 olmut ve kii~iik bir ~ocuk 
tramvay altinda kalarak can ver
mittir. Topkap1dan Aksaraya git· 
mekte olan 80 numarah Sirkeci -
Topkap1 tramvay araba11 saat 
Clokuz bu~ukta Akaarayda Mu
ratpafa caddesi oniinden ge~er-
ken leblebici diikkin1ndan bir
denbire bir ~ocuk f1rlam1t ve 
araban1 altmda kalarak par~alan· 
m•thr. 

Bet alh metre kadar tekerlek
ler ara11nda aiiriiklenen yavru-

cuk, ancak ogleden sonra saat 
ikiyi yirmi ge~e arabanm ahm
dan ~tk~11labilmittir. 

Cesed bir sedye ile Aksaray 
karakoluna nakledilmit vc hadise 
mahallinde ilk ketif yap1lm1tllr. 

Kazadan haberdar edilen miid
deiumumi muavini bay Hikmet 
hemen vaka mahalline gelerek 
tahkiatla metgul olmuttur. 

Ketifte miiddeiumumi Hikmet, 
seyrii sefer miihendisi Ref et ile 
tramvay 'irketi miifettitleri, po
lisler bulunmuttur. 

tllen zavalhmn Sofularda 
lmambay1ld1 sokaginda 7 numa· 
rada oturan Alinin ~ocuiu oldugu 
anla,1lm1f hr. Kazay1 miiteakip 
gozlerinden yatlar botanarak ka
rakola gelen ~ocugun annesi Mu
zaff er: 

«- Ah llhamm.. llhamm. Ci
gerim par~alaniyor, yavrum git
ti. Yavrumu gosterin goreyim.Jt 

Di ye f eryat ederek kap1n1n 
oniinde toplanan yiizlerce kitiyi 
de aglatmithr. 

Vatman ne diyor 
Tramvay1 kullanan 625 numa• 

rah Band1nnah Emindir. Ken• 
disile goriiten bir arkadat1m1za 
fUnlarl soylemi,tir: 

«- Bet snedenberi vatmanun 
hi~ bir kaza yapmad1m. 0 yoluo 
tehlikeli oldugunu bilirim. Bay• 
ram miinasebetile de yollar ~ok 
kalabahkh. On\!n i~in ag1r ag1r 
gidiyor ve hep kampana ~ahyo,.. 
dum. Cocuk birdenbire kartima 
~1kt1. Frenleri 11kmaga vakit bue 
lamadan ~ocuk tekerleklerin at. 
tma girmitti. 

t>len kii~iik llhamn ceae
di goriilen liizum iizerine morga 
kald1rdD11f, kazay1 yapan araba 
$itli garaj1na ~ekilmittir. 

Bir araba yoldan ~1kt1 
Bu kazadan bir iki aaat 1onra 

da Beyaz1dda 64 numarah Ed~ 
nekap1 • Sirkeci araba1101n 578 
numarah romorku yoldan ~1km1f 
ise de bir kazaya meydan veril
meden tekrar yola konularak se
fere devam edilmittir. 

Tramvay kazas1nda olen 
,irket memurlar1 

Tramvay 'irketi, $ithanedeki 
tramvay kazasmda olen memur
larmm aitelerine biliharc verece
ii tazminata mahsuben biner lira 
tevzi etmeii muvaf ik gormiittiir• 
T azminat mikdar1n1 te1bit i~ill 
mahkemenin karar1 bekleniyor. 



Giine$ 2 - Cankaya 2, Fener
bah~e 6 - Altay 2 

c;ok heyePer~embe gUnkU ma9,lar 
canll oldu, seyirci rekoru k1r1ld1 

Fenerbah~e - Giinet kombine
:z:onunun Ankaranm Cankaya ve 
izmirin takviye edilmi' Altay ta
k1mile te:-tip ettigi bayram turnu
vasmm ilk ma~lar1 pertembe gii
nii oynand1. Evvela ~unu kaydede
Fm hi, Taks:m stadyomu o giin se
yirci itibar:le b;r rekor yapmif, 
r.1ethur Slavy~nin latanbulu ziya
retlerinde1:i seyirci say1smdan faz
la bir seyirci kiitlesi celbetmi!-ti. 

Havan1n a~1k ve giinetli olmaSI, 
tonr!\ m"safir tak1mlann bolgele
r;nin en kuvvetli ekipleri bulun
mas1 bu turnuvanm muvaff akiye
tine en biiyiik i.mil oldu. 

<;ankaya 2 - Gune~ 2 
ilk ma~ (;ankaya ile Giinet ta

k1mlar1 arasmda oynand1. Evveli. 
tamamile Galatasaray formasma 
benziyen bir forma giymit olan 
Cankayahlar, bunlan takiben be
yaz fanila mavi pantalon giymit 
olan Giinetliler 1ahaya ~1ktilar. 

.. 

Fen er - Altay ma~mda F enerin bir rolii 

Giinet talum1 Rasih miistasna tam 
kadrosile oynuyordu. 

lki tak1mm kadrosu t-U idi. Gii
net tak1m1: Cihad, - Ali.eddin, Fa
ruk - Ibrahim, Retad, Ismail • Re
bii, Necdet, Canbaz, Sali.haddin, 
Kemal $efik. 

Cankaya tak1m1: ~inasi - Fuad, 
Abdiit • Nihad, lakender, Abbas • 
Osman, timer, Orban, Nevzad, 
Mustafa. 

Hakem B. ~azi Tezcand1. Para
y1 Giinet kazanarak riizgir1 arka
sma ald1. Uk hiicumu Giinet tak1-
m1 yaph. Giinetli Sali.haddinin 
iki s1k1 t.iitii yiikaekten avuta git
ti. Cankayahlar, saha yabanc1h
imm ilk anlan g~tikten sonra 
yavaf yavaf Giinet kalesine tehli
keli akmlar yapmaga batlad1lar, 
Bu ak1nlar esnasmda, Giinet mii
daf aa11, adamak1lh bocalad1. On 
ikinci dakikada Cankaya soldan · 
~ok tehlikeli bir akin yapb. Top, 

.. . ,, 

Yukanda Fener kalecisi bir Jrol kurtanyor, asa~ida Giin~ tak1mmm bir ~olii 

101 a~1ktan merkez muhacime g~
ti. Herkes gol diye beklerken Can· 
kaya merkez muhaciminin bir aa• 
niyelik k1sa bir tereddiidii Giinef 
merkez muavini Ref.adm yetite
rek topu komere atmasma ve mu
hakkak bir gole mini olmasma se
bebiyet verdi. Cankaya, giizel bir 
ka~ akin daha yapbktan sonra 
Giinet mudaf aa11 topu Rebiiye 
verdi. Rebii topu siirerken kendi
aine favul yap1ld1. Giinet sol mua
vini lbrahimin 45 metre uzaktan 
~ektigi enfea tiit sol direge ~arpa
rak kaleden dort metre kadar ge-
riye diittii. · 

Giinetin ii~ orta muhacimi, top
la Cankaya kaleaine ginnek uze
re iken Necdetin liizumsuz yere 

· topa el dokundurmas1 bu miikem
mel f 1rsab heder etti. Giinet mu
hacim hatt1nm sag a~1g1 tamami
le ak1ad1g1, Salihaddin de arka· 
datlar1na pas verecegine miite
madifen topu ~ignemekte 11rar et
tiii cihetle, netice ahnam1yordu. 

Cankayan1n ilk golu 
Otuzuncu dakikada Giinete fri. 

kik oldu. Cankaya sag i~inin uzak
tan ~ektigi tiit, Giinet kalecisinin 
elleri ara11ndan kaleye girdi ve 
bu auretle Cankaya ilk goliinii 
yapmtfll. 

Gune~in ilk golu 
Bu goliin h1zile Cankayahlar, 

Giinet kalesini sard1lar ve otuz be
finci dakikada bir gol daha ka
~1rd1lar. Bundan sonra hakimiyet 
Giinet.e ge~ti ve oyunun bitmesine 
dokuz dakika kala Kemal $efik 
kaleden iki metre uzaktan topu 
avuta atmak auretile bir gol ka
~1rd1ktan aonra Salihaddin 11k1 
bir tiitle beraberliii temin etti. 
Ilk devre 1 • 1 e beraberlikle bit-
ti. 

liki nci devre 
lkinci devrenin on dakika11nda 

Giinet biiyiik iimidler uyand1ran 
kombinezonlu ve giizel bir oyun 
~ikard1, ii~iincii dakikada merkez 
muliacim Canbaz, kale oniinde 
ayaima verilen pa11 hafif bir ayak 
vuru9ile kaleye tikacag1na yere 
yatarak kaf a vurmaia kalkitb ve 
tabiatile topu avuta atb. 

Altinc1 dakikada da Cankaya
n1n aag i~i buna benzer bir f1rsah 
heder etti. Onuncu dakikada Gii
net muhacimleri, bof kaleye topu 
atamamak gibi biiyiik bir becerik
sizlik gosterdikten aonra hi.kimi
yet gene Cankayahlara ge~ti. 

<Devam1 on iici.incii '"'hifl"de) 

Sahif 

HEM HATIRLAR, HEM GOLERIM 

Y 8$8Sln kOpek di$i. 
lrade ile .Sama nefyedilen tiifekci 

nas1l kurtuluyor ? 
Bir aabab, $amda, kahvalt1 

ederken bir adam1n beni gormek 
utediiini haber verdiler. Peki bu· 
yursun, dedim, yan1mdaki odaya 
g~tim. l~eriye gen~ yak19ikh, aiir· 
biiz bir delikanh 1irdi. S1k1la 11k1-
la yamma geldi. Elleri.mi tuttu, 
yalvar1r gibi bir vaziyet ald1. 

- Benim, dedi, derdime ancak 
siz bir ~are bulabilirsiniz. 

- Derdiniz neclir? 
- Pek biiyiik. Peritan oldum, 

burada ya,1yam1yacag1m, olece• 
iim. Beni kurtann. 

- Nerenizden rahats1z1m1z? 
- Hasta filan degilim. Fakat 

derdim biiyiik. Her dakika goziim· 
de gonliimde Istanbul ve memle
ketim .. Ne uyuyor, ne de bir rahat 
yemek yiyebiliyorum olecegim 
veuelim. 

Anlad1m ki cNoatalgieit ye tu· 
tulmut- bir zavalh. 

- Nerelisiniz? 
- Yanyah. 
- Neye gitmiyorsunuz? 
- {Boynunu bUkerek) hen hu-

raya ba iradei 1eniye aiir,Un 1el
dim. Alb ayd1r ban ko,elerinde 
kimaesiz aiiriiniiyorum. Miiracaat· 
lerimden hi~ bir fayd~ ~1kmad1. 
Vali paf& 1izin akrabantz imif. 
Bir bahane ile beni bura'dan kur
tarm diye size yalvarmaga gel-
•..1• u1m. 

- Kabahatiniz neydi? 
- (l~ini ~ekerek) ben aarayda 

tiifek~iydim. Baz1lan beni ~eke
memitler. Bu adam, cariyelerle 
miinaaebet peydasma ~ahtiyor, 
demi9ler, jumal etmi,Jer. Akhm
dan g~miyen bir 9ey i~in beni bu
raya aiirdiiler. 

Diitiindiim, peki dedim, hen bu 
aktam valiyi goriiriim, belki sana 
yar1n giizel bir haber getiririm. 
Gel beni 1or. 

Zavalh genit bir nefea ald1, goz
leri parlad1: 

- Oooh, timdi gider rahatla 
bir yemek yerim. Ka~ giindiir a~ 
geziyorum, diyerek ~1kb gitti. 

Gece valiyi rordii.m. Meaeleyi 
a~bm. 

- Evet, dedi, bir tiifek~inin bu
raya ikamete memur olarak gel
digini biliyorum. Sakm bir hafiye 
filan olmasm, sozlerine iyi dikkat 
edeydin. 

- Merak etmeyin oyle dejil. 
Zavalh hasta, Noatalgieye tutul
muf. Bunu buradan ~1karmah. Bir 
~are bulun. 

- Ben bu ite karitamam. Eger 
bir yolunu bulursan hen de yar
dlDI ederim. 

- Acaba mabeyini hiimayuna 
merhameti calib bir telgraf f ilin ..• 

- Yapamam, hem de hi~ hir 
faide vermez. 

Diitilne, diitiine valinin yan1n
dan ~1ktun. Ve diitiine, diitiine bir 
~are buldum raliatla yattlDI. 

Erteai aabah erkenden zavalh
c1k 1eldi. Korkarak gozlerini k1~ 
madan yiiziime balnyordu. 

- Oturunuz, dedim, hen size 
· bir ~are buldum. Fakat aoyliye

ceklerimi tamamile yerine getire
cekain. 

- Emirlerinizi harfi harfine 
yapar1m. 

- Haydi git bacaklar1ndan bi
rini bir kopege 111rt. Ve kopegi de 
ortadan kald1r. Kendini belediye 
doktorlar1ndan birine muayene 
ettir, rapor al bana sretir 

• 

- $imdi, diyerek kop kop ~ 
ti gitti. tiileden aonra iatedii 
raporla daireye 1eldi. 

- Buyurun, dedi. 
-Ne ~buk? 
- ~ok can1m yand1 fakat, b 

tesiri goriilmezse hakk1m1 he 
etmem. 

- Kopegi ne yaptm? 
- tlldiirdiim, bir yere gomdii 

- Peki, gel beraber. 
Raporun altma kendi miilA 

zam1 da yazarak pilis miidiiriy 
tine gittik. Miidiir raporu okud 
yavat~a bana: 

- Giizel ama bu ef en di buraya 
irade ile siirgiindiir. Nas1l, Iatan 
hula gonderebiliriz? 

- Bizim nezaretten de irade ii 
teblig olunmut bir emir vard 
Kudunnut veya f iipheli bir kopek 
taraf 1ndan 111nlm1t olanlann i 
vas1ta ile lstanbula gonderilmele-. 
r1 •• 

-Aca-ba ne yapsak? Siz bur&• 
da otunm ben bir kere valiyi 10. . 
rey1m. 

Bir ~eyrek aonra miidiir geldi: 
- Ne oldu? 
- Vali pafa hazretleri raporu-

nuzu bir ka~ kere okudu, evi 
~evirdi, b1y1k alhndan giiler 
muvaf 1khr harcirah1nt veriniz d 
gonderiniz, emrini verdi. 

Saate bakbk tren zaman1 
mit.ti. Erteai giinii hareket etme 
kararile polis miidiiriiniin yan1 
dan ~1kttk. Dedim ki: 

- Arkadaf, insaf h bir valiye 
ras geldin. ltin ras gitti. Faka 
oynad1gun1z komediden kimaey; 
bir teY .Oylemiyeceksin. Sonra • 
miz de harab oluruz, haydi Allah 
seli.metler verain. 

