
CUMAERT~t - 21 TF.$RINlsANt 1936 

Son notam1z cok ac1k ve 
kesin lisanla yaz1lm1$t1r 
Sancak Tiirklerinin hakk1n1 istiyoruz 

Fransaya son 
notam1z 

· Osmanll imparatorlugu pargalandI. 
• Bir~ok miihim illkeler gibi Silrye de 
~rkiyeden aynld1. Hi~ sesimizi c;ikar
mad1k. Sadece: cBizim degildir, bizden 
degildir! > dedik. ~art ko~mad1k. 

Fakat Ttirkiyenin cenubunda, Silr
yenin ~imalinde iskenderun, Antakya 
ve havalisi i~n Fransa hilkumetile 
aynca konu~tuk. 1921 senesi Ankara
da s1rf bu Sancak igin bir mukavele 
imzalad1k. 

cBizden olan, bizden asla aynlmak 
istcmiyen bu kcsif Ti.irk kitlesini ~u 
bu sebeple ana yurdun d.I~mda b1rak

. maya razi oluyoruz, Fransaya teslim 
ediyoruz; fakat $U, $U, $U $artlarla ... > 

Demek ki Siiryenin bizden ay~ 
ile iskenderun Sancagmm ana yurd 
ch~mda kalmasma raz1 olu~umuz ara
smda esasll fark var. 

1921 - 1936 ... Fransa, hig bilmedigi
miz, kan~mad1g1m1z ~ekillerde Stirye
nin manda idaresini iizerlne alm1~t1. 
Bu on be~ yil i~nde hig seslmizi ~1kar
d1k m1?. 

1936 ..• Fransa, bizden bila kaydu 
~art ayr1lm1{> olan Siiryeye istiklal ve
riyor. Miihim ~artlarla ana vatan d1~-

Frans1z el~isi Ba~vekilimizle 
Antakga i~ini gorii~tii 

-
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1921 m u ah edeslnin imzasma alt blr hattra: Ortada muahedeyi Fransa nanu
na imzallv::m M. Franklen Buyyon sagda miralay Saro, solda erkAni h ar

biyei umumiye seryaveri yilzba~1 Ali Galip, sagda hariciye memuru 

de 21 dir. i~tirak edenlerin hemen hep-

YALNIZ KAHVE SATAR 
Kahvcnin de en iyisini 
haJisiyetini temin ederek 
en ucuz satar. 

Kurukah1eci ham altmda 

Tolefon: 24240 ( ldare) - 24249 ( Tahrir) - 242t3 ( Matbn) - 20113 ( Kli~e) 

M8dridde · yeniden bir 
~ok binalar harap oldu 

Bombard1man daha birka~ giin siirerse 
saglam hi~ bir bina kalm1yacak 

Paris 20 (A~am) 
- Madridde ~id

detli muharebeler 
devam cdlyor. Fa
kat vaziyette esas-
11 bir de~iklik yok
tur. Htikfunet bir 
tebliginde tiniver
site mahallesinde 
f elsefe ve ziraat fa
kiiltelerinin, hasta
nenin ve Kazavlas
kezin geri almdig1-
m bildirmektedir. 
Madride mtitema
diyen topc;u kuv
vetleri geliyor. 

Asilerin tebligi 
hiikumet kuvvetle
rinin Madridde ve 
~agon cephesinde 
birgok mukabil ta
arruzda bulundu
gunu, fakat bunla
rm tardedlldigini 
bildiriyor. Bu teb-: 
Hge gore nazirlar
dan Kabaleronun 
oglu esir edilm1~ ve 
kur.!]una dizilmesi
ne karar verilmi~
tir. Anar§istler 
Madridde biitlin u· 
mumi binalar1 ha-

BombardlDlandan ~ok miiteesir olan l\ladrldin 
merkezinde Edvard Dato caddesi 

vaya u~unnak icln hazirlamyorlarrn1~. 
Sevil radyosunun bir tebligi Madrid

de agllk oldugunu blldiriyor. 

yeksan olmu~tur. Ankaz ortasinda bir
<;ok cesetler yanmaktadzr. da kalmalarma ayn bir muahede ile raz1 

oldugumuz Sancak Tilrklerini de miis
takil Silrye idaresine birak1p gekilmek 
istiyor. 

Ankara 20 (Telefon) - Fransarun I 
Ankara elgisi M. Ponso dlin ogled.en 
sonra ba~vekil ismet inonilnil ziyaret 
et~ ve iki saat k~dar b~ckilimizin 
yamnda kalm1~tir. 

si ya memur ya t~nak ve yahud da BOi\IBARDll.\lAN DEVA:\I EDiYOR 

Hususi bir melcee sigznmz.~ bulunan 
Antonio Marti caddesi sakinleri, dirl 

diri yanarak lilmi4lerdir. Kesif duman 
tabaklan, havayi kaplamaktadzr. Mer
kez postahanesine bir bomba dii.$tii.gii. 
gibi, Dahilye nezareti oniine de bir 
bomba diipnii$tiir. 

Feryad ediyoruz: Sancak Tilrklerini 
gok rnilhim ve sarih ~artlar altmda biz 
sana emanet etmi~tik. Aram1zda bir 
de rnuahede var. Bizim reyimizi al
madan bu Tilrkleri Siiryeye nas1l ter
kediyorsun, iki tarafl1 bir muahede ile 
bize kaqa teahhiid ettigi.n milstesna 
~artlan Silryeye ne hakla birak1yor
sun? Madem ki Silryenin istiklalini ta
myacaksm, Silryeden tamarnen ayr1 
bir mevcudiyet oldugunu muahede ile 
kabul ve tasdik ettigin bu Tiirk San
cagma da ayn bir istiklal ternin et ... > 

Fransa cevap veriyor: 
Benim Milletler cerniyetine kal'\il te

ahh iidiirn Silrye ile Lilbnam istiklale 
kavu{>turmakt1. Bu vazifemi yaptlm. 
Sancag1 da aynca miistakll bir devlet 
tammaya ilakklm yok. Eger Sancagi 
aymrsam Silryeyi pargalam1~ olu
rum ... > 

Bu garip mant1ga verilecek cevap 
gok basittir: 

Biz, Sancagm mukadderatm1 Fran
sa He kararla~tirdigumz zaman Silrye 
diye, hududu belli b~h bir devlet yok
tu. Biz cenup hududunu Fransa ile giz
dik ve aram1zdaki muahedeyc Fran
sa riayet edecek diye glzdik. Eger \iim
di Fransa, Sancak havalisini Silrye 
devleti hudutlan iginde say1yorsa, ev
velce Tiirkiye ile imzalad1g1 muahede
yl bir tarafh bozuyor dcmektir. ~u hal
de meseleyi tekrar esasmdan hallet
mck Hizim: Fransa, i\iin iglnden s1yr1-
lmca muahede yok demektir. o halde 
Tilrkiye ile Silrye devleti arasmdaki 
hududu yeniden gizelim ... 

Bu derece basit bir i~in t;Jµ kadar ka
n~1k ve ak1beti me~hul ~klllere dokil
lecegini sanm1yoruz. 

Tilrkiyenin istedigi, sadece " mua
hedelere hiirmet ·ve riayettir. 1?ancak 
Tiirklerinin hakklm istiyoruz. !921 de 
Fransanm tamm1\i oldugu sar.ih bak-
lari... · "\ 

-~ Bu haklan inkar etmek, Fransari~ 
Tilrk dostlugunu sarsmasma, milsta:. -. 
kil kom~u Siiryenin, Tilrkiyenin em
niyetini kaybetmeslne degmez. Bi~ 
sa ~irndiki Frans1z hilkumetinin ·boy-

M. Ponsonun bu ziyaretinin cevabi 
notamIZla alAkadar bulundugu ve ye
ni baz1 gor~meler oldugu zannedil
mektedir. 
. Antakya 20 (Hususi muhabirimiz
den) - Sancakta se~imin son ve kati 
~ekli ~udur: Antakya merkezinde 5800 
mlintehipten 319, iskenderunda 2240 
milntehipten 630, Beylanda 1600 mtin
tehipten 203, Reyhaniyede 2500 den 
230 muntehip segime i~tirak et~tir. 

i~tirak nisbetleri de ~dur: Antakya
da yiizde 4 bu~uk, Reyhaniyede yiizde 
9, Beylanda yiizde 12, Kmkhanda yiiz-

yurd kagag1drr. 

iskenderun 20 (Hususi muhabiri
mizden) - iskenderun(\a Frans1zla
rm n~iri efkfm olan Elliva gazetesi 
s~im mlinasebetile Sancakta S'!riye
den getirilen asker ve jandarmalarla 

• tertibat almmasma ragmen Tiirklerin 
sc9lme i~tirak etmcdigini yaziyor. 

Antakya 20 (Hususi muhabirmiz
~en) - Son segimde milntehibi sani 
gosterilen ~ah1slardan baz1lanmn is
tifa ettikleri haber almm1~tir. 

tskenderun 20 (A.A.) - Adali ai
lesi efradI hemen kAmilen ~pka giy
m~ler, halkla beraber harekete gec;
ml~lcrdir. 

Donanmam1z Maltada 

Donanmam1z lngiliz 
muhripleri ve tayyareleri 

taraf1ndan kar§1land1 
Halk co~kun tezahiirat yap1yor 

donanmas1n1 alk1~l1yor Tiirk 
ve 

Malta 20 (A.A.) - Anadolu ajans1-
nm sureti mahsusada gonderdigi mu
habirinden: 

Yavuz ve filotilla, tayin edilen nok
tada dcnizalt1 filosuna iltihak ettikten 
sonra donanmam1z tam blr intizam 
altmda yoluna devam ederek bu sa
bah saat 8 de Maltarun merkezi olan 
Valetta ac1klarmda ziyaretine gitmek-

.... , ........ 11111111ututtm11111111111111111u11111111uu1uu111u1u11111u11111.,. 

le d~iinecegine itimad1m1z vardlr. 
Siyasi vc hukuki bir ~eser sahifesl 

olan, ag1k oldugu kadar kesin bir li
sanla yaz1lan son Tilrk notasmm Fran· 
s1z dostlarnmzm son tereddiitlerini de 
ortadan kaldtracagma inanmak iste-
1·iz. Necmeddin SADAK 

te oldugu dost memleket filosuna men
.sup be~ muhrip tarafmdan kar~1lan
m~t1r. ingiliz muhripleri Yavuzun 
her iki b~ omuzlugunda yer aldtlar. 
Boylece yoluna devam eden donanma
miz Valetta Iimamndan iki mil mesa
fede blr an durarak rcfakatindeki in
giliz muhriplerinden klavuz ve irtibat 
subaylanm almi~ ve bayragrm121 dal
galand1rarak heybetle ve ag1r ag1r Va
letta limamna girmi~tir. Limana yak
la~irkcn hava kuvvetleri de donanma
rmz1 kar~1la~tir. Yavuz mendrcgi 
gec;erken 21 parc;a topla dost memle
ket topraklanm ve sahil bataryalan
nm ayni surctle mukabelesi akabinde 

.(Devaffil 4 ilncil sahifede) 

Paris 20 - Madridln bombard1man1 
devam ediyor. Yeniden birc;ok binalar 
harap olmu~tur. Dun 11 ki~i olmful, 
204 ki~i yaralanffil~trr. Bombardunan 
daha bir miiddet devam ederse ~hirde 
saglam bina kalm1yacakt1r. 

TAYYARE BO:\IBARDll\IANLARI 

Madrid 20 (A.A.) - Havas ajansz mu
habirlnden: Asilerin on iic; tayyaresi 
dii.n saat 16 da Madridin merkezini 
bombardzman etmi~ ve paytahtta ye
niden bir~ok yerlerin harap olmasma 
sebebiyet vermi#ir. Birgok evler, yerle 
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Havas ajansi binasmzn lroin bulun
dugu mahalle, bombardzmandan "bil
hassa mii.teessir olmu$tur. Bu binamn 

yiiz metre qevresi iginde yzkzlmadik 
ev kalmamz$tir. Bombarc:Uman bu su
rette devam ettiig takdirde Madridin 
ne hale gelecegi herkesi dii~iindiirmek
tedir. 

(Devam1 4 ilncii sahifede) 
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Gilzellik i~in ynp1lan ~irkinliklerden bir ka~1! 
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Sahife % 

Son dakika 

lngiltere, hangi vaziyet
lerde harbe girebilecek? 
Eden, lngilterenin otomatik taahhOtJeri bulun

mad1g1n1, siyasi bloklara begenmedigini soyldi 
J.ondra 21 (Ak~am) - ingiliz ha

riciye nazin M. F.den diln intihab 
daircsinde s0yledigi nutukta, ingil
tcrenin hangi usul ve ~rtlar altmda 
harbe gircbilecegini tasrih etmi~ ve 
demi~t1r ki: 

'"ingiliz silahla11, taarruz ic;in de
gil miidafan ii;indir ve hi<; bir zaman 
Milletler cemiyeti paktma aylon 
harplerde kullamlm1yacnktlr. ingt
liz silahlnn ~ usul ve ~rtlar altm
da kullarulabilccektir: 

1 - Bilyilk Britanyayi ve miistcm-

··-------
Ickelerini, 2 - bir tae.rruza kar~1 Fran
sa ve Belc;ikay1, 3 - garb ic;in bir an
l~ma yap1ld1ktan sonra bir taarru
za ugrarsa Almanyay1 mtidafaa ic;iu 
kullarulacakbr. 

Miltcaklben M. Eden ingilterenin 
Irak ve M1sm herhangi tecavi.ize kar
~1 mtidafaaya mecbur oldugunu, in
gilterenin demokratik ve fa~ist diyc 
siyasi bloklar te~kili aleyhinde oldu
gunu soylemi~ ve ~u sozleri ilave et
mi~ir: 

- ingilterenin otomatik askeri ta
ahhiidleri yoktur. 

Patrik, Antakya Ermenilerinin TOrklerle 
beraber hareketini takdir ediyor 
Milli talebe birligi, yapmag1 du~Ondugu 

mitingi tertip etmekten vazgecti 
Antakya vc isl:enderun Ermeni

lcrinin orada yap1lan intihabata ~l
rak etmemcleri, ~rimiz Ermenileri 
arnsmda mcmnuniyetle kari;;ilanml~ 
tir. Ermeni patrigi B. Mesrub Naro
y~n bu hususta gazctccilere ~ beya
natta bulunmu~tur: 

- Tiirkler ve Ermenller, tarihte 
bir irk olarak y:u.;a~lardlr. Antak
ya E1mcnllerinin oradaki Turk kar
dc~erilc birlikte hareket. etmelerini 
Ermcnileri.n en bilyiik dini reisi Slfa
tilc takdir ederim. 

Antakya ve iskenderun Ermenllc
rinin bu mnkul ve dtiri.ist hnrekctle
rinin Ti.irkiyedeki Ermenilcrl de 
n:emnun ettif,rine ~ilphe yoktur. 

lngilterenin 
Lol<.arno devlet

lerine notasz 
-

~arki A vrupa i~inin 
garbi Avrupa i~inden 
aynln1as1na aleyhdar 

Londra 20 (A.A.) - Hariciye neza
rcti, dtin ak~run Almanya ve Fransa 
sefirlerile Bel~lka ve Italya maslahat
gtizanlarma yeni Lokarno meselesin
den bahis bir muht1ra verm~tir. Bu 
muhtmrada 13 tarihll ingiliz muht1-
rasma Almanya ve italya tarafmdan 
verilmi~ olan cevaplann bazi noktala
ruun izah ve tenvirine ~al~1lmakta
dll'. 

Soylendigine gore ingiliz muhtiras1, 
bilhassa Lokarno lie Milletler cemiyeti 
mukavclenamesi ru·asmda mevcud O

lan rab1talarla me~gul olmaktad1r. 
Muhtirada ingilterenln ~arki A vrupa
ya aid meseleleri tamamile bir kenara 
birak.lp ml1nhas1ran garbi Avrupa 
meselclerinin halledilmeslne aleyhtar 
oldugu ehemmiyeUc kaydedilmekte
dir. 

Muht1rada, netice olarak, ingiltere
nin M. Leon Blumun ge<;cn temmuz 
aymda Londraya vaki ziyareti esna
smda yap11Irul? olan ii~ tarafh beya
nat ahkamma sadlk oldugu beyan e
dilmektedir. 

Komiinizme kar§I 
Japonya biitiin devletlerle 

anla~maya haz1rm1~ 
Tokyo 20 (A.A.) - Gazetecilerin 

Alman - Japon milzakereleri hakkm
daki suallerine cevap veren d1~ l~leri 
bakanhgmm seHihiyettar bir riikni.i, 
Japonyamn komUnizme kar~1 mil~te
rek blr mticadele hususunda bilttin di
ger devletlcrlc muzakereye hazir bu
lundugunu soylemi~lir. <;oktanberi 
devam etmcktc olan Qin - Japon mil
zakereleri de bunu isbat ctmektedir. 

Japonyanm bu hususta diger dev
letlerle giri~tigi ve giri~ecegi miizake
reler hi~ kimseye ka~1 olmay1p sade
ce komunizmle mticadeleyc matuftur. 

MiTiNG YAPIL1\1IYACAK 

Milli Turk talebe birligi iskende
run mes~lesi i~in bugiln yapmagi 
d~ilndiigil mitingden vazge~mi~tir. 

Htikiimetimizin iskenderun ve An
takya mese1esindc takib ettigi dogru 
ve azimkar siyasct milletin tam iti
mad ve miizaherctine mazhar o1du
gundan ooyle bir toplanti yapllma
sma Hizum yoktur.· 

llARtCiYE VEKiLiNiX BEYANATI 

Ankara 20 - Meclisin pazartesl 
gilnkti i~timamda hariciye vekilimi
zin An takya ve iskenderun meselesi 
hakkmda izahat vermesi muhtemcl
dir. 

Erenkogde hir 
kadzn bogazz 

kesilmi~ bulundu 
On dort ki§i zan alhna 
abnd1, tahkikat devam 

ediyor 
i~ ErenkoyU clvarmda, Bakka1 ko

yilnde Hilsniyenin esrarengiz katli 
etrafmdaki tahkikata adliye ve jan
darrna devam etmektedir. 

Yap1lan munyene neticesinde, Hils
niycnin bogazmda bu.;ak yaralan go
rillrnii~, kendisi de sirtiistii yerde olil 
olarak bulunmu~tur. 

Hilsniycnin kocas1 Maltepe To~u 
atil? mektebinde ba~r;avu~ Scyfeddin 
oldugu vc vakn gecesi ati~ rnektebin
dc nobet~i olarak kaldlg1 tesbit cdil
~tir. Hiisniyenin ilc; c;ocugu vardir. 
Ayrica Fatma admda aptalca bir de 
evladhklari bulunrnaktadir. Diin ya
p1lan tahkikatta Fatma da sorguya 
~ekilmi~. evvela bir ~ey soylememi~
tir. Fakat biraz sikl~t1nlmca ~nlan 
soylemi~tir: 

- Hamm gcce sahura kalkti. O s1-
rada arabac1 Mehmed ile Ba~koylil 
Stileyman geldilcr. Bunlar on be~ 
giln kadar cvvel gene gelmi~, hnmm
dan para lstemi~lerdi. Diln gece de 
biraz oturdular ve hammdan para is
tcdiler. Hamm para vermeyince Si.i
leyman kamasm1 i;ckerek oldiirdil. 
Bana da kimseye bir ~ey soylersem 
beni Oldtireceklerini soylcdiler. 

Fatmanm nkli muvazenesinin bo
zuk oldugu anla~tlm1~tir. Mnamafih 
bu ifadcler iizerinde de tahkikat ya
p1lmakta ve ismi ge<,;en bu iki adam 
aranmaktadir. Kadmm boynunda 
ta.kill oJ.:m altmlarla yast.Jgmm i~in
de sakll bulunan altmlan yerinde 
durmaktadir. Yalmz ic;inde elli lira 
bulunan bir ciizdamn ~almmi~ oldu
gu soylenmektedir. ~imdiye kadar 14 
ki~i zan altma ahnm1~tir. 

Muglada yeni bir yol bitiyor 
Mugla 20 (A.A.) - Mugia - Tavas 

yolunun Denizli smmna kadar olan 
k1smmm toprak teS\'iye i~ tamamiy
le bitmi~tir. 

AK$AM 21 Te$rinisani 1936 

( Bu. aba~ .... elgra a ) 

F ransada miinaka~a ba~lad1 
Sag ve sol 
birbirlerine 

cenah 
hucurn 

gazeteleri 
ediyorlar 

Paris 19 - Biltiln sol cenah gaze
telcri, sag cenah gazetelerini, dahili
ye vekili M. Salengronun oltimiinden 
mesul olmakla itham ediyorlar. 

-------
manda Gnngoirc mecmuasma ka~1 

amele sendikalanmn tahrik ncticesi 
olarak yaptiklru"l boykotaj da protes
to ediyorlar. 

Echo de Paris cevap vererek diyor ki: KOMi.iNiST FIRKASININ iSTElt.LEiti 
cBiitiln siyaset adamlari, en insaf

siz hiicumlara bile tahammtil etmek 
mecburiyetindedirler. Eger vicdanlan 
saf ve masum ise bunu pek ala ya: 
pabilirler.> 

Jour gazetesi diyor ki: Dahiliyc na
zmnm ac1 akibeti, bunca hiikumet a
damlarmm kurban gittikleri asab1 yor· 
gulllukJarmm bir nctlcesidir. 

Baz.i sag ccnah gezetelcri bilhassa 
Action Francaise gazetesi, Blum ka
binesini, iftiralara mani olmak baha
nesile gazeteierin htiriyctini bogmak 
istcmekle itham cdiyorlar. cAynl za-

Kambigo 
kafakf1larz 

Veni kanunla ka~akc1lar 
mevkufen muhakeme 

edilecekler 
Ankara 20 (Tele! on) - Biiyiik 

Millet Meclisinin bugilnku toplantI
smda askeri ve miilld tckaild kanu- . 
nunun ikinci maddesinde yapllan ta
dila t hakkmdaki layiha ilzerindc 
milzakcre yap1lm1~ ve kabul edil
mi~tir. 

Bundan sonra kambiyo, esham ve 
tahvilat kac;ak~11lgmm takibi hak
kmdaki Hiyiha milzakere edilmi~, bu 
kanun da kabul edilm~tir. Nukud, 
kambiyo, esham ve tahvilat vc ha
rice serrnaye ka~k91hg-Jndan yaka
lananlarm muhakemelerinin ~imdiye 
kadar gayri mevkuf olarak yap1lma
smm bu ~h1slann kagmalarma se
bebiyct verdigi anla~1ld1gmdan yenl 
layiha bu gibilerin mevkufen mu
hakemleri esasm1 koymakta ve ka
<;ak~1lara verilen cezalar ~iddetlen

dirilmektedir. 
Kabul edilen kanuna gore; Tilrk 

parasmm korunmas1 ic;in icra vekil- • 
lcri heyetincc ittihaz olunan karar
lara aykm hareket eden veya ettiren 
banka ve milesscselerin rni.idilrleri 
ile al8.kadar rnemurlan ve ~uslar 

Paris 20 (A.A.) - Komiinist firka
smm siyasi bilrosu toplanm1~ ve a~a
g-Jdaki talepleri tanzim etmi~tir: 

1 - Roger Salengroya kar$Z hil
cum etmi$ olan haf talik Gringoire 
mecmuaszmn illii$annzn men'i, 

2 - Regor Salengroya kar$Z yapzl
mz$ olan hilcumlardan mesul tutula
rak eski ba~vekil Andre Tardieu ile · 
mebus Chiappcin ve eski mebus Car
bucciamn tevkifleri, 

3 - Burgos hilkumeti Almanya ve 
italya tarafzndan tanmmJ$ olmaszna 
binaen ispanya i$lerinde bitarafltk 

Berberlerin 
hafta latili 

Kanun resmi gazetede 
c;1kt1g1ndan berberler 
bu pazardan itibaren 

tatil _yapacaklar 
Ankara 20 (Telefon) - Berberle

rin harta tatili yapmalan hakkmdaki 
kanun bugunkii resmi gazetede in
ti~r etmi~tir. Kn.nun nc~ri tarihin
den muteber oldugu ir;in berbcrler 
onilmilzdeki paza.r gilnii tatil yapa
caklardtr. 

AtatOrk ile M. Ruzvelt 
arasmda telgraflar 

Ankara 20 - M. Ruzvcltin tekrar 
Amerika birle~ik devletleri reisicum
hurluguna intihab1 mi.inasebetilc, · 
Atattirk ilc M. Ruzvclt arasmda sa
mimi telgraflar teati edilmi~tir. 

Vekiller heyeti topfand1 
Ankara 20 (Telefon) - icra vekil

lcri heyeti bugtin ba~vekil ismet in
oniini.in reisligi altmda toplanarak 
muhtelif i.~ler ilzerinde gorii~melcr
de bulunm~ ve bu i~lere aid karar
lar vermi~tir. 

lplik meselesi 
3 aydan bir scneyc l::adar hapsedile
ceklerdir. 

Ecnebi paralarm1, esham ve tah
villeri izinsiz olarak memleket d1~
na kar;1rmnk istiyenlcr va kac;1rnnlar 
dal1a agir ceza1afa r;arptmlacaklar 
vc aynca da ka~1rd1klan para nisbc
tinde ag1r para cezasma mahkum edi
leceklerdir. 

Giimriik resimlerinin tenzili 
hakk1ndaki kararname 

c;1kh 

As1ls1z bir haber 
Ankara 20 (Tclefon) - Fr:ms1z ti

caret nazmmn mcmleketimize gelece
gi habcri dogrn dcgildir. 

Japonyada felaket 
Bendler y1k1ld1 350 

ki~i boguldu 
Tokyo 20 (A.A.) - Son gelen haber

lere gore, Osenruzowada bend yikll
masmdan dolayi 350 ki~i olmi.i~ti.ir. 

Fakat sulardan daha bir ~ok olen 
kimselerin ~1kanlmasmdan korkul
maktad1r. Felaket, bin .evlik meskun 
bir saha ilzerinde vuku bulmu~. ve bu 
evlerin 350 si tamamile y1kilm1~t1r. 

Soylendigine gore, sakinler, bend
lerin kifayetsizligi hakkmda ~imdiye 
kadar otoriterlerin nazan dikkatini 
miiteaddid defalar celbetmi5lerdir. Bu 
~ikayetler iizerine emniyet tertibat1 
kontrol edilmi~tir. 

Maarif vekaleti tefti§ heyeti 
reisi §ehrimizde 

Maarif vekaleti tefti~ heyeti reisi 
ve yilksek tedrisat mildiir vekfli B. 
Ccvad di.in ~ehrimize gelml~lr. 

Ankara 20 (Telefon) - Memleket 
dahllinde imal cdilrnekte olan iplik
lerin ihtiyac::i. kafi gelmedigi anla~1l
dlgmdan buhram onlemek ii;in on 
numarny kadar ipliklcrin giimrlik 
resmi yi.izde altm1~. on· numaradan 20 
numaraya kadar ylizde yirmi be~, 
yirrni numaradan yukan ipliklere 
mevzu gilmruk resmi de ytizdc yir
rni nisbetinde tcnzil edilmi~tir. Buna 
dair olan kararnarne vekillcr heyc
tinclen pkrn1~t1r. 

Pamuk ipliginc olen ihtiyaca gO
re ithalatta bulunmak i~in gfunrtik 
tarifesini!1 muayyen pozisyonlan
nn. giren v~ mert kontenjan karar
namesine gore ithali yasak ipliklc
rin mf'mlekete sokulmas1 sal~iyeti de 
iktisat vckaletine verilmi~tir. 

Hukuk fakOltesi ikinci s1ntf 
talebeleri don de derslere 

girmediler 
Jlukuk fakiiltcsinde tedris rniid

detinin dort seneyc g1kanlmas1 ka
rarmm ikinci sm1fa da te~mil edil
mcsi ilzerine ikinci sm1f talebesi, ev
velki giln oldugu gibi, diln de ders
lere girmemi~ler, bu karann ikinci 
sm1fa te~mil edilmcsindcn sarf1 na
zar olunmasi hakkmda te~ebbU::;le
rine devam etm1~1erdir. 

Talebe bugi.in de derslerine gir
mezse rektorli.ik haklarmda icap 
eden muameleye tcvessill edecektir. 

siyaselinin terkedilmesi. 

PARiS ALMAN SEFARE'liNiN 
BiR TEBL1li t 

Paris 20 (A.A.) - Almanya buytik 
elgisi diin ak~am a~ag1daki notayi 
teblig etmi~tir: 

Bazi Frans1z yevmi gazetelerl, Al
man gazeteleri, Alman servislerinin 
Salengro meselesi hakkmda Alman 
dosyalanndan c;1kru·1lan malumati ver
diklerini yazm1l?lard1r. Bu habcrler ta
mamilc asI.ls1zd1r. 

Alman hul<U.mcti Snlengro rnesele
sini bidayetinden bcrl s1rf Fransaya ta .. 
alluk eden ve higbh· ~ekilde Almanya 
ile alakasi olm1yan bir mesele olarak 
telakki etmi~tir. Bu itibarla Almanya:
nm Salengro hadisesine kan~mnsma 
hi~ bir sebep mevcut degildir 

Petrol 
ara§fzrmalari 

Trakyada da sondajlar 
yapllmas1na karar verildi 

Ankara 20 (Tclefon) - Adanada 
yap1lan peti·ol ara~t1rmalar1 bltmi~
tir. Oradn ara~tirmalar yapan he
yct iki giine kadar Ankaraya done
cek ve bir rapor hazirhyarak iktisat 
vekaletinc verece~tir. 

Ogrendigimc gore; iktisat vekftlcti 
Trakyada da petrol sondaj1 yapmaga 
knrnr vermi~tir. Bu i~ ic;tin Paristen 
getirilcn miitehass1s, petrol am~tir
rna rnudiirii B. Cevad ilc yann (bu
giin) Trakyaya hareket edecek, Trak
yada ara~tmnalarm yap1lacagi sa
hayi gezeceklerdir. 

