
Almanga askerlerine Bugün 

Komşu hudutlarına 
yaklaşma 

müsaadesini verdi 

TENKİT YASAGI 
Yazan: 

"urullah ATAÇ 
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Antakva'da halka ateş açıldı. 
KIŞ SPORLARI Polis ve zırhlı otomobiller halka 

Bu işler memlekette hükumetçe 
esaslı bir surette tetkik edil
meli ve teşkilat yapılmalıdır 

hücum etti, çekildi •• sungu •• 

Halk zorla rey vermeğe sevk olundu. Mebus diye 
ilan olunanların hiç bir kanuni sıfatları yok 'Yazan: ASIM US (Ya.zısı 6 ıncı Sayı/ada) 

3 Türk öldü! 
50 YARALI VARI 

Balıkçılar kongresi mesaisinde 

Kilis 2 (A.A.) - İntihap günü c.k -

şamı Antakyada halk protesto makamın 
da olmak üzere miting tarzında bir nü
mayiş yapmıttJr. Nümayiş kafileleri, in
tihaba iştirak ederek meb'us seçilen A
dalı Mehmet ve Kuseyri Mustafantn ev
lerinin önünden sükOnetle geçerken po
lisler ve bu ailelere mensup bazı k'im -
seler tarafından ateşe tutulmu~tur. tlç 
ki§i yaralanmı!tır. Bahkçıla.r kongresi devam ediyor 

1-t Ankara, 2 (Telefonla) - Balıkçı - su mahsulleri kanunu projesi üzerinde
kongresinde bugün (dün) her iki ki çalışmala;ına devam etmiştir. 

tııcUınen de öğleden sonra toplanmış ve 

ZIRHLI OTOMOBiLLERLE :4.TEŞ 

Kilis, 2 (A.A.) - İntihap ıeceıi An 

Sonu. Sn. 2 Sü. 4 ) 

ispanya muharebesi milletlerarası bir lıal aldı 

~Hakikihirharptehlikesivarl,, . . A~ iift~5-~· 
1 Fı·lomuz Yu· 'nanı·standaıi ~ Madrit hükumetinin M A R AŞ' 1 A 

Zaharof'un sevgilisi 

Ölüm taciri 
~lAHAROF 

ciiği kadın anlatıyor: 
~ (Y~ 5 inci sayı/ada) 

ete 

bir mebusu diyor ki: iki bugün ayrılıyor 
"Sovyetler bize YAPIŞIK 

Y~~d?.~!1:A.A.~d?pa~:':.. KARDEŞ 
harebesini, kapalı bir sahada haki. 
ki bir harp haline sokmak tehlikesini 

General Metaksas'ın muha
birimize verdiği beyanat 

DüngalJa geldi! · 
arzeder şekilde Alman kuvvetıerinfa Mara,, 2 (A.A.) - Mara!ın Akça -
ispanyada karaya çı!:arılması mese. koyunlu mahalleli Darendeli oğlu do -
lesinden bahseden lngiliz gazeteleri, kumacı Mehmedin eşi bugün üç ço • 

''Gemilerinize hayran kaldım! Za
bitleriniz mükemmel yetişmiştir!,, 

daha müessir bir ko'ltrol sistemi ih. cuk dünyaya getirmi!tir. Uçü de krz - Atina, 2 (Hususi surette giden ar· 
dası lüzumunu ileri siirmekte ve Fratı dır. Kızlardan ikisi karınlarından bir - kadaşımızdan) - Amiral Şükrü Okan 
sa ile lngilterenin biı müdahalede !eşik ve diğer uzuvları serbesttir. Oçü Yunan amirali B. Sakallaryu tarafın. 
bulunmaları imkanını derpiş etme!<. de hayattadır. Gazetelerde görülen hil- dan Averof zırhlısında verilen öğle 
tedirler. kat cilvelerine Mara§ bir örnek ilave yemeğinde Türk filosunun bir çok za. 