...... 
0~ ay aonra Y anyadan toyle b 

mektup aldlDI: 
latanbula geldigim zaman be 

muhaf aza altmda hastane gibi b 
yere gotiirdiiler. Orada bir ayd 
fazla kald1m. Hemen her aiin kar
n1mm muhtelif yerlerine iri iri • 
nelerle tirinaalar yapblar. Bir ,U 
tiifek~i bat• Tahir papya bir i1ti 
hamname yazd1m. lki giin aonr 
geldi, beni gordii. Yalvard1m, J 
kard1m, beni memleketime aiir,U 
etsinler, dedim. 

- Hay1r olmaz, gene $ama d 
neceksin, dedi. Bakhm ki olm1y 
cak ve Tahir pa9anm da namu1 
bir adam olduguna emindim; ai 
verdigim soz hilif ma her teYi 
duiu gibi anlatbm: 

- Beni $amda bir daha mi k 
peje 111rtacak11n1z? 

Pata diifilndii tat1nd1. 81y1k 
rim biikti, kaflar1m ~atb: 

- Hilekirlar, iradei aeniye 
kart• yaptijimz bareketin cez 
n1 hen 1ize 101teririm, deme 
mi? 

It fenaya 1apm1f b. Hemen el 
rine aanldun, ayaklann1 op .• 
yalvara, yalvara au~umuzu affel-
tirdim. Bir hafta aonra beni 
leketime 10nderdiler. 

Sizin insaniyetiniz, paf&D 
merhameti 1aye1inde bu&iin ai 
min i~inde rahat, rahat ya~1 
rum. Hldiirdiigum kopek akh 
geldik~e Y anyanm tekmil kii 
lerine ekmek dag1hyorum ve b 
sini de ayn ayri oktay1p aevi 
rum, yapa1n kopek di~i .. . 

Hiiseyin 
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AbdUlhamidin sinirine dokunan 
kelimeler, Hamid isminden 

ba~a gelen belatar 
iilhamid mathuat i~lerinin 

1 marzisine muvaftlc bir ter· 
<levam etmesini isterdi. 

r unun i~in de evvela 1888 • H 
S, sonra 1894 - H 1312 sene· 

· de neirolunan talimatlar ile 
huatt ve matbaalar1 SJk1 bir 
lrol altma aldirm1~h. 
hdiilaziz zamanmda Fransa • 
sya muharebesi esnasmda ~ii· 

devlet muavinliginde bulu
Suphi pa~a zade Ayetullah 
ir makalesinde Fransamn he-

tinden memnun oldugunu 
•fh. Fransiz siyasetine da

n Ali pa~.a gazeteyi zarf a ko
urayi devlet reisi Yusuf Ka
ataya gonderir; Kamil pa~a 

t beyi ~ag1r1r ! 
Bana bak ! Dev let rnemuru 

le bir makale yazmaz. Git, e-
de otur. On be, gun mahpus
! 
er. Ayetullah bey de habas1-
ve biiyiik babas1 Sarni pafa· 
dostu olan amirinin verdigi e
mucibince evinde on bef gun 

fsini hapseder. Abdiilhamit za
nmda hafiyelik ve sansiir usul
i takarriir ettikten s:onra degil 
yle devletin ve Bab1i.Linin siya
ine uym1yacak makalelerin ga

lere derci, siyasi herhangi bir 
nkit ve tezahiir miitecasirlerine 
usuf Karnil pafamn tayin ettigi 

de hapis» cezas1 kafi goriil
di; bunlar mutlaka gurhet di
m hoylarlard1. 

lttihaz olunan tazyik kararlart• 
gore: 

1 - Gazeteler pad~ahin s1hhat 
afiyeti hakkmda dualar ede

kti; Osmanh diyarmda ticare-
n, sanatin, ziraabn terakkilerin
n bahseyliyeceklerdi. 
2 - Ahlak bak1mmdan n~.rin
beis olmad1g1 maarif nezaretin-
n tasdik edilmedik~e hi~ bir 
frika ne,retmiyeceklerdi. 

- Makalelerde heya.z b1rak1l
f ve noktalarla g~ilmit bof 
rler bir takmt miinasebetsiz fa
iyelere ve zihinlerin te•vitine 
ep olacagmdan gazetelerde 

yle b1rakilrmyacakh. Uzun ve 
abaitli fenni ve edebi makaleler 
z1lmaktan- ictinap edilecekti. 
4 - ~ahsiyat yasak. Y ani me-
urlarm irtikib1ndan, ihtilastan 
hsolunm1yacakti. Boyle i~er

dolay1 ferden veya cemaaten 
olacak ,iki.yetler dahi gaze

siitunlanna ge«;irilmiyecekti. 
5 - Ecnebi hiikiimdarlar aley• 

'nde vaki olan suikast te,ebhiis
rinin, ecnebi memleketlerdeki 
iif aidane niimayitlerin csadik 
alice» b.ilinmeai caiz olmad1gm

an bunlar her ne tekil ve surette 
luraa olsun katiyen ne,rolunm1-
acak idi. 
6 - Ennenistan gibi tarih ve 

Oirafyaya milteallik isimlerin zik-
• Yaaakh. 

7 - Baz1 «suifikir» sahipleri
in Yersiz ( ! ) muahaze ve miita-

ealanna meydan verecegi i«;in bu 
alimatnameden gazete siitunla-
1nda katiyyen bahsolunm1yacak
a! 

Mabeyinden gazete idarelerine 
eblig edilmi~ olan bu emirname-

11'n asils1z oldugu sonradan iddia 
olumnu,. ise de saraym matbuat 
ife !niinasebetlerine V"" .... ~tu
'"' ! hareket tarzma bak1lmca 

oradan boyle emirlerin ~tkmasma 
ihtimal verilmemek kabil olamaz. 

Bir defa «cemiyeti ttbbiyei ta· 
hane» tarafmdan ~1kanlan fran
sizca Gazette medicate d'orient 
mecmuasmda memurlarm ihma· 
linden, lakaydisinden, cehaletin
den bahsolunmuftu. 

lstanbulda buluna ecnebi dok
torlarm da tibbi makalelerini nef
reden bu mecmuaya o defa doku
nulmad1 ama cemiyetin reisi ser 
ettihbayi hazreti ,ehriyari Mavro
yeni pa~a devlet memurlanna ta
arruz etmek miinasip olam1yaca
gm1 ,iddetli tevbihlerle cemiyete 
tehlige memur edilmif.ti. 

Matbaalarda habersizce gele
cek mufetti,lerin ara~hrmalanna 
a«;1k bulundurulmak icap eden a· 
telyelerin kap1lar1 katiyyen anah
tarla kapanmtt hulunamazd1. Bu 
tedbir ile gizli evrak bas1lmastna 
ciiret edilmemesi temin olunmak 
istenilmisti. Hele barf dokiimha-

' 
neleri pek tehJikeli yerler sayihr-
d1 ! Buralarda kolayhkla bomba 
yapthr di ye! 

Bu kadar tazyik altmda gazete
lerin siiriimiinii temin etmek gii~
tii. Abdiilhamid dahilde intifar 
eden gazetelere ayhk tahsiaat 
baglam1~b. Maliye hazinesinin 
«hiit~e apgmdan)) verilen bu tah· 
sisat gazete sahiplerinin saraya in
tisaplar1, ~.ahsiyetlerinin k1ymet ve 
ehemmiyeti nisbetinde tehaH.if 
ederdi. Ayda iki, ii~ yiiz altm alan· 
lar da vard1. 

Padi,ah 1901 de gazeteleri iki
-ter paralik pul resminden de af
fetmifti. 

Bu gazeteler padi,ahm «afiyeti 
cihank1ymetinden» dualarla bah
sederlerdi ama hastahgina dair 
agiz a~amazlard1 ! Abdiilhamid 
- bu gazetelere gore - hi~ hasta 
olinazd1! 

Avrupanm me~hur doktorlarin
dan birisi saray tarafmdan celhe
dilecek olursa bu i.lim zat mah
za Bogazi~i havasm1 teneffiis et~ 
mek, Hamidiye Etfal hastanesini 
Haydarpatadaki T1hbiye mektebi
ni ziyaret eylemek i~in gelmi~ o-· 

lurdu! 
Bir def a ikinci Vilhelm dos tu 

Abdiilhamid nezdine hususi tabibi 
doktor Bergmam gondermi,ti. 
Bergman Oliince bu gazeteler dok
torun lstanhulu ziyaret ettiginden 
bahsetmitlerdi ama sebebini yaz
mam1,lardL 

1906 de Abdiilhamidin g~irdi
gi hastahk esnasmda Marsilyada 
Semaphore gazete.sinin Istanbul 
muhabiri aguatosun yirmi dordiin· 
de ~u maliimah vermi,ti: 

(Paditah1n hastahj1 hakkmda 
soylenenlere, yaz1lanlara kar'-1 sa
ray pek haasas davran1yor. Bun
dan bahsetmek ba~ma belilar da
vet etmektir Gec;en hafta perfem
be giinii Frans1z el~isi Paris ga
zetelerinin tevzi edilmemesi i~in 
Frans1z postanesine emir verdi. 
Bu emrin verilmesi Paris Osman
h el~isi Munir pa~anm miiracaa
ti iizerine hariciye naz1r1 Leon 
Burjuvanm gonderdigi talimata 
mebni idi. 

Bu gazeteler paditahm hastah· 
gma dair ilk haberleri muhtevi 
idiler. Baz1lar1 hiinkarm resmini 
koymuslard1; hir ka~1 da padi~ah 
ile ef'ali hakkmda ho{.a gitmiye-

eek 'eyler yazmi,Iard1. 
Ertesi cuma giinli Franstz posta

s1 bu gazeteleri tevzi etti. Buna da 
sebep fU idi: 

0 giin gelen gazetelerin tevzii
ni meneylemeleri diger sef aretler
den de istenilmi' iken bunlar kati 
bir red cevab1 vennitlerdi. Bu A
vusturya, Alman, lngiliz gazetele
ri herhalde Frans1z gazetelerin
den tiddetli ,,eyler yazm1tlard1. 

Bu durum kar~1smda Frans1z 
gazetelerinin de tevzi edilmeme
sine mahal gormeyen M. Konstan 
Pariste biraz hafif diisiiniilerek 

' 
verilmi' olan talimabn latbikin
den vaz &'~megi muvaf1k bulmut
tu. 

T arihi kelimeler hakkmdaki ya
sak saraym kulaklarmda iyi akis
ler yapm1yan bir ~ok kelimelere 
te~mil edilmi,.ti: Bunlar gazetele
lere ge~emezdi. 

Abdulaziz ile betinci Murad1n 
alubetlerine taalluk eden muhtel
lif.fUur, cinnet tahirlerile ateh keli· 
mesi Abdiilhamidin sinirlerine do
kunurdu ! 

Kanunu esasi, ihtilal, anar,i, 
anar,ist, grev, dinamo, dinamit, 
bomba, hiirriyet, miisavat, uhuv
vet, vatan, millet, zuliim, millet 
hakk1, sosyalizm, beynelmilel, 
cumhuriyet, i.yan, mebusan, k1tal, 
infilak, veliahd, Mitat pa,.a, sultan 
Murad, Nam1k Kemal soz ve isim
leri gazete ag1zlarmda d0Ia,amaz
d1. 

(Hamid) ismi oyle her yerde, 
her vesile ile yaz1lacak, ag1za ah
nacak ~ey degildi ! Bunu yersiz ve 
miinasebetsiz surette tefevviih et
mek ba~a bela getirebilirdi ! 

Son zamanlarda jurnal korkusu 
Fehim, tzzet, Tahsin gibi isimleri 
de tehlikeli saydmyordu ! 

Hi~ kimse yanma bu isimlerde 
u~k bile almak istemiy-0rdu ! 

Ya bir giin u~aga k1z1p ta: 
- Bre yezid Hamid! 
- Bre edepsiz F ehim ! 
Sozleri ag1zdan dokiiliiverirse ! 
Bu suretle padi~.ahm ve has ben-

delerinin namlarma hiirmetsizlik 
ve hakaret edilmit olmaz m1ydi! 

(Arka11 var) 

[ 640 numaralt tefrikada Hakk1 pa~a 

oglu ~air Celal beyin macerasmdan bah

solunmu~tu. 

Birinci kolordu erkani harbiye hati· 
kitabetinden mutekait Hakk1 pa~ za
de Halid imzasile ald1g1m1z mektupta: 

(Aileyi felaketten kurtarmak maksa

dile kardefi Celal beyin Be~ik.ta? mu
haflZl Hasan pa~ya teslimi halr.ikat ol
malda beraber Hale.kt pa,anin jsminin 
hafiyelere ait bir mebhaste zikrolun
mastna ve cubudiyet ~nma liyik> ke
limesine pek mi.iteaccip ve mi.iteessif 

oldugu) 
Z ikredilerek deniliyor ki: 

(Babamm yanm astrhk askerlik ha
yatmda namus ve vicdan hilafmda hie; 
hir harekette bulunmad1g1, ahlaki fa
ziletler ile mi.itehalli oldugu kendisin.i 
bilenlerce miisellemdir. Babamtn ev
latlan hakkmda ~cfkat ve muhabbeti 
meseli sair hi.ikmiindeydi. Karde~min 

halini 1slah icin pek <;ok fedakarl1klara 
katlanm1~tt. A nook bu yolda sarf ettigi 
fevkalade gayretler mi.ismir olam1yor· 
du. Bunun iizerine kardel1imin bed
mesti sa:kaaile vukua gelecek tefevvii
hat1 yi.iziinden ailemizin bi.iyk bir teh
likeden kurtulmast i<;.in gene Hasan pa
!?!l. vasttasile bir doktor 11aporu alarak 
tehlikenin oniine gec;megt: tetiebbiis ey
lemi!?tir. 

Acaba Abdi.ilharnit zamamnda. hoy-

7 Mart 1936 

Me$hur polis hafiyesi 

ELLiS PARKERiN HATIRALARI 
Amerikada bir Yunanlln1n 

m Uth i~ ci nayeti 

Tom Kumas isminde bir Yunan· 
bmn yapbg1 cinayet benim mm
takam dahilinde degildi. Cinayet 
mahalli ~ok uzaklarda ve Kalifor
niyanin Stokton tehrinde idi. 

Fakat cinayet ~ok dehtetli ve 
cesurane oldugu kadar f aili gayet 
kurnaz oldugundan Kalifomiya
daki polis hafiyeleri bu vaka kar
.1nsmda acizlerini itiraf etmisler-
' ' 
di. Caniyi bulmaga beni memur 
ettiler. 

Cana var Yunanh timdiye kadar 
hi~ bir caninin cesaret edemedigi 
bir yolda cinayetini yapmtf.b. 

