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1 S'l'A~"llUL - Ankara Cadaesı 
Posta kutusu: 64 (İstanbul)' 

Telgraf adresi: Kurun • Istanoul 
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Sayısı her yerde 3 kurus 

ulhyolundakidikenlerl Başve"ilimiz mat- !Valimiz dün sabah geldi 
Yazan: ASIM us buatın fahri reisi . L~t(~ Kırdar söglügo~: .. 

rı::::;.ıı;:,::~~:'.:'~ı;.~:::.~:ıh:::a: ~ B d.. B, K d lyı şeraıt ıçınde muvaftak olacagıma ıyı 
~~!:·~:.::~.~'.:~:::1~:"!:.::: Celal . ayar un asın urumun a hizmetler edebileceğime kanaatim vardır 
dan bir grupun: gazefecılerle hasbıhalde bulundu, akşam - Halkm hertUrlü dileklerini ve arzularmı dinlemeye 
~.~.,~~~:s·~~~;ı~

1

!:~·ar~~:t~e::: Ankaraya döndü bunları yapmaga herzaman hazırım 
ket arasında. hazıt'lnndığından bah. .., 
•edilen ıı.nlnşnın hn' asını tamamen 
bozdu. Sonra bazı Jtalyan gazeteleri
bin: 

- İcap ederse I''ransa üzerine yü. 
l'iirüz:,, 

Diye neşriyata başlamaları, Fran
'1zların da bu htu·ekcti en şiddetli 

l>l'otcstola.rla kllr';'llanıaları adeta bir 
~ra.ıısız . İtalyan harbinin arifesinde 
Olunduğu zelmbııu zihinlerde uyan. 
dırdı. 

Hı\ılisenin ilk safhasında hatıra ge. 
len nıütalıi.a ~u itli: 

l\Iusoliııl Münihto sulbü kurtaran 
~am olmuştu. Şimdi Jtıalyada görü
len bu nünıayi~lere güre İtalyan Baş. 
'Veklll bir haı·p ilfthı gilıi görünüyor. 
Q halde blril>irine zıt. olan bu iki \'a

~iyeti nasıl telif etmeli ·: 

-

Yeni Valimiz Doldor •uut/i Ktrdo.t, Hay"ddrpa.,aaa Muhittin VsdiiııclaiJ 
ile görü ~ürken .•• 

Üyle görülüyor ki A\l'upa siyaseti. 
l\i Bcrlin - R-0ma ınih\·eri üzerine kur 
ln U) olan Duçe Çekoslo\ akya istih • 
kumlarının harpsiz olarak l<'ransız· 
lar elinden çıkmasını maksada var. 
Ilı.ak iı;in liizumlu bir şart görmüş

tür. Bir kere ~Iünilıte bu maksat hft.. 
sıı olduktan sonra artık kendi emel· 
lerinin tahakkukuna doğru adını at. 
bıak zamanı geldiğine hükmetm.Jştir. 

Ye:ıi vali ve belediye reisimiz doktor 
Lfttfi Kırdar dün sabah Ankara eks. 
presile saat 8,30 da Ha.ydarpa.şaya geL 
dL 

Yeni valiyi karşılamak üzere, köprü
den Haydarpaşaya kalkacak olan 7,45 
vapurunda şehrimizin bir çok tanınmış 
sima.lan, başta eski vali Muhittin Üs.. 
tündağ, eski emniyet direktörü Salih 
Kılıç, eski belediye reis muavini Ekrem 
Sevencan, İstanbul Basm Kurumy. Bas 

kanı Hakkı Tarık Us, muhafaza mü. 
dürü Hasan, vali muavını Hüdai, 
C. H. P. idare heyeti azalarından bir 
kısmı, belediye ve vilayet erkftnı. tica
ret odası reisi Mithat Nemli bulunu • 
yorlardı. 

Son nümn3 iş hareketiyle İtalya~-

Vaktinde vapura gelenler iki buruk 
saat !Kadıköy iskelesinde bekkınrk 

mecburiyetinde kaldılar. Şiddetli 1 r 
sis vapurun hareket etmesine mani oL 
makta idi. - Dffer'tarattan trenden in~n veni \'a· 

Ankara Vall.81• hakkın• timiz Kadıköyilnde oturdukları .içb g-a.r - l•'ransa harbe mfrni olmak için 
da bulunmak imkamnı elde edt>n kolc.J". ~Iünilıto Çckoslornkyayı feda etti. 

d k• • ı du namına tUmgeneral Osman Tufan, 
4.Imarıya lclıiııc arazi tudiliitına razı a 1 şayıa ar merkez kumandanı Albay Cemal, dok. 
~hlu. Şimdi aynı rnziyct İtalya için tor profesör Fahrettin Kerim, vali mu 
(\e vardır \'e artık sıra bu is,i hallet_ Basvck~l CclaAl Bayar Basın Kurumu ziya'etinae, altta Cetal Bnr.nırın, lılat· T-k·ara 4 (AA) So günl' d I 

_ •• J' ""Y" .cı.u • , • - :ı er e s avini namına Kadı~öy kaymakamı, nü-
lltiye gelnıJştir.,, 'Puat erkdnı ile 1uıs1>ihali tanbul gazeteleri Ankara valisi N'ev mune hasta.:ıesi başhekimi doktor Ka. 
~~~~~~nbua~mAf- ________________________ 1_Y_c_u_r_s_ı_·n_rı_~_d ~~~~m~b~n~~ ~~~ahlr~~~ar~~L 

bı.an;ra tarafından tahrik ediliyor Avrupada m·u·stemleke davası :ne:uktc· ecdeır_ğ1ienre. dair bazı haberler neş- ıan tarafından karşılanmıştır. 
~u? Almanya bir taraftan Fransa i. Yeni valimiz trenden i:ıdikten sonra. 
le anlasma imza etmek isterken, Haber aldığımıza göre, buna dair hem Istanbuldan gelecek karşılayıeıla.. 
li'ı·ansa~n garp hudutlarını garanti Italyadan sonra Almanya, ;ı:apilan neşriyat tamamile asılsrzdır, (Devamı ~focide) 
~deceğine söz '\'erirken diğer taraf- _ 

~;f:J::::;~:hl;:~.n:d:::~: Polonya da müstemleke Balkan An.fanti Erkanı-
Son İtalyan nümayişleri olur ol • • t • ha r p 1 e r 1 f o p 1 a n t 1 s 1 

~a:ı!:~:!'\~~~~:~~; :::::u:n:~ ı s l y o r . . 
~~~.::~~~~ah~::·::.:~:::::: Tun usta şiddetli tezahürat yapıldı Başvekıl Metaks~s ve Mare~al ~ evzı 
·~:::::: :.:::::;,:~:::ı;~ma Almanlar da tazahürata hazırlanıyor Çakmak hararetlı nutuklar soyledıler 
t. AJ'aksı"yo, 4 A.A.) - Havas aJ·.,.,.,.,ı -- (Yaım 8 incidt) '1liyük elçisi l•'ransu,·a. Ponse tarafın- ........, 

~a.n yaınlım tcşcbbiisleı-e Kont Ciya. bildiriyor: Almanyada seçı"m DO 1 ilk 1 d 
" İtalyan meclı'sı'nde Korsikayı istih - O yapı an maç OrlO 8 •tonun verdiği ce\·nı) ,·nziycti bir de-
t-eceye kadar hufiflctmiı;;tiı-. Zira ı. daf eden haykırmaları pro.testo içiı: bu Kat'i netice bugün belli olacak B . k t F . d. 
laJynn hariciye ııazırı mebuslar ta- sabah Korsika.nın muhtelif yerlerınde Bcrlin, 4 (A.A.) - Alman Bohem- eşı aş ene rı yen ] 
l'atınılnn yapıJan niiınayi!;'in mcsuli. tezahürat yapılmıştır. H~r tarafta .ka. yasında. Rayştag için mütemmim se. 
h~tini İtalyan hiikiıtıı<•tinin keneli ü- bul edilen karar sureUcrınde, Korsıka. çim bu sabah başlamıştır İştirak nis Galatasaray lstanb ulspo Vef H ·ı A 1 
~rino alııuyaca/:.ını ı-;ii> lenıiştir. DL :::ışn Fransaya sarsılmaz bağlılı~ teyit beti çok kuvvetlidir. Kati 

0

ne~icenin ya ru, a 1 a ı, 
ıl!r taraftan Ilcl'linı-r 'J'agcblat gazete ve adada hiçbir ayrılık hareketı mev- rmdan evvel belli olmıyacağı bildiril- Top kapı da su·· ıeymanı·yeyı" mag""' luA p etıı· 
'l ;razdığ,ı bir nıakal<'<lc Almanyanın cut olmadığı kaydolunarak bir Fran. mektedir. 
4kdcnizde Jtal> a ile hiç bir anlaş . sız toprağı olan Korsika hakkında. her Reichenberg, b (A.A.) - Saat 22,35 r------.._~.,.--------
llıası bulonnın·Iıf;ını yazmıştır. türlü yabancı iddialar şiddetle redde. de mukabele edilen seçim neticesi a. l"'~ 

dilmektedir. şağıdadır: WJ" ~,..J...,...ı.n-.ı·f 
l·'akat şunu da unutmamak liiznn- Tunu.staki Fransızların galeyan:ı Kaydedilenlerin adedi 768.H2 ~"~~~~~~,~~~~tJ. 

(}ll' ki, hadise bir hi\discdir. Duman Tu 4 (AA) Bu sabah saat ~. 
ttkan '-'erde mutlaka bir atcıo;, \'ar de. nus, .. - Rey verenleri adedi 762.720 

" ondan öğleye kadar iki bin kadar genç Muteber reylerin adedi 761.348 
llıektir. İtalyanın hedefi Fransayı Ak- M:arseyyez söyliyerek Tu:ıusun büyük Evet 

756
.4

28 11eııiz<lo ikinci plılna utmak oldu~'"" eaddelerinden geçmişler, 'yaşa.sın Fran Hayır 
4

•
920 '!lla.-;;ılmakta<br. İlk flrsntta Tunus, sa,. nidalarile İtalyan meclisi tezahüra -------------

~oı·sika gibi İtalyan nüfusu kesif tmr protesto etmişlerdir. tık toplantr Kastamonı·de sevı·nç 
'trntejik mevkileri eline rı;cçirmeğe saat ona doğru İtalyan kitap evinin ö-

I l 

tatıı;;acaktrr. Jlnhc~istanın kapısı de. nünde olmuş ve kitap evinin vitrini kı. 
~ek olan Cibutiyi ise keneli sarih rılmıştır. Tezahüratçılar müteakıben 
~akkı telakki ctrnckte<lir. Şu kadar vali ko:ıağına doğru ilerlemişlerse de 

JQ ~ ltnlranın bu darnsı Fransa i<:in ol- orada polisle karşılaşınca İtalyan kon. 
11t.ığıı derc<'ccle olırıas:ı hile yine İn . soloshanesinc gitmişlerdir. Polis bun
tlitercnln de aleyhindedir • larm mühim bir kısmını çevirebilmiş, 

Onun ic;:in İngiltere ile Fransanın fakat küçük bir grup maksadma. mu • 
~lij!;I ~<"ldl41e hir A nnıı:ı anlnşmıl- vaffak olarak konsoloshane önünde 
~~ Şiın<li<lcn !'nya ılii~mii-:: farzolunn. Marscyyez söylemiş ve "yaşasın Fran. 

Kastamonu, 4 (A.A. ) - Reisicum.. 
hur !nönünün Kastamonuya. teşrifleri 
haberi bütü..J: halkı sevinç ve heyecana 
garketti. Kastamonu, köylülerile ve 
ka.sabalılarile büyük !nönünü sabırsız 
lıkla beklemekte ve azami tezahürat 
hazırlığı ile meşgul olmaktadır. Şimdi
den köylüler Reisicumhurumuzun gc_J 
çeceği yollar üzerinde taklar kurmak

llir. "Devamı 8 incide) 
Viin7cii. BeşiTctcış - Fener. tnaçınaatı bir '!iöfiln11.§ .. , 

(BütüıK ~""Mftlilli.t'f~ aay/Gf/ııidiiiJli.J~ 
~...._----------------------------------------~--------------

ta ve yolunu ibcklemektedir. 
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Almanyada kendisinden nefret edilen, Fransada ekmek 
va şöhret bulan bu şair kendisini daima Alman saymışll 

.. 

··yede folklor 
hareketleri 

Yazan: HiKmet Turhen Daglıoğlu n: 
Almanyadan Yahudilerin kovulması 

Fransada kendisine melce bulmuş eski 

bir Alman ıairi olan Henrich Heine 

(Henrih Hayne) den bahsedilmiye ve-

Fraru;ızla§tırarak Henri Heine ((Anri 
Ayn) diye okumuşlardır. Fakat,~ Fran 
saya ·'Fransa ile Almanya arasınch u. 
mimi bir anlaşma temin:ne çalışmak i. 
çin,. geldiğini söylüyor. Ana lisanını, 
yani Almancayı konuşmak için de dai. 
ma {ırsat gözliyordu. 

Folklor bir millet.in anane ve batı. 
ralarını, hakiki varhğuu en doğru bir 
şekilde gösterir. Hnlk bilgisi bunun i
çindir ti mütekamil milletlerde en çok 
i§lenen bir mevzu olmu~tur. Halkın ıı· 
na:ıe, itikat. türkü, edebiyat ve bütlin 
etnogru.fik \'Rrhğmı toplamak surctile 
elde edilen neticeler çok önemli olmuş. 
tur. Bund:ın çıkan içtimai ucticeleri ve 
bu nctlcclerın b1r millet 'hayatında oy. 
nadıkları rolU A vrupah alimler eserle
rinde uzun uzadıya izah etmişlerdir. 

bir mecmua olmak itibarile hususi biri 
değeri haizdir. Halkevlcrinln açılışı:ı. 
dan sonra merkezini lstanbula naklet- Komşu Memleketlerde : 

eği 

ci 

E
krkı 

ile vermektedir. "intermezzo,, şairinin 

hayatı hakkında "Henrih Hayne•nin ıs

tıraplı aşkları,, ismiyle son günlerde 
yeni bir eser neşredilmiştir. 

Henrih Pcıyne 1797 de Dusseldor(. 

da doğmu§tur. Dusaeldod o zaman 

li"ransızlarrn idaresi altında idi. Anası 

babası Müsevi olan bu Alman Yahudiııi 

on üç yaşından itibaren oradaki Fran. 
aız kolejinde okumuştur. 

Şair bilhassa şöyle derdi ... 

"Fikirlerim de yabancı bir dile ndye
dilmiye benziyor. lbpishanelerde, fa -
ltat vatanlarının hapishanelerinde çUril 
yenler ne mesut insanlardır 1 ÇUnkU o 
hapishaneler, ne de olsa, vatanlarından 
bir parça sayılır. Hapishane gardiyanı 
da, eğer dilsiz değilse, ana dili konu. 
şur.,. 

mlş olan dernek. mesaisini hnlkevleri 
nin mesaisdc birleştirdi. Esasen halk. 
evlerinin (dil, tarih. edebiyat) komı. 
telcri mıı.halll halkiyatı toplamak tize 
re faaliyete başlamışlnrdı. Halkevleri 
nin folklorumuzu derlemek hususun. 
dıı.ki nhnmetl büyüktür. 

Türkiycde folklor hareketlerinin baş 

Hcnrih, Almanya.da kendiııinden ncE 
ret edilmeden çok daha evvel, bir Al. 
man km ile evlenmek için dinini değiı

tirmiş ve Müsevilikten Protestanlığa 

eeçmişti. Bununla beraber, Fransada 
yaıamaya başladığı ve oranın bir yer-

li&i gibi ıayıldı~ı zamanlar bile, kendi. 
ıini Alman saymıştır. Şair, arkadaşla. 

nndan birine yazdığı bir ınektupta bu 
hususta §Öyle diyor: 

Henrih Hayne kansı Mathild Mira 
ile beraber, Fransada bir yu gittikleri 

Granvil'de Almanyadan gelen muhacir 
leri görerek bir gUn §Öyle demiıtir: 

''Vatanımı kartımda görUyorum. 
Her arabada aanıın bir Alman kın otu 
ruyor. Vaktiyle, gençken vatanımdaki 

baıı yolsuzlukları ve dar gi5rU§lü1Ukleri 
pıktnca tenkit etmi§tim. Bunlar, bil • 
yük ailelerde görUlen ufak geçimsiz _ 
liklcrdi. Bu silrgünleri yabancı toprak

larda gördükçe bütün bu hatıralar zih· 
nimden iliniyor.,, 

· la.:lgıcı çok eski bir tarihe malik değil · 

dir. Avamın havam, yani böceklere 
benz.ctlldiğl bir zamanda halk bilgisi. 
ne, scvglsine, değer verdiği ~ylere. ha 
tırıı ve ata yodigarlanna elbette kıy. 
met ve ehemmiyet vcrm~ kimsenin 
aklından geçmiyordu. Meşhur Macar 
mUsteşriklerinden doktor Kono~ Tuna 
boylanndaki Tilrk halkının türkü, ni:ı
nl, 1nanı6 ve ma.sa.llarını toplarken blz· 
de daha bu hareket şuurlu bir surette 
aı:ıla§ıla.mtı.mış ve başlamamıştı. 

Halk btlgisi hareketleri bizde aşağı, 
yukarı Meşrutiyetten sonra başlamış, 
sa.yılabilir. Fakat yine bu başlayış fer. 
dJ bir şekilde kalmıe. halk bilgisi mal. 
zemesi toplıyanlar bunları bir terkip 
yapmak veya bunlardan herhangi bir 
:ıetioo çıkarma.k mnksadile değil. srrf 
şahst zevklerini tatmin etmek için ge
li§igllzel topluyorlardı. 

Merhum Ziya Gökalp ile Profesör 
Fuat KöprUlU bize bu igin önemini, il
mt bir eekilde toplanma şekillerini, hu. 

0 Alman karakterinden tamamiylc 
sıyrılama.dığımı söylliycrsunuz ... Bu e

nsen benim arzularımdan biridir ... 

Kendimin Alman olduğumu biliyorum.. 
Balık için su ne ise Almanlık da benim 
itin odur. Bu bayat unsurundan kendi 
mı ayıramam. Yine balık misaline de
vam ederek diyebilirim ki, Almanlık su. 
yundan dı§arı çıktığım zaman kuru bir 
Morina bnhğına dönerim. Esasen, Al. 
man olan her §eyi ben herkesten fazla 
severim. lki kitabım Alman prkıstrun 
kUtüğüdür.,, 

Hcnrih Hayne P'ransada yirmi be§ 
sene kalmıştır. Şair bu müddet zarfın. 

da gerek Lui Filip'in krallığı, gerek J. 
kinci imparatorluk idareıi altında Fran 
eızlardan çok büyük 11evgi görmüıtOr. 
Sığınacak bir yer, ekmek parası ve 'fÖh 
ret gibi aradığı her ıeyi bulmu~tur. E.. 
aerlerinln bazıaını Fran11.r:ça. ba:namı 
Almanca yamuıtır. Bunlardan "'İnter-

dut ve mahiyetini öğrettiler. Bilhassa 
halk pirleri hakkındaki :neşriyat bir 
çok «ençlerfn bu v1tı1lı'f~ """ VAY:mDl" 

rma bUyUk bir teŞVik oldu. Filhakika 
Henrih Hayne böyle yazıyor ... Hat. 

1'uki onun bu gibi eseri: "intermezzo,, 
ile ''Lazare'', bunları yazan §Clir Yahu
di asl:.ndan olduğu için, Alınan mektep 
lerfnde okutulmamı§tır. 

Buna mukabil Fransızlar onu kendi
lerine mal etpıİ§ler, hatta ismini de 

mezzo,, ve "Lireı der chants,. (Şarkı

lar kitabı) Fransızça, "Reiscbilder., 

(Seyahat tabloları) Alnµncadır. Onun 

giirlerinde bilhassa iztihza ve acı taşı. 
yan marazt bir ruh vardır. 

Şair 1856 da ölmüJtür. 

l~giltere sulh lehine 
müessir tedbirler 

a 1 a ca k 
Parls. 4 (A.A.) - İngiltere hava. iş· hareket etmi§tir. Ha.rek~tinden evvel 

leri nazın, bugün. V11lıı. Coublay tayya. gu.etccilere beyanatta bulunarak, ez.. 
re merkezini ziyaret etmi~tir. Orada 
Fransız tayynreciliğinin son terakkile.. 

rinin ifadesi olan on beş tayyare sıra· 

lanmıe bulunuyordu. !ki tarassut. bir 

otojir ve iki avcı talim tayyaresi bulu. 

ı:ıuyordu. 

İngiliz no.zırı. Bourgetden saat lp de 

cümle Fransız hava nn.mı ile lkl mem

leketi alakadar eden, mrscleler hakkın. 
da gcirüşmU~ olduğunu ve lrıgiltereye 
!ngiliz mlidnf aa kuvveUcrinb sulh le

hinde daha mUessir olabilmesi için e· 

linden geleni yapmak niyctilc gelmekte 

bulunduğunu söylemisUr. 

Cihan Sava~ı esnasmda. çıkan Ye:li 
Mecmua ile Hayat mecmuasında çıkan 
halk edebiyatına ve halkiyata ait par
çalar bizde folklora. verilen ehemmiye
tin ilk tezahürlerinden sayıla.bilir. Fa. 
kat Anadolu ve Rumelide ya.51yan halk 
pek eski za.mıındanberi Ka:racacğlanın, 
Da.daloğlunu:J, Dertllk, Emrahın '\e 
da.ha bir çok adı belli olan, olmzynn 
halk şairlerinin kasma., tUrkUJerini te. 
reıınUm ediyor, kökleri çok eski za -
mantara. ait olan anıı.neleri yaşntıyor· 
lardr. Bu itibarladır ki, !asıl musikisi. 
nin giremediği yerlerde halk musikisi. 
modem tababetin girmediği yerlerde 
halk tababeti kendi varlığını gösteri. 
yordu. 
Folklorumuzu bugiln hala de.diye .. 
memiş bir vaziyette bulunuyoruz. Tür
kiye folklor itibarile çok zengin mo.lze. 
meye malik bir Ulked!r. Bu hakikati 
göı.önUne alanlar 1928 senesinde An. 
karada (Halk bilgisi derneği) altında 
bir teşekkUl meydana getirdiler ve son 
ra (Halk bilgisi haberleri) adıyla. bir 
de mecmun çıkarmıya başladılar. Bu 
mecmua sırf folklora nit neşriyatta bu
lunacnk ,.e bilhassa bu mevzun ait mo.1-
r.cmeyi toplıyacaktı. Bu mecmua Tilr. 
kiyede mesleğini tamamile kavramış, 

En büyük keşli 
Xnmıutt1ıın, J.Jmım fon 'Snndcrs, 

Mu tııfa l cmnllc bcrnbcr, harl,·· ~h
mek üzere bnlunnn bir kıtnnm tef. 
tJşlnclelcr. Cehennem Çr.nnkknlodc 
uykusuz ,.e ı;uln ız lrn.lJDJŞ Türk ne· 
terinin znyıt, tclhnsiz vo bitkin gö· 
rünen halleri, Almnn kumnnclnnını ü 
mitsiz cluşiinccll'ı•c goturüyor. nu flit 
rlnl l'tlustnfn Jtcnuılc Ö) lcyJp l lınt 
etmek 1 tcrl .. en, lılznlnnncln buhınnn 
bir l\lehmcttiğln goğ ünden tutu)or 

l"e snrsıyor.1\lohmot, nnrln bir n1.(nt fi 
da.nı gibi ağa solrı nllnmyor. O nn· 
ela Mu tnfn. Jicmnlln, ölül<'rl dlrntc. 
cek ırra crnıJş c ı ,.c emri, ncfcıin 
kulaklnrından ruhuna geçml. Ur. 
Mustafa J\.cmnl, Alman kumnndnnı • 
nn tc'krnr ıL) nı lnsn.m snrsınnsmı tek
llt ediyor. Liman fon Sandcrs, bu 

defa tunçtan ~ir heykele dokunmuş 

glbldJr. Dlraz önce yere deniloccğlnl 
zannettiği hu cılız g6ıiinüşlü ''nrhk. 
kıpırdnmıyor bile ••• 

Iln Türk neferi, Mustafa Kemalin 
.. sıln durt,. cull'lni almadım en•cl 
ho.<;:kn. hlr in~nndı; o emirden sonra 
başka bh• lnsnn olmuştur. 

llcrkes blUr ıkl t:ıbl:ıttn. bk bir şey 
yol.tan \nr edilemez. O Türk neferi. 
ııin nılıundn, küller altmdıı. knlnuş 

bir kor olmo.snydı hangi nefes, bu n· 
teşt alc\' haline geth'eblllrdJ? Pnknt 
O'Jmn nefes\ bu kora d<'f;mCSc)df, 
klmblllr dalın nice ru;ırlar, o Jcor, so
J';nynn küller altıot'lnı bu harareti 
snklıynbllecek mi idi? 

