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Telef: 21413 (Yazı) 24370 (fdare) 

Sayısı her yerde 3 kuruş 

• 
Rei.sicümhurumuz ismet İnönü 
Kastamonuyu ş r ef lendirecekler 
Milll kıymetlerden IIsmef lnönü yeni Valimiz Lôtfi)YeniValimizlstanbulda 

istifade Kırdarın ayrılışından teessür 
Yazan: ASIM us 

Şimdiye kadar Cumhuriyet Halk 
~artist haricinde kalmış bazı tanın
lbış yurtdaşlarm Parti namzeti ola

duyan Manisalılara cevabı 
t..ıc gelecek kısmi intihapta mebus ·----·---·--···--
'ec;lle~ekleri hakkında rivayetler dö- Reisicumhurumuzun 
~fiyor. HattA bu ara.da Bay Hüseyin seyahatleri 
Calut Yalçın gibi gazetelere geçen 
llıuancn isimler de görülüyor. Bu Ankara, 3 (A.A.) - İstanbulda 
liitlü haberler doğru mudur? Bunu intişar eden bazı gazetelerde Rel
hUnıeyiz. Fakat doğnı olması ihtima- slcunıhur İsmet lnönü'nün uzun 

e lt Tardır. Ilunu açıkça ve memnunl- bir seyahate bazırlandığı ve bu 
• >"etle ifade edebiliriz. Ilunu da tabii meyanda İstanbul ,.e Trakya)'I da 

töı-mellyiz. şereflendireceği yazılmaktadır. 

Filhakika isimleri ağızlarda dönen Öğrendiğimize göre Ueisicum-
• tatııırın geçmişteki siyasi hayatları hunımuz ancak Kastamonl vJUl-
• Ctunhurlyet Halk Partisinin icraatı- yeti dahilinde nisbeten küçük blı: 

lın karşı muhalif görünmüştür. Bu seyahate çıkacaklardır. 
llı~hnlefetin memleket içinde yaptı- - -···-----

• t'l fclilketll nkisler dolayıslyle bir Ankara, 3 (A.A.) - İstanbul vali-

• 

Reisleumhunınmzun Ankaradti JDl'll ~lfnlttnn ıdyaı-cu ... 

• tatnm acı sergüzeştler gelip geçmiş- Iiğine tayin edilmiş olan Dr. Lfıtfi 
lir. 'Pakat her şeye rağmen Cuıııhu· Kırdar hakkında Manisa belediye 
liyet Jl:llk }>artist bildiği yoldan şa.ş- reis veklll ve arkadaşları tarafından 

llınnuş, memlekette bütün bir inkı- Reisicumhur İsmet tnönU'ye aşağı- Belediye reis vekill Muhtar ÖZ- buyurmuşlardır: 
llr, sil ileslnJ fillen tahakkuk ettir- dakl telgraf çekilmiştir: men, Çocuk Esirgeme K. birinci Belediye Reis Vekili Bay Muhtar 

lrılı;.u.:-. Du inkıH\pJarın mesut netice- ReWcuınhur İsmet İnönü noter, ziraat odası Na. meclisi Ozınen ve arkadaşları 
lerı de lılç bir Jdmsenln inkAr edeme- umumi üyesi Hulusi Can, O. Ak- MANİSA 
l'eccğl şckil<le bugün meydandadır. ANKARA ma.n, Sall\haddin, ticaret odası Yall Dr. LQtfi Kırdar hakkında sa-

0 ka<lar ki hAdlsele..rbı aHt•" - lllYr Mm'fMI 7tlDek ~~ ....,. ~ iMMft ,J!al907, ~- Y.JP JılaAJaa halkının kadirşlnaalıimı 
~l\rşısm<la enelce Partiye muhalif nlzle mütenasip umran eaerlerlle attı- mlay Başk. Hüseyin tJ'zilmcft, bildiren telgrafınızı memnuniyetle 
törünc n zatlar da tedrici surette ka- lemekte olan kıymetli valimiz Dr. bağcılar Bir. Dr. Oemll, koope- aldım. Manisalıların bu kıymetb1Iir-
tıa::ıtıcrinl dcl,riı;;tirmişlerdir. Kanaat- Lfıt!i Kırdar'ın İstanbul valiliğine ratifler Reşat Pomakh, inşaat lfği oraya gelecek hUkQmet ft.mlrleri-
leı·incle husule gelen bu değişikliği a- naklinden duyduğumuz sonsuz tees- Ce. Na. Fanık, hava K. miihen- ntn vazifelerini kolaylaştırarak daha 
tıkça söz ile ve ynzı ile ifade etmek- stlrler, henüz başarılamayan ve on- disi Nuri Çil, Halke\i başkanı :verimli kılacaktır. Manisamn imarı-
te1ı çcklnmeınlşler<llr. llülilsa bu gi. suz başarılamıyacak eserlerin, met- Azmi Rıza Öııakm, Rızn Kuldnş, nın daima gözönUnde tutulacağından 
l>t şahsiyetler ile Cumhuriyet Halk rük kaldığı müddetçe dalmt ve ebedi C. H. P. na. bağcılal' bnk. md. emin olabllirslnlz. Bu münasebetle 
l)arusı arasındaki mane~·i açıklık olacağını arz ne ibkası hususunun H. Çaler Bir. ikinci reisi Kemal. size ve arkadaşlarınıza teşekkür e. 
tauıamcn ortadan kalkmıştır. tensibi aliye iktfranını istirham eyle- Reisicumhur İsmet lnöntl, bu tel· der ve sayın halka refah ve saadet 
Diğer taraftan Cumhuriyet Halk riz. grata aşağıdaki cevapla mukabele dllerhn. 1SMET L-XöNU 

~nrtısinin biinyesl de büyük bir te- ---------------------------------------------

ltl\.ınuı geçirmiştir: Cumhuriyet Halk k e ı h e e d 
~ı::tl~:es~::~ış:~ .. s~~:~l::r:u~:::~ Başve ı şe rımız e 
fetıcrl esnasında memlekette muh-
telit Parti tc~ekkiillcrl vardı; çünkü 
l anunlarımı~ buna müsait idi. Hal-

lıuki l"ethi Okyar'ın başkanlığı al- Ceıa· I Bayar du"·n gazetecaler;ıne tında teşekkül eden ikinci Parti tcc- 1 1 1 
l-Uhesi akamete uğradıktan sonra 

°'1nıhuriyet Halk Partisinin altı • A b • h b • h 1 d b 1 d 
~~de;~=~~~~~~~~v:::ru:!: samımı ır as 1 aı e u unuu 
ll<;ylclikle memleket idaresinde tek 1 
llartı e ası kabul edilmiştir. Şu ha- ,--------------~ 
le g<>re resmen müracaat ederek Par-
tl)·c kabul edilen bu gibi zatlarm dn 
)uksck Parti divanınca muvafık gU

~lcliiğü takdirde mebusluğa namzet 
lti.istcrlJmesl imkdn dahiline girmiş 

Dolmabahçe Sarayı 
kapısındaki hadise 

cl('mckUr. 

llu ifmlemlzi teyit etmek için Cum-
Müddeiumumilik Vak'ada 
Mesul Olanlan Tesbit Etti llurrelsimiz lsmet tnönü'nün meclis

~ söylediği ilk nutuk ile memleket 
1clıtreslnde takip edeceği belli başlı 
lledeticrl teslıit ederken 16Yurtdaşlar 
'"asında se,·gi , ·e muhabbeti derin
leştirmekten" bahsettiğini batırla.tı:
~. Öyle zannediyoruz ki yurtdaşlar 
'"asında muhabbeti derinleştirmek 
tabiriyle ita.de edilen büyük maksat 
içerisine memleket işlerinde şimdiye 
~ar Cumhuriyet Halle Partisi ha
_..clnde kalmış olup da Pnrti esasları
-- f: ndakatlerini ten.hhüt edenlerin 
t'aliyctlerinden istifade etmek fikri 
~ Rircblllr ,.e böyle bir ka.rarı ancak 
"41llet İnönU gibi bütün mllletin en 
>tiksek itimadını kazanmış olan bü· 

Ulu Önder Atatürk'ün ebedi ha
yata intikalinden birkaç gUn son
ra, halka tahsis edilen ziyaret gün
lerinin ikincisinde ve gece saat o
na doğru, Atalarına son ihtiram 
vazifelerini ifaya koşan 40 bine 
yakın halk, saray kapılarının bir
denbire kapanması üzerine sıkış

mış, bu arada 11 kişi ölmUş, birkaç 
kişi de yaralanmıştı. 

Ilaş,·ckll Celli.1 Bayar'ın dün gazetecilerle )'aptığı bir liasbihal esnasında 
Başmuharrlrlmiz Asnn U s'la çekilmiş bir estantcnesl; 

Ha.dlse etrafında hemen tahki
tanr, mebuslar ve diğer yUksek ze- kata girişen mUddeiumumUlk tah
vatla bUytık bir kalabalık karşıladı. kikatını bitirmiş, vakanın sureti 
Bu sırada kadıköyden gelerek Hay- cereyanını ve bundan mesul olan
~arpaşa iskelesine yanaşan Suvat va- Jarı tesbit eyliyerek dün, raporunu 
puruna girdi; vapurun arka salonuna alt olduğu makama göndermiştir. 

hııc bir lider verebilir. 

Başvekil CelAI Bayar '.Ankara tre
nine bağlanan husust vagonla dUn 
sabah saat on bir buçukta Haydar
paşaya geldi; kendilerini istasyonda 
:vali muavini Hüdat, İstanbul komu-

J;lnkat şunu da unutmamak IAzmı- Meclisine girişi ilk defa görülen bir 
~lir ki evvelce Cumhuriyet Halk şey de olmryacaktır, :nitekim Ata.-
artısinc kal'Şı muhalefet etmlş olup türkün hayatında General Ali Fuat. 

:- 90ltradan kanaatlerin.l değiştirmiş General Refet, merhum İsmail Müş
.. \alunan bazı siyasi şahsiyetlerin tak gizi zatlar da hep bu suretle me

•111 .namzet! olarak Biqü Mlllet '!l>DB ~iJmtolerdlr, 

geçti. Vakada suçları görtllenler, vllft.-
.Karşılamağa gitmiş olan gazeteci- ;yet memurin ve muhakemat encü

ler yanlarına yaklaştılar. Vapur köp- meni tarafından muhakeme edile
rUye gelinceye kadar muhitiyle yap- cekler, suçları sabit olduğu takdir
tıkları hasblhalden istifade etmek de cezaya çarpılacaklardır . 
imkft.nını buldular. Başvekilimiz dol- ______________ _. 

Sonu: Sa.10 Sü. 5 

'.Ankara, 3 (Telefonla) - İstanbul 

valllfğlne tayin edilen Manisa 'nlisl 
B. Lfrtfl Kırdar 19,25 treniyle hare
ket etmiştir~ 

:Yeni valimiz bu sabah saat 8,30 da 
Haydarpaşaya gelmiş bulunacaktır. 

B. Lfttfl Kırdar bugUn yeni vazıresi
ne başlamış bulunacaktır. 

Münhal meb' usluklar 
Hüseyin Cahit, Tahsin Uze" 
Nevzat Tandoğan ve Hasr 
Rıza Soyak1n namzet gHst • 
rilecekleri söylenmektedir 

B. Hüseyin Cahit Yalçm 

Ankara, 3 (Telefonla) - Bir müd
dettir Ankarada bulunan ve Uç gUn 
önce tstanbula dönen HUseyin Cahlt 
Yalçının acık mebusluklarclan biri
ne Partice namzet gösterırmcsinin 

Parti yUksek divanınca takarrür et
tiği kuvvetle söylenmektedir. 

Namzetler arasında Ankara vali
si Nevzat Tandoğanın da bulunacağı 
rivayetleri vardır. 

Henüz teeyyüt etmemiş bulunma
sına rağmen rlyasetlcumhur umumi 
kA.tlbi Hasan Rıza Soyakın da mebas 
namzetl olarak gösterileceği söyle
niyor, 

Rahatsızlığına binaen bir müddet
tenberi vazifesine gidemeyen UçUncü 
umumt mUfettlş Tahsin Uzerln deme 
bus olacağı söylenmektedir. 

GUnUn siyasi meselesi: 

Akdeniz ortasında 
bir Anşlus 

Yazan : 
Nlzamettln Nazif 

{Ya...--ıaı i10 '1nt'll....,,..1 



2-KURUN 4 BIRINCtKANUN 1938 

Fikir mesefeferi : 

Sosyal mesele nicin 
ortamalıdır? 

OSYAL mesele hakkt:ıda hemen 
herkes kendini salahiyet sahi. 

bi farzeder; ve çok defa da salahiyet 
sahibi olduğuna inana."ll:ır sosynl me • 
seleleri halletmek vnzif esini Ustlerine 
alırlar. Birtakım işler vıırdır ki bu me. 
aeleler hakkında söz söylemek ancak 
ihtisas !ıahiplerinin hakkrdır. 

Mesela eczacılık, duvarcılık, kundu.. 
racılık, hattA yangın söndUrme hak • 
k1J1da söz söylemek istiye::Ier bir nevi 
ihtisas sa.bibi olmadıkça kendilerine 
muhatap bulamazlar. Fakat bir ahlak 
meselesi, bir estetik meselesi, bir .dil 
meselesi. bir hukuk meselesi, bir iktı. 
sat meselesi hullsa sosyal kıymetlere 
tıi.a.lltlk eden işlerde hakim olan dü.~· 
~bunun aksinedir. 

Sosyal meselenin böylece herkes ta. 
ra!mdan halledilecek bir problem far· 
z.edilınesl sosyal meselenin insan tara· 
tmda.:ı idrakindeki mudilllkten ileri 
gelmektedir. 

Sosyal mesele balığı kaplayan su. 
aralan kaplayan hava gibi in.sanı biz. 

zat hayaünm, mevcudiyetinin bir par
çası olarak sarmaktadır. 

1nsan bu havanın içindedir. Hayatı. 
mm Jyl, gUzcl, hak, fayca mefhumla • 
rmdan tecrit efüğlnizi farzcderseniz 
bUtU:ı dünya bambaşka bir hU,.iyet a· 
lacakt.Ir. Renkler ifadesini bulamıyan 
bir talmn lhsaslardan, madde izahtan 
mahrum birtakım sertli.kler, mukave • 
metler, ve gıdalardan ibaret kalacak. 
tır. 

Tabiatı insan ancak kendisini kaplL 
yan sosyal havanm dekoru içinde gö· 
reblllr ve tabiatı ancak bu sosyal hava. 
ya göre ancak tefsir eder; izah eder. 
Aynı tabiat ke.rşıscdnkl idrak farkla· 
rı, ;mil~hede zıddiyetlerl. fikir kavga.. 
lan lnsanm ta.blatr ökilzün ve klşın 
t.8.\)İatla te?I1J1.Smdan tamamen farklı 
~ ~"!.!~~ ve oruaraa. oluııYiltl bir adese arkasın· 

dan seyretmesinden ilerl gelmektedir. 
Ne f§ yapa.rsak ya.palım; ihtisasımız 

h~i i~ taallUk ederse etsin b~ yal. 
mz biyolojik bfr uzviyet ola:ı gözleri· 
mizln bire gösterdiği dUnya.yı değil, sos 
yetenin tefsir ettiği, imal ettiği, ve iza
hım yaptığı bir dünyayı gösterir. 

Hayatımızda. bukadar hflkim rol oy. 
nıyan sosyeteyi b~ böylece !draklmi
zln mantığımızın temeli olarak yaşa. 
n.z. .Alim, cahtı hepimiz temsil kudre· 
timiz nisbetlnde sosyetenin ruhunu a.r. 
zular, teına.yUller, hareketler, fikirler 
halinde aksettf rirlz. 

Biz sosyal hayatı yalnız te:ıeffils et· 
meyiz. onun f çlnde sosyal aksiyonlar 
aa icra ederiz. Bu aksiyonlar bazan 
ibadetler, sosyal Metler, muaşeret ka.. 
!delen halinde yaşar, bazan da bir ih· 
&as ve teknik hallnl alır. Avukatlık 
mtırebbnik, hocalık, politikacılık. me. 
murluk, nalrlfü, edipllk, musikişinaslık 
heykeltraşlık, mimarlık. ifçllik ve u· 
mumiyetle meslek halini alan ekono -
mlk hizmetler gibi ihtisas sahalarına. 
y.nlır. 

Ynı:an: Sadri Ertem 
Sosyal teknik ve ar sosyal ile meş · 

gu1 ola:ıların rolü sosyetenin bünvE'. 
sindeki rolleri ya yeni bir teknik, ya· 
hut yeni bir sentez vUcuda getirmek· 
tir. Bu sentezi vücude getiren, yahut 
yeni veya mevcut teknikle sosyal hiz· 
met yapan insan sosyal meselenin için. 
de olduğu halde çok defa sebep ve ne· 
tice hakkında bir fikir sahibi olmıya. 
bilir. Nitekim elektrik tamircisi.:ıin, 
yahut elektrik mühendisinin mutlaka 
fizik A.Jiıni olmaması gibi sosyal teknik 
ve ar sosyal ile meşgul olanlar çok de· 
fa entivUsyonlatile hareket ederler. 

Onların {:ll bUyUk muvaffakıyetleri 
idealleri tahakkuk ettirmektir. 

Sosyal mesele zaman zaman fikrin 
tek meselesi hallni alml6tır. Biltiln 
dUşUne:ı kafalar sosyal davayı yilksek 
bir prensipe, bir sisteme irca etmek 
arzusuna dUşebillrler. Sosyal mesele • 
nin insan içinde halli §ekli bir da.va ha· 
lin1 aldığı zaman meselA. bir ahlAk, bir 
hukuk. bir iktısat buhranı ka!'§ısmda 
f ilozoflann değil, biltnn dil!ifuıen i:ı • 
sa.:ıların ka!ası f §]emeğe başlar. Bu ıru 
retle na.zari olarak bir takilll hUkümler 
vermek suretiyle sosyal meselenin 
f e:sefi bir cepheden tetkiki imkanı 
h!.cııl olur. 

Sosyal meseleniıi ne yaşanmış olma.. 
eı, ~e teknik halinde iglenmesl, ne de 
naz:art ve sadece fikrt SGhada lttılilar 
la iktlf a edilmesi sosyal hakiki ahJA.ka 
bir imkAn bmıkma.z. 

ÇilnkU bu ir.a.hlarm hepsi realiteyi 
yilule yUz kanunlara raptetmek !mk!· 
nmı bahşetmez. 

Sosyal hayat yalnız ha.yat halinde 
yaşandlğı zaman o, ekseriya. mantıki 
sebepleri dil§ilnlllmlyen bir kanaat ha.. 
JW alır. Teknik veya ıı.r sosyal sente
zinl muhayy'ile ve entUvisgon ile yapar. 
Felsefi tef ekkUr realitenin UstUne çı. 
kar. 

Sosyeteyi kanaatle inşa etmek, ya.· 
lıut yeutivUeyen kurmak, nazariye lıe 
işi, olmuş bitmi§ fan.etmek devrine 
göre tecrilbe edilmiş ve nihayet hepsi. 
n1n lfllisma besert tarih so:ııruz vesika· 
lar taşımıetır. 

Devir ilmindir. MUsbet ilml kendisi. 
ne rehber eden bir medenlyet devresi· 
ni yaşıyan insanlar sosyeteyi yıkılmaz 
bir halde kurmak için yegane çare ola. 
rak sosyal meselenb tatbikmı tetkik 
etmeği bir çare olarak bulmuşlardır. 

Bugün bu havanın tek eseri "sosyo
loji,, n1n ehemmiyetli bir me~ sa.yıl. 
ması ve bc§eriyetf n ondan birçok gıey
ler beklemesidir. 

Sosyal n.escleyi mevzuunun bilnye. 
elne göre blr metodla tetkik edecek 
artık sosyolojidir. Genç ilim ne kadar 
çabuk reallteleıtı kanunlyetinf Jsbat 
ederse sosyal mesele de orta. malı ol • 
maktan kurtulacaktır. 

&Wi ERTEM 

1 
Komsu rr.ernleketlerde 

Bu garistan Türklerinin la 

l{ ü l t ü r i ş 1 e.r · ~~ 
Yazan : Mahmut N'et'mellln j: 

Balkan harbinden önee Bulgaristan. 
ia Rü~tiye mekteplerinin tedrisat pro. 
gramları bugünkü liseler derecesinde 
dolgundu. 

Rüştiyelerde müdürliık eden Türk 
tebaalı 26 muallimin maaşını Osmanlı 
Maarif nezareti devlet bütçesinden ve· 
riyordu. Milli duygunun ilk mürşitleri 
Osmanlı imparatorluk hudutları içinde 
faaliyet gösteremediği için, firar ettik· 
lcri Bulgaristanda Türklerin omuzları 
üzerinde taşınıyordu. 

Paris, Mısır ve Selanikteki Jön Türk 
lere Bulgaristanın idealist Türkleri 
maddi yardımlar temin ediyordu. 

Genç Türklerin neşrettikleri gazete. 
lerden başka, Kırımın Bahçesaray ka. 
sabasMda İsmail Gasprinskinin neşret. 
tiği (Terc:Uman) gazetesı Bulgaritan.da 

<.{milliyet) tohumları 6açma'kta idi. 
Bulgar:s'tandaki Türk Ri.ıştiyeleri 

h;r yıl yüzlerce milliyetperver Türk 
genci yetiştiriyor ve bu gençlerden bir 
kısmı Bulgar, diğer bir kısmı da Avru· 
padaki mekteplerde yüksek tahsil gör· 
dUkten sonra ana vatana gclere'k Hari. 
ciye, Dahiliye veyahut Maarif nezaret. 
]erinde mühim mevkiler işgal ediyordu. 

Balkan harbine kadar vaziyet böyle 
idi ve Bulgar hükumetleri kültür ve 
milliyet sahasında Türklerin ilerleme. 
sini hoş görüyordu .. 

Balkan harbinden sonra İstanbul mu 
ahedesi yapJldr, Bu muahede hükümle· 
ri Bulgaristan Türkilne geniş kültürel 
fnkiıaf im'ldinlart verdi. 

Bulgaristandaki Türklerin sayısı da 
fazlalaşmıştı. ÇUnkU, Dobruca toprak· 
lan Romanyaya verilmiş, Silistre, Tutra 
kan, Pazarc.ık ve havalısinde ynşıyan 

ylizbinden fazla Türk, Bulgardan Ro • 
men idaruine geçerken, diğer taraftan, 

.Jifi.14 yeni 13ulgaristan diye anılan, Kı-
ncaali, Eğridere, Hasköy, Nevrckop ve 
blitUn Pomakliktaki iki yüz elli binden 
fazla TUrk de, 0.smanlı idaresinden Bul 
gar idaresine veriliyordu. Binaenaleyh, 
Osmanlı • Ru harbinden sonra Bulgar 
topraklarıoda kalan sayısı yanm mil· 
yondan fazla Tilrk, Balkan harbinden 
sonra sekiz yüz bin adedine vanyordu. 
Birkaç yıl evvelki resmi Bulgar istatis
tiklerine göre halihazırda Bulgar top· 
rakları üzerindeki müslümanların sayısı 
823 bindir 'ki, milslüman çingene ve po. 
maklar da buna dahildir. 