Mlircftede a~1lan dordilncii kuyu
da petrol emarelerine tesdiif edil
rni~ ise de bunun iktisacli bir kly
metl olm:;ldigi nnla~llnu~tir. Milrefte
de bc~inci bir ln1yu a91lacaktir 

TOrk • ltalyan ticaret anla~
mas1 10 gone kadar lmza 

edilecek 
Ankara 20 (Telefon) - Buraya 

gelen malumata gore, italyanlarla 
ycni ticaret anl~mas1 mtizakeresi 
Romacla ~ok mtisnit bir hava i~in
de ilerlemcktcdir. Yeni nnla¥Da on 
gtine kndar imza cdilccektir. 

Holandadan bir Klering 
heyeti geliyor 

Ankara 20 (Telefon) - Holanda
dan bir klering mti.tehaSSIS heyett 
yakmda ~ehrimize gelecektir. 

Hollanda nafia vc iktisat nazirla
nnm memleketimizi ziyaret edecek
le1i hnkkmdaki haberler tceyytid et
mcmektcdir. 

Habe~ i~i 
ltalya Cenevreden 
bir karar istiyecek 

Cenevre 20 - Havas muhabiri bil
diriyor: iyi malftmat alan mahafilin 
istihbaratma gore italya, milletler ce
miyetindc Habe~ heyetinin bulunma
s1 rne~ru olup olmadlg1 hakkmda bir 
karar verilmesini istiyeccktir. 

italyanm m.illetler cemiyetinin me
saisinc i~tiraki ve ya Cenevre milesse
sesindcn ~ekilmesi, o zama11 almacak 
olan karara bagli bulunmaktadir. 

Zannolunduguna gore italya tara· 
fmdan alman vaziyet, italya ile ingil
tere arasmda bir mukarcnet vilcuda 
getrimck ve italyanm cemiyetten ~c
kilmesine mani olmak igin pek btiytik 
gayreUer sarfetmifj olan M. Grandinir\ 
escridir. 

M. Cianonun btiyi.ik fa~ist meclisi
nin i~t.imamda M. Grandinin noktai 
nazarlarma muhalefet Ctmil? oldugu 
soylenmektcdir. M. Ciru10, Berline yup. 
bg1 seyahatten sonrn Ccnevre ile ala
kay1 tam:unile katetmek tasav\'Urun
dan icli. 
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Turk koyuno kurtaracak 
bOyuk te~ebbus 

';'.:i:-'tiy<'de 12 bin koy Yar. Koyliiyii 
nlmtmak Iii.zumunda, ~ok ~iikiir, fikir 
::iyr111gi yok. Halbu'k'i 'bu 12 bin koye 
J.i:az-.ahk, biitiin memlekette ilk mek
teb!!:rin saytSt yedi 'bine varmaz. Bun· 
brm en ~ogu da ~ehirlerde ve kasa
balaroaa1r. Koyde ml'ktl'b yok. Mek· 
teb -olmas1 i~n hoca Iiz:nn. Koy mek· 
teb' 'rine hoca yeti~irmek i~in ~im· 
iliye kadar ')"aptlan biitun te~ebbiis
ler nazari kaldt. Koylti ~ocugu bile 
1umtllim mektebinde okuduktan 
sonra koyiine yt'rle.;ip kalmaya rnn 
olm:iyor. ~ehire b~1yor. 

Maarif vekili Safiet Ankan mem
Jekcfin bu biiyiik -dentine dik"kate 
pe-;cr bir ~are bulmu~t11r. 

Orduda askerligini bitirm~, onba
~J. r..;i, u~ derecelerine yukselmi~ koy
IU askcrler i~inden miisabaka ile en 
iJ ·1erini sc~iyor. :Cunlara, koylcrine 
ff)nmcden once sekiz :iy hu usi bir 
1 1rs takibettiriyor. Orclucla yazma, 
< kuma, hesab ve saire gibi basit ve 
J izumlu bilgilcri, mini ve mcdcni tcr
I ·ycyi kuv,·ctli bir disiplin alhnda 
::: 'ltcn edinmi~ fikide.ri. fradcled, 
t;orgiilerl ve gorii~eri Cumlmriyct 
ordusunun !:Clik haddesinden ge~

mi~ olan bu 1c.l1meclcikler, sekiz ay 
hem bu bilgilerini arttn1yorlar, hem 
de s1hhat, zirnat, basit devlct ve ce
miyet malumab da ~iniyorlar. ilk 
mcktcble1·de tatbikat cla goren bu 
ycni lolavuzlar, zatcn gidip yerle!je
celderi koylerine, hilgili, modern ,.e 
1:1edcni t1ocalar halinde doniiyorlar. 
Tiirk ordusunun bu yct~mi~ rocuk
lan, askerlikten sonra da koyJerde 
o~rretmeu onlusu olacnklar. Koyiin 
rocuklamu okutacaklar. koyliiye s1h· 
hat. ma.at ogiitleri \'erccekle1·, koy· 
lt'rclc muhtar, katib olacakl.ar, hu
la-;a Tii.rk ccmiyct hayatmm ilk nii· 
,.e ·ni te~kil eden koylerdc de\'let ve 
kiiltiir makinesinin ilk basit1 fakat 
znrmi ~..arklan olacaklar ... 

Bu milhim tc~ebhiisiin ilk t<'crii
besini Ankara yanmcla bir ilk mek· 
tehde gordiim: lier biri Aukanunn 
bir koyiindcn olan, askcrligini biti· 
ren yagiz ~elU'eH, giirbuz viicudlu, 
teiniz koylii layafetli eclerde. bir 1-

mfa girerek kii~iik ~ocuklara ders 
Ycrirlcrken. en iyi muallim mekf.ebin
den ycti~mc usta hoc:ilardnn farkh 
hi~ bir ~cy yoktu. Ne ~ocuklarm te
mizlik muaycncsini, ue de sozleri 
arasmda en in<·e terbiye kaidelerini 
unutuyorJanb. Birinin dcrsini, oteki 
arka<la~lnr1 oylc giizcl tenkid ediyor· 
farm ki Tiirk koyliisiinde bu gii~ 

tenkit hassasmm inlcisafm1 tukdir 
etmemck miimkiin dcgildi. 

Eger bu ~ebhiis denim edcr. her 
) 11 boyle bir ku~ bin hoca koylere 
dn~rahrsa 'I't1rk koyiiniin. Turk koy
Jii iiniin bugiinkii sc,;yeden ~ok ve 
pck ~abuk yiikscleccginc kanaat ge
tirdim. 

e iz sadas1z ~altsmayi. reklama 
''C giiriiltiiye tercih eden Saffet Ar1-
kum buiada camlan tebrik edersem 
beni mazur gorsiin! 
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Tramvaydan atlarken 
dO~erek yaratand1 

Hilseyin admda bir a.dam dun 
Sh:kccide Hiidavendigar caddesindc 
lnzJa giden bir tramvaydan atlruna.k 
isterken d~~ ve ka!asi--tramvaym 
I·cnanna ~rpar:$c tchlikeli surette 
vn.ralarum~tir. 

,1----------------------------------------------.... 
$ElliR BABERLERi 

Yani in,aat 
Belediye bazi 

kararlar 
verdi 

Belediye, ~ehirde yap1lacak in~t 
~ ycni b.a.zi kararlar yenni~tir . .Bu 
cfunleden olarak bodrum kati ha~ 
iig kat iizerinden in~a olunacak bi
nalarda asansor yeri aynlma'k mec· 
buridlr. 

Ancak bina sahibi :isansorii diler
sc derhal koyacak, mall imkfi.n gO
remezse ilk f1rsatta yapabilecektir. 
6 mctreden dar olan soklklarda ya
p1lacak binalann on tamfl:innda 

cndde ile bcraber alt1 melrelik bir ag1k
l1k olacak derecede bahce birakJ.
lacak, binalar i~criye ahnacaktir. 

Arz1 15 metre vc daha ziyade geni~
likteki c1ddelcrdc ynp1lacak in~aat iigin 

behemehal merkez fen heyetinden 
mi.isan.de almac.aktrr. 

Sarayer iskele gazinosu yand1 
Sanyer iskelesincle ~irketihayri

yeye ait ve Haut, Ahmet adlarmda 
iki ki~i tarafmdnn i~letilmekte olan 
gazinodan dlin gecc yangm ~knn~ 
ve gazino tamamilc yanm1$hr. 

Yapilan ilk tahkikatta Ahmed ile 
Hnlit yang1mn elektn"'k kontagm
dan ~1khgm1 soylemi~lerdir. Gazino
nun 3,500 liraya sigortah o1dugu an· 
l~1lm1$hr. Zab1ta tahkikatm1 ge
ni~lctmi~tir. -----

Damadtnl yaraliyan 
kaynananm muhakemesi 

Fenerde orturduklan evde dama
dl Seyfiyi balta ilc b~dan yarala
maktan sus;lu Saf!et admdakl ka
dmm muhakemesine diin ceza mah
kemesinde bak1lm1~tir. 

Karar vcrilmck iizere mubakemc 
ba-?ka giine b1rak1lm1~1r. 

Elektrik ~irketi 
Hesaplann tetkiki bitmek 

iizeredir 

Elektrik $irketinin hesaplan ilze
rinde yap1lmaktn olan tedkikat bu
gi.inlcrde bitecektir. Esasen tedkika
tm birinci ve en mi.ihim sa.fhas1 ne
ticelcnmi$ bulunuyor. Tuhkik heycti 
~mdi daha ziyade tef erriiatla mel?
gul olmakta ve bir taraftan da rapo
runu haz1rlamaktadir. 

f?irketin muafiyctten istifade ile 
Anadolu yakasmda kullanmak tize
re Avmpadan getirttigi malzemeyi 
istanbul ~bekesinde istimal etmesin
den dolayi meydana gelen ka~ak~1-
hk hadiscsinin mcsulleri bugiinlcrde 
tesbit edillp gumnik ba.\> mudilrl u
gi.ine bildirilecektir. 

I~ bankas1 mudur muavinl 
bir kriz ge~irdi 

Kahve ~rkcti idare meclisi evvelki 
gi.in miltad toplanhsim yapbgt s1ra
da azadan i~ banka.s1 mlidi.ir muavi
ni bay Nejad ~iddetli .bir sanc.iya 
tutulmu~ ve hasta nakliye otomobili
le Fransiz hastanesine kaldm.lnul}trr. 
Sane.mm apandisit mi, kum sanc1s1 
m1 oldugu heniiz tayin pdilememi~

tir. Qabuk iyil~mesini temenni ederiz. 

Portakal bolland1 .l 

Fiatler sand1k ba§tna 40 , 
kuru~ kadar dii§tii 

Piyasaya faz1a mikdarda portakal 
gelmcge ba~am1$t1r. Fiatler gec;en 
haf:taya nazaran sandlk ~ 40 
ku~ kadar dil~m~iir. 

.80 lik sandlklar 180 kuru~a ahc1 
bulm.aktadll'. Gelecek hafta 20 - 30 
kurul} daha dii~ecegi tahmin ediliyor. 

Bu sene mahsul mikdanmn ge
~cn y1l kadar oldug;u liaber verilmek
tedir. Ancak lezzet itibarile bu se
nenin portakallan !tOk farkhdlr. ik
tisat vekaletinin portakalc11Iga ver
digi chemmiyctin semereleii bu sc
nc gilzel vc lezzetli mahsul almmak
In kendini gostcrmektedi.r. 

Limon istihsalatmm da ~ogald1gi 
gorillmektedir. Memleket ihtiyacmm 
takriben yiizde 25 • 30 kadan yerli 
limonlarla kar~Jlnnmaktadlr. ithalft
tm gelecek y1llar daha da azalacng.t 
ve nihayet buti.in limon ihtiyacmm 
memleket dahilinden temin dilecegi 
kuvvetle limit edilmektedir. Bunun 
tahakkuku igin -de ~. dtht sene kafi 
gortilmektedir. 

Tencereden 
et gemi~ 

Bir anne k1z1n1 b1~akla 
yaralam1~! 

K(1~Ukpazar civarmda Bedriye 
admda ibir kadm evinde bir tencc
reye et .koymu~ kavrulmak :iizcre 
ocagm iizerine bll'akarnk klzi Bah ti
yara bu yemcgi pcyrm.esini tcnbih 
etmi~tir. Biraz sonra Bedriye yemc
ge bakmak lizere mutf aga indigi za
man k1zI Bnhtiyarm tcnoereden bir 
ka~ par~ et 91.karnrnk yedigini gor
mti~Uir. Bundan fena halde hiddet
lenen Bedriye or.adan eline g~irdi
gi ckmek b1~agHe k1zmm iizerine hii
cum ctmi~ ve k1zcag1zi keskin bi
~kla ba~ndan yaralanu~tir. 

Dlin Sultanahmed ii~fu1cti sulh ceza 
mahke.mesinde Bedtiyenin muhake
mcsi yap1lrru.~tn·. Bedriye evvelce k1-
ZI Bahtiyan ve µhitlerden Necmiye 
admda.1d kaduu bl~gile tehdit ede
rek JD1ahkemede Bahtiyann agac;tp.n 
dii;»lip yara.landl.gm1 soylemelerini 
tcnbih etrni~tir. 

Bu yiizden Bahtiyar bundan ev
velki celsede kendisini annesinln ya
ralamad1gu11, aga~tan dii~ilp yara
land1gim soylemi~ti. Fukat diln hem 
~hit Necmiye hem de Bahtrar ifa
delerini degi~tirerek yaralama i~inin 
Bedriye tarafmdan yap1ld1g1m soy
lcmi~le.rdir. 

Gerek i:;ahitlcrin ifadesi ve gerekse 
t:lhkikat evrakmd.an Bcdriyenin k1-
zi Bnhtiyari ct yedigi 1c;in b1~ak1a 
ynrnlad1g1 sabit o1dugundan bir ny, 
b ~ gi.in miiddetlc hapsinc karar ve-
1·ilmi$tir. 

Orken beygir bir k1z1 yaratad1 
Numan admdn bir ekmekt;i dun 

Fenerde Haydar cndd~den geQer
kcn l.Jeygiri iilrkmil~, .ko$ffiaga ~· 
lam1~tir. Hayvan o Sl.nlda yolda oy
myan Fatina admda ti~ ya~mda bir 
k1z ~ocugunn !;arparak agrr surettc 
ynralam1:;;hr. 

Darphanede 
Pal, hisse senedi 
basacak makine 

getirtilecek 
Darphaneye yeni bir makine ge

tirtilmesi dii~Unuliiyor. Bu hususta 
kB.ti bir kara.r verilmemekle bera
ber makinelcr ve fiat1eri hah1onda 
bir fikir edinmek maksadile A vrupa 
ile temasa ge~ilmi~, bir ~ok yerlerden 
teklifler vaki olmu~tur. On ka· 
dar olan bu tckliflerde ~artlar da 
bildirilmekt dir. Bunlar Darphane 
miidi.irlligli 3rn'fmd:m tcdkik cdil
mektedir. 

Tedkikattan miisbet netice elde 
cdilir ve makinclerin almmasma karar 
verilirse biltiin t.cferriiatile birlikte 
bir makine getirtilecek ve bununla 
ufak para degil, bilhassa pul ve hii
kumetc ait hisse senedi basilacaktir. 
Bundan rnaksat bi.itiln diinyaya ya
y1lan Turk pasta pullanmn daha 
parlak ve guzel bask1h olmasm1 te
minden ibarettir. 

Hilkfunet llizum goriirse ilelide bu 
makine ile evrak1 nakdiye de bas1la· 
cakur. 

Darphanede on, be~ ve bir kun1~~uk
larm baSihp bir taraftan tedaville 
~1karilmasma dcvam olunuyor. On 
pai·ahk yeni paralann da kallblan 
ha21rlanmaktad1r. Yakmda bas1lma
sma ba9lanacaktir. 

Eski 20 parahklarln. ycni be~ ve 
bir kum~uklarla yeni onluklar bir
birine knn~tigmdan tcfrlkl gilc; ol
m:l.ktadlr. Bunl::mn ayird1 i~in bir 
tcdbi1· bulunamnm1~tll'. Ancak bir 
scne sonra eski be~. on kuru~luklar
la 20 - 40 ve 10 parahkla:r tedaviil
den ~1kar1lacagmdo.n bu kan~1khk 
ta 011:.adan lrnlknca'ktrr. Ufak para· 
lann bnsilm~mn daha bir senc de
vrun cdilecektir. 

Kar1s1n1 yaralad1 
Hadiseye sebep yemegin . . . . 

1y1 p1~memes1 1m1~ 

Kumkap1da oturnn Manol ile iki 
scnedenberi evli bulundugu karlSl 
Bayzar diin gece sofrada yemek yer
lcrkcn kavga e~lcrdir. Kavgada 
Manol sofraclan aldlgi ekmck b1gag1-
m kadmm .sol mcmcsinin altma sap
hyarnk tehlikeli surette yaralam1~br. 

Vakaya zab1tn. el koymu~, y:u·ah 
kadm hastancyc kaldlnlnrak Manol 
ynkalan~tu·. Yapl.lan tahk.ikatta 
bu kadmm Manolun ii!tilncil kans1 
oldugu, gayct asabi olan Manolun 
s1k s1k knnsilc kavga ettigi ve diln 
gece de ycmcgin iyi pi~cmesini ba
hane cde.rek ~1kardtg1 .ka.vgada ka
dm1 yaralad1g"I anl~1Im$f:Ir. Manoi 
dn suc;unu itiraf ctm.i~tir. -

K1z1lay balosu haztrflgf 
Her def asmda bilyiik yenilikler 

g0steren Km.lay cemiyethtln ytlhk 
l>alosu l>u y1l du 19 birinci kanun 
1936 cumartesi gilnil ak~Illl Pera
palas salonla11nda verilecektir. 

Bir aile toplantis1 olan bu balonun 
mi.ikemmeliyetini temin i(;ln i~ i~1e
r:i bakam B. ~iikrii .Kayarun ba.c;;
kanhgmdaki saym tertip heyeti l}lm
diden hazirhklarda bulunmaktadir. 

Bay Amca:ya. core ... 

Sahite a 
SORBET: 

Beyaz hakikat 

lliiseyin Cahit Yal~n, bir mtiddct
tcnberi 1mur hareketleri'nde, u:Lchto 
~·c aleyhte» adJ ile bir kii9ilk siltun 
a~b; bunda, ban menular hakkmda, 
muhtelif n1uharrirlerden allmm~. bi· 
ribirini nabeden vecizeler, hiikiim· 
Jer ne~ediyor. Bunlann okunmast 
gec~ekten ~k zevkli ve istifadeli olu· 
yor. Bir ~yi, bir miitefekkirin oviip 
so:r:iine yine onunki kadar itibar ede
bilccegimiz ba~ka bir miitefekkirin 
yermesi, hakikatin bir olmadJgJm ih· 
tar ederek bizi miisamahaya, taassup
tan ka~mmaga daYet ediyor. Oyle 
zanncdiyorum .ki bir fe.rd i~in medcni 
olmamn ba~langic1, hakikatin yck· 
pare ohnad1gu11, biribirinc zid fikir
lerin bepsinde de hakikatin bir par
!?3SI bulunabilecctini kabul etmek, 
buna samin1iyetle kanaat gctirmektir. 

l\lcdeniyct, irfan, her ~eydcn once, 
insan og2una hiinnet ve mu~bbet 
ht"slememizi ister. insanhgi. insanla
r1 scdp onlnra hiirmct edersek. bir 
in an kafasmdan g~~ bir fikrin 
l>iisbiitiin asilsiz, biisbiitiin bo · ola
nuyacag1111 da nnlanz. Siz ~~le dii· 
~unuyorsunuz. ben bOylc dii~ii

niiyon1m; s'izin lianaatinizle benim 
kauaatim varsm biribirine :z1d olsun. 
Mademki siz de, ben de insamz. ma
dcmki sirln de, benim ~ dfu;iindiik
lerimiz bircr insan oglunun his ve 
tecruoelerinin mah ;ulfidur, dcmek 
ki sirin kanaatinizdc de, bcnimkin
de de hirer hakikat ~mesi vard1r. 
Anatole Francc'1n bir kitabmda, ya
mlm1yorsam le Pults <ie Sainte Claire' 
de, ~oYie bir hikaye ''tudi.r: Bir rahip 
yolda ~eytan'a rasgelir; konu~urlar
keu ~eytan: «Halrikat bf-yazdm> du. 
Rahip: «Elbettc, der, nur g'ibi, saf, 
tt>miz ~eylerin he1>si gibi beyazc11r.» 
~eytan gUler; onun !Jtakikate beyaz
d1r dcme.si bu manada dcgitdir; rabi
be: «Ne demek i--tedigimi sonra an
lar~m» dcr. 

0 ak~am rahip riiyasmda, iize.rine 
tiirlii tiirUi rcnkler \'llmlmu~. biiyiik 
bir daire go1·iir. Eirden o dairc h1zm 
donmege ba~lar ve be1ubcyaz gozii-

kiir ... llakikat ic;;tc bu manada be) azdir. 
Victor llugo'nun: o:FikirJcrin ~rp1~
masmdan 1~1k"f1~lor1r» sozii de bclki 
bu manadad1r. 

Hiiscyin Cahit Yal~m o parcalan 
'l'ribouillois ile Rou ::.et'nin Le Pour 
et le contre adh bir kitabmdan a11yor 
Bilmem o cseri tnmamile tcrciime 
edecek mi"? Onu tcrciimc ct.· onda 
olm1yan mevzuJar hakkmda da kcn
di okudu~ muha.nirlerden dehte \'e 
aleyhte1> biikiimle.r se!fip ila,·e etse, 
hem ken di. hem de karilcri i~n zc' k· 
Ji lbk «h~ ucu J..itab1» «liv:re de ehc
''<'.t) '\'ucude tretim1i olur. 

f_,c Pour et le Contre'u, iki yJldan 
bcri, tckrar tekmr olmdum, hcmen 
he.r giln hir say1fasma a<;1p bakanm. 
Ger~ ~ok kil~iiktiir, insan ondu ara
d1g1 mcvzularm bir co~'lmu bulnmaz; 
alch~'l mcvzularm baz1lari da che1n
miyetli scyler degildir. Kitapta bir 
cksiklik hali vardJr; o, 1nuharrirleri-
11i11 as11 yazmak i~1.edilderi kitahm 
sanki bir taslngtdJr. Fakat zarar yok! 
o hali ile de gayesine cre.r; bize, al· 
mad1g. Jne,·zular hakkmda Wi tiirlii 
tii.l·Jti diisiimnenin kabil oldu{;•1mu 
h issct tirir. 

0 kitab1 okumak insana ba. ka bir 

hakikat.i de ogretir: b~o'k fikider 

biribirini ancak zahiren nakzediyor. 

(Dmmm 4 iincii sahife.d~} 

Nurullah Atac; 

Tiirk ~el inde yalmz 590,865 ki~inin ligin h~la bir meslek olarak ~0steril- yan tam 1656 insanm bulunmasma 
... Benim hayret ettl,gim ~y 343,230 I B. A. - Eskilerin tann misafiri de