Mustafa liemnUn en büyük keşfi, 

Türkün rnbundıı.kl ha 111cak 7eıi ve 

bu ıca.lt yerde toplnnan sönmez Jrncl· 
retl bulma ındndır. Onu en O\'VCl ı·cıı 

dl bcnUf:,rindo duyınuştu. Ilunun için. 
dfr ki l\lu tnfn. J{cınnl, en büyiilı 

Tilrk olduğu kn<1nr en ';nk Tfırk olnn 
insandır. l\lustufn I<onınl, mlllcttckl 
özü bulnıuı,;tu. l"tUllct. do O'nn ne is 
todiy O \'eı'(]l. Ilu \'Cl'iŞ, O buluş kıı.S)nı 

muknclde oldu. tst.ikUU mücn<lclcsi. 
bu \'N-:lş ve bu buluşun destıımdır. O 
\'O nıJllet blrlbfrlne knlbolnrak, ilfw 
)"n. üstünde Türklere yeniden bir ,·n· 
tan do!'.,"<1u. J\lustnfıı. Kemal Türlrnilz 
vo 'rlırk Mustafa J{emnlsiz tnrih bu. 
znrunn. t;ıknnııızdı. 'l'ürkfın yüreb'1ndr 
keşt \•o fctbcttJ[,"1 bu Ctlem, O'nu A· 
tAtürk dl ·e anıyor '\'c biltiln cllınn o 
büyilk kAşlt ,.e tatllıl bu isimle tanı· 

»or. Hasan-Ali YÜCEL 

(Hnlk bilgisi haberleri) mecmuası, 

bugU:ı (lstıı.nbul - EminönU) halkevi 
tarafından ncşredilnıektedir. Daho. 
şimdiden mecmua TUrk folklorile il. 
gili olnn Avrupalı ve Amerikalı alim
lerin hararetle aramakta olduklan bir 
mecmua olmuştur. 

İstanbul belediyesi konservatuvarı, 
halk tilrkUJerfnf toplıımak hususunda 
cidden büyük bir faaliyet göstermletlr. 
Konsevatuvarm ve Halk bilgisi dcr:ıe
ğinin Anadoluya yapmış olduğu bir. 
kaç seyahatte bir çok orijinal tUrkU. 
lcr toplanmış bunların besteleri nota
ya almmıştır. Bugün radyolarımızda 

dinlediğimiz güzel halk musikisinin en 
ocfisleri hep bu seyahatler esnasında 

toplıı.nmıe parçalardan ibarettir. Halk 
türkülerıni toplamak hususunda. en 
çok çalışan ve bij büyilk işe kendisini 
btitUn varlığı ile vakf etmlş olan Ista.n
bul konservatuvarı mUdUrU Ziya De. 
mircioğlunu zikretmeği bir hakikat bor 
cu telfı.kki ediyorum. Yıllardanberi top 

l\vrupada zannederler ki MilslUman 
la.dığı halk tUrkUleri:li muayyen dev. 
relere ayıran bu yorulmaz zat ayni za
manda halk anane ve hikftyelerini de 
gUr.el bir Usl\lpla eserlerinde canlandıl'
mağa ve tesbitc muvaffak olmu§tur. 
uıwk ougısı naberıerJJ mecmuası. 

nın mUdürU Halit Bayrı bilhassa. bir.. 
de halk bilgisini csaslaştırn.rak ve bu
na ilmi bir §ekil, bir çehre vermcğe uğ
raşan değerli bir folklorlsttir. (Halk 
şairleri hakkı:ıda küçük notlar) ve (İs 
tanbul argosu) adıyla neşrettiği eser. 
!er çok kıymetlidirler. • 

(İstanbul masalları) diye kıymetli 
bir eser \'Ücude getiren Na.ki Tezel bL 
ze çok önemli ve kolaylığı kadar gUç 
b~r kitap armağan etmiş bulunuyor, 
Genç yazıcı, güzel İstanbul lehçesini 
bu kitabında tama.mile c~anclmnı§ o
luyor. Masalların bir millet hayatı:ıda
ki mevkii ve değeri dli§Unillecek olur. 
sa Naki Tez.elin himmeti kendiliğinden 
nnlaşılmış olur. (İstanbul masalları) 
bize İstanbul halkının inanışlarını. :ıe
lcre kıymet verdiğini, halk muhayyi
lesinin hududunu. halkın ahlak telak
kisini tdcta bir tablo şeklinde göster. 
mektedir. 

Tıbbt folklor !abasında memleketi • 
mi.,..de yega:ıe nraştrrmalar yapan genç 
!limlerim!zden doktor Süheyl Ünver
dir. Halk tababeti ruurlnrdanberi her 
yerde kendini kuvvetle göstermiş bir 
varhktrr. Hala. bizde köylerde ha.ttA ba 
zı kasabalarda halk tababeti hUkmUnü 
icra eder. Yaralan dağlamak, onlar • 
dan muhtelif hast.alıklra illiç yapmak 
bugün h~la rastladığımız ~ylerdfr. 

Sadettin Nüzhetln bir arkadnşlle 
birlikte Ko:ıynda neşrettiği (Konya 
vilayeti halkiyat ve harslyatı) mnhallt 
folklor tetkiklerinin bellibaşh eserle _ 
rlnden sn.yılrr. 

Maha 'it lehçeleri toplamak harekr>ti 
ise bizde yarım asırdan fazla bir za -
mandan.beri şuurlu bir şekilde başla -
m1ştır. Vefik Pnıı;anrn Lchçei Osmnnt. 
tezvif mı.kandile de olsa Kastamonu vn. 
liliğfnde bulunmuş olan Galip Paşa"1ın 
Kaetnmonu dilile yrızTlmış şiirleri. ls. 
nartnh Böcil ır.2ifc Siilcymnn Efendinin 
t~part.s tarihindeki Isnartava ait hal
kiyatı ve Zlvaettin Fahrinin muhtelif 
malı:alrlerlnd(' bahcıettlği folkl('lrist! r 
lc Ş"m~ettiıı S:ınıi-'n ve bilhassa meş.. 
hur fünif Paeonntn t rkre ke·imelerıe 
ntıılnr söı:Un.e v rdik1Prl de~('rln ehem. 
mivP-tini b •rada k yd tmeden geçcmi
ycı-('rrim . 

Himi~ ı· vm ( ,,'icara Bud n btl
gisi) ndh <' r>rf <J b 1' sa k nd 
vınd kıym t11 lr c erdir. 

.aj B ulgar;standa 
hir hadise an 

Komşu ve d • G 
Bulgar m!>mlt: etır k 
dP son hnfta içi e 
de bir mühim kü tı 

·-·~;oıı hiıdhıesi oldu. B\l 
gar milli t iyatrof 
lı~ artisti VlMıril 
Trandafilofun sa 
oat hayatının yir 
mincl yılı bilyUk 
rasimlc.tle kutlıu> 

dı. Bulgar Kralı Samejeste Boris, b 

yUk sanatkan taltif etti. Maarif N 
zarcti takdirname \'erdi. 

Komşu memlekette vukubulan bu 51 \l 
nat hadisesi dolayısile meşhur Bul 'k 
artisti hakkında bir parça maıums 1 

vermek istiyoruz: 

V1iıdimir Trandeiilof Va.rnad.a do~ 
muş, Türklerle çok yakın teması olııt 
ve tUrkc;eyi f 11 slh konuşan Türk dof İ 

tu bir artisttir. Büyük mUelliflerdcn 't r 
rinln kendisine verilecek bir rom ttıt1'ras 
çe olarak bizim sa.h:ıeleriml.7.de W lna 
artistlerle birlikte ifa etmek husu~ıiğü 
dakl mcrnkı çok bUyUktUr. Bu husuf.;: 

ta Tilrkfycde bazı dostlarına mUracaat · Y 
te de bulunmucıtur. an 

~ . !f 
.,. • v • • •• • ..._,_ :'t 

Yakovlof, Trandafilofu keşfederek :S a 

gar sahnesine mal etmiştir. 1924 sen" e 
sindenberi Bulgar mitil Uyatrosund' u 

hiçbir bUyi.ik piyes yoktur ki, Trand• Ie: 
filo! orada rol almamış olmasın. (H ~si 
let) en gU7..cl onun tareiı:ıdan telli· ca 

edilmiştir. Şckspirin Koriolan piyes l'tn 
deki baş rotu ile Meridjngnnın mub• /... 

kemeslndeM rolU Bulgnristanda Trat 
dafilof yıışatmı"tır. < 

Gc<;cn ç-cce Sofya mUnevverlerindt ıı 
iki, fl~ bin kişi karşısı:ıdn Bayron 
harlkulMe şiiri Manfredi canlandır&i ~ı 
Tra.ndefilof bestckl\..r Şumanm dehıııct ll 
nı da birlikte yaşatmıştır. Paristc s' ~ 
natinl tekemmUt ettirdikten sonra :S ill! 
gar mlllt tiyatrosunda 16 yıldır kl1 ':n. 
tUre hl%lll€'t eden v tUrkçeyi çok tııtl f 
bir şive ile tek llUm eden sanatkarı t ·t 
rlk ederiz. tı 1 

Halkevlerl~in folklore ait neşriyll~ ll 
zengin bir malzeme vazjfesini gö.rme ~ı 
tedlr. lspartada çıkan On, ÇoruınO k 
çıkan Çorumlu. Bahkceirdc çıkan }{il bi 
nak) mccmualarile Antep hnlkev1tı tı 
çıkartmış olduğu folklore ait yazı' 
bu hususta dikkate şayandırlar. 

Folkloristlerln ortaya koydukları \' 
malzemeler yann f çi:ı çok kıymetli ~ l-'U 
kikatlerln me ·dana çıkma~ına ve iG l' ' 

mn.i hiıdisele.rin aydınlanmasına yarı · 
yacaktır. 

Halk ıedebiyatımmn bu hususta o: 
nıyar.nğı rol çok ı?cnifl ve verimli cı 

caktır. Profesör Fuııt KöprlilUnUn 
ka.rtmıufa b:rnladığı (TUrk halk edebi lr.t 
tı c.ncı'klopedistl i~imli eser t.amıııı1 ~ 
la-:ıclıi:ı zaman ilim alemimiz bUyük tı ltı 
eser kazanmış olacaktır. . 

T'lrklve:ie folklor hnreketl"rlnlrı t;. 
kiMfı bize iqtikbat için bir çok şeY1 l 
vnndctmektedir. 

Türkiycı.t enstitüsUniln zam,.nla ! 
klore ait mnlzcmeleri ılmi bir ~t<ı' 
nec:r tmesi bUvük bir kazanç ola.cal<-t 

Folklor hareketlerini inldcıaf et 
mck için halkevlerbin oynıyncağı 
ise hepsinden mühimdir. 



elal Bayar gazeteci 
Meğer Baıvekilimiz Celi l 
yar eaki bir gazeteci imiş. 
tife etmiyoruz: Hem de 
ın Kurumunun defterle

de aza olarak· kayitli bir 
zeteci! 
Dün kendi ıereflerine veri

ziyafete yalmz Baıvekil 
iil, böylece bir eaki gaze
i olarak geldi ve gazeteci 
daşlarına canlı bir hava

hediyeai olmak üzere da
dün şehrimize ayak basan 

-~--.... bul Valisi Lutfi Kırdarı 
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Kuyumculuğumuzu alayhhktan kurtarahm 
· Yazan : Hakkı Süha Gezgirı 

Sanat mekteplerinin, meıiılekette gördüiü gGler Jilz, berecanlı 
Rtılış, bu mekteplerin ne kadar yerinde kurulduğunu gösteren güzel 
bİr işarettir. Başlıyalı, henüz birkaç Jıl olduğu halde, bugiln ticaret 
hayatında, atelyecllikte oralardan yetişmiş k..Wn, erkek gençlerin 
rer aldıklarını, vazife gördüklerini ve şöhret kazandıklarını işitiyoruz. 

Piyasap yakından tanıyanlar, bugün artık kadın şapkalarının 

dışardan gelmediğini söylilyoı·lar. Sokaklarda, topluluklarda, tram
Taf, tren, vapur gibi yerlerde rastladığımız o güzel, hazan belki tuhaf 
fakat daima cici ve alımlı kadın şapkalarının hepsi, burada, sanat 
mektep ve e~titülerinden çıkanlar tarafından yapılıyormu!J. Yine pi. 
rasa ve hesaptan anlıyaııların dediklerine bakılırsa, yalnız İstanbulda 
kadın şapkalarına senede üç milyon lira harcanıyor. Bu üç milyon U
ranın memlekette kalışı, bir yandan birçok yurddaşı getlndirmek 
bir yandnn dıı milli servetin dışar~>·a akmasına d:ı. sed ~ektyoroc 

Bu kadarla kalsaydı bile yine kuruluşlarının hakkı ödenmiş olurdu. 
Halbuki bu kazancın ) anında çiçekçilik, terzilik, be1az iş ve daha haf" 
ka beninı bilmediğim birçok kolları da 'ardır. 

Bu yıl Ankarada açılan sergileri görenlerde sc~lnçle takdir bir
leşmişti. Fakat kimbilir niçin bu mekteplerde kuyumculuğa yer verll. 
mi1or. Belki yeni oldukları, henüz kuı'Uluş çağında bulundukları i· 
çindir. , 

Bngiin giimüş ve altın lşçiUğl feci bir buhran geçiriyor. Eski 
Türk <'Serlel'i, örnekleri ortada. durduğu halde, aynı nefasetle taklit 
bile edilemiyor. J{akmacılık, tel işleri, savak, mine hemen )lemen orta
dan kalkmış gibl<lir. Snnnt okulları, bu yoklu~a doı:,'TU sürüklenen de
ğerli Türk sanatının elinden tutmaii;ı, kendilerine lazife bilmelidirler. 
l'"aşadığmıız ~ağ, al'tık kn) unıculuğun ala> Iı bir halde kalmasına ta. 
hammül edemez. 

.urunda getirdi. illııllllıııl~_,_,_,_,._,_ __ _._..,_,_."'._,_,_,.llılll__..-.ıı,,_,._,._.ıllllıııllllıııll'-.ı,_.._,.__,._,.~_..ılllllı __ ,_,__~.__,1_,..~.,. 

~~;!:~§~Ingiltere devlet merkezinin 
......... Hakkı Tarık Ua'un bir 

~:a~~~::: Kanadaya nakli tasavvuru 
~~:~:~E~fS~ Plfını öne sürenlerin müdafaa Günün Meseleleri: 

a "fahri rei•,, olma•ı ha- Soba borulari 
tengü;~:~~~MÇAi'I ettikleri esaslar kabul I 

Çelik ciğer 
lngiliz Lordu 500,000 

asım çocuk bakımma verdi 
İngiliz sanayi adamlarmm en bü. 

.... lllfi., ve İngilterenin en zengin ada· 
Lord Nüfilddir. Bu zat lngiltere • 
Yalnız zengi:ıliği ile değil, ayni za. 
da cömertliği ve iyi kalpliliği ile 

olunacak mı? 
Borulardan Sokağa Akan 

Pisliklerden Halk 
Şikayetçi 

Karakış, elikulağında, neredeyse bas 
tıracak. Her evde, her dairede kış ha
zırlıkları bitti. Sobalar kuruldu. 

ıtöhret kazanmıştır. 

İngiltere C!evleti merkezini Kanada 
domin;yonuna nakle başladı. Kral Cor. 
cun Amerikaya yapacağı seyahat dola. 
yısile bu nakil keyfiyeti Ingilizleri 
adamakıllı meşğul ediyor. Şimdiye ka. 
dar misli görülmemiı muau.am bir pL 

li.nm tatbik sa.fl\asma geçmesini İngiliz 

Yalnız bazI soba sahiplerinin gözö
n~de tutmalan lizım gelen, görünüş. 
te ehemmiyetsiz, fakat başına gelen a. 
damı bir hayli ~inirlendiren bir nokta 
var: 

~ ----=------~---.-. ............ ~-----t-""'.,...._'":"'l"!.,.;-..... ,........,...,,.~~"""""_,._Wı'JI......_,......_ 
ile bilhassa bugünlerde lngllte.; 

Şehrlmir.de bazı semtlerde evlerin bir 
çoğu ahşaptır, baca. tertibattan yok
tur. Kış gelip ev sahipleri soba lfur
mak endişesine kapıhnca, pencereden 

Jtapm &ıerfncleıı bfr efelik 
açarak boruyu sokağa uzatıverirler. 
Birkaç giln sonra borularda topla:ıan 
katranlar dirseğin aralığından bir yağ 
mur damlası halinde sokağa akar, ve 
daimi bir geçit yeri olan sokaktan ge. 
lip geçenlerin üstü başı pislenir. Par. 
desil veya şapkanın üzerindeki bu sim
siyah leke '1içbir ilaçla da çıkmaz. 

salgın denecek bir halde olan 
k felc,:leriyle çok yakından alaka. 
olmaktadır. Lord, çocuklarda ak-
r adalelerinin felce uğraması ne • 
i vuhur eden bu korkunç illetle 

ımııııı~~~eleyi adeta bir dava halbe ge. 
..... Pli\;' otir. 

4kciğer felci için bir tek çare "çe
ciğer,, kullanmaktır. Fakat çe. 
ciğer denen bu Aletler çok pahalı • 

• İngiltere hastanelerinde ise he
hemen bir düzüne kadar vardır. 

hastalığa yakalanan bazilan ise, 
·--..nı ızlık yüzünden ölmektedir. 

llu vaziyeti gören Lord Nilfild, ıu 
vermiştir: "İngiltere imparator. 
dahilinde bütün. hasta:ıelerde 

aka "çelik ciğer,, bulunacakbr. O. 
bil fabrikaları, bu gün ıanayi
iatenen her eeyi yapabilecek kud. 

r.."~ :·ı ... Binaenaleyh otomobil fabrika. 
hemen çelik ciğer yapmağa başlı
klar bir kaç hafta içinde bana tes 
edeceklerdir. 

~u gUn lüks otomobiller ve kudretli 
tayyareleri yapmakta olan bilyiik 

~,. ... ineler, derhal faaliyete geçecek, 
in "çelik ciğer,. yapacaklardır. Bu 

rin her birisi 8 l:ıgiliz lirasma 
aktadır. 

lord bu iş için 500 bin İngiliz lira. 
\>ermiştir. Lordun yaptığı bu çok 

. 
insanlıkla, dünyada her sene, 

Çok çocuklar ölümden kurtulaçak. 

renler İngiliz Guetelerinde nepiya.tt& 

bulunuyorlar, Filhakika dün.ya ha.rlta. 
sı göz önüne almmca muazzam 'Britan. 

ya lmparatorluğu ile İngiliz adalan a
rasmdaki muvasala ve rabıtanın ne 
kadar güçlükle yapıldığı görülecektir., 
En son dünya hidiseleri bütün lngiliz. 
tere IUDU anlatm.ışbr: Britanya impa-. 
ratorluk merkezi Avrupad& bulundukça: 
bir harp vukuunda İngilterenln beyni 
yalnız bir kaç saat içinde tayyareler ta.• 
rafından parçalamnıya maruzdur. Bun
dan bqka, Umum! Harp senelerindeki 
tahtelbahir ablukur lngiltereye paha. 
lıya mal olmuetur. O derecede ki, AJ. 
manlar bu ablukayı pyet vakit ve za. 
ma.nile adamakıllı tertip ederek sene
lerce mukavemet edebilselerdi Britan. 
ya imparatorluğu derhal mahvolabilir
df. Fakat Almanların hazırlıksız ola. 
rak böyle bir teşebbilse giri§ıneleri 

kendi aleyhlerine bir netice verdi. MUs
temlekelerden ted8.rik edilecek zahire. 
leri abluka içinde bulunacak devlet mer 
kezine nakil, bin bir mUtkUlita tabidir. 
Manı Uf.erinden uçarak Londrayı bom
bardıman edecek binlerle dii§man tay. 
yareıi ise İngiltere merkezini harabe
ye çevirebileceği korkusudur ki, İngil. 
tere devlet ricalini, KanadaY.I in.tihaba 
sevketmiı bulunuyor 

.. .. _ ..... 
fa.brikalarmdan bir kaçım :fngllizler Ka Jıkla idare edilebilecek ve bugünil gör. 
nadaya naklettiler. Bu suretle ilk adım mek bet, on yıl daha ömrü olanlar i~in 

atıldıktan sonra devlet teşkil~tınm ge. mümkiln olabilecektir. Bu planın tngil
nio teşkilatlı bazI şubeleri de Kanada- tere imparatorluğu için asıl büyük bir 
ya götilrUlecektir. İngiliz Bankaları İ{a ehemmiyeti de, Britanya. imparatorlu. 
nadada inşa ettirdikleri ıube bina!=.rile ğu Kanadadan idareye başlandıktan 
teıkilltlarmı o suretle hazırlamakta. sonra Amerika ile İngiltere arasında 
dır ki, istenildiği anda gürWtU patırdı- yapılacak teşriki mesaidir. Kral Cor
sız, evrak çantası ve kasalarla birlik. cun seyahati münasebetile daha şimdi. 
te Londradaki Merkez Bankası teşkili.- den Britanya ve Amerika siyasi mih
tı kısa bir müddette oraya nakledile • verinden bahsedenler bu iki devletin 
bilsin.. Kanadanın mesahai sathiyesi aünyayı mÜ§tereken drije edeceklerini 
Avrupa İngiltereainden 40 kere geniş-
tir. Nüfusu şimdilik on bir milyondur~ 
Bu kadar geniı olan topraklar muaz. 
zam bir iskan siyaseti takibine yara
tıılıdır. Daha eiındiden İngiltereden Ka 
nadaya senede bir milyon iıılaıı gitmek 
tedir. 

söylüyorlar. Filhakika bu iki kuvvet. 
ll ve ~ngin devlet başbaşa verecek o-

lursa dünya yaşayışında büyük bir te. 
beddül olacağı muhakkaktır. İngiliz fi-
losunun en büyük üssü Amerikanın 
garp sahillerindeki Venkuver limanı o. 

Fatihten bfr mektup yollayan okuyu
cumuz F. Kırktepe, l)u:ıdan şöyle dert 
yanıyor: 

''Geçen sene idi. Bir sürU masrafa gi. 
rerek yaptırdığım yeni paltomZa böyle 
bir borunun altından geçerken omuzu. 
ma üç Toafran damlası yapı§tı. Dehfet1' 
ü.Züldüm. Eve gelince benzin t'6 sabun 
lu bezıe uğrtıfıp temizlemek istedim. 
Fakat leke daha fazla yayıldı. Nihayet 
temi::letmeğe gönderdim. Fakat !qO ku
r~ verdiğim halde leke !ft.ne belirsiz o. 
Zanık lcaldı. Şimdi ben bu .dyımımt ki.;. 
me ödeteceğim. Bunu, bu gibi e11 .,..,. 

hiplerinitı nazarı dikkatine çarpmtik i. 
çin yazmanızı rica ederim .. , 

Okuyucumuzun hakkı var. Şehrimiz. 
de sokaklarda birer kol gibi uzanan b1i 
borular pek çoktur. Ayni zamanda bun 
lar yayakaldırımlarmı da pisletir. 

Umumun menfaati ve eehrin temiz
liği namına bu gibi ev sahiplerinin da. 
ha şimdiden ufak bir masrafla evle • 
rinde icap eden tadilatı yapmalan ve
ya ince bir boru ile toplanan pislikleri 
akıtmaları medeni insanlık vazi!elerin. 
dendir. 

Kanada 
ı#ll I 111. 