Balkan harbi ile umumi harp yılları 
arasındaki kısa fasılada Bulgaristan 
Türkü kültür işlerinde henüz Balkan 

harbi &onu boşluU'lanru doldura. 
ımdan harp ateşleri dünyayı sardı ve 
1919 yılına kadar oradaki Türk maarifi 
yan meflQç bir halde kaldı. 

Maamafih o zaman Sobranyadaki 40 a 
yakın Türk mebusun te~cbbilsU saye
sinde Türk mektepleri harp afetinden 
mUmkün mertebe uzak kalabilmişti. 

1919 senesinden 1926 senesine kadar 
benQz meriyette olan !atanbul muahe. 

desi Türk mekteplerine eki serbestiyi l 
veriyordu. 26 Rüştiye mektebi müdü. • 
rü kemafiısabık maaşlarını istanbuldan 
alarak RUştiyelerin idaresini ellerinde 
tutaqilirdi. Ama, bunlardan bir kısmı 
maaılarmı alamadıkları için İstanbula 
döndü, o zamana kadar Türk lideri ola. 
rak daima önde görülen ve Bulgar hü
kumetleri ile Türkler arasındaki müna 
sebeti temin eden mebus, münevver ve 
ağalardan bazıları harp suçlusu olarak 
tevkif edilmiş, yahut hudut haricine 
çıkmıştı. 

Malinof ve Tcodorcf kabinelerin· 
den sonra Istanboliski bir çif iİ hükQ.. 
meti kurmuştu. lstanboliskinin idaresi 
zaman·nda Tiırk azlığının kültürel inki 
şafrna geniş ufuklar açılmışa. Fakat, 
iş görecek münevver liderlerle itanbu. 
liskinin çiftçi partisine girmiş belli baş 
Iı kimseler yoktu. Yeni yetişmekte olan 
Türk gençlerinden birçokları bu partL 
ye kaydolunarak bütün köylerde yeni 
mektepler açılması için faaliyete geçil. 
di. 1stanboliski 'kabinesi, her sene dev· 
Jet bütçesinden Türk mekteplerine ilç 
milyon Leva veriyor ve vakıflardan ay· 
rılan maarif tahsisatını da tasdik edi • 
yordu. 

Türk vatanı kurtulmuş ve Ankaradan 
bütün Tiırk dUnya61na yayılmağa baş. 
lıyan inkılap nurlan Bulgaristan Tür. 
künü de aydınlatıyordu. Razgratta 
1922 senesinde tesis edilen Deliorman 
gazetesi etrafındaki Tür'k gençleri bü· 
yük bir hızla Türklerin maarif, cemaat 
ve cemiyet ve umum kültUr işlerinde 
önayak olarak guurlu meşale vazifesi 
görüyordu. Şumnuda Türk Muallim 
mektebi açılmıştı. 

Bu müessesenin yetiştirdiği muallim 
lcr kasaba ve köylerdeki me'kteplerin 
başına geçirilmeğe başlanmıştı. RUşti
yelerden çıkan Türk gençleri Sof yada 
Bulgar üniversitesinde hukuk, tıb ve 
diğer ilimleri tahsil ettikten sonra milli 
işlerin idaresini fahri olarak deruhte e. 
diyordu. 

1922 den ı 934 yılına kadar bu ileri 
hamle bütiin hıziyle devam etti. Trak.. 
ya vesair komitelerin muhalcf etine rağ. 
men bu 12 yıl içinde Bulgaristan Tür
kü kültür sahasında Bulgar vatandaş· 
tarı gibi ilerledi ve medeni insan olabil. 
mek, ana vatanda medenileşen öz kar. 
deşinden geri kalmamak kaygısiyle 

spor kltipleri tesiı etti. Modem, teJr!s 
usullerine tabi oldu. Yeni Türk harfi 
ile okudu. Lisan öğrendi, cemiyet kur· 
du ve bilhassa (Turan) kültiir teşkilA
tı Türk gençlerini kütüphaneler, spor 
kliıpleri ve mı.isamerclerle Bulgarlar 
kadar kültilrleştirdi. 

Genç, ihtiyar, kadın, erkek sekiz 
yüz bi:ı. iıısan milli benliğini anlamıştı. 
Bir Bulgar vatandaşı olarak siyasi ba • 
kımdan Bulgar kanunlarına riayetkar. 
dr. Muti ve sadı'k teba olarak Kral Bo. 
rlse, kan, iman, duygu itibariyle de A· 
tatürke bağlanmııtı. 

Şapka, yeni harf, medeni kıyafet kabul 
edilmiş, kasaba ve köylerde kurslar açıl 
mış, kadın, erkek herkes anavatandan 
gelecek inkılap ilhamlarına tabi olmuş· 
tu. Bulgar hükQmetleri ve Bulgar mü. 
nevver vatandaşları Türklerin bu iler. 
Jeyişini takdirle karşılıyor, hatta birçok 
Kimseler bu terakkiyi teşvik ediyordu. 

' O .zamanlar birkaç yıl başvekillik eden 
Andrey Liyapçef ekalliyetler hakkında 
§Unlan söylüyordu: 

"Yaşadıkları memleket içindeki ekal
liyetler, hakim unsurun faydalandığı 

bütün medeni ve kültürel haklardan İs· 
tediği şekilde istifa.de etmeğe, meşhur 

Masarikin dediği gibi, haklıdır.,. 
Bu sözleri Bulgar Sobranya kürsüsün 

den söyliycn Bulgar devlet adamını, 

TUrk mekteplerine ait bir meselenin 
halli için Bulgaristan Tür'kleri namına 
bir heyet halinde ziyaret ctm.i tik. Na. 
zırlar meetisi binasında bizi kabul eden 
Liyapçcf, heyet reisi Tok lıoğlu Talat 
Efen diye şunları söylemi;ti: 

Hadiseıer ve F ransı rı 
matbuatı b~ 

At.ntürk'iin iifulü knrşısmdn cu ( l) 
na numn.rB alnn ecnebi gazeteler, l Af 
zı J?rnıısız gnzctelcri oldu... Uiit kr 
dünyn, o Dü;rük İn!'lnnı hlr nğızd 
Ö\'ÜJ> dururken, birknç Pıı.ri uııı 

bun ı ne yanlış şeyler yazdılar! ... 
Onları Turk gnzcteleri birer bl 

t.cşhlr etti. L!i7.1Jllgelcn ce' nplnn l> tll 
dllcrine ,·erdi \'C ba.ttA milll bir ' ' 
he\'\'Ürle, bu gazetelerin bunann bl 
le Ttlrki)·cdo satJlmnsına m nl 
mnk l teycnler bulundu. 

nınm 0 hür•• mntbunttan a 
dığnnız, nkhno. geleni ynlan 
l"azmaktn hür olmnk değildir. Ne 
:r.ık ki Fnınsız g117.ot-0lerinden bazJ 

rı kencUl<ırino bahşedilen "kel 
hUrriyctl" ni - csnslı bir kültO:rd 
artmauır - diinyn abl'nlinO dair 

gazeteciye lAzmı olıın umumi mııl ;e 
motta.n dnhi mahrnm bir TiızJyet c 
suiistimal etmişlerdir. e

8 
Onlnrm bu hll.disedekl ha.re et t 

zı, "hiir" bir kalem sahibinin tJ ~ 
sel cc:cdnden ziya& "başıboş•' 

fırsntcunun değersiz marifet! olııı 
tur. 

• • • tr 
Bcl'ekct vcl'sln bizi Fro.n-oııı ~ • 

tcclllğlnln istinat ettiği bl1gl \"O • 

b -ma düştüğtimüı: ~rh ~8' 
den azıcık olsun lrnrtarncalt bir , 
dise ,·ardır: At.atiirkün ccnnzc tö~ 
ne Te l>ll\"e ile Türklerin büplk f1Y 
temine Frnn ız dcylct Te mJlleti J 
mmıı en yüksek salAhi;yetle işti 
için gelmiş bulunan e ki mcslekd•• fi 
mız Fransız claWliyo nnzm: ?ti. 1>1 e 
bcr Saronun, bur:ı:ıdn bize sörl~~e 
sözler ••• AtntilPkfin olhn.ndnn geçi 
k rşı~ ındn. o ndnmm Frnn ız detl ~ 
,.e mlllctl adına ifade cttJğl tecss% ıt 
bin J<'ro.n ız go.zctoslnln on bin t; d 
moslnclcn dnhn. doğnı ,.e amlmt tdl el 
Onc'Jnn ötesi bize \"JZ gclmcıtdtr. ~ 

• • • 
DENİZBASli'IN "SU\"AT" I 

Denlzbank'ın yeni nldıf,rt "Su1'1' 
\'Bpuruna her blncUkı;e c.-ın l'C ~ ~ 
ten bir kere •·oh: •• " derim ... Ncd~ 
mi? .. Yeni ,·npur ısmıırlayonız &tıf 
kübik bir t.ıı.kıın ycnlllklere ı·ıığ l 
etmeyip, şuylc c kidcnberi rnhıı~ ~ 
nlıştığımız Ye prıı.tlkUğlndcn tef ~ 
gördüğ'Umüz Akny rnpurlarının ttt' 'I' 

biçimde bir \'Opnr olcluğundan ••• 

• • • 16' /) 
Mtılum )"R ,.enl hlr tnl..'Till '"np1ır 

' J d~ 
vnr; hn<"ns1 yok. Bnşı kıçı belli ıı' 
1;11... Nere inden glrcce~inl şnştrıri 
Girsen oturnmn1.sın. Otursa.n 1'ıııı: ~ 
edemezsin. ){nnnpclcri hTi, kolt11 tıl ~f 
lan nrkn)n knykık, hülll. n ••acil~. l 
scb'ni fi.lemden" blriclfr ... "S1n-nt'' ~ 'it 
no. t tnnbul U)'U iizcrinde yapıl (1 ~ 
biltfin kı ıı )"Okulnklnrın hntnıı J 

111 
on'onl!slni temiz bir nlfı..hct \"'O (f 

bir rnhnthk lçln<h- tnttırıyor. /. 
rln Dcnlzbnnk'n: ... 

• • • 
BAŞDONDCntcc nın TAnstJı 

d .. d" ı~ ~ı: 
Snt1ıi J~rtcnı ilnlm ynzısın .. ·ttP "il: . 

t"nbul knh\'clcrlni bir nc,1 nıc1' Ilı 
olarnk ı;;il tcriyorclu: llircr bıt) 
mektebi! .. 

Fa.knt bana öyle geliyor Jd, ~ ' 
Janmız bu mcl.:teplcrc pek co1' tııf 
'am ediyoruz. Jliç tatil yn pnınr0 Jı# 
TO JUzumundıın dn fa.zla olan bU 1, 

dar garrcto rnğmcn a in şebııdcttı 

Yeşilay Cemiyeti senelik to,,lantısını dün Eminönü Hal keoinde öğleden sonra yap
mi§; toplantıya Cemiyete dahil azanın mühim bir lttsmı iıtirak ettni§tir .. 

"Gazi Mustafa Kemal benim hemıc. 
rimdir. Ataşemiliterligi zam nmda bu. 

(D :ıamı 10 uncu mıufada) 

me imaya~ k gibi) iz! • ·ıf. 
Hİli~IET l'jt~ 



lıtanbulda uzun zaman i
• memurluklarında bu· 

Uf bir dostum var. Bu 
m kontrol salahiyetini 
olan büyük idare me· 
larının beş seneden ziya-

Lir yerde bulunması mah· 
u olduğu kanaatindedir. 
niçin birkaç aene evvel 
buldan ayrılırken Mu

in U stündağı valilik ma
ında ziyaret etmiı ve 

16H~isine veda ettikten son· 
kulağına eğilerek: 

._ Daruı senin baıına!,, 
emiı ..• 
uhiddin O stiintlaiın bu 
• doğru bulup bulmad!· 

bilmiyorum. Fakat ı· 
memurlarının mevki
en •ık •ık deiiıtirilme· 
'Jıadar mahzurlu ise on 

on dört •ene gibi uzundan 
Plllllltl uzun bir zaman ayni 

4 BIRINCIKANtJit lta.. 

_P_a_z_a_rı_ı_k~y~a._s_a_k~t-a~l-h_ti_kird~il mi? 
Yazan : Hak~ı SOha Gezglr1 

Herkesin blrleştiil bir daTa var: "Pazarlıksız satış" ı, bazı tüc· 
carlar, yeni bir kazanç vesilesi yapmış. Bu bahs& dair kiminle ko
nuşsanız, size kendi tecrübclerlııin \erdiği neticeyi söyllycrek bu acı 
hakikate şahitlik ediyorlar. 

Pazarlıksız gatış, he(limlzin alkışla<lı{:ımız bir kanundu•. Fa7da
larmı saymakla bitiremi;yorduk. Etikete bak, cebini yokla; işine .se
llrse al, gelmezse, beyhude tene talıp vakit kaybetme! Teselllslle avu
nuyorduk. 

Bunun iyi, batt.A pzel bir şey olduğuna sanmm hiç kimse lııkAr 
edemez. 

Fııkat madalyanın bir de öte tarafı var, ld görünce, irkiliyoruz. 
MeselA; öteberi aldığmız bir mal için, afni dükkana bir daha pdiyor· 
SUDUZ. 

Marka o, dns o, boy o, en o. Fiyatını da eskiden blllyorsunaz. Eş
ya sanlıyor, kupon kesiliyor. 

Birde bakıyorsunuz, ki vaktUe 120 re aJdıtuuz oe1, şimdi U50 ol-
mu'j. 

Duruksuyor, izahat istl7orsunuz. 

Gülümscyorlar 1c: 
- Ne yapalım efendim. Pazarlık yasak! d11orlar. 
-Fakat ihtlkAr da, dolandırıcılık da 7asaktırl 
Karşılığını vermemek itin, kendinizi sorlaror Ye beW aJacatını· 

u almadan mağazadan çıkıyorsunuz. 
lşten anlayanlar, diyÖrlar, ki bugtba mallar tbtflne ko-n etiket

lere, en yüksek fiyatlar yazılmıştır. Vaktlle ba mlktudu 7tblcle on, 
on beş aşağıya bu malı verirlerdi. Fakat flmdl lmlrAnı 7oktar. 

Bu, belki doğrudur. Ama, nasıl ola1or da pazarlıksıs •t~ kanua· 
laşırken, malların kaça satılacağı başıboş bırakılı)'or. Ve herkes caaı 
i!Jtediğl fiyatı bir klğıt par<;asına ya.zıp camek&na koyu7or? 

Benim anlaynmadığım nokta budur işte ... Tücearlarm kan-•• 
ahlAka uygun bir kazanç paylan elbette vardır. Kimse bu kazana 
haksız bulmaz. Fakat bu pay, alışla satış arasmda 7üade maa71en 
bir nlsbetten yukarıya da çıkamaz. Kanunlar ihtikAr, bundan ötilril 
girmiştir. VaktJle yüz yirmlre satılabilen bir mal, ortada bit bir lktı· 
•adi &ebep yokken, yüz elllye Hilrülcmez.. Bu gibi işlere btanbulda 
han;_;I daire, hangi makam bakıyorsa, ondan; halkın soyulmasına mc1• 
dan vermemesini istiyoruz. 

•• gun Eskişehirde bir 
eiilenmenin 

güzel bir formülle halletmişlerdir 

amı muhafaza etmesi 
iba o kadar zararlıdır. Bu 

::.:r:,;·,:;:;ül:; Eskişehirliler gezmekle 
olacak herhangi hatalı 
muamelenin fırsat bekle- y O ı U 1 U 

.... _.. unaurlar tarafından ka· ~ 

....... uz hareketlere ve•ile tu
aaıdır. Sonra üzüm ÜZÜ· 

bakarak kararır lehva BUyUk aehirlerimtmen biri olan Es. 
kitehir ,Uphesls en 11ıklı olanlarından-

· Yazan: Neriman Hikmet 

a l&übaliliğin airayet da
"ni geniıletmesidir. 
ılriden ıeriye mahkeme· 

dır diyebillrim.c «l 
Buram ziraat ve sanayi bakımından da " 

lskenderon serbest 
limanı 

de kaddar bir kazada İ· 
)lidan fazla kalamazdı. 

da (müddeti ürliyye) 
lerdi. Mahkemeyi kadıya 
.. k) haline getirmekten 

• • 

ıplar ir nevi dirl~k, .Y'!-· 
re,im vasıtası oldugu ıçın 
tedbir de umumi menlaat 
adından ziyade ıahsi 
ç fikirleri miie•sir ol
olabilir; fakat bunun 

uru bitaraf bırakmak 
tanıtmak için de bir hiz. 
• oldaiıı ıiiphe götürmez. 
kim Saracoilunun da 

• ey V elrilliiinde vazi
eıi bir yerde uzun •iirmüı, 

tiili hakimlerini, hatta 
i nzalariyle bcqka bir 

• alarak kendilerini daha 
erih vazife yapacak ha

etirdiiine dair bazı mi· 
er naklettiğini i,itmiıtik. 

air memurun verimli bir 
• gelebilmesi için ne 'ka· 
bir yerele lıalmcuı ,üplae

famamiyle takdire kalan 
rne•eledir. 

11 Gkat maddi bir ku•urları 
··nme•e dahi idare me· 
larının muayyen bir ma
da kalabilecekleri miid

momisinin kanunla tah 
edilmesi yerindedir, de
bilir. Nihayet idare •aha
a yeni kabiliyetlerin fec-

• ve tekamülü de milli 
~açlar cümleaindendir. 

HASAN KUMCAYI 

Yunan Başvekili 
kan antantı Genel kurmay 
reislerine zıyafet verdi 
'3 (A.A.) - Baavekil Metak· 

buclln Balkan Antantı devletleri 
l Kurmay Reisleri ıerefine bir 
Ziyafeti vermiı ve bu ziyafette 
1 Kurmay reislerinden bqka, ez 

l!:len harbiye, bahriye ve hava 
lan ve Balkan >.ıttantı dev· 

.Atin& elçileri de hazır bulun -

çok ileride i§lek bir eehlr •• ZenJin körı ' 
lere berekeUi topraklara malik. Fab • 
rikalarının gittikçe çoğalması yilztlnden 
yeril l!alk yavaş yavaş kalabalık bil' 
i§çi smıfmr tetkil etmeke .• Uç un falrt l 
rikası bir eeker fabrikası bir tayyare 
fabrikası ile Uç kiremit fabrikası 'Vll"• 

den told&n yUr1lJOhıDi. Çablan ka 
pan.mıe, kerpiç duvarlarmm Uzerlerl 
şıvanını§, henüz yapılnıağa bqla.:ıaıı 
birkaç ev gördüm. Durdum onlara hay. 
reUe baktım. , ... 

Tam Uç kiremit fabrikam varken ba 
ralılar hill mı kerpiç kullanıyorlardı? 

Hava dehfetll ncütr. Fakat buna 
rağmen esintili idi de. lnsanm yUzüııe 
alev parçaları gibi çarpan rUr.glr dal· 
galan aynı zamanda phrin blltnn to. 
zunu toprağD! havalandmyor. aokak· 
lan bqtanbq& kaplıyordu, art.alığı 
göz g&u. görml~ derecede altUat 
ediyordu. B'1 tomn hikmeti itte mey .. 
danda idi ... 

Sıra 111'& ini& edilen bu kerpiç evle
rin bu gUn de Anadolu fe]ıirlerimiade 
kuabalarmıızda yapJ)malarma mtlla. 
de edilirse, kıl aylarmda da atlarm a· 
rabalan çekemiyecekleri kadar çok ça 
mur olur .• 

Daha yürildükçe sağa IOla baktıkça 
görüyorum ki bap.rılmamıf bir iki ya· 
nm sokaktan b&.§ka yollar klmilen fe
na idi, kaldınmlar bozuktu. Bu vaziyet 
bu milhlm aehrin gUzelllğinl boğuyor, 
kıymetini göstermiyor. Her zerresi 
milyo:ılarca çeait mikrobu tqryan bu 
tozlardan Eskitehir Jrurtarılnıalidır. 

Beni tehri tanıtmak için gezdiren 
arkadqmıa sordum: 

- Kerpiç evler çok mu ucuza mal 
olur? 

- Tabii ya.. Meaell bir kerpiç tuğla 
kiremit toğladan Uç dört defa '1cmdur. 
Birbuçuk misli de bilyUktUr. Hem bu 
evler yazın aerin, kıım da 11cak olur • 
lar. 

- İyi ama, bunlar pbrin medeni ha 
line, hallan mhhat bakmıma uymuyor. 

- Klmbilir, belediye aldırmıyor, 

herkes de iline geleni yapıyor. 

• • • 
Akp.m Eskitehirlllerin akEJ akın 

gittlji Porsuk nymıun kenarma. git. 
tik. Buralı i.deta Kurbağalıdere! San· 
dallar aşağı yukan inip çıkıyorlardı. 
Sekiz sa.at çalıp.nlar karılarmr, nifan· 
hlarmr, ahbaplanm yan1arma oturt .. 
mUllar akpm 1erinliğinin ru1ıJarı ta. 
zeliye:ı hassasmdan istifade ediyorlar
dı. 

Bil: iaraftu.~PJQll 

k~ duyuluyor, diğer taraftan 
radyo, incesaz 1e11ler1 karmakarqrk 
oluyordu. Bu civarm. en Dlfll)ıur bah· 
çeleri Yalova bahçesi ile aile bahçesi 
idi. Aile bahçesinin duhuliyesi ~ ku.. 
rq, 10 kurul da aynca kahve, çay. 

bu tarr.da istifade ediyorlarmıı .. Oyun· 
cular da bundan dolayı her iki tarafı 
da idare zaruretinde imlıler. 
Doğrusu Eskişehirliler gezmek, eğ. 

le:mıek yolunun çok iyi halledilmi§ bir 
teklini bulm.U§lar! .. 

Ankara, 3 (Telefonla) - lakende • 
runda ini& edilmesi tuavvur edilen 
serbest liman lçbı geçen senelerde bir 
heyet tetkiklerde bulunmq ve alt ol· 
duiu m•kama bir raporla blldirmitu-

Bu defa lktıat Veklleil Umanlar ~'fP: 
mldtlrl B. A.at Bora u. ~1'1 
fi.'brlkuı ve Çatalaiil Jtmanını lnt& 
etlllekte olan tlrket mUhendlaJerindeD 
B. Biver, Denlzbank tellerinden B. 
zihni son bir tetkikte bulunmak '1zeı'e 
hkenderwıa. gitmltlerdlr. 

Gilmrilk mUf ettiflerinden B. Suplıl 
heyete iltihak etmek Uzere eehrimia • 
den hareket etmiftir. 

iki laJİla 

gazoz ilcreti var. Tek kiıi 35 kuruela ı-------------
çıbbiliyordu. o d . 

