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Spor ve Gen~lik bayram1 
biiyiik merasimle kutland1 

li'enerbah~e stadzndaki merasim ~ok 
parlak ve ~ok mufl_fazam oldu 

l 

Gazino veya daire 
Kachkoy - iskele caddesinde belediye kat

flall1da dentr.e n&.Zlll 180 m. ~urabbamd& 

pztno veya daireye, elverifll salon ve ize. 
rlndeti a}'Dl boyda ta~e ldrallktlt. 

~ralt elveriflldlr. 
AJtmdaki YAFET deposuna milracaa' 

Telefon: Bqmuharrt.r: 20565 - Yazi l§lerl: 2~65 -1dare: 20681 - MttdQr: 204ft 

AtatUrke tazim 
Reisiciimhur, Bayan lnonii, Me~lis Reisi diin 

Ebedi Sefin mezar1na buketler koydular 
Ankara 19 (A.A.) - Reisiciimhur ismet inonii ve Bayan inonil, 19 

Mayis stadyomundaki merasimi miiteakib B. M. Meclisi Reisi B. Abd.iilhallk 
Renda ile beraber Atatiirk'iln Etnografya miizesindeki muvakkat medfeni
ne gitntl~Ier, sevgili ve Ebedi §efin mezarma tazimle buketler koym~lard.J.r. 
Bu ziyarette Riyaseti Ciimhurun biitiin erkim, Dahiliye Vekill, Ankara 
Yalisi ve kumandanlan Reisiciimhurun maiyetinde bulunmU§lardtt. 

Rahatsiz bulunan Ba§vekil namma da Atatiirk'iln mezanna bir ~elenk 
kollDlU§tur. __ J a . 

~ .. I Ankarada bayram emsal-

19 MAYIS 
ltte ilk 19 mayistll' kl bu tarlhl, 

~etin haflzaslllda granit bir IA.vha 
~ine koyan Biiyiik Ada.nu susm~ 
"'ll!Uyor. 

Ito. Atattirkiln siikfttu ve hele dainll sil
tu! ... Bu siikllt degil miydi ki tek

lb.il tnilletimizin, tekmll medent ln
~llhgm en feveranh belft.gatini bii
Un diinya ilzerlnde bir giin kopiir-
lb.U~ buldu? 

Lakin ne yaptlabilir, mademkl her 
~ deha, bir !ant dimag l~de sak
"'Ulr; gonilllerlmizl yirtan fU zalim 
~tten ruhlarumz ne kadar ac1 

duysa zihlnlerimizin bir dakika 
~ miitehayyir olmasw dogru bul· 
. YIZ. 
n:~lmiz gordilk; mayis, kiirenin 

rtne bahan yaymaga ~ken 
t\t fetaretll ayin on dokuzunda ye 
btn tiirlii zahmetle muslbet ortasm
Ga Samsuna yollanan muazzam TUrk 
~· bir vatan harabesi i~inden ~
t{Ordu. Ve ~lkarken talihin en gad
) r si.temine ugralD.1' blr toprakta 
e bir devlet viraneslnin enkazi iize
~~ yepyenl blr Ttirk yurdu kur
~-KI dii~iintiyordu. 

~~uttuk mu? Asla ve hi~ bir da-

b ··G.~en y11lar biltiln eziyetlerl ve 
~tun ~re! ve muvaffaklyetleri lie 
b· ~1nnuzdadlr. ~iiphemiz yok ki deger
llllir milletimizin bugtinkii gen~u.gi 
ll e .biitUn. gelecekte yetifecek Ttirk 
esmen dahi ayni hatlralan, tarlhim1-
~ en klymetu zafer ve ibret desta-

diye ezberliyeceklerdir. 

1 . .6.taturk, yese niaglt1p olmadlgi :ndi: k:i her d~mana gallp geldl. 
b. ll nUkteyi Tiirk gen~ligi her zaman 

atll'J.nda tutmahdir. 

FaZil Aluned Aykav 

-- (Devanu 13 ilncii sahilede) 

Y eni roman1m1z 

9ETE 
,. >' azan: Refik Halid 
~Ugijn altinc1 aahifemizde 

- 19 Mayts spor ve gen~llk bayranu 
diin, memleketin her tarafmda oldu-
111 eil>i, fehrlmif.de de btt)'ilk mera
ahnle kutlammftu'. Bayram m:Onase- · 
betile ~ehrimiz bilytik meydanlanna 
vecizeler aslhm.f, her taraf bayrak· 
larla donannu~tt. Hallan spor ve gen~
lik harektelerini takib edebilmesi i~in 
Beyazid, Taksim ve Kadlkoy mey
danlanna hoparlorler konm~tu. Da
ha sabahm pek erken saatlerinde so
kaklar kalabahkl&fDlaga, herkes aem· 
tine yakm meydana gitmege ba.pa~ 
Dll~t1. Saat 8 de ~rimiz uzerinde 

u~ iki tayyare Ciimhurlyet Halk 
Partisi genel sekreterliginden gelen 
vecizelerl muhtelif semtlere atmlf
lanftt. 
~acbkoy atadyomunda 

Kadlkoy stadyomu sabahleyin er• 
kenden dolmu~u. Her tamfl bayrak
larla silslenmi~ olan stad, igne atll
sa yere d~miyecek halde idi Mera.
sime :iftirak edecek olan okullar saat 
8,30 dan itibaren harekete ham bir 
halde Kadlkoy ve Haydarp&f& lske
lelerl civarlannda topl&.nmlflardl. 

(Devam1 9 llDCU sahlfecle), 

Hali~te sevin~li bir giin 
IJii:n Aatrlay denizaltr gemimiz 

merasimle suya indirildi 
Aatllay TUd< ve Alman 1$Qilerlnln bera
ber ln•a ettlklerl blr teknlk ,aheserldlr 

' 

siz tezahiiratla kutland1 
Milll Sef lnonunun stad1 tesrifleri halk1n 

coskun sayg1 ve sevoi oostermelerine vesile oldu 
Maarif Vekili bayrami guzel bir nutukla 

Gffl ve fOk alkifland1. 
:Ankara 19 - Ebedi ~ef Atattirkiin 
~ yll l:Snce Samsuna ayak bastlk
lan gtintin ylldoniimii olan bugiin, 
her sene oldugu gibl biitiin yurd i~in
de Gen~lik ve Spor bayranu olarak 
emsalsiz tezahil.ratla kutlanm1~tll'. 

Yunan Kralrnrn \ 
tedkik seyahati 

Kral Tiirk topraklar1nda 
hararetle seli.mland1 

Atina 19 (A.A.) - Atina ajans1 
bildiriyor: 
. Yunan krall Trakyadaki te!U.~ se

yahatine devam ederek Esk~~e ve 
Demotuka ~ehir ve mmtakalanru 
gezdikten sonra Pityon kopriisiinden 
Tilrk topraklanna g~erek oradan 
Dikayon ve Ormenion ileri karakolla
nna gitzniftir. 

Tilrk topraklannda Yunan krall
na yapilan kabul Yunan topraklann
dakl kadar hararetli olm~tur. Umu
ml miit!eti.f KA.zlm. Dlrik lle Ed.ime 
kolordu kwnandam ve Yunan kon
solosu krah selAmlam.iftir. ·Kral sellm 

(Devanu. 13 ilncil sahifede) 

Merasime b8111angi~ saati olan 10 da 
Milli :?ef inonii ve Bayan inonti. stad
yomu ~erefiendirmi~lerdir. 

Reisiciimhurumuzun geli~erl st.
di dolduran halkm c~kun saygi ve 

(Devami 8 inci sahifede), 

.. Ikka•Ier1 

lsim degiftirmeler 
ciDiqldinlereviN tabiri bu mi~ 

oturanlan &abldr etmek ola7or cli7e clifl• 
Diildiip i~in: 

- Gene esld adtna koyabm! - kararuu 
vermilfler. Tornistan etmililer: «Difkiia· 
lerevh, cDariilicezee olm1q. lifayet mesel8 
mina ise o da ayni detil mi? Yabul 
&r&MUL-

Ba gibi isim detqtirmeler, ancak Dl'al' 
doiurar. Bir miiesseseye, bir sokata baa• 
l'i derirde ad verllirse, o, oylece kalmab. 
Hele o isim bir kere detiftirilmitH yeDI• 
den esldslne avdet biisbiitiin abestir. Ba· 
husus ara~a harfi tarifli terldplere-

Bugtin 

16 
sahlfe 







Sahlf e 4 

Agaogluna ait habralar 
Kiymetli ilim adami hayatinda 

bir fOk firtinalar gef irmifti 
Agaoglu Pariste Pastor, Mopasan 

Pol Burje, Ten ile tan11m11t1 
Fikir hayaturuz biiyi.ik bir uzvunu I 

daha kaybetti: Ahmed Aga~lu diln 
aabah ve!at etti. "' 

Agaoglu mm hayat:unwn en ma
ruf simalanndan biriydi. Binlerce 
talcbe yeti~tinnl~ti. Daha pek gen~ 
y~da iken polilika ve miicadele 
hayatma atilmI~t1. Senelerce gayet 
firtmah bir hayat siirm~, hatt1 
idama mahktim olmu~tu. 

935 yilmdanberi muhtelif !as1la
larla hastalanan iistadl ara sira zi. 
yaret eder, onun hakikaten ~ok me. 
rakl1 olan hatiralarm1 dinlerdirn. 
Agaoglu kendisine s1k s1k nef es dar
bg1 gelmesine ragmen eski hatirala· 
ruu tatl1 tatll anlatudl. 