&taearlstanda bir ; 
~~ ~A~m--e-=-~k--d-

, Her gt1n bir parça daha fazlalaşmak. Bu takdirde Japonyanm çanına ot r 1 a a 
tadır. 20 sene devam edecek bir göç tıkanacak! Çünkü bütün Japon tehdidi 725 milyon dolara bir kanal 

çiçek kasabası 3 milyon 700 bin kllometre genı,ıı. 
ı:aristanda Kloça adında kilçilk ğinde çok r.engiA ve halt topraklan o. 

kasaba vardır. Buraya. "çiçek pa- lan !Kanada mflyonlarca insanm iskln 
tı,, derler. Çünkü bu kasabada ve it bulmasına elverişlidir. Ingiltere 

h.ıım en nefis ve en nadide çiçek- devlet adamlarma nakil keyfiyetini ha
'7a.rdır. tırlatan hatta. tahakkuku doğru adım 
•kat bu eehrin meziyeti yalnız gü. attıran sebeplerin bqmda Kanadanm 
Çiçek yetiştirmesinde değildir. Bu- gerek coğrafi mevki itibarile dünya 

bUtün genç kızlan ve genç ka • aiyuetinin bugUn ve yarın alacağı is. 
birer çiçek ıanatklndır. E1. tikamete Uygunluğu, gerek geniflik ve 

lerhü, evlerini ve eşyalarnu nefisi terakkiye istidadı olU§U bulunmakta -
!.resimlerile tezyin ederler. Bura- dır. Tasavvur edilen ve tatbikine bq. 
:'9Qlap.n büttın fnsanlarm bilhassa lanan bu muazzam nakil planı muclbin

. elbiselerinde hep çiçek resim ee ~ k&1l aY evvel en :bilyllk tanare 
. Dr. 

siyaseti sayesinde bugün Britanya a- altmda olan, !ngilterenin güvendiği en daha açlfacak 
dalarında yaşıyan insanların kısmı a. büyük Hong - Kong ve Singapur üsle. ~ 
zamı Kanadaya iskan mümkün olabile- ·ı 1 t'hka 1 . . Va.,ington, 4 (A.A.) - Nevyork Ti 

kt. ı rı e s ı m ar otomatık bır surette . • 
ce ır. ngiliz donanmasmm barınma. İn iliz devi . . mes gazetesine göre, resmt mahfiller 
sma elverişlt yerler Kanadada çoktur. g et merkezıle, fılosuna yakın ve kongrenin Vaşington azası, Atlas 
Devlet merkezi ticaret, endüstri ve or- l&§8.Caktı7. ~erika ile İngilter~ f~lo· denizini Nikaragua üzerinden paslflk 
du teıkilitı Londradan kaldırılarak Ka larmm bırleşık hareket etmelen ıse, denizine bağhyacak yeni bir kanalın 
nadaya'. götUrillecektir. Kralın ikamet Japonyanın büyük emellerine derhal ni inşasına büyük bir alAka göstermek· 
ettiği Londrada da bugUnkil Buking. hayet verebilecektir. tedirler. Amerika ordusu bu projeye 
ham ıara;:v: yerine beı on yıl sonr& Ka- Kanada yukarda nakledilen §ekilde muzaheret etmektedir. Zira tek bir 
nadanm merkezi olan Otava sarayım ve çok yum bir atide bir dominyon • Panama kanalı harp vukuunda ko • 
dil§ünenler tahminlerinde aldanmadık. luktan Britanya devletinin merkezi ha,.. laylı~la tahriu edilebilecektir. 
larmı iddia ediyor. Londra bugün oy- line getirildikten sonra dünya haritası Yeni kanalın lnşas' masrafı 72$ 
nadığı rolU Otavaya devrettikten son. tlzerinde çok yeni değioiklilder olacağı milyon dolar ve uzunluğu 277 kUo • 
ra dtınya. liY.BHt1 IKanadadan kolaY... da p,Y.et ~. metre olacaktır .. --·--·--
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Bizans ordusu bozguna uğranıış, 
Imperator kendini zor kurtarn1ıştı 

Medineden gelen bir atlı Halifen~n ölüm haberini getirdi Haf it 
bu kötü haberi zafere kadar sakladı 

göri1nUyordu. Asıl göze çarpar 
fı bu e~ki ahanm nlt111dal>i göml 
sekiz, on tane yamanın bulunu 
du. 

Irakta >e Suriycde gUmUş, B 

elmas ve ipek yağmasında olan 
:rUk Ye zengin orduların kuınand 
ls!Amlarm en büyU&ü işte bu ad 
dı. Iran Kisralarıuın, Bizans iınP 
torlarının bUtun şatafat ve zen 
liklerlyle güçtip gitmel~rlni batı 

-12-

TOPR ~K. ANAHTARDIR! ... 

Peygamber öleli ancak llç yıl ol
muştu. Ebubekir cok iyi yiirekll, se

vlmll ve yumuşak bir adamdı. ·Is
IAmlığın ku•vct venliğl, uyandırtlığr 
Arap ml11eti çölden fırlamış, din uğ
runda ölenlerin cennetini andıran \il
kelere doğru yayılmaya başlamıştı. 

Şimalden Suriye hududunda Bizans
la, Şarkta Fırat boylarında 1ranla 
karşılaşmış, zaferler kazanmıştı. Bu 
iki ülke de o zaman dünyanın en zen
gin yerleriydi. 

Ebubekir ölürken halifeliğe Hat
ta b oğlu Om eri namzet göstermişti. 

Ömer gözü pek, çok doğru, vazi
fesine aşık, işte hatır tanımaynn bir 
adamdı. Bunun için bazılarının hoş
larına gitmezdi. Ebubekire bundan 
şikfıyet ettiler. O şu cevabı verdi: 

- Onun sertliği, benim yumuşak
lrğımın zararlarını önlemek içindir. 

O günlerde Surlyede !)eria nehrine 
ılüktilen Ycrmlik cayı kenarında bir 
harp haşlamak Uzereydl. 

Biı::ı.ns imparatoru lierakliyüs yüz 
bin kişilik ordusuyla kendisinden 
beş allı misli az olan Arapları tepe
Iereccğinl sanıyordu. 

rfarJhlPn hir YflOrak : 

Çengeloğlunun oyunu 
Yazan: Niyazi Ahmet 

Bir müddet evvel Türkiyemize gelen 
ecnebi bir tayyareci, gördüğü misafir_ 
severlik ve kolaylıktan büyük sitayişle 
bahsctmi.cıti ". Bu tayyareci Tür ki yenin 
yirmi sene evvelini de biliyormuş. İki 
devri mukayese ettikten sonra yeni 
Türkiyenin veçhesini anlatmağa çalı
şıyor. Hiç şüphe yok ki, tayyarecinin 
sözleri memleketim.iz için iyi bir pro_ 
paga.nda vesilesi olmuştur. 

Bu, bana eski devirlerin propagan • 
dalarını hatırlattı. Daha yakın zama
na kadar Türkiye aleyhinde ya bilerek, 
yahut bilmiyerck her tarafta yalan yan 
lı_ş propagandalar yapılırdı. Bir cok 
memleketler, yurtlarmı yabancılara ta. 
nıtmak için hükUmetlerinin mühim. ye. 
kUnlar tutan tahsisatlarını propagan -
daya ayırmışlardır. Memleketimizi bir 
vesile ile ziyaret edenler, fahri propa. 
gandacımız oluyor. 

Eskiden aleyhimizde propaganda ya. 
panların hakları da vardr. İşte bir mi
sal: Meşhur Kaptanıderya Çengeloğlu 
Tahir Paşa, Fransanm Türkiye sefiri_ 
ni nedense sevmez, onu !stanbuldaıı u. 
7.aklaştırmayı düşünürmü.~. Tahir Pa
şa· kararını verdikten sonra f:aresini de 
bulmuş. Fransız sefirini çağırmış: 

- Sizin lstanbuldan a}Tılmanız li.. 
zım .. 

- Neden icap etti? 
- .Anlıyorum ki, !stanbulun havası 

Bize i}i gelmiyor. 

- Bilakis .. Memleketinize geldikten 
sonra toplandım. O kadar memnunum 
ki ... 

Tahir Paşa kızmış: 
- Fakat gitmeniz muhakkak ıazım. 

diye ayak diremiş. Sefir mütemadiyen: 

- !stanbulu çok severim, havası çok 
iyi demiş. 

Çengeloğlu: 

- Beni demiş. on altıdan edeceksin. 
- Anlamadım? 

- Anlamıyacak ne var? Eğer 1stan. 
bulu terketmezseniz bir köle bir de ip 
alacağım. 

-E .. 
- Köleye diyeceğim ki, git şu Fran-

sız sefirini öldUr. 

- Benim mi öldürteceksin! 
- Çok iyi anladınız. 
- Fakat iyi anlıyamadım. İpi ne ya. 

pacaksrnız? 

- lşte onu anlıyamaumız. İple de 
seni öldürdUğü için köleyi idam ede
ceğim. 

Bu suretle adalet yerini bulmuş o
lur. 

- Bütün bunlar benim !stanbuldan 
gitmem için mi? 

- Yalnız bunun için .. 

Tahir P~. fazla söylemeden dışarı ı 
çıktı. Fransız sefiri ikinci günil 1stan-ı 
bula veda için hazırlık yapıyordu. 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: DostoyevskD 

.eviren; Hakkı ~ühu tJezgiu - 2s--a. 
Aliyoşa, ansızın kaşlar nı çatarak: 
- Bütün bunları nereden !.ıiliyorsun. 

hem nasd oluyor da bu kadar emniyet 
ve katiyetle hükümler verebiliyorsun? 

Diye sordu. 
- İyi ama, sen de neden vereceğim 

cevaptan korktı.:ğun halde hana bunu 
scruyorsun? Anlaşılryor ki, sözlerimin 
gerçek olduğunu biliyorsun. 

- Hayır, yanılıyorsun. tvan p"ara i
le satrn alınacak adam değildir. Sen o. 
nu sevmediğin için böyle söylüyorsun. 

- Öyle mi? .. Altmış bin rublelik 
çeyiz az şey olmamalda beraber hadi 
onu geçelim; ya Katerinanm güzelli. 
ği?. 

- Ivanrn gözü daha yükseklerdedir. 
Ruble yığmlan onun başını döndüre
mez. O ne gurur, ne huzur pe~indedir. 
Belki ıstırabı arıyor. 

- Bu deli saçması da ne? .. _ 
- Mişa, onun §Cdit bir ruhu ve esir 

bir zekası var. Ba~ında bir türlü anah. 
tarını bulamadığı büyük bir fikir hazi. 
nesi seziyor. ivan o adamlardandır ki, 

milyonlara sırtını döner ve yalnız dü. 
şün:esini öğütecek şeyi arar. 

Mişa, yüztnde şiddetli bir kin buruş 
masiyle bağırdı: 

- Bırak canım, dedi; intihalcinin 
biri .. Stareçin hükümlerini teyit edi
yorsun. Onu muamma sayıyorsunuz .. 
Muamma; evet ahmaklığın muamma.. 
sı ... Düşünmeğe değer bir tek noktası 
yok. Azıcık gayret et, sen de anlarsın. 
Yazdığı makale gülünç ve riyakarane
dir. Tez diye müdafaa ettiği ~eye bak: 
"Manevi yet olmazsa, ahlaki hiç bir kayt 
olmaz. Yani dinsize .dünyada her §CY 

mübah .. .,, O, bu nazariyesini söylediği 
vakit, "Mitya., nın: "Zamanı gelincıı: 

ben, bu hükmü hatırliyacağım !., dedi_ 
ğini unutma. Bu mas'kara nazariye, an
cak çapkınların. edepsizlerin taraftar 
~lacakları bir ıeydir. Hakikatte ise "A. 
1i hoca, Hoca Ali,, kadar manasız bir 
ukalalıktır. Çünkü ebediyete, ahrete 
inanmadan da insanı k fazilet ve na -
mus için.de yaşamak kuvvetini 'kcndin
cle bulur. Bu ya~ayış kuvetini, hüriyet, 

fsli\.mlar üç günde üç defa bozul. 
dular, fakat her dcfasrncla toparla
naral\: tekrar saldırdılar. Kuman
danları Halit biıı Velid burada bir 
~öl aslanı gibi harp ediyordu. Bir 
l!lincle dolrnr. kılıç kırmıştı. Yıldırım 
gibi, ordusunun her tarafına yetişi
yordu. 

Bu sırada l\fcdincllcn gelen bir at
lı halifenin öliim haberini getirdi. 

Ifalid bu haberi sakladı. 
Üçüncü gün koca Dizans ordusu 

korkunç bir bozgtına uğramış, impa
rator kendisini zor kurtarmıştı. 

Ömer böyle bir zafer haberi ara
sında halife olmuştu. 

Suriye ve Mısır hudutlarında za
ferler birihirini kornlnyordu. 

:)arktan da iyi haberlcı· geli}'ordu. 
Beyaz şah·arlı, uzun gömlekli, ke

fiyeli ve abalı çöl insanları Blzansıo 
ye hanın sara Iarına, bahcelerine, 
ıcngln şehirlerine sahip oluyorlardı. 
Bu zenginliğin beşle biri Mcdiueye 
taşınryor, hir iki sene önceye kadar 
l\Uçillc \'esade bir çiftçi kasabası o
lan bu yer pek ~abuk bUyUyor, süsle
niyor, zenginleşiyordu. 

Yazın son glinleriydi; güneş tepe
ye gelmek Uzereydl. 
. nır atlı Nccd yolundan Mcdiııeye 
doğru dörtnala ?'aklaşıyordu. 

Kcfiresinin uçlarını burnunun üs
tüne kadar kaldırmış, yUzUnUn yarı. 
dan çoğunu. boynunu ve ensesini ka
patmıştı. Atı da kendisi de ter için
deydi. Tozlar bu terlere bulanmış, A
deta her ikisini de balçıkla sıvamış
tı. 

Sağlı sollu, tarlalar ve sebze bah. 
celeri uzayıp gidiyor, hunların öte
sinde beriısindc küme küme hurma. a
ğaçları, yeşil şemsiyeleri andırıyor
lardı. 

çok değildi. Çünkü hudutlardan Me
dlneye gelerek halka dağıtıl nn mal
lar onlara yetiyordu. 

Bir sUrU yarı çıplak çocuk onu se
vinç haykırışları lle karşıladılar. Bi
ri sordu: 

- SeltımAleyktim, ne haber? Ga
nimet nereden? 

.Atlı onlara seltımdan başka cevap 

kUçük pencerelerinden şarkı 'e ud 
sesleri geliyordu. 

Bu Emevilerden Osmanın eviydi. 
Daha ötede Avam oğlu ZUbeyrln beş 
katlı evi bUtun .Medino damlannrn 
UstUnde bir kule gibi yükseliyordu. 

Atlı biraz daha ötedeki kUçUk bir 
evin önUnde birdenbire atının diz
ginlerini çekti. Şaha kalkar gibi yap
tı; soluk soluğa durdu. 

Evin kapısı açıktı. On iki yaşların
da bir çocuk koşarak atı tuttu. 

- Selfımli !leyk. EmirillmUmfnin 
burada mı? 

Diye soran athya: 
-AleykUmtisselAm: babam lçerdc. 
Dedi. 
Postacı kaprdan girince kendisini 

kiiçlik bir avluda buldu: burası dört 
köşeliydi ve çepçene dört odası var
dı. 

Birinci odadan gene bir kadın gö
riindU. Bir zare bUrUnmüştU. Yti
zUnün yarısı, göğ"sU açık gömleği ve 
bol şah·arı görünmüyordu. SUıgi.ln 

yUzU, lri kara gfüleri fnsanrn bakış
la rınt çekiyordu. Fakat postacı göz
lerini yarıdan çok kapayarak elleri
ni göğstlne göturdü ve baş eğdi; 

- SelAmUaleyk. Ya Seyyedetina! 
- Ve aieykUmtısselA.m! 
Bu kadın halife ömcrin kızı ,.e 

peygamberin dul karısı Hafse idi. 
Adamın sormasına vakit bırakma

dan karş1dakt kapısı :ıçık odayı gös
terdi: 

- EmUrUlmtimlnin oradadır! 
Postacı sola döndü'; dosdoğru yll

rUdi.1. Eşikten geçti. Yerdeki hası
rın Ustünde bir adam dir. ç1ikUp otur
muştu. Önlindc ktiçUk bir rahle var
dı. Orada ceylan derisi Ustilne yazıl
mış olan bir kitab:ı eğilmiş, okuyor
du. 

Bu kitap, hA.life Ebubekir tarafın
dan top1anmış olan mushaftı. BütUn 
dUnyada beoUı bir tane daha yoktu. 
Vaktile Sumer TUrklcrlnln ctvi yazı
sından alınmış olan bir c;eştt alfabe 
ile yazılmıştı. 

Elll yaşlarındaki halifenin başın
da bir takke, sırtında bir aba nırdr. 
Ahanm önli atıktı. Buradan, Öme
rln topuklarına kadar inen gömleği 

yan adam işte hu adamdı. 
Bu adam lti eğer o bUyllk impd 

torlar değil, en kllçUk uşakları 
görmllş olsalar su<lnka Yerecek o 
lnrdı . 

Postacr, halifeye bir adım l 
durdu. Ellnrini göğsllndc çaılrazl 
rak baş eğdi Ye ytiksck sesle st 
verdi: 

- Selc1nıilaley EmirlilınUminl~ 

rahmetullalıU lıerekfıte ... 
Halife Ömcrln sert bakışları 1 

dakika daha satırlar Uz~rinde y 
dll. Sonra başını yarnşça ka!d 
Dudaklarının kımlldanışından lt 
kendine bir şeyler okuduğu ht 
bl"lli oluyordu. Onları da ~abuk~ 

di. 
Cevap verdi: 
- Ye aleykümiisselArn ! EhJcli 

Seblen ! Nereden geliyorsun? 
- Iraktan! 
- Mtiseıına da Halltten Ye Cc 

oğlu Ebu Ablcledcıı geri kalmaz. 
gi sava:ıı kazandı? ... 

Asker koynundan çıkardıf;ı bit 
ri paı·çnsını u?.attı: 

- Bu tnP.ktubu Terdi. 
Ömer onu aldı. Merakla açtı 

kumağa haşladı. 

Okudul;:ç;ı kaşları !;atılıyor, ç 
lerl ı::ıkılıror ,.e yUzUnü bir tasa> 
lıyordu. 

naşını kaldırınca askeri bnştıı 
yağa kadar sUzdU: 

- Peki! 

Sonra seslendi: 

- Ila!se! 

- Lebbeyk! l 
- Yolcuya su T'E' yiyecek ver! 
Asker kapının önUnde ibakır 

J'lK.teıı UUh.U lt.J '>UJ ..... ..... >.._ ...... r J .. 

yıkadı. Ta'ıtadan hlr tepsi içinde 
tiri len kızarmış eli bUyUk bir işti 
yemeğe başladı. 

Bu sırada Ömer dışarı çıktı. 
Öğle namazı mescitte her zarn• 

ı;ilıi büyük bir lrnlabahkla ın11116 

(Devamı vaf) 

vermedi. Boiuk ve dolambaclı so _:~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

kakıardan, kerpıc ve tuğtadan yapıı- '°' Bugün S A K A H \' A sinemasında • 
mış basık evler arasınclan ayni hızla S AA D ET O U R ~. G l B OY Ü K Ş E H 1 R 
geçti. 

Şurada Uç kndın yUn eğiriyorlar
dı. 

ötede bir ihtiyar bir koyunu bo. 
ğazlıyordu. 

Taştan yapılmış bUyUk bir evin 

müsavat ve karde1lik inanışlarında bul 
mak mümkündür. 

Rakitin, heyecanlandığı için .daha 
çok söyliyecekti. Fakat, bir §ey hatır. 
larmş gibi ansızın lafını kesti. Ters bir 
gülüşle: 

- Hadi, artık yeter ... Ama, sen ni
çin glilüyorsun? Yoksa beni aptal bir 

düztaban yerine mi koyuyorsun? 
- Hayır, ne münasebet? .. Böyle bir 

~ey aklımdan bile geçmedi... Bilakis 
sen, zekisin ... Sebepsiz gülmü' olaca
ğım. Bırakalım bunlarr ... Yalnız bu ka 
dar ateşlenmenin sebebini ben, Kate -
rin ivanovnaya tutkunluğunda buluyo 
rum ... Bundan epey zamandır, ıüphc
leniyordum. işte İvanı bunun için sev_ 
miyor, onu kıskanıyorsun. 

- Katerinin parasma tamah ettiğimi 
de söyle ... Hadi hadi sıkılma, i~i bu ker
teye kadar götür. 

- Hayır, seni incitmek istemiyo
rum. 

- Olabilir ... Fakat seni de İvam .da 
şeytan alsın!.. ikiniz de Kat.erin İva_ 
novnanın ne sevimsiz olduğunu bir 
türlü anlamıyorsunuz. Onu sevmek i
çin, nasıl bir sebep var? .. İvan, her ta
rafta bana sövüp sayıyor. Ben de ona 
mevlid okuyacak değilim ya!.. 

- ivanın senin hakkında ne iyi, ne 
fena bir tek söz söylediğini hiç işitme_ 
dim. 

- Öyle mi sanıyorsun?.. Daha ev-

Patinaj Kraliçe.ii Louise Rainer _ Spenceı 
Sonia Hennie ve Don Anıeche Tracy _ Victor Varconi 
tarafından Fransızca sezlU nefis tarafından Fransızca sözlü n"k, 

ve parlak bir film. his ve heyecan filmi 
ilaveten: YENi PARAMUNT JURNAL 

• Bugü:' saat 1 ve 2,30 tenzilatlı matine 

velki gün Katerin 1vanovnanın evinde 
benim hakkımda ağız dolusu konuştu. 
ğunu duydum. Bunlar meydanda du -
rurken, kimin kimi kıskandığını artık 

siz kendiniz düşilnünüı:. Demiş ki, e • 
ğer bir gün başpapas olmaktan vaı:ge. 
çersem yakın bir istikbalde Petersbur -
ga giderek orada bir gazeteye intisap 

eder ve mühim tenkitler yazarak ıöh. 
rctimi etrafa yayarım. On sene içinde 
de mecmuayı satın alır ve zengin olu
rum, hülyasında imişim. 

Kendini gülmekten alıkoyamıyan A· 
liyoş:ı: 

- Bütün bunlar, belki tıpatıp ger. 
çekleşir ! 

Dedi. 

- Sen de mi, sen de mi alaya başla
dın Aleksi? .. 

- Yok canım, şan ediyorum ... Hoş 
gör. Fakat bütün bunları sana kim ye. 
ti§ tirdi? 

- Dimitri söyledi... Hem bana de· 
ğil Gruşinikaya... İstemiyerek dinle
dim. Çünkü odadan bir kapı ile ayrılan 
mutfakta idim ve ağabeyin orada iken 
çık·p gidemeı:dim. 

- Haa .. Evet bu kaJ:lırun sen:n ak. 
raban olduğunu unutmuştum. 

Raki tin kıp'kırmrzı: 

- Akrabam .. Bu kaltak benim ak
rabam ha!... diye haykırdı; sen ~ıl.!ır. 
dın mı? 

- Akraban değil mi? .. Böyle de 
lerini işitmiştim. 

- Nerede, kimden? .. Ah siz yok 
siz, Karamazoflar, eski, asil bir ail' 
cukları gibi mağrur tavırlar abrsı 
Ama olsun, ki babanız, başkala 
masalarında dalkavukluk ve soytaf. 

papasının oğluyum ... Fakat bu, si:ıl 

eder ... Evet sizin yanınızda adi bir 
ni tahkir etmek hakkını vermez .. 
nim de kendime göre bir şerefirn 
Aleksi Fiyodoriç, ben, umumi bir 
nm akrabası olamam. 

"Rakitin,. i, hiddetten kan boğ• 
gibiydi. 

Kıpkırmızı kesilen Aliyoşa ~ 

- Affet kardeşim dedi, ben, o 
senin dediğin tarT..da bir mahluk o 
ğuna asla inanmamıştım. Ben, san' 
lerde dolaşanı söyledim. Sen de 
aranızda hiç bir mesele bulunmad1 

anlatmıştın. Oraya sık sık gittiğiıı' 

biliyoruz. Bu kadından bu derece 
ret ettiğini nasıl kestirebilirdim. ı1 
hakikaten o zavallı, bu kadar ha1' 
layık mıdır? 

