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Beynelmilel kOmiir sergiSi 
Ba~vekilin nutku ile a~dd1 
12 devletin i~tirak ettigi bu sergide komiiriin 

H arbiyede Atatiirk heykeli merasimle ne:n~~::~~usu~~Sl~yni:~.~~l=~:g.,.:::u!::~:~:r 
ld t kl · •• l d • Komilr sergisi bugi.m saat 17 de B~- beynelmilcl scrgimize alika gosteren . a~ l l, nu u ·Br soy en l vckil B. ismet inonilniln bir nutku memlekeUere t~kkiir etmek isterim. 

¥ ·ile ~1lm~tir. A~1l~ merasiminde ve- Bu a~1l~ dolay1sile bilhassa \'at.an-

t C 
killer, mebuslar, kordiplomatik, rnilli da~laruna ~ret etmek istedigim no'k-

M i I Ii Hakimiye ve ocuk bayram1 memleketin rniiesscseler, banknlar rilcsas1. kala- ta, bu serginin miimkiin oldugu ka-
bahk dnvetli kiitlcsi bulunmll{itur. dar ~k yurd~ t.atafmclan gezilib 

her taraf1nda buyuk Sevin~le kutlandt Ba,vekilin nutku ~~~::::~i, ~~~~:;:1:U~11ai~!~ 
Ankttra 23 (A.A.) - Ba~bakan is- lerini ve kolayhklanru yalandan ted-

filr met inonii bugi1n beynelmilel komiir kik etmseini ,.e hele kadmlarmuun 
rT sergisini a~rken ~u nutku soylem~ kiimiir istihlfik eden ,.nSJt.alan hirer 

Yedek subay okulunda Atatiirkiin beykeli a~dikta~ sonra 

Dokuzuncu tedrisat devrcsini bln 
yedi yi.iz mezun vererek ikmal eden 
Yedek subay okulunda diin diploma 
tevzii miinasebetile bilyiik merasim 
yap1l~, Yedek subay okulunun 0-
niine dikilen Atatiirk abidesi de he
yecanlt nutuklar ve parlak merasimle 
a~llm1~tir. 

Yarsubay iinlformas1m giymi~ ol
duklar1 halde dnha sabahtan itibaren 
mcktepte toplanan tnlebeler Cumhu
riyet abidesine celenk koymak ilzere 
saat 9,30 da muntazam yilrtiyii{ile 

Taksim meydamna gelmi~ ve rneY: 
damn ctrafm1 tnmamen ~evirmi~ bu
lunuyorlardt. Bin yedi yiiz gen~ su
baym Cumhmiyet abidesi etrafmda 
t~kil ettiklcri geni~ halka Taksim 
rneydruuna bilyiik bir heybet vermi$
ti. 

Tiz bir born sadnsile merasime b~
Io.nd1. Yedek subn.y okulunun muhte
lll s1mflarma mensup talebelerin ge-

tirdikleri biiyiik ve giizel ~elenkler 
abideye kondu. Ve biitiin talebe~er 
hep blr ag1zdan istiklfil mar$mt soy
lemege bW?Iadllar. Biitiin. me~dan 
1700 gen~ subaym giir sesile inhyor-

du. 

G~ aubaylarin nutuklari 
isti.klAl marsi blttikten sonra bu 

sene mezunlaMdan SalAhaddin Avc1 
hazirlannu~ olan kftrSilye ~1karak: 

_ Ey damariarmda en temiz, en s1-
cak, en astl Tiirk ka.lll dol.~n ~k de
~ 1. arkadai::Jar1ml Bugun, bu &IMi& 
ger 1 ...,. b' T .. k 
ordumuza iltlhak eden ir ur gen.. 
cl size mektebin duygulartm anlata-
cnkbr. Dedikten sonra yazm1~ oldugu 
vatanperverane ihtisaslarla dolu g{i
zel bir manzumeyl okudu ve alkl§Ian-

dt. 
Bunu miitealdp gene ikinci tabur-

dan bay Fcridun Kurd da: 

sahifede) (Devam.t 9 uncu 

Ataturk 
l 

Diin Sovyet biiyiik 
~ el~isini kabul buyurdular 

Ankara 23 (A.A.) - Atatilrk bugiln . 
Sovyet biiyiik el~isi Karaharu kabul 
buyurmu~lar ve bilyiik elci kendile
rine vedanemelerini bizzat takdim 
c~tir. 

Bu kabulde Hariciye veld.Ii doldor 
Aras da haztr bulunuyordu. 

Reisicumhur B. Karahan1 nezdle
rinde bir saat kadar ahkoymu~lardir. 

Romanya Batvekili cumburiyet 
bayraminda bulunacak 

Bilkre$ 22 (Ak~am) - Gazetelere 
gore, Romanya B~vekill bay Tata
resko, 29 te~rinievveldc Anka1 ada 
cumhurlyet bnyrammda hazir bulu
nacaktir •. 

Bir mekiepli Cumhuriyet ibidesl oniinde nutuk &Oylerken ve tale)N, nutuklan alktflarken -

tir: 
. Arkada~lar, 

Ankarada ilk defa km utan arsmlu
sal komiir sergisini ~imdi a~1yoruz. 
Mem.lekctte komiir istihliikini, komilrli 
muhtelif yerlerde \'e makinalarda, Cl'• 

Jerde kullanmay1 ogretecek Ve kolay
Ja~bracak bir miiessese olarak bu 
SPrgiye ~ok la.ymet veriyoruz. 

Serginin maksad11 buracla gosteril
~ olan makinalardan bu memleke
tin ihtiyacma uygun olnnlarm se~il
mesidir. Scrgiye laytk oldugu chcm
miyeti tevcih ederek ~tirak etn1ek 

hirer gom1esini istiyoruz. 
lemlekette komilr istihlakiui 

arbrmak \'e komiir kullanan ci
ltazlnn yapmak hiikiimetin ta
kibettigi ba~hca bir politikadtr. Bu 
politikay1 tahakkuk ettinnek yolunda 
ciddi bir gayretle ~h~n ve bu sergi
yi a~mak te.5ebbiisiiode bulunup mey
dana getiren arlrada~un Celal Haya
ra takdirlerimi ve tebriklcrimi huzu
nmt17.da arzctmek benim ifin bir \'a
zifedir. Se.rgiye gosterdiginiz yakm 
ilgiden dolay1 hepinize ve bilha 

(Del·am1 13 ncii sahifede) 

"Esen muharehe riizgcir1 
arbk du~u~tur,, 

B. Hitlerle gorli$en lngiliz i$~i 
partisi lideri boyle diyor 

B. Lansbury yak1nda Romaya giderek B. Mussolini 
ile de gorii§ecegini soyliiyor 

Londra 23 (A.A.) - i~~ partisi lideri Lansbury, diin ~ 
Donvrese gelm~tir. Gazetecilere yalnnda Romaya gide- ..,.,,.
rek B. Mussolini ile B. Hitlerle yaptifl goriiflllelere ben· : r 
zer bir tniilakat yapacaguu stiyl~tlr. Lansbury, de-
m.iftir Id: cDilnyada esen muharebe riizgan zanneder· 
sem. artlk durmustur.» 

Llinsbury, diiny~ konf eransuu toplamak i~in en bil
yiik salihiyeti haiz memJeketin, fikrince Amerika ol· 
dugunu kaydctmi,tir. B. Hitler ile yapbi't miilikatt tel
his edertk ~unlan soylemi.ftir: 

crB. mt.1er ile ben ortada mevcud m~ldlitl tamamile 
iclrak ettik. Fakat ikimiz de hiisniiniyetle bu m~kilitm 
yenllecegme kaniiz.» 

MeselA adcmi miidahale itilifl hakklnda B. Hitler B. La.nsbury 
elde edilen neticelerin cesattt verecek mahiyette oldugunu soylemi,tir. Fil
bakika hararetle devam eden miizakereler neticesinde Londrada toplanan 
devletlerin biiyiik bir k1snu arasmda nihayet bir itilif has1l olmu~tur. 
-- 111_n .. 1•••11t .... lllH•t111•1-.-111111111m1111•""'"U1IHIHlllU-IUlllllllllllUllll-IMllH--

. - Burada soylenen ~arkllan, gaz"llcri biltiln diinya i~itir! ... 
- Radyonun b~mda bulunanlarm da i~ttigine emin misin? ... 
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~---------------------------------------------------------------·-------, Diin Geceki ve 
Mussolini - $u$nig gorli$meleri
nin sonunda bir teblig ne$redildi 
ltalya ile .Avusturyay1 biribirine baghyan samimi 

dostluk hassaten tebariiz ettiriliyor 

Ve1ledik 23 (A.A.) - ~~ig -Mus
solini konu~malar1 sonunda n~redi
len teblig, italya ile Avusturyayi bir
birine baghyan samimi dostlugu has
satan tebartiz ettilmektedir. 

Bu tebligde deniyor ki: 
B. ~~nig ve Mussolini, gerek dog

rudan dogruya iki memleketl alAka
dar eden meseleleri ve gerekse italya 
ile Avusturyanm diger devletlerle 
olan mtinasebetlerini tetkik etmi!$ ve 
tam fildr mutabakatlanm m~ede 
eyleml~lerdir. Bu miinasebetle B. 
~u.piig ve Mussolini, dostane miina
sebetlerinin esas prensiplerini yeni
dcn teyid etmi§lerdir. Bilhassa, Roma 
protokollarmm tatbikatmm, Maca
:ristan ile tam bir anl~a halinde 
vukua gelen mtisait neticelerini teba
Iiiz etirmi~lerdir. 

A1:adaki i~birliginin ,Avusturya ile 
italya arasmdaki dostluk baglanm 
takviye eyliyecegi hususundaki iti
rnadlarm1 da blldlrmi~ler ve bu i~bir. 
liginin Tuna havzasmda umumt bir 
te~kiHltlandmna ~eraitinin vticuda 
getirilmesi mi.i~terek hedefine vara
cagi hakkmdaki emniyetlerlni izhar 
eyleml~lerdir. 

B. ~u~nig ,.e Mussolini ~undan 

emindirler ki, bu te~kiJatlandmna, 

Valensiada bir sefirin 
bavullan arand1 

l~inde lspanyadan ~1kar1l
mas1 yasak esham bulundu 

\'alencia 23 (A.A.) - Fabra ajans1-
nm yaptlg1 bir teblige gore, ~ili sefi
ri Morgado'nun bavullan aranrn1~ ve 
e~a arasmda ispanyadan !;Ikar1Imas1 
~ddetle menedilen baz1 esham bulun
mu~tur. 

Tebligde Morgndo'nun Frankonun 
casuslarlle temas ctmekle itham edil
digi ve ispanya hukumetinin kendi
sinl ~ayan1 arzu olm1yan bir adam 
telAkki ettigi ilA.ve edilmektedir. 

Santiago (~ili) 23 (A.A.) - Va
lencia hilkfunetine ispanya sefiri va· 
.s1tasile ~iddetli bir nota tevdi edile
rek setir Morgado hakkmda yap1lan 
muamele protesto edilm~ ve bu hu. 
susta izahat istenmi~tir. 

Sumer bank labrika miidiirleri 
araamda deiitiklik 

Ankara 23 (~m) - Stimer Bank 
Baklrkoy f abrikas1 mudtir vekili B. 
ibrahlm Ak~ura Stimer Bankm Avru
padaki talebe milfett~ligine, Hereke 
fabrikaSI ~ milhendisi B. Nihad Ba
klrkoy !abrikas1 mtidilrlilgilne ve es
kl mebuslardan B. Vas1f Dokuman 
Hereke fabrikas1 ba~ milhendisligine, 
Kayseli fabrikas1 rnildilril B. Fazl1 
Toren Nazilli fabrikas1 mildilrltigilne 
tayin edfimi~lerdir. 

Habe~ esirler 
o~ lngiliz ha~ pesko

poslarin1n Milletler 
Cemiyetine miiracaah 
J..ondra 23 (A.A.) - Canterbury, 

Rochester ve Winchester b~ papas
Iarile blr~ok mebuslnr, Milletler ce
miyeti umumi katibi Avenol'a bir 
rnektub gondererek Milletler cemiye
tinin, Habe~ esirle1ine daha insanl 
rnuamcle yap1lmas1 i~in italya hiiku
rnetl nezdfade tazyJk icra etmseini is
temi~lerdir. 

Bu mektubun birer sureti, krala, 
Gloucester Dl.ikilne, b~vekil Baldy.rin 
ve Milletler cemiyetindc aza olan dev
letlerln Haf'iciye naz1rlanna gonde. 
1·Hmi~tir. 

1ngilterede ta~ giyme hazirhklar1 
Londra 23 (A.A.) - Gloucester dil

ki.i diln oglcden sonra Westminister'
dc, tac; giyme giinil diger karde~lerl 
namma karde~i krala kar~1 yapacag1 
tazim resminin provas1m yapm1~tir. 
P1ova, kral ailesl nzasmm huzurunda 
bir saat devam etmi~tir. 

Almanyarun faal i~tiraki olmaks1zm 
faydah bir surette dil~ilnillemez ve 
viicuda getirilemez. Roma protokol
lan, her defasmda tesbit edilecek mu
ayyen ~erait tahtmda biltiin diger 
Tuna devletlerine de a~1khr. A vustur
ya ve itaiyamn Almanya ile 1936 da 
yaptigi anla{irnalarm italya - Yugos
lavya anla.5Jllas1, merkezt Avupadaki 
vaziyetin, yalmz i~tirak eden mamle
ketlerin menraatma oldugu kadar 
Avrupa sulhiinun umumi menfaatma 
da, miisait bir surette lnki~afm1 ga
rantl edecek mnhiyettedir. 

Madam T abouiain hir makalesi 

Paris 23 (A.A.) - Oeuvre gazetesin
de madam Tabouis, ~oyle yazmakta
dlr: 
cB~ekil ~u~nig, bir yandan Mus

sollniden Avusturya i~in, diger rnem
leketlerle iWlflar akdetmek serbestli· 
tini istiyor, bir yandan da Roma pro
tokotlanndan harice ~1kmarnaga gay
ret edlyor. 

Mussollninin tarz1 hareketl, gorii
n~te pek sarihtir. 
Du~e. A vusturya b~vekiline Roma 

protokollannm Sovyetler blrllgI lle 
miinasebeti olan memleketlcre te~mil 
edilemiyecegini anlatm1~tir.> 

Bir kadzn §ampi
gon erkek oldu 

Niifus kiitiigiine resmen 
erkek diye yazild1 

Brilksel 23 (A.A.) - Bel~ika bisik
let ~ampiyonu Mlle Elvira ide la Bruy
nenin iki sene evvel clnsiyetini degi~
tirerek bir ameliyat neticesinde erkek 
oldugu blldirilmektedir. Kendisl Willy 
ismini alm1~tlr. 

Elvira son be~ sene zarfmda Bclgi
kanm itiraz kabul etmez ~ampiyonu 
idi. GOriinU.,te kadma pek az benze. 
meslne ragmen ~imdiye kadar kimse 
onun clnsiyetinden ~ilphe etmemi~ti. 

Bununla beraber ameliyattan son
ra erkek elblseleri giyrnege b~Jarn1~
t1. Ancak ya~lara i~tirak ettigi za
man kadm klyafctine giriyordu. 
~ampiyonun s1rn, emniyeti umumi

ye tara!mdan yaptlan tahkikat neti
cesinde rneydana c;Ilom~tir. 

Elvira bu tahkikattan sonra resrnen 
erkekligl kabul etmek mecburlyetinde 
kalm1~t1r. 

Terfi ettirilecek beden terbiycsi 
muallimleri 

Ankara 23 (Telefonla) - istanbul 
ve Trakyada bir terti~ seyahati yap
makta olan beden terbiycsi umum 
mildilril B. Cemal bu seyahati esna
.smda onilmilzdeki mali y1l i~inde ter
fi ettirllecek beden te1'.biyesi mual
limlerini de tesbit edecektir. 

Duk do Vindsor 
Bir ne1riyat muessesesi 
hakk1nda dava a~acak 
Londra 23 (A.A.) - Deyli Meyl ga

zetesl yaz1yor: Dlik do Windsor, Hei
ne.m Ann ne~liyat muessesesinden 
Corondion Commentary ismindeki ki
tabm toplanmasm1 ve kitabm dilk 
aleyhinde tahkir edicl ibareleri muh
tevl olmasmdan dolay1 bir itizar ne~
retmesini rlca etmi~tir. Milessese bu 
ricay1 kabul etmedigi takdirde, dil. 
kiln mahkemeye muracaat ederek 
zem davas1 ~mas1 muhtcmeldir. 

Trabzonda fmdik ve tutiin aahtlar1 
Trabzon (Ak~am) - Alman kle

ringi dolayislle fmdlk sati~an dur
mu~ur. Yeni mnhsul ~k bereketli
dir. Fiatlerln dii~ilk olrnaSindan en
di~e edilmektedir. iktisat vekA.letinin 
fmd1k ftatleri ve silriirnii i~ln alacag1 
acele tedblrler allli ile bekleniyor. 
Tutt.in sati~lan dcvrun etmektedi!·. Fi
atlerln dU~i.ik olmasmdan bura gaze
teleri ¢kA.yette bulunmakta, 1nhisar 
b~Udi.irlillti !latlerin iyl oldugw1a 
dair gazetelere cevap vennektedlr. 

Bu Sabahki Telgrafiar 
Evkaf in banka 
~eklini alacag1 

dogru degil 
, Y aln1z evkaf ormanlann1, 

zeytinliklerini kendisi 
idare -etmek istiyor 

Ankara 23 (Telefonla) - Evkaf 
umum miidiirlil~iiniin blr banka ha
line ifrag edilecegi hakkmdaki n~rl
yat uzerlne izahatma mtiracaat eyle
d.Jgim evkaf umum mildiiril B. Fahri 
bana dedi ki: 

c- Miitedavil bir sermaye almak 
i~in bir kanun projesi tekli! ettik. Bu 
proje kanuniyet kesbederse; zeytin
liklerimlzi, orrnanla111ruz1 kendimiz 
idare etmek ilzere fab1ika tesisi gibi 
te~ebbilslerde bulunacag1z. 

~imdilik dogrudan dogruya ba11ka
c1hk yapmak gibi blr karar venni1i 
detiliz. Yalmz istanbulda oldugu gi
bi diger milhim merkezlerimizde de 
Vak1! paralar sandl.klan tesisini du~U
nUyoruz.> 

B. Fahri evkafm yenl y1l bilt~esi 
hakkmda da ~unlan soyleml~tir: 

c- Yeni bi.it!;emiz ge~en seneye nis· 
betle iki yiiz bin lira daha fazladlr. 
Bu fazlallk teskilatumzm iyi vazife 
gormeslnden ve' bilhassa istanbulda 
evvelcc bir mildiirltik varken ge!;en 
.senedenberi mildilrlilklerln il~e ~lka
nlmasmdan ileri gelml~tir. Bu suret
le tah!ilat i~le1ini daha yakmdan ta
ldb etmek imkan daireslne ginni~ir. 

Bilt~emiz yiiksek tasdika iktiran 
ettikten sonra 936 senesindc oldugu 
glbi gerek istanbulda gerek diger ycr
lerdeki evkafa aid abidelerin tamirl
ne ehemmiyetle ve muntazam bir 
program dahilinde de'lam edecegiz. 

Bu sene istanbulda tamir edilecek 
eski eserler arasmda Kadirga vc Azap
kap1daki Sokullu camileri de vardir. 

Mare~al lzzet 
Alman ata§emiliteri 

kabrine ~elenk koydu 

i~tanbul 23 (A.A.) - Mare~l Ah
med izzetin vefati Sll'alannda memu
ren Tilrkiye haricinde bulunan ve bu 
aebeptcn dolay1 mare~alln ccnaze to
renine i~tirak edememi~ ohm Alman
ya at~emiliterl miralay Rohde, avde
t1ni miltcakip, diin, Alman ordusu 
namma, mfitevcffa mare~alm rnezan
na bir ~elenk koymu~ ve bundan son
ra bayan Ahmed izzetin nczdine gi
derek kendisine Alman ordusunun ta
ziyelerlni bildirmi~tir. 

Edi rne TU rkkusu 
Diin parlak merasimle 

a~dd1 

Edirne 23 (Hususi) - Tilrkku~u bu
giln saat 15 de paflak merasimle a~Jl
ffil~tlr. Bu milnasebetle 11 tayyarerniz 
~ir ilzerinde u~tular, nutuk1ar soy
lendi. 

Merasimden sonra, Almanyadan 
yeni gelen tayyarelerimiz saat 16,30 da 
istanbula UGtular. 

Talihsiz tayyareci 
Arka arkaya iki kaza 

daha ge~irdi 

Londrada tac giyme merasiminde 
bul~1mak iizere Hlndlster.tlar. husu
si tayyareslle buraya gelen Mac Ro
bert admda zengin blr ingllizin Ye
~koyde havalamrken tayyaresinin 
kapaklandl.~1ru ve kendisinin muhte. 
lit yerlerinden yri.r.d mdl.gmI yaznu~
tik. B. Robert otomobilc konulup has
taneye gotlirlilii.. ken yolda ikinci biJt 
ka.zaya u8:J;JUDl~, bu sef er otomobll~ 
tekerlegl koparak devrll~, kendis! 
gene hatif bir yara daha alrru~br. in
gilizin talihsizllgl burada da blt:rn&
~ ve nakledildigi lkinci otomobil de 
yolda bozulm~tur. 1ngillz nihayet 
il~uncil bir otomobllle istanbUla get1· 
rilebihni~tir. 

Ispanyada. iki taraf da 
tavassutu kabul etmiyor 
Asiler aras1nda ihtilaflar ~1kt1gi, kar1~1k

l1klar ha§ gosterdigi bildiriliyor 
Paris 23 (A.A.) - Le Temps gazete

sine beyanatta bulunan ispanya Ha
riciye nazin Alvarez Delva.yo, cumhu
rlyet~ilerin galip geleceginden emin 
bulundugunu ve asl saflannda fYikan 
isyanlarin bu kanaatini teyid ettigini 
beyan etmi~tir. Delvayo, demi~Ur ki: 
cVaziyet o kadar iimidsizdir kl Fran

ko kuvvetlerintn neticeden nevrnid 
olarak zehirli gaz kullanmalarmdan 
korkulmaktad1r. 

Churchill tarafmdan yap1lan tavas
sut teklifi ispanyanm vaziyetinc va
klf olmad1gm1 gastermektedir. Anl3.1-
ma imkam mevcud deglldir.> 

Londra 23 (A.A.) - Deyll Meyl ga
zetesi B. Randolph Churchill il~ gen: 
ral Franko arasmda yaptlan bir rnu
lAkati ne{lretmektcdir. 

General Franko hi~ bir tavassut ve
ya kompromiyi kabul etmiyecegini 
bildirmi~tir. 

B. Churchill, bu beyanatm milliyet
perverlerin bir tavassutu kabule a.ma
de olduklan hakkmdaki ~yialara nt
hayet. verdigini il!vc etmektedir. 

Aailer arasinda kar1t1kl1k 
Bilbao 23 (A.A.) - Havas ajansi

run muhabiri bildiriyor: Asi esirleri 
Saint·Sebastien, Victorio'da vahim ka
n~1kl1klar vuku buldugunu bildirmi~
lerdir. Reketes'ler Pllalangist'lerle ~ar
p1~rn1~lardlr. E5irler, diger cihetten 

Avam kamaras1nda 
gUrUltUler 

l§~i mebuslanndan biri 
salondan ~1karld1 

IA>ndra 23 (A.A.) - ifjSizligin bil
hassa hukilm surdilgil mmatakalar 
hakkmdaki kanun lA.yihasmm te!er
ruat1 avam kamarasmda btr ka~ saat 
miinaka~a edilmi~tir. 

Milnaka~alar esnasmda rnuhteli! 
partilcre mensup mebuslar, kanunun 
kabul edilmesi aleyhinde birt;ok nu
tuklar soylemi~lerdir. 

Hilk(11net, neticede miizakcrelere 
nihayet verilmesini iste~ bu talep 
uzerine mecliste gilri.iltillu sahneler 
cereyan etmi~tir. i~!;i mebuslarmdan 
Bevan 43 reye katl?l 119 rey ile celse
den ihra~ edilmi~Ur. 

Reisin emri uzerine Bevan, Avam 
kamasm1 terketmi~tir. Meclls, bu sa
bah saat 7.15 te hentiz· i~tima halin
de idi. Bevamn celseden ihrac1, i~ na-
21n tarafmdan teklif edilmi~lr. 

Londra 23 (A.A.) - Saat sekizde 
Avam kamarasmdaki celse heniiz bit
mei~ti. Celse, ~imdiye kadar bila te
vakkuf 18 saat devam etmi~ oluyor. 
Bu tcmmuz 1936 danberl keydedilen 

J 

en uzun celsedir. 
50 sencdenberi akdedilen celsele1in 

en uzun olan temmuz celsesi, bila in· 
k1ta 34 saat devam etmi~tir. 

Amerikada mukaddea peder 
tevkif edildi 

.MUford (Connccticent) 23 (A.A.) -
cMukaddes peden ismile arulan Geor
ge Baker, zab1ta tarafmdan tevki! e
dil~tlr. Baker, aym 20 sinde Nev. 
Yorkda vukubulan bir arbede dolayi
sile rnesul tutulmakta ve polis tara
!mdan aranmakta idi. Arbede esna-
smda milridierinden birl blr mahke
me miib~irini ag1r surette yaralamif 
idi. 

LUleburgazda bu 111 meyva a.z 
olacak 

Lilleburgaz (~) - Bu y1l Lil
leburgaz kazasmda, goriinil~ gore 
meyva a.z olacaktlr. Ek8er meyva 
~~lan Balsira.ya tutu1<1uklan cihet
le, erken a~11nu~ olan ata~ ~i~eklerl 
de slyahlannu~tlr. 

Giln dondti ve Soya c.ins.! fasulye
lerlnin her koyde ekilmesl 1~1n teteb
bUse glri~llml~tir. Bu sane her k6yde 
100 • 1~0 dekarllk b1r yere bu fasul
yelerden ek!lecektir. 

asilerin Bask cephesinde yapt1klan 
taarruzun akamete ugrrunas1 ilze1ine 
Pampelune'daki mevkuflardan 50 ta
nesinin kur~una dizilmi~ oldugunu 
soylemi~lerdlr. 

Son muharebeler · 
Madrid 23 (A.A.) -Asilerin i.iniver

site mahallesindeki vaziyeti giln gec;
tik~e fenala~rnaktad1r. Muhteli1 bina
larda dag1mk blr halde bulunan mah
surlarm miktan 3500 ki~i tahmin o
lunrnaktadlr. Manzanares k1yilarm
dn asiler, su ihtiyacm1 temin i~n bir 
kag kuyu a!rrnI~ln.rdrr. 

Asilerin kopriller atmak vc yahut 
tahrip edilmi{l kopriileri tamir etme11 
hususundaki gayretlerl ~a gitmek
tedir. Universite mahallesini Casa de 
Campoya bagllyan ge~d.in iki kena
nnda yer tutmu~ olan cumhuriye~l· 
ler, en ufak bir harekette, dcrhal oto
matik silahlar ve toplarla dil~amn 
ilzerine ate~ b~lamaktad1r. 

T oledoyu botalttyorlar 
Paris 23 - Toledo cephesinde top

~ular ~ehrin asker! merkezlerini tah
ribc devam ediyorlar. Asllcr ~hrin 

milhim bir klsnnm bo~tm1~ard1r. 
Asilerin bir tebligine gore 9 aydan· 

beri 256 htikurnct tayyarcsi imha e
dilmistir. Muharebe harici b1rakllan . 
tayyareler 355 dr. 

lngiliz malige 
nazirznin mevkii 
Kazan~ fazlahklar1 vergisi 
memnuniyetsizlik uyandirdt 

Londra 23 (A.A.) - MuhafazakAr
lar, Chamberlain tarafmdan yeni bilt
~eye konulan sana.yi ve ticarct kazan~ 
fazlal1klari vergisi hakkmdaki mem
mmiyetsizliklerinl izharda devam et
mektedirler. 

Bazi muhafazakar mebuslar, bu ver
ginin iktisadi kalkmrnay1 sektcdar et. 
mege matuI demagojik bir sosyalist 
tedbiri oldugunu iddia etmcktcclirler. 
Bu mcbuslar, verginin bilhassa gti~
liilde buhrandan kurtulmaga ba~h

yan t~ebbiislere blr darbe indirecegi
ni ilave etmektedirler. 

Bununla beraber umumi surette 
zannedildigine gore, Maliye nazmmn 
siyasi vaziyeti zay1flamiyacak ve Bal
dvini istihlaf etmesl de hi~bir veghi
le tehlikeye dil~iyecektir. 

~imdiye kadar her tilrlil hilcum
dan masun addedilen Charnberlainin 
icraat1 ilk defa olarak muhafazakar
lann tenk.idlerine maruz kalmakta• 
dlr. Chamberlain'in verginin prensibl 
hnkkmda rnuhafazakarlann tazyiki
ne boyun egmcsine lmkan yoksa da 
vergide bazi degi~klikler yapmas1 da 
ihtimalden uzak degildil'. Zannedildl
~ine gore, Chamberlain ycrine ge~e
cek olan zati sevilmiyen bir tedbiri ck· 
serlyete kabul ettirmek vazifcsinden 
lrurtarmak i~in nezarettcn ayrilma
dan evvel bu prensibi kabul 'Cttirmegl 
arzu etmektedir. -----Polis memurlar1 araamda 

deiitiklik 
Muhtelif polls merkezleli amirleri 

arasmda baZI nakll ve tebeddilller ya,. 
pllrn1~tir. Bunlardan maada, u~ilncil 
komiserlikten ikinci komlserlige, polis. 
llkten i.i~iincii komiserlige tcrfi eden• 
Jerden 25 ki~i de muhtell! t~ra cmni· 
yet kadrolanna nakledilmi~lerdir. 

Kaza g~iren lngilizin 11hhati 
Mak Robert admda blr 1ngiliz zen• 

ginin hususl tayyareslle Londraya gt,. 
derken bir kazaya ugrachguu yazm1~
tlk. Tayyare f azla: benzln alm1~. saht\ 
da ~amurlu oldugundan ka.paklan .. 
m1~far. Yaralmm SlhhaU iyilc~iyor. 

DUn 500 aeyyah 1eldi 
DU.n sabah Umarum1za General !OI\ 

stuben vapurile 500 seyyah gelmi~ ve 
~ehrlmiZi gezdikten sonra: ak~nm i.i~. 
ri limarumw terketmi~lerdir. 
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... :l.kkaeiera 

KAHVELER HAKKINDA 
YENI BIR KARAR $EDiR 'BABERLERi 

Gazetelerde kahveler hakkmcla za-
' b1tarun verdigi yeni bir karan oku· 

dum. ~ehrln bazi mmtakalannda 
kahvel1aneler bir talom sablkahlann 
yatagi haline geliyonn~; bir klsIDI· 
na da serserller, ~upheli adamlar de
vam cdiyorm~. Onun i~in, buralann 

11 

slkl tekayyiidat altma almmalanna 1: 
karar verll~. 