Bu gece bu civarın bahçelerhılıı ~ rta le rısatta 

Ankara, 3 (Telefonla) - Btltçe n 
maU kontrol umum mUdUrliiiU ıube 
mtldUrü İbrahim Balkan ile eski Kan 
defterdan Zihni Sunay milnhal bulu· 
nan merkez daireleri muhuebe mll • 
dlirIUklerine tayin edllmitlerdlr. 

rinde fevbllde pn>fram ilin edilmlF 
ti. Canbaz oymyacaktr. Varyete numa· 
raiarı. au1arı da tamamdı. Balk hah. 
çenin etrafını bir sa.at iki sa.at evvel 
linden doldurmuttu. Oyuııu aeyre ge. 
lenler ititfp kakıp.rak kendilerilMt ..,er 
hazJI'lıyorlar, ağaçlarm tepelerine çı • 
kanlar, tümseklerde yer tutanlar var
dı· 

Fakat bahçenin içinde ga. çarpan 
bir kalabalık yoktu. Y a1ms aahııenin 
önündeki masalar ifgal edilmifti. Ar. 
kalarındakilere heme:ı bot denilecek 
kadar az oturulmqtu. Bahçe harici 
seyircilerinin çoklufmıu tarif edemi • 
yeceğim. Bunu eıı güzel bir fotojraf 
objektifi tesbit edebillrdL 

Oyun batlaymca dıp.rdakiler can -
bum hareketlerine lgerdekflerden fu
l& heyecanlandılar.. Canbu da lki<1e 
bir onlarla meşgul oluyordu. maarifet.. 
lerini gtieterirken o:ı1ara bakıyor, on. 
lara nWrt.eler sa.vuruyordu: 

- Heyyy ... Bedavacılar!! .. 
Diye Jdh llltemll rfilUmsUyor ;ki.h 

dostça 86zlerle ert.eel gece daha neler 
neler yapacatmı ima ediyordu. 

ÇUnkll on& her tnruı takdir her tilr
ltl endite bedavacılardan yUbellyor • 
du. 

Canbu yere indikten m fncesu 
duyuld~ Onun arkumda:ı d& kJzlar 
aahneye çıktılar. Oynarlarken. kınttr. 
!arken, yine hep dıprıya ifveler ya. 
pıyorlardr. Şar1aiarma da iade dıp.r
daıı ahlar. oflar, yaplar ... 

Bedavacılar da bahçenhı miitteN! 
sayılıyordu. ~ye para ile ~ 
bir ve;,.a 1kl mlldllDltr 

Muallimler Araımda 
;yapılan Yeni Tayinler 

Konya kız muallim mekt~bl riya
ziye muallimi Bn. ve B. Mihriban 
~rno, ayni mette:o mU4Ur muavlnıt
ttne, Be7koz orta mektebi franıızca 
1tajl7erl Zeki Kal'a Jılehmet Gul Oı
manpafa orta mektebine, Heybellada 
'>rta mektebinden Secaeddln Önen • 
emre Kadıköy birinci orta mektebine, 
:Cnlverslte fen fakUlteıl mezunu Sıt
kı Şttkrll Selek Edirne lisesine, fen 
fakUltesi son llrnıfından Nimet Pu -
sar Yenlkapı orta mektebi yardımcı 
mualllmlltfne. llıe mezunu Cel&l 
:AJdm Kırtehlr orta mektebi yardım

Yaıi Dahiliye mDstqarı 
İfa başladı 

Ankara, 3 (Telefonla) - Yeni Da· 
biliye llUltep.n Vehbi Demirer bU1b 
vulfesine balladı. 

Hataydı yarli mallar 
şullesi açalacak 

Ankara, 3 (Telefonla) - Sümer • 
tank Hatayda bir yerli mallar 1&bl 
ıubesi açmaya karar vermiftir. Ban· 
kanın konjilktor aervial eef1 t.mall 
Feri Tokin, Ankara ablJ matuMl 
mtıdUrll Ekrem Sanal mahallinde tet
kikatta bulunmak bere Hatay& hare
ket etmitlerdir. 

cı mua111mllllne. Gazi Terbiye Ens- ---------k-----
titUıllnden fkmalll Şazıment Altan fakir ÇOCU lar 
Balıkesir llsesl yardımcı muallimll· 
1tnt1t, Semiha Alper Bursa kız mual· Himaye için Yeni Bir Çalı1-
llm mektebi yardımcı mualllmlltlne, ma Prosramı T eabit Ediliyor 
Bursa Necatl kız enstltUsllnden Fat- Çocuktan ealrıeme kurumunun 
ma FUtuhat Yeıtıtuna Gemlik orta çalı,ma tefkllltı Partiye ballı olarak 
okuluna. ehllyetnamell Mehmet Ce- kurulan himaye heyetler! blrllfl tet
JAleddln HUdalollu Maraş orta mek- kll~tından ıonra dellttlrllmlı ve 'l 
tebiue, Gazi Terbiye Enstttnsnnden 7aşına gelmeyen çocuklarla metsul 
~ ıeksfyonundan Akile 'Olktı Tire olmıısı eaat tutulmutt~r. 7 1atından 
ortaya, Ankara ikinci orta mektebi sonra talebe çalına gelmiş fakir ço
mualllmlerlnden Fazıla Erer ayni cukların gıda lflyle hlmaye.he1etıerl 
mektep mlldUr muavlollflne, lise me. metcul olacaktir. 
ZUll\l Cevat Taııyell Sivas Uıeaine, Çocuk elllrleme kuiUmu bu .. ki• 
G.aıl Usesl mualllmlerfnden Turgut göre btttUn kaza tctkllltına yolladıtı 
Onaç mtldUr muavtnUllne, Kumkapı bir tamimle yeni bir çahıma proı· 
orta mekteblncleıt Şehbal GOkçay ramı teıblUnl blldlrmlftlr. 

Gazi dımanpaşa orta mektebine, b- ------------
mir ,Karataş orta mektebinden Kur-
~· Glr~k t~r erkek lleell-
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Rüstem Gökb ğaya bir şım, ne farkı var? Sırtımda btJyl' 
zel elbiseler taşı) orum; fa.kat 
sUndenberJ aı;ım. Kisranın önUJ: 
knbllmck vo deminki sözleri s6'! 
bilmek lı;in bunlnrı satıp da ka işaret verdi 
do) urmadım • Götür bu adanıı senden isterim! Mert bir adamdı bu! ••• 

oldukları hnlde bin kişinin lçlM yn. 
lınkıhc daldıklarını gördUm. Ger-
CP.kten dilerim ki Ahoramazda 'ıcnl 

yalancı cıknrsın! Korkum bUr'.ilıtUr. 

Eğer, yoksul çöllerde her şeyj-:ın ha

bersiz, Ciplak Ye SISkn yatarken bir

denbire blrnz uzakta bir sut ırrenğı 
gören bu ejderin başı hemen ezilmez
se o bUtUn lranı ve dUnyayı yutacak
tır. Çok yeyip içmekten şişerek bir 
gUn mlsklnlc~ebfllr, tnkat onun bu 
ha~e gelmesi ancak bizden ötekileri 

kurtarablUr. ÇUnkU biz onun ilk ve 
en zengin komşusuyuz. · 
Adamcağız hem söyleyor, hem de 

gözlerinden yaşlar akıyordu. 
Salonda tıs yoktu. Herkeste bir 

Urkekllk \'O Urperme var gibiydi. 
Bu hal RUstemln boşuna gitme

mişti: çUnkU orada bulunanların 

Urkmelerlnl istemiyordu. 
llerl yUrUyerek haberin şlşlrlldlğl

nl söyllyecek oldu. 

Fakat adamcağız bir defa daha 
Klsranm OnUnde yerlere kadar eğl
dlktcn sonra salonun altın yaldızlr 
yUksek tavanlarında gUrlcyen bir 
sesle bay kırdı: 

- Bir sel, bir samyell, azgın bir 
ejder .•• Araplar ancak bu sözlerle 
anlatılablllrler. Unutmayalım kl yı
lanın başı ya\'ru iken ezilir! Bu lştq 
gec; kalınmıştır, fakat benUz vakti 
ge,mcmlştlr. 

RUstcm dayanamadı. TUccarı gös
tererek Klsraya döndU: 

- Bu adam ya korkuluk gören 
kargadan farksızdır, yahut Arapla-

1'arlhten hlr yaprak : 

Kaı·agözcülük 
Yazan: Niyazi Ahmet 

Gazetelerde zaman zaman "Karagöz 
cülilk,, ten bahsedilir. Bu ara.da meş. 
hur Kara.gözcUlerin adlan ileri sUrU -
lür. Avukat Rami hiç unutulmaz. Fa
kat ne yapılsa, ne yazılsa faydası ol • 
muyor, Karngözcillük tarihe karışacak 
tır. Çtl:ıkil merak eden, öğrenmek iste
yen yok. Hikmet Feridun, Amerikada 
meşhur bir nrtistin karagöz tipine 
meftun olduğunu, hatta karagözü be. 
yaz perdede canlandırmak istediğini 
yazmıştı. Eğer böyle bir eey yapılır, 
sa tatihe karı§mak üzere olan kara _ 
gözcWUk tarlhleşmt ~lur. 

Karagözün yaşams.masma bir sebep 
de kara.gözcUlerin el maharetlerinden 
ziyade dil ve zek~ maharetine sahip ol 
malan lüzumudur. 

minin Selim olduğunu öğrenerek yUk. 
sek sesle perde arka.ıımdan: 

- Selim .• diye çağırmı§U. 
Halbuki padf§ahm da adı Selimdi. 

Bunu hiç diişUnmenıigti. Kııragör.cUBU. 
nü QOk scvc:ı padleııh bir lfttife yapmak 
istiyerek: 

- Lebbeyk .• diye cevap vermez mi? 
!ate o vakit Hafız gafletinin farkı· 

na vardı. Fakat fıs feten geçmitşi. Bu. 
nunla beraber zararın neresinden dö
nWilrse k&rdır dfyo k&rCIISIDa gelmesi 
18.zmıgelen kölenin yerine Haceyvadı 
çıkardı ve Haceyvadı:ı ağzından e5ylc 
cevap verdi: 

- Ey Karagöz. huzuru §ahanede 
öyle bir sUrcUUsan ettik ki ne tamhi 
ne de affı kabildir. Şevketmaap efen. 
dinıiz san3. ruhsat buyurdular. Artık 
tövbekar olup hacce gidecek~ln, haydi 

rın içimize saldıkları bir akrcpUr. Bi
zi ve blzlmkllerl sözleriyle zehirle
yor. Söylctmcmellydlk. Onn. lnan
}Ilnymız. (Araplar) dediğimiz insan
lar bizim coktanborl tanıdığımız, 

Keyh Usre\'lo DA.bllde zincirden kur
tararak yurtlarına gönderdiği Yahu
dilerdir. Şimdi cllnlcrlnl dcğlşUrmlş
ler, yahut ufak tefek farklı yeni bir 
din uydurmuşlar. Bir inanış deği

şikliği bir mlllcU o kadar değiştire
mez. Onlar her zaman Yahudldlrler 

bin lifşlllk ordusuna ve otuz filine 
karşı Ebu Ubeyde yalnız on bin adam 
la cıktı. Ebu Ubcydeden sonra yeri
ne &ecen nltı kumandan da vurulup 
öldUlcr. En önde ımncakla harbe n
tılan kumandan vurulunca önceden 
tayin Cc1llcn diğeri hemen SaQcağı ka 
pıyor; yalınkılıc saldırıyordu. Biz-

Gökboğn onun gönlUnU aldı: 
- RU t m sizin gibi adımla 

'er. Etrafındnkllcrln Urkekllğl 
dermek için bö~ le ) nptı. UzUJDl 
Sizi pek ) akında snln erccesıne 
hem yoktur. 

lki askere emanet etil: 
- Kule) o sııturun ve boş tutu 
Dedi. 

de kumandan vurulunca asker cn
yavrusu gibi dağılır. Bunu b1Jdikle
rl lc;ln dosdoğru kumandana hUcum 

ediyorlar. Hor şeyden evvel RUstem 
ve öyle kalacaklardır. l{azandıkları k 

cndlslnl korumalıdır. Bunları ona 

At'amcağız askerlerin ortasın 
znklaşa<.'ağı sırada manalı bir 
'c dudak bUk rek son sözlerini ı 
dl: 

bir iki kUçUk zafer VO yaptıkları yağ- - RUstrm benimle bir dabJ 
mnlar onları azdırdı. Onlara gUzel söyle! Beni bugUn öldUrUtse bile u- nuşnmıyacalıtır. 
bir ders \'ereceğim ve artık bir daha nutma! Artık lHmUşUm veya ynşamı- (Devamı vat 
Fırattnn beriye, gecmek şBylc dur-J 
sun, bakamıyacaklardır. • f P E K S ( N E M t\ S 1 

Salondakl urkeklik sıyrılmıştı. İ 1 SA y ıN İST AN BUL HALKINA il.AN EDiYOR : 
Uzun boylu kırsakalh adam RUs- o 

1 
n gilndenberi on binlerce halkın Sinemamızda gördüğU v 

teme bakarak acı acı başını salladı: on binlerce halkın daha görmek istediği 
- Onların UslUnc son git vo gör! , 
Dedi. 
- Den ldeceğlm. 
- Bu kafayla gidersen kafasız 

knlacaksm! 
Salon yeniden bir 61Um sesslzllğl

no bUrUndU. 
RUetem G6kboğaya blr 1şaret ve e

mir verdi: 
- GötUr bu adamı? Senden lste

rtm ı" 
Gökboğa ondn, gördUklerlnl oldu

ğu gibi söyleyen, hatta. işin derinlik 
lerlnl de sezen mert bir adamın ruhu-
hunu görmUştU. Bunun için adamın 
nu cUrmUştU. Bunun fçln adamın 

}{oluna girerken sert davranmadı. 

Knpıdnn çıkarken: 

- Bir hUkUmdarın, başvezlrln n 1 

dcYl('t bUyUklcrlnln 6nUnde olduğu
nu unuttun. Senin guçun yalnız bu
dur. Halbuki bu da belki yalnız lran-ı 
da suç sayılıyor, 

Diyordu. 
Adnm ouu baştan aya~tl. kadar 

• 20 Asrı 
ve lstanbul ve lzmir 

eşı 
ve An karada 

Yapılan törenlerin tamamı filmine yeniden 
ATA RIKE aD'lt lfilDç <;gJ@${t 

memış vel('j)ı sariilnııeıe o 
Sesli sinemanın icadın da alınan ve hiç bir 

. _ yerde gösterilmemiş 

Muazzam bir nutkunu da tUive ederek 
apğıd&ki gün ve saatlerde umuma gösterilecektir: 

Bugün saat 11 de Pazar sn.babı saat 9 dıı PAZARTESi, SALI, ç.A.RŞAl.!6 
PERŞEMBE ve CUMA gUnlcri sa.at 12.30 da. Bu Filmclri bütiln lstan:.; 
halkının görebilmesi için HUSUSi KOLTUI{LAR 30, BALKON ve Jrı 
RINct 20 UnlversitelilC!'lc mektepliler ve spor klüpleri azalarına. 10 t 
nıf. Toplu olarak gelmek istiycn mekt<plerin bir gün önce haber ve;j 

leri rica olunur. 

<> Bugun 
SAADET 

S A. K A. R Y A sinemasmda 
UR GI YOK ŞEHiR sUzdU: 1 

- Gidersen göreceksin, delikanlı! 1 Patinaj Kraliçesi Louise Raincr • Spencer. 
RUstemın gururunu azal~ aklını ba- Sonla Hennle ve Don Ameclıe Tracy • Victor Varconi 
şına getir ve onu ölUmdcn koru! o 1 tarafından Fransızca sözlU nefis tarafından Frnıısızca sözlil a§k, 
zaman umarım ki zafer bizde kalır. l ve parlak bir film. his ve heyecan filmi 
RUstemln Yahudi dediği milleti bir{~ ilaveten: YENi PARAMUNT JURNAL .-... J 
görseniz! Elcede Behmenln otuz ~,.-••r<>c:> Bugün saat 1 ve 2,30 tenzilatlı matine __,,...._,,/ 

Me§hur Kasımpa.şalı Hafızın ba§oa 
gelen hadise buna en güzel misaldir. bakalım.. • 

Kn:ıımpa§ah Hafız, zamı.nın eşsiz 

bir karagözcUsU idi ve UçüncU Selim o
nu fevkalade sever, sık sık karagBz oy. 
nattırırdı. 

'Padişah, gene bir gUn biltUn tevabL 
ini toplamış, Kasımpaşalmın oyununu 
seyrediyorlardı. 

Oyu:ıun adı "Karagöziln ağalığı,, idf. 
Haceyvat pazardan birçok köle ve ca· 
riyeler almış, Knrngözil::ı konağına ge 
tirmlştl. Karagöz kölelerden birinin is· 

Kasımpaşalı. Haceyvadrı bunları söy 
!ettikten &onra "put,, diye mumu sön. 
dUrdU ve oyunu tatil etti. 

Padişah: 

- Hafız, vallahi gUccnmedim ... diye 
seslendi fakat o çoktan kaçmış, görUn
memfgti. 

"Bende bu gaflet varke:ı nasıl ha. 
yali olurum.,, deml§ti. 

Ve meşhur karagözcü o günden son· 
ra bir daha perdeye çıkmadı. 

.3 ......... r:::m ..................... I .......... ~ 

Karama~of Kardeşler 
Yazan: Dostoyevskl 

\.eviren: Hakkı .Süha (;ezgiu - 21 .. -
- Bilmez gibi soru) orsun. Eminim, 

ki sen de kendi kendine bu dediklerimi 
düşündün. Dinle beni A1iyo:1a. sen da. 
ima doğru söylersin. Bu meseleyi dü. 
ıündün mü, düşünmedin mi? 

Delikanlı alçak bir sesle: , 
- Düşündüm! 

Dedi. ~akitin: 
- Sen de dlişilndün ha? 
Diye bağırdı. 
- Düşünüp düşünm~iğimi pelt iyi 

kestiremiyorum. Fakat o kadar garip 
§eyler söyledin, ki şaşırdım ve bana 
sanki bunları zihnimden geçirmişim gi
bi geldi. 

- Evet evet bugün babanla karde. 
tin Mitya çekişirken, eminim, ki 
ıen bir cinayet sahnesini zihninden ge
çirdin. Niçin \,öyle yaptın mesela? .• 

Aliyoşa, içi altüst bir halde: 
- Dur dur dedi; blitiin bunlara sen, 

ne Uc hUkmediyonıun? Sonra neden bu 
işe bu kadar atıi'ka gösteriyorsun? 

- fki ayn, fakat tabii iki sual... tkL 
sine de ayn ayrı cevap vereceğim. E. 

ğer bugün kardeşin Dimitrlyi kendin
den geçmi§ bir halde ~örmeseydim, bu 
ihtimalJerin hi~ birini düıUnmiyecek. 

tim. Böyle pek namuslu, çok haysiyet
li fakat lceskin ha111asiyetli adamlar i.. 
çin muayyen bir atnır vardır. Bir kere 
bu sının aıtılar mı artık ondan ıonra 
bir bıçakta babasını öldürmek İ.§ten bi. 
le değildir. Babası, Adi bir sarhoştur. 
çirkin bir mUfterldir. Kavga aıtarsa, 

bir bıçak ağzı, hava içinde vınlayacak 
ve iki ki§i birden mezara girecek. 

- Hayır Mifi, eğer bütlin kuruntu
lann bunlardan ibaretse, yüreğime su 
scrpmiı olursun. İ§ oraya varmıyacak ! 

- O halde niçin böyle titriyorsun? 
Niçin titrediğini biliyor musun? Mit
ya, kaba fakat namuslu bir adamdır. · 
Aina, heyecanına mağlUptur. Yaradılı. 
§ı, babasının fenalığına onu varis et • 
miştir. Senin bakir oluıun bile beni 
hayretlere ıevkediyor. Sen de Karama 
zofaun. UçUniln de ceplerindı birer bı 
ak var. Kafa kafaya gclmiı bir halde-

BugUn seanslar saat ' 1 • 2,30 - 4.30 - 6.30 ve 9 da 
Saat 1 den 2,30 a kadar çok ucuzfiatlarla HALK MA TlNELERt 

dirler. Sen, niçin dördüncü olıruyacak
ıın? ... 

Aliyoıa; 

- Eğer o kadını düşünerek bu hil
kümlere girişiyonan, yanılıyorsun. Di 
mitri ondap nefret ediyor. 

- Gruşinikadan mı?.. Nefret edi. 
yor. Hayır, aldanıyorsun yavrum. Di. 
mitri onun uğruna niıanlısını herkesin 
huzurunda bırakmadı mı? 

Bu hidiıe Mityanın ondan nefret 
etmediğini göı;terir. Bu işte, azizim ae 
nin daha anlayamadığın birtakım ka
ranlık noktalar var. Bazan bir kadının 
udecc vücuduna, yahut vilcudunun bir 
tek parçasına vunılanlar olur. Bu aıka 
tutulan adam, anasını, babasını, vata. 
nını eatar, çocuklarını atar. Namuslu 
bir insanken çalar. Kuzu yaratılıtJı ol
duğu halde adam öldürür. Sadikken 
hain olur. Kadın ayaklarının destanc~ 
tıı "Puşkin., bunları Şolonda öğmilt • 
tür. Bu yarablı§ta olanlar için nefretin 
manası ve kudreti kalmaz. Kardeıin 

''Gruşinika,, dan nefret ed.:bilir, ama 
ayakları dibinden de ayrılamaz. 

Aliyo~a, beklenmez bir cevap verdi: 
- Buna benim de aklım eriyor 1 
Rakitin çirkin bir sevinçle: 
- Anladın ha!.. Ağzından ka!iırdın 

her halde .. Ama bu ihtiyarsızlık, itira
fın kıymetini arttırıyor. Demek §ehvet 
sana yabancı bir his değil geni va\·sız. 

evliya 11eni ! ... Bakir clduiun halde ak. 

t ' 

tından gcçmiyen yok. Seni çoktanberi 
kollayordum zaten ... Sen uzo mlnasiy
lc bir Karamazof sun, İnsan, ta~ıdığı ka 
nın verasetinden kurtulamaz. Sen, ha. 
ba tarafından ıeh\'eti, ana uırafından 
da masumluğu almıgsm .... Neye titri • 
yorsun böyle? .. Biliyor musun, ki Gru
şinika senin için bana: 

- Getir onu buraya, cübbesini çı -
kartayım. 

Demiıti. O da btr acayip kadındır 

a ... 
Aliyoşa samimt bir gülümseyişle: 

' - Ona gitmiyeceğimi söyle .. ve bu· 
nu yapacağına da yemin et. Dedi. Son. 
ra daha ne diyeceksen bitir ki, ben de 
dütUndUkterimi ıana ıöyllyeyim. 

- Devam etmek neye yarar? .. Söy. 
liyeceklerimi sen de bilirsin. Sen ıehvet 
çi olduğun gibi, kardeşin ivan da öy. 
Icdir. Bütün Karamazov ailesinin ya
ratılışı böyle ... 1van, dinsiz olduğu hal
de, §İmdi ''llahiyat,, a dair yazılar ya
zıyor, müdafaalara girişiyor. Sonra bir 
de tutuy.cr ağabeysinin n:şanlısmı a
yartmağa kalkışıyor. Hem galiba, işin 
ıonuna da varmak Uzeredir. Butiln bun 
lan da Mityanın rıza iyle yapı)'or. 

Çünkü Mitya, nioanlıs ndan 'kurtulup 
Gruıinika ile ya~amak nıyetındedir. 