Onu tan1yanlarca me§hur bir hu
susiyeti vard1. Gece saat ikiye, iki 
bu~uga kadar kitab okur, ~ok ge~ 
vakit uyurdu. Yatagmm yamnda cild 
cild kitaplar dururdu. Glindiizlcri 
de 90k g~ uyamrd1. Bunun i~in ne 
zaman ilstadl ziyarete gitsem kendi
sini hen\iz yatagmdan kal~ gog· 
silne dokunmasm diye husust olarak 
yaptird1gi sigaralarmdan birini i~er
ken oyle ~eyler anlatird1 ki merakll 
ve meslegine dil~ktin bir gazeteci i~in 
bunlan btiylik bir zevkle dinlerneme-
ge imkan yoktu. 

i~te bu ziyaretlerden birinde Aga
oglu bana Paristeki talebelik hayati
m anlatm1~tI. 
Agaoglu Mopasan ve Pastor 

Agaoglu Rusyadaki babasmdan ay
r1llp tahsil i~in Parise geliyor. Henilz 
20 - 21 ya~mdad1r. Babas1 Rusyadan 
kendisine 40 ruble gonderiyor. Bu pa
ra ile klt kanaat ge~inip gidiyor. Ho
cas1 me~hur Renandlr. 

Renan blr giin bu 21 ya~mdaki ~a
ll~kan talebesini yanma r;agmyor: 

- Sizi ilim ve cdebiyat dti~kilnil, 
me~hur ve zengin bir kadlna gonde
recegtm ... diyor. Bir kart yaziyor ve: 

- Bunu bulvar Rezitalyende otu
ran madam Adarna gotiirilnliz ... di
yor. 

O zaman madam Adam Parisin en 
zengin ve kibar kadlm... Edebiyat 
ve Ulm hayat1mn biitiln rn~hur si
malan · onun salonunda toplaruyor. 

Madam Adam gen~ talebeyi biiyiik 
bir nezaketle kabul ediyor. Bu zen
gin kadmm himaye ettigi blr ~ok 
bliyiik mecmualar vard1r. Agaoglu 
da o zaman yeni yeni yazi yaziyor. 
Madam Adam gen~ talebenln yazi
larm1 himaye ettigi mecmualarda 
ne~rettiriyor. 

Parlste bulundugu Siralarda Agaog
lu madam Adam'm ~ok biiyiik yar
dlmlanm gormii~tilr. Agaoglu da ka
dir bilir bir insandl. Madam Adam.t 
hayatmm sonuna kadar unutmanur 
tir. Onun i~!n bir ~ok yazllar yazn11~
t1r. 

Uzun zarnan biribirlerile mektup
la.~nu~lardir. Madam Adam Oldilgii 
zaman Agaoglu onun hakkmda uzun 
ve ~ok sitayi~karane bir makale yaz
m1~tir. 

Agaoglu madam Adam'm salonun
da Fransanm en btiyiik fikir ve ede
biyat adamlarile tam~m1~tir. Bun
lardan biri me~hur Mopasand1r. Aga
oglunu, madam Adam, Mopasana 
takdim etmi~tir. 

Gene aym salonda Ahmed Agaog
lu m~hur Pol Burje, Ten ve Pastor
le taru~m1~br. 

Bilhassa Ten Agaoglile pek saml
mi olmu~tur. Onu her cumartesi ken
di evine ~agmrd1. Agaoglu Pariste 
cumartesi ak~amlanm Ten'in evinde 
ge~irirdi. 

Agaoglunun Pariste tam~t1gi mer 
hurlar arasmda ittihad ve Terakkt
nln maruf simalan da vard1r. Mese-

Agaoglu Ahmed 

- Bu halin nedir? dedim. 
- Evimin kirasllll veremedim. Ev 

sahibim e~yalaruru dl~anya atti. Ben 
de Liiksemburg bah~esinde yattrm ... 
cevab1m verdi. 

Agaoglu idam mahkumu 
Agaoglu idama da mahkOm olm~

tur. Bu hadisenin i~ ylizil de ~udur. 
Agaoglu Rusyada bJr gazete r;1ka

nyor. Ahi ve Omer tarikatlerine kar
~1 ~iddetli bir miicadele a!;1yor. 0 za
man mli!tii ~oyle miithi~ bir fetva 
veriyor. Ve bu fetva gazetelerle de 
nC¥olunuyor: cAgaoglunun kanmr 
akltmak helft.ldir.> 

Bundan sonra Agaoglunun arka
smda blr~ok silAhll insanlar dola{)
maga b~hyor. AltI ay adeta silahll 
bir kafile Agaoglunun p~inde dola
~1yor. Nihayet fetva geri allmyor, 
Agaoglu da bilylik bir tehlikeden 
kurtuluyor. 

Bir bu~uk giinde iki yumurta 
Agaoglu hayatmda ~ok zaruretll 

gilnler ge!tinn~tir. Bilhassa Maltada 
siirgiinde iken ... Bu zamanlar Agaog
lunun en s1kmttl1 giinleridir. Ekseri
ya bir bu~uk giinde iki yumurta lie 
nefsini korle~tirdi~ olurrnu~. Hatta 
bu ild yurnurtarun bulunmadlgi giin
ler de ge~irdiginl ustad bana s6yle
mi~ti. 

Maltadan dondiikten sonra Agaog
lu evini yannu~ ve ailesini perl~an 

olmu~ bir vaziyette bulmu~tur. An
karaya gitmek istedigl halde yol pa
ras1 bulamam1~br. Bunun iizerine 
IAtatiirk, o zaman Maarif Vekili olan 
B. Hamdullah Suphi vas1tasile ken
disine 300 lira gondertmi~tir. 

Agaoglu bu paramn 250 liras.in1 
ailesine b1rakllll~ ve geri kalan1 da 
yol har~llgi yapm1~hr. 

Agaoglunun Oliimil fikir hayatI
m1z i!;ln hakikaten ~ok biiyilk bir 
kay1phr. 

Hikmet Feridun Es 

S1cak au ile bir ~ocugun 
muhtelif yerleri yand1 
B~ik~ta Abbasaga mahallesinde 

oturan B. Enverin ii~ yR§lanndakl !tO
cugu Ozen mangalda kaymyan su
yun ilzerine dokillmesne muhtelif 
yerlerinden yannu~ zab1a tarafmdan 
hastaneye kaldlnlrn1~tir. 

Bir sarhot bet giin hapse 
mahkUm oldu 

Muharrem adlnda biri dlin Btiyiik
adada sarho~ olarak baginp ~agmr
ken yakalanarak Sultanahmed ildn
ci sulh ceza mahkemesine verilmir 
tir. Muhakeme neticesinde su~u sablt 
olan Muharremin be~ glin hapsine 
karar verilmi~tir. 

IA. bu arada Ahmed R1za ve Dr. N!
zimla r;ok samimi olmu~tur. Agaoglu 
Ahmed R1zamn Pariste son derece 
zaruret i~inde ya~adlguu soylerdi. 
HattA ~oyle bir hatirasm1 da bana 
anla tm1~b : 

- Bir sabah erkenden Aluned R1-
zaya rasgeldim. Elbiseleri bumburu
~uktu. Gozleri uykusuz ve 1ztiraplI 
bir gece g~irdigmi gosterlyordu. 

_i<.elepir satihk komple, 
Sinema malrlna,s1 
Gonnck, seslni ~itmek ve pazarhk 
etmek arzusonda olanlann Bqikta11 
Suad Park sinemasma muracaatlan. 

AK$AM 

Sohbet 
"(B~ ta·-af1 3 ilncli sahifedc) 

b~maz. Ancak accle ve iistiinkorii 
~ meydan b1ralulnm~ olur. Miiter
cimlerimizi de himaye etmek \'e on· 
Jan, emeklerini dahn degerJi eserlere 
sarfa sevketmek laz1mdlr. 

Avrupab muharriilere telif haklu 
vermiyoruz. Bu imtiyazdan istifade 
edip de ka~ tane biiyiik ve ger~ekten 
.bymetli kitab1 dilimfae ~evirdik? ... 
Bu imtiyaz bizi ko1ayhga gotiirdii; 
klissikler tizerinde 'ib~dl.k, bir ta
.bm yenl n tamamile liizumsuz ki
taplan dilimlze 'ievinnege kalkt1k. 0 
lmtiyazdan vazg~ip beynelmilel telif 
hakla mukavelesini inualamak bizi 
Avrupahla.nn arttk domaine public'e 
d~ii~ ve kJymetleri az ~ok tahak
kuk e~ rornanJanm, bikayeJerini 
terciimeye mecbur edecektir. A vrupa 
edebiyatlan yirminci asrrda ba~1anu~ 
degildir. 1880 den eV\·el olmii~ mu
hanirlerin eserlerini, Bern, mu.kave
lesini lmzaladlktan sonra da telif 
hakk1 vermeden terciime edebiliriz. 
Bize asll 13.Zlm olan1ar da onJanbr. 

l\lem1eketin yeni edebiyata ihtiyac1 
vardlr, onu yerli muharrirlerimiz ya
ratsm, bunun i~in b~ka milletler
deki cereyan~ardan da istifade ede
bilirler, onlann tesirinden ka~mma
lan Jazim gehnez. Fakat yalmz yeni 
ile edebiyat ohnaz; hak.iki yeninin 
zuhuru ic;in de edebiyatm mazisinin 
bilinmesi ~tll', bu h1z1 da hem ken
di milletimizin eski edebiyatmdan, 
hem de AvrupaWann k~assiklerinden 
aJacaiJz. Terciime edebiyatmuza as1l 
onlar lizund.Jr ve beynelmilel telif 
hakkI mukavelesi onlann ahnmas1-
na mani ohnaz, b.~akis o i~i kolay1a~
tll11'. 