Times gazetesine gi>re; Alman ku~. etmiştir. Belediye fotoğraflarını aldı - bitlerile birlikte bulunmuştur. 

dilmi§ ve akşam saat 21,30 da da Mak· 
simde amiral Sakallaryu tarafından 

bir ziyafet verilmiştir. 
Türk filosu kardeşçe bir samimiyet 

ve hararetli bir kabul gördüğü dost ve 
müttefik memleket sularından yanıı 

ayrılacaktır. vetlerinin ispanyada lraraya çıkarı!. nyor. Saat 17 de şerefine Türkiye elçili-
ması gösteriyor ki, Berlin, her ne -------------- ğinde büyük bir resmi kabul tertip e- (Sonu Sa. 2 Sü. 3) 

~h~M~u~~~ ~•~nmu. ~ii~bakamız -----~----------------------

:!.' .. •im ... ::::~:~ :::~27ı.. K l ğ ı t 1bt1 il i r ı 
Yunan hükumetini 

devirmek 
istiyorlarmış 

Atina, 2 (Hususi) - Eski bir siya -
set adamı bir müddettenberi, kendi ifa-
desine göre, hük(ımeti devirmeye' 
matuf bir hareket ihdasına çalışmakta 
idi. Bu eski siyaset adamı tarafından 

müracaat edilen ikinci bir siyaset ada -
mı bütün hadiseyi hükumete haber ve • 
rerek kendisine bu harekete sürüklen -
mek için söylenen sözleri bütün tafsi -
latile bildirmiıtir. 

Başvekil bu hareketten evveldenbe • 
i haberdar bulunuyor, fakat iıe ciddi

yet atfetmiyordu. General Metaksas i • 
şin ciddi olmamasına rağmen yanlış bir 
intiba ve hayali şayialar çıkmasına ma
hal Yermemek için, müdahale etmiş ve 
alakadar makamlara icap eden emir -
leri venniıtir. 

Bunu tanıyor muaunuz? 
3-

• • • 

lktısat Vekaleti tarafından 
tetkik edilmeğe başlandı 

Ankara, 2 (Te
lefonla) - Dün 
gazetem.izin bildir 
diği İstanbuldaki 

kağıt ihtikarı me -
selesi ile tktısat 

Vekaleti meıgul ol 
mağa başlamıştır. 

Bugün İktısat 
Vekili B. Celal Ba 
yar alakadar me -
murlarla görüşmüş
tür. Mesele üze • 
rindeki tetkikat ik
mal edilemediğin -
den henüz karar 
verilmemiıtir. 

Bu mesele hakkın- B. Celal Bayar 
da matbuat umum müdürlüğü de ve -
katet nezdinde ayrıca teıebüıte bulun -
muıtur. 

' (Jiinte.cin ~n: 
Hep o silah! 

Tiirk clo11aumas111ın son Malta • 
yarctile bu ziyaret etrafında yapıl.a11 
tczah·iirat Osmanlıltlc devrinde Türk • 
l ngiliz dostluğwıun 1.."ttvtıetli bir amili 
o1an Sadrazam Reşit Paşayı hatıra ge. 
tiriyor. Vakıa o zamanda Tür1..-iye ile 
lngiltere nra.~uıda oostluk tesisine 3~ 
bcp olan harici ahval ve şerait bugün-
1--ii.nclen çolc başka idi. Bu itibarla o 
oostlııkla bu dostluk arasında bir ben. 
zerlik aramak doğru deği'ldtr. 

Yalnız o zamana göre Reşit P~ 
nın biiyük bir deıilet adamı olduğunda 
d4 hiç şüphe yoktur. R.eşit Paftl ""-

.(Lutfen Sayıfayı çeviriniz) 



Mussolini 
/~itler' le görüşecek mi? 

Romanya Krah da 
Lehistana gidiyor 

Almanya askerlerine ALMANYA'DAN 

Komşu devletlerin Sermaye çıkarma-
hududuna nın cezası idam! 