Jd~nin mesleksiz olu~udur. Bunlar na- diklerl olmall! ..• 
- Istanbul gibi 883,599 nilfuslu bir I ... IJmumi niifus tasnifinde dilenci-! ... i~imizde meslegi muayyen ohru-1 
k kon masma... memesme. •• f8.1IJlad1m bay Amca .•• 

~~~~ili~-~•W!LITQW..._.__~....:....~-----~---~~~--~~~~~--~~~ 
sll insandll' merak ettiml .. 
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#·~- ISMINE • $EREFiNE • ~OHRET • AZAMET ve GOZELLIGINE LA YIK BIR MUVAFFAKIYETLE gosterilen $AHESERLER SAHESERI --lllii.. 
apt an 

• 
) 

Seanslar: Saat 2-4,15-6,30 ve 
geceleri 9 dad1r 

• 
I PEK ve MELEK Sinemalar1nda birden 

Donanmam1z 
(Ba~ tarat1 1 inci sahJfede) 

de 17 topla ingiliz amiralm1 selam
Jarm~ ve 17 topJa kendisine rnukabele 
edilmi~tir. 

Yavuz selam toplanm atarken her 
iki defasmda da ingiliz beyaz harp 
bayragm1 ~ekmi~tir. 

VALETTA LilUAl\"IN'A GiRi~ 

Valetta 20 (A.A.) - Anadolu ajans1-
nm sureti rnahsusada gonderdigi rnu
habirinden: 

Cumhuriyet Tiirkiyesi donanrnas1-
nm Valetta limanma giri~i cidden gO
riilmeye deger bir manzara arzediyor
du. B~ta amiral ~ilkri.i Okan oldu
gu halde, bilttin denizcile1imizin gO
giisleri, donanmam1za dost ingililterc 
tarafmdan yapl.lan rnuazzam bahrt 
merasirn ve goste1ilen ihtiram kar~1-
smda Turke bu ~erefli mevkii vcren 
ulu tinder Atattirke rninnet ve ~ilk

ran kabanyordu. Kaleden at1lan se
lam toplarmm ugultulan, limanda de
mirli ingiliz gemilerinin her blrinden 
ayn ayn gelen selam sesleri ve boru
Jan ve ~alman istlklal mar~1m1z ara
smdan silzillerek gec;en donanmarn1z, 
ingiliz hava kuvvetleri merasim u~~
lan yaparken, i~ limanda Queen Eli
zabet ve Barham z1rhhlarmm arasm
da ~amand1ralara bagland1. 

YAVUZU ZiYARET 

Yavuza ilk zlyareti Tilrk konsolosu 
yapti. Sonra amiral ~tikrii Okan, ya
runda harp ve deniz alb filolan ku
mandanlan, kurrnay bal}kam ve ya
veri oldugu halde ve bilyilk uniforma
larla ingiliz amiralI Sir Dudlet'yi Que
en Elizabette ziyaret etti. Fevkatade 
meraslmle kar~1Iand1 ve bir mtifrezcyi 
tefti~ etti. Ayr1hrken 15 topla selam
Jand1. 

ingiliz amirall ayni sur~tle bu zi
yareti iade etti ve bilyilk merasimle 
istikbal ve te~yi edilerek topla selam
Jand1. 

iKt AMIRAL ARASINDA DOSTANE 
TEMASLAR 

iki amiral arasmdaki bu ilk temas
Jar ~ok dostane ve samimi oldu. 

Bundan sonra amirabmiz limanda
ki biltiln gemllerin seHim borulan ve 
havalan arasmda Malta vali ve kr--· •1-
tan1 amiral Frenchi ziyaret etmc... u
zere karaya indi. Dost memleket top
raklanna ayak bas1~ da 15 topla ka
leden seHimlandl. Amira! ~ilkrti Okan 
burada askeri merasimle kar$1land1 ve 
resmi scHim1 ifa eden bir kara k1tasm1 
tefti~ ettiktcn sonra, maiyetleriyle 
birlikte otomoblllere binerck vali sa
rayma gitti. 

l HALK CO~KUN TEZAHURAT 
YAPJYOR 

Bilttin gilzergah1 kesif bir halk kit
Jesi kaplam1~tI. Halkm heyecan ve tc
zahilrat.Im tasvir 1mkfi.nsmzd1r. Oto
mobiller miltemadiyen cl ~irpan ve 
~pkalanm churra:p avazeleriyle ha
vaya atan binlerce ki~inin arasmdan 
agir agir yilrildti. Halk bir~ok defalar 
amiralm otomobilini durdurdu ve o
nun ~ahsma mensup oldugu milleti 
~l.lgmca alk1~ladl. Amira!, miitehey
yi~. bu tezahilrata fevkalude rnilltefi
tane mukabele ediyor ve cli ile halk1 
seUimhyordu. 

:\IALTA ~()VALYELERf.Ni:N 
MER:UER SARAYINDA 

Malta valisi amirahm1z1 be~ yilz se
nelik eski Malta ~ovalyelerinin mer
rner saraymm dt~ knp1smda ve gok sn
mimi ve dostane bir tarzda kar?llad1. 

Amirallmiz bir rnilddet istirahattan 
sonra ayni merasim ve tezahilratla 
:Yavuza avdet etti ve valinin iadei zi
yaretini kabul etti. 

Amira! daha bu ilk tcmaslarmda res-. 
mi mahafilde ve halk iizcrinde derin 
bir sempati uyandlnm~ ve htirmet 
telkin eyleml~tir. 

Amira! ogle yemegini Yavuzda ye
mi~ ve Malta fahri Tiirk konsolosunu 
ycmege al1komu~tur. 

f'*S a• f 84W S*' Wft!dfi*i' 

Sohbet 
(Ba~ taraf1 3 uncti sahifcde) 

l\lademki biribirine z1d diye gosteri
Jen fikri de dogru buluyoruz, demek 
ki onlar ger~ekten biribirine ztd de
gildir. Ancak bir mevzuu ikisi de ayn 
ayr1 bir taraOardan tetkik ediyor ve
ya kclimeleri ba~ka ba~ka manalar
da kullamyor demektir. l\lesela . kita
bm Tecriibc (Experience) say1fasm1 
a~1yorum: Claude Bernard'm: «Tec
riibc, be~eri bilgilcrin yega ayna
f"J.dtr» sozii iJe Houdetot . ) nun: 
Tecriibenin, fayclas1 ancak k~ideden 
sonra almm1~ bir piyango biletinin
ki kadard1r» sozii hi~ de biribirini nak
zetmiyor; ~iinkii tecriibe ayn ayn 
manalarda kullanllm1~: birinde ilmi 
tecriibe, birinde gorgii, ya~makla el
dc cttigimiz bilgi manasmda kulla
mlm1 ·. Kitab, iskenderiyeli llcron'un: 
«Tecriibe, en iyi mekteptir» (yahut: 
«terbiye» lerin en iyisidir) sozunu 
Oscar Wilde'in: «Tecriibe: insanlarm 
~dgmhklarma verdikleri isim» sozii
nii biribirinde taban tabana ZJCl diye 
gosteriyor. Degil: biri, 0Jmas1 Iazrm 
gelcnden, biri oJandan bahsediyor. 

Vauvenargues: «Biz bir~ok ~eyleri 
biribiri ile telif edemiyorsak bu, onla
n i)ice kavnyamad1gim1zdand1r» der. 
Kavray~1m1z ilerledik~e tenakuzlar, 
tezadlar azal1r. Dillerin, ayn ayn ~ey
lerc aym ismi veren dillerin lmsurlu 
bir \·as1ta olmast yiiziinden dogan 
tczadlar1, tcnaku:r.Jan da saym1yo-
rum ... 

Kelimelerc baglanmaktnn kurtu
lup idrakimizi de kuv' etlendirdikc;e, 
iizerinde tiirlii tiirlii renldcr ta~1yan 
dairc gozlerimiz oniindc di:inmege 
ba~lar ve hakikati, bcmbeyaz haki
kati goriiruz. 

Nurullah Ata<; 

Madrid 
"(Ba~ taraft 1 inci sahifede) 

ABLOKA VE DEVLETLERiN' 
VAZIYETi 

Londra 20 - Barselonun bombar
dunan edildigi dogru degildir. Barse
lon ve diger limanlarm ablokas1 hak
kmda Ingiltere ve Fransa tutacaklan 
yolu henilz kararla{it1rmam1~lard1r. , 
ingilterenin general Frankoya miira
caatla ingiliz gemilerinin taciz cdil
mesine milsaade etmiyecegini bildire
cegi soyleniyor. ingiltere n~1k deniz
de gemilerin ara;;tmlmasma miisaa
de etmiyecegi gibi limanlarda da bom
bard1mandan gemiler zarar gortirse 
tazminat istiyecektir. 

Morning Post ablokanm beynelmilel 
lladlseler ~1kmas1m kolayl~tirmak i
~in ilan edildigini soyliyor. 

ALFONSUN l'EGENi OLDU 
Burgos 20 - Eski ispanya kraltrun 

yegeni prens Alfons Madrid cephe
_sinde asllerle beraber harp ederken 
olmil~tilr. 

ISPANYAYA B1R iNGiLiZ HEYETi 
GiDECEK 

Londra 20 (A.A.) - ingiltere d1~ i~
leri bakanhg1, muhafazakar, liberal 
ve i~~i partileri milmessillerinden yedi 
mcbusun vaziyeti ~ahsen gormck ve 
harbin feceatini ve bugiinkil anl~

mazl1ktan istlraplan tahfif igin iki 
taraf nezdinde kabil olan her ~eyJ 

yapmak ilzcre ispanyaya seyahatleri 
hakkmda d1~ i~leri bakanbgmca hi9 
bir mahzur olmadlgm1 bildirmiotitir. 

Karadeniz talebebirligi kongresi 
Karadeniz talebe birliginden: Ku

rumumuzun yilllk kongresi 22/ XI/ 
936 pazar gilnil saat (9) da · a~la
cakbr, arkada~lan r.:agmnz. 

Hava ~ehidi Eribe i~in 
Cumhuriyet Halk partisi Kumka

p1 nahiyesinde Kadirga semt ocagm
daki temsil salonunda bu ~am ha
va ~ehidi Eribc i~in B. Celfil Mete 
tarafmdan haz1rlanm1~ bir piyes tem
sil edilecek ve hat1ras1 taziz oluna
cakbr. 

Diin ak~m T U R K sinemasmda 

ym·E m$ .. 1t1 •• Lmdan Y•D VO"'mM' i·ffm kao 
En biiyiik Frans1z filmini, biitiin Istanbul halk1 gidip gormelidir. Ba~ rollerde · 

DANIELLE DARRIEUX - CHARLES VANEL - MAURICE ESCANDE 
Bu film, DANIELLE DARRIEUX' niin ~imdiye kadar ~evirdigi filmlerin en miikemmelidir. 
llaveten: Frans1zca EKLER JURNAL. Bugun saat 1 de Tenzilath Matine 

[:u,~ :i::n~3J 
1

lr la!~! ~~~i ~z!!~i !!~~! ~1~ -
(AK~A.'\-I KAPANI~ FiATLERt> L Oniimiizdeki <;ar~ambadan itibaren 

Esham ve Tahvilat M i L L i ve A z A K 
1st. dahili 95,- l~. B. Hamiline 10,-
Kuponsuz 1933 ,. Miiessis 83,- Her iki sinemada birden ba~hyacak 
istikraz1 97,- T. C. tMerkcz 

Oniturk I 24,~.- Bankasi 
88

•
50

- I~------- Me9hur dOnya tenoru 
,. II 22,57,50 Anadolu hisese25,40 J E A N K I E p u R A' n In 
• Ill 22,80,- Telefon 6,50 

MQmcssil I 46,10 Terkos 11,75 A $ K G u·· N E $ ., ,. JI '43,- <;imento 13,75 
» Ill lttihat de~ir. 10,?5 

f~ Bankasi 10,- Sark » 0, 75 

Para (~ek fiatleri) 

Paris 17,15,25 Pra~ 22,54,25 
Londra 613,- Berlin 1,98,25 
Nev York 79,8'.>,- Madrit 7,42,25 

Milano 15,15,50 Belgrad 34,66,50 
Atina 89,23,25 Zloti 
Cenevre 3, 47, 10 
B ,. 7 Pengo riiksel -., 1,80 
Amsterdam 1,47,50 Biikre~ 
Sofya 65,25,25 Moskova 

OLOM 

_.,23,-

4,33,50 

109,29,75 

24,75,-

Sahib Molla bey mcrhumun rnahdu

mu Adliye Naz1rhgindan miitekaid 

merhum ibrahirn beyin haremi Gazi 
Evrenos ahfadmdan lskender Pa§a ke
rimesi Bayan Ziibeycle Yenikoyde kain 
sahilhanesinde dun gece vefat eylemi~
tir. Cenaze11i bugiin Y enikoy iskeleain
den saat on birde hususi bir vapur ile 
Harem iskelesine nakil edilecek ve ce
naze namaz1 Selimiye camiinde k1lm
d1ktan sonra Karacaahmeddeki aile 
makberine defnedilecektir. Merhume 
gayet aaliha ve iyiligi seven muhterem 
Bayanlanm1zdan idi. Mahdumu lktisat 
Vekaleti rniifetti§lerindcn Bay Adnan 
Piri ile kerimelerine vesair akrabasma 
heyam taziyet eyleriz. 

MEVLOD 
Ce~enlerde vefat eden $ehremaneti 

eski mektup<;usu Arif Hikmet 6zgenin 
ruhunn ithnf edilmek iizere ~m 22 nci 
ynrmki pazar giinii ogle nnmazmdan 
sonra Kadtkoyiinde Osmanaga camii 
§erifinde mevlidi nebevi okutturulaca
gmdan yakmlarile tamd1klanmn gel
meler i rica olunur. 

Konser 
Kad1koy I Ialkevindcn: 2 2 ikinci te~

rin 936 pazar giinii snnt 11 de Ku§dili 
tiyatrosunda Evimiz orkestras1 tarafm

dan bir konser vcrilecektir. Davetiye
ler idareden dag1tilmaktadir. 

' ' i MR EN,, den 
f?ik Bayanlar, Model yilnlil ve 
ipekli kum~Iarile ~apkalanm en 

ucuz fiatlnrla alabilirler. 
Beyoglu, istiklal cad. No. 210 

im111:111aiii1Ba. ............. . 

AL JOLSON 
Kazin Dii Paris 

Ac;1k muhabere 
Bay Basri Yaman - Bay Server Ziya. 

( AK~AM) - kitap servisine emanet 
olarak kitap btrakmZ$ olan yukanda 
isimleri yazzli zevatzn matbaa miidiir
liigii.ne bizzat ve yahud mektupla bir 
an euvel milracatlan rica olunur. 

( Im Sonnenschein ) 
Filmindeki musiki tekemmUlah hie bir filmdc goriilmemi~tir. Bu filmin 

mcvzuunun giizelli~i, Mizansenin liiks ve ihti~am1... Tuvaletlerinin 
zenginlig-i itibarile bu hafta biitiin istanbul halktm 

SAR A Y Sinemas1na 
Ko~duruyor ve seyircileri ga~yediyor. ilaveten: FOX JURNAL 

Bugiin matineler saat 1 den itibaren ha~lar. 

Korfu adas1mn fOsunkar muhifinde bir a~k maceras1 ... 
Fevkalade blr 'mevzu ... Emsalsiz bir temsil heyetl ..• 

i1te : J o A N. c R A w F o R D 'un yaratt1a1 ve 

SAKARYA (Eski Elhamra) sinemas1n1n 
Kcmali muvaffak1yetle gosterdigi Frans1zca sozlii 

Diledigim Gibi Y a,ar1m 
Filminin ba~hca vas1flarid1r. Yarm saat 11 de 

Tenzilith fiyatlarla matine. 

,-$1K Sinema 
Bu haf ta bu senenin yeni 

filimlerinden 
Biiyiik artist kii~iik y1ld1z 

~IRLEY TEMPLE'in 
en giizel filmi 

KO<;OK ASI 
'9 Her yer 20 kuru§ _,,, 

T 
A 
N 

sinemasmda 

Curum ve Ceza 
ve 

Sevgilinin Sesi 
Yeni FOX: JURNAL 

KAZIN DO PARIS 
AL JOLSEN -

RUBBY KEELER 

,,,~kl letdiqnf 

~rhirTUjatrosu 

11111111111111 

t 

Tepcba~1 

klsnn bu ak~am 

saat 20, 30 da 
AYAK TAKl!\U 

ARASIN'DA 
Ycrlcr: 30, 40, 50 
Frans1z Uyatrosu 
operet klsm1 giln-

dilz saat 14 de 
~ocuk tiyatrosu 

FAT::\IACIK 
<~k~am S. 20, 30 da 

I\IASKARA 

Taksimde Maksim 
Varyete tiyatrosunda 

Bu Pazar matinesinde 
16 ve ak11am 21 de 
ZOZO DALMAS ve 

TOMAKOSLA 

PIPICA 
Fiatlar 60 - 40, Hu. 
susi 100. TeJf. 42633 

AZ FILMLER ... 
Fakat HarikulAde Filmler 

Oniirniizdelci Pazartesi 
ak~ammdan itibaren 

YILDIZ 
SINEMASINDA 

~en ve ne~eli hafta ba~liyor: 
F rans1z Vodvillerinin en faz)a 

komigi o)an 

ERKEK 
HALA 

Oyniyanlar: 

MARGUERITE MORENO 
ve LUCIEN BAROUX 

Bugiin ve yann mevsimin en biiyiik 
muvaffnkiyeti Grace Moore'un zaferi 

MARGARiTA 

TEPEBA$1 
GARDEN'i 
4 ZANOWSKY'ler 

ve me~hur dansorler 

BLONDE LADIES'ler 
,V E 

Duo Russakoff'lar1n 
Son gunleri 
Yarm saat 17 de 

MATiNE 
Pek yakmda: 
F evkalade numerolar 
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" Tilrkiye Ba$vekilinin 
nezdinde .. 

Vreme gazetesi ba1muharriri bu 
ha,l1kla hararetli bir makale yazd1 

Belgrad 20 (~am) - Vreme gaze
tesinin diplomatik muharriri, Sve
tovski, gazetesinde «Tiirkiye b~e
kilinin nezdinde> ba~llgt altmda yaz
d1g1 makalede, Tilrkiye b~eldli-

nin yalruz Tiirkiyede degil, biittin 
:Avrupada da bir rekor viicuda ge
tirdigini bildiriyor ve ezciimle diyor 
ki: 

,__ «Filkahihak, ismet :i:noni.i on i.is; 
senedir, Kam~l Atatiirkiln en yakm 
mesai arkada~1 olarak hiikumetin 
ba~mda bulunmaktadrr. 

Kendisinde -t'ayam dikkat devlet 
adanu vaSiflan vc rcalite fikri mev
cuttur. Bilyilk ckonomik ronesans 
programm1 dil~ilnmil~ ve bunu ba
~arm1~tir. Poutikada hpkl Yugos
lav ba~bakam M. Stoyadinovi!-( gibi 
re;i.list olan :i:smct inonii Ti.irkiye 
milli ekonomisinin muhtel1f mesele
leiine uygun hal suretleri tatbik et
mektedir. Muvaffak1yetinin hik
meti, ulusla daimi temas halindc ol
mas1d1r. Filhakika, ba~ckili, fimms 
vcrgilerinin miikellefler is;in ag1r ol-
dugunu gorilr gormez, milyonlan 
cesaretle bilt!-(eden silmektedir. <;i.in
kil o bu milyonlarm vatanda~larm 
milbayaa kablliyctinin ~ogalmas1 sa
yesinde geri gel~ceginl biliyor. 

Tilrkiye ba~vekili, yorulmaz bir 
surette ~ah~n-. Memurlan hafta sonu 
tatilinden istifade ettikleli halde, 

kendisi i~in bu tatil mevcud de
gildir.· 

:Tiirkiyenin ban~a ihtiyac1 vardlr 
ve hi~ bir arazi hedefi yoktur. Bunun
la bera~er, milli emniyet meselesinde, 
~ok hassastir ve kils;tik veya bily~ 
her ulus diinya ~amiasmda aza ola
rak htirmet edilmesini istemektedir. 
Bunun i~lndir ki Ttirkiye, sadlk aza
smdan bulundugu Milletler cemiye
ilnin kollektif emniyet siyasasma sa
d1k bir surette merbuttur ve gelecek
tc de merbut kalacaktir.> 

Makalenin muharriri, ismet inonil
n iin Tilrkiyede pek ~ok sevild.igini 
kaydettikten sonra makalesini: 

cismet inonil artik bir B~vekil de
gil, yeni Kemalizm dininln ilk idare
cis1d.ir.> 

Sozlelilc bitirmektcd.ir. 

Define merak1 
Izmir civannda bir tarlada 

ara~brma yapilacak 
1zmir (Ak~am) - Bomova ile 

Mersinli arasmda bay Kemalin tar
lasmda bir define bulundugu hak
kmda Izmir mill~ emlak miidilrlil
giine bir ihbarda bulunulmu~ ve 
ara~tmnaya b~lanm1~hr. Tarlarun 
bir yerindc bir tencke i~indc vaktile 
gomillmi.i~ binlcrce altm lira ve mil
cevherat bulundugu ihbar edilmi~tir. 
Bakal.Im bir 9ey s;1kacak m1? 

... llltll l llllHlllUllllHltlll tl llfflllllllllllll l ll lUltlltlHJlllHIHHHNtlNl ........ M Ml l l lHllllUHHllllHtlHUl"lftllll ll l lUIUflllt"llH I Hlll lllHl l l llllMl.Ull-

KOPEK 
Kopekleri ~tl. -

gmca sevcnler 
pek ~oktur, hele 
ingilterede. bun
Iar i~inde oyle
k1i vard1r· ki, 
kendileri a~ ka
lirlar, ikc\pekle-
1ini doyururlar, 
kcndi rahatlan
m kale almazlar 
da, kopekleri ra
hat et.sin d.iye 
~abalarlar. 

:i:~te bunlnr -
dan biri Londra
nm en bilyi.ik 

~siyc fabrikalan ndan birinde avu~ 
dolusu para kar1~bg1 giizel bir ~emsi
yc 1smarhyor ve ~emsiyeyi almaga gel
digi giin bu ~ok pahah ~emsiyeyi ki
rne lSillarlad1g1 meydana g1klyor: KO
pegine ismarlam1~! ... 

Resimde gortiyorsunuz ya, ~emsiye 
kopegin b~1 iistilnde ... Bunu neye 
yaptigm1 soranlara ~oyle cevap veriyor· 
mu~: 

- Siz nas1l islanmak istemezseniz, 
kop~k de istemez!. .. 

SiGA'l\IOTO 

Sigamoto Brezilyada ycni yap1Ian 
Qinliler ~ehridir. Bu ~ehirde her sene 
sayilan artnn c;(inliler oturacak. 

Bugiln yeni ~ehrin ni.ifusu 25,000 
dir. Yollan geni~tir. Bir~ok parklan .. 
vardlr. Binalan kalorif erlidir. Bir tek 
de gazetesi vardll', tabii <;ince ... 

SEYAUAT 
Bugtine kadar, ·en fazla seyahat e

de.n millctin Amerikahlar oldugu 
iddia ediliyordu. 

Son zamanlarda Bcl~ikada bir ista
tlstik ne~rcdildi. Bu istatistige gore en 
fazla seyahat eden millet Bel~ikahlar
m1~. 

tstatlstikte deniyor ki: Bir Bel~ikal1 
senede otuz bir seyahat yapar. Alman 
otuz, ingiliz yinni dokuz, Frans1z on 
dokuz seyahata g1kar. 

YE1'1 lIODA 

Paris, elbise, 
bilhassa kadm 
elbisesi moda 
kaynag1dlr. Am· 
ma, her terzinin, 

her aklmdan 
ge!-(en model mo
da olmaz. 

Resimde gor
dilgiln iiz tuvalet 
de bu kabil bir 
modeldir. Pari· 
sin mc~hur bir • 
terzisi, a~emi bir 

? 
l 

mil~teriye bu modeli yap1yor, kadm ye
ni bir moda yapmak hevesile giyor, at 
yan~Iarma gidiyor. Fakat evdeki pa
zar ~ar~1ya uymuyor. Herkes ona ba
k1yor ve «M> harfinden kinaye f1s1l
d1yor: 

- Acaba Margorit mi? .. Maden mi?. 
Kadln bu fIS1lblara dayanannyor, 

evine donilyor ve bir daha yeni moda 
tuvaleti giymiyor. «M> modeli elbise 
de suya dil~i.iyor! ... 

MtKi FARE 

Miki Fareyi 
bugilne kadar 
sinemalarla mec
mualarda goril
yorduk. Bugiin 
onu plajlarda 
gorilyorlar. Bu 
yaz Niste binler
ce kadmm ba
~mda Miki ~ap-

kalan vard1. " 
Bir Frans1z t 

b~y~. Mikinin t~ 
yuzunu mo- ( 
del alm1~, bir \ 
l?apka yaptir
m1~ vc kumda sirtustii yatt1g1 zaman 
bu ~apka gilnel?C siper olmul?. 

Gilzel moda!... Hemen kadmlar 
bunu taklid etmi~ler, plajlar Miki Fa
relerle dolmu~. 

Moda Amerikaya kadar gitti. Baka
llm bize ne zaman gelecek? .. 

KANS I Z LI K ~~;::::: 
bcnizsiz.lik icin yegl\nc deva kanl ihya eden SIROP DESCHIENS PARIS 
En muntahipetibba tarafmdan tertipcdilmi~Ur. I 

·Ba~bakanimzzzn 
kigmetli gardzmz 

Bir batinda ii~ ~ocuk 
d~guran bir anaya 150 

lira gonderdi 

!Izmir . (~m) - Bundan yir
mi giln evvel Kai~yakah A!itap adln
da fakir bir kadm, memleket has
tanesinde bir batmda ii~ ~uk 
dogurmu~tu. 0 vakit dogurdugu go
cuklarla resmini bastigmuz bu velftd 
Tilrk anasmm, )tocasmm i~iz ve 
kendilerinin ~ok akir olduklanndan, 
alleye kari~an yavrularm iyi baklla
rmyacagmdan, ~cfkat miiesseseleri
mizin vG zenginlerimizin bu aileye 
yard1m ctmeleri laz1m geldiginden 
bahisle ne~riyatta bulunmul?tuk. 

Sevin9 ve iftiharla duyduk ki, bii
yi.ik ba~bakamm1z :i:smet inonti; iz
mir valisi Fazll Gille~e bir telgraf 
~ekerek bu anaya 150 lira gonderdi
ginf bildirmi~tir. 

ismet ionilniln bu yiiksck, mil~fik 
vc insani harck\!ti kaqnsmda h ilr
metle egiliriz. Ba~bakammiz bu ha
rekctile yurtda.lillarma giizel bir or
nek olmu~lar ve bir ailede fazla do
gum keyfiyetinin chcmmiyetine i~a
ret buyurmu~Iardir. 

<;ok hazindir ki, ~ii yavru bir kas; 
giln fas1la ilc olmli~lerdir. Analan 
Afitap, hastanede tedavidcdir. 
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StYASt 1C:\-IAL 

Almanya ve italyan1n 
karar1 

· Almanya ile italya, politika sahasin
da birlikte hareket etmek vc biribiri
nin arkasmi tutmak igin uzla$ttkla
nndan beri her ikisi de pen;astz bii.yiik 
faaliyel gosleriyorlar. Bu f aaliyetin 
yeni bir tezahii.ril olarak her iki biiyiik 
fa$ist devlet ispanyada biribiri ile bo
gupnakta bulunan taraflardan gene
ral Frankonun f a$ist hilkumetini 
birlikte tamdilar ve bu hiikumetin 
merkezi Burgos $ehrine maslahatgil
zar szfatile diplomasi milmessiller gon-: 
derdiler. 

idaresindeki arazisinin pek <;ogunu 
ve otoritesini ve hilk12met sif atmi kay
bettigi iddiasz ile Almanya ile italya 
cumhurreisi M. Azana hiikumetinin 
me$ruiyetini artzk tammadzklarmdan 
nezdindeki miimessillerini geri aldtlar. 
Portekiz f ~ist hiikumeti zaten filen 
ihtiUil hiikumetini tammz$lt. italya 
ile Almanyanm arkasmdan Macaris
tan ve Avusturya da $iiphesiz ispan
yadaki ihtiUil hiikumetini tamyacak
lardtr. Bu suretle Avrupanm be$ dev
leti, iglerindcn biri ispanyanin en ya
km kom$US1L olarak ihtil<il hiikumeti 
tarafmi a$ikar bir surette tutmu$ olu
yorlar. 

Azana hiikumetinin haiz bulundll
gu me$ruiyet mahiyeti $imdiden ii9 
fa$ist devletin ispanyadaki general 
Franko hiikumetini tammalan ile za
fa ugarmtf bulunuyor. Diger taraftan 
ihtilal hiikumeti me§ruiyetinin iki bii
yiik devlet tarafmdan tanmmi~ olma
szndan cesaret alarak biitiin K atalon
ya sevahilini abloka altzna almt§ ol
dugunu ve Barselonaya ecnebi gemi
lerin girmesine mani olacagzm devlet
lere bildirmi$tir. 

General Frankonun isyam ba$ladt
gi ·z:akit biltiln bahriye zabitam ken
di tarafmi tutmu$ ise de milrettebatm 
r;o§u hilkumet tarafmda kalmt$lt. Bu 
suretle donanmanzn ancak iifte biri 
isyan lzareketine i$lirak etmi$ti. Lakin 
hiikzimet kcndi tarafmda kalan harp 
gemilerindeki zabitamn i§ten imtinai 
·z:e firari artmasi yiiziinden donanma
nm kismi kiillisini elinde bulundur
masma ragmen deniz 1uikimiyetini te
min edememi$li. Bumm iqin me$nd
yetin devletlerden bir kismi tarafzn
dan tasdik edilmesi iizerine ihtiltil hii
kz2meti llukuku diivele uygun abloka 
ilan edecek bir vaziyette bulunuyor. 

Siyasi ve askeri biitiin bu hareket
ler Londradaki beynelmilel komisyo
nun i spanyayz szki kontrol altzna ala
cak tedbirler almaszna liizum lnrakma
mak gayesini giidiiyor. Diger taraf tan 
Sovyetlerden ispanyadaki komiinist 
hiikumete yardzm gelmesinin kati su
rette onii almmasma r;alz~tlzyor. Bun
dan sonra vaziyetin ne suretle inki§af 
edeceginde Ingilterenin bugiinkii se
yirci vaziyctte kalzp kalm.amasznzn 
biiyiik tesiri olacaktzr. 

~ 
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Sahlfe 5 

Bulgarlar aslen tiirk 
~- miidiirler; Slav m1 ? 

mesele Bulgar gazetelerinde Bu 
hararetli miinaka§alara sebeb oldu 
Sofya (Ak~am) - Son giinlerde 

Bulgar gazetelerinde, Bulgarlarm 
men~elerlnin Turk olup olmadlgma 
dair milnak~alar yap1lmaktadir. 

Mir gazetesinde Dr. Miyatef, Bul
garlarm, Tiirk olduklarm1 iddia ede
rek bu nazariyeyi kabul eden bir~ok 
alimler bulundugunu kaydetmekte
dir. 

Ges;ende Dr. Gens;o Tsenof cBulgar
lann rniliyeti milnaka~alan> ba~

llkh bir kitap ne~retmi~ti. Bu kitapta 
Bulgarlarm vaktllc Skiti'lcrin aynld1-
g1 kollardan geti, daki, got ve hiln'ler
den olduklanm soylilyor, bu grupla
rm slavyan oldugunu, binaenaleyh 
Bulgarlarm da slavyan olduklanm 