Bu facianın ktörlerı kendı alçaklıkla. 

nnı bıle bıle tems 1 e ine devam e 
yorlar. Fakat hıki cnın ge ı n 
le: Bır ıhtiyar Mıtyanm y 

yor. Bu ihtiyar onun öz babasıdır. 
'kil o da Gruşinikaya delicesine vur 
Daha ndını anarken ağzı sulanıyor• 

İşte bu çılgın aşk yüzündendi! 
Miyosov kadından kahpe diye bıli 

dince, adamcağız kendinden ' 
rek bunca rezaletle ortalrb"l yangıfl 
rine çevirdi. tık zamanlarda bu 
ihtiyarın sadece illeti idi, Scnra s 
hoşuna gitti, ansızın alev saçağı sli 
Şimdi birteviye namussuzca tekli 
de bulunuyor. Baba ile oğul işte bıl 
da karşı karşıya gelciller. Gruıi 
pusuda her iki tarafı tetkik ile 
gut. Hangisini.ı daha elverişli old 
nıı dil§ilnüy-'r. ihtiyarqan çok par' 
dırmak ve genci ile evlenmek .. :S~ 
rın ikisi de mUmkün. Evet kard ' 
Katcrin tvanova gibi kusursu.ı: bif 

z:elli, b:r serveti 'Ve asıl bir aile 
goziınü kırpmadan fedadan !iCkin 
cck. Bu karı ık şeylerden pek kotaf 
la bir cınayet doğabilir. 

Geçenlerde bir akşam meyhıJI 
saz çaldırıp oglcnen Mitya, sarbof 
muş ve kendisinin Katerina gibi 
meleğe layik olmadığını, lvanıtı 

d ha yaraştığını söylemiş. Bu 6 

en nihayet Katcrinaya da i .iyece~ 
fv nı redded miyecektir. Şu tvı11 

1 ılmem ki, h ngi ı;ebeple hepini:r:i 
le bu ul m'ş .. Topunuz birden o 

'r O i e sizin yuzunuıe 

(Devamı var) 
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14 yaşında bir çocuk 
Toprak Yüklü Bir Kamyon 

Albncla Kaldı 
• 

DUn Şıtlide feci bir bmyon kuaaı 
olmut- 14 yqında bir çocuk aj r ıuret 
te yaralanlDIJUr. Vaka t6yle olmuttur: 

Sabah uat 10 S raddelerinde Şlfli. 
den Panıaltı cihetine doğru pden top.. 
rak ytlldil 3896 numaralı f :>för A•wn 
ldarnin•ekl kamyon, ön nden ıeçaıek 
latlyen 14 yapnda Necdet 'kamyonun 
altına c!Upnilf bir muddet ıilrülde~ 
tir 

Necdet bqından vücudünun birp 
yetJednd~ alır yaralammf, kendillni 
bUemiyecek bir balcle baf:ttıbaneye lla1 
cbnlmıttır Suçlu tofir AN yabJan • 
mq, tahkikata b8t1anmıttır 

ipek& kadın çorapları 
itleri Düzeltecek MütehaNiı 

Bu Hafta Geliyor 
tpekli kadın çoraptan içın memleke. 

timbe celbeclUmeeine karar verilen mU 
teb ...... bu hafta içerimnde ıehrimlce 
plecektir. Bu mOUbaaıl, bundan eY. 
fl1 kuarı.ttmJmıf o1dup cihetle tT· 
ftJi pl,..amuda eaub aarette tetkik· 
lerde buhıurak. meYCat ipekli bdm 
paplumm tlplertnl tnbi~ e4ecıek, 

bana mıra. tftblt edDmit olan au 
la' dlhllln•e k:raate ıeçllecıektir 

Yetifilinceye bdar •I bileliaclen 
bir hayli kan kaybeden Nurettin a,. 
cm bir halde Cerrahpap ~ 
kalchrılmıt. lerafettin de ~ ile ite. • raber yakalanmııtır 

---o-

Kadıköy Su Şirketi 
aleyhine açllan dava 
Taafiye Hakkında Veril• 
Karar Kanuni Deiil mi? 
Kaddd>y Te bavalisi IU prbti W.... 

darJanndan bir kı~ Udacl .. 
blrinc1 ticaret mabkemlerine mlncaat 
ederek eu prketl aıe,tllne daTa -s-t
Janla' • 

DHdarlann IHiaaM sin tirlset 
laeyed amumlyealnin fltbtln ...., ... 
llükmda nrctilf imar p,niraaalclr 
Pabt prket de karana kanal old1lla 
iddfumdadır. Her iki IQahkemede ayn 
ayn açılan davalar tevhit edl1diktea 
sonra blkılmaaına baf\lnacalctır. 

-o 

Bu sene odun 
sıkıntısı olmayacak 

Taleyran'ın bir cevabı 
~ K...ıı OJllıekblnel Lal, mehaktm tefkll&t1M dair lalf 11-
............. Bir sin .Bafre)Jll Talerranı alnvak l&flhaJ'I eka· 
.......... W'dır. Ta1epH 
- Ol* ,._., d..n, 7abm bir nolmaa gör6J oram. Eler bu acıtEna ................. 
KNl .... k .... llOl't.: 
-Mil ..... t 
-AN-a riilleeek IUAt llllk&ularna• ta,.. DUJ11 ............ 
0..111wıt1e1 ~ prarta ,aıam.m 

-...'"-etme, dec11. oalan da dlfhdlm Asal•r bMm , ............. ....... 
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Kavga yok! i 
• •••••••• Çeviren : Muzaffer Acar • • •••••••• 

Cemil Kazım öğle yemeğinden işine 
döndüğü zaman yine her zamanki gibi 

· geç kalmıştı .. Evet her zamanki gibi dL 
yorum; yine bugün de kulakları uğultu 
içinde, başında büyük bir ağırlık, bil. 
tün vücudunda şiddetli münakaşanın 

verdiği yorgunluk olduğu halde ve 
mutat şekilde vazifesine bir saat kadar 
geç geliyordu .. 

Yolda sinirleri biraz yatışmıştı. 

Fabrikasına gelip mükellef yazıhane. 

sindeki koltuğuna cıturunca bu sefer 
vücudunda bir yorgunluk hisetmişti. 

Dalgrn dalgın bir sigara yaktı; düşün
rneğe başla ) .. "Bu artık tahammül e. 
dilmez bir hal aldı.. Melek çekilecek 
dert değil.. Muhakkak boşanmalıyım .. ,, 
diye düşünmeğe başladı .. 

ilk defa olarak bu kadar ruzuhla ho. 
şanmanın elzem olduğunu düşünüyor. 
du .. Birçok kereler Melekle, bu hırçın 
kavgacı kadınla yaşamanın çok müşkül 
olduğunu aklından geçirmişti .. Melek 
ile uzun zaman evli idiler .. Nişanlana
cakları zaman Cemil Kazım, Melek ile 
tam bir anlaşma yapacaklarını ümit et. 
mişti .. Gerçi kadın biraz sinirli, kavgacı 
görünüyordu. Fakat Cemil Kazıma kar 
§ı gayetle munis, candan müşfik ve bir 
ihtimam gösteriyordu.. Cemil Kazım 

"ne olur, !biraz sinirli ise de zamanla 
ıeçer,, diye düşünmüştü. 

Evlilik hayatları Cemil Kazımın bu 
müşahedesiyle alay etmişti.. Kısa bir 
zaman zarfında bu munis gıenç kız, kav 
gacı bir halayık şekline girmişti. 

Melek müthiş sinirli, gürültücü, fev. 
kaHide kıskanç, ve manasız, müstebit 
bir kadın ı0lmuştu. 

Cemil Kazım karısının bu çekilmez 
tabiatlerine karşılık, onun hiç olmazsa 
vücudunda bir güzellik arıyor, fakat 
onu da bulamıyordu .• 

Melek küçük boylu, sarışın, çelimsiz 
bir kadındı .. Cemil Kazım karısının ne 
tabiatlerindc ne de maddı varlığında is.. 
miyle müsemma bir hal göremiyordu. 
Bilfikis içinde yaşayan iblis taşıdığı bu 
ismi <le kirletiyordu.. · 
· Cemil Kazım uzun 'boylu, geniş o

muzlu, <:anlı bir erkekti .. Karısiyle yan 
yana nasıl sakil düştüklerini görür gibi 
oluyor, tabiatin her varlığını esirgediği 
bu silik mahlCıka bağlanmasını garip 

buluycrdu. 
Karısının icat ~ttiği kavgalar hafta

larca, hatta aylarca sürüyordu. Dört 
buçuk sene devam eden bu hali artık bir 
n\hayet·vermeliydi; muhakka karısın -
dan ayrılacaktı .. 

Evet ayrılacak!.. Fakat nasıl?.. İşte 
Cemil Kazım bunu kestiremiyordu .. 
Şüphesiz ki karısının çok kavga ettiğini 
sebep olarak ileri süremezdi.. Şu halde 
ne yapacaktı.. Karısının kavgacılıktan 
başka kusuru yoktu.. Namuslu idi, ev 
hanımı idi.. Karısına .anlaşarak boşan. 
malarını teklif et'se, muhakkak Melek 
~ile yuvasını dağıtmak istemiyece1c bu 
teklifi reddedecek, kavga için de yeni 
bir mevzu çıkmış olacaktı. 

''Bir tek çare var, diye düşündü; onu 
aldatır ve bunu hissettiririm; Melek 
gibi kıskanç, inhisarcı bir kadın buna 
tahammül edemez, bütün cinleri tepe
sine toplanır, kendisi ooşanmak ister ı. .. 

Zihninde her şeyi tasarlamıştı. Şimdi 
planını nasıl tatbik edeceğini düşünil
yordu. Fakat daha ilk adımda müşkil
latla karşılaştı .. Cemil Kazrm munta -
Eam yaşıyan bir adamdı.. Bin türlü 
maceralı ve rezaletli aşk maceralarını 

içtimai mevkiine yakıştıramıyordu. E
sasen onun aşık rclü oynayacak kadar 
bol vakti de yoktu .. Fakat neı yapsın 

mecburiyet bu .. Meleği aldatacak ve 
bunu ona hisettirecekti. Cemil Kazım 
bu şekilde varılacak neticeyi düşünü
yor; yüzü gülüyordu .. 

Evet aldatacaktı .. Fakat kiminle? .. 
Cemil Kazım tanıdığı bütün kadınları 
aklından geçirdi.. Her şeyden evvel ev. 
li kadınları bir tarafa bıraktı.. Yalnız 

kansını atlatm2.k kafi idi, bir erkeği de 
kötü vaziyete dü~ürmeğe gönlü razı ol 
madı .. H~r-.ı ihtimal aldatı arı koca cir
kin; hatt~ belki cie feci • akalara sebe
biyet ver-.:bilirdi .. "Şu halde eerbest bir 
ktdm intihap edeyim .... d:ve düş"'ndü .. 

Hangisini intihap edecekti?. Cenit Ka
zımın her şeyden evvel bu işe hasre. 

dece~i zamanı voktu .. Onun için müş.. 

kül elde edilen kadınlara yanaşmayı 

doğru bulmadı .. Kolayca elde edebile
ceği birisini düşündü .. Birden Nazan 
hatırına geldi .. Nazan kocasın.dan yeni 
b~nmış bir kadındı .. Fev·:aıade ser
bestti, hayatını sağlam prensiplere bağ 
lamamış olduğu görülüyordu.. Sonra 
Nazan ayni zamanda Meleğin samimi 
ahbabı idi, bu şekilde Cemil Kazım 
karısından iki misli intikam almış o!aca 
ğını düşündil. 

Cemil Kazım derhal Nazana telefon 
etti, rahatsız etmezse ziyaretine gele. 
ceğini söyledi. Nazan derhal memnu. 
niyetle kabul etti. 

Cemil Kazım Nazanla karşı karşıya 
gelince kendini çok müşkül bir mevki
de hissetti .. Nazan da düşünceli ve bir
az şaşkın bir halde Cemil Kazımın zL 
yeretinin sebebini söylemesini bekli _ 
yordu. Fakat Cemil Kazım ne söyliye
ceğini, ne yapacağını bir türlü kestire
miyordu.. Az daha hiç bir şey söyle. 
meden geri çekilip gidecekti.. Fakat 
ani bir cesaretle birdenbire Nazana ila. 
nıaşk etmeğe. onu uzun zamandanberi 
sevdiğini, fakat her an söylemeğe se
kindiğini, bugün artık aşkının heyeca
nına dayanamıyarak buralara kadar 
sürüklendiğini anlatmağa başladı. ''Se. 
nin sevgin olmadan artık yaşamama im 
kan yok Nazan,, diye tesirli bir cümle 
ile konferansını tamamladığına emin ol 
duktan s:>nra, birdenbire Nazanın üze. 
rine atılrp öpmek istedi.. Fakat kadın 
geri çekildi, sonra dudaklarında vahşi 
bir gülüşle: 

- Sizi bu kadar manda ruhlu zan
netmemiştim .. Bana ne diye bı.ı maval
ları okuyorsunuz .. beni bu kadar kolay 
elde edilir bir kadın mı zannettiniz .. 
Sizi tokatlamıyacağım, çünkü artık bu 
usul kullanılmıyor, fakat kalbimde size 
daima nefret duyacağım; emin olun, 
artık benim için vahşi bir hayvandan 
farkınız kalmamıştır .. 

Cemil Kazım yolda giderken macera 
uğrunda kar§ılaştığı bu tahkiri düşü. 
nüyor, bilhassa Nazanın son cümlesine 
işaret ediyor, ona lhak veriyordu .. Ha. 
reketi hakikaten hayvanlıktı .. Bu şekil
de garip bir macera için herkesin k.c
layca elde ettiği bir kadından böyle tah 
kir görmek.. Nazana hak veriycrdu .. 
Hem nazan kabul etseydi bile netice 
neye varacaktı .. Bu sefer de Nazan ba. 
şına bela olmıyacak mıydı? .• 

Böyle düşünürken bir gazinonun ö. 
nüne gelmişti .. Bir şey içmek ve biraz 
istirahat etmek gayesiyle içeri girdi .. 
Hem sigarasını içiyor, hem de karısı
nı aldatmak için başka bir pliin düşü
nüyordu .. 

Bu sırada gözleri yanındaki masada 
yalnız başına oturan esmer bir kadının 
ateşli gözleriyle karşılaştı .. Kadını gü. 
zel bulmuştu, hafifçe sırıttı .. Fa1ı:at•der 
hal pişman oldu, yarım saat evvelki 
muvaffakiyetsizliği ve maruz kalmış 

olduğu feci muamele hatırına geldi .. 
Bunun da kızabileceği ihtimalini dü.. 
şündü .. Fakat mesele öyle değildi.. Tat 
lx bir heyecanla sarsıldı .. Karşısındaki 

kadın da ona gülmüştü . . 

Bir saat sonra Cemil Kazım yanında
ki kadınla içli dışlı ahbap :>!muşlardı .. 
İsmi Şadan idi .. Bir moda mağazasında 
mankenlik yapıyordu. Eski bir arkada
şının hatırasına hürmeten daima gazi. 
ne-ya geldiğini söylüyordu .. Hatta Ce. 
mil Kazımı bu arkadaşına br:r.zettiğin. 
den ona karşı da ayni sem:r>atiyi duy -
mağa 'başladığını anlattı ... 

Artık Cemil Kazım Şadanla canci
ğcr olmuşlardı .. Madem ki eski arka. 
daşına benziyordu, onun sahip olduğu 
haklara aynen malik olabilirdi.. Esasen 
Şadan ona bu hususta müsa:ıde vermiş. 
ti bile .. 

Ertesi günil yine buluşacağı güzel 
Şadanın hayali gözünde canlanmıştı .. 
Şadan onu şad edecekti.. Bu düşünce 
ile hafifçe güldü, gözleri parladı .. Evi- ' 
ne gelmişti .. Saatine baktı. mutattan 
epey g~ç kalmıştı .. Karısı muhakkak yi 
ne kavga edecekti .. Karısı Cemil Kazı
mı: 

- Sefa geldin kocacığ·m, biraz geç 
kaldın ama zarar yo"! .. 

Diye karşıladı .. Cemil Kazım şaşkın 

Sisli havalarda boğaz ve göze 
karşı tedbirler .., 

Sonbahar günlerinde soğuk ve rUzga.r kadar tehlikeli bir şey de sistir~ 
Bilhassa. bugünlerde sabahları ortalığı sis kaplayor. 

Sisin başlıca zararı boğazda ve gözlerde görUlUr. Boğaz, sisle temasS: 
gellnce tahriş edillr ve yanmağa başlar. Slsll havalarda yUrUdUkten sonr8;'.._ 
gözlerinizin de yandığını hisseedrsi nlz. 

Sisin boğazdaki tahrişine mani olmak için yapılacak tek şey, yalnız 
burundan nefes almaya dikkat etmek tir. ÇUnkU, burunun dahııt teşkUa.tr ..; 
dışardaki soğuk ha vayı ısıtacak ve tozların, yabancı maddelerin boğaza gir .. 
meslne mani olacak şekildedir. Burundan nefes aldığınız takdirde slslf 
hava ciğerlerinize temizlenmiş olarak girer. Halbuki, ağzınızdan girecek bu_ 
hava boğazınızı tahrip edecektir. t 

Bunun lcin, sisli havalarda sokak ta fazla konuşmamaya da dikkat ef.J .. 

melisiniz. 
Sisin gözlerdeki tahribatına gelince; bunun sebebi sisli havada kUkUrt: 

bulunmasıdır. KUkürtlll hava ile temasa gelen gözler yaşarır, şlşer ve 

gözlere kan gelir. 
Şüphesiz ki bunu karşılayacak care yoktur. Yalnız, husule gelen tah~ 

rlbatı gidermek için gözleri Boraks mahlUlll ile banyo yapmak ka.tldir: 
Yalnız, bir gözllnüzü banyo ettiğiniz mahlUlll diğerine kullanmamak, onu 
rla taze mahlUl ile yıkamak la.zımdır. 

Tepcyo giH lliştiı'Ilmlş gilzcl bir 
çay tuvaleti 

SPOR .................................. 

-- Fener 
Bugiinkü lik maçlarının en 

hadgisi 
mUhimmini oynayacak olan bu iki takımdan 
musabakayı kazanacak? 

onbM 

puvan vaziyeti knt'i olarak tesblt et
miş olacaktır. 

Siyah beyazlılar bu ikinci Fener 

Evvelce kabul edilmiş olan spor 
kanunu mucibince teşekkül eden ve 

son günlerde faaliyete başlayan be
den terbiyesi umum mUdUrlÜğU tara-

maçından sonra ilk müsabakalarının 
fınclan verilen emirle; milli matem en mUhlmlerlnl atlatmış olınaktadır
dolnyısiyle Uç haftadır yapılamayan 

• lar, - bir defa da Galata.sarayla car-
ru tbol lik maçlarına bu haftadan ltl- k 

pışmış oldu ları için - yega.ne ente
baren btitUn mıntakada devam edi-
lecektir. 

Umum müdUrlUk eski kurumun 
mUsabaka nizamnamesine uyarak 

macların tatil edildiği yerden başlat
mayıp evvelce hazırlanmış olan fl-

klstUrün bu tarihe tesadüf edenleri 
oynanmnktdaır. Diğer Uç haftanın 
karşıla.nmnlnrı lik mUsabakalarınıo 
sonunda yapılacaktır. 

Şu halde bugUn birinci kümeye 
dahll klüpler arasında yapılacak mU

sabalcalnr şunlardır: Galatasaray -
lstaııbulspor, Vefa-HiHl.1, Süleymani
ye - Topknpı, Fenerbahce - Beşiktaş 

karşılaşmaları. 

Bu karşılaşmalar içinde de Fener 
- Beşiktaş maçının, haftanın, battn. 
mevsimin en enteresan müsabakası 

olduğuna şUphe edilemez. 

Lik müsabakalarının ilk devresin
de Kndıl{öy sahasında ayni takımlar 
ikişer golle berabere kalmışlardı. 

Sarı Hicivertlllerle siyah beyazlr
lar puvan cet,·ellnde on altışar pu
vanla omuz omuza gitmektedirler. 
lşte bugünkll mUsabaka - eğer be
raberlikle bitmezse - bu iki takımın 

mekti ? .. Halbuki kendisi sakin olmağa 
harap oluyordu .. 

resan müsabakaları Galatasarayla 1-

klncl defa ka'rşılaşmalarıdır. Hal • 

buki Fenorbahce yarınki müsabaka -

dan sonra iki Galatasaray maçı da 
yapacaktır. 

BugUnkU bu mUhim mUsabnkadn 

hangi takımın galip geleceği hakkın

da kat'l bir iddia serdetmek lmkAnı 

olmamakla beraber, bu iki "onbir" 
teker teker mukayese edilirse siyah 

beyazlıların daha ağır bastıkları gö
rUl Ur. 

İdare heyetlerine, oyuncular ara
sındaki iht.IHH esnasında Fenerbahço 

ile berabere kalmağa muvaffak olan 
Beşiktaşlıların, bugUn kendi seylrcl-
1..ı&"i önUnde ve tabii şartlar içinde sa. 

rı lA.clvertlllerl Y.enmelerl kuvvetle 
ınuhtemeldlr. 

GALATASARAY - 1. SPOR 

Taksim stadında Necdet Gezenin 
hakemliği ile yapılacak olan Galata
saray - Jstnnbulspor macı da. Şeref 

sahasında Beşiktaş - Fenerbahço mü 
saba.kasından sonra gUnUn ehemmi
yetli çarpışmalarından biridir. 

Genç elemanlardan mürekkep gay; 
retli sarı siyah takım karşısında ne 
şekilde çıkacakları belli olmayan sa
rı kırmızılılar nasıl bir maç yapacak .. 
lar1 tamamen meçhul olmakla bera
ber, rakiplerine nlsbetıe daha tec .. 
tUbell olan Galatasaraym genç İs
tanbul slipe yenmesi icap eder. 

HİLAL - VEFA 

Fenerbahçe stadında ilk mUsabnoı 
ka hakem Tarık özcrengin'in idare
sinde Vefa ile HiHl.l arasında olacak .. 
tır. 

Galatasarnyla berabere kalaralt 
puvan cetvelinde sarı krımızılılarla 
ayni puvanda olan kuvvetli ve sert 
Vefa takımının, bu sene birinci kil .. 
meye terfi eden HiHl.li kolayca yene
ceğine şUphe edilemez. 

Hattıl flk devrede bir tek golle o-
lan yeşil beyaz galibinin bu defa da .. 
ha bUyUk sayı farkiyle yeneceği U• 

mulur. 

TOPKAPI - SÜLEYMANİYE 

Ayni zabanın sonuncu oyunu, Ha .. 
Ut Galibin hakemliğiyle Topkapı ve 
SUleymanlye beynindedir. 
Topkapı takımı şimdiye kadar hiç 

galibiyet kazanmamış ve berabere 
dahi ltalmağa muvaffak olamamı~ 

bulunmakla puvan cetvelinin sonun .. 
dadır. 

Süleymanlye ise, son zamanlarda. 
ciddi bir surette çalışıyor ve gayri fe .. 
derelerden Şişli klUbUnden aldığı 

güzide oyuncularla kuvvetli bir "PU· 
van vücuda getirmiştir. 

Beşlktaşla ve Be.ykozla berabere 

(Devamı 10 .·ııcııda) 

Şimdi Cemil Kazım bu düşünce ile 
karar vermişti.. Şadarun hayali .cna sü 
kunet veriyordu .. Bin türlü şüphe Cc. 
mil Kazımı kemiriyordu .. Kansı kavga 
etmesin, böyle sakin olsun .. Buna ihti. 
mal veremezdi .. Yoksa kansıda mı onu Eski miisabakalammı bfrinae Be§ikta;ı m hacimlerinin enerfik [Qi1: hiıcumu 
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}'eni Keşifler: 

örtbin sene evveline 
ait bir kamp 

Bir ka ı~ efa 
Moskovadaki Devlet Tarih Müzesi, , 

halen Vologda mmtakasında Modlon 
llehri kxyısında bir avcı kabilesinin 
lampı ve mezarlığında yapılan kazılar 
\'e araştırmalarda elde edilen eşya Ü

t.e!-i.:ıde çok enteresan tetkiklerde bu. 

elbise değiştirdi 
ıs .. .. ;: $!! 

lıuımaktadır. • 

Bu tarihten evvelki kampta bulunan 
eşya, milattan 2000 ve zamanımızdan 
4000 sene evveline aittir. 