Antakya' da halka ateş 
açıldı, 3 Türk öldü 

Paris, 2 - Rom:ıdan bildirildiğine 

göre, B. Mussolini, şubat ~langı. 

cında Viyana Ye Budapeşteye gitme'i 
niyetindedir. Du seyahat tayyare ili:' 
olacak ve B. l\lussolinıye Kont Ciano 
refakat edecektir. 

yaklaşmaları 
Müsaadesini verdi 

Berlin, 2 (A.A.) - tJnüorma tap -
yan Alman askerlerini, Çekoslovak, 
Fransız ve Bel~ika hudutları boyunca 
beş kilometre derinlikte bir nuntakaya 
girmekten meneden habriye bakanının 
emirnamesi lağvedilmiştir. 

B. l\lussolininin Bavyera hududu. 
na yakın bir memle!tete seyahati, Mü. 
nichdo olsun BerchtC3gadende olsuu, 
B. Hitlerle bir görü~me yapması ih. 

timalini de ortaya ~·karmaktadır. Roma~ya Hariciye Nazırı 
ROMANYA KRALI DA. LEl/ISTAN.t A k , 

GiDiYOR n ara ya gelecek 
Varşova, 2 (A.A.) - itimada şa. Bükreş, 2 (A.A.) - Bükreş radyo. 

yan bir membadan öğrenildiğine gö. su, B. Antoneskonun Berlin seyahati 
re, Romanya kralı Karo!, kanunusa. hakkındaki şayiaların asılsız olduğu. 

ni başlangıcında Lehistanr ziyaret e nu bildiriyor: 
decek ve Leh milletinin misafiri ola. B. Antenesko, kanunuevvelde Pa-
caktrr. ris ve Londraya ve 8Ubatta da Anka

ra ve Atinaya gidecektir. 

Dr. Schcht Berline 
dönügor 

Atina, 2 (Hususi) - Almanya iktı· 
sat nazın doktor Schacht Rodostan bir 
tayaro ile dün ak§am buraya gelmiştir. 
Doktor Schacht Rodosta bir hafta ka -
larak tetkikatta bulunmuştur. Bugün 
Belgrat ve Viyana tarikile Berline gi -
decektir. 

Paris elçimiz 
Paris, 2 (H usust) - Fransız ha. 

rlclye nazırı B. Delbos bugün Tilrld. 
ye büyük elçisi B. Suat Davaz'ı kabul 
etmiştir. 

Umumi mağazalar 
kurulacak 

Ankara, 2 (Telefonla) - Ticaret 
odaları, 935 kongresinde, ticaret ka. 
ııununda yazılı umumi mağazalan!l 
.tesisi hakkında te:nennfyatta bulu. 
nulmuş ve odalardan alınan yüzde 10 
Vekalet hisselerhıin umumi mağaza. 
Jar tesisi masrafı karşılığı konulma. 
sı gösterilmişti. Odalar nizamnamesi. 
nln bir maddesinin tadilini icabetti. 
:ren bu meselede lktwt Veklletl, u. 
mumi mağar.aların tesisi için yüzde 
10 lann karşılık gö.ı;terilmesini iyi 
görmüş ve nizamnamenin tebdili için 
teşebbüsata geçmişti:-. 

/. Necmi Dilmen 
ameliyat geçirdi 

Anlmra, 2 (Telefonla) - Türk Dili 
Tetkik Kurumu sekrtteri B. İbrahim 
Necmi Dilmen'e mide.sinden bir ame. 
liynt yapılmıştır. B. Dilmenin sıhha. 
ti iyidir. 

Meclısin dünkü toplantısı 
Ankara, 2 (Telefonla) - Büyük 

Millet Meclisi bugün Fikret Sıla.y'm 
başkanlığında toplanarak tuz kanunu 
Hiyih33mm. birinci müzakeresini yap. 
mıştır. Meclis cuma günü toplanacak· 
tır. 

[Kısa Ankara Haberleri] 

* lSTANUUL Deni;: ticaret müdü. 
rü B. Müfit Necdet lıugün (dün) An 
karaya gelmiştir. 

*HAVA Yolları idnresi tarafından 
alınacak yeni posta tayyarelerindc 
çalışmak üzere plot yetiştirmek için 
Avrupaya talebe göncterilecektir. 