- Oraya sık sık gidersem, t>ıP 
elbette bence bir sebebi var; heO'J 
mc ne? .. Akrabalık meselesine gel' 
sen düşün, ki ağabeyin, yahut ~ 
onu ailenizin i~ine sokmak ilzcre 

(DcvalJll 
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TarUeaiadea Balkan Hlrhlı tçla ayd .. 
otua tlll'Uf dQfWGr. t'oat• bıruııoe ıır. 
mtju ıerlen aıu retmlf befer kuru' 
aammedlUr. 

4hnne llaJdıaı bfldlreD mektup .,, 
telsraf QcnUal, ebuoe pansınıa poata 
._,. b8nlı8 ile 70ııamı Qcretıat iderı 

lteocJt aaertae ıabr. 
Tlrltl,,.nln 1111 poela mırhrlndı 

•UHUN"a oban• fldlılır. 

Adrt1 cklttllrme Gereli U kuruıtur 

iLAN OCRETl.EHI 

Ticaret Ulnlarınıo ıantlm • satırı 
sondan itibaren alAn aa:vfalarında 40, h: 
aayfalarda 60 kuruı; dördüncü sayfa. 
da ı, •ktncl •• Oçüncilde 2, birincide 
4, baf}llc yanı keımece 5 liradır. 

l\OJtlk, çok devamla. klltell. renkli 
tılo •erenlere aJn ayrı tndımıeler ya
pılır. Rema- llAnlaran aantim • aatırı :su 
kuruştur. 

Ticari mahlİltflt olmıylfr, kürülı 
tldnlat 

Bir defa 30, iki deraııı :;o. Ot defa"' 
15. dörl defHı 75 n on defa111 100 ltu
rutlur. Oç aylak lllın verenlerm bır de· 
faı11 bedavadır. Dört satırı ıeçen tlAn
ların fazla satırları beş kuruşlan heaep 
edılır. 
lllımll kuponu 11tllrınlttı kl1ri1A 

lldn tarlftıl yüıdt 25 lndlrtıır. 
KURllN hem doArudan doAruya ken. 

dl idare yerlnıfe, hem ~nkara cadde!lin-ı 
de Va kıt Yurtlu eltınrt11 K ~l\IAl.EDUll'\ 
IREN llAn büro'lu elı) le ılAn kıhul eder 

(Ri1ronun t•lt/on11 70.USJ 

LiMANDA 

e - KURUN S BIRtNCIKANUN ltal 

Atatürk inkılap Müzesi 
Müzeye önderin elyazlları~a ait kıymetli vesikalar konuldu.. 

\ Beyazıtta yeniden tesit edilmekte o. 

Et.ket meseles·ı lan lnkıllp mu.inin blltün hazırlık-' 1 lan tamamlanmıştır. Mil7.enin Türk 

Ticaret Odasının Hazırlaclıiı 
Rapor BuPnlerde Vekalete 

Gönderilecek 

inkılAbına ait değerli eserleri ihtiva et. 
mest için ica.p eden bUtllt\ nokeanlar ta. 
mamla:ımış gibidir. 

)lüzede Büyük önder Atatürke ait 
kıama yeniden Atanm bir askeri ve iki 
ıivil elbise11ile el yazılarına ait kıy • 
meUi vesikalar ilave edilmiştir. 

Numune dersleri 
Öğretmenlere Muhtelif 
MeYzularda Verilecek 
Dersler Hazırlanıyor 

Kültür DirektörlüfU her yıl yapmak. 
ta olduğu ve iki yıldaaberi de muvaf
fakıyetle neticelenen mesleki konferans 
lara bu yıl da devam edecektir. 

Bu yıl mesleki konfera.:ıslardart ziya. 
dae öğretmenlerin ders hususundaki 
bilgilerini çoğaltmak için ntimune ders. 
leri tertibine karar verilmi§tir. 

ilkokullarda tana 
numara 11 

Bu Hususta Vekaletçe 
Tetkiklere Batlandı 

1 lkokullarda numara şekil orta o. 
kullarda tatbik edllen numara şelcll 
ııe bttsbUUln ters bir vaziyettedir. t!lc 
okullarda tam numara beş olarak 'ite· 
rllmektedir. 

Talebeye verilen numara kA.ğıttla -
rına rakam konulmayıp bu numara. 
ların derecelerine göre: peldJI. tyi. 
orta. zayıf ,.e fena )'azıJmaktadır. 

Kttltttr Bakanlığı bu okullarda di. 
ğer orta tedrtıat mtıeueseJerlndeki 
10 numara kabultı için tetkikler yap· 
maktadır. 

o-

Ayakkabılara pazarlıklız satıı ka • 
nunu mucibl:ıce konulacak etiketler et. 
rafında Oda tarafmdan hazırlanan ra
por ikmal edilmiştir. Bu raporda ayak 
kabılann evsafım gösteren etiketlerin 
ne tarzda ve ne şekilde olması lazun 
geldiği hakkında da etraflı malU.mat 
verilmekte, ayakka.bıcılarm bu husus. 
ta.ki mUtalealan da ilave edilmektedir. 
Rapor. bu hafta içerisinde tktısat Ve. 
kllettne gönderilecektir. 

Bundan başka Dolmabahc;ede Bil • 
yUk Ölüyü ziyaret içi 1 kurulan Kata. 
falkm etrafındaki alb me~ale de cu • 
mart.esi gUnU müzeye getirilmiştir. MU 
ze birkaç gUne kadar tamamile tanzim 
edilmiı bulunacaktır. Bu hususta bir program tıazrrhya · 

rak önümüzdeki ay iı:inde derslere baş Şehrimiz Namına Gi<lecek 
laftacaktır. Heyet Seçileli 

Diğer tarafta:ı pazarbkıız eaue ka
nununun maksada uygun bir §ekilde 
tatbik edilip edilmediği hakkında şeb. 
rimlzde tet)dklerde bulunmak ilzıere İç 
Ticaret umum mtidtırtı Mtlmtaz Rekin 
ıehİimlse ~eal beklenmektedir. U. 
mum mtıdllrlln geçen defa oldulu Cibl 
bu defa da Ticaret odasına yeni karar· 
namelerle pazarlıksız eatıp tAbl olma. 
11 lhlm gelen esnafı davet ederek 1. 
ıa.hat vermesi muhtemeldir. 

--o---

SiK! YETLEll: ... 
Su 10 kuruş 

Dun sabahki sis 
Bu Yüzden Limanda Bazı 

Kazalar Oldu 
~ okuyacumuz 1uıror: Dtt~ gece sabaha karşı Umantmııı 
.. Vaparlarda vakU,le flte auları kesif bir sts tabakası kaplamıştı. 

7,1 •arata •tılı1ordu. Şimdi bet ka. Bu ;ytlıdın Karade.~h se;yrlsefer ta· 
rUfA inmif. Blbette 1erlnde bir hare- maml1le durmu,. ilaat sabah 9.5 ka· 
b'td,iı. Fakat .ınemalarda bAl& bir dar gerek Şlrkfıtl Hayriye cerekse 
fite au 10 kuruta satılıJor. Bir lbtl. Akay vapurları ve hususi motör v~ 

Vakıflar idaresine 400.000 yaç maddeli olan su1un bö)'le Ud mlı kayıklar çalı9amamıştır. Karada da 
Lira Avana il fi)'Mla aatılmaaı dolru mudur? otomobil, tramvay ve otobüsler 

Vakıflar umum mUdUrtüjlnb va. Herhalde bu IAllal'd&n fada bir Tersi bir arall'k uuu faaliyet etmişlerdir 

l ahnmamaktadır. AJAkadar mall:am • kd paralar mUdUrltll11D• temn re e- Denlı&d•, ıla yldnden k0pr11 gö. 
dllmekte olan par~arının falılerl ıe- lann bu pbl fablf llptları flddetle sUnde iki motör oarpışm19 ile de e· 

da 1 ....... ı ceuJ•ndırmalan IAmmdlr. Film eer ne ıonun a mmaa... o maanıa 'H heml1etıt l>lr haıar olmamıttır. 

Arın ı 6 nden sonra Ankarw top
ta.nacak olan bllyttk ziraat kontnsl· 
ııe .-r1mtı namına iştirak ed"'9k 
lle)"e\ler Mttlmiftlr. Bu heyeUer ö • 
atmbclnl !lafta sonlarına dolru ba 
reket edeceklerdir. • 

ATMca, tanınmış bir kısım ziraat: 
çtıerlmlz de kongreye husuıt eurette 
i1Jtlrake tarar vermişlerdir. Şehrimiz· 

zeytin mahıullert:vte bunlarclan latllı reden bairJTanıktar, het lnlraf için 
BUGON KALKACAK v APURLAR eal edilen ıeytln yallarının malt ee. flkAreU akıllarma ptlrmJrebillrler. Bun-1>.atka Haliçte de bir motör 

(Suı • 1 Mudanyaya), (Marakaz. s.t5 ne ıılhayetlne kadar tedricen eatılma :Fakat mnele köldbadea balledllmlt bir .uam. çarpışm19tır. MotörUn 

den gidecek heyetler lçeralnde lıtau. 
bulun en. tanınmış çiftlik saJ;ıiplerl 

ziraat ve ticaret odasından bazı mum 
taz zevat da vardır. Kongreye huıu· 
at tekilde iştirak edecek zevat ara. 
sında kongre riyasetine ferllmek U 
zer eser hazırlamış ola!Üaı' da bu • 
lunmaktadır. Kongrenin allkalı ola. 
cafına ve çok mtısbet neUceler eldt 
ediJecetıne muhakkak nazarlle ba· 
k1lmaktadır. 

Bina binaen b·" paralar elde edlllnce- olmabcbr • ., a4ı M~. San4aı da Uzun Ö· Bandırmaya), kalkacaktır. " ~ 
ye kadar geçen mUddet ıarfnıda bUd mv adm attttr. Q&tpltmada Bir P-QCUk zeh·ırlandt 

-on---

GELECEK VAPURLAR .............. - ...... ,,. ......... •••4aJ.a..i.• w-... ~"'ar deni· .. d6tttl· y. 

~'ltiTJ:~~ı1ııf~!N--'IMftftl[ii~~c;e~~~:çlj;;,d•;~~'Ql;;:a~n~b~a~z~ı~m;a~ı~ra;f~i;r;;:~~~~;;.:;:.;;:;~:::;:::....~--;;,l!'i~._~"'~....u'iıjili!~~~-~ıjıı1_!19!'t'-.ııı'Bllll~ll'iiıfiD ~ .... llaıncliy• 
deli aTua.,."" cai'ller ....... ıalid.&Jetlat 4tafie.ilökUlenlerl tut yarıı:ıda altı yqlarmdakl çoeulu Ntt. ('llankaz • 22,15 Bandırmadan). (Kemal • 

8 Kanblgadan), (Saadet • 8 Ayvalıktan), 
(Dumlupınar • ıt,30 Mersinden) geltcek• 
Ur. 

DtlNKO HAVA 

Y94llk&y meteoroloji istasyonundan alınan 

malı1mata ıöre; han )"Urdun bütlln böl8e

lerfnde kapalı ve yağışlı geçmiJ. rilzglrlar 
mlltahavvll ol rak orta kuvvette esmiştir. 

Dilıı htanbulda hava az bulutlu geçmif, rü:s 
dr sakin blttıııtır. Saat U de -hava ııkleU 
757.t milimetre idi. Suhunet en yüksek g6· 
nefte 41,7 gölgede 15,2 ve en dilşQk 5.9 
ıantigrad kaydetlilmifttr. 

Babıali caddesi asfalt oluyor 
BelocUJelli:ı 500 ıru.ur bin liraya l· 

hale ettiği asfalt yollar arasmda İltan. 
1la1 1e111tlnde tnp edllecü Yollardan 
Blbdlt caddeelnlıı lneuma mllteabhlt 

tarafmdan ba§l•nmlfbr. Yaya ~dl ., 
nmJ&rm kenarlarma Burdur tqlarr ko 
ıaulclviu gibi ufalt mmt:ıt teokl lede-°* kırma tapı da dlStenmeıdııe bat • 
ıumnpır. 

Kaemıtfh Evkafm açtıfı Itımı ba 
ealarmdan lldmln bafla,nmuı tol he

* ıJetloelea'N'!'lftlr. Bum. ntmen. ..... --~. 
YoD&n:t. 'npsmı 4suhte eden mllte. 

alllalt mub'Ve!ulne g&ıe. bir 8lllede 

ltO bin Jlraht yol - etmeli taah. 
lılt etmlttJr. Beledi,. elettra ha· 
,.._, telefon gibi ısebekelertn bal • 
ı,nmamuı ,aztıııdeıı yollan mUte • 
a\alde amanmda teslim edllmecUjin· 
len lntaat fa.all)ıetl gecikmfftlr. M:a. 
-.afth mlteabhit. bu yollan muay. 
,. -m1nm'1a ı:ı.a ederek yeni bfr 
teeNnıra Jmkl.ıı bıralmuyacaktır. 

na mecburl7et h&ıtl oımaktadı... mattan kurtarm11larilır. min olduiu halde, civarda Sadeddin 

Bu cUmledeD olarak &38 malt 71b Sil 1Uıtınden Ankara treni de he· isminde bir bakkalın dlikklnma cit. 
btıtça kanununun f netı maddesiyle men bot olarak hareket etmt9Ur. mittir. 
200.000 Ura1a kadar kıta vadeli a • lehirde son yirmi dört aut ilarfında Bayan Hamdiye ö~beri almakla 
T&U Te cari heaaplar açılmuına lzln tMbit ..SU- abıta vukuatnml uym metgUI bulunduğu bir atracı. Nermin 
vertımle lH de lhtl:raca klfl selmlye· 24 tür. Bu wkuatm 7 ai yaralama, 5 l Tütün Sahtı Çok iyi bir kötecfe duran çaydanlıkta w ot-
cetı anlqıldılındaıı hUk6met bir muhtelif hırsızlık, 3 U kumar, 2 haka. Gidiyor duiu zamıile ajmna alarak içmietir. 
kanun proJeıl huırlırarak Mecllşe ret. 3 dövmek. 1 ya:ıgnı bqlangıcı, 3 Şebrlmlıdekl alüadarlara ıeten 
verml•tlr. Bu prQjeye göre avans mtk te muhtelif vakadır. Nermin. bunu lçtikte:ı sonra le. 

y maJQmata nazaran, Bgede ttttUn ea · h'..:l aWmi "-"--i .._ 
darı fOO bin Urava cıkarılmaktadrr. Failler yakalanarak haklarmda ka. "~ enme gUD.-"' ş, .,.yan , tıfları çok hararetli bir tekilde de • H dl d d h"' ıt b .. 

nunt takibata başlanmıştır. Bu vakala· Tam etmektedir. am ye e er ey po se a,vurma .. --uo-

Balmumu piyasası 
Balm~u piyaaası açılml§tır. Alıcı

lar mahdut oldufundan balmumlan • 
ı:ım ftyatlarmda ka~ IBf&P hiç bir 
deflıiklik yoktur. lbracata henüz b&§. 
lanmamqtır. amunia beraber Bulga. 
rlstandan bilhusa kiliselerde kullanıl. 
mak tlW'e talepler vaki olmaktadır. 

Halan balmumlarmm kilosu 72 - 75 
kurq araamda satılmaktadır. 

-"-
11 vapur daha ppllıyor 
Denizb&ıık ile Svan Bunter A Vir· 

ham Rlahardlon tngWs bahri fnoaat 
ftrinuı arum4a anl•flll& hud. ol. 
m1Jltm'. Bu &in& ct&t tane Mersin 
tipi. yec!1 tane de Barta tipi olmak 
bn 11 vapv ,apacütır. 

2800 benlr k1metinde va 1500 
tonluk Ken1n tlpl vapUrlannc1aıı bL 
rlDclll dolma •1 IODl'a, 2800 beygfı' 

nn en mUhitnlerini sırasile qafıya ya. mecburiyetinde kalmııtır. 
zıyoruz: .• TUttın pfyaeası açılalıdaııberl 20 Yapılan ilk tahk.lkatta cıaydanlık. 

mJJyon tııo ttttun eatilmı,tır. MUte · ta ud k tik mahl.11.ıu bul 4 •• .ı;.. 
• KadıköyUnde oturan . .& ıi "'·tin, ar. ı Ol " un ...... 

f'"A ...., mllyon kilo tutun t!atılmıştır. MUs • "--bit edil · uk tedavi aıtm 
kadaşı Fahriyi yıkanmak ll.rıere Kurba· t.ea mış, çoc ı 

tahsil eltnde kalan on milyon kilo. 1 ki be be ...ıı ... ı t•-w.a 
ğalıdereye sokmut, Fahri yıkanırken, amma a ra r, c;a,.UO&Uı ı.aaı •u-

nun ~u hafta lçeninde ıatılmağa baş ta il te biti f i ld '"-Ali Çetin. Fahrinin elbiselerini ve i .. :.. yµn ma.m e • c.: n myana. 
~ lanacatı kuvveUe umuluyor. ~ .. d ril ı-- ıı:-- örtıl. de bulunan iki lira parasını çalarak kaç neye eve• e meauu:: .......ull g 

m11tır. mtletllr . 

• Oıkildarda oturan Hüsne admda Tü.rk - Yugoslav Afyonlan Et narkı ipka edn•1 
biri Bayan Hayrfyeye alt Göztepedeki Afyon ıatı' •• Satl,baalt.t ı,ıerl Belediye İktisat mildürlilğtt so1' 
köşke girmiş, köşkün mUhtelif tarafla. etrafıırda mUzakerelerde bulunmak u.manlarda yaptığı tahkikat netice· 
nndan 18 kilo kUJ'IUD çalmlftlr. Oıere ;yakında Yugoılavyadan şebrf· sinde et fiyatlarını değiıtirmeğe IU. 

• Gazlıçepıede 11 numarada oturan 
Angiltki, evvelki akşam evl:ıde oturur· 
ken kapı vurulmuş, bir mllddettenherf 
dargın, bulunduğu kocası Toma eve ~
mek latemlotfr. Angelikl, kapıyı ~ma. 
DU§. fakat Toma kapıyı kırarak içeri 
glnnif. eski kanamı kolundan yakalı· 
)'arak merdivenden qağıya at:mıttır. 
Dlltme neticesinde kadm muhtelif yer. 
lerlnden yaralanmlfbr. 

mtıe bir. -heyetin plecett lıaber ve· zum görmemiıtir. Kinunuevvel ıir. 
rUmektedtr. meaine rağmen havalar aojumi.dJtm· 

He,etle burada allkadar makam. dan hayvan mUnaka?Atı tabi! halt:ıde 
devam etmektedir. lar mOzatereıerde bulunacak, afyon 

kontrol tetkllltına reni kanun proje- Havalar kışladıktan sonra fiyatlar 
lerl tekllf edllmeıl kararlqtınlacak· bfru ytlkselecektfr. Bunun için de bir 
tır. ay daha vakit vardır . 

HergUn bir flkra 

. Mari Luiz'in bir söze 
kuvvetinde 800 toalut Bartm tlpl va. • Şoför Raif in idaresindeki 2800 nu. 
par1um 1*lllclal de l8kls ay sonra maralı otomobil QbaUden Fenere gi. 
telUm. tdlltllktlr. Blrlnclyl takiben derken yolda kareıama çıkan s yq1a. 
diler vapurlar lklfer, fltet ay ar& ile rmda Nihat adında bir çocuğa çarpa. 

teelfm olunacaktıl". rak ayajı:ıı knınıttır. Napolron Bolla~ Anutu17a lmperatorunun damadı idi. Bb 
1*111..._,t. tekiz tııctuz tlrmut • Galata.da Rıhtım cadde$inde Ge- ıran Avast1117adan feaa haberler alınca kapn babamla biddet.ıend 

t.ekllf Jalllllll. yukarda lam! yazılı ylkll kahvede Ki.mil ve Karabet aim. ve kart9lıla: 
oJaa fbıma bunlardan en elverftlial da lkf kişinin kumar oynadıktan, Kl. - Baban çok avanaktır •• dedi. 
rMJaUlttlf. mil isimli birisinin giklyetl üzerine a:ı· tınperatOrlçe IJi trarumca bilmedltl için 61&Yan&k.. llellmflllaln 

11 ftpm' DeaJzbenka ı milyon 800 Jqılm11tır. Klmtı. yUz Ura kaybettllL m&nasuu anla,........._ Orada hazır bulunan "eldllerden blrlae IOl' 

bin sterline mal oJac&ktır. Bu para ?n.. Dl iddia etmietlr. Yapdan. arqtırmada da. Vekil W tal'afı da skendh'memek için: 
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Yurtsever Şair 

Namık 
Kemal 

Ölümünün Ellinci Y ıldönümü 
Her Tarafta Anıldı 

Büyük yurtsever şair Namık Kema

lin, iki Birincikanun Cuma günü ölü

münün 50 inci yıl dönümiydi. Büyük 

şairin andacrru anmak ve onun memle 

kete bilgi bakımından yaptığı değerli 

başarıları bir kere daha söylemek mak. 

sadiyle Cuma günü yurdun her yanda 

okullarda, halkevlerinde ve Üniversite 
dediğimiz yüksek okulda, radyoda kıcn 

faranslar verilmiştir. 

Konferanslarda hayatı anlatılmış ve 
şiirleri okunmuştur. 

Namık Kemalin kim olduğunu öğret 

menleriniz .Ue derslerde anlatmışlar

dır. Bu değerli bilginin hayatına ait 

yazıları hem tarih hem de okuma kitap 
lanruzda rastlayacaksınız. 

Namık Kemal, 1840 yılın.da Tekir
dağrnda doğmuştur. Babası müneccim 

başı MU'Stafa Asım adında biriydi. Ço
cukluğunu 'büyük babası Abdüllatif 

Paşanın yanında Karsta ve Sofyada 
geçirmiştir. 

17 yaımda iken 1stanbula gelmiş, ve 
ibret tilrlü işlerle meşgul olmuştur. 

Daha sonra Şinasi ile arkadaş olmuş 

onun (Tasviri Efkar) gazetesine yazı 
yazmağa başlamıştır. 

Bundan sonra Genç Türkler cemiye. 

tine girmiş, Londra.da !bulunduğu za. 

man Ziya Paşa ile birlikte Hürriyet ga
zetesi çıkarmıştır. 

!stanbula dönünce gazetenin 

başyazıcıst olmuştur. Bundan sonra Va
tan yahut Silistre adlx bir tiyatro piyesi 
yazmıştır. 

Bu eser tiyatroda oynandığı vakit 

çok beğenilmiş, herkes Namık Kemali 

böyle bir eser vücuda getirdiği için al

kışlamıştır. Fakat bundan pek ziyade 
korkan padişah onu Kıbris adasına sür 

mÜJ ve Mağasa kalesine hapsetmiştir. 

Fakat padişah değişince tekrar !stan 
bula gelmiş ve bun.dan sonra Sakızada. 

sına mutasarrıf olmuş ve crada 1888 
yılında iki Birincikanunda ölmüştür. 

S e bze ler 
Ne kurumla bakıyorsun, 

Mor patlıcan mor patlıcan 
Rengin ateş, yakıyorsun, 
Yürekleri havuç slıltan. 

Pırasayla lahnalar, 
Biri çomak biri toptur. 
Turllpları bilya yapar. 
lspanakları, oynar durıır. 

A.ULUKUT 

Hayat bilgileri : 
..., --,, zwwwaz ,,_, ,_, --

Pazar yerinde bir gezinti.. 
Ahş veriş eııasd vapıhyor, bu 
mevsin~de sal dan başhca yiye
cek ve giyecek şeyler nelerdir? 

Ayhan pazar geıinde neler gördü· ? 
----·-··· ......................... . 

Siz bu 
resimde 

neler görü
yorsunuz? 

=-····------------

- Dört tane bir çeyrek, bir kilo yir. 
mi kuruş, bir kilo yirmi .• Tarih materyalleri · 

~ 

O YUN 
Kedi ile fare 

Bu Çok Eğlenceli Oyunu 
Biliyor musunuz?. 

Bu oyunu oynamak için arkadaşınız. 

la geniş ve açık olan bir :-laru seçiniz. 