Hamal iicreti 
nasil alinacak? 
Vezne usulii kaldirildi, 

sadece fi1 verilecek 

Bak1rkOy halk1 diin ikinci 
bir bayram yapb 

BOyle bir kararm yeni ittihaZ edil· 
~ oia.nuya.cagJ. 8¢kirdlr. Qilnkii za· 
b1tarun en esasll vazifclerinden biri 
daima ~iipheli yerleri nezaret ve ta· 
rassud altmda tutmaktir. Otedenberl 
bunda ihmal gasterllmem.i!l olacagma 
eminiz. 

Yalmz bu karar ciimlesinden olmak 
:Cizere bir havadis daha: var. Bu gibi 
.mlnkalilann gelip gittiklerini kahve
hane sahipleri mahalli zab1tasma bil· 
direcekler. Gazeteci arka~lar en t;a.. 
bil, en mahzursuz havadisleri almak 
ve vaktlllde gazetelerine ye~ek 
f~in baza.n ~k SlkmtI ~ekerler. Ken· 
dilerine havadis vermekle miikellef 
olanlar bu hususta pek hasis davra· 
mrlar. Halbuld asil gazetelere yazdl· 
nlnuyacak havadis bu idi zannede
riz. Zab1ta kahvehane sahiplerini ve
kayiden kendisini haberdar etmeg-e 
mecbur tutacakti, fakat i>nlarm bu 
mccburlyetini sab1kall1.ar bilmiyecek· 
terdi. eimdi kahvecilerin muhbirlik 
edeceklerini goriirlerse artlk oralara 
devam ederler ml ve devam ederlerse 
i~lerinden renk verirler mi? 

4¥¥ 

DEFINE 

istanbulda ve clvannda mevcud 
defineler hik~ycsi blr hakikat haline 
geld!. Yedikule· surlarmda bin be~ yuz 
kuru~a yakm bir para bulundu! Bronz 
on kuru~uklardan terekkiib eden ve 
gozii a~1k kiigiik ha~ar tarafmdan 
ke~fedllen bu servetin oraya kimbilir 
ne milnasebetle saklandlg1 belki hit; 
bir zarnan aydlnlanm1yacak. Fakat 
bu vakamn bir te~vik kam~1s1 llizme
tlni gormesinden korkulabilir. Para 
slkmtisma. dil..9en herkes, ne yapaca
giru d~niip dururkcn, Ycdikule 
surlanm hnbrllyacak ve eline bir kaz
ma ge~irince dogru solugu surlarda 
alacak. Eger surlann yakm seneler 
it;inde tamamen yere serildigini gor· 
mek istemiyorsak ~imdiden bir tedbir 
alma11, onlan define aray1c1larm tah
ribatma kar~ koruma1Id1r. .. . . 

UCUZ BILET LER 

Denizyollan idaresi tarifede tenzi
lft.t yap1yormu~. Verlle.n malllmata 
gore aile ve kafile halinde seyahat 
edecekler i~in seyahat karneleri de 
ihdasol~. 

Devlet demiryollanmn muvaffa· 
klyetli om~gi gOz onfu1de dururken 
Denizyollan tarif elerinin de aym 
prensipe tabl tutulmamalan hayretl 
mucib oluyordu. Alelft.dc yolcu tarif e
sile birllkte bu aile ve kafile biletleri
nin de indlrllmesi hem Denizyollan 
idaresi icin, hem memlcket le.in ~ok 
faydal1 netlcclcr vcrebilir. Ancak bu 
gibi tedbirlerin hakikaten miiessir 

olabilmeleri gayet cezri hareket etme... 
gc ve fedaklirhktan korkmamaga bag· 
hcllr. Tarife hen(lz ne~dilmedigi i~in 
blr f?CY dencmezse de her halde yapi· 
Ian tenzllAtm deniz scyahatine cld
den te~vik edebilecek bir mahiyette 
olmas.uu CPk temcnni edcriz. 

Liman umum miidiirliigu Galata 
yolcu salonunda hamalllk ~lerinl is

lah ettikten sonra hamallar numara 
usulfi. lle y\ik ~aga b~~a.rd.L 
Bu usu! muvaf1k g0riilmekle beraber 
ban hususlanrun mahzurlu oldugu 
ldcliasI iizerlne Liman umum. miidilrii 
bay Raufinin .fikrini sorduk. Bay Ra· 
ufi diyor ki: 

Devlet Demiryollannda yeni tarifenin tatbi
kine h(l§lanmas1 miina8ebetile Ba§vekile, 

Naha vekiline telgraflar ~ekildi 

<- HiunaIIann ellcrine yal.ruz ii~ 
numara degil, 10 num.ara veri.1.m.1'tir. 
Bu numaralarm bir ayni de hamalm 
g0gsilndedir. Yillc alan hamal cebin· 
deki numaralardan birini aldl&"l ewa· 
ya talonakla beraber bir tane de ~a 
sahibine vermege mecburdur. Bu SU· 

retle herkes ~asuu salonda kolay
ca bulabiliyor. Yilklerin ~amast 
i¢n e~ dairesinde bir de memUI bu
lunduruyoruz. 

vezne usulii para tahsilini biz de 
mahzurlu gordi.ik. Bunun i~in mak.. 
buza Iiizum kalmaksizm salonda bu 
lundurdugumuz memur elindekl, e~ 
ya. iicreti kamesinden bir fi~ kopanp 
yiik sahiblne vermekte ve mukabilln
de fi~te goriilen miktardaki parayi 
tahsil etmektedir.» 

Ampul h1rs1zlar1 
Polis i kl ki$1yl 

yakalad1 

Balarkoy hallo diin milll hAkimiyet 
ve ~cuk bayrammdan b~ ild.ncl 
bir bayram daha yap~tir. Dnvlet 
demiryollan Avrupa hatt.J. dokczun
cu 411etme miidtirliigiiniin 'bl)nliyo 
hattmda diinden itibaren yent tenzt.. 
la.tll tarifenin tatbikine ba.tlanm.asi 
hallo. ~ok sevindirm~ ve biiYilk mera-· 
slm yap~tir. 

Bir bando muzika ile lOiot>O den faz
Ia balk saat on bir bu~1drta Baktr· 
koy istasyonu civanru drJldurmu~tur. 
Bu esnada Sirkeciden ll't Y~lkoyden 
gelen trenler biiyiik tnahiiratla kar· 
~lannu.~tir. Muzi.ka. J&tiklfil mar~ 
~alm1~ ve mar~1 mi;ieakip mekteple1 
ve halk hep bir :J.ittdan on yi1 mar~1-
m soylemi~Ierclir. 

Bundan ;onra nazirlanan kiirsilye 
Halk partisi idare heyeti azasmdan 
istanbul ka.mbiyo borsas1 miidiirii I?. 
Hasan Tahsin Erez gelerek bir nutuk 
soylemi~, haH.o.n duydugu sevince ter· 
cilman 0Jrn11~tur. Hatip bilhassa de
~tir kb 

c- Bu hattm dort ay evvel devlet 
idaresiv~ gectigi andan f tibaren he
men hergiin hayirh bir degi~gin 

Tabela asm1yanlar 
:;lehlrde bir takun ampul hirstzlan Ilk defas1nda ii~er lira 

tiircmi~tir. Bunlar, baz1 ev kapllann· 
da, diikkdn vc saire onlerinde bulunan ceza ahnacak 
ve geceleri yalalmak iizcre kullamlan Bazi dfikkftncllann levha resmin· 
nmpulleri ~rmaktadlrlar. den ka~mak i~in taqela asmad.Iklan 

Bu ~kilde muhtelif polls mcrkez- gorilldugii bllclir~ ve bu kabll ha-
leiine vuku bulan ~ikAyetlcr iizerine reket ederek tabelA. asm1yanlara ilk 
icap eden tedkikat ve takibat yaptl- seferinde u~er lira para cezas1 kesil-
m1~ ve Mehmed ve !?aban isimlcrinde mesi, muken-er ihtara riayet etmiycn-
iki cocugun bu i~i yaptlklan anl~ lere de bu para cezasmm arttinlma-
Iarak yakalan~lardlr. I! s1 bilcfuil~tir. 

Bunlar yiiksek yerlerdeki ampullcrl Bu emir iizerine bizzat nahiye mii· 
biribirlerlne omuz vermek suretlle dilrleri komiserler kendi mmtaka. 
~innakta ve ~dlklan ampulleri de lanm tefti~e b~I~ardir. Ta-
otcdeberide ucuz fiatle satmaktad1r- belfu>1 olmad1g1 gorillenlere derhal 

il~er lira ceza kcsilmektedir. Yeni se-
lar. Ii ne i~inde bugiine kadar bu ~ckllde ce-

y eni mektepl~.r .. .. 
Maarif mildiirliigil, onumuzdeki 

ders yllmda mektep ihtiyacim ~ar~a-
n.k .. . lmdiden bazI tedb1rler al-m UZCie ~ . te 

maga ka.rar ver~ ve f-~~ye gcc-
m~tir. Maarlf mildilrdugu, ~ehrin 
mcktep lhtiyagla.rm1 her m_mtakada 
tedkikatta. bwunmak -~uretile tesblt 
tmi ti B rada J{ilgiikmustafapll9a-c ~ r. u a 1-nR• i • 

da yeni bir ilk mekteP yapl.uJ.J.UOU gm 
miinaslp bir arsa buiunm~ ve arsa 
sahibile anl~a yap~tir. Arsarun 
tapuda.ki muamclesi bugunlerde bite
cek ve hemen in~ta b~lanacaktll'. 

Bundan b~ maarif idaresi Sa-

t Cibali veya Ayakap1 i~in de 
I: ma ya, _ 
11 miinasip birer ar53. aramaga b~a-
1' ~ti.r. BuraI.arda bu semtlerin ~ 

uht Idugu~ birer orta mcktcp te-
m ~ o ih .. "'"i b. 
sis edilecektir. Marunaf munLl.O.lp ir 
bina. bulunurs&. yeni ~ina yaptml
maktan vaz g~ilecektir. 

:. zaland1nlan dilkkAncilann adedi 
dart yiizil. bulmu~tur. Kontrol devam 
etmektedir. 

Tramvay firketinin yeni arabalar1 
Tramvay ~rketi belediyeye yazd1-

gi bir tezkerede yeni sisteme ~vir
mege b~ldlgi uciincil arabamn da 
tecriibelerini yaptigiru bugiinlcrde 
bunu, mayism ilk haftasmda dor· 
dilncu arabayi piyasaya ~lkaracagt· 
m bildirmi~tir. 

~irket, bir sen~ iginde on arabayt 
bu ~ekilde tadil edecektir. ~irketin 
haz1rladlg1 bu iki arabarun hangi 
hatta i~liyeccgi belediye ile ~irket ara· 
smda kararla~tmlacaktlr. 

Suad vapuru hen:iiz yiizdiirii.lemedi 
Tekirdaimda karaya oturan Suad 

vapuru, gonderilen tahlislye vesaiti· 
nin yardlmma ragmen heniiz yiizdil· 
rillememi~tir. Ancak vapunm yi.ikil· 
nil ~ eden bugday bofal~ttr. ' 

phidi oluyoruz. Yol iistiin~ durak 
yerlerinde, vagonlarda gijrdiigfuniiz 
temzllik Tilrkiyeye y~ mtlzam· 
pu-verligm, gilzelligi.n canll mlsalle
r1ndendlr. Biitiin bu iJillklere bir de 
nakil iicretlerinin, temenni ve tah· 
minlerimziden fazla olarak indirll~ 
bulunma.si blzde sonsuz sevin~er U· 

yandlrm1~tir. 

Hepimiz goruyoruz kl, Tiirk yur
dunda devlet idarcsi dehdkftr ellnl 
herhangi ~e koyacak olursa memle
ket i~, millet icin oradan hayir, feyiz, 
ref ah ve saadet f1~rmaktadlr. ismet 
inoiinii hukfunetinin biiyii.k bir ener
ji lie tatbik etmekte oldugu ¢mendi
fer siyasetinin ~Ok hayirll omeklerln
den blrlni muhtimiz bugiln yo.km. 
dan gormekle miibahidlr.:. 

Bay Hasan Tahsin Erez bu soyle
vlnden sonra :minnet ve ~anlann 
biiyiiklere telgrafla arzrm teklif e~ 
ve binlerce halkm alkl~lan arasmda 
Baf?bakan ismet inoniine, Nafm veki-
11 bay Ali Qetirikayaya ve Devlet de
miryollan umum mildiirii bay Ali Ri
za Erem'e birer tef?ekkiir telgrafi ~eki· 
lerek merasime nihayet verilmi~tir. 

Otomobil ~arpm1s 
Magazan1n vitrininin 

nasil k1rdd1&'J anla§ild1 
Zab1ta.; Sultanhamammda biiyiik 

bir tuha!iye magazasrmn yeknezarda 
esrarll gibl goriinen vitrin kmlmas1 
tahkkaitma el koym~tu. Ta.hkikat 
ikmal e~tir. 

Alman neticeye gore, Sultanhamam 
virajma. yakm bir yerde clan Perke 
tuhafiye magazasmm oniine, Fincan
ctlar yok~undan siiratle inen blr oto
mobllin geldlgi, bu Sll'ada da yan so
kaktan ve Eminoniinden gelen diger 
blr otomobille kar~tl~tigi, bu otomo
bille milsademenin onilno g~mek 
i¢n ~o!Oriin ani olarak direkslyon kn'· 
masile diikkAna garptI!;'l ve bu sade
me ile k:epenk arasmdaki biiyiik vit
rinin hurdah~ oldugu tesbit ed.ilml~ 
tir. Sirkat iddialan talmkkuk etme
mi~tir~ 

Ondiilasyon makinelerinillf , mua• 
yenesine bqlamyor 

:;lehir meclisince kabul edilen tali
matnameye gore belediycdeil intihap 
edilecek bir fen memuru vc bir de he
kimin ~tlrakile beroer diikkA.niann
daki biltiin ondillftsyon makinelerl 
1 mayistan itibaren muayene edile. 
ceklerdir. Talimatnamede hilkiimle
re uygun olnuyan makineler, damga
Iammyacak ve bu.nlarm kullarulma,. 
mas1 i~n sahiplerine tebllgat yapila
caktir. 

Bir ay sonra, 1 hazl.randa tekrar blr 
muayene yapllacak ve bu muayenede 
damgasiz kalan ondiilAsyon makinele-
1inln sahiplerinden para cezasi alma.
cakt1r. 

_ Marmarada. ~tilmek i!tin yeni i ... S1k slk seyahate ~ktl~ i~in!l ... Hem yenl vapurlar gayet mo- I ... Fakat vapur, nerden baksan 
bu habere pek sevinclim ... dem, son sistem olacaknu~I. .• gene vapurdur!.. Eskilerfuden ne far-vapurlar 1S1I1arlann11~ bay Amca... . 

ll1 ohacak dersiD? ... 

Sahffe S 

SOIIBET: 

"Deniz feneri,, 
H. i. Dinamo ... Bu nd1 bihnem hiv 

duydunuz mu? Ben duymam1~nn; 
bugiiruerde ~kan Deniz fenerl (1) 
adh bir ~ilr kitabuun iizcrinde ilk de
fa olarak gordiim. Onu unutmaym, 
bu ilk kitapta goriilcn meziyetler um
dugum gibi ink~ edersc, bitkn~ se
ne soma IL 1 Dinan1o'dan ~k iyi bir 
~air diye bahsedihncsi kabilclir. 
Gen~ bir ad.am oldugu kendine S'9' 

tigi cnanu • miistean dnn (veya so
yadmdan) da belli: Dinamo, hareket;, 
~ lruvvet .. _. Faknt bu isme ba
Jap aa o gen~ ~: «Tnrrum I trr· 
rum I bTrum • trak tild tak! • l\faJd
nal~ I istiyorutn!» diyeu Naz1m 
Hikmetin hiilyasuu1 keruli hesabrna 
tahakkuk ettirdigini sanmayin. 11'9 
de ma~; bilalds hiilyayi. 
hatta biraz da hassasiyeti seviyor. 
Ge:r~i kendisi bu kanaaite olmasa go
rek; Nuun llikmete benzemek ist.e
difi belli, bi~ olmazsa onu ~k oku· 
m~ onunkileri andiran nusralan, 
o nusralar i~de onunkileri habrla· 
tan dtayalleri> var: c:Ko9uyor, yuvar
lamyor, ~thyor I dalgalarl - Ka.ra 
yamyam klzlan gibi ip enginde ath
yor I dalgalar.> Bu.nlarda Bahri Ha
zer'i andmm bir ~1 yok mu? II. 1 
Dinamonun kitabmda, Nazun 11~

mctin tesirini gosterecek ~ok sab.rlar 
bulmak kabil. Hatta bir yerde: Kara 
agacJar altmda I Marksla yan yana I 
Virgil okuyacaksm:> diyor. 

Fakat IL i. Dinrunonun yamldlguu. 
henilz kendini k~cdem~ oldugu
nu saruyorum. Ondan bir ideologia 
~ri ohnaktan ziyade bir tabint ~ 
olmnga, ken.di hayalinae kurdugu bh 
filemde l~maga istidad var. H. t 
Dinamo ihtilal fikrini seviyor; faknt 
bugiiniln l\larxist ihtilfUcilerinden 
ziyade 1789 ihtiliilcilerini hntirlatiyor. 
Eski Yunanistandan, Rousscau'dnn. 
l\lilt-Ondan bahsediyor. 

Znten kendi do soylemiyor mu? 
1\larx'la yan yana gidecek amma 
Virgilius okuyacalam!? ... Deniz !e
neri Grek mythologiasma imalarla 
dolu. B~k ~, filosof isimlerlne 
tesadiif ediliyor; bibnem Andre Ch6-
nier'yi ni~in hi~ zikretmemi~? Fran· 
sizca biliyorsa tavsiye ederim, o ~airl 
olrusun. {:lok begenecegtni znnnede
rim, zaten ihtililciligi de daha ziyade 
onunkine benziyor. 

Grck mythologiasmdan. b~ok ~ir
lcrdcn bahscttigini S.Oyledim; maama
fih o ~leri, Rousscan'yu yakmdan 
tarudlguu sannuyoruDL Onlann ad· 
Ianni mckteb kitablann~ baz1 mcc· 
mualarda ~Ikan didaktJk maknleler· 
de olrumakla iktifa et~ benziyor. 
Yani bu ~irde bir malfunatliin1~lu~ 
Aka Gilndilz'iin t:lbiri ile bir kfiltiir· 
fil~uk var. Fakat sizi t:cmin ederim 
ki bu hi~ de insaru sinirlendinniyor, 
~iliUds bir tebes.5iim veriyor. ~iinkii 
bir tazcligi \'ar, kendisini uknlahk 
tchlikesine ntmak istemesine ragmen 
ayagx kaynuyor. l\lalumatfiiru~ ama 
uka1a dej;>il. Rani ~ocuk.lann, birta· 
lrun ~eyier ogrendiklerini hnber \'er
mek i~n bir tftremc1cri vnrdir, insa
na: dlaydi stiyle bakayim!» deairtir, 
i~ oyle bir ~ey ... H. t. Dinmno~nun 
bundan ~uk kurtulacag. hissedill· 
yor, onun i~ Grek il:'ihlannm adla· 
nm bazan yanl~ siiyleyivennesi. ba· 
zilanru aa. ~ zorla. ~babya ~
bahya sokma.sl bile ho~ gldiyor. Ger-

(Devanu 4 iincii sahifede) 
Nurullah A~ 

( t) 80 aayifa. 25 kurUJ, Bozkurt Ba· 
a1mcvi. (T evzi yeri a0stcrilnicmid. 

B. A. - Kimbllir, her halde gtt. 
vei1e yolcularue koyunlar icin ayn 
ayri yerleri bulunacakttrt. ., 



Sahif e 4 

Tevkifhaneden kaGanlar s1k1 bir 
surette arastmhyorlar 

Alakadarlar bunlar1n tevkiflerinin bir giin 
meselesi oldugunu soyliiyorlar 

Tevkifhancnin ameliyat dairesi 
penceresinden demir parmakl1k kes
mek ve duvardan da ip kullanma11 
suretile yanan adliye binas1 enkazi ii· 
zerine inerek firara .muvaff ak olan, 
Beyoglu postanesi veznedan Hiisnil
yii oldiirmekten 24 seneye mahkfun 
Abdullah ile, Antalyada amcas1m 01-
dilrerek buraya k~an ve burada hak
kmda lAZim gelen kanuni muamele 
yap1Imak iizere tevkif edilmi~ bulu
nan Tevfik polls ve jandarmanm 
mii~tercken ar~tmnalarma ragmen 
heniiz ele ge!;lllemi~lerdir. 

Zab1ta ve adliyenin kanaati, h er iki
sinin de !stanbul harlcine bir yere ka- I 
~amadlklan ve heniiz burada bir yer
de sakl1 bulunduklan merkezindedir. 

Harlee ~1kan vapur, ~imendifer 
ve hatta otobiisler bile s1k1 takyidat 
altma almm1~tir. Bunlann h enilz is. 
tanbulda bulunduklari kanaati bnz1 
yerlerde ar~t1nnalar yap1lmasm1 leap 
ettinnektedir. Tevfigin anasmm Balat 
lle Ayvansaraydaki evintn aranmasm
dan maada, bu ~ocugun metres! ola
rak y~adlg1 bir kadmm evi, keza: Ab

dullahm, evvelce bir a~k maceras1 ge
.;irdigl bir klzm oturdugu ev, Abdul
lahm akrabasmdan birinin Ni~an~1 
civanndaki evl aranm1~, ayrica her 
polis mcrkezi, kcndi mmtakas1 dahi
linde bulunan otel ve han snhip ve 
milstecirlerine yaptig1 tebligat ile her 
gelen yeni misafir ve yolcu t~in poli-

Bahk ihracat1 
Miitevass1tlarin vaziyeti 

hakk1nda tahkikat 
yap1hyor 

Ankara 23 (Telefonla) - italynya 
ballk ihracahm tek elden idare etmek 
istiyen miltevass1tlar hakkmda 
istanbul Tiirkofis taraf mdan hazir
lamp vekalcte gonderilen rapor veka
letin alAkadar dafresi tarafmdan ted
kik edilmi~ ve b3.2l cihetler hakkmda 
tahkikatin tamikine liizum gorillmii~
tur. 

iktisad vekaleti, i.izerlnde hassa
siyetle durdugu bu mesele etra!mda-
ki tahkikatm blran evvel bitirilmesi
ni alakadarlara emxetmi~tir. Vekalet 
ihracatnruz1 izrar mahiyetinde olan 
bu i~in milsebbiblerini ~iddetle ceza
land1rmaga azmetml~ir. 

DJger tarafdan istanbul babk~1la
nnm aym zamanda bir piemleket i~ 
telakki edilen bu mesele kar~smda.. 
ald1klan vaziyet takdire ~yan goriil
mektedir. 

Miilhak but~e ile idare edilen 
dairelerde vazif e al an mii

tekaid memurlar 
Ankara 23 (Ak~m) - HiikO.met, 

mtilhak bilt~c ilc idare edilen dairc
Icrde bir vazif eye ta yin edilen miltc
kaid, muallim, tabib, eczac1, baytar, 
milhendis ve kondilktorlerin almakta 
olduklan tekaild m~anmn kesllib 
kesllmiyecegini tefsir yolu ile tayiR.
nini Meclisten 1stemi~tir. 

Maliye vckfiletinin noktai nazanna 
gore, bu baptaki kanunlara millha:k 
biit~e zlkredilmemi~ bulundugupdan 
bu gibilerin tekaud maa~Ianmn kesil
mesi icab eder. 

Slhhiye vekaleti ise millhak bilt~e
yi umumt muvazenenin bit ciizi saya
rak aksi noktai nazarda bulunrnakta
dlr. 

Bilt~e enciimeni S1hhiye vekaletinin 
noktai nazarma iltihak etmi~ ve bu 
gibilerln almakta olduklan tekaild 
rna~annm kesilmemesi laz1m gele-

Tevfik Abdullah 
Tevkilhancden ka~an ik.i me\'kuf 

sh1 derhal haberdar cdilmesi bildiril
mi~tir. ikl :firarinin tamamen ~hir 
i~inde olmasalar bile ~ok civar koy
lerden birinde olmas1 ihtimali do
layisne jnndarma da s1k1 takibat yap
maktad1r. 

Diger taraftan :firari mevkuflann 
kulland1klan demir desteresile ipln ne 
~ekilde tevki!haneye girmi~ oldugu 
aynca ar~hnlmaktadlr. 

Tahkikatm adli safhasma el koyan 
rnilddelumumt muavini bu hususta 
alAkadarlarm isticvaplarma devam et
mektedir. Aiakadarlarm temin cttik
lcrlne gore, firari katillerin yakalan
mas1 blr giin meselesi halinc gelmi~
tir. Her an tutulmalarma intizar edil
mektedir. 

Sohbet 
(B~ taraf1 3 iincii sahifede) 

~ek soyliiyorum. bu ~airde bir ~ocuk 
tazeJigi \0ar. 

Bittabi bu malumatrilru~luk biis
biitiin cezas1z kalm1yor. H. i. Dinamo 
bir koylii Joun ba~nda, Erciyas'm 

tepesinde, her nerede olursa olsun sa
dece kendi hislerini, sadece kendi dti
~iincelerini s0yliyemiyor, rnuhakkak 

kitaplarda okuduklanru habrlamak 
istiyor; insamn: «Anladlk be adam! 
Sen Wagner'i de, Schopen'i de, Shol
ley'yi de sevmek lizlDl geldiguu an
lanu~sm, hayli bilgin de var. Fakitt 
onlan bir unut c1a kendi kendine bir 
soyle bakabm!. diyecegi geliyor. 11. t. 
Dinamo'nun kitaplardan aynlamad1-
gma, onlardaki kelimeleri daima da 
dogru okuyamad1gma bir misal: 
cTraktOr - Yarall blr dinozor / gibi -
Kaziyor topragi pen~elerile, Dinozor 
frenk~eden «dinosaure:D veya «dino
saurien» denilen ve tarihten onceki 
del·irlerdc bulunan hayvan. H. f. Di
namo, traktOre bakt1fl zaman, elbette 
ki o hayvant kendini zorlamadan ha
t1rhyamaz. 

Fakat, tekrar edeyim, bwllar ebem
miyetsiz, II. t. Dinamo bunlardan el
bette kurtulacak, kitab1DJ a~1p oku
yun, «Anadoluda Arkadya" yt (ben 
bu ~iiri eweJce de gonnii!ltiim, bir 
mecmuada nu? birka~ ~r adlm ta
~yan bir k.itapta rm? iyice hahrhya
m1yorum) , cBagc1 ktzma kaside'yi,• 
«Tabiate istidaD yt, hele «Seyahab i, 
«Gid~» i, biltiin kitab1 okuyun, baz1 
kan~k, zor anl~1hr yerlere tesadiif 
ederseniz alchrmaym, i~de ~y1e 
par~Iar da bulacaksllllZ: cArtlk -Ya
ratsm funit denen harikayi. dii~i.ince
ler, - Yemi~iz, I Yapraks1z I Ve mu
sikisiz I Dallannda dakikalann ! • 
Artik tevekkillle goniil felsef esine -
DOnen Alemler i~inde duran zaman
lann I Ve bu zamanlan '/ Qevlren 
dort duvann!> 

BunJan s0y1iyen adamm, alikaya 
layik bir fair olduguncian fiiphe edi
lemez. 

Nurullah Ata~ 

H Ni..fUln 1937 

Bir kadm i~in dogan a~k ... Kudurmu~ denizde miicadele ...• Bu arada tayfanm isyam •..• 
JAK LONDON'un romanindan alman 

i Z D E .. 
I SYAN DEN 

Filmini §imdiye kadar goriilen eserlerin 

Pazartesi ak§am1ndan i tibaren 
en heyccanh ve kudretlisi yapmaktad1r. 

S A K A R Y A sinemas1nda 

Buoun T u R K sinemas1nda bUyUk Rus ihtilali 

KRONSTAT BAHRiYEliLERi · T~B~~e 
Kml ihtilalin en deh~etli sahneleri, korkunc; intikam deniz ve kara muharebele1i, 

tuyler iirpcrten vakalar. Matineler 11 den itibaren. 

Rumelihisar - lstinye yolu 
Bebek ile Rumelihisan arasmdaki 

nht1mlar bir milddetten beri yap1l
makta idi. R1hhmla1111 in~as1 bu
giinlerde bitecektir. Bu in~aat bit
tikten sonra Bebekle istinyc arasm
daki yolun asfalt olarak in~Sina 

b~lanacakhr. Bu yolun kc~fi yap1l
mi~ ve icap eden tahsisat ayri~m1~1r. 

Esasen bundan evvel istinye ile 
Bilyiikdere araSindaki yol in~ edil
mi~ti. Bebek ile istinye arasmdaki 
k1s1m da in~a edildiktcn sonra. Bo
gazm Rumeli sahili ycnilenmi~ ola
cakt1r. 

Cocuk odalari 
Maarlf mildiirliigii on ilmiizdeki 

te~rinlsaniclen itibareri ~eh1in muh
telif yerlerlnde ~ocuk odalan tcsis 
edecektir. Bu oclalara sabah lar1 cv
lcrinden crken ~1kan, ak~amlan da 
cvlcrinc ge<.; dOnen j~<.;i kadmlann 
kii<.;ilk ya~taki ~ocuklan kabul edilc
cek Ye sokaklarda dola~malarma 

meydan velilmiyecektlr. ----
Bekta,h kopri.iliinii seller y1ktt 

F1skd1 (A~an1) - Yagmurdan hu
sule gelen seyh1p dolayisile; Karasu 
~ayi t~arak Bognzhyan - Bekta~l1 
kopriisiinil y1knu~ vc civanndaki tnr
Ialan su basm!~br. Yagi~ durmu~, 

hava a~1lm1~br. 

b ir ·olUm 
Tiiccardan Ra~it U11bcrk km Niivey

de miiptela oldugu hastahktan kurtula
rn1yarak. henuz pek geni; ya§mda bi.iti.in 
ailcsini tecssiirlere gark edcrek pcr§em
be giinii saat 19 bu~ukta olmii§tiir. Cc
nazesi bugiinkii cumartesi giinii saat 2 de 
KJZ1ltoprakta lhlamur caddesindc 130 
No. 11 ko§kiindcn kaldmlarak Karacaah
metteki ailc kabristanma dcfnedileccktir. 

YI L DI Z sinemas1nda 
Kadmlarm mabudu 

YENI ! DAIMA YENI ! 