II 
TEKRAR. - La Bruyere'in edebi· 

yat hakktndaki sozleri arasmda bel· 
ki en ho~uma gideni ~u olmu!1tur: 

«Horatius ile Despreaux bunu siz
den evvel s0ylemi~ler. - Soziinilze ina
mnm; fakat bcn de kendimin diye 
s0yledim. Dogru olan, bendcn sonra 
bir ~ok kimslerin de dii~tinebilecegi 

bir ~eyi benim de Horatius ve Des
preaux'dan sonra dii~iinmege hak
~Jm yok rnudur?> 

Son zamanlann en tehlikeli n za. 
rarh bastahklanndan biri muhanir
den da.ima kendine mahsu~, original 
fikirler beklemek ohnu~tur. Ondan 
kimsenin s0ylemedigi, kimsenin ak· 
hna geJmiyen ~yler soylemesi iste
niyor; bu yiizden muharrir de kendi· 
ne cebrediyor, miitemadiyen yeni 
mevntar, yeni fikirler, yeni ~bihler 
bulmaga ~ab'1yor. Yani haki.ki origi
nalligini de kaybediyor, ~iinkii hakiki 

. originallik :r.orla elde edilen bir ~y 
degtldir, dii~ilndiik.lerimlzi oldugu gi· 
bi s0yliyebilmekteQir. Biitiin s0zleri 
g~ asirlann muharrirlerinde ve
ya muaSJrlannda bulunabilecek bir 
muharririn de tamamile origin!lf ol
mas1 kabildir. ~iinku originallik fi
Jdrlerde, mevzuda deg~, bir muhar
ririn o fikirleri, hisleri, mevzulan ger
~ekten kendi fc;inde duyasmdadll'. 
l·eni bir ~ey soylemege dcgil, soylc
dikJerimize ger~ek:ten inanmaga, on
Jan ger~ekten hissetmege ~ah~~tlun. 
Zornki yenilik kadar eski bir ~ey 
yoktur. 

Bir soy1~1imizi bir ka~ defa tck· 
rar E:tmekten ka~mmagi da anlam1-
yorum. Diin sO)~emi~ oldugmnu ka· 
but ettiremedJmse onu yine s0ylemc
me ne mani vardrr? Belki bu scfer, 
dii~iincemin dogrulugunu kabul etti
recek harareti bulabilirim. AsII filrlr
lerlni tekrar etmiyenlcrden sakmma
l1du-; ~iinkii onu bir kere s0yleyip bir 
daha agwanna aimam.d.:an, ona ken
dilerinin de pek inanmadlklanm gos
urir. in.4mll, i~ine i~~ bir hakikati 
daima tek.rardan ka~mabilir mi? 

Nurullah A T A Q 

Llubliana panay1n 
Yugoslavyada kral ikinci Piyer'in 

yilksek himayesi altmdaki Liubliana 
panaym haziramn ti~iinde a~1lacak 

on ikislne kadar devam edecektir. 
Panay1rda makine, maden, makine 
sanayii, elektrlk, tenvirat makinele
rl, bisiklet, otomobil, kerestc sanayii, 
oyuncak, dokumac1hk, deri, kiirk, 
kimya sanayii, muzika am.ti, cam, 
porselen •;esaire te~hir edilecektir. 

Panayir miinasebetile Yugoslav 
vizesi bedava vcrllecek ~imendiferlerde 
Yugoslavyada ytizde 50, Bulga1istan
da ylizde 50 tenzilat yap11acakttr. 

20 May1s 1939 , -Biltiin Amerika don.anmnsmm i§tirakiJe yap1lan seneniu en biiyiik dcniz 
muhare~i filmi 

TORK~E SOZLO 

DEl\TiZ ALTI D • I 
l\'lemleketimizde §imdiye kadar yapllau tiirk~e filimlerin en giizcli 

BUGON LAie Sinemas1nda 
1Ji,·eten: Renkli :Mickey WALT DiS:-;A Y ve METRO JURNAL 

Bugiin saat 1 n 2,~0 da tenzilath matineler. 

Bu filim Ankarada, Yeni~hirde ULUS sinemasmda da goserilecektir. 

BUGtlN T A K s n M Sinemasmda 2 biiyiik filim 

1- Aman Kaynanam 

Duymas1n 
2 saatlik ne§'e zevk n kal1kaha 

~ rollcrde LUCiE.N BARROUX 
MARGUERITE ~IOREXO 

2- MEMNU GEGiD 
Kovboylann haydutlara 
kar~1 giizel macera filmi 

l.'az fiatlari 15 - 20. 25 Jocalar JOO kuru~ 
Bugiin matineler sa~t 1 de ba§lar 

BUGUN M E L E k. SiNEMASINDA 

2 Biiyi.ik n giizel film birden: 

1-KIBAR GARSON 
SACHA GUIRY'nin en son n en mi.ikemmel filmi 

2-M A N u E L L A 
DOROTHY LAl\JOUR'un en bii);ik zaferi 

Filme ilave olarak:. 1 - ATILAY denizalt1 gemicinin denr.:e indirm,1. 
2 - TAHRAN'da iRAN nliahdmm diigunil.. 
3 - NEVYORK sergisinin a~h~ H.ireni V. S. 

~--••• Bugiin saat 12.45 ve 2.30 da te:1zilf.ib matineler. •llllli•••" 

BUGUN s A R A v s:nemasmda 2 filim birden 

1 - HUDUT KORSAfiLARI 
Bii);ik Fransiz fih:li 

Ba' rollerde: ERiC V. STROHEiM • SUZY PUifli • 
CHARLES \·.t!mL - iNKiJi!\OFF 

2-RADYO KRALi9ESi 
Bq rolde: SHiRLEl' TEMPLE Aynca: FOKS JURNAL diinya havadisleri. 

Bugiin saat 1 ve 2,30 da tenzilath matineler. 

BUGON SUMER Sinemasmda 2 filim birden 

1 - NE SEKER SEY 2 - HAVA SEYTANLARI 
Fransizca 50zlil Goriihnemi, bir macera 

DE..U.'NA DURBiN ve sergiiz.qt filmi 

Yaz fiat.Jan 15 - 20 • 30 kuru~ 

Bugiin matineler saat l de ba§lar. 

BUGVN I p E K SiNEMASINDA 

2 giizel ve biiyiik filim birden 

:~~~ fENA YOL Bi.iyiik a~k n sergiize§t filminde n 

JNAT<;I ARKADA~LAR Frans1zca s0zlii biiyiik komedi. 
Filme ilave olarak: I - ATILAY denizalt1 gemimizin denize indirili~i 
2 - TAHRAN'da iRAN \'eliahdmm dilgiinii 
3 - NEVYORK sergisinin a~1h~ tOrcni V. S. 

Bugiin saat 1 n 2.30 da tenzilath n1atincler. 

Bugiin ASRi sine1nada 
<;IN GE<;iDi Kralic;e Viktorya 

BUCK JONES ANTON \'AL BROOK 
COSSTANCE '\iOORAS ANNA NERGLE 

tarafmdan oynanml§ muthi§ macera tarafmcian oynanm1§ Fran izca so:zlu 

ve serruzqt filmi ••••EiT!:ai••• ve tarihi roman I 
Pangalti Tepciistil AKllf Sinemasmda 

Lo~E(E_ ~A~DY l~I GtiNAH GECESi 
ve IKIZLER Fl GABY Mo:;:~L- CHARLES 

~l••••!lll••Giindiiz ve gcce 8,45 de 2 Filim birden•••••••lll' 

TE~EKKOR 
Babam1z ihsan ~rlfin ve!at1 munase

betlle bizlerl telgrnfln tazlye ve teselli et
mek hatimilvazhi~mda bulunan saym 
Maarlf Vekilimiz B. Hasan All Yiicel'e ve 
Maarlf Vekfl.leti erkam muhteremesine, 
meraslme blzzat gelcn veya tescll! verlcl 
yazila.rlle ac1miza. i§tlrak eden lutufkar 
dostlara, mcrhumn kar§l besledlklcri can
dan scvgide onun tedtin h lzmetinl bllflll 
1fn edecek kadar lleri vnrnn vc blze mln
nettar gCiz yn§lan doktliren asil ruhlu, 
bilyiik imanh tnlcbe yavru ve karde§lcrl
mlze ynnan knlblmlzln en derln §ilkrnn
lanm iblft~ eder, ayni znmnnda cskl blr 
gazetecl olan merhuma gosterdl~ yakm 
alakadan dolay1 saym matbuatn te§eklni
rii va1Jfe billriz. 

Merhumun zcvcesi: ~azlye <;ocuklan: 
Kamran §erlf, itlmad §erlf Buran 

§ehzadebap (TURAN) Tiyatrosund• 
Bu gece 

CHAMiYET Yilceses v• 
arkadn§lan. 

TATARAtiASI 
Vodvll, okuyucu Aysel 

Macar vnryetesi. 

Akba miiesseseleri 
Ankarada her dilden kltap, gazete, 

mecmua ve lurtasiyeyi ucuz olarak 
AKBA muesseselerinde hulabilirsiniz. 
Ber diJde kitap, m(;cmua slpa~i ka· 
bul edillr. istanbul razeteleri i~in nan 
kabul, abone kaydedllir. Undervodd 
yaz1 ve besab makinelerinin Ankara 
acentesl, Parker dolma kalemlerJnin 
Anllarada satq yeridir. Telefon: 3317. 