Oyuna başlamadan önce, bir tarafa ya 1 
bir sandalye, ya bir direk, veya çocuk

ların, arkasına geçip sa~lanabileceği fa~ 
herhangi bir şeyi koyunuz. Bazan ağaç ~··S 
da bu vazifeyi g~rebilir. Bu ağacın 10 - ~r · 
15 metre açıklıgında bir çizgi çizilir. 

Oyun oynayacak çocuklardan bir tane an 
si kedi olur ve sandalyenin arkasına ol 

saklanır. Diğer çocukların hepsi de fa- B"' 
redir. Onlar çizginin arkasında durur. l! 
Jar. "Fareler,, diye işaret verdiğimiz, faş 
fare olan çocuklar, hep birden kedinin k, 
saklr olduğu yere doğru giderler. San. İr .;) 

dalyeye ve ağaca fareyi taklit ederek rt: 
dokunurlar. Kedi istediği zaman eaklı ta~ 
olduğu yerden çıkarak, fareleri çizgiye likl 

kadar kovalar. Çizgiye girme.den yaka.. G 
!anan fareler kedi vavrusu ~lt'trlıi+':' ltü• 
çük kedi ile beraber ağacın ark'asına 

saklanırlar. Sonra kedile birlikte fare- [oll 
Ier yaklaştığı vakit de tutmak üzere ko ~ak 
valarlar. Oyun böylece bir fare kalın-e a: 
caya kadar devam eder. En sona kalan bnı 
fare, oyun , başt~n tekrar edildiği vakit Ja 
kedi clur. ra 

Sonbahar artık bitiyor. Kış mevsimi 
de giriyordu. Öğretmen, ogün sınıfını 
pazar yerine götürecekti. Küçük Ay
han pazar yerini birkaç .defa daha gör_ 
müş, fakat annesiyle ve ablasiyle yapı
lan bu gezi onu lazım geldiği kadar 
bilgilendirmemişti. Öğretmenle yapa
cağı bu yeni geziyi merakla bekliyordu. 
Nihayet bir Çarşamba günü öğretmen 

sınıfa ge19i : 

" - Edirnenin peyniri 120, Edirne. 
nin peyniri 120 ... 

- Dört limon bir çeyrek.. Sulu li
mon, taze limon .• 

l .z .daha ötede y~ş ve kuru yemişler 
satılıyor. 

- Ayva yar ayva. 10 kuruşa ayva .. 

Son kazılarda bulunan 
yeni eserler 

- HaY.di çocuklar, dedi. Hazırlam. 
nız, ~mdi okulun en yakınınde bulunan 
bir pazar yerini görmiye gideceğiz. 

Bütün sınıf sevinçle çalkalandı .. Çan 
talar sıralara kondu. öğreniciler yanla. 
rına yalnız küçük bir .defterle birer ka
lem aldılar. öyle ya, pazarda gördük
leri önemli şeyleri 'bir kenara yazmak 
lazım .. lleride hem ifade dersinde, hem 
de hayat derslerinde bu küçük notları~ 
onlara büyük faydalan olacaktı. 

Hep beraber yola çıkıldı .. Onlar bir 
öğrenicinin yolda ne biçimde yürümesi 
lazımgeldiğini biliyorlardr. Büyük ge. 
niş caddelerden geçtikten sonra karşı. 
dan pazar yeri gözükmiye başladı. 

Çocuklar merakla bakıyorlardı. Pa
zar önüne geldikleri vakit öğretmen 
kendilerine; 

' ' - Çocuklar, dedi. Sakın birbiriniz 
den ayrılmayın. Toplu olarak yürü_ 
yün .. ,, 

Pc;zar.da ilk gördükleri yer sebzele
rin satıldığı yerdi. Burada mevsimin 
bütün sebzeleri bulunuyordu. Bir yan_ 
da yavaş yavaş azalmıya ba§layan kır
mızı tomates, turşuluk yeşil tomates, 
kereviz, Iahna, pırasa, havuç, fasulye, 
diğer yanda da kuru sebzeler göze çar
pıyordu. Satıcılar alıcılara mallarının 

de~erlerini anlatıycrlardı. 

Ayhan satıcıların böyle bağm§lannı 
hayretle dinlyiordu. Onlar yüksek ses
le söyleniyorlar.:lı: 

" - Kamışlı pıras:ıaa .. tri başlı la
hana ... Hani ya taze kereviz •• 

Biraz ileride: 

- Nar var, nar. Muşmula var. 
Ellerinde sepetler, çantalar bulunan 

yaşlı anneler, genç ihtiyar, herkes öte
beri satın alıyor. 

Bir satıcı ihtiyar bir kadına .sesleni
yor: 

" - Bayan bir tane eline al, beyen. 
mezsen para istemem. 

Ayhan bu sözleri büyük bir dikkatle 
dinliyordu. 

O srrada yanına yaklaşan öğretmeneJ 

sordu: f 
- öğretmen, dedi. Pazarda satıcılar. ~ 

dan başka da demin gördüm, polisler def 
var. Halkın arasında dclaşryorlar. Bun
ların burada işi ne? 

öğretmen cevap verdi: 
Birçok satıcılar fena mallan iyi diye 

alrcrya vermek isterler. Bazıları da bir 
şeyin değerinden fazla para isterler .. 
Polisin bütün bu alışv~riş anlaşmamaz
lıklarmı düzelttiğinden başka daha ö • 
nemli bir ödevi daha vardır ki o da, pa. 
zara alış veriş etmek üzere gelenlerin 
hırsızlar tarafından para ve eşyalarının 
çalınmamasına dikkat ederler. 

Çünkü hırsızlar halkın böyle alışve
rişle dalgın bulunduğu sıraları kollaya
rak onların gerek parasını ve gerekse 
eşyalarını çalmağa uğraşırlar. Polis on
ları yakalar, halkı korur. .. 

Pazarda neler yoktu? .. Bütün yiye. 
cek maddelerinden başka, giyecek ku. 
maşlar. tavuk, hindi, kaz gibi kümes 
hayvanları, köylerden tereyağı, yumur 
ta satmak iizere gelen 1(öylüleri o bun
ların hepsini gördü. 

Küçük defterine pazarda gönlükleri
ni kısa cümlelerle yaz.dr .. 

F ransada Luvar müzesine konan bu 
eserler çok değerlidir 

Şimdiye kadar size bu sütnnlaı Jn: 
tüı-ıü tarih çağlaıında me 1 niyete h .z_ 
nıct etmiş olan eski Türklere ait biL 
giler vermiştik. Bu bilgılcr Orta As.. 
ya yaylasın hı. ) nı ılan n kazılardan 
çıkarılan es rl ı ı 1 olmuı:;tur. 

Bu gün l )İr ı k\ irl c ya-j 
§amış olan Asur \: c Romalı! rl Mı -

ı:-ıı 1ılara ait Fransada LU\'ar mUzesin 
de bulunan yeni eserlerin resimleri 
veriyoruz. 
Yukarıda gördüğünüz ilk biiyük r 

sim Asuri1crc aittir. Aşa:':ıdaki ı:ıa 

ko. e !eki resim Roma lmperatorla 
rından Ogüstc, sol tarafta.ki resim d 
Mısırlılara aittir. 
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Sp o r 
DUn yapılan ilk moçlarındo 

Süleymaniye T opkapıya yenildi 
Galatasaray lstanbulsporu 1- 5, 
Vefa da Hilali 1 - 2 kazandı Uc§ikta§ _ Fere karşı1a§masnid.an 'bir ~arüniiş ve marlan evvel ür da kika1ı7: tctıek7•u/ anı •• 

eşiktaş Feneri rnağlüp etti 
Bcşikta§: Mehmet Ali - Hüsnü, 

Faruk - Rifat, Osman, Feyzi - Ha_ 
yati, Hakkı, Sabri, Şeref, Fuat. 

ci dakikadan sonra siyah beyazlıların 

bilhassasoldan yaptıkları hücumların 

daha tesirli olduğıı görüldü. 
Büyük Şefimiz Kemal Atatürkün ö. 

lümü üzerine Uç haftada:ıberi memle
ketimizin her tarafında olduğu gibi ls. 
tanbulda da yapılmıyan bütün spor ha 
eketleri ve futbol lik maçları:ıa. be. 

den terbiyesi umum müdürlüğünün ver 
iniği bir emir mucibince dün memlcke-
1in her tarafındaki gibi şehrimizin dört 
:.tadında birden başlandı. Her maç
tla.:ı evvcl Ulu Kurtarıcımızın ruhuna 

Urmeten her takım üçer dakika hür. 
~et vaziyetinde durdu. Bu cümleden o

ız. ~ak Galatasaraylılar, Göğüslerinin 
ız:. 

ya lkU n<el 
k- o ~· Kialatagençler O - Davutp aşa 

~gı [ Süleymaniye stadında yapılan ikinci 
gaç küme maçlarının birincisi Galatagenç-
0 ·~er ile - Davutpaşa arasında idi. l ki 
lir. lararın semereli oyunile bldul{c:a heye. 
ne ~nlı geçti ve bu miisabaka neticede 
ına ~olsüz olarak beraberlikle bitti. 

fa- Beylerbeyi 1 - Davutpaşa J 
r. l!ti.ıci maçta Beylerbeyi ile Davut. 
iz, ~şa kar§ılaştı. İlk devrenin ortaları:ı
in C\'\ clfı. Da vutprujalılar, aka binde de 

an. ~) lcı beyliler karşılıklı birer gol çı. 

k lar.:i .. l .. r. 
re h:.-ı.!i kısımda iki taraf ta vaziyeti bo. 
. klı tamaJığından müsabaka 1-1 beraber. 
ıye liklc bitti. 

ka. Galagençler 4 - Altınordu 4 
~~ Gunun uçnncu maçı karşılıklı atılan 
are- ıollerle bir hayli heyecanlı oldu. Müsa-

ko akanın başlarında iki sayı kay~e~e~ 
et bir gol yiyen Galatagençler bırı:Jcı 

lın- ~evreyi galip olarak bitirdi. lkinci kı. 
1":11 'nnda. sayı adedini dörde çıkaran Ga.. 
kıt ~tagençlerc karşı Altmordular da üç 

tayı kaydederek, maçı beraberlikle ni
~ayetlendirdilcr. 

Ortaköy 2 - Eyüp 2 
Süleymaniye stadının son maçını Or
~köyle Eyüp takımları yaptılar. Oyun 
lok seri oldu. Birinci kısımda Eyüp bir 
tol attı.lkincide Ortaköylüler üstüste i 
U sayı kaydettilerse de bu galip vazi
teti sonu:ın. kadar idame ettiremedi • 
br. Eyüp Ortaköyle beraberliği temi. 
le muvaffak oldu. 

'nadoluhisar 2 Karagümrük 1 
Taksim stadında yapılan yegane i-

-ıinci küme maçı Karagümrüğün üs. 
llıılüğü ile geçti. Fakat fırsatlardan 
ha iyi istifade eden Anadoluhisarlı. 

bu müsabakayı bire karşı iki gol-
~ kazandılar. 

Anadolu l - Feneryılmaz 1 
Şeref stadında oynanan tek iki:ıci 

t\iıne maçı da Şazi Tezcanm hakemli. 
ti ile yapıldı. Bu maçın ilk devresi A. 
ladolunun galibiyetile bitmişti. İkinci 
le,•re:ie Feneryılmazlılar bir sayı çıka
tarak maçı beraberlikle bitirdiler. 

sol tarafında beyaz bir daire içinde G. 
S. harfleri bulunan siyah krepsatenden 
birer gömlek giymişlerdi. 

Sarı - }{ırmızılıların giydikleri göm 
leğin üstündeki klüp isminin ilk harf. 
leri olan G. S. :ıin altında Büyük Kur. 
tarıcımız Atatürkün ölüm tarihi olan 

saat tam ü~te evvela Fenerliler, sonra 
sonra da Beşiktaşlılar taraftarlarının al 
kışları arasında sahaya çıktılar. 

Kıymetli hakemlerimizden Adnan A
kının idaresinde yapılan bu müsabaka
da tarafeyn takımlan şu şekilde dizildi: 

Fener: Hüsamettin - Yaşar, Le
bip - Reşat, Angelidis, Esat - Saim, 
Ali Rıza, Fikret, Şaban, Orhan. 

Mütemadiyen soldan tazelenen bu 
akınlarda Yaşarı çok kolay atlatan Fu
at topu düzgün havalelerle ortaya gön_ 
deriyor, fakat sağ t,arafta Hakkının ge 

10-11-938 rakamları gözüküyordu.... ... 

Bu gömlekler oyundan sonra hem.~n .. i· 1 Organizatörlere verılen bir 1 
dare heyeti tarafından alınarak klubun 

Müsabaka iki tarafın da birbirini ko.. 
valayan seri akınlariyle başladı ve ikin- (Devamı 10 1mcuda) 

şeref müzesine konulmuştur. De r s .. . .. Galatasaray 5 -
Galatasaray: Fa::tl -Adnan, Lütfi- lstaııbulspor: Saim - Samilı, Fa • 

lstanbulspor 1 
Milli matem dolayısiyle üç haftadan. 

beri yapılmıyan lik maçlarına dün şehri 
mizin dört sahasında da başlandı. Gü. 
nün batta senin en mühim maçlarından 
birinin yapıldığı Şeref stadı beş bine 
yakın büyük bir seyirci kalabalığı· ile 
adeta dolmuştu. 

İkinci kümeden Feneryılmaz, Ana. 
dolu ve gençler takımlar turnuvasına 
hazırlanan ve BeşiKtaşm 3 _ 1 galebe
siyle nihayetlenen Vefa - Beşiktaş 

gen~ takımları karşılaşmasından sonra 

llilsanıcttiııin kurlarış7.armaan biri 

Dün Şeref Stadında oynanan Fe
nerbahçe • Beşiktaş maçına giden 
binlerce merakh stadın önüne geldL 
ği zaman hiç te münasebeti olmıyan 
bir fiyat fazlalığı ile karşılaşınca şa· 
şırıp kaldılar. Beşiktaş idarecileri 
bu maçın hususiyeti dolayısiyle tri
bünü 7 5, duhuliyeyi de 50 kuruşa 

çıkarmışlardı. Bu fazlalık karşısında 
haklı olarak isyan eden halk, kişenin 
ve tramvay güzergahının ilstünde 
küme küme toplanarak tesbit 
edilen fiyatle içeriye girmek istiyen
lere mani olmuşlar, tezahürat yap. 
mışlar ve kişelere hücum ederek 
camlan kırmak derecesine kadar 
protestolarını teşdit etmişlerdir. 

Bu vaziyeti önleyemiyen Beşiktaş 
idarecileri bilmecburiye fiyatlcri ma. 
kul haddine indirerek halkın galeya
nını teskin etmişlerdir. 

Dün bu hadise cımasında stadın ka 
pı ve ki§elcrinin önü mahşeri bir 
manzara arzediyordu. 

Bazı maçlann ehemmiyetini suüs
timal eden organizatörlere çok güzel 
bir ders olan bu hareketi biz - hiç 
beğenmemekle beraber - organiza-

ı Ehrcm, Bedii, l'ılusa _ Sabri, Süleyman, ruk - Enis, Ali, Tarı1• - l(adri, na1tri, 
Salim, Eşfak, Bulend. Orhan, R;dvan. Nejat. 

Hakem: Necdet Gezen (Karagümrük) 
Yukarda da söylediğimiz gibi G. S. lendi. Bu arada bir kaç gol fırsatı sa. 

lıler siyah gömleklerile sahaya çıktılar. n kırmızı muhacimleri:ıin acele ve be. 
Oyuna lstanbulsporlular başladı. Bu ceriksizlikleri yüzünden h :der edildi. 

Oyun devam ettikçe takımlarını genç maçta sarı kırmızılılar kaptanları Ncc 
detten mahrumdular. 

Haf hattında kırılan sarı siyah akı. 

nı Galatasaray muhacimlerinin lstan 
bulspor kalesini ziyaretleri ile ne~ke I 

elemanlarla takviye etmiş bulunan ls-
tanbulsporlular Galatasaray kalcsıni 

s1k sık ziyarete başladılar ve İstanbul. 
spor sol açığı Kadri, 8 inci dakikada ta. 
kımının ilk golünü yaptı. Top santradı 
Topu kapan sarı k1rmızılılar ge:'lç snğ 
açıkları Sabri vasıtasile lstanbulspor 
kalesi önünde belirdiler, Bu arnda kor
ner direği yanından ortaladığı t opu ::'ıi 

leyman kafa ile ağlara talüı. Hayr t ! 
Süleymanın topun gerisinde olmasına 

rağmen hakem ona ofsayd veriyor . 
Bunda:ı sonra oyun mütevazin .. Ga. 

latasaraylılar beraberliği kurtarmağa 
çalışırken,, 1staııbulspor1u1a.r da ttnlibi. 
yeti kaçırmamak için uğraşıyorlar. Bu 
arada. Ali ile Eşfakı. hakem, sert ha. 
reketlerinden dolayı sahadan eıkardı. 

Haftayım 1-0 lstanbulsporun galibiye 
ti ile bitti. 

1K1Nct DEVRE 

1 
törlere bundan sonra bu gibi hare. 
ke.tl~ri yaptırmıyacağım umarak se. 
vınıycTuz . 

• •••••••••••• Hak7'1, Yaşarı a§nı.ağa ça1ı.Jıyor ... -=--~----------------~~ ;.._ __________________ =--~----::------

~av ır.aff ede re u er arası rnı <§1 a 

İkinci devreye başlandığı zaman Ga. 
latasaraylıların muhakkak surette ga. 
liJ.> çıkmak istedikleri belli. Seri bir a
kınla İstanbulspor kalesine ine:ı Gala. 
tasaraylı Bülend avut çizgisi üzerinden 
çevirdiği topla karşısındaki müdafileri 
atlatarak çok güzel bir şutla takımının 
beraberlik sayısını yaptı. Müdafileri 
arasında yorgunluk başgösterdi. Nite. 
kim bunun akabinde Salim ikinci golü 
yaptr. Artık sarı kırmızılılar tama.mile 
hakim. Salimde:ı güzel bir pas alan Bü 
lend üçüncü golü yaptı. Bu arada Sü
leymanın. Sabrinin ve Salimin isabetli 
şutlnrı güzel oynayan ve biraz kendisi. 

...... ~ - c:wwws,_., ,_.,, ~ _._..., 3-2 - ~ 

Şişli T. Y. Y. K. yi 2 - 4 yendi 
Galatagençlerle Arnavutköy berabere kaldılar 

Gayri federe klUpler arasındaki 
şamplyoıılul<: maçlarına dUn sabah 
Taksim stndyomunda oldtıkça bUyUk 
bir kalabalık önUnde devam edildi. 
llk olarak Şişli T. Y. Y. K. (B) takım 
ları karşılaştılar ye Şişli bir golle m li 
sabakayı kazandı. 

Galataspor - Arnavutköy 
Sahayı lrnplıyan kesif sis yUzUnden 

hususi surette çarpışan bu taı~ımlar 
nıacı m Utevazin cereyan etti. 

!~inci kısmın başında Arnavutköy 
bir penaltı kazandı ise de atılan şUt 

Galatnspor lrnledsi aYmalının yerinde 
mUdalıalesiylrı defedildi. Maç da böy· 

lece golsUz olaral>: berabere bitti. sonra oyun mUtevazin bir şekil aldı. 

S. l" T y y K Karşılıklı kaçan birçok fırsattan son .. ış ı - . • • . 
GUnUn mUhim maçı Şişli ile T. Y. rn 20 nci dakikada sağdan yapılan 

Y. K. arasında yapıldı. Adnan Akının (Devamı 10 uncuda) J (Dcııamı 10 ımcuda) 
hakem1iğlyle oynanan m Usab:.knyn 
takımlar şu kadrolarile iştirak etti· 
ler: 

Şişli: Armcnak - Ylnstardl, Alber -
Agop, Pançef, Arşevir. Hraç, Suldur, 
Vahap, .Nubar, Diran. 

T. Y. Y. K: Gris - Hristo, Pintov • 
Drago, lIUseyin, Jan - Marya, Pulye. 
nlclis, Tanaş, Pulyo, Venu. 

l\1Usab;ıka Şişlinin çok seri bir hU· 
cumlyle başladı. :Ve ilk dakikadan 

Vefa 2 -Hilal 1 
Vefa: Mıwa1ı1ıit- Vahit, Süleyman -ı liiUil: Suat - Cevdet, A1ci.f - G<Zlip, 

Orhan, Lutfi, Adnmı -1t!tt1ıte~em, Ilii.- Zeynel, M. Salim - Raııf, Mustafa, "/\·a.. 
SC1Jiıı, Sulhi, Mehmet. Recep. im, Ilakkı, ll1um .• 

Hakem: Tarık Özerengİn ( Sülüymaniye ) 
Kadıköy sahasında günün ilk maçıl da demarke bırakılan Muhteşem Vc!a 

Vefa ile Hilal arasında oynandı. Birb. hesabı:ıa ilk golü attı. Hakim oyna -
ci devrede Vefalılar hakimdiler., Fa- makta devam eden Hilal, buna M. Sa. 
kat gol atamadılar. Hiliı.lliler güzel bir lim vasıtasile cevap verdi. Fakat son 
rnUdnfaa ile her tehlikeyi savuşturdu. dakikalarda ga~Tete gelen Vefalılar, 
lar. Vefanın haf hattı bu de\Tede saha. yine Muhteşemin kafasile bir gol ata. 
ya hfı.kimdi. Her iki tarafın kaçırdığı rak maçı 2- 1 kazanmağa muvaf'iak 
fırsattan sonra birinci devre 0-0 bit· oldular. 
ti. Her iki takım da vasat bir oyun oy-

lkinei devreye çok sıkı başhyan Hi. nadılar. Daha 3anslı olan Vefalılar i. 
HH. Vefa kalesini çembere aldıysa da kinci de\Tedc yakaladıkları fırsatlar • 
forvetlerinin ağır davranması bir kaç dan istifade etmesini bilerek bu maç -
golün kaçmasına sebep oldu. Bu sıra. tan galip çıktılar. 

T op~apı 1 - Süleymaniye O 
Siileymaniye: Muvaffak. Ruhi, Mas. Topkapı: Abdülkadir - Semih, Sa-

tayan - İbrahim, Orhan, İbrahim - bahattin - Besim, Tahsin, Emi:ı -
Rauf, Nedret. Daniş, Hraç, Diran. Ziya, Salahattin, Kamil, Yunus. Hamit. 

Hakem : Halit Galip Ezgü (Hilal ) 
Kadıköy stadının bu ikinci maçın.. sıkı bir şutu Süleymaniye kalesinin dı. 

da Süleymaniyeliler hakimiyeti ele rckleri kurtardı ve birinci devre Sü -
alarak Topkapılıları sıkı~tırmağa baş. leymar,iyenin kaçırdığı fmmtlarla 0-0 
ladılar. Kaçan bir kaç kornerden son· bera'tere bitti. 
ra s=ığ açıkları da muhakkak bir gol lkinci devrede: Topkapırun bir kae 
fırsatını avuta attı. Topkapılılann tek akını Süleymaniyenin güzel oynıya.."l 

tük yaptıkların akınların birisi:ıde çok (Devamı 10 ncv a fada 
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BaŞvekilimiz mat
buatın fahri reisi 
CelAI Bayar dün Basın Kurumunda 
gazetecilerle hasbıhalde bulundu, akşam 

Ankaraya döndu 
Şehrimizde bulunan Başvekil B. 

CelAI Bayar, dlln saat on beşte Istık. 
lAI caddesindeki "İstanbul Basın Ku 
rumu., nu teşri! ederek İstanbul ga
zetecilerinin ltendisl şerefine tertip 
t!ltlğl çay ziyafetinde bulunmuşlar. 

t.lır. 

Yeni lstanbul Valisi ve belediye re. 
isi B. LCıtfi Kırdar da beraberinde 
olarak Kurumu teşrif etmişlerdi. 

Elllyl müteC'avlz, başmuharrir, mu 
harrlr, gazute .ıhibl, muhabir ve mu. 
tercim arasında. bir saatten fazla ka. 
larak samimiyetle hasblhal etmişler. 
dlr. 

B. CeHH Bayar ötedenberl, gazete· 
cilerl kendilerine çok yakın bulan ve 
dtinktl nüshamızda yazdığımız gibi, 
onları kendisinin "fahrt müfettişle -
rl,, saymak iltifatını gösterecek dere. 
cede nazik ve samlmt bir devlet ada. 
mıdır. 