* tSTANBUL Dc11iz ticaret müdü. 
rü B. SndulJah, tetkik edilmekte ola .1 
bUtçe üzerinde iz.ah'\t v~rmek üzere 
Ankarayn gelmiştir. 
olamaz. 

para.torluk idaresinde G<ırp usullerini 
tatbik etmek istediği için zamanrnd.a 
"D"nsizlik oo /renk nıeşrcplikle itham 
odilmi§ti,, Bu m4k.sat"la yapılm1~ bir 
hcC'.Jiye olan şıı beyitler 1m türW. it. 
hamı.arın menşcini ue 7ıedefini pek iyi 
!JÖBt<n'fr: 

ZcmAnen!n gu tabibi rq!dinl gör kim 

Revııı; vermek fçln ltendl kArU en.n'atıne 

VUcQdü n!zikl devlet rchlnl sıhhat fken 

DUıJUrdil reyt seklml tırengt metine! 

iki devir arasında l>ir farl~ da ŞU· 
rcıda.<lır ki bu beyitler içinde gizlenen 
ioossup ruh-1' oo.ktfle ço1c keskin bir 
~UiJt aen cntmhunyetin icımvetli 'koi
larQ,e '1..-mlmıştır ve bu meş'um sil.ah 
M"hk ~k tmi1ıfnde Mtdece acı hat1. 
rodan ibarettir. 

Hitier Çankof'u 
kabul etti 

Berlin, 2 (A.A.) - B. Hitler bugün 
bir tetkik seyahati dolayısile halen Bcr
linde bulunmakta olan eski Bulgar baı
bakanı profesör Çankofu kabul etmiş
tir. 

lstanbul 1 ürkofis 
müdürlüğü 

Ankara, 2 (Telefonla) - İstanbul 
Türkofis müdürlüğüıte tayin edilen 
B. Suphi Zi)a, İtalya ile aramızda 
yapılmakta olan tica!'et anlaşmasınnı 
mfü:akereleri sonuna kadar ltalyad:ı 
kalacağından Ttirkofis müdürlUğün\! 
yeni Roma ticaret konseyeliğine tayi:l 
edilen B. Halil Mittıat nkfllik ede. 
cektlr. 

Türkofiste münhal bulunan milş'.l. 
virliklere, hususi kalem müdür vekili 
B. Faiz ile, eski müşavirlerden B. 
Zeki Zeybekoğlu tayin edilmişlerdir. 

Kısa nöbet usulü 
Ankara' 2 (Telef onla) - Emniyet 

mttdtlrUlğU, geceleri nokta maha!. 
terinde fazla nöbet Lekliyen memu:. 
ları siyanet i~in kısa nöbet bekleme .. ; 
temin eden bir uı;;ul ihda.cı etmiştir. 

Hakiki bir harp · 
tehlikesi var! 

(Ustyanı 1 incide) 
ASiLERE J.E BUKUMETÇILERE 

YARDl!tf EDENLER 
Daily .:\fail gazetesinin asiler ya. 

nındaki muhabiri, ~fadriddeki hü. 
kiımet kuv,·etlerini 15.000 ecnebinin 
takviye etmiş oldukl~rını bildirmek. 
tedir. 

Pari.cı, 2 (A.A.)-Gazeteler, 5 ila ; 
bin Almanın Kadik.ide karaya çıkmı~ 
oldukları haberinin teeyyüt etmekte 
olduğunu yazmaktadırlar. 

ALIJ!ANY A NE DiYOR? 
BerJin, 2 - Salahiyettar Alman 

makamatından bildirildiğine göre, ls. 
panyaya Alman askeri gönderildiğı 

hakkındaki haberler, kastı mahsusla 
işae edilmiş, f antazist haherlerdir. 

Kendilerinin binlerce insan, yüz. 
]erce zabit ve mühim miktarda harp 
levazımı göndermelermi kapamak için 
başkaları hakkında yalan haberler , 
işae etmek, çok eski bir kaidedir. 
"SOVYETLER YARDllJI EDiYOR, 

\.,.alancia, 2 - I\:ortez toplantısın. 
da mebuslardan R. Paskal LeonP, 
şöyle demiştir: 

"- Sovyetler birli,ıi hize ~ardım 
ediyor. Onun müzahnetine Hiyık o!. 
mayı arzu ediyoruz.,, 

Hariciye nazırı R. Delmyo, So\·yd 
kanunu esasisinin ilanı miinaselıetile 
Sovyet milletine hitaben bir telgraf 
göndererek ispanyanın minnet v •! 
şükranını bildirmiş ve beynelmilel fa. 
şizmin asilerle ittifa1ı.: etmiş olduğu . 
nu haber vermiştir. 