TEPEBAS I GARDENIND E 
Bu ak~am : MOSTESNA GALA M0SAMERES1 

Tekrar tekrar gormck isteyeceginiz ve her yerde bahsedeccginiz 
me§hur emsalsiz akrobatik dansorler 

DOLORES VE DON 
Mukemmel Amerikah Patinaj Ostadlan 

DUO HAM • 
I LT 0 N 

ve biitun nukteleri hirer harika olan giilmiyen meddahlar 

LiTLE JACKY ve BABY 
nin muvaffakiyetleri gOnden gune artmaktadir. 

Yann saat 17 de butun programla MAT i NE 

Buoun M E L E K' te 2 bUyUk fi lm 
1 - SARAY ENTRIKALARI 

Musiki - A§k • GOzellik ve ihti§am filmi 

2 - LiNC KANUNU 
Frans1zca sozlii NEFIS bir ,SAHESER, Ba~ rollerde 

SiLViA S IDNEY - SPENCER TRACY 
Seanslar: 

SARA Y ENTRIKALARI 2,20 - 6, 10 ve 10 da 
L t N <; K A N U N U 4,15 ve 8,15 

Bugon 5 A KA Ry A SiNEMASINOA 
Viyana sincmac1hkmm en me~hur ydd1zlan 

MAGDA SCHNIDER - ALBACH RETTY 
GEORG ALEXANDER - LEO SLEZACK 

Tarafmdan oynanan nefis ve cazip 

vnv A N A SEV IDAILARD 
ROBERT TAYLOR'un 

En guzel filmi 
Komedi miizikalini goruniiz. Ho~ iki saat ge~ireceksiniz. 

Kahkaha • lyi musiki • Sevimli bir mevzu ---•'" 
T A$ RA K IZ I 

Aynca JAycmut a~k filmi 

S EVEN KADIN 
JOHN BOLES ve ANN HARDING 

, AZAK sinemas1 
BugOn 

KAY FRANC I S 

BEYAZ MELEK 
185~ Kmm muharebesi ve Haydarpafa 

hastahanesi .• Aynca: 

EN BOYOK TEHLIKE 
TIM MAK KOY (tarafmdan) 

SARAY SiNEMASINDA-.. 
3 guzal film masabakasmm birincl filml 
G A R Y C 0 0 P E R' In 
emsalslz ve 1ayan1 hayret son §aheseri 

BAKiR DELiKANLI 
Frans1zca sozlii film, alk1~ tufanlara ve takdir nazarlan arasanda 

muvaffakiyetle devam etmektedir. 
Hamif: Biltlcrin kuponunu muhafaza etmeyi unutmaym1z. 

~ ' 

w..,. ____ COCUK HAFTASI MONASEBETILE ____ .., 

S 0 M E R S l·N EM AS I 
cegi ve kanunun tefsire ihtiyac b1rak-
miyacak bir ~ekilde sarih oldugu mil- , ...... 
taleasmda bulunmu~tur. 

BugOnden 
itibaren M i L L i sinemada Haftamn en giizcl prokf am1 olan 2 film birden gosteriyor. 

PAT VE PATASON 
SiRK TE 

Her valdenin gormcsi laz1mgelen film 
Louis Feuillade'm romam 

Mescle Meclisin oniimilzdeki i~ti
rnamda milzakere edilerek karara 
baglanacaktir. 

Bu scnenin iki muazzam, aiiperfilmi birden 

KIR A L EGLENiYOR 
Yunus Emre ihtifali 

Artistleri: Amerlkanin en me~hur tenoru KRAL BRISSON 
_ .• ve en ~i_l~~! P!'!~:donnas1 - MARY ELISE 

Bu iki canciker komitin LEO 
SLEZACK - HANS MOSER ve 

ADELE SANDROCi< Uc beraber 
~evirdlkleri komedi 

2YAVRUCUK 
Kii~iik BARGON 

ALICE TlSSOT 

ve MAXUDIAN tarafandan de Ankara Halkevinde Ywius Emre Yenilmek bilmcyen TiirkJiitiin tarihte en ~anh sayfalanndan 
Ankara 23 ~!.~""1m) - Aym 27sin- j Selihaddini Eyyubi ve Ehlisalip muharebeleri 

toreni yapllacaktu. '-••••••••••••••••••••••••••II' •••r11.m•••••••••••••••••••••••d 
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Yolcu salonunun Diinkii Bayram biiyii SIYASI fCMAL 

M. $u~nigin ltalya seyahat1 

fngilterede refah 
lngilterede iktisadi buhran . diye 

bir /?ey kalmam11?, ingiltcre harp sene
lerinden cvvelki refaha kavu9mu1? ... 

Bunu nereden anhyorlar biliyor 
musunuz: Bira istihiakinden. Ingiliz 
Maliye nazm, bil~e muzakeresi s1ra
smda soyledigi nutukta diyor ki: 

- Bu sene Ingiliz halk1 ic;tigi i<;ki 
tcm gecen scneden 14 milyon lira da
ha ~ok vergi verdi. 

Bir de otomobilleri sayd1Iar. Gec;en 
scne lngilterede 33,446 otomobil 
vard1. Bu sene isc 35,546 otomobil 
var. 

Radyolnrda 41,421 tane artm1~ ... 
Anl~Ilan zengin ingiliz evvela bira 

i~iyor. sonra o kcyifle radyo dilkkam. 
na ugruyor ... Radyoyu elinde t~1ya
maz ya, bir de otomobll al1yor!. 

Nikah yiiziigu 
Yeni - Zelanda'dn bir gene;, kolsuz 

bir klzla nikahlnnd1. iyi arnma, nikflh 
yuzugilnil nereye takacakt1? .. 
Gen~ bunu e\'veldcn dil~iinmil~ ve 

olcu ilzerine bir yilziik yaptmn~: Yil· 
ztigil k1zm ayak parmagma takti!. 

Civciv ~1karmak 
Civclv nastl c;1kar? Tavuk kulu~

ka olur, yumurtalarm 'listi.ine yatar .. 
Ba-$ka ti.irlil de oluyor. Hay1r, maki

ne He degfl. Avustralyada tallegal de
dikleri bir nevi kui;; var. Yumurtala
nm kuma gomiiyor, iistlerini yaprak 
la ortuyor, giine~in hararetile yumur
talal' c;athyor, civcivler ~1k1yor .. 

Marifet 
ingilterede bir lgne fabrikasmda 

~ah~an amelelerden biri, tam dort sc
ne ugr~mI.!} ve blr igneyi boydan bo
yn de~. Bu igneden tilbiln deligtn
den boydan boya iplik gec;iyormu~ ... 

Adu.nun sabn Eyiibiin sabrmdan 
da i.isttinmu~!. 

de B. Mussolini ile gorii.rrnek iizere 
Venedige gitmesi Avusturya_mn Al
manya ile iyf ge<;inmek ve Italya lle 
de sfyasi ve iktisadi sahalarda bera
berce gali~mak istedigine ~ilphe bt
rakmamaktadir. 

Habsburglarm Avusturya tahtma 
tekrar gelmelrine italyanm f iddelle 
muhalefet gostermesi Viyanada ho~ 
goriilmemi~ ve italya ile Avusturya 

ara.smdaki milnasebatta. sogukluk 
peyda. etm4ti. Ldkin italya Almanya 
ile olan tesa.niidunii. feda etmemek 
ve Yugoslavya ile anl~abilmek ~n 
Habsburglar meselesinde kati bir va-

t:iyet a.lmak zarureti kar$%SZrida kaldz
gzna muahharen Viyanada dahi hak 

ver_ildiginden Avusturya hii.kilmeti 
Roma protokollanmn icabmdan olan 
italya devlet adamlan ile temas ve 

Altan dit 
Nev-York ta di9c;ilcr var ... 
Lat kithgmda asmalar buday1m de

meyiniz bu di~<;iler bildigniz di~~iler
den de~ildlr. Yalmz kopeklere altm 

di~ yaparlar. .. . 
Amcrikada zenginler kopeklenne 

son senelerde altm di~Ier yaptmyor
lar. 

Paralanm nasll harc1yacaklanm 
bilmiyen milyonerler var!. 

Bedbaht evliler 
Haute.Savoie'de Langin koyiinde, 

bugunc kadar duyulmarn.1~ bir te~ek
kill peyda oldu: cBedbaht evliler bir· 
lig'i> bu birlige hiikfunet resmen mil· 
snade ctti. 

Bu birligin milessisi Filiber Piko'
dur. 

Bay Pko birlik binasma alt1 karyo
la hazirlad1. Biribirlerlnden nyrllan 
bedbaht evliler gelip birlige s1gma
caklar ... 

Tuhafllk her zaman Amerikada ya-

p1Imaz a!. .. 

Amerika lokantalara 

Amerikaltlar bah~i~ vermesini sev
miyen insanlarclrr. Bir de kurda ben
ierlcr, amma ~u cihetten; 

Kurda sormu!?lar: 
- Ensen neye kalm? · .. .. .. 
- Kendi i~imi kendim gorurum de 

ondan! demis. d' . 1 rinl 
i~te Amerlkal1Iar da ken 1 1~ e 

k dil . .. ekten hos1an1rlar. en er1 gorm · .. 
Amerikada binlerce kii~iik lokanta 

vard.tr. Yemekler meydanda duvrur. 
M .. te . 1. bir tepsi altr, begen~ 

u~ n ge 1r, t .. 
digl ycmekleri tabaga koyar, ep:ISme 
yerle~tirir, sonra bir masaya 0 urup 
kamm1 doyurur. 

Lokantada bir k::i..sadardan b~ka 
kimse yoktur. 

<;ocuk Esirgeme J..-urumu Eminonu nahiye kolu tarafmdan 72 yavru te. 
peden t.Irnaga kadar giydiril~, 43 yavruya da ayakkabi, k~.k:t ~~e c;orap 
verilmistir. Yukandaki resimde bu yavrulardan blr lasnu gorunuyor. 
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K SIZLI
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bi:nlzsizlik lcln ycgane deva k:ml ihy:t eden SIROP DESCHIENS PARIS 
En muntah:petibba tarafmdan tertiped1lmi~t1r. f 

projesi haz1 rlan1yor I k 
ProfesOr Proste bunun i~in p merasim e utlandJ 
·bir miit~hass1s gonderdi 

Galata yolcu salonu projeslnl hazu·
lamak tizere ~ehircllik mlitehasslSl B. 
Proste Paristen bir miltehassIS gon
derecegini vadetmi~U. Bay Deb ad.11 
bir Frans1z miltehassIS1 bay Proste'in 
tavslyesile ~ehrimize gelml~ ve Liman 
umum mildiirlilgile tcmasa ge~~tlr. 

Yap1lan milzakereler neticesinde 
iki taraf arasmda tam bir mutabakat 
hastl olmu~ ve bay Deb Galata yolcu 
sa.lonu projesini h!l.Zlrlama.gt kabul et
m~tir. Bu milnascbetle onilmilzdc
ki pazo.rtesi gilnil Liman umum mil
d ilril bay Raufi, Gilmriikler b~ii
diiril bay Mustafa Nuri, Muhafaz;a 
ba~mildilril bay Hasan ve Emniyet 
mildilriyetinden de bir zatm i~tirakile 
toplantI yapllacak, mildilrler salon 
hakkmdaki dil~tincclcrlnl, istediklerl
ni bay Deb'e izah edeceklerdir. B. 
Deb sall gi.inilnden itibaren salonun 
avan projesini hnzirlamaga b~hya-
caktir. Proje 15 giinde tamamlan1p 
umum mildtirlilge verilecektir. Salo
nun in~asma mayIS iglnde b~la11a

cakt1r. in~aatm yapllacagi giimriik 
b~miidilrltigil binasile Merkez R1h
t1m ham arasmdaki binalann ~ogu 
y1ktmlm~t1r. Ameleler geri kalan bl· 
nalnn da y1kmaga suratle devam ct
mektedirler. -----
Babaam1 yarahyan Hasan naatl 

yaknland1 
Bakirkoye bagb Kil~ilk Halkal1 ~f

liginde babas1 Mehmedi b1cakla yara
lamaktan SU!;lu Hasanm evvelki giin 
Yakaland1gm1 yazm~tlk. Yapllan ilk 
tahkikata gore Hasan babaslru yara
ladtktan sonra geceyi ~Illar arasm
da ge~lrmil} ve ertcsi sabah <;orlunun 
yolunu tutmu!?tur. 

Qorluda Kad1koy ~ifligi denilen ma
halde Hasanm dayisllllll koyunlan 
vnrdir. Hasan bu koyuniara cobanhk 
yapmay1 istcmi~, fnkat muvaffak ola
mndan yakalanarak Ba.klrkoy jan
darma kumandanllgma sevkedilmi~
tir. 

Izmir fuarma Viyanadan bayan-
lardnn miirekkep bir orkeatra 

.getirtilecek 
izmir 22 (A.A.) - Brilksel enter

nasyonal fuarmda birinclligi kaza
nan m~hur sanatkar Viyanall dok
tor Rozenf el din idaresindeki dokuz 
bayandan milrekkeb bir orkestra he
yetl izmir enteinasyona fuannm de
vami miiddetince fuar gazinosunda ve 
~ehir gazinosunda ~al1~ak tizere 
angaje edilmi:;;tir. Bu heyet sekiz ma
yISta ~chrimizde bulunacaktir. 

Bir kacakc1 cetesi 
I t f 

Y aptlan miisademede 
bir ka~ak~1 yarah 
olarak yakaland1 

Bah~eye bagh Kaman koyiinden 
~ak~1 eleba.c;;ilarmdan Ahmed Mol
la. oglu Ahmedin karde~ Mustafa ile 
arkad~1 kli~iik Halil ve ii~ Mar~ll 
kacak<;1 evvelki giin Suriycden gilm
l'ilk ka~ag1 getirirken, Bah~e inhlsar
lar takip memuru Bayram Goren 
jandarma onb~IS1 HakkJ. yanma Bnh
ce takip memuru Mehmed Dilbcr ve 
Ne~'et Kcskin'in kurduklan pusuya 
dti~mti~Ier ve islahiye ile Fevzip~a 
arasmda Kubbeli mezarda ikl saat sii
ren bir miisademe yapm~lo.rd1r. 

Miisademe ncticeslnde Kamanll 
Molla Ahmedin karde~ Mustafa mti
tcaddit yerlerlnden vurularak 950 de
met sgiara kag1dt ve muhtelif cins 
giim.riik ka!;agi e$fa ile ya.kalannu~ 
tir. Diger kn~ak~1Iar da takip edil
mektedir. 

£mniyet miidiirii ay sonunda 
geliyor 

Dahliye vekalctinden bir ay mezu
niyet alarak Avrupamn muhtelif 
memlekctlerindeki zab1ta t~kilati u. 
zerinde bir tcdkik seyahatine ~lkan 
Emniyet mildiiril B. Salih Kill~, bu ay 
sonunda avdet edeccktir. 

B. Salih K1llcm avdetinden sonra 
poliste yeni baz1 tcknik t~kilftt yap1l
mas1 ve polis i1?lerinin daha munta
e:am tedvirl ic;in Hl.z1m gelcn tcdbirle
rin nhnmas1 mukarrerdir. 

Taksimde yapilan merasim ve soylenilen 
nutuklar - Atatiirke telgraf ~ekildi 

l\Jektepliler Cumhuriyct abidesine giderken ve abide onilnde istiklal 
malllru soylerken 

Milli hakimiyet ve <;ocuk bayranu mekteplerden tramvaylar ve otomo-
diin, her tarafta oldugu gibi, ~ehri- biller Taksim meydanma ~ocuk ta~1-
mizde de biiyiik bir scving ve ne~ yorlardt. Saat ondan sonra Galata-
i~inde kutlannu~t1r. Daha sabah saraydan itibaren Taksimc dogru is-
erkenden halk sokaklam dokillmil~, tiklal caddesi nakil vas1talarma ka.. 
~cuklann sevin~lerini yakmdan gor- panm~t1. Otomobiller alt taraftaki 
mek i~n caddelerl doldurmu~tu. Her sokaklardan dol~rak Taksime yolcu 
taraf bayraklarla donannu~t1. Sokak- ~1yorlard1. Tramvaylar scf erlerim 
larda grup grnp mektcpU ~ocuklara. durdurm~ard1. Taksim meydam bin-
tesadiif ediliyordu. lerce halkla dolmu~u. 

Fatihte Mekteplerin bir klsmi meydandaki 
kaldmmlann kemc.1nda yer almL5lar, 
baZilan da cumhuriyct abidesinin et
rafma dizilerek amti ~rccvelemi~ler
di. Bir taraftan mektepli izcilcr boru
zan ve trampetelerini ~alarak mcyda
na gelmege d3vam ediyorlard1. 

Saat dokuzdan sonra ilk akm Fati
he bn-?lad1. Halkm bir k1sm1 da Tak
simdcki bilyiik mt!rasimi yakmdnn 
gormek i!;in meydanhkta yer almak 
iizerc erkenden Bcyoglu tarafma gc
~iyorlardi. Saat ona dogru Fatih par
k1 civan istanbul tnrafmdnki mek
teplerden gelen ~cuklar ve halkla 
dolm~tu. Saat tam onu on gcce me
rasime istiklal mnr.!}ile b~land1. c;o
cuklarm da hep bir ag1zdnn soyledlk
leri ma~tan sonrn, Fatih knymakanu 
B. Rauf hazirla.nnn kiirsilye ~Ikarnk 
ibir nutuk s0yledi. Kaymakam bu 
nutkunda ~ocuklarm bayrnrruru kut
hyarak haf tay1 ne~e ic;inde g~ir

melermi temenni elti. 

Belediycde 
En onde bando oldugu hnlde sa-

at 10,5 da otomobillerle harcket edil
di. Belediyenin O'lilnde mektcpli ~o
cuklardan Metin ile Giluseli bir heye
tin refakatinde belcdiyc reisliginl zi
yaret ettiler. B2lediye reisi namma 
cocuklan mcktupc;u B. Necati kar~
lll.dl. Gilnseli: 

c- Sizin ~hsm1zda istanbulun se
vimli valisinin bayram1m kutlnnz.> 

Diyerek mektup~lmun elinl s1kar
ken B. Necati de ~u mukabele de bu
lundu: · 

¢- Biz sizin bayram11uz1 kutlanz. 
Bayram ·sizindir. Sizi ne~e i<;inde gor
mek bizi ne~elendirmektedir.> 

Bundan sonra c;ocuklara ~eker ik
ram edildi ve oradan Ankara cadde
sine dogru hareket edildi. Yolda csnaf 
cemiyetleri erkam c;ocuklan kar~ln
d1lar. Binamn en.list katmdnn bir 
zat nutuk soylerken ~ag1da mektcp
lilere ~ker ikram ediliyordu. 

Belediyeden sonra s1ra ile Qocuk 
esirgeme kurumuna, Hnlkevine, vila
yete ve kolordu kumandanhgma gi
dildi. 

Taksimde 
Bu esnadn ~ehrin her taraf mdaki 

Cumhuriyet abidt'Slnil1 istiklal cnd
desmdeki cepllesine bir hitabet kiir
slisii ve radyo ahizesi konm~tu. 

Abidenin etraf1m c;erceveleyen be
yaz ynkal1 siyah gogusliiklli, giller 
yiizlii ~uklnnn cllerinde miiteaddid 
ogiitler ynzili kiicuk lcvhalar nazan 
dik.kati celbediyordu. 

cTemlz ve muntazam gida> cMiltc
hass1s cbc> cAna siitil> clzarlanma
mab cHer giin banyo> cSaglam arm, 
baba> ve <Sineklerden korunmak> 
gibi miihim ogiltleri muhtevi levha
lar halka dogru cevrihnl~ti. Bi.iyiik 
harfler uznktan secilebiliyor ve alaka 
ilc okunuyordu. 

Meraaim bafhyor 

Sn.at 11 de ~ehir bandosunun ~a.ld1-
g1 istikllll mar~ile merusime b<l-$lnn
d1. Btitiln ~ocuklar hep blr ag1zdan 
istikiftl maqm1 soyluyorlard1. 
Mar~ nutuklar takib etti ve ilk nut4 

ku c;ocuk esirgeme kurumu ndma 
bayan Muazzez Tahsin soyledi. Ez
cilmle dodi ki: 

c- c;ocuklar, bayrammiz kutlu ol
sun. Bu sizin en bilyilk bayranumz
d1r. Millctin h~kimiyet bayram1, sizln 
~ocuk bayram1 .. var olsun bizi bugiin
lere yeti~tiren cumhuriyet. Var olsun 
Atatilrk. 

Yarmm askerlerl, analan, babala
n sizslniz. Sizin c1v1lt1lanruz bize ne
~ verir. Sizi <;ocuk esirgeme kurumu 
namma kutluyorum. Bnyram1mz ne
~e ic;inde gec;si.n, aziz yavrular .. ~ 

Bayan Muazzezin sozlcriru B2yoglu 
Hnlkevi reisi B. Ekrcm Turun nutku 
takib ctti. Ba¥an eski gilnlerden 
bahsederek «padi~ahlara 18.neb diye 
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Meyva aga~lan Uretme usulleri 
Bu mevsimde yap1lan kalem a~1s1 

Meyva l!gac;lan, muhtelif usullcrle !l 
urctilir. I • Tohum ile, 2 - <;cliklerle, 3 • 
Daldumalarile ve en nihayet., dordiin· 
ciisii a,1 ilcdir. Tohum ilc iiretmede mey
va aga<;lan ckscriya makbul evsafm1 
kaybede;ek, Atavizim tcsirile G"ftbani bir 
halde gec;er. Mesela: Jyi bir cins annudun 
tohumunu ekerseniz bundan ycti1ecek 
agacm meyvalnn, aahna nisbetle pelt 
ltiii;iik ve lcz.zeti fena, ck1i olur. T1pk1 
yabani bir armut evsafm1 andmr. Onun 
ic;in tohumdan yeti~tirilcn fidanlal'.1 mut· 
lak a~1lamak lanmd1r. 

Meyvn agac;larmm hcpsi c;elik usulile 
iirctilemezler; yaln1z yumup.k kabuklu 
olan frenk iiziimu, ahududu, incir gibi 
agac;lann c;clik ile teksiri kabildir. 

Dald1rma usuliinde agacm dalm1 as1l 
agac.;tan ayirmaks1zm topraga gomiip 
mezkur dalm ucu topraktan c;1kanlir. 
koklcndikten sonr" kcsilir, ba~ka bir ta· 
rafa dikilir. 

A~1 ile iiretme - A~1. ana~ dcnilen 
agacm iizerine. kalcm denilen digcr bir 
agacm tomurcuk, goz veya dalm1 tatbik 
edcrck her iki3i yckdigerile kayna11p 
yekpare bir agac; olmas1dir. 

Umumiyetle giizcl vc iyi meyva vc· 
ren bir cinsi fena meyva veren yabani 
agac; iizerine a11hynbiliriz. 

Meyva agac;lanna yap1lan a11 goz a11· 
a1 veya kalem a1111d1r. Goz a~ma yap· 
rak a11da denir ki, bu da yazm vcya 
aonbaharda ~rap1lir. 

Kalem a§tSl - Bu rncvsimde hatti. 
daha evvel yap1labilir. A§1lanaCC:k agac; 
yerden muayycn bir irtifada, topraga 
rnuvazi olarak kesilir ve kcskin yiiz c;ak1 
ilc, piiriizlcri pcrduhlamr, bu sat1h, a11 
baltasile amudcn, yukandan a~a ya· 
nlir, diger taraftan da iizerinde gozleri 
havi a11 kalcmleri, bir b1c;agm snt yiizu 
teklindc, yani bir taraf1 kalm diger yiizii 
keskin olmaf iizcre kesilip hazirlamr, 

ondan sonra anacm yanlm11 olan yan· 
g1 ic;erisine kalemlcr giizelce ~erle1tirilir, 
kalemin lupr tab~kast ile anacm tbba· 
kalan biribirlerine gclmesi ~rtt1r. Ka· 
lemler !)'erlqtiriJdiktcn sonra rnfya ile 
bailamr, list ve yan aath1 iizcrine a11 
macunu siiriiliir. Macun bulunmad1g1 
takdirde au ile k1r.n1tmlm1§ ve hnmur 
hnline getirilmit kil siiriiliir. Bu suretle 
bir miiddet sonra kalemler tutarak siir· 
mcge ba1lnrlar. 

Aplanacak anac; kalm ise 1ckilde go· 
riildiigii gibi iic; vcya dort kalem konur, 
daha incc ise iki kalem yerle§tirmekle 
iktifa edilir. Yalntz, ana~ ve kalcm ayni 
cinsten olm.alid1r. 

Mcsela: ~eftali; teEtali, bad em. Ci.i
vcm uzcrine a11lamr. Kayt~I; zerdali, ha· 
dem, Giivem iizerine av1lan1r. Erik: ~a
kal erigi, giivem iizcrinc a~1lamr. Armut; 
ahlat, eyva. akdiken iizerinc a§1lamr. 
Elma; yabani dma, Dosen, pa rad is iize· 
rine a~1lamr. Kiraz; ku~ kiraz1, muhlip 
iizerine, Vitne; kut kiraz1, muhlip, yaba. 
ni vitne iizerine, Badcm; tatl1 veya ac1 
badem, erik iizerine, Ayva; a}"•a iizerine 
a11lamrlar. 

AJ1lanacak kalemlcr, gozler uyanmaz· 
dan evvel alm1p kum i<;erisindc muhafa· 
za edilir vc en avag1 2.3 gozlii olmnltd1r. 

Resmimiz kalem ntmnm nas1l 1yap1ld1· 
gm1 gostcrmcktedir. 

Et ve kemik tozu tavuklan besliyen mugaddi yemdir 
Tavuklam vcri· 

Jen muhtclif yem· 
ler mcyamnda, 

hayvani olan yem
lerin vcrilmesin· 

de c.;ok fayda var
d1r. Bu gibi ycm· 

)er, tavuklann yu· 
murtlama kabili
yctini arttird1g1 gibi, zayif, c1hz kalan 
tavuklan da, az bir zamanda semirtir. 

Binacnalcyh hozulmnk iizcrc bulunan 

dana, s1gir, koyun ctlerini giizelce ktya. 

rak vcya ince parc.;ahyarak, diger ycniler 

ar~md~ veri1mcsi vcya mmr unu ilc ka· 
nttlrarak lapa yap1ld1ktan aonra vcril-

mcsi c;ok faydahdu. Tcdariki kabil oldu· 
iu takdirde ~kembe, bareak, kan ile ka• 
rtftmlml§ kcpek vermck faydahdir. 

Bizde, maalcsof bozulmak iizcre bu· 
1unan etleri, bununla bcraber yemckler• 

E1ad Mahmud Karakurd 

den c.;1kan kemiklcri oldugu gibi c.;op tc· 
nckcsine atJp bunlimn tn\'uklnra veril· 
mesi kimsenin hatmnn bile gclmcz.. bu 
k1ymetli g1dah yemlcr boylcce hcdcr 
olup gider. 

Halbuki, kemik ankaz1 kirarak, toz 
haline getirrnek kabildir. Bir et mnkine· 
ai, hatta ondan daha ucuz olan kemik 
Juran makinclerdcn evle:-imizde, tavuk 
besliycnlcrin, bunlardan bir makinc tc• 
darik ctmesini i;ok liizumlu vc faydnh 
buluruz. Bu auretle tremeklcrden ~1kan, 
kaynamt§ kemiklcri bu makinclerdcn ge• 
~rerek,.. ~vu~lara digcr yemlerle kan~
brarak Tcrmek rniimkiindiir. Rcsmimiz 
boyle kem~ Iman bir mnkineyi goster· 
mektedir. Kemikler cvvcln, biiyiik par• 
c;a halinde kmhr, ondan sonra bu ma· 
kine ic;erisindcn ge~irerek toz haline if· 
rag olunur. Bunu diger yemlcrle kan§tk 
ol.arak vermek ~olt faydahd1r. 3.4 haf~ 
talik civciv ve pili~lerc de hamurla knn • 
hrarak vcrilebilir •• 

SON GECE! •• 
Mi.ilazim gayriihtiyali: 
- Oooo, diye bagmyor, bu ne kala: 

ballkl .. *hrin galiba biitiin halkt 
buraya toplamru~I .. 

Yi.izbrujl derhal beygirinin dizginle· 
rini ~ekiyQr . .. 

- Dikkat ~uklar; bir tuzaga dti~
rniyeliml .. Ilk i~rette at~ hazir 
olunl.. · 

Ytiriiyorlar ... iki dakika ... i~tc ni· 
hayet onlerindcyiz... Ytizba~ atmm 
tisti.inde geliye donerek boguk bir ses
le: 

- Duuurl.. diye bagmyor ... 
Duruyorlarl .. 
Meydam dolduran halkm arasmda 

bir kayna~ma! .. Biribirlerini itiyor· 
lar . .. Biriblrlerini c;igniyorlar ..•. Ko
nu~ma scsleri... Korkunc;, heyecanh 
baln~lar! .. Yilzb~ hie; istifini boz. 
muyor ... Atiru hcmen ile1i sii.rilyor.v 
Onlara bakarak tiirkc;e yUksek bir 
sesle: 

- i~inizde tiirk~c konu~an var nu? 
diye bagmyor ... 

Bir dakika... Zay1f, klsa boylu blr 
adam, boncuk gibi kfir;iiciik gozleri-
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nin arahgmdan bakarak yilzb~ya 
dogru llerliyor... Korkak ad1mlar ..• 
End4eli bir m1nldaru~··· 

- Ben biliyorum ef cndi! .. 
- Ya! .. Gel bakalrm oyle ise bura-

yal.. 