POLiTiKA ___ _ 
Romanyan1n bir muvaff akiyeti 

Avrupanm §U karJ§lk zamarunda Romanya siyasi ve iktisadi sulh ve 
lstiln·ara hizmet cdecek miihim hadise ve hareketlere sahne olmaktad1r. 
llari~iye Nazm Gafenoo Anupa merkezlerindeki bilyiik seyahatten avdet 
ettikten sonra son kanaatini Anupada hi~ bir devlet harp istemiyor yo
lunda ifade etmi~tir. Nazm Ankaraya gitmezden evvel Yugoslavya llari
ciye Nazin l\farkovi~ ile gorii§ecegini baber \'ermi§tir. Avrupa seyahatinden 
donerken de Belgrada ugrayip Yugoslav meslekda~ ile gor~m~tii. 
.. Itomanya Tunarun agzrndaki bcynelmilel hilktimet idaresini kaldmna
ga nm\•affak olmu~tur. Nai,-i.I ki Tilrkiye Bogazlarm beynehnilel bir komis
Yon tarafmdan kontrol cdilmesini l\lontro konf eransmda bertaraf cderek 
kendi toprak ve sulannda hiikiimrani hukukunu istirdad etmi§ti. ~imdi de 
ltomanya alakadar devletlerle dostane miizakerelerde bulunarak Tunamn 
li'zuu t~kil eden kendi toprak ve sulannda seyrisefain yollan iizerinde hii
kthnranhk hukukunu temin eyl~tir. Tuna nehri muhtelif memleketle
tin arazisinden g~tigmden K.aradenize ~1kan agzmm serbest olmasi i~in 
1856 senesinde Klnm harbine nihayet veren Paris konleransmda nehrin 
Siinneden ( Yq ) g~en Jasnu Avrupa devletleri idaresi altma konul-
bt~tu. Daha sonra Avrupa komisyonunun selihiyeti ibrail ve Kalas §ehir ve 
lskeleJerine kadar ~mil edi~ti.. 

ingiJtere, Fransa, Almanya, Avusturya, Rusya ve italyarun ~tirak etti
fi bu komisyon bir hiiktlmet selahiyetini haizdi. Hattl hususi bayragi da 
\·arda. Bu iskeleJerde Romanya bayragi yerine Avrupa komisyonu bayraga 
~tkilmekte idi. Umumi harpden sonra Almanya ile Avusturya Avrupa ko
lnisyonundan ~kanlDU§b. Fakat son giinlerde AJmanyamn tekrar i§tirik 
ttmesine gerek Romanya gerek diger iza devletler raZI olm~lardJ. 

Ga(enco bizzat (Siinne) ye giderek komisyonun bayrag. yerine Roman
)'a bayra,'lmn ~ekiJmesi merasiminde hazir bulunm~tur. Bu komisyonun 
leknik i~lerine aid selihiyeti Romanyanm hikimiyet hukukuna dokunma
d1tJnda11 ibka edilm~tir. Nasll ki umumi harpden sonra Tuna nehrinin di
tcr aksammda seyrisefaini tanzim i~in tqkiJ edilen beynelmilel komisyon 
cla faaliyetini muhafaza etmektedir. Romanya bu miihim istifadeyi temine 
btuvaffak oldugu bir s1rada Biikr~'te Balkan anlll§mas1 devletlerinin ikti-
8adi konferanSl toplannu~ ve miihim miizakerelere b~lanu~ti.r. 

. -----~-- ---..::-==--~--- -
- - - --~--··--- - - :... - -.- -

bilmiyen adam 
Bir pelerin, bir kukuleta: Bu ttaI

hda balo k1yafcti idi. Bunu giyip 
>iizune de maskeyi takanm tamn· 
Itta 111a imkan yoktu. Venedik gen~-
1·. 
•gi C\'VCl zamanda bu k1yafetle gece-

leri sabaha kadar vur patlasm, ~al 
9Ynasm eglenirdi. Bu eg• .. encelere de 
hr..1.k1 o devrin hiiktimeti t~vik ederdi. 
t. Pelerin ve kukuletah halo k1yaCeti 
tlalyadan Fransaya g~ti. Sarayda 
lttiien balolarda rengarenk pelerinli 
~chn \'e erkekler dans edip sarm~ 
do1a~ olurlardL 

16 nc1 J.ui devrinde Versailles'da 
·~ halo verildi. Zengin, muh~ 
lair buCe hazirlanmt!jh ... Kanum do
'1tran1ar, uzun boylu, san pelerinli 
1.iritlln ii~ kere tlkabasa yedikten 
8onra, dordUncU defa tekrar biifede 
)~ek yedigini gordiiler... l\liitema
:Yen yiyor, miitemadiyen i~iyordu ... 

llkat ayni pelerinli zat onuncu de-

<;ok yiiriiyen 
ingilterede ha

la bir k~ tane 
posta mtivezzii 
kadm vard1r. Bun
lardan bir tanesi, 
bayan Fani King 

.....:..: ~ altm1~ be~ y~m-
- ,.__ - · dad1r, gi.inde on 

~i kilometre yol yurilyerek i~ini gc>
l'Uyor. Bayan Kingin bilyilk babas1, 
:tdge ~ehrinde ai;1la11 ilk postahane
l'e muvezzi olmu~tu. Torunu bu i~e 
()evam ediyor. Altnu~ be~ y~mdaki 
1tad1n her sabah 7 bu~ukta postaha
lleye gelir, dag1tilacak mektuplan 
aJip yola ~1kar. 

fa bilfcnin ba~ma gelip yemege ve 
i~mege bai;;laymca herkeste merak ve 
hayret arth. Arhk hcrkes birbirine 
soruyordu: 

- Kimdir bu obur adam!. 
- Bu goriilmii~ ~Y degil! .. 
Nihayet biri adanun p~ine dui;;tii 

ve i,-in i~inde ~ oldugu meydana 
~1ktt. 

Klralm muhaf1z a•1ay1 nef erlerinden 
biri san bir pelerin tedarik ederek 
saraya girmi~, kanum doyunnu~, yi
yip i~rni!ll, sonra alaya gidip peleri
nini ba~ka bir arkada~na ver
mis... Ve !>Ua ile biitiin neferler bii-

' 
f eye gelip kannlanna doyurmaga ba~-
lam1~lar 

K1rali~e bunu duydugu zaman o 
kadar gillmii~ ki. bu i~ gozyumul
masmt emretmi!j. Bu muhaf1z alayi 
neferleri, s1ra "e biif eye gelip kann
lanm doyurmu~lar! 

Polis kopekleri 
Avustralya em-

niyet direktorlil- -~' . ~ /A 
gilniln hirs1z ta- ~ 
kip eden kopek
lerl 90k me~hur
dur. 

Son zamanlar
da A vustralyada 
emniyet direktorliigu polis kopekle-
rine ta uzaklardan da emir vermek 
c;aresini buldu. Kopelderin s1rtma kil
c;i.ik bir telsiz cihaz1 koydu. Kopek

ler, telslzle kilometrelerce uzaktan al
d1kl§.n emri derhal yerine getinnek
tedir. 

lki nesil bir arada okuyor 
l.ondrada yeni bir mcktcp ac;1ldl. 

~u mektepte modern ev bak1m1 dcrs-
leti u· ver iyor. 

l3u mektebin kay1d ~1tlan arasm
()a y~ mevzuu bahis degildir. Mek
tebe ycdiden yetmi~e kadar hcrkes 

~ edcbilir. 