Stokton sehrinin bir mektebine 
' 

giipe giindiiz ve biitiin talebenin 
derste ve muhassirlar vazifede bu
lundugu bir saatte girmit ve Ma
dam Taylor ismindeki muallime
yi on he, talehesinin gozil oniin
de ve bir mubassrrm miidahalesi
ne ragmen tahanca ile oldiirmiit· 
tii. 

Yunanh, madam Taylorun der
sanesine elinde tabanca girer gir
mez i.izerine yiiriimiit ve atet et
mi~tir. Arkasmdan giren mubas
s1r Yunanhnm kolunu tutmak is
temit ise de canavar bir omuz vu
rarak mubass1n diifiirmii, ve ta
bancasm1 tekrar madam Taylorun 
iizerine atet etmittir. 

Tom Kum as normal ve ken di 
itinde bir adam olarak Stoktonda 
tanmm1~tt. Bahk ve sebze seyyar 
sabc1hg1 yapard1. Dort ~ocugu ol
mus.tur. lkisi mektebi bitirmisti ve . ' 
ikisi de mektepte okuyordu. Bu 
~ocuklar1 madam Taylorun sm1fi
na devam ediyorlard1. 

Yunanh tabancas1m atef eder
ken muallimeye: 

- (;ocuklar1ma neye fena mua
mele ettin? 

Diye bag1rm1thr. ~iiphesiz bu 
sozler cinayetin hakiki saikini gos
termemekted ir. Kumaz Yunanh ci. 
nayetin hakiki saiklerini gizlemek 
i~in boyle bag1nn1,tir. 

¥~:, 

Kumas cinayeti ika ettikten son
ra tabancasmt yere atmlf ve ken
disi mekteptekilerin ugradig1 u
mumi f.il~k1nhktan istif ade ederek 
ka~m1~ttr. Ka~Ifl o ka~If, yer yaril
m1f ta dibine girmif gibi o andan 
aonra Yunanhy1 bir daha kimse 
gormemittir. 

Biitiin Amerika zab1tas1 umum 
tose yollar1n1, trenleri, vapurlan 
tarassut ettirdigi halde Yunanh
dan bir eser bulunmamlf.br. 

Zab1ta (aran1yor) kaydi albn
da bet bin tamim hasbrmtfbr. Ca· 
ninin fotografmt ve etkilini ihti
va eden bu tamim Amerikanm 
her taraf ma gonderildigi halde 
Yunanhya dair en ufak bir ipucu 
bulunamam1,hr. 

San Fransiskodaki Yunan kon
soloshanesine ve Amerikadaki Yu
nan konsoloshanelerine mi.iracaat 
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le bir va1'a kar~1smda bulunan hangi 
namuslu adam, hiangi bir baba ba~ka 
bir tedbir alabilird.D 

Baham karde~im Celali goriiniir hir 
tehlikeden kurtarmak ic;in me~ru ve 
makul bir te~ebbiiste bulunmutitur.) 

Biz:im Celal beye dair yazdiklanm1z 
Ahmed Rasim beyjn muhtel.if ne~riya
tmdan, bay Mahmud Kemalin (Son 
asuda Ti.irk !}airleri) eserinden, kapan
mtti (Her giin) gazetesinde inti~r et
mi1;1 bir ma~aleden alinmitihr. 

Bu mektup iizerine Have edilecek bir 
aozi.imi.iz yoktur.) 

1 
edildigi balde Yunun memurlari 
Kumas hakk1;,da bir ,ey soyliye
memiflerdir. 

Stoktona geldigim zaman Kali
fomiya miiddeiumumisi Mister 
Darrova rastlad1m. Bir zaman A· 
merikamn ~.arkma vazife ile gel
mi,ti. 0 zaman kendisile tanu;m•f· 
bm. M.iiddeiumumi Kaliforniya
nm zahita ve idare sefi Serif 0-. ' 
deller ile alb ay geceli giindii:r.lii 
~ahfbg1 halde katil Yunanhmn 
iz1m bulamam1~lard1r. Nihayet 
benim yard1m1m1 istemege liizum 
gormii~.Ierdir. 

Htedenberi bir tecriibem var
d1r: Tesadiifen katil cinayeti ika 

. edenler ka~maga vakit ve firsat 
hulurlar ise mutlaka eski vatnn ve 
evlerine donerler. Y almz Gangs
ter haydutlari bir cinayet yaphk
lari vakitte pi~kin olduklarmdan 
eski yerlerine hi~ ugramazlar. 

Bunun i~in miiddeiumumi Dor
rova Yunanh Kumastn cinayeti 
ika ettigi andan geriye dogru bii
tiin mazisinin ve ya,ad1g1 yerlerin 
ara~bnlmas1 laz1m geldigini soy· 
ledim. 

Sonradan cinayete ait biitiin po
lis raporlarmt istedim. 

:{.!If.~ 

Zab1ta raporlanntn ciimlesini 
verdiler. Miiddeiumumi Darrov 
kendisinin de katilir, mazisini ve 
ya,ad1g1 yerleri ogrenmegi dii~iin
miit oldugunu ve likin ~ok ileri 
gidemedigini soyledi. ~iinkii Ku
mas Stoktonda ancak on sene
denberi yas..amaktadn·. Zevcesi . . 
dordiincii son ~ocugunu dogurur-
ken vefat etmiftir, (;ocuklar Stok
tona geldikleri zaman gayet kii
~iik olduklarmdan babalarmm ne
reden geldigini hattrlamam1tlar
d1r. 

Polis raporlarm1 on bef inci de
fa gozden ge~irip aratbrd1g1m za
man hahruna gel di: Kumas mazi
sini anlatan sicilli kendisi b1rak
m1fhr. Kendisi i~in bu kayd1 im
haya imkin yoktu. Bu sicil ~ocuk
lari idi ... 

(;ocuklara ait malumatm ciim· 
lesini raporlardan ~ikardun. ~o
cuklardan en kii~iijii dokuz ya• 
9indadrr. Digerleri on hir, on ii~ 
ve on be._ ya9mdad1r. 

On be9 ya,mdaki ~ocugun Ku
masm evlenmesinden sonra ~ok va• 
ki.t g~meksizin dogmu9 olmasma 
mantikan hiikilm vermek icap edi· 
yordu. Bu hakikatin bir ipucu ola
bilecegini yahut bundan bir ipucu 
yarablabilecegini diifilndiim. 

Bu diitiince ile Amerika birli
gindeki kirk sekiz hiikfunet ile 
Kanadanm eyalet nikih istatistik 
biirolarma bir tamim yazmaga ka· 
rar verdim. Katibim mis Y oosa fU 
mektubu dikte ettim. 

«Efendim, 
Tomas Kum as yahut Tom Ku

masm izdivacma dair bir kayit 
olup olmad1g1m ara~brmamz1 ve 
neticeyi bildinnenizi rica ederim. 
lzdiva~ tarihi 1914 ve 1915 sene
lerinde olmahd1r. Herhalde 1916 
senesinden sonra degildir. Bu i~in 
ne kadar zahmetli oldugunu tak· 
dir ederim. F akat bir katil cinaye
tinin f ailini meydana ~tkarmak 
i~in elzem oldugundan ismi ge~en 
fahsm izdiva~ kaydine ait malu
mat ~ok k1ymettar olacakbr. » 

(Arkas1 var) 
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E§ya kendinden yiiriiyor 
pencerea~1bp kapan1yor 
F rans1z polisi bu zevzekligi kimin 

yapt1g1n1 ara§hrmaga ba§lad1 
Frasada, Galdares koyii hallu, 

b!.iiddeiumumilige baf vurarak 
koylerinde bulunan bir ev hakk1n· 
da fikayette bulunmuflar ve adli
tece liz1m gelen tedbirlerin alm
rn~1n1 istemitlerdir. 

Biitiin bir koy ballont miiddei· 
11rnurniye bat vurmaga sevkeden 
ltadise tudur: 

G~en hafta madam Pujol ada 
ta'9fanlar1 yetittirmege mahaua 
11.h1r1n oniine vard1g1 zaman evvel
te kilitlemif. oldugu kap1lar1 apa
~1k bulmu9tur. Fakat ahira yakla· 
ftr yaklatmaz, a~lk kapilar kendi
liklerinden kapanarak kilitlenmis
tir. Bu hi.diseden biiyiik bir kor: 
kuya kap1lan koylii kadm, derhal 
kornfularma vaziyeti anlatmithr. 

Halbuki kom.,ular, ah1nn oniine 
"ard1klar1 zaman gordiikleri vazi
)etten yerlerinde donup kalmit· 
lard1r. Bu def a ah1r1n, pencere 
1c11.natlar1, yerlerinden sokiilmii,, 
l'erlerde bulunuyordu, ortada ce
hir ve f iddete delalet edecek hi~ 
hir iz yoktu. 

Bu &trada madam Pujolun on 
6~ ya,mdaki ~ocugu tiril tiril tit
l'eyerek fU yeni hadiseyi anlatmit
hr: 

- Anne! l~inde ada tayt.anlar1 
Lulunan kaf ealerden biri, kendi
liiinden sanki goriinmez bir el tara· 
f1ndan itilmit gibi bir ka~ metre 
hlvarland1. Ben korkumdan ka~a
'11.k size geldim. 

Zavalh koylil kad1ru, bu yeni 
hadiseden hayrette kalm19, evine 
donerek odasma girince, goriilme
hl.it b ir kar1t1khkla kar~1Ia,m1t.br. 

Ostiinde hazreti Meryemin res· 
llli duran bir etajer mustesna, oda
da ne varsa hepsi yerlere devriJ .. 
rni,ti. Tabaklar, aynalar, fincan· 
111.r, bardaklar yerde karmakar1· 
•tk bir halde yere abld1g1 gibi hi~ 
bir tanesi k1r1lmam19.t1. 

Koylii kad1nin, aabahleyin ev
den ~1karken diizeltmit oldugu 
'h.tag1, altiist edilmif bir vaziyet· 
te bulunuyor. Yorganlar, ~ar,af-
1,r, yaabklar yerlerde aiiriiniiyor
d~. 

Koylii kadmm ibir ka~ giin evvel 
bir ~engele asmit oldugu kocaman 
iki jambon par~as1 da yerde yab
yorlard1. Tuhaf1 9udur k i, jam
bonlarm iistiindeki kalm tuz ta
bakas1 diitmemi~ti. Kadm, bu iki 
jambon par~a&m1 yerden alarak 
batka bir odaya kilitlemittir. Bir 
miiddet sonra kadm oday1 a~hit 

zaman jambonlann yerinde yeller 
esiyordu. Bir miiddet sonra bu iki 
jamhon par~aa1 bir ~ekmecenin 

i~inde bulunmuttur. 

0 gece, tekinsiz evde siikunet 
He g~mittir. Fakat ertesi sabah 
gene evde garip bir tak1m hadise
ler cereyan etmittir. Biti~.ikteki o
dada giiriiltiilt:r duyan koylii kad1-
nm oglu, eline bir kiirek alarak 

i~eriye girince etajerler iizerine 
yerleftirilmi~ olan ~amaf Irlarm 
me~hul bir el tarafmdan yerlere 

f1rlahld1gm1 gonnii~tiir. Bunun ii
zerine ~ocuk, elindeki kiiregi ye
re tiddetle vurmuf., derinliklerden 
insan 1zbrabm1 andrran bir seg 
duyulmut ve bu gayri tabii hadi
.aeler birdenbire kesilmi,tir. 

ltte koy halk1, bu gayri tabii 
hidiselerin rahatlarm1 hozdugun
dan bahsederek buna bir ~are bu
lunmaatni hiikUmetten istiyorlar. 
Evdeki kar1,1khg1 muzibin birinin 
yaphg1 aamlayor. Bu hususta tah
kikata batlanmlf.tll'. 
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Nil COCUKLARI 
·~ islctnder Fahreddin 

Dedi. Bir giin 1onra Keiips eh · 
l'af1ndaki mabette bir iyin ya
l>1lrnasm1 soyledi. 

Tasman pren1ese hot goriinmek 
\>e bu suretle kendi mevkiini de 
•11.glarnlatbrmak kaygusile soz 
lerdi: 

- Hi~ merak etmeyin! dedi. 
~ikerinoa artlk bu aaraya gele
ltiez. Onun aihirbaz Elef anm ya-
111nda oldugunu itittim. Bugiine 
~adar onlar1 ortadan kald1rtmad1-
tln1za f&f1yorum ! 
l' asrnan prensese bu cesareti 

:errnemit bile olaa, Nara, kolay
lkla oturdugu M111r tahtmdan ay· 
l'thn k . . b . . k amn 1~m, u Ifl ~o tan yap-
ltiag" k · • a arar vermtf b. 

- Ben de senin gibi dii~iiniiyo-
1'\un. ·. M1s1rda hortlaklarm salta-
llat .. . d . 
~· surmes1ne mey an verm1yece-
1tn. Babamin tahtmdan ayrilma· 

ltiak i~in, bin kardesi feda ederim. 

Dedi. Tasman s~raydan aynl-

Tefrilca No. 19 __ ... . 
diktan aonra, Nara derhal faali
yete g~mifti. ~imdi onun Mikeri· 
nostan ba~a rakibi ve du,man1 
yoktu .. 

Nara karde,Iik duygularmt da
marlarmdan ~oktan sokiip atm19-
b. Elinden gelse, bir giinliik sal
tanat i~in, karde9inin kanuu bile 
i~mekten ~ekimiyecekti. 

Nara o gece saatlerce dii~iindii. 
Mikerinosu ~ar~abuk ortadan kal
dirmak i~in ne yapmahyd1? 

Mikerino1un kafasm1 kopar
mak i~in, Rahotu sihirhazm ya
nma gondermekten ba~ka ~aro 
yoktu. 

Prenses Nara, babasmm bu es
ki celladma vezirlik vadetmitti. 
Fakat, biran i~in Rahotun Mikeri
nosla birle~.mesi, ona kapilmas1 
ihtimalini diitiindii. 

Firavun Kefrenin Karnaka gon
derdigi Panis da Anako ile birlet· 
memit miydi? 