kaydediyordu. Dr. Mfyatef bu kitabt 
tenkid cderek d.iyor ki: 
cGori.iIUyor kl Tsenof, Bulgarlarm de
deleri hakkmda bize malumat veren 
kaynaklan ~ok f ena halde tefsir et
mekted.ir. ilim bugiln, eski Bulgar ta
rihini a1dkadar eden meseleleri tes
.bit etml;;tir. 

Hi.inter vc eski Bulgarlar Tilrktilr
lcr.> 

Bulgarlarm Tilrk olduklarma iti
raz eden ihtiyat general A. D. Musta
kof, Zarya gazetesinde Dr. Miyatefe 
~oyle cevap veriyor: 

cZlatarski'nin tarihini ben ve he
pimiz okuduk. Fakat bu tarih beni, 
Turk oldugumuza ve Avrupaya yedin
ci as1rda geldigimize dair ikna ede
rnemi~tir. Zlatarski ~oyle b~llyor: 

cilk Bulgar tarihinin ba;;lang1c1, 
Hun - nu - hunn nammda rnaltim ola.q 
orta Asya Tilrk milletleri tarlhinde 
aramahyiz... c;(ilnkil, ekseriya, cBul
gar> ismi kurunu vusta alimleri ara
smda Hunu ismile kan~maktad1r. 

Etnik no}{tai nazardan Hun - nu ve 
Hun hakklnda 4 nazariye mevcuttur: 
Mongol, Tiirk, Fin ve Slavyan naza
rlyeleri. 

Soruyorum: Dogrulugu iddia cdilen 
dort nazadyc mevcut ise o haldc men
~eimizin Turk oldugunu g&teren na
zariyc isbat edilmi~ rnidir? 

Eski Bulgarlann yurtlan i~in biz 
~unlan biliyoruz: 

1 - Got tarih~isi Yordana gore, 
Karadeniz sahillerinde Bulgar yurt
lan vard1r. 

Sovget Rusyada 
bir muhakeme 
0~ Tro~kist ve bir 

Almanmiihendis divan1 
harbe verildi 

1\-Ioskova 20 (A.A.)- Novosibirski'de 
Sovyetler birligi yilksek divaru harbi, 

M. Ultrikh'in b~kanhg1 altmda top
lanarak, dogu Siberyada Sabotaj Troc
kist m ukabil ihtilal meselcsini tetki
ke b~lam1l?tlr. Andrev Kovalenko, Le
onenko de :;;enkonov vc Alman Stiek
ling bu meselede suglu bulunmakta
d1rlar. 

iddianamenin tasrih ettigine gore, 
bunlar 1936 da Tr~kist mukabil ih
tilal grupunun Memerov madeninde 

harekete ge~en faal azas1 bulunmu~
lardu·. Bu grup, muhtelif ihtilal ve Sa
botaj hareketlerinde bulunarak Sov
yetler birligi devleti aleyhine rnilcade
le a~m1~ bulunmakta idiler. 

Tro9kist mukabil ihtilal ve Sabotaj 
grupu 1935 de Kemerov madeninde 

te~kktil ctmi~ idi. Bu grup, madende 
~al1~an ve Sovyet rejimine dil~man 

milhendis ve teknlSicnlerden mtirek
kepti. Eski sabotaj su~lulan da bu ma
dende ~all~ f~ist Alman muhen
dislerinin ~eriki id.iler. 

Bir ecnebi devletin casusluk te~kila
tma bagh bulunan miihendis Stickling 
su~lulara bilfiil yardlm etmekte idi. 
Su~lular, Novosibirsk hukuk kurulu 
azalan taraf mdan mi.idafaa edilmek
tedir. Stickling'in avukatl Krottov'dur. 

Bavkanm sorgulanna cevap veren 
maznunlar kendilerine tevcih edilcn 
su~Iar1m tamamiyle itiraf etmi~lerdir. 

2 - Trakya, yahut Makedonya ve 
~ag1 Miziya'da yalmz Bulgar y~a
m1~tir. 

3 - Anastasiy, harbetiigi Bulgar
Iann b~mda bulunan Vitaliyan'a 
kar~1 Marmaradan Karadenizc kadar 
uzayan surleri in~a ettirmi~tir. 

4 - Bizansm Hudutlan dahilinde 
bir Buglaristan eyaleti de mevcuttur. 

5 - 1895 te Konrad Miller tara
fmdan ne~redilen bir haritada Miziya 
denilen nuntaka Bulgaristan diye gos· 
terilmi~tir. 

Bunlar da gosteriyor ki, Bulgaris
tan ispe1i11 zamamndan ~ok evvel Tu 
nanm cenubunda da mevcutmul?. 

Dr. Miyatef, men~eimizin tesbitin
de lisamn da nazar1 itibara almmas1-
m istiyor. Eshi lisamm1zm men~ei hak
kmda da ihtilAf vardir. Fakat bunun, 
Ti.irk lisam oldugu isbat ed.ilmedi! 

Zlatarski'nin tarihinde Bulgar1ar
la, Hiinler, Hunogundur, Kotragi, 
Utigrevi'lerin arasmda kcskin bir hu
dut s;izilcmcdi. Bilakis Bulgarlar, 
Hun olan Ungudurlann ~ark kolu
nun ahfad1 olarak gosterild.iler. 

:;>i~anof'a gore, Bulgarlar. Volga 
• nehri boylarmdan gelmi~ler ve bu se
beple Bulgarlara, Volgar, yanll~llkla 

Bulgar denmi~tir. 
Fakat bu dogru degildir. c;(ilnkil 

Volga nehrine eskiden Atcl derler
mi~.> 

Resmen kabul cdilen fikre vc ~im
di de Bulgar mekteplerinde okundu
guna gore ise, isperih Bulgarian 679 
senesindc Volga taraflanndan gel
mi~Ier, Tunay1 ge~erek 7 kadar slAv 
kabilelerinin yerlerini istirdad ederek 
ilk Bulgar dcvletini kurmu~ard2r. 

Mustakof'a gore, bu da dogru de
gild.ir. <;ilnkil Bulgarlar, daha 4 iin
cti asll'da Tunanm cenubunda y~
m1~lardlr. 

General Mustakof, Bulgar isminin 
neredcn geld.iginin izah edilmesini is
tiyor, ve bugi.in de bir!-(ok filimler 
Ti.irk g~menleri oldugumuzu ve hil
kilmdarlarumza da Han denildigini 
iddia cdiyorlar. Buna kar~1 Bulgar is
minin nereden geldiginln izah1 la
z1md1r.:. diyor. 

Viyanada 
bir niimagi§ 

' 
50 bin ki§i Ar§idiik Otto· 
nun yildoniimiinii kutlad1 

Viyana 20 (A.A.) - Havas ajans1 
muhabirinden: Di.i Otto de Habsbo
urg'un dogumunun yinn dordilncil yil 
doniimil milnasebetile saltanat taraf
tarlanndan elli bin ki~i Habsbourg 
bayraklarile donatilm1~ olan Konzer
traus'da toplanm1~br. Bu niimayi~. 

Viyananm ~imdiye kadar gonnemi~ 
oldugu muazzam tezahtir olmu~tur. 

Saltanat taraftarlan ~oyle bagm
yorlard1: «imparatorumuzu isteriz.> 

Ar~idilk Eugene ve Ar~idi.ik Otto'
nun k1z karde~i Ar~idil~es Adelaide, 
bu nilmayi~te hazir bulunmu~lard1r. 

Hatipler, ~u~nig hilkfunetinin sal
tanat Iehdarllg1 hareketinc i~tirakini 
chemmiyetle kaydctmi~Ier ve hilkCune
tin bu nilmayi~tc ba~vekilin yaveri al
bay Bartl ile propaganda komiserl al
bay Adam tarafmdan temsil edilmek
te oldugunu soylemi~lerdir. 

BrOkselde bir toplant1da 
hadiseler 

Bruksel 20 (A.A.) - Liberal 
partisinin bir mitingi esnasmda M. 
Leon Dcgrclle ve Rexistelcr, bir i;ok 
milhim hadiselcre sebebiyet vermt,
Ierdir. Keyfiyctten habcrdar olan 
zr.b1ta, M. Degrc:lle ile dostlanm ka
p1 dI~'\11 etmi~tir. 

- - --
Amerika yeniden 120 tayyare 

yaptiriyor 
Va$ington 20 (A.A.) - Harbiye ta

kanhg1, yeniden 120 ke~if tayyare.,,i lS• 

rnarlam1~tir. 
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Frank OzQmleri nasal 
yeth;tirilir? 

F renk uziimleri, topraktan azamt bir 
pilde istif ade eden c;ok luymetli mey
valardand1r. Bahc;elerde ai~lar arum
da, yo) kenarlannda, duvar diplerinde 
yetiftirilmeie elveri,lidir. Yuvarlak kar
DUZI renkte meyvalan, yapraklann ye
tilliii ile bahc;~lere, iyi manzaralarile 
ho§ goriinen 1iiceyr halinde bir meyva
dar. 

Frenk iiziimleri hemen her sene, bol 
ve muntazam meyva verirler.. toprak 
ve iklim hususunda mu,ldilpesend de
iildirler. 

Meyvas1n1n uaresinden, turup, jile 
ve gayet nefia ev veya aofra p.rab1 ,... 
p1hr. 

F renk iiziimlerinin yetittirme tarn: 
Frenk iiziimleri kurak topraklardan hot
lanmazlar, derin ve nemli topraklan da
ha iiyade sever. Frenk iiziimii dikilecek 
topraitn 40 - 45 aantim derinliiinde 
c;ukurlar ac;1laralc hplu aama i;ubuldan 
gibi dikilir, fidanlann gene; olman 
matluptur. Frenk iiziimleri c;elikleme, 
dald1rma ve bazan da Afilamalarile c;o
ialt1l1r. Frenk iiziimii c;ok ara1zd1r. Bi
naena~eyh kolay]1kla kok peyda ederek 
tutarlar .. 

Bu aylarda, hatta kanunuaani niha
yetlerine kadar iyi tqekkiil ebnif aai
lam dallanndan c;elik ahnarak, bunlar
dan 15 • 20 aantim uzunluiunda c;elik
ler hazarlanir. Bu luwrlanan c;clikler 
bahc;enin bir tarafmda, ac;tkta; toprak
ta &"&palan hendekler ic;eriaine gomiili.ir. 
Ertesi scne ilkbahannda 20 - 25 aan• 
tim meaafelerlc yerlcrine dikilirler. Di
kilecek c;eliklerin uzunluklanmn iic;te 
ikisi toprak ic;eriainde bir k1am1 da top· 
rak haricinde kalmas1 lizundu. llkba
harda dikilecck frcnk iizi.imii c;elikleri 
aonbahara kadar tamamile koklenmif 
olurlar. Bilihare, bunlar, iatenilen ma· 
hallere de nakledilebilirler .. 

F renk iiziimleri her tekli kabule mii· 
aaiddir. 

Frenk iiziimii cinsleri pek c;oktur. Si
yah, k1rm121, beyaz frenk iizumleri pek 
mak.buldiir. Hollanda cinsi frenk iiziim
leri diierlerine nazaran daha aerbeat 
biiyiiyerek ~ok mahaul verirler .. 

Koklii frenk iizi.imii fidelerinin bu 
mevsimde yerlerine dikilmesi daha mu· 
yaf1kt1r .. 

Dikilirken fazla dallan ve bir miktar 
kokleri hazfedilir. Dikildikten aonra 
topragm ayakla biraz tazyik edilmesi 
ve badehu au verilmesi laz1md1r. 

Frenk iiziimii nevileri: En k1ymetli 
frenk iiziimleri kumlZI olanlard1r. Zira 
bunlardan en iyi pelte, fUrup, tekerleme 
ve prap yap1l11. Az c;ok yenen cina ise 
heyaz olan frenk iiziimleridir ki: Bunlar 
ma) ho§ kokulu ve oldukc;a tathdular. 
KnmlZI Hollanda ve Versay frenk iiziim· 
leri pek makbuldi.ir. 

Edebi Roman 

Kimel: 

Tavuklara verilecek yem 
kaplan nasil olmahdtr? 

K11m, c;amurlu zamanlarda, tavukla
ra verilecek yemlerin mutlaka kaplar 
ic;eriainde verilmesi laz1md1r. 

Y erler nlak ve c;arnurlu oldu,iu za
man, tnvuklara verilen yemlerin c;amur• 
Ju yerlere atilmast doiru deii}dir; zira 
7emler zayi olduiu gibi tavuklar tara
fmdan da miifkiilatla bulunur .. 

Tavuk yemlikleri tavuklann adedine 
gore muhtelif 1ekil ve cesamette ve muh· 
telif malzemelerden yap1labilir. Yemlik· 
ler iiatii ac;ik veya kapah olabilir. Ke
narlan <f • 5 aantim irtifamda, uzunluk
lan 1 • 1.50 metre, geni§likleri de 15-20 
santim olursa Hfidir. I 0 • 12 tavuk ic;in 
yap1Jacak yemliklerin, kaplann uzunlu
iu 50 - 60 aantim ve geni1ligi de 25 - 30 
aantim olmaa1 muvaftkbr. 

T1pk1 su kaplannda olduiu gibi, yem, 
tavuklar tarafmdan yendikc;e tekrar 
kendiliiinden kaba dokiilen yemlikler 
olduiu gibi, tavuk yem yemelc ic;in yem• 
Jilt oniine gelip tahtaama basmca kapa
ia kendiliiinden ac;1lan ve tavuk yem· 
lik onunden gittikten aonra tekrar ka
panan yemlikler de vard1r. Maamafih 
.. de ve huit yem kaplan c:liierlerine 
tercih edilmelidir. 

Bu yem kaplan i~erisine, yemlerle 
beraber, doviilmiif, parc;alanm11 iatirid
ye kabuiu, kum, kirec; ta11, odun komii· 
rii tozu gibi maddelerin veri1meaini 
unutmamak laztmd1r. a, i;, c harflerile 
gosterilen yem kaplannt okuyuculanm1-
za tavsiye ederiz. 

~ z • a 

Gazetemizde inti1ar 
eden ziraat yazdann1n 

iktibas1 ve kitap, risale 
1eklinde nepi hakkt mah

fuzdur. 
2 

YOLO 
BOrhan Cahid MOR KAY A 

'-'--------------- Tefrika No. 29 
Bammefencll canlan isterlerse evleri
ne buyursunlar. Benim tarafundan se-: 
bebiyct verilmi~ bir hareket yok. Vic
danun mtisterihtir. Amma o on sekiz 
Jll sonra benden taze ~k. taze sevgi 
bekliyonn~ .. Taze •· taze sevgi isten· 
mekle verillr fiCY degil ki! Erkekte 
ooyle taze bir sevgi cevheri varsa bu
nu ~eyecek, meydana ~1karacak gene 
kadmdlr. Oyle degil mi allah ~lomzal 

Nazim Cemal ac1r gibi arkada¥11a 
bakarak ii;ini ~ekti: 

- Zavalll kurban. 
Avukat R1za Sedad ba~1ru c;;evirdi: 
- Ne demek o! 
- izdiv~ kurban1, demek lstiyo-

zum. Y1llarca cll~i Slk, her ~eye kat
l8n kendini htirriyetlnden mahrum 
et. SOnunda taze • buhramna dtii, 
?e iflas et! ~u kadmlar yedi canll 
beladirlar vessellm. En ak.JlSIZJ, en 
ak1lhm1zm hakkmdan gelir. Oeleme
se bile hayat1m zehir zemberek eder 
birak1r. Kadm denilen mabliik bir 
kaprls kaynagichr azizim .. Onu mem
nun etmek imkam yoktur. istiyecek 
TC ynptiracak hig bir ~ey bulamasa 

i~te bOyle on sekiz yll sonra kocasm
dan dumam iistilnde taze ~ ister. 
En toy, en perdahSiz, en yalmka t bir 
kadm bile kendini masallardald perl
peyker samr ve ~kmdan, koca
smdan da masallardaki kahraman
lar gibi fedakarhklar bekler. Bu ev
ham ve hayalat hastalan ekseriya 
kocal1 kaclmlard1r. Qi.inki.i onlann 
etlerinin, kemiklerinin arasma habis 
ruhlar gibi gizlenen bu kaprisleri 
zavall1 bir koca tatmin .rctemez. Ede
meylnce evin ic;i buram buram tiiten 
zift kazanma doner. Bi.iti.in bu sm1f 
kadmlan yola getirmek erkegm elin
dedir ama. erkek olmall azizim. 

- Benin gibi bekflr kalmall. 
- Yoook. Beno kadar insafs1z de-

ifilm. Kendim bekanm diye herkesin 
de bana benzemesini istemiye hu
knn yok. Lltite ~a. Fakat kocah 
ve koc8SIZ ~k kadm tarudlgim, c;ok 
macera dinledigtm i~in kadmlar hak
landa olduk~ emniyetli ve esasll 
fikirlerim var. Bence evli bir erkek 
karwm ooyle aykm hislere, di.i~tin
celere kapllmaktan menetmelidir. 

(:ICEK: • 
Llleler, balkon veya pencere 
kasalar1nda nasll yetittirllirler? 

Uleler: aumbiil
lerden aonra c;ok 
aranilan 11k, za. 
rif, kit veya ilk
bahar 
dendir. 

c;oktur. 
mebzulen bulundu· 
iu maha1 rnemle- • 

ketimiz idi, 1imdi, en ziyade Niste ye
ti11tirilmektedir .. 

T eaali.ib ve malzeme aayesinde, lale
lerin mubtelif cinaleri elde edilrnittir. 
Bunlann da, diier c;i.;ekler gibi, baait 
"Ye katmerli olanlan vard1r. Renkleri ek· 
seriyetle koyu veya a .. 1k Jurrnm, gii) 
renginde, portakal sanat, heyaz k1rmm 
.. izgili erken yeti1en cinsleri pek malt• 
buldur. 

Ulelere, aiimbiillerde oldugu cibi, 
aonbahardan itibaren biitiin k11 ve ilk
bahara kadar, c;i~ek a~tumak kabildir .. 

Me1hur nevileri: La Reine rosa, Pros
perit roaa, Due ban Tholl, Due de Ber· 
Jin rotdur. 

Balkon ve pencere kasalannda lale
ler §U tarzda yeti1tirilirler: 

~ekilde goriildiigii gibi, ic;erisi bir k1-
a1m ince kum, bir k1s1m c;iiriimii11 yapra· 
gt olan t,ahta kasalara lale soganlan, 
ha mevaimde veya daha evvel, ii .. te iki
ai kuma gorniiliir, ba1lannm yukan gel· 
mesine dikkat edilir; ondan sonra bolca 
aulan1r, a1cak olm1yan karanlak mahal
lere bu tahta kasalar yerlqtirilir. Soian
lar auriince derecei harareti fazla 0Jm1-
yan salon veya balkon veya pencere ke· 
narlanna konur. Ziya, hararet ve hava 
teairile, laleler tamamile .. it;eklerini 
ac;arlar .. 1imdi dikilenler 1ubatta c;it;ek· 
lerini ac;arlar. Daha evvel dikilenler iae 
klnunlardan itibaren c;ic;ek ac;arlar .. ka
aalann ara s1ra aulanmalanmn unutul
mamalari liaz1md1r. 

~- -

AK$ AM' 1n 
Ziraat mOtehass1s1 

karilerimizin suallerine cevap verecek 

(AKSAM) an ziraat miitehuam 
her nevi ziraat bahialerine dair aoru
lacak auallere cevap vermeye ha
zardu. 

Gonderilecek mektuplarin iizeri
ne (<;ifc;iye mahsus) kelimeainin 
illveai liz1md1r. 

Okuvuculanm1z her haftm. bu au
tunlarda ziraate ait miiteaddit ya· 
zalar okuyacaklar ve miitehaSS1a1m1· 
za aordukl.n meaelelerin cevapla
nm bulac:ei1tlard1r. 

Rlza Sednd dudak bilktu: 
- Elinde ise! 
- Tabii elindedir. 
Naz1m Cemal odayi kulaglamak

tan usanm1~ gibi arkasuu kap1ya da
yad1. Gene elleri pantolonunun ce
binde devam etti: 

- Tabii elindedir. Kadm do~ 
~nc1 blr mahluktur. Onun bu 
illetini bllip tabll vazif elerinden ~
ka ~eylere el atmasma f1rsat verme
meli. Kachn dogursun, erkeginin hiz
metini gorsiln, evinin havas1m be
nimsesin. Bak o zaman b~ka ~yler 
d~i.inilr mil? Kadm sils de~ilcllr azi· 
ziln. Onu el iistilnde tutmall. Fakat 
b~m1za c;ikarmamallyiz. Akll, sinir 
hekimleri i~in kadm bir hastadan 
b~ka bir ~Y degildir. Biz bu hastaY,I 
bazan melek gibi gorilruz. Bazan ha
yat, fikir arkad~ diye oviintirtiz. Ba
zan da b~nuzm belas1 diye kotille
riz. Hi~ biri dogru degil. Kadln sade
ce di~idir. Kabahat kadmda degll 
bizde .. onlan once goklere ~1ka11nz. 
Sonra yerlere ind.iririz. Mademki ta.
blat kanunlan kachn zekasuu, kachn 
bilnyesini, kadm hislerini madde ha
llnde erkekten daha zayif yaratnu~
t1r. Ona muvaffak olamiyacag1, i~le
ri yaptirmak nasll hakslzllksa neti
cede onu mesud etmiyecek olan kly
metleri vermek te manas1zliktu. 

,. ' , , 

BAtaCILIK: 

Bu mevslmlerde Omcalardan 
8§1 kalemleri nasal ahmr ve 
nerelerde muhaf aza edlllr? 

Aamalar yapraklanm tamamile dok· 
tiikten aonra omealar U.Zerindek.i fazla 
kollann aytklanm&Slna bu mevaimlerde 
bqlarur, bu meyanda ilkbaharda yap•· 
lacak kalem aplan ic;in de kalemler ah
nabilir. 

Kalem alma ameliyatJ, ekseriyetle 
aamalara au yiirumediji zaman daima 
almabilir iae de bu aylarda almak daha 
doirudur. 

Alman a11 kalemlerinin aiiliikleri te• 
mizlendikten aonra bunlar muhaf uah 
maballerde, timale maruz bir c;at1 albn· 
da veya diier mahfuz bir mahalde. 
i.;inde yiizde ondan f azla riitubeti olmt• 
yan ince kum derununda muhafaza edi· 
lir. A11 zamam kalemler kwndan ~1kan .. 
larak kumlan temizlenclikten, yakand.k
tan aonra a11da iatimal o1unabilirler .. 

Bunlar bozulup bozulrnachklann1 
anlamak i~in b1c;akla kesilir, p.yet c;ubu· 
iun kesilen makta1 - yiizii • ye§il rengin· 
de ise aaglamd1r, siyahlanm11 auyu kac;
m11 iae bir i1e yaram1yacag1 anlapltr, 
bunlar bu takdirde ablar, digeri a11da 
istimal edilebilir .. 

Omcalardaki kollar ayiklantp, llfl 
kalemleri de ahnd1ktan aonra zay1f ka· 
Jan bag koklerine hayvan giibresi veril
meai c;ok faydahdar. 

OKUYUCULARIMIZIN 
SORGULARINA CEVAPLAR . 

~~Ider, bu mevsimde dikilebilir! 
Bakarkoy Rahmi: <;im tohumlan ilk

haharda da ekilebilir; f akat bahc;eleri
mizin tarh ve lanzimine ba1land1ii fU 

SJralarda c;im tohumlanru da, bu aylar· 
da ekmek daha dogrudur. Bu mevsim· 
Jerde yagan yaimurlar1a ekilen c;im to• 
humlari hemen inta§ eder ve daha zi· 
yade koklenirler. <;im tohumlanndan 
en iyisi lngiliz ~imidir. 

<;im tohwnlan pek hafiftir. Bir met
re murabbama 5 - 6 gram ekerseniz 
Ufidir. Bu auretle ekilir: 

<;im ekilecek yer gi.izelce bellenir. 
ufalamr, toprak c;iiriimiis giibre, bir milt
tar da ince dere kumu ile kanttmlir, 
tarakla tesviye edilir, aonra tohumlar 
buralara aerpilir, taraklarla hafifc;e ka
rttbnlar ve ilzeri bir tahta ile tazyik edi
lir. Bundan aonra ince delikli, ai.izgec;li 
bir kova ile submr. T ohumlar intaf 
edip biraz boy abnca tekrar bir tahta ile 
toprak iizeri tazyik edilip tekrar aulanll'. 
<;imler 5 - 6 santim boy atmca keskin 
bir bahc;e makasile k1rluhr ve lurk1hr· 
ken c;im koklerinin toprakta aynama
maaana dikkat edilir. 

<;iinler ilk defa Jmk1ld1ktan sonra 

~unu bilmeli ki kad1mn hududu, 
salAhiyeti, ni.ifuzu geni~ed.ik~e saa
detinden kaybeder. Qi.inkil ihtirasla
ri, hevesleri azar. i~ buraya varmca 
bizim gozi.imiiz a~1hr. Ona ileri gitti
gini anlatmak i~in betelenirlz. 0 za
man patird1 ~1kar 41te .. 

Nazun Cemal Ahmed Melihe ba
l arak devam et ti: 

- ~imdi ~unun nc gilnah1 ne su~u 
var Allah qlana! Nermin hammefen
diyi belki aldatt1. Fakat bunu herhal
de onun onortinil gururunu klrmak
tan korkarak yapti. ~erem bir erkek 
hie; bir zaman kansmm kadlnhk gu
runma htirmetsizlik etmez. Qapkmhk 
etse bile hissettirmemege ~ab~1r. Fa
kat aklllt, zeki kadln da kocasmin bu 
9ekin~i kAfi goriir. Kocam muhak
kak ~apklnbk ediyor, heni aldat1yor. 
Aman bir ipucu bulayim diye mendi
llnden gorabma kada1 gfunriik me
muru gibi elden gec;irmez. Ak~ il.s· 
tu kocasi eve gelince tlzerinde yaban
c1 kadm sac;mdan bir tel aramaz. ~ 
ka bir lAvanta kokusu sezmek i~ln 
tev~ gibi i.isti.inii b~ koklamaz. 
Bunu yaparsa, ~ytarun 1~ yok. Bir 
giin elbet meramma erer. O zaman ne 
olur. Kendi rahatiru kendi ka~mr. 

Nazun Cemali susturmak ona cevap 
vermekle kabil degilcll. Bunu bilen 
R1za Sedad saatine baktl; 
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Sebze ve cicek bahce
lerinde s1cak yasd1klar 

nasll yap1hrlar? 

Sebze bah~elerinde "Yaktinden evvel 
aehze, c;~ek bahi;elerinde vaktinden ev• 
Yel ~ic;ek fideleri yetiftirmek makaadile 
mcak yasbk, camekin, cam fanua kulla• 
mhr. 

. lhtimar neticeai ncakhk huaule 1eU. 
ren giibre yigan1 iizerinde yap1lan yu
tiklara aicak yasbk denir. 

Yasbklarm imalinde en ziyade kulla
n1lan taze beygir giibresidir. Beygir giiD
Teai az c;ok samanlt ve az sulu olduiun· 
dan .. abuk ihtimar edip hararet hasal 
eder. 

Y utik fU auret1e yap1hr: Bah.;enin 
•oiuk T\izaarlanndan mahfuz bir ma· 
ballinde I • 1,50 metre ceni1liiinde 2-3 
metre veya daba ziyade uzunluiunda bil' 
mahal tefrik edu;rek bu mahallin topra• 
ii 3S - <fO aantim derinliiinde t;1kanhp 
topraian dibi tesviye edilir. Bu auretle 
meydana gelen c;ukurun ic;eriaine taba
ka tabaka taze beygir gubresi dolduru· 
lur, ay4lkla bas1hr ve ince siizgec;li bir 
au kovasi]e sularur, badehu giibre dol
durulan mahallin iizerine, yerden 30 
santim irtifainda, dibaiz sandak 1eklinde 
bir tahta kaaa oturtulur. Sandak 1eklinde 
o1an bu kasanm on taraft arka tarann
dan daha alc;ak, yani arkadan one dog
ru hafifc;e meyilli yap11ar. Bu aayede 
pnqin ziya ve harareti sand1itn ic;eri· 
sine daha ziyade teair eder ve yaimur 
aulan da kolayhkla qaiiya dogru aii· 
ziiliir, akar . 

Yubk bu 1uretle hanrland1ktan son• 
ra iizerine 25 - 30 aantim yukaekliginde 
~Griimiit giihl'e ile kanttk ince elenmit 
toprak doldurulur. 

Y asbga ekilen tohumlarm giizelce 
.. imlenip fidelerin ne1viinemas1 i .. in, ~as• 
lliin iizeri aynca cam c;erc;evelerle or
tiiliir. Bu ~er!;eVeler ya demirden ve 
ynhut c;am kerestesinden yap1hr. 

Y asbga tohumlar ekildikten aonra 
aoiuduiu goriiliirse yaaltgm yan kenar· 
Janna, dairen madar tekrar taze giibre 
lonarak kuvvetle baaJ1r, liizum goriil
duk .. e bu ameliyat bir ka.; defa tekrar
lan1r. 

Gundiizleri, iyi havalarda yaabim 
cam kapaklan kaldmlarak hava1andm
hr ve pelt soiuk havalarda iizerleri ha
sirla veya .. uva11e ortiiliir .• 

m___,1111-..i11mna•••1111!fr11=•or:r 
bolca sulan1r ve bununla beraber U.Zer• 
lerine bir rniktar, c;iiriimii!I ufalblm11 
a\ihre verilmeai c;ok faydahd1r. 

T ohurnlaran biraz a1k ekilmesi daha 
doirudur: bu auretle bahc;elerinizde &r• 

zu ettiiiniz bot yerleri ~imlendirmif, ye
fillendinnit olursunuz. 

- Ey .. kerahat vakti geldi. Daha 
oturacak nuyiz? 

Ahmed ::Melih masasmm gOzlerinl 
kapach. Sigara paketini cebine yerl~ 
ttrdi: 

-Kalkabm! 
Nflzim Cemal sordu: 

- Nereye gidecegiz? 
Ahmed ::Mellh bekArhk hilniyeUnl 

yeni tatmanm verdigl sakin bir dudak 
bilk~e cevap verdi: 

- Nereye olursal 

u~ ark8'W} ~nu geceye kavu~tu
ran karanllk bir saatte Beyogluna ~lk:
blar. 

••• 
Nbun Cemalin ku~ttiyti yastiklar 

yigil.rru~ yumu~ sedirll salonu Ah
med Melihin pek h~una gitmege 
~anu~b. Bu apartimarun kendine 
mahsus bir kokusu yoktu. GOzlerin 
ah~gi bir siisleJilii tarzi da yoktu. 
Her ugnyan kadm yenisi gelinceye 
kadar kendi kokusUnu b1rakJ.yor ve 
her yeni gelen zevkine gore salonda
ki ~yawn yerlni d~tiriyordu. 

Ve NAzlm Cemal bunlardan ~ikl
yet etmlyordu. 

Bir akpm ti~ ar~ bu salonda 