V ali ve Belediye re1s1n1n 
Ankara seyahati 

~\Tau ve Bcledlye relsi doktor Lutfi 
tdar, yarm, olmad1g1 takdirde pa

~tesi gunu Ankaraya gidecektir. 
~:Ui, bu seyahatinde but~enin hil
~tl'eti;e tasd1kmi temin edecek, ayni 
la tnanda Taksim k1~la::;1 He. mil~temi
€!cJ.~:nin ve arsasmda stadyom in~a 
~ 11ec~k eski Astabluimire binasmm 
ll1 eiect1:; eye terki i~in hukumetlc te
l' as edecekt1r. Bu iki binanm Bcledl
~~~;erki i~in bir formill buluna-

iste bunun ic;in, ak sa~h ihtiyarlar
la, henilz b1yiklan terlememi~ genc;
ler bir arada okuyorlar. Ancak genr; 
talebenin say1s1 ihtiyarlardan fazla
d1r. Mektepte a}ni Sll'ada okuyan bil
yilk babala1·la torunlar var. 

Acaba. hangileri daha ~ok c;ah~1yor 
dersiniz? ... 

Y olda ayag1 ta§a ~arparak 
dii§tii 

Pangalt1da oturan Mustafa ismin
de biri, Halasktirgazi caddesinden 
g~mekte iken ayag~ ta§a takllarak 
di.i~mil§ bapndan yaraland1gi cihetle 
hastaneye kaldmlm1§hr. 

Adanada on kilo §erap 
i~en biri oldii 

1\dana 17 (Telefonla) - ~ehrimiz. 

de Eyilp adlnda birisi on kilo kadar 
§arap i~tig'indcn, 8.ni olarak kalbi dur
mus ve Olmilstilr. 

Bir Alman muharririne gOre 

kUfUr etmenin insanlar icin , 

bir fok f aydalarr varml$ ! 
da!1;~Y:e~e ~~~- ,.Y._ii_z_s_e_n_e_e_v_v_e_l_b_i_r_A_l_m_a_n __ k_u_· f-ii·r,_h_a_k_k-1n_d_a--b-ir ...... 

vel adamm biri kitap ne~retmi~ti. Yeniden basilan bu kitap kiifiir 
bir kilfiir kitab1 

i~in bir methiyedir. Muharrir kiifiiriin bir 

mesi i~in von Pans
ner herkese ~u ta'f'lo 
siyede bulunuyor. 

Herkes kendisl-

n~retmi~tir. Arn- f d 
stadt ~ehrinde ~ok ay alarindan bahsetmekte, yaln1z 

ni denemek ve gs.
yet s1kl blr imU-

basllan bu kilfilr itidal tavsiye etmektedir. handan g~irmek 
i~in bu kitab1 kitab1, herkesin 

yamnda t&§1yabllmesi i~in cep 10.gatl 
biiyiiklilgilndedir ve §imdi yeniden 
tabedilmi§tir. 

K.itabm muharriri kilfilri.in herke
se bir~ok faydalar temin ettig'ini id
dia cdiyor. Muharrire gore «Kiifiir 
kalbi teskin eder, s1hhate faydalldJr. 
Hiddeti izhar etmiyerek yutmak Slh
hate muzird1r. Kilfilr her i§i ilerl gO
tilrmege vesile oluro imi§!.. 

Milellifin fikrine gore kilfilr eden 
kendisine dnha fazla itibar temln 
eder. Adam aktlh kilfilr etmesint bi
len ve kilfiir edecek vaziyette olan 
bir kimseye daha ziyade hilrmet edi
lirrni§. 

Alman rnuharrire gore kadmlar da, 
evlcrinin idaresini intizam altmda 
bulundurmak i~in kiifilre milracaat 
etmeyi unutmama1Id1rlar. Gilzel ve 
gene; kadmlar kufur savurduklan za
rnan tath bak1§ll gozlerinden ate§ f1§
kird1gi ve pembe yanaklan k1zard1g1 
i~in daha ziyade gilzell~irlermi§. 
Muhanir diyor ki; 

< Sayd1gmuz bu faydalardan b3.§ka 

15 ya$1nda k1z 
19 ya11nda bir erkekle 

beraber ka~ml§ 

$ehremininde on b~ ya.:?mda Kezi
banla on dokuz ya~mda Emin bun
dan bir muddet evvel sevi~ege ba-t
lam~lar ve nihayet evlenmege karar 
vermi~lerdir. Fakat Kezibamn babas1 
k1zm1 Emine vermemi~tir. 

Biribirlerini c;ok seven bu iki ~1k 
i~l kendi kendilerine halletmege ka
rar vererek gene $ehremini civarmda 
bir oda tutmu~lar ve evvelki gece iki
si de evlerine haber vermeden kac;1p 
sabaha kadar odada kalm1~Iardlr. 

Dun Kezibanm babasmm milracaa
ti iizerine zab1ta Eminle Keziban1 bu 
evde yakalam1~ ve 15 ya~mdaki Ke
zibam kandmp ka~1rmak su~undan 
dolay1 Emin hakkmda evrak tanzim 
olunarak adliyeye verilmi~tir. 

Di.in milddeiwnumilikte yap1lan 
tahkikatta Kizban: 

- Emin beni kandirmadt. Biriblri
mizi seviyorduk, evlenecektik. Fakat 
babam buna 1az1 olmad1. Bu vaziyet 
kar~1smda ben kendi arzwnla Eml
nin tuttugu eve gittim. 

Dcmi~tir. Emin de aym ifadeyi ver
mi~tir. Maznun Emin muhakeme 
cdllmek Uzere mahkemeye verllmi~

tir. 

Bir ~ocuk bisikletle gezerken 
fren demiri karn1na batb 
Kas1mpa§ada oturan on iki ya§la

nnda Ya§ar isminde blr ~ocuk bisik-
letle dol~u·ken, birdenbire fren de
miri karnma batml§ ve tehlikeli su
rette yaralanm1§ttr. Polis, yarall ~o
cugu Etfal hastanesine kald1rm~tlr. 

kilfiiriln bir fayda.sI da dil§mana kar. 
§1 en iyl blr korunma vas1tas1 te§kil 
etmesidir. Tabii dil§mana kar§t kil
fiir vas1tasma rnilracaat ederken kar
§Il&.§tlan ahval ve §eraiti goz onilnde 
bulundurmak Iaz1md1r. Kilfilr ekse
riya bi~ok ihtilaflann hallinde vesi
le olur.v 

Kilfilr kitabmm rnilellifi bu fayda
Ian birer hirer saymakla beraber, her 
iyi bir §eyin kullamlmasmda oldugu 
gibl, kilfilrlerin kullamlmasmda da
hl pek ziyade ihtiyath hareket edil· 
mesini tavsiye ediyor. 

Eserin sahibi 1851 senesinde Al
manyanm Amstadt ~ehrinde vefat 
eden Lorenz van Pansner admda bl
ridir. Bu adam 90 sahifeden ibaret 
olan ktic;ilk kitabmda diyor ki: 

«Maksad1m biltiln b~eriyetin isla
hma hizmet etmektir. Bu gayeye va
s1I olmak i~in herkesin bedeni, dima
gi ve ebedi s1hhat ve afiyetini teka
rnill ettirmek laz1m gelir.:. Muharrir 
bu yilksek gayeye, diinyamn islahma 
kilfilr sayesinde eri§mek istiyor. Ki
tabm bu yilksek gayeyi temin edebil-

b~mdan sonuna kadar bir kere 
go:zden g~irsin ve her kilfilr ke
limesini okurken kendi kendine bir 
kac; sual sorsun. Me3elft.: 1 - Sen bu 
kelimenin ifade ettigi mdnada bir in
san rn1sm? 2 - Nic;in? 3 - Kendinde 
gordtigiln hatadan, yahud !ena lti
yaddan senin ic;in ne gibi zararlar 
dogabilir? 4 - Bu zararlann onilne 
gec;mek ic;in nas1l hareket etmek IA
z1m gelir?n 

Mevzuubahis olan kelimelerin lisa
mnuza tercilmesine imkan yoktur. 
Fakat tilrkc;e mukabillerini tasavvur 
etmemiz kabildir. Alfabe s1rasile akll
s1z, azgm, beliill adam, bekri Musta
fa, cehennem zebanisi, cellad, hay
Iaz, hayvan, kabak c;ic;egi, kaba adam, 
kopuk, murdar gibi yilzlerce kellme
yi okuyacaksm1z. Bunlann her birl
nm onilnde durup yukaridaki dort 
suali kendi kendinize soracaksm1z ve 
bu suretle nefsinizi islaha c;alt§acak
smiz! ... I§te, eserln muharririne gore, 
kiifUr kitabmm pratik ve s1hhi fayda
lanndan b3.§ka ahlfilci faydasi da bu 
imi§ ... 

(GONON ANSiKLOPEDisi) 
fngiltere krahn1n ziyaret ettigi 

KANADA 
ingiltere krah §imali Amerikadakl 

mUstemlekeler konfederasyonu olan Ka
nada'ya glttl. Bu domlnyon dokuz eyalete 
aynlm~ttr: 

Yenl - IskOl;ya, Yenl - Brunsvtk, Ke
bek, Ontario, Mamitoba, Brltanik Ko
lomblas1, Prens - Edunr adasi, Alberto, 
Saska~van. 

Bunlaidan maada 1kl arazl: Yukon .ve 
§lmali - Garbi. 

Mesahas1 9.600.000 kilometre murabba1-
d1r. Niifusu 10 milyondur. Llsan Inglllz
ce lse de bir ~ok Fransizca konu~anlar da. 
varchr. 

Federasyon merkezi Ottava'dlr. 
Kanada'mn omianlan ve g5llerl me3hur

dur. Kereste sanayll ilerileml§tlr. Avc1h~ 
da blrlncl derecededlr. Iyi klirk c1kar. 
Hububat ihrac edilir. Bak1r, kalay, demlr, 
nlkel madenlerl ba.§hca gelirlnl te~kil eder. 

Ke~fi ve tarthl: 
Kanada, 1497 de Cabot tarafmdan go

rlildu: 1524 ve 1543 de Verazzano ve Jacques 
cnrtJer tarafmdan ke§fedlldl. On yedincl 

Beroama kermesi 
22 may11ta ba,hyacak, bir 

hafta siirecek 