Adam yakl~1yor ..• 
- Romanyall nusm sen? 
- Evet! .. 
- ~ehrt iyi tamrsm tabit! .• 
- Burada dogdum! .. 
Yilzb~ biran duruyor... Sonra 

sert bir bakl~ ..• 
- Pek filal .• ~imdi sana bazi sua~ 

ler sorac~, blliyorsan eA"er, bane, 
do~u cevap verl .• ~hirde asker va~ 
nu? .• 

- Hayn', diin g~e hepsi gitti. 
- Hie kimse kalmadi nu? 
- Hayir hig kimse kal~ Yr&ln19 

bir k~ yarall askorl .. Onlar da has· 
tanede yatiyorlar .•• 

- Peki, ~tin cephaneli~ nerede? 
- Buradan tic kilometre kadar ar.. 

kada! .. Fakat icinde bir ~ey birakma.
d1lar, hepsinl gHtUrdfiler ..• 

- Hilkfunet dmirle11nden klmse 

BAGCJLIK: 

Budamada asmalara 
verilecek $ekiller ve 

~ardak usulleri 

Budamada asmalara vcrilecek 1ekil· 
!er pck c;oktur. Asmalara ii~iincii acne· 
den itibaren, budama tekillerine ba~la· 
n1r. Meee1a: Bidayette a11l1, koklii ola
rak dikilmit olan a1ma fidani, ilk acne 
adcta c;ah cibi ycti~tirilir, bir fCY yap1l· 
rnaz. lkinci 1ene ekseriya, c;ubujiun cin· 
sine gore. 2-3 aoz iizcrinden budan1r, 

bunlardan yetitccck miiteaddid filizlcr~ 
den yalmz en kuvvctlisi b1rak1'1r, diger· 
leri tamamile kcailir. Oc;iincii sene biiyii· 
mi.i.§ olan iki veya ii<; dill istenilen ~ekil 

ve usulde budanarak, arzu edildigi ve~
hile, omca t~kil edilir. Asmalara veri· 
lccek muhtelif §ekillere ve topraktan 
yu.ksekliklerinc gore, al~alc, mutava~~nt 

veya ot:Ja, yiikaek diyc bir talum grup· 
Iara aynhrlar. d3ununla beraber, verilen 
•ekiller arasmda goble, kise 1ekilleri iyi· 
dir. Bunda, asmanm ikinci aencsi, asma 

iizerindc iki dal birak1l1r, iic;iincii sene. 
dordiincii scne dort dalda b1rak1hr. Gob· 
le §eklinc halel gclmcmck ic;in asmantn 

orta k1smmda c;1kan dallan tamamilc ke
ailir ve bu tarzda bir miiddct sonra gob· 
Je iieklindeki asmanm kollan uzayaca
imdan, budamada, kaideden c;1kan obur 

dallardan bir tanesi biraluhr ve bu ter
biyc cdilcrek, yiikselen kol kesildikten 
aonra onun ycrine obur dal kaim olur. 

Bundan maada asmalnrda yelpaze 
1ekli, kordon teki1leri de vard1r. Bu da 
amudi kordon veya ufki kordon namla· 
rile kunmlara a.ynhrlar. <;ardak asmala· 
rmda ~ovde 2.3 metre irtifa1m bulur. 
Bunlarda c;1kan siirgiin dallar c;ardaklar 
veya bahc;elerde kameriyeler iizerine ve· 
ya yo! kenarlar~nda yap1lacak yiiksek 
~ardaklarn nl1mr. <;ardak tqkil edilecck 
asma f,;Ubuklan, ~ardaklann yanma bi
ribirinden 45·50 santimctre fa 1lalarla 

dikilirlcr. ilk senede bunlar kendi halle· 
rine tcrkolunurlar. lkinci sene vc iic;iin· 
cu seneler kisa budamrlar. Bu eurctle 
kuv~letli filizler, dallar hastl olur, bade· 
hu bu dallar <;ardak vcya kamcriye iize· 
rinc alm1rlar. 

Asmanm ya§h odun k1smmda zuhur 
eden obur dallar tlllmamilc kcailir. 

<;ardaklar iizerine alman asmalnnn, 
yaz filizlerinden, uc; alma amcliyalJ !)'a• 
p1lmaz. 

<;ardaklar ya odundan ve yahut de· 
mir malzemeden yap1hr, hilhassa yol 
lcenarlarile kameriycler iizerinde alma· 
cak asmalang .. iatinad edeceltleri siitun
lann demirden yap1lmas1 daha muvaf1k· 
hr. Aamalarm istinad edecekleri dallar 
tahta c;italardan vc tel ile baglanmast ve 
oriilmcsi lnnmdir. 
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Gazetemizde inti~r eden ziraat 
yU1laruun iktibas1 ve kitap, risale 
~eklinde ne~ri hakkl mahfuzdur. 

. 
.kald1 nu ~ehirde? 

- Yalruz polis mildilri.i lle beledi-
ye reisi kald1. 

- Nerede onlar? 
- Burada! .. 
- Qag1r o halde bana polis mildil-

ile bclediye reisinil.. 
Zay1f, losa boylu adam, de~et 

icinde gozlelini a~Im~ yUzba~ya ba.
kan halkm arasma kan~rak rumen· 
ce bir ~eyler soyledi. Bir dakika ... Klr 
sa.kalb, orla boylu, siyah paltolu bir 
adarn, kalaba11gm arasmdan yiizb~l· 
ya dogru llertledi. Arkasmda; uzun 
btyl.klaruun her tellnde iri blr buz 
par~as1 parllyan ba.,ka biri! .. Ytiril· 
dtller ... Atm 7anma kadar gcldiler .•• 
Kir sakalll, slyah paltolu adam Jgile· 
rek hii.rmetle bir selam verdi. Rumen 
lisanile blr ~eyler soyledi. Yilzba{!I ta.
biatile anlamad.I. O Sll'ada ttirkge bi· 
len adam yakl.rak: 

- i~e belediye reisi M. Radileskut" 
Obiirii de polis mtidfirlil .. 

Biyiklanrun her teltnde iri bir b\13 
par~as1 parllyan adam da. ®lerell 
)il.zba~yi httrmetle aelrunladt. 
Yuzba~ e.tuun Uzerinde dimdikl •• 
- Bu efendller, tUrkco konu~asi-

JU blliyorlar ml? · 

- Hayir bllmezler! ,, 

...,. Sor oyle iae hangi llearu bilMer •• 1 

Kl&a boylu adam somyor... Onlu 
da rumence blr §eylei· nunldamyo~ 
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Goz ve kalem qdar1 
Be§ikta~ B. Ismail: SorgularmlZln pek 

~ok olmas1 hasebile, her birinc ayn ayn 
ccvap vermck imkim yoktur. Sira.'11 gel· 
dik~e cevaplanm gazetcmizde okursu· 
nuz. 

I - Palmiyeleri. k1~m. hararet dere• 
cesi J 4. J 5 .olan, ve miimkiin mertcbe 
ziyadar bulunan ycrlere alarak muhaf a· 
za etmeniz laz1md1r. Yazm da bahc;cni
zin golgeli yerlerinde bulundurunuz vc 
haftada iki ii~ dcfa vc biitiin ~aprakla· 
rm1, piiskiirterek sulamamz laz1md1r. 
Yapraklar siingerle y1kan1r11a daha- iyi
dir. 

2 - Malta erigi, ayva iizerinc a~1la· 
namaz. Kalem a§l!l agustoa, tcmmuzda 
yap1lamuz, ancak bu aylarda, may1s ve· 
ya nisanda yap1lmas1 dah:i. dogrudur. 

3 - Limon, portakallara haziranda 
goz •§1s1 yaparsamz olur. A§1lad1gm1z 
goziin daltm on santim yukanamdan bu
damali. Limon, portaknllara kalem a11 
da yap1labilir, maamafih yaprak veya 
goz a§1s1 daha iyidir. Bu mesclcler hak· 
kmda gazetemizdc muntnzam yaz1lan· 
m1z inti~<U edccekti~·. onlan takib etme· 
nizi tavaiyc ederiz. 

Aiac;lardaki orumcekler 
Kag1thsne koyii Zi.ihtii: Yeni dikmi, 

oldugunu:.r; fidanbra anz olan oriimcek. 
lere kar~1 yiizdc 4.5 nisbctinde !Jodah 
suyu ve yuhut yiizde 2 arap sabunu ile, 
yiizdc 1 gazyag1m kan,tirarak agac;lar 
i.izcrinc pulverizatorle piiskiirtiiTseniz 
bunlar m.,hvolurlar. $ayet, topragm1z 
c;ok rattb ise. bu hal daima goriiliir, Bu· 
nun ic;in ngac;larm toprag1m aras1ra bel· 
lemeniz liiz1md1r. 

Kaktus ve hammeli 

Ankara S. E: I • Resmini c.;izdiginiz 
nebat bir nevi kaktustur. Phyllokaktus 
olrnas1 ihtimali vardir. Kaktuslar; yazm 
golgeli yerleri sever, aras1ra su verilir. 
Su 1hk vc yagmur suyu olursa daha iyi· 
dir. K1§tn I 0-1 2 derecei hararette bulun· 
Clurulur ve c;ok su verilmez. Haf tada bir 
verilirse Hfidir. 

Kumsal, hafif toprag1 sever, biraz 
c;iiriimu!J gi.ibre ve biraz dn komiir tozu 
kan§tmltraa fena olmnz. 
Gen~ kaktuslann saks1lar1, her sene 

ilkbaharda degi§tirilir, tt\ze toprak ve· 
rilir. lh~iyar nebatlann da saks1lan 2·3 
1cnede bir degi~tirilir. Saks1larm dipleri• 
ne c;ak1l la§1, komiir tozu daha lizerine 
incc dere kumu ile kari~tinlmt§ toprak 
ve c;iiriimiii; giibrc konur. Bir saka1dan 
digcr saks1ya nakildc koklerin k11m1 
azam1 kesilir1 k1rk1hr. 

2 • Hammeli golgeli, serin yerlcri, du· 
var diplcrini sever, teksiri ~elik ve da1· 
d1rmalariledir. c;eliklemc aiuatos veya 
eyluldc yap1hr. Dalduma da 1ubat, 
martta yap1hr. Yaacmin de tipk1 han1me• 
Ii gibi, dald1rma ve c;elikleme ile iiretilir. 
Hnmmeli ve yaseminlerin i.iretmc usul· 
Jeri hakkmda pck yak1nda ya21lar1m1z 
inti§ar edeccktir. Buna intizar ediniz. 

3 • <;elik<;iJige ait frans1zca, almanca, 
ingilizce iiizel kitaplar vard1r, bunlarm 
Ankara kiitiiphanesinden adrcslcrini ala· 
bilirsiniz. 

lar. 
- Almanca biliyorlarm1~ ef endimt. 
-AIA!.. 
Yilzba1j1 hemen belediye relslne dO

ntiyor ... Fasih, giizel bir almanca ile: 
- ~ehrin belediye reisi sizsiniz oy· 

le mi? 
- Evet efendiml .. 
Yanmdakine baloyor ..• 

- Siz de polls mildtirii ..• 
-Evet ... 

- Miikemmel!.. 0 halde '1mdi, ~eh· 
rJ. i~gal eden Tilrk ordusu oncil kuv
vetleri kumandanl Slfatile emrediyo
rum. Derhal ilA.n edlniz, bu dakika· 
dan itibaren ibrail resmen TUrk i~a
li askerisi altma almnu~1r. Ordu ak
fam saat altida ~ehre girecektir. Her 
taraf tutulmu~tur. Ordunun girmesi 
ve yerle~m~sl igin herkes tarafmdan 
bilAkaydil ~art yard1m gosterilmesini 
isterim. Bu daldkadan 1t1baren Tfuk 
Merkez kumandanllgmm verecegi 
emir ve talimata gtsre hareket ede· 
ceksiniz!.. Bu talimat ve emlrlere 
muhalef et edenler derhal tdam edlle.

oeklerdirl •• 
Ytizb~1, blrdenbire g<Szlerlni ~a· 

rak belediye reisine ba.klyor. 

- 1lk emir ~u: SilA.hlar teslim edi
lecek ... Halle bir saate kadar Merkez 
kumandanbi1 ittihaz olunaoak bJna.
ya getlrip silWaruu b1ra.kmalia ba~ 
byacaklardlr. 

Melisa ve toprak tav1 

Ortakoy T. N: Melisa; ogulotu nam1 
verilen ncbatm yapraklan 1tpk1 limon 
gibi koknr, ho~ bir nebathr. 

Bunu, bahc;elerinizin giine.'lli kurnli 
olan, duvar diplcrinde ycti~tirebilirsiniz. 
hafif ve kumsal topraklan sever. Soguk· 
tan o kadar miitoessir olmaz, zaid 4.5 
dereceyc kadar tahammiil eder. Ondan 
fazla 11oguk oluna, k1§m iizerlerini sa• 
man ve-ya has1rla ortmek laz1mdir. Mc· 
lisalar tohumlan veya c;;elik daldnmala• 
rile urctilir. Bir metre murabbama 2-3 
gram tohum atihrsa kafidir. 

<;elik ii.: iiretmedc, iki yaQmdaki dal• 
lar 5-6 gozlii olmak ~artilc, bu mevsim· 
de yan y~·nya kum ile kari§hnlm1§ top· 
rak ic;crisine, uzunlugunun yansma ka
dar dnldmhrsa ve bunlar serlerde veya 
111cak yerlcrdc bulundurularak a1k 111k eu• 
lamrsa koklenirler. Her bir dal koklcn .. 
dikten sonra ayn uyr1 saks1lara vcya bah .. 
c;;ede yerlerine dikilir. 

ilkbah:ir veya sonbaharda kurumuc 
dallarm kesilmesile iktifa olunur. Ba~ka 
bir fey yaptlmaz. 

T opragm tavmda olup olmad1g1 ~u 
suretle anla§thr: Toprag1 nvcunuzun i~e
risine alm1z ve s1lumz, s1k1lm1§ olan bu 
topraga hafifc;e, bir fiske ilc vurunuz., ea• 
yet hemen dag1lirsa toprak tavmdri, 
dag1lmaz ve kulc;e halinde kahrsa tavtn• 
da degil<lir. 

JavmdL! olmas1 matlub olan toprali, 
ne c;;ok ratib ve ne de c;ok kurak olmal1• 
dtr. <;ok kurak olursa, avuc;; i~indc s1k1lan 
toprak hcmen dnithr, c;;ok rnllb olursa 
kiilc;e halinde kahr dag1lmaz. 

Civcivlere ne venneli? 
Y c§ilkoy NaZJm: Yumurtadan c;;1kan 

civcivlere, bidayette dort be~ gun kadar, 
1'1y1lm1~ yumurta sulu siit ile kan§tml· 
m111 bayat ekmek ic;;i veriniz. Bir hafta 
aonra 5.6 yumurta, 60-70 gram k1y1lm1, 
et, I ·2 kilo mtstr unu, bir kahvc ka11g1 
karbonat bu mevaddm heyeti umumiye• 
aini sulu siitle ka111t1ra1·ak gi.izclce bit 
hamur oluncty'll kadar kar12hnmz. Bu 
hamurdan, civcivlere, giinde 4-5 defa 
azar azar veriniz. bitince bu tertibi bir 
dcfa daha yapar11n1z. 

Bu arada 1slattlm111 ekmek ic;i, kaynn .. 
tilm1,, kmlmt§ bugday vcya pirinc;, ince 
kmlm1§ yulaf verebilirsiniz. Bir miktnl' 
luyilrn1§ salata, aebze bekau verirscni~ 
~ok faydahdir. Kuru yemlere uzvi g1-
dalarm yc§illik ilc berabcr verilmcsi i;ok 
miinasiptir. Bu tarzda civcivlerinizi bes• 
lerseniz kuvvetli pilic; ve tavuklar clde ct
mi~ olursunuz. 

-•n1nnn111111t1ntntHMHn1111n11t1ntmtnnnn11tt11111n1r111t111n11~ 

CICEK MERAKLILARINA 
Saym mii1terilerimiz, bu mevsimde 

dikilecek her ~eoid c;;it;ek tohumlanmn 
en nefis ve garantili olan cinsieri maga .. 
zamtzda hazirlanmitttr. Mevsim gec;me• 
den bu tohumlardan istifodc etmek men"I 
faatiniz iktizasmdandir. 

Ha§erati oldiirrnek ic.;in kullamlmnk .. 
ta olan ila<;lar da temin edilmi§tir. Kin: .. 
ty'Cvi giibrelerin her <;c§idi de mevcud .. 
dur. Muhterem mii~terilerimize ilan ede .. 
riz. Tiirkiyc T ohum magazas1 

Per~cmbepazar, Ti.incl cad. 72 Galatn 

Belediye reisi ve polis mi.idtiri.i bo
guk bir sesle: 

- Hay hay efendlm ~imdi ilan ede
riz, di ye mmldamyorlar ... 

Yiizba~1 atmm i.istiinde dogrulu· 
_yor ... 

- Evvela kolordu kumandanhgi 
olarak kullamlabilecek bilyiik bir bi· 
na gosteriniz blze! .. 

Belediye reisi ile polis miidtini biri .. 
birlerinin yilziine bak1yorlar... Polis 
mtidilrii iistil mor lekelerle dolu ka .. 
Im dudaklanm oynatarak mmldaru .. 
yor: 

- Bizim evvelki Merkez kuman· 
danl1g1 blnas1 musaiddir zannederim. 

- Nerede bu bina? 
Polis mudiiri.i, agxr ag1r kolunu kal· 

d1rarak kar~1da gcni~ menner merdt"' 
venlerle glk1lan biiyiik bir t~ bina}'I 
gosteriyor: 

- i~te buras1! .. 
Yilzba~, hemen ba!j!m kaldmyor ..• 
- Arn.t.. Bo~ mu bu bina? 
- Evet, di.in gece bo~altlld1 ... 
- Mobilyelerini de gotiirmedilcr 

ya? 
- Hayll" mobilyele1i duruyor .. . 
- iyi oylc ise .. ~imdi bu binay1 j~ .. 

gal ederek muvakkaten kolordu ku• 
rnnndanhg1 ittihaz ediyoruz ... 

Yilzba~1 atmm iistilnde donere!t 
meydam ~oyle bir gozdcn gegiriyor ... 

Yamndaki millazime ibrilcrek turk<;e: 
( • • T---· •·-• '\ 
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Bahife I 

Y eryiiziinde garib idetler, giiliin~ itikadlar 

Her milletin kendine gore bir yemek pisirmesi sistemi var, kimse kimsenin 
yemeQini sevmiyor, ve midelerimiz allsmad1Q1m1z yemeklerden hoslanm1yor 
~ark memleketlerinde tekrar 
edilen bir ata sozii var. Orada 
diyorlar ki : " Garb yemeklerini 
koklay1p ge~meli, Japon yemek
lerinin kar1111na ge~ip seyret· 
meli, ~in yemeklerini oturup 
yeme1i.,, F akat bu tarife ragmen 
(:in ve japon yemeklerinden 
tatanlar bunlardan ho§lanm1yor 

Her memleketin kendJne gore bir yemek pi~r
me sistemi var. G1dalann esasi ayni ~eyler bile ol
aa bu ha.zirlayi~ yUziinden yemekler arasmda bii
yiik tarklar peyda oluyor. Biz bu ecnebi mutfak-

Yukanda: Sofra ba
flllda bir Japon af· 
lesi. Ortada solda: 
1aponyada bahk na

J Ill Ja,iarhhr; ortada 

lanmn kiminden ho~lanmz, kimini sevme)iZ ve 
yiyemcyiz, bazilanndan nefret bile ederiz. Herkesin 
kendi ah~tlg1 tarz }iyecege kar~ hissettigi hazl1-
l1k o kadar kokle~ml~ bir itiyat ki ~ i~in yahut 
gczine maksadile ecuebt diyarlara gidenler kendi 
memleketlerinin yiyeceklerini daima arar dw·ur-
1ar. Mesela tahsildc olan talebelerimiz pilav, ya
Janc1 dolma, pathcan klzartmas1 gibi yemeklerln 
huly~1ru zihlnlerinden sllemezler. Bunun i~indir 
ki ecnebisi ~ok olan bazt bilyilk ~ehirlerde ba.tka 
me1illeketlerin ye1m~klerini haz1rhyan lokantalar 
~Jhr ve bunlar pek iyi i~ gorilr. Pariste, .Londrn
da, Berlinde, New-Yorkta bir ka~ Tilrk, 91n Ja
pon, Macar vcsair ccnebi lokantasi bulunur. Bu
rala!-a o mcmleketh1 evlatlan gittigi gibi yerliler-

1aponlar iki kil~ilk 
~ubuk ile yemeklerini nasll yerler. Sagda: Japonlann pek se\'(lik
leri pirin~ kurabiyelerini bazll'byan bir ah~1 - •iula: Erkek 
~ocuk bayramlannda evlerin ilstilne asllan saun baltp balonlan 

den bir k1sm1 da bu uzak ve yabanc1 hizmet~i klz mlsafirlerin pirinc; kase-
memlcketlerin yiyeceklerinden tada- leri bo~aldlk~a boyuna onlara pirln~ 
1lm dlye bir kerc ugrarlar. verir. Qilnkii orada pirin~ ekmegin ye-

~arkta tekrar edilen bir atas0zil rini tutar. Japon usulii yemek ~yle 
var, baz1 memleketlerin yiyecek sis- yenir: Pirln~ dolu klseyi sol elinize 
temlerini ne gOzel hul8&1. ediyor: Ora- ahr&mz, sag elinizin ii~ par~ ara
da diyorlar ki: cGarb yemeklerl11i J sma s1k1~tlrd1gm1z iki kiii;iik c;ubuk 
kokJamah, Japon yemeklerini seyret- ile bir par~a bu pirin~tcn yakalar, di-
meli, Qin yerneklerini yemeli.> Bun- ger kascciklerden biraz bahk veya 
dan maksat garb usulil hazirlanr..1~ sebze alarak agznuza gotfuiirsilnilz. 
ycmeklerln pelt ho~ ve i~tiha ac1c1 biF Dokilp sa~madan bu c;oplerle yemek 
kokusu oldugunu hatlrlatmak, Japon ycmck bilyilk bir rneharet ister Fakat 
yemeklerinin gosterl~ne ~ok ehemmi- Japonlar bu usulil Avrupalllann ~atal 
yet verllll'J~ oldugunu soylemek, fa- k~k kullanmala11nda11 daha tistiin 
kat ~e gortinii~ii ne de kolru!;u ho~ ve daha smhi buluyorlar ve her ye-
olm1yan <;in yemeklerinin pek lt!Zzct- mekte biz tertemiz ve yeni ~ubuklar 
11 oldu~unu bildirmektir. Bu tarife kullamyoruz, halbuki slzin ~atal b1-
ratrnen bu uzak memleketlere giden- c;aklanmz ne kadar tcmizlenirse te-
ltr y'ahut biiyiik ~eh1rlerdeki Qin ve mizlensin ba~kalar1 tarafmdan kul-
Japon lokantalannt ziyaret edenler larulm1~t1r ... > diyorlar, hele lokanta· 
ne Qin ne de Japon yemeklerinden larda diger mil~te11lerin onunden a11-
ho~anm1yorlar. narak kirJi bir bezle ~yl~ siliniv~rdik-

Japonlar vaktile bilml?dikleri kah- ten sonra onunilze getirilen ~at:l.l ka-
ve, f&rap, bira gibi ~kilerl ve ekmegl ~1ktan igre11memek miirnktin olami-
Avrupahlar ile temaslarmdan sonra yacag1 iddiasm1 ileri silriiyorlar. 
ogrendiler. Japon ~ehirlerinde ecnebl Japon: cYemegi en evvel goz tat-
lokantalan a~Id1, orada japonca ve- mah~ der. Bu itibarla orada kii~ilcilk 
ya ~incc yaz1h listelerde Bifutekki, tabaklar ve kaseler ic;i.ude herkes ic;in 
Birru (Blra) Pan (ekmek) gibi garb ayn ayn haz1rlanan yiyeceklcrin cok 
usulii yiyecck ve ic;ecckler gorilliir. goster19li olmasma dikkat ~dilir. Ja-
Araslra merak edcrek buralara ugn- pon ahg1Ian ayni zamanda blrer ma-
yan Japonlar da var arnrna onlar hlr artist ruhu ta~1· ve turp, pa.near, 
umumiyctle, yiyeceklerinde kendi ~Igam, salata gibi sebzeltrle saha:1-
tdetlerlndcn aynhruyorlar. Clklann iisti.ine adeta birer ~icek de-

Japonlar gi.inde Uc defa, sabah, og- meti kondurmu~ olurlar. Japonyada 
leyin ve ak~m yemck yiyorlar ve he- bizim ekmegimizh1 ycrini tuta!'l. pl-
men ilcilnde de ayni ~yler ortaya ring daima sofradan eksik olmamak-
gcliyor. Yemek yerdc yenir, bir kilcilk la berabcr Japon yemeginin en esash 
.minder i.izeline diz ~olrnrek oturan k1srm bahkbr. Ba11ks1z bir Japon yc-
her misafirin oniine yemekler blr Ia- megi tasavvur eclilemez. Qorbamn 
ke tepsi iclnde olarak getirillr. Ye- 'icinde bakarsm1z, kilcilk beyaz parca-
mekler kilcuk kucilk porselen veya lar hallnde bahk koftelcri yilzer, be-
tahta kaseler icine konmu9tur. Ba- yaz peynir zanncttiginiz ~ey bir bahk 
zan sekiz on ce~it te~il eden bu kdse- pari;as1chr. Hatta cig yenilen ballk-
clklcrde corbalar, bakla ezmeleri, yo- lar bile varchr. Orada hastallktan yC"-
sunlar, c;ig bahklar, ufak ufak dog- ni kalkm1~ olanlara doktorlanu tav-
ranm1~ pilig par~alan, ~gam, turp, siye ettikl~ri perhiz yemeklcri bu ~ig 
pancar gibi sebzelerle ince bambu dal- ballklardir. Bunlar hem iyi bir gida 
Jan, loti.is kokleri vardlr. Bilti.in bu temin ediyo1~, hem hazun1a.n pek ko• 
yemekler biberlerlc ve Shyoyii deni- lay oluyor.mu~. Biz nas1I istridycyi 
Jen tahammUr ettirilmi9 arpa salca- cig olarak igrcnmcde111 tiksinmederi 
Jan ve diger rnayalarla siislenmi~ bn- yersck Japonlar <.la bu <;ig bahkla11 
Junur. i~erisi h~Iannu~ pirincle do- 6yle seve S':'Ve yerler. Fakat bu ~ig ba-
lu blr tahta kovamn yamnda duran llkJar iizerlnde meharetle hazirlamm~ 

sal~alar, fasulye ezmeleri, tereotula
n, turplar vardlr, bu cihetle b:mlar 
~ig bal1k kokusu hissedilmcden lez
zetle yenirler. Pembe etli ba.zi som ba
ltkla.I"l Japonlarm c;ok makbul yemek
l<'ri arasmda saywr. 

Japonyada Sazan bahklan erkek 
kuvvet ve kudretinin bir timsali say1-
l1r. Bin iki yilz scnedenberi her sene 
5 may1sta yap1lan erkek ~ocuk bay
ramlarmd1 biitiln erkck c:ocugu olan ' 
Japon evlerinin damlarmda bahk ~ek
linde yap1lm1~ balonlar bir ipin ucun
da sallarur durur. O evde ne kadar 
erkek c;ocuk varsa bu balonlarda ona 
gore ziyadel~ir ve her Japon evinin 
dammda bu bayram gilnti sallanan 
ballk ~ekllndelti balonhmn <;oklugu 
ile iftihar cder. Bahk ·sanat i~lerinde 
de en i;ok k.ull8.11.1Un bh: motifti:-. M~
hur rcssamlann en ~ok sevilen tublo
lan hep ballk resmi olanlard1r. Mese
IA. ge~en sene Tokyo resim sergi:;inde 
birinciligi kazanan resim, bir sazan 
ballg1 i.izerine bin.mi~ bir ~ocugun bu
lutlar arasmdan g~i~ini tasvir eden 
tablo idi. 

Faik Sabri Duran 

AK~AM 
Abone Ucretleri 

Sf.NELlK 
6 AYLIK 
3 AYLIK 

AYLIK 

Ecnebi 

1400 kunlf 2700 kunlf 
760 • 1450 • 
400 • 800 • 
150 • 

Poata itti.hadma dahil olmayan 
ecDebi n1emleket1er: Seneuti 

3600, elti ayhil 1900, U~ 
ayl1ii I 000 kuru,tur. 

Adre9 tebdili ic;.in yirmi be, 
kuru,luk pul 1i>ndennek llnmdsr. 

Sefer 12 - Ru1 Kas1m 168 
S. J-k Gan .. Ot1a ll1a:Ji Aqam Ya1t1 

F.. 8.19 10.10 5,14 9,02 12,00 J,41 
Va. 3,16 5,08 12.12 16,00 18,58 20,38 

24 Nisan 1937 

Firavunun kemigi bir 
altiist etmi§ • ev1 

lngiliz Lordu nihaget kemigi tekrar 
M1s1ra gondermege mecbur olmu~ 
Seyahat vc asari atika merakl1s1, 

Lord Aleksandr Seton ile zevcesi, bun
dan blrkag ~y evvel Mlsirda Firavun
lann mezarlarmda yaptiklan uzun 
bir tedkik seyahatinden sonra iskog
yada Edimburg civarmdaki ~atolarma 
donmil~ler ve Firnvunlardan birinin 
hakild kemiklelinden bir parcasm1 
beraberlerinde getirmi~lerdir. Fakat 
Firavunun kemik par~as1 Londraya 
getirildikten sonra Lordun ~atosunda 
o kadar garip ve esrarengiz hadiselcr 
cereyan etmi~tir ki, Lord ile kans1 bu 
ugursuz yadigan MlSlrdaki Firavu
nun mezarma gotilriip birakmaga 
rnecbur kalm1~ardir. 

Lord Seton Firavunun kcmik par
gast ~atoya getirildikten sonra vuku 
bulan garip hadiseler hakkmda uzun 
bir makale yazn11~t1r. Bu makalenin 
en mtihim kis1mlan ~unlard.Ir: 

- Zevcemle beraber, Ml.Slrda Luk
sora gittlgirniz zaman, Firavunun mc
zarlru·m1 ziyaret i~in, bir hayli mil~
killAttan sonra, izin alabildk. Ziya1·ct 
gilnil, MlSlr hi.ikfundarlarmdan brine 
aid ve Miladdan 3 bin sene evveline 
aid bir mezar. ke~fcdi!miJ?ti. Bu m~
zan ziyaret ederken, Firavunun ke
miklerinden kii~ilk bir pan;a gozmiL 
ze ili~ti. Zcvccm, bu kemik parc;asm1 
klymetli bir hatira olarak Londraya 
gotilrmek arzusuna dayanamad1. Bir 
aral1k, f1rsat1m bularak kil<;ilk kemi
gi yerdcn ald1k. Zevcern, korsaj1 aras1-
na saklad1. Scvincimize payan yoktu. 

Kahiredeki otelimize dondilgilm za· 
man bize rcfakat eden terci.imana me
seleyl anlathk. Tercfunan ~a~km bir 
halde: 

- Aman! Kemigi yerine goti.iriip 
b1rakm1z. B~m1za bir tak1m feiaket
ler getirir dedi. Bahl itikadlara ina.n
mad1g1m1z ic;ln tcrcilmanm bu sozlc
rine omuz silkerek giildilk. 

Londra.ya dondliglimilz zaman ilk 
i~imiz, bu iii; bin senelik k1ymetli ya
digari klistaldan bir mahfaza i~inde 
salonunmzun en mutena bir yerinde, 
kadife kaph bir etajerin tize1ine ycr
lc~tirmek oldu. Bu ane kadar rahati
m1z1 bozacak hi<; bir hadisc olman11~
t1. Garip ve esrarengiz hadiseler bu 
tarihten sonra b~lad1. 