egleniyorlardJ. Mtihend.is Gallb, Na
mm Cemal ve Ahmed Melih. Kadm 
misafir yoktu. 

(Arkas1 v~ 
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Hergiin bir hatira ~ 

Miiftii f etva verdi: ADaoUlunun 
diikiilecek kan1 helildir ... 

Pariste PolBurje, Mopasan , PastOr 
Ten ile nasil tan11bm? 

Ihlamurda eski, ah~ab bir konagi.n ~ disine rast geldim. Elbsesl buru~uk 
kabul salonu ... Ustii yaZ111 antika igindeydi. Gozleri ~ok rahatsiz gecmi~ 
gilmu~ bir tepsinin uzerinde blr va- blr gece gegirdigini g0sterlyordu. 
zo, renk renk kas1mpatlari.. di~da ~akmak, ~akmaktL Sordwn. 
dut agaglarile dolu bir bah~e .. duva.r- ~ - Ev kirasllll veremedim" dedi, 
larda nadide Hind kum~lan .. iistad 6~~ .,:;-· · ev sahibi beni evden ~rdL Ben de 
Agaoglunun kard~ln kii~ii.k kiz1: t ~ ..,• Luksemburg bah~esindeki siralardan 

_ Hah.. dedi, day1m uyandl.. ne- ~ birinin iistiinde geceyi gegirdim. Ora· 
den anladlln bilir misinlz"? Evdc yilk· da yattim. 
sck sesle konu~uluyor. Day1m uyurkell · Ahmed Rlzamn boyle Lilksemburg 
~t olmaz.. bah~esinde yattig-t geceler pek ~ok 

Bir rniiddettenberl hasta yatan :Cis· olmu~tur. NamuSlu bir adamd.l. O za. 
tad hakikaten uyanrn1i;;t1. Kartimr man onu elde etmek i!rin Abdiilha-
yukan g0tiirdiiler. Biraz sonra bilyi.lk 1 mid avu~ dolusu para tekUf ediyor-
fikir adam1 Agaoglunun yatag1 ba- du. Lftkin o yana~m1yordu. Sonra 
~nda idim. Ki.i~ilk, dar, beyaz bir kendisini mc~hur Klemanso ve Pa-
karyolada yat1yordu. Yanmda i.ig ~i· riste sosyalistle1in reisi me~hur ma-
~e madcn suyu.. dam Jill Mi~el himaye etti. 

i.:stadm 67 senclik hayatmdaki ha- - ittihad ve Terakkide rnerkezl 
tiralanm ~oyle hig olmnzsa ku~ ba- umumide aza bulundugunuz zaman 
kl 1 dinlemek ricasmda bulundum. cemiyetin kodamanlarile kavga etti· 
Basmdan ge!;Cn buyuk vakalari, 0- gmiz olur mu idi? 
Him tehlikelerini, ilk ~km1, beynel· - <;ook .. en ziyade Enver ve Cemal 
milel ~bhrcti olan btiyiik adamlari pa~alarla, Talat p~a ile ara s1ra da 
nas1l tamd1gm1 sordum. Agaoglu: Ziya Gbkalpla !reki~rdik. Bir kcrrc 

- Olum tchlikcsi mi? dcdi, ~ook.. Ahmed R1za yi.izilnden mi.it.hi~ bir 
Agaoglu Ahmed ka ttik M k · • b ta ilk gen!rligimde Rusyada gazete g.ika· vga e . er ez1 umum1, ~ 

1·1yordum. Altl cepheden bir ~ok k4;l· Cemal p~a Ahmed R1znnm ~kanl-bir tak1m kag1dlar i;1kard1. Baktun. 
lere kari::1 rniicadele a~m1~tim. Milca· masma karar verrnek istiyorladl. Ben 

Y'" Benim kendisinin iisalesine kar~1 yaz· 
dele ettiklerimin arnsmda ¢Ahi.> ve itiraz ettim: d1klanm. ~ru;;ird1m. Renan: 
¢Omer~ ta1ikatlerinin ba.~mda bulu- _ Yazimzi fevkalade begendlm., - Olmaz, dediln. Bu ~ kuran bu 
nan yobazlara karJ?I da deh9etli at~li dcdi, bunu ne~redelim. adamd1r. Ben bu harekctin b3.?mda 
makaleler yaziyordum. Bir giln ga· _ Aman dedim.. me~hur bilyiik cvvelii. onu tamdlm. Onun ~1kanlma-
zetelcrde milftii tarafmdan s,oyle bir ·· d R k sma nas1l karar veririm? usta enana ar~1 bir !;OCugun ke-
fetva verildigini okudum: kelemcleri.. Talat pa~a bag1rd1: 

«Agaoglunun ak1tilacak karu he- _ ilimde boyle ~ey olrnaz ... Bo~ te- - Peki ne yapahm? 
lil.ldil'.> ''aZU gostermeyiniz .. bunu her halde Hiddetimden adeta gozfunden y~ 

Vaziveti tasavvur cdiyor musunuz? ~ geliyordu: , ne~edecegiz .. 
Bu fetvadan sonra arkamda eli si- - Ne demek ne yapallm? Onu ~1-0lurdu bir mektub yazd1: 
lil.hh adam1ar dol~1yordu. Mutlaka. _ Bunu dcdi bulvnr Dezitalidende karmamak i~in her ~cyi tecrilbe ede-
benim akltilmas1 hclal olan kamm1 oturan madam Adama gotiiriinilz.. Um .. 
biran evvel do''kmck istiyorlardi. Alti 1 Mesela kendisine bir kerre daha gi-o yazm1zi gazctes ne basacakt1r. 
ay bu f etvamn hilkmii iizerimde kal- Renamn rnektubunu ald1m. Bul4 delim. 
d1. Evdcn ~amadim. Alt1 ny sonra var. Dezitalidendeki madam Adamm Qiinkii o zaman Ahmed R1za bize 
fetvav1 kald1rdtlar. Ben de evden "1· 1 a~ktan a~gn rneydan okuyordu. Ni-

J ~ sa onuna gittim. Salonunda en me~-kabildim. hayet benim itirazim iizerinde mer-
hur artistler, o zamanm ma.ruf mu-

-Hayatmizda hir ar kaldm1z rn1? kezl umumide o zama.n milnaka~a-
~ :r harrirleri bekliyorlardl. Rena.nm Sefalet N>ktiniz mi? lardan sonra Ahmed R1zaya bir he-

r mektubunu verlr vermez evvehi ben 
- Ar kald1m .. Malta arkadas,larim yet gonderilmesine karar verildi. He-

:r kabul cdildim. Madam Adam beni 
bilirler ... Maltada ikcn son derece yete ben de dahildim. Ahmed R1zay1 son derece iyi ka.r~1lad1: 
Paras1zdlm. Bir buruk sene giinde . . gormek igin ayana gittik. Ahmed RI-

'$ - S1zi tebrik ederim, dedi, iistadln 
iki yurnurta He nefsimi korlc~tiriyor- za bizi kovdu. 

"t bilyilk iltif atma nail olmak saadetine 
dum. Gilnde bu iki yumurtay1 bula- ula~mi~miz. Bundan sonra daima Bir de rnerkezi umumide topal is-
mad1f;rim zamanlar da gok oluyordu. yazilanmzi ve toplantilarimiz i!rin de mail Hakkl pa~a igin d11rs1z> dedi-
Hatta Maltadan dondilkten sonra da kendinizi bekleriz.. gimdcn bilyi.lk rnilnaka~alar ve kav-
pek sefalet igindeydim. Evim yamm~. Madam Adamla boylece ahbab ol- galar ettik. Fakat en ziyadc kavgayi 
ailem peri~an olmu~tu. Ankaraya gi- duk. 0 zamanm kendisi Fransamn Ziya Gokalp yapard1. Ben kendisl-
decek param yoktu. Yol parasi ola- en zengin kadlru idi. Ben i~te boyle- run Talat pa~a ile sag saga ba~ b~a 
rak Atatiirktin emrile o zaman maa- kavga ettiklerlnl bilirim. Ui.kin ~a4 

ce diinyamn en btiyi.ik muharrirle-
1if vekili bulunan Hamdullah Suphi rinin, fikir adamlanmn toplandlk· nda Zlya Gokalp onlan hi~ kotiile-
bana 300 lira gonderdi. 250 lirasm1 lari salona 21 y~imda gireblldlrn. mez, bilftkis medhederdi. 
aileme biraktim. 50 lirayla Ankaraya Beni Renan ve madam Adam bii· - Ilk a~lamz iistadlm. 
gidebildim.. tiin talebelik hnyatunda ~ok himaye - O gok ~airanedir. Hoc am prof e-

- Talebelik zamammzda .. mesela ettiler. i~te madam Adamm rnecmua- sor «Ceymis> in blr kitab1 icin mii-
Paristc... sma yazi yazarak para kazandim.. him bir vesika lazimd1. Bu vesika da. 

- Size ga1ib bir ~ey soyliyeyim mi? Bir alq;am madam Adanun salo- Londrada Btit~ Miizcumdeydi. Miize 
Ben Pariste talebelik zaman1mda ken- nundaylz ... En me~hurlar orada.. idaresi bu vesikay1 ldmsenin kopye 
dimi idare ettikten maada iistelik de baktim. Bir ko~de kristal bir bardak· etmesine izln vermiyor. Yalruz vesi
l>ara kazandlm. Balnmz nasll.. ba· la ~ampanya i~en yakl$Ikh bir adam. kayi okumak serbest .. Pehlevi dili ile 
barn ayda bana Rusyadan 40 ruble Kim oldugunu sordum: yaz1Im1~ bu vesikay1 kopye etmelC 
gcinderiyordu. Bu para ile Pruiste ge- _ Mopasan.. dediler.. me~ur Mo· uzere _prof esor beni Londraya gon-
-rJnmeme imkAn yoktu. O zaman pasan.. derdi. Her gi.in gidiyorum, kopye et-
c:Kollej do Frans> de talebeyim .. m~- Madam Adama: mek yasak oldugundan bu vesikadan 
bur mutefekkir <Renan> hocam., o _ Beni takdim etsenize .. diye rica her gi.in bir iki satir ezberliyorum. 
zamanlar Renan cisiam ve ilim> diye ettim. Madam Adam bcni gotiirdii Pansiyona ko~up bunlan kaydediyo
bir risale n~retm~ti. Profesar 4.Cey- ve takdim et.ti. Mopasan: rum. Bu suretle Londrada 3 ay kal· 
mis• ismindeki bir iba~ka hocam da _ Bir Tilrkle tani~tJgrma ~ok mem. dim. Oturdugum pansiyona bir giin 
bu rlsale hakkmda fikrimi vazmanu d d' san.~m rok cazibeli bir Amerikah kJ.z " nunum.. e t. i.· 

bana soyledi. Yazdlm. Profesor cCey- Ondan sonra m~ur Pastorle, Pol geldi. Gayet zengin bir klz ... Hemen 
m~> e verdim. ahbab olduk. Bir bana: Burje ile, Tenle tan1~1m_ hepsl de 

Renan bir giin dcrse gcldi ... Rena- son dcrece nazik insanlardl. Bilhas
nm dcrs giinleri Parisln ilim ve fikir sa PastOr (;Ok miltevazi idi. 
filcminde !deta bir hadise olurdu. Pol BUI'J'e 0 zainan oldukra ocl 

1>' y""\"'1 
Renanm dcrs gilnlcrinde Kollej do idi. Ya~li olmasma ragmen gok gi.izel 
Fransm oniinde say1SJz lflndolar dizi4 giyinmi~ti. Ten beni ~ok sevdi: 
lirdi. Parisin en btiyiik aristokrasi mu· - Sizi evime beklerim.. dedi, her 
hiti onun dersini dinlemege gclil·di on be~ gilnde bir cumartesl ak~am-
Bize cYahudilik ve hristiyanhk, der- lan Tenin evine giderdim. 
sini okutuyordu. Ders bitince Renan - ittihad ve Tcrakki ri.icsasile na-
bana: sll tam~timz? 

1 

- Sen otur .. dedi. Oturup bekle- - ilk temas1m Pariste o1du. ilk 
Wm. Biraz sonra: olarak Ahmed Rlza ve doktor Naz1m-

1 ,__ Arkamdan gel.. dedi. Takib ct- la tam~tlm . 
ltim. Kollej do Fransm :iistilnde otu- Ahmed Rlza Pariste bi.iyilk bir se~ 
i·urdu. Bir odaya girdik. Cebinden falet i~indeydi. Hatta bir sabah ken-

- Bon bir arkad~la diinya se
yahati yap1yorum. Yaln1ziz .. istedigi
miz kadar da paranuz var.. benimle 
evlenir misiniz? demez mi? 

Az daha cvlenecektim. Fakat anne· 
min Avrupaya giderken: 

- Yabanc1 klz ab.rsan mememden 
emdigin si.it irin olsun.. dedigt ak
hmdan ge~ti. Sizl temin cderim ki 
bu soz Avrupada iki deia cvlenmeme 
mani oldu.. bir kerre de blr Fransiz 
klzm\ scvml~tim.. velhasll uzw1 hl
kaye bunlar .. 
D1~anya koyu bir karanllk ~ok· · 

mii~tii. Ustadl. fazla yormadlm. H. E 
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VENE DiKLi BAFF A l 
11Safiye Sultan,, 

Yazan: Ahmed Refik 
Tefrika No: 29 

---~ 
Eflak ve Bugdan voyvodalan istiktal Omidine du~ 
tuler. Eflak beyi borclarrn1 odeyecek h~lde degild 

Astl garibi, Rldvan agamn hem dii~· 
mam ve hem de yan 'hemdemi bu i~1eri 
yapiyordu. Hatta baltac1lar odasmda 
yiiz zira, frengi kadife bulundugunu 
da o haber verdi. 

Yahudinin veresesi saraya cagnldl. 
Ba~ka devirde olsaydl, yahudiye 
ehemmiyet ml verilirdi? Fakat bu de· 
vir, yahudilerin saraya, hazineye ve 
beytUlmale hB.kim olduklan devirdi. 

~oluk cocuk saraya geldiler. Odun 
anbanna girdiler. Babalannm «ci· 
fe> sini gori.ir gormez tarudtlar. Me
ger Ridvan aga, cbazi kimesne> nin 
vas1tai rl.i~veti imi~! Bu cbaZI ldmes· 
ne> nin kimler oldugu malumdu: Ve
nedikli Baffa ve Raziye kan ... Dev· 
rin en bfiyiik adamlan bile ona Razi. 
ye kari diyorlardl ve onlar kan Ile 
kadmm farklru sezen insanlard1. 

R1dvan a~ya hi~ ac1yan olmadl. 
Yaka paca yakaladtlar, ve deryaya 
att1lru'. Yahudiler, yalmz saraya rnal 
satmakla kalm1yorlardl. liarcmin rc
zaletlerini de otede beride anlntiyor
lard1. 

Sm·ay yahudiler ve yahudi ci.lr.cle
rile ugr~1rken, o devirde Macaris· 
tanda bin tiir1u rnu¥:ilHi.t icindc Nern· 
!re kMirlerlle sava~yordu. Estergon 
muhasarasmda dii~nanm azmini vc 
sebatlm goren Arnavud Sinan pa~a, 
devletin degil, ken di ba~ma bu f eli\.
keti gctirdigine ~ok nadim ve p~iman 
oldu. istanbula miitemadiyen para 
ve asker liizumunu arzetti. istanbul· 
dan ne para.run, ne de askerln gel
mek ihtimali yoktu: Para ve asker 
yahudilerin lutfupa tfl.bidi. Yahidiye 
Ester Kira gilmruk has1lat1w Vene· 
dikli Baffarun ve U~ilncii Muradm 
zevkine sarfedecek., toprak damlar 
altmda ya~yan Anadolu kadlnlru'l, 
kocalarm1 serhadlerde Nemce ve En· 
gtirils kafirlerile ~arp1~t1rmak ic;in 
yollad1ktan sonra, bir de imdadiye 
ycti~tireceklerdi! 

K1~tl. Nem~e kafirleri Tilrklere h'il· 
cum ctmege haz1rlamyorlard1. Onla· 
rm btitiln azmi Tiirkleri Macaristan
dan kovmakti. Qiinkil, Macar Krona
sm1 Macarlardan alan ve gene oz Ma
car karde~lerlne veren, Tiirklerdi. 
Onlar, bu tac1 ba.c;;lanna giymek ve 
Macaristam ezrnek istiyorlardi. Ga
ribdir ki, irkm1 urn.i.tan ve kendileri
ni h1ristiyanllk kafasilc Avusturya
ya csir etrnek istcyen Macar kahra· 
manlan da vardl: ¢Zirini oglu ve 
gnyn beylerl!.> 

Arnavut Sinan p~a, bunun far
kmda bile deglldi. Harbl bir kazansa, 
istnnbulda U~iincii Muradla beraber 
o da saltanat silrecekti. Fakat ¢mdi, 
tam manasile, Mncaristanda. ap1~m1~, 
kalm1~t1. Hii; bir li.izumu olmadan, 
Ugiincii Murnda ko~kler yapt1mmk, 
a~t1g-I bu iseferc Anadolu sipahileri ve 
Rumcli gazilerinden ba¥:a kim i~ti

rak edebilccckti? Halbuki Anadolu 
agti. Rmneli de a~hgrru gidennek 
ic;in hasad vaktini bekliyordu. U~iin· 
cu Murad! payitahtta bile adam yeri
ne koyan yoktu. Degil ki, Rumeli ve 
Anadolu... Sinan p~anm emirlerinl 
hii; bir te.raf ta esleyen olmadl. 

Sinan pa~ ne yapacag1ru ~a~1rd1. 

Nedameti de para etmedi. Budin eya
letinin biitiln serhad i.imerasuu, kale 
h8Jdnilcrlni, asker ilyamm, reislerlnI, 
m~yihi ve ulemayi etra.fma topla
dl. Onlara bir mahzar yazd1rtti. Ve 
e.ltma miihi.irlerini basdlrtti. Kendi 
tarll.fmdan da rnektuplar yazdmp 
U~iincil Murnda yolladl. Sadaret 
kayma.kanu Ferhad pa~a idi. Sefer 
i~erini Sinan p~a kadar o da anlar. 
di. Ordunun serhadlerde ncler ~ekti· 
gini gormil~ vc anlnm1~ adamd1. Der
hal U~ilncil Murada arzetti ve emri
ni ald1. Para ve asker ~oyle dursun, 
yenl~ri agasmm da, padi~ah gitme
den, hiJAf1 kanun, sef ere gitmesine 
emir aldl. Yenigeri agaSI Lala Meh
rncd aga da ycni~eri askcrile sef ere 
memur oldu. Hepsi blrden Davitdpa· 
~adan Belgrad yolunu tuttular. is· 

tanbulda sekban b~1dan b~ka kim· 
se kalmad1. Tatar ham Gazi Giraya 
emirlcr gonderildi. Devletin biltiin 
kuvvetile «Nem~e kafiri> ne hiicum 
ctmesi i~ln ne milmktinse yapJldl. 
Hatta Tatar ham da geldi. Yaruk ve 
Samartin onlerinde muvaffaklycUer 
kazamldl. Tilrkler yalwz Avusturya
hlarla ~arp1~rmyorl!lrd1. Macarlar ve 
FranSJzlar da A vusturyaltlarla birlilc 
olmu~lardl. Fakat Tilrkler hepsi ile 
b~ g1ktllar. Hatta cFnmge askerine 
ba~ olan dilke karrnd~1 top ile mak· 
tul oldugundn.n gayri on bin kadar 
meliiin maktul ve kimi eslr ve mah· 
zul oldu.> 

Fakat Tiirklerin Avusturyn ile Qar· 

PI¥Jlasi Eflak ve Bugdan voyvbdala
nm istiklai iimidlnc du~urdii. Onla
ra bu :ilmidi veren de, kendilerine 
kar~1 yaptlan hak..9.reUerdi. 

Sinan pa~a ne yaptigm1 bilmiyor
du. f;)ehirler ya~arak, koyler yikarak 
reayny1 OsmanlI imparatorlugundan 
o kadar bezdirdi ki, Nem~e sefe1i ade
ta bir ha"h seferi ~eklini aldl. Erdel 
bile ayakland1. Eflak ve Bugdan da 
onlarla birlik oldu. Tuna yal1larma 
hiicumlar ba~lad1. Ferhad p~ Bug· 
dan voyvodas1m a.zletti. Ye1inc ltendl 
hazincsinde beslenen taze bir oglaru 
ta.yin etti. Eski voyvoda gclen adam· 
Ian ters yilzilne dondilrdil. Uzerine 
kuvvct gonderildi. Ona da kar~ dur
du. 

'Efiaka gelince, otasi, o devirde, is4 

tanbulun adcta kileri idi. Koyun, Sl• 

gir, bal ve tuz en ziyadc oradan gelir
di. istanbulun zengini ve ta.chi hep 
Eflaktan mal a11rlardi. Eflak beyi 
Mihal Bilkr~te otururdu. Bey ne za
rnan degillirse, Eflaktan mal satar, 
para toplar, saraya verir, ve maka
mma o zaman iskemle gelirdi. Fakat 
kendisine rnal satanlar da, hep yeni
~eriler, ekabir kullan ve faizcilerdl 
'Bunlar, rnesela Eflak bcyine bir han
geri yirmi yilke ynni iki rnilyon akge
ye satarlar, voyvodanm elinden se
net ahrlardl. Mihalin bu suretle ken
dilerinc borglandlg1 adamlar dort 
bind en f azla idi. 0 zamanlar Pccevi 
!bra.him efendi Tuna defterdari, AU 
Can efendi de Yergokil kadlSI idi. 

cHcr zamnn kl Eflftkta ehli islamdan 
bir dava lftzim gelse Yergoki.i kadllil· 
n gelip fasletmcge emri ~erif ile me
rnurlau d1. 

Eflak beyi Mihal bor~lanm odeye
cek bir halde degildi. Fakat kabahat 
te kendisinde idi. Veremiyecegi ·bir 
para mukabilinde neden han~cr all
yor, vc senct veriyordu? Yeni~eriler 

ulUfnelerini almak i~n kubbe vezir
lerini bile ~ tutuyorlar, Venedikll 
..Baffamn kocas1 U!;UncL Murada, 
uliifclerin1 veremedigi 1cJn, kubbe al
tma hilcum ederck: 

- Yerinc padi~ buluruz! 
Diye bagmyor1ardl. Tiirk kiilti.iril 

dev~rmeleri o derece Turk ruhuna 
temsil etmi~ti ki, onlar Tiirklerin ha· 
kanlanru bile benimsemi~lerdi. 

- Ycrlne padi~ buluruz! 
Diyorlardl. 
Arbk bu adamlar Eflak beyi Ml

hali dlnlei·ler miydi? Her giin sara
yuu ta~ tutuyorlar, blr gok yerlerini 
yiloyorlar, ellerine giren mallannt 
kap1yorlar, adamlnnm doviiyorlar 
ve yarabyorlard1. 

Bu hakaretler, arbk Eflak beyinln 
canma yetti. Yenice1ilerin ve sa.it 
:alacakhlann ellerinden kurtulmarun 
imkftm yoktu. Bunlan ~agmh. sara
yma topJ.adl. Mihal korkuyordu. ~e
nigerilerden J...~rtulmarun imkam 
yoktu. Onlar istanbulu bll~ hara.ca. 
kesmi~lcrdi. Askerlik ve ticarct, Os
rnanh imparatorlugunda onlann cl
lerinde idi. Sarayin dev~rme muha
f1zlan, Osman ogullamun benlikle-
1·ini unuttuklarmdan istifade cderck, 
Turk topragun haraca baglnmaga 
ugra~1yorlard1. . 

( Arkas1 \'ar). 
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F ransa donanmas1n1 art1r1yor 
Avrupada deniz kuvveti itibarile 

lngiltereden sonra geliyoi 
f !'~ii51ziar, son seneler zarf1nda, yepyeni ve ~ok scri 
gemilerden miirekkeb bir filo viicude getirmi~lerdir 

~ 
! 

i I 
Is 
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Fransada, grevlere ve siyasi mi.ica
pelelere ragmen yeni harb gemileri 
in~aat1 hararetle devam ediyor. Fran
sa bei;; on sene i~indc bilhassa yepyeni 
ve si.iratli kruvazor, muhrib, torpi
to denizaltI gemile1inden mi.irekkeb 
~ok h'Uvvetli bir filo meydana getir
mil?tir. 

Eski saffl harb gemileri, mi.icedded 
denilccek derecede tadil ve islah edil
mi~tir. Bu bak1mdan Fransa, Avru
pada bahri kuvvet itibarile ingilte
reden sonra ikinci mevkii i~gal etmek
tcclir. 

Fransa donanmasm1 yenile~tirir

ken sahillcrinin mi.idafaasm1 da ih
mal ctmemi~ Atlas Okyanosunda sa
hillerini her hangi taarruzu kar~1la
yabilecek derecede kuvvetlendirmilli
tir. Fransamn Cczayir sahillerinde 
QOk kuvvctli iissil bahrileri ' vard1r. 
Tunus sahillerinde ~k kuvvetli iissil 
bahriler vticuda getirmege karar ver
mi~tir. 

Fransa donanmasma bu biiyilk 
ehcmmiyet vc t.erakki atfederken ha .. 
va kuvvetlerinin en modern vas1ta
lar ve silahlarla kuvvetlendirilmesini 
de en belli ba~ll blr gayc olarak itti
haz etmi~tir. 

DENiZ VE HA VA USLERt 

Fransa, bu meselede ingiltere gi
bi harekct ediyor. ~ok seri ve <;ok kuv
vetli deniz harp tayyareleri i<;in Ak
<lenlzde ~k mtikemmel iissii havailer 
tesis ctmi~tir. Tulon Fransanm Ak
denizde en kuvvetli bahri ve havai ils
lerinden biridir. Bu milkemmel iissiil
harekenln daha ziyade kuvvetlendiril
mesine vc miikemmelle~tirilmesine !ta
llli;;ma1ktadlr. Bundan sonra Bizert 
ussillhnrckesi gelir. Fransanm ba{lka 
.ussillharekeleri olsa bile yalmz bu iki 
milstahkem mevki; Frans1z donanma 
ve hava kuvvetlerlne kafi gelir. Fa
kat yukanda sayledigimiz gibi Fran
sa ,Akdenizdc donanmasma ve ha
va kuvvetlerine daha bilyilk bir hare
ket hilrriyeti ve taarruz kabiliyeti tc
min etmek i¢n Fas sahillerinde ve 
Cebeliittanka yakln bir mevkidc 
Frans1z denlz ve hava kuvvetlerine ye
ni bir tis hazirlamayi dil~liniiyor. Bu 

• 

Frans1z donanmas1 a~1k denizde 

sayede Atlantik ve Akdenizdeki Fran
s1z filolannm icabmda biribirine stir
atle yardun etmeleri emniyet altma 
almacakhr. 

YENi GE~li iN~AATI 

Frans1z tersaneleri, yeni harp gemi
lcri in~asile hanl hanl ugra.:;;1yorlar. 
Frans1zlarm en ~ok ehemmiyet ver
dikleri muhaf azalI ve seri hafif kru
vazorlcrle torpldo muhripleridir. 

Son sistem Frans1z muhriplerinin bu 
hususta en onde giden italyanlan bile 
golgede b1raktiklan ve Fransiz muh
riplerinin, italyan muhriplerinden da
ha yollu oldugunu temin edilmektedir. 

Frans1z Bahriye nezaretinin in~a 

ettirmekte bulundugu 7 ,700 tonluk 
muhafazal1 kruvazorler serisi bir iki 
seneye kadar tamamlanacak ve bu 
kruvazorler Frans1z donanmas1mn 
kuvvetini daha ziyade arttiracaktir. 
Kruvazorler gerek siirat gerekse top 
itibarlle digerlerinin fevkinde olacak
lard1r. Bu kategoriden olan La Galix
nicr ¥e Jan do Vien kruvazorleri kalm 
z1rhh ilg kulede alb tane 6 pusluk top, 
ve dart tane tayyare ta~amaktad1rlar 

ki, bu keyfiyelin onlara birinci sm1f 
kruvazorlerin fevkinde bir kuvvet ver
digini bahri mahafil umumiyetle tas
dik ediyorlar. 6000 tonluk 9 tane alti 
pusluk top 200 tane mayn ta{l1yan ve 
saattc 40 mil yapan Bertin kategorisi
ne mensup mayin gemilerinin klymeti. 
de ~ok bilyilktiir. Ferrible, Audacieux, 
Fontasque, indomptable, Malin, Milan 
Epervier gibi saatte 40-45 mil siiratle 
seyreden muhripler bir az yukanda 
i~aret ettigimiz ve~hile italyayi bile 
gcrl b1rakmaktad1rlar. 

l'ENi ZL.Jll.ILAR 

Bu kruvazor ve muhrip kuvvetlerine 
zuhhlar1 da ilAve etmek gerektir. Bir 
kerc yeni tarnirden c;lknu~ olan 24,000 
tonluk ve 23 mil yapan Loren Slllif1-
na mensup i.i~ zirhhyi nazan itibare 
almak 18.z1md1r. Yap1lan tadilat saye
sinde bunlann harp kuvvetleri ~ok 
artnn~tir. Sonra in~asi hemen hemen 
tamamlanm1~ olan 26,500 tonluk Diin
kerk vc Strasburg zuhWan vardlr. 
Bunlar kendi sm1f ve siiratlerindeki 

zuhhlar meyamnda en yiiksek harp 
kuvvetini haiz olanlardlr. Bunlann 
dordiizlii top kulelerinin eski i.iciizlii 
kulelere faik oldugu bittecriibe isbat 

edilm~tiP. 330 luk bi.iyiik toplarmm ati~ 
siirati iicilzlti ku1edeki1erden fazladir. 

Bunlardan maada 22,200 tonluk 
Beam tayyare gemisini unutmamak 
laz1md1r. Bu gemi 36 tane bombardl
man tayyaresi ta~1yabilmektedir. 

Fakat Frans1zlar bunlarla iktifa et
rniyerek 35,000 tonluk yeni bir gemi in
~asma karar vermi~lerdir. Buna ben
zer ve bu hac1mdaki Riselio dridnotu
nun in~as1 birka~ ay zarfmda tamam
lanacaktir. Bu suretle Frans1z harp 
kuvvetleri kudretlerini vftsi miktarda 
artt1rm1!? bulunacaklard1r. 
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Giimriik ve inhisarlar vekili Ali Rana 
Tarhanm Kayseriyi son ziyaretine 

ait bir ·resim 
Kayseri (Hususi) • - Kayseridc bil

hassa yeni fabrikalar kurulduktan 
sonra imar faaliyeti bi.itiin harareti
le devam etmektedir. Kayseri, Ana
dolunun smai merkezler.inden biri ol
maga namzettir. Burasmm modern 
bir ~hir haline gelmesi i<;in biiyiik 
bir encrji ile 1,;alJ~1lmaktad1r. 

I 

Pro"·ence zuhll~1 \"e Bearn tayyare gemisi • 

!1 T~rjnisani 1936 

Vigana . mektuplar1 

"Tiirk istihkimlar1 park1,, 
Viyanan1n'en giizel yeridir 