Izmir {Ak§am) - Bergama kermesi 

eglenceleri, ge~en yil oldugu gibi bu yil 
da 22 mayista b~llyacak, bir hafta de
vam edecektir. Kermes' komitesi, eg
lenceler ii;in zengin bir progTam ha
zirlaml§tlr. 

Bu programa gore, 22 mayis pazar
tesi giinil saat 14 de ~eytankm mev
kiinde merasimle kermes eglencelerl 
a~1lacak, muzika istiklal mar§1 ~ala
cak, rnuteakiben bir a~1§ .sOylevi yap1-
Iacaktir. Daha sonra bengi, dagll, zey
bek, dortlil harmandall oyunlan oy
nanacak, koy delikanh gruplarmm bu 
oyunlanru at yan§lan, kalkan, cop 
kald!rma, ok atma oyunlari, genc;ler 
arasmda ko~ular takip edecektir. 

Butun Bergama halk1, kennes da
vetlilerini agirlamak i~in hazirhklar 
yapm!§lard1r. Kasaba, tertemiz bir ha
le getirilmi~tir. Kermesin ikinci gil
nil Bergama kalesi, dilnyamn ilk has
tanesi Eskillflpyon, Bergama miizesl 
gezitecek, bir gi.in Kozak yayHlsma ~1-
ktlacak, diger bir giln de c;andarh plA
jmda muhtelif eglenceler yap1lacak
tlr. Kermese izmir valisi, belediye re
isl ve bir~ok zevatla gazeteciler davet 
edllmi§Ierd.ir. 

asrm ortalanna d~ru ke§fedllen aaha
lnr genl§ledi. Orm.anh nuntakalar keslt 
oldutni i~ln mi.i~kill!t cekillyordu. On do
kuzWlcu asirda ilmi ke§fiyata b~land1. 

Yukanda lsmi gecen Jacques Cartier 
1535 den itlbaren, Kanada'yi. Fransaya 
ba~lad1. Fakat memleketin mi.istemlek:e
lc~mesi on yedlncl asnn lptidalannda bat
ladl. 1608 de Kebek teessiis ettl. Sen Loran 
ovasmda Yen! - Fransa kuruldu. Buralt
lar on sekizincl asnn ortalanna kadar 
inglllzlerln taarruzlanna mukavemet et
tller 

Fransa o tarlhte buraya muavenett 
kestl~l icln 1Yenl - Fransan miistemlekecl
lerl Yedl 8ene muharebesinden sonra 
ma~lQp oldular. 1763 de Paris muahede
slle Kanada'da ingiliz hA.klmlyeti tanm
d1. O tarlhten itlbaren Kanada'dakl Fran
sizlar da yenl biikfl.ruete sadakat goster
dller. Ancak kismi isyanlar oldu. 

Knnada, biiyi.ik harbe, pek faal blr su
rctte ~tlrok eden askerler gonderm~tlr. 

Pamuk mahsulu 
Bu sene <;ukurovada mahsul 

~ok iyi 

Adana (Telefonla) - c;ukurova-
da pamuk mahsulii bu yll ~ok iyi bir 
§erait i~inde btiyilmektedir. Tohumlar 
toprak ilstilne 18-20 santim kadar f1§
klrm1§tir. Ytiksek kaliteli zengin bir 
rekolte elde edilecegi timid edilmekte
dir. Yap1lan tahmlnlere gore bu yll 
rnahsulti 150 • 180 bin balya i~indedir. 

Polonya pamuk sabn 
almak istiyor 

izmir (A~am) - Polonyarun Ttir
kiye ticaret atR§esi B. Tadcuz Zunans
ki Ankaradan buraya gelmi§, pamuk 
istihsal mmtakasmda ve piyasada pa
muk tedkiklerine ba§lam§1tir. Pe>lon
ya, memleketimzden milhim mlkdar
da pamuk satm almak istemektedir. 
Tedkikat, bu noktadan ynp1hyor. 

Adanada Ziya pa§a ihtifaH 
Adana ( Ak~am ) Ada-

nada elll yil once valilik yapan bii
ytik ~r Zlya p~ i~in ihtifal mera
simi yapllm1~tir. Halkevi genr;ligl 
~airin mezan b~mda onu anrru~. ~e
lenkler b1raknll~tir. 
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TAVUKCULUK: 

i 

.. 

Yumurt ad an c1kan civcivleri nerelerde ve nas1I 
I 

baslemelidir ve ne gibi yemler vermelidir ? 
Yumurtadan ~Ikan clvclvler, pili~ olun

eaya kadar, iyi beslenmez, iki balalmaz
larsa bunlarda telefat pek fazla olur. 
lllnaenaleyh, pili~lerin bulundurulacaklan 
•e beslenecekleri yerlerin ayri olmas1, 
bilhassa yem verme esnasmda. analarile 
ltendilerinin ayr1lmas1 ve ayr1 ayr1 bes
knmeleri 1Az1md1r. Aksl takdirde anala
tma yem verme esnasmda, pili~ler ana
lan tarafmdan basllarak oldi.irilldiikleri 
ftlk \'.alddlr. Bu tarzm, bu ~eklin temini 
amntnda. da resmimlzde goriildiitii tarz
tia hirer civciv yet~tirme kafesl veya ki.i
Jllesi yapbnlmasmm ~ok faydah olacati 
tabiidir. 

Bununla beraber, bu tarzdaki tertibat 
uyesinde bir taklm yirtic1 hay
'f1Ullardan, kedilerden ve diter hayYana
f.:m tasallutundan da civcivler kurtanlmU} 
olur. Bunun gibi, yemlerini yerlerken 
analan tarafmdan basJlmasmm oni.ine de 
cei;ilmi~ olur. 

Clvcivlerin beslenmesi; e,·e1ce de, sira
m geldik~e, s0yleditimiz gib1, bidayette 
)'Umurtadan ~ikan civcivlere 24 saat ka
dar bir §E!Y verilmez. Ondan sonra. kly1l
m1~ yumurta, iic; giin bayat ekmek He 
sudan ve hatta mfunkiin ise yatsiz sutten 
yap1lan bir hamur verilir. Bundan 'ii~ 
dort gi.in sonra da Ince bugday kepe~i ve 
m1sir unu mahliitundan ve ekmek ic;inden 
yap1lm11J yemler sulu hamur halinde ve
rilir. Bunu giinde iic deta vermek taydall 
olur. Bu esnada biraz kiytlm1~ ye§illik te 
nrmek laZlDldir. 

Ch·civlerin baJalacaklan bu ki.imesleri 
bah~ede y~illikler iizerine koymak ve 
bahc;e miisald ise yerlerini de{:l§tirmek k 
faydah olur. 

Su1anmn Sik silc temiz olarak de~ti
rllmesl de laz1md1r. Pilic;lerin suya dii§iiP 
tK>tuJmamalan ic;in de hususi tan:da yap
tmlm1§ sululclarm kullamlmasm1 tavsiye 
~eriz. 

Civciv ve pllic;lerin bulunduklar1 yer
Jerde kumeslerin ic;erlslne ince kum serp
mek, hatti yemlerine bile biraz ince lrum 
mve etmek, g1dalannm hazmml teshil 
ZJmnmda faydahdlf. 

miltebas.&lS tavukc;ulann tavsiye ettikleri 
yemleri 9..§ajpda hulasa olarak yaz1yoruz: 

Mlslt', yulat, arpa, bugday unlarllll su 
lle veya yaf1 alm~ slit lle yapllml!J ha
murlar ve bunun ic;ine de kabil ise k1yll~ 
et ve kan katmak suretile vermek. Ba
yat u!alanmilJ ekmek l~inl islatarak ver
mek te faydahd1r. Ha!Jlarum!J patates, 
ha.tlanmllJ pancar, pi~i!J pirin~ vermek. 
Hububat tanelerlni lor1Jm1!J olarak ve 
bllahare tam olarak vermek ve yemle
rine ye!Jlllikler, muhtelir sebze lunntllan 
llave etmek faydah olur. 

Et, kan, bahk, booekler, sumiiklii\>Ocek
ler, kurtla.r, solucan vermek te ~ok. ray
da.11 olur. 

Kemlk tozu, midye, istridye kabu1dan 
tozu, Ince doffilmi.i!J yumurta. kabuklan 
tozu da verlllrse pek iyi olur. 

Yutanda isimleri ge~en yemlerin, civ
clv ve plll~Jere verilmes!nl, cins tavuk 
yeti1tirmelc balnmmdan c;olc faydah go
riiriiz. 

BACCILIK: 

Kiillemeye ka rt• tedbir 

Bu mevslmde bagctlar ~k dikkatli dav
ranmalld1r. ~imdi tam kiilleme mevsimi 
oldutundan hemen baglara ince dogi,il
mii§ kiikiirdi.i serpmek prttir. Ktikurd, 
hwusi tulumbalarla serpilir. Boyle tulum
bas1 olm1yanlar hirer ~imento torbas1 te
darik ederek bunun ic;lne de ceviz biiyiik
liiti.inde ta~lar koymah ve ki.ikiirdii ~u
vala. koyup ba~lann iizerinde ve biraz 
yiiksekten bu cuvall c;alltalamakla kiikiir

hem de uzume zararl1d1r. 

Bag-Ian ilkbahar donlan ,.e k1rag1lar
dan nas1l korumahy1z? 

MEYVACILIK: 

Elma, Armud ve ayvalar1mizi 
kurtlanmaktan korumak 

i~in ne yapmah? 

Her Rne elma, armut Te ayvalaruniz 
daha olmadan dokilliller ve yahut vak.
tlnden lince olgunluk ve pi!jkinlik goste
rirler. Boylelerin h;leri ac;;1ld1g"1 vakit 
lrurtlanrm§ olduklan gori.ili.ir. 

Bu kurUanmay1 bir kelebek yapar. K1§1 
kii<;'iik blr kozaclk ic;lnde ve krizalit ha
linde gec;;iren kelebek baharda kelebek 
olup c;1kar ve c;i~eklenmi~ a~a~larm ilze
rinde u~uismaga ba§lar. Blraz sonra yeni 
beUrmi~ kii~iik meyvalara veya ~l~eklere 