DUn de, tstanbul gazetecileri ara· 
sına g'ellr gelmez, söylediği söz şu ol
du: 

"-Bayar hükiunetlnin, gazetcd • 
Jerden saklı bir ŞC)1 )'Oktur. f.stcdJ~ri. 
nlzl sorunuz?,. 

B. Celtll Bayar, Ebedt Şcfimlzln 

flnlyete Ycda. edişi anlarında, tarihin 
o bUyUk geçit devresinde, TUrk hal
kının duygularına tercüman olarak, 
gazetelerlratzin temiz ve mütesanit 
neşriyatından bUkClmetimizin bilhas
sa mütehassis oldugunu bildirdi. Oa. 
zeteciler, bunun her şeyden evvel bir 
mllll ideal vazifesi olduğunu tekrar 
ettiler. Ve BUyUk Atanın adı bir kere 
daha hUrmetle anıldı. 

Bundan sonra Cumhurrelsl tsmet 
fnönUnUn seyahati Uzerlnde konuşul. 
du. 

Başvekil: 

"- Evet. de.dl. Reisicumhurumuz 
Kastamonu ve lncboluya gidecekler
dir. BaTa müsait olursa oradAn Zon· 
guldağa gcç<'cck 'e sonra An.karaya 
dönecektlrler.,. 

"-Bir gazete sizin de refakat ede. 
eeğinlzl yazıyordu?,, ! 

"'- Hayır. Böyle bir emlrlcrinl al. 
mai\ım.,, 

DUnkU basblhal esnasında CelA.l 
Bayar, yeni Valf ve Belediye Reisi 
nl lstanbul gazetecUerine şu yolda 
tavsiye etti: • 

"- Yeni Validen size flrlnllk te-
mennl ederim. Keza sizden de ona 
Bynı derecede mubabbetkArlık dile
rim. Gerçi Manisa rlIAyctlntlen a,ru.

1 
ması ora.(la hüzün u;yandırnuştır. Fa. 
kat Manisıula başlamış olan işler, 

Wç şüphe 7ok ki ikmal edilecektir. 
Açılmış hl,. çığır l'Rrdir • ., 

Baş,·ekilhnizle bundıın sonra Mat· 
buat mesleğine alt mevzular görl!şUl
dü. Her şeyden evvel Basın Kurumu. 
nun Başkanı D. Hakkı Tarık U::ı, llaş. 
veklllmlze Kurumun fahri relsllğlnl 4 

tekli! etti. Başvekil menınunlyetle 

kabul etmek nezaketini gösterdi. MU· 
teaklben, Basın Birliği kanununun 
tatbikatına dair hazırlıklara, bırakıl
mış olan noktadan tekrar başlıyarak 
devam edilmesini tavsiye etti. 

İntişar edecek, ve etmekte olan ga. 
zetelerin 6000 Ura teminat vermeleri 
meselelerinde bazı kolaylıklar göste. 
rileceğlnl vaat eyledi. lstanbul Basın 
Kurumu binasının meslekdaşlara ta
mamen elverişli blr hale getirilmesi 
için yardımda bulunulablleceğlnt söy 

lcdlkten sonra Başvekil, yeni Vall ve 
İstanbul gazetecileri birlikte çay içti. 
ler. 

Saat dördll on geçe Vali ve Beledi. 
ye Reisi B. Lfıtfl Kırdar ve hususi ka· 
lem müdUrU D. Baki Sedes ile birlik
te ayrılarak Perapalas oteline lnmı,. 
lerdlr. 

CelAl Bayar, dUn akıamld '7,10 
ekspreslle Ankaraya dönmUştUr. Ken 
dlsl istasyonda Vali ve Belediye 
Reisi B. L<ıtn Kırdar Jstanbul Ku • 
mandanı General Hallı Bı11kta7. Va 
il muavini B. HUc!al Karataban, ıa. 
bık Vali B. Muhittin tlstO.ndaf, 1&· 

bık Polis MUdUrU B. Sallb Kıtre. telı
rlmlzdekl sayla\"lar ve bUytık bir 
halk kalabalığı tarafından uğurlan • 
mıştır. 

Yeni Polis mUdUrU 
fatanbulun yeni polls mUdUrU B. Sad 
rl Aka, çarşamba sabahı şehrimize 

gelecektir. İstanbul Polis mUdUrU l -
kon Çorum vallllğine tertl eden B. 
Salih Kılıç, perşembe gUnU Ankara. 
ya oradan yeni vazifesi başına gide. 
cektlr. 

Almanyada müstem
leke davası 

(891 tarafı 1 incide) ı 
ea,, diye bağırmıştır. Polis nihayet te
zahüratc;ıları dağıtarak saat 12.15 de 
nizamı iadeye muvaffak olmuştur. 

ltalyan gazetelerinin mütaleala.rı 
Roma, 4: (A.A.) - İtalyan meclisi 

teza.hUratı hakkındaki Fransız gazete. 
!erinin makalelerine cevap veren mat. 
buat, İtalyanın hattı hareketini, 1935 
tarihU MUS80lini - La val anlaşmasının 
r.ecrf tedbirleri tatbik suretlle bu a:ı
lqmayı ihlal etmiş olan Fransanm ha. 
taaı yUzünden batıl ve gayrimevcut bu. 
lunmast delili ile izah etmektedir. 

Messajero gazetesinin gösterdiği di· 
ğer bir delil de Münib anlaomasmı, ar. 
tan inkl§af ve kudretlerile mütenasip 
bir vaziyet istiyen milletlerin yayılma. 
81 JUzumıında:ı doğan "yeni muvazene., 
ye doğru bir varıe noktası değil bir 
hareket noktası olarak göstermektedir. 
Diğer gazeteler, İtalyan tetahüratı -

nm yabancı memleketlerde evvelden ha 
zırlanmış gibi gösterilmesini protesto 
ediyorlar ve bilakis, Cia onun ttalyan 
milletinin bir zaman unutmadığı kanlı 
yaralarına temas ettiğini bildiriyorlar. 

Popolo di Roma: 
İtalyan milleti l\.orsikada İtalyan leh 

çe11i konu§ulduğunu, Tunusun kendisin 
den çalmc!rfmı ve Cibutini::ı ise Fransa 
için faydasız olduifıı halde İtalya için 
faydalı olabileceğini unutmamaktadrr, 

Londra. 4 (A.A.) -Prea .AslOCl&tl. 
on tarafından ortaya ablan yan res. 
mi bir tebliğ, Başvekil Bay Çember
layn ile hariciye nazın Lord Ha.lifak. 
sm Romayı ziyaretleri tarihinl:ı tesbit 
edilmiş olduğu wrih edilmektedir. Na 
Zlrlar 10 kanunusanide hareket edecek 
Ier. 11 ka.nunusanide Romada buluna • 
caklardır. Roma.dan 14 kanunusanide 
ayrılmak tasa.vvurunde.dırlar. 

Almmıytı da. muatem.leke #.!tiyeoek 

Kaset, 4 (A.A.) - Kaset milU !OSya
list birliği eefi Vei.nrlch, milll miistem 
leke cemiyetinL, bir toplantısında ez. 
cümle demi§tir ki: 

Führer bu yıl nasıl on milyon Al • 
ma.:ıı anayurda bağlanmışsa., münasip 
vakti gelince müstemleke meselesini de 
o suretle halledecektir. 

Haber Ycrildiğinc göre, 14 kA.nunu
evvelde burada mlistemleke meselesi L 
çin büyi.ik bir tezahür yapılacaktır. 

Roma, 4 (A.A.) - Havas: Arezzo. 
nun büyiık bir meydamna Korsika is. 
mi verilecektir. 

Tunıtsta1d tıa...'iyet 

Tunus, 4 (A.A.) - Bu sabah yapı· 
lan tezahUrat esnasında o:ı beş kiti tev 
kif edilmiştir. Bir kaç İtalyan mağaza. 
smın vitrinleri ve camları kmlmlflır. 
Şehirde saat l:S tenberl devriyeler ge7.. 
mektedir. İtalyan bafkonsolôılufu bi
:rıuı Uıin muhafazuı altmdadır. 

Valimiz don sabah 
geldi 

(Baı lnra/ı 1 incide) 
n, hem de lstanbul& dönecek vesaiti 
beklemek üzere Haydarpaoa polis ka
rakoluna girerek epey müddet orada 
oturdu. 

Köprüden kalkan vapur sa.at onda 
Kadıköyüne geldi. B. Lfltfi Kırdar 
kendisini kargıla.mağa ğelenlerin 
birer birer ellerini sıktı. Sabık Vall 
MuhltUn Üstündağ belediye ve vilA
yet erkAnını yeni valiye tanıttı. 

Doktor L~tfl Kırdar, k'arşılıyanla. 
rın hepsi lle tanıştıktan sonra iskele· 
ye selindi. Sis ha.IA. '.levam euiyordu. 
Yeni vallmiz için bir motör hazır • 
lanmış bulunmakta idi. B. LQtfi Kır
daı: 

- Hayır. dedi. Hep beraber vapur. 
la gideriz. 

Bir aralık Muhittin 'Osttındağ, vali 
konağınıu emrine Amade bulunduğu 
nu ı;öyledi. Yent Vali: 

- Ankaraya geldiğim vakit vazl • 
yetten haberim yoktu. tstanbula ta · 
yln edlJdiğtml Ankarada öğrendim. 

Çocuklar Mantsada .. Onun için vall 
konağına taşınmağa lt!zum yok .. On 
gUn kadar Parkotelde kalacağım. 1-
cap ederse Partinin bek!r odalarında 
da kalırım. 

Vapura blntıdill vakit Giresun say 
lavı ve Basın Kurumu BaDkanı Hak. 
kı Tank Us, BaşvektJtmlzin saat 2,6 
da Basın Kurumunu şereflendirece • 
tini, kendisinin de bu toplantıda bu· 
lunmasından matbuat erkA.nının bU. 
yUk tar sevinç duyacaklarını söyle • 
mlş, B. L6tfl Kırdar, yorgun olması· 
na rağmen daveti bUyUk bir nezaket
le kabul etmiştir. 

Vapur, köprüye yanaştığı vakit 
yeni valimiz, vilAyet otomobillne Mu. 
hlttln UstUndağ ile beraber binerek 
rerapalasa uğradılar. Başvekil Celft.1 
Bayar ile bir müddet görUştUler. Ce· 
lAl Bayar Muhittin UstUndağ ile dok· 
tor Lfltfl Kırdarı saat 1,5 da öğle ye.. 
meğlne davet etmiştir. 

B. Lfltf1 Kırdar, Muhittin Ustun. 
dal' ile beraber saat 11,5 da Perapa· 
lastan ayrılarak Parkoteıtne geldller. 
.Muhittin Üstündağ, burada yenl vali 
ye veda ederek ayrıldı. Doktor Lf\tfl 
Kırdar, Parkotelde keıı.dlslle görU -
oen gazetecilere şunları söylemiştir: 

''- BUyUk Şef İsmet lnönUnUn te
veccUh ve itimadına ve kıymetll Baş
bakan CelAl Bayarın yüksek itimat 
Ye teveccühlerine maz" ar olarak bu· 
raya geldim. Gerek devlet reisimiz 
gerek Cumhuriyet hUktlmetimlz, İs
tanbulun tarihi, coğrafi güzelliği nls. 
betinde güzelleşmesine ve hUsnfl ida
resine çok ehemmiyet vermektedir. 
ler. Bunun icin her tUrIU yardımı va
ad b111urmuşlardır. 

KUltUrlU ve çok ileri İstanbul hal
kının ve kı;rmetıi matbuatının bUyUk 
1ardımlarını göreceğimden eminim. 
bl teratt !cinde muvaffak olacağı • 
ma, tstanbula Jyl hizmetler edebllece· 
ilme tam kanaatim vardır. işe başlar 
ken İstanbul halkını hürmetle se
lAmladıfımı l(ktfen yazınız. Halkın 

her tUrlU dileklerini, arzularım, bll
basşa Parti tcşklHl.tımız '"nsıtasllc 

dinlemeğ'e Ye yapmnğa her zaman a.. 
madeylm . ., 

VaU Lutti Kırdar. lstanb•1l viIAyctl 
memurları arasında değişiklik o • 
lacağı haberleri hakkında demiştir 

ki: 
- Memqr arkadaşlar arasındıı de· 

lltlkllk mevzubahs değtldlr. Memur
ların hukuku, Cumhuriyet kanunla. 
rlle tanzim edllmlştır. Bilhassa vali 
muavini arkadaşım HUdal Karntaba 
nın değtşece~ne dair olan haberin 
katlyen aslı yoktur. 

MUHİTTİN USTONDAGIN VEDA 
MÜLAKATI 

Diler taraftan mumarrlrimlz, va
zifesini Ltktfl Kırdara devretmiş olan 
eskl vaU ve Belediye Rel.Bl Muhittin 
UstUndaldan bir veda mUlAkntı iste. 
mlş, ve eski vali şu beyanatta bulun. 
muştur: 

Balkan Anfanh Erkanı· 
harpleri toplanhsı 

Atina, 4 (A.A.) -Bqvekil Bay Me.. l lerim için de böyledir. Paktımu, böl-
taksaa, Balkan Antantı Genel kurınay ıemiz ııiyaai statüsünün aaraılmu i.. 
batkanlan ıerefine verdiği bir i>il• ~- tikran için eıı emin bir ıaranti teıkil 
yafetinde ıöz alarak, Elen bllkQmetl ve etmekt'Cdi .d9birliğimirin gittikçe daha 
Elen oı-duau namına kahraman müttefik tesirli olarak tebarüz ettiğini gönncklc 
orduların kıymetli mümcuillerini ıe· duydufum ve hepimizin duyduğwnıu 
limladıktan ve kendilerine en samimi memnuniyetten mülhem ıu bir kaç 9Ö· 

hoı geldinu temennilerinde bulunmak. zümU, Ekselansınızın Bul&ari•tanla 
tan duyduğu derin hazzı üadc etmiş, yaptığı ıon Selanik anlapasma olan i• 
dost ve müttefik asil Türk milletinin şaret ve telmihinizc iıtirak etmeden 
Büyük Şefi ve Balkan Antantının bat- tirmek istemiyorum. Ekselinaıı:uz tara 
hea mileuislerinden biri olan Atatür· fmdan Antant hük\1metlerl adına ma,_ 
kür. hatırasını taziz ettikten ao.nra de· tert-k koaı§umu.z Bulgariltanla akted!L 
miştir ki: mit olan bu pakt, General Papa.goa'ld al 

"Size gösterilen kabul a.U meımleket. çok nazik nutkuna cevap verdiğim 1 in 
lerlnlz hakkında Yunaniıtanm .zeval man da kaydından haU kalmadığım mr ~. 
bulmaz dostluğuna bir delildir. Burada aut bir htdisedir. Ayni nmanda enter• Ut •. 

huzurunuz bir semboldür ve dört mem. naıyonal vaziyetin de biıe öğretti c ış 
lekctln sıkı elbirliğinin ve Balkan ya.. huauslann tatbikine ıeçmit ve oldu Uy.d 
rımaCla21ında sulhUn sarsılmaz temeli o- gibi devam zaruretini de tebarib ettir r 
lan Antantımıza derin bağlılıklanru bir miıtim.,. 
)tere .daha teyit etmektedir. Bu içtima 
kimseye kar§ı bir tehdit tegkil etmiyor 
ve hiç bir mütecavi:: gayeye matuf de
ğildir. Fakat yalnız Balkan Antantının 
devamlı inkip.fı dolayaiyle vukubul.. 
maktadır. Sulh ve vifalan uU idealin. 
den ilham alan dört devlet kendileri. 
nin emniyetini birçok ııtırap ıörınilt 

milletlerinin saadetini temin gibi met· 
ru ~ir endişeye maliktirler ve komşula· 
riyle en iyi münasebetler idamcai cibi 
samimi bir arzu ile mütcharriktirler. 

Dört devlet, başkalannın mahna göz 
dikmeyi düştınmüyodar, fakat ayni 
zamanda kati hudutlan şerefli ellerinin 
kanı ile çizilmiş olan milU topraklanru 
muhafaza hususunca değişmez bir azim 
ve karar sahibidirler. Her vakitten zi. 

yade bugün, milli mildafaalannın dik • 
katli teşkilatı ohnak•ızın ve ordulan 
arasında a.da bir temas olmadan mileı. 
sir surette muhafua edilmlyecek olan 
ve ıeref ve haysiyete milıtenit bir ıulh 
iıtemekt~irler. Bizim birlilimh, bimn 
kuvvetimizdir. Balkan Antantı devlet· 
Jeriyle Bulgaristan arasında aerbeıtçe 

müzakere ve aktedilen &On Sclanik ya
kınlqmaıına matuf mesaimi.ıin meıut 
inkipfında katt bir merhale teşkil edi. 
yor. Umarım ki bu itilif bir uyuıma 
havası ihdas etmek ve aralannda de.. 
vam1ı bir teşriki mesai teıiı etmek ıu. 
retiyle Balkan milletlerinin o kadar 
hararetle arzu ettikleri yeni bir refah 
ve terakki devri açmaktadır.,. 

Başvekil Mctaksas, dört memleketin 
dev]et reislerinin ııhhatına, dört mil· 
letin refahına ve kahraman Türk, Ro· 
men ve Yugoslav ordularının ve ordu 
tcflerinin ıerefine kadehini kaldırmıg.. 

tır. 

B. Metaksasa Türkiye Genel Kur. 
may Baıkanı MarCfal Fevzi Çakmak 
cevap venniıtir. 

Mareşal P'eVki Çakmak. AtatürkUn 
hitırasınıp tuiıinden dclayı teıekkür 
ettikten ve Yunaniıtarun Türk mille. 
tini pek acı bir ıurette mUteellim eden 
mateme ittirak nişaneıi olarak TUrk 
topraklarına gönderdiği heyetin müm• 
taz ba§kanı B. Mctaksasla, Yunan Baş
vekilinin de çok manalı ifadelerle kay.,. 

dettiği gibi, Balkan Antantının başlıca 
müessislerinden biri olduğunu bildir
mit ve Kollegleri adına sözüne de
vam ederek demi~tir ki: 

''B. Ba§Yekil, aız bu Antantı erlgil
mesi güç bir belagatle tcait ettiniı. Bu 
Antantın memlekctlerimiz için oldu· 
ğu gibi bölgemizin bugün bir örnek 
vermekle övündüğli barıı, mUaalemet 
ve istikrar havasının tahakkuku için o.. 
lan faydalarını kaydettiniz. Buna bina. 
en ben yalnız güzel sözlerinize ittirak. 
le iktifa edeceğim. Si.dn de ıöylecliii
ni.z gibi, bu mevkut toplantılar hiçbir 
kimseye kargı bir tehdit değildir. Bu-

nunla beraber, bu toplantılar, her de
fasında ayni zamanda banıın da menf L 

atleri olan müıterek menfaatlerimize 
hiıınet eden teşriki meaaimld daha zi. 

Marepl kadehini, gerek kendi 
gerek kollegleri adına. Majeste Kral 
kinci Georges'un Naib Prtnsin, Ba§ 
Metaksasın adıhatlerine, kahraman 
len ordusunun kudretine ye bil 
Elen milletinin refahına kaldmmft:ır. 

Romanya 
Yahudi akmından korkuyor 

Blikreş, 4 (A.A.) - Universal 
Capital gazeteleri, Yahudilerin Ro 
yayı istila etmeleri tehlike1!1f karşı 
dıı. büyük bır endişe izhar etınıCAıL.QU.,. 

ler. ÇUnkU Yahudiler, memleket 
sadiyatma yüzde doksan nit'letinde 
kim olmağa :muvaffak olmuşlardır 
men:leket kültilrli:ıün h8.kimJ mu 

Gazel.eler, memleketin bu tehlike 
tmda boğWmuması için derhal 
k~ı harekete geçmek Iüzumuncİa. 
rar etmektedirler. 

Ruzvelt mUföm tiir nutuk 
söyliyecek 

Vqington, 4 (A.A.) -!yl haber 
makta olan mahaf ilde temin edildi 
ne göre Bay Ruzvelt, eima.lJ Karo 
üniversitesinde radyoda ısöyllye 

nutkunda. harici siyasete mUteallik 
him beyanatta bulunacaktır. Bu be 
nat, kendisinin Almanya., ltalya 
Fransadaki Amerikan sefirlerile 
mış olduğu görU~mclcrin netayiclnl 
lba edecektir. ( 

d .. 
Alman kltop serRlsl t 

Alına.n kitap ve mecmuaları -""ıırtflt 
dün saat 17 de Alman bqkonsoloeu 
rafından. Totonya salonlarmd& açı 
tır. Mera.sime bir çok tanmmıt ze 
iotirak etmto. sergi bUyUk bir alAka 
le gezilmiştir. ~ 

--0·-

F ransadaki grev ,. 
Normancli hareket edemedi ' 
Havr. 4 (A.A.) - Umum Transa 

lantik kumpanyasının sivil müıtah 
mini grev ilin etmlı olduklann.dan 
layı mutbak, kamara ilah .. gibi ıe 
leri müstabdemınindcn mahrum Jca 
(Normandi) tranaatlantiği diln ak 
aaat 14 te hareket edememi§tir. Bu 
hepten dolayı (Normandi) nin harek 
saatine tekabül etmek ilıere Pariı 
tahriki icabeden trenler tahrik edil 
mittir. 

Parla, 4 (A.A.) - Gre-v yiUUnd 
(Havr) limanında kalnut olan No · 
di tranaatlantığinin yolculan (Aq ~ 
tania) adındaki Amerika 
bindirilmi§ tir. 

--·n.n--

"- Şimdi nöbet değiştiren bir as· 
kerim. Vazifemi başka bir nöbetçiye yadc normallettirmektedlr. Enternaıyo 
terkederek tstlrabate çckillyorum. nal vaziyet bizim için Jıaymetli olan bu 
Hiç şUpbeslz ki her yent kuvvetin barıgın tesanüt ve teınki meuimiıin 
vereceği, yeni ·bir feyiz vardır. Çok himayesiyle ihtiyacı elmas ihtimalini 
aıtı, b-alt\k ve zekJ olan İstanbul hal· 1 gittikçe daha .ziyade rti.ı lSnUnde tut • 
kının bu yeni mesaiden dolan yenli maklığımuı icabettirdiil nlıbette bu 
)'eni umranlara mazhar olmasını te- toplantılar bana her cUn clalıa kıymetli 
menni ederim.,, c8riln0yor ve eminim kf 41ier 1r lleı· 

Valansiya, 4 (A.A.) - Bu aab 
26 Savoia tayyaresi liman ttzert 
200 bomba atmıştır. Birkaç ev yı 
mıg, 17 kişi ölmUştUr • 

Roma, ' (A.A.) - Gradisca vaP 
ru ispanyada yaralanan 418 !tal1 
lejyonerini hamtlen Napollye gel 
tfr. 
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Silivri ve Inegölde 
Atatürk ihtifali 

Slvasta akşpm kız 
san'al ok ulu 

Okul gelecek sene bir san' at enstitusu 
haline konacak arti, Belediye ve gençlik namına heyecanll nutuklar iradoJundu 

Silivri, (Husu.si) - Ebedi hayata in. 
eden Atatürk için lkincitepinin 

inci günü An'karada yapılan mera
ve ihtifal kazamızda da yapılmıı, 

tün gençler, mektepler ve halk töre. 
ittirak ederek büyük Ataya karp 
duldan derin hürmeti canlandmmf 

dır. Törene evvell Istiklil Marp ile 
anılmıJ, onu müteakip Parti namı. 

dava vekili Bay lamail ıu heyeçanJı 
... ıtıru IÖylemiıtir: "" 

S.1111 Vataadqlarl 
llep hatırlardadır ki ntam düPllllD 
ulan iatili •tmİf, Türk ordulara da

f'llllllbhmı, köylerde., buılaalarda taı faf 
blmun•ı, Türküa topraiı elin. 

abmmt. kara aünlerinden biri7cli. 
t Mayı1m1n 19 cuacfa, \Sam1UDcla 

flklıelia
0 

Tirkiia daiilimı on1u1anm u
hir arara toplaym, düımaa ordu. 
ntanclan ~atan. ılık " par 

ıdyuiyle fttam aydmlatan •• J11aL 
tehir, ..... .,. köylerini ,. ...... 