Bu keşfedilen kampta taharriyat ya 
~an heyet, 11 mezar açmış ve tetkik 
etmiştir. Bütün iskeletlerin kafa tasla 
l'ı kırılmış ve en eski mezarlarda diz
ler de kırılmıştır. Her halde bu eski 
lda.nılar, ölüleri, mezarlarından dışarı 
çıkmaktan bu suretle menetmek isti -

~orlardı. Mezarlarda, ölülere daha bir 
Çok hizmet eserleri de bulu."lmuştur. 

~ümle, ölülerin yanında oklar, yay -
lar ve kemikten oltalar vardır. Bu alet. 
ler, muhakkak surette, ölülerin istedik 
~ri zaman avla meşgul olabilmeleri i· 
Sin oraya konulmuş bulunuyordu. 

Mezarlar, koyu sarı renkte bir taba 
~a ile örtülü idi. Bu renk, malum oldu 
hı fu.ere, en büyük kuvvet ve her şe
l'in esası olan güneş ve ateşi temsil ey. 
lenıekte idi. 

Mezarların birinde, ceset oturmuş 
bir vaziyette bulunmuştur. Bu:ıun. za. 

lı:ı.an.ında mühim mevkii olan bir adama 

'it bulunduğu kuvvetle tahmin edil -
lı:ı.ektedir. 

Heyetin bulduğu mezarların en es

tllerinden birisi, pek yakı:ıda, teşhir 
<>lu.nacaktrr. 

Elektrik Narkotik 

Moskova Baytar Enstitüsü, son za -
lı:ı.anlarda, gayet enteresan bir tecrübe 

~apmıştır. Bir at, elektrik narkotik va. 
'ıtasile uyutulmuştur. Atı uyubnak i· 
~ 1~ ili 20 volt t.ıuısiyonunda 6,25 

lı:ı.iıiamperlik bir cereyan istimal edil
lniştir. 

:Bu suretle uyutulan at, katiyen ha.. 
~et tesirlere karşı aksülamelde bulun 

?lıanuş ve bu elektrik cereya:n: tama • 

~e bir narkotik tesiri y~pmıştır. 

Bu tecrU:be, Sovyet Alimlerinin, bir 
~ektrik narkotik bulmak bahsinde yap 
tıklan uzun ilmi mesainin tetevvücünU 
~kil eylemekedir. "Tas,, 

Korent'de fırtma 
'.A.tina, 3 ,(A.A.) - Şiddetli yağmur

lar neticesinde Korent boğazında bazı 
ltliihim hasarlar olmuş v~ vapurların 
~eçişi muvakkaten tatil edilmiştir. 

Bil~ liaY.afmrzca. ne K"aoar. ~ mrl:
se değiştirs~ yine de birkaç yüzü 

geçmez sanırız. İngilterede bir revü ar
tisti, 350 defa oynanan meşhur bir re. 

vüde 4000 Ciefa liostüln Cieğiştirmiştir. 

Hernion Badley adındaki bu güzel 

kadını, revünün 350 nci günü giydiği 

zarif kostümlerile görüyorsunuz. 

Jngiliz Kralı Miras Alıyor 
İngiliz büküm.dar ailesi son zamanlarda 54 bin lira miras almıştır. Malfun 

olduğu üzere kral ve kraliçenin Paris ziyaretleri arifesinde kraliçe Elizabetin 
annesi vefat etti. Açılan vasiyet:ıamed e çocuklarına bıraktığı 54 bin liradan 
ba§ka, ayrıca kraliçeye yılan biçiminde bir bilezik vasiyet etmiştir. Bu bilezik 
elmaslarla doludur. 

Evindeki porselen taliımlarmm yansı ile Rafael kopye edilip Pietro de 
K&zimo tarafından işlenen bir levhayı da kraliçeye vermiştir. Müteveffa, dama 
dı Kral Corca ise. kraliçe Elizabetin küçük kızlığına ait bir mi:ıyatür vasiyet 
etmiştir ki, kral için, mirasın en ehemmiyetlisi de budur. 

i SA 
2000 senedenberi 

yanhş temsil edilmiş 
Fransada Vilaudr isminde bir dok. 

tor, şimdiye kadar (2000) senedcnberi 
artistler tarafı:ıdan yapılmış olan "İsa,, 
ya ait resimlerin tamamen yanlış ol· 
duğunu, !sanın fonnen imkan olmıyan 
bir şekilde temsil edildiğini görerek 
birçok tecrübeler yapmış ve hakikaten 
çarmıha gerili !sanın duruşunun ve 
bilhassa elleriyle ayaklarındaki çivile~ 
ri:ı yanlış çakılmış olduğunu görmüş 
bunu tecrilbelerile isbat etmiştir • 

Bir iki meslek arkadaşile birlikte 
çalışan doktor Vilndr Fran.sanın tanın
mış, sözüne ve ilmine itimat edilir bir 
şahsiyettir. 

Kendisi bu husustaki tecrübelerini 
ve vardığı neticeyi şöyle izah ediyor: 

- Evvela İsanm beş yarası isimli e· 
serin müellifi dostum doktor Barbet i· 
le, teşrih dersinde kullandığımız kadav 
ralarda:ı biri üzerinde tecrübeye başlı. 
yarak, şimdiye kadar bütün dünyanın 
ve bilhassa hıristiyan aleminin !sayı 
nasıl tasvir ettiklerini, vücudunun du. 
ruş şekli ile çivilerin nerelere çakılmış 
olması lazımgeldiğini tetkike koyul • 
duk .. Asırlardanberi birçok münakaşa· 

lara sebebiyet vermiş olan bu hususu 
tamamen aydnaltabilmek istiyorduk. 
Bilmem çarmıha gerilmiş İsa resimle. 
rine veya heykellerine hiç dikat ettiniz 
mi? Bütün sanatkarlar bir insan vücu. 
dunun avuçları içinden çivi ile mıhla
narak ve diğer iki çivi ile ayaklarından 
bir ha~ üzerine çakılarak durabilece· 
ğini zan:ıcderek eserlerini o şekilde 

yapmışlardır. Buna imkan yoktur. nk 
olarak tecrübemi canlı bir in.san üze -
rinde yaptım .. Sanatkarların düşündü. 
ğil gibi ben de avuçlarının içinden bir 
I·olu çiviledim, sonra kolun ucıoa vücu 
dunun yarı ağırlığında bir şey astım, 
ve avuç içindeki derinin yırtıldığını 
mlişahede ettim .. Şu halde bu şekilde 

avuçlarından çivilenmiş bir !sanın çar
mıhtan düşmesi icap eder. Ondan son
ra resimlerde üzeri:ıde kan lekeleri gö. 
rüldüğüne göre bu lekelerin olabilmesi 
için de !sanın avuç iclerin.den değil fa 
kat bileklerdeki küçilk kemikler ara . 
smdan puta çakılmış olması icap eder. 

İşte bu cihetten (2000) senedenberi 
bütün artistlerin ressam ve heykeltraş 
ların hemen hepsi !sayı avuç içlerbden 
çivilenmiş bir şekilde tasvir etmiş ol· 
malan ile aynı hataya. düşmüşlerdir. 

Bununla beraber .Tan Giyermin ve 
Van Dik ismindeki sanatkarlar ı:ok 

Can baz Lider 

Tabiatta öyle garip şeyler olur ki, 
tabiat kaidelerine uymaması lA.zım 

dtre düşünülebilir ve gözümüzle gör. 
~esek inanmayız. 

MeselA, uzun bir buz parçası alt 
>orsunuz. Bunu iki ucundan bir yere 
dayayorsunuz ve ortası boşlukta kalı~ 
>or. 

Sonra, ağır bir demir parçası, me 
'eıa. bir klloluk bir ölçli alıyorsunuz 
'°e bunu bir tele bağlayorsunuz. Teli 
~<llka gibi yapıp buz parçasının üzerin-ı 
Qen. geçiriyorsunuz. 

1 
Ne olacak?. Demir ağır geldiği ' 

h~ln, aşağı doğru tazyik yapacak ve tel 
llza geçmeye başlayacak. 

> Buzu ortasından bölen tel aşağt 
Q a kadar inecek ve nihayet demir yere 
tlşecek. 

Buzun da ortasından ikiye ayrıl ~ ~·--·· - ~ · 
ltı.ası Uzım değil mi? Evet. Fakat ba- şıyor. Tel, bu suretle geçtikçe, kestiği 
tacaksınız ki, buz gene olduğu gibi yer tekrar bütünleşiyor. Demir a~a
Qlllııypr! ğıya düştüğü halde buz parçası oldu 

h Sebebi: Bu da gayet ;basit: Tel ğu gibi kalıyor ... 
'llzu kesiyor. Fakat kesilen parçada Bunu, arkadaşlarınıza marifet 

)1llsuıe gelen su etraf*&kl buzun t esiri göstermek kabilinden, gUzel bir eğlen- BelçiJCalı eski bir atlet siyasi bir parti Jiurdu. Partiye propaganda olmak ü-
~ tekrar donuyor, kftflen 7er rapı- ce olarak yapabilirelnts. zere sokaklarda böyle ip canbazlığı yapmaktadır. Lider bu suretle partinin dai

ma: muvareneyi temin eyliyeceğini göstermek arzusunda imiş. 

doğru bir düşünüş eseri olarak'. İsayr 
bileklerinden çivilenmiş şekilde tasvir 
etmişlerdir. 

Ayaklarına gelbce, büyütülmüş re · 
simlere dikkat ediniz, sol ayak sağ a_ 
yağın üzerine atılmış ve her iki ayak 
birden doğrudan doğruya haçın üre . 
rine çakılmış vaziyettedir. Mi.işterek çi 
vi her iki ayağın üst kısmını ortadan 
delmiştir. Bu vaziyette de vilcudun 
durabilmesi için ayak kemiklerinin çok 
sağlam olması icap etmektedir. Bütün 
vücut yere düşmek üzere çekilmiş ol
duğundan dizlerh ileriye doğru çık -
mış olmasr lazımdır. 

Bütün artistlerde aynı hataya rast. 
!anmaktadır. Sonra birçokları da !sa. 
yı dört çivi ile çakmışlardır. Bu hataya 
Van Dik de bile rastlanır. !sayı birçok 
kimseler de başı sağa doğru düşmüş o
larak tasvir ederler.. Buna da imkan 
yoktur. Bilhassa Yunanlılarda rastla -
nan bu şekil yanlıştır. Ölen bir vücu_ 
dun başı ö:ıe düşmesi icap eder. Yap. 
tığmırz tecrübeler neticesinde başın 

derhal öne eğilmesi ve bu şekilde yü
zün cepheden görülmesi l<lzımdır. Baş 
daima belkeıniğine muvazi bir şekilde 
eğilmektedir. 

Şimdiye kadar tasvir edilen !sa gö-
rülüyor ki birçok cephelerden fenni 
tecrübelere dayanamıyor. Şu halde 
'(2000) senedenberi görmeğe alrşttğı -
mız tsann tasviri yanlıştır. 

Kadınları hadım eden 
oyuncu kadın 

Fasta, kadınları hadım etmekten 
suçlu ve ümmülhasan isminde bir ka
dının davası uzun zamandan beri devam 
ediyordu. 

Ummülhasan Fasın meşhur oyuncu 
kadolarmdan biri imiş. Polise yapılan 
bir şikayet üzerine tevkif edilip tahki. 
kata giri§ildiği zaman, bir çok Arap 
kadınlarının onun tarafından !)adım e_ 
dildiği anlaşılmıştır. Mahkemede, ka
rarın verildiği gün, şahitlerden Fat-

' ma isminde biri, kendisinin de bu ka. 
dım:ı kurbanlarından olduğunu söyli
yerek ağlamıştır. 

Ümmillhasanın avukatı kadmm 1912 
de, 1918 de ve nihayet 1932 de, üç ke
re Fasta başlıyan Arap isyanlarına ma 
ni olarak Fransaya hizmet ettiğini ile
ri sürmüş ve bunun için oyuncunun ha. 

tfif bir cezaya çarpılması:ıı istemiştir. 
T<"akat, polis kayıtlarında böyle bir va. 
kaya tesadüf edilememiş ve Ümmülha
san on be~ sene ağır hapse mahkum 
olmuştur. 
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Fransadakigrev 
-Kemalizm 

33 bin işçinin iştirak ettiği grev 
şiddetlenmektedir 

işçiler • • kahrolsun Daladya , , diye bagırdllar 
Pariıı, 3 (A.A.) - 81 Sonte§rinde sokaklarda dola§8.l'&k nümayif yap _ 

yapılm grev Qzerine htlkftmetçe alı . mak istemiştir. Nt1may\şçiler zabıta 
ilan cezai tedbirleri protesto etmek kuvvetleriyle karşılaşmışlardır. EmnL 
üzere sosyalist partisi tarafından diln yet müdilrU ve amele delegeleri nllnıa. 
akşam kıı velodromunda tertip edilen yişçlleri teskin için beyhude yere uı
nUmayiş esnasında bir nutuic söyllyenl raşmışlatdır. 
Leon Blum, Başvekil DaL·· ~·=-nln haL Nümayişçiler iki gazeteciyi fena hal 
tı hareketini §iddetle tenkit etmiştir. de hırpaladıktan sonra Devoitine fab. 
'r~tıcıaıı sonra halle: "Kahrolsun rikalanna zorla girmek istediklerinden 
Daladye, Blum iktidar mevliine geç . polis kuvvetleri hncuma geçinif ve 
nWJ,, diye bağırarak bir alay tetkiline bunlan dağıtmıfbr. Birçok nilmayie _ 
tetebbüı etmipe de polis nUmayişçile.. çl yaralaımut ve bit çoğu da tevkif 
re htlcum ederek dağıtmıştır. edilmiftir. 

Paris, 3 <A.A.) - Valenclennes'de ŞIDDEl'Lt NUTt.1KLA.R 

Vasfi Rqidin ltu isimdeki 
konferansı boyok bir alaka 

ile karşllandı 
Ankara, S (A.A.) - Polis Enatlttl. 

silnda her cumartesi gllntl verilmesi 
mutat konferanslara bugün öğleden 
sonra aaat 13,5 ta başla.ıımıt ilk kon. 
ferans değerli hukukçulanmızdan Sı. 
vas mebusu ve hukuku esasiye pro. 
fesörtl Vasfi Ra§it Fenik tarafından 
verilmiştir. 

Polis Enstitilstlntln geni§ konferans 
salonu ''Kemalizm,, mevzulu konta • 
ra.nsı dinlemeğe gelen büyUk bir kala 
balıkla dolm.U§tu. 

:Mektep mtldürll, profesörler, öğret. 
menler, talebeler ve hariçten gelen 
birçok mUnevver zevat allka ile kon. 
feransı takip etmişlerdi.-. Vasfi Rqlt 
J'enik 'KemaHzm,, mevzuunu btlytlk 

,grevcilerle polis arasında n:ıllaademe • 
ıs. Qlmuştur. Polis birç)k tevkifat 
yapmlfbr. 

Li11e nuntakaaında on gtlndenberi 
devam. eden demir endüstrisi grevine 
33 bin ltçl ift;irak etmektP.dir. 

Paris, 3 (A.A.) - Sosyalltt partki bir ihata ve vukufla irticalen anlatmıf 
dt1n akpııı bir ~tfng tertip etmJitlr. ve yeni tedbirleri yeni görllfleri ve orl 
eski dalılllye nazın Dormoyp maliye jlaal fikirleri ihtiva eden konferansı 
nazın Aurlol, ıoçaliat parthd genel llllrekli allaelar arasında nihayet buL 
sekreteri Faure ve nihayet eeld bqve. muttur. 

BlR FABRİKA KAP ATILDI 
kil Blum söz almıtlardır. Partinin bit. -----------

Parie, 3 (A.A.) - Geçen çarga.mba 
ctınn Toulouse tutun fabrikasında ya_ 
p~ kollan kavuşturma neticesinde 
htıkbıet yeni bir emre kadar bu fab. 
rilla1Wı kapatılmasına kvar vermiş • 
Ur. 

BtR KOMO'NtST REIS1 
T!MttF EDlLI>l 

Lflle, 8 (A.A.) -Dfln öfleden sonra 
Matly belediyeslnln komtwlt reisi 
Carpaııtfer tevkif edfhrılltir. 

Valancleiınes'de aoayallst ve tonıtı. 
nist belediye reisleri ya.ptı1dan bir 
toplantıda Carpantierin derhal t&hli • 
yealni istemJşJer eğer bu yapılmaoa 

mil§tereken i8tifaya karar vetmifler • 
dir. 

ÇARPIŞMALAR 
Toulome, 3 (A.A.) - Diin öğleden 

sonra burada birtakım kanlı hidhıeler 
olmuştur. 30 lkincite§rin grevi mllnL 
lebettyle illerine umumiyetle nihayet 
\ıeril'en ta.yyare fabrikaç)lll .af.00 a • 
~~ dün öğleden sonra. 1&&t H de 

tün er~blle ı:>tuz, ikluciteşıin grevi 
neticesinde ieleıine nihayet vererek 
amele mUmessillerl mitinge 1ftira.k e. 
diyorlardı .. 

Enternuyonal m&r11 .CSylenlrken 
knndye çıkan Dormo, memleketi eefa. 
lete sUrUkltyeceji beyan edilen karar 
nameleri liddetl~ protesto etmlf ve 
amele hareketiııbı butınlmumı ve 
hU8U8ta kulluıılan ulUllerf takbih eyle 
mletlr. 

Y AHUDl JONTAKASI 
BULUNllAYOR 

Btıkreı, 1 .A.A.) - Harlclre neza
ret! namına anı söylemete ıalülret
tar olan bir zat, merkezi .,.. cenatia 
tarkt Anapacla Yahudi meeelellfnln 
ham için ıenlt bir cllplomuı hareke
ti hazırlanmakta olclutana beyan et
mlff.lr. 

Roman1a. al&kaclar memleketle • 
rlıi bir arara gelerek Yahudiler için 
A Y1'11P& harlcln4e bir mmtab arQlp 
bulmalarını teklif etmettecltr. 

Yahudi dttşmanlığı 
Almanyada çok şiddetli kararlar verildi 

Yahudiler şehirde gezemiyeceklar, 
otomobil kullanamıyacakllar 

Berlln, 3 (A.A.) - BerUıı poıtı 

ainum mtldUrU 6 kA.nunuevvelde me
rt1•t mevkllne girecek bir kararna
meyl lmz,ramıştır. 

Bu kararname mucibince, bazı u
mumi n:ıahallerde, sokaklarda. umu-

banclan böyle Yahudilerin otomobil 
kullaııamıyacaklan hakkında bir 
muvakkat emirname neşretmtıtlr. 

Bu emirnamede ezcUmle clenlUror 
tl: 

. 11.t ı..ıı~elerde yaya veyahut araba t- Yahuclt Grynıpanm bUttln .Alman 
le ıezmek ve bazı binalara girme}[, mtlleti tarafından takbihle tal'.'ftl&· 
Alman tebauı Yahudilerle ta.bll7et- nan alçak clnayetl, Yahudtıertn o
ılı Yahudiler için daimi surette mem tomobll sahibi olmaya ve otomobil 
nudur. kullanmaya salth olmadıklarım ıs-

Yahuclllere memnu olan yerler bat etmiştir. Bu emlrname4e J'&pı• 
tunlardır: 

BtıtUn tiyatrolar, ıshıemalar, kon- bilecek tadil.it haktı mahfaı kal-

Fransanın 
müstemlekeleri 

Parls, 3 (A.A..) - Siyast Framıa 
malıafllln.de htlkdmetteıı mUmldln ol 
dufu kadar yakın bir zamanda eski 
Alman mUstemlekelerlnin Fransa 

mn.temleklt imperatorluğuna ilhak 
etmfJlbıl talep etmek lehinde açık bir 
temay01 tereutlm etmektedir. Ree • 
men llln edilecek olan böyle blr tlha. 
lan meaelenin kat'I aurette ha1llııe mi 

tealUk her ttırUl mtızakerelerin antlne 
geçecell beyan edllmekteilr. 

Difer taraftan MDletler Cemlyett, 
emrivakii tebyiıı etmekten ve bundan 
ma16.mat bydeylemekten bqka bir 
py yapmıyacaktır. 

FAuıen mezldlr Cemiyet, manda iL 

hlb1 dev1etlerln zaferden- ııoU& ~ 

lerlııe tevdi edllmlı olan arazide glrL 
eeceklerl her tthitl tepbbt\aler ve alL 
caklan bllttln tedbirler hakkında bu 
aureUe hareket etmekle mükelleftir. 

o 

Kudüste 
lngiliz kuvvetleri 
şiddete geçti 

KudUss, 3 (A.A.) - Cenine clva
nuda ta17arelerin de yardımı ne 
bir Arap çetesini heztmete uğrat~ıt
tır. Araplar 30 öli1 ve birçok esir bı
rakarak kaçmıştır . 

tnslllı kuvvetleri diğer bir çeteyi 
ele muhasara ederek imha eyleıniş

lercllr. 

Hebron dağlarında diğer bir mn
n4e~enln vukubulduğu haber ve. 
rllmektedlr. 

Hl'lalonları, mUzeler, döyclanhalJe, mak Uzere, Alman tebaaımdaıı olan 
Sporypalast, Olimpiyat ıtadyomu, \"& AJman1ada oturan bUttın Yall114I- . Am e rl k a 
btt\Un ıbor yerleri, umumi ve huıuıt lerln otomobil ktallanmalamıa mtl

sa&de edllmerecektlr. Banlamı oto
mobil kallanma rubmatnamelerl prl 
alınacaktır. Alman tebaumdaıı olan 

Bitarafllk kanununda tadilat 
yapacak 

btttctn banyo ve plA.J 7erlerl, Vlllıem
•il'acte caddesi, ve harp öıttlerl anı
thıın buluzıdufu meydan da dahil 
oldıak tızere Unter den Llııcleıı cacl
.teıtne kadar Lelpzlgeıtraue cadde- ve Almail7ada oturan Almanlarm o- Vqlagton, 3 (A.A.) - 115 mUII te • 
al.. tomobll veyahut motosiklet ublbt tekt1lltln cUrekt&'lerlnden mtırekep 

Yahudilere memnu mıntakalar da- olmalan da ruaktır. Kamyonlar mtırekkep lulh komttesl bugtln bir be 
lltHnde oturan Yahudller,,buralarda hakkında aynca bir emirname ••t- yanname ııeerederek Amerikadaki bL 
ıezeblJmek için poltsten hususi mu- rolunactktır. Alman tebaasından o- tarafJık bılununun mtltecavlzile teca. 
1aade vesikası alacaklardır. ı Al d vtlze ujnyan arasında. fark gözetile -an ve manya a oturan Yahudiler, cet bir tarzda tadilini ve siWı ve mtl. 