SOVYETLEROEN KAMYON 
GİDİYOR 

Malta, 2 (A.A.) - Odcsadan Kar. 
tejene Sovyet mamul:ltı kamyonlar 
götürmekte olanTur:.ıston isimli lngl. 
tiz nakliye gemi~i, kamyonların harp 
malzemesi teH\kkl edilmiyeceği hak. 
kında talimat almak üzere burada 

Berlin, 2 ( A.A.) - Havas ajanım • 
dan: 

Dünkü nazırlar meclisi, Alman va -
tandaşlanndan harice sermaye ihraç e· 
decek veya sermayelerini hariçte hıra -
kacak olanların idama mahkum edile • 
ceklerini ve servetlerinin devlet tarafın
dan müsadere olunacağını natrk bir ka -
nun vücuda getirmiştir. 

ltalqanlar Sovqet gemi
lerin ı arıqor lar 

Moskova, 2 (A.A.) - Gelen haber
lere göre, İtalyan makamları, İtalyan 
limanlarını ziyaret eden Sovyet gemi
lerinin bir kaçı üzerinde taharriyat ic
ra etmişlerdir. 

Bu hakaretamiz hareketler, muh. 
telif İtalyan limanlarında ayni za. 
ma.nda icra edilmiştir. 

ltaıyadaki Sovyet büyük elçiliği, 
ltalya.n makamları nezdinde şiddetli 
protestoda bulunmu5tur. 

Filomuz bugün 
ayrılıyor 

(Usttarafı 1 ncide) 
METAKSASIN BEYANATI 

(Usyanı, 1 ilıcide) 
takyada yapılan nümayiş yüzünden ha -
sıl olan heyecan ancak sabaha karşı bi
raz siikun bulmuştur. Fakat dün sabah 
sa..ıt 7 de işlerine gitmek üzere yoldan 
geçen Tiirklere yine Muııtafa Kuseyri' 
nin evinden silahlarla hücum edildi. 
Halk ail!hlr tecavüz Uzerine Kuııeyri . 
nin evinin önünde toplandı. Mesalihi 
haııııa zabiti maiyetindeki kuvvetlerle 
gelerek milis, jandarma ve piyadelere 
süngii ile halka hücum etmelerini em
retti. Sil!hsız ve mUdaf aasız halk bu 
baskına karşr nefsini müdafaa maksa · 
dile taşla mukabele etmiştir. Nihayet 
zırhlı otomobiller getirilmit. halka kar
şı ate§ açılnuştır. Halktan, iki ki~i öl • 
müştiir. 16 yaralt vardır. Saat 11 de An· 
takyada inzibati tedbirler ciheti askeri
yeye devredilmiştir. Hadisenin Türkler 
aleyhine tahrikat yapmak için sureti 
mahsusada tertip edilmiş olduğu anla -
şılmı~tır. ÇUnkü Kuıeyri ve adamları 
evlerini daha önceden milislerin muha -
fazalan altına almıtlar, ve otomatik tU -
feklerin himayesine bırakılmıılardır. Ay 
nı zamanda ateş Kuseyri Mustafarun e· 
vinden açılnuttır. 