Zevcem csrarengiz bir hastahga tu
tuldu. Bidayettc hastahga ehemmiyet 
vermedik. Fakat giin ge~tik~c vaziyc
ti fenal~t1. En maruf doktorlara gos
tcrdik hastahg1m te~his edemediler. 
Sonra evimizde galip bir takm1 ha
diseler cereyana b~lad1. Esrarengiz 
bir kuvvetin tesiri altmda bulunuyor
duk. Bitkin bir halde idik. Bir giln ye. 
genim banyoda iken bir insan haya
lini gordi.i. Korkusundan oylc bir ~1g
hk kopard1 ki, yukanya ~ikt1gim1z 

zaman, onu baygm bir halde goralik. 
~ocuk, gordiigii hayaleti tatif e'tti. Bu 
tarif, M1s1rda gormli~ oldugumuz 
mumyalarm ~ekline tamamile bcnzi· 
yordu. 

Baska bir gece misafirlcrlmizle bil-. , 
yilk salonda kag1d oynarken ilzerimi-

ze bir f enahk gel di. Halbuki o gece ne 
fazla viski i~mi~ ne de, agirhk verecek 
kadar f azla yemek yemi~tik. 

Kanmdan sonra c;ocugum, dad1s1, 
cv hizmet~si s1rasile esrarengiz bir 
hastabga tutuldular. Evde ayakta yal .. 
mz bcn kalm1~tun. Bu hadiselerin bl
ribrlni takip etmcsi Uzerine cvimi ter
ketmege mecbur kald1m. 

Bu ugursuz kemik par~asm1 m~
hur bir te:;;rih profesoriine gostcr
dim. Profesor uzun uzad1ya tedkik et-
tiktcn sonra bunun bir kadma ald ol
mas1 lflz1m geldigini ve Mls1ra gotii
rilp eski yemie koymakhg1m1 tavsiye 
ctti. Doktorun tavsiyesi i.izcrinc bu 
kemigi bir paket yaparak ertesi gti
nii postaya vererek Misira gonder
mek i~in kristal mahfazasmm ii;ine 
koydum. 

Geceleyin deh~etli bir-iangtrb ar"a
smda uyanchm. Salona k~tugum za. 
man paketin a!ttld.Ig1m, kemlgin or• 
tada a~1k durdugunu, kristal mah
fazasmm yerlerde param par1;a ser
pilmi~ oldugunu gordi.im. Halbuki 
evde be!lden ba~ka kimse yoktu. Ka
lm kristal rnahfaza, farz1 mahal ola
rak yere dilJ?mii~ olsa bile kmlmama
s1 I8.z1m gelirdi. Qtinkil salon kalm 
hahlarla do~eruni~ti. 

Bu hftdiseden sonra artlk dayana
mad.Im ve bu ugursuz kemigi b~1m
dan defetmege karar verdim. ~una 

kanaat getirdim ki, eski Misirhlar, 
mezarlarma dokunacak ve ~lgneye
cek olanlarm b~Iarma felaket ve ~e
amet getirmek sirrma rneger ~ok va
k1f im~iler. 

l 
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giinii go~iislerinizi Tiirk Maarif 
Cemiviti Rozctlerilc siislcviniz. 
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"AK$AM 1n 

" ~ocuklar i~in tertib 
ettigi resimli miisabaka -

Hayvan resimlerinin n~ri bittl 

Evvelce de bildirdigimiz i.izere, 
mti.sabakaya i~tirak etmek i~in 
(20) tane resmi birlktirmi~ oh:.n
lar, resimlerde gordtikleri hayvan
lann (hangisi hangisine di.i~

man) ise onlan yanyana yap1~t1- . 

rip ~ag1daki adrese gondermeli· 
dirler: 
•A~am gazetesi <;ocuk dilnyas1 

resimli mtisabaka memurluguna• 
Dikkat: 
1 - GOnderilecek mektupJar

daki isim ve adreslerin okunakh , 
olmas11 

2 - Ne~redilen (20) tane res
min tamam bulunrnas1 ~ttir. 

3 - Bu miisabakaya aid melt- , 
tuplar (1 rnayIS 1937 cumartesi) 
giinil. saat 17 ye kadar kabul c-di- • 
lccektir. 

• • 

• • 

n• 

Eger her ~ey sizi ::.ab1rs1zlandmyor ·.-e titizlendiriyor~a, cgtr ulak bit 
aksilik likirlerinizi alt-iist ediyor:;a, eger geccleri uyku tutmayorsa, te~his 
pek basittir: sinirkrinizin tenepbiihiyeti artn11st1r. h•:niiz \'ak1t varken bu 
fenallga gidcrme-f!e ace:e edinil. 

Bromural -Knoll· 

biiliin diinyanm 1an1d11!'1 bir 111i1sekkin olup kaybetti~nii rahat1, uykuyu 
\'C afi)cti sizt indc cdtr. - 'T t'Siri ga,et scridir, - Br~mural'in hi' bir 
umm yoktur. 

10 v~ ".10 kc.omprime} I havi lliJ> 
lcrdt c~-i~n•lcnlt rt~ctc 1lt ,;auhr. 

Knoll A.-0., kimycvi maddeler fabrikalari. Ludwigshafen •/Rhi" 



Sahife I 
H Nisan 193' 

yedek yarsubay orduya iltihak etti 1700 

Atatiirk beykell a~dlktan sonra 

·- - .(B8' taraf1 birinci sahifede) 
- Buglitr ";rork ordusunun btiyiik 

bir se~ gilniidilr, tun~ orduya ye,. 
nlden 1700 gen~ yedek subay iltihak 
etmi~ .bulunur, ciimlelerile soze b~
llyarak arkad~Ianmn duyduklar1 bii
yi.ik sevince ~<?k at~li sozlerle ter- _ 
cfunan oldu: 

- 4511 Atatii.rke, necip ve kahra
man. 'J,'Urk milletine kan ve iman bor
cwnuzu ooiyecegimize andolsunt de
dikten sonra abidcnin oniinde dal
gal~an Ti.irk bayragma dogru do
nerek selamlarken: 

- Kan zemin i~inde dalgalanan 
nazh hilalim! Senin ugrunda dunya
lar g~siln, ded1, Yedek subay okulun
da ge~mi~ giizel gi.inlerden bahsede
rck: 

- Ankaradaki Harbiyeli karde~leri· 
mizin bize cmanet ettikleri bu ocak 
b1zim de en tatll hatiralarumzla be
zenml~tir. Ttirk daima htirdilr, daima 
muzaffer ... Sagol Turk ordusile geni; 
Yedek subay, sagol koca TUrk mille
tt, sagol b~kumandanun atam, btt
tun 'l'iirkltigtin atasi! sozlerile bitir
di ve ~ok alkl~andi . 

Taksimdeki c;elenk koyma merasi
mi bu suretle bitti. Gene; subaylar ge
ne rnuntazam yuriiyii~lerle mekteple
rine dbnmege ba.5lad1lar. 

Atatiirk abideainin a~1lma 
meraaimi 

Yedek subay okulunun kapisi o
niinde yiiksek blr kaide iizerinde bu
Junan heykel Atnt\irkful isttklal sa
v~da: cOrdular ilk hedefinlz Ak
denizdir, ileril> emrini verdigi am 
~ok 1ruvvetle canlandmyordu. Ata
tiirk burada b~kumanda.n elbisesile 
bir elinde diirbiin ve diger elile Ueriyi 
gosterlr vaziyette tasvir edilmekte 

idi. 

Y edek aubay okulu komutarun1n 
nutku 

Kurdele kesildikten sonra Yedek su-

-

Ian bu uAurlu gi.ine tesadill ettirildi
gini kaydetti. Mektep komutam hey
kelin bugiinkii ~ekilde yaptlmasmda 
Ainll olan d~iinceler ve if ade ettigi 
mAnalar1 ~ suretle anlatt1: 

c- Bu amt iki mftna ifade eder. 
Bunlardan birsi istikldl harbinde 
Atatilrkiin (ordular ilk hedefiniz Ak

denizdir, ileril) emir ve i~aretleridir. 
Atatiirkiin bu emin ve i~retleri lledir 
ki, Tilrk ordusu tarihte misli goriil
memi~ biiyiik zaf crl elde etmi~tir. 

Heykelin ifade ettigi ikinci mAna· 

Yedek yarsubaylar fstiklal mar~m1 s0yliiyorlar 

manzume olrundu. 

Mektepte son yemeli 
Abidenln ~1~ merasimini miitea

ki p biltiin davetliler ve talebeler mek
tebin biiyiik yemekhanesinde mektep 
tarafmdan verilen son yemegi yedllcr. 

Bu yemekte general Fahreddin, va
ll, generaller de bulundu. 1700 talebe
nin mektebi bitirclikleri bu sevin«i;li 
gtiniin ne~esi sa:i.tlerinden biri de bu. 
rada ge~ti. Talebeler Yedek subay o
Jrulu ah~is1mn ~ok me~hur olan ~u
reslni bir kere daha yediler. Bu csna-

deki yerlerini aldtlar, kurultnu~ ma
salann iizerlne kmruzi kordelelerle 
bag11 diplomalar getirllcli. Mektep 
komutam burada losa blr nutuk soy
liyerek dedi Id: 

- Evladlarnn! Askeri ·vazif enizi 
yapmak i~in bu okula geldiniz, ~ok ~a
l~timz, ~Ok yoruldunuz, ogrendiniz 
ve muvaffak oldunuz.. hepinizin su
bayhg1mz1 tebrlk ede1im. 

Biltiln talebeler bir ag1zdan: 
- Sagol diye bagmillar. Mektep 

komutaru orduya iltihak eden gen~ su
baylara na&haUerde bulunduktan 
sonra ordu mi.ifetti~i Fahreddin de ~ 
nutku soyledi: 

General Fahreddinin nutku 
c- Hepinizi Tiirkiye cumhuriyeti 

ordusu nruruna selamlar, tinifonnam
zm kutlu olmaslnI tcmenni ederim. 

- S::i.gol!. 
- Ycdck subayllk bilyi.ik b!r mana 

if ade cder. Siz bu meslegin kahraman 
~ocuklansm1z. ()yle kahramanlars1m2 
ki, bu meslckte biiyi.ik, yi.iksek ma
kamlar i~gal etmek gayesini ta~1ma
dan hizmet etmek istiycn du~man1 
yok edecek vatam kurtaracak kahra
manlarsm1z. Mehmedcik nasll siperde 
dogu~en kahramansa, siz de onunla 
omuz omuza i;arp1~acak erlersiniz. 

f?imdi orduya gidiyorsunuz. Bilgi. 
le1inizi -arttmruya ~al~m1z. Vazif eni
zi bitirdikten sonra elbiselelinizi dola
ba koyarken talimnamenizi de ki.itilir, 
hanenize yerle~tirlniz. Bi.itiin bilgileri 
takip ediniz. Vazifenizi ancak bu su
retle bihaklan ifa etmi:,; olacaks1mz. 

Sant on biri ge~iyordu. Yarsubay
lar mektebin oniine geldikleri zaman 
Yedek 'Subay okulundaki Atati.irk abi
deshiin a1;l1ma merasiminde bulun
mak ilzer:c ordu milfetti~i general 
Fahreddin, ;general Salih, diger bir~ok 
generaller, istanbul valisi, iiniversl
te re'ktorii, yi.iksek ri.itbeli askeri er
Jwu, -da,·etliler de mektebe gelm~ bu· 
lunuyorlard1. 

Yedek yarsubaylar Cumhurlyet abidesinden mektebe dontiyorlar 

~imdi kanunlarim1zm emrettigi ~e
kilde bir yemin edeceksiniz. Buna · 
belki ihtiya~ yoktur. Fakat bu anane
dir. Temiz vicdanlluz bu yemini tc)id. 
edecektlr. Sizi tekrar selimlamakla I 

· Saat tam 11 ,20 de general Fahred
din · ve diger generallerle vali ve da
Wtliler mektep kap1sma ~lkhlar. Ge
~cral • Fahreddin bir makasla heyke
I~n uzerinf . orten bayraklarm bagll 
qldutu !kmdeJeyl kesti ve Atatiirkful, 
lieykelt~ Hadl tarafmdan yapllan 
~eykeli rneydim1 dolduran binlerce ta
lcbe ve halkln co~kun alkl~lan arasm. 
da meydana ~iktI. 

Yarsubaylar Cumhuriyet abidesine 
~elenk koyuyorlar 

bay okulu komutani iturmay yarbay 
Behzad Koker gilzel bir nutuk soyle-

di. SOzlerine: 
_ Bir asmlaJl ziyade orduya ~ok 

deierli ve kahraman subaylar yeti~ti
ren ~u tariht bfnada, bu yigttler. oca
gmda vatan ve niU,let ugrunda can
lanru feda etml~, kanlarmi akltrm~. 
en f elAketli ve buhranl1 zarnanlarda 
bile Ti.irk varllguun, Tilrk ~tikla.linin 
bckasma hizmet etmi~. Tiirk kahra-
rnanhguu Ttirk azmm1 biltiin diinyaya 
tan1tnu~, 'yaptlklan ka}lramanhklar
la Tiirk tarlhfnde menklbeler yarat
m1~ on binJerce yigit subayl.ar, bilyiik 
komutanlar ve yuk.Sek ~ahs1yetler ve-

~ . -··"'7 
ti~ml~tir. •. 

Ci.imlesile b~l1yan Jn~Ktt-P ko.,." 
tani bu yilksek ~iyetlerin ba.pnda 
Ulu Onderimiz Atatilrkiln bulundu
gunu kaydcttikten sonra, onun bu 
rnektepteki hatirasimn:. 0 g~kil glbi 
muhafnza edildigini soyled1. Fakat 

1 bu tarihi binada yalmz Atatiirkiin 
dcrsahanelerini canlandlrmak k~fi 
olmadlguu, onun f~in bir abide bulun
masi zaruretinl anlatarak: 

_ Harbiye okUlu Ankaraya ta~m-
diktan sonra memleketln ytiksek bll
gill gen~lerinln subay yeti~tirilmesi 
igin bu binanm Yedck subay okuluna 
verilmcsi ilzerine bu noksanmm da 
okulumuz tarafmdan tamamlanmas1 
dii~illmti~ ve bu an1dm yap1lmas1 
kararl~tmlm1~br .. dedi. 

Heykclin ilg ay silren devaml1 bir 
~a11~adan sonra hazirlandlgm1 ve 
a~1~ merasiminin milli bir bayram o-

da: Bu zaferden sonra Ttirk ulusuna 
gdeccgi ~1kh yollan gastermesidir. 
Onun gastercligi yollardan yilrilyen 
Tiirk ulusu kl.sa blr zamanda dilnyayi 
hayretler ve takdirler iglnde birakan 
bilyuk achmlarla ilerlemi~tir ve daima 
da ayni h1tla ilerliyecektir. Asked bir 
binanm onilnde yap1lan bu-amttan as
keri ilniforma ile Atatiirktin tarihi blr 
k1ymetini haiz bulunan bu emir ve 
i~aretleri canlandmlmak istenmi~ 
tir.> 

Mektep komutan1 abidenin yilksek 
bir kaidc uzerine yaptlmnsmda hA.
kim olan dii~cenin de cAtatfu·ke 
b~imiz ilzerindc yer verdigimizb gas
termek oldugunu soylemi~ chcr sene 
bu okula gelecek binlerce yi.iksek bil
gili Tilrk gen~le1i, subaylar ve her 
Tiirk okulunun kap1smdan her girl~ ve 
~1kI~mda bu amtm altmdan ge~ecek
ler, b~lanmn ilstiinde yi.ikselmi~ bu
lunan bu Atattirk an1tma derin sayg1 
ve ~iikran hislerile bakacaklardir> de
m~Ur. 

Mektep komutam heykelin ayni za
manda askerlik vazif esini yapmakta 
olan heykcltr~ Hadi tarafmdan ya
p1ld1gm1, parasm1 tamamcn talabc
nin temln ettgini, icap eden levaZim 
i~in bir~ok mi.iesseselclin teberriller
dc bulunduklanm ve bunlara tc~ck
kiir ctmek bor~ oldugunu soyliycrck 
sozle1i ne nihayet vcrdi. 

Mcktep komutamndan sonra talc
belerden Salahaddin Avc1 tarafmdan 
bir nutuk soylencli, belediye memur
Ianndan Nafiz !zmirli tarafmdan da 

da muzlka da bazi havalar ~ahyor
du. Mektep komutaru burada biltful 
davetlllere ~kldirde. bulundu. 

Yemekten sonra diploma tevzii me
raslmine bqlamak il7.ere talebeler 
mektebln g~ avlusunda toplandl-
1ar. 
Diploma te-Yzii ve yemin meraaimi 

Saat 14 de diploma tevzil merasiml
ne b~landl. Yeni yarsubaylar bah~e-

bahtiyanm.» 
General Fahrec:ldinin bu klsa nut

kundan sonra yemin merasimine ge
~ildi. Biltiln ~ler hep berabcr si
lahlan iizerinde yemin ettiler. Ve su·a 
lle cliplomalann tevzine b~landi. 

Talebler bu a:qamdan j.tiba{en ser
besttirler. Hepsl tayln edllclikleri 1n
talarda bir mayista vazif elel'ine bar 
llyacaklardlr. 

Ordu milletti~i general Fahreddin diplomalan tevzi etliyor 



--- s ri liselerin Spor b yram1 
ii~ parlak b · r surette yap1 d1 
Merasimden evve/ .biitiin liseler 

Atatiirk A.bidesine c;elenk koydular 
Kuleli aske~ lisesi ,ampiyon oldu 

Asked llseler arasmda lblr milddet
tenbe.rl devam eden spar miisabaka
lanmn 111ih3:yetlenmesl dOlaylSlle dUn. 
Taksim stadyomunda t>Uyilk blr me
rasimle galiplmin madalya,, kupa n 
diplomnlan tevz1 edilmi§tir. 

Merasimde Orgeneral Fahreddin, 
Korgencral Salih ve biiyiik riitbeli 
Kara re Deniz zabitam hazno bulun
mU?}ardlr. 

Saat 14,30 da Kuleli; .Maltepe, De
niz lisesi ve Deniz gediklisinden mft
te~ekkil 1500 ki~llk biiyfik bir sporcu 
kafilesi onlerinde bando oldugu halde 
Cumhuriyet B.'bidesine ~enk koyduk
tan soma Taksim stadyomuna git
~errlir. 

Merasimh1 ikinci kismma Maltepe 
askeri lisesi direktorii albay Adilin 
bir sene zarlmda askeri lise ~rcula
nnm gOsterdikleri muvaffaklyetlere 
t~ eden bir s0ylevi ile ~lan
rm~tir. 

Bu soylevden sonra kazananlann 
madalya vc diplomalari verllmi.¢1r. 
Bu merasimi mektcb bandolannm 
c;ald1gi .istiklfil mar¢le sporculann 
bir g~ld resmi takib et~. 

Bundan sonra hendbolda ~ampl· 

yon olan Kuleli taknru ile Asked llse
si mhhtellti arasmda b1r hendbOl 
miisabakasi yap~ ve bu ka~q
mayi 6 - 15 Kulell talmru kazan~ 
ttr. 

Asked liselerln blr sene zarfmda 
yapt1klan miisabakalarda Kuleli Use
si giire~;, boks, atletizm, hendbol, 
voleybol ve futbol birlnciliklerini ka· 
7.anarak senenin ~piyonu olm~ 
tur ve boks, atletizm, hendol, voley
bolda Deniz lisesi, giire~ ve futbolda 
Maltepe Uses! ikinci olm.u~lardlr. 

Sporcu gen1tlerin temiz klyafetlerl 
ve g~id resmindeki muntazam yiiril
Mlerl stadl dolduran blnlerce ~ 

Yukantla: Miiki.fat tevzii, apgtda~ g~ resminden bir enstantane 

tarafmdan takdirle kar~a~. lan ve ~amplyon Kuleli taknmru teb-
Butiln bu organizasyonu hazirhyan- rlk edeliz. 

Kayseride Ispor faaliyeti I lzmlrdekl bir ma9 
hakkrnda itlraz 

Spor bolgesi bir antrenor getirtmek niyetinde 

Kayseride hlr ma~ta va1I, 

Kayserlnin biiyiiklugii ile uygun 
spor te~Jati vardlr. Sumer, U~ 
Demir Yilinaz, Erciy~. adlJ. ~ tane 
spor kliibii lbulunup lbunlar kfunllen 
f edere ed~e.rdir. Bunlann hari
cinde aynca bir Silmer atll spor 
klubti de vardtr bu da federe edilmek 
uzeredir. Spar bolge b~kanhguu 

''ali B. Adil Bayaman iizerine almak 
suretile gen~gi men himayesi altl
na alrm~trr. Spor te~ilatma hem par
tinin hem Halkevinin 'c bilhassa ida
reyi husu 'yenin olduk~ mtihim 

nrdunlan dokunuy01. lda1ei hususi
&"enin 937 ;pll biit~nsind' 1,000 lira 
tal isat konmu¢ur. 

l:.tll spora kadmlar c;ok ragbet gos-

Viliyet erlim ve seyirciler 

terlyorlar. ~imizde bid belediye 
parkmda olmak iizere ~ tane tenis 
kortu vardlr, cligcr lblrl U~nk fabrika
SI ve ii~il de bez kombinalnn sahamn
dadtr. Bez kombinasmdaki spor sa
hasl biitful t~ft.ti camidir. Miikem-. 
mel bir stad sahasi, manaj ve yiizme 
saha ve havuzlan ~ok mUkemmeldir. 
Muntazam macJ.ar yapllma.kta mtisa
ibakalar tertip edilmektcdir. 

Burn.nm bolgesi miitehass1s spor
. cular yeti~irmek iizere bir antrenor 

getirtmek ;~in tertibat almaktadlrlar. 

Kurtdereli agtr ihasta 
Balikeszr (A~am) - Me~hur Kurt

dereli Mehmed pehlivan :igtr hastadir. 
Tedavisine ~ah~1hyor. 

Ankara 23 (Aqam) - Ge~ende iz
mlrde Doganspor klUbil. ile yapt.igi bir 
~ta maglup olan Gen~Ierblrllgi ta
kmu, Do~ansporun B. Nurullah adtn
dnkl oyucuyu nlzammz oynattlguu 
ileri siirerck federasyon nezdlnde iti
nw1a bulunm~ur. 

B. Nurullab.J.n Genclerbirligt takl
mmda mukayyed oldugu ve kaydl he
nUz silinmedigi halde Dogansporda 
oynad1gi idclia edilmektedir. Federas
yon GencJ.erblrligmin bu itiraziru ted
ldke b3.9lanu~. -----
Fakir ~uklar menfaahna 1por 

m~I 

i;;~u Qocuk esirgeme kurumu tara
fmdan fakir ~cuklar menfaatl.ne bir 
spar ma.ci tertib olunm~ur. ~ ya
nn Takslm stadmda yapllac:J.k ve Ga
Ia.tasray, Giin~ kluplerinden sonra 
Beyoglu, Yeni ~i~ll. Kurtul~. Arna
vudk:oy klilpleri de mii~rek bir m~ 
vereceklerdir. Ma~lar neticesinde ga
lip gelen klube, Giln~ kliibu rcisi Bo. 
lu mebusu B. Cevad Abbns tarafm
dnn hediye eclilen klymetli bir kupa 
milkAfat olarak verilecektir. 

Akba muesseseleri 
AnkarndJl her dilden kitap, ga· 

zete, mecmua vc k1rtasiyeyi ucuz 
olarak AK.BA mijcsseselerindc bu· 
labilirsiniz. Her dilde kitap, mec· 
mua sipnri i kabul eclilir. Istanbul 
gazeteleri i~in ilAn hlSul, abone 
knydedilir. Undervodd y:an ve he· 
snp makinelerinin Ankara acentesi, 

Parker dolmn kalemlerinin Anknrada 
.s:i.l~ yeridir. Telcfon: 3 3 77. .... ..................... . 
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iC YfiZU 
Yazan: SOLEYMAN KA.NI JRT'.EM - T'.ercume iktibas hakkamahfuzdur. 

Tefrika No. 869 

Bab1ali, Bulgaristanla, gaya gizli tutulacak 
tedafUT bir ittifak aktediyor 

Bab1fili prensin rc.sml vaade milste
nld isran !izerine bir ittifak senedi 
mftsvcddcsi yapta ki hulAsa.sl Bulgn.
ristan harici bil: tM.rruza hedef olur
sa Osmanh ordusunun Bulgaristana 
girerek Bulgar ordusile birlikte mii
dafaa,da bulu.nacagmdan ve Avmpa
da Osmnnh devleti i~in bir gaile ~1-
ka.rsa Bulgaristamn da nihayet yilz 
bin asker g0ndererek devlete yardlln 
edeceginden, devlctin polltikSSlna 1A
bl bulunacagmdau ibarettl. 

Sofyaya gOnderllen bu miisveddeyi 
Ferdinand kabul ve :lmza. etmekle be
mber hatimesinde bu muka.velenin 
ta.tbildni metropolltlerle tiiccar vekil
ierlnin t.ayfnlerine tallk eyl~. 

Devlet erk.Am Bulgarlann bu caa
U temayfillerini klnnamak ve onlan 
adavete sevketmemek miltaleasile iki 
metropolid berati verilmesinl ve icab1 
sablt olacak yerlere rni.irihasir o1mak 
ilzere yeniden tilccar vekilleri tayinl
ne muvafakat gosterdiler. Malt istita
at milsaid olunca Btilgar demiryolla
rile bir iltisak hath da yapllaca1d1. 
ittifnk senedi bu v~hile kat'l mahiyet 
aid!.) 

Milnir p~a Cumhuriyet gazetesln
de yazd1gi bir makalede bu ittifak 
meselesi hakkmda daha etrafh iza
hat vermektedlr. 

[Frens Ferdinand Bulgar ordusile 
her vakit metbuuna hizmet ve mu
avenette bulunmaga miiheyya oldu
gunu teinin ve vadediyordu.] 

YalruZ metbuundan bazi talepleri
nln tervicine mfisaade istiyordu. 

Makedonyada yen1den be:, Bulgar 
metropolltugi; b1r kac yere daha 
Bulgar tilccar vekllleri tayini; Bul
garistan demlryolunun Berez ta.rafm. 
da ~ark demlryoluna ilsala o mada 
Bulgaristanm biiyilmesine dalma 
muhalif olan Romanya 1.le ittifak 
meselcsl de d~iiliiyor, hangi ta
rafm ihttyar edilecegi ibillnemiyordu. 

Hayirhahl!k g0sterme1.1;e devam 
eden Bulgar prensi ikinci bir defa 
istanbula gelmi~ idi. 

Bu defa prens tedafill bir ittifak se
nedini de yamnda ge~. Bunu 
istanbulda- bittabi hiinkftr nezdin
de - biraktt. 0 yalru.z metropoliUik
ler ve tuccar vekillert hakkmdald 
rtca1ann1 tekid ve kendisine edilen 
vaadlerin incaznu talep ediyordul 

Bulgarlstan ile ittifak meselesi as
ker! encfimence, havass1 viikelA en
cfunenince tedkik olundu. Bir mua
hcde milsveddesi yaplldl. 

Bu mUsveddeye gore: (Bulgaris
tan harici blr taarruza ugrarsa Os
manh ordusu Bulgaristanda Bulgar 
ordusile birle~ecek, Rumelideki Os
ma.nll vil~yetierine ~aris;tcn bir ta
arruz vakl olursa Bulgaristan da niha,. 
yet 100,000 ki§ilik kuvvetle metbuuna 
yardun eclecek ve devletin siyasetine 
ta.bl olacak) idi. 

Prens Ferdinand bu milsveddeyi 
isted.L Mftsvedde kap1 k.ahyasma ve
rtldi. Prens bunu da kabul ve imza
dan sonra Jade .etU. 

(Ancak Bulgarlstarun metalibinl 
havi ya.zdlgl senedde itti!akl.n bun. 
lann isaflle me:;;rut oldugunu g0s
terdi.) 

Bulgartstanla gizli ittifa.k milza
keresi csklden denllcligi gibl medre
seye d~m~, Adeta aleniyet hal.ine 
gelmi~tll 

(Rum patrigi Bulgar metropollt;.. 
likleri meselesinden dolayi isti!aya 
kalkt1.) " 

Patrigtn avutuimasma lilzum gO
riildii. 

Bulgaristana yap1lan vaa.dler ge~
tirildl. 

Bulgar kap1 kAhyas1 prensten al
dlgi blr telgrafnameyi g&terdi. 

Prnns bunda: (Bizi. ma.$ara et
tiniz; sened1 iade ediniz. Her ~eyden 
vazg~tlk.) diyordu. 

Bulgarlstam .kmnakta mahzur gO
ren viikelft ittifak rnukavelenamesi
nin tnsdlklne. yalruz bir miiddet 
mektum kalmak iizere (If Usturum
ca ve K1lkl{) (Avrethisar1) met. 
ropolitlikleri i~in iki berat verilmesi
ne, tuccar vekilliklerinin lilzumu sa
bit olacak yerler i¢n kabulilne, de
miryolu ~ubesinin maliyece vilsat hu-

suliinde in~ma karar verdiler. 
Bulgaristan bununla kani oldu.] 
Gorilltiyor ki Bulgar prensi Fer

dinandm ittifak teklifi Bulgarista
nm Makedonyada niifuzunun tev
.siine. emellerinin takviyesine hiztnet 
edecek kuvveUi bir zemin hazirla
maktan b~ka bir ~y degildi. Prens 
.tedn.ffil ittifaktan bir ~ey ~yaca
gin1 pek iyi billyordu. O ancak bu 
ittifak vesilesile metbuundan Bul
garlar lehine bazi miisaadeler daha 
koparmak siyasetinl ta.kip ecliyordu. 
istedigtnln hepslni alamanl1' ise de 
bOyle. blr ~ebbftsle kazandlgi da 
az deglldi. 

Devlet Bulgarlara. Usturumca ve 
Avrethisannda metropolltlikler ver
mekle bu ruhani dairelerde Rum 
mctropolitlerinln malen zarara ug
nyacaklarm1 patrikhancye kar~ na
zan dikkate almaga ve Rum metro
polltlerinin bu 'ZRTarlanru telftfi et
megi kabule de mecbur kalm1~tt. 

Tehlike gfullerlnde metbuuna hi
yanet etmemegi taahhiid eden Bulgar 
prensi bu mukarenetin ciddl surette 
takibinden vazg~mi~U. 

0 her giin yeni bir loklna yutmak.. 
tan b~ka bir ~y dii~miiyordu. 

Bulgaristanm ~ekkillu Elenlik 
flkrine ve Srrp emellerine birer dar
bc olmu~tu. Atina kendislne Bizan
sm varisi nazarlle ba.klyordu. Bulga
ristan te~ekkill cdince Bulgarlar 
«.Rumilik:t dairesinden harice ~lla.
yorlardl. 

Sirbistan cenup Slavlanru bir bii.
y\ik S1rbistanda birle~tinnek emelin
de idl. Bulgaristanm t~ekkiilile bu 
emel yikllm1~ti. 

Bunun i~n Sofya ile Atina arasm. 
daki kin kadar Sofya ile Belgrad ara
smda da kuvvetll bir husumet yer
l~ti. 

Abdiilhamid bu kin ve husumetl 
istismar ediyordu. 
Padi~ blr am 1890 dan 96 ya 

kadar Atlna ve Belgrad ile Sofyarun 
biribirlerine yan~alan ihtimallle 
tel~ i~de kalm1~t1. Yunan devlet 
adruru Trikupis, Belgrad ile Sofya
ya maziyi unutup Balkanlarda daha 
iyi bir istikbal hazirlamag1 tekllf et
~ti. Fakat istanbulof bu tekllf
ten Bab1filiyi habcrdar eylem~ti. 

Deliyanl de 1896 - 1897 de bir Bul
gar - Yunan iWA.f1 vficude getirme
ge ugr~mi¢1. (1) 

Fakat Abdtilhamid eksarhhaneye 
yenl metropolitlikler vadcderek Bul
garlan ele al~, Avusturya - Rusya 
it1Iaf1m da kendi siyasetine mesned 
itti.haz ederek Yunanlllarla Tesalya 
muharebesine giri~ebilmi~ti. 

Yunanistan Osmanh devletine kar
~ maglO.p oldugu halde Avrupa dev
letlerl hiUilden salibe gc~~ yerle
rin bir daha hilfile avdetine miisna
de etmem~lerdil 

Metbuile i ttifak suretinde Make
donyayi elde etmek Bulgarlar i¢11 
miimldin olam1yacaguu bllen prcns 
gozlerinl A vrupaya dikmi~li. 

Bumm i~in icab1 halinde DevleU 
aliye ile muharebe etmegi bile gaze 
alablllrdi. Mademld devletler Bul
garistan ile ~arki Rumelinin bir da. 
ha Osmanh devletinc iadesine mil
~aade etmiyeceklerdi; boyle blr tallh 
tecriibesine kalkl§makta nihayet bi
raz para, biraz niifus ziyamdan b~
ka ne vahim neticesi olabllirdi I S1r
bistan ile ~ada.g Makedonya ucia
nndan bll'akllacak lokmalar ile itma 
olunablllrdil 

BablAll de Bulgar prensinin gOs
terdigi .sadakat eserlerinin caaliyetinl 
sonradan iyiden iyiye takdir etmif 
olacak ki Halil Rifat p~ sadaretinln 
sonlannda Makedonya J.Slahatt me
selesi parlamaga b~ladig-1 sirada Ba
blAii ve saray fie Bulgarlstan ara
smda muhadenetten eser gorillemi
yor. Bilalds zaman ge~tikce Abdill
hamidin fi)arki Rumeli gi'bi Make
donyaya da goz koyan Bulgaristana 
~1 miittefik aramak endi~esine 

dii~tiigil his Ye m~ahede olunuyor. 
( Arkasz var) 

,( 1 ) Victor Bern rd: La mort de Stnm
bul. 
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Jstanbul -- Ogle ne~riyat1: 12,30 A 

Belma sayfiyenin en glizel kadnu 
tdi. Etrafmda pervaneler gibi donen 
erkekler arasmda c;ok yakl~1klllan, 
~ok zenginleri, genc;leri, niifuzlula· 
n vard1. Fakat Belma bu kendini ce· 
Viren ~1k alaymm farkl;nda blle 
gorilnrnilyordu. Dogrusunu isterse· 
itiz Belmanm arkaslildan ko~anlann 
hepsi de son derece terbiyell, nazik, 
oturmaslill, kalkmasm.i, kon~mas1· 
m bilen c;ocuklardl. 

Belmamn kar~ismda Adeta bir ilti· 
fat yari~a giri~mi~lerdi. 

Bakahm bu iltifatlarm sonu ne 
olacakti? ... Belrna kendisi ic;in yam.P 
tutu~an. bin bir f edaklirllga razi olan. 
bu erkeklerden hangisini begene
cekti? ... Hcrkes merakla ve heyecan- . 
la beklfyordu. 

O giin hava oldukc;a s1caktI. Bel· 
ma suadiyede tramvay bekliyordu. 
Tramvay geldi, ic;eri girdi. Sahanl1k· 
ta bckliyen gene; bir adamm ayagma 
hlzla bastI. Basmad1, ~deti c;iynedi. 

Gene; adam gozleri kocaman ko
caman ac;llm1~, hiddetle ona dik dik 
bakt1: 

- Dikket etsenize efendim .. 
iistelik bir de c;1k1~ti. 

Belrna siiklilm pilkliim: 
- Pardon.. dcdi. bir ko~ye 

zilldil .. 

di ye 

bil-

Parmaklarllll ezdigi adamm bald 
kendisine sert sert bakt1gim hisse
diyordu. 

Belmn ~~1rm1~ti. Bir erkegin, bil
hassa gen~ bir erkegin kendisi gibi 
giizel bir kadm1 ooyle tersliyecegtni, 
ayagma basbg1 i~in aksl aksi baka· 
caglill aklma: bile getirmezdi. Arka· 
smdan ko~an gen~Ierden birinf n aya· 
gma basm1~ olsayd1 muhakkak: 

- Ayag1min yerinde kalbim olsay· 
dI da onun iistiine bassaydm1zl. .. Gi
bi bir cevap allrdi. .. 

Halbuki bu ~mdi ayagma bastig1 
erkek ne kadar onlardan b~ka idi. 
Kendisine, Belmanm giizelligine zer
re kadar ehemmiyet bile vermemi~ti. 
Gen<; kadmm yilzilne bakarken mu
hukkak ki hiddetten ha.ska bir his 
duymuyordu. ' 

Bir kadm ic;in f~te as1I boyle ken
disine hie; ehemmiyet vermiyen er
kegi arkasmdan ko~turmak mesele 
idi. 

Belma dil~iinilyordu. 0 zanneder
di ki giizel bir kadm bir erkegin aya· 
~ma kazacn basarsa erkek k1zmaz. 
Halbuki i~te fena halde cam yanan 
gen~ adam k1zm1~ti. Belma i~nden: 

- Her halde biraz nezaketi kit 
adam, dedi. <;ilnku ne kadar can1 
aCI.Sa cdikkat etsenize efendim .. :. di. 
ye herkesin i~nde bir gen~ kaduU 
terslememesi Ifizundl. 

~imdi ayagmn bast1g1 adrun sanki 
aklmdan ge!tenlcri anlam1~ gibi ar· 
ka~a diyordu ki: 

- Fena m1 yaptim? «Dikkat et
senize ef endim .. > dememeli mi idim?. 
Kaba rm hareket ettim? .. Ne milna
sebet efendim? Biz zavalll el'kekler 
bir kadmm ayagma kazaen bassak 
ne terblyesizligimiz kahr, ne giin gor
medigimiz, ne dagdan geldigmiz. 
Hatta kadlnm ayagma kazaen bas· 
may:i bir ~apklnhk i~areti addeder· 
lcr. Bir kilcilk iskarpine bast1k di· 
ye rezil oluruz. Ben cdikkat etseni· 
ze> demi~im .. ~ok mu?. Hem ne olur 
camm?. 

Gene adanun arkad~1 ~imdi Bel· 
maya kompliman olsun cliye onun 
i~itebilecegi bir tarzda diyordu ki: 

- Can1m.. ooyle ha1ikulade bir 
kadlna insanm boyle hareket etmege 
kuvveti yet~r mi? O giizcllik kars1· 
smda... ' 

Bunu soyliyen iki dirhem bir ~e
kirdek gene; bir adamdl. Lakin aya
gma bas1lan omuzlarm1 kaldrrd1: 

- Gilzelse bana ne? .. dedi... Hem 
ne gilzeli yahu?. Hepsi boya ... 

Belrna ~1Idiracakti. Bu ne bi~m 
adamd1? ~imdiye kadar hi~ bir er· 
kegin kendi hR.kklnda boyle soyliye
cegine, boyle du~iinecegine ihtimal 
vermemi~ti. Fakat i~te bir erkek onu 
g'(izel bulmuyordu. i~te bir erkek ona 
hi~ a11~ad1g1 aksi bir muamele edl· 
yordu. 

Ayagina bas1lnn: 
- Biliyor musun en fazla neye 

i~erliyorum. boylc bir kag renk bo
yarun oniinde deli divane olan, akll· 
lanm ~~irru1 budala ei-keklere ... 

Belma i~inden: 

- Ooo .. dedi.. bizimki filozofmu~ 

ta. 
Ayagina basllan gencin teklifi 

iizerine iki arkada.? vagonun i~ine 
girdiler. Oturdular. 

Belma bir arahk s1caktan buna.1. 
~t1. Bile~ye: 

- ~u pencereyi a~ana .. dedi .. 
Blletc;.i pencereyi ac;1yordu. Ayag1· 

na baslian adam bile~iye seslendi. 
- Blletc_l oglum .. ne yap1yorsun? 
- Pencere ac;1yorum ... 
- Bilmiyor musun ki o taraftaki 

pencereler a~Ilmaz... Kuran olur .. 
a~ma ... 

Belma hiddetten ~athyacakt1. Bu 
ne terbiyesiz adamd1. Ayagma basi
lan, Belrnaya dondii: 

- Aff edersinlz, de di, nezleyi yeni 
bltirdim, kurandan korkuyorum .. ca
rm onun i~in ar;ti.rrnad1m ... 

Ne dersiniz?. Adam bunla11 soy
~erke~ Belmanm, o herkesin bay1ld1-
gi guzel yiizilne dikat bile etmiyor· 
du: Agzmdan l~klrd1 ~1kal'ken goz
ler1 pencereden d1~arism1 seyredi· 
yordu. Saziintl bitirir bitirmez de ba· 
~lill ~evirdi: 

. B~lrna istedigi istasyona gelm~ti. 
Ind1. Arkad~1 Naciyeye gitti: 

- Aman, dedi, bugiin bir terbiye- . 
siz adama raslad.Im .. sorma ... 

sonra terbiyesiz adami uzun uzun 
anlattl. ~am evine donerken de 
aklmda gene terbiyesiz adam vardi. 
Zaman zaman dii~ilntiyor vc kendi 
kendine: 

Plfikla Ttirk musikisl, 12,50 Havadis, 
13,05 Muhtelif plB.k ne~riyati. 14 Son. 

Ak~am ne~riyat1: 18,30 Plakla dans 
musikisi, 19 <;ocuk esirgeme kw:umu 
nammn konferans: Doktor Kutsi ta
rafmdan, 19,30 Konferans: Doktor 
:;>i.ikril Ali: Mekteb ~ocuklarma bak· 
~ak usulil, 20 Fas1l saz heyeti, 20,30 
Omer Riza tarafmdan arapc;a soylev, 
20,45 Fas1l saz heyeti: Saat ayan, 
21,15 ~ehir tiyatrosu komedi kism1 
t~rafmdan (Choe en retour), 22,15 
A~_ans ve borsa haberleri ve ertesi gii.. 
nun progranu, 22,30 PlA.kla sololar , 
opera ve operet pargalan, 23 Son. 

Ecnebi lst1l91on1ann bu ak~mkl en 
Miintehap Progrann 

l\lilino (368) saat 22 cA~k eleksiri> 
opera 3 perde. Besteliyen: G. Donizet
ti. Skala tiyatrosundan nakll. Viyana 
(507) 20,10 (:U.ehar) m cDas Filrsten
kind> opereti 3 perdelik. Monako 
(405) 21 Ve,rdinin cDon Carlos> ope
ras1. Pari P. T. T. (432) 21,25 Opera 
komikten nakil. Berlin (357) 21,10 
Senfonik konser. Nis (253) 21,30 Ki
lise musikisi Bethovenin 130 ki~ik 
orkestra tarafmdan. Prag (470) 22 
Opera musikisi. Liiksemburg (1293) 
22,30 Senfonlk konser. P~te (549) 
23,45 Orkestra. Berlin (357) 20,15 
Piyano (Chopin). Oslo (1154) 20,30 
Arp ve ~arla. 

Dans l\olu ildsl 

Hamburg (332) Saat 23,25 - Bres· 
Jav (316) 23,25 - Prag (470) 23,35 -
Liiksemburg (1293) 0,15 - IA>ndra 
(k1sa dalga) 17,20 • 21 - 0,40. 
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- Her halde bu adamda, diyordu, 
otekilere hi~ benzemiyen bir taraf 
var... Kadlna kar~1 hudutsuz bir 
gurur mu?. Hudutsuz bir ehemmi
yet vermeyi~ mi?. Her halde bu 
adamm b~kal1g1 yalmz terbiycsiz tstanbul - Ogle ue~riyati: 12,30 
olu~unda degil... PlAkla Ti.irk musikisi. 12,50 Havadis. 

Bir ogle i.istii Belma ko~kiin bal- 13: Beyoglu Halkevf ne¢yat kolu 
konunda sfgara iciyordu. Geni~ is· tarafmdan bir temsil. 14: Son. 

kemlede uykusu geldi. Sigarasm1 ya- Ak~am n~riyati: 18,30: Plllkla dans 
narken sokaga f1rlatt1... Biraz son 'Ids' 
ra sokaktan bir bagirma: 

- \ musi 1• 19,30: Qocuk Esfrgeme ku-
l'Umu namma konferans: Ordu say-

- Bu ne rezalet .. insan yanan si· lavi Selim Sirn Tru·can, 20: Miizey-
garasm1 sokaga atarken ~agidan yen ve arkad~lan tarafmdan Turk 
birisinin ge~lp gegmedigine dikkat m .. usikisi ve halk ~arkllari, 20,30: 
etmez ml? Omer Riza tarafmdan arabea soy· 

Belma yerlnden kalktJ. Terbiye
siz adamla goz gaze geldi. Sigara 
onun ~pkasmm iistiinc dh~mti~tu. 
f?apka biraz yanm1~tl. 0 yerden scs. 
lendi: 

- Siz attm1z degll mi?. 
Belma: 
- Hay1r .. diyecek oldu .. 
Terbiyesiz adam: 
- inkAr etmeyiniz.. i~te sigaranm 

ucu k1pk1rm1z1 dudak b0yas1 ... Bel· 
li 1d c;ok boyah bir kadmm duda
gmdan ~1km1~... ins an medeni bir 
~ehirde oturduguna gore onun da 
adetlerini ogrenmelidir.. diyerek 

uzakl~tl. 
Belma kendi kendine: 
- Terbiyesiz adam!. diye nunlda

narak ic;e1i girdi.. hayrct cdiyordu. 
0 mc¥iur giizelligi nas1l bu terbi
yesiz adama zerre kadar tesir ctmi
yordu ... 

Dort giln sonra Bclma balkonda 
c;i~ekleli dilzeltirlten kar~1dan terbi
yesiz adam geliyordu. Belma heye
candan balkondan terbiycsiz ada
mm tam oniine bir saks1 du~iirmez 
mi? Terbiyesiz adnm ate~ pi.iskiire
rek evin bah~esine girdi. Onunc ~I· 
kan u~a: 

~ _ Bana kii<;iik bayam ~agmn .• 
hemen buraya gelsin .. diyc bag1rdi .. 

Belma indi, terbiyesiz adam a~ti ag· 
Zllll, yumdu gozilni.i, Belma hi~ kim
seden i~tmediklelini silt dokmil~ 
kedi gibi dinJedi. Sonra da kahkaha· 
Iarla giilmege ba~lad1. Terbiyesiz 
adam ~ii eden g1km1~b: 

- Vay.. bir de ~imdi ustcllk gillii· 
yorsunuz ha.. ma~allah.. ne iftihar 
edilecek, ne giililnecek hal... 

Belma o gilnil arkada~1 Naciyeye: 
- Seviyorwn .. dedi.. hem deli gi-

bi.. Naciye merakla sordu: 
-Kimi? 
- Terbiyesiz adam1 .. 
Terbiyesiz adanun ismi Mahirdi.. 

bir ay sonra Mahirle Belma kolkola 
sahilde dola~1rken delikanl1: 

- Sana dedi artik itiraf edebili· 
rir:i. gilnki.i sevmege ba~ladln.. ben 
sana mahsus terbiyesiz rolii oyna

' dim.. baktnn herkes seni iltif ata bo. 
guyor. Herkes sana hayran goriinii· 
yor. Sen bu iltifatlara b1km1~. hay-

lev, 20,45: Muzaffcr ve arkada~lan 
tarafmdan Tiirk musikisi ve halk 
~arkllan: Saat ayan, 21,15: Orkes
tra: 22,15: Ajans ve borsa haberleri 
ve ertesi gilniln program1, 22,30: 
Prnkla sololar, opera ve operet par
~an, 23: Son. 

Buak~m • 
NObetcl eczaneler 
$4li: Pangaltida Nargileciyan, 

1 

Taksim: Limonciyan, Beyoglu: 
' Jstikllil caddesinde Delldsuda, Ga

lata: Hifaeyin Hiisnii, Kasimpa
!Ja: Vast/, Haskoy: Halicioglunda 
Barbut, Eminonil: Be§ir Kem.al, 
Heybeliada: Halk, Biiyilkada: 
Halk, Fatih: Hamdi, Karagilm
rilk: Ahmed Suad, Baktrkoy: Hi
Uil, Sariyer: Osman, Tarabya, Ye
nikiiy, Emirgtin, RtL.melihisann· 
daki eczaneler, Aksaray: E. Per
tev, Be~ikta$: Silleyman Recep, 
Kadzkoy: Pazaryolunda Rifat 
Muhtar, Modada Alaaddin, Us
kiidar: imrahor, Fener: Em.i.lya
di, Beyazul: Kumkapzda Belkis, 
Kii~pazar: Hasan Hulilsi, Sa
matya: Kocamustafapa~ada Rrd
van, Alemdar: Divanyolunda 
Esad, $ehremini: Topkapida Nli
zzm. 

VECiZELER, 
Sportmen bedeni tabiatin 

en milkemmel eseridir. Milkem.
mel olmiya ~alt~. 

ranhklara kamksnm1~tm. Senin 
dikkatini celbetmek i~in bn~ka tiirlii 
bir erkek olmak lazimd1. Ben de boy
le olmaga gayret ettim. Sana hi<;; 
gormedigin muameleyi yaptim. i~it· 
medigin sozleri soyledim. Ve partiyi 
kazand1m ... 

- Demek hakikatte oyle degi1din? 
Benl aldattm ... 

- Sus.. ~imdi gene terbiyesiz olu
rum ha!. .. 

(Bir yzldrz). 

Y azan: lskender F. Sertelli No. 29 

Kubilay, baba~rntn mezarana aln1n1 
koyarak Uc;.: kere optU: "$imdl onunla 
konu~mu$ gibi, lc;imde bir ferahhk 

duyuyorumf,, dedf 
<- Ey insanlara giizel hatiralar b1-

rakan ve sonsuz iyilikler yapan bil
yiik adam! sen Cengiz gibi di.inyay1 
bir avu~ askerile tltretcn biiyiik blr 
akmcmm oglusun ... Ve ben onun to
runuyum. Ecdadlmm dileklerini yeri
ne getirdim.. <;ini, Koray1, Ma~oko
yu, biltiin Tataristam ve Hazerden 
Tunaya kadar biiti.in iilkelel'i senin 
(biiytik Mogollstan) aduu verdigin 
iilkemize bagladun. Fakat, bizim so
yumuzdan, bi.zim kamm1zdan gelen 
bir karde~, prens Kaydonun bana 
boyun egmemesi umarun ki, senin ru· 
hunu da tazip etmektedir. Baba! SOz
lerime inan: Eger (Kaydo)yu ken· 
dimdcn liyakalli gormil~ olsaydlrn, 
bilyi.ik Mogol tahtim severek ona ter
keder ve ben onun 0nunde egilirdim. 
Sen de vaktile boyle yapm1~bn, babal 
Karde~in Okto..y1 Mogol tahtma daha 
lAy1k gordiigiin i~in, kendi haklum 
ona vermi~ ve amcam Oktay ham ken
di elinle Mogol tahtma oturtmu~ 

tun!> 
Scmga Bahad1r, hakanm dozlerin

den r;ok miiteessir olmu~u. Kendi 
ken dine: 

- Ne biiyiik adam .. ne feragati 
nefls sahibi hiikilmdar .. 

Diye soyleniyordu. 
Gerc;ek, vaktile Cengizin olilmun· 

den sonra boyle olmu~tu. iilk kurul· 
tay topland1gi zaman Ccngizin bli· 
yilk oglu Tuliyi hanl1ga ser;mi~lerdi. 
Fakat , bu makama Oktay1 daha lft. 
ylk ve liyakatli gordugil ir;in, hak· 
kmdan feragat ederek: - Oktay \'ar· 
ken ben ban olamam .. zatcn hanl1k
ta gozilm yok! demi~ ve ilk once 
karde~nin oni.inde kendisl egUmi~ti. 

Kubilay han da, Karakurumda 
ytllardanberi b~kaldlran prens Kay
doyu • eger kendisinden daha liya
kaUl gorseydi • Mogol tahtma kendi 
elile ~karacagm1 soyli.iyordu. 

Bu, Cengiz ogullarmda - Cengi
zin si.ilalesi Burcigenlerden kalma -
cski bir adetti. Kcndilel'inden liya· 
katli gordilkle1i prensleri kabileleri· 
nln b~ma gec;irip onlerinde diz r;O
kerlerdi. Onlar gibi hi~ bir millet 
tarihinde bu kadar f eragati nefis sa
hibi htikiimdarlara rasJanrnam1stJ 
Bu, Tilrk - Mogol 1rkma has bir f~zi~ 
letti ki, bilyiik Mogol imparatorlugu 
ancak bu saycde bilytimti~ ve te~ki· 
Ia tlanabilnlli} ti. 

KubiJay han o giln, babasmm me. 
zan b~mdaki kitabeleri birer birer 
gozden geg_iriyordu. 
~ubilay ata sozlerine r;ok klymet 

vcnr, onlan gokten inmi~ blr ayet 
gi~i dikkatle ok~r ve ezberlerdl. 

I~te bir aziz hntirn .. 

Oktay ban ikinci Qin seferind n 
muzaffer olarak Karakuruma domi
yordu. Mogol ordusu blr irrnagm bo
yunda konaklam~ti. Oktay han su 
b~mda kurulan otag oniinde dola
~1yordu. Meger oralarda sinen Sung· 
Iardan biri, yiiksek bir agacm i.Is· 
tilne ~1karak yaym1 gerip Oktay ba
na nl~an almu;.. mesafe ~ok yalon ol· 
dugundan, ablu.cak okun hedef e isa
bet edecegi muhakkak imi~. Bunu 
uzaktan goren Tuli, derhal y1ld111m 
si.ira~l~ Ok~aym yanma k~yor .. 
kend1sme bir ~ey sezdirmeden Okta· 
y1 Ulfa tutuyor. Fakat, du~an ya
ym1 bo~ltm1~ti. Tuli gogstinii Ok
taya siper ettigi icin, attlan ok Tuli
nin bacagma saplaruyor. Oktay i~i 
anlaymca Tulinin boynuna sanhp 
orduyu b~ma topluyor: .. nunyaya 
benden mesud bir karde~ gelrnemi~
tfr. Bundan sonrald hayahm1 Tuli
yc borc;luyum. Sizi bw·aya onun gi
bi fedakur olman1z, karde~ennizi 

onun kadar sevmenizi soylemek ic;in 
c;agird1m ! > diyor. 

Kubilay mezarm b~mda asllrn1~ 
olnn bu fedakRrllk kltabesini okur
ken gozlerl sulanmi~ti. Bir aral1k ya
runda duran ihtiyar vezirine dondil: 

- insanlar Tuli kadar temiz yil. 
rekli ve feragati nefis sahibi olsalar
d1, di.inyada bu kadar kan dokillme2 
Vil manasiz dogii~lere, ~arp1~malara 

nihayet verilirdi. 
Dedi. Sonra yiiriidii .. yan tarafta 

duran Tulinin vecizelerini okumaga 
b~Jadl: 

-1-

«Insan, dogdugu zaman. 
muhruip tiogar. Babam oyle 
idi. Daha c;ok ki.ic;iikken, ar· 
kadM,}arile cenk oyunlari oy .. 
nar ve hepsini yenermill. Ye
nemedigi zaman sabahlara ka ... 
dar oturup aglamu~. Ben mu
harip olarak dogmad1g1m ic;in, 
orduya b~ olamadlm. Oktay, 
bcnden kiic;ilk oldugu halde 
cenk oyunlannda daima bent 
yenerdi.j' 

-2-
«Bir gi.in Gerolan irm$ ke

nanndan gc!;.iyorduk. Kilc;iik 
bir koylti !;Ocugu yan1mo. so
kuldu: 

- Benimle at yan~n· mISm? 
dedi. 9ocugun hatmm klr· 
rnak istemedim. 

- Atm var m1? diye soi ... 
dum. - Yok.. dedi. Kendisini 
Mogol nobetc;ilerinden birinh\ 
atma bindirdim. Ben de kendi 
atuna bindim. irmak boyunca( 
ko~aga b~ldlk. <;ocuk beni 
ge~ti.. o kadar g~ti ki, onu 
bir daha goremeclim. Nobet~l· 
nin abru da berabe1· ahp gd
turdii. Meger bu ~ocuk, bir at 
lurs1zimn oglu im~. Bu vaka. 
y1 habrladlk~ gillerim. Zeld 
!;OCuklar atiniz1 da calsa onu 
affediniz!:) 

-3-
<~ne ilk seferimizde Kan .. 

ton kalesini muhasara ettigi· 
miz zaman, bana ~inli bir ka· 
din gel di: • Kaley! iginden f et;. 
hetmeyl ister mislniz? dcdi. 
Babama soyledim. Bana: dlk 
once bu kadmm yiiregmde 
yurd sevgisi olup olmad1g1111 
anlamaga ~al~! Yurdunu se· 
viyorsa, kendisinden istifade 
edemeyiz.> dedi. Yoklad1m .. 
yurd sevgisinden habe1i yok 
goriindil. Uzl~tik.. bize gizli 
bil yol gesterdl.. gozcillerimiz· 
den yiiz kadanm bu yoldan 
kalcye gonderdik. Kaleyi ic;in· 
den f ethedecegiz di ye sevini· 
yorduk. Meger, bu kadln Kan
tonlulann en me~hur yurdsc· 
ven fedailerinden iini~. Bizi 
tuzaga dti~ilrcrek askcrle11mi
zi esir ald1lar .. > 

-4-
cBana: • Qok iciyorsun .. bir 

gtin ickidcn oleceksin! diyor
lar. Ben ickiyi daima ycndim. 
Eger bir gun Oleceksem, bcni 
i~ki degil, oli.im yenmi~ ola· 
cak .. > 

-5-
cGilzel scsi ~ok severim. Fa

kat, harptcn muzaffer doncn 
ordunun sesi bana her scsten 
!;Ok dokunur. O zaman, var 
olan ve ya~1yan bir milletin 
kanm1 t~1d1g1m1 duyar, scvi-
nirim.» 

-6-
cGokte kara bulutlar dola~

tig1m gordilgtlm\.iz zaman, 
yagmur \'C kas1rgadan ka~m
rnak ic;in siperler arnnz Harp 
ba~lad1g1 zaman neden kendi
mizi ate~e ve ok yagmuru
na - hem de korkmadan, ~ekin
meden • abyoruz? 9ilnku in
san, Olilmden bir dereceye ka· 
~ar korkar. Olilmle kru·lllla~h· 
gim hissettigi dakikadan iti
baren, bu korkudan eser ka • 
maz.> 

Semga bahad1r gogsi.iniln ~i~ire· 
rek Kubilaya dondti: 

- Qok bilyi.ik, ~ok temiz kalbli bir 
adamm oglusunuz, hakarum! Baba
nmzm mezan onunde ne kadar ef,'1.l
seniz yeridir. 

( Arkasz var) 



Sahric 1% 

I <;ocuklar eQleniyor I 
Kocaman bir fil 

uyuyordu. 
Kili;ilk bir fil, 

kocaman filin ya
nma sokuldu, kuy
rugunu ~ekti, ses. 
lendi: 

- Dan dana 
dan dan!.. Hey 
btiyilk baba! .. 

Koc am an fil 
silkinerek uyan
d1, ~oyle bir b~1- - • --

-- r-m ~ virdi; azic1k _ -
rev1rdi malfun ya .. :::::-- --
,... ' -----
filler kolay kolay -
harekete gelemez
kr. 

Kuyrugunu r;cken kil~iik fill gor- Eger bilyiik babas1 onu yakalasay-
du : di kulaklanndan ~kecekti... Gel-

- Sen bcnim kuyrugumu ~ ipi geleim onu yakalamak i~n p~inden 
mi sandm? ko~amazd1, ~tinkii torununu yakall-

- Dan dana dnn danl... yam1yacagma emindi... Yakalasa 
- Ben :.ana ~imdi gdsteririm!. bile, o zamana kadar ofkcsi ge~ecek-
Bu sefer h1zla yanm sola dondil, ti. il1 onun kulaklanm hemcn ~ck-

k'il~ilk fil, kocaman filin kuyruguna mekteydi. 
yap1~m1~. daha h1zla, ondan evvel ya- Hem onun y~1 ger;mi~ti artik. c;o-
nm sola dondii. cuklarm kulaklanm ~ekmekte fay-

- Dan dana dan danl... da bulmuyordu. 
Kocama fil ofkelcnmili donilyor, Di~lerinin ucunu topraga dayad1 

boyuna donilyor, topa~ gibi donil- ve derin derin dil~ilnmege b~lad1: 
yordu; amma ku~ilk fil de, h<Iyrugun - <;ocuklar eglcniyor. Kuyrugum 
ucunda donilyordu. Onu yakalama- saglam, sapasaglam. <;an ipi de ol-
nm, onu ele g~irmenin imknm sa kopmaz ... 
yoktu. Gozlerini kapadl. 

- GOnirsiln sen!... - istedikleri kadar ~eksinler, ca-
- Dan dana dan dan!... mm acrmnz ... 
Kuc;ilk filin gorccegi bir ~ey yok- iki di~ arasmda hortumu dilmdilz 

tu. f?eytan ~ckici gibi bir ~eydi. Ko- sark1yordu. 
caman fil ne kadar h1zh donerse o - Mademkl camm acrmaz varsm-
da ondan daha h1zh donilyordu... lar geksinler. 

Nihayct kocaman fil kcsildi, ~i~ti, Oradan gegen filler f1Slldad1: 
nefessiz kald1. Soluk almak i~n - Dedemiz, b~m1 dii;lerine daya-
durdu. m1~ boyle derin derin ne dil~ilni.i-
Ku~uk fil hemen ycre atiad1, yu- yor? ... 

varla.na yuvarlana, kahkahalar sa- ~ Hi9 bir ~cy dil~ilnilmilyordu. 

vura sav:.ira gitti. Uyuyordu. ..... " ........... _GARiP-$EYLER"""m·-.. ·--
Heykel 

18 incl as1rda Parlste toputopu 
be~ tanc heykel vard1: 4 iincii Han
ri, 13 imcii Lui, 14 iincil Lui (2 ta. 
ne), 15 inci Lui heykellerl. 

Bu&rilnse be~ ytiz tane heykel 
vard1r. 
M~hur Frans1z edip ve miltefck

kiri Voltaire heykel dil~mamyd1. 

Heykel aleyhinde bir ~ok yaz1lar yaz
m~tir. 

Siz ~u kaderin cilvesine bakm1z, 
yalmz Pariste Voltairein ti~ tane 
l1eykeli vard1r. 

IKAZANANLARI 

27 ~ubat 937 tarih· 
li bilmecemizi dog
ru halledenlerden 
fotograf makinesi 
kazamm Pertevni
yal lisesi talcbesi 

Muammer 

27 ~bat 937 tarih
li bilmccemizi dog
ru halledenlerden 
altm uglu kalcm 
kazanan 6 c1 orta 

okul talebesi 
Zlib~yde 

Kan 

Japon ressam1a11ndan ito Hikoc 
Harbiye nezaretine son yapt1g1 tab
lolardan birini hediye etti. Bu rcs-
min bir hususiycti var. Klrm1Zl renk
ler ressamm kam ile boyamru~tir. 

Ressam bu kan1 sol omuzundan aklt
m1~. 

Bu t.ablo imparatorun ayakta bir 
resmidir. Ressam gok kan sarfetti
ginden uzun milddct yatakta yat
m1~tir. 

Ame1ikahlar konu~an bir kumba
ra yaptllar. Kwnbaranm arahgm
dan para atthr atilmaz, dile geliyor: 

- Mers1! diyor. 
Kumbara i~ine atllan paraya go

re d1le gclmektedir. On santim at1-
lll'sa iki kelime soyluyor, bir dolara 
nutuk vcriyor. 

BiliYOR MUSUNUZ ? 
Timsahlar . 

Cenubi Amlikada, Amazon nehri 
k1ytlarmda pek ~ok timsah vardlr. 
Amerika silvarlleri, bu timsahlan, 
ilmikli iplerlc avlarlar. ipi atarlar, 
ilmik boyunlarma dol~ir. Bu suretle 
timsah1 ~ekip sahilc getirirler, ya
kalarlar, derisini yiizerler, sonra sa
tarlar. 

Araba 

Bu araba 1876 da Fladelfiya scr
gisinda te~hir edildi. Bugilnc kadar 
bu bieim araba hig goriilmcm~ti. 
Hem yolcular rahat oturuyorlar, hem 
de hayvan arabay1 daha rahat ~eki
yormu~. 

Gilne~ <;ok bilyilktilr. Saatte 100 
kilometre yapan bir tren ancak 5 
sene 3 ayda giine9in etrafuu donebi
lir. Kly1smdan merkczine de ancak 
20 ayda gidebilir. 

<;ocuk Portreleri 

Suna Giil~'lhin 
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I Yerylizlinde neler var ? I 
CUCE TERZI • 

Ncwyorkta bir 
ciice terzi var. 
Bu cilce tcrzi, 
yalmz vasattan 
gok daha ~i~man· 
Iara elbise diki
yor. 

Dilkkanm ta
belasmda da, fanila vc donla bir cr
kek resmi goriiliiyor. 

Bu terzi dilnyanm dort bucagmdan 
sipm~ler aJ1yon1m~. ~ilnkU yept1g1 
elbiseler, l?li?manlan zo.y1f gosteriyor
mul? Tabii milmkUn olclugu kadar! 

BEKARLAR KLUBU 

Qinli k1zlarm 
dht1yar ktzlar:t 
kli.ibu vard1r. 

Bu klubun aza
lan siyah giyi
yorlar ve sa~lar1-
m kesmiyorlnr. 

Bu kltibe. gi
renler evlcomemege ycmin etliyor
lar. Ht!psi di! meslck sallibidir. 

GORtiNMiYEN ADAi\I 

Bundan ~onra 
insanlar gaze gb
rilnmiyebilecek • 
lermii;;. Londralt 
bir bilgin bir alet 
icad ctmi~. bu 
aletle bir insan 
tamamile veya 

k1smen goztlen kayboluyormu~. 
Yolda kafas1 gorilmniyrn bir insa

mn dol~tlgm1 gormck <;ok ho~ olu
yor diyorlar. 

Bazan yolda gidenler, kaldmmda 
bir <;ift iskarpinin kendi kendine yil
ritdtigunii gorilp afalhyorlarm1~. ~u 
alet buraya da gelse de biz de gorsck. 

KADINLA HAYVAN 

yor. Hemen r;o
cugunu kollan
nm arasma al1-
yor. Kap1da bir 
kaplan goriinilyor. 

I 

Kadm <;ocugu kucagmd:?. kaphma 
dogru yurilyor. Kaplan du ona dogru 
yilruyor. Kaelin kap1ya yakla~1yor, 
kcndini bit' su;ray1~ta d1~an at1yor, 
kap1y1 kuptyor. Kaplan i~eride kall
yor. 

Koy halk1 kaplaru yaknhyorlnr. 

CAM UT~ 1."' 

Bir Alman kc
manc1s1 cam bir 
kcman ~allyor

mu~. Cam kcma
nm sesi daha iyi 
~1k1yormu~. 

Bu kemanm 
yap1ld1gi cam ta

bii kmlm1yan cinsten. Yah'lnda butiln 
orkestralarm cam alctlcrden yap1ld1-
gm1 gorecek miyiz dersiniz? 

Soylendigine gore camdan fliitler 
de yap1hyormu~. 

YUKSEKTEN A1'LAIHA 

Yi.izilcillcrin bir ~~;ok:ll 
mcrak1 da c;ok 
yiikseklerden de
nize atlamakbr. 
Boyle tcl1likeli 
tecrubelcr yapan- --..!·~~bi!. 
lar var, fnkat ya 
Oluyorlar, yahut --
da atlamaktan vclZgc<;iyorlar. 

Son gunlerdc bir Frans1z yilzilcilsil, 
~ok yliksckten atlamak i<;in iki ele 
bircr ag1r. gulle almamn faydalann
dnn bahsecliyor. Bu suretlc suya dim
dik inmek kabil olacak vc suya deger 
degmez d ~ gi.illeler clch.:n b1rak1lacak
rm~! .. 

DF.VEKUf;iLARI 

m 

Vasati Afrika-
da ehlilesmis bes , . . 
yilz bin deve ku
~u vard1r. Bu ku~ 
lar senede yiiz 
bin kilo tiiy veri
yorlar. Bir kilo 
deve ku~u tilyil 

100 frank olduguna gore hayli karll 
bir ticaret. 
Vah~i deve k~larim yakal'lmak 

i~in avc1lar dcve ku9u dcrisinc bUrii
nilyorlar ve onlan boylc aldatarak 
yakahyorlar. Bir de alln avlamyorl~r. 
Deve k~u <;CJk luzl1 ko~r ama ni.uka
vemeti yoktur, 9abuk kcsmr. 

~ORBA iQELfl\f 

Bu ak~am bize 
gcliniz de bir ~or
ba i~elim tabiri 
cskidir. Biz"' ye
megc buyrunuz 
dcmekti. Fakat 
cski zamanda her 
ocakta bir tence
re kaynardi. Bugiln mutfaklard.a 
elcktrik kullo.111lnu1ga ba~landl. ~im
d i oyle tcncerclcr var kl, i~inde on 
kilo et pi~iriliyor. Yeni~eri kazanlan 
nsrilc~ti!.. 
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6 Harfliyim 

6, 5, 4' um ¢damarda akar ... , 3, 2, l' im ctutu~tur. manasma gelir. 

Bilmecemizi dogru halledenlerden birinci bayana: Bir diki~ makasile bir 
yuksuk, bhinci baya: Murettiphnne tak1m1, ikinciyc: c;alar saat, :U~iincuye: 
Sumer Km eseri, aynca 200 kariimizc muhtelif hediyelcr verilecektir. 

YUMURTA 

rkada~lar! Ma
lezya ycrlilcri en 
~ok ne ycmcsini 
scverler bilir mi
siniz? Timsah yu
murtas1. Bir tim
sah yumurta:;1 

ilc b1r ki.$i doyu~ormu~! .. 

KOPEK 
ici bh kopck - bu 
kopck Amcrikah 
bayan Dorothi
nin kopegidir. 
Y cryilzun iln en 
ku~uk kop~gi. 

Bildigimiz blr 
gay fincanma s1· 
yonnu~I .. 

<;ocukl~ra halledilmi$ bilmeceler 
Bir uf ac1k mil t~1 
Dolarn r dng1 ta~1?. 

Beyaz Ile ba~lad1m 
Ye~il ile i~ledim, 
Allar He bitirdim 
Dunyalara yctirdim?. 

-Goz. 

- Kirnz. 
Eden yapar, beden yapar 
B1~k1S1 yok, kcscri yok 
Ben de lJllmcm neden ya par?. 

-Yuva 

Mcsel mcsel mati mcsel 
Dili oynar, damak kcser?. 

-Makas 
Ustil yc~il dilgmeli 
Dilim dilim dilmcli?. 

-Portakal 
Bayan cama daynnd1 
Eli kana buland1?. 

- Pancnr tur~usu. 
~i!?im ctten kemikten 
Kebab1m gumU~tcndir?. 

- Yiizilk. 
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Diinkii Bayram biiyiik 
merasimle kutland1 

(Ba~ taraf1 5 inci sahifede) 
bagird1ktan sonra Tilrk istiklalh~.in 
bilyi.tkltigilui.i anlattl ve nutkunu ~oy
le bitirdi: 

c:- Tam 17 sene evvcl bugtin bir 
ses cihana !?Unu yay1yordu: c:Tilrk 
htirdilr. istiklal Tilrkiln en tabii hak
k1d1r. Bu toprak Tilrki.indi.ir ve b~
kalan goz koyarsa mezar olur.> <;o
cuklar l?imdi size hitab ediyorum: 
«Yann siz de yurdu ~llmaz bir kale 
olarak teslim cdiniz. Her ~eyiniz var. 
Size mahsus bir bayrammiz bile var.> 

~i~i ve Uskildar Halke'Ylcrinde ol
dugu gibi diger biitiin Halkevlerlnde 
nyni ~ckilde Wren yap1~m1~, bu semt. 
Jerde bulunan orta ve ilk mcktep ta
lcbelcri parti binalan onilndc topl.an
m1slard1r. Halkevleri b~kanlan bu-er 
so):lev sciylcmi~ler, istiklal mar~1 ~a: 
lmm1~ vc talebc mi.imesilleri de mllll 
hakmiyet ve ~ocuk ba~ ramm1 kut11-
yncak nutuklar soylemi~erdir. 

{:ocuklar soyliiyor 
Dalla sonra Beyoglu 3 iincii ismet 

inonil okulundan Mehlika Bayay, 
Saeli Ozkuzu ve Beyoglu 29 uncu ilk 
mektcpten Orban birer nutuk soyle
cliler Mehlika Bayay nutkundan son
ra arkada!?larma hitaben Atatlirke 
telgraf ~ekilmesini teklif etti ve tekli
fi alk1!?lar arasmda kabul edildi. 

Hazirlanan tclgraf1 ki.ic;i.ik mektep
li ~oyle okudu: 

c:Atati.irktimi.iz, amtm altmda top
Jand1k. Bizc b1rakhgm emaneti du
yan, bilen, tamyan bir inanla s1k1 s1-
k1 tutacagnmz1 biribirimize tazeledik. 
Sozumuz cizi.imi.izdiir. Yiiregimizdeki 
s1cak sevgimizi bu telgrafmuz size 
ula~tiracakbr .~ 

<;ocuklnrin soylevinden sonra hep 
bir ag1zdan 1 O y1l mar~1 soy I en di vc 
merasim bu suretle saat 12 de niha
yct buldu. Qocuklar otomobil ve tram
' aylarla evlcrc dag1ldllar ve ogle yc
megini miitcaklb tekrar sokaklnra 
dokuldi.ilcr. ~imdi arhk sinema faslI 
ba~am1~h. Saat 14 de Tepeba~1 ti
yatrosunda Beyoglu Halkevi tarnfm
dan ~ocuklara gi.izel bir temsil veril
di. Aynf zamanda !;OCuklar ~hirdeki 
butun sinema salonla11m doldurmm;
lard1. Ak~'lm muhtelif Halkevlerinde 
temsillere devam edildi ve bu suret
le bayramm ilk g{inii ne~e ic;inde ge!;
tL 

Bak1rkoyi.indeki merasim 
Qocuk esirgeme kurumu Bak1rkoy 

kolu ilc Halk"partisi tarafmdan hazir
lanan programa gore Bak1rkoyiinde 
de bayram bilyiik merasimle kutland1. 
Sabahleyin saat 9 da dokuz mektcbin 
~ocuk vc muallimlerile kalabal1k balk 
parti binasmm biiyiik bah!fesindc top
lanm1~lard1. 

Merasime istiklal mar~ile b~land1 
vc sonra Parti idare heyeti azasmdan 
B. Hasan Tahsin Erez Parti adma 
bir nutuk soyliyerek c;ocuklann bay
ralnlarm1 kutlad1. 2000 den fazla ~o
cu'k hep bir ag1zrlan 1 O yil mar-?mt 
soyledilcr. Mar~ miiteak1b c;ocuklar 
i!::tanbul caddesine ~1kanlarak bir 
alny te~kil cdildi ve ondc baudo m1-
zika oldugu halde Balnrkoy kasabas1-
nm caddeleri gezildikten sonra 90-
cuk esirgerne kurumu Bakirkoy ~
besi onilnde duruldu. 

Kurum ba~am B. Mcmduh biltiln 
Bakirkoy c;ocuklarma hitaben bir nu
tuk s0yledi. Bunu bir ka~ ogretmcnle 
iki kilc;ilk ~ocugun nutuklan ve man
zumeleri takib etti. <;ocuklar tarafm
clan bilyiiklere telgraflar c;ekilerek sa
at 11 de' merasime nihayet verildi. 

~if Ii Halkevindo 

<;ocuk bayranu milnasebetile diin 
sabah saat onda ~i~li ve Ni~ant~1 
civanndaki ilk mekteplere giden 3000 
talcbc ~~Ii Halkevi ve Parti binas1 
oniinde toplam1~hr. 

$i~li <;ocuk csirgeme kururu.u ile 
f?i~i Halkcvi ve Ferikoy Hayir cemi
yetinin mii~terek elbirligi ile yaptm
Ian 115 tak1m clbise, ayakkab1, c;orap 
onliik, vesaire dagit1hru~, bundan 
sonra rnerasime ba~Iannu~t1r. 

Bando istikial mar~m1 c;ald1ktan 
sonra Halkevi ba~am B. Ahmct Halit 
Y~aroglu bir hitabe ile milll hakimi
yct ve Qocuk bayranuru anlatnu~. ~o-

I 
cuk esirgcme kurumunun hizmetleri
ni saym1~t1r. 

Bundnn sonra her okuldan bir kac; 
c;ocuk manzumcler okumu~la~', ~ir 
gec;it resmile merasime son venlm1~-
tir. 

3000 c;ocuga birer paket i;ikolata 
dag1tum1~br. Bugiln saat 15 de Hal
kevinde <;ocuk esirgeme kurumu ile 
mil~tereken gtizel okuma :mi.isabaka
s1 yap1lacak, pazar gi.iuil de Dagc1llk 
klilbilnde bir c;ocuk balosu verilecek
tir. 

Oskiidarda 

Haz1rlanan program mucibince 
Uskildann orta \'e ilk okullarmdan 
bini miitccaviz talebe ogretmenle
rile iskelc meydanma toplanm1~ ve 
Halkcvi bandosu onde oldugu haldc 
<;ar~1 boyunu takiben kaymakamhk 
daircsinc ugramak suretile Parti ve 
Halkevi binasma gidilmi~tir. 

Burada btiyi.ik bir kalnbahk vardl. 
Bando istiklal mar~1111 gald1ktan son
ra Pa1ti ba~kam Macit Oktar tara
fmdan bir nutuk soylenmi~. bugilni.in 
ehemmiyeti gen~Iere ve halka anlatil
m1~br. 

Halkevi adma dil kolu iiyelerinden 
ogretmen R. Kaynar milli hakimiyet 
mevzuu uzcrine bir nutuk soylemi~, 
bunu milteak1b mckteplerden talebe 
nrasmda bir c;oklan bugtiue ait man
zumcler okumu~ ve tCircne nihayet 
verilmi~tir. 

Milteakiben ilk okul talebesine Hal
kevi salonunda bir temsil verilmi~, 
Hale sinemasmda ilk okul talebeleri
ne bedava sinema gosterilmi~tir. Do
ganc1lar parkmda Halkcvi bandosu 
aksama kadar 1talnu~tir. Gece de Hal
kc;i salonunda milli bir piyes temsil 
edilmi~tir. 

<;ocuk kiitiiphanesinde ~ay 
Diln hem <;ocuk bayram1 hem Di

vnnyol undaki ~ocuk kiltilphanesinin 
y1Idonilmil milnasebctile ki.ittiphane
de gocuklar tarn.fmdan bir !;ay ziya
f cti tertib edilmi~tir. 

Saat 14 de ki.itiiphanenin onilndcn 
on otomobile !;OCuklar bindirilerek 
Fatihe oradan Karakoye kadar bir ge
zinti yap1ld1ktan sonra kiitilphaneye 
dontilmil~ti.ir. Saat on be~te bir~ok ta
lebe velilerl, kaza- idare heyeti, parti 
heyetleli azasi ve 0 nnntakadakl muh
telif ilk mektepler talebesinin i~ti~a
kile !;ay verilmi~tir. Toplantida Is
t!l.nbul valisi de bulurunu~tur. Davct
lilere ki.ii;ilkler tarafmdan i;~y ikram 
edilmi~, nutuklar, ~arkilar soylenmi~, 
sent 16 ya kadar eglence devam et-

rni~tir. 

Ankarada 
Ankara 23 _ Mmi Hakimiyct ''e 

<;ocuk bayranu burada da fevkalfi.de 
tezahilratla kut1anm1~tir. Ulus mey
dam ~ok kalaballk halk kiltlcsi ile 
dolu idi. Merasime, <;ocuk csirgeme 
kurumu ba~kam J{Irklareli mebusu 
B. Fuadm nutku ile ba~anm1~ bun-

d soma maarif veka.Ieti namma 
an H 1· umumi miifetti~ B. .a il Fikret ve 

iii{ ~ocuk nutuk soylcmH~lerdir. 
9ocuklar aral~nndan se~ilen mu

rahhaslar otomob1llerle C;(ankayu ko~
kiine gidcrek bur~da. baya~1 Afet ta
rafmdan kabul emlm1~lcrd1r. 

oradan Bilyilk Erkamharbiye ba~
kam mare~al Fevzi .Qakmagm k~ki.i
ne giden kil!riikler Istanbulda bulun
makta olan mare~lm bayamna say
gilanm sundukta~. so~ra ba~bakan 
ismet inonilniin ko~kune gelmi~ler-

dir. 
Batvekilin kotkiinde 

Ko~klerinin kap1s1 oni.inde refikasl 
ve !rOCuklan ile birlikte minlmi~f mf
safirlerini kar~11Iyan ba~bakan Ismet 
inonil kendisine saygt ve sevgilerini 
bildiren yavruJara en i!(ten kar~llk
larda bulunmu~ ve kcndile1ine ~eker 
dagitm1~ttr. go~uklar ~~ba~anm 
ko~kilnde bir muddet dinlendikten 
sonra kamutay b~kam Abdillhalik 
Rendanm ko~kiinc gitmi~ler ve bura
da da ayn1 suretle s1cak sevgi ile kar
~11a~m1~ar ve ikram gonnil~C'rdir. 
Bilyilkle1imize kar~1 gosterdiklerl say
g1 vc baghllk tezal1iimtmdan sonra 
alay !fOCUk sarayina. gclerek dagtl
m1~tlr. 
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Okuyucu/aTlmlZ Beynelmilel kOmiir sergisi 
~;;;Size ne blldlriyor? 

Radyo ve 1por haberleri 
Radyo merkezlerimizin bir ihma

linden ~kftyetc;iyim. Amerika barla
nnda otuz sene dansorli.ik eden blr 
adrumn vefah habeli memlekctlmiz
de ka~ ki~iyi alakadar eder. Radyo, 
bu haberi ne-?rediyor da spor se1 visle
rini ki biltiln yurd bu haberlerin ya
y1lmasm1 bekliyor, buna aldm~ et
miyor. 

Anadolu ajans1 bu haberleri de 
muntazaman radyo merkezlerine ver
digi halde isterlerse yay1yorlar, ist~
mezlerse yayimyorlar. Biltiln yaban
c1 radyolm· kendi spor faaliyctlerini 
~a~madan yayarken bizimkilerin ne
den ihmal ettiklerini alakadmJarm 
ara~tmnalan icap etmcz mi? Derin 
sayg1lar. 

Ankara okuyuculanmzdan: 
G. Yckc 

Aktam 
Bu hususta radyo mi.idilrlilgiiniln 

fikrini sorduk. Direktbr diyor ki: 
c- Spor havadislelini bol bol ver

meyi biz de arzu ediyoruz. Vermek
te oldugumuz havadisler, Anadolu 
ajansmm notlanndan ibarettir. Ajans 
nc kadar yazarsa, biz de onlan hulfi.
sa etmeden ve hi!; bir degi~iklik yap
madan aynen ne~rediyoruz.~ 

Mi.idiiriln ifadesinden an1~1ld1g1-
na gore i~ Anadolu ajansma donii
yor dcmcktir. Ajans hali hazirda yal
mz milhim mac;lan kisaca vermek
lc iktifa etmcktedir. Kaiiimizin mek .. 
tubunda yazd1g1 gibi b~ka memle
ketlerde radyo merkezleri vas1tasile 
biittin spor faaliyetleiini yazarlar
ken bizim bu ciheti ihmal etmemiz 
dogru degildir. Her halde ajansm 
spor havadislcrini bol bol vermesi la
z1md1r. 

••• 
Yolcular ve hamal iicretleri 

21 Bu ay tarihli gazetenizin (Dik
katlcr) slitunundaki (Yolcu hamal
lan) i ba~1Jkl1 yaz1 bana ~u satirlan 
yazdirmaga v~sile oldu: 

Sall gtinki.i Karadeniz postasile 
Trabzondan geldim. Bir bavul \'e 20 
kilo agll'l1gmdaki bir denkten ibaret 
olan C!?yam i~n vapurdan nhtima 
kadar 50 kuru~ ald1lar. 

Yazm1zda mevzuu bahseclUen ko
layllklar o1masa dahi, tatbik cdi
len usul hakikaten gilzel. Fakat bu 
kadar uf ak bir i~ i9ln bu kadar ~ok 
para almmas1 bcni cidden dil~iindilr· 
dil. 

Nihayet 10 kuru~luk blr 1~ i~ln 50 
kuru~ almmas.mda isabet ve hakka
niyet. olup olmad1gmm makanu ai
dinin dikkat naza11na vazm1 rica 
ederim. 

Sirkeci: Osmaniye otelinde Nazmi 
(: . . 

Giiriiltii ile mucadele 
Bugiinkii gazetenizdc belediyenin, 

gilrillti.i mi.icadelesi i~in seyyar es
naftan ba~ka klmlerin ve ne suretle 
sebcbiyet verdiklerini tedkik etUrme
gc b~ladlg1 yazibyor. 

Biz belediyenin bu ar~tirmalan
m kolayl39brmak i~in blr ~are gos
tcriyoruz. Bir gok rnahallelerdc 9op
!;il arabalan her giln sabahm sa· 
at 5 ile 5,5 u arasmda herkes tam tat11 
uykuda iken bir taraftan arabalar
la tekcrleklerinin eski arnavut kal
d111mlan iizerine milthi~ giiriiltli He 
yuvarlanmasmdan, obiir taraftan 
da ~Op!;tilerin ~op tenekelerini tak tuk 
arabalara bo~altmak i!rin defaatla 
vurmalanndan herkes blr heyecan 
ile uykudan uyanarak rahats1z olu
yor. 

Belediyemiz, gilrtilti.iye sebep olan· 
lar arasmda kendl maiyetindeki tan
zi!at memurlart ve ~op~iller bulun· 
duguna kani olmak i1tin s1kl blr ted
kik yaptmrsa, diger gilrtiltillerin sol. 
da s1fir kalacagma emin olabilir. 

Bir okuyucunuz 
--------------~-------

bm i r aergiaine Trakyamn it tiraki 

Edime (Ak~an1) - Bu yil Izmir 
fuanna daha geni~ mikyasta i~tirak 
i~in faaliyctle haz1rhklar devam edl
yor. Trakyad:i. bulunan dort vilayet 
bu 1~ i!(ia uhdelerine dii~en Odevi 
vaktinde tan•amllyacaklardlr. Bu 
maksatla bayan Maide Dirikin riya
.seti altmda bJr komite toplanm1~ ve 
el, ince i~lerin hwrlanmasma ~· 
Janm1~tir. 

(~ tarab birinci sahifede) 

izhar ettigi alaka i!;hi kor diplomatike 
t~ekkilr etmek benim i~in bir zevk
tir. Bu a!;dan serginin memlekettc 
komilr istihlakini ,.c komilr yaknn 
aletlerin ve makinalarm kullamlma
Sllll arttirac.ag1m kU\'\'etlc iimicl cdi
yoruz. 
~imdi mii!'aadenizle sergiyi n~1yo

nun. 

Nutuktan sonra Sergi gezilmi~tir. 
Sergiye 12 devlet i~tirak etmi~ bu
lunmaktad1r. Bunlardan Almnnyay1 
29 firm a, A vusturyay1 7, Belc;ikay1 2, 
<;ekoslovakyay1 2, Fransay1 2, Holan
day1 1, ingiltcreyi 3, italyay1 1, Ma
caristam 1, Amerikay1 5, Yugoslav
yay1 1, Yunanistan1 2, firma tcmsil 
eylemektedir. 

Scrgide temsil cdilmcktc bull.man 
Tlirk milesseseleri de {'unlard1r: 

Eti Bank, ibrahim I~1ksalan, Zam
goc;yan ticaret evi, kozlil komilr i~lcri, 
madcn tedkik ve arama enstitilsu, 
Soma komi.ir madeni, Telgaz, Tilrk 
Ticaret bankas1, Vehbi Ko!(, ve Bolid 
Ltd, yeni eczahane, yilksck ziraat 
enstittisil ve Zilmrc zade. cBeyne1mi
lc1 komi.ir sergisi> bi.itiln gezenlerin 
takdirlerini topla1m~tir. 

Memleketimizde ilk olarak kurul
mu~ olan bu beynelmilel serginin ka-

zand1gi hakl1 muvaffak1yetin en gi.i• 
zel ifadesini, bugi.in sergiyi gezdikten 
sonra, profes0r bayan Afetin ekono
mi bakanllg1 mUste~r1 Kurtoglu 
Faike a~g1daki ciim~lcrle anlnthg1 
lntibalarmda bulmaktny1z: 

<cAlakadarlar k1ymetini hi~ iiphc
siz daha fazlo takdir edei·Icr. Uen ~ok 
iistiin \'C rnilkemmcl bul<lum, i<:tifndc 
cttim, Bu scrgi bizim, scrgicilik hn~ a
tmuz<la, tekuigi.mizclc mu\'aUakl.} etU 
bir adun t~kil cdiyor.» 

Sergiyi gczmck istiyenlere 
Ankara 23 (A.A.) - Sergi umumi 

katipliginden: 
1 - Komi.ir sergisini rahat~a v~ 

serbcst!;e gezebilmele1ine imkan ver
mek ve hususi izahat vcrccek telmis· 
yenleri bllhassa her stand b~mda ha .. 
z1r bulundurabilmek ic;in sergi) i talc
besile ziyaret edecck mektcplcrin en 
a~agi ild giin cvvcl sergi umumi ka· 
.tipligine telefonla veya ynz1 ile mum.· 
caat etmelei·i, 

2 - Ve biitiln mekteblerin ziyarct 
etmeleri bilyiik ba~vekil tarafmdan 
emir buyrulmtl{l oldugu, 

3 - Vilayetlerden halk grnplar1, 
alakah tuccar grupla11 tamfmdan 
yapllacak ziyaretlerden de arzu buy
ruldugu takdh'de ayru miilahaza lle 
haberdar edilmemiz lilrumu arzoJu .. 
uur. 

Izmir Halkevinde verimli 
bir ~ah~ma var 

). 

fzmfr Halkevl 

izmir (~am) - izmlr Halkevl 
~ok verimli bir ~al1~ma devresindedir. 
lzmirliler bu ~al1~madan otilri.i, Halk
evi b~kam ogretmen bayan ~chime 
Yunusa mi.ite~ekkirdirler. Biltiin kol
lar, umum aialarile ayda birer defa 
Halkevinde toplanarak ken di f aaliyet
lerini gori.i~mege ve arttirma ~areleri
ni aramaga mecburdurlar. Haftada 
bircr gi.in de komitelerin toplantilan 
vardlr. Onun i~n izmir Halkevi hie 
bir giln bo~ kalmamaktad1r. 

B~kan, Halkevi i~in f aydal1 olabi· 
lecek gilzel sanat erbabile mtincvver· 
lerin isimlelini haber almca onlan 
derhal davet eder ve Halkevine 'Uye 
yazar. Bu sayede il!; ay i~inde Halkevi
nin ilye mevcudu tic misline 1t1km1~br. 
Halkevi salonlannda. haftamn bir!;Ok 
gi.inlerinde konf erans, konser ve tern· 
siller verilir. Temsil kolu, ¢mcllye ka
dar (istiklal, Mera.kl, Bir facia, Hill
leci)yi temsil etmi~tir. ~Umdi (Kor)il 
oynuyor. 

Koycillilk ~ubesi, her hafta doktor, 
ziraa~ ve ogretmenlerden miirekkep 
kollanm koylere gondererek hasta 

koylilleri tedavi cttiriyor, konferans
lar veriyor. Her hafta pazar ak{'amla· 
n Halkevi salonunda tedansan var• · 
dlr. Yaz rnevsimi.i~in Halkevi bahc;e
sinde garden partiler vermek ic;in ha
zirllklar yap1lmaktadtr. 

Garden partilerde orta oyunla
n, milli oyunlar, muhtelif numara
lar f!;in bh· program hazirlamyor. Ser
gi ve miizeler komitesi, eski Izmir haf
riyatma yardlm etrni~tir. ic;timai yar
drm kolu, hapishanclerde ma11kumla
n islah edici bir mesai takip ediyor. 

Kurslar ~ubesinde ilk tahsilini bi the
miyenler igin dersler verildigi gibl 
f rans1zca1 ingilizce ve almancn da 
dersler agillm~tir. Ne~riyat kolu (fi
kirler) mecmuasm1 zengin bir ~ckllde 
~Ikarmaktachr. 

Tcmsil kolu 1bnirrefik Ahmed Nu
rinin Hissci ~ayia, Qif te kcramet ve 
cok sevllen Belkis piyeslcrini t.emsil 
f cin de hazrrllanmaktad1r. Izmirin i~
timat hayab i~n hakikaten c;ok iyi 
calI~ Halkevl b~kan1 ile mesai ar
kad~lanm bu muvaff aklyetlerinden 
dolayi takdir edcriz. 

. Denizli ~Aqam) - Denizli belediyesinin itfaiye ~kilah takviye edilmi~
t1:1". ~tf.aJye memurlan, a~llan Jrurslan takib ederek muhtelil sahatlaki bil
gil~mn artbrnu~chr. Resmimiz, Denizli itfaiye niensuplaruu birarada gos
tenyor. 

... 
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azilli halkevinde bir temsil 

Nazlllt (Aqam)' - NazlDl orta okulu ogremcllerl tara!mdan (Bir yavru· 
11unda. fi9 gece ma ile temsll edildL Temanzum ve ulusal piyesi Halkevi salo
Um temsilde rol alan gen~erl Milzik olP°msil ~k begenlldL Yukandaki reslm 
iiun prklsl), admdald 11~ perdellk etmenlcrl ile blr nrada g5stermektedir. 

Es~ehir (~am)" - Evvelce ~kfililnfi haber verdigtm kadlnlar jlm
Jiastik kliibU cumartesi ~Halk partisl salonlannda bir balo ve~. 
Senenln en giizel ve n~ bir balosu olan bu toplantada blr~ok miisaba.kalar 
yap~ ve davetliler ge~ vakte ~ eglenmi~lerdir. 

Balikesir (Akpm)' - Bahkem o~tmenlerf. Balkevinde S1k S1k toplana
rak mesleklertne alt kon~ar yapmakta, kendi aralarmda ~ylar ve eg
lenceler tertip etmektedirler, ~ ogretmenleri Kfiltfir direktOril ile blr 
arada g5steriyor. 

Swas (Akl?am) - S1vas Ticaret ve sanayi odasmm yeni yll idare mecllsl 
iiyeliklerlne B. Rahmi c;eltekli, Mehmed Sanca, Mehmed, ~ara, Nacl S1vasll, 
Hallye Ni~ Aydm, ihsan Karayaprak,Ziya Budak s~llmi~lerdir. Bunlr da. 
aralannda Rahmi Qe}tekliyi bal?kan se!ferek ~ab~aya ba~am11?lardlr. lttlsa.d 
vckfileti yeni yll s~imini kabul ve tasdik ederek bildinni~tir. Gonderdigim 
rcsim ycnl yil Ticarct odas1 idare hcyetini Vall ile birlikte gO.stermektedir • 

Bir~olC kadrnlar, eald usuller daireain• 
Cle yap1lm1~ olan adi gij.zellik kremleri 
kullanmakla sukutu hayale uirarlar. En 
iyisi leonin en aon teralliyatm1 takil> 

ederek asrilqmelidirler. ParU.li mcthur 
siizellik rniitehau1sa Jean de Parys, iddia 
ediyor ki timdi, biitiin kadmlar, en aon 

kctfi olan CONDOZ KR.EM SIAM01SE'1 
kullanarak nermin, yumu,ak ve bir ~o· 

cuk cildi gibi a~1k bir cilde malik olabi· 
lirler. Bu krem havada ,effafttr ve cildin 

meeamallru kapamadan pudrayi 'blitiin 
giin aabit tut11r. Cildi, tozlardnn temizle-
mek i~in G,ECE SlAMOISE KREMI 
(Cold Cream) kullan1ruz. Beocrenizi bii· 
tun gayrisaf maddelcrdcn kurtaracakbr. 

Muvaffakiyct garantidir. Memnun kalma• 
d1gu11z takdirde paramz iade edilir. 

Creme Slamolse 
Her • ycrde sat.hr. 

25 ya~1nda 
Bir Alman Bayani, hastalMa 

veya ~ocuklnra hizmet etmek uze· 
re yer nnyor. Alakadarlann zirdc
ki adresc yazmalan: N. Franzen 
Budapest, Tatra u. 4. y. Stock 1. 
Hongrie 

Dr. FETH i 
LABORATUVARI 
Cerra.hp~ hastanesi 

bakteriyologu 
Kan, id.Tar, balgam, mevadi gal

ta tahlilleri ve ( lDRAR VASIT A· 
SlLE GEBEIJl;lN lLK GONLERlN· 
DE KA Tl ~Hist) yaptlir. 
Beyoglu I Takaime giderken Metelik 
1okai1 Ferah npartunan1 Tel. 40534 

Sat1l1k ve kiral1k 
Modern yal1' 
Miicedded ve modern on iki 

oclah iki katb birinci katta bet 
ikinci katta yedi odah i~i TO 

dttt boyah telefon, elektrik, 
havagazt, terko1, alaturka ha
mam1, bah~eai, nhtun1 mevcut 
Boiazm en nezih bir aahili 
olan Vanikoyde iakele yakt
mnda (76) numarah kuleli 
yab hem kirahk hem aahlakttr. 
MezkUT yahya miiracaat. 

Dr. Hanz Cemal 
(LOKMAN HOOM) 

Dahiliye miitehauw 

Paznrclan bll§ka. giinlerde ogleden 

eonra saat (2,5 tan 6 lY•) kadar Iatan· 

bulda Divanyolunda (I 04) numarah 

husuai· kabinesinde hastalanm kabul 

eder. Sal1, cumartesi giinleri aabah 

c9,S • _12• eaatlcri hakiki f1karaya mah• 

1U1tur. Muayenehane ve ev telefon1 
22398. K11l1k telefon: 2.1044 

24 Nisan 1937 

M E$RiYATI 
AK~AM okuyuculan bu giizel ve faydah kitaplan 

YOZDE 20 iskonto ile alabilirler 

FAIK SABRI DURAN'rn eserlerl 
Kuru~ I Kui:w; 

Nereden geliyoruz? 4U Yerytizil Gokyi.izfi 150 
istanbuldan Londraya ~1- Bir Tiirk lazlrun Amerika 
Ieple blr yolculuk 75 yolculugu 75 
Qocuklara cogra!ya klraat- Cilceler ve devler memleke-
lerf 50 tinde Giilliver'in seyahat-
Cografyada ilk adlm 50 leri 75 

En tan1nmr$ muharrfrlerln 
gUzel romanlar1 

Kuru~ 

Kil~iik ilaniar VA - N()' 75 
Klvi.rclk p~ Sermed Muhtar 75 
Dell SelAml izzet 30 
Yab ~pkuu Bi.irhan Cahid 30 
Bu perdenin arkasmd.a z. i 40 
Dilgiin gecesi Biirhan Ca.hid 100 
Sil.mer Klzl iskender Fahreddin 125 
Asyadan bir giinel? doguyor iskender Fahreddin 80 
Penbe m~ahl1 hamm Sermed Muhtar 70 
Bir kadln g~ti Selft.rni izzet 20 
Devier kalchnnu Halid Fahri '75 
~ f1rtmas1 Muazzez Tahsin 50 
Dipsiz kuyu Vd - Nii 25 
Penbe pirlanta > » 25 
ik1 cinayet gecest Hikmet Feridun 25 
Karacaahmedin esran VA. - Ntl 25 
Kard~ katill ~ > 25 

Me§hur ARSEN LOPEN serisi 
Seri tamamlanm1§br. Resimli 6 biiyiik cild -

Her cildin fiati: 80 kuru§ 

Muhtelif eserlerin llstesl 

Edebl hatrralar 
Fazil Ahmed 

!stiklM sava~1 naSil oldu? 
Sinem y11dlzlan 
ittihad ve Te.rakki tarihinde 
esrar perdesi 
italyadan Amcrikaya nastl 
u~tular? 
Kadm asker olursa 
Tarlh ogrenlyorum 
~n merkezine seyahat 
Don Ki~t 

o/o 20 iskonto kuponu 

Bu kopunu kesip c~AM 
matbaasi kitap servisine> getirir 
veya gondcrh'seniz bu listedeki 
fiatler i.izerinden size yiizde 20 
iskonto yaptlacaktir. 

Kum~ 

Hiiseyin Cahid 60 
[Klymetli edlbin muhtelif 
cserleri] 80 
M. i;;evki 80 
[Albiim gibi reslmli] 100 

M . Ragip 150 

M. Saffet 35 

Necdet R~ 50 
Ahmed Refik 30 
Jill vern 25 
M. Cervantes 25 

AK!>Al\1 n~riyat1 tevzi yerleri 

cAID;!AM> matbaas1 - istanbul 
Muallim Ahmed Halid kitapha

nesi - Ankara caddesi, istanbul 
Pa'l'.a yerine mektup i¢nde pos

ta pulu kabul edilir. 

KEN N 
Bas1mevi ve Kli~e Fabrikas1 

Sahip ve miidiirii: Kenan Din~man 

Son sistem makinelerle miicehhez kli§e 
atolyesi - En miikemmel tab1 makine

leri ve miicellidhane talamlan 

Alelumum kliie ve tab1 ltlerinde en tltlz mO~terilerl 
bile memnun b1rakacak vaziyette bir mOessesedir. 

Mecmua, Brosur, Kitap, Defter, Nefis renkli 
bask1 islerini en ehven fiatle deruhte eder. 

Babiali civannda Nar,lib~e •okair.nda No. 15 Tele/on: 20113 

ZA YI _ Denizyollanndan almnkta 

ldug wum olii babam Abbasm man§mda 
0 • y ~ 
kullandag1m miihiiriimii kaybcttim. em· 

9 ini alacagamdan eskisinin hiikmii yoktur. 
Oglu Bayram 

Dr. H 0 RH 0 RN i 
Eminonii Eczanesi yanmda hergiin 
akpma kadar hastalanm kabul 

cder. Tel. 24131 

Gaip arantyor 
Radosun Kandilli karycai nhalisinden 

olub 1uuruna halel tan olmns1 iizcrine 
bundan yirmi dort sene evvel Istanbul 
§ifahaneaine izam edilen hac1 oilu Salih 
rnnhdumu mecnun (Receb) in ~imdiyo 
kadar hayat ve memat10dan bi.r haber 
almamad1itndan bu bapta malumatl 
olanlann Rados ccrnaati islamiyesine 
ihbari keyfiyet eylcmclcri insaniyct na• 
mma rica olunur, 
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Midenize 
Dikkat vc I Y I H A Z I M cdiniz \,abuk, iyi 
~ipemeden yemek yiyenler, fazla baharath ve 

biberli yiycnler, bilhassa i~ ic;enler midelerini 
tahri~ ederlcr vc EK~ILIK, HAZIMSIZLIK, 

. ag1rhk ~ donmcleri hissederler. 

MAZON 
MEYVA TUZU 

Haz1ms1zhg1 Mide Ekiilik ve Yanmalan gide
rir. lnk1baz1 defeder. Bugiinden bir §i~e MAZON 
ahniz. Hie bir miimasil miistahzarla layas kabul ctmez. 
MAZON isim horoz markasma dikkat Dcposu: MAZON 
ve Boton eaa cfeposu l.tanbul Yenipostahanc arkasmda 

inhisarlar U. Miidiirliigiinden : 
I- ldaremizin t;amalti Tuzlasmdan ,veya F~a. ambanndan ~artnames.i mu

e1bfnce· Kara.deniz Akdeniz Adalar ve Marmara denizi sahillerinde ve Ista.n
bulda kAln tuz ambarlanna' t43,000• ton tuzun nakli pazarhk usuliyle eksilt-

meye konulmu~tur. n - Pazarllk 29/ IV / 937 tarihine ras t11yan per~embe giinii saat 15 te Kaba-
fqta Levaznn ve Milbayaat ~beslndeki Allm Komisyonunda yap1lacaktlr. 

m - $arlJlameler parasiz olarak her ~ ~zii ge~n ~ubeden all~~bilir. 
IV - isteklilerin pazarhk i~in tayln edilen gi1n ve saatte % 7,5 guvenme 

paralariyle birlikte adl g~en Alun Komisyonuna gelmeleli ilan olunur. (2076) 

* Liste 1 - 22 Kalem optik aletleri (Zeis mamulat1) 
> 2 _ 5 ::t Mikrotom Icvazum (Yung firmasmdan) 
::t 3 _ a > Bakterioligie ve Mycologie aletleri 
> 4 _ 2 » Laborator filitrelcri (Seitz Fabrika mamulatl) 
> 5 _ 1 » Laboratuvar ternzisi (Sartorius mamulah) 
> 6 _ 6 > Rasat aletleli (Fuess veya Lambrcchatgottingen mamulah 

1 - idaremizin Maltepe tiltiin Enstitilsii Biologya Uiboratuvan i~in yukan
da g0sterilen (6) gurup halinde ve fenni ~rtnamelc1inde miktru: ve evsaf1 ya
zill ce.m'an (44) kalcm muhtelif alllt ve malzeme ayn ayn pazarllkla. satin 

almacakt1r. 
n - paza1·hk 26/IV / 937 tarihine rasllyan pazartesi gtinu saat 15 de Kaba-
~ Levazim ve Miib:lyaat ~besindeki ~ ~~~syonunda yapllacakbr. 

III - f?artnameler paras1z olarak her gun sozu ge~en ~beden almabilir. 
IV - isteklilelin pazarllk i~in tayin edilen giin ve sa.a~te % 7,5 gilvcnme pa

ralariyle birlikte ad1 ge~en allm komisyonuna gelmelcn ilan olunur. (1944) 

Kapall zarf usuli lie Eksiltme ila.n1 

Hariciye VekS.letinden: 
1 - Eksiltmeye konulan i~: Tahranda ve civanndaki ~imranda yaptmlacak 

yazhk ve ki~hk el~llik binalan ke~if bedeli 223,753 Jlradlr. ~· . 
2 - 12/ 4/ 937 tarlhinde yap1lan miinakasaya talip zuhur etmedigmden 111bu 

eksiltme 15 giin daha temdit edilmi~tir. . . 
Eksiltme 28/ 4/ 937 tarihine milsadif ~ar~ba gilnii saat 15 de Ha.nclye ve-

kaletinde mii~kkil komisyon odasmda kapah zarf usuliyle yapll~cak~ir. 
3 - istekliler eksiltme ~artnamesi, mukavele projesi, Baymdlrll~ l~~e1: ~e~el 

~artnamesi, in~ta aid umumi ve hususi ~ameler, ke~f cedvell, s1lSile1 fiat 
cedveli ve projeyi Hariciye vekaleti Levazim miidilrliigiinden tedarik edebi-

1.Wer. 
4 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklile1in 15,000 lira muvakkat teminat 

:vermesi vc Ranuna uygun milteahhitlik vesikas1 ibraz etmesi ve 150 bin liral1k 

\~ yapm~ olmas1 Jazundlr. 
1steklllerln teklif mektup1anm ikinci maddede yazil1 saatten bir saat cvve-

· linc kadar Hariciye vekaleti leva.zim mildilrlilgiine makbuz mukabilinde verme
lerl lazimd1r. Post:ida olan gccikmcler kabul cdilmez. (96?) (2179) 

Ku,tiiyii kullanmamz1 tavsiye ederiz 
Hem aihhatinize faideli, hem de kcsen te elver~lidir. Ku§tiiyii yastik I oo. kurut. 

ku§tiiyu ve yatak talumlan da ~ok ucuzdur. Ku§tiiyii kuma§lan vard1r. Fabr~ka ve 
deposu: latanbul <;akmak~1lar Sandalyacl:u aokak Tel. 23027. SaU§ yerlen: 
ANKARA, IZMlR. BEYOOLU Sumer Bank Yerli Mallar Pazarlar1 • 

Istanbul Giimriik Muhafaza Deniz 
Mintaka Komutanbgindan : 

Biitiin cihanda elli senedir daima ils· 
tiin ve ~iz ka~. 

KREM BALSAMiN 
Bilyiik blr bilgi ve uzun bir tecriibe 
mahsulii olarak viicuda getirilmi~ 
yegane ~'lhhi kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 
~ohretini s0z ,.e ~rlatanhkla degil 
slhhi eysafmm Londra, Paris, Berlin, 
Nev · York gilzellik enstitiilerinden 
yiir.lerce krem arasmda birincilik mii· 
kifabm kazanm1s olmak.Ja isbat ct-
ml~tir. ' 

KREM BALSAMIN 
Giindilz i~in yags1z, gece i~in yagh 
ve halis act badem kremleri, tamn
~ ecza, 1trlyat ve tuhafiye magaza
lannda bulunur. 

Deposu: ingiliz Kanzuk Eczanesi ' 
Beyoglu - istanbul 

ANTIKA ALIYORUM 
Eaki Turk escrlcri, giimii§, tahta, ba· 

k1r, Bcykoz vcsair i§lcr]e cski yagliboya 
tablo, graviir, porsclen, foyans vazo ve 
biblolar, bronz hcykeller, her nevi sa
lon tezyinat c~yas1 ahyorum. 

Beyoglunda lstiklal cadclesinde eski 
Polonya sokagmda Mcrkez aparllmnm 
( l ) numarali dairede Mimar Knol. 

Kullanilm1§ bir ~omine 
aran1yor 

Eski konaklardan g1km1~ veya 
orada rncvcut saglam vc iyi bir ~
mine aramyor. (Ak~m) ilan mc
murluguna miiracaat. Tel. 24240 

HOSEYIN CAHID -'°' 
Fikir Hareketlari 

183 ca 
24 - Nisan 

]~lndekiler: 

say1s1 ~1kt1 
1937 - Cumartesi 

Demokrasinin tarifi (Georges 
Guy - Grand) - Machiavel ve as
n (G. Mosca) - Me~rutiyet Hah
ralan (Hiiseyin Cahid Yalgm) -
Kiiltiir tarihinde 1rkm rohi 
(Frank H. Hankins) - Sosyal ha· 
yatta sanat (Felicien Cllallayc)
Cihan harbinde matbuat (Jules 
Rassak) - Mntbuat Haynt1: Ha
midin oHimii (Hilseyin Cahid 
Yal~m) - Filozoflar: Hayat ve 
mezheblerl (Will Durant) - Ti
murW1 Saraymda bir ispanyol sc
firi (Clavijo) - Kitablar arasm
da (Kligilk notlar) - Lehde ve 
aleyhde - Vecizeler. 

Fiycti her ycrde I 0 kuru~ 

l\liiracaat yeri: 

' istanbul: Ankara caddesi, No. 

J 
1 oo - Matbaac11Ik ve Gazetecilik 
Bilrosu sahibi Ulvi Olg~. 

•-• Ope rater• Urolog --• 

Dr. Mehmed Ali 
ldrar yollar1 

baat&hklan mnteba111111. Koprllba 1 

'.Emlnonn ball Tel: 11~16 

VATANDA$. • • 

Beynelmilel Komur Sergisi 23 
Nisan Cuma giinii Ankarada 
A~lld1. Sergiyi gormek hem 
senin hem yurdun i~in faidelidir 

Akay l§letmesinden : 
Bilyilkada iskelesindeki 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 No. h diikkAnlar 
Moda iskele gazinosu 
Yalova kapllcalan tuhafiye dilkkam 
Yalova kaphclan U~ karde~er gazinoou 
Yukanda yazll1 mahallcrden Biiyi.iknda lskelesindeki diikkanlar, Moda is· 

kelc gazinosu, Yalova kaphcalan tuhafiye diikk8.m bir sene, U~ kard~er 
gazinosu da bir sezon i~in arttmna usulile kiraya verilecektir. 

Arttrrma, 29/ 4/ 937 per~embe giinii saat 15 de Akay i~etmcsi ~cfler En
ctimeninde yapilacakbr. 

isteklilerin teklif edecekleri senelik kira bedelinin % 7,5 gu nisbetindc pey 
ak~elerile ~efier Encilmenine gelmcleri. 

~artnameleri gormek ve malfimat almak istiyenlerin de her gtin idare Le-
vaz1m bolilmilne milracaatlan. (2268) 

Istanbul Gumrukleri Ba~mudurlugunden : 
13/ 11/ 935 giiniinde Galata Qinili Rlhtun ham zemin katmda 1 No. da ita

liko vapur acentesi sahibi Pamtoloninin yazihanesinde yap1lan aramada ka~k 
olarak 1 adet kuma bash Amelikan t'abancas1 ile 5 fisenk ve inhlsarlardan . . 
alman 17 fi~enk meydana ~1kar1hp bu ~yalann heyeti mahsusaca 1918 sa-
y11I kanunun birinci maddesinin C f1krasI geregmce rnilsaderesilc 25 incl 
maddenin birinci f1krasma i?ore bir misli ravic k1vmPH ohm Q!'Q ilmrmmn r fl
zaen .Pompolondan tahsiline tebllg tarihinden itibaren 15 giin iginde kabili 
itiraz olmak ilzere karar verllmi~tir. Bu kru·ar, su~lunun italyada bulundu
gu yaptlan polis tahkikatmdan anla~lm1~ oldugundan, kendislne teblig edi
lcmemi~tir. Hukuk usulii muhakcmeleri kanununun 141lncl ve 142 nci madde-
Ieri geregince ilanen teblig olunur. (2291) 

Erzincan Belediyeslnden: 
Belediyemizin bir dahiliye doktorile milstakil bir baytara ihtiyac1 vard1r. 

~ehrt yilz sekizer lira iicret verilecektir. Tallplerin belediyemize miiracaatlarile 
tayinleri i~in mensup olduklnn vekAletlere istida ile b~ vurmalnn ilan olu-
nur. (2191) 

Birlncl s1n1f Tornac1 Aran1yor 
Eski~ehir T ayyare F abrikas1 Direktorliigiinden 

A9agidaki ~Uar1 haiz miisabaka im tihanile bimci s1mf 8 tomas1 ustas1 
almacaktir. 

1 - Y~1 otuz b~i ge~meyccek. 
2 - Ecnebl kadmla evli bulunm1yacak. 
3 - imtihan 17 /Mayis/ 937 pazartesi gtin\l Eski~ehfr Tayyn.rc fabrikasmda 

yaptlacakbr. 
4 - imtihan neticesine gore 3.4 Jira: yevmiye vcrilecek. 
5 - Askerligini bit.irmi~ bulunacak. 
6 - Bilumum rnasraf hcrkesin ~ahsma aid olacaktir. 
7 - Sanayi mektebi mezunlnr1 tercihen ahrur. 
Not: Asken fabrikalardan istifa sUl'etiyle aynlmamasi ~arttir. (2194) 

MESAHA FEN MEMURU ARANIYOR 
ERGANi BAklRI 

TUrk Anonim ~lrketinden: 
Ergani madenindcki i§letme idarernizde kullamlmak iizere bir mesnha fen 

memuruna ihtiyac1m1z vardir. Bu hizmeti deruhte edecck zntm mesaha ve re
sim i1lerini bilmekle beraber icabmda in~aata nezaret edecek kabiliyette ol
mas1 da lazimdir. lsteyenler muhtnsar terciimci ballerini ve taleb ettikleri Uc· 
ret mikdanm Ankarada Ulus Meydanmdn Ko~ hanmdaki Mcrkezimize bir 
mcktupla bildirmelidir. 

Dr. AHMED ASIM ONUR • 

OrtakOy 
$ifa Yurdu 

Yatak iicretlcri 2 liradan itiba
ren. 

3 uncii sm1fda ameliyat iicreti 
almmaz. 

Dogum ve kadm ameliyatlarile 
f1tik, apandisit, basur ve diger 
ameliyeler i~in ~ok ehven husuai 
fiatlcr. Ortakoy :rramvay yolu Mu
allim Naci cad. 111 - 1 15 

Telefon. 42221 •••• 

Sat1hk ve klrallk --
Suadiye cr~ddesinde geni~ bag, 

bah~e i~inde ~ok igiizel bir ko§k sa· 
tihk ve k1smen veya tamamen ki
rahkllr. Dort tarafa nezaret, clek
trik, havagazi, kumpanya suyu, te
lcfon, hamam. Suad~cde komis
yoncu Mchmede veya berber ls
maile miiracaat. 

Dr. iHSAN SAMi --
T 1F0 A$IS !I 

Tifo vc paratifo hastahklanna tutul
mamak i~in tcsiri kati, muaHyeti pck 
emin taze a~d1r. Her ccznnede bu· 

- lunur. Kutusu 45 kuru~tur. ·-
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ac1 badem, yags1z kar ve yar1m yagh gece 
~· 

Yagl1 ve yags1z 
- ' • 

<;illeri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 
~ Dilnyada mevcud Jaemlerln en nefialerl, en slhhileridir. Naik cildli kadmlann bayat arkadrup.chr. ihtiyarlan gen~l~tirir ve gen~leri giizell~tirir. 1nsa· 

J 
na ebedt bir taravet veren BAB.AN ac1badem yagile yaguz giindiiz n yanm yagh gece kremlerini unutmaym1z. Kutusu 50, tiip halinde 20, Tilrkiyede 
yapwp ta Avrupa ~ yaplfbnlan ve ha1Ja aldatan kremlere Yesalr 1triyata aldanmayunz. HASAN isminf' ve markasma dikkat ediniz. 

BA 8 A?( DB P 0 S U l tSTANBUf;,A.NKARA:, ESK1~mtR, BEYOOLU, BE~IKTA~. ---'"'-"-

I 
' iSTANBUL 

ve 

BOGAZiCi 
lhtlfalcl 

Ziya merhum Ziya merhumun eseri 

Hayabnt, tarihi eserlerimizi, abidelerimizi ve 
bunlarin banilerini tetkike hasreden lhtifalci 
Ziya merhumun en son eseri basdmaktad1r. 

lstanbulu taribile, kurulduiu 1htifalci Ziya merbumun ~yrek 

giinden bugilne kadar mimari eaer· as1r Niren tetkik ve tetebbiilerinin 

leri ve ibidelerite, batmdan g~en mah1ulii olan bu eseri mutlaka vo 
1er1iizeitlerle tanunak istiyenler... mutlaka takib ebnelidirler. 

Her hafta cumarteai g\inleri biiyiik lat'ada ve son derece nefis renkli resimlerle 
siislii olarak bir fonna c;Jcacak, muazzam bir cild tqkil edecektir. 

Fonnas1 10 Kuruf. 

· ldaresi : Y enipostane arkas1nda Basiret han1nda 
31 No. Abone bedeli : 250 ,kuru~tur. 

\ \ 

1~ 
·~ 

'-IUSus'1 SARTLARIMIZ ~Al(~INDA ' ,. 
Gl~EL£J2iMiZOtN MALUMAT AL IN I Z 

\ ~ ~ 
·~ 

iSTAN~UL - KARA KOY PALAS - ALA.LE MCI MAN 

POKER 
Tua~ bit.a&"t yerine b~ka bir 
b1~k verirlerse aldanmay1mz. 

ISRARLA 

P 0 KE R PLAY 
lira~ b1~aklarm1 isteyiniz. 

----IFLAS SATI~I ---
lkinci iflas Memurlugundan : 

Bir mi.iflise aid olup Beyoglunaa :istiklal caddesinde Sakarya sinemast 
(E ki Elhamra) ittisalinde 2!;4 numarah magazaya nakledilen 

Yiinlii, ipekli ve pamuklu muhtelif renklerde 
man if atura e~yas1 ile kad1n ~antalar1 

Pcrakende surctile ve pazarhkla satt ma alacakhlar taralmdan karar 
vcrilmi~tir. Sab~ 26 Nisan 1937 P.azartesi giiniiuden itibarcn ba~ltyacak 

ve her giin sabah saat 9 dan a~m on dokuza kadar devam edecektir. 
l\I:i1 ahnak istiyenlerin muayyen olan vakitlcrde mezkur magazaya gel-

me1eri ilin oJunur. 

dksiirenlere: KA TRAN HAKKI EKRENI 

NEOKALMiNA 
Grip, Nezle, N8vralji, Siyatik, Bas ve Di3 aQnlan, Artritizm 

' 

Heyecan ve sinirden gelen 
ba~ agrrlan, s1kmtt ve bunal· 

ma hisleri, ba~ donmeleri 

KA L 
ile ge~er, tecriibe ediniz. 

LAKSOJEN 
Tabii mushil 

Barsaklan tnmamile temizliyen ta• 

bii ve nefis mi.ishil c;ikolatas1dar. Fen· 
nin hnrikas1 olan bu tabii c;ikolata 
ahnmas1 en kolay ve en iyi bir mus
hildir. Tansyonlan yuksek hastala· 
ra, kadmlara ve ki.ic;i.ik ya§taki c;o· 
cuklnra itimadla verilir. En kuc;i.ik 
yni1taki c;ocuklar LAKSOJEN'i c;i
kolnta gibi lezzet ve i~tiha ile yerler. 

Bi.iti.in ecznnelerden nraymrz. 

Sahibi Necmeddln Sadak 
Umumi nqriyat miidiirii: Enis Til 

Akpm matbusa 

TAKSiM STADYOMUNDA 
Has1latm1 $i§ll Cocuk Eslrgeme Kurumuna b1rakan 

Beyoglu - T.Y.Y.K. ve Arnavutkoy- $1$11 
Kliipleri saat 1,30 da <;arp1~acaklard1r. Fiyatlar ucuzdur. (40·2S-1S) 

Galip klOp, Bay Cevat Abbas Garer taraf1ndan konulan 
kupay1 kazanacakt1r, 

Mac cok enteresan olacakbr, az bir para ile hem beyccanb bir oyun se retmf 
hem de fakir ~ocuklara yard1mda bulunmu~ olacaksm1z. 

Ferikoy Maliye $ubesi Tahsll $efliginden : 
Kazanc; vergisini rizasile odemiyen Flat garaj1 sahibi Delpiyanunun mah. 

cuz ~yalannm 17-18/ 4/ 937 tarihinde satllacagi Cumhuriyet, Tan ve Ak
~run gazetelerile ilan edilm°i~ti. 

Taksimde Taklzafer caddesinde Senihinin Milli garajmda bulunan muli· 
telif e~yalann ikinci satl~1mn 26/ 4/ 937, 27/ 4/ 937, 28/ 4/ 937 tarihe miisa.dif 
pazartesi, sn.11, ~ar~amba giiniinde olacag1 ilan olunur. (2288)" 

Oskiidar M1ntakas1 Tahsilat Miidiirliigiinden: 
Goztepc, Goztepe mahallesinin eski Qukurc;el?me yeni Kadiraga sokagmda 

kllin eski 10-11 yeni 11-11 say1h cv mutasarnf1 Binb~1 Tahsinin 608 Lira 47 
kul\l~ borcundan clolay1 mahalli mczkur miizayedcye vazedilmi~tir. ihalei ev
vcliyesi 30/ 4/ 937 cuma gilnii saat 14 de icra. k1lmacagmdan talip olanlann % 
7,5 pey ak~eleli ile blrlikte Kad1koy Kazas1 idare hcyetine milracaatlnn. 

(1953) 

• 