Yahudilere memnu olan caddeler aza t aı kA- ı 1918 rlhl m -unuene ta ne hJmmat ambargOBU11un ancak mUte • 
ltll&ıla.ra daha ılyade teşmll edilecek. kadar bu huıuıtakl her ttırlfl ruhsat- amz halr'lnnd& tatbikını istemiştir. 
kurturıtendan Fredrlchıtrasse, Un-
ter den Llnden ve daha diğer mUhlm namilei'tnt ıtlAhl)'ettar devlet ma. • 
tQyUk caddeler de bu mıntaka içine llkamlatına geri •ermeye llllecburdur- Romanya suıkastçlları 
girecektir. Berllnlıı merkez ve şlma- lar. 

ltnde Yahudilerin evveldenberl faz- kaçarkan ölduruldUler 
la miktarda ve toplu olarak oturduk· 
lan bir takım sokaklar Yahudllere 
menedtımeyecek ve bunlar ekseriye. 
tf ltlbarltle Yahudiler tarafından 

metkQu mıntakalar halinde kalacak
tır. 

Danimarkada casus f8bekısi 
Kopenhag, 3 (A.A.) - Danimatb 

ol'dusunun yüksek zabltlerinhı dahil 
bulunduğu çok mtıhim blr CUWlluk 
daha meydana çıb.nhmttır. 

Rikoday'm antımtızdeld cellelılııde 
heyeoaıa uyandıracak lf11&tta bulunul 

BQkttf, 8 (A.A.) -Emniyet umum 
mtl4Qrlqtl qalıdakl tebliği neşret • 
mittia': 

Fransa -- ltaly-8 
hidisesine lngilter 

müdahale etti 
Çemberlayn ve Lord Halifak'sın Romayı 

ziyareti tahakkuk etti 
Pa.rls, 3 (A.A.) -Gazeteler, Harici- ctiıinl Fransa tarafmdan memnwı 

ye Nasın B. Bonnet'in Hariciye Naza- memiı telikki etmelcle haklıdır. 

retl mildüıil umumilerbıden B. Leger 

ne azun blr görilpne yapbktan sonra 
geçenlerde İtalyan mecliainde yapıl • 
mıt olan irredantlst tezahUrat haklnn 

da ltaıya htlktlmetindeıı izahat iste 
melli lçhı Romadald l'ramu aeflrine 
talimat vermlt olduiulıu haber ver 
mettedlr. 

FRANSA HARIClYE NAZIRININ 
. IWruLLERl 

Parla, 8 (A.A.) - Hariciye Namı 
Bonnet, Almanyanın Parla bUytlk elçi. 
sini ka.bul ederek Alman hariciye nazı 
n Fon Rlbbeııtropun salı gttntl ParL 
se yapacaiı ziyaretin programım tea. 
blt etmiftir. 

Venay'da baklanndaa mahnam 
len ve ihanet g8rerek Akdenlse ba 
dilen !talya. eler bqlı:a JrıtaJarda 
yan ve bugüne kadar tulil edici 
lelere uirayan milyonlarca evl1dmı 
tUnmene itte uıl o zaman prip bir 
~yet hldia olur. ttalya hariçte yap 
evlitlamu diltilnmek mecburiye • 
dir. 

FAHRi REiS ısnFA ETrt 

Paris, 3 (A.A.) - '"Frama • ttal 
parllmento grupu fahri reisi ve • 

( 

Bonnet aynı . zamanda !ııglltere btl
yllk elçisiyle Yugoslavya orta elc;tai • 
nl kabul etmit ve dUn Roma h~etf 
nezdinde yapılan siyasi tepbbüa hak • 
kında malillnat vermlotir. 

Bonnet Fransanm Belgra.d ve Buda 
peete orta elçilerini de kabul etmit ve 
onlarla da uzun bir muı&katt& bulun. 
muftur. 

nua - Fransa., ırupu reiai B. Valı-na .. 1 

ltalyan mebusanında vukuagelaı F 

lngilteranin mOdahalasi 
Londra, 8 (A.A.) - ?ngüU matbu

atı Franlanm İtalya htıkikmetl nez • 
dindeki tetebbllatlne bttyllk blr ehem. 
mlyet vermektedir. 

T1mell gazeteal, J'r&naanın Roma -el. 
çial ltaıYBiı hüJdlmeU neidinde pro. 
teetoda bulunduğu saatte Franunın 

Londra elçisi de keyfiyetten İngillZ 
htıkfunetlnl haberdar ettiğini " bu 
protestonun çok elddeUl bir lisanla 
yapıldıiJndan maltmat vermlt oldu • 
1tmu yazıyor. 

Daily Expresa gazetesi, lngijterenln 
Akdeniz illeriyle yakından alikadar 
bulunduğunu ve blnaen_,eyh ltaıyan 

mebuan meclislndeki teahUre karlı 
göz yumamıyacafım kaydediyor. 

Neva Cbronlcle pzete8l, ltalya Tu.. 
nus tab.rlkltın.a bir nihayet vermediii 
takdirde Çemberlaynın d.nuniunide 
Romaya gidemiyeceğlnl bile yazmak • 
tadır. 

Kont Ciano lngiliz elçisini 

ea aleyhtarı tezahürler aebebiyle " 
aa • ttalya,, grupu fahri reialifinden 
tifaamı vermiıtir. 

ç.aı..ia)'D ft Lonl Haliflılrs ..... ,. ..,. 
Londra, Bu akpm resmen bil 

ğine göre, B. Çemberlayn ve Lord 
lifakt, 11 Kinunusanide Romaya ........ --. 
ca'k ve ı 4 Ktnunusaniye kadar 
kalacaklardır. 

Jl'RANSA MBMIWN 

Parla. 3 (A.A.) - Hava bild~ 
1talyan mebuıan mecliaindeJd 

hürler hakkında tngiltereıUn R 
teıebbUı yapacalı haberleri. burada 
yük memnuniyetle brplanmqtır. 

Parla, tn&ilis bbinelinln Franus 
ktlmetinin nok~ nuarma 
iftirak ettiilne ve Pranaa hıtıkjmu~..-.. 
Romada'ld hareketini byrt.aa ft 
mUnheret e1lediğine dair tmriut 
mııtır. Eter Londra ttalyan ı.nı~lll"" 
tinden ban teminat aJmu ile B. 
berlayn ve Lord Halifakam Roma 
hatlerinin yeniden müzakere _.,D'tıılll 

konma11 muhtemeldir. 

Filhakika !talyum bu aibi tale 
de bulunmuı, tncili.c • ttalyan an 
ama muhaliftir. 

kabul etti · 
Roma, 3 (A.A.) - Kont Chmo, bu. ' Japon ordusu 
~ 6:-:W~b=~ elçili umumi taarruza ge 

tTALYAN GAZETELERINtN 
NEŞRtYATI 

Romanya, 3 (A.A.) - Giomale Di· 
taJyana "balyan mileltinin tabii emel. 
lepne kattı Franu.da ve tncUterede'ld 
mtnuıa alntı14p!,, bqhlz altında ,a• 
dılı bir bapmıkalede escUmle diyor kl: 

Kont Cianoaun mebuan mec:lilinde 
.aytedili lilzumlu ve tuurlu cümleler 
karpllllda Ptanm pıeteleri ile bir kı
aım tnıilia pıetelerinin aldılı muha. 
snn hattı hareket pyam takbilıtir. Ba 
sı ıueteJer, bundan, B. Çemberlaynin 
Roma Hyahatiniıı öcüne ıeçmek içiA 
timcliden iltlfadeye bile lrı&llayorlar. 

Diler ban gazeteler, Awupada yirmi 
ıenedenberi adalet ve egoizm arwnda 
mevcut farkı daha ziyade derinlqtir • 
mek için balyaya ve ltalyan hukukuna 
çatmaktadır. Fransa, MUnlh anlatmuı 
ıihni:yedni anlamıt olmaktan um ,a. 
rilnüyor. Eaa1en Claao tarafmdaa taW 
lAtiyle bilclirilmemit olaa lta!Ju emel 
leri ve menfaatleri nuan .dikJrate alın· 
mak iatenmlycr. Pramıa. halyan mtı. 
nuebetlerinde bir aydmlatrbm li1zumu 
varcbr. 

7 .ı 931 latml 

Tokya, 8 (A.A.) - KantoııdaD 

raya gelen haberlere göre, dtın 11 

mi taarruza geçmif olan Japan o 
ıarı Te.nçao kanalını atarak llerl 
rUytltlerlne devam etmekte bul 
mu9lardır. 

Tokyo, 3 (A.A.) - Renıl bir 
lllcle blldlrlldlllne ınre, cenubi 
deld Japon or4uıu dttn Kantoa 
nnda um uml bir taarruza ~m 
Bu taarruzdan maknt Slklang 
ıabında bulunan Çin Jçunetlerlll 
radl\n atn:.aktır. 

Ribbentropun Paris zira 
Paris, 8 (A.A.) - Stefa:al A.I 

blldlrlyor: 
Fransız gaıetelerl, Voıı Rlbbe01 

pun 7akında Parlae yapacatı zl1 
ten hararetle bahset,ınektedlrlef• 

Fransa hariciye naaretlad .. 
ham alan Fransıi matbuatı ba 
ret hakkında oldukça aopk te 
lerde bulunmaktadır. Ba tanı la 
ket Fransa - Alman be;raıın 
Jlln birçok atrul l'raun malt 
rinde ft bllhaıaa mtlfrlt 11&1 
Tt mttfrlt sol cenah mahfeıte 

arNl4n'dJlı •at ~te 
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ve Şilede Ur lada 
Atatürk tUreni 

Samsunun Bafradan sonra en verimli kazası 

Çarşambada ~ataklıklar 

rla "Denizli", (Husust) - YOce "A!a
ün cenaze toreni memleketin her ta-

da olduğu gıbi gözyaşlan içinde Ur
Denizh k6yilnde de l apıldı. Bu kil
köyde yapılan cenaze törenini taf

le bildirıyorum: 
t a de halk, kadın, erkek, çocuk 
uriyet meydanında toplanmış bulu

rdu. Meydanın ortasına bir masa 
uı; masanın üstünde üzeri bayrakla 
il bir sandalya üzerine Atatilrk'iln 
bayrajına ve Parti bayrağına sarılı 

erem resimleri, altı oku temsilen 
bllrünmüş altı kız çev

lşti. Köy okulunun 6lretmenin, 
kurumunun, Halk Parti Ocak heyeti
ceJenkleri resmin allını silsleyordu. 
e lstiklil marşiyle başlandı. 
teakıben (And) marşı söylendi. Bu
Gteakıp göderinln yaşını silerek köy. 
ınasa yanında göründil. (Arkadaşlar, 
ıze n bllyilk Tilrk ulusuna başsait-

clılerim) diJe sözilne başladı ve şöyle 
etti: 
Atatllrk sevdiiti, yükselttill, refaha 

turdulu Tilrklln, Tilrk köylllsünün 
e ıı>çtil. Sen Yilce Atamı Sevdilin 
de yaşayacaksın; Omltsls kaldılı

•ıkınhya utradılımız zaman dilnyada 
ken oldulu gibi kalbimizde yaşarken 
nin kocaltma koşacak, öilütlerini din-
k taze kuvvet, taze can, taze ümit 

~dL.aaa • 

kl>ylilsil adına and kerek lfizilne 
di. 

tardan sonra 6lretmenin (Atam) ad
ni Jnıı elitmen kursundan çıkmış 
kızı Zehra Mumcu okudu. Bütün köy. 
ağlatan bu uzunca şiırın lurknç par
l nakledıJ orum: 

glJzaman 11aıı dinmesin, dlnml-
11ecek, 

bnedllllllıı. kalbimin acm ıönmeıln, ıönmiue
ctk, 

ınatem, Jceder, elem bltmtıln, bltml
uecek: 

Wdllllll""'" babaudın, kö11lü11e mır, bulurduk 
ıendt. 

• ıevk, neıe. Har,am olıun uaıamak 
bize de, 

allar, H111Jn allar ıevdiğln köulıln 
ağlar. 

ci/lçl, rtnçber, iıçl, bağcı: kaval in
lesin, 

tutDllll IQçlarrnı nine, 11adar bağla ıen de 
gelin. 

il ıenl duuan, tanıuan ve tanıtan <il
miiş, 

ıevdlğln ıevgllln biricik Atan ölmuş, 
kaldın alla hem inle ıtnl ıeven 

ölmüı. 
allar. klSl11ln allar, ıevtlllln lc611uı 

allar. 

gibi 'dallan. enginleri oıtın, 
, 11orulmak bilmedin, boralar. olbl 

taştın, 
il tarihine harikalı %11/trler 11a11dın, 
nur 11araltın, ıönmez mtıaltler 11ak-

tın, 

adamı dlrllllln, 11enl devlet uarattın, 
allar, H11an aOlar, ıevdiğln Hulün 

ağlar. 

ııu milteakıp tzrnlr Tilkilik orta okulu 
ınıfında köyden okuyan Yusuf Barata 
Atalilrk'iln ıend'le hilaplan bellit 
anla okudu. Ve sonra Atam adıyle 

lı •iirini okudu. Dır iki mısrajını 
rum: 

biJ118k lnıikam ne idi 11arap'! 
l'dl olJnQllerl bir anda harap. 
Tarlciln babası, O ulıı var;lık, 
ııtı aramı:dan ebedi artık. 

Ortık ağlıuordu durmadan böyle, 
llit dektndiıint, Tanrıya ıo11lt. 

"ecek miydin Yarap ıen bunu bize? 
lcıudın o varlıya, Kenıalinıize. 

• kaciJk allı11ordu, büuük bir matem, 
'diki 11üce T11rklıik bo11leblr e~m. 
bile ağlıyordıı her yt'r durğunılu, 
11iintş goktt'bı!flun ıömık bir nurdıı. 

l'fh aen bu ölunıil uaraklar dolıun, 
ca oo:lerlmi: 11aıar&ın, dolıun .• 

,,,,. olia. 11o:uaıları ooklt're cıkar, 
,. olup o mukaddeı me:ara ua4czr. 

lcırr ua11mur olup 11erlere lnıln, 
fll meıarında clrekler bit.En. 

l'Uh olıun da O'na ulapın, 
.ttaın o koku11u orda da talıın. 

şiirler okundu 

Bundan sonrıı tlltmen lı:nrsundan çık
ma koy kızı Husnı>e masa yanına geldi: 
(Ey Tilrk köylil kadını, alla Atan öldü; 
sepi düşilnen, seni seven baban 6ldü) di
ye nutkuna başladı: 
"- Hiç bir v~kit elilm&yen başın ulu

ıun kalbine gömiHdll. Sen orada yaşıyorsun 
Atam; ruhun ruhumuza karıştı; ruhumu
zu tasfiye etmek için kendi cesedinden çı
karak bizim ruhumuzla birleşti. -

"Hen köyüm namına, köy kadını, köy 
anası adına işte manevi huzunınuzda, hil
tün dünya karşısında andAçlyorum. Yav
rularımızı senin nurlu yolunda yetiştire
ceAiz; ululutunuzu söyllyeceliz. Cumhuri-
~etl koruyacak, Cumhuriyet sevıisini yav
'nınlarımıza aıtk ile, iman ile aşılayaeatız. 
Vatan bir tehlikeyedü~erse çolulumuzla, 
kadın erkdimlzle bize vedia bıraktılın 
yurdu kanımızın son damlasına kadar 
koruyacalız. Yurt için seveseve 6lmeslnJ 
bilecek; yavrularımıza da ölretecells. Bu 
)'Urt, bu lnkılAp, bu refah, bu bilgi, bu gör
gü, bu dilşünüş, bu istıklal, bu cumhuriyet 
bizesenln, senin kıymetli vediandır. Ona 
en mukaddes bir amanet bilerek, tan17arak 
koruyacatız, Atam. Sana bekada da ruhun 
için bllyük istirahatler dilerim, Atam." 

Bunu mnteakıp ölretmen Ali A:rıtıren 

tazim ileınasa yanına yaklaştı •• Heyecan
lıydı. Allayordu: (Duıün kadın erkek, 
~üçilk büyük on ıeklz mılyon 'rOtkln kal-

f i1J erine aı 
Tam etti: 

"-Atam; nemuUu sanal DlbıyPkurula
lıdanberi on sekiz milyon insanın kalbi
ne gömülmilş, onun üfQUine biltün dilnya; 
dost, düşman ağlamış, kitaplarla methiye
ler )azmış, kemalin en yüksek zirvesine 
varmış dahive tesadilr edilmemiştir. Ne 
mutlu sana .• Ne mutlu bize! Evet, dilnya ku-
rulalıdanbcrl yethmemlş ve yetişmiyecek 
olan her yönden, her bakımdan bir dlbiyi 
yetiıliren ulusa mensubuz. Ne mutlu bi-
ze." 

Uzun ve her cftmlesl, toplanan Jilzlerce 
halkı hıçkırıklarla atlatan söylevine and 
içerek ve Atalilrkiln kutsal ruhuna bekada 
derin istirahatler dileyerek son verdi. 

Saat 16 ya ıelmlşti. Üç dakika sllldUn 
köybaşı haber verdi. Atatilrkiln bllytlklftlil 
anılarak ve bekada rahatlar istenilerek ıöz 
ya,ıan ile törene son verildi •• 

Bu sırada atlayan bir ihtlyann yanına 
gittim. Babam, anam, Oç eşim, lkl çocuJtunı 
öldll allamadım. Atamızın ölüstlne alla
dım; allırorum ve dalma allayacatım, 
diyordu. 

il. A.AYGVVEN 

kurutuluyor 

- . 
Ka)'lllakun Halil 

l>mürai 

Çarıamba. (Ku.. 
run) - Samsunun 
Bafradan v...nra en 
verimli ve zenıüı 
kazası burasıdır. 

Zirai vuiyetine 
göre kazanın vua· 
ti geliri aenevt bet 
milyon rakamiyle 
ifade edilir. Bura.. 
kamı çok g6renler 
de olabilir. Fakat 
iktiaaden hakib • 
ten ilerlemit olan 

bu memleket için, bu, pek tabii bir ce
lir diye karp!amyor. 

Kazada cenit ölçüde mısır, fuulya, 
tütün ziraatı yapılmaktadır. Faıulyau 
pek mqhur olan bu toprakların daima 
Yefihrmafıq bol ıuyundan iatifade e. 
debilmni Çarpmba çiftçisini sorluldar 
dan kurtarmaktadır. Franaanın ~enup 

villyetleri, fuulya ihtiyaçlarım bura
dan temin ederler. 

Keza Çarpmbamn mısın dahi meı
hurdur. BUtUn Karadeni% kıywmn mı. 
ar ihtiyacını Çarpmba topraklan karıt 
lar. Tütlln ve tütünden baıu a'kla ce· 
lebllecek bUtUn toprak ürünleri Çarıani 
ba ovuuıda memulen yetiımekte ve 
Samsun ile Çarpmba arasındaki dar 
hatta her gUn dört bet tren mütemadi 
nakliyat ilo meıcuı olmaktadır. Bu ha 
reket. Çarpmbanm iktıaadt durumunu 
hıkipfa ıevkeden zirai 'kallanmaıun . 

Çarpmbada Vali Puat T~ Ter. 
dili lmJclnlar Uzerine bu ıene iyi ftler 
yapılmııtır. 41 köy arasında otuz kilo
metre miktan yol, üç köprü, ıekiz men 
fez yapılmıı ve buna mümasil köy ve 
köylümüz menfaatine müteveccih dav -
ranııtar göıterilmlıtir. lktiaaden ileri 
olan bu memlekette bilhaua iöylüyii 
refaha sevketmek imklntan daima elde 
bulundurulmaktadır. 

ilk önce k8y1UyU cUrbüz ve adıhatli 
görmek llnmdır. En cUzel tepeciklere 
'kurulmuı olu Çaqamba köyleri mıuıza 
ra balammdan olduğu kadar au ve hava 
baJammdan da iyidir. Fakat buı ldSy. 
ler ovada bataklı~dan muztariptir. 

Sıtma mUcadele teşlrilltı faaliyetine 
devam etmektedir. Bir taraftan devlet, 

bir taraf tan halk bataklı'kların kurutul 
ması iti üzerinde çalışmaktadır. 

Geçen sene bu ıekildeki faliyetin çok 
faydaıı.görülmüt ve köylü emeği ile 18 
kilometre uzunluğunda ve iki metre ıe 
nitlilinde bilyük bir kanal açılımıtır. 

Bu sene ayni faaliyet devam etme'k.. 
tedlr: yıl ıonuna kadar yirmi kilometre 
miktarında bir kanal daha açılmıt ola
caktır. 

Şüphesiz ki bu kanallar, batakhklann 
suyunu muayyen bir mecradan akıta -
rak Yefİhrmağa dö"lctükleri için uhhat 
lehine pek tetifli olmuıtur. 

K8ylerh\ derdine bu ıeldlde cevap 
verilirken kasabanın yanı baıında bulu. 
nan bUyUk bir batalı:hğm kurutulması 

itine dahi el k')nulmuıtur. 
Bu bataklık, altı yıldanberi, kurutul 

maıı imkln dahilinde olmadığı anne. 
dilen bir beli olarak kasabanın ıc,zaın
da haıtalık kaynağı olarak hüküm ıürll 
yormuı ve binleree insanı sıtma ile ye. 
re aermiıtir. 

Sıhhat Vekileti son zamanlarda bu. 
raya bir milhendis göndermiı ve batak 
lığın projesini yaptırmııtır. 

Kurutıııa ameliyesi iki aylık bir me
sai neticetinde hitama erdirilecektir. 

Bir tip mobilya kullanllması 
dUşUnUIOyor 

lzmir, ~Hususi) - Kü~tilr Bakanlığı 
sanat okullan vasrtasile memlekette 
yerle§Dleel ve kullanılması. arzu olu -
:gazı bir tip mobilye Ur.erinde tetkikler 

"ııınrı-n:•·-- .. 
kulundald :Alman ıntttebumalarmdan 
biri bu dUıUnceyle Avusturya ve Al. 
manyada tetkikler yaparak avdet et. 
mi§tir. Tesblt oluna:ı tip hakkında di
ğer mütehassısların da mUtaıaalan so
rulacak ve verilecek karara göre, sa. 
nat oku1lan bu tip tlzerinde çalı§acak. 
tır. 

Yeni tip ev eşyalan ve mobilyeler 
çok kullamıh ve hususi bir tip taşıya
caktır. Yatak odası, mJaafir odan ve 
diler teferrUat dahil, bir evin mobllye 

Bunyanda çalışmalar 
Kasabanın imarına Büyük 
Bir Gayretle Çalıııhtor 
Blln1ao, (Huıuıl) - Blln1an ID&

zaer, Ka11erl1e 40 kilometre mesafe
de, 4239 nUfuılu kUçUk blr kaaba 
merkezidir. Tabii 1Uzelllt11ıe. bdl a
kar ıularlle bllhuıa 90 metre tutluk 
elektrik lstlheal eden eelllet11l• 'H 

bu tellle altındaki ıenlt bahçe 'H 

parklarl1le meıhurdur. Tabiat bU
tUn çefltll gUzelllklerlnl burada 7a
ratmakta o kadar cömert danaıımı .. 
tır k1 Ka19erlnln btr aa7fl1eal lıalln-
de bulunan bu kuaba. 7alnız ch'an
na delll, daha btl1Uk mlk1uta blr 
çok 7erlerl tııkandıracak bir halde
dir. Cumhurt1etten en-el 711rdun ller 
lr.Oteıl glbl buraıı da lbmal edllmlt 
umran adına bir tek ee1 7apılmamıt
tır. 