~·: akia~ bir hikiye 
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.Cazbandin seai ayuka ~tk1yor... - Evli misiniz?. 
Renkli projektor tfiklan araamda - Hayir ... 
aarhofi ~iftler z1phyor ... Localar- :Viiziinii ektitti: 
da g1diklamyormut gibi kahkaha - ltte bu fena ... dedi. 
atan gen~ kadmlar var... - Neden? .• 

Nihayet cazband durdu.. Sah· - Evli olsayd1mz .. Sizinle dans 
nedeki siyah perde a~1ldL Mayolu, etmek daha eglenceli olurdu. 
~ok gen~, ~ok giizel bir kad1n, Dedi, tatird1m .• Lakin bir dans, 
numarasm1 yapmaga batlad1. .. arkas1ndan bir dans daha, bir 

0 kadar guzel oynuyor, oyle dans daba derken adamaktlh ah-
giizel tark1 aoyliiyor ki herkea o- Lap olduk. 
nu alkithya alktthya bitiremiyor- Maaama ?i1rd1m .•• Batt epey-
du .. Bar da dehtetli kalababk. AI.. ce dumanlandiktan sonra sordum: 
kit-tan her yer inleyor.. - Ben, dedim, boyle masalar 
Gen~ kadm numaraun1 bitirdik· araamda dolatarak. alay i~in er

ten aonra hallun aruma indi, hem kekleri open bir ~ artiatlere ra ... 
prk1 .Oyliiyor, hem de mualar ladun •• Fakat bunlar hep ihtiyar, 
ara11nda dolaflJOrdu... pfman, babahk, tik erkekJeri oper• 

Bir arahk gitti ... Gen~ bir ~if· lerdi. Halbuki 1iz hep ge~ ~ift-
tin oturduiu bir maaanm oniinde leri anyor, bunlardan ge~ erkek· 
durdu. . . Gen~ ~ift belli ki yeni ev· leri opiiyorsunuz.. Bunun bir ae-
liler. bebi olsa gerek ... Maksad1niz ne 

Mayolu artist yaklafh. Daha kuzum?. 
yaklaftt. Masadaki gen~ erkegin - Maksadrm? .. Ga yet miihim .• 
yanma geldi .• Elindeki beyaz giil-· Evvela anlatmamak i~in naz-
lerden birini delikanlmm smoki- land1. Sonra batlad1: 
nin yaka11na g~irdi .. Sonra gen~ - Hayatta en biiyiik zevkim 
adam1 sag yanagmdan optii... nedir biliyor mu~unuz?. Gen~ ev-

Benim bildigim valua boyle lileri k1skan~lik yiiziinden biribi-
halk arasmda dolas,arak AArk1 · d·· "rm k B l1n b T- r1ne UfU e •.. ayi m una .•• 
soyliyen artiatler masalardaki er- Dikkat ediniz .. Ben hep evli veya 
kekleri operler filin ama hep ih- nitanh, yahut aevi,tiklerini tah-
tiyarlar1 tercih ederlerdi. min ettigim ~if tlere yaklatiyorum. 

Artistlerin ihtiyarlar1 opmele- Onlar1n erkekilerini opiiyorum .. 
ri barda eilenceli hirer numara ve kadinlar da kil.plere biniyorlar. 
olurdu. Ne kadar k1z1yorlar .. 

Bir artistin boyle ge~ bir ada.. Battma geldi de bilirim .. Uk ev-
mt opmeaini ilk defa goriiyonun. lendigim sene boyle muzip bir 
Mayolu gen~ kad1n oradan uzak- artist bir gece barda kocami op· 
la~.tt. Sagdaki bir muaya yaklat- tii? Kukan~liktan deli olacaktim. 

ti. Y ammda oturan kocam1 ~imdik 
Gene gen~ bir ~ift. · · Bu sefer i~inde btraktim. Ne kadar iiziil-

de dansCiz elindeki beyaz bir gon· miif tiim. ltte bu eski hatlran1n da 

intikam1m ~tkarmit oluyorum •• 
Fena m1? •• 

Hem emin olunuz bir kadm1q 
en biiyiik zevki bafka hir kadm~ 

k1skand1rmakt1.r... Kendi giizelli· 
gi, kendi i'vebazhg1 ile k1skan• 
dirmak .. 

Ben her gece 15 - 20 kadin1 k1z00 

d1r1yorum., Bundan biiyiik zevk: 
olur mu?. 

Birdenbire eVIm gormiit b ir av
c1, uzaktan bir geyik ~mi\lo a~ bir 
pan gibi gozleri parlad1: 

- Aman.. dedi, itte gen~ bi!'\ 
koca ... Ben gidiyorum .• 

Kalkh. . . Masamdan uzaklaf Jr• 
ken hen de f1s1ldadrm: 

- Ne garip bir zevk ..• 

(Bir yildiz) 

AK~AM 
Abone Ucretleri 

SENELIK 
6 AYLlK 
3 AYLlK: 
I AYLIK 

T i.ir kiye Ecnebi 

1400 kuntf 2700 kuruf 
750 )) 1450 » 
400 )) 800 > 

150 » 

Poata ittihadma dahil olmayan 

ecnebi m emlek etler : Scneligi 
3600, ~lh ayhg1 1900, iic; 

ayligt I 000 kuru~tur. 

Adn~,s tebdili ic;in yirm.i be~ 

kuru~luk pul gondennek laz1mdir. 

Zilhicce 13 - Kas1m 121 
S. lmw Giioe, 0Ale l icincli Ak~m Yate1 
E. 10,S• 12,32 6,24 9,34 12 l,30 

4,54 6,33 12,26 15,35 18,3 19,32 

ceyi masada erkegin yakastna gee 
~irdi. Onu da ensesinden operel[ 
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uzaklafb .. 
Dikkat ettim. ~imdiye kadar 

gordiiklerimin aksine olarak bu 
artist hep boyle gen~ ~iftlerin ma· 
salartn1 ~iyor, gen~ erkekleri 0-
perek uzaklatiyordu. Mualarda
ki ihtiyar erkekler de i~lerinden 
«artist muhakkak beni aakahm ve 
gobegim ile tik bir tip bulacak ve 
opecektir.J> diye bot yere bekle,i
yorlard1. 

Bana fena halde merak olmut
tu. Gen~ erkeklerin boyunlar1na 
sar1hp onlar1 ppur fUPUl' open bu 
gen~ kadmm bir f ikri ol1a gerekti. 

Evveli onu dansa davet ettim .• 
Hi~ iimid etmedigim bir sual sor· 
du: 

Paras, Kefrenin muhaf1z alayi 
kumandam idi .. Firavuna: (Ana
konun kaf as1m hen koparacag1m ! ) 
diyerek bir ka~ ay once Cizeden 
- k1yaf etini degiftirerek • ayr1lm1t· 
ti. 

Kefren olmeden once Parusun 
Anako ile birlettigini, onun mai
yetine girdigini haber ahm,.t1. 

Rahot da Mikerinosla birle9e
cek olursa, Nara uzun zaman Mt" 
sir tahbnda kalabilecek miydi? 

0 gece Naranm uykusu ka~mit
b. Rahotu gonderip gondereme
mekte miitereddit.. Saatlerce du .. 
'iindii. Fakat, Rahot cahil bir a
damd1. Kolay kolay Mikerinoaa 
kap1lamazd1. Parus gibi ~ok ak1lh 
hir adam olsayd1, Nara bu i11i ona 
gordiirmeyi diitiinmiyecekti bile. 

Prenses Nara, Rahotu ~ag1rd1 .• 
Ona ilk def a ken di elile bir tas 
~arap verdi: 

- Mikerinos kuvvetli bir ordu 
ile iizerimize yiiriiyecek olursa, ne 
yapar1z? 

Diye aordu. 
Rahot ka"1arm1 kaldird1: 

- Siz, arslanlarm tarla farele-

Diyar1bekirin tarihi surlarmdan vc kiymetlilerinden Beni Sen burcu 

rinden korktugunu itittiniz mi 1 
- ltitmedim.. ve bunun i~in 

herkesten once sana giiveniyorum, 
Rahot ! Bir ka~ giine kadar onun 

vii.cudiinii ortadan kald1nnah1m! 

Rahot giile~k: 

- lfte timdi Keiipsiin la.z1 oldu
iunu ispat ettin! dedi. Onu oldiir
meyince siz rahat edemezsiniz ! 

- 0 halde hem en yarm Elef a-
nm kuliibesine gitmelisin ! 

- Yarin belki karde9ine ac1r
am, Nara! lstersen onu sik1ca bag
layip - kimseye sezdirmeden • bu· 
raya getireyim.. Bodrum katmda
ki odalardan birinde hapsedeyim. 

- Hay1r. Batmi govdesinden 
ayirmahsm ! Keiips mabedinden 

ka~maga muvaffak olan bir adam, 
buradan da ka~abilir. ~imdiye ka
dar olen biitiin habis ruhlar onun 

yard1mc1S1dtr. Onunla beraber ih
tiyar Elefamn kaf asm1 da kopar
may1 unutm1yacaksm ! 

Rahot sabahleyin giinef. dogma· 
dan biiyiik bir kay1k hazirlatt1 .• 
Yanma on iki ki,ilik bir muhaf1z 
miifrezesi alarak yola ~1kh. 

Mikerinosu ka~1ran 
kad1n kimdi? 

Rahot, ihtiyar aihirbazm kulii
besine geldigi zaman giine, insan· 
larm tepesini yak1yordu. 

lhtiyar Elefan kumsalda serin
liyen timsahlar gibi uzanm1~h. 

Rahot sihirbaz1 goriince sahile 
atlad1: 

- Heyyyy ... Bu k1y1larm adaiz 
ve tebaas1z hiikiimdari ! Batmi 
kald1r ve gozlerini a~! Y eni M1s1r 
melikesi Naranm veziri Rahot se
nin iilkene geldi.. Haydi kalk, onu 
selamla! 

Elef an hastalanmu~h .. Kulagma 
~arpan bu sealeri ititiyor, fakat 
baf.IDl kald1ram1yordu. 

Rahot, sihirbazm yamna sokul
du: 

- Has ta m11m, Elefan? Ne den 
kalkmadm.. Sesimi ititmiyor mu, 
sun? 

Elef an gozlerini a~ti •. Dudakla· 
rmm arasmdan gii~liikle ititilen 
bir ka~ kelimeden ba,ka bir fey 
duyulmad1• 

(Arkas1 var) 
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Sahife 12 A ~AM 

8ahkc;1I ku~u .................................. ! .......... -" 

Diinyanm bazt yerlerinde parlak. 
tiiiylii ku~lar vard1r ki, yuvalann1, kimse· 
nin gorm:yecegi tenha yerlerde yapar• 
lar. Parlark renkli tiiyly ku~lardan bir 
cinsi de bahkc;il denilen, nehir ve gol
lerden baltk avlayarak ka ·mm doyu· 

:ran kmptur. 

lngiliz Aynada gordiigiim yiiz ... hikayesi 

Bu ku~ yuvasm1, karanhk bir kovu• 
gun en derin yerine yapar. Uzun ga• 
gasm1 kazma ve ayaldannl da kiirek 
yerine kullanarak kumlu bir k1y1da ifel 
kuyulur. 

Bu mefgul:yet epiyce uzun surer. Me· 

sela nisan nihayetinde yumurtlayacaii 
ic;in mart nihayetinde i~e ba?lamaat Ii· 
%1md1r. 

Evvela, saatlerce begendigi yerin et· 
rafmda uc;arak d0Ia,1r ve oraya her 
geli,·nde gagasile topraga bir defa vu• 

rur, boylelikle orada kii'tiik yuvarla 
bir delik ac;ar. Bu deligi oayakaln SI• 

gacak kadar biiyiilttiikten soma daha 
metodik bir tarzda c;ah,maga ba~lar. 

D:kkat ve int:zamla gagastm kuma 
vurarak kencli govdesinden az daha bii· 
yuk bir delik yapar. Bunu iyaparken 
kum ve c;ak1l par~lnnni d1,an at· 

mas1 laz1m, i~te bunun ic;in de ayakla· 

rim kullamr. E?inerek bu i~i de go• 
riir. Bu suretle deligin boyu bir buc;uk: 
metre kadar ac;1lmca ic;inde giizel, kii· 
~iik bir oda yapar. <;ok zahmetli ve 
uzun c;all{lmadan sonra diinyanm en 
nadide yuvasma kavu~ur. 

Bal1b;il ku~u bir balig1 tuttugu za· 
man bir lokmada yutar, sonra hazme· 
clemedigi k1s1mlar1m tekrar c;1kanr. Bun· , 
hr beyaz toz haline gelmi~ balak k1l- 1 

. c;1klRrmm bakiyesidir. Bu beya.z tozlar 
yuvamn ic;fodeki: odac1gm do~emesini 

te\lkil eder. Yumurtalanm bu do~eme· 
ye yumurtlar. 

ilk yumurta dogdugu zaman bu he· 
yaz kil~1k dokiintiilerden pek az var· 
d1r. Fakat yumurt>alar ac;1hp ta yavru• 
lar meydana gelecegi zamana kadar 
~galirlar ve yavrular bunlann iizerin· 
de biiyiir. 

ilk ii~ hafta :carfmda balikc;il yav• 
rulan yuvanm dibinde karanltlctad1r. 
Yavrulann biiyiimelerini. anaLmnm 
lend1ler;ne yem ohnak iizere getirdikle
ri bat.klarla olc;ebilfriz. 

Yavrul•ar c;ok kiii;iikken analan bun• 
lara bir bui;uk santim boyundaki kii· 
~uk baliklardan bulup getirir. 

Yuvadan d1;ian c;1kabilecek bir ya~ 
geldikleri zaman yani iic; hafta· 
l1kken analan kendilerine be' alb san· 
tim boyunda olan baliklardan getirme• 
ie baslr. 

Bazan bir cana bahk~l> dokuz yav• 
ru birden beslcyip meydana c;1karabilir. 
Yuvadan c;1ktiklan zaman, biitiin aile 

Kar1~1k bir opO~me 
Eglenceli bir resim Cleiil miL •• ln· 

san bu diigiimiin naml yap1kltg1na f& · 
\JIYOr. 

Bu w fii gordugiiniiz tdcilde At• 

ma~ doia, opiifiiyorlar... ~ ~ 
kan~ik bir opii'1lle• •• 

Dokuz yuz sene evvel 
• • ,, )" ap1lm1f olan biT reCm.cllr. ~ 

fil, bir Hint ilahmi tafiyor ... Bu r~ 
Londrada bir •ergido tCfhir edilc:IL Hes! 
ha.Ide biz:im ltubi.k 'l'essamlann eeerlo

rinden c;ok: <laha uatahkla yap1lmtf bif 
resim. 

\ 

Baham Hindistanda memurdu. Onu 

c;ok. gorecegim geldi. Nihayet o da da
yanamad1, beni c;aguttJ. 

Gittim. Uzun zaman oralann hava~ 
e'ma, a1cagma ali~madLm, amma gene 
de memnundum. Fakat dai.issila ba~ 
lad1. Baham da, j~ icab1, senede iki 
ij~ ay beni yapyalmz btrakiyor, uzak. 
koylere teftil'e 'ttk1yordu. Evde tek 
batJirna kald1g1m zamanlar, memleketi· 
mi daha 't<>-k goresim geliyordu. Yalmz· 
liga bir tiirlii ah~am1yordum. 

Hizmet~lerimiz.in hepsi dindar, na· 
muslu kimselerdi. F akat ben gene de 
korkuyordum. 

Buraya gelirken kopegim «Bill> i de 
beraber getirmitJtim. Baham teftife git
t:igi zaman onu karyolam1n altmd'il ya· 

'bnyordum. ic;im biraz rahathyor, kor· 
kum azahyordu. 