Viyanada ku~ muhabbcti pek fazlad1r 

temiz hava ve giine~ Viyanal1lar1n 
.ba~l1ca ihtiyac1d1r 

Viyana (Ak~am) - Bugiinkii Avus
turya, eski btiytik Avusturya - Maca
ristan imparatorlugundan arta kal
m1~, bir zamanlar Avrupanm en bii
yiik devletlerinden biri iken, bugiln 
94,000 kilometre murabba1 geni~ligin
de 6,5 mil)ion nufuslu kil~ilk bir cum
huriyet olmu~tur. 

A vusturya biz Tiirkler i~in yabanc1 
bir memleket dcgildir. Ortaasyadan 
kopup gelen Turk akmlan A vusturya 
hudutlanm a.:;;1p Viyana kap1lanna 
kadar dayanm1~h; bu topraklarda 
Ttirk akmc1larmm atlanmn nal izle
ri vard1r. 

Viyanada o zamandan kalma Turk 
hatirala11 pek ~oktur. Bunlnrdan bi
ri olan cTti1·kenschnnz - Park~ Vlyamn 
en bilyilk park1d1r. BugUn bu biiyilk 
parkm bulundugu yer, vaktile ~ehlin 
hariclnde idi; ~ehri muhasra eden 
Tiirk ordusu istihkamlarm1 buralar
da yapm1~b. qnun i~in bu parka 
cTtirkenschanz-parb yani cTi.irk is
tihkamlan parkl> ismi vel'ilmi~tir. 

Burada park, yalmz ~ehre bedii gil
zellik veren; siis i~in yap1lm1~ bir ~e
hir bah~esi degildir. Ekserisi bah<;ele
ri pek ufak veya hie; bah~esiz evlerde 
oturan Viyanalilar biitiln bo~ zaman
lanm bu parklarda ge~irilir. Hakiki 
Viyanahlar ~ok liiks ve pahalI Viyana 
kahvelerine esasen ugramazlar, bu 
kahvelerdc oturanlar ekseriya ecnebi
Ier ve zengin yahudilerdir. Onun ii;in 
ya~h Viyanahlar parkta bului;;up all
baphk ederler, gen~ler parklarda sevi
~irler, ~ocuklar parklarda oynarlar, te
miz hava ve gilne~ Viyanada yeganc 
paras1z giderilen ihtiyai;t1r; park adctr. 
bu civann mil~terek ball~csidir. 
cTiirkcnschanz-park> Viyanm en bii-
yilk ve en gilzel park1dir. Bu parkm 
as1l gilzelligi tabiata benzeyi~indedir. 
Buradaki geni~ tarhlar, kag1da c;izil
mli;; hendesi ~ekillerin intizammda~ zi
yade tabiata uymanm, tabiata benze
menin ender gtizelligine sahiptirler. 
Yer yer, ~am, koknar, 1h1amur koru
lan arasmda geni~ zilmrlid c;ay1rlar, 
salk1m sogiltlerin gblgelendirdigi kii
~i.ik golleri tabiatm kendisidir. 

Burada ku~lar ilrkek mahluklar de
gil; insanlarm hakiki dostlan ve cg
lence vas1taland1r. Hayvan muhabbe
ti dimyamn hi~bir tarafmda Viyana-

Viyanada Tiirk istihkftmlara 
parkmdan bir goriinii~ 

daki kadar bilyiik olamnz. Bir kopek, 
bir kedi, sahibinin ~ocugu kadar kiy
metli ~eyleridir. 

Bu sene kl~m ans1zm bastnmas1 ti
zerine ccnup memleketlerinc u~ama
yan yliz binlerce klrlangigm tayyare ile 
italyaya gonde1ilcligini gazcteler yazi
yorlard1. 
K1~m soguk, karh gunlcrinde park

ta babayani fakat 9ok tcmiz giyinmi~, 
altm1~hk ihtiyarlarm ellerinde yem 
kutularile ki.ime ktime dol~tiklanm 
gorilrsunilz. Bunlar i~iz, tckaiid olmu~ 
ihtiyarlardir ve yegane zevkleri ku~lar 
ve burada insanlara pck yakm olan 
sinc~plari beslcmektir. Sercelcr, kara
tavuklar bu ihtiyar dostlarmm ellerin
de omuzlannda dola~n·Iar. 

K1i;; gGnleri cTiirkenschanz-park>1n 
diger ziyarct~leri de ~ocuk arabalan
dll'. Yagmur veya kar diner dinmez 
parkta yilzlerce ~ocuk arabas1 peyda 
olur. <;ocugu miirnkiin oldugu kadar 
a~1k havada bulundurmal{, burada i;o

cuk yeti~tirmenin esas prcnsibidir. Te
miz hava ve giine~ Viyanalmm en b..i~ 
ta gelen ihtiyac1 ve en bilyilk sevin
cidir. M. Barlas 
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Biirhaniycclc ilk okul 'c k1yafct tablo:,u 
Biirhaniye (Ak~am) - Bilrhaniycdc kaza mcrkezinde lid okul vnrdir. 

Ta.Ir1 " 11dil 450 dil'. Civar kbylerde de 10 okul mevcuttur. Butiin kaza 
ilk ..., A •• da talebe m.;vcudu 1200 dUr. Kazam1z, digcr knzalara nazaran 
yilksek mektcplere fazla talcbe gondermektedir. Cumhuriyct bnyrammda ilk 
mektcpler talebesi bir ziyufct tabiosu yapnu~lard1r. 



1.... Komii.t yilldil ilk 'ren Ankara istasyonuna girerken istasyonda toplanan halk 

' 

Donanmammn ziyaret ettigi l\faltada Valenta limam ,.e ingiliz donanmasi 

Yukanda komiir yiiklii tren istasyona gmyor, ortada naf1a ve iktisat vekli· 
Jeri Zonguldak valisinin nutkunu dinliyorlar, a~iida Zonguldak valisi naf1a 

vekiline kurdelalarla !liislenmi~ bir komiir par~sll1.l takdim ediyor 

' 

.. 

ilk komiir trenile An.karaya gelen 
Zonguldak :valisi nutkunu s0ylilyor 

l\Ialtada hiikumet konaga 

.. 

•• 

-· 

Yeni yaptlan vapurlar da son sistem otomobillerc benziyor 

I 
~ 

.... 

i'ayyarelcre ad konma merasimi: Yukanda Aydm, ortada ' · 
Adapazan, a~agida Ko~arb tayyareleri Londrada otomobilin kirlunc1 senesi m~rasimle kutlanm15hr. Bu miinascbetlc cski otomolliller sokaklardn gczmi~tin. 



SahJfe 10 A K ~ A M 

~ 141.aM~~~ltJti 
. Bah e -Be,ikta3 yar1n kar,11a,1yor 
Senenin bu miihim kar11la§mas1nda 

galibiyeti kim kazanacak? 

Fenerbahi;e taktnunm ii-:; k1ymetli o~ uncusu Niyazi, Fikrct, Esat 

Senenin en mi.ihim kaqllasmala- latasaray ha1i9, d!ger rakipler zayif zi - Hakkl - Faruk hattma nazaran 
nnda galib1yct ibresi hangi tarafta? tak1mlar olmasma ragmcn hepsinden mukayese kabul etmiyecek derecede 

S1yah beyazhlann Galatasarayi de gal yemi~tir. Bunlan da bir ta- i.istUn ve kuvvetlidir. Esasen, Fener-
maglup ettikten sonrn Fenerbahc;e - rafa birakal.un. ba11~enin en kuvvetli hattm1 da bu 
Be~ik~ kars1la~a.si senenin en Hilsameddinin futbol bilgisi Meh- hat te~kil etmektedir. 
milhim magi halini ald1. Bu iki ta- med Allden kat kat fazlac:hr. Bunlar Muhacim hatlan: 
klrm yann Be~kta~ stadmda kar91 gosteriyor ki Fcnerbah.Qe kalesi Be· San lacivertlilerin muhacim hat-
kars1ya gorecegiz. ~ikta~ kalesinden daba miiemmendir. trmn ne ~ekilde olacagmr bilmiyo-

Be¥Jrta-?lllar Gal'l.tasarayWan yen~ Miidafaa hatlan: ruz. Sakathgi dolayisile son magta 
dilerse de bu galebenin bir par~ Fenerbah~enin mii.da.fil Y8.{>ar Ber- oynamzyan Niy'.lZinin takllndaki ye-
da kuvvet farkile dcgil, ~ansm da yar- lin olimpiyatlarmdan sonra hi~ bir rini alacag-J., Muzafferin de oynatila-
d1mile oldugunu kabul etmek Iaz1m- cag1 soyleniyor. Niyazinin oymya-
dir. Bu magta ilk yirmi dakikada cagmt ogrendikse de Muzafferin oy-
Be~ikta~hlarm ilstiin bir oyun oy- nayip oynam1yacag1 hakkmda kati 
nadlklanm, diger k1smmda da oyu- bir ~ey ogrcnemedik. Demek oluyor 
nun Galatasaraym ilstuhlilgii alt1- ki Fener muhacim hattuun ne ~e-
na g·irdigini goz oaiinde tutarsak bu kilde olacagi ancak mag gtinii saha-
tii.klmm anform olmac:hgi meydana da belli olacaktrr. 
~1kar. 

iki haftahk bir ~h~a acaba Be
~ikta~1 dilzeltmi~ midir? Her ne ka
dar dilzelttigini kabul etsek te tnma
mile diizgiin bir hale koyaIIl.lyacagi 
pek tabildir. 

Ge9en hafta Anadoluya kar~ oy-
11adlklari oyun siyah beyazlllann 
pek te iyi bir durumda olmac:hklan-
111 gosterdi. 

Fenerbahgeliler ise nyJardan berl 
muntazam bir ~ekilde ~al1smakta

d!rlar. Ankaradaki muvaffnklyetsiz
Ek takmun f ena olu~ndan degil, 
baz1 fenn ~rtlar altmda yap1lmasm
dan dognm?tur. Nefes kabiliyetleri 
bugun Be~ikta~tan c;;ok fazlachr. 

Her iki tak1m1!1 kar:;;1 kar~1ya va
ziyetlerini tedkik edelim: 

Fe.narbah~e kalcsinde Hiisamed
din; Be~ikta~ kalesindc de Mehmed 
A Ii yer alacagma nazaran bu iki 
kaleciden Htisameddin ~imdiki hal
dc tam fonnunda ve istanbulun en 
iyi kalecisi oldugunu lig maglan b~
lad1gmda11 bugiine kad.ar Ankara 
ma.glan da dahil bir gol yememesile 
meydana koymu~tur. Halbuki Be. 
~ta~ kalecisi yaptigi ii~ magta Ga-

Fenerbah~e kalecisi Hiisameddin 

ma~ yapmadl ve yannki ma~ta da 
talrnndaki ycrini alannyacag1 soyle
niyor. Ya~rdan mahrumiyet Be~ik
ta~hlar i~in bir avantaj olarak kay
deilebilir. 

Ya~ar oynamadlg-J. takdirde Hus
nti, Nuri miidafaasi Lebip • Faztl 
mtidafaa hattmdan dab.a iyidir. 

Muavin hatlama gelince: 
~ad • Aytar • Cevad ha.tu Fey-

~ikta~ muhacim hattI ise Gala
tasaraya kar~1 ~1ktig1 l?Ckilde olaca
gi soyleniyorsa da bu hattin en mu
vaffak oyuncusu Nazumn hastalig1 

..)')layisile oyn1yannyacag1 bir Tiva
yet plarak agxzdan ag1za dola¥f1ak
tad1r. Eger Nazm· oymyarmyacak 
olursa Ber;;ikta~ hi.icum hath en mti
him oyuncnsundan mahrum olarak 
<;1kacak dcmcktir. Bu rnahrumiyet 
hi.icum hattmm kuvvetini yar yanya 
indirecektir. 

Sari Iasivertlil~rin iki ag1g1 gok se
ridir. Naci de son giinlerde iyi bir 
dunundad1r ve tala.mm yaptig1 gal-

- lerin ekserisini o yaprml?tlr. Bu kay
dettigimiz noktalarda Fenerbah9e 
hticum hattmm Be~ikta~a nazaran 
iistiin oldugunu meydana koyar. Her 
iki takJ.rmn kuvvetlerini umumi bir 
~ekilde mukayese edersek galibiyet 
ibserinin daha ziya.de Fenerbah~e ta
raf ma dogru oldugunu kabul etmek 
lazundir. 

;Biziln tavsiyemiz her ild tarafa 
gi.izel ve sportmence bir oyun oyna
malandlr. 

Ee~ikta~ takmumn ii~ Juymctli oyuncusu ~eref, Na~ Faruk 
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T efrika No. 783 

Ahmed Ratib pa$an1n 15 sene suren 
Hicaz valiligi, gUzel e$ya ve el mas merak1 

Bu yiizden bu lid hanedan arasm
da rekabet eksik olma~tlr. (1) 

Hicaz Osmanll idaresinc gec;tikten 
sonra Mekke emarcti ~erifler idare
sinde brr~kllmu~ti. <;ok defa (~eyhill
haremlik vazif esi de uhdelerine tev
cih edilen (Cidde) beylerbeyileri Hl
cazda valilik vazif eselerini ifa eder
lerdi. (Habe1?) eyalctinin ihdasmdan 
sonra (Cidde ve Habe~) ekseriya bir 
zat uhdesine tevcih edilir, bazan 
(Medine) muhaf1zllg1 da bunlara ·ve
rilirdi. 

Hicaz valiligi unvam H 1281 de ih
das olunmu~hl. Abd.illhamid za.ma
nmda bu valilikte en ziyade Topal 
Osman pa~a ile Topal Mahmud p~ 
oglu Ahmed Rabb pa~ nam birak
m1~ardlr. Osman p~mn valiligi 
dart sene (1882 - 1886 H 1299 - 1304) 
si.ird ii; Rabb pa~a ise Hicazda on be!? 
sene kalmaga muvaffak oldu. 

~erif Mehmed Sadlgm (Maderl di.in
ya) risalesinde yazc:hgrna gore. Saffet 
pa~anm birinci valiligi (H 1297 - 1298) 
esnasmda Taifde kalebend Mithat 
pa~a ile arkada~larmm itlaf1 igin 
~cyh Zafir cfendinin damadJ. Abdi.ir
rahmaniil Ceruli vas1tasile emire 
iemir verilmi~, fakat emir ~erif Ab
diilmuttalib buna (Halika masiyettc 
mahl(tka itaat olamaz.) mealindeki 
hadis ile cevap verm~tir. 

Bu iradenin !?erif Avniirrefik Pa..?a 
emaretinde mamf ~eyh Saydall Ab
dilrrahman Essin vas1tasile vali Os
man pa~aya ~ifahen teblig ettirlldi
gi rivayetinden evvelce bahsetmi~tik. 

$e1·if Abdiilmuttalibin H 1299 da 
azlinden sonra hiikllmet Hicazda 
emarete ait imtiyazlan tt>dricen kal
dmnak fikrine du~rnii~tu. Mekkede 
emaret dairesinin kap1si iistiinde 

(Hi.ikumetiil emare) diye biiyiik 
bir levha dururdu. 

Sarayca mevkiini pek kuvvetli bu
lan vali Osman pa$3- (Hicazda bir 
OsmanlI, bir de arap hiikiimeti bu
lundugunu resmen gosteriyor.) diye 
bu levhay1 indirtmi~i. 
~er if A vnilrrefik pal?a bu darbeden 

pek rniltcessir olmu~, Hicazda niifu
zunun k1nlrnasma meydan verme
mek i<;in ugro.~ak emelile Medine
ye gitmi~ti. 

Medinede muhaf1z olan hiinkar 
yaverlerinden Qerkes Osman Ferid 
pa~a Abdi.ilh::tmidin en sac:hk bt-nde
lerinden say1llrdI. 

Seryaver Mehmed pa~run agabe
yi olan ve uhdes:i.ne Medine ~eyhi.il
haremligi dnhi tevcih olunan bu Os
man pa.µ Abdi.ilazize yaverlik ve Av
rupa seyahatinde refakat etmi~, son
ra Hiiseyin Avni pa~ tarafmdan bu 
yaverlikten c;:1kanlmi~tl. Abdillhamid 
tahta ge9ince kendisini gene yaver
lige alrms, bir mtiddet Tasklsla ku-. . . 
rnandanhgmda kullanchktan sonra 
bu iki vazife ile Medineye gonder
mi~ti. 

Avnilrrefik pa~amn Medineye azi
meti <;erkes Osm3.n p~arun uzun 
siircn bu memuriyeti zamamna tesa
diif eder. Avni.irrefik p~a buradan 
fera~et vekili Ahmed Esad efendi va
Sitasile Abdiilhamid nezdinde tesir 
yapmakla ugr~ti. Nihayet vali Os
man p~ayi Mekkeden kalc:hrtmaga 
m_uvaffak oldu. Ahmed Rabb p~a 
Hicaz valisi olunca Avniirrefik p~a 
ile iyi gec;inerek onu idare etmek yo
lunu ihtiyar eyle~ti. 

Rat1b pa1?a Mekke emirinin husus! 
hal ve hareketlerini daima tarassud 
altmda bulundururdu; gerek Avntir
refk, gerek sonra emarete gec;cn Ali 
pa~alarm ihtiraslanm o~r, onlann 
zevk ve refah ic;irlde, padi~ahln ve 
devletin bar;;ma gaile ~lkarm1yacak 

bir durumda kalmalan ic;irl sefahat 

( 1) Zeydilerden !?erif Mehmed Sa
d1km me11rutiyetten sonra ne§rettigi 
(Maderi diinya) risalesi: Avn hanedanm
dan ilk defa H. 1242 de ernarete geo;en 
(Mehmed) Vehhabj meselesinde ~ohret 
kazanan $erif Galibin bir k1zmm daire
sinden (Yeti~erek. ald1g1 atiye ve ihsnn· 
larla odunculuk ve komi.irciiliik eder
mif._ 

yoluna dokillmelerini te~vik ctmegi 
bile idari siyasete uygw1 goriirdi.i. 

Diger taraftan emirlerin ~ahsiyet
lcri mukaddes oldugunu ve ¢'evamiri 
ha{>iman~lerini ilham1 rabbani tcliik
kisile> kendilerine tam bir itaat dai
resinde bulunulmasnn balka ifha.m ey· 
lemekten geri kalmazdl. Her giin 
(haremi ~erife) gider. tavaf eder. be.5 
vakit namaz1ru kllard1. 

Emirin memleket dahilinde scyra
ru, arafata~ Taife hereketi esnasmda 
riikibmda binlerce si18.hlJ. piyade, 
kati.rlI, hecinli asker ve hademe bu
lunurdu; bu debdebeli ve deht?etli 
mevkib kar~1smc.b ehali titrer, 
tn.abbild derecesinde ihtiramlar gos
terirdi. 

Rabb pa~ Osman pa~anm muha
lifi bir meslek takibile, emirin boyle 
~eref ve itib::trma, imtiyazlarma iia
yet siyasetile zama111nda - Hicaz hat
tmm Mekkeye temdidi meselesindcn 
kopan gilriiltU miistesna olrnnk iize
re - devlet aleyhine k1yamlvra ve bti
yilk gailclere mcydan verme ris"ir. 

~erif Avniirrefik H 1295 tarihinda 
vezir olmus, iki s~ne sonra mur s~a 
Mccidi, iki scne daha sonra murnssn 
Osmani ni:p.nlarnu alm1s, 131)3 de 
nmra~sa imtiyaz ni~anile taltif edil
nf sti. Murassa iftihar n'san m ha 
mil olan «yaveri ekrem1> Ahmed Ra
t1b pasamn mii$ir ri.itbesine terfii 
nncak H 1310 da vaki olmu~tu. Av
nilrrefik p~aya nisb:!tlc murassa 
Mecidi ve murassa Osrnani ni.~;anla-

11na nailiyeti de rnuahhar idi. 

Bu sebeple kldemi itibarile de Av
niirrefike hiirmet arzim kendisine 
vecibe bildigini gosterirdi. Boyle ha
reketlerile emiri elde tutardI. 

Hacllardan alman iki~er mecidiye
den iigte birini emaret vilayete b1-
rakmaga raz1 olmu~tu. Ancak Rat1b 
pa~a bu va1idatm ikinci silliisiinden 
bir k1smm1 da vil.B.yete ~ckmege mu
vaffak olurdu. 

Emaret makammda.n her sene :;;eyh~ 
lere, araplara v-erilece.k atiyelere, 
hilatlere, araplann hac1lardan rneh
bettiklc1i e~yanm bedeline ka.r~1hk 

olmak ii.zcrc emir tarafmdan Cidde 
ile Mckke arn.smda ~liyen develer
den evvelce iki, U(; kuru~ ve Mekke 
ile Medi.ne arasmda ~liyen1erden bir 
mecidiye allmrdl. 

Ahmed Rabb pa~a zamanmda bu 
para Cidde yolu ic;in yanm, Medine 
yolu i~n dart ingiliz lirasma g1kanl~ 
dl. 

(Arkas1 var) 

[Abdi.ilhamicl devrinde rutbelerin, 
ni~anlann ugrad1klan iptizal hakkmda
ki ne~riyatam iizerine Giritli ilhami Dbg~ 

ruerden ald1g1m bir mektupta deniliyor 
ki: 

Kmm muharebesinin ilan edildigi es· 
nada istanbulda Asmaaltmda Girid tiic
canndan me~hur ~obanoglu Voskaki 
ibrahim Hilmi efendi pirim; piyasastm 
elinde tutuyordu. 

Seraskerlik!;e kiilliyetli miktarda pi
rin!1 almacag1 ilan edilmi~ti. Bu kadaz 
pirinci verebilecek ibrahim Hilmi efen
diden ba~ka kirnse rneydana !1tkmadt. 
0 da insafl1 davranarak az bir kazan~ 
ile pirin~leri hi.ikfunete teslim etti. 

Bu hizmetine miiki.fat olarak bC§inc.i' 
ri.itbeden bir Mecidi nipnt ile taltif olun• 
du. 0 zaman muhtelif ri.itbelerinden 
Mecidi n~am ancak ii~ yiiz lti!}ide varda. 

Otuz be!} sene evvel doksan yaitmt 
ger;mi§ oldugu halde vefat eden lbra• 
him Hilmi efendi bu taltif tarihinden 

sonra tedricen ula riitbesine kadar ter
fi edilmi~ti. Ancak bu be~inci riitbe Me
cidi ni~an1n1 saklamakta biiyiik bir ifti

har duymakta idi. 
Giride gelen Mahmud Celaleddin 

pa§a gibi valiler kendisi ir;in riitbesile 
rniitenasib olacak ni~anlar inha etmek 

1stedikc;e o: 

- Ben be~inci ri.itbeden Mecidi ni
§anim1 devletin topu, topu i.is; yiiz nisan 
tevcih etmi~ bulundugu bir zamanda 
hizmclime mukabil almt§lm I 

Diyerek daha yi.iksek riitbelerde ni· 
~anlar almaktan istigna gosterir, ricalar 

ederek inhalann oniine ger;er idi.) 
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11 a ?Si? 

)) Her ak~am I 
J bir hikaye I Bir gece macerasz J W.-!!" u •• C~E 0 u 

Ahmed Nrumk kans1 Nazendeye 
yanmdaki yak~1kll genci takdim etti: 

- ~kir Tcvfik ... En sevdigim ar
kad~anmdan... 0 da benim gibi 
deh~etli bol meraklls1dir.. Nazendc 
klpkmmzi timakl1 bembeyaz yumu
~ak elini ~akir Tevfigin avu~an i~in
dc biraz fazla birakt1. ~akir Tevfik 
eski Yunanlllarm erkek giizelligini 
tasvir eden heykellerine o derece 
benziyordu kl .. sonra Nazende artik 
hayatmm son bahanna yakl~mi~ 
bir kadm oldugu halde hala gonlii 
c;ok gen~ti. Arkadru;lanna kocasmm 
kendislni son derece ihmal etti~ln1 
soyler dururdu. Halbuki ~akir Tev
figm hulyah b~annda derhal 
bu erkegin kendi hayatmda miihim 
bir rol oymyacaguu hissetmi~ti. 

O gece hepsi birlikte yeni numara
lan gormek icin bara gittiler. Numa
ralardan sonra dans b~lad1. Bann 
sadece hafif san projekt..Or ~igile ay
dmlanan yan lo~ugunda ~akir Tev
fikle Nazende dans ediyorlardJ. ~aldr 
Tevfik viskiyi biraz fazla k~1rm1~t1. 
Nazendenin de ust i.iste i~tigi bollar
dan b~1 donilyordu. 

Bir arnl1k l?aldr Tevfik Nazende
nin kulagma agz.im yakl~tirarak: 

- Diinyada nc kadar mesud in
sanlar var... dedi. 

Nazende ~apkln bir sarho{i giilil~ilt! 
sorClu: 

- Meselft. kim? 
- Kocamz ... 
Nazendenin yilregi bi.rdenbire hop 

etti. O bir ~ok erkeklerin ilaru~kla
rm1 dinlemi$ti. i~den: cB~llyor, 
dedi, erkekler zaten hep bOyle ba~

larlar .. > 
- Kocam nu? dedi, onun biiytik 

saadetini pek anlayamad1m ... 
- Di.inyanm rnesud adami... dedi.. 

diinyanm en klyrnetli hazinesinin :m
hibi... 

Nazende sustu. Lakin ba~m1 bira~ 
daha ~akir Tevfigin omuzuna: yak
l~tlrcb. Nazende artik ihtiyarlamag& 
b~adJg1m zannediyordu. Halbuki 
i~te hayatm son bahanmn b~lach
guu sand1gi bu gilnlerde oniinde gc
ni~ bir ~k ufku ~hyordu. 

~akir Tcvfik: 
- Kocamzm yerinde olmag1 nc 

kadar arzu ederdim .. dedi. 
Bundan .sonra bfr kerrc daha dans 

ettiler. Artlk aralannda iyiden iyiye 
bir ahbapllk, bir samimiyet dogmu~tu. 

Onlar dans ederken Ahmed Nam1k 
masasmda uyukhyordu. Bir arahk 
Nazende gillerek onu g0stercli: 

- Bakm1z, dedi, diinyamn en mes
ud adam1, dilnyamn en biiyilk hazi
nesine sahib olan adam uyukllyor .• 
saadet insam boyle uyutur mu allah 
~a? 

~akir Tevfik giildii: 
- Saadetinin bilyilklilgiini.in far

kmda degil de ondan ... Bilmiyor .. elin; 
deki hazinenin biiyilklilgiinii bilmi
yor ... 

e::::::: 

Artik saat epice ilcrlem~ti. Bardan 
~1kt1lar. ~akir Tevfik aynlmak i~in 
miisaade istedi. Ahmed Narnllc: 

- filakir, decli, bu vakitten sonra 
aynlmak olmaz. Gel bizde yat.. Na
zende de Sicak s1cak bakl~larile israr 
et ti: 

- Oyleya .. hem yeni evimizi gorilr
si.inilz... istinycnin en tepesinde.. bu 
gece bizde kallmz canim ... 

Zaten $akir Tevfik de onlardan 
pek ayrilrnak istemiyordu. 

Yanm ag1zla bir: 
- Rahats1z etmiyeyim .. dcdi. Na

zcnc?e: 
- Bilakis .. di.ye mmldandJ. Bir oto

mobil ~agmp atlaclllar. Otomobilde 
Nazende heyecan i~indeydi. 

Evde Nazende onlara ~ay hazirlatb. 
Ahmed Nam1k miitemadiyen esni
yordu. Nazende: 

- Arkad~m yabanc1 degil, git yat., 
dedi. sonra giilerek ilave etti: . 

- Kocam 10 sencdenberi tngiliz 
usuliinii takib edcr .. yani ayr1 ayn 
odalarda yatanz. 

Bunu seylerken Nazende ~ tatll 
sarho~lugile giiliiyordu. Bu bahis et
rafmda biraz izahat verdi: 

- Ben de kolleksiyonlann oldugu 
odada yata11m. 

Hep birden gillil$ti.ilcr.. nihayet 
yatma zamam gelince hel'kes odas1-
r.a ~ekildi. 

Nazende ile Ahmed Namtk ~akir 
Tcvfigin odas1m gosterdiler. Koridor
dan ge~erlerken $akir Tevfik Nazen
de He ~aka etU: 

- Sizin yattlguuz kolleksiyonlann 
bulundugu oda bu galiba .• 

- Evct bu .. 
Nazendenin kalbine bir heyecan 

k1Vllcm\1 dU~il~tii. Sanki ~aklr Te•
fik ni~in onun odasrm sormu~tu?. 

~akir Tevfik: 

- Allah rahatllk versin.. diyerek 
odasmm kapism1 kapadJ. K~kte el 
ayak keslldi. Yalmz Nazende heye
candan uyuyam1yordu. Yata11 bir bu
~uk saat olmu~tu. Hala. g0zle1ini lurp
rnrum~t1. Nerdeyse kar~ki Sll"tlardan 
~afak sokecekti. 

Birdenbire korku ve heyccanla dog
ruldu. Oda kap1s1mn kolu ~evrilm~ti. 
Kap1 a~dJ. Hemen Nazende tavan
C:ald elektrigin diigmesini ~evirdi .. 
a~Ilan kapmm arasmdan ~akir Tev
fik siiztilmu~til. Sarh~ugu hfila ge~
medigi i~in hafif ~ sallamyordu. 

Nazende: 
- ~akir, dedi, bunlar bfiytik ~Il

gmhk ... 
$akir: 
- Rica ederim.. beni affediniz .. 

dedi, sizi bOyle bu vakit rahau1z et
mek .. 

- Ah ~akir ... Ya birisi uyamrsa .. 
- Evet .. felakettir ... 
- Senin gozi.in beni gormiiyor. 
- Evet.. baksamza nelere ciiret 

ccliyorum ... 
- Delisin $akir .. 

KEMAL REiSiN iSPANYA DiiN0$ii 
Yazan: !SKENDER F. SERTELIJ No 22 

Sultan Ebu Abdullah, Garnata ~h
ri muhasara altmda degjlmi~ gibi, hft.
la halkln 1ztJrap vc sefaleti ka~m
da sonu gelmeyen eglencelerine devarn 
edip dururkcn, bu vaziyetten mi.itees
sir olan sultanm anasi Sitti Ay~ o 
gece kirnscyc sezdirmeden saraydan 
~karak, gizli gizli ihtilal hazrrllgi go
ren Yusuf Hayyatin evine gitrni~ti. 

Yusuf Hayyat Gamatanm olduk
~a hatln saylhr zenginlerlndendi .. 

Yusuf, sultan Ebu Abdullahm is
panyollarla el altmdan anla~ak is
tedigini duyunca, ~ehrln kapilanm 
ant olarak dil~a- a~asma mey
dan vermcmek i~in gizli tertibat al
maga mecbur olmu~tu. Bu tertibat 
vc te~at ba~da yalruz Yusuf 
Hayyat bulunnuyordu. Gamata mi.is
:1t.imanlanm· dlcri gelenlerinden be:;; 
y'ilzden fazla kimse vardl. Sultarun 
anas1 Sitti Ay~e de bu vatanseverlere 
lltihak etmi~ti. 

Sitti Ay~e oglunun memlekele ve 
tabaasma kar~1 gO.sterdigi al.Skas1z-
1Ig1 goriince, Yusuf Hayyati himaye 
ve oglu alcyhine te~vike mecbur ol-

mu~tu. 
Sit.ti Ay~e ~ok aktlll ve bilhassa uza

gi goriir bir kadmd1. Dostlarma: 
- D~an bu topraga ayak basar

sa, hepinlz mahvoldunuz demektir. 