Kasabada elektrik ve meuucat 
fabrikalarının ınıuı. bUk6met, b• 
!edl7e. diıpanaer, jandarma dairele
rinin yapımı cumhur11ete nulp ol -
muştur. 

Şimdi hummalı bir faall7etle kua. 
ba11ın imar ve lnkttafına çalıtılmak
tadır. Beledl7e parkının modern 
bir hale ifratı, cumhurl,.et alanmm 
genlıleUllp ıılahı, 7enlden Uç bln 
lira 1&rfl7le bir ~a~ Te bap~f1JM· 
.tai~ W. Ye .b11 ~~· 
'lteledl7* 11 bin Ura gibi cok ctar bir 
bOtçe ile verimli faa1l1eUne ctnam 
etmektedir. 1750 lira nrmelt ıure
tl7le kasabanın harita ve mtlıtübel 
imar pllnınm 7aptıfılmuına bqla
nılmJJtır. 

Bu pllna söre kuabada 7ellldea 
lkl anacadde açılaca~ ve bllbUla ta
bU menazın ile blr fnltalldellk ar
seden ka1abanm Yukanlta7&b&fl de
nilen 7erl bir gel1 ve eflenU 7erl ~ 
lacaktır. 

etyUt 225 liraya mal olacaktır ki, ıhrı ============= 
diki raylcden yUzde 60 daha ucuzdur. 

Urlii a bir kahveci bir 
Aerhoşu yaraladı 

urtL (Hususi) - Yelki köyünde ge 
ceyansmdan sonra sarhoşluk yUziln _ 

den mUeulf bir cinayet ohnUltm'. K6y 
kahveclal Rlfat KUJD&f, gece '9&ktl bh 
veıdne u.rhot gelen Kehmet v.kl IJe 
mUnakapya glrlfmfı ve çifte De bil. 
dislni ağır nrette yaralaımfbr. Yad 
memleket haata:Jeaine kalcllnlmJlbr. 

- KUBUNu Jdtap ttlrllP ,_.. tefrUwı -

LASTtK TtJZLt7 ADAJl 7T 

< ı > 
~ CD 

miydim? Maamaflh cerçekten enteresan olur ••. Ah, 
a!federalnlz. Size arltadaıımı tanıtmalı unuttum. 
Mis Meri Mortlmer ..• 

1ordum. Daha iyi ltltmek tlıere On• 4otru elll
dlm. Jşte batıma fel&ket o saman seleli.," 

Dlnle7lollerden hel" lklll 4• mtlWt bir merak 
içindeydiler. Bir tek kelime IG7lemebldD, cllal• 
yorlardı. Battan &falı kulak kelflmltJU'dL H&U& 
şu dakikada bile kmn batma ıae lellket PNtlbd 
sormadılar. 

-~ ~ 
,...< .. 
~ a 

CD a. .. • a. ... a -a -. ll'r CI ... 
~ tD -a.-cıJ -· tD~ .. a"~ - ... Ol --=i:s ,, • ı::&. 

-~ 5!.:s -• N ar:-

" .. ... -• :1 ~ -- .. 
11119 N -• 

Vl17am Ke)'ll reveranı yaparak: 

- TeıerrUf ettim, efendim, dedi. 
Cimi, Mert7e dönerek, Ke79 hakkında daha 

fazla izahat verdi: 
- Mister Vll1am Ke71, diyordu. Ha11raeTer 

bir zattır. Kendlelyle bir cece beraber 4olqtıt. se .. 
flllere yar4ımlarmı gözlerimle gfJnUlm. 

Mert Mortlmer, Vilyam Ke1a'den ıordu: 
- Yardımlarınızdan bir fayda hasıl 0Ju7or 

mu bari? 
- Maalesef lnsan taıtatl i'•k zaif .•• Hflle ıon 

:znm•mlarda o kadar ""'" dUttUm lef, bu lften ta
mamen Tazgeçe7lm diyorum. 

Bu arada Slr Godfrey sordu: 
- Yokaa faaliyetten el çekl7or muunuı Mis

ter Keys? 
- Eh .•. Zamanı delil mi ya! Gelecek mart a

yında altmış altı yatına girmlt olacafmı. Her ne 
kadar ben, ihtiyarlayıp katşamaktaua, çalışıp 

gltmefl tercih e4lyonam da o kadar fazla it gör
d Um ki istirahati hak ettim slbl geliyor. 

- Mister Keyı! Hlç hayatınızı 7U1Dalı dUtUıt
dtlnUz mu T. B01le bir tua"1U'Wlus var ad. 

Genç kız, ıfJslerllll kapaJ"IP. bir mldcı.t •a
şından geçenleri tahlil etmele ca1J111orm111 slbl 
durduktan ıonra: 

- Evet, 4edl. Ben onu daha 111 ltltm•k •re 
öne doğru etlldlm. Ve toför sırtlalıma An14ı. lt
te o zaman, o &Un aabahtanberl takip ol11n4utamu 
ve ba ıof6r0n beni tak.ip eden adamla bir allkuı 
oıdutunu anladım. 

Cimi lle babası he1ecanlanndan kili llbl ol
muşlardı. Kıı devam etti: 

- Adam beni botmak lıtl7ordu. Bocaldım. 
Kendimi kurtarmata ıavaıtım. Fakat o, 'bell4ell 
daha kuvvetıl1dl. O kadar ki daha llerlllne S14•· 
medlm. Zaten ne oldutumu da bllml7orum. Ba
yılmışım. Kendime pldllf m .saman bir aclam 7tı
zllme ele:\trlk llmbası tutu7ordu.· Korkuno 7fsltl 
bir adam. Bu adamın 7tlztlnde hiç dellpae7ea ltlr 
lfa4e T&rclı. Smtı7or glbi7dl. Konuşurken 4a4ak
lart OJD&ma70r ft ıe1I, !çerden gellprdu. Bala
......... -rer karanlıktı. Nerede ol u. ı.-
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Bulgaristan Türklerinin Koltur işleri (]ünün siyasi mes'elele~ 
( Bq larafs ı .ıeci aay/allıa) J llııdea entlld pbl clıtu. ı.td. Balk"' 

rada d01tlqtık, ben Reıneli, o Soltnlk. harbinden nvtlld derectdt Wle dibsla 
lfdir. Onun Ankarada yaktığı medeni • delildir. 
yet atep 11.t aydmlatıyor: bunu ıM· 
yorum ve vatandaılarımızın kültürlqe 
rek ilerlemesi beni 1tYÜlditjyor. Pabt, 
bu giditle siz Bulıarlan çok lcı11 b~ 
zamanda ıesecek Ye iıtüleriıü, timdi 
benden istemekte oldutunus ı•Jlerle 

Geçen ılla Sobranyada M>z .Sylerken 
Tiltldye ile çok ukı bir yakınlıkta 
blhıtdta Ciffpodjn KIMITuofım 
Tilf klerin bu hayati iti ile bizzat met
pi olına• )'9rlnde bir it olur. Çtkaktt. 
Ttrk mekteplerine eelri hlrrVMIA 'H 

Ttlrlr mtbıe.,.,erlerlnden anu ec!enlerln 
nsifılerl batına dBnmılirıı imkln Ye. ril..- sıkı dottlup tabiye •ecok\ir • 

ıoda Akdeniz ort 
Bir Anşlus ••• 

Yazan: Nlzamelllo N•zlf 
bittl9Ytecıktlr.,. 

Llyapçef, bize pka olarak IÖyledlji 
bu ıöılerden sonra 1Uldt1 n: 

.. Kıymetini biliniz. Tlrk miltltl ıa,_ 
metini bilıin, çUnkil yalmı TQrldyede 
delil, bUtUn dUnyada Gazi kadar bilyil& 
blr adam yoktur.., 