Sivas (Huıui). 
Şehrimiz vilayet 
bütçesinden ayrı• 

lan 51 >İn lıra tah. 
aisatla .nodern teı 
kilath bir Ataturk: 
ilkokuluna kavuı~ 

muıtu. Bu yıl da 
Kültür Bakanlığı 

tarafından ayrılan 

vo yetiıkin kadın. 
lanpıızm ev ve ce. 
miyet hayatının me 
todlannı öğrenme• 

sine yarayacak bir 
Akpm Kız Sanat 
okulu açılmııtır. 

Okul ıenç kız. 

lada tahsil çagına 
girmlı kadınlar i• 
çin iki ıubelidir. 

Okulun aç iması ıehrlmtiln baya 

ftnD O (Güneıin) afUI •ttiiW Bağda: Silltnide Atatürk baatü 6nlnde yapı1at1 Uıff/alden iki man:ara 
.-~-.ıırıe ne kadar acı du,..k, ailualr '16 ao'lda lnegiflde Atatürk bUsttü merarimden sonra çelenkler ara.mul.a 

n arasında alaka ile karııtanmııtır; v 
bugüne kadar 100 e yakın talebe okula 
kaydedilmiştir. Okul Direktörluğüne 

de Beyoilu Akıam Kız Sanat okulu ög. 
retmenlerinden Kadriye Şahin tayin e
dilerek gelmiı vazifesine batJamrıtır. 

TP ..... • 11 ve çı.lr,.kııır • .. 1: ... •• 11.r .. 

roker:n okulun ~ç iması i'Çin J?c; •er •. ı 

canlı alaka memlekete yeni bir sanat 
yuvası daha kuandırmııtır. Yine haber 
aldığıma göre gelecek yıl burası Kız 
Sınat EnıtitUsU haline getirilecektir. 

... kadar matem tutuk ucir. ~ ır-
atmdqlarl dün,.,.. .,m..hk •çan Te 1açacak Wr Türld1e Camlnariyetlai rarallnk nar. 

Ciaaa barlııiain h meı'um neticesin- mecl~" irfan" ttıılsamül metale la feyizleriai açba. Ne. Na. 

-ııup olma~ yabua O..un fttaa ai '" eWiyea payidar olacak Türk ımil Söylevleri müteakip Atatürk bliabü 

Manavgatta çallşmalar 
Manavgat bir z11net memn,ketl 

olmıya namzet 

IDilleti için ıdaima çarpan kalW, ~ let w pnçliiinin sünetidir. ettafuıda blr veda ıeçidi yapılmıı ve 
ıı-.-ıa1. llilma azim .,. iradesiydi. Gençlik namına IÖylenen hitabeyi halk sıcak gGzyaılan dökmliıtllr. 

4tuma ubri _,_.__ ........ n.. müteakip belediyeden Bay Eıref de çok 
•e millete ftdettiii ilh1di6ni heyecanlı IC>zlerle duyulan matemi fÖY 

clmhkt.n sonra ]"ürk milletine le üade etmiıtir : 
Manavgat, (Hususi) - Manavgat iabat etmektedir. 30 bin kiplik otdufu ·.-lifi· .. ;· tamtmıı n oma lmd •ultaa. Atatiiıts nlitı.n, ..,_ fttandaflar: 

Akdenizin emel ve tirin bir kasabam. tahmin edilen stıdyom, kilcmetrelerce 
~~~-""~~.-.-·;...tı111lell ...... ~.+....J.... - - . -- .... • ................ eaa teeill~ sörmete 

llydc fnbllde ncrlerdir. 

1 l'iiık Genci: 
Akftl " ftZiyetin çok namüsait 

__ __,.ti isinde olsan bile birinci vuifm 

İltilclilini, Tilrk Cumhuriyetini 
~11ııı1ı-• maWaza " müdafaa etmek. 

Muhta~ olduiun kudret,, damarla
~·-•-!· uil kanda men:attur.) 

.... sonra ela clemiıti ki: 
(Atatllr'kUn Cumhuriyetin 10 uncu 

··nilmil bayramındaki nutku okun.. 
ını••-- 10nrı ''Ne mutlu Türküm diye

denilmiıtir, 

çler Namma Verilen 
Söylev 1 

L ..:.:ıı& 
,1 

~ namına söylenen ı8zlerl mUte. 
ıençleı: nımma Bay Şerafettin 

ıu tıitabede bulunmuttur • 
.. ,. •e C"MDpmıiil Ata ..... .... 

aJnhinun oa llirinci ... ...... 
itte ,toplandıinnm ı• ....,....., 

--~- laure~ ebedi oJaa elemi. 
PAlllll'i teknırlıyona: 

• Aabrada. Wiyük .. tarihi öli-
1.izim sihi mateme büriiaen Witüa 

Ye PD'6iin İftirüİ71e ceaue ft 

~11111 ... ..:. meruimi yap1h7or. Vo IMa tö. 
Witün clevletler ıae,.t ft mm.. 

0

ni aöades•eli. llizim Ebedi Ata. 
--~ kendi .......... tlerinin de., takdir 

...... .. e1tecli ihtinmlamu, -
• hazurlanncla te1cnrı..- için 

..... ~ .. milletine .... ---- ittink 

..__._ ...... ~. 

.... ft 

tüaü ..,.... ........... ııninnet n balı '" JrlxHl yllsJerco )'Utttafm lftlra
kiyle yapıldı. Saat on birde Halkevinde 

sıra eıra uzanan 'rorOllar bqtanbqa 
ormanlarla kaphdır. MUnbit ovalarda 
her türlü hububat yeti ir. Yazın bol 
meltem rUzıarlan eser. Kı~ adeta bir 
bahar havası gibidir. 

Coğrafi balamdan, Manavıat yamun 
büyük bir kasabası olmağa pek milla
ittir. Akseki, Gündoğmuı ve Alanya b 
zalarmı Antalyaya bağlayan yol Ma • 
navgattan geçer. 4 kazanın ortumda 
bulunmak itibariyle ergeç bir orta mtk 
tebe kavupcap ıibi Alanyadaki aizr 
cezanın da Manıvıata nakli bir llzime. 
dir. 

fÜ)a'anlanmm .......... 1-ilılıiaam 
arzetme)'İ dütünn.. De :ruık ki iM. 
pn ölümünden duyduiumuz •• içimiz 
ele fimtek pDi ........... acı •• aÖZJal-. 
lari1le toplanıyoruz. Nud ac:11m,.Jud, 
....ı ........,..... ki eski laiküımdarla. 
na iduuizliii yüündea o lıildimdar 
Feritpap kabinoainin imm;iı o._. 
hu Sen lllllahed•i pnlumaa dit • 
malara taksim •bnİfı Wzi esir ....... 
....,, milli ftlhianm ölcffirmitti. 

Kabrama Atam; 
s.. Wzi lnartanlm, ,.rttaa di1"'91L 

lan attın, en IOlll'll ela ,.ı.na .u.n. 
kalan Hatayclaki ll'kdqlanmaa istik • 
Wlerini wrdİll. .......... ...,.... ü. 

yapılan tören ağızla söylenen iatı"kW 
Xarıiyle baılamq, onu takip eden Ba. 
yan Selmanm söylevi ve Uç dakikalık 

hürmet vakfeaiyle nihayet bulmuıtur. 

Saat on dörtte yapılan tören belediye 
bandosunun çaldıp latikW Marp ve 
Oopenin matem bıvaaiyle baıtamıı ve 
bunu öfretmen Asım Çoruhun, LQtfiye 
Atalayın, Rqıp Eaerin ve Niyazi Gün
ıCSrUn ıöylev ve tiirleri takip ederek 
andiçilmit. AtatllrkUn büstil önünden 
okullar, kurumlar ve haikm hürmet ve 
saygı ıeçidi baflamııtır. 

Sahil boyunca uzanan tepeler yaba. 
nl zeytin ıiaçlariyle aüılüdı.r. Vaktile 
bir zeytin pıemle'keti oldu 1 u anla1ılan 
Manavgat, §Uphesiz ki istikbalde de 
bir zeytin memleketi olacaktır. Bu ya. 
bani zeytinlerin ıalalu için göçebe hay
van sahiplerini iskan ederek toprağa 
bağlamak ve hemen hemen bot olan 
bu sahalara ıöçmen yerleıtirmek lbmı 
dır. 

Manavcat kaymabmı Ali Rı.ıa Xöa· 
tepen çahfkan, tecrübeli bir zattır. Gel 
dili cündenberi bilbaua yol ifinde bü.. 
yük bir faaliyeti cörWmüı bu euretle 
halk yol lllmıtnmdan kurtulmuftur. 

Bu huin ihtifil eanuın.daki sUkQnet 
ve vakarı ailımılır ve hıçkmklar ihW 

tünele ele Türk milletinin it* olduiu ediyordu. 

Manavgat çok zencin tarihi eserlere 
de maliktir. "Eıki Antalya , adiyle anı. 
lan ''Pamfilya,, harabeleri buralarda 
vaktiyle 3 milyon insanın yapdığını : 

Şinidi -bütün kua haDa çahfkan bir 
idare imirine malik olmaktan mütevel
lit sevinç içiııdedir. 

ı 
CD 
~ ,. 
CD 

-· .. 
aı 
1' 

• .. 
:J 

- KUBUNan kitap tekllade rom&D tefrlkuı -

LASTfK TnZL1' ADAV 

- Mevzubaha mesele etrafında tereddUde 
dllımele mahal yok aan1rım. 

Bu ıözlert ıö7ll7en Kllford Boaanket kaşla· 
rmı çatmııtı. 

Stanle7 Margeıton cevap verdi: 

- Hayır .. KUoUcUk bir tereddtıde bile mahal 

7ottur. Zira, ellmlzdeJd vaalkalar, bu genç kızın, 

Lord Boıard111 meıru kızı oldutunu labat etmek. 

tecUr. Bu mnnuebetle, onun mUlkUne de varla o

lacalt tablldlr. Zannederim ki Boeanket, sen de 
buna kanısın .•• 

Bu havadlıten, mOfterlm Slr Godfre7 Stan· 
tonun memnun olacatına eminim. 

Boaanket dl7e hitap edllen adam, kısaca: 

- Evet, evet, dedi. Yalnıı, azizim Margeı • 
ton, bu havadlı sır Oodferey nezdinde ne' kadar 

memnunl7et uyandıracakıa, Boıard şatosunda da 
o kadar asabiyete eebep olacaktır. Daha geçen 

gUn Borgard eatosundıydım. Ve fayanı ha7ret de. 
111 midir ki, Lord Bogard, btıttın ıervetinl, kendi 

alleıı1ıe hiç munaaebetl olmıran Vllram Keys a· 
drnda birine vasiyet etti. Vasiyetname göıUmUn ö
nUnde lmıalandı. 

- Vllram Kep mit Ben bu ismi bir 1•"4• • 

ş. G. 

LASTfK TirZL1' ADAlıf n 
Vl17am Keyı bir llhza durdu. Sonra: 

Hayır, dedi. ÇUnkll benim öyle bir harekete 
glrlşmekllğim yanlış anlaşılabilir. Yardım ettltım 

kimseler, kendilerine ihanet ettiğime hUlımeder

ler. HattA polls mUdUril Sir Malforya da geçenler
de "L&stlk yUzlU adamlann,, çetesini takip hu• 
susunda kendisine muavenet etmekllflmi lıtedltl 
zaman, aynı mazereti ileri aUrdtım • 

Mert Mortlmer bu sözlerden bir ıey anlama • 
mış gtbl Vllyam Ke11ln 7UzUne bakıyordu. VU -
ram Keys devam etti: 

- Bereket versin, ıon gUnlerde mezk6r o te-
nin hA.dis l ri azalmış gibidir. Be1kl de bltlyor • 

Cimi Stanton: 

- Hiç zann tmlyorum Mister Keys, dedi. 

Bu m tallaaını b lkl daha ileri g tUrecek, 
başka fikirler de llerl sUrecektl ama, o esnada 
kU 1ı bir UrUltU oldu .• Cimi gUrUltUnUn geldlll 
t r Ca d ndU. M rl Mortlmerln başı, oturd 

sandaly nln arka ına dU muştu. YUzti kir 
b mb yaz olmuıştu. Slr Godfrey Stantoa Mli.liııilli 

ııçrıyarak haykırdı: 

- Aman, galiba bayıldı! 

Vllyam Ke79 4e arata kalktı: 
- Ne uı tlachlf, 4117or 11. Zavallı tııllllM11'1•· · 
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Fener Beşiktaş yugoslavya rnektupfan : 

Belgrad'da yalancı bir 
doktor aranıyor 

SahtekAr, halkı nastl aldatarak para kazanmış 1 
Bugünlerde Belgrad doktorlarmm Ayni zamanda dOktor Lekasın tedavi 1 ken, öbür taraftan Ltibba odası da a. 

bir ecnebi nazarı dikkatini celbetmiş. ettiği hastalan arasında tanınmı§ zen- raştırmalar y~pıyordu. Her g~n yeni 
tir. ginler de vardı. Kend~i onlarla ahbap raporlar ve ihbarnameler gelıyordu. 

Bu ecnebi birkaç ay evvel bir Fransız olmu~tu. Bunlar uyeıinde töhreti büs.. Bunların hepsi yerli &ktorlardandı. 

pa'Saportuyla Belgrada gelmiş ve dok.. 
torlar aleminde büyük bir itibar kazan
mıştı. Kimsenin tanımadığı bir adam 
Belgrada yaz tatilini geçirmek için gel. 
mit, ve kendisini herkese dahiliye mü_ 

tchasaısı ve Barselona Üniversitesi pro 
fesörü diye tanıtmıştır. 

Bu adam kısa bir .zaman içinde Bel-

bütün artnu§, Belgrad ve civanmn en 
tanmmıt bir doktoru olmuştu. Herkes 
doktorun tedavisin.den çok memnundu, 
hatta son zamanlarda doktor Lekas 
Belgradın birkaç ileri gelen ve tarun
mıt ıi'malanru da tedavi ve muayene et 
mitti. 

Söylenditine göre Doktor Lekas 
gradın birçok hastalarına doktorluk et. bunlar üzerinde de fev'kalide bir intiba 
mit ve oradaki hekim ve doktorların bırakmııtır. 
saygılarını kazanmıştı. Adam Belgradın 
en kibar muhitine bile girmeğe muvaf
fak olmuştu; herkes ona, meşhur bir ec. 
nebi profesörü olduğu için, büyük bir 

Bu adam hutalamu namı muayene 
etmiş, onlara ne gibi tedavi yapmıştır, 
bunu ilk önce doktorlardan kimse bilmi 
yordu. Yalnız bilinen bir şey varsa, o 

aaygı ve hürmet gösteriyordu. 
da doktorun hasta sayısının günden gü 

Fakat aon zamanlarda Belgrad dok.. ne artması idi. 
torları bu "me§hur profesör,, .den fÜp- . 
he etmeğe başlamışlardı. Günün birinde Belgra.daki bir ecza.. 

Belgrad Etibba odası da bizzat bu a. ı hanede yerli bir doktorun tesadüfen 
damla al~kadar olmağa başlamıştı. A- doktor Lekaam bir reçetesi na.zarı dik
damın hakiki hüviyetini öğrenmek için katini celbetmiıtir. Bu reçeteyi bir hat.. 
polise müracaat etmişlerdi. Çünkü meç. ta getirmişti. Uzerinde yazılmış olan 
hul adam hakkında söylenenler ve şüp. muhtelif ilaçlar öyle bir mahiyettey.di 
heler günden güne büyüy.o'I"du. Bu de- ki, bir hastaya vermek katiyen caiz de.., 
dikodular ''meşhur doktor,, un yalnız ğildi. Bu doktorun söylediğine ıöre, re. 
profesör lakabı hakkındaki şüphe de _ çetedeki ilaçlar hastanın hastalığına hiç 
ğildi: ayni zamanda onun doktor oldu- bir tesir yapmıyacak bir vıu~yetteydi. 

iundan da şüphe ediliyordu. Bu doktor hemen Belgrad Etibba o~ 
Do'ktor Makberta Lekaı Belgrada dasına reçeteyi göndererek bir rapor 

tahminen üç aY. evvel gelmişti. Geldi. yazmı§, raporda bu doktorun kim oldu. 
tinden bir iki hafta sonra, şehirde meş.. ğu ve hastaları tedavi etmek salahiye. 
bur bir ecnebi doktıcc ve dahiliye mü- tini haiz olup olmadığının ara§tırmaları 
tehas11ısının "ulunduğuna dair ıayialar nı rica etmittir. Tesadüfen bu doktor 
çık.'llağa ba§lamıştıı. Bu doktor hiç te- henüz profesör Doktor Lekast tanımı .. 
davi edilmez bastahklan bile iyi ediyor yordu. İ§te bundan dolayı, raporunda 
mu§. hiç tereddüt etmemiş, çekinmemiş ve 

Bundan sonra herkes, bilhassa dok· reçeteyi yazan için bir serseri, bir uy .. 
torlar merak etıniı, Bay Lekas'la tanıt· durma doktor, demittir. Ayrıca rapo • 
ifi}lardır. nında bu uydunna .doktora lcarıı kanu. 

"Doktor,, kendisini herkese Fransız, ni tedbirler alınmasını da iatemittir. 
diye ta'kdim ediyordu. Aynca .da Barse. 

Müracaatta ayrıca bu zata karıı bil-
lona üniversitesinin dahiliye mütehas- yük bir tüphe bealediğini. ve ortada 
IIll olduğunu da iddia ediyordu. Bel. herhalde bir uydurma doktor meselesi 
grada istirahat için geldiğini 11öylüyıcT-

olacağından dolayı, bu adamJn hüviye. 
du. Kimse bütün bu söylediklerinden 

tini ve doktor llkabını haiz olup olma
ıüphe etmiyordu ve ne de ayrıca ondan 

dığı hususunda, sıkı bir tahkikat ya • 
profesörlüğünü ispat etmesini bekliyor. 1 pı maıını rica etmiıtir. Bu yalancı dok.. 
du. toru daha kolay bulmak için etibba o-

Hatt! hemen hemen bütün Belgrad 
da.ax zabıtaya onun adresini de vermit-

doktorlan ona karşı pek nazik davranı. · 
tır. 

yor, 'bu meşhur mütehassısa memleket-
. teki sıbht milesseseleri göstermek için 
gayret ediyordu. 

Gayet tabii, onların arasında geçen 
konu~malar umumiyetle mesleki mev. 
zulan 'Üzerindeydi, Fakat hiç bir do'k· 
tor bu meşhur profesör.den şüphe etme 
fi aklından bile geçirmiyordu. 

Zabıt& meıeleye el koymuı, tahkika
ta girişmif, fakat verilen adreste bu 
doktoru bulamamış, adresin gösterdiği 
yerde bir Fransız mekteplisinin binası 
çıkmııtır ... Mesele büsbütün karışmıJ, 
§Üphe de gitgide artmıştır. 

Bir taraftan zamta tahkikat yapar. 

Bu ihbarnamelerde doktor Lekas} ağır 
itham eden cürümler de vardı. 

Tahkikatı derinleştirmek için dok
tor Lekasın tedavi ettiği bir ç.ck hasta. 
lar da sorguya çekilmiş, onlardan pek 
meraklı bazı §eyler öğrenilmiştir. Has
taların an1attığına göre doktor Lekasta 
garip bir hal vardı. Te§hislerini ilk ba. 
kışta veriyor, ve hastaya şimdiye kadar 
ne gibi ilaçlar kullandığını soruyordu. 
Hastaların kullandığı ilaçlan ekseriyet. 
le menediyor, başka reçeteler yazıyor· 
du. Muayene için daima pek yüksek üc
retler alıyordu. Etibba odasının te9pit 
ettiğine göre, doktor Lekaa Belgrat.. 
taki bir kadından tedavi ücreti olarak 
10.000 dinar alnuıtır. 

Tanıdıklannın söylediğine göre dok
tor Lekas bu vaziyetten pek müteesair 
olmu§, kendisi de meselenin çabuk hal. 
!edilmesini istemiıtir. 

Bu sebepten kendisi bizzat meıeley· 
le alakadar olmak istemiş, Etibba oda. 
11na hakkında dedikodu ve iftira yapıl. 
dığını ve meseleyi aydınlatmak için O
daya bizzat geleceğini bir tanıdık vası
tasiyle bildirmigtir. 

Lekas görüşme tarihini de tesbit et
miştir. Fakat tesbit edildiği günde, E. 
tibba odasında doktor Lekası nafile 
beklemişlerdir, Çünkü doktor gelme. 
mittir. 

Erte11i gün doktor Lekasın Zağrebe 
gittiği öğrenilmiştir. Etibba odasına bir 
Belgrad doktoru gelerek Dc-ktor Le· 
kasla dün görüştüğünü, onun bir tel. 
graf gösterdiğini söylemiştir. Bu tel • 
graf Zagrcp tıp fakültesi dekanından. 
mı§, hasta olduğunu yazıyormuş ve 
Doktor Lekası hemen tedavisi için ya. 
nına çağmyonnu~. İ§te bu sebepten 
dolayı Doktor Lekas Etibba odasına ge 
lcmemiş, hemen akşam üzeri Zagrebe 
hareket etmiştir. 

Fakat Etibba odası bu hikayeye pek 
inanmamış, hemen telef.en ederek zag
repteki dekanla temasa geçmiştir. Bu 
telefon konuşması üzerine dekan çok 
hayret etmiş, doktor Lekaer hiç tant .. 
madığrnı ve çok şükür sıhhatte olduğu. 
cevabını vermiıtir • 

Bu ıon alınan haberi de Etibba oda. 
ıı hemen zabıtaya bildirmiıtir. Polis 
şimdi bu yalancı doktoru .zağrepte ara. 
maktadır. Fakat ihtimal ki kurnaz dok 
t~r Lckas çoktan Zağrebe yakın olan 
hududu aşmtştır. 

- KURUNun kJtap teklinde roman tefrikası -:. 
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( BQ.§ taraf' 7 i~) 
Tide kalması Hayatinin de düzgün vu
ruı yapamaması yüzünden netice alına. 
mıyordu. 

Bilhassa devre .crtalarmda Be1iktı1-
ldar ikisi Hayati biri de Hakkı tarafın .. 
dan kaçırılan üç müstesna fırsat. da 
yakaladılar. 

Sarı • lacivert hücumlan ise düzgün 
başlıyor, fakat rakip müdafaa önünde 
tesiniz kalıyordu. Buna da sebep Sa· 
im ile Ali Rızanın - bilhassa Ali Rıza. 
nın - kabil olduğu kadar fena oynama. 
larıydı. 

tlk devre daha ziyade Beıiktaım 
baskısı altında fakat golsüz olarak be .. 
rabcrlikte bitti. 

1K1NC1 HAFT AYM 

ikinci kısımda Bcıiktq takımın.da 

Hakkı merkez muhacimi Sabri de ıai
içe gcçmiglerdi. Bu yerinde değişiklik 

sayesinde kıymetli muhacim Hakkı ge. 
riJe gidemiyor ve bu auretle de ıiyaı
beyaz alana hattı daha tesirli bir oyun 
oynıyordu. Fakat Beıiktaılılar bu 
defa da her .zamanki havadan oyun tarz 
tarını bırakarak topu daha ziyade yere 
indirmek hata1ını itlediler ve bu yü.ı • 
den yine netice alamadılar. 

Müsabaka - ilk devreye nazaran -
daha gü.ıel ve ıüratli cereyan ediyor, 
iki taraf da üç puvan kazandıracak o. 
lan tek sayı peıinde durmadan çahııyor 
tardı. 

BEŞ1KT AŞIN GOLU 

Devrenin Ct'taları geçmiş hatti oyu
nun bitmesine on iki dakika kalmıştı ki 
Yaşarın ıebebiyet verdiği bir favulü 
Feyzi düzgün bir vuru11a Fener kalesi 
önüne düşürdü. Müdafiler topu uzak 
laıtırmak üzere iken HUsamettin lü. 
.zumsıu bir çıkıt yaptı, fakat topu kap
masına vakit kalmadan geriden yetişen 
Hayati güzel bir plise ile topu Fener 
ağlarına taktı. 

Bu ıol iki tarafı da coıturdu. Hak. 
'kının geriye çekilmesine rağmen oyun 
yine Beıiktaıın tehlikeli akınlariyle ge 
çiyordu, Netekim 37 inci dakikada Şe. 
refin sıkı bir volesi Fener kalesinin üst 
direğine çarparak ıeri gelebildi. 

Akabinde Fikret muhakalc bir gol fır 
satı kaçırdıktan sonra yine taleı:enen 

bir Siyah - beyaz hücumunda Fuadın 
kale ağzında lüzumsuz bir müdahalesi 
ikinci defa Fener kalesine girecek to
pu durdurdu. 

Müsabaka böyl«e Beşiktaıhlarm ga.. 
Jibiyeti kaçırmama'Jc, Fenerlilerin de 
mağlübiyetten kurtulmak için didinme 
leri esnatında 1 - O siyah .. beyazlıla
rın galibiyetiyle nihayete erdi. 

• • • 
Beıiktaı takımı galibiyeti hak eden 

bir oyun çıkardı. Müdafaada Hüınü 

ve bilhaan Faruk, ve Feyzi fevkalade 
idiler. 

Hücum hattında ise birinci d"rede 
Fuat o meıhur sertli(ini brrakarak çok 
güzel çalıştı ve muvaffak oldu. 
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belliydi. İhtimal bizim çetelerden bahsedlşimiz 
onu Urkllttll ... nana müsaade ediniz, gideyim. 

Siz! rahatsız ettim; affedersiniz. 
Ve bu sözlerden sonra, Vilyam Keys ~eklllp 

gitti. 

.. ~ . - • 
Polte mUdUrU Slr Corc l\folfroy, Cimi Stan· 

tonun anlattığı vakayı sonuna kadar dinledi ve: 
- Bahsettiğin zarf nerede, dedl. . 

- Ben orada bulunmak istiyorum. Hattl siz· 
den bir ricada bulunayım. Bu işl bana bırakınız ... 
Gayet kolaylıkla başaracağım. BUtUn yapmak is. 
tediğim, öldtirtilen adamın yerini almaktır. Va. 

ziyet acıkça anlaşılıyor, o adam, randevuya kendi· 
Pl gidecekti. Yoksa bu mektup ilzerinde ne arıya· 

<.:aktı? 
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Cim! cebinden zarf1 çıkardı. İçerisindeki tn. 
ee kAğıdın üzerindeki esrarengiz cümleyi okudu. 

Bundan ne çıkarılabileceğini dtişllnmekle 

meşgulken, Cimi, bu kağıt parcnsxnı tekrar geri 
istedi ve ateşe doğru giderek: 

- Müsaade cclcrseıılz, dedi. Benim hatırıma. 
blr fikir geliyor .Sakın bu kağıtta gizli birtakım 
harfler daha olmasın. Böyle ateşe bir tutalım. 

Filhakika bu ka.ğıt parçasını ateşe tuttukları 
zaman hararetin tesirlle ktl.ğıt parçasının Uzertn
de yeniden yazılar bellrmeğe başladı. Bu yazılar, 
mtlkemmel surette okunuyordu. Ve şöyle idi: 

"Gelecek perşembe gUnU saat 10,30 da Grinvlc 
parkının etimle kapısından yUz metre, ötede! .. Ka· 
palı olsun ..... 

Poıta mndtırtı kendi kendine: 
- Perşembe gUnU öyle ml, dedi. Bugün sair., 

Demek ki kırk sekiz saat var, 
Cimi atıldı: 

- Evet, anlaşılıyor. 
- öyle ise musaade edin, ben bu randevuya 

gideyim?. 

Fakat polis mUdllrtl buna. razı olmuyordu: 
- MaatteessUt çocuğum, dedi. Bu, iş amatör. 

lerln işi değildir. Resmi polis işidir. Onun için bir 
cesaret eseri dahi olsa, teklifini kabul edemiyece· 
ğim. Gösterdiğin yarclıma teşekkür ederim. Hadi· 
sc aydınlandıkça, bUtUıı gazetecilerden evvel seni 
çağmp söyllyeceı;ım. Yani, zabıtaya yaptığın bu 
hizmetine mlikA.fat olarak, her şeyi herkesten 
~vvel sen gazetene yazabileceksin .. Fakat maale· 
sef, bundan başka hiçbir şeye mllsaade yok. 

Cimi Stanton, polis mUdUrUnUn bu mUtalh. 
Rından hoşlaşmış değildi. Bununla. beraber. bit • 
tabi aksi bir harekette bulunamazdı. Sadece: 

- PekAlA., dedi. Yine siz bilirsiniz. 

On dakika sonra, bir taksiye atladığı zaman, 
hakikaten inkisara. uğramış, ne~esi kaçmış bir 
haldeydi. 
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Sabri atılganlığiyle temayüz etti. 
ref çok iyi bir gününde idi. Hakkı 
riye kaçmayarak sağiç mevkiine bul 
uydı maçın neticesi ilk devrede 
olacaktı. 

Fener bahçe timinde: Kaleci H 
mettin yaptığı birçok kurtarışlar 

ıonra arkadatlarına kumanda etme 
ve bu yüzden onları sinirlendirme 
idi. 

Müdafaada Lebip, muavin hat 
Esat iyi idiler. Fenerin dünkü muha 
hattı - eski tertibe nazaran -
ha fena bir oyun oynadı. Saim, Ali 
za her fırsatı heba etmekte birbirle 
le yarış ettiler. Merkez muhaci 
Fikret ise solaçıktaki oyunundan y 
elli kaybetmişti. Bu hattın en faal 
yuncusu Şabandı. 

Maçı çok dürüst idare eden hak 
Adnan Akın kusursuz idi. 

O.M.KUTN 

Gayrıfedereler 
(Ba§ tarafı 7 incide) 

bir Şişli akınında Hristonun ısk 
dan topu kapan Hrac Şişlinlll 

golUnU attı. 
Devre sonlarına doğru oyun d 

gunlaştığı esnada T. Y. Y. K. me 
mUhacimi beraberliği temin elti· 

1K1NC1 DEJVI'tE 

!kinci kısımda Suldur, Nubar, 
hap, Hraç, Diran şeklinde di 
Şişli blicum hattı bu devrede mu 
bir oyun çıkardı ,.e yedinci dakl 
bir penaltı kaçırmalarına ra 
kırmızı siyahlılar Dlranın aya 
ikinci, 22 nci dakikada da Vab 
yerinde bir ııasilc ;ı;ine Diran v 
sile liçlincü sayılarını kaydettil 

38 nci dakilrnda T. Y. Y. K. k 
sıkışırken Nubar dördüncü gol 
attı; maçın son dakikalarında 
gevşer gibi olmuştu, bu sıralard 
Y. Y. K. sağlçi Pulyanldls takı 
ikinci sayısını da attığından mU 

ka 4 - 2 Şişlinin galiblyetllc bi 
T. Y. Y . K. ; Umldln fevkinde 

zel ve düzgUn h r o un oynad1. 
takımında mil hacimler. Suldur 
tesna - iyi, muavin hattı vasatt 

Pera 4 - Barkohba 1 
Gayri federe klliplerden Per 

Barkohba dlin sabah Şeref stad 
hususi bir mUsahaka yaptılar. B 
sona kadar Peranın hakimiyeti ş 
da geçen bu maçı sarı sıyahlılar 
karşı dört golle kazandı. 

EN. 

Galatasaray • lstanbulsp 
(Baş tarafı 1 incide) 

ne şansı yardım eden Saimin clind 
lıyordu. 

Bundan so:ıra yine Salimden p 
lan Biilent dördüncü \"C biraz so 
yine Bülent takımının beşinci g 
yaptı. Maç ta böylece 5-1 Galata 
yın galibiyetile bitti. 

Sarı kırmızılılardan Musa birin 
re müstesna iki:lci devrede 
Büle:ıt. Salim iyi. Sabri de istikb 
adedcn bir oyuncu olduğunu gös 

lstanbulspor: Saim iyi. Genç be 
ruk cidden güzel, yerinde müdahal 
var. Forlar vasat. 
Yalnız takımının her yerini ge1' 

tiren İstanbulsporlular anlamayıf 
den takımları da Samihi oynat 
ısrar ederler. 

Hakem, böyle maçlar idare e 
kadar tecrübeli değil. 

T. K. DcliJ 

Topkapı • SUleymaniye 
(Baş tarafı 1 inci say/ad~ 

müdafaasında kesildiktl n sonra S 
maniyeliler tekrar hakimiyeti el 
dılar. Fakat birinci devredeki gi 
atamadılar. Topkapılılar mUdal 
devam ettiler ve talihltrinin de 
mile yaptıkları bir akın Kamilin 
ile gol oldu ve oyun da 1-0 Süle 
niyenin mağlubiyeti ile bitti. 
SUleymaniyeliler bu maçta çok 

sızdılar. Fakat Topkapılılar da Dl 

biyeti kabul ctmiyen \•e neticede 
va.ffak olan enerjik bir oyun çıkar 

T. 
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C. Z i R A A T B A N K A S 1 
Kuruıue tarihi: 1881 

Sermayeaı: 100.000.000 TOrk Ltraaa 

Şube H ajau adedi: Hl 
Zlrat ve Ucari her neY1 b&n.ka muameleler! 

~----·----------.----...... ----.--ATEŞ KAMÇILARJ 

Yazan: Hamdi Rıza Çaydam Harr 
edebiyatmm ölmiyecek bir eseri. 
dlr. Yeni çıktı. Satış yeri: 1n1..wr 

Kitabevi. 
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ALEMDAR StNEMASI 
lKl FiLM 

1-Harp esirleri .. 
2 -Şanghay ate§ler içinde 

• • .ı. . ... • · .. ~. 

ŞEHİR TİYATROSU 

TepcbaŞ°ı Dram kıs
mı 

O birincik!nundan 
t ıbaren Vindsonm 
n kadınlan 

!.,t ıklfil caddesinde 
omedi kısmı 

12 birincik~nundan 
itibaren 

ı 1.1 ı ~ knıış bir güzel.. . • 

ERTUGRUI. SAJ)t 

TEK TiYATROSU 
Taksimde: (Du .ıece 

aaat 21 de 
( KAYNANAM) 
Vodvil 3 perde 

YAZAN: J/. Y~ıarl 

HAl.K OPERETİ 
ilk temsil: 7 - 12 - 38 

ı ··ırşıımba saat 9 da 
ıctcE 

Reji : Raşlt Rıza 
BOYOK BALE 

:ımzik: Sezai, S. Asal, 
Ya:ı:an: Yusuf Surlri 

TUJlA?-i Tl\'ATTIOSU 
Sanatkftr Naşlt, Cemal 
\ ahir, okuyucu Semi
ha ' 'C lıfe:ı:ey varyetesi 

?\"UR BABA 
3 perde.. 

tR~.;i;4if;,t;N7şri1alınd;ı 
•A fATüRK ALBüMüı 
" . . t Mükemmel ve muvaffak bir eser• 
t olmasının karşılığını gördü • 

•~ Kısa bir zaman içineie bUtUn mev· t 

11 5 R •• .\ ~ UN 19"'\ 

Yapı işleri ilanı 

Nafıa Veltôlelinden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Akkoprli ile Orman çiftliği yolu Uze. 

rinde yapılacak Tavukçuluk enstitüsü binaları inşaatrdır. Keşif bedeli 48696 
l.fra 96 kuru§tur. 

2 - Eksiltme 20-12-9:; salı gü mi saat 16 da !'afıa Vekalctı Yapı 1,. 
leri eksiltme komisyonu odasında kapa h zarf usuliyle yapılacaktır. 

ü Eksiltme 5artnamesi ve buna müteferri e\Tak 245 kunış bedel muka. 
bilinde ynpı isleri umum müdürlUğü.n den alr.ıabihr. 

4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3652 lira 28 kuru§luk muvak· 
kat teminat vermeleri ve Nafıa VekA letinden alınmış ehliyet vesikası göster. 
melerl lazımdır. Bu vesika eksiltıncnln yapılacağı günden en az sekiz gün evvel 
isteklilerin bir ist 'da ile ~efıa Vekaletine müracaatları ve lstidalarına en u 
bir kalem de 25000 lira kıymetbdc bu işe benzer iş yaptığına dair 1151 yaptıran 
idarelerden almmıe \•esika iliştirmelcr i muktazidir. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını ihale günU olan 20-12-938 salı gUnU 
s:ıat ıs e kadar yapı işleri eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 4943) (8790) 

11-10-1938 tarihindeki eksiltmesi feshedilmiş olan 21950 lira muham· 
men bedelli 1000 adet deri palto 20-12-1938 salı gilnU saat 15 te kapalı zart 
usulU ile A:lkarada idare binasında sa tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin 1646,25 liralık muvakkat teminat Ue kanunun 
tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gUn saat 14 c kadar komisyon reisli. 
ğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daire.sinde:ı. Hayda~ada 
tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (8807) 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden ~ 
ı - Kurun gazetesinin 14, 18, 22, 26-11-938 tarihli nüshalarında illn o

lunan Y~ilköy, Osmaniye telıstzlerile Paket, Beyoğlu postaneleri ve fabrika 
ihtiyacı için alınacak 127 ton sömikok kömürü eksiltmesi ietekli çıkmamum. 
da.:ı on gün uzatılmı§tır. 

2 - Muhammen bedeli 3134,5 lira, muvakkat teminat 236 liradır. 
3 - lsteklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat teminat makbuzlarile 13-

12- 938 salı giınU saat 14 de Büyük postahane birinci katta mUdUrllik alrm 
satım komisyonuna gelmeleri. 

Şartname.si müdürlük idarf kaleminde görülebilir. (884~) 

Paıa biriktirenJere28,8001ira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve lbbareıı Tasarruf betıaplannda 

eu az rıo ltrası bulunanlara senede 4 defa cektlecell kur'a ne a9ağıdakt 
pllı.a göre Jkramtre dağıtılacalı:trr: 

cudu tamamen tükenen bu kıymet- t 
ı li eser, ikinci defa ve daha mu1cem. t 't 
t mel bir baskıyla piyasaya çıkmak t 
t Uzere bulunmaktadır. t 

' Adet ı.ooo Ltralık 

' .. ~00 • 
4 .. 250 .. 

40 .. ıoo .. 
100 • 60 .. 
120 .. .co .. 

4.000 Ltra 
t.000 • 
ı.ooo .. 
4 .000 .. 

t Ebedi Şef Ataturkün ı 
t 300 e yalan canlı hatırasını içinde • 
: toplayan ve gU.ıel bir kapakla ıüılü t 
t bulunan bu eserin ikinci baıkısının t 
• 

da ihtiyacı lcal'§llayamıyaeağı mu- t 
t hakkaktır. t 

DiKKAT: Desaplanndald paralar bh ıene tçtnde 80 Urallan ap. t Bu kıymetli Heri hennz teda- : 
il dUtmJ1enJcre lk.ramJye tıktığı takdirde o/c 20 Cazlaalyle verlJ~ t rik ctmemiı bulunanlar bu t 
cektlr. t gtinden milvezzilerine aipariıte t 

t bulunmalıdırlar e 

160 • 20 .. 

6.000 • 
4.800 • 
a.200 • 

J{or'alar senede 4 defa, ı Eylül, ı Btrlnclklnun, ı Mart •• 1 Aa· t 
iri~. ılran tarthlP.rtnıhı ~e-lh•re)(tlr t ikinci baskıamm lstanhul icin •111· t 

f lan mahdut miktardaki nüahalan t 

icede 

çıkar 

T. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~• BngUn~v~ ~il~or ı 
••••••••••••••• 

Türk 
BüYüK 

Hava Kuru·mu 

PiYANGOSU 
tkinci keşide: 11 L Birinc:ikinun / 938 dedir. 

Or. irfan Kayra 
TERZf 

Yavuz Sezen 
RÖNTGEN MUTEHASSISl Parll Kadın, Erkelı Ttnflllı Atadı· 
Türbe, Bozkurd kırutbaneai kar- mllerlnden diplomalı. 

şısında eıld Klod P'arer ıoku No. Beyoğlu • Parmakkapı tı3, Tilrlı ro-
8 • 10. ö&leden sonra 3 ten 7 yr I to evi ııııtUnde. 

Büyük ikramiye 45.000 liradır. •·k-adar_. -----ı-----.---
Bundan başka: l:ı .000, 12 000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 

ve 10.000) liralık ıki ooot m!ikafat vardır. 
Yeni tertipten bir bilet nlarak igtirak etmeyi ihmal etmeyini:ı:. Siz de 

piyangonun mes'ud ve bahtıya·ları arasına girnüt oluraunu:ı:. 

• • . ;..~.,' • ..... • ı_ ··' \ ; • • 7 •• ' .~ • ' 

Operntör Dr. Cafer Tayyar KA1 'KAT 
SiSLi CERRAHt KLINlGt 

llavadar lıuıuıt haıtanesl 
Umumt cerr:ıht, (erkek ve kadın nmc.: 
llyaUarı) doğum, ,.e modern (dinınğ, ı;I 

nir, nuh:ıişcvkf, ve estetik) gençleşti 