Ba.ham yeni bir hizmetQi tuttu ve 
tefti? seyahatine gitti. Bu yeni hiz~ 
metc;i ic;in de ban a: 

- Gozlerinden korltwma, insana tu· 
baf bak1yor amma, .kendiaine ibimat ed.i
llr, ded.i. 

Halbuki l>en korkuyordum. Bu Hintli 
ile ilk goz goze geldiiim zaman yiire· 

gim hop etrnifti. Haytr, l'>u Hintlinin 
gozlerine alttam1yordum •.• 

Bazian dalar k.itap okurdum. Ve bir 
aralik gozlerimi kaldmnca, Hintlinin 
otuz iki difini gostererek smtt1&m1 go· 
:riirdi.im. 

I 5 kart biriktirenler I 
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Bilmece 
lsim: 

c;aznmn: 
Tarih - 7 Mart 1936 

- Eve teker ala~ sDke diye tut• 
tuna. > 

- Kann cahil mi?. ~ 
I . \ 

- Bafka zararuu gormiiyonan, yal-
niz biraz sinirli. 

lki arkadat boyle konufUyorlards. 
Yukan1ci satirl.ann ic;.inde bqs hayvan 
"btr de insan iami vard1r. Harflerin yer• 
lerini degi,tirmeden bu bayvan i.Knlo

rile inaan ismuun altmi ~P gonde· 
riniz. ~~ 

··~ ,. 
Bilmecemizi <Ioiru h'aJled.enlerden 

birinciye: Okul 9A0tui. ikinciye: Yer 

Yiizi.i Gok Yiizii kitab1, ii~iinciiye: Fl ifleri. 
aynca 200 kariimize muhtelif hediye-
ler verilecekitr. 

::m:m::m.w::,•m11m11m11mm,•mNm11.wmNJJu11m.wtmm:ma:m 
erkanm1, yuvadan c;ok u:ak olmiyan 
bir yerde aualanmitJ goriiriiz. 

Analan agzmda bahlda yaklafhgl 
zama.n, dokuz gaga bi:rden ac;altr, fakat ' 
her defas1nda bunlardan yabuz bir ta• 

nesi bahg1 kap1p yutar. Falca.t anel.ri 
yavrulannin hie; oirini mahrum buak
maz ve hepsine hirer hirer bahk tutup 
getiriri 

Balkc;il ku~ tuttugu balii1 yav~la· 
nna diri diri vermez. Onu kuyrugunde.n 

tutarak ba~ a~g1 .allandinr ve bir aga~ 
dalma yahut hir tata c;arparelc. oldur· 
diikten eonra yedirir. 

Sanat eseri 

Bu resim Ronesana devrinin paLes
ridir. Bunu yapan lknevenuto Cellini 
hem heykeltr., hem mi .. 10,m.a.. hem 
edip. hem bakkikb ayni zamanda da 
krallann gozdMiydi. 

Reaimde gordiijiinuz beykelin ad.a 
Perseus ile Meduzadtr. 

I 5 kart biriktirenler I 

Ziibre Saym 

Hayati Cevad Giinay 

Masai 
~ocuk: 

- Biiyiikanne bana bir maaal .Oyle • 
-Ne mual1? 

- Hani bir biiyiik anne Vantllf, to-
rununa ~lata al1r, para verirmi, ••• 

I Talililer I 

Asyadan bir giine~ 
dotuyo kazanan 

Ciinay 

Zarif bfr kalem 
kazanan 
Daver 

Lokan tad a 
Miipteri: 

- :V ahu J1iz yirmi kUl'Uf bir pilice 
YazmJf*tn ... Hi~l iman bu kadar pa· 
hab pilici loyip keset' mi ? ..• 

r ! ~ Ji L *'~~ ' (. .. 
I ;). \...A 

"" _.,,, 
• 

•.. Afacnn mektepten gelirken 
kap1cin1n odasma girdi.Mektup 
var nu diye soracakh ..• 

. • . Masanm iistiinde bir top 
duruyordu. ~ala ilo patlat· 
mak h<>f olacakb ••• 

• • • Kaprci gelip te topun 

pat:Lmu, olduiimu gorunce 
ban fafU'acak h~ lozacakb 

. . . Afaea.n I kftl'Jtdan ka
hla kabla giilecek, alay ede
cekti ... Patlatb. 

- Mektup var nu? .. 
- Y ok. Yalmz amcaniz 

geldi, aizi aordu ve bir lop b1-
raktJ ..• Amma patlabmplar! •• 

Bahama: 
- Bu adamdan korkuyorum, ded~ 
Baham ikopegimi ok~adt: 
- Korkma dedi, aslan Bill yanlll' 

da I... F a.kat oamm1 Bill degil, korkU 
kurtard1. 

Babamin sozleri beni tesk.in etrne
m.i,ti. 

Baham gideli ii~ gun olmu~tu. Gee' 
odama c;ek.ildim. lc;imde garip bir h.i9'i 
kalblevuku vardL Sanki odamda biii 
gizlenmi~ te beni gozliiyonnu' sant• 

yordum. 
Goziime uyku iirm.iyordu... A~ 

a1rada da kendi kendime )uz1yordurn: 
cKorkacak ne var aanki... Bill Y~ 

nundaJ 

Seslendim. Kopegim kuyrugunu ~ 
lad1, do~emelere kuyrugunun ucund 

pat pat widv. .Ill 1!1 
Manas1z korkuya ll.izum yoktu artak. 
Uyudum. 

Ne lcadar uyudugumu bilmiyoruCO
Yatag1m1n altmda hafif bir k1m1ld•• 
m~ oldu. Gozlerirni ac;hm ••• Garipf •• • 
)' atag1m hava.ya dogru kalk1yordu •• • 
Y oksa kalbimin heleoamndan m1 boylif 
geliyordu bana... Uzun miiddet, ~ogut 
terler dokerek, kumldam1yarak, go:z:lr 
rimi tak1ld1g1 noktadan ayuam1yar~ 
bekledim. 

Kabus mu gec;iriyordum?. 
Var kuvvetimi toplad1m: 
- Bill I diye haykird1m. 

Ses yok... Korkudan olecektim... ..., 

Bu arahk ta. goziim, araltk perdedd 
eiiziilen ay1n aksettigi aynaya ilitJti ••• 

Biitiin viicudum dondu. Kaskat1 kr 
sildi . 

Karyolamm altmdan 'eytana benzV 
yen bir yiiz bak1yordu. Elinde de ~ 
b1c;ak vard1. 

Can havlile: 

- lmda.tl diye haykum1s1m .•• . ~ 

Evdelciler yeti~tiler ve elmaslaruo' 
~alma.It i1rin odaya giren o fena bak1tl9 
Hi·ntliyi ciirmil meshut halinde yak•' 
lad1lar... Amma ~valh Billi, aeviiili 
kopegim.i oldiirmii~ii. 

Bukalemun 

Bu kertenkele nenin u:rerinde (!er 
nma o feyin rengini ahr. Ilk ~ 
Iar Arfikada ya,ayan ve Luklemun d~ 
nen bu kertenkele Liitiin diinyanin b , 
tarannda Y8.fryor. 

Bu kertenkele y~il, siyah, aan, k&Jf" 
fUDi ve kahverengi olur. 



bah~e 6 - Altay 2 
(Ba, tarafi 9 ncu sahifede) 

<;ankayan1n ikinci golO 
12 nci dakikada Giinef. miida

faasmm ~ok ileride oynamaun
dan istifade eden ~ankayahlar, u
zun bir pasla topu sag a~iklarma 
ge~irdiler. Faruk, ~ankayamn a
~1gile bir ko'u yaritma ~1karak 
kale oniinde ona yeti,ti, topu ala
y1m derken, rakibini yere diitiir
dii. Penalt1 .. lskenderin uk1 bir tii· 
tii, ~ankayaya ikinci golii temin 
etti. 

37 nci dakikada Giinet kalesi 
bir ka~ tehlike daha atlathktan 
sonra Giine,liler beraberligi temin 
i!rin tiddctli hiicumlara hatlad1lar. 

Gune!?in ikinci golu 
Nihayet kirkmc1 dakikada Gii

ne, merkez muhacimi Canbaz, Sa
lahaddinin pasile beraberligi te
min etti ve ma~ 2 - 2 ye beraber
likle bitti. 

~ankaya, ~ok temiz bir oyun 
gosterdi: <;ankayamn iki acr1gile 
sag ve merkez mua vinleri, istik
hal i~in biiyiik 1eyler vadediyor
lar. 

F enerbah~e 6 -Altay 2 
S1ra giiniin biiyiik ma~ma gel

mi,ti. Evvela beyaz siyah ~izgili 

bir forma giymi' olan Altayhlar, 
arkadan Fenerliler sahaya cr1ktt
lar. Herkes, bu macrm neticesini 
F enerbahcrenin takviye edilmi~ 

Altay tnlumma da gecren hafta 
Galatnsaraya oldugu gibi alb gol 
ahp atam1yacag1m merakla bek
liyordu. Fenerbah~e, diinkii oyu
nile, \limdil:i kursunda yenilmesi 
mii,kul bir kuvvet oldugunu ispat 
etti. F enerbahcre diinkii macrta mu
tad kadrosile oynad1: 

Necdet - F az1I, Y a~ar - Re~ad, 
Esad, Cevad, Niyazi, ~aban, Ali 
R1za, Naci, Fikret. 

Altay tak1m1: Cemil - Fuad, 
Ali - Mehmed, Hakk1, Hilmi - Bas
ri, Said, Vehab, Fuad, Haklu. 

Hakem B. Adem idi. F enerliler, 
ilk haftay1mda, riizgara kart• oy
nad1lar. Uk bet dakikay1, Altayh
lar, F ener yar1 1ahas10da ge~irdi
ler. Betinci dakikadan itibaren 
Fenerliler hakim oyunlanna baf· 
lad1lar, Altayhlar, Fener akmlar1-
ni kesebilmek icrin dort dakika 
i~inde topu dort defa kornere at
maga mecbur kald1lar. 

Altay1n ilk golu 
Buna ragmen Altay sol i~i Fuad 

'dokuzuncu dakikada Fener mii
dafaasmin ~ok ileride oynamasin
dan ve keleci Necdetin hatasm
dan istifade ederek talumma ilk 
golii kazand1rd1. 

Fenerin ilk golu 
Bu golii yiyen F enerbah~enin 

hocalamaga ba~hyacagm1 zanne
denler vard1. Fakat bu gol, Fene
rin biitiin hatlarm1 harekete g~ir
di. Top, sagdan so? 1" n Altay ka
lesinin etrnf mda dola9maga ba~
lad1. Bu s1ralarda Altaya korner 
oldu. Top Niyazidcn Fikrete, Fik
retten ~abana ge~ti. ~ahamn pla
se bir ~iitii beraberligi temin etti. 

F enerin sold an tehlikeli akm
lar1 devamda. Fikret, miitemadi
yen oniindeki haf ve bekleri atla
tarak Allay miidaf aatina tehlike
li anlar g~irtiyordu. Bu hiicum
lardan birinde, Altay beki, umul-
1nad1k bir siiratle muhakak bir go
lc mani oldu. 

F enerbah~e, oyunu istedigi gi
bi sevk ve idare ediyor. Maama
fih Altayhlar da f1rsat bulduk~a, 
,:-.ri acr1klarile tehlikeli akmlar 
Yapma!ttan geri kalm1yorlard1. 

Fenerin ikinci golu 
Otuzuncu dakikada ~aban ge

ne ~hsi bir gayretle kaleleri 0-
niinde toplanmit olan Altay mii
dafi vc muavinlerinin ayaklan 
arasmdan F enerin ikinci goliinii 
de yaptt. lzmirliler bu gol iizerine 
haflarmdan birini degittirdiler. 

37 nci dakikada gene ~abantn 
demir gibi bir tiitii Altay kalesi
nin iist diregini yahyarak avuta 
gitti. Oyunun bitmesine be~ daki
ka kala, Altayhlar, canland1lar. 

S.on dakikada F enerli Naci, 
topla beraber kaleye girerken Al
lay kalecisi, Nacinin ayaklarma 
kapanarak muhakkak bir gole 
mani oldu ve ilk devre 2 • 1 F ene
rin galibiyeti ile hitti. 

I ki nci devre 
tkinci devre ba~lad1g1 zaman 

Altayhlar, merkez muhacimleri 
Vehab1 sag ac;1ga ge~irdiler. Dev
re batlar ba~amaz, Fenerliler, Al
lay kalesini sard1lar. Riizgar tid
detini arthrmit, f1rhna teklini al
maga ba~lamith. Ocriincii dakika
da Naci, Cevaddan ald1g1 pasla 
F enerin iicriincii golUnii yaptt. 

Maamafih on ikinci dakikada 
Basri, uzaktan ~ektigi bir ~iitle Al
taym ildnci goliinii yapmit oldu. 
Vaziyet 3 • 2 olunca F enerliler, 
Altay kalesi etraf mdaki ~enberle
rim daha ziyade s1klatllrd1lar. 
Sagdan, soldan, merkezden Altay 
kalesine ~iitler yagd1r1hyor, Alta
ym cidden mahir kalecisi Cemil 
umulmad1k vaziyetlerde kurtant
lar yaparak alkitlamyordu. 

Altay miidaf aas1, topu uzaklat
hrmak icrin camm di{>ine takarak 
ugra,1rken bir penalhya sebebiyet 
verdi. Fikretin 11k1 bir siitii ... Gol. .. 

' 
F enerbahcre 4 - Allay 2. 

Fenerbah~eliler, arhk Allay ya
r1 sahasmda yerle~tiler. Altay o
yunculart hep kalelerinin oniine 
y1g1lm1tlar, F enerlilerin ak1nlan
m kesmege ugratiyorlar. 

40 nc1 dakikada ~aban Cevad
dan ald1g1 pasla betinci, 42 nci 
dakikada Ali R1za Fikretin pasi
le altmc1 golii yapblar. Bu suret
le ma~ F enerin 6 • 2 galibiyeti ile 
bitti. 

Altay ag1r bir magliibiyete ugra
makla beraber crok giizcl bir oyun 
gostermittir. Altaym yalmz alh go} 
yiyerek mac;1 bitirmesi, kalccisi
nin ve miidafilerinin cidden feda
kar oyunlarma bor~ludur. Eger 
F ener merkez muhacimi Ali Riza, 
kale oniinde havadan gelen top
lari, mutlaka kaf a ile kaleye tik
makta 1srar etmeseydi, gol adedi 
daha f azla olurdu. F enerbah~e
nin biitiin oyuncular1 - tutulabile
cek iki gol yiyen kaleci Necdet 
miistesna - vazif elerini bihakk1n 
yaphlar. 