MA.-t Nwttı. DELiORMAN 

~~~:~ 4=: Gunun spor hareketleri 
idare ederken Bulıariıtaıı Tllrldinilll 
ı&dUIU muamele dalma bayle olmu• 
tur. Xma ,arUflil ve komite ıihniyet1i 
Bulcu diplomatlandır ki. biıim orada· 
ki kültUr ilerlcyipmize mani olnıu1o tllr 
10. tUrUl lthaınlar uydur•ra.k derbettir
IDiıtlr. 

Meaell Mupn,of ee.ıııpları hUkOm•-' 
f1e almc:a, y\be cü1en ild yüılU Mklm 
bk aiya1etle TUrkle{in hırpalanma11nı 
tqTik delil ama, yapılan hakmbldaı'a 
111 yumdu. 

B11 liDll aiypet Bulıariıtaıı Türkil. 
Dtln kUltilıel ilerleyiı ve maarüuıe ~ 
Dl olduiu ıibi Mopnofun da bbıat ka. 
faamda patladı. 1934 ıenesi bükam• 
darbesini 'bu ıinıi ıiyuet baıırladı. 

Jlluflllof dütUrüldükten IODra MiralaJ 
J)amyaıı Velçefın (ukeıt bli'lik) 1'11111 

ftrilen bir avug henıpaa, Bulıariataada 
idareyi ele aldıfr cUnden itibaren parti 
veuir teıekkUlleri kapatı~ken TUrkle• 
rin (Turan) kWtüt tefldlAtı mtmupla 
nnı da birer, birer dayaktan ıeçlrdl. 
Ban arkadqlamınn aıaattı. Kapbl· 
lenler anuatana ıelerık kurtuldu. 

Bulpriltandaki Tilrklerin ktlltilr it
lerinl peripa edenler ba adamlarda. 
Bunca aeae ıalraplaralr me1'ana ıetiri 
1esa medeni nrbkla 'blrbç aorMnm 
eliade ..ım>lclL 

JtöaelY1nof hUkameti it Hpn& aep. 
Demyan Vel~ taraftarlaa baplAa 

aelerl bo7Jaymcayı bdar ıeç•n miid. •tt sarfında 8uJıarlıtandaa. anantua 
kaçıp ıetea Tilrk mfbıenerltrl,Sı, Rla 
tl71 mlldnrll ve muallimlerin IAJıll 170 
kadardır .. 

Bu ı 70 Ttlrk mUıınnrS BuJprlatu 
C!ald ıelds ylls bin Ttırknn cemiyet. 
mektep, mDJlyet ve bUtUn kGlter itleri· 
Dl idare ediyordu. 

Aakert blrllifn yam ettlll ,eni 
TUr1ı: harflerinin Tilrlc mekteplerinde 
1934 ten evvelki &lbi 8lretllmelint xa. 

. aeivanof yeniden kabul ettiyse de, aın 
tecelc adamlar nerede? .. 

His bir IUÇU olmlJ'an ft ll;rllltlt 
ulrqmaym ve urf mün9"tr olclap 
lsfa (Kemallatlik) le itlllm eılilla bu 
170 Jdtl Bulpri8tandan kcmalclütaa 
eoata Tilr'klerin kWtUr iJlerl 1034 _.,. 

f 8 

(8-f tanla 8 llCIG&) 
kalaıat ıtbl eldclea bl1lt •'1rtrl• 
ler 7apm., olu SOl17manl1elllerln 
bu1'11'k'1 aıaçı d• tola1ca kazanma
ları mUmkUodQr. ..... 
Gaırifec!en .~.ı;_u 

MUsabôalara Taksim 
statl111da dıv111 ıdillllk 
Ga7rl federe klllpltr aruındakl 

ilk mUaabatalanna bu tüalltan iti
baren gene Tak.llm ltaelıa4a 4nam 
edlleoekUr. 

Gtıatın Ut mtllabüaıaı ilıll Ut T. 
Y. 'r .ıc:. B. Umlerl a.ruındaclır T• .... 
at Hkla4ı 01nuaeattır. 

GALATASPOR-4RNAVUTK0Y 

Birinci takımlar araaıa4a'1 11' 
kal'fllatma sete• H•• ••Y&ttaın1•"" 
11 ıııtLcl•nnı ••Jrettlltmlı Oalataspor 
Ilı ıene ıecen menimin tlnallıtl Ar
nnutkn1 arasındadır. 

Hakem N11rlala lcl&n •4ee•ll bu 
mao iki ta~na da • 10ıtda oldula 
için ha71l ıntereaaıı olacaktır. 

118LI • T.T.Y.ıt. 
OGnb lklael" IOll1Ul01l 1D&4:11P 

SQrl .... ~·- ...,.,. .... u 
il• T. Y. Y .x. 1apacülardır. Adnan ~-
tma Jlakımllll ile 7apılacak olan 
lnı ml1•1aô971 eaerjlk ISfllala. aı. 
beta zaJlf raklbllll ldr Jı971l ıoı far
JdJl• ,.......,.., 1Mtlffll hkleatr. 

S.yoilu Halkevinde 
Spor Hareketleri 

1 - B&7aalarıa ıpor fa&U7eU «Si· 
ntmn BQU lealllUUJI aHaretl al
tnatla 1 Blrlaclkbu 111 puar\tll 
dDI Hll•JU&ktar. 

t - ltBkl ba1a1a tl19lerlalll1a kaJlt
lanaı 79allemelırl n 7•al ta7dol· 
aet latlJllll•rl• ete aoer fototrat ft 
btıT17•t e114alartrı. ,.ftlml• mtl41· 
rı,.ttai atraoaadan rtea olunur. 

ttaJymua Jtonika "" Tunıae tıaerin
de, yıllardanberi btlledili emeDere, ar. 
tık kavupaak kararını verdiii bilıecli· 
li,or. Prumlaruı Fraıım .. ydıklan 
kalar halyanlann ltalyan Nymakta m. 
rar ettikleri Koraika, en bUyUk otlu o
lan Napoleon'un, MUllOUni taralmdan 
reımen İtalyan llln edilctill cbden 
aonra Fran1a daha ~ dikbtll ollmat· 
tu. Pabt !talyum laanedcdlll sin· 
!erde, birbirini byalJJu dahili ........_ 
1-rla mUteınadfyen uydlaımt olan Pnn 
urun bu dikbtl o derece plltonlk Te 

ıudandı ki bu balı hüarak !talJuJann 
fikirlerinden cayacaklannı küme ua· 
m&mıJtl. 

Akdenla devleti o1aA ıtaı,._ ıera 
t~9Uat ukort hedeflerine Mllmetle 
ulatllllk isin ve ıerek milU mUdafaa11 
isin. ııaauml harp asaltaf.-m• kadar 
Akdenlzde ild ınUbim ıtratejik aokt&.. 
dan milteeıir oluyordu. 
1- llalta 
2- JConJb. 
811911 Mı lrarar 'ftrmKdtn ..... ..,. 

ma, daima, ilaha aclumdl,kl LttaJtt 
OHUnden Jacilt. donanmaamm XonL 
kanın AJacaiyo ilaalndUl l'ranm • 
aaama• a. birlikte •lttvthn ,.,.. 
bilecekleri bir hilcuana ı.etna katma· 
&a mecbur 'bbyor. 

Muaollııl PanteJarlJ& adaat- slr
llce tahkim otmekle Malta UalUnlln ks7 
metini dOtikdO i Ye ~ieilya, Sardunya 
adat.n ile Cenon.'11, tı.J,an )'lnm&· 
dumın prp Jays1anm talı1dp ecllp la.. 
pu70l adalarını ele ıcsh'dlkttn IODra 

da Korllka'dan l'raat&Jı kovalala b .. 
nr TenDlt buhan111W• 

!tal,uıqa bu netlct1' .Zclt .... 
Jl'ranunnı mDıttmlekı lmpuatotS.&u. 
na bıtfill niha71t vereltlllr. Zira Xft .. 
kıdan mahrum bir Franau &aınm111 
ttaı,uı dlailllblan "' ma,tA tvlaJarı 
arumdaa lesf P Jtaqaıa nüll,..... 
•ınuaJe ,...._ tthdit •cltmlJe.celi 
albl Tanua, Caalr " Futl.D llll&ftta. 
m pdecek nüU79 b81elednl ela kona .. 
,.mu. 

:U7le bir tuanura ,.....,k ~ 
lfal,a mam.lp Wr allllll 1mJabllm't 
mldlr1. 1CarpDdakt' 1'nua Awatur. 
yayı müdafaa rdelMmlt olla XDletlet 
Cemyetinln FrlUllUldır. Bu Jl'ranta Çe. 
kolJcwüya;ya Terdfll eki tutayan, 
,.ı JUbn Tw •ua•dül menfut 
lerlat w nlfunna Klnlıte ftfttlll 
ima ile nda etmUta P"""-it o
lan IPrulaclır. ıa.,n.ımn.ı preetlJlnl 
mffafa etmü * alll1la unlmaut 
ola lıU Jl'nnunm IConib • .._. ıall. 
.,.. ... itin ... unlacatuıı 

ummamak, ha baqi Wr dUıQaıce ıil· 
ıiluinin mantık! neticesi cibi ıözükür 
ama, bu Pranu lMl ufer d• aillba 11nJ. 
muN, bu 1efer de cilıaıı aulhünü ··bir 
adacı&ı.. feda ederek korumak "insani· 
;ı.e .,. aaledal.. sa-terine ,er 70riıı. 
ele mncat u,.Jmu. 

• • • 
IConlbND ıtaı,. tarafmdan aruı· 

mur, atalı yukarı. Anıturyanuı AL 
..,. ......... lltca.mellDcltki tekli 
Mbdataa t'IMbletar. Yaai AlzaaA. 
,a Amıpum sAtllnde Wt AntJua 
,....... hlJJa da Akdenbba pbeı. 
......... ADtl1lll. lwulanıyor. Biri.ad 
Aaetua Orta Aft'1pada Pnnuya u teJ' 
bı'e*•lı ımlt&. Farua ÇekoüoYak
,. ..,.11••• o Anfluaua adicesi. 
dit. 

hal,aam slrftme1ı: taununı.nda ga. 
aUktQll Anflımuı tesiri de yalna J{or 
ılbnm .Wea sitmeaiyle lralrou, kor. 
lika bir meıtıalı olııt. Nuıl Balearlar 
Wr ..malı olduyu... Ve b\;. iki mer· 
Qltdaı ltal)'Ulll ,.apacatı bir 115rayı1 
Remalı atleti Jl'ranuı Afribn kıyılan. 

"' uJaıtırablllr. 
lCartaca ıUI Roma karpmıda met-

a-ur •IW-'1le utıdamr. Aat nehri 
.,Jl]annm '°"1 kraliçeal Zeynep a,. 
nl .... kupunda Palmira'yı mudarr 
ed-* tarihe strmtıtır. 

Bu ild ttlür ıerefm aullaü 
ncldedenltrln ebedt teren olmuı· 
tur. lluaur demokratik Jl'ru1a muaar 
ltoa1& brpaulda ne 71pacak? 

Parla tarillla M1JGk Wr imtibaoın• 
,.ıcı..,.or. 

T unuslaki ltalyanlar 
zDIUm mu gilrUyor !. 

Roma, 3 (A.A.) - TribUne Valete· 
ti, Taa m...ı.m• tlllala ettili bir 
JUIÜ dl,ar 1d & 
Tuauwı ullerl mahiyeti mattbnıılur 

" bıarua, ttaJya için bir tehdit tttlrll 
ıylemtktedlr. 

Roma. 3 (A.A.) - Twıultaki ltal
yanlann .. Giomale eti Sicilia., ıueteti. 
ne tayyare ile ~nderdikleri bir mektu· 
bu bUtln ıueteler i1ı:tibaı etnıekttdir. 

Bu mektuba ıare. blr wrdaııbtri yo 
nalmak lıilmes pJl'ltlvile Tunmu aen 
~I olan ttaıyanlar ırr.._. ma 
ıu-ta tuafmdan tuyill Ye sullm &&'· 
mekttdir. 

Twuaata bulunan ııo 1>1n ltatyan mil 
llyetltrlnt kaybetmek lttemec!Dderin· 
den kendilerine ait otan 1ıakkm Teril
.mftl 1ati7orlar • 
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C1ml Stanton babuıam 1tlıla• ltallta. Her 
lklıl de blrlblrlerln• m&llm oıaa bir llatlbtla il• 
Mrlııd• anlatmışlar llbl, senı kın 40n411tr: 

- lcmra ne oldu T 
- Sonra. bea b11 111ratı 4•11 .. •1•• adama 

aan4ım. takat b1r ml44et IOnr& Qtktlklerl t&baıı· 
calar •• kullaadıtlan U.U4u llTll poUI mem11r
lan olduklarını ötrencllm. PoU. memurları baııa 
fazla izahat vermeclller. Talim bir mG44ettenb•rl 
o 1•rl ıöz altm4a bulundurclutlarmı BG1leclller. 

IOl'4um: Btnl ora1a niçin seUrmlıtl T - Ne 4•• 
beteıılrslnlz? •• ''Senin TUi fen delil ... " dmes mi T 
Rem bana ıual aormala ela lmllln nrme1ordu. 
"Ben 10racatı111. Sis cenp nneeutalı" cU70rdu. 
Ondan aonra ıual 1atmuru batladı. Bnelt aclnDı 
IOrclL Amaıtnln adnıı aordu. Ne tadar saıDaaclan
betl Loadrada bulunduhmu. Amtrlllanm nen
ıln4• oturdulumu ıordu. Ben bablletl1ordam. 
Bir aralık tamamen l17q ederek beni nl~D lı&e1r~ 
elıklarnıı anlatmadıkça. ıuallerlnln ille blrlD• ce
yap Yennl7ecellml 1G1ledlm. 

Cimi, kızın bu aerstlZeftlnl anlatırken bile 
l»tlrtlk bir mtırap cetUllnl 1örtı1ordıı. ODU dahı 
sl7aM tlnıımek ••: 

- Sonra nasıl turtu1411• MTaWm T eledi. 
- Beni tartaraa pollaUr. Fakat auıl old• ela 

llaber aldılar dl1e ıoracak olunan cnabıaı nre
mem. ÇUnktı bl1JDl1orum. 881', ımtaa ~...,hal 
•1'&7& al~ID ıetlrdlllnl .&1leme4l•ce tencllalae bir 
... tft&P Ttrml1eoellml ha1k1rdıltm aıra4a bir· 
... l~rlff bir takım 1abancı adamlann llrdlllal 
llrdtlm lh'Tel&, oaları 4a 1nı tet.tDI• efra41a«aa 

- Pekti&, ııntaa adama il• 01411 T 
- Ortadan kayboldu. Nen79 sitil, bllmlro-

rum. Pollıler de fena lıa14• alnlJ'ltıı41ler... Ben 
barara blr pollala refatatlncle pldlm. Fakat oa· 
dan kapıda &711lclmı. toert beraber strecet olur
um torkacatınrzdan en41ee ec!l1or4um. 

- Ne IG7ltı1oraun. Blı ntea korkmuttut. 
Bu daktkada u•ak içeri strerek Mlıter VU1am 

Kerı'la sel411llll haber nrcll. 

Ta: 

Cimi Stantoau ıormek lıt17ormut-' 
Ctml Stanton: 
- Burunun, dedi. 
Vll,am K•1'1 bin ttlaarla toert str4lttn ıon· 

- Bu 1&&ttı alil rahata!• ettlllm IQla aff~der· 
111111. wı. l'atat seoenltrd• lllıter Cimi. benimi• 
blr aecı ... ınu.a daha rapmat n SCSr4Ulll •ate· 
,.._. .. ,ıer hakklada suet.tlln• 'bir 1111 makale 
4•ha raımak latecllllnl 1JG7lemttt1. 

Olal atılarak: 
- Vot oamm. 4..U. 86,Jle bir P1. yaa4etaıı 

Başvekil şehrimiz 
( Buı lara/ı ı 

rudan doğruya ıazetecllerle 
allkadar oldular. Yarın tatanb 
sın Kurumunda kendl ıere 

•ermek lıtedlkleri C&1' lllde 
bul ettıler. Birkaç ay sonra K 
da pamuk ıanayll ve Erıanlclı 
ve krom madenleri hakkında 
cakları tetkik seyahatine ta 
gazeteclJerlnl davet etmek Ta 
bulundular. 

Bu arada gazetecmt meale 
bahsedildi. Gazetelerin umu 
tenkide meyyal olmalarını 
dq;tlarını, tenkit dotnı " 
olursa muabaze mah179tlade 
fa1dah olacatını ıe7ledl. B11 
takl fikirlerini daha sl7a41 t 
rek: 

- Guetecller benim fabrt 
Utlerlmdlr ... 

Dedi. Bu aanuı mtlallue el• 
onların dllrbt olaa tnkltl 
laUfade edlleceil kanaatinde 
tutunu anlatmıı oldu. 

OuetecJler tımet tnOııl'nU 
tamoaa lıtlkameUnde MJaha 
cakları hakkındaki Ankara ı. 
den bahaettller: 

- Evet, Cumhurrelllmlsla 
bir nı1etıerl vardır. Fatat it 
rum, havalar buna mtııalt olur 

Diye cevap nrdl. 

Geten bayram gtınlerlnde 
bUk n Zonpldak tarafında 
ları tetkik aeyabatlne temu 
neticeden memounlyeUnl Jta4• 

- KarabUkde bu defa bant 
attrprlz yaptılar. Dlvrlkten. çı 
cevherlerden yeni kurulan fab 
lılenmlş blr demir parçuı 
Şimdi ıtok yapılıyor. lılarta 

açılma törenini 1apacatız.•• 

Dedi. 

Başvekll latanbula 7alllı• 
kalmak tııere ıılmlfUr. Y 
..m trenl1le gene Anlıara7a 

oekUr. Arın 12 ııcl puartul 
7apılacak olan Bn!Dô&ıl 
nun açılma töreninde bluat 
maıı lhtlmall kunetılcllr. 

Baıvekil; Milli 
Müdürünü Kabul E 

BaşTekll B. Celll Ba1ar dtı• 
den sonra da Perapalu otella 
11 saraylar mUdllrU B. Sezal'rl 
etmı,, kendhıl1le bir mtldclet 
mtıtt\lr. 

Bu görUşmenln, AtatUrkUa 
larına mUtealllk oldulu tabml• 
mektedlr. 

:Matnm olduğu Uzere, Dolm 
sarayında AtatUrkUn 1ahal1l• 
h bulunan her •er muhafaza 
cektlr. 

Hayata gözlerini ')'umdu'11 
bUtUn m1lttemlllU1le aJUe• 
yor. Bu odaya bir banyo el 
bir ça1J11Da oduı merbuttur. 

Atattırktın çalı,tıiı mua. b 
m11mareıelerlnde tullandıll 
tahtası, baktığı saat, ve ııtha 
rtaınde terklhayat ettllt eeTI• 
la bu dairenin batlıca e91aıı 
dadır ki biç el ıttrttlmemlttır. 
lttııden itibaren bu dairede ı~ 
nöbet beklemekteydi. .• 

Ebedt Şet'ln ikamet ettlll 
1ade bir zukle tefrl• Te tansl., 
mlş bulunmaktadır: Ye heyeti 
mlye lnln böylece tarihe tııU) 
cek bir mllze halinde muhat 
nacatı teatlrlUyor. 

lstanbul, 3 (A.A.) - Baty• 
lll Bayar, bugUn Perapalu 
aabık Jstanbul vallal Muhlddl' 
tUndatı kabul etmı,, kencllıl111 

mttddet rörUtml•ttır. 

Or. irfan Ka 
RöNTGEN MUTEHASSl51 
Ttl.rbt, Bozkurd kınatbandi 

ısında eski IQod Farer tokü 
~ • l o. fttle-den tonra 3 tea 
kadar. 



Cumhuriyet Merkez 
bankası klering hesapları 

Ankara, 3 (A.A.) - TUrldye Cumhuriyet Jlerku Banlraundan alınan he. 

up bülhalanna c6re 26 • 11 • 1938 tariblndeld kllriflı heMplen bakiyeleri ve 

kredili ittıaJAt için Cumhuriyet Merkes Banbuna veriJmit tahhUtJer ye'k~ları: 

CETVEL : 1 

Türkiye CumhaıVet Merbı ~ ltltrtnl wapaan 
borçla baki~ .• 

MEMLEKET: lllKTAR 1. L. 

Belçika 257.000 

Çekoelonkya 3.59.S.700 

Jl'tnllndiya 653.300 

Jl'ranaa 3.254.90«) 

Hollanda 93 •• 400 

lncllter• ıo.ou.aoo 

tapan ya 319.400 

bveç 2.021.000 

tmçre ssı.seo 

Leblıtan 346.200 

Le ton ya 68.500 

Jılac:ariatan J.S65.500 

Norveç 644.300 

Romanya 1.596.400 

ş ~ c. ı, 169.900 
537.100 

CETVEL: 2 

Kredili itlaallt ip. o-hari19t M.frn 8anka1Jn. 

r.t.nleket 

Alm&nya 
Avuaturya 

Belçlka 

Çekoelovakya 
Eıtonya 

Fraıua 

-ılolllh'U 

lnciltere 
tıpan ya 

ineç 
lntsr• 
ttalya 

Y.-ilmit .... tuhhütler ~m 

l'. L T. L. 

11.700.400 f" U.325.416 

525 

-
499.277 

80.637 

13.514 

253.504 

ı.sıı 

soı~ 

U.420 
434.575 

lS.502 

200.586 

157.142 

517.648 

165.292 

_, 
v ... 

T.L 

31.025.816 

52~ 

12.514 

752.781 

ı.2os.1ts 

43.l!e 

1.73).558 

ıtı.sıı 

567.539 

721.554 

1 9 3 8 
Resimli Hafta 

12 inci nüahuını milvez 
zilerden meyiniz 

Kıymetli yazılarla dolu ve 
TUrklyenln y91lne ucuz ve 

i<Jzel mecmuası 

RESiMLi HAFTA 
Okuyucularının nüshadan 
"Uıhaya artmulle ,,,uftehir 
bulunan hakiki bir kıymettir 

38 Sayfa 5 Kuruş 
• ••••••••••••••••••••• 

ALEMDAR SiNEMASI 
iKi FiLM 

1 - Hcnp airleri .• 
2 -$G1161aay atqler i~ntl• 

Sanatkar Naşit, eem.J 
Sabir, okuyucu Semi
ha ,., llezeJ' uryetul 
Gündüz: NUR BABA 

\'odvll 3 perde 
Gece: Cifle Keramet 

3 perde.. 

ERTUGRUL SADl 
TEK T!YA TR OSU 

Taksimde: (Bu ıece 

saat 18 da matine) 
GECE saat fı de 
( KAYNANAM) 
''odvll 3 perde 

YAZAN: M. Y~•rl 

HALK OPERETi 
fa temsil: 7 - 12 - 38 
(;arşamba saat 9 da 

ıctcE 
ReJi : Raşit Rııı:a 
BOYOK BALE 

Milzik: Sezal, S. Asal, 
Yuan: Yusuf Surfrl 

Z AY 1 

TOrtfye Arap ıUan aoy HtülQnün cnt 
1 aayfa 72 de ka)"Jth Nasip adlı kısraAıma 
alt pedllrlY1 pybettlm. Yenisini çıkarta. 
catımdan eskisinin hfllımO olmııdıAı .. -
Malatya 61 pl11ade alay komulan mua'1inl 
•uıtafa Metiner. 

7&8.700 

29.654 

1.530.972 

35.669 

49.891 

556.262 

ı.740 

116.167 
11.585 

30.145 -~,,-tan-bu-1~5-i-nc-i-::l:o-cra.-:---M-~-m-ar-lu-6-u-nd_a_n-.· -
1 Jl.357 Bir borçtan dolayı mabçuz olup paraya 

1. ~ ............ 

...... : ... . . 

T. C. Z 1 R A A T B A N K A S 1 
K:uruıu, tarlbt: ıua 

Serwa)t!ıU: 100 uou ouo ltirt. Llraaı 

tjube H aJanı adedi: uz 
Zirai ve tkart beı •••• banka uıuaıııelclcrt 

Paı a biriktirenlere28.BOOlira ikramiye verecek 
Ziraat Banlıa11n1a Kumbaralı H tbbanıı Ta1arrur b .. pıamada 

D aı IO ııruı bulananlara Mnede •defa ~ekilecek kur'a lle &Helaki 
llLa ,,,,. lkramlJ• dalıblacaktır: 

' Adet ı.ooo Uralık 

' .. 100 • 
4 ,. HO • 

40 • 
ıoo .. 
uo .. 
llO • 

100 
10 
40 
10 

• 
• 
• 
• 

•. ooo Ura 
ı.ooo • 
ı.ooo • 
4.000 • 
ı.ooo • 
4.100 • 
ı.ıoo • 

DiKKAT: Heeapl•mıdald.,......, bir--·~'"'· ......... ,. 
il ditnıl1enlere lkraıwıe çlktJll takdlr4e ~ 90 fMINl1-h •ertı" 
cektlr. 

Kur'alar ıenede 4 defa, 1 E1taJ, 1Blrlnclk&nun,1 llart ft ı Hıı 
drarı tarlhl~rln1• ~elllh!ce-tlr. 

Türk 
BUYUK 

-·-
Hava Kurumu 
PiYANGOSU 

lWad bfl4e: 11 Z BlrlnclHnaa Z ın dedir. 

Büyük ikramiye 45.000 liradır. 
Bundan bqka: 15.000, 12 000, 10.000 liralık ikramiyelerle (ZO.OOI 

YC 10.000) liralık iki adet mliklfıt vardır. 

Yeni tertipten bir bilet alarak iıtirak etmeyi ihmal etmeyinis. Siz de 
piyanıonun mel'ud ve behtiyarlan araaına ıirmit olursunus. 

Macariıtan 

Nornç 

Lehistan 
Yqos!Oftkr 
Yantnlatan 
s. 8. c. t. 
Pinlbdiya 172 

ao.ıos 

'14.S90 
6.507 

34.067 
207.Ul 

J.162 

18.092 ~fmilmesine karar Terilen (bir konsol, 
34.067 komodin, büfe, muşamba, tahta ve demir 

karyola) ı2.12.93g paazrtesl IJ(lnQ ıaat on 
~~151 l~~onb~ekadu&y~~nda~nptt~ ~---~-------------------~~ 

l.337 dı Nispet sokak 1' No. lu Fuatpaşa apartı
manı 6n0nde satılacaktır. Taliplerin ynm 
•• saati meık6rda maballlnde bulunacak -

Yalrardaki 2 .....& eeMI .. ,..... faoec1ili Atıf memuruna mnracaaUan Uln olunur. 
ithalltm ....._ine sön~ ................... 

e Av A KADAR v ADELt 1' DAHA uzuN •• ,. BAIKA v ADELI ı Resimli Hafta Neşriyatından i 
..... ~~ H.....r ..... ~ Huaei •ATATÜRK ALBüMü 

M.nleket clairel• pblalar DldNler Şalmlar ' 4 
T. L T. L. T. L 

!.9152.91'1 8.920.324 28.737.483 

82.095 3.659.543 

CETVEL : 3 

Malatalif ~ ..................... talla 

''A. haabı" . 
lltKTAJtl T. L. 

J.096.000 
52.5000 

696.400 
ı6'.700 

T. L 

S.405.092 

780.145 

'.Ankara, 3 (A.A.) - TUrkfye CumJıurl,et Jlerku 8anb11ndan: 
Banbmrım 15 tldndtefrin 1937 tarilılndaa itiblna teda'lille pkarmap 

'-tlamtı yeni harfli banknotların 1L12l1931 tarlhhıe bdar: 

SS.244.tlS 
21.o9J.690 
19.fH.550 
ll.JH.700 

' 
c.aa. Clotiiıfn CIBrt mİIJ'Oll " 1's .... "" 1lla .... ,aş Jltml bet Un 

...... plratdmlt .............. wfll 1'1a1modudan da &)'Dl miktar ,..m, 
lıodll ... _ ..... ...._ ...... _ _ ... -..J ................................................. -..._ 

"Mllkemmel ve muvaffak bir uer 
t olmuının lcaqılıtım ,ardu 

ı Kısa bir zaman içinde bütün mev· / 

cudu tamamen tükenen bu kıymet 
ı Ji eıer, ikinci defa ve daha mükem· 

ı 
mel bir baıkıyla piyasaya çıkmak 
«)zere bulunmaktadır. 

t Ebedi .Şef AtatUrkUn ~ 
t 300 e yakın canlı batıruını içinde t 

1 
toplayan n ebet bir kapakla ıUılll •, 
bulunan bu eaerin ikinci bulmmın t 
da ihtiyacı karfllayanuyacair mu· t 
hakblrtır. • 

Ba kıymetli ueri heniz teda- ! 
rik etmemiı buluDUlar bu t 
,andea mheuilerine aiparifte ı 

bulunmalıdırlar 
llr:hacl •llnmnm latanl.al f9a ayn· t 
laa ..-dut ..,nıtarcWd aüahalan t 

Bngon tevzi ediliyor ı ........... ~··· 
f;& hekimi 

Or. MJJrad Rami Aydın 
TaUlm - Talimhane. Tarl&batl 

eac!c!em No. to U1"fa apt. 
Tel• 41513 

Çünkü ASPiRİN senelerdenberi 

her türlü sooukalgınlıklarına ve ao
rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilic; 

olduOunu isbat etmiştir. 

• • 
AS P 1 R 1 N in tesirinden emin olmak içfn 

lütfen ~ markasına dikkat ediniz. 



12-KURTJN ~ BiRiNCIKA~!UH 

~ 

TüRKiYE iS BANKASI 'NIN 1 - Şartnamesi mucibince 3000 kilo araP. sabunu eksiltme usuliyle satu:t 
alınacaktır. 

Keşif bedeli 2438 lira 13 kuruş olan Caddebostanı iskele yolu::ıun tamiri! 
pazarlıkla yaptırılacaktır. Keşü evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 

görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka en az 1500 lL 
ralık bu işe benzer iş yaptığına dair Nafıa Müdürlüğünden eksiltmeden 8 gün 
evvel alacakları fen ehliyet ve 938 yılına ait Ticaret Odası vesikalarile 182 lira 
88 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 12-12-938 pazar. 
tesi günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (8608) 

' . 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

28-11-938 tarihinde yapilan eksiltmesinde veriJen teklifler şartnamesine 
uygun çıkmıyan iki hatlı ve adi tekerrürlü 6 adet orta müşeddidesi 17 birinci. 
ki..ıun 938 salı saat 11 de Ankarada posta telgraf umumi Md.lüğü binasındaki 
satın alma komisyonunda yapılacak pazarlıkla mübayaa olunacaktir. 

"' Muhammen bedel 9000 muvakkat teminat 67 S liradır. İsteklilerin mesai 

KUIU 

Fatih Sulh lcras!ndan: 
Avukat Sadeddin tarafından icranın 

938/1705 numaralı dosyasfyle ve Fatih 
sulh hukuk mahkemesinin 25-9-938 tarihli 
938-655 numaralı Hamiyle Karagümrükte 
Karabaş mahallesinde Kömürcü Bahadır 
sok:ığında 16 numaralı hanının 7 numara
lı odasında mukim seyyar esnaf 
Faik hakkında yaptığı mezkt'.ır o-

II - Muhammen bedeli beher kilosu 90 kuru§ hesabiyle 2700 lira ve mu. 
vakkat teminatı 202.50 liradır. 

m - Eksiltme 20-XII-938 tarihine rastlıyan salı gÜnu saat 14 de Kaba. 
taşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alınabilir. 
V -!steklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüde 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (8833)] 
• * • 

I - İdaremizce temin edilen kamyon, araba muşambalarile torba muşam.. 
balarının dikim işi pa.zarhk ·.ısuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Pazarlık 20-XII-938 tarihine rastlıyan salı günü saat 14,30 da Ks.:.. 
bataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktll'. 

m - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden alınabileceği gibi dikiş ör .. 
neği ve dikiş vaziyeti de görülebilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 teminat.. 
lariyle birlikte yukarda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. '.(8834) . . .. 

I - İdaremizin Yavşan ve Çamaltı Tuzlaları için memur, amele :ve lüzı-. 
munda hafif yük. naklinde kullanılmak üzere satın alınacağı ve 26-X-938 
de ihale edileceği ilan edilen 2 adet kamyonetin muhammen bedeli tezyit edile. 
rek yeniden ve pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Her ikisinin muhammen bedeli 6000 lira :ve muvakkat teminatı 450 

liradır. 
m - Eksiltme 19-XII-938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 14.30. 

da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla... 

caktır. 
ıv _ Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alınabilir. 
v _ Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin kataloklaryile karoseri şekli ve 

dahili taksimatını gösterir bir plan ile benzin sarfiyatını gösterir fenni teklif. 
!erini ihale gU~Unden 5 gün evveline kadar İnhisarlar Tuz Fen Şubesine :ver. 

meleri 18.zımdır. 
VI _ İstekliler pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 
. ' • (8835? 

Cinsi 

- ... 
\ 

Muhammen B. '7iı 7,5 
Miktarı Beheri Tutarı teminatı 

Eksiltmenin 
Saati 

1 Lira K. Lira K. Lira K. .. 
Mühür ~u 1500 Kilo -.32 480.- 36.- 14.-
Araginal 400 Litre 1.50 600.- 45.- 14.30 

ı - Nümunesi evsafında 1500 kilo mühür kurşunu ile şartnamesi mucibin.. 
ce 400 litre aranginal açık eksiltme usulile satın alınacaktn-. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hi7.alarmda gösterilmiş-

tir. 
m - Eksiltme 14-12-938 tarihine rastlıyan çarşamba günü hlza.larm-

da yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mubayaat §Ubesindeki alım komisyo. 
nunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olara.lt lier gün sözü geçen şubeden almabilece. 
ği gibi nümuneler de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7,5 gü-
V'enme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisY.ona gelmeleri ilan olunw;• 

- \ J l(8634)ı 

Cinsi 

J • •• 
/ 

Miktarı 

Muhammen B. 
Beheri Tutarı 
L.K.S. L.K.S. 

%. 7,5 
teminatı 

Lira K. 

Eksiltmenin 
Şekli Saati 

danın tahliyesi ve J.516 kuruş masarifi ·Elbise ve Kasket 195 Takım 21.- 4095.- 307.13 Açık 14.-
muhakcme ile masarifi icraiyenin tahsiline p lt 69 Adet 15.- 1035.- 77-72 Açık H.30 
dair icra takibi üzerine müstecir Faikrn a 

0 
. 21 üt 4 O 873.30 65.50 Pazarlık 15.-

ikaınctgflhının meçhuli:retine mebni ııön- tskarpın 3 Ç ·
1 

. . 
derilen icra emri ile tahliye emri tebliğ e- I - İdaremiz müstahdemini için yukarda cıns ve mıktarı yazılı 3 kalem eş. 
dilemediğinden iliinen telıligat icrasına ka- ya nümune ve şa,rtnameleri mucibince hizaları:ı.da gösterilen usullerle satın a· 
rar verilmiştir. Tarihi ilandan tibaren on lınacaktır. 
beş gün zarfında mecuru tahliye etmediği n - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiş. 
ve tetkik mercii veya temyiz veyahut iadei 
muhakeme yolu ~le ait olduğu muhakeme
den icranın ~eri hırakılnrnsına dair uir ka
rar getirmedikçe cebri icra yapılacağı ve 
gene bu müddet içinde mal beyanında bu
hınıııazsa hapsen tazyik olunacağı ve hi
Hıfı hakikat beyanda bulunursa hapisle 
cezalandırılacağı ilanen tebliğ olunur. 

(27518) 

tir. 
m - Eksiltme 15-12-938 tarihine rastlıyan perşembe günü hiza.larm'da 

yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alını komisyonuıı 
da yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alma.bile "' 
ceği gibi nümuneler de görülebilir. 

saatleri dahilinde her gün rnez.kur komisyona ve !stanbulda Kmacıyan ha- _ 
nmda P. T. T. ayniyat şubesi:ıe müracaatla şartnameleri görmeleri ve pazar. ı----1L----------~--

V - tsteklilerb eksiltme için tayin edilen giln ve saatlerde yüzde 7,5 gU.. 
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

1 1 (8662); 

l1k için yukarda yazılı gün ve saatte adı geçen komisyonJa hazır bulunmala. 
n ilan olunur. (4940) (8722) ı 

: 

ATEŞ KAMÇILAR! 

Yazan: Hamdi Riza Çaydam. Harp 
edebiyatının ölmiyecek bir eseri. 
dir. Yeni çıktı. Satış yeri: lnkılfip 

Kitabevi. 

Beyoğlu t inci Sulh llukuk Malıkeme

sincfen: 
lnzn Knpikyanın Kadıköy Uzunhafız so

kağında 8 No. ela mukim Ağnvni Ye Yarta. 
nuş Ye l\işan aleyhlerine açtığı davanın 
cari duruşması sırasında gayri menkulün 
açık arttırma ile satılarak bedelinin hisse
darlar arasında hisseleri nisbetinde taksi
mine 7-9-938 tarihinde karar verilerek bu 
karıırın mi.iddeialeyhlerin ikametgahları

nın nıcçhuliyctiııe mebni ilfıncn tebliğine 
karnr verilmiş olduğundan müddet kanu
niyeti zarfında temyiz Yeya itiraz etme
niz lıiihisai hiikiim makııınına kaim olmak 
üzere iliin olunur. (V. P. 2857) 

ZAYİ 

• • • 
I - İdaremizin kutu fabrikası::ıda halen mevcut olanlarla birlikte mayıs 

939 gayesine kadar birikeceği tahmin edilen 20.000 kilo düz kapak tahtası açık 
arttırma usulile satılacaktır. 

ll - Muhammen bedeli beher kilo~:ıu 3.66 kuruş hesabile 732 lira ve yüzde 
15 teminatı 110.80 liradır. 

m - Arttırma 15-12-938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 16 
da Kaba taşta levazım ve mubayaat şu \:>esinde müteşekkil satış komisyonunda 

yapılacaktır. 
IV - Nümuneler Cibalide kutu fa brikasmda görülebilir. 
V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatte yüzde 15 temı .. 

natlarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (8664) 

t -. - • .., • ' '"• / ~ I 

1939 YILBAŞI 
Hava Kurumu Büyük piyangosu 

~ltlıylYık nkraımnve~ı 

500.000 Liradır 
Beşiktaş malmiidiirlüğiinclen almakla ol-

duAuın emekli nw:ış ciizdanımı ve resmi Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50 .000, 30.000, 20.000, 15.000 
senedimi zayi ettim. Yenilerini alacağım- liralık ikramiyelerle (400.000 ve 100.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 
dan hükümleri yoktur. - Ankcıra iskdn Keşide yılbaşı gecesi yapılacaktır. 
nıemurluyunclan emekli Ahmet Kunter. \ Biletler (2,5), ( 5) ve (1 O) liralı ktır. 

Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 
Sahibi: ASIM US 

Neşriyat Müdürü Refik A. Sevengil ~- - - - - - - - - - - - - - ....,..... . ..,, ~~---~ ... .... 
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