Kilis, 2 (A.A.) - Antakyada TUrk 
halkına kartı açılan ate~lerin mendup 
Kuseyri ve Adalı Mehmet tarafından 

Atina, 2 (Sureti mahsusada gideu sureti mahsuıada hazırlandığı ve mak· 
arkadaşımızdan telefonla) - Dost satlannın Türkleri mütkül vaziyete ııok 
Yunan Başvekili Geueral Metaksas mak olduğu her tarafta kuvvetli bir şa
bugün bana verdiği bir mülfıkatt:ı yia halinde dolaşmaktadır. 
şunları söyledi: Lazikiye, 2 (Huauııi) - Antakyada 

- 1916 danberi Türkiye ile dostluk açılan ateş karşısında ııilS.hsız olan halk 
tesisi emelimi, aradan on beş sene taşla ve ellerine geçirebildikleri vasıta
geçtikten sonra tahakkuk etmiş gör;i. larla nefsini müdafaa için mukabele za
yorum. Bu dostluğıtn ve o zamanki ruretinde kalmış ve neticede üç Türk 
emdimin ne kadar iyl bir şey olduğ':I öldUrülmlit ve ıimdiye kadar tesbit edilebi 
artık anlaşılmıştır. Şimdi hükQmet len neticelere göre elli kadar da yaralı 
reL<ıi sıfatile bu dostluğu idame ettir. düşmüştür. Bu feci durum karşısında 
mekteyim, istikbalde de böyle ola. halkın heyecanı fevkalade bir dereceye 
cağını temin edebilirim. varmı~ ve bu vaziyeti gören mandacı • 

Bugün Avrupada :nevcut harp teh. lar ve mahalli hükumet otoriteleri ha -
Jikesinden kurtulmak için tedbirleT disenin vasıta ve amilleri oldukları an -
alınıyor. Bu feci vazh·etin önüne gec:. laJılan Kuseyri .zade Mustafa ve Ada -
mek i~in bütün hükılmetlerin çalıştık. lı Mehmedi zırhlı otomobillerle ve mu
lanna emin bulunuyorum.,, hafaza altında Halebe kaçırmı§lardır. 

Aynı zamanda halkı nefes almaya im -
/JfEKTEPLERIMIZDE BIRBIRl!rll. kln venniyecek şekilde ağır ve zecri ted 

ZIN DiLi ôORETILMELI birler almaya ba~lnnı lar ve her §eyden 
Başvekil, iki milJetin tarih ve ede. evvel örfi idare ilan ederek mahalli a -

biyatına temas edereıt demiştir ki: aayi2i askeri kuvvetlerine terketmişler-
- Zannederim ki yapılması lbım dir. 

gelen şeylerin çoğu y~pılmamıştır.. BiR MEBUS NAMZEDi SORULDU 
Büy"k Dahi Kamal Atntürkün terak. Halep, 2 (Hususi) - Mendup'un 
ki ve teceddüt husu'4unda aldığı te~. hilafına mebusluğa. namutliğini koyan 
bi .. ler Türk dilinde okuyup yazmağr Ahmet Naip dayak atıldıktan sonra 
kolayla~tırmıştır. MP~Hl bugün Türk Halcbe sürgün edilmiştir. 
ve Yunan dillerinde tiyatro temsil. Halep, 2 (Hususi) - Sancakta meb.. 
leri faaliyete geçebilir. Bundan ha~. usan intihabatı esnasında müntehibi 
ka lstanbulda bir tıp kongresi yapıl. sanilerin köylerden kamyonlarla. ve 
dı. Bu mesaiyi geni,letebiliriz. Türk mUsellah kuvvetlerin nezareti altında 
Yunan kültürleri üz~rinde işlenebi. celbi için nahiye müdürlerine doğru. 
lir. dan doğruya emir veren Mendup'tur. 

Daha fazla tanış•trnmız, kuvvet. "HER NE PAHASINA OLURSA 
)erimizi öğrenmemiz ~e gençliğin yek. OLSUN ... ,, 
diğerini tanıması lümmuna kaniim.. Hama, 2 (Hususi) - Antakya kay 
Mekteplerimize kar ılıklı olarak makamı Abdülkadir intihabat esnasın 
Türkçe ve Yunanca dil derıderi koy. da Antakya ve İskenderun Türklerinin 
mağr, ben Yunanistnıı için ehemmi. intihabata iştiraklerini zorla ve her 
yetle kabıı] edebilir ,.e faydalı bulu. ne pahasına olursa olımn temin etmek 

için her türlü tazyik tedbirlerini al-rum. 
DONANMAMIZIN BIRAKT/01 

TESiR 
Türk filosunun bende bıraktıif te. 

sir f evkalRdedir. Genıilerinizf gör. 
dilm, hayran kaldım. İyi bakılıyor. 
Efrat iyi terbiye edilmiş ,.e zabitleri. 
niz mükemmel yetf~ııi~tir. Tanımak 
şerefine nail olduğum Türk Amirali, 
erkAnı harbiye ,.e cfiX-cr zabitleri ile 
temas ettim. Yazifelcrini pek iyi be. 
nimsemlşlerdir. 