Birle~niz.. toplammz.. aramzda te~
ldlat yaparak, dii~mam Garnataya 
soklnaga ~al1~mzl derdi. . 

Yusuf Hayyat da okumu~ bir adam
dJ. Memleketin bi.itiin uyan1k ve ate~
li geJ?.~erini ve uzagi gorcbilmek ka
biliyetini gosteren kimseleri bircr bi
rcr ctrafma topl1yarak: 

- Hazir olun! Dii~an kap1m1z
dan igeriye girmek istedigi gun, gog
silmiizii siper ederek ~chrin kap1la
nm tutacagiz. 

Dlyor ve biitfin rniisliimanlan sul
tan aleyhine lu~klrtiyordu. 

Turk dananmasmm istanbuldan 
ispanyol sulanna geldigi Gamatada 
duyulm~tu. Fakat, donanmanm 
Gamataya en ufak bir yard1m1 bile 
dokunm1yacag1 igm, Gamatalilar 
Tilrklerden umf dlerini kesmi~lerdi. 

~ehrin ii~ ~evresi dil~man ordula
rile sanlm1~ti. Arkada kalan ~elir 
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HASAN 
RUJ ve ALLIKLARI 
Kadmlarm ve gi.izellerin ve gene;~ 

Ierin llayati istekleridir. Sabit, 
aclk ve orta ve koyu renkleri var
dlr. Ruj eo, alllk 35 k~tur. 

Hasan deposu: istanbul, An
kara, Beyoglu. , _______________ ,, 
- Evet bUiyorum deliyim ... Fakat 

bir kerrecik olsun gormeden gozilme 
uyku girmedi.. 

Nazende b~ma bir ~cki~ yemi~ 
gomleginin gogsi.inii kapatmaga ~a
llsirken: 

' - gap.km.. dedi.. bu seninki a~k 
degil cinnet .. 

- Dogrusu... A~k degll cinnet be
nimki... Artik bendeki olan pul me
rakma a~k denemez .. cinnet denir .. 
kuzum su kollekslyonlan i;1karm da: 
Ahmed Namigm me~ur pullanm 
gorcyim ... 

Nazende b~a bir ~eki~ basm1~ 
gibi sersemledi: • 

- Ne kollek!.iyonlari .. 
- Nam1gm pul kolleksiyonlan .. 
~akir Nannk boyle soyliycrek eta

je1in iistiindeki bilytik kolleksiyonu 
kaparak agti? Gozleri fal ta~ gibi 
f1rlarn1~: 

- i9te .. i~te .. i~te bizde bas1lan ilk 
pul.. i~tc ilk pul.. 

Dlyorum ya size ... Ahmed Namlgm 
elinde dilnyanm en biiyilk hazinesi 
var.. fakat o bunun fnrkmda degil .. 
soylfiyorum ya size .. 

~akir Narmk boyle soyliyerek k1y
metli pulun bulundugu kolleksiyon 
sahif esini koparcb. Sonra sarho~uk
tan sallana sallana: 

- Ne olur? dedi, bayan Nazende ... 
:?imdi bu pulu Ahmed Nam1ktan is
tesem diinyada bana vermez .. bu pu
lu bana versenize .. 

Diinyanm en mesud adami o za
man ben olacag1m .. 

Nazende bir sinir buhram it;.inde: 
- Rica ederim .. dedi, ahmz istccli-

giniz pulu .. 
~akir Tevfik: 
- Mersi.. mersi .. 
Diycrek pul elinde sallana sallana 

kap1dan ~lktJ, gitti. 
(Bir yildiz) 

dagmda da ispanyol f edailcrinin do
l~tigi gori.ililyordu. 

Garnatayi muhasaradan ancak 
milsli.imanlann birle~esi kurtara
bilirdi. 

t~te Sitti Ay~ Garnatada bunu te
rnine ~ah~1yordu. Zaten ispanya Iu·ah 
Ferdinand1 yildJran ve dil~'ilndiiren 
de bu kadmm azm ve scbati degil 
miydi? 

Ferdinand kag kenc sernskcrine 
~ sozleri soylcmi9ti: 

c- Barbi cabuk bitirmek i~in, ka
leyi i~nden f ethetmek ve sultanm 
anasm1 ortadan kaldmnak lazimchr!, 

Valde sultam ortadan kald1rmak.. 
Fakat, bu o kadar kolay bir i~ dc

gildi. Sitti Ay~e aktll1 oldugu kadar da 
zek.i, anlay1~h ve korumnasm1 bilen, 
tehlikeyi vaktlnde goren bir kadm
d1. El altmdan kcndisinin canma Io
yilmak i¢n gizli tedbirler ahnchgm1 
sezmi~, hat.ta bwm oglunun agzm
dan bile i~itmi9ti. 

O gece, Sitti Ay~e, kcndisine sad1k 
kalan pehlivan yap1h u~agile Yu~m
fun evlne gittigi zaman gokyiizu bu
Iuthydi. Muhasara rniinasebetile b~
tan ba~a i~ksiz kalan 1?Chir sokakla
rmda gili;lilkle dola~abiliyordu. Or
tahg1 korkung bir karanhk sanm~h. 

Yusuf Hayyatm evinde toplanan 
vatansavcrler o gece sultan Ebu Ab
dullah hakklnda ~ok mi.ihim karar-

BULMACAMIZ 
21 te~rinisani 936 cumartcsi 

tstanbul - Ogle ne~riyati: 12,30 
Plakla TUrk musikisi, 12,50 Havadis, 7 

13,05 Plakla hafif miizik, 13,25-14 Muh- , 
tell! plak ne~riyati. 

Ak~am ne~riyat1: 18,30 Plakla dans 
musikisi, 19,30 Dyalog: Bedia ve Vasfi 
Riza tarafmdan, 20 Cerna! Kllmll ve 
arkad~lan tarafmdan Tilrk musikisi 
ve halk ~arkllan, 20,30 Milzeyyen ve 
arkad~lan tarafmdan Tilrk musikisi 
ve balk ~arkllari, 21 Orkestra, 1- Fu
cik: (Marinarella) uvertiir, 2- Lanner: 
(Hofball-Tanze) vals, 3- Vidal: (La 
Burgonde), 4. Delibes: (Slav halk me
lodisi ve viyasyon) Nopelya balesinden, 
5- Rubinstein: (Damon) operasmdan 
par~alar, 22 PH1kla sololar, 22130 Ha-
vadis, 23 Son. · 

22 T~rinisani 936 Pazar 
istanbul - Ogle ne~riyati: 12,30 

Plakla Tilrk musikisi. 12,50 Havadis. 
13,5 Plakla hafif milzik. 13,25 - 14 
Muhtelif plak ne~riyati. 
~am nc~riyati: 18,30 Plakla dans 

musikisi. 19,30 Konfcrans: Suat Dcv
rl~ tarafmdan. 20 Belma ve arkada1-
Iar1 tarafmdan Tilrk musikisi ve Halk 
~arkllar1. 20,30 Hadi ve arkad~lru'l 
tarafmdan Tiirk musikisi ve Halk 
~kllan. 21 Orkcstra. 1 - Mozart: 
(Titus) uvertiir. 2 - Heydn: (Askeri 
senfoniden Montie) 3 - Fietre Icca
telli: (Viyolonsel ve piyano) Dav. Zir
l:in t&.rufmdan. 4 - Lehar: (~en dul) 
operetinden parc;alar. 22 Plakla solo
lar. 22,30 Ajans ve borsa haberleri. 
23 SON. 

Nobetc;i eczaneler 
Bu ak$am nobetqi eczaneler ~n

lardir: 
~~li: Pangaltida Nargileciyan, 

Taksim: Limonciyan, Bcyoglu: 
1stiklfzl caddesinde Della Suda, 
Tepeba~nda Kinyoli, Galata: Ga
latada Hiiseyin Hiisnil., Kasimpa
~a: Mileyyed, Haskoy: Aseo, Emin
onii: Agop Minasyatz,, Heybeliada: 
Tomadis, Buyiikada: Merkez, Fa
tih: Sara<;11ancde ibrahim Halil, 
Karagiimriik: Ali Kemal Giindog
du, Bakirkliy: istipan, Sanyer: 
Asa/, Tarabya, Yenik(jy, Emir
gli.n, Rumelihisanndaki eczanc
ler, Aksaray: Cerrahpa~ada ~e
re/, Be$ikta~: Vidin., Kadikoy: 
SogiltW <;e$mede HuZUsi Osman, 
iskcle caddesinde Saadet, Uskii.
dar: Merkez, Fener: Balatta Hi.i
sameddin, Beyaad~ Asadoryan, 
Ki.i.~ii.kpa~r: Necati, Samatya: 
Yedikulede Teofilos, Alemdar: 
Cagaloglunda Abdiilkadir, ~eh
remini: Topkapida Nazzm. 

~----------------_) 
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Soldan saga: 

1 - <;i~ekten ¢~ege konan (7) 
2 - Telefon nidasi (3) iztirap (4)~ 
3 - Yoku~ (5) Beraber (2) 
4 - Yalon degil (4) 
5 - Arka (3) Avaz (4) 
6 - Sual (2) Bizi doguran (3) S1cak 
(3) . 
7 - Yemin (3) Vermek (3) 
8 - Yiizy1l (4) 
9 - Y~ (5) i~mcnin aksi <emrl 
hazir~ (2) 

10 - Kalbur (4) Misafir (5) 

Yukarda-::. a~afji : 

1 - Karm1zin anas1 (7) igmenin 
aksi (2) 
2 - Azamzdan biri (2) fiiirnal geyigi 
(3) Klrmm "' 
3 - Sopa (5) Katre (4) 
4 - Seyrek degil (3) 
5 - Fenallk g~e (9) 
7 - Qok zengin adarn (5) Nida col
maz> (2) 
8 - Goriinti~te (7) 
9 - ~ah~kan (7) 

10 - Bir kumar oyunu (6) Beyaz (2) 

GEQEN BULMACANiN !/ALLI 

Soldan saga 1 - <;ig' - Beyza 2 - An
A t 3 - ACJbadem 4 - Velut - Kafa 5 -
Ac1kh - Tac - Ni - Su - Bela 7 - Ak
raba - Ma 8 - Ab - Ki 9 - Okul - Ayar 
10 - Allk - iyi. 

Yukardan ~ 1 - Avanak 2 - !n
cecik - 01 3 - Ill - Rakl 4 - Abuksabuk 
5 - Matlub 7 - Elek - Tay 8 - Matern -
Yi 9 - Za - Falaka 10 - Atmaca - iri. 

Sat1l1k k1ymetli 
kiitiiphane 

Frnns1zca iktisadi ve mali en 
eaasl1 vc miihim cscrlerden ve mec· 
mua kollckaiyonlanndan miirckkcp 

luymetli bir kiitiiphanc sahhktir. 
Alakadarlar1n (Akpm) ilan me

murluguna miiracantlnn. Telcfon: 
24240. 

Cemal Nadir ---. -----------• 

' 

Karikatur Albumo 
Mevcudu tiikenen « Cemal Nadir 

Karikatiir Albiimii » tekrar basila-
rak sab~ cikanlm1.$llr. Muallim 
Ahmed H2lit kitaphanesinde bulunur. 

Fiati 50 kuru~tur. 

Jar vermege hazirlanm1~ardl. 
Sitti Ay~e: 
- Mcmleketin kurtulmas1 icm, 

oglumun aleyhinde verllecek biiti..in 
kararlru·n i~tirak ediyo111m. 

Demi~ti. Valde sultanm bu soztin
den de anla?11Iyordu ki, yalmz mem
lcketini di.i~ilnen bu biiyilk mi.isHi
man kadm1 oglunun bli.imi.ine bile 
razi olacaktI. 

Yusuf Hayyat o geceki toplantiya 
riyasct ediyordu .. evinin zemin kat.m
dan ~g1ya merdivenle inilen evin 
geni~ ve derin erzak anbannda onbc~ 
ki~i b~ b~a vermi~ti. 

ihtilalcilerin aralannda Sitti Ay~e 
ilc Yusufun kansmdan ba~ka kadm 
yoktu. Eger Ebu Abdullahl tahtlndan 
dil~rmege muvaffak olurlarsn, yeri
ne cnaibei saltanab olarak valde sul
tan g~rilecekti. 

Toplanbda ilk once buna karar 
verm~erdi. Bundan sonra, kaledeki 
muhafizlan clde etmek meselesi ge
liyordu. Bu mescle de birincisi ka.dar 
miihimdi. Qilnkii Ebu Abdullahm 
adamlan her gtin kalcye giderck 
muhaf1zlann zihnini celmege <;all~

yorlard1. Askcrin ~ehrl d~mana tes
llin fikrinl tai.;1mad1g1 muhakkakt1. 
Fakat, boyle giderse nihayet asker 
de usanm1~ bir halde, gtin'i.in birinde 
ellerindeki silflhlan yere ~arparak 
geri ~ekilecek ve i.;ehir kap1lan dll.r 

o~.:~!1;~: u~;~~a I 
rekirdag iskelesinde kirahk yen! 
dcpo, magaza \'C yahut fabrika 
icin elveri<~lidir. - Telf. 20483 

mana a~1hverecekU. 
Yusuf Hayyat ve Sitti Ay~e en ziya

de bu ihtirnali d~ilnerek, kale mii
dafilerinin biran cvvel elde cdilmesi
ni ileri silrdiiler: 

- Asker bizlmlc beraber olunca, 
saraydan gelen tehlike yan yanya 
kii~lilmti~ dernektir. 

Dcdiler. Ger~l kale miidafilerini 
eldc etmekle ~chrin miidafaas1 ~ir 

muddct daha uzayabilirdi. Fakat, 
iklnci bil' tehlike daha vardJ ki, o da 
halk ve asker iizerinde daima teh
didkar bir vazJyet alan saray muha
f1zlanyd1. Yani sultan Ebu Abdulla
lun hassa alay1 .. 

Zaten biltiin Gamatahlan yildJ
ran da bu .alay degi1 rniydi? 

Sultanm gi.J.vendigi blr kuvvet var
sa, o da kendi maiyet askerleriydi. 

Hassa alaymda iki bin ki¢den f az
Ja zirhl1, kargill asker vardJ. Bunla
nn yansmdan ~ogu atl1ydt. Ath mai
yct askerleli sokaga ~1kbgi zaman 
herkes korkudan titrer, ko~e bucak 
ka~aga ba~arcb. 

Hassa alay1 son giinlerde '9ehir 
itlndc soygunculuga da; b~am1~b. 
Saraym erzak anban ~oktan ~al
rru~tt. Fakat, hassa askerleri zengin· 
lcrin anbarlanm basmakta ~ok ma
hir kimselerdi. 

Sitti Ay~e: 
:<Arkas1 var) 
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V ah$i hayvanlar 
ne yer? 

Buraya bir at c~mbaz1 gelmii;;ti. 
Bir ara oyunlanm kesti. Bunun tize
rine cambazhanenin sahibi: 

- Hayvanlar a~ kallyor, ~ehre hil
cum edecek dedi. 

At cambazlarmda veya hayvanat 
b::thc;elerindcki vah~i hayvanlar ne
ler yer bilir misiniz? 

Bir fok ballg1 gilnde otuz kilo kii
gi.ik ballk yer. Ballklru:m da taze ol
mas1 ~arttll". 

Pengucnlerlc kil<;ilk timsahlar 
gi.inde 4 kilo palamut veya torik yer
lcr. 

Maymunlar her ~ey yer. Fakat on
lara bilhassa yemi~ ve zarzavat verir· 
Icr. i:c;Ierinde giinde on on be:;; muz 
jiyenler vardir. 

Y1lanlar ayda bir kere kannlanm 
doyururlar, deri degi1?tirirken yemek 
yerler. Yemekleri canh bil" tav~ndlr. 

Aslanlarla kaplanlar giinde bir ogiin 
ycrler. Yemekleri on kilo et, sekiz ki
lo stittiir, c;iy silt ic;erler. 

Filler Saman ve yulaf yerler. Mik
tan gilnde kirk kilodur. Rivoserposun 
en c;ok sevdigi yiyecek tahta tala91-
d.tr. 

AK$A1'f 
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Papatya neden sarard1 ? 
Bayan Papatya, yaprak fistanile I - ~u deftere bakm1z, her tarafm

ye9illiklerde biiyiiyen papatya, her J da s1f1r ... Arna sizin neniz var? .. ~ok 
l'}eyi kendine derd ederdi; hele 9ocuk- sararrru9sm1z. 
larma oyle kizar, oyle ofkelenirdi ki... - Uzilli.iyorum da ... 
Ama bayan Papatyanm <;ocuklan da Sonra k1z1ru paylad1: 
ele avuca s1gmaz afacanlardandi. - Karde$inle oymyacagma ~ ko-

Bir tanesi mektepte tenbellikten ~ede k1m1ldamadan dur, cezal1sm ... 
ba$ka bir ~ey yapm1yordu. Bir tanesi Buna kardc9i klzdi. Oyruyacak kim-
de hem yalanc1 hem ac;gozltiydii. Bir sesi kalmam1~ti. B~lach tepinip ag-
ugiinclisii inat91ydi. Dordlincilsii ser- Iamaga: 
seriydi. - Ag·llyacag1m ~te... Bag1raca-

Be9incisi, ince, zay1f, kambur, bi- gim i~te ... 
gare bir papatyac1kti. Annesi onu ~ok Bunun tizcrine zay1f papatya has-
scviyordu, onun giirbiiz olmasma ta dil9til. Hara1·eti vardI. Anasma oy-
ugra-?Iyordu. Arna havalar kurak gi- le iyi bakti, t:iyle iyi bakt1 ki iyilel'}ti. 
dcrse ne yapabilirdi? Bu s1rada da yagmur ba9ladI. E~-

Bir giln scrseri: vela yaval? yagd1, sonra luzlandi. Ba-
- Susadlm, dedi, bakahm etrafta yan Papatya korktu: 

bir damla su bulabilir miyim? - ~imdi de bogulacak miyiz? .. 
Yolda oyle :;;eyler gordil ki su ara- Oyla korktu, oyle korktu ki sanhga 

dlgmi unuttu: yakalandI.-iKom~ulan ona ac1d1Iar: I 
- Vah vah .. ~ocuklarmm derdin-

- i~te bir hendek, hele obur tara- den sanllk oldu zavallI!.. 
fa atllyayim. · · Oh, bu gOlgelik ne gii- Bu hastahgm dcvas1 yoktu. Bayan 
zel!.. Kocaman orman... t d k kt Papa ya sarar 1, sari alaca 1. 

Ona orman gibi gortinen bu· barn- Arkada~lan: 
ya tarlas1ydI. Papatya gii~ bela yolu
nu buldu. -Evine gidince annesinin 
boynuna sanldI: 

- Ne kadar sararnussm? , 
- Tabii, seni merak ettim. 
Ertesi gtinii oku l ogretmeni kap1yi 

~aldl: 

Bu resme bmnunuzu bir santim 
kadar yakla~tmruz, ve oyle balomz, 
yddlzm bo~ degirmiye girdigtnl 
goriirstini.iz. 

Bu resmi kahn bir kagid iizerine 
yap1~brmiz. Beyaz kalan yerleri ke
siniz. Noktall yerleri alt tarafa ~iz
gili yerleri aksi tarafa dogru bti.kil
nliz. 

A - A run, B - B nin, C-C nin, D-D 
nin, E - E nin, F - F in E - G nin tis
tline gelsin. H nm m;larm1 gozlerin 
altma yap19tmniz. Hortumu k1vmmz. 
Glizel, kilgilk bir filina olur. 

- Sen artik Papatya olamazsm, 
dediler, ~ok sarism, sari pa.patyasm. 
Bundan sonra scnin ad1ru nersis 
koyduk! .. 

i~te papatya boyle sarardl ve o 
giinden sonra bah9elerimizde nersis
ler a~maga ba9ladi. 

Sona kadar gayret 
laz1m 

iki ki.ic;tik yaramaz sic;an bir giin 
bir silt ~anagina dti9tiller. 

Biri inansi.zd1, gayreti c;abuk kesi
lirdi. Qanaga dti~cr di.i.~mez kendini 
koyuverdi, gozlerini kapadI: 

- Artlk kurtulu~ yok dedi, olti-

Sahiden de oldu, siitte boguldu. 
Oteki inanl1ydI. Kendini kaybet

medi, olecegine kail olrnadl: 
- Hayir dedi, ben ya~mak istiyo

rum, ha~tta, gi.izel diinyada,n ayr1l
mak istemiyorum, olmiyecegim. 

Ve deprenmege, g1rpmmaga bru;;la
d1. 

Oyle deprendi, oyle c;1rpmd1 ki silt 
yag oldu. Kiic;iik s1c;an hemen yagm 
iisti.ine glkt1, oradan masanm iizeri
ne atiadI, ko~a ko~a deligine girdi, 
oliimden kurtuldu ... 
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e 
lalm: ------

C6zllmU: -----~
· Tarih 21 - Te~rinisani 1936 

7 Harm bir yerim 
1, 4, 5, 2 im cb1~ab tir. 5, I , 7, 4 fun 

ate~ tutacak alettir. 5, 6, 7 im mazii 
naklidir. 

• •• 
Bilmecemizi dogru halledcnlerden 

birinciyc: Qalar sa::i.t, ikinciye: Per
ger tak1m1. iicri.inciiyc: Pcnbe ma~
hhh hanun es~ri. aynca 200 kartimi
ze muhteHf h2d:yelcr vcl"ilecektir. 

Miki fare 
Sinemanm canh resimlerinde gti

lerek, eglenerek seyrettiginiz Mi
ki Fareyi mecmualar da resimlerini 
yaparak herkese sevdirdi. 

Bugiin artlk Miki Fare tarihe mal 
oluyor. Resimde gordilgliniiz Miki, 
balmumundan yap1Im1~t1r. 

Piyano ~al1yor. Miki Farenin bu 
balmu.mu heykelini, Londranm mel?
hur Tasso mtizesine koydular. 0 mu
zede dtinyarun rne~hur simalarmm 
balmumund:in heykelleri vardir. 

Eski b inala r 

Macaristanm bir ~ok ~ehirlerinde 
eski zaman mimarisilc yap1lmI~ oaln 
binalar hala yepyeni durur. Resmi
mizde Macaristamn 9imalindeki ku
leli evlerden birlni gori.iyorsunuz. 

Madagaskarda 
<;ardak iistilne kurulmu~ olan bu 

kultibeyi an kovam falan sanmaym, 
bu Madagaskarda baz1 kimselerin 
oturduklan evdir. 

Biiyiik adarun yal~m kayallklarm
da, oturmak mecburiyetinde olan 
koyli.iler vah~i hayvanlardan korun
mak igin, evlerini boyle gardaklara 
kurarlar. 

I Kitap kazananlar I 
19 eylO.l 1936 

tarihli bilmece
mizi dogru halle
denlerden Trab
zon erkek lisesi 
talebcsi 518 nu
marall Billend, 
u~uncil hediye
miz olan «Dev
ier kaldmm1» 
eserini 
m1~tlr. 

kazan-
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Stratosfer 

:i:spanyol Emilio Herrera. Sovyet 
Prokoviev1 Kont Teklerzieli, Ameri
kall Setle ile Fordncy, bunlarm hep
si Stratosfere balon yollamagi tecrti
be ettiler. 

Son zamanlarda Va9ingtondaki 
Franklen enstitlisi.i profest:irlerinden 
H. Johnson, boyle blr balon yapt1. 

Bu rcsmini gordligiinliz balondur. 
Sellofandan yapllrrn-?tll". Balonda 
telsiz cihaz1 ile c;1ktig1 yliksekligi kay
dedecek alet vard1r. 

Balon 20.000 metreye kadar ytik
selmi?tir. Ince, Stratosfere ait onernli 
maltlmat elde edilmi~tir. 

Napotyon aktor 

Napolyon Elb adasmdan dondilk
ten sonra herkesten evvel me~hur 

::iktor Talma ile goril~tii. Onu gt:irtir 
gormez dedi ki: 

- $atobrian bana imparator rolti 
oynamak i9in ders verdig!nizi soylli
yor. Bunu iltifat s1yanm: i:tiraf edi
niz ki rolilmil iyi yaptim! .. 

Tabiat 

Tabiat c;ok kere heykeltra~tir. i:~te 
resmimizde gordtigilni.iz kaya, insan 
eli dokunmadan bir kt:ipek kafas1 ~ek
lini alm1~tir. 

I s Kart biriktirenler I 

Le mi Feriha Fahri 
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Galatasarayl1lar1n Cay1 
22 te~rinisani 936 tarihine tesadiif eden pazar giinii saat S de 

Tokathyan salonlarmda verilecektir. 
Umum Galatasarayhlarla Galatasaray1 sevenlerin Cemiyetten dave· 

tiyelerini ahp te§rif etmeleri rica olunur. 

Beyoglu lstikli.l Caddesi No. 365 (Karlman kar§ismda) ~ 

OSTAND 
Kahve - Lokantas1 ACILMl~TIR. 

Orkestra ve caz : Kafkasyah Mehmed ldaresinde 
1..okanta : Biiyiikada Yat Klup Restoratorii Apergi Andon idaresinde 
Hergiin oA-le ve akpm T abldot ve alakart yemeklerde temizlik ve 

ehveniyet, Cumartesi, Pazar ve Bayram giinleri dansh ~ay diiA"iin 
ve hususl ziyafetler i~n ayn salonlar. Telefon: -43083 

T(DAVOLDtN ~(i'iLE:N PAQANIZ 1-H<;~iQ 
Cl~[TL~ SIZi il~RL~TM~Z. 

ONU BANl(AYA YATl~INIZ 
ll-IE:l2 TOl2LO iZAl-4ATI Gi§ELE~IMiZO(N ALINIZ 

I · I Istanbul beledlyesl 11an1ar1 I · I 
Y eni hil i~in ahnacak Motopomp 
tmar tubeai i~in liizumu olan lOSX 
10 boyunda kapakh 100 lane mu· 
kavva boru ile 20 lane yedek ka· 
pak. 
Veznecilerde kuyucu Murat pafa 
medreaesinin tamiri 
Fatih garaj1nda bulunan 136 1ay1b 
kamyona lizim olan 51 kalem mal-

Muhammen bedeli 
345,28 

70 

236 

1lk teminab 
25,90 

5,25 

17,70 

zeme. 121,61 9,12 
Mezarhklar miidiirliiguniin Ill No. 
lu cenaze otomobilinin tamiri ~in 
liizumu olan 36 kalem malzeme 49,05 3,68 
Karaaga~ miieaaesab i~in ba1br1la· 
cak matbu evrak. 200 15 
Mezarhklar miidiirliigiiniin Ill No. 
lu cenaze otomobiline liz1m olan · 
yedek par~a 105, 72 7,93 

Yukarda muhammen bedelleri yaz1h malzeme ahm1 ve tamirler 
ayr1 ayr1 pazarhga konulmutlard1r. $artnameleri enciimen kaleminde 
goriilebilir. !stekliler hizalarmda gosterilen ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 24/11/936 sah giinii saat 14 de daimi enciimende 
bulunmahd1rlar. (B.) (3122) 

Pek miisald bir f1rsat 
Tesisat malzemeai anbar1m1zm liiv1ndan dolay1 fazla mikdarda 

elektrik motorleri taltleri ile havagaz1 teahin aletleri (gaziyator ve 
teshin sobalan) pek miisaid fiyatlar ile satilacaktir. Yap1lacak mii
racaatlara memnuniyetle muf aseal cevaplar verilecektir. 
Ankara Elektrik ve Havagaz1 T. A. ~· 

Deniz Levaz1m Sat1nalma Komisyonu ilanlar1 
Marmara Ossiibahri aabnalma komisyonundan: 
Cinai Kilosu Tahmin Bd. M. Teminab Ibale giinii aaati 

AK,AM 

YEN1 NESR1YAT: 

HAV +cJUK VE SPOR 

llk kadm hava ~ehidi Eribe ii;in Ba§· 
bakan lsmet f noniiniin yazd1klan bir 
yaz1dan husu i bir kiymet alan ( 1 79) 
numarah Havacihk . ve Sporu biitiin 
okullanm1za iavsiye edcriz. Bu say1da
ki yaz1lann ba§hcalan §Unlardir: ismet 
lnonu - Server Ziya Giirevin, Eribe -
Beh~et Kami <;alar. Ilk Hava 1ehidi 
Turk km - t}hidin Daver Eribe Ekrem 
Ta1u, Goklerimizin ~ocuklanna selam, 
General Aydeman ve arkadatlan • S. 
Z. Gi.irevin. 

I Uzun k1~ gecelerinin en rahat, en 
I f aydall ve en ucuz eUlencesi ... 

Istanbul Harici Askeri 
KIT AA Tl ILANLARI 

$artnamesindeki deiitiklik do
layuile 30000 metre tayyare kanat 

bezi ile 65600 metre tayyare kanat 
teridi yeniden kapah zarfla eksilt
meye konmuttur. Tahmin edilen be
deli 25500 lira olup ilk teminat pa
ras1 1912 lira SO kul'llf.lur. lhaleai 

24/lkinci tefrin/936 sah giinii sa- ( 
at 15 dedir. ~artnamesini 128 ku- I 
rut mukabilinde sabnalma komia- ~ 
yonundan bizzat muracaat edilerek ' 
alm1r. Muhabere ile f&rtname gon- ~ 
derilmez. Ekailtmeye gireceklerin 

kanuni teminat ve 2490 1ay1h kanu
nun 23 ilncii maddesinde yaz1h bel
gelerle M. M. V. 1abnalma komit

yonuna ihale giinii ve aaatinden 
en az bir 1aat evveline kadar tek-

lif mektuplarm1 vermit bulunma-

lar1. ( 448) ( 2725) 

* Kapah zarfla 2500 adet pik bo
ru ahnacaktir. Tutari 10,000 lira
dir. Uk teminab 750 liradir. ~art
name ve niimunesi her giin Tiim 
aatmalma komisyonunda goriilebi
lir. lhalesi 11/Birinci kanun/936 
cuma giinii saat 15 dedir. lstekli
ler kanunun 2, 3 iincii maddelerin
deki veaaik ve teminatla belli sun 
ve aaatten bir •aat evvel teklif 
mektuplar1m Kirklarelinde satmal
ma komisyonuna vermeleri 

(492) (3112) 

* . 1 221 ton unun ek1iltmes1 yap1 m1t-
1a da pahah goriildiigiinden iha
le giinii 1/12/936 aah giiniine uza-

{ 

AK$AM NE$R1YATI 
-

"' lskontolu Sata' Llstesi 

No.' _, 
1 Ku~ilk tlanlar 
2 K1v1rclk Pa~a 
3 Deli 
4 ,Yab <;apkm1 
5 Bu Perdenin Arkasmda, 

Kurut 

75 
75 
30 
30 
~ 

6 DilAUn Gecesi \oo 
7 Sumer Km 125 
8 Asyadan Bir Giine~ Do~yorJ 'so 
9 bipsiz Kuyu._ 25 

10 Kadm Asker Olursa 50 
I 

11 Pembe Ma~lahh Hamm ,10 
12 Pembe Pirlanta• 25 
14 1ki cinayet ·gecesi' 25 
15 1talyadan Amerikaya nas11' 

U~tular 35 
16 1Ikmektepler !~in Yardunc1 

Tarih Hulasas1 10 
17 lttihat ve Tcrakki Tarihinde 

Esrar Pcrdesi 150 
18 Karacaahmcdin esran 25 
19 1Arzm Merkezine Seyahat 

1

25 
20 'Don Ki~ot 25 
21 Karde~ katili 25 
22 Hayvanlar Aleml 150 
23 Sincma Y1ld1zlari 100 
24 Bir kadm ge~ti 20 
25 1stanbuldan Londraya ~ileple 

bir yolculuk '15 
26 Neredcn geliyoruz ,4-0 
27 !stiklal Sava,1 Nasll Oldu 80 
28·33 Arsen Lilpen (Bir ·cildi) 'eo 
34 Tarih 6greniyorum 30 
35 'cografyada tlk Adun 50 
36 <;ocuklara Cojrafya K1raatleri 50 
37 Fazal Ahrnet 80 
38 pcvler Kaldmrn1 \'15 
39 A~k P'irtmas1 50 
40 Yeryiizil Gokyilzil 150 
41 Ciicelcr ve Devler memleke-

tinde Giilliverin Seyahatlerl '15 
42 Edebi Hahralar 60 
43 Bir4':rurk Kmmn Amerika 

Yolculu~ 

AK~AM okuyuculaMna 
mahsus Yo 20 .. 

ISKONTO KUPONU 

75 

Bu kuponu kesip •Alqam Matbaas1 
Kitap Servisine• getirir veya gonde
rirseniz, yukandaki listede beleJlece
liniz kitaplarm fiatmdan.size. yilzde 
~ iskonto yap1lacaktir. 

' 

Hie; ~Qphesiz soba 
ba~1nda sevdiginiz 
bir ki~f okumakt1r! 

• 
Ai<$AM 
nefrlyat1 aras1nda 
ma/Omat1n1z1 art1-
racak gDzel eser
ler, merak/1 roman
lar, ~11yahat hat1ra
lar1 bu/a blllrslnlz. 

• 
6 ciltlik 

ARSEN 
LlJPEN 

serisi sizi bUtUn 
blr kt$ en merakh 

maceralarla 
eglendirirl 

• 
AK$AM 

KE,BiY .&.TIKI 
aynl t•raitle 

MUALLIM HALIT 
KIT APHANESI nde 

de bulabilirsiniz. 

tstanbul • Ankara eadded 

blmitbr. lateklilerin bell~ giinde -D FAHRI CELAL•ililiiliiliillilliliiiliillillillillil-. 
Amaaya Sabnalma kom11yonuna ~ r. J BAKKA KOMERCiYALE 
gelmeleri. (490 (3113) Sinir ~~stahkla!• v_e kekeleme l"TALYANA 

tedavts1 her gun u~ten sonra * Ca~alo~lu, Halk F1rkas1 kar~1s1, Zorlu Sermayesi Liret 700,000,000 
352 ton arpa kapah zarfla 2/12/ apartaman No. 2 Tel. 20785- lhtiyat ak~esi Liret 145,769,054,50 

936 pazartesi giinii saat 11 de Sam- -------------.. Merk.ed ldare: MILANO 
1unda Tiimen aatmalma komisyo
nunda eksiltmesi yapilacaktir. Tah
min bedeli 15840 lirad1r. Teminab 
1188 lirad1r. $artnamesi Samsun
da komisyonda goriilebilir. lstekli
lerin kanuni vesikalarile teklif 
mektuplarm1 ihale aaatinden bir 
1aat evvel komi1yona vermeleri. 

(493) (3110) 

* 350,000 kilo f abrika unu kapah 
zarfla miinakasaya konmuftur. 
Tahmin bedeli 47250 lira ilk temi
nab 3543 Jira 75 kurutlur. lhalesi 
10/Birinci kinun/936 pertembe 
giinii aaat 15 dedir. ~artnameyi 
gormek isteyenlerin Erzurumda 
Askeri 1at1nalma komisyonuna her 
giin miiracaatlar1n1n miinakaaaya 
ittirak edeceklerin ihale saatinden 
bir saat evveline kadar kapah zarf
lann1 komisyon reialigine vermif 
veya poata ile gondermit bulunma· 
lar1. ( 494) ( 3111 ) 

Dr. FETH I 
LABORATUV ARI 
CERRAHPA$A HASTANESI 

BAKTERlYOLOCU 
Kan, idrar, balsam. cerabat. me.. 

vada pita sibi bbbi talililler •• Wlt8n 
biyolojik te.mtill• pyet clikkatle 
yapahr. 
Beyoglu : Taksime giderken Me,elilc 
aokagt Ferah eparhmam Tel. 40534 

Selanik Bankasi 
Te1is taribi: 1888 - -idare merkezi : 

iSTANBUL ( Balata) 
Turkiye 1ubeleri: 

ISTANBUL, (Galata, Yenicami) 
IZMIR, MERSIN 
ADANA Blirosu 

Yunanistan 1ubeleri: 

SELANlK, A T1NA, PIRE 

ltalya?Jm ba~hca 1ehirlerinde 
$UBELERi 

lngiltcre, lsvic;re, Avusturya, Maca
ristan, Yugoslavya, Romanya, Bul
garistan, Mts1r, Amerilta Cemahiri 
Miittehi'9i, Brezilya. $iii, Uruguay, 

Arjalt~au, Ekvator vo 
KOlumbiyada 
Atilyasyonlar 

lsTA BOL $UBE MERKEZl 
Galata VoyYoda caddesi Karakoy 
Palas (Telef. 44841 2 3 4/5) 

$chir dahilindeki acenteler: 
lstanbulda: Alalemciyan hamnda 

Telef. 22900 /3 11 12 15 Beyog
lunda: lstiklal caddesi T clef. 41046 

iZMIRDE $UBE 

Acele sat1hk hane 
Kad1koyiinde Bahariye caddesinde 

Sokulu aokaimda bir numarali hane aa

talaktu. lki taraft cadde ve geni§ bah~csi 
ve on iki odas1 vardir. 25 11 936 ya 

kadar miiracaat. 

Dr. Hafiz Cemal 
Lira Ku. Lira Ku. 

Ekmek 475,000 47500 00 3562 25 23/ikincitetrin/93615 .---A c E L e--... Her tUrlO Banka muamellt1 (LOKMAN HEKlM) 

Dahiliye miitehassas1 
Bulgur 54,000 7020 00 526 50 24/lkincitetrin/936 15 Bi R BA y AN 0 AK Ti L 0 

Yukarda cinsi; miktar ve tahmini bedelleri yaz1h ekmek ve Bulgur A R A N I y 0 R 
kapah zarf uauliyle aabn ahnacaktir. Ekmek f&rtnamesi 2 lira bedel 
mukabilinde ve Bulgurun bedelsiz olarak komiayonumuzdan ve Istan
bul deniz levaz1m aallnalma komisyonundan ahnabilir. lateklilerin ka
nuni veaikalarile birlikte teklif mektuplar1m muayyen ,Un ve 1aatten 
bir aaat evveline kadar komiayona vcrme!e:-i ve bu aaatten 1onra mek· 

Tiirk~eyi, ara~a ve Utince harf
lerle bilecek ve makinede siir'atJe 
yazacak. Adres : Taksim meyda
nmda Istanbul EmJak $irketi bina
aanda 4, 5, 6 numarab ticarethane e 

Kirahk kasalar 

Zayi - Seyriiseferden ald1g1m ara
bac1hk ehliyetim ve beraberinde Bey
oglu ni.ifus memurlugundan alman nii
fus tezkercm kaybolmu§tur. Y enilerini 

Pazardan ba§ka giinlerde ogleden 
sonra saat (2,5 tan 6 (Ya) kadar lstan
bulda Divanyolunda ( 1 04) numarah 
hususi kabinesinde hastalanm kabul 
eder. Sah, cumartesi giinleri sabah 
«9,S • 12> silatleri hakiki f1karaya mah
sustur. Herkesin haline gore muamelo 
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~:~.~~ SALiH NECATi d:n ahmz. Rei;eteJeriniz buyiik bir 

dikkat, c:ddi bir istikametlc hazirlamr /(cskin /(a§eleri Grip, nezlc, ~ ''e dii a~1lann1 muannit 
sanc1lan bir anda kcser. K1ymettar bir ila~hr. 

. . . ~· PERLOOENT.. dis macununu . . 
terclh edeceksinlz, 

zira a~mn bilcOmle ~eraitl s1hhiyesinl' 
haiz olan bu macun di~lerl (:Dr0mekten1 

korur, di~ etlerinl kuvvetlepdirir, .. naf esl
1 

serinletlr 've lnsan1n g6r0n0~ - efeslnl 
artrr1r. 

-·-~ ve~·PElllOPENT·t -~ ~4.((. 4u. 
~ o&i..t. ~ ~ ~~ 

<;anakkale Yilayetinden : 
Go~men evleri i~in on bin metre mikab mamul ~atihk ve dotemelik 

1t:ereste pazarl1kla satm almac.aktir. Bu kercsteler vilayetin Anadolu 
ynkas1ndaki i5kelelerdc depo edilecektir. Bu miktar kerestenin 2610 
metre mikab1 4X8X8 ve 1670 metre mikab1 3,5 X 8X4 ve 3390 metre 
1nikab1 4Xl2X8 ve 1100 metre mikab1 do,emelik olarak 4 boy 12 san
tim en ve 18 milimetre kahnhgmda ve 140 metre mikab1 3, 5X4X28 
Ne 1090 metre mikab1 da 12 rnilim kalmhk ve 24 milim geni~.likte ~Ila 
olarak imal edilecektir. C1tahk kerestenin beher metre mikab1 yine bu 
iskelelerde teslim (lartile on iki bu~uk ~1ta ve dofernenin beher metre 
tnikab1 yine bu iskelelerde teslim on yedi hu~uk lira uzerinden fiyatl 
l:akarriir etrniftir. 

Pazarhk suretile almacak bu miktar kerestenin yiizde on bef hesa
bile teminah katiyeye raptedilecek ve bu kerestenin dort bin metre mi
i<ab1 May1s 937 nihayetine kadar ve iki bin metre mikab1 T emmuz 
937 nihayetinde bu iskelelerde depo edilmi~ bulunacakhr. Talip olan
larm yiizde on be' teminatlarile birlikte ikinci t~rinin 21 inci cu
martesi giinii saat onda Canakkale 'Jskan !komisyonuna miiracaat et-
melcri ilan olunur. (3030) 

Kad1koy Ak~am K1z Sanat Okulu 
Sat1nalma Komisyonundan: 

Kad1koy Akfam Kaz sanat okulunda yap1lacak mutfak tamirab ac;1k 
eksiltmeye konulmu,tur. 

1 - Eksiltme ve ihale Istanbul eski Duyunuumumiye hinas1 ya
nmda yiiksek okullar sayifmanhgmda kurulacak komisyonda 936 se
nesi birinci kanununun 3 iincu per,.embe giinii saat 15 de yap1lacaktir. 

2 - Kefif bedeli 1202 lira 83 kuru~tur. 
3 - Muvakknt garanti 90 lira 21 kuru~tur. 
4 - lstekliler kef.ifname, ,artname vesaireyi mektep idaresinde gO

rehilirler. 
5 - fsteklilerin 1000 - 1500 lirahk bu i~c benzer i, yaphgma dair 

Istanbul Na.fia MiidiirJiigunden alacag1 vesika ile ticaret -0das1nda ka
y1th olduguna dair ticaret ilmiihaberi ve ilk teminat makbuzlan ile 
belli giindc saat 14 de komisyona gelmeleri. (2997) 

Konya Daimi Enciimen Riyasetinden: 
Meir!elcet hastanesi kalorifer tesisatma aid projenin tanzimi iine 

ta lip ~1kmad1gmdan; diger mahallerdeki taliplcrin de Konyaya kadar 
gelmeleri masraf1 badi oldugundan arthrma ve eksiltme kanunun 46 
mer maddesinin (R) fikras1 mucibince bu itin Istanbul S1hhat ve f~
~imai Muavenet miidiirliigii dclaletiyle en ucuz fiyat teklif edene pa
zarltkla ihalcsi kararlafhnlm1f ve yap1l11cak teklif i.izerindcn teminat 
ak~as1 almmaSJ diifiiniilmii' oldugundan 2/12/936 ~rfamba giinii sa
ut ii~e kadar taliplerin bu miidiirli.ikteki fenni ~artname, iznhname ve 
planlar1 goriip kati teklif mektuplarm1 rnezkiir Istanbul S1hhat Mii-
diirliigti.ne vermeleri ilan olunur. (3094) 

r s1ndan: 
Boz rengind~ iki mili ·rihn11gmda 120 metro dovme kece sah!U almacak-

t1 ·. Verm g c talip olru.1lar nilmunelerile bernber ~g1daki adrese mili:ncaat 
etm lidir. 

Adrcs: Aluminyum Matra. Fnbrikasi. Karaagai;, istanbul. 

VENUS RUJU 
Kullanan dudaklarda~ ~ikan btt keli me bir ate,, damlas1 gibi yalue1 olur. 

Renklerin dudaklara cu ~ok uyan ve yara~m yalruz VENUS rujunda bulunur. 

Kullananlann hayret \"e takdirini kazanan c~siz V .EN tJ S 

rujunu muhakkalc tccrube euiniz . 

VERnEK SURETiLE BiR 
HAVAGAZI 5DF·HENL 
ALARAK EYiNiZi 
ASRILt«;iTiRiNiZ 

~ AZI 5DF·BENi 
'101 isTiKLAL CAD. vAaELi SATI~ 

BIRE, 
1000 

TARLADIR 

.... ,,_,,. --- ... _ 
• 

··' d. .. -
- •• .¢ ......... 

- · •. A'i~- l '"-: ... JJ! ..... ~" 
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Deniz yollar1 
1~LETMES1 

Acentelcri: - Karakoy - Kopruba~1 
Tel. 42862 - Sirkeci Muhiirdarzade 

~llm!m Han Tel: 22740 

TRABZON Postalari 
Pazar 16 da, Sah, c;ar,amba, 

Cuma 12 de 

IZMIR SOR' AT postas1 
Cumartesi 15 de. 

MERSIN postalan 
Sah, pertcmbe 10 da kalkarlar. 

Diger postalar 
Bartm - Cumartesi, ~artam• 
ba 18 de. 

lzmit - Pazar, aah, perfembe 
9,30 da 

Mudanya - Pazar, Sah, Per· 
tembe, Cuma 8,30 da. 

Band1rma - P.ertesi, Sah, 
{:artamba, Per~embe, C.ertesi 
20 de. 

Karabiga - Sah, cuma 19 da. 

Ayvahk - Sah ve cuma 19 da, 
salt postas1 gidit ve • donii'
te Lapseki ve Jmrozada ugrar. 

Trabzon ve Mersin postalan
na kalluf giinleri yiik almmaz. 

(3125) 

RO~'IANYA SEYU.iSEFAi~ iDARESt 
llnrckct cdecek vapurlar: 

Dacia vapuru 24 T. sani snh saat 
18 de (Pirc, Beyrut, Hayfa ve isken
dcriye)ye, Durostar vapuru 21 T.sani cu
ma snnt 12 de (Kostence, Sulina ve Ka
las) a. Berlin, Breslau, Dresden, Londra, 
Bruksel, l..nhiy.c, Lwaw '\'e V./ araza· 
wa j~in tcnzilath fiatlarla miittehit 
biletler verHir. Butiin Romanya, Polonya 
vc Tuna limanlar li~n ve Tiirk;ye • Ro· 
manya. hiikumetlcri arasmdaki itilaf mu· 
cibince mcrkczi ve farki Avrupa i~n 
tenz:.ila th fiyatlarla ~ay1 ticariye acvk 
ve nakledilir. Fazla tafsilat j~in Galata 
nhhmmda Merkcz R1ht1m hanmda k.Ain 
Istanbul umumi acentahgma miiracaat. 

Tclefon '44827 / 8 

Bu cazip tecrObeyi yap1niz 

PUDRALARI 
Di~lerinizle eziniz. 

• 

Milyonlarca kadm bu tecriibeyl 
yapmca hayran kallll.l~lardlr. Zi
ra; Ekseriya yiizdeki siyah nokta
lar, a~1k mesameler ve her nevi 
gayri saf maddeler, tane tane 
olmu~ adi bir pud~dan ileri gel
digini biliyorlar. Filhakika, bazi 
pudrnlar parmaklar arasmda tu
tulunca kadife gibi yumu~ak gO
riiniirsc de hakikattc kls1m kts1m 
taneli ve sert olur. Bunlar, gozii-

niizden ka~bilir. Fakat di~leri
nizle pekala hissedebilirsiniz. Bir 
par~ pudra allp d~leriniz ara
smda eziniz ~yet cilz'i blr tane
lik olsa derhal hissederslnlz. ~im
di de bu tecrilbeyi havalandml
lll.l~ yegftne pudra olan Tokalon 
pudrasile yap1ruz. Bu pudra yent 
vc imtiyazll bir usul dairesinde 
istihsal edilerek evvelkinden on 
defa daha ince ve daha hafi:r kll
maktadlr ve binaenaleyh cildi 
nazik mesameletini tahri~ eden 
tanelere tesadiif edilemez. Bu gi
bl taneli pudralardan saklrumz. 
ve yalruz havalandlrllm~ ve ga
rantili yegfi.nc pudra olan Toka
lon pudrasrm kullarumz. Terki
binde krem kopilgil bulundugu 
cihetle cildde uzun muddet sabit 
ka.l1r ve art1k parlayan burunla
ra nihayet verllmt~ti:-. Ve sik sik 

pudralanmaga ihtiya~ kalma~tir. 

AKSAM 

I lnhisarlar U. M'/1di1rlil.li1ntlen: I 
1 - 28/IX/936 tarihinde ibalesi yap1lmak iizere kapah zarf usuliy

le miinakasaya konulmuf olan 15000 lira muhammen bedelli beberi 
(3,500) litre hacminde 4 adet kanyak inbigi, eksiltme giinii isteklisi 
~1kmad1gmdan yeniden kapah zarfla ekailtmeye konulmuftur. 

II. - Eksiltme, 23/IX/936 tarihine raathyan pazarteai gunii saat 
15 de K.llbata,ta Levaz1m ve miibayaat fUbesindeki Ahm Komisyo
nunda yap1lacakbr. 

III. - ~artnnmeler paras1z sozii ge~en r;ubeden ahnacaktir. 
IV. - Eksiltmeye girmek isteyenlerin a.sgari bir hafta evvel fiats1z 

tekliflerini Miiskirat Fabrikalar fUbemize vermeleri ve eksiltmeden ev
vel tekliflerinin kabuliine dair veaika almalar1 laz1Dld1r. 

V. - Muvakkat teminat 1125 lirad1r. 
VI. - 1steklilerin yukanda tayin olunan giin ve saatte eksiltmeye 

girebilmeleri i~in laz1m gelen vesikalarla birlikte kapah zarflar1m sa· 
at on dorde kadar sozii ge~en komisyon reisine tcslim etmeleri laz1m-
dir. (1879) 

1 - idaremiz Tiitiin Enstitiisii tn fenni sartnamesi mucibince 600 
lira muhammen bedelli 10 kalem Meteorol~gya aleti pazarhkla satm 
ahnacaktir. 

2 - Pazarhk 5/1/937 tarihine rasthyan Sah giinii saat 15 de Knba
ta~.ta Levaz1m ve Mi.ibayaat ~ubesindeki ahm komisyonunda yap1lacak
hr. 

3 - ~artnameler paras1z olarak hergiin sozi.i ge~en ,ubeden alina
caktir. 

4 - fsteklilerin 'artnamede gosterilen esaslar1 ihtiva etmek iizere 
fiyats1z teldiflerini eksiltme giiniinden en ge~ on bet gun evvel fnhisar
lar Ziraat Fen ~ubesine vermeleri laz1md1r. 

5 - istcklilerin pazarltk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gii
venme para)ariyle birlikte ad1 ge~en komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(3102) 

* 1 - ~artnamesi mucibince rnuhtelif renkte ve 90Xl00 eb'ad1nda 
29500 yaprak Sellofan kag1d1 pazarh1da calm ahnacakhr. 

2 - Pazarhk, 8/12/936 tarihine rasthyan sah giinii saat 15 de Ka
bata9ta Levaz1m ve Miibayaat ~ubesindeki ahm komisyonunda yaptla· 
s:aktir. 

3 - ~artnameler paras1z olarak b~rgiin sozii ge~en ~uheden altna· 
bilir. 

4 - lsteklilerin pazarhk icrin tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gii
Yenme paralariyle birlikte ad1 ge~en komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(3103) 

* . l - Niimune ve 'artnamesi muc~hince 250 kilo 36X60 eb'ad1nda 
aleminyum kag1d1 pazarhkla satm almacakttr. 

II - Pazarhk 9/Xll/936 tarihine rashyan ~ar,amba giinii saat 15 
~e Kabatafta Levaz1m ve Miibayaat fUbesindeki ahm komisyonunda 
yap1lacakllr. 

Ill - ~artnameler paras1z olarak hergiin sozii ge~e.n subeden alma· 
'il~ . 

IV - 1steklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 
giivenme paralariyle birlikte ad1 ge~en komisyona gelmeleri ilan olu· 
nur. (3105) 

Cumhurba~kanl1g1 Filarmonik 
Orkestras1 ~efliginden : 

1 - Orkestra i~in s~me a1naviyle fU Miizisiyenler ahnacaktir: 
A - Bir Fliit ve kii~iik Fliit ~alan, 
B - Birinci ve ikinci keman ~alanlar~ 
C - Viyola ~alabilenler, 
C - Bir kontrhaa ~alan, 
D - Bir ii~iincii Trombon ~alan, 
E - Bir obuva (Korangle» ~alan, 
2 - Se~me a1navlar1 ikinci tefrinin 23-27 inci »Pazartesi, Salt Car-

9amba, Cuma» giinleri aaat 10 da Galatasaray lisesinde yap1la:akhr. 
(2736) 

TURK HAYA KURUMU 
BUYUK PiYANGOSU 

2 cl Ke~ide 11 Birincikanun 936 dad1r 
$i:ndiye ka<lar binlerce ki~iyi zengin etmi~tir. 

Buyuk ikramiye 40.000 lirad1r. 
Ayrica: 15,000, 12,000, 10,000 liraltk ikramiyelerle 
(10.000 ve 20.000) lirahk iki adet makafat Vard1r. 

DIKKAT: 
Bilet alan herkes 7/Birincikanun 936 giinii ak~amma kadar biletini dcti~

Bu tarihten so,ra bilet ih:~rindeki hakk1 sakit olur. 

Ankara Valiliginden: 
I - Ketif bedeli 6191 lira 58 kurut olnn hususi idareye aid Kiiltiir 

Bakanhk antresindeki tadilat kapah zarf usulile eksiltmeye konul

muftur. 
2 - Eksiltme 7 /12/936 pertembc giinii isaat 15 de Vilayet binasm-

da Daimi encumence yap1lacakbr. 
3 - hteklilcrin tcklif mektuplar1,ticaret odas1 vesikas1 ve 344 lira 

37 kurufluk muvakkat teminatlar1 ve Nafia Miidiirliigiinden alacalda· 
r1 fenni ehliyet vesikalarile birlikte ayni giin ve saat 14 de Vilayet t.n· 
ciimeni riyasetine vermeleri. 

4 - lsteyenler ketif evralum ve tartnameleri Ankara vilayeti Na-
f 1a miidiirliigiinde 1o•d~n g~irebilirler. (3090) 

r- HUSEYIN CAHID -

Fikir Hareketleri 
161 ci say1s1 ~1kt1 

21 - Te~rinisani 1936 - Cumartesi 

l~i ndekiler: 
Atina demokrasisinde meclisler 

(A. Croiset) - Tarih bir Him mi
dir? (Henri See) - Me~rutiyet 

hat1ralan (Hiiseyin Cahid Yal
~m) - Modern insan meselesin
de bazI fikirler (J. Strygowski) 
- Napoleon harblerinin altm 
yagmuru (Richard Lewinsohn) -
Terbiyeye dair kon~alar (Ala
in) - Matbuat hayat1: Eski Tilrk 
yazilan (Hiiseyin Cahid Yal~m) 
- Filozoflar (Hayat ve mezheb
leri) (Vill Durant) - Tiirk mek
tublan (Kanuni· Sultan Silley
man zamanma aid bir frenk se
faretnamesi) (Ogier Ghiselin de 
Busbecq) - ~iire dair - Sanat 
ve para. 

Fiyeti her yerde IO kuru~ 

6 c1 cild de hazirlan~tir. Her 
cildde 26 nilsha vard1r. Bir cllt 
Be~ liradlr. 

Perakende niishalar temiz ge
tirllirse cild masraf1 blr llradlr. 

Miiracaat mahalli: 

Ak~ Matbaas1 l\lildiirlilgii. 

Istanbul T raµivay I 
~irketi 

21 ikincikimw 1911 tarihli prtna
menin 14 ilncii maddesine gore ILA.."'il 
1936 ylhmn 16 birinci ~rinden ve 

yeni il.ina kadar pazardan ba~ka gi.in· 

lerde gidi~ - gel~ Jn~ program1: 

ilk Son 

No. Yollar kalktl? kalJo~ 

6.' 5 23.40 

6,35 24.00 

7. IS 23.00 
11 

Beyaz1t - ~i§li 7. 5 5 2 3.4 5 
----~-~~----

Harb i ye· Fatih 7.00 24.1~ 

12 
Fatih - Harbiye 

A Harbiye • Aksaray 
12 Aksaray - Harbiye 

Taksim - Sirkcci 
15 

6.15 23.30 

7.20 23.55 
6.35 23. I 0 

7.30 19.05 

Sahife 15 

Te~ekkOr 
Jstanbul vcremlc sava11 kurumunclan: 

Eyiip w.:rem dispnnserinc gelen yar
d1ma muhta~ hastalarn dng1lllmak uze· 
re bir c;uval §ck er, bir c;uvnl pirinc;, 5 0 
kilo mercimek, 50 i c balakyag1 hedi
ye eden profesor avukat bay ibrahim 
Ali ETherkc alc.nen tctckkure k1ymetli 
gazetenizin delaletini dilcriz. 

Dr. lbsan Sami ---
Oksilrii k !Jurubu 

Oksnrok vo nefes darh~1 bo~maca 
ve k11am1k ClkenrUklcri i\fo pek te· 
sirli il!~t1r. lier eczanede ve ecza 

depolarmd bu1uaur. 

Bir miiddettenberi rahats1z bulunan 

Bayan 

NEBiLE 
Sevimli 

Londra Biraha -
nesinde 

Bu ak§amdan itibaren II•• seanslanna ba~yacakbr. --

KANZUK MEVVA TUZU 
Kanzuk meyva tuzu en ho1 
mcyva usarelerile ha:r.irlanm11· 
br • Haznu kolayla§tmr. lnk1· 

bazt izale eder. Kan1 temizliyerek 

v\icuda taze)ik Ve canhlak bahf· 

eder. 

lNCIUZ KANZUK ECZANESl 

BEYO~LU - lsTANBUL 

Sirkeci • Taksim 
7.50 19.25 -------------~--~---~-----~ 

Mat;ka - Beyaz1t 

Bcyaz1t - Ma~ka 

:J 
~ A ~iltli (Depo) E. onu 
~ 16 E. onu - Mac;ka 

Mac;ka • E. onii 

$i1li - Sirkeci 
i 17 

6.25 23.20 

7.10 24.05 

6.15 
6.45 

19.30 

7.00 
20.00 

7.20 

7.00 19.30 

7.30 20.05 

A Mecidiyc k .• E. oni.i 6.45,... 18.30 
17 E. oni.i - Mecidiye k. 7 .20 19.00 

Kurtulu§ - Beyaz1t 6. 15 23. 10 

19 
Beyazit - Kurtulu~ 

A ~i~li ( Depo) E. on ii 
19 E. onii - Kurtulu1 

Kurtulu§ - E. onii 

Bebek - E. onii 
- 22 E. onii - Bebek § Bebek - B~iktaf 
15 Ortakoy - Aksaray 
~ 23 
~ 
~ 

~ 34 

Aksaray • Ortaltoy 

B~ikta§ - Fatih 

Fatih • BC§ilta~ 

T opkap1 - Sirkeci 

Sirkeci - Topkap1 

7.00 23.55 

6.o; 1.05 
6.35 19.35 
7.05 20.05 

6.30 23.20 
6.40 24.00 

2-4.40 

6.30 20.30 

7.15 21.15 

7.00 20.20 

7.40 21.05 

6.20 23.20 

6.50 23.50 132 
~ --------~---------
Lil Y cdikule - Sirkeci 6. 15 2 3. I 5 
~ 

..J 33 
:::> 
~ 
~ 37 

Sirkeci - Yedikulc 6.45 23.45 

Edimekap1 • Sirkeci 6.10 23. t 0 

istanbul Levaz1m 
Amirligi Sat1nalma 
Komisyonu ilanlan 

Askeri Baytar okulu i~in 250 a
det yiiz havlusu 25/11/936 ~ar
tamba giinii 1Saat 14 de Tophan~ 
de satmalma komisyonunda pa• • 
zarhkla ahnacakbr. Tahmin be· 
deli 125 lirad1r. Teminab 18 lira 
75 kuru,tur. ~artname ve niimune
si komisyonda goriilebilir. isteklile~ 
rin belli saatte komisyona gelme-
leri. (223) (3108) 

* Amirlige bagli miiesseseler i!f in 
26500 kilo yufka 25/11/936 ~ar· 
!amba giinii saat 14,30 da Topha
nede Satmalma komisyonunda pa
zarhlda sahn ahnacaktir. Tahmin 
bedeli 3643 lira 75 kuru~tur. Ilk 
teminab 273 lira 28 kuruittur. ~art
namesi komisyonda goriilebilir. is
teklilerin belli saatte kanuni vesi
kalarile komisyona gelmeleri. 

(224) (3109) 

~-Her ak~am -~ 

(:A GLAY AN 
da 

sayan Muall8 
ve yiiksek musiki san'atkarlarim 

, .. ___ dinleviniz. 
Sirkeei - Edirnekapa 6.40 23 . .fO fl 'ii -·-• 

I 



Salille 16 

0 D E 

Rady0Jar1n1 dinlemeJi
siniz. $imdiye kadar hie 
bir radyo sesin rand•· 
man1n1 bu derece sa-

. dakatle meydana koy-, 
'Tiam1$t1r. 

Celik lambalar 
Elektrik goz 
Elektrik dimag 

• • A • 
Radyolar1n1n ba~hca 

. hususiyetleri bunlard1r. 
Gellp dlnleylnlz. 

0. T. T. A.$. 
Beyoglu lstiklal caddesi 
T okathyan kar~1s1nda 

•t•' I I 
• 

• 

21 T~rinisani 193& 

----------------------------~ Celik kollu bir boksor hasmam nasal kolay 
yenerse ~elik lambah R.C.A. radyosu da parazit
leri oylece ortadan kaldmr. Herkesin dilinde 
dola§an R.C.A. i~te boyle bir radyodur. 

Kalori randiman1 hi~ bir vak1t Kok 
randimanile mukayese edilemez 

Son tecriibelerin bir daha 
teyit ettigi hakikat: 

' 

' • ra 
Adi koka nazaran yiizde h1rk faik 
bulundugu bir daha sabit a/du · T 

SATll YERLERi: 
.Merkezi: Maden Komiirii ~leri T. A. ~· Bah~ekapu Ta!J Han Telefon: 21195 
Galata: Tiirkiye 1!1 BankaSI ~ubesi. Telef on: 44630. 
lstanbul: Adapazar Tiirk Ticaret Bankasl, Bah~ekapi, Ta!J Han Tclefon: 22042 
Ankara: Yen~chir, Ali Nanni apartunam. Telefon 1162. 
Ankara: Adapazar Tiirk Ticaret Bankasi Tel. ~be 2316, Miidiriyet: 2319 

Oksiirenlere: KA TRAN HAKKI EKREM 

-- bir tanedir ve (ROTBART) mamulatmdand1r. Her yerde satd1r. _ .. 

HALiHAZIRDA: Erkek kadan ve GDcuklar ioin 
En mOkemmel lngiliz fabrikalan mamnlatindan 

Tren~kot ve Gabardinlerinin 
Zengin ve muntahap ~e~itlerini en miisait ~artlarla 

ve her yerden ucuz fiyatlarla 

Beyoflunda 

BA KER 
den ba~ka Hl<;BIR MAGAZA takdim edemez. 

Sizi son derece alakadar edecek 
Vitrinlerimize lutfen bir goz gezdiriniz. 

ll~lar !n~da~ Y~i!ostan~!es~n!~!m!n ~a!ko =) ~ 3 numaralarma naklettikiai saym mil~terilcrir.e hildirir. ",. 

I Sahibi Necmeddin Sadak Vmwni n~riya& mtidi.iJ'il: Enis '.1.'il 
l 