~~~~-~-~------~-~~-~~~-~---~' m~yOz buru~ğu,memc,knnn ~~~-- KlRALIK DEPO sum:ın tna!lrarı alınmaz, znrureti hali 

OROLOC =- OPERA TöR 

l)r. Kemal (Jzsan 
Karaköydeki muayenchant-sını CTu 

nelba~ı istiklal Cd. No. C380l Ohan 
yan Ap. Bu~ pazan üstüne) naklet· 
mi~tir . Teleton 412:~5 

olanlara çok ehven rint... -------------

ı, 

1 
1 

1 
lığı amellyn tları. Amcli:rathane ,.e p:ını 

ÜskUdarda vapur iskelesine yakın ve Şişli meydanı No. 201 Telefon 35.261 ı •••••-•••••••ıı 
arabavapurveyarunda350metremu· 1 Or. Hafız Cemal 

(;öz hekimi 

Dr. Murad Rami Aydın 
Taksim - Tali~bane, Tarlabaeı 
• raddesi No. 10 Urla apt 

Tel: 41553 

ra.bbaı 3 katlı ki.gir betonarme nhtnn Oahili1r mUtehHSt9t. fltınbu 
ve iskelesi de beraber ve fabrika için Sahibi: ASIM US l>lvanyolu. No. 104, Trl: 22398 
müsaittir. Müracaat btanbul Balıkpa. Nesrıyat Mlıdürtı Reflk A. Sevengil 
zan 53 No. Ju havya~ı dllkkAnı. 

Resimli Hafta 
l 2 jnci nilıhaıını müveı 

zilerden isteyiniz 
Kıymetli yazılarla dolu ve 
TUrkiyenin yegane ucuz ve 

gUzel mecrnuası 

RESiMLi HAFTA 
Okuyucularının nJshndan 
rıUshaya artmasıle n,üftehir 
., ıhınnn hakiki bir kıynıettır • f 

)~.~~ . .::"fo • ..:_ Kuruş ~ 
_. .................. .. 
Dr . Necaeooın Atasagun 

•whları g,JO .. ıeadaı ve akpm. 
an ı 7 ,20 dr Ultlf Tıyy1re Apı . 

nci daire N~. 17. Olcuyuculın. 

nıtdan para almaz. Tel: 23953 



TELEFUNKEN ~ 
Şimdiye kadar muhtelif marka ~-, · 

bir çok radyo dinlediniz. ~ ,__ ~ 

Bugtın de: 

TELEFUNKEN 

Radyoları ın 
939 modellerlnl dlnliye rek 

kal'i .kararınızı verebilirsiniz 

Beş kıt'ada 70 den fazla memlekette 

TELEFUNKEN 

Radyoları ın 
Büyük bir rağbet ve itimad görmesi 

sizin için en kuvvetli teminattrr. 

TUrklye Vekfll: 

Dettron J~r~ Hnonim für,eti 
Galata Voyvoda caddesi No: 58 62 

Telgraf : Elektron - İstanbul 
Telefon : 41460 · -~ u 

'. ~ ~~ •-' 

Ankara Salış Veri : 

Ue~trnt en lllr~ finonim ~ir~eti 
Anafartalar Caddesi No : 10 

Telgraf: Elektrofen - Ankara 
Telefon: 1287 

~r:ıadol_unun bütün mühiliı şehirlerinde 
t>ayilerinliz va

1

rdır. -

1 

Günün 24 Saatinde 
.HASTA 

GRiPiN 
Kaıel«ini lmUanınız, 

GRIPIN: Bütün ağrı, arzı ve AD'! 

cı.lan keser. 

GRIPtN: En t iddetli bat ve elit 
•inlamu ıüratle din· 

GRIPIN : Nezle, srip n roma

tizman kartı çok 
müesıirclir. 

,._, , 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 

isim ve markaya dikkat 
TAKLİTLERiNDEN SAKININIZ 

Muhammen B. % 7,5 Eksiltmenin 
Cinsi Miktarı Beheri a.'utarı teminatı Şekli Saati 

ı L . K. L . K. L. K. ....,.. ~ 

sejaz toz yaldız 100 Kilo ~ 2.80 280.- 21.- Pazarlık'. 14. 
SU11ger kağıdı • ..:.. ,,.. 15000 Adet · - .8 1200.- 90.- '.Açık 14.30 

I - Yukarda ci:ıs ve miktarı yazılı iki kalem malT.eme şartname ve nil
.muncleri mucibince hizalarında ya.zıh usullerle ayrı ayrı satın e.lmacaktft'4 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarrnda gösteril. 
miştir. 

III - Eksiltme 7-12-938 tarihine rastlıyan çarşamba gü:ıü hlzalarmd& 
yazılı saatlerde Kabataşta levazmı ve mubaya:ü şubesindeki alım komisyonun 
da yapılacaktır. 

IV - Şartnameler para!'IIZ olarak her gün sözü geçen şubeden almabilece. 
ği nümunclerde görülebilir. 

V - isteklilerin eksiltme içi:ı tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7,5 
güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olu. 
nur. (8485) 

• • • 
I - İdaremizin Pa.5abahçe müskirat fabrrmı:sr ıçın şartna.mesı muclbln~ 

4 adet alttan sürme araba ile 100 X 110 ebadında 20 adet platform açık ek. 
siltme usulile satın alınacaktır. 

II - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 900 lira ve muvakkat temi· 
:ıatı 67.50 liradır. 

IlI - 21-12-938 tarihine rastlıy an çarşamba günü saat 14 de Kabataş. 
ta levazım ve mubayaat !::!Ubcsindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiyatsız fenni tekliflerini tet. 

kik edilmek üzere ihale gü:ıünden bir hafta ev\'eline kadar inhisarlar wnum 
müdürlüğü müskirat fabrikalar şubesi ne vermeleri ve tekliflerinin kabulUnil 
mutazammın vesika almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tay in edilen gün ve saatte yüzde 7,5 güven• 
me paralarile birlikte yukarda adı ge çcn komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(8712) 

Ziraat Vekaleti Satın Alma Komisyonundan : 
1 Ton Sulfat Nikotin Alınacak 

1 - Açık eksiltme surctile bir ton sulfat nikotin satın alınacaktır. 

2 - Hepsin.in muhammen bedeli 3500 lira, muvakkat teminat 262 lira 
50 kuruştur. 

3 - Münakasa müddeti 5--12-93 S den itibaren 45 gündür. Münakasa 19 
- 1-939 tarihi:ıe müsadif perşembe g iinü saat 15 de Ziraat Vekaleti binasın
da satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname, Ankarada Ziraat vekaleti satınalma komisyonunda, lstan. 
buldan Ziraat mü<lürlüğünden parasız olarak verilir. 

5 - Taliplerin muvakkat teminatları veya makbuzları ve 2490 sayılı ıta

:ıumın 2 ve üc;üncü macldelerindc yazılı vesikaları ile birlikte mezkür tarihte 
komisyona gclmckri. ( 1923) (8681) 

939 VILBAŞI 
Hava Kurumu Büyük piyangosu 

~üylYık n~ramnve~ ı 

500.0 Lirad ı r 
Ayrıca : 200.000, 150.000. 100.000, 70.000, 60.000, 50 .ooo, 30.000, 20.000. 15.000 
li ra lı k ikramiyelerle (400.000 ve 100.000) liralık iki adet mtikafat vardır ... 

K ide yılbaşı rıccesı yapılacaktır. 

8 ı ti r (2,5). (5) ve (10) liralıktır. ~ 

Vakıt kuyQetnıeden hemen biletinizi alınız. 

1 