YUNANiSTAN J"E DIOER 
BALKAN DEVl Ti;TLERI 

Başvekil Yunanistan•:- Balkan dev. 
letlerile :nünasebetle.-ini şu suretle 
hu1Asa etmiştir. 

- Bulgarlarla mıiıı:ısebatımız iyi. 
dir. Ror.ıenler ve YugosLvlarla 'ia 
dostuz. İtalya ile :le münasebattmı 
zın iyi ol~uğunu beyan edebilirim.,. 

Başvekil mülakattan cıonra diğu 

Tiirk gazct .. cilerini 'cabu: etti. 
"/STANBULDA GöRUŞURUZ!,, 

Yavu7.u ziyarete ,~elmiş olan Yu. 
nan Amirali, gemid~ 1 ayrılırken ga. 
7efecilere ~elam veri/ ır ve arkaların. 
dan sesleniyordu: 

dıracağını söylemiştir. 

HALK iCBAR EDiLiYOR 
İskenderun, 2 (Hususi)- Kırıkhan 

istihbarat zabiti dün sabah halkı zor
la polis karakoluna sevkedip rey ver
meğe icbar etmiştir. Karakoldaki ic
bara rağmen reye iştirak etmiyenlere 
tazyikler yapılmış ve türlU bahaneler
le derhal tevkif olunmuşlardır. Bu me 
yanda Kırıkhanlı Recep namında bir 
Türkün evine Ta~naklar tarafından 
sureti mahsusada tabanca bırakılmış, 
sonra da ihbar edilerek hapsettirilmiş. 
tir. 

MEBUS DiYE iLAN OLUN ANLAR 
Humus, 2 (Hususi)- Sancak mınta 

kasında yapılan hileli intihap netice
sinde kanuni hiç bir sıfatları olmıyan 
§U zatlar mebus diye ilan edilmişler
dir. 

Kmkhandan Paşabeyzade Mahmut, 
fskenderundan Şeyh Süleyman S:ımi, 
Antakya.dan Kuseyri Mustafa ve Ada
lı Mehmet. 

ANTAKYADA ÔRFI iDARE 
Ant kya, 2 (Hususi) - 1 Kanunu

evvel akşamına kadar Antakyadan fi. 
~ar ~~~l~rden alman mallurıata g?re 

murları vazifelerinden uza.kla.ştırılmıt 
lar ve hükumet konağı milisler tara
fından işgal edilmiştir. Sokaklarda 
akşam beşten sabah yediye kadar gez
mek menedilmiştir. Kadınla.nn bilt! 
üst başlan birer bahane ile aranmak· 
ta ve kendilerine tazyik ve tecavüzle! 
yapılmaktadır. Köylülerin ~hre git" 
melcri menedilmiştir. Şehrin etrafı ve 
sokaklar süngülü askerlcr]e çevrilmiş· 
tir. Suriyeli zabitler idaresinde Suri· 
yeden devşirilmiş bir takım lnsanJat 
asker kıyafetine sokularak mUtemadi• 
yen Sancağa sevkolunmaktadır. A'D' 

taJryada bu devşirme Suriyeli askerle
rin bin türlü bahanelerle yağmagerlİ• 
ğe ve sarkıntılığa te§ebbüs ettikleri 
ve bu vaziyetin müthiş heyecan uyarı· 
dtrdığı anlaşılmaktadır. Bunların iı>' 
sanlığa yakı~ma.z tecavüzleri devaıtl 
etmektedir. Bu çirkin durum karşısı!Y 
da mandacılar ve mahalli