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loyadinoviç hükiimeti 1 ~ 
'losfat1gada bugünkü muvaf / a- · 

l!Jet/i mevkiini nasıl yaptı? 
~ (Ba§maka'Lomiz ! inci sayıfamızda) 

. CocuK HAFTASI 
k .. ·--

llln çocuklar arasında 
bir neş~ ile geçti . 

~rJc 
1111...~u•- ç~§u 7' .. ,_ 
-~\l ,.hl\ --~ °'""ağı ile 
llbı.~~ "' ~- 'çıtı ~~ ı.ıu ~lt lJ. ıının 17 inci yıldö-
t..."" 1111ı.._ 11~ llfliJSının ilk ·· ·· -.. ,._ bıı • .:~lılc gunu 

-"V1llc Ilı YUrdun her ya-
traainı ya.pılmıe-

beraber Oiimhuriyct <ibiclcsinde 

Sabahtan itibaren şehir baştan ba. 
şa bayraklarla süslenmiş, okullar saat 
sekizden itibaren çocuklarla dolmağa 

ve bayram hazırlıklannı yapmafa baş 
lamııtla.rdır. (Sonu Sa. 8 Sü. 5) 

IJ 
Atatürk Anıdının kü4ad mera..'1minde 

okul d.ircktörü söylev tıerirket& 
(Ya.."18ı 8 incide) 

Asilerin gemisi 
lnglllz ticaret vapurlarma 

Ateş açtıı 
Londra, 23 (A.A.) - Reuter ajan

sının haber aldığına göre, dUn Bilbao
ya giren Uç lngiliz vapuru Bilbao açık
larında iken bir asi kruvu.ör ile diğer 
bir silahlı gemi tarafından kartılq. 
mış ve asi gemileri bunların ti7.erine 
bir kaç top atmıştır. Bunun Uzerine 
Hood zırhlısı i§C karışarak eğer lngi. 
liz ticaret gemilerine ateşe devam e
derlerse kendileri üzerine ateş açaca
~mı bildirmiştir. İspanyol harb gemi
leri çekilmişler ve ticaret gemileri de 
Bilbaoya girmişlerdir. 

Hood St Jean de Lutz'e avdet et
miştir. 

(lspa: aid diğer 1ıaber"/m .t ~-
cü. d!J1 J ,. J 

. .t ~kilimi:: Ankarad!I kendi$ini kar~1ıyan1ar arasında 

Beynelmilel Kömür ve Kömür -Ya-
----------------------~--~""!'""--------""!9" ..... ~----kan Vasıtalar Sergisi dün açıldı 

Btlttln fikirler :bir noktada birleşiyor: 

Men11eketin· ·en· mü~ 
·. · .kemmeı· sergis~ 

Sergiyi bir nutukla Başvekil açtı 
Ankara, 23 (Telefonla) - Kömür · mit olan makinelerden bu memleketin 

ve köİnür yakan vasıtalar ıergiai buİün ihtiyacına uygun olanlann seçilmesidir. 
saat ı 7 de Bqvekil tarafından açıldı. Sergiye layık olduğu ehemmiyeti tevdh 

Günün erken saatlerinden itibaren ederek İ§tirak etmek isabetini gösteren 
sergi ve civarı kalabalık bir halk tara - firmalara Ye bı.ı beynelmilel sergimize 

"fından doldurulmuitu.· Saat 17 de da - .alaka gösteren memleketlere teşekkür 
vetliler gelmeğe baıladılar. Sunlar iira- • ttmck iıterim. · 
••nda Dahiliye, Hariciye, Gumrük, Z\ - "Bü açılış 8o1ayı&ile bilhasu vatan • 
raat Ve!Qll~~i rn~b'.u~r hrimiıde~i dltflJtnma itare~ etmek iıtedigim nokta, 
elçilik Ye kohaot09luk memurları, ıe - bu serginin mümkün olduğu kadar çok 

. neraller, banka müdürleri, V ekiletkr yurttaı .tarafından gezilip görlilmesidir. 
· erkanı; Ankarada bulunan İngiliz tita· Sergiyi bilhassa ailelerin ıezmesini, kö-
r.et ve maliye ıruplarr mümnıilleri ve mürün kullanıı yerlerini ve kolaylıkları• 
daha birçok vezat vardı. nı yakından tetkik etmesini ve hele ka· 

1amet İnönü, refikaları yanlarında drnlanmrzın kömür istihlak eden vasıta• 
olduğu halde, aaat on yedide ıürekli bir lan birer birer görmesini istiyoruz. 
alkıt tufanı ile karıdandı. Bu sırada is- "Memlekette kömür istihlikini artır· 
tiklil Martı çalıyorldu. mak ve kömür kullanan cihazları yay • 

Baıvckil fU nutukla ıerıiyi açtı: mak bükfi~etin talcip, ettiği ba~hca bir 
"Arkadaılar, politikadır. Bu politikayı tahakkuk et • 
''Ankarada ilk defa kurulan aısıulu- tirmek yolunda ciddi bir gayretle çalı• 

sal Kömür S~rgiıini timdi açıyoruz. şan ve bu sergiyi açmak tcıebbüsünde 
Meırilekette kömür iıtihlikini, kömürü bulun'1P meyd~na getiren arka,faıım Ce. 
muhtelif yerlerde ve makinelerde, ev - til Bayar'a takdirlerimi ve tebriklerimi 
terde lulllanmayı öğretecek ve kolaylaı· huzurunuzda arzetmek benim için bir 
tıracak bir mü~11eae olara\c bu sergiye vazifedir. Sergiye gösterdiğiniz yakın il· 
çok kıymet veriyoruz. giden dolayı hepini~e ve bilhasn izhar 

"Serıinin maksadı, burada göaterfl- (Sonu; Sa. 4 SU. 4) 

Bugün KU~U . da 
Oç gü~e!; . eseri birien 
. okumag~ ·başlıyacd.ksın;ız 

Büyük· hlkayect SADRI .:RtEM . 

Deniz Hasreti 
. 

l•lmll •on hldyealnl gazetemizde 

Ayrı.ca 
'Mev•Iİnln en gUzel ••k hlkAye•I olan 

Yeşil · Cehennem 
ve aene11ln en muvaffak zabıta romanı 

Zehirli Sarmaşı 
Bugiln li ine! ve 9 uncu 
sagıf alarımızda başladı 
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Stoyadinoviç hükiimeti 
Yugoslavgada bugünkü muvaffa

kıyetli mevkiini nasıl yaptı? 

Ba§VCkilimiz Bclgrad seyahati csna.srnda dost clcv1et B<l§vckili tarafııulmı 
karşılandığı sırada 

1 ki yıl evvel müteveffa Yngos- ha ehemmiyet verrni§tir. Yugoslav 
lavya Kralı Aleksandr Marsil- ordusunu Balkanların en mükem· 
yada caniyane bir suikastla mel sulh bekçisi derecesine getir-

kurban olduğu zaman bu memle- miştir. Bir taraftan askeı;i kuvve
ketin istikbalinden şüpheye düşen- tin istinad noktası olan bir kısım a· 
ler olmuştu. Kral Aleksandr, biri· ğır sanayii metnlekette tesiı etrniş
birlerile mücadele halinde olan un- tir. 
surlar arasında bir müvazene unsu- Bir taraftan da Yugoslavyanın 
ru idi. Bu kahraman seciyeli yük- mali ve iktısadi organizmini yeni 
sek şahsiyet ortadan kalkınca mem· oaştan teşkile gir(şmiştir. Stoyadi
lekette dahili mücadelenin şiddetini noviç, bankacılıktan ıyetişmiş, mali 
artır~c~i'ı; bir taraftan müvazene ve iktısadi işlerde ihtisası ile tanın. 
unsurunun ortadan kalkması, diğer rmş bir zat olduğundan bu yolda 
taraftan tefrika unsurlarının faali- teşebbüslerinde de tam muvaffaki
yetlerini artırmnsı bu dost ve miit· yet elde etmiştir. O zamana kadar 
tefik memleket için vahim akibetler daima acıklı olan devlet büdcesin
doğurabileceği tahmin ediliyordu. de müv;zene husule getirmiştir. 

Ge-::en sene eyliil içinde Yugos- Memurların maaşlarını, devlete a· 
lavynda beş gazeteci arkadaşla bir id borçları günü gününe vermiştir. 
likte yaptiğımız tetkik seyahati bu Stoyadinoviç ihtisası itibarile tekni-
türlü zan ve tahminlerin yanlışlığı- siyen bir adam olduğu için idare 
nı bize göstermi§ti. Bu defaki seya· i§lerinde.: ha~li pröjeleri ve hare· 
hatte bu kanaatimiz bir kat daha ketleri bir tarafa brrnkmrr. hep-rea
kuvvetlendi. VaK.ıa Yugoslavyada list fılr program gütmüştür. Ken- r 

bir (Hırvat) meselesi var. Fakat disinden ev~el iş başında olan hü· 
bu mesele Yugoslavyanm birliği i- kumetler kaçakçılık ve saire gibi 
çin hiç bir zaman tehlike teşkil ede- suçlardan dolayı bir çok kimseler a
cek mahiyette değildir. Hırvatlar leyhinde nakdi cezalar kesmişlerdi. 
Karacorç ailesinin saltanatına tama· Bu cezaların 12 milyar dinarı bul
mçn bağlı bulunuyorlar. Yalnız duğu göz önüne getirilirse tahsil 
Yugoslavya çerçevesi içinde geniş kabiliyeti olmadığı kendiliğinden 
bir muhtariyet istiyorlar. anla~ılmış olur. Stoyadinoviç bu 

türlü cezaları da bir kanunla affet· 
Stoyadinoviç hükumeti Hırv~t- miştir. Bu suretle haik üzerindeki 

lann taleblerini tervic etmemekle l:>ir ağır yükü kaldırarak memlekete 
beraber onlara karşı geniş bir mü- geniş bir nefes almak imkanı ver
samaha siyaseti takib etm~ğe başla- mi tir. 
mıştır. Hırvatların köylü partisi Gene il<i yıl evvel Yugoslavyada 
reisi Maçek ile temasa girerek an- büyük iktisadi buhran hükiim sür-
1aşmak yollarım samimi olarak ara- mekte idi. Bunun sebebi, ziraat 
mıştır. Bu temaslar neticesinde mahsullerinin birdenbire kıymeti 
Hırvat meselesi bütün bütün halle- havsalaya sığmaz derecede düşmesi 
dilememiş ise de ihtilafın had saf- idi. Mesela 400 kilo ağırlığında o· 
hası da geçmiştir. Bununla beraber lan koca bir üzüm yükünü şehire 
Hırvat mesele-;\ tam bir anla§ma ile getiren bir köylü bu mphsulünü an
neticelenmediği farzedilmiş olsa bi- cak 300 dinara satabiliyordu. Bu
le gene Yugoslavya için bir tehlike nun gibi diğer zirai mahsuller de 
olamaz. Memleketin coğrafi vazİ· pazarlarda küylüniin emeğini bile 
yetine biraz dikkat etmek bunu tak- korumuyordu. Bundan dolayı Yu· 
dir için kafidir: Yugoslavyada 14 goslav köylüsü büyük bir ıztırab 
milyon nüfus vardır. Bu niifusun içinde bulunuyordu. Stoyadinoviç 
yarısı Sırbtır. Diğer yarısı da müs- tepeden tırnağa kadar borç içerisine 
]üman, Sloven, Yahudi gibi muh· gömülmüş olan köylüyü bu ağır 
telif milliyetlere mensubtur. Bun • yiikten kurtarmı§, bor!;larm yarı
lar arasında Hırvatlar 3 milyon nü- sını devlet üzerine almak suretile 
fostan ibarettir. Bu üç milyon nü· affetmiş, diğer yarısını da taksitle
fus her taraftan Sırb ve Sloven nü- re bağlayarak ödenmesini kolaylaş· 
fos ile çevrilmiş bir ada halindedir. tırmııtır. Ayrıca köylülere kredi 
Fazla olarak Sırlılar ve Hırvatlar ırk vermiştir. Bu suretle büyi.ik bir sı
ve dil itibarile bir asıldan gelmekte- kıntıdan kurtulan köylülerin mah
dir. Aralarındaki fark birincilerin sulleri de pazarda yükselmiştir. Ba· 
ortodoks, ikincilerin katolik olma· zı mahsullerin fiatları iki sene evve· 
sıdır. Bu türlü farkların ise zaman le nisbetle şimdi üç, dört mislini 
ile ehemmiyetini kaybedeceği şüp- bulmuştur. 
hesizdir. S toyadinoviç memlekette işsizlik 

Bu vaziyeti göz önüne getiren 
Yugoslavya Başvekili Stoyadinoviç, 
Bosna müslümanlarının lideri olan 
Spaho ve Slovenlerin lideri olan Ko
roşetz ile anlaşmış, bu üç siyasi şah· 
siyetin temsil ettikleri partilerden 
bir büyük parti çıkmıştır. Şimdi 
Yugoslavyamn mukndderatma ha
kim olan siyasi kuvvet İ§te bu par
tidir. 

Stoyadinoviç jş başına geldikten 
sonra esasen Kral Aleksandr zama
nında gayet kuvvetli esaslar üzeri
ne kurulmuş olan orduya bir kat da-

derdine de çare aramış, bunun için 
nafia bütçesine 1 milyar tahsisat ila
ve ederek y;ni yollar, ·köprüler ve 

diğer bayındırlık İ§leri yaptırmağa gi. 
rişmiştir. Bu yeni yapılan işler de 
Y ugoslavyada işlerin açılmasına 
hizmet etmiştir. Bir-:ok işsizler bu 
sayede İ§ bulmu§tur. 

Nihayet ltalya ile aktedilen son 
anlaşmanın da Yugoslavya için bü
yük faydalar temin edeceği, onu· 
müzdeki seneler içinde memleket 
ihracatının en aşağı 900 milyon di
nar artacağı hesab edilmektedir. lh-
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Gaston Şero öldU 
Fransanın bu
günkü en iyi ro 

mancıları n d a n 
Gaston Cherau 
( Gaston Şero) ge
çen gün Amerika. 
da iken öldU. 

Goncourt Aka. 
demyası tizasm
dan olan G. Che
rau 1872 de doğ. 
duğuna göre, bu. 
gün 65 yaşında i. 
di. Ekseriya Pa

ristcn uzaktn, Fransanın taşra şehirle
rinde yaşıyan romancı, ayni zamanda 
seyahati çok severdi; iyi bir avcı idi. 
Taşrada çok y~aması dolayısile e!'ler
lerinde daima taşra hayatını çizmiştir. 
Ayni zamanda, Marcel Prevost (Mar
scl Prevo) dan sonra, eserlerinde ka. 
dm ruhiyatı mevzuuna da ço'k yer ver 
miş bir romancıdır. 

Son zamanda, bir sıra konferans 
vermek üzere Amerikaya gitmişti. o. 
rada yakalandığı bir zatürreeden öldü. 

Bu doğru sözün yanlı!t manaları 

Yar: Çocuğun yarından evvel bugün 
cemiyet içinde sahib olduğu bilyilk ro
lü unutturuyor ve ona yalnız istikbal-. 

• de vazife veriyor. Bu düşünceye göre Kad1n 
. çocuk bugün bizim kendisine verdiği-

Burhan Cahid birçok mUelliflerin ' mizi yarın iade edecek, bugün doldu. 
senelerdenberi kalem oynattıkları ka- rulup yarın boşaltılacak bir kumbara. 
dm mevzuu Uzerinde dün eu BAtırları dır ve bize kabul ettirdiği büyük sab
yazmıştı: ra ve zahmete kar§ılık, ancak verdiği 

Madam Simpgon'un yeşil gözleri limitle sevgimize layık bir piyango ca· 
azametli bir tacı devirdi. Bu hi.dise- zibeai taşır. 
nin heyecanı geçmeden Madam Save- Çocuğun bugün cemiyet içinde hiç 
nu Romanya Prensi Nikolayı Hanedan bir rolü yok mudur? 
haklarından feragate mecbur etti. Çocuğun her yqta bizi kendi ken-

Kadınm tarihi ve siyasi hadiseler- dimil.den ayrılmanın, ljefkatin ve fe
de rol alması gerçi yeni değildir. Her ragatin büyük hazlarına doğru götü. 
devirde kadın politikada yer almış, ren cazibesine bakılırsa rahatça kabul 
hadiselerin seyrini değiştirmiş ve hat. edilebilir ki inaanm en bilyük müreb. 

Günlerin peşinden: 

EŞEKLERE MAHSUS 
ABDESANE 

Birkaç gün evvel Galatasaray istasyonundan tramvaya binen, 
fakat T cpeba§ma gelince arabanın arka sahanlığında abdest bozma
ğa teşebbüs ettiği için Beyoğlu me§hud cürüm müddeiumumiliğine 
teslim edilen Aksaraylı Naim'e ne dersiniz~ Galatasaray ile Tepe· 
ba§mm arası tramvay ile nihayet iki dakikalık bir mesafedir. Gala
ta.sarayda tramvaya binerken idrar ihtiyacı olmıyan bir adam nasıl olur 
da jki dakika sonra Tepebatında kendisini tutamaz derecede sıkışmış 
bir hale gelebilir~ Eğer bu sıkışıklık bir hastalık neticesi ise bu vazi· 
yette olan bir adam nasıl olur da tramvaya binmek cesaretinde bu· 
lunabilir? 

Herhalde tramvay içinde abdest bozuıağa kalkışan Aksaraylı 
Naim'in kendisini kurtarmak için Beyoğlu meşhud cürüm hakimine 
söyliyecek bir mazereti olmasa gerektir; umumi adaba riayet etmi
yen l!uçlular hakkında kanunun ta.fin ettiği cezayı mutlaka çeke· 
ccktir. Fakat bize öyle geliyor ki ara sıra cami ve sokak kö§elerine: 
"BURASI EŞEKLERE MAHSUS ABTESANEDlR !,, tarzında 
yazılar yazıldığı gibi bundan sonra galiba tramvayların arka sahan· 
lığına da bir ibret ve ihtar levhası asmak lazım gelecektir. 

- Hiç iyi binici değilmi§ ..• 
- Ama çok iyi koşucu •.• 

racatın bu tarzda artışı tabii olar~k bü-ı 
tün Yugoslavyanm iktisadi vaz:iye
tine yeni bir refah hamlesi getire
cektir. 

Bütün bu izahat ile varmak iste· 
diğimiz netice şudur: Yugoslavya
da bugiin tamamen istikrar bulmuş 
bir hükı'.'ımet v?.rdır. Stoyadinoviç 
hükumeti gerek Skupçinada, gerek 
memleket efkarıumumiyeainde kuv-

Hasan Kumçayı 

vetli bir mevkie maliktir. Bugünkü 
mebuslar meclisinin devresi bittik
ten ıonra yapılacak intihabatta da 
gene bu$tünkü hükumetin kazanaca
ğı ~imdiden temin olunabilir. Bu 
İ!e Yugoııla'\·yanın dostlan için de
rin l:iır memnuniyetle karşılanacak 
birıeydir. 

ASIM US 

bisi. odur; ve o, u~.1 una g6:p 
fakat manasına göre de b 
yüğüdür. 

B. Lansbur!I 

Dünya lktısad ıı _ 
ransı kakktJI' ,. 

Hit1er'ie görıl 
lngiliz' işçi Jid 

ne diyor? 
İngilterenin işçi part~ 

deri B. George Lansbury'~ı 
le görüşmesi A vrupada bilY,.. 
se oldu. ~ 

Alman devlet reisi ile 
set adamının göriişmesi ~ 
toplamak istediği dilnya 1 
, ........ n,. •IAk•ıiRrt'h;o 8-

B. Lansbury Berlinde ,,-0'-. 
yaptığı millakattan balı~ 
ris • Soir,, gazetesine ver 
ta göy le diyor: . ııı 

"B. Hitler'le hakiki bır ti' 
yaptık. Ben ona herşeyi s_dsel 
dim. O da bana fikirlerini 
best anlattı. 

11 "MUnaka.şamız esnasın~ ti 
nıa da iştirak edeceği bir ~l< f 
feransına Almanya gelir J'll~fd 
gibi bir meseleden bahSe 

11 
Hitler de, Rusyanın bulllfl fi 
konferansa Almanya iştir~ 
ye bir §ey söylemedi. 11 

"Dünyayı bugün için~e ı;. 
vaziyetten kurtarmak içın !ı~ıl 
velt bir teşebbüste buıun11 ~ 
nun teşebbüsile bir iktısad 
toplanabilir . ., ııl 

Diğer taraftan, B. ı.,an5tel 
rRyR döner dönmez i!aıe er'lt 
lundu~ beyanatta 13. fiitld l< 
mesindcn. bir dünya iktJc:~iltl 
sının toplanmasrnın nıl1flll<. dt 
neticesine vardığı \·e perıııı _,O 

s'"' zakereleri h:ı.kkında B. Htı f.-, 
J?,'örfüımek ti1,cre ya kında 

deceğini söylemi~tir. :_/, 

,~~ 
Kont Ciano ~ 
Arnavut'ukta .~ 
rüşeceği mese 

D(J. 'ly Te'legraph yazı~ol' 
İtalyan Har:clye naz rı I' 

bu ayın sonunda Amavutl~ 
tir. Ve kral Zogo'nun UÇ 
olacaktır. . (tl'(J Ilı 

Bu ziyaretin sebebı, ~11,1~ 
vaziyetini göriişmektir. aı r·, ~ 
hükümetlnin Arrıwutıu1<t31') 
. ı. ter 
ınşası sahasında gere.. .01 
mini tekemmül ett irnıele ~ ııtıf 
tıklan mevzuubahis oJllcB j9 

Arnavutluk ve 1ta1Yll· t 
sene. müddetle imzaınr!'tır. ~ 
ittıfakla biribirine bsglıtııl~H 
navutluk ceza kanunu. t tt",. 
esasisine müstenittir. "~ 
için İtalyanın verdi/!i tı0.~ 
ya hükumeti tarafın6a.Jl 1 

tedir, 



~i{iü~ce~~ ı ------~==:::;;; 
Küçük Kemalin toprak 
alflnda geçen ilk yıh 
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REFi~az~~M~ 
SEVENG/LJ ~ 1 

Culcll·k7. :--:-~-:=--:7~iiiiiiiiii 
~ta b1 

•• ı.~san ruhunda zelzeleler K ti• 
d~rı b·~d.uyuk ve müthi~ kuvvetler- ıyme 1 
bit Çchı ıt; bununla beraber bugün 
\te ka tedc harikulade bir ~iir olan 
iu i'ı?~aındakini sarsıntılarla cldu
'Öyle~C:· durduran parıltılı mana, 
\tİllı)j 1 acı ama, yarın sadece se-
1-cak~c ~iki de sönük bir hatırn o· 
ten kut. ernek ki zaman, güzellik-

Lı ~Vctlidir. 
ııalıa s • . l ld "ııtları 

8
• ~n. at ıse yıl arı yı ıran, 

'kn v ındırıp alçaltarak nesilleri 
~tı bir c lllC§" alesini istikbale uza
•t, ~a:atlrktır; onun içindir ki san'-
~/nd~n daha kuvvetlidir. 

~ley at~~r Yoklukla çetin bir mü
dtfj Yal gırı§rniş bir adamdır ki he· 
' 8 nt2: kendi zamanında değil, 
... onr k" ""lllacak a 1 zamanlarda da daima 
~~tudc ' ~nutulmıyacak bir varlık 
l1lt t'tıah &;tınncktir; bu arada kibar 
'lielcnrnyıyct ve tevazula örtünüp 
'at'ka l§ olan terbiyeli hodbinlik, 
";t Ve .rın çok defa en sağlam kuv
~t, hcrıta~e menbalanndan biridir; 
~t bin b?&da asla memnun olmıyan 

tek J• ır ıztırap ile hırpalamp üzü. 
'tkat anctlcrini etrafa yaftdıran san· 
~tk ii~~cak istikbale hakim olabil· 
~k bir 

8

1
t Ve cndiıesiyle, gizli veya 

't~!t\Jt, \tHttC:, gurur ve teselli hu!· 
·~tın akıkatte bu, sadece san • 

Sa1ıd''hrninden ibaret de sayıl
~dan ıt ~ Şairden kalan mısralar 
'ıt~tı Vca~ıuı dolaııp sahibinin he· 
~ta l\C\ktssasiyetini asırlardan a- ' 
""' liııtün eder; romancmm eser· 
. ''itler g c C:ğilen başlar, aradan 

h ~.~l§ olsa da, muharririn 
~~ ~ıvetinin v~ vı:ır"tr'°' ı,~ı..: 
~t d avası içine girerek onunla 
t,jttı na~Yup dü§ünürler; musiki· 
ili~ bir ~rncleri yüz yıllardan son· 
\>t~onun eınanın bağrında f eryad, 
~; billtır ~~§lan Üstünde hıçkırık 
'°c iltJatıab·l.1r seste kahkaha olarak 
~~tı-ılltarnb ır; ressam çizgi, boya 
~~lla i t.? v~rdiği engin mana 
lt't 

1
11 Çar:in~n nısbetinde hi.ikmet

~ tlt"'c. mim 1. bulmuştur; heykcl
~t Ctı ar ar ısc tunç ve taşı sihir· 
~ 0la.takaknda itaatli bir küçük 

ACtı av) ullanan ve böylece e
~tı ktürc i'İ·n talihli insandır. 
~ıı.-kC:n bctbahnce.... O, sanatkar
~i~1 1j tcairrı tıdır; zira edebiyat, 
~l'til~r ık sah l' hcykeltraşlık ve 
tııüu.ı: Yalnı: arında zamanı yenen 
~lıt;: 1§ du§.... sahneye çıkınca bu 
ili "il . "'ana ~l b I ilin §ıddct ı:nag u oluyor: 
1lı\ lık~lvj <;arp Ve ıhtiraslarmı, kal· 
~ki\a 1tn dold ıntısı nı, salonu tık-
rı· 'tıd Uran b· 1 . 1t ked ~n Çc)f .. .. ın erce ınsam 
~-~tın Ctıoj, Çis SUrukJiyen O müd-

~ ~aJt•evincinjgıh k~~kahalarım, 1 
~kların &Öılcti • cpsını arkasında 
l~~k altına k~ YUman ve top· 

tır} Çc ılen aktörden ne 

M. Kemal Küçük, Türk sahne· 
sinin kısa mazisi içinde gelip geç· 
miş istidad ve kabiliyetlerin ön sa· 
fmda bulunanlardan biri idi; otuz 
dört yaşında öldü; bu zamanın tam 
yansını sahne üstünde yaşadı; 
mesleğine aid bilgileri frenk dille· 
rindeki kitab ve mecmualardan a· 
dım adım takib ediyor, fırsat bul
dukca Garb memleketlerine gidi· 
yor,~ sanatının cevherini görgü ve 
bilgi ile aydınlatıp parlatıyordu; k~
dife perdenin önüne çıktığı zaman 
şakakları humma ile atan, rolünün 
derisi içine girmiş, "her piyeste baş· 
ka ve yeni,, bir insan olurdu. Mol· 
yer bize onun küçük cüssesi içinde 
bir buyiik sanat kahkahası, Şeks
pir onun de.rin ve keskin manalı 
"=.aı... ..... .:._.ı_ ... ı;: ·~- -~· a~i ) fil"V'l••m • 

]erle aydınlanan bir fikir ve hareket 
çağlayanı olarak göründü; büyük 
muharrirleri en iyi anlıyan ve seyir· 
ciye en iyi anlatan bir sahne adamı 
idi; karşısında haz ve hayranlıkla 
dolup taşardık; işte şimdi geçen se· 
nenin 23 nisanından bu senenin 23 
nisanına kadar tam bir yıl oluyor ki 
Eyüb tepelerindeki servilerin altın
dan Halicin yeşil sularım görmiyen 
gözlerle süzüyor. Mekteb arkada· 
şrrn, dostum, İyi insan , kabiliyet 
ve kudretlerine samimiyetle meftun 
olduğum biiyiik aktör Küçük Ke
malden muztarib gözlerimizin içinde 
bütün canlılığı ve sevimliliğile işlen· 
miş bir halde duran güzel hayalden 
başka ne kaldı? 

İyi ki "Tiyatro,, isimli teknik 
eseri ve "Çınar,, isimli inkılab pi· 
yesini yazıp bırakmış; milli kütüb. 
hanemizin ehemmiyetli kazançların· 
dan sayılması lazım gelen bu iki ki· 
tab aktör M. Kemalin yanında bir 
de muharrir l\1. Kemal olduğunu 
gösteriyor ve elbette muharrir ak. 
törden ziyade yaşıyacaktır. 

Sahne, sen sanatların en nan· 
körüsünl 

()~\lk .. 
ı~..: kutüphane- Musıki dersleri 

·• Ço '- 1 
1ttı1ı1 ~ılıyor Yapllacak ıslahatla Vilayet 
ilttı e de de mefgul olmaya ba,ıadı 

l)· 'Pha ~ir Çocuk Dünkü sayımız.ela okullarda musıki 
t'l"arı~ lle8ıgapılacak ıslahatı için Kültür Bakanlığının ö-
1-tır ltıtru 01

Unda açıı . nemli tedbirler aldığını yazmıştık. 
Jı ~el llıu ltiitu an Çocuk Esır- Kültür Bakanlığı çalışmalarına de. 
lltı~ et- tıı. ... • Phanesindcn bü .. k 

~i ?ıeti -.. ıın edil ·~. yu vam ederken İstanbul vilayeti de bu 
~ 1\ ~h . Ceısillde digı yapılan tet- işle yakından meşgul olmağa ba.:ıla. 
~ttı q;ııı lnuh~ı:uııa§llrnıştrr. Onun mıştır. İlkokullarda musıki derslerine 

tı~ ~tir. ~ kut.tıl>h: Berntıerinde ye. yeni bir önem verilmesi ve bu okullar

lı' içın uru~ ne daha tesis edi- da musıki derslerini verecek öğretmen 
~~~~l'e ( li'aUh~ yapılacak lerin yetiştirilmesi için bazı mühim 

~ lttttu_l) 50oo) lıra tahsisat kararlar alınmıştır. 
il... ~lif :}ı~ bi İstanbul Konservatuvarından bir 
1ı··4<1a ıt..aQe ~ tlala11 . • 
'-~ı "1'ıt.ııı;ı e~ek ib·ı~Çın lnedreseler heyet bu işi üzerine almıştır. 
~~~i da ve li'~t'assa Divanyo- İlkokullarımızdaki öğretmenlere 
~~~~eltt·l'tıed~ae t ıhe kadar olan Halkevlcrinde musıki dersleri öğretile-

··"?l.ı~;- l~tanb 8.tnarnile bu işe cektir. Bu derslerin iiğreti'mesi hak
e ~ik Ul Vilayeti bu i- kında geniş bir program vücuda gcti-

et.rnektedir. rilccektir. 

Tevkifhaneden ı 
kaçanlar 

Dün de sabahtan ak
şama kadar arandılar! 

İstanbul tcvkifhancsinden iki gece 

Garib bir tecelli!. 
lstanbula gelen bir taggarecinin 

başına gelenler 
evvel sabaha karş~ d~mir pannakltğı ke· Pilot Mak Robert birde otomobil kazaslı aflatt 
serek kaçan Tevfık ıle Abdullah zabıta 
memurları tarafıooan yapılan sıkı ara • Şehrimize tayyare ile gelmiş olan bilin bir tekerleği fırlamış, tekerle 
malara rağmen daha ele geçmemişler • İngiliz pilotu' birkaç gün sonra bura- parça parça olmuş, otomobil sürüklen 
dir! ·dan trenle gidecektir. miş fakat, tayyareci Roberl'c gene bi 

Memurlar dün Tevfiğin Muammer is· Bu hadisenin şayanı dikkat tarafı, şey olmamı§tır. 
minde bir metresi olduğunu ve bunun tayyarccinin, uçara]{ geldiği tayyare. Tayyareci bundan sonra, kendisin 
Edirnekapıda oturduğunu tesbit ede - sini, bir sandık içinde Londraya gö. refakat eden bir benzin şirketi memu 
rek c!vde araştırma yapmışlardır. Fakat türmek lizere olmasıdır. rile birlikte bir başka otomobile bin. 
firarilerin buraya uğramadıkları an • , •r miştir. Fakat bu otomobil de nasıls · ayyare .. şimdi, Perapala.s otelin-
la~ılmıştır. ele bulunuyor. az sonra bozulmuş ve bir müddet yo 

Bununla beraber memurlar bulunan üstünde taMirle uğra;şılmıştır. 
izler üzerinde yürümektedirler. Dün 
zabtıaya bir de ihbar yapıldığı söylcni· 
yordu. Memurlar sabahtan akşama ka -
dar birkaç yeri daha aramışlardır. 

Tevkifhanede de tahkikata devam o-
lunmaktadır. O gece nöbetçi bulunan 
gardiyan ve janldarmaların tekrar tek • 
rar ifadeleri alınmakta, mcs'ullerin tes· 
bitine çah§ılmaktadır. Kaçanların, ko
ğuş ve ameliyathane kapılarını açmak 
üzere iki anahtar kullandıkları anlaşıl -
mıştrr. Pencere parmaklrğının örselen -
mesini temin eden testerenin tevkifha -
neye drşarıdan nasıl getirilniği de tah· 
kik olunmaktadır. 

Kaçanların hudut haricine çıkmala· 
rının önüne geçmek üzere, polis ve jan 
darma karakollarından başka, hudut ve 
liman mevkilerine de keyfiyet i§'ar edil
miştir. 

\ Poll• haberleri I 
10 yaşında bir çocuk 

Diin tramvay 
altında kaldı 

Hindistanın Delhi şehrinden lstan-
Tayyareci, Perapalas oteline gelmiş bula gelmiş ve buradan Londraya gi-

hususi bir doktora muayene olmuş, fadecek olan tayynrcci Mak Robert, cv-
kat yarası ehemmiyetsiz olcluğt• için 

vclki akşam Yc.~ilköy istasyonundan sokağa çıkmasında bir mahzur görül-
hareket etmişse de, yanlış manevrası memişlir. Kendisi, ilk i!3 olarak, Yc
neticesinde tayyaresi düşmüş, parça.. şilköydc parçalanan tayyaresinin ba
larunıştır. Fakat iyi bir tali eseri ola. zı aksamını toplayıp otele getirmi~ 
rak tayyareci Robert büyük bir kaza- tir. 
ya uğramamıştır. Yalnız gözünlin üze- Bunlarla blrlikle birkaç giine ka. 
ri sı~Tılmıştır. dar Londraya gitmesi bekleniyor. 

Fakat bu tayyareciyi, kaza kaza Tayyare ile gelmişken, tayyaresi-
üzerine takib ediyordu. Yeşilköydcn nin bakiyesini bir torbaya koyup tren
şehir içine gelirken bindikleri otomo- le seyahat etmek.. Ne garıb tecelli:. 

Halkevi Spor Salonu 
Düll temelatma merasimi yapıldı 

Bina Cümhuriyet Bayramına 
kadar yetişmiş olacak -·--... --x ar . ..,,,-T_ 'V 

Dün saat yarımda Fatihte yine feci .. 
bir tramvay kazası olmuştur: 

Karagümrükte Zincirlikuyu cadde -
sinde oturan Kız Muallim Mektebi ha
demelerinden Sabihanm oğlu 10 yaşın
da Recep Fat:hti:n kalkan bir tramvaya 
asılmış, Şehzadebaşına giderken eli ka· 
yarak kaldırım taşları üzerine düşmüş
tür. 

Çocuğun ba§t ezilmiş, çağırı1an sıh
hi imdat otomobili ile Cerrahpaşa has -
tanesine kd:iırılmıştır. Recep ifade ve
rememektedir. 

Bu da bir taka lmlt! 
Sarıyerde fırın tablakarlığı yapan 

Mehmet Ali dün Rızanın kahvesine git· 
miş, peyke üzerine uzanarak uykuya 
dalmıştır. 

Biraz sonra arkadaşı Salih .kahveye 
girıı\iş, Mehmet Aliyi uyur görünce bir 
şaka akhna gelmiştir. 

Salih büktüğü bir kağıdı yakmış, 
Mehmet' Alinin yüzüne yaklaştırmış -
tır. Bu sırada kağıt birdenbire parla -
mış, Mehmet Alinin yüzünü ve saçla -
rını yakmıştır. 

Mehmet Ali hastaneye kaldırılmış. 

soğuk ~akayı yapan Salih yakalanmış • 
tır. 

Kalb durmasından 
iki ölUm 

Fatihte malmüdürlüğü binasında ya· 
tıp kalkan gece bekçisi Hakkı dün an -
sızın ölmüştür. Hakkının kalp sektesin
lden öldüğü tesbit edilmiştir. 

Bundan başka Galatada Faruğun 
kahvesinde oturan Hüseyin isminde bi· 
risi de Beyoğlu merkezine gitmiş, ken· 
ıdisinin hasta olduğunu söyliyerek has· 
taneye yatırılmasını istemiştir. 

Bu sırada üzerine fenalık gelmiş, 

merkezde düşüp ölmüştür. Bunun da 
hastalığının verem olduğu anlaşılmış -
tır. 

ZEHİRLENDİLER - Usküdarda 
ihsaniyede Çakmakçrlar sokağrnda otu· 
ran Zeynep, krzı Meliha ve Nezihe ile 
oğlu Hayrettin dün yedikleri bir etten 
zehirlenmişler, tedavi altına al:nmışlar· 
dır. Eti satan kasap Mahmut tutulmuş· 
tur. 

SALINCAK ÇARPTI - Balatta 
Tahtaminare caddesinde oturan Fani ı 

ll~ll:eııi Spor ve dil kolları için ya pılccak yeni biııamıı tcnıcli af ılıyor 

Eminönü Halkcvi binasının yanın-ı 
daki arsa belediyeden verilen kırk be§ 
bin lira ile alınmıştır. Bu arsaya yapı· 
lacak olan spor ve konferans salonu
nun dün öğleden sonra saat on altıda 
temeli atılıt>ı§tır. Merasimde Şehir 
meclisi azaları, Halkevi reisi ve aza. 
l::ırı ve Halkcvlerine mensub gençler 
bulunmuslardır. 

Binanın yapılacağı yerin etrafı tah 
ta perdelerle çevrilmiştir. Vali ve be_ 
lediyc reisi yeni binanın memlekete 
ve gençliğe büyük faydalar temin et
mesi dileğinde bulunduktan sonra bir 
mala ile ternele ilk harcı koymuştur. 
Bundan sonra Eminönü Halkevi reisi 
Bay Agah Sırrı Levend de yeni mües-

Ankarada yeni bir fırm 
Ankara belediyesi 24 saatte 100000 

ekmek çıkaracak bir fabrika yaptır
maya karar vermi§t'r. 

sesenin gençliği çatısı altında toph
yacağmı söylemiştir. 

Parti Eminönü kaza reisi Bay Tev
fik, Halkevi reisi de temele harç koy. 
muşlardır. Bundan sonra davetliler 
Halkevi b!nasma geçerek çay ve Jimo. 
natalarla izaz edilmişlerdir. Bina sc-
kiz ayda bitecektir. Bu işi üzerine a
lan mütcahhid binayı Cümhuriyet bay 
ramma yetiştirebileceğini de söylemiş 
tir. 

Elli yedi bin liraya çıkacak olan 
binanın üst katı beş yüz kiı:;i alabile
cek bir konferans salonu. altı da ayni 
büyüklükte spor salonu olncaktır. Bu 
binanın yan tarafında da duş, makyaj 
odaları bulunacaktır. 

Apostolu tehdld 
Galatada bir dükkan sahibi Apostol 

ismindeki delikanlıyı. "Eğer bana pey
nir, ekmek vermezsen, seni döverim!,, 
diye tehditten yakalanan Enver. dün 

isminde bir çocuk Balatta köprü başrn· meşhut suç nöbetçisi birinci cezada 3 
daki salıncakları seyrederken bir salın· gün hapse, 30 lira para cezasına. 5 lira 
cak başına çarparak ehemmiyetli su - da duruşma masrafı ödemeğe mahkum 
rette yaralamıştır. Yaralı çocuk hasta· oldu. 

neye kaldırılmıştır. Suad vapuru l(urtarllamadı 
ÇARKÇI ELBİSESİ GiYEN GENÇ Tckirdağı önlerinde karaya oturan 

- Beşiktaşta oturan Kenan isminde bir Suat vapuru kurtarılamamıştır. Gemi • 
genç dün liman çarkçılarma mahsus bir yi kurtarmak üzere bir tahlisiye vapu
resmi elbiseyi giyerek sokaklarda dola· ru gönderilmi~tir. 

şırken yakalanmıştrr. Be, yUz seyyah geldi 
İSKELEYE YANAŞIRKEN - Ha· General Fon Şötoyben vapurile diın 

Jiç idaresinin 7 numaralı vapuru dün sabah şehrimize beş yüz seyyJh ge1miş, 
Kasımpaşa iskelesine yanaşırken Mus - şehrin muhtelif yerlerini gezmi-;lerdir. 
tafa kaptana ait Çakı ismindeki yel - Seyyahları getiren vapur akşam iizeri 
kenliyc çarparak hasara uğratmıştır. Akdenize gitmiştir. 
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lspangol Hariciye Nazırı diyor ki: 

HükUmet kazanacak! 
Milliyetçiler de, hükiımetçiler de 
uzlaşmak için tavassut istemiyorlar 

Paris, 23 (A.A.) - Le Temps ıa ·l 
zetesine beyanatta bulunan İspanyol 
Hariciye Nazın Alvarez del Vayo, cüm 
huriyet~ilerin galip geleceğinden e in 
bulundueunu ve asi saflarında sıkan is
yanların bu kanaatini teyit ettilini söy
lemiJtir. 

• 
lerin müıkül vaziyette bulunduklarını 
göstermektedir. 

MtLLiYETÇtLER DE TAVASSUT 
iSTEMiYORLAR 

ATATC RK 
Memleketlmlzden 

ayrtlan 

Sovyet elçisini kabul 
ettiler 

Anka.ra, 23 (A.A.) - Atatürk bu. 
gün Sovyct bil)ilk elç.isi Karahan'ı 
kabul buyurmuşlar \'e büyük elçi ken
dilerine vedanamesini bizzat takdim 
etmiştir. 

Bu kabulde Hariciye Vekili doktor 
i\'ras da hazır bulunuyordu. 

Memleketin en mü
kemmel sergisi 
(V.!tyanı 1 incide) görmek ve iJtifade için tekrar gezmek 

ettiği alika için kordiplomatik'e teıck· liı!mdır. tntibıım tudur: Bu sergi şim
kür etmek benim için bir zevktir. Bu diyek.ıdar Tiirkiyede görülmemi§ bir dere 
açılan sercinin memlekette kömUr is • cede muvaffak olmuştur. Baıta görgü • 
tihlakini ve kömür yakan aletlerin ve lü iktısat Vekili Celil Bayu olmak üıe· 
makinelerin kullanılmasını artıracaiını re bu ıergiyi kuranlara kartı taldir ve 
kuvvetle ümit ediyoruz. minnet hiıleri duymaktayım . ., 

"Şimdi müıaadeniı:le aerciyi açıyo • Burada ihtfuılarını naklettiiim zat• 
rum.,. lardan baıka, bveç ve Sovyet elçileri, 

Baıvekilin nutkundan ıonra serciyi birçok meb'uılanmız ve !ncifü crupla· 
ziyaret baıladı. rı mümessilleri de ıerıi hakkındıki ih-

tlk aalonda B. Münir Hayri tarafın· tiuılarını ve takdir duY&ularını bilhu
dan yapılmıı olan AtatUrk'ün bir ma· sa ifade etmiılcrdir. 
dalyonu vardı. Salon aerciye ittirak e· PROFESÖR AFET SERGİYİ Zi· 
den milletlerin armaları ile ıüılenmiıti. Y ARET ETTİ 
Ortada ilk maden amelcal olan Eti hey. Profesör Af et de ıcrıi evine ıelerck 

ASiLERtN ZEHİRLİ GAZ KULLAN 
MALARINDAN KORKULUYOR 

Delvayo, demiıtir ki: 
"Vaziyet o kadar ümitsizdir ki Fran

ko kuvvetlerinin neticeden nevmit o -
larak zehirli gaz kullanmalarından kor
kulmaktadır. 

Londra, 23 (A.A.) - Daily Mail 
gaıcteıi :B. Randolph Churehill ile Ge
neral Franko arasında yapılan bir mU
likatı neıretmcktedir. 

Rci:;icümhur B. Karahan'ı nezdle
rinde bir saat kadar alıkoynıu§lardır. 

General Franko hiçbir tavassutu ka- fllllııllll_,_,._._... .. .,ıı_.._,~------
bul etmiyeceiini bi»dirmiıtir. Edl d dU I 

B. Churchill, bu beyanatın milliyet· rne e n yapı an 

kelleri ilı:erinde büyük bir Eti manıalı Y•· kömür ve kömür yakan vısıt,Jar serci· 
pılmıttı. Elektrik tertibatı ile, mancal ıini cezmişlerdir. Sırıidcn ayrılırlarken 
yanar ıibi ıörUnUyordu ve hafif bir profesör Afet iktıaat Vek!leti mliıtetı· 
buhar neırcdiyoıldu. · rı B. Faik Kurto&luna ıercide ıöııdüiU 

perverlcrin bir tava&.sutu _kabule ~madc Türk kuşu töreni 
oldukları hakkındakı şayıalara nıhayet 

AStLER MtlŞKtlL VAZİYETTE 

Madrit, 23 (A.A.) - Toledo cep -
heainde Cümhuriyet topçuları Toledo -
nun askeri merkezlerini tahribe devam 
etmektedirler. Şehrin asi kuvvetleri ta
rafından kısmen tahliye eldllmeıini, asi-

verdiğini ilave etmektedir. 

UZLAŞMA İMKANI YOK 

"Churchill tarafından yapılan ta -
vaasut te}(lifi Avrupanın, ispanyanın 

vaziyetine vikıf olmadığını göıtermek· 
tedir. Anlaıma imkanı mevcut değildir.,, 

Balkanlardaki 
siyasi faaliyet 

Biitün Avrupayı meşgul ediyor 

Romada ve Bükreşte neler konuşuldu? 
Varf}Ov~ 23 (A.A.) - Kurjer Po-1AVUSTURYA ÇEKOSLOVAKYA iLE 

ranni gaz.et.esi, hariciye nazın, B. Bec- BiRLEŞMEK iSTiYOR, FAKAT .. 
k"in Bükre§ scyah!ti dolayıaile yazdı

... ğt""bir "makalede ezcümle diyor ki: 
Paris. 23 (A.A.) - Vencdik görü§

meleri hararetli tefsirata aebeb olmak. 

tadır. Mevcut kanaate göre, göril§tne

lerin eeu mevzuunu Avuıturyanın Çe· 

koelova.kya ile yaklaşma. için tam ha

reket aerbeıtiai istemeıi teşkil etmek. 

tedir. 

Londra, 23 - Neva Chronicle diyor 
kl: 

B. MU110lini, bu görüşmeler esna.

ınnda, B. Şuenig'e bir Avusturya. - Çe

koalova.kya yakla§lllaemın tehlikeleri
ni bildirml§tir. 

Edirne, 23 (Hususi) - Bugün 
23 Nisan bayramı, şehirdeki diğer 
törenlerden ba§ka. Türkku§u azala
rının büyük gösterilcrilc kutlandı. 

Türkkuşu gösterileri merasimine 
istiklal marşile başlandı. 

Bundan sonra on bir tayyarcmiz 
birden havalanarak büyük hava 
gösterilerine başlamı§lar ve arada 
planörlerin uçuş tecrübeleri de ya· 
pılmı§tır. Uçuşlar bir saat sürmÜf· 
tür. 

Bu sırada Vecihi ile birlikte ha
valanan Bayan Yıldızın para§iitle 
atlayışı halk arasında görülmedik bir 
heyecan doğurmuş ve Yıldız yere 
indikten sonra dakikalarca omuzlar 
üzerinde taşmmııtır. 

Bayan Yıldızı genç para§Ütçü 
Ccmalcddinin çift paraşütle atlayııı 
takib etmiş ve halkın coşkun heye· 
can ve takdir hislerile karıılanmış· 
tır. Bundan aonrn &yen Mııicl• Ri • 
rik ve daha bazı bayanlar uçmuş· 
tur. 

Tören saat 1 7 de sona emıiı ve 
Almanyadan yeni gelen tayyarcle· 
rimiz saat 16,30 da lstanbula yol. 
lanmışlardır. 

Tahsin Uzer Ankarada 
Ankara, 23 (Hususi) - Umumi 

müfettiş Tahsin Uzer bugün Ankaraya 
gelmiştir. Tahsin Uzer bir müddet §eh 
rimizde kalacak ve hükumet erkanile 
görüşecektir. 

B. Beck'in bu eeyahati, Avnıpanm 
cenubu prki mmtakumd& mühim hA 
dieelerin belirmeye ba§ladığı bir za. 
manda vukua geliyor. Balkanlar fil
hakika çok faal bir aiyaaet tutmuttur. 
Bulgu • Yuplav anlatmuı, Yugoı. 
lavya - ltalya pakt.J, hazırlanmakta bu
lunan KüçUk Akdeniz paktı. Roman· 
yanın Bulgaristan ve İtalyaya yaldat
ma temayülleri ve nihayet Yugoelav .. 
Macar münaaebetlerinin normalletme. 
ıi meeeleeinin ciddf IUl'ette mtızlkere 
edilmekte bulunmuı, bUtlln bunlar 
Balkanlarda ve Tuna havzumda kuv
vetlerin milnetehetl-erinde derin ve e-

hemmiyetli değieiklikler vücuda getir- çoc u K BAYRAM ı 
mekten hali kalmryacalrttt'. Polonya, 
bu inki t·fı büyük bir dikkat ve eempa-

ti ne takib etmektedir. Anka rada bii)1iik t eza hii rat la kutlandı 
BALKANLARDAKi V AZ/YET 

GôRtlŞtlLtlYOR 

Milano, 23 (A.A.) - Gueteler, 
Şuşnig - Muesolini görüşmelerinin u. 
ıun sürmesinden, iki devlet adamının 
Avuaturya ·İtalya milnasebeUerini ve 
ayni zamanda merkezi Avrupa. ·ve Bal· 
kanlardaki umumt vaziyeti inceden in· 
ceye tetkik ettikleri neticesini çıkar
maktadır. 

RESMi TEBLIG NEŞROLUNDU 

Roma, 23 (Huswıi) - B. Mussolini 
ile B. Şuşnig arasındaki konU§lllalann 
sonunda neşredilen bir remnt tebliğde 
bu müzakere!erde iki memleket ara. 
sında gerek kendilerile, gerek. iki mem 
leketin wğer devletlerle olan mUJıaae_ 
betleri etrafında fikir mutabıkmda 
bulundukları bildirilmektedir. 

Resmi tebliğde A \'Usforya . İtalya 
muahcdelerinin Macaristan ile tam bir 
anlaşma halinde tatbik edildiği de i§a
ret edilmektedir. 

ROMANY ANIN LEHiSTAN iN 
TAVASSUTUNU iSTEMiŞ 

Bil kreş, 23 (A.A.) - Polonya - Ro
manya mlizakereleri eenasmda Roman
yarun Çekoslovakya ile Polonya ara. 
sındaki müeJtülatın hale.si husu8Unda 
ısrar ettiği Ye P..omen - Macar mnnasc
batmdaki gerginliğin iza.leai hususun
da da Polonyanın tavassutunu rica et· 
tifi söylenmektedir. tki mcmleke mU
tekai)il doetluklarmm tarslninl karar. 

KOçUkler sevinçli gUnlerlnl neşe ile geçlr
dller, bOyUklerlne t aztmlerlnl s undular 

Ankara, 23 (Telefonla) - Çocuk 
Bayramı buıün şehrimizde bütün diğer 
yıllara nazaran daha 5ok parlak oldu. 
Binlerce yavru Ulus meydanında ve A
tatürk Anıtı etrafında toplanarak bü -
yük ıünü kutluladılar. 

Törene baılangıç ıaati olarak tcs -
bit o1ilmi~ olan 10,30 da batta dört as
keri bando olduğu halde okullara men
sup talebelerle izciler anrt etrafında ken
dilerine ıösterilen yerlerde mevki almış 
bulunuyorlardı. 

Saat tam 10,30 da dört bandonun ve 
bütün meydanı dolduran binlerce yav -
runun ittirakiyle söylenen istiklal ve 
çocuk marılarile törene baılanmıı ve 
aruta Esirceme kurumu genel mer -
kezi adına muhteıem bir çelenk kon -
mu~tur. 

Kurum ıencl baıkanı Kırklareli say· 
lavı Fuat Umay, bütün yurdun sevgili 
çocuklarına hitaben bir nutuk söylemiş 
ve bı·nu Kültür Bakanlığı adına Ba -
kanlık genel müfettişi doktor Halil Fik
ret ile Ü!r yavrunun söyledikleri çok can
lı nutuklar takip etmiştir. 

Öğleden sonra mini mini yavrular 
şehrin ana yollannt takiben ve halkın 
alk19la.rı araaında Çankayadaki kö~ke 
gitmişler ve burada profesör Bayan 

Köşkün kabul salonlarında ve bah
çesinde kendilerine şeker ve §ekerle. 
meler ikram edilen mini minilerle Ba
yan Afet yakından alakadar olmuş ve 
kendileriyle ayrı ayrı görüerrtüşlerdir. 
Profesör Af et, çocuklara bugünün ma
nasını sormuş ve aldığı cevaplardan 
çok memnun olmu~tur. 

Oradan Büyük Erkanıharbiye baf
kanı Mareşal Fevzi Çakmağın köşkü-! 
ne giden küçükler lstanbulda bulun
mak~ olan Mareşalin Bayanına say. 
gılarını sunduktan sonra B~vekil 18-
rnet lnönünün köşklerine gelmitler
dir. 

Köşklerinin kapısı önünde refikast 
ve çocukları ile birlikte minimini mi. 
safirlerini ka?'§ıhyan Baırvekil kendi
sine saygı ve sevgilerini bildiren yav. 
rulara en içten ka.r§ılıklarda bulunmuş 
ve kendilerine şeker dağıtmıştır. Ço. 
cuklar Başbakanın köşkUnde bir mUd
dct dinlendikten sonra Kamutay baş
kanı Abdillhallk Rendamn k~kUne 

gitmişler ve burada da ayni suretle 
sıcak sevgi ile karşılaşmışlar ve ikram 
görmüşlerdir. Büyüklerimize karşı 

gösterrlik'<'ri saygı ve bığhl:k tezahü. 
»atından sonra alay Çocuk sarayına 

Baıvekil bmet İnönü ıercinin her intinm ve mükemmeliyetten dolayı tak
tarafını ayrı ayn ıezdiler, allkahların dir ve tebriklerini bildirdikten ıonr• 
izahlarını dinliyerek, tethlr edilen alet memleketin büyük iıtifadeler bekledi • 
ve vasıtalar hakkında malOmat aldılar. ğini ve serıi hakkında teknlıyenlerlll 

Baıvekil tktıaat Vekili B. Celll Ba· daha ziyade aalihiyetle mütalca beyall 
yar'a aerclnin ötretici mahiyetini it• • edeceklerini iıaret etmiılerdir. 
ret ettikten ıonra serci umumi kitibi SERGiDEN AYRILIRKEN 
B. Suat Şakir'e, maarif ldareai ile te • Baıvekilimiz ıergi evinden ıaat ıf 
mas edilerek, mekteplilerin serıiyi ıör- da, halkın alkıtları arısında ayrılmıt • 
mesinin teminini emrettiler. lardır. Baıvekil, ayrılııları ııııaaıtl~ 

iki saat süren tetkikten sonra davet- tktaat Vekilimizi ve meıai arkadatl•JP"" 
liler büfede ağırlandılar. Büfenin kapı· tebrik ve kendilerine teıekkür ettilef· , 
1iındaki karıılıklı iki masada san'atkir Serıi bir ay müddetle açık buluıı' 
Müfide tarafından yapılmıJ iki karika· caktır. , 
tür vardı. Bunlarda eski mang-.ıl hayatı Gelecek cumarteai akpmı ıerıl 1 

uf ak kuklalarla karikatürize edi\iyor ve vinde bUyük bir balo verilteektir. _-' 
maden kömürleri araaından B. Celll SERGiYt Z1Y ARET EDECEK~ 
Bayar ıörünüyordu ... Son derecede mu- Ankıra, 23 (A.A.) - Ser&i ufll"ı 
vaffak olmuı olan bu kompozisyonlar kitipliğinden: ,!., 
uzun ıergi ıeıintisinden sonra davet • ı. - Kömür ıercisini rahatça •'.-._.. ..... 
lilere büyük neı'e mevzuu oldu. bestçe gezebilmelerine imkln ., 
BAY AN 1SMET tNöNU VE VEKtt,. ve huıuıt iıahat verecek tekııi•1 
LERtMtZtN SERGt 1NTiBALARI bilhassa her ıtand batında haısr 

Davetliler istirahat ederlerken biri • durabilmek için aergiyi talebesiy~~ 
birlerine hep serı~inin muvaffakıyetin· ret edecek mekteplerin en apfı , 
den ve ıUzclliğirlden bıhıediyorlardt. evvel ıerci umuml kltipliiine \ 
Bu arada Baıvekıl ıımet lnonunun uı ... ı. veya yazı ıu: uıu ......... ~ ........ 1--• 
terem refikaları ile Vekillerimizden in· 2. - Ve bUtUn mekteplerin 
tibalarını rica ettim. Bana ıerıinin mu· etmeleri büyilk Baıvekil tarafınd,.. 
vaff akıyctini tebarüz ettiren ıu ıö:ı:leri buyurulmuJ olduğu, ,.. 
lütfettiler. 3. - Vil1yetlerden halk gruP11:.:J 

Bayan hmet İnönü ıöyle dedi: kılı tüccar ırupları tarahndarı ~J 
"Çok istifadeli bir ıergi. Tertibinde cak ziyaretlerden de arzu buyd 

büyük muvaffakıyet göıterilmifo Birçok takdirde ayni müllhaza ile h• 
defalar ziyaret etmek lazım. Evlerimiz· dilmemiz lüzumu arzolunur. 
de kömürden daha genig mik· 
yasta istifade etmek için güzel 
aletler var. Bundan ba~ka çok öğretici 
yol gösterici bir kıymett~ir ... 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek
reteri B. Şükrü Kaya ihtisasları ıöyle 
ifade etti : 

''Serıi Celil Bayar'ın bilıili ve me • 
todlu sahşmasının güzel ve muvaffak 
bir eseri:!ir. Şimrliye kadar yapılan ıer
ıiler içerisinde güzellik ve teknik ta • 
mamlığı itibarile Türk milletinin yük • 
ıek idealine yaklapn ve yakııan milli 
bir eıerdir denilebilir.,, 

Maliye Vekil B. Fuat Ağralı ıerıi 
hakkında1'i fikirlerini ıu sözlerle ifade 
etti : 

''Sergi Celil Bayar'ın iyi ıörüt ve 
düşünüşünün muvaffak bir eseridir. Bu 
güzel eaer için harcanan para ve emek 
memlekete öğünmeğe değer bir varlık 
kazandırmııtır. Bu ıercimiz örnek ol • 
mak va11flarını taıımaktadır. Burada • 
ki inkiıaf, yurdun namzet oldufu meı· 
ut istikbalin kuvvetli bir garantiıidir ... 

lkt11at Vekilimiz B. Celil Bayar da 
serıi hakkında ıöyle dedi: 

"Ben miltalea beyanma kendimi H· 

llhiyetli saymıyorum. Fakat eter mut· 
laka bir •ey söylemem lazımsı diyecek
lerim ıudur: 

"Bu, Cümhuriyet Hükumetinin kur· 
duğu ilk beynelmilel serıidir. 

Atatürk inkılabı ideali ve büyük Baı
vekilin verdiği vazife karımnda bu an· 
cık itinalı bir batlanğıçtır. Sırf bu ba • 
kımdan bu itte çalııan arkadatlarım tcı· 
vike layıktırlar aanıyorum. 

"Mekteplerimizin, vilayetler halkı • 
mızın gelip sergiyi ziyaret etmeleri fay· 
dalıdır. Kendilerini davet ediyorum. 
Noksan cihetleri ıörmüı olanların bizi 
tenvir ve ikaz etmelerini bilhassa rica 
e~erim . ., 

Gümrük ve İnhisarlar Vekil B. Ali 
Rana da, !ergi hakkındaki ihtiıularmı 
şöyle anlattı: 

"Sergi hakkında şimdi yalnız intiba-

Bir kadın eri' 
oldu! .. 

Fakat aon zamana 
hlll kadın k11af 

ıezlyormut 

Brükıcl, 23 (A.A.) - Bel~ 
Jet ıampiyonu Mlle. Elvir~ ..,_. 
yne'nin iki ıene evvel cinSJY~ 
tirerek bir ameliyat neticet, 
olduğu bildirilmektedri. J(elt 
ismini almııtır. 1 

Elvira ıon beı sene zarfdl 
kanın itiraz kabul etmez ı•ıP 
GörünUıte kadına pek aı 
n&men ıimdiye kadar kiıntl 
siyetinden §Uphe ctmemlttl· f'I. 

Bununla beraber ameıi'f''"'1, 
erkek elbiseleri giymeie .~~~ 
cak yarıılara iftirak ettı'' 
dın kıyafetine ıiriyordu .. esi 

Şampiyonun sırrı, emıuY' 
tarafından yapılan tahki~t 
meydana çıkmııtır. ~ 

Elvira bu t&hkikattırı 
erkekliği kabul etmek ıP 
kalmıttır. 

Vindsor 

yat mUeaeesesinden ~ 
mentary., ismindeki ld 

1
, 

sını ve kitabın Dilk • 
edici ibareleri muhte:, 
layı bir itiraz nette 
mittir. 

Mileueee bu ricaY' 
takdirde, Dukanın "' 
caat ederek zem da'..,ı 



- - - ~ ------ - - -- - -· - ::__ 

• 

• 
" 6 - !\."URUN 24 NiSAN 1937 

' 
Gülhane parkından seyyahlar geçerke11 •• 

Yeşil C~hennem 
VAZAN:(AHIDE OSMAN 

"Ta Valiye kadar çıkar, 
seni şikiyet ederim!,, 

knitde kU .. 

Kırlangıçlara bayıhrım; çünkü bir 
" yuva,, yı onlar kadar anlatacak 

hiç bir mahluk yoktur 

~
in k çuk birer bagajla ''Ye-

Utıi apısından içeri girdiğimiz 
ı de " · re ., enı bir hayata ba.şla-

llis~ldu~ınuzu biliyorduk. 
tııııııın n . gU~u idi. Kırlangıçlar 
Çiıı gidi Uıerı~de yuvalarını yap-ı 
ki h P gelıyorlar ve kanad ses 

ıı ad ~r. k 
duYlıl ' eı.cı ulaklarımızın di-
trdote~:ordu. 

•· l\ırıan· 
ıu bir Yugıçlara bayılırım, dedi: 

u bi va inşasının ne deme' 
'I. hiç bi ıe Onlardan daha iyi anla
"'llktor r mahluk yoktur! 

rı ı eıı~va.tıa, henUz daha bagaj. 
ti ruı de b' ınıZden bile bırakmadan, 

1 
teı dır .. saniye göz göze geldik: 

Cevad ~ söylUyordu. Ve dok-
18? Oldu ~ıl birdenbire saran ya. 
ilk ıö gtıınuz bu dekorun içeri-

' 't\_ ı Olarn1 .. 
<:.Vet <1JI. • 

t •· diye k · h ne g ib onuştu; bır yuva ... 
·~~Yd~ kelime! .. 
1~ de a~~VVel, böyle bir hissin 
1 ar:ı .. t 1 dakikada nereden gel-

~.. ~ ırrn d .. 
"Yiın? .. a tgımızı hemen itiraf 
~ta·~ ~nkü ikimiz de hastay

llde. .• Bi e tki senedenberi harb ic:e-
~rılaı·dr YUvndan ve etrafımm:la
~ orıu d~n ?aha ziyade ölümii ve 
~ rı Yir:~nmeğe mecburduk. 

~ 0tutn 1 Yaşını henüz bi-
a~ha ~n s·r~oklarının bir ke. 

~ ı,.i~iıı b~~~a karşı karşıya gelebil
~~ır 'lldı n ıervetıerini bırakmı

~ k Ukları bir ya.cı Acaba bu end· _"'\ .. 
~~ k 1ınde hissediyor muy-

~llıı~\ a1ar va k' 
~b rl:"\}- r ı, daha on sekiz ya-
~ılıl 41!~ l"iı~;:. fır1atıldığım zaman ts
~~ bır tn ın arasında katettiğim 
ııı. ... \ oıatn esafenin hiçbir vakit far-
""lla .., ıtrnıştıın s 

l'il~~!u e Yeni b' · .. adece, uyku ara-
~, l)}U h t ır ruya içerisinde yü-

~l~ ıt hır k~ Irlıyorum. Etrafımdan 
~ldııı abalık akıp gidiyordu· 

h. et ı bir ' n~ l'atında d'" geceydi; fakat başı-
~! l'i.' 8lingU onen bu yıldız dediğim 
~ ._ g0ruy0 ,., uçlarındaki parıltılar 
ij r.ad •tını ~ 

~·tı ~r tnUtJıİ e kalabalık .. Sonra 
lıa~ 1Yor?. § velveleli boru sesle

(fkaten 
'> ~~916 SOnb Y~tnıl Yaşımı düşünür

' ~ar isu~ a.rı~da Yeşil otele iki 
~ti h· llditnde ~~ ıçin geldiğimiz za-

lasCdenıı uoy]e bir bahar taze.. 

S 
Yorduın. Benimle beraber 

a'" l gık s . . .. , l!' ervısımız 
~ t oıı C101tto 
~ tt~ 1~1 bu~:uz. Paz.artesJ günleri 
lp 'aat lt rchan,31 an Ytrınlye kadar ga• 
~ 'rlııııltıı ten Hı ndc, Cumartesi günleri 

ıııı, oıc\ı llrı lltııı:ı ku.dar lAlell Tnyyare 
' ita ~C\ılaııın Cla.lre Uç numarada 
~ ~°Ctıtc ~ı '11er, ıı.ı )'edI kupon muka-

t~~~ıı re '-t..1ı1tıarı 
~~~ıı.ı ı1I t.nl'al doktorumuz. da bu 
o: '1ıı trt 9 • ; cuma 

111 
btrikUr1p kendisine 

'> <1e >.rtı 2 ıı.~ ltesı, satı, perşembe 
~thtıı~tllıtıa ~kaarayda, Millet cacı

>ı.ı ~ ltl{u de ~ Ilı.il karşımıdnkt mtJo 
~'l'tııı da d'ı klannıza bakacııkur 
S bıtı~ 'llıh·~o7ıorıanmız da oku
r~ 'ltlttpı 0lctorı.ını~ ne hAı:ır bulunmak• 
'llttarı lııtı1t1tı ı. Fabrettın oııımen 

ti ite bııı1111~81 ı:tlnıe~add sinde 127 numa· 
llıı~ 1{8.ta1t u~ &tbt ıınat H ile 20 ar11-
ı~:rıı.~ 

11 
ör ~a.h <loktor Necatı Pak· 

~r ., 01tu,,,.aıı vcı cu rnucııye caddesi 1-2 
e 11 ~"cı.ıı, tno. ~· 1 r,lt flınıı ., .. n ert aynl eaaı. 

il eı"hıl ıt ~davtıer~ıı dtııtertnc bakacal.· 
l!'t~ ~l'tıı 'llaııda ;:ı Yapacaklardır. 
~l"ıııı rııu;~l\rtııııa.nı!'ktaD tramvay cad-

.\ •ullllet !: 01tuY\ı da. sUnnetc;t Eır.ı•ı 
~l"l'ı~ eııec k cuıanmn:nı çocuk 
~ a~2 "lcta e tır. 

Ilı. ııu tyf> 
"tr'°'tt tıı. ?\1ırı 'lla.r~ trtev lCczancst Y8• 
ll!ııı ~ tıııj k ~ 1ı !{ llUnnetç;t ve sıhhat 
•ıı tt lılt'bı 1 '

111Yonıa "-1lt:N doktorunun 
)I~ rı te.ıu. ncıa "c ı-ı bcbennı yedi ku· 

1 
nı r '><ıctı llboneı rl 

lııı~l'I ~ ltıarı c mlz.e en eh. 
~~ıı~ llt rıı.~~ktır. llın ııUnnct ameli· 
~ te ~ıı..-

ı~~t rııura .. "llıt d 
~it lt'ltıoıı ~t lldOktor, dişçi ve sUn· 

tl' lıııdıı.ıı erken KURUN'un 
Ye'lı tane götürmek 

yaşıyan her~eyde, dokunduğum zaman 
birer birer kopacak çürümUş et parça, 
!arından daha başka hiç bireey yoktu. 

Metrdotel: 

Yeni dans 
Amerıkada y asak 

mı eddecek? 

iki giin evvel yeni bir dans mo
dasının çıktığını ve artistlerin perde 
arkasında değil, sahnede, seyırcı
lerin gözleri önünde musıkı hare
ketlcrile soyunacaklarını haber ver
miştik. 

Yeni dans Amerikada biiyük bir 
dedikodu koparmıştır. işe ahlak 
zabıtası müdahale etmiş ''e yeni 
dansın sahnede tatbikinden evvel 
hakimler önünde bir provasının ya
pılmasını ileri siirrnüşlerdir. Şimdi 
1 2 mayısta böyle bir prova yapıla
cak ve müsaade provadan sonra ve
rilecektir. 

Diğer taraf tan ayni dans lngilte
rede hiç de gayri ahlaki sayılmamış
tır. Bilakis bir sanat eseri telakki 
edilmiş ve dansa mi.isaade olunmuş
tur. Resimde ıtördüğünüz Tos Vins 
"Kırmıir, parlak ve mavi., adlı 
bu cins yeni bir revüde görülmek
tedir. 

- Evet, diye devam etti; kırlan

gıçlara. bayılırım. Belki de a<;tada bir 
otel işletiyorsam kırlangıçları daha 
serbest seyredebilmek içindir. Daha 
sonra, bir yuva dedim: doğrudur. Çün 
kü evlenmemiş erkekler, ancak kırlan
gıçların b ir yuva inşasmda kendilerine 
teselli bulacaklardır!. 

Metrdotel, bu nisan gününde da. 
ha ba<ıka neler söyledi? .. Onları dai
ma hatırlamak istiyorum. Çünkü bu 
hikayenin boyunca. kırlan~ıçların yu

. valarmı daima düşiineceğim. 

Yeşil otel, hentir. en biiyiik ı::üküne
ti içindeydi. Garsonların etrafımızda 

gelip gitme~ine ve kap·ların açılıp ka
panmasına rağmen. adeta hiç bir şe
yin hareket etmediğini görüyorduk. 
Belki de bu. rüz~arsır. yaprakların bir 
yaz ortasında olduğu kadar sinik ve 
hareketsiz durmalarından ileri geli
yordu. Fakat herhalde bütün tabıat 
ve Yeşil otel, bizim için bir duvara 
a."ılmış bir resimden daha farksız de
ğildi. 

Bütiln bunlar arasında doktor Ce
vadı bir kere daha hatırladığım zaman 
1915 yaz ve kışını düşıinmeğe mecbur 
kalıyorum: 

Ayni seneyi Halepte sarı tifodan 
hasta geçirdiğimiz günler ikimizin de 
talilerini birleştirmek istiyen garib 
bir kanadın daima üzerimizde uçtuğu
nu hissediyorduk. Bu belirsiz kanad, 
bizim hiç bir vakit farkında olmadı
ğımtz bir şekilde bütün yaş farkımızı 
u11 .ıe:ınnı"\! uır nırn. 11ıraKara.K .:ıu-

şüncelerimizde bizi birleştiriyordu. A
ramızdaki yirmi sent-lik mesafenin ya
vaş yavaş kapandığını duyduğumuz 

günler 1915 yaz ve kışına tesadüf e
den günlerdir. Doktor Cevadın 1914 
senesinin baş tarafında bana karşı bir 
koz olarak kullanmak istediği bu yaş 
farkı, bir gün atesle birdenbire yUz.
yü7,e geldiğimiz 1.aman derhal ini\'er
mişti.Tıpkı, biribirine yapışık kayalar
daki sular gibi. hayat içerisindeki bü
tün tecrübelerimizin, silB.h karşısında 
ayni hizayı aldığını görmüştük. 

(Devamı uar) 
----

* \ .:.em'c mUcndele ccnılyctınln yıllık 
kongresi ynnn EUbba odasında yapılacak 
tır. 

* Fenerler hJarcslnln satın alınması mu 
ka\·el<'si Maliye vekili Fuat Ağraıı ile idare 
nln Ankaradakl murahhasları arasında im 
zalanmıştır. 

• Jnglliz nrmaları lokomotif ve nıotör 
fabrikaları kurmak i<:in hlikCımctım!z nezdln 
de teşebbUslcrdc bulunmaktadırlar. 

• lnglllere bu seneki l'lfyon rekoltemizi 
topyekOn aımağa talip olmuştur. 

* Ttirklye - Suriye hudut komisyonu 
bu seme Adanada toplanarak lhll!Mı mesc 
leleri tetkik edecektir. 

ııı Maliye ,·ekfllctl firarilerden kalan emlA 
kin gbçmenlr.rle halktan laUycnlcre ııatılabl 
lecP.t,lnl blldirml~tlr. 

ııı GUmrtlklere tcrkedllcn kıymetsiz eşya 
bundan sonra luıbul f'dilmlyecektır . 

• Mersin gUmrllk başmUdUrlUğU IAğvedil 
ml§tlr. 

* Evl<'ncccklerln reşit olup olmadıkları 
1341, 1926 tarihlerinde tahrir kayıtlarında 
ay vo gUn yazılı ise ono. göre, yazılı der;tlse 
doğdukları ar.neyi hesaba katmıynrak yaşla 
rı hesnp olunarak, doğrluklRrı srnenln her 
hangi munvyen bir bir ayında doıtduklnrını 
iddia edenlC'r de bu lddlalnrını mahkeme ka 
rarlle tevsik etmek suretlle tesblt olunacak 
tır. 

• Roma radyosu evvelki gece Ferit Alınla 

Cemal Reşldln parçalarından c;:~lmıııtır. 

• Llyonda mukayeseli hukuk enııtıtUsU dl 

Radyo Müsaba <a K uponu 
1 

-54-
ısım : 

Adr es: 

Alman seyyahlar a antika diye bazı şeyler satma:r 
sırasmda yakalanan Menahlm hakkmda, parkta \'O 

Adliyede, suç UstUne suç işlemekten ceza '\"~ 
tevk if müzekker esi kesUcUI 

Dün sahalı Güllıane parkında 't" 

sonra da ınüddeiuıımmilik kapı~ııı
da geçen iki hadi-enin, dii'ıı a' ~arıı • 
ıne§lıut suç kanununa giire cluru~nıa.-ı 
) apılmı~tır. 

l\lc~lıut ııuç niilıctçisi hirinci l'e· 
za.!a yapılan hu ıluruı;ıııaıla. dm aı·ı 
)erine iılii-tu~a İı-ıııinılP hir arap gel 
mişti, ıla\ a ı•dılen) erine ıle, ~Jenahiııı 
isnıindt> ~eııç lıir ınuse' ı getirilmi§ti. 
)lmtafa. hu l\l<'nalıiınin kC'ndi;ine 
ıııc:lıııt sıı< ıniiclrle.iunıuınil iğin in ka
pı ı ününde ÜHliiğiinü iddia edi)or 
du 

Bu, .Menahim aleyhindeki ikin 
ci da' acıdır. Bu da, a., Güllıane par 
kmılaki hiicli enin. tahkikatı yapılır· 
ken, :Mustafa alııt olarak dinlenil
diktf'n eonr;ı. ortaya !;ıkmıstır ! 

Dam ~eklinde ayni yere gelen 
ilk haıli~e neılir? Bu 1\l eıılıim, ';Ge 
neral fon Ştüher,, Yapurile İstanhula 
gf'len Alınan seyyahlar. ıniizeleri 
gezmek iizere Gülhane parkından 
geçerlerken, onların yanı ıra yürii -
) or, antika <liye pullar, kartpostallar, 

heledh e tal'nıatnaıne. inrle et:'nehi ~ev 
rnlılar·a hu rnretle •· arkıntılık .• tde1;. 
lerP para ı •ı•za•ı ) azılı ohlıı~ıınu. ken
ıli inin de ~lenalıiıııi giitiirUp hnk 
kmıla zahıt tuttuğunu iiylecli. 

G ii Ilı ane parkmılaki ... ;;, ıııep• hu 
poli~ ;'\akiden ha~ka .. Ha~an pa;a ko-

~ 1 1 ı· . rwg:ıııı a olurtı) onun ..• r 1) f'n yeını~-

çi Alı metle tıe)) ar ~atıcı Süleyman 
Emin. polis Nf'ıliın: Alemdar mn
kezinin lıeledi)e zalııtası oılasıııdal i 
poli~f' tekme atmaya •'e;kiden., tı>r· 
ciiınırnlık etti~ini (i) li) en İbrahim 
Alırnı>l; miirldciumurnilik kapı ıncla
ki -ih meye de :;\lit.a<l Cemal isminde!· 
14 ya.,.mda çorııkla tehli~at müha~iri 
Reşid \'e Hukuk miiha~iri İbrahim 
şahit olarak dinlendiler. 

Biitiin hu ~ahitlil..ln. aşağı yu · 
karı lıep alc) hteydi. lki poli.-le diğer 
hazı ~ahitler ara-ındaki hir, iki nokta
dan ınühayin if aıleler üzerine. bun · 
lar yiizle§lirildiler. 

Sf'Fini ) iikselterek, yerinden fır 
in arak, el Ye kol ' 'e bacak harekıot
tdriyle olan bitenin na ıl olduğuna 

11ıııııııı11111ııııııı1111ııııııı11111ıı 1111ııııır1ıııııııu111ıııııı11111ıımıı111111 11111ııı111111ııııı1111ııııııı11110ıııı1ttıttııı111"""ııı"ııı1tı"""'llnı 

Çocuk bayramında dava 
dinlemeğe gelen çocuk! 

Şahidlerden 14 yatında Mithat Cema) çocuk, yemınsız dinleni
lirken, reis Sadeddin, kendisine sordu: 

- Senin bu çocuk bayramı giinünde adliye dairesinde ne t§ın 
vardı? Ne an yordun burada? 

- Birkaç dava dinliyeyim, diye geldim... Ve bu davada .;ahid 
oJ.ı.....,., ılgk: 
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muhtelif dm letdere ait havrakların 
bir arada rr. imleri, piri~çten de
' e, çanak. çöınle.k, çakı. ha~ton, ter 
hilı w:saire har.ı feyler atmak isteğiy. 
le, ısrarlı lıir takip yapı)ormn~. 
Muı•tafn. lıu lıali gidip polis 2086 
numarııh aki:c lıahn ,·crnıi~. O 
gt>lip '1\leııalıinıi tııtannra cla.':\fenalıiııı 
"'heni lıii) lı· ne diye giitiiriiyorı-un? 
ta , ali~ c kaılar ı;ıkar, seni şikayet 
cflcrinı !,, ) ollu siizleri ııı iiteakip. po
füc Ö\ iip R) ıııı~. ~led. .. e:r.de de 
tekme alnı•~· 1ıldin) a giire ! 

Kcıııli i. pofüc ii, lip sa) mnılığı 
gilıi. tckıııe ,ıe utıııaılığmı. 1\l mtnf a
ya da kötli hir ey i.iyleınediğini id
dia ederek. iiyle deqmı etti: 

- Poli , rulı al ız mal qatıyor, 
rli)e lıaııa her zaman ol,hı~u gihi :rno 
knrıı§ r.cza ke ehilinli. Ben de hu 
parayı 'erİrtlirıı. Zaten, 300 kunı§ 
'eriyor , .,. atı la zarım ~ıkarclıktım 
ısonra 100 kıırn~ kar eılip. geçiııiyo -
ruz! Hullıııki, poli •. heni , akaınrlan 
tutln• ite kııka g(itiirciii. • Tf'km,.,·i 
atan da lıeıı değilim, odur! lıakı· 
nız hil<'klr·rime, lıaenklarımn .. Dü,·
ıııek ,..., a mıdır? 

l'oliı., 'urııındı;;rıu ;;, Jiverek "' . . 
rei~in ikinci hir j tizahına \,arşı da. 

rektörü pro:esör Larnbcrd iki konferans ver 
mek Uzcre bugün Kahireden §ehrlmize gele 
cektlr • 

• lzmlrdc inşa edl'C'cck şchlr halinin proje 
müsabakasında blrlnclllı',i şehrimiz mimarla 
rından Zeki Sayarın projeııl kaz:ınmıştır. 

• Mıı.hııul vermiyen araziler gibi haııarata 
uğrayan ağaçlı araziler de vergi vcrmiyecek 
tir. 

* Romada toplanan Parlrunentolar birliği 

konferansına iştirak cdC'n NAzım Toray §eh 
rlmize dönmllştUr. 

• İngiliz bUyUk eh;lainln mlııafirl olarak 
şehrimize gelen Yugoslıw prensi Domtdo 
yann ak§amki ckııprcsle ko.rıellc beraber 
Ankaraya gidecek ve iki, Uç gün orada kala 
caktır. 

• Maliye vckAlcti mUfcttl§ICrlne muamele 
\'erglslnln gtınırtlklcre ircaı takdirinde hasıl 
olacak vnziycU tetkik ettlrm<'lttcdlr. 

• Beynelmllcl tf{'arct odasının §ehrlmlze 
gelecek reis ve erktmını karşl'lamak üzere 
hazırlıklar yapılmaktadır. 

• HUkOmet, bcledl~·cntn getlrcce~I otobüs 
lerl gUmrllk rcsmlndt'n mnııf tuttu~ iı;ln 
bUtçc:Je mevcut 300.0(10 lira tnh~l,atıa oto 
bUslcr hemen bu yazdan itibaren geUrUlmlye 
ba§lanacaktır. 

anlatmaga çalı~an n dilinde rekakPt 
bulunduğu için meramını anlatmak· 
ta pek zorluk ç~ken Mcnalıim. bütün 
falıitleri teker teker olduğu gihi, top
tan da reddetti! '·bunlar., di\'ord ıı 
"hana (;arez lıesliyen pofü N~kinin 
le§' ikiyle aleyhimde ağız birliği .. di
yorlar!,, 

~Hiıldf!iumtııni ımıa' ini Chey<l. 
ka' len \'e filen poli·e hakart"tten l'e· 
za kanmıuıı 266 rncr Ye J\hıstaf aYa 

t"Önııekten ıle 482 ind madcleleri~e 
uygun ceza 1 te~inde bulundu. 

)lenahim, ''heııinı artık ef'y]iw~ 
cek lıir :ıeyiın kalınaclı. Kanun~a .ne 
laznn a. onu yapınız!.. Dedi. 

Hey t. pofüe kaden ''e filen ha· 
karetten 1 ay hapic, 30 lira para re
za ı; Muctafaya ih"nıekten 3 gün ha
pi , ] lira para rezacı kararlaftır

dr 'e suı;Jarın hirle~me:-i kaidPı:inrı>· 
topycktın 32 glin lıapi • :n lira pa· 
ra cezacı kestirıli. Duruşmada delil 
ikaınr i nıacrafı olarak da 12 lirarlan 
tenzileıı 6 liranın lenahimdeır alm 
mac:mı hu kararına kattı! 

Ve 3005 nuınarah kanunun rn ün
cü maclc1e ine göre ele. Memıhim. 
hemen te,·kif edilerek, nün ~ecl"yi 
tevkiflıanede geçireli! 

• Belediyede top'anacak bir komisyon hş 
senelik imar pl!.runı mmtakalar Uzerlne a:;t 

rncal{tır. 

• Zlncirllkuyu mezarıı:ı Uç ıımt!a aynla 
caktır. 

• DUn ııchrlmlze gelen ekııpres lspartd:u 
lede blrde~bire önttne çıkan 11 mandayı c;:t~ 

noml§Ur. 
• Aakcrl fl'n memurları \•e mUbend!sler 

hakkmdald 1976 numaralı kanunda taı:.ııat 

yapılacak Ur. 
• lzmirden lınflıyarak memleketin muh 

telif yerlerinde tel!la!ne karar \•erilen ec-(;Uk 
ha,·a depolan hakkında alAkad&rlum tek 
11! yapmatan lc;ln 30 nisan 1937 t.ıtr!hlne kn 
dar lktlaat vckAletl to.rn.fmdan \'erilmiş olan 
mühlet 15 mayı!l3 kadar temdit edilmiştir. 

Sfnemada kavga 
Sirkecide "Azeri.. ıinemaaında- film 

seyrederken, sarhoşlukla etrafındııkiler
le kavga çıkaran Zeki; kavga ettiği Yu
suf ve Ccbbı.rla birlikte dün pcliı"'e "d
liyeye getirilmişler, meşhut suç müd -
dciumumiliğine verilm:§lerdir. 
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Limba - Abajuru Nasll S lP (()) 
Yapllır?. /~ Askeri lise le ri 

Mekteblerimizde 
resim - iş dersle

rinde talebeye 
neler öğretililjor? 

Yeni programın hedefi: 
Tal ebeyi herhangibir mevzu üzerinde kendi müşahede ve 
tasvirlerini basit alet ve malzemelerle ifade y e allştırmakl 

Kültür Bakanlığı ilkokullar için 
yeni bir müfredat programı vücu
de getirdi. Bu müfredat programı 
926 danberi memleketimizin her 
sahasında yapılan değişmeler ve 
yenilikler göz önünde bulunduru. 
larak sıraya kondu. Ayni zaman
da Bakanlık tarafından beş yıl müd 
detle tatbik edilmek üzere bütün 
okullara gönderildi. 

Programın beş yıllık olmasında
ki bu sebeb iki bakımdan tetkik e· 
dilerek anlaşılabilir. 

Birincisi; bu yıldan itibaren 
tatbik edilmeğe başlanan program, 
beş yıl sonunda memleketimizin 
muhtelif sahalarında yapılacak ye
nilildere göre ileride tadilat yapıl· 
masım mümkün kılacak; ikincisi 
de programın tatbikinde görülecek 
müşkülatları gidermek, onları ta· 
lebeye daha kolay bir şekilde öğret· 
mek ve kavratmak için tedbirler al· 
mak ... 

İşte ilk tedrisat müfredatını vü
cude getirmek üzere toplanan ko· 
misyon bu esa3lan dikkate almış ve 
ona göre çalışmıştır. Müfredatta 
dersler etrafında bazı mühim yeni • 
likler de yapılmıştır. Geçen yazı · 
mızda okuyucularımıza bunun en 
mühimi olan aile bilgisi dersinin ilk 
okullarda nasıl yapıldığım bizzat 
tetkik ederek gördüklerimizi yaz· 
mıştık. Bugün de gene başka bir 
okulda resim, el işi ve tabiat bilgisi 
derslerini takib ettik. 

* * • 
Yeni yapılmış tam teşkilatlı bir 

ilkokul binası. Karagümrük 27 in
ci ilkokul. Muhitin hemen bütün 
çocuklarını alan ve çifte tedrisat ya. 
pan bir okul. Fakat Karagümrük 
İstanbul semtlerinin nisbeten daha 
fakiri olduğu için buraya devam e· 
den çocukların anne, babaları fabri
ka ve imalathanelerde işçi olarak 
çalışıyor. 

Okulun kapısından içeriye gir
diğim zaman ilk olarak gözüme bir 
çiçek bahçesi ilişti. Bu bahçe mini 
mini yavruların vücude getirdikleri 
çiçeklerle bezenmiş. Kısa bir mer· 
diveni çıktıktan sonra muntazam 
bir salona giriyoruz. Sağda ve sol
daki dolaplar hayvanat ve hayat bil
gisi derslerinde talebeye gösterilecek 
kuş ve hayvanlarla dolu 1 Diğer ta· 
rafta da büyük bir Akvoryom. 

Okul baş öğretmen muavini Ba· 
yan Nezihe beni karşıladı. Kendi-

Talebe so/ra hazırlıyor 

• • \ • • • .. 't ' • 

Yazan: 

Hasan Bedreltin 
OLGE~~ 

sine ricalamm anlattrm. Beraber· 
ce yürüdük. Kısa bir merdivenden 
sonra bir sınıf önünde durduk. Bu
rası okulun dördüncü sınıflarından 
biri idi. İçeriye girdiğimiz zaman 
çocukların bütün gözleri bize doğru 
çevrilmiş bulunuyordu. 

- Günaydın çocuklar! 
- Günaydın öğretmen l 

Resim - ı, dersinde 

Sınıfta büyük bir sükut var; yal
nız eller çalışıyor. Sınıf öğretmeni 
talebenin arasında dolaşıyor, onla
rın yaptıkları işleri kontrol ediyor. 
Masalara baktığım zaman ben de 
anlamakta gecikmedim: Burada 
resim • iş dersi yapılıyordu. 

Talebelerin ellerinde muntazam 
surette kesilmiş karton parçaları. 
Bunların üzerinde sulu boya ile tez· 
yinat vücude getiriliyordu. Mini· 
mini yavruların sulu boya resimle
rini diizgün ve kusursuz yapmak 
için büyük bir dikkatle çalıştıkları 
yüzlerine bakıldığı zaman derhal 
anlaşılıyor. 

Çocuklardan birinin yanma yak-
laştım. 

- Senin adın ne küçük? 
- Meziyeti 
- Ne yapıyorsun böyle? 
Elindeki kat kat olmuş bir kar· 

Talebe rc.~m • i§ rl.crsi>ule 

\ J\.1ta. ... ............ ---

tonu bana doğru uzattı: 
- Lamba abajuru yapıyorum. 

- Peki, bunu nasıl yapıyorsun? 
Anlatmağa başladı: 
- Evvela karton parçalarını her 

birini ayni boyda kestim. Sonra 
bunların Üzerlerini birer birer sulu 
boya ile boyadım. Ondan sonm da 
kearlarından işte gördüğünüz şe· 
kilde diktim; abajur oldu. 

Abajuru açtı. Ne giizel bir a· 
bajurl 

- Abajurdan baçka ne işler yap
tınız bakayım? 

Biraz durdu, sonra saymağa 
başladı: 

- Kağıddan kesmeler, dikme
ler, ağaçtan, sandık tahtasından o· 
yuncak, Örgüler, tabak altlıkları 
yaptık. lşte bir de kitab cildi. 

Dedi ve elinde tuttuğu cildlen· 
miş bir kitabı bam1 gösterdi. 

• * • .. .. ... . .. . . . . 
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]eri birleştirilmiş 1 Eski şekilde ayrı 
ayrı olarak okutulan bu ders şimdi 
iş ismi altında toplanmıştır. 

Resim . iş dersi Türkçe, musiki 
gibi birer ifade dersi haline gelmiş
tir. Birinci devrede hayat bilgisi 
dersinden, ikinci devrede bütün 
ders mevzularından alınarak yapıl· 
maktadır. 

Bu dersin hedefleri; talebeyi her 
hangi bir mevzu üzerinde yaptıkları 
miişahedelerini ve tasvirlerini basit 
alet ve malzemelerle ifadeye alıştır
mak, temsil kudretlerini inkişaf 
ettirmek, eşya ve tabiattaki şeyleri 
görmeğe, bulmağa teşvik etmek ve 
sanat değeri olan eşyalarla kötüleri 
biribirinden tefrik edebilmek kudre
tini kazandırmaktır. 

$ * * 
Okulun bir başka sınıfı. Burada 

da tabiat bilgisi dersi yapılıyor. içe· 
riye girdiğim zaman orta yerde bü· 
yük bir masa, bu masanın etrafını 
dolduran çocuklar öğretmenin yap· 
tığı bir tecrübeyi dikkatle takib e
diyorlardı. 

Masada bir kova var. fcinde 
tahta parçaları yiizüyor; diğe; ta· 
rafta bir surahi; üzerinde pişmiş 
yumurta. Öğre ')'lenin derste imbi
sat eden cisimlerle meşgul olduğu 
göze çarpıyor. Masada harnretli 
bir calısma var. T alcbe dersi tec
rüb~ il~ kolayca kavrıyor ... 

l)iğcr bir sınıf... Burada tabiat 
bilgisi, eşya dersi okunuyor. Öğ
retmen bir elektrik pilini işletmekle 
meşgul. .. 

Yavaşça kapıdnn ayrıldım. Dışa
rı çıktım. Baş öğretmen dersten 
inmişti. Beni karşıladı. Okulun 
büyiik salonunda beraber yüriime
ğe başladık. Duvarlarda büyük iti 
na ile yazılmış el gazeteleri asılı .. 
Diğer tarafta büyük bir yazı tahta
sı. Burada giindclik gazetelerden 
kesilmiş parçalar birer rabtiye ile 
tutturulmuş. 

Baş öğretmen izahat verdi: 
- Bütün gazeteleri alıyoruz. 

Bunun içinde bulunan, çocukların 
dcrslerile alak.:ıdar parçaları keserek 
buraya yapıştırıyoruz. Çocuklar 
burada hem gündelik hadisatı takib 

(Soıııı: 8 inci say'f<Ula) 

spor bayramı 
' Merasimden evvel askeı·i liselerden t:J 

talebe A tatiirk abidesine çelenk }loY 

Askeri lise miisabakal.arımia birincilere kupa verilirken 

Asl:eri liscle~n arasında bir müddet-
tenberi devam eden spor müsabakalarının 

nihayetlenmesi dolayısile dün Taksim 
stadında büyük bir merasimle galiplerin 
madalyaları ve diplomaları tevzi edil -
miştir. 

Merasimclc Orgeneral Fahrettin, Kor 
general Salih ve büyük rütbeli kara ve 
deniz zabitanı hazır bulunmuşlardır. 

Saat 14,30 da Kuleli, Maltepe, De • 
niz lisesi ve deniz gediklisinden müte -
şekkil 1500 kişilik büyük bir kafile ön· 
terinde bando olduğu halde Cümhuriyet 
abidesine çelenk koyduktan sonra Tak
sim stadyomuna gitmişlerdir. 

Merasimin ikinci kısmr, Maltepe as
keri lisesi direktörü albay Adilin bir se· 
• .... --· .t ...... J'4 ... wı .. ~ • .ı 1&.;f"'h,.-1. Ot'V.&. """"•a.1.a.1.uıı 

tstikliil marşile sporcuları!\ 
resmi takip etmiştir. 

Bundan sonra hendbolde 1' 
olan Kuleli takımı ile askeri 

1 

teli ti arasında bir 
müsabakası yapılmış ve bU r:t 
şılaşmayı 15-6 Kuleli takı~ 
mrştır. r 

Askeri liseler bir sene r:a;. 
tıklan müsabakaları Kuleli 

1 

reş, boks. atletizm, bendb01•
11 

ve futbol birinciliklerini kar:a 
nenin şampiyonu olmuştur. 

db 1 "e Boks, atletizm, hen ° rııt 
holde Deniz lisesi. güreş '/C &ı1 
Maltepe lisesi ikinci olmu§la;~ 

Müstakbel koruyucuların • 
LG.~a ıut. J W• .,., -:ı•-· • •'""' ....... •. İ t• 
stadr dolduran binlerce kıŞ rt 

· bU s\l takdırle karşılanmış ve . fi°'. 
~asim şimdiye kadar hiçbır : ı:ı 
nizasyonununun başaraınaclı~, 

• tv• 
muvaffakıyetle neticelenmıŞ 

Askeri lise sporcuları Taksimden geçiyorlar 

Güneş - Beşiktaş 
Yarın Şeref Stadında karşılaşıY0' 

Jilt1'1l1' 
ler almaktadırlar. Futbo tılı~ Yarın Milli Küme maçları için Be • 

;ıiktaş - Güneş takımları Şeref stadın· 

da karşılaşacaklar .. 
Bir hafta evvel yapılan Fenerbah • 

çe -:- Galatasaray maçı kadar enteressan 
olan bu karşılaşma Milli Küme maçla · 
rında vaziyetlerinin aşağı yukarı yekdi· 
ğcrine benzemesi bakımından da hu -
susi bir ehemmiyet taşımaktadır. 

Son zamanlarda Güneş ve Beşiktaş 
takımları iki defa karşılaştılar. Lik maç 
lann1a yapılan ilk karşılaşmayı 2-1 
Güneş kazanmıştı. ikinci karşılaıma 
dostluk kupasının final maçıdır ki bu da 
1-1 beraberlikle neticelenmişti. 

Yalnız lstanbulda adedi dö:-dü aşmı· 
yan kuvvetli klüplerimi::den ikisi olan 
Beşiktaş ve Güneş takımlarının son al
~ıkları neticeleri nazan dikkate alırsak, 
şu vaziyet meydana çıkar: 

Bu ıdört kuvvetli takımımız, en ümit 
edilen maçlarda çok muvaffak· " ·tsiz hir 
oyun çıkarmakta ve h:ç bek!enilmiyen 
zamanlarda da parlak ve verimli netice· 

manlarda anz olan bu h9'1er 
·ce 

maçların verecekleri neti bl1' 
daimi bir tereddüt nokta~erı'' 
dır. Nitekim geçen hafta çı~• 
Galatasaray takımlarının O~ 

k . .. . yıırı· 1 ahen sız ve enerJısız o ir ı 

Beşiktaş takımlarının iı·ıt11'ir'' 
mağlUbiyetleri buna tıarır: 

dir. ·l~ 
. 111d 

Halen Beşikta~ın iki i1'' 
· b b r·· G.. ·n °' ı bır era er ıgı, un~~· \·aı:i>'~ı 

yeti vardır. Bu nazı \cttv' 
sile Güneş ve Beşiktaş ıa (Ilı 

• aı:il 
ki maçı kazanmak içın . o') 

. etırı 
ret sarfetmek mecbur'.Y .. eli 111 
kü iki takım için de uçıırı 11et 
biyet Milli Kümedeki "aı: el' 

1 ası 
saslı bir surette sarsı ın 

. trı'ç 
Binaenaleyh, yarınlcı i , 

kuvvetli rakibin sarfedccdi ıJı 
ji ortaya heyecanlı <1C ıc"' 
çıkaracakur. 



liapisanede piyes 
Yazan adam 

ildi i.f:l d . ~. . t. b r e ıgı cınage ı gazmış ve 
o.kt~ ~ser şehrin en meşhur 

ısı tarafından oynanmıştır 
o 

lıJı . tUrıu .
1 

Mahpuslar arasında yükse" 
ş6hretlerl imre ndirecek res
sam ve kAşlfler de çıkı ~1 or 

· .. cı. 

h1w
10tntU t .. ~ 1 n. 

11di) ~ lcırıııı. 
. erıcı . 

iı ih~·. dıyc 
bık 'Yar a

•rı1c. 
Se11 • 

1 •çık g" 
•ı . oz 

f rı, decı· 
'ılı •çılc ,,, .. ı . 

"oz 
1.... Ct Zlıırıı b' 
•Pı.1, r 

St Çtkc. 

' 
11 

dilen iht~.Vat fcı: 
'il tdcn 

l'iltıyor ' 
latı Ve 

ı .Vordun .. 
Şitrıdi d oy 
, .. c ha. 

ltırlerini 
dcvalll 

~ . e. 

~ra ··--~~et z dilene~ _ ... ~~~--
tc tcv·ı · k' h ) Ct, boyn 1 c trnkan kalmadığmı rağbet gortT.ÜJ, ve ımyagere ayli ser-

oılıııu tutt unu b~kerek hapishane- vet temin etmiıti. 
'·'!le u. Fılhakika daha çok 

ilıtt., de entereesan felsefe HAPiSHANEDE "MALİYE lŞLERt,, 
b tttt l eden ıiirler yazmağa de
~p· 

~tlcrd 
liir defil c }'aJıyan insanlann 

O\d >lıdıtı' hiktye, hıtt1 roman 
lı 12~ d •rı .. 'Ve bunlardı muvaf. 
il h~1 a foriUnıUttür. 
td' ardan bU .. • 

ilrtıiy Y\ik bır kısmı as-
Pııa, '-or. Fakat onlan V99Jmk-

. \1 "'ndf " -
\\. ltiyetin can sılontısrru fide. 

111 . in ağırlığını unutmuı 
tiher 

Pıı ' ha • h ld.' Olaıı pıı •nelerinden birinde 
1ab1 ~!l~~ıkalı Dad'ı ele alalım. 

ane dr bı'r t · 'd' ~ Ye dU . czyınatçı ı ı. 
1 •ıkı1<f §tUkten sonra bir mi.id 

oııa 1• Son ti • hapish r~ mahpuslardan 

01-~'ği tckı~~enı~ dıvarlarını gil· 
•k bi ettı. Bunun neti. 

Ctld· tçolc .. 
ı. guzeı nıkıılar mey-

llrı •• • 
l !l itki 

b,d 11llıaaına ~~n, bir tuval, fırça 
. o kad lllusaade ettiler. 

. den :r gUzeı resimler yaptı ki 
, ., •tıları Lo ' 

, c Yİ:ikaeıc . ndrada teıhir 

Hapishanede para yapanlardan biri 
de meıhur Franıız bangeri Zuko'dur. 
Bu adam bazı para oyunlan dolayısile 
müteaddid ıeneler hapse mahkum ol-
muıtu. 

Fakat hapiıhaneye girer girmez, he
men faaliyete giriıerek bir piyango ter
tib etti. 

Bunu gardiyanlardan birini kendi 
fikrine uydurabilmek, ve bankaaırun 

kitiplerinden birinin yardımını temin 
etmek 11uretile yapabilmişti. 

İJ yürüyordu!. O kadar ki, banger 
Zuko günde 50 İngiliz lirası kadar ka
zanıyor ve bütün bu itleri hapishanede· 
ki hücreıinden görüyordu. 

Fakat hileli işin meydana çıkması gi
bi, bu da nihayet keıfedildi. Gerek ken
disi, gerek bu işe kanıtırdığı katipleri 
muhakeme. edildi. 

Ve banger Zuko, bir daha mahkum 
oldu. Baıka bir hapishaneye kaldırıldı. 
Zuko, bu yeni hapishanede, o derece göz 
altında bulunuyordu ki, artık o gibi iş
leri yapmağa ne cesaret ne de fırsat 

buldu. 

r hahcttefıyatlara satıldı Mil
~ ~tıı.rı n hayrete ds:i§üyor • 
ttlt ~ !?lthl>lt 

0 
kada.r ileri gidiyor • 

r ıç· ı lan' tk 
llldc y a inn karanlık HAPiSHANEDE YAZI LAN Pi YES 

ord8trtatJt.a.~Ptıfı bu tablolan en 
~ il. atnıki ile bir ayarda 

d, ha 
ll'a Pi•hanCıd • '•1 icat hapiah e ıken hayli para 

a lltaip 
1 

•neden çıkmak ken 
t~tr>t o tnarnııtır. 

l!a"i lOOQ INcttlz LlRASI 
' t' •h:ıı .. 

U "'lCcfe 
§ hı...._ Para k 

atı._ ~*:Y d .. . ızanmak çok 

Hapishaenede bir tiyatro eseri ya
zıldığı da görülmüı ~:.ir . 

Bunu yazan bir İtalyan mahpusudur. 
Guido Kasali ismindeki bu mahpus, 

adam öldürdüğü için hapse atılmııtı. 
Ve hapishanesinde yattığı müddetçe 
kendi cinayetini piyes halinde yazdı. 

•ıı,. b bılca1t1 egjldir. Fakat bir 
ç ' illt 1 oı tıı bad•ıllıtndan ~n Per La Kıpinet, 

Neticede bu eser, drşanya, tiyatro 
rejisörlerine gönderi14i. Beğenildi. Sa~ 

tın alınarak Eleonora Duse isimli me~-
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Hay;atımızı kimlere 
borçluyuz?.· 

iyi aydınlanmamış odalarımızın sinirlerimize kadar tesir 
edeceğini hiç dUşUodUnUz mU ?. 

Yüzlerce mütehassıs, gece gündüz, yalnız 
biz insanların sıhhatini düşünerek 

temizliği giyeceklerimizin ucuzluk ve 
etrafında çalışıyorlar .. 

r Laboratuvarlarında çalışan beyaz 
gömlekli fen adamlarına ne kadar 
borçlu olduğumuzu hi~ aklınıza ge· 
tiriyor musunuz? Doğrusu bu a 
damları yakından görünceye kadar 
böyle bir§eyi hiç düşünmemiştim. 
Günden giine sahasınr genişleten 
fen yalnız çelik, kömür, gemi İn· 
şası gibi büyük sanayie değil. yedi
ğimiz akide §ekerine kadar el uzat
mı§tır. Hayatın her cephesinde te· 
mas etmediği yer artık kalmadı gi
bi birşey ... 

Mütehassıslar.hiç ümid edilmi
yen yeni §eyler Üzerinde me§gul o· 
luyorlar. Şimdi uğraştıkları ıeyler
den biri de kazalara, sinir rahatsız· 
lı~larma sebeb olan yanlış tenvir 
usullerinin düzeltilmesidir. Garib 
ve meraklı istatistiklerin alıp yürü
düğü Amerikada hesab edildiği gi
bi yanlış tenviratın doğurduğu za
rar, iyi tenvirat için Iazımgelen te
sisatın masrafından çok fazladır. 

Ara§tırmalar en çok gıda mese· 
leleri üzerinde oluyor. Yüzlerce 
mütehassıs gece gündüz insanların 
yiyeceği şeylerin saf ve temiz ola
rak midelerine inmesi yollannı dü
şünüyorlar. Bunların gayeleri ay. 
ni zamanda yiyecek fiatlarmın her 
keseye uygun olmasını da temin et· 
mektir. Son zamanlara kadar yiye 
cek şeylerin bozulmadan muhafaza 
edilmesi mihaniki bir mesele zanne· 

bur aktris tarafından oynandı. 

iıapishanelerde mahpuılardan bazı
ları eski kötü huylarında devamla gay
rimeıru yollardan para kazanmakta de· 
vam ediyor, yakalanıp yeniden mahkum 
oluyor; bazıları da hallerini ıslah ede
rek cemiyete yarıyacak §eyler ortaya 
koymakla. adeta işledikleri suçlardan 
kendilerini tebriye etmeğe, affedilme
ğe çalışıyorlar. 

İşte f enalarından bir tanesi daha: 

Adamın biri Mançesterde hapsedil
mişti. Bu adamın resim kabiliyeti kuv
vetli idi. Mahpusiyet müddetıni bitirip 
de serbest bırakıldığı zaman sahte bir 
takım beş liralık İngiliz banknotlarının 
piyasaya çıkanlmı§ okluğu görüldü. 

Sonra anlaşıldı ki, bu adam hapis
hanede iken kalpazanlık yapmıı. "•:icu
da getirdiği sahte paralan saklamış ve 
serbest bırakıldığı :zaman tedavüle çı

karmıştır. 

Fakat akabinde tekrar hapishaneye 
girmesi ve orada bu defa uzun bir müd
d et kalması münasib görülmü~tür. Bu I 
da uslanması için yerinde bir hareketti. 

dildiğinden muvaffakiyetli bir SU• r insan çok, gıda azdı. Oralarda zi. 
rette ba§_arılmamıştı. yan olan bu fazla yiyeceğin r...3sıl 

Son zamanlara kadar hiç bir bozulmadan getirtileceğini kimse 
kimse gıdamızın çoklarının canlı ol- halledemiyordu. 
duğunu ve korunması için canlı bir Evvela etleri antiseptik mayilere 
surette muhafaza edilmesi lazım gel. daldırmak suretile muhafaza etmcği 
eliğini de dü§Ünmemişti. dü§ündükleri halde muvaffak ola· 

Hardy isminde bir fen adamı, madılar. 
etrafmdaki bilgin muavinlerile bera· Yirmi senelik bir uğraşmadan 
her uzun uzadıya uğraştıktan sonra sonra bu iki adam tam muvaffak 
"Biyoloji mühendisliği,. denilen c.!dukları bir sırada başka bir açık
meııleği ortaya çıkarmıştı. Alimler göz, bunların bulduğu C3ası tamam· 
şimdi bu adamın gösterdiği yoldan layarak Harison ile l\fort'un iflasla
giderek "gıda muhafazası,, nın in- rına sebeb olmuştu. 
ce taraflarını bulmağa, karışıll dü- Harisonun mezar taşındaki son 
ğümlerini çözmeğe çabalıyorlar. cümle şudur: 

Hangi hayvanın pastırması iyi "Biri eker, öbürü biçer!,, 
olur. Gevrek et nasıl elde edilir} Zaten dehanın da mükafatı bu 
Yumuşak mevyeler dondurulabilir değil midir} 
mi} Taze levrek balıklarının taze
likleri ne kadar zaman muhafaza e· 
dilebilir} 

· Cambridge'deki laboratuvarların 
dondurucu soğukluğu içinde soğuk 
hava ile yiyecek maddelerin nasıl 
muhafaza edilebileceği aranıyor. Sı. 
fırdan aıağı derecelerde Kutub ka
ıifleri gibi kürklebe bürünmÜ§ alim· 
ler dinlenmeden çalışıyorlar. 

Sühunet derecesi inanılmıyacak 
derecede sabit bir surette tutuluyor. 
Bir derecenin yüzde biri bütün tecrü 
heleri alt üst edeceğinden derhal 
yanan kırmızı oirlaml:>a en ufak bir 
değişikliği haber vermektedir. • 

Etin gevrekliği, hayvan kesildik
ten sonra vücudünde vaki olan bir 
takım kimyevi hadiseler ile alakadar 
olduğundan bu yolda yapılan araş· 
tırmalar yakın zamanda lezzetsiz e 
ti ortadan kaldıracaktır. 

ZAMANIMIZIN EN MOHlM 
KEŞFi 

Mihaniki bir surette soğutma u
sulünün bulunması zamanımızın en 
büyük keşiflerinden biridir. Soğuk 
hava dolapları, yjyecek maddelerin 
dünyanın dört bir tarafından bozul
madan gelebilmeşini temin ettiği ~i
bi insanları da mevsimlerin istibda
dından kurtardı. Soğutma usulünü 
ortaya koyan Harison ve Mort İs· 
mindeki iki adamın başından geçen· 
leri bel~i duymamışsınızdır. 

On sekizinci asrın ortasına doğ
ru Ingilizler tehlikeli olduğu kadar 
da garib olan bir vaziyetle karşıla§· 
mıştı. 

Avustralya ve Yeni Zelandda 
insan az. yiyecek maddeler çok ol
duğu halde Britanya adalarında 

iNSAN GlBl TENEFFÜS EDEN 
BİR MEYVE 

Kent şehrinde tıpkı bir gemi 
ambarı gibi yapılmış olan bir labo· 
ratuvarda alma nakliyatının Okya
nuslar üzerinde nasıl yapılacağı tec· 
rijbe ediliyor. 

Yalnız bu meyveden birkaç sene 
evvel Avustralya tüccarları 250,000 
lngiliz lirası zarar etmişlerdi. Bu 
tecrübe laboratuvarındaki havanın 
soğukluğu, tıpkı Av ustralyadan in. 
giltereye gelirken yolda maruz ka 
lınacak tebeddüllcr gibi tanzim edil
mek suretile elmalar ve diğer mey
ve üzerindeki tesirler mütehassıslar 
tarafından tetkik olunuyor. Tıpkı 
bir hastanın hararet derecesini ölçer 
gibi her saatte bir ambarın soğuklu-

. ğunu bulurlar. Buradaki tecrübe
ler gemilerde tatbik edilerek me.}"''e 
nakliyatı son derecede emniyetli bir 
şekle sokulmuştur. 

Elma çok garib bir meyvedir; 
bir insan gibi teneffüs eder ve tıpkı 
onun gibi havasızlıktan boğulur. 

Alimler oksijenin meyveleri öl. 
dürdüğünü, karbon dioksidin • ga
zozları fıslatan gaz . ise bu ken~aı~ 
ermeyi yavaşlattırdığını buldular. 
C 02 denilen karbon dioksidi fazla 
bir surette ihtiva eden hnva ile dolu 
bir kutuda saklanan elmaların taze
liklerini 1 2 ay muhafaza ettiği görül
di.i. Yakın zamanda ayni şey ar . 
mutlarda tatbik edilecek ,.e bu usul 
taammiim edecektir. 

~~ ııı "'ı' 'Pkı Ytıkanda adı 
llltta hapı, ıtetindeydi. 
th... ÇtJ hanclerd • 
a;"lıtt ·d· ''ll'ıaıar e ma :ıpus1ann 
..... ~. " ıı,._ ına ın" -. .,.h · '"ele le uaaade edilir 
~ ını1cl •zan t ~ 1 l>ltıet rı bır.ıc ç an da bir hiı-
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Şimdi balık meselesine gele-lim: 
tazeliği diğer gıda maddelerine naza· 
ran en mühim olan balıkların tuh:l
duktan sonra bozulmadan mul-:afa
zaları için çok uğraşıldı. Bu işte de 
alimler karadaki laboratuvarlarını 
terkederek balıkçı gemileriyle de • 
nizlere açıldılar. En son bulunan 
usulle tuzlu su İçinde dondurulmuş 
balık altı ay bozulmadan duruyor ' 'e 
bir saat evvel tutulmuş kadar taze 
kalıyor. dc • nıaır ılır. 

•cııt.d ll' bir . 
lı lt ~oı ' ıoo0 1 ~raatçı idi. Bu 

it ııa Uııu llıw. ngıUz lirası ka-

Sovyctler Birliğinin bazı mıntakala- lah yoluyla yeniden buldukları birçok YUk•ek lrt"fa uçu,ıarı 
n, ve bu meyanda en ön safta Kafkas - cinsler mevcut bulunımktadn. elbl•e•I 

dt l'a.t. "~U. "c · "1
• ev· ~~n r1ırtıi . ınc g .. 

ya, bağcılık ve bağcılığa merbut diğer Bı'r buruk sene irinde "Magarar' ', S · 
:J :J :ı- ovyet mtihendisler:nden Çertovski, 

sanatlar için birinci sınıf arazi teşkil ey- Ş imal ve Uzak Şark mrntakaları da da· · 'f 1 
'h, 'il oıd iti. J<: ~nderınesine mü-
<::ııt t lığ cndı11 • 

' l'ltiı · 11 isin h' 1
' ebedi hapse Sovyet makamları, bağcılığın gerek 

ırtı a uçuı arı için yeni bir !istemde bir 
!emektedir. Bununla beraber, alakadar hil olmak üzere, Sovyetler Birlı' ~ ı·nı·n lb' .. e ıse vücude ~etirmiştir. Bu yeni el -

, b1ıh l'lla~ hapiah~ ç.ıkanuyacaktt. keyfiyet gerek kemiyet bakımından da
l>o ~Udd lcrtrtı 01 eıınde bir sene ha ziyade inkişafı için büyük gayret -

•• ~t11\1c b·et tarf an bir kimyager ter ıarfetmekten bir dakika geri dur -
C\ic lt9c 1ttda b" .. · ~ll.lca C<lc b· Y ihti utun zekası- mamaktadır. 
İ)' t btın ır "Çallla ra etrnek istemiş- Bu meyanda "Magaraç .. Bağcılık il-

&ı· O?-, fo U ıı"'"'a \tulır tozu,, icad et- 1 
' ,.,._ • 15 mi tetkikler istasyonu, müsmir faaliyeti 
" tı-ıuh.,1:b •ıı oıu .. u k ' Iınağa cesaret 

'

Qt ""' ·• ile en ba~ta gelmektedir. Ktrımın cenup tht t '• •rrtaey .. :ı 
td •t b 0tiiy e soyleme sahillerinde kain olan bu bir buçuk bek 

'tıl. . c ı... ıta1t ordu 
·-~t~ "\lld11 ~ 1lır b · tc:rlık istasyonda 1172 cinslik bir bağ 

-... • g~ ..... ırakı1 . 
~b '"llı h nıaz, hapıs- koleksiyonu vücude getirilmiştir. Bu -'ltt elllen piyasaya Tada, Sovyetler Birliğinin muhtelif mın-

~ toı, !İrtıdi • takaları ve dünyanın tanrnmr.§ bütün 
~ Pıyasadan çe- yerlerine ait kütüklerle tanınmış bağ ı 

tı~ harikul~de mütehassısı Misurin ile talebelerinin ıs-

muhtelif yerlerine 220 bin sap yollamış- b:senin şimdiye kadar mevcut olanlar -

tır. dan farkı. bu yeni modelin kat'iyyen 
Esas itibarile bağcılığın yapıldığı pilotun harekkatına mani teşkil eyleme

mır.tlkalar haddinin şimalinde husus, fi. mesi ve hantallık vemıemesidir. Pilo -
danlarla yapılan bağcılık tecrübeleri tun bittabi ba~ını da içeri alan bu elbi -
mükemmel neticeler verm:ştir. Bu su - se, ince bir kauçuk bezden imal tıdilmiş 
retle, bu tecrübelerin muvaffakıyetle bulunmakta ve mütemadi surette 7 ila 
neticelenmesi üzerine, bu sene zarfında, 8 saat ,. ., ı. ., abilmektedir. Pilotun tenef· 
Moskovanın 300 kilometre şimali şar - füs ettiği hava, daha evvel bir rejene · 
kisinde kain 1vanovo şehri civarında, ratörde:ı geçmekte ve orada temizlene
il k defa olarak bu kadar şimalde, ilk rek oksijenle dolmaktadır. Pilot, bu cl
dört hektarlık bağ dikilecektir. Bu ba- biseyi kolaylıkla, kimsenin yardımına 

ğrn verimi üzerine de, gelecek seneler ihtiyacı kalmadan, çıkarabilmekte ve 
içinde, bittabi bağ mikdarı mütemadi gene öylece lüzumunda kolaylıkla ve 
surette arttmlacaktır1 .(TauJ. yardımaıı &iyebilmektcdir. (TUi~ ':ı.: 

KURUN 
iLAN UCRETLERI 

Ticaret il !lnlarınm uan Bayı!aJarmda 

untiml 30 kuruştan ~lar. llk sayı!ada 
~50 kuru:a kadar tıkar. 

BUyüı;, çok devamlr kıll&1ell, r~l llA.o 
\'erenlere ayrı B)TI lndlrme!eri yapılır. 

Reaml lllnların bir satın 10 lıur..l§tur. 
Klltlik ll~nlnr: 

Bir defa 30, lkl defası M, üç defası 6~. 
dört defası 76 ve on defam 100 kur'U§tur. 
üç aylık lll n \'erenlerin bir defası beda• 
\'adır. Dört satırı ı;eçen lllınlann fazlıı. 
satırları beş kuruştan hesap ed1llr. 

KUR UN hem dotrudan dog-ruya, ken• 
dl idare yerlnrle, hem Orhanbey hanmda 
V AKIT T'ropagıı.ndıı Servisi eliyle llAn ka• 
bul eder. 

, 
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1700 yedek subay_ dün ÇOCUK HAFTA 

diplomalarını aldtlar • 

(Üstyanı 1 iKCi<ü) \ 
Saat 9 dan itibaren büttiıi öğret. 

menler çocukların .seviyelerile müte
naaib bir şekilde ~nUn ehemmiyetini 
ve çocuk bayramının kendi bayram
ları olduğunu anlatmışlardır. 

Yedek Subay okulunun l 936 - Ba,buğumuz Atatürk de bulunmak- ı 
1937 senesi tahsil devresini bitiren ı 1adır, Atatürk 1901 yılında subay-
ı 700 genç, dün büyük bir merasim· lık ve 29 birincikanun 1904 de 
le diplomalarını aldılar. 1 kurmay subaylık tahsilini yiğitler o· 

Subay elbiselerini giyerek ordu- cağı olan bu binada ikmal etmİ§· 
ya iltihak eden gençlerin, Milli ha· lerdir. 
kimiyet bayramının yıl dönümünde Ulu ve sevgili başbuğumuz Ata· 
ve mekteb tarihine şanlı bir sayıfa türkün bu binada okudukla11 dersa
daha ilave eden Atatürk anıtının ne tarihi bir kıymeti haiz bulundu
açılma merasiminde diploma alma· ğundan Harbiye okulu tarafından o 
ları heyecan, coşkunluk ve sevinci zamanki haline ifrağ edilmiştir. Bu 
kat kat artırıyordu. dersane ziyaretçilerin görmelerine 

MERASİM BAŞLIYOR h:ızır bir halde muhafaza edilmekte· 
dır. 

Merisim saat dokuz buçukta 
1700 yedek subayın Cumhuriyet 
Abidesine hareketile başladı. Genç 
subaylar tam saat onda abidenin 
etrafım sarmış bulunuyorlardı. Mek
teb komutanının, merasimin basla
dığını bildirmesi iizerine bando~ is
tiklal marşını çalmağa başladı. 1700 
subay da hep bir ağızdan İstiklal 
marşına refakat ediyordu. 

Bayrak direğe çekildikten sonra 
mua7.zam celenk abideye kondu ve 
yedek suky marşı okundu. 

MÜLAZIM SALAHADDiN 
SAVCININ ŞURI 

Bundan sonra mülazim Salahad
din Savcı, sık sık alkışlanan şu şiiri 
okudu: 

Ulus bizim babamız, buyrultusu yo· 
lumuz 

Yüreğimiz çelikten, demirdendir ko· 
Jumuz 

ilerdeyiz ileri! Arkadaşlar ileri 
Adımız öztürklerin yedek subay er

leri 
Y ılmıyan Türk oğluyum namusum

dur ulusum 
Bayrağıma yan bakan için kurulmuş 

puawn 
Cur.ılıUıı;yeti Kabe bilerek elim 

durdum 
Çnnkayada yqıyor cihail§ümul boz. 

kurdum 

Salahaddin Savcıdan sonra Feri· 
dun Kurt bir söylev verdi. Bundan 
sonra Mekteb komutam ile subay· 
lardan Emin abide defterini imza, 
ladılar. 

Komutan merasimin bittiğini ha· 
ber verdikten sonra subaylar Gala
tasaray - T arlabaşı yolile Taksim· 
den mektebe geldiler. Sert adım
larla şarkı söyliycrek ilerleyen su
baylar, sokakları dold~ran halk ta
rafından çılrımca alkışlanmakta idi. 

ANITIN AÇILIŞI 

Subavlar mektebin önüne geldik. 
]eri vakit saat 11 di. Mekteb ko
mutanı Atatürk Anıtının açılma tö 
renine başlanacağını bildirdi. 

Vali ve Be1ediye Reisi B. Mu. 
hiddin Üstiindağ, Ordu müfettişi 
Orgeneral Fahreddin, Trakya ordu 
kumandanı General Salih, Harb A
kademisi kumandanı General Ali 
Fuad, lstanbul kumandam Ha. 
lis, General Şükrü Yakar ve di
ğer kumandan ve kumandanlık er
kanı hazır bulunuyorlardı. 

Açılma törenine saat tam 11 de 
İstiklal marşile başlandı. Bundan 
sonra mekteb komutanı Behzad 
Göker sık sık alkışlanan söylevini .. 
vc:aı. 

KOMUT ANIN SÖYLEVi 

Sayın komutanlarım, değerli mi
s:ıfirlerim ve arkadaşlarım; 

Bir asırdan ziyade orduya çok de. 
ferli ve kahraman "Subaylar yetişti
r--n şu tarihi binada, bu yiğitler o
ccıÇında vatan ve millet uğrunda 
c~nlarmı feda etmiş, kanle.nm a· 
kıtm·ş, en felaketli ve buhranlı za
:rr.anl"'rda bile Türk varlığmm, Türk 
i-:t;kl-;linin bclmsma hizmet etmis. 
Türk kahramanlığını, Türk azmi~i 
bütün dünyaya tanıtmış, yaptıkları 
1 ahramanhklarla Türk tarihine men 
kibeler yaratm:ş binlerce, on binler· 
ce yivit subaylar, bir çok büyük ko
mut"':ılar, birrok büyük şahsiyetler 
yelis irmiştir. 

Bu J1~ksek şahsiyetler arasında 
ve en başta Ulu Önderimiz, sevgili 

Bu tarihi binada yalnız Atatür
kün dersanesini canlandırmak kafi 
değildir. 

Sul • ylık tahsilini burada görmüı 
olan Atatürkün her yerden evvel 
bu binada anıtının yapılması lazım
dı. 

Harbiye okulu Ankaraya taşın
dıktan sonra memleketin yüksek 
bilgili gençlerinin subay yeti§tiril
mesi için bu binan\n Yedek Subay 
okuluna verilmesi üzerine bu nok
sanın da okulumuz tarafından ta
mamlanması düşünülmüş ve bu a
nıtın yapılmasına karar verilmiştir. 
Anıtın projesi büyüklerimizin tas
viblerine arzedildikten sonra 1936 
birinkanunda anıtın ve 30 ikincika
nun 19 3 7 d~ kaidesinin yapılmasına 
başlanılmıştır. 

Üç ay kadar devamlı çalışmalar
dan sonra bugün; yani ulusal bay
ramlarımızdan biri olan ve Büyük 
Millet Meclisinin açıldığı güne tesa
düf eden hayırlı ve uğurlu bir gün
de küşad resmi yapılmaktadır. 

Anıtın eksik ve sair hususlarında 
ikmal edilecek bazı yerleri olmakla 
beraber bu ulusal bayramda açmak 
ve okul tahsilini ikmal ederek yarın· 
dan itibaren orduya dağılacak ôlan 
2000 e yakın genç yedek subayları 
hu merasime iştirak ettirebilmek 
maksadile küşad resminin bugün ya. 
pılmasına karar verilmiştir. Bu me
rasimden birkaç gün sonra bu nok. 
sanları tamamlanmak için anıt i1<i 
üç gün kadar kapatılacaktır. 

ANITIN BU ŞEKİLDE Y APTIRIL
MASI 

Anıt iki mana ifade eder. Bun
lardan biri: istiklal harbinde Ata· 
türkün, "Ordular hedefiniz Akde
nizdir, ileri 1., emir ve işaretleridir. 
Atatiirkiin bu emir ve işaretleri ile
dir ki Türk ordusu diişman ordusu
nu mahvu perişan etmiş ve tarihte 
misli görülmiyen büyük zaferi elde 
etmiştir. 

lf ade ettiği diğer mana da, bu 
zaferden sonra Tilrk ulusuna gide
ceği ışrklı yolları gösteriyor. Onun 
gösterdiği bu yollardan yürüyen 
Türk ulusu kısa bir zamanda dünya
yı hayretler ve takdirler içinde bıra
k.An terakki ve refaha doğru büyiik 
adımlarla ilerlemiştir ve daima da 
ayni hızla ilerliyecektir. 

Askeri bir binanın önünde yapı· 
lan bu anıtta askeri üniforma ile 
Atatürkün tarihi bir kıymeti haiz 
bulunan bu emir ve isaretleri can· 
landmlmak _istenilmişti~. 

KAlDESiNIN Y APILISINDAKI 
DÜŞÜNCELER 

Bu binada okunıuş olan Atatür
ke krnı duyduğumuz şükran ve 
saygıyı canlandınna ve Büyiik A
tamızın anıtına başımız üstünde yer 
vermektir. Her sene bu okula ge· 
lecek binlerce yüksek bilgili Türk 
gençleri. subaylar ve erat ve okula 
gelecek her Türk, okulun kapısın
dan giriş ve çrkışlannda bu anıtın 
altından geçec~ler başlarının üstiin
de yükselmiş bulunan bu Atatürk 
Anıtına derin saygı ve şükran his· 
lerile bakacaklardır. Ayni zamanda 
bu anıt Taksim, Şişli ve Maç kaya 
doı,ru uzanan üç büyiik ve işlek 
caddeden göriilebilınel..tedir. Bu l 
caddelerden ge ecek olan binlerce 
Türk vatandaşı da bu anıta bakar- j 
ken Türk vatanını kurtaran ve bu 

vatanda harikalar yaratan ve Türk 
milletine bugünkü mesud günleri 
yaşatan Ulu Atatürkümüze derin 
ıükranlannı ve saygılarını suna
caklardır. 

Bu anıt, okulumuzda askerlik 
vazifesini yapmakta olan kıymetli 
heykeltraşımız Güzel Sanatlar Aka· 
demisi mezunlarmdan Hadi Bora 
tarafından yapılmı§ ve Güzel Sanat· 
lar Akademisi mezunlarından res
sam Zeki lzer de kendisine yardım 
etmİ§tİr. Bu arkadaşlar, askeri va
zifelerini görmekle beraber bot za• 
manlarmda ve tatil günlerinde ve 
hatta geceleri dahi takdire değer bü
yük bir mesai sarf ederek bu eseri 
vücude getirmİ§lerdir. 

Anıt kaideainin projesi de kıy
metli mimarlarımızdan Güzel San
atlar Akademisi mezunu Seyfi Ar· 
kan tarafından hazırlanmıt ve yapıl
masına da mühendis Feyzi ve Ne
cati nezaret etmişlerdir. 

Bu anıtın yaptrnlmasına sarfedi· 
len para §İmdi anıtın ka?Jısmda ihti
ram vaziyeti almı§ olan okulun kıy· 
metli okurları ve subaylan tarafm. 
dan temin edilmiştir. 

Bu teberrüler arasında anıt ka
idesinin projesini ihzar eden mimar 
Seyfi Arkanın ve Topçu okurların
dan Halit Tahir oğlu Siyami ve Da· 
basının bu anıta paraca yardımları 
ziyadedir. Yunus çimento fabrika
sı da anıta lüzumu olan çimentonun 
önemli bir kısmını teberrii etmiştir. 
Bu zevata ve çimento fabrikasına 
okul namına teşekkür ederim. 

TÜRK EMECINlN ESERi 
Bu anıtın Türk sanatkarlarının 

ve Türk mimarlarm•;ı ve mühendis
lerinin kıymetli mesaileri ile yapıl· 
mış olması göğsümüzü iftiharla ka
bartmaktadır. Bu eserin, ecnebiler 
tarafından yapılmış olan diğer anıt
lardan daha güzel ve daha muvaf. 
fakiyetli olarak vücude getirilmi§ ol
ması Türklerin güzel sanatlardaki 
muvaffakiyetine büyük bir örnek
tir. Türk milleti güzel sanatları ile 
ne kadar öğünse yerindedir. Bu 
anıtı yapa~ heykeltraı ve mimar ve 
mühendis arkadaşlarımı bu büyük 
muvaffakiyetlerinden dolayı candan 
tebrik ederim. 

Küşad resmini şereflendiren bü
yüklerimize, ve davetlilerimize ve 
bu anıtın yapılmasında maddi ve 
manevi yardımlarda bulunan ye ça· 
lışan arkadaşlarıma ve okulun işçile
rine okul namına teşekkürlerimi ıu· 
narken Türk milletini J§ıklı yollar
dan hızlı adımlarla terakki ve refaha 
doğru götüren Ulu Atamızın uzun 
ömürlü olmasını ve daima ba§ımız· 
da bulunmasını dilerim. 

Yaşasın Türk milleti 1... Yaıasm 
onun Ulu Önderi Atatürk!. .. 

Mekteb komutanından sonra Sa
lahaddin Savcı çok ateşli bir söylev 
verdi. Salahaddin Savcının: "ö. 
nünden geçen yabancılar senin hey· 
betlı duruşunla imkansızdır ürper· 
mesinler. Çünkü sen tarihlerde ün 
salmış, damarlarında Türklüğün 
en temiz kanı dolaşan bahadırlar 
yaratan Türk ulusunun evladlarına 
annelerinin ocağında varlıklar ya
rattın . ., diye başlryan söylevi daki
kalarca alkışlanıyordu. 

Bundan sortra B. Nafiz de çok 
alkışlanan uzlftl bir •iir okuyarak 
merasime nihayet verildi. 

ZiYAFET 

Okullar bugün için baştanbaşa 

renkli kağıtlarla ve çiçeklerle süslen· 
mişti. Çocuklar guruplar halinde ıı. 

nıf sınıf dolaşarak birib'rlerinin bay. 
ramlarını tebrik etmiolerdir. 

Gene .. Çocuk Esirgeme kurumunun 
bastırdrğt bayram tebrik kartlarını da 
biribirlerine poeta ile göndererek teb. 
rik etmişlerdir. Ayrıca ~ehrin muhte
lif kaza ve nahiyelerindeki Çocuk E
sirgeme kollan kendi muhitindeki ço
cuklar için muhtelif eğlenceler Jıazır
Jamışlardır. Sir.emalar kiralanmış ve 
çocuklara bural:J.rda muhtelif çocuk 
filmleri eeyrettirilmiştir. 

Şehrin türlü semtlerinden kalkan 
vapur, tren, tramvay ~e otomobillerle 
çocuklar gezdirilmiştir. 

FAnH PARKINDA 
Saat tam onda Fatih parkı öntınde 

bir tören yapılmıştır. Törene Fatih, 
Karagümrük, Saraçhane civannda ba. 
Junan okullar iştirak etmiştir. 

Evveli. bir ağızdan İstiklal marşı 

söylenmiş daha sonra Fatih kaymaka 
mı çocuklara bugünün ehemmiyetin. 
den bahseden bir söylev vermiştir. Da· 
ha sonra sıra ile 18, 19, 12, 27, 56, 42, 
inci okul talebeleri de söylevler ver. 
mişler ve 23 Nhıana aid şiirler oku· 
muşlardır. 

En sonunda öğretmenlerden Bay 
Etem ve Osman da çocuklar için birer 
söylev vermişlerdir. 

RESMİ GEÇiT 

Söylevlerden Mnra hep bir ağmfan 
CUmhuriyet marşı söylenmif, geç:d 
resmine b~lanmıştır. Ge<;id resmi o
kul numaralarma göre sıra ile yapıl
mıştır. 

Geçidresminde mini mini yavrular 
kendi marşlarını söyliyerek ger,mişler; 
hal.k tarafından şiddetle alkışlanmış
lardır. 

ÇOCUK ALAYI 

Geçid resminden Mnra 150 kadar 
ilkokul çocuğu huswıi otomobillere bin 
dirilmiş bir çocuk alayı tertib edile. 
rek Taksimde yapılacak olan bayrak 
çekme törenine gönderi'm;şlerdir. O. 
tomobilli çocuk alayına bir çok tram- ı 
vaylar da refakat etmi§tir. 1 

Banliyö hattında 

tenzilat başl1Jdı 
Edirne hattında da yUzde 
altmıf tenzlllt yapı ldı 

Sirkeci - Küçükçekmece banliyö 
hattında yapılan tarife tenzilatı dünden 
itibaren tatbike baılanmııtır. 

Halk istasyonlarda erkenden birik . 
mit. tezahürat yapmııtır. Bu arada bü· 
yüklere tefekkür telıraflan çekilmeıi · 
ne karar verilmiıtir. 

Banliyö hattrnd~ olduğu gib: Edirne 
hattın:ia da yüzCie altmrı nisbetinde ten 
zilit yapılmııtır. 

Koca tepe 
Ayın •7 sinde llmanımtzdan 

ayrllacak 
tnıiltere kralının taç tiyme mera -

siminde yapılacak. büyük deniz ıenliği • 
ne ittirak edecek olan Kocatepe torpi -
domuz, ayın 27 sinde limanımızdan ay· 
rılacaktır. 

Öfrendiğimize göre, amiral Şükrü 
Okan, Başvekil General ismet İnönü -
nün refakatinde olarak Londraya gide
cektir. 

1700 yedek subayın yemekhane· 
sinde misafirler de yer almıştı. Bu
rada bütün yeni subaylar arasında 
samimi hasbihallerle yemekler yen-
di. Ayni yemekhanede bir zaman· ..---- A /{ B A ----mı! 
lar imtihan olan askeri komutanlar müessese/er/ 
kutlu bir günde nCfe içinde yemek 
yemekte olduklarını anlatıyorlar, eı- Ankarad1ı. her lisanda kitap gaze· 
ki m~kteb hatıralarını tazeliyorlardı. te ve mecmuaları Akba mües11ese

lerinde bulabilirsiniz. Her lisandan 
DİPLOMA. TEVZU MERASiMi kitap, mecmua, gazete siparişi ka-

y emekten sonra mektebin iç bul, İstanbul gazete ve mecmuala 
bahçesinde yemin merasimi ve dip· . rına ilan kabul, abone kaydedilir. 
loma tevzii yapıldı. Orgeneral Fak- 1 Telefon : :}377 

reddin talebeye diplomalarını veri· ı--------------..ı' 
yor, muvaffakiyetler diliyordu. J 

TAKSIM AB1DES1 
Abide önUne gelindiği 

da Beyoğlu Halkevi taraf 
ce tertib edilen progr..._11a 
paşa. Galata, Şişli, Ma,çk 
ki ilkokul ta!ebesi yer 
gden çocuklar da kendil 
yerlere yerle15tiler. Hep 
ili marşı söylenmiş orta4 
ğe bir bayrak dikilmiştir· 
ra Çocuk Esirgeme ku 
Muazz~z Tahsin, Beyoğlu 
mına Ekrem Tur birer sö1 
ler ve çocuklar da burada 
aid duygularmı gösteren 
muşlar, sözler söylemiş} 

ŞEHiR TlY ATR 
~ 

Beyoğlu mıntakasında ç d 
Şehir Tiyatrosunda saat 14 
samere verilmiştir. Müsa:. 
den futa çocuk iştirak e 

ÇOCUK KOTOBHAO 
YILDONOM 

Çocuk Esirgeme KuruJ.I 
Divanyolunda reçen yıl 23 
çılan Çocuk Kütüphanesiniıl 
mil münasebetile kütüp~e 
da bir tören yapılmıştır . . s~ıs 
tanbul ilbayı Bay Mu'hıttı 
da bulunmuştur. 

DICER KAZA 
d··er 23 Nisan bayramı ıg 

büyük törenle kutlanmıştır· 
Bugün Ço:uk Haftasıtl111 

nüdür. Şehrin birçok seıntle. 
cuk esirgeme kurumları : 
çocuk müsabakası tertip e 

KADIKöYONVfı 
Çocuk bayramı KadıkÖY 

parlak bir surette kutlan~!, 
köy Çocuk Esirgeme J(uf1P"'

den mürekkep bir heyet ~ 
dolaımıı ve çocuklan teb. 
Çocuklar saat on birde parti cll 
vi binasına gelerek bu ziy•'. 
mitler ve tceşkkürlcrini bil 
Çocuklari Esirgeme kuruıfl~ 
pasta ve limonata ikram e 
tile izaz edilmişlerdir. "rt 

.. ~ı d on do Og e en sonra saat u 
bahçe stadında Kadıköy ın•"ııit 
20 ilkmektebin iştirakile )f 
yapılmıştır. Evvela !stiktil 
mıı. mektepliler yasa .. ,.,da; r 
cuklar arasında müsabata' 
tır. ite 

Bu müsabakalar çok r 
muş, kazananlara mükafatl• 
mıştır. ,,, 
Alman Ataşeıfl 
Mara,al 1 zzetln ~: 

çelenk koY 
ı etist 

Mareşal Ahmed zZ arJı.i 
sıralarında memuren r ı,ebl 
cinde bulunan ve bu ~.e~ 
yi MarC§alin cenaze tor 
dememis olan Alman 11

• tfı 
Miralay Rohde, avclet~ 
dün, Alman ordusu n bit 
veffa Mareşalin mezarııt3 r' 
koymuş ve bundan s~:e 
Ahmed İzzetin nezdi ~ 
kendisine Alman ordus011 

lerini bildirmiştir. 
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ı Hamid'in ölümütlspanyada Olup bitenler 
lngllterede nasıl ~ 

karşılandı Meşhur bir Sovget muharriri 
röportajlarını neşrefmeğe başladı 

Senenin en büyük 
polis ronıanı 

lngilizccdcn çcvirc>ı: 

VtR GoL 

Tanınmış Sovyet muharrirle· 1 
rinden llya Ehrenburg, is
panyada hükfunetçiJer tara· 
fmda bulwunakta ve oradan 
Sovyet gazetelerine röportaj 
yazmaktadır. Son defa asi· 
ler tarafmdan esir dü§en ltal
yan gönüllülerile yapbğı mü 
likabn bir parçası şöykdir: 

Esirlerden biri bana, ecnebi leji
yonuna kaydolunan ltalyanlara da· 
ğıtılan talimatnamenin bir kopyesi
ni verdi. Talimat, hayli gösterişli 
bir vesika üzerine yazılmıştır. 

tık bakışta bir broşürden ziyade ·~ık - 1 - d anın bir diplomayı an ırıyor, muhtcviy<l 
ll'lCfhur haydudlanndan biri, başından geçen maceraları tı şöyledir: lJ anlatmağa, en dehşetlisi ile başlıyor '!';::1.!~.;~ "Her ne ka~r lejiyonerler, ya.-en; A 1 v • b ""l '1 

• hancı lejiyon ünıforması giyiyorlar· 

'1.de ~vev ı ork'a gözlerı ag ı : t""'~:'kiy:·:p~:;,~~ğ:~~ 
k,.ıgorlardı. Acaba bir tuzağa ı--.. ordusuna ıayık olduklarını isbat e-

b d ? IUimidin İngili: gn=ctrsindc çılwn decek yolda hareket etmelidirler.,, u,. an mz edecek/er z rcsmı Bu talimatı yazanlar, "ltalyan,, 
bir ''G • kelimesini göze çarpsın diye italik 

\or lıtıki ai::•~ıtcr,, im. Bunu söy- Bu adamla ba§ımdan nasıl bir vaka Kaybettiğimiz büyük Şair Abdülhak harflerle dizdirmekle kalmamış, ay-
'-tak b" orku veriyorum. Fa- geçecekti? Hamiddcn dünya gazeteleri bahsetmek nı zamanda altını da çizmişlerdir. 

t tıy0ru~r ~ey Yok: Sizden uzak· Bilirsiniz, biz Gangsterler tehlike- tedir. Bu arada tngilterenin en büyük Sanki bununla bir üniforma mesele
~lllcri a '1 en ıize yalnız ba~rm· den kaçar insanlar değilizdir. Bilakis, haftalık gazetelerinden "Sunday Ref e. si mevcut olmadığım söylemek iste
. tljlliıdc~i a~:cağım. Attığrm kur- tehlikeyi se\'eriz. Tehlikeye atılmak ree.,de Hamidin bir resmi çıkmıştır.''Tür mişlerdir. Fakat Guadalajara cephe
~ ağıdı d~lip size gel· blzim için en büyük zevktir. Balık na. kiyenin Shakespeare'i., nammı verıdikle sindeki taburlarda, üniformalar da-
lft ~ htyc~ sıl suda yaşarsa biz de tehlike ve ma.. ri Hamitli daima monokl kullanması hi, efrat kadar ltalyandır. Bu tali-
~ "fflı.ray nlı ntaccramı anlata- cera içinde yaşarız ... Tehlikeden uzak dolayısile "Türkiyenin monokllu matnamede, faşist İtalyan İmpara-

. Chitig~~~· kaldık mr, suya atılan balık gibi, ma. Shakespearc'i., diye de tavsif etmek. ·torluğu mümcssihlleriknin, işgdal ettiği 
~· Orada b' •. nteghur Gangster- ceraya atılırız. tedirler. şehirlerde nasıl are et e ecekleri 

rıı.. ır c;,.,.g ıııın bir teşkilatımız Uzatmıyatım: Nevyorka gittik... de yazılrdır. 
""il~· ... , ıtc İngiliz gazetesi, Hamidin bir eserin· 
~ ..... r teşkilatının ne de- Xe\'yorka gittiğim zaman gece idi. 

1 
Şöyle deniyor: 

t .. .,~ b"ı- t den parça da neşrederek, onun an aya- • ·ıı· 
t, L kıı,._u .ı.m. e7,S. iniz. Biz bir stasyonda iner inmez etrafıma şöy . "Unutmayınız kı, mı ıyetçi ls-

,.. ··•ı ı b bildiği kadar tercümesini verıyor. h l 'tlt t?ııın1a gı ıyızdir. Reisimiz le bir baktım: Uzakta kırmızı bir lam- panyolların arazisindeki a a i, bizim 
'ııe/ .. tıi~arn;rnıkoı vardır. Yapacağı· ba gözüme ilişti. Burası olsa olsa bir ---------------- kardeslerimizdir. Onlara karşı isti-
\.. n- b d ,...~ Ne•ro k ı h noktasını teı::kil ediyorsa Karlota'nın 1 d~ ·ı k h h · "dd t b' ~ır t" ... uştur ve saat gi- ar ı. -.n:ce yarısı ! • .J or a ge en a- :. ma e ı ece er angı ~· e , ır suç 
'• 't~ltıı. beni N vuza. girip banyo yapmaz ya! Elbet gözleri de onun en canlı tarafı idi. Bu tur • ., 

bir~ıı. 0 cvyorka gönderdiler. bara gider. gözler karşısında insan, cazibeye tutul "Yı!mazlar, başa çıkılmazlar, 
)a(ar~~İni /ada gidip Duncan is- Ben de bara gittim. muş gibi; durur, bakardı. Karşısında zapt ve teshir edilemezler., diye anı-

., l'fe"'Y orccektirn. , İstasyondan jner inmez gözüme ilk hayran mı olmak, yoksa korkmak mı lan ltalyan taburları, Guadalajarayı 
bi~i:rı ~lt:r:~a bu adamı nasıl bu- . önce o kırmızı ı~ık nasıl ili~tiyse bara lazım geldiği kestirilemezdi. almak: üzere idiler. 
01t teıı_. c ıler. Bu adam k" girer girmez de. g-özUme ilk çarpan şey Barda onu nasıl tanıdığımı artlat'. Zabitler, askerlere bir harp tiir-
• '1(4 t.ı"ılattan- S es ,. 
ııııı ıtllı· ... ış. onra kalkmış bir kadın oldu. mağa lüzum yok: Onun bulunduğu ye- kiis\inün yazılı olduğu kağıtlar da-
huc bUllıi~§. »eye gitmiş? Bunu Bu esmer bir kadmöı. Onda ilk ba~ re giren insan ondan başkacını göre- ğıttılar. Yiiksek politikanın bir cs~ri 
~~lt iııc~rdu: lierhalde orada kışta göze çarpan şey göz!C'ri idi. Göz. mczdi ki! O ak§am onu, bardaki ka,. olan bu tiirk\iniin kaba taslak bir 
tıd, ıda bir Yapıyordu. Fakat, bi- !eri siyahtı. Fakat bu siyahlıkta kor- dınların arasında gördüğümü söylemi· terciimesi şöyledir: 
C~11 11 Garıgatadct vardır: Chicago- kunç ışık parlıyordu. Saatlerin içinde ycceğim: Çü.nkü, barda ba.~ka kadın "Bizler, Musolininin sadık muha-

tat erler .. .. rd h ·? B b' h d b'I · · 1 · • tr ıı er dcd'ğ' gozurn;iz.den dii· yay va rr anı. u yayı ız er za- var mıydı, yok muy u, ı mıyorum. np enyız .. 
~/~•c, ora~ ~~ Chicago'da olur.. man gönncyi1.. Ancak fla;ıt kırıldığı Gözlerim yalnız onu görmi.iştü. Ben İspanyaya gittiğimiz zaman 

• ... 
1Çin "ı' 1

• ıze aid deg~ 1·1 •. Nev- zaman göriiriiz. O zaman, ~matin te- 't . t• Bütün kızılları temizleyeceğiz .,.,, .. tl?l ,.alnız onun yanına gı mı§ ını. ._ 30rk 1ısc g't · kcrleklcri arac;ında ı;aklanan bu yayı J Güzel ıapanya 
~ ~~~tı ..... a tıiçin g·d

1
• mış ... Yalnız, Karlota'nm barda büyük bir mcv. f rk k 

..,,~: ·••. ı ıyordum, onu biraz siyah görünen. sonra parlak ve Seni bu e a etten urtaracağız,, 

ler, güzel İspanyanın bütün servet· 
lerini unutarak ellerini kaldırdılar. 
Cumhuriyetçiler, bu ''başa çıkılmaz 
ları mağli'ı'1 etti. ltalyan, askeri dok
tonı. yaral•lc-:ı brrakarak ka-:tı.. 

Esir edilen 44 ltalyan, cumhuri
yetçilerin ytizüne dostça bir gül\im
seyişle baktılar. Esirlerden biri ha· 
na ~öyle dedi: 

"Ben bir duvarcıyım; işsizdim. 
Bizim Afrikaya gönderildiğimizi ve 
orada çalışıp geçinme yolu bulaca
ğmuzı söylediler. Fakat nereye gön
derdiler? Buraya, her taraf mdan 
kurşun, bomba ve menni yağan bu 
yere gönderdiler, bir tarafta ağır top 
lar, diğer tarafta makineli tüfekler, 
ve havadan bomabalar faaliyette. 
Hiçbir insan oğlu buna karşı dura· 
maz. Ve nihayet, bütün bunlar ne 
için?,, 

Bu sırada esir, bombalar ve fi· 
şeklerin nasıl yandığını ellerile işaret 
etti. Yemekten sonra, kendisi pek 
memnun görünüyordu. 

"Bize burada İş bulacaklarını va
adettiler,, dedi. 

Diin cumhuriyetçiler, 200 ltalyan 
esiri daha aldılar. Hepsi daima aynı 
cevapları veriyor, bir çiftlik amelesi 
şunları söyledi: 

"Geçen yazdanberi İşsizdim.,, 
Bir miitcahhit şunu dedi: 
"T eşrinievveldenberi ç;ılıtmıyor 

dum.,, 
Bir gemi ateş~isi: 

"Son defa ne tarihte çalıştığını bile 
hatırlayamıyorum,, sözlerini söyle
di. 

V C' bir marangoz: 
"Bir sene, dört aydır işsiz oldu· 

ğunu,. anlattı. 

İtalyan hiikı."ımeti, bir taşla iki 
kuş vurmağa kınar vermiştir. Is
panyayı 7.i'\ptetmck, hem işsi:dikten 
kurtulımık .. 

(MOSCOW DA1LY NEWS) 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMA~ llEKt.\t 

Dahiliye Mütehcınuı 
razardan başka günlerde öglcden ııonra 

aaat \2,:S tan 6 yaı kadar lstanbulda Divan 
yolunda 1104) numaralı husuB! knblneslnı:!-. 

haııtalartnı kabul eder. Snlr, cumartesi gUn 
lcrf sabah "9,5-t 2" saatler! bak iki fukaraya 
mahsustur. Muayenehane ve ev telefon; 
~239f\. Kışlık l<'lefon: 21044. 

~t yaı1ar döner bir ma\•ilik gösteren ren- kii vardı. Orada, yalnız onu f::ırkctmc. Miilazim. bu şarkının söylenme· 
tı... ~"''" 1!1· kat"<:. 1~111da go" ... l ... rı·mı·z uzıın u".u11 da. min de belki bunun da. tesiri vardır: sı'nı' cfrad,a emretti.. ıııııı 11111111 11111 , 'Qı ~ ... orı. ~ · ., " ,, '- ,, 1111 1111 11111 ı11111ıııııııı11111ıııııı11111 ııuıııı 11 ~:·· l\da l"\.._ k 1 4 ·· "l'ılııltı ~uncanı bul,, de. Jar ... Bu, tcshirldr bir renktir. O, barda, bir oyuncu -ızı dQğildi. Bu, mnrt ayının uncü giinü l Mayıs Bahar Bayramı günü 
~ · tştl', Karlota'nın gözleri bu renkte Barın sahibi de değildi. Müşteri hiç cereyan etmişti. Mülazim, askerlere göğüslerinizi Türk Maarif Ce· 
Ora:aıı•1 llaaıı b idi: Böyle bir ı;nlik siyahlı~ında. . değildi... ileri harekete başlamaları emrını miyeti roz!tlerile· sösleyiniz. 

ını hiJ Ulacağım! Gene yay nasıl saat!n en can alıcı (Arkası var) ,·erdi. Bunun iizerine sadık muharip •ııı1111111nıı11111ıı'mı11111111ııııu1111111111ıı1111ıııııı1111ııı•ı \·e •- ll'leyit A =•-· ... ___ ..., _____ ... _...., _____ , _______________________________ _ 
hir '11.llttııak · ra bul. Bunu 

~~;.~:~ne 8enJn ferasetine HAFTALIK 
~Q llatt n <>na 8ô 80~liyeceğim '! 

•-~~on: bir ~:lı:ec~in bir şey ı-1'ıKft~E LE R -~r huı. 0 8öylıye('ck. Sen 
• l'oıı ndan 

~ ıı 1• arıt. 0 d sonra biz sa. -
li~a \.~lllgeıcı· .. ~ ~ten sana ne 

Yazan : S A D R / E R 1 EM 
~· 1J1r • ıgını .. ·ı ır h ışti dQ.. Sö)' er ... 

~; r a.l'dutı grusu bu! Nev-
1l'cn..... 'kat a görü .. . . 
"1'%ttı. bunı.uı ~nıege gıdı-
il' ~. ~ net-ede kını olduğunu 
~ ~lı.nı endiaine bulacağımı bil-
~ ~"· ne söyliyeccğimi 

r.._ lııı1cel· . 
"l'L..... 1 bır · 

h._~. ~n· l§C benziyordu 
'h..;tlfltıı ..... 1 

ldeta .. 
'~1 tı· ._.,le ı>"· J;ozlerimi bir 
· ~ ır t ~ondeı-· 
~ ~ler ~a k 1YOrlardı. Sa-
d:~a ~ e:erıer h~an etmesin. 
~ki~ ta.her ~ anı Ya! .. 

~ ~. Qıı l'oruu e\"Yorka gitmek 
ti\.... nku lll. :nı·ı·k· 
~ Y<>rltf.t • lltera a ıs can a. 
ıl' ıı ~ı ibu b it etrniştinı: 
~:İl)ı: !:aıctıın ~can denen ada-
,, k .cıu · (lJ 
. btt ·'<Q\.ea ll<laını:ıı b· a: sunu da 
~~ t de d ır ısnıi daha 

'<ta~ll'o,... ll~ıı iberıetıniş ona. .. ) 
... q, .. -~1ılkl \. Ular .. .ı::.._ 

· ~ ~n • 'oir. lk~'""'6•m diye 
''ı ltıe,Jt ist" ıncisi, bu na

~ ı da lc~ ıyorcıunı. Üçün 

"-" 0~btt, ~~et'alt ~~Yorkta nasıl 
~ 'ktı. ~ il\ lçjn ~~rdurn: Ha-

en °ııra ... ' UYük bir eğ-
ll.raıc· 
u 1 !lok 
: ta beni daha 

Günün bazı saatlerinde su içinde, 
bazı saatlerinde suyun kenarında sayı • 
lan bu kahvenin sabahleyin ilk gelen 
müşterisi bir ihtiyardr. Her sabah ala • 
ca karanlıkta arkasız iskemlesinin ayak
larım dalgaların yavaş. yavaş ıslanaca

ğı bir şekilde sahile yerleştirir. İskem
lenin ayakları kıyıya biriken çöplerin 
üstüne basar, rengi uçmu§. cinsi ıdeğiş
miş ne kara nebatlarına, ne deniz hay
vanlarına benzemiyen bu şöpler ihtiya
rın ayakları altında uzanır gider. Burası 
karadan bir parça mıdrr? Yoksa üstü 
örtülmüş bir deniz midir? Pek farko • 
lunmaz'. Bazı taraflarında ayaklarınız 

karada yürümekte olduğunuz hissini 
verir. Bazan bir adım atarsınız dizle • 
rinize .kadar suya dalarsınız. 

ihtiyar adam kahvesini burada içer 
gazetesini burada okur, tavlasını burada 
oynar, dostlarile burada münakaşa c -
der. Gençlere burada nasihat ederdi. 

Kahveciler, kayıkçılar, garsonlar onu 
tanırlardı. Sabahleyin genç kahveci çı

rağı onun sözünü işiterek gözlerini a
çar: 

- Emret Beybaba, der. 
Bu sabah scrinliğile, söğüt dalların

da dolaşan ilkbaha~ rüzgarının musiki -

sine benziyen çocuk sesine, gözlerinin 
ucunda hala bitmemiş bir rüya dola -
şan ihtiyar cevap verir: 

- Bir çay oğlum! derdi. 

O her sabah yatağından fırlar, bura
ya denize doğru koşardı. 

Onu böyle erken, erken sokakta gö
renler hayret ederler, ihtiyarın evinde 
hiç rahat yüzü görmiycn günün en gü
zel saatlerinde yatağının üstüne be -
denin izlerini scremiyccck kadar bed -
baht olduğuna hükmederler. Y eya sa • 
nırlar ki bu adam rüyalarından korku -
yor onlardan kaçıyor. Yahut ihtiyar bir 
ses, genç bir sesle kucaklaşmak için de
niz kenarını günün tenha saatlerinde 
seçiyor. 

Onu herkesten iyi tanıyan sandal • 
cılardır. Sahile bir gemi yakla§tığı za -
man seslenirler: 

_ Beybaba gemi geliyor: 

Gemi geliyor sözünü ihtiyar işittiği 
zaman yüzünün hatlarnda bir gerilme o
lur, buruıuk deriler altında bir acayip 
gençlik rüzgarı eser gözleri ümitsizlik· 
ten kurtulur. ıclerhal lacivert kruvaze 
ceketinin düğmelerini ilikler, kasketini 
düzeltir: 

- Haydi evlat, der. Bazan birkaç san 

dalcıyı bir sandala toplar, üç çifte ile 
gemiye ka~ar giderdi. 

ihtiyar adam eski bir kaptandı, bah
riye mektebinin de en eski hocaların · 
ıdandr. 

Sahile gelen kaptanlar onu tanırlar, 
ihtiyar adam gemiye ayak bastıeı za -
man süvariler gemi zabitleri kendisini 
karşılar tayfalar selam dururlar o eski 
bir süvari gibi selam alır. Ve vapuru tef
tiş ederdi. 

Kaptary köprüsünden sintiye kadar 
her şey ona gö•ter:lir, o her gtmi hak -
kında ş=fahi birtakım emirler verirdi: 

- Oğ!um, derdi. Bu geminin ·düme
nini tamir ettirin .. 

- Oğlum derdi, bu geminin prova 
direği berbat ... 

Sahile uğrayan gemiler muhakkak 
ihtiyar kaptandan bir nasihat ahrdL 
Genç kaptanlar ona kızmazlar: 

- Başüstüne beybaba derltrdi. 

ihtiyar teftişlerinde çok ciddi idi,, 
ikinci sef.crde ayni eksikliklikleri gör • 
rüğü zaman gerçekten mesuliyet taıı • 
yan bir adam gibi genç gemicilere çıkı
sır · 
~ ~ Yazık, yazık.. der, gemi dediğin! 

şey ne deniz. ne fırtına batırır tayfunlar 
müstesna ... eGmilcri ancak kaptanlar 
batırır .. 

Bu çıkışmaları zaman zaman da tesir
~iz kalmazdı. Eski hocanın otoritesi li
mana uğrayan gemiler üzerinde bazan 
ufak tefek tamirler yapılmasına sebep 
olurıju. Kendisinin emirlerile yapılan 

tamirler onu pek memnun cdeıdi. Fa • 
kat bu onun için kafi gelmiyordu. 

Tam otuz yıl deniz üstünde dolaş • 
tıktan sonra onu tekaüt etmişlerdi. Ge
milerin çam ağaçlarından yapılan seren 
karalara, ormanlara sonsuz bir hasretle 
yanar dururlar, tahta gemilc:rin taşıt:lık
laı hasret su üzerinde yüzen bir nostal
ji::lir. 

Fakat, karaya çekilmiş bir gemi, çark
ları küflenmiş, makineleri susmuş bir 

kadavradır. Karaya çekilmiş bir gemi 

kadar hiçbir şeyde zamanın kaskatı don· 

duğunu, adedin nihayet bulduğunu ge -

leceğin yaradanı olan hareketin deliksiz 

sükfın uykusu haline giııdiğ'ni göı emez-
siniz. 

( A ricası var) 
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Jandarma Genel Kumutanlığı Ankara 
Satınalma komisyonundan: 

1. - Polis mektebi ihtiyacı için yap tmlması gerek ahıap ınobilyenin 26-4 
-937 puarteıi cünü saat 10 da kapalı zarf cksiltmeıile ihale olunacaktır. 

Z. - Tamamına 14100 lira kıymet biçilen bu Mobilya çeıit ve her çeıitten 1 

yaptırılacak mikdar 5- inci maddede g öı;terilmi§tir. 

3. - Şartnameler ve plan ve resimler ve mukavele projesi 71 kuruı kar 1 • 1 
lığında komisyondan alınabilir. § 

4. - Eksiltmesine rirtnek isteyenlerin prtnımede yuılı belge Ve 1057 lira 

5Ci ~ur~ıtuk teminat makbuz veya Banka mektubunu muhtevi teklif mektubunu 

bellı ıun 11.at 9 za. kadar komisyona vermi~ bulunmaları. (836) (1936) 
5. - Yaptırılacak Mobilye: ' · · 

Plln No: Cinsi Adet 
1047 Yazıhane ı 

1038 Yazıhane koltuf u 1 
792 Telefon masa~ 1 
671 Orta masası ı 

594 Sigara maıuı 1 
654 İskemle 3 

1074 Koltuk 2 
7gg Yuıhan• 5 

1077 Yazıhane ~oltufu 5 
936 Telefon masası 5 
931 Karton yer 3 
639 Orta masaıı 3 
477 Etajer 5 
291 Daktilo maauı s 
674 Daktilo iskemleıi 3 
713 takemle 21 

1083 Kürsü 4 
131 LevaZJm Cfolabt 2 

1411 Müllj dolabı 1 

Dün ve Yarm 
Tercüme Külliyatı 

No. 64 

FRANSUVA MORtAK 

Haydar Rifat 

Evlilik 

1937 • İstanbul 

Fiatı 20 kuru! VAKIT Kitabevi 
Ankara Caddesi - htanbul 

Dr. Nihad Tözge· · 
1 ıncı sınıf Cilt • Frenqı ve aıoer 
Zührevi hastahktaf mutahessısı 

Batııill Tan••• Cemı,.11 h••ı•• Ho. u 
Telefon ı •t••• 

Pazar ve Perşembeden başka hergün 
15,ll - 21 e kadar hastalarını kabul eder 

sair gOnlerı 

ÖlçUlerln muayenesi hakkında il 
Ölçüler nizamnamesinin 1 7 inci maddesi mucibince 93 7 ıe~eti ol" 

nun ayı içinde kaydedilmiı ve 11hiplerine müracaat klftdı verilalif 
rin 937 senelik muayeneleri 1-5-937 rününde baıtıyacaktır. 

Muayeneye retirilecek ölçüler: 
l - l 935 ilk veya senelik muayene damrıaınr taııyın bUtiln '-" 
2 - Senelik muayene damıaar silinmiı veya okunamıyaeık 

muı bilumum ölçüler. 
3 - Sahipleri tarafından ayarından veya damrasından ıupb• 

ter. 0··1 ·· h' J • • •• k··ıA k l • • ,..ti})_ .ç~ sa •P. erını~ m~§ u ata ~-aruz a mamaları ve iılerını r t' 
maları ıçın ellerındekı muracaat kagtdm da yazılı olan üç madde11 

etmeleri lizımdır. 
A§afıda yazılr rünlerde ayar memurları, mıntıkaları içindıld 

çüleri muayene edeceklerdir. 

Eminönü Gurub Merkezi 

1/ 5/ 937 den 31/8/937 rünü~e kadu Beyazıt nahiyesinde 

Beyoğlu Gurub 

15/5/ 937 den 22/5/937 gününe kadar 
4/ 5/937 " 1/6/937 .. ,, 
2/ 6/937 " 9/6/937 .. ,, 

10/6i937 " 26/ 6/ 937 .. ,, 
2816/ 937 " 7/7/937 .. " 
8/7 /937 •• 24/7 /937 " .. 

26/7/937 " 5/8/937 " " 
6/8/937 " 31/8/ 937 " " 

Fatih Gurub 

1/ 5/ 937 den 15/5/937 ı;:ünürıe kadar 
17/5/937 ,, 31/5/937 ., ,, 

1/6/937 ,, 19/6/937 
" 

,, 
30/6/937 .. " 1/7/937 

" 9/7/937 .. .. 
12/7/937 ,, 9/7/937 ,. 

" 

Merkezi 

Beyoğlu kaymakamlı~ındJ 
Pangaltıda 

Has köyde 
Beşiktaı ,, 
Arnavutköyde · 
Sarıyer ,, 
Ycniköyde 
Beyoğlu ,, 

Merkezi 

Fatih ayar memurluğunÖ' 
Eyüp kaymakamlıfındı 
Samatya nahiyesinde 
Bakırköy kaymakamJığındl 
Yeşilköy nahiyesinde 
Silivri kaymakamhfında 1401 Mut bak .. 4 

895 Tek parmak dolaoı 1 Çatalca • " 
Fatih ayar memurluğunda 

21/7/937 " 30/7/937 " 
,, 

-----• Dr. ----1091 Fotoğrafhane ,. 1 
686 Takım ldolabı 1 
433 Dolap 1 
880 Servis maauı 11 

871 Camlı bölmeli nu11. 1 
144 Maaa. 1 

683 Komodin 1 
284 Çuhalı mua 1 

796 M.au 14 
1400 Mülij masa.at 1 

1399 Maaa 32 
1417 Masa 5 

M' Man 1 
1 •:08 Masa 1 

t590 Maıa ız 

1409 İskemle 256 
691 iskemle 16 
846 Dosya dotaı;ı 3 

695 Muayene ıezlonlnı ı 

90Z İskemle 130 
Taı tahta aıruf için 4 

Podest .. H 
4 

N l ŞAN YAN 
Ha!talarını hergün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli Yanında 
Mektep 80kak 3!5 numaralı mua-

yenehanesinde tedavi eder. 

Tel: 40843 ---· 

Oreloğ - Operatör 
•• 

J)H· OSMAN ()NEH 
ldrnr yolları, Belsoğukluğu ve· 

ERKEKLiK ~uS.~~~~:~~. 
Mu:;yenetı.:ln(•; Ueh\·t·l.ııpı Anuılolu llun 

l.1tr~ı ~ırn .. ında Arpıll'ılur H un '\o. il) 

Ev l o;liklı\1 •·adde .. ı Yıldı1. Slıu-nıusı 
)'11nıııdu Tokat Aparlımuııı '\o. :ı 

---or. tb .. n SaD\i ---
UksilrUk şurubu 

Oksürük ve nefes darlığı boğmıca 
ve kızamık öksürükleri için pek re· 

2/8/937 ,, 31/8/937 .. .. 
KADIKÖY GURUB 

1/5/937 den 22/5/937 ye kadar 
24/5/937 ,. 29/5/937 .. " 

'USKUDAR 

l/6/937 den 15/6/937 ye kadar 
16/6/937 ,, 2Z/6/937 ,. ,, 
23/6/93 7 " 30/6/937 •• " 

BEYKOZ 

MERKEZİNDE 

Kadıköy ayar memurlui"" 
Erenköy nahiyesinde 

Uakü-dar kaytr\akamhğınd• 
Kmklı nahiyesinde 
Beylerbeyi ,. 

1/7 /937 den 15/7 /937 ye kadar Beykoz; kaymakamlıfında 
ADALAR 

16/7/937 don 21/7/937 ye kadar 

22/7/937 .. 26/7/937 '• " 
27/7/937 " 29/7/937 .. ff 

30/ 7/937 .. 31/7/937 " " 
2/8/937 den 4/5/937 ye kadar 

5/8/937 " 9/8/937 " " 
10/8/937 " 12/8~937 ti tt 

YALOVA 

13/8/937 den 18/8/937 ye kadar 

ŞtLE 

19/8/937 den 21/8/ 937 ye kadar 
Z3/8/937 ,, 24/8/937 ,, kadar 

Büyük.da 
Heybcliada 
Burıazada 

Kınalıada 

Maltepe belediyesinde 
Kartal 
Pendik 

Yalova belediyesinde 

Şile belediyesinde 
Ağfa ,, cf 

lstanbul GttmrUğil BaşmUdttrlUğUnden: slrli illçtır. Heı eczanede \e ~eza 
depolanndı bulunur. -

26/8/937 .. 31/8/937 " ., Kadıköy Merkez; ~ 

lstanbul Giirnrük 1\1uhafaza ve 
l\ılıntaka Konıutanlığ1ndarı: 

Gümrük aatı§ından: Galata anbanm tzda E. B. N. P. markalı muhtelif sayılı -------------
yedi aandıkta 632 kilo kanuni saf ağırlığındaki ipekli - pamuklu mensucat açık ~-----..----.---
artırma ile 6.S.937 gütl':.inde Galatada saat 14 de satılacaktır. Değeri 1264 lira. 
'drr, En apğı 9480 lira gümrük resmi ödenirse dahile; dahile satılamazsa ayni 
&ünde yine açık artırma ile transit olarak satılacafı ve muvakkat teminatın 711 
lira olduğu ve isteklilerden ünvan tezkeresi aranacağı ilan edilir. (2292) 

~-~ ' 
• .. f .· • · .. 

Cok Mühimdir 
OKUYUNUZ 

, KURUN ve HABER sazeteleri okuyuculanrun faydaları i~in 
yapbğmuz teklifi hüınü kabul ederek: 
1 - Her türlü ihtiaasa ıöre doktorlar 
2 - Diıçiler, 
3 - Eczacılar, 
4 - Erkek ve kaclm berberleri, 
S - Terziler. 

lle okurlarını t.anıtbrmaya hizmet itini servisimize verınittir. 
Bu mefguliyette bulunanlardan arzu edenler bu gazetelerin DOK
TORU, DiŞÇiSİ, ECZACISI, BERBERi ve TERZiSi olarak semt 
semt okuyucularmuza tavıiye edilecektir. 

Gelebilenlerin bizzat ve meıguliyetleri fazla olanların mektup· 
la en kısa zamanda mtiracaatlarmı rica ederiz. Bu müracaatlarda ça
htma tekilleri kendilerile birlikte teabit edilecektir. 

Vakit Propaganda Servisi 
YAKIT Yurdu 

Ankara Caddesi - İstanbul 
Telefon: 24370 

n . 
1 • • 

...-.-SEZ AR--
Dün ve Yann tercüme külliyatındandır 

Fiyatı 40 kuruştur 

Cumartt.<SI PAZAR 

Takvim ~M Nisan 25 Ni-;an 

======il 2 Sefer 13 Sefer 
GUo dOğllf!l 
GUo batıfl 
S&b&b aamuc 
ôğle namazı 

llc1ndJ n&ltll\m 

Akpm namazı 
Yataı namazı 

lma&.lı 
Yılm geçen gtlnler1 
YıJm kalan günleri 

~ 08 5 07 
!8,58 18 59 
400 4 00 

121'2 121l 
16,01 16.ül 
1858 1859 
2UJ8 20~9 

3.16 3.T + 
114 115 
251 250 

·== Günlük == 

R~~!~ 

1 - Trabzonda ıüm~ük muhafaza tabur komutanhfı emrind~,t 
sayılı motör için ( 55) lıra ücreti maktua ile mazot makineaindert 
kinist alınacaktır. ~ 

2 - Talihlerin motörcü mektemi mezunu ve ticareti bahriye ıııii 
makinist ~ahadetnamesini haiz olmaları §arttır. ,ı-1 

3 - Bu evsafı haiz olanların komutanlığımıza müracaatları. 

Kupalı zarf usull ile eksiltme ııtııl 
' Hariciye Vekaletindef1·&1 

1. - Eksiltmeye konulan i~: Tahranda ve civarındaki Şiıtırt' 
lacak yaz Irk ve kışlık elçilik binaları keşif bedeli 223,7 53 liradır· e~ 

2. - 12-4-193 7 tarihinde yapılan münakasaya talip zuhur 

işbu eksiltme 1 S gün daha temdit edilmi ştir. ıS 1-
Eksiltme 28-4-1937 tarihine müsfadif çarşamba günü saat 

öGLE NEŞRİYATI: ye Vekaletinde müteıekkil komi-,yon odasında kapalı zarf uauti11~~ 
Saat 12,so PIAkla. Ttırk mııslkl!t. 12,:50 3. - istekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayırı ô~ 

Havadis. 13,05 Muhtelif pllk ne.~rıyatı. 14 oo " r_) 
Son. nel §artnamesi, İn§aata ait umurnt ve husust şartnameler, ketif ,. tı4" 
AKŞAM NEŞRİYATI: fiat cedveli ve projeyi Hariciye Vekaleti Levazım MüdürlüğUııdrJ' 
Saat ı~.30 PJ~kla danı musiki!! .. 19 oo bilirler. ...,ı 

Çocuk Esirgeme kurumu namına konferans .,,,. '/ 
doktor Kutsi ta.nıtrndan : 19,30 Kouferanı : 4. - Eksiltmeye &irebilmtk için ia teklilerin 15.000 lira rtıU ıSO 
Doktor ŞUkrü Ali (Mektep. cocuklarına bak· vermesi ve kanuna uygun müteahhitlik vesikası ibraz etmesi .,e 
mak usuıuı. 20,00 Fasıl saz heyetl. 20,80 ö iş yapmış olması lizımdır. ; 
mer Rıza tarafından arap~a SÖylev. 20,oi:i 171' 
saz heyeti : saat ayarı. 21,15 Şehir tiyatrosu İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı ıaattef'I jlİl'd' 
komedi kısmı tarafrndıı.n <Choc en retour). ne kadar Ha · · kileti lev M"d'" r·-·· kb muıcatJ ıı) 

Saat 22,11'.i Ajııns ve borsa haberleri \"e • rıcıye ve azım U ur uıune ma U~ z11' 
ertesi gUnUn programı. 22,so PlAkla ııolo!ar lerı lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilemez. (962) ( 
opera ve operet parçalan. 23,00 5()D. 

KURllN doktoru 
Necz:ettin Ata sagu :ı 
Her gUn 16,30 dan 20 ye kadaı 

L11eJide Tayyare apartımanlarında daire 
2 numara 3 de hastalarını kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye kzdar 
muayene parasızdır. 

Satılık duba 
Akay işletmesi Müdürlilğünderı: '$1~ 

Haliçte bağlı bulunan su kesiminden yukansına kadar ba1'1r a"I 
ağaç dubaya verilen fiat haddi · layik gö rülmcdifinden arttırlı1a dl 
un 193 7 Çarıamba g~nü saat 15.00 e temdit edilmi~tir. şcrf_ 

İsteklilerin %7,5 güvenme paralari yle mezkür saatte AJtaY' (lıfl 
nine gelmeleri. 



kolayhklar 
'?.tıTdaki hizmetlerden birine ihtiyaçlan olanlar B· elefon 

ır mektup 
Bir Kart 
Bir adam göndererek 

~ 
4 

'Veya bizzat gelerek servisimizle temas ebneliclirler. 

'<iT PROPAGANDA 
SERVİSİ 

~rımıza hizmet olmak üzere qağıdaki huaualarda 
~ İtle . ~ olacak kolayhklan kendileri aibi dütünüp halle
~ ' ~ a:ııu aörec~ktir: 

' ki ~Ya, eıya veaaire satmak veya almak iatiyenler, 
a ~, Dıuhuip, hizmetçi, qçı, İfçİ iatiyenler ve bu hizmetlere 

..... le~. ~lanıar. 
t ;..J..~ •tılık ev, aparbman, dükkin, maiua arayanlar. Ki
l "' ~· kiraya vermek. Almak veya satmak İltiyenler, 
8 '- Ot Yeı:ınek veya almak iıtiyenler, . . 
) ....._ J\ıc;;'obil almak sabnak veya iflebnek 11tıyenler, 

...... l'er.:·~ •bnak satmak veya tamir ettinnek istiyneler. 
~\lnıe . ettirmek veya tercümeler yapmak İltiyenler bu 
İçin etlerıni kolaybkla ve emniyetle çarçabuk ıörebilmeleri 
hı (V AKIT PROPAGANDA SERViSi) nde bu itlerle 
Mii~ olınak üzere aynca bir büro vücuda ıetirmittir. 
--~ hicbir kayıt ücreti alınmaz. 

Vakıt Propqanda Servisi 
Vakit Yurdu Ankara Cad. İstanbul 
Posta kutusu 46 Telefon 24370 

T e}graf - Propaganda V llkİt 

~~--~·~~-------
Sat arına Genel Komutanlığı Ankara 

11 ı ..... ~llalnıa Komisyonundan: 
3) on. !QeL.. 
ı ~rteıı •ttbi ihtiyacı için yap tmlmaıı gerek demir Mobilya 26 4 

'' l''Uııu l&at 15 de kapalı ı:arf ekıiltmeaiyle ihale edilecektir. 
l >'l11tırıı. ırıa 11513 lira kıymet takdir edilen bu Mobilya çeıit ve her 

·' tlrtaı ctk tnik'dar betinci maddede ıöıterilmiıtir. 
4 l'0ıı~ '1 lıt!eıer, plan, resimler ve mukavele projesi 58 kuruı karıılığında 

~, ~ ....... t-.u ltıthn1r. 

btı~ ~~lılt teııı~tıirıe girmek isteyenle rin ıartnamede yazılı belıe ve 864 lira 
'Ql ··- ll'l•t 

$, ....._ ~t 14 ld 111•kbuz veya Banka mektubunu muhtevi teklif mektubunu 
' \''Ptlt.c,~ kada.r komisyona vermiı olmaları. 

l• .. o: dcrnır Mobilye: (837) 0935) 
~ı, 

• 

Cinsi 
Elbise dolabı 
Demir sıra 

Kimya masası 
Masa 
Dolap 
Dolap 
E~za dolabı 

Masa. 

Ariedi 
194 
100 

2 
ı 

16 • 

8 
1 
ı 

Neertyat DlrektörU: Refik Ahmet !Sevengtı 

.. 
il 1 • ' ' • • • • ' ,... • 1 ' 'il jil : ' il ıı· 1' . " 1 n : ~ "' .~ f. .r ı, •._. 'J\ ' • ... 1 • ' 

1 lı il 1
: lıu 1 lıı 1 ·tıı lı ' j 

' • 
SAT 1 E 

s·ze 
zi.yadar parlak bir Akisleri müteharrik 

HAVUZ TEKLiF EDER •• 
Latif bir ziya altında hoş manzaralı çiçekler ••• 

Gözle~in şevkile şenlenen bir mesken ..• 
Camekanınız için dayanılmaz bir cazibe ... 

· Fiyatı taksitlerle ödenmek şartile 
325 LiRADIR. 
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Yedek Subay okulundaki mero.sir.1le Çocuk Bayramına aid muht elif intibalar. 