$ild ma~lan 
~ild ,ampiyonasmm ilk macrlan 

bayramm birinci giinii Taksim ve 
~ref sahalarmda yap1lm1,hr. ~ 
ref stadmda Topkap1 - Dogansporu 
4 . 3 Karagiimriik - Ortakoyii 2 - 1 
yenmit ve Beylerbeyi - Anadolu 
hisar ile 3 - 3 berabere kalmithr. 
Taksim stadmda Kas1mpa~a - Al
tmorduyu 2 - 1 yenmi~tir. 

Bugunku ma~lar 
Bugiin ogleden sonra Taksim 

atadyomunda Giine" Altayla, Fe
nerbah~e ~ankaya ile kart1lata
caklard1r. 

Dunku ma~lar 
Galatasaray diin bayram miina

sebetile iic; gencr tak1m te,kil ede
rek Taksim stadyomunda muhte
lif takimlarla kart1lafrnlfhr. Gala-

{Hat tarah 1 mc1 sab1te<1eJ 
tir. Cenevre mahafili 1talyamn 
cevab1 hakkmda bedbin goriinii
yor. Burada samld1gma gore Mus
£olini, uzla~ma teklifini a~1k~a 
reddetmiyeceh, Milletler Cemiye
tinden baz1 noktalarm izahm1 is
teyecektir. Mussolini, harbi dur
durmadan konutmak iGteyecek, 
bu suretle petrol ambargosunu ge
ciktirmege ~ahtacakhr. 

Eger ltalya menfi cevab verir 
ve petrol ambargosu konursa, ital
yanm Milletler Cemiyetinden ~e
kilrnesi bekleniyor. Burada soylen
digine gore ltalya Milletler Cemi
yetinden ~ekilirse isvicrre de ~eki
lecekmi,. 

Buraya Londradan gelen ha
berlere gore M. Edenin petrol am
bargosuna taraftar clmas1 lngiliz 
Kabinesini memnun etmemit.tir. 

' 
ltalyamn Milletler cemiyetinden 
~ekilmesi ihtimali kar~1smda, Fran
samn Almanyaya l:ar~1 ingiliz 
yard1m:m istemesi zaruri goriilii
yor. 

Petrofa ambargo 
kcnursa .. 

Londra 6 - Hariciye naz1ri M. 
Eden Cenevreden buraya gelmi,
tir. M. Eeden nazirlarin toplanh
smda Cenevredeki konu~malar 

hakkmda malumat vermittir. 
Taymis gazetesi diyor ki: 

Petrola ambargo konurta ltal
yanm bu tedbire 'u suretle muka
bele edecegine ~.iiphe kalmam1~hr: 

1 - ltalya Milletler Cemiyetin
den ~ekilecektir. 

2 - Lokarno muahedesile yiik
lendigi taahhi.idlere i~tirakten is
tinkaf edecektir. 

3 - Frans1z - ltalyan askeri 
anla~mas1 feshedilerek Frans1z -
ltalyan hududunda esld mikyasta 
askeri tedbir ahnacakhr. 

Fransa ltalyanm tedbirlerine 
kar,1 lngiltereden teminat istemi'
tir. lngiltere, Alman taarruzuna 
kar,1 Fransaya teminat verirse bu 
Almanyayi Lokarno muahedesini 
feshe veya diger devletlerle yeni 
bir muahede akdine sevkedecektir. 

lzmirde haydutluk 
( Ba~taraf1 bir;nci S3hifede) 

kiti deri tiiccar1 Davise bir teh-
dit mektubu gondererek 478 lira 
istemitlerdir. 

Hahrlardad1r ki bundan bir 
miiddet evvel Hiiseyin isminde 
biri Davise bir mektup gondere
rek 2,000 lira istemitti. 0 zaman 
Davis 500 lira vermege raz1 ol
muftu. Bundan aonra Hiiseyin 
tekrar para istemif ve Davis iste
nilen paray1 vermiyerek polise 
hat vurmuttu. Hiiseyin yakalamr
ken iki ki~iyi yaralam1,h. 

Bu defaki ii~ arkada' 4 78 lira 
isteyenler Davisi polise miiracaat 
etmeden paray1 vermege sevk 
etmek istemi~lerdir. Mektupta 
bu paray1 vermezse hayatmm teh
likede kalacag1m bi!dirmitlerdir. 

Saat albda paralan almak iize
re i~lerinden Abbasi gondermit
lerdir. Polider Abbasi yaklc~mlf
lard1r. Bir miiddet sonra Hiise
yin ve Mustafa da yakalanm1,lar
d1r. Bunlar, Davisin bir defa 
500 lira vermesinden cesaret ala
rak bu ite girittiklerini soyle
mitlerdir. Mustafa aeyyar elbi
cesi, Hiiseyin bir yahudinin evin
de hizmetcri, Abbas hamald1r. 

e1111111111nn11111n11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111nn1u1u1 

tasaraym bu iicr gen~ talnmmdan 
biri Pera ile s1f 1r s1fira berabere 
kalm1~., ikincisi istanhulspor gen~ 
tak1mm1 3 - 2 yenmit, ii~iinciisii 
de Vefa gen~ talnmt, 2-1 yenmittir. 

Galatasaray birinci tak1m1 da 
ekzersiz ma~t ya pm If hr. 

(Ba, tarafi oirinci sal-iifede) 

D1f bakam doktor B. Tevfik 
Riittii Arasla ekonomi bakam Ce
lal Bayar da Dolmabah~eye g~t
mi~lerdir. 

Naf 1a vekili B. Ali ~etinkaya 
ve maliye vekili B. Fuad Agrah 
bayram tatilini g~irmek iizere 
fehrimize gelmi~lerdir. S1hhiye ve 
ziraat vekilleri Ankarada kalmI§· 
lard1r. 

Ba,vekil ismet inonii ogleden 
sonra Perapalas otelinde istirahat 
etmi' ve orada bulunan vekillerle 
gorii,mii~tiir. Ba~.vekilimizle ve
killer bayram ertcsi Ankaraya do
neccklerdir. D1~ bakamm1z Tev
fik Rii~tii Aras ay1n yirm:sinde 
toplanacak clan Balkan konseyi
ne riyaset etmck iizere Belgrada 
gidecekt!r. 

Bedava seyahat 
(Baf taraft 1 inci sahifede) 

ya~larmdn olan bu gen~ istanbu
la gelmek iizere Alpulludan eks
pres treninc geceyaris1 binmif, 
f akat paras1 olmad1g1 i~in bilet 
almad1gmdan bir vagonun sahan
hgmda saklanmak istemi~tir. Sa
hanhkta uyukhyan ~crif tren <;a
talcaya gelirken muvazenes1m 
kaybederek trenin altma yuvar
lanm1r.hr. 

Biraz sonra oradan ge~en hat 
bek~isi ayaklar1 kesilen zavalh 
genci baygm bir halde ve kan 
ic;inde bulmu,tur. ~erif hastaneye 
knld1r1lm1~br. Hayah tehlil:ede 
goriiliiyor. 

ltalya · Habe 
(Bat taraf1 birinci sahifede) 

Ras Kassa ordula:-1 ~evrilmi~, 

peritan olmu~, ras Seyyum ise 
garba dogru pek gii~liikle ka~abil
mittir. 

Ras Seyyum ile ras Kassa na
ul oldu da, Tembien ve Enderta 
muharebelerinden sonra boyle teh
likeli bir vaziyette kald1lar? Anla
fihr f.ey degildir. Fakat tenkid 

ederken ihtiyath olmahd1r. Oda 
i~inde barita iistiinde vaziyeti tet
kik ederken insana hakim olan 
kolay manbk, harb sahau manttg1 
degildir. 

Mare.al Badoglio bu hareketi 
biiyiik bir emniyet ve basiretle ida
re etti, Tayyareler kendisine crok 

yard1m etmittir. Diifman gormez
ken kendisi gormek, deger bic;il
mcz bir tefevvuktur. ltalya tayya
releri Seyyum ve Kassa ordular1-
nm hareketlerini miikemmcl su
r~tte takip etmi,Ierdir. 

~imdi ne olacak? ltalyan zafe
rinin neticesi Tigrenin ahnmasm· 
dan ibarettir. 

ltalya bu zaferle iktifa cdecek 
mi? Eger daha geni' fiituhat ister
se, bu ancak Habe~istanda dahili 

su11as 
(Ba~ taraf1 1 inci sahifede) 

edilmif tir. Der ha I mcbusun el in 
den silah1 ahnmt,tJr. Meb'1sla 
ayaga kalkarak M. Stoyadinovi~ 
dakikalarca alk1~lam1~lard1r. 

On dakika sonra celse tekra• 
ac;1Im1,hr. Ba~vekil alk1~lar ara 
smda salona girmif ve nutkuna 
ha,Iamithr. 

M. Stoyadinovi~ Yugoslavyam 
d1' politikas1 dostluklara istina 
ettigini, hiikiimetin Fransa vc 
lngiltereye sun dostluk baglarilc 
bagh oldugunu soylemi~tir. 

1talyaya gelince, ltalya ile sui 
tefehhiimleri izale ve devamh iti 
laf temini i~in ~ah~1ld1g1m, Al 
manya ile iyi miinasebatm de 
vam ettigini soylemi~tir. 

M. Stoyadinovicr Kii~iik hilal 
devletleri ve Balkan paktma mer. 
sup hiikumetlerle olan dostluk· 
tan bahsettikten sonra Yugoslav· 
yamn Milletler Cemiyetine s1k 
bir surette bagh oldugunu soyle 
mi,, ltalyan - Habe, harbinin Mi 
letler Cemiyeti kadrosu dahilin· 
de halli temennisinde bulun· 
mu~tur. 

Belgrad 6 (Akfam) - Mebu: 
Armudovi~in att1g1 ii~ el silahtar 
bir mebus yarabnm1~tJr. Armudc 
vi~ tevkif edilmi~tir. 

Alman rejisor ve mima 
Ankaraya gittiler 

Bir ka~ giindenberi lstanbuld 
bulunan Alman rejisorii Eber 
ve mimar Poelzig Ankaraya g~t 
mi~lerdir. 

Galatararay 
mezunlann1n ~ay1 

Galatasaray mezunlari dur 
ogleden sonra Tokatliyan otelin· 
de bir dansh ~ay vermi~tir. <;ay· 
da milli miidaf aa vekili genera 

Kaz1m Ozalp, ba:z1 mebuslar ve 
eski Galatasarayhlar bulunmui· 
lard1r. 

Alt1 Macar askeri 
<;ekoslavakya 

hududunu ge~ti 
Prag 6 (A.A.) - Bratislada· 

dan haber verildigine gore, alt 
Macar askerinden miirckep bii 

grup, {:ckoslovak topraklarma gi· 

rerek u~·kilometre kadar 'ilerlemi 

ve Hoatiz koyii civarmda iki Ceo 
koslovak giimriik memuruna tesa· 

diif ederek bir hudut hadisesinE 

sebebiyet vermit.tir. 

Bu hususta tahkikat acr1lm1thr 

Bayram yerinde yocoklara 
kumar oynatanlar yakaland1 

Be~ikta~ta Ihlamur bayrnm yerindc 

tepsi iizerinde renkli yuvarlak nmrarak 

<;ocuklara kumar oynalt1g1 gorulen Ah· 

med oglu Nazif ile Nusrct oglu Talip 

diin sue; iizerinde yakalnnm1~lard1r. 

15 Tip---
Miisabakas1 karikati.irlerinden 

No. 2 

bir inhilal ve bozgun ile miimkiin

diir. Fakat Habe~islan i~erden l 
bozguna ugramazsa, harbin deva-
m1 miiddetince ~ete muharebeleri 

•=;------------------------------de v am eder. Esasen Habe~ler bu 
~ete harbini hi~ b1rakmamah 
idiler. 

ltalyanm ba~hca dii,man1 hi~ 
bir zaman Habef. ordurn degildir. 
As1l diifman Habe~istan erazisi
dir. Tigreyi ltalyanlar bef ayda 

alabildiler. Bunun scbebi Nagiis 
ordularmm mukameveti degil, 
erazinin zorlugudur. Eger ltalyan
lar daha ileri gitmek isterlerse harb 

crok uzun siirecektir. ~imdiye ka
darki mii~kiilat, bundan aonra 
bathyacak zorluklar kartismda hi~ 
kahr. 

Pengocn 
[ lngilizceDaily Mirror g<!zetesinden ) 
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1 - lfl ar1ya.nlar 

1-2 BIN LIRA SERMA YEM ¥AR -
Anadolu vc daha uzaklara gidebilirim. 
TicareUi i~ anyorum. Kimsesiz. bekar 
ve cah~mayi sever gencim. Ak~amda 

n T.Y. riimuzuna mektupla miiracaat -
:In~--------------------...:....;_--~ 
ilE TECROBELI BIR MUHASiP- Usulii 

basite ve muzaaf usulile defter tutar 
BS hesabat tetkiki ve bilanco ~1kanr. 
ur Tiirkce muhaberat fngilizce, Frans1zca 
m ve miitekabil terciimeler yapar. Ak-
a ~amlan saat 15 den itibaren ~h~mak 

iizere i~ aramaktad1r. lsteyenlerin E. E. 
~a 
el Istanbul posta kutusu 190 istanbul ad-

resine yaz.m~lan . - 2 

DEFTER TUTMASINI BiLIR -
t Daimi bir kalibe ihtiyac vard1r. Maa~ 
~mdilik elde para 20 lirad1r. Talip 

I olankr Jstanbul bahk pazannda mak
sudiye harunda iiciincii kat 43 - 44 
numaraya ogleden evvel rniiracaat 
etme'idirler. 

~ - f!at1hk e11ya 
·11.'!::'1~ ............. .. 

SA TILIK BUZ MAKINESI - Giinde 
240 ki!o buz yapan bir makine sauhk
br. i~ olan kasabalara satm oJarak 
i~letup teslim olunabilir. Taliplerin Bi
gada foto Fethiye miiracaatlan. - 2 

.d SA TILIK MU.SAMBA TENTE -
Parcas1 100 metre murabba1 100 lira 

Y 2 tanedir, iyi mal isteyenlerin B. 0. 
e fstil...Ial caddesi No. 14-16 Mutafa 

gelmeleri. - 3 

~ SA TILIK FOTOCRAF MAKlNELE-
i, RI - Bir Foklender 9X12 1.3,5 Ob
a jektif Helyar ile bir 24X30 1.6,8 Oh-
l jektif verablan ile bu iki makine acele 

satihktir. Beyo~lu Tiinel civan 398 
numaraya Foto Hal magazasma miira-

r caat. - 2 
11----------------------------~· SA TILIK PIY ANO - Az kullarul-
n nu~ miikemme1 bir Concert piyanosu 

Hardman markah ii~ pedalh, formas1 
e biiyiik, ace!e sallhkhr. Miir acaat: Be
a yo~lu bahk pazar Duduodalar sokak 

No. 26 diikkamnda. - 4 

4 - Klra.hk-Sat>J1k 

KiRALIK - Fabrikaya, matbaaya ve 
atolyeye yanyacak biiyiik salon, elek
trik, w ve havagaz1 tesisatlan mevcud 
Mahmutpa~ada Mengene c1kmaz1 1 No. 
sab1k Kastoryano Acimana miiracaat.-3 

<;OK UCUZ - Her tiirlii ticarete 
elveri~li KIRALIK DOKKAN : Vitrini, 
elektri~i ve suyu vard1r. Lc;tenilirse • 

I 
yamda ve arkasmdaki biiyiik bahce 
de verilir. Karakoy To~ular Necatibey 
tramvay caddesinde No. 114-116. isti-

- yen!erin menfaatleri i\'.in dogruca sahi-
bine miiracaatlan. - 6 

SATILIK ARSALAR - Havadar, 
denize bakar: B~ikta~ Serencebeydeki 
Ebiilhiida arsalan denmekle maruf arazi 
parca par~a ve ehven fiatla satilmakta
d1r. Arsaya miiracaat cdiniz. 

S1RASERV1LERDt: KIRALIK DAiRE
Denize fevkalade manzarah havadar 5 
odahk bir daire 1 Nisanda kiraJ1kt.ir. 
S1raserviler 97 numara Sumer apartJ-
mam daire 9. - 6 
OENfZE NAZIR FEVKALADE MAN-

i ZARALI me~hur Narhkap1 GAZiNO -
1 TiY A TRO - SINEMASI - Yedikule 

Narhkap1 Safak g-az.ino - tiyatrosu 1936 
senesi i~in icara verilece~inden talip 
olanlarm pazar g-iinleri saat 10 - 12 ye 
kadar NarJ1kap1 Ermeni kilisesi idarc 
heyetine miiracaat etmeleri ve son ki
raya verilecegi giinii olan Mart 15 pa
:iar ogleden evvel mezkur idare heye-
tinde ha7Jr bulunmalan. - 2 

DOKTORLAR, TERZILER, MODE
STRALAR l<;IN - Beyoglunun en 
i§lek yerinde bir iki, dart odah kirahk 
daireler. Mutfak ve banyo, lstiklal 
caddesi Tokatl1yan s1rasmda 156 nu
marah «lstiklfil aparllmam» kap1c1sma 
miiracaat. - 3 

BEYOGLUNDA KlRALIK ODA -
Her tiirJii Konforu havi aile ii;inde 

s rnobilyah oda Frans1zca ders verilir. 
t Beyoglu Mis sokak, Marmara ap. No 3 

TOCCARLARA MOJDE- Tahmis 
sokagmda yeni yapdan Ak§ehir harun
da aydml1k ve havadar, kiras1 ucuz 
yaz.Jhaneler ve magazalar ve altmda 
biiyiik deposu vard1r. fsteyenlerin ha-
nm da ba~1sma miiracaatlan. -

SA TILIK ARSA - Kad1koy - Moda 
lzzet bey sokag1 (be~) numarah arsa 
ehven fiatle sat.ihkur. Miiracaat Galata 
Eski Giimriik caddesi Turban 4 No. ya. 

- 1 

SATILIK ARSA - Goztepe tramvay 
duragmda asf altm giizel noktasmda 
Tahirin kahvesi arkasmdaki tarla ifraz 
edilmi§tir. Gonnek isteyenler kahveci 
Tahire pazarhk icin Beyoglu fstiklal cad
desi Pannakkap1 133 unmara, 4 - 6 ya 
kadar doktor Hayri Omere miiracaat. 
Telefon 43586 - 52,212 - 3 

FRANSIZCA dan - Tez veya ba
kalorya imtihanlanna muvaffakiyetle 
haz1rlanmak isterseniz, Eminoniinde 
Eminonii hana, Muallim ANJELE mii
racaat ediniz. Devam ~eraiti pek mii-
saadelidir. - 1 

SATILIK KOSK - Kmltoprak Tug- I 
1ac1 cami sokak No. 19 ko~k satihkllr. 
Bir doniim bahce, nezaret, hava, 
elektrik, su, yarundaki 21 No. ko~ke 
miiracaat. - 3 

Beyoglu Bc,:nci notcrligine 
Daircmizce 28 / 2/ 36 tarih ve 3419/ 
481 No. ile tanzim e d ilmi:; sati~ senc
di mucibince bugi.ine kadar idaremdc 
bulunnn Bc~iktn:;tn Tramvay cad. 58 
No. Ii Hiisnii tabiat lokantasmda mev
cut evyam1 ve i~letme hakk1m1 Mah
mut Hikmct ve Yusuf Sami biraderlerc 
sa.t1p teslim cttigimden kcyfiyetin ala
kadaranca malum olmalt iizerc ilanm1 
istcrim. 

Mczkur lokanta sahibi 
Halil lbrahim oglu l liiseyin 

No. 3420-2 
Dairede sakh niishaya mutab1k olan 

bu ilannamcnin bernyi ne~r vc ilan 
Aktnm gazeteainc gonderilmi,tir. 

28 -?ubat 936 

-- HUSEY/N CAHlD -..-. 

Fikir Hareketleri 
124 ca say1s1 ~1kt1 

7 - Mut 1936 - Cu;nirtesi 

1<;1NDEK1LER: 

Hodgamlik aaltanall ve vaLife ahli
k1 (Charles Turgcon)-Aristocratic 
ncdir} (Fllitnct-.sco Nitti)- Me~ruti

yet "hahralan (Hiiseyin Cahit Yal

~m)-Avrupa ruhu miinascbetile bir 

munaka"1 - Edebiyata dair k.onu~
malar (Alain) - Bugiinun eahib
leri: V enizelos (Henriy de Zog
heb) - Mntbuat Hayat1 (M. 
Jacques Ancel} (A. F. L) - Sos
yal Mukavele yahut Siyasi Hukuk 

prensipleri (J. J. Rousseau) - • 
Tiirk Mektublan (Kanuni Sultan 
Siileyman zamanma aid bir frenk 
sefaretnamesi} - (Kitablar arasm-
da (Kiit;iik notlar). -Fiyeti her yerde 20 kuruftur. 

$imdiye kadar 4 cilt haztrlanm.it
br. Her cildin fiyeti Be, lirad1r. 
Perakende niiahalar veriline cilt 
murafi 1 lirad1r. Poata iicreti aim
mu. ~ matbaas1 miidiirlU.. 
iiine yuuuz. 

"------'/ 
AK$AM'm FAYDALI N~RIYATI 1 

No. 19 
JUL VERN 

ARZIN MERKEZ1NE SEY AHAT 

Fcnni romnnlann en mcrakl1S1 
Resimli 

Fen ve scyahat romanlannin mucidi 
olan Jiil Vern":in bu cseri i;ok merak
l1d1r. Dunynmn mcrkezine gidecegim 
diye lslanda adalannda sonm~ bir 
yanar d01g1 agzmdan i1reriye giren b ir 
alimin ve arkada~lannm ba!Jmdan ge. 
t;:en vakalan ve nihayet Stronboli ya
nnr dagmdan yer yiizlinc 1rt.lu~lann1 an
latir. 

25 Kr. 
Sat1~ yeri: 

A~AM MA TBAASI 

AK$AM 

A CELE SA TIUK HANE - Aksaray 
lnebey mahallesi Mustafa Kemal cadde
sinde bir dakikahk Tiryaki Hasanpa~a 
sokagmda 24 No. h ciimlesi g-enilJ ola
rak yedi oda, ii~ miitf ak ve 160 arlJm 
bahceyi Havi kirk dort lira kira getir
mekte olan kagir miiceddet hanc dort 
bin liraya acele sabhktJr. l~indekilere 
miiracaat. - 8 

- 6 - Mftteferr:ik 

FRANSIZCA DERS VERiYORUM
lstenilen yere de gidebilirim. Sabahlan 
41470 bayan irene telefon ediniz. -

TEMSIL - Hcyctinin inki:jaf etme
si i~in, Be!jyiiz lirahk bir sermayedar 
aramyor. Miiracaatl<ir tahriridir. Oskii
dar: <;omlek~i baym No. 27 Hasan 
Ozay. 1 

Mektuplarm1z1 ald1nmz 

Gazetemiz idarehanesini adre9 

olana.k gosterilmi~ olan karilerimizd~n 

TY-328 No. - A. 114 
namlanna gelen mcktuplan idare• 

hanemizd::n old1rmnlan mercudur. 

Terzi --~ 

~evket Musluba~ 
Muhterem mii~terilerinin bayram1m 

kutlular, saadetler diler. 
Bcyoglu : istikJal caddesi No. 257 

Tunel Palas birinci kat 

Sap an 
Turk Anonim · 

$irketinden: 
$irketimiz Hissedarlar heycti umumi

yesi 2 3 91art 9 36 tarihine tesadiif 
eden pazartesi gunii !laat 3 de lstan
bulda, Tia.htakaledc Prevuayans Ham
nm 38 numaraJi merkezinde adi !IUret
te ii;tima edecektir. 

Uakal on hisseyi haiz hi"edarlann 
ii;tima guniinc tekaddiim ycdi giin zar

fmda 1¥..sse senetleri makbuz muka
bilinde $irketc tcvdi cylemelcri rica 
olunur. 

Ruznamei miizakerat 

l - !dare Meclisi raporunun k1raati 
2 - Miirakip raporunun k1raati 
3 - Bilunt;o kar vc zarar hesapla

nnm tasdik.i 
4 - Jdnre Mecli!linin ibra!ll 
5 - ldare mcclisinin yeniden inti

hab1 

6 - l\.li.irakip intihab1 ve iicretirun 
tcsbiti. 

.................... 
Kurtulu~ta i~lek yerde 
kirahk guzel dukkan 

Beyoglunda Kurtulus tram-
' 

vay cadde ve istasyonunda 23 
numarah Miizeyycn aparltma~ 
nmmnlhnda elyevm bo5 ve ka-

' p3.h olan diikkan kirahktll". 
Altmda ardiyesi buh::nan ve i~ 
i~e her esnaf a clveri~Ii ve bii
yiik olan mezkur di:l:kana ta
li!, olnnlar aparbman kap1c1-
sma miiracantla ;eraitini anh
yaLilirler. 

- -- -· -

Dr. FETH i 
LABORATUVARI 
CERRAHPA$A HAST ANESI 

BAKTERlYOLO~U 
Kan, idrar, balcam. cerabat. me. 

vad1 gaita cibi bbbi tahliller ve biitiin 
biyolojik teamiiller eayet dikkatle 
yap1hr. 
Beyoglu : Taksimc giderkcn Meseljk. 
$okag1 Fer ah nparhmam Tel. 405 34 

Dr. MEHMED IZZET 
Emraz1 dahiliye ve sariye miitehasaJSJ 

Muaycnchanc: Cagaloglu Nuruoama- ' 
niye cadd~i No. I 7 Baha Bey Aparh· 
mam pazardan maada hergi.in 13-1 7 haa-
talanm kabul cdcr. Telcfon: 23925. 

7 Mart 1936 

I~ 
Hasan Depolan ve Hasan Miistahzarah sahibi 

ECZACIHASAN 
Sayg1h mii~terilerinin ve ahpaplarmm Kurban Bayramm1 kutlular 

Liman 1,1eri Genel 
Direktorliiliinden: 

1 - lda.remizin ytlkleme bof &ltma. 
ve antrepo serrisleri 9 Ma.rt 938 pa
•artesi gii.ntlnden itiba.ren Sirkecide 
Llman Ban1nda ve Fen Serrisimiz de 
Yagkapa,n1nda Baydar Ban1nda 9a.h· 
facakt1r. 

2 - Genel Direktorltlk de dahil ol· 
mak itzere bilumum servislerimiz bu 
kere vazolunan 2420'7 lfo. lu santral· 
da.n arana.cakt1r. 

Haydar Hanmdaki servislerimizin santral No. su da 44861 
dir. Keyfiyet 1daremizle alakadar miiessese Ye erbab1 mesalibe 
ilin olunur. (1213) 

I 

Tiirk Hava Kurumu 
Biiyiik Piyangosu 

$imdlye kadar blnlerce k1$1YI 
zengln etm1$tir 

5 inci ke~ide 11 l\lart 1936 dad1r. 

Biiyiik ikramiye: 35.000 Lirad1r 
Ayraca: 15.000, 12.000, 10.000 llrahk 

lkramiyelerle 20.000 llrahk blr 
mlikafat vard1r. 

ista.nbul Belediyesi Merkez Bal 
Mtldtlrltttilnden : 

Hal dahilinde 35 No. lu yaz1hane"de icray1 ticarct etmekte bulunan 
Mehmet Tahsin buradaki ticari fa~liyetini tatil cdip yaz1hane1ini Bat· 
kas1na devretmititir. 1daremizde bulunan 1500 lirahk teminah hesap
lari tasfiyc edildikten sonra kendisine iade edileceginden mumaileyh· 
de ilitiii olan miistahsillcrin 30/3/936 tarihine kadar evrak1 miisbitc• 
lerile idaremize miiracaatlar1 vc bu tarihden sonra yap1lacak miiraca· 
atlar1n kabul edilmiyeceii ilan olunur. «1176» 

Kulak, bogaz, burun mutehass1n 
Dok.tor 

ihya Salih 
Gagaloglu : Hamam ssrasmda 

24 nwnarada - Pazardan ba'1ca 
her giin - oglcden sonra saat 
15 ten itibarcn hastalnnm ka· 
bul eder. 

Dr. l-laf1z Cemal 
Dahiliye miitebua111 

Pazardan ba,ka gi.inlerde ogledcn 
aonra saat (2,5 tan 6 ya} kadar lstan• 
bulda Oivanyolunda ( I 04) numarab 
hususi kabinesinde hastalanni kabul e
der. Sah. cumartcsi giinleri sabah 
c9,5 - 12> saatleri hakiki f1karaya mah· 
sustur. Herkcsin haline gore muamele 
olunur. Muayenehane vc cv telefona 
22398. K1,lik tclefon 21044. 
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~rt 1936 

Deniz yollan 
1$LETME8t 

l'!ttnteltrl: Xaratoy • IOprl~&9' 
•I. f ~869 - Sir keel Klhl~&r1&dt 

Han Tel: 2R7'0 

lRABzoN Postalan 
Pazar 12 de, Sah, pertembe 

15 de 

lZMfR S0R'ATpostalan 
Cumartesi 1 S de. 

MERSIN postalan 
Sah, perfembe 10 da kalkarlar. 

Diger postalar 
llartin - Cumartesi, ~artam
ba 18 de. 
limit - Pazar, salt, pertembe 
curna 9,30 da. 
Mudanya - Pazar, sah, per
fernbe, cuma 9 da. 
8and1rma - Pazartesi, sah, 
~ar9amba, persembe, cumarte-
ai 21 de. ' 
ICarabiga - Sah, cuma 19 da. 
lrnroz - Pazar 15 de. 
A~ahk - Sah, cuma 19 da. 
'trabzon ve Mersin postalan-
1\a kalk1" giinleri yiik ahnmaz. 

«1140» 

Scandinavian Hear East Agecny 
Calat.. T ah.ir han 3 iincil kat 

S Tel: 44991·2·3 
•enaka Orient Linien GotheuhW'I 
~ C.othenburg, Stokholm, O.lo Dan· 
t •. t. Gdynia CopenhaD Abo Rev al .,. 
11llt.. • 
Iii 11n Baltik limanlar Sark n Karade-
b·l batlica limanlan araamda I 5 l(iinde 

If .... : d .. 
~1- -rnet ve av et J~ll muntazam po .. 

r. 

0 C.
1 

dynia • Dantzig • Got.henburv n 
1 0 dan belr.lenen vapurlar. 
~IKlNGLAND vapuru I I marta dogru 
"OLAND vapuru 15 marta dogru 
BIRKALAND vapuru 2 7 mart.a dogru 

d, )' -1t1nda l.tanbuldan Hamburs Roter
()tn • Kopenhag, Cdynia Gothcnberr. 
~~ntzic • Stokholm, ve Oalo, limanlan 

ln bareket edeeek .,apurlar. 
£RLAND vapuru 2 marta dogru 
~llKiNGLAND vapuru 14 mart.4 dogru 
0 RKALAND vapuru 27 marta dogru 

3 ~ azla tafailat i~n Galata' da Tahir ban 
•t Uncil katta lc&in acentalii1na miirac:a• 

· Te1:44991-2-3 (13452) 

DOY~E LEV ANTE 
LINYE HAMBURG 

1-fatnburg, Br~m. Anvers, l1tanbul 
\'e Bahriaiyah arumda azimet ·ye 

avdct muntazam poatalan 
liaznburg, 81cm, Stetin, Anvcr ve 
Roterdam' dan Jimamm1za muvasa. 

lati beklcnen vapurlar 
Alaya vapuru 7 Marta dogru 
Marea vapuru 9 Marta dogru 
Alirnnia vapuru 12 marta dogru 
Aguila vapuru 16 marta dogru 
Delos vapuru 20 marta clogru 

nurgaz, Varna, Kostenee, Kalas ve 
lhl\iQJ i~n limanUnJzdan haroket 

edrcek vapurlar 
Auminia vapuru 12-13 marta dog· 

1'\i, 

'Y •lunda Hamburg, Brem. Anvers 
ve Roterdam limanlan i~n 

hareket edecek vapurlar 
Alayta. vapuru 7-11 marta dogru 
Morea vapuru 13-16 marta dogru 

Kera.'klea vapuru 14-16 marta dog· 
1'\i, 

Akita vapuru 17-18 JIUlrta dogru 
AU.a vapuru 20-23 marta dogru 
F azla tafaili.t i<;in Gala ta' da Ova

~l"flYan hanmda Laater Silbermann 
~, .Uroka11 vapur aoentaliima mii· 
flc..at. Telefon: 44647 - 6 (11955) 

KANZUK--• 
~KSURUK $URUBU 

tn rnuannlt oksornklerle bron~lt, 
~trn, ve bogmaca Okel'lrQ~Onnn ks.ti 
~C1d1r. Oo~nsler1 iaylf olanlara 

llkaye edlcl tesirl ~ay&m dlkkattir. 
b~QlI.Jz KANZUK ECZANESl 

....,... .... _ Beyotlu, lstanbul 

Bir y1ldoniimii 
ziyafeti miinase-. 

betile biiyiik 
endi~e 

Bayan M. R bize yaz1yor: «Kocamin 
doium giini.iniin ellinci y1ldonii:mi.i mii
nascbetile bir ziyafct venncge karar ver. 
mif ve bu miinasebetle ziyafetten iki 
giin evvel evde bi.iyiik ternizlik fapml!· 
hk. Bundoan miitevellit yorgunluklar• 
dan ola.cak, arkamm a,ag1 tarafmda bii· 
yiik bir agn duymllga ba,lad1m. 0 ka
dar lci ayakta dur<ieak bile halim yolctu. 
Ziyafetin auya dii,ccegi di.ifi.incesile ~ok 
miiteessirdim. Bir c;<h. dcvalar tecriibe 
ettikten Bonra dostlanmdan biri bana 
ALLKOKS yakmm vcrdi vc dcrhal ag· 
nyan yere vnz.edc::ck biitiin geec orada 
h1raktim. Ertesi sabah agnm ge!;rni, bu
lunuyordu. Dostuma karf1 minnet ve 
~iikran1m1 elbettc anlarsm1z. 

ALLKOKS yaki.lan adelahn agnla4 

nna kar~1 ~ok miiessir bir ilac;tir. Bu 
yak1 adeta otomatik bir masaj gibi if 
goriir. Sac;hg1 mcakhk eayesinde agn· 
yan ~·eri nemen teskin ve agny1 biis
biitiin defeder. Yak1 iki saniye ic;erisin. 
de ac1s1z ve kokusuz derhal c;1kanhr. 
Siz i~nize bakarkcn yak1 da 5'endi i~ni 
goriir. AU.KOKS meS3meli ynk1lar ec
zanelerde ve ecza depolarmda 40 kuru
fll aahhr. Kmmz1 bir daire ic;erisinde 
lmm1z1 bir kartah gostercn fabrika 
markasma dikkat ediniz. 

SERVO·iN . . 

ADEMi .iKTiDAR,. 
ve BELGEV~EKLi(;iNE en 

· · teslrll Dir ' 11ac;t~;:: k~tusu . .•. . 

·. , so kuru• s1rkec1 Merl<ez 
... . . . . .. . .·. - ·' . 

Eczanesl, All Reza 

FENNIN SON KE~FiYATI 

~ 

Giizelliiin biitiin s1rrm1 terki
binde aakhyan ve gen~ hayvan
lardan istihsal edilen bir mad
dei hayatiyeyi ihtiva etmesinden 
cildinize taze bir hayat veren 
VENUS KREMI, mesamati kapa
maz, derilerin teneffiia ve ifra
:zatm1 teshil eder. Fennin en aon 
bir harika11d1r. En degerli Turk, 
Alman, Fran&1z cildiye milte
haas1slar1 ve parfiimori fabrika
lar1 Veniia formiiliinii ve kremini 
tebrik ve takdir etmitlerdir. Av
rupa 1ergilerinde daima birinci
ligi kazanmit en biiyiik miikafat 
ve altm madalyalar almitbr. 
$imdi biitiin Tiirk bayanlar1 
Veniis kremi kullamyorlar. 

Evliyazade Nureddin Eren Ec
:zay1 kimyeviye alat ve 1triyat 

deposu, Istanbul. 

Sahife 15 

0 

BIRE, 
1000 KUM BA 

TARLADlR 

.,--·--
- .. rll ••IJ tu,_ -· 

Istanbul Gayrl Miibadiller Komisyonundan: 
D.No. Scmti ve mahallui 

320 Ortakoy 

2470 

2938 

3661 

E<llmekap1 Kariyei atik AUpa~a 

Biiy\i.kada Maden 

Eminonii $eyh Mehmet Ceylaru 

4370 c;engelkoy Yeni mahallc 

5239 Kad1koy Caferaga 

6211 )'enikoy 

685 7 Biiyiikada Nizam 

6875 Kadilcoy Hasan pafa 

7601 Kurtulu~ 

4784 Erenkoy Bostane1 

7854 Alsaray K.atib KaSJm 

7986 Be~ta, Koyj~ 

7994 Erenkoy Bostanc1 

7995 Erenkoy Bostanc1 

J 
p 

I 

Sokag1 Emlak No. Cinsi ve hisscsi 

Karadag E. 19 

E. Bah~evan oilu ve Cami Y. 9-2 7 
Y. Kariye bostiam 

'Aya Nikola '44 ada 11 Parsel 2 

'Arpaeuar eadde.i E. 22 
Y. 34-36 mahallen 5-11 

, 

305 metre arsa 

63,49 metre arsa 

304 7 metre arsa ve lus· 
men ~amhk ve ta~ocag1 
.$ap1;1 han1 altmda bila 
have. *agir diikkanm 
1206/ 2304 Hissui 

c;engelkoy c;c~eai E. 1 Y. 3-5 Bahc;eli ah~ap hanenin 
1 /2 his. 

Bahariye caddeai E. 18 Y. 98 Bahc;eli ah~ap hanenin 
4/ S His. 
35,50 metre arsa E. Yaghane 

Y. Hazine mahallen Define . E. 12 
Y. 2 

Hael Kalfa 
ve Adljye 

E. 3 Ada 210 711 metre .araa 
Parse! 7 

E. Erenlcoy caddeai E. 4 - 15 31367 metre tarla 
Y. Merdiven koyiine gidcn yol harita 5 

Ba.k.kal nami diger 
Baltaba, 

E. Ccsri derebent 

E. 5 
;v.13 

Ahpp hanenin 5/15 
Hisseai 

E. 1 1 Harita 12 122 metre arsa 

HiHcyc gore 
Muhammen K. 

T.L 
305 ac;1k 

arttirma 

150 > 

1828 kapah 
zarf 

11 60 > 

200 ·~·k artt1nna 

8960 knpah 
zarf 

50 nc;1k 
arttuma 

600 > 

3770 lcapah 
zarf 

80 ec;1k 
arttirma 

75 

E. Ocgirmen 
Y. Kumsal 

E. 164 Ah~p hanenin 1 / 4 hisaesi l 7 5 
~. l 51 Mahallen 153 

> 

E. Y1ld1z caddeai 
)'. Aldogan 

E. Cesri derebent 

E. Cetri derebent 

E. 22 
Y. 26 Mnhallen 66 

E. 11 Halita 5 

E. 1 1 Harita 1.1 

Bahc;eli ahtiap hanenin 
I /4 His. 

97,50 metre arsa 

129 metre atsa 

500 < 

60 > 

80 > 

Yukanda evsafi yaz1h gayri menkuller on giin miiddetle aat1~ ~1kanlm1~ttr. lhaleleri 23/ 3/ 936 tarihine tcsaduf 

eden Pazartesi giinu Jaat on dorttedir. Satt, miinhas1ran gayri miibadil bonosiledir. 

Dr. AHMED ASIM ONUR • 

OrtakOy 
$ifa Yurdu 

'!{ atak Ueretleri 2 liradan ibl>a• 
ren .• 

3 iincii wufda ameliyat Ucreti 
almmaz. 

Doium ve kadm ameliyatlarile 
ftbk, apandisit, baaur ve diger 
ameliyeler i~in ~ok ebven hususi 
fiatler. Ortakoy tramvay yolu Mu· 
allim Naci cad. 111 - 115 

Telcfon - 42221 

Diinya piyasasmdaki 0/o 35 teref fua 
ra~men 

875 LIRAVA 
Sabhk mukemmel cins 

ASTRAGAN MANTO 
Taliplerin «H.875» rumuzile ltsanbul 

176 No posta kutusu adresine yazmalan 

Zayi - Sah giinii bir Ma~ka t~
vaymda cLEICA> mArknh bir fotog
raf ma1dnesi unutulmu~tur. Bulan za· 
tm miikaf at mukabilinde Ma~knda Nar· 
manh ape.rtlmammn 4 I 4 nu ma rah da
ircaine aetinnesi rica olunur • 

Dr.A.KAT/EL 
(A. KUT I EL) 

Karakoy Top~ular cadde1i No. 33 



Sinek, tahtakurusu, pire, guve ve butun ha~erat yuvalar1n1 yeni icaa Fayaa Pompa ve 

• • • 
FAYD ile T AHRIP EDINIZ 

KESKiN ka$eleri 

MEL1HA 
SELAME 

salonunda 

M1s1rdan gelen 
MELIHA SELAME 

Arabca teganni ve raks-
Ian binlerce alk1~larla Bayan HAMIYET 

devam ediyor. Memleketimizin • 
hassas okuyucusu 

MasalarmlZI bir giin evvelden temin edilmesi .rica. olunur. Tel: 4.3345 
Giindiizleri saat 13 den itibaren \,A YLI DANS 

Cumurba~kanl1gi Filarmonik · · 
Orkestras1 ~efliginden : 

Orkestra kadrosunda a~ik olan yerlere atanmak . iizere piyano, 
keman, viyola, viyolonsel, kontrbas, fliit, obuva, kla~et, fago, komo, 
trompet, trombon, tuba alto saksafon, tenor saksafon, akoediyon, caz 
baterisi sazlar1 ~alanlarm 7 /3/936 cumartesi giinii saat 10 dan 17 ye 
kadar Istanbul Gal:itasaray lisesinde 1mavlar1 yap1lacagmdan bu 1a.z
lar1 ~ok eyi bir surette ~alabilen artistlerin kendi enstiiriimanlar1 ile 
birlikte a1nav komisyonuna birer dilek~e ile ba,vurmalar1· 

cl42» «361» 

Saglam irat anyanlara 
lstlkUU caddeslnde . ~ok satlam ve 

temlz blr blna sat1llkt1r 
Beyoglu lstiklAI caddeslnin en ~erefll ve i1lek yerindo altmda 
magazas1 bulunan ~ok sailam, temiz bfr bina ubhkbr. 
Paralano1 saglam lrada yabrmak isteyenler i~in mDstesna bir 
firsattar. Fazla tafail4t l~io Bah~ekap1da Ta1handa 29 numarada 

Umum Emlik Acentesine mUracaat. Telefon 20307 

taklid degil fennin harikas1d1r. 
Grip, Nezle, ba~ ve di~ agrismm Kat'i i/Bc1d1r. , 

Fennln en son lcad1: 

CHAU 
Oseanlk modell 1936 
Sizi eilendinneye baztr en lUzumlu e11-

kada,r.ruzd1r. 

Umumi sahf deposu: latanbul Sultan 
Ham.am, Havuzlu ban No. 1 

Adana: Haa Bey Z. Muharrem Hilmi. 

lzmir: Pennetti ve Pariente. 

HEMORRON 

HER Ti.iRiue·urAs1K HA·srAL1KLARDAN 
SIZ1' KORUYACAK YEGANE VASITA 

·. ·A · s ·s::. i S ... 
MARKALI YIRTILMAZ .KAPUTLARDIR 
. SES .. SENE .'.TEMiNATL.1 ' 

Sa~lara dokUlenlere 

KOMOJEN Kanzuk 

Sac;lann doknlmeslne n tepeklen· 
mesine manl olur. Sa~larin k:Oklerinl 
kuvvetlendirlr n beslei Tabll reilkle· 
rlni bozrnai, lAtlf blr rayibas1 vardlr. 

lNGILtz KANZUK ECZANES1 
Beyoklu • Istanbul 

Sahibi : Necmeddin Sadik 
Umumi nCfriyat miidiirii: Eru. J"ahlin 

Aktam matbaua 

Ameliyats1z basuralan tedavi eder. 

S A 
Peresti~ 

N A: 
ediyorum 