yumurtalanm b1rak1r. Yumurtadan ~lkan 
t1rt1llar meyvay1 delip i~ine girerler. Mey
vaJar biiyi.idii~i.indc bu dellkler kendlll
tlnden kapand1~ndan meyvanm l~lnde 
kalan trrt1l rahatc;a meyvanm l~ini ke
mirerek ~ilrilti.ir. 

En kestinne c;aresl: 
.$u llflc1 c;;ic;ek yapraklarmm ~ te Uc;ii 

dtikiildiltii zaman ag-acm i.izerine, dokUI
mfuJ ~lc;ek ve meyvalara raslamak ~artlle 
ve sis gibi pi.isltiirtmeUdir. 

10 litre suda 2 kilo arap sabunu is1t1-
larak eritilir ve e1itllirken 1 kilo nebati 
yat (!di zeytinya~ ve her hangi bir ne
bati yat; olur) yava~ yav~ ak1tllarak sa
bunla suya. yedirilir. Ayr1ca. 10 litre su 
l"1lle de 1750 gram arsenlkiyetl rassas ka
n~tmlarak bu su ve sabunlu su 76 litre 
Adi su ic;;erisine atllarak kan11tmhr. 

Bu ilac1 7 - 10 gi.in sonra tekrarlamak
la elma, Armut, ayvalann kurtlanmas1-
nm Online gec;ilir. 

i1ii~ zehirli oldugundan; mi.c;; yap1lan 
at;a~larm altmda blr aydan once yenecek 
sebzeler olmamasma, ellerin a~za geti
rilmemesine ve ilac;;lamadan sonni. ellerin 
teml.zli~ine dikk:at etmeli ve llac1 ortada. 
birakmamalld1r. 

Ziraat sah ifemiz 
Okuyuculanmtz her hafta bu 

sutunlarda ziraate ait mii.teaddit 
yazilar ve miitehassisimiza sor
duklan meselelerin cevaplanna 
bulacaklardtr. 

Gazetemixde int~~~lr eden ziraat 
vazilanmn iktibas1 ve Jrltap, risale 
¥kllnde n~ri ha k1u mahluzdur. 

Bu tarzda bakllan civcivler, biiyiik bii
yilk pilic;ler olurlar ve II hafta sonra bun
Jar birbirlerfnden tdrik olunarak dam1z
hk olarak aynhrlar ve satllabilirler. Bun
dan sonra da, bu plli<;ler serbes olarak 
birak1hlar ''e mevcud tavuk kiimeslerine 
aalmarak onlarla birlikte bulundurulabi
llrler. 

dil koriiR"e yakm blr incelikle atabilirler. 
Kiilliirdi.i avu<;la atmak hem keseye ve I 

Bu mevsimde bagcmm ~n ~ok korktugu 
bahar donlan ve klrag1land1r. Buna kar- ~-----"!! .. -----~--~--= 

E 

Baz1 tavuk merakhlan - tavukc;ular -
pill<;lere az hamur ve daha ziyade kuru 
Jemler verilmeslni ta"siye ederler. Hatta 
bu tarzda bakllan pilic;lerin 3 ay z.arfm
da 2 - 2,5 kilo s1klet peyda edeceklerlnl 
~ylUyorlar. 

Bu usu1de lse: Civcivlere bir haftahk 
t>luncaya kadar yulat ktrma.s1 ile dar1 ka
ni,tmlm111 buiday kumas1. Uc haftahk 
eluncaya kadar yevmiye bell defa klril
mam1.~ bu&tday Ile kmlml1i m1s1r, iic; haf
t.adan sonra yevmiye iic; yem ve haftada 
iki defa kemlk tozu '\l'erllmesinl ve aras1-
ta yemlerine k1yilm1§ s1gir eti illive ede
~lt verllmeslnl tavsiye ederler. 

Diger bau miitehass1s tavukgular da 
ch·cMere ilk gi.inlerde pi§ml~ yumurta 
nrmekle beraber ikl hafta sonra klytlm1!} 
f't 'erme~i de tayslye ederler, kl, dog
rudur. 

Clvciv ve plll~Ieri beslemek bususuncla 

§l bafctlar §U tedbirleri almalld1rlar: 

l - Omacalan topraktan milmkiin ol
dugu kadar yi.ikseltecek !Jekilde yi.iksek 
budamalc. 

2 - Don tehlikesi olan mevsimlerde 
eger kabil 1se baglan bol bol ve s1k s1k 
sulamak. 

3 - Don ve 1urag1 tehlikesi olan giin -
Jerde 15 - 20 gi.in onceden batiar1 katiyen 
~palamamak ve eger ot basml!J ise otla
nm dipten kesmek ve don tehlikesi ge!t
tlkten sonra c;apalamak. 

Baglarda !iliz almak: 

Biraz sonra kuvvetli topraklardaki bag
lann filizleri ~olt bi.iyi.ir. Bunlan tepele
rinden kesmek Hi.zimd1r. Burada dlkkat 
edilecek nokla tepeden kesilecek flll7Jerin 
dogmw1 salk1mlardan en a§ag1 blr buc;uk 
kan!J ui.ak olmaland1r. Filizleri el ile ko
parmaktan lse bag budama b1~ag1 ile ka
bugunu s1y1rmadan kesmek lazrmd1r. 

" Tefrika No. 1 

ET E 
Edehi yiiksek sergiize~t roman1 

Y azan: REFiK HALiD 
Birinci k1s1m 

Bulu~madan 
1-

•• once 

ordusunda 
hadrn 

Vrangel 
harp eden 

Bcyrutta Suriye ve Liibnan Fransiz 
ytice Kom1serligi istihbarat dairesi 
nobe~i nef eri amirinin odasma girdi, 
vaziyet ald1: 

- Kolonelim, dedi, yilzba§I Er
nest'in madam1 d1~anda bekliyor. 

- 1c;e1iye ahmz! 
Kapmm ontinde ufak tefek bir ka

dm goriindii, iyi giyinmi~. gene; ve se
l imli... Kolonel ziyaretc;isini ko~arak 
kar~1ld.d1, siyah tldh'enli kilt;ilctik eli
ni bliyiik bir htirrnetle optii; blr kol-

tuk gt>sterdi, kenclisi de masasmm ba
§lna gec;rnecli, kenarda bir sandaJye
ye ili~ti. 

- timid ederim ki, seyahatte rahat
s1z olmadm1z, Madam! 

iri, nar\;i~egi dudaklarda tatll bir 
gtiliimseyi§ ... 

Madam Ernest ufak tefek idi, fakat 
zay1f degildi. Harb sonu modasma uy
gun kisa etekli, dar elbisesi i~inde ade
ta dolgun goriiniiyor, baldll'larmm ve 
kal<;alarmm semizligi seziliyor. <;eh
re toparlak, k~lar incecik, agiz iri, 
yanaklar fazla etli ve gozler c;ok -;e
kik. Sibiryahla§rm~ bir giizellik, bir 
Kalmuk, bir bzbek sevimliligL. 0 yu: 
muk ve c;ekik gozler, gene yumuk yii
zilnde, tombul bir kola gomlilmil~ pla
tin bilezik gibi kibar ve mahrem bir 
l§lkla, yan orti.ilii, parl1yor/ 

Kolonel dedi ki: 
- Size, evvela zevcinizin afiyet ha. 

. 
Okuyuculannuzdan rican11z: 

On, on be~ sual sorarak, zarf i~c
risine bir de pul leffederck mektup
la cevap istiyen okuyuculanm1za. 
tah1iren cevap vermek imkan hari
cinde oldugu ~ib;, gazetemiz mari
fetile de sornlacak zirai meseldcrin, 
azami 2-3 den fazb olmamasma 
dikkat edilmesiui rica ederiz. 

Yer degi§tirecek 
kiracdara tavsiye ! 
Ak~m·m KU~UK iLANLA

Rl'm dikkatle okursan.,J kendi
nize en elveri~li yurdu yorulma
dan bulabilirsiniz. * 

-

berini vereyim. Diinkii kurye ile Ko
zan'dan mektuJ:mnu ald1m. Gelecegi
nizi ve beni goreceginizi yaz1yor. 

Daha tath ve ne§eli bir tebessilm. 
Gozlerin yumuklugu ona bir yan bay
gmhk hali vermi§. Sanki sahibi bizim 
goremedigimiz, fakat rayihas1m duy
dugumuz bir demeti kokluyor; onun 
zevki ic:;indP-dir. $ayed kar§ismdaki er
kek sadece bir asker olmay1p da kadm 
fiziolojisini tedkik eden eserleri oku
mu§ bir fikir adam1 olsayd1 Mante
gazza 'ya giizel bir hastasmm yaptig1 
itirnf1 hatirllyabilirdi: uBen c:;i<;ek 
koklarken o derece kuvvetli bir zevk 
duyanm ki, bir gilnah i~ledigim ze
habma kap1lmmll. i§te Madam Er
nest'in gozlerinde de boyle bir kokla
yi~m. boyle bir kendinden gec:;i§in dai
mi sarho§lugu ya§iyor. 

- ... Yalmz §Urasm1 soylemek l:l
z1m: Ekselans yiice Komiser, bu sira
da Kilikyaya gitmenizi size tavsiye 
edemiyor. Son ald1gumz raporlar ora~ 
da vaziyetin memnuniyet verici ol
mad1gm1 gostermektectir. Aynca Ada
na ve havalisi administratOri.i kolonel 
Bremond'un yeni blr karan var: Za
bit ailelerini mmtakasma sokrnamak. 

<;atilan ince ka~Jar altmda bilsbi.i
tiin yumulan c:;ekik gozler ... Fakat te
bessiim hala. yerinde. 

- ... Bir mtiddet Beyrutta bekleme
nize mani yoktur. *hir ve civan pek 
giizeldir. ArasJra yilce Komiserlik sa-

. ' 
, 
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OKUYUCULARIMIZIN 
SORGULARINA CEV APLAR 

GJok hastahb 
Avukat B. Aleksiyad!s Gen~usta.: Mek

tubUhuzu ve ic;;indeki yapraklan aJd1lc. 
Badem ve §e!tall yapraklannda ni.imune
•lni gonderdl~iniz hastallk Glok denilen 
kotii blr badem ve §ef~ll hastallg1d1r. 
Buna kar§1 daha kl§tan tedbir almak IA
zrmgel!rdi. §lmd11ik yapabileceglniz en 
kestirme ~are §Udur: 

Buru§mu§, kabarm~ ve klzarmab yilz
tutmu§ yapraklan toplabp yar1m metre 
derin bir c;uku1·a gomdiiri.ini.iz ve boyle te
mizlenml., atac;lara % 0,5 Bordo bulama
cm1 uzaktan ve sis glbl pulverize edinlz. 
Bordo bulamac1 ~oyle hazirlamr: 

5 litre su i!(lnde 50 gram gozta111 eriti
llr. Ayrica blr kapta 50 gram gilzel kire~ 
Ya.Va~ yava,, 5 litre SU Ile sondiiri.iliir. 
~le suyun 11tlne gozta~ll su katlllr ve 
kan~mhr. 

Vnnap nastl c;otalhhr? 
Ankara, Cebecl, M. F. Yaman: Mektu

bunuzu aldlk . . Unnap ~ek.lrdekten, ~elilc
ten ve biiyiik agac;larm diplerindeki siir
giinlerden ~ogaltlhr. Qabuk mahsul ala
bllmek ii;ln bi.iyiik agac;lann dlplerindeki 
kahnca koklti fidanlarr 11ubatta s0k\ip is
tediginiz yerlere dikmelisiniz. Fidanlan 
kaziltlara sikl SJkl batlamall n yazm bol 
bol sulamahd1r. · 

Kanncalar hakkmda 
Nuruosmaniye, B. ismall Hakkl: Saks1-

lanruza musallat olan karmcalara kar§l 
§U tedbirleri almJ.Z: 

1 - Karmcalann saksllara yuya yap
mamalar1 ic;ln: Karmcalann geldikleri 
noktalari takip ·ederek en c;ok akin ettik
lt'ri yerlere ve gt'<;ldlere 2 - 3 gunde blr 
tekrarlamak i.izere yi.izde 10 formfillii su 
serpiniz. Boyle muayyen gevidlerl bul
mak kabil degilse saks1Iann diplerlne tam 
yer ile birle§tigi noktaya yerle beraber 
ata~ macunundan bir §erit yapmiz. Bu 
macunu Bayer acentesinde bulabilir!iniz. 

Kanncalarm musallat oldu~ saksllan 
kurtarmak ic;in: 

Bir litre SU i<;lnde 60 gram adi tutiin\i 
1slabmz, s1ku11z, bundan c;1kan ziftli su
ya 50 gram suda kaynatilarak eritilmi~ 
10 gram adi el sabununu katuuz. Bu SU 

lie karmcah saksllan sulaymiz ve alt1 saat 
sonra da sa.ks1yi temiz su ile bol bol su-
Iaym1z. · 

Pirinc; tavuklara zararll degildir. Bilakis 
ishal olmu§ tavuklarda, insanlarda oldu
~u gibi pirin~ liipas1 faydahd1r. Plf inc;; 
suyu i;l~eklere hilf bir zarar yapmaz. 

Bu gecekl 

N6betci eczaneler , 
Beyotlu cibeti: Posta sokagmda Oa

rih, istiklal caddesinde Limonciyan. 
Pangaltlda HalaskS.rgazi caddesinde 
Nargileciyan, Ok~umusa caddesinde 
Dogruyol, Necat.ibey caddesinde Spo
rldls, Sar1yer: Osman. 

istanbul taraf1: Fa Uh: Sarac;;hane
de ibrahim Halil, Karagi.imri.ik: Suad, 
Eminonii: Ballkpazannda Hiiseyin 
Hi.isnii, Bak1rkoy: Hilal. Aksaray: 
Etem Pertev, Fener: Balatta Hiisa
meddin, Kumkap1: Belkis, Kiic;iikpa
zar: Bensason, Samatya: Erofilos 
<;ula, Alemdar: Cagaloglunda Abdiil
kadir, l;iehremlni: Topkap1da Nazun. 

Kad1koy: Muvakkithane caddeslnde 
Rlfat, SO~iitli.ic;e§mede Hul{ISi Osman, 
Uski.idar: <;ar§iboyunda Omer Kenan, 
Heybeliada: Atana.§, Btlyiikada: Halk. 

ortakoy, Amavutkoy, Bebek, Bey~ 
koz, Pa~abahc;e, Anadoluh1sar1, 'I'a-

1 
rabya, Yentkoy, Ernirgln ve Rumell
hisarmdaki eczaneler her gecc ac;1kbr. 

raymda suareler veriliyor. Bizi as1r
lardanberi bekleyip kurtanc1 gibi kar
§Ilayan Beyrut h1ristiyanlan olduk~a 
Avrupall ve pek misafirperverdirler; 
kusursuz kabuller yaparlar. S1k1lm1-
yacag\mza erninim. 

Kadmm bi.raz a<;1lan gozlerinde saat 
zembereklerinin cilall morlugu dola§
ti. Yamk i;elik rengi ve o ~eligin egi
lip bilki.ilen, k1vnl1p sanlan 9evik sert• 
ligindeki bugulu I§1gi. .. 

- Buraya zevcimin yanma gitmek 
i<;in geldim. Gidecegim. 

Kolonel k1zard1; nazik olmaga ~ah
§arak dedi ki.: 

- Zaten vaziyet pek yakmda lehi: 
mize donecektir. <;etelerden ibaret 
olan Ti.irk kuvvetleri muntazam te§
kilath askerimizin eevamll faa1iyeti 
kar§1smda elbette dag1lacak! 

- <;ete dediginiz nedir? 
-Poll! 
Bir sUkut. D1§ancla dar caddelerin 

sayis1z doneme~lerinde k1vnlan eski 
ve kaba yayll tramvay arabalarmm si
nir bozucu, uzun gic1rtilan ... Koy ko· 
pekleri gibi biribirlerile ses yan§ll1a 
c;1kt1klan zanmm veren uzakll yakm
h araba zil1e1i ve otomobil borulan. 
Kolonel kalklp a~1k cam1 indiriyor ve 
gene yerine donilyor. 

- <;eteyi an.latmadm1z. 
- Bir cigara, madam? 
- Memnuniyetle .•• 

BULMACAMIZ 

lel••n ap~ 
l - Ym·arfak. 
2 - Ba~ kuti.i~i.i - Ac;ilir kapamr ll~OI 

b1<:ak. 
3 - Bir kaza merkezt - Karner . 
4 - Zarafetli - Vah§i bir bayvan. 
5 - Bir erkek ism1. 
6 - Habe§istanda bir §ehir - Aman:.v 

lann blr kabllesi. 
7 - Ilac1 kinin olan bastahk - SortJ 

edati. 
8 - Yemek - Evrak kaleml. 
9 - GO.sterme - Qocuk doR;urtan. 

10 - MU!i 
Iabndaa • .. ti: 
l - Bir harp silah1 - §ehrin kii~ugi1. 
2 - Kol ile boyun arasi - Hari~. 
3 - Torigln lti.i~i.ik karde§l - inmf'k'' 

ten emlr. 
• - Yaramaz c;ocuk - Tersi taharV 

olur. 
5 - Riitubetli - eark vllayetlerimkzu• 

bir nehir. 
6 - Ba§ma cU• gelirse unsiyet olur "' 

~·a. 
7 - Zaviye - 9i~ye mayiat bo§altul!t1il 

kullamllr. 
8 - Tersi beyazdtr - Qok sevmiyen. 
I - Bu.z ustilnde yaplla.n spor - Tt rsl 

sudur. 
10 - Kenardan te11ri! buyur. 

Gecen •aimaeaDUlDll baW 
• .. , .. n .. ta : 

1 - italeilisan, 2 - Er, Layik, 3 _... 
Artnut, Ynsa, 4 - Alamana, 5 - AH~rtiJl• 
8 - n, Nal, Ad, 7 - Lal, Sal, 8 - lyia ~~ 
tan, 9 - S1rs1klam, 10 - Akait, Dik. 

Yali:andan •taf! : 
1 - italeilisan, 2 - Er, Layik, 3 ..

Yama, Lira, 4 - Uvulan, Asl, S. - Mnts' 
Avanta, Tal, 9-Kasaid, Ami, 10-Na 111· 

T a§ra gazete bayilerinin 
nazarr Jikkatine 

Bazi ta~ra bayilerinden ald1g1-
rrnz mektuplardan cA~AM> l 
mutlakr.. ~u veya bu mutavass1t-
1ardan tedarik etmek hususunda 
kendilerini mecbur addettikleri 
anla~1lmaktadlr. 

Bu zehab hakikate uygun dc
gildir. Binaenaleyh ta~ra bayile
rinden arzu edenler her zaman 
cAK$AM-. idarehanesine mi.ira
caatla dogruda11 dogruya mua.
meleye giri~ebilirlcr. Bu busuc;ta 
«AK$AM-. idaresine mektup ya
zarak bayi ~artlanm ogrencbi
lirler. 

Yumulan gozler zabitin yilzi.indeil 
aynhmyor; ccvap bekliyor. 

- <;ete denilen §ey birka~ i§si1i1l 
kendilerine bir ba§ sec:;erek kurclukla
n bir harp te§kilat1d1r. i§gal orclusu
nu gi.ic;li.ige ugratmak gibi siyasi bit 
maksad altmda yapmadlklan fenahlt 
kalmaz; harp ve askerlik kaideleriJJe 
uymazlar; esirlere i~kence ederler, i.:o1 
yakarlar, yagmac1hk yaparlar. Ordu , 
muza erzak ve miihimmat gotilreP 
konvualarm11z1 anzall yerlerde bastl
nrlar. Bize epeyce zarar verdikle1 Jni 
inkar edemem. 

- Bunlar bir nevi «francs-tireur~)) 
oJacaklar ... 

- Hayll', hayll'. Francs-tireur::Jer 
asker say1hr. Bi.iytik ihtilalde, Sh·astO' 
pol muhasarasmda, 1870 harbinde va' 
tanm §erefini koruyan bu te§ekku11et 
ordu tertibine dahildirler; zaten e.rl' 
ternasyonal hukuka riayet §artue 
diinyanm her yerinde muharip addO· 
Iunurlar. Halbuki !;eteci, askerlik u~ol' 
lerine aldirmaz, hi<; bir hak ve kanuJ> 

tan1maz. 
- O halde ispanyollann Napol)'OJl 

ordulanna kar§I koyan te§kilatlaJ1 
cinsinden bir§ey, bir «guerillan I 

Kuru bir cevap: 
- Ben o fildrde degilim. 
- Her ne olsa bu sil~hh te§ekkil11E1 

ordu i~in epeyce korkun~, en a§at'l r,oi 
yorucu ve yiprattcuhr. .(Arkas1 ,,_,J 

' 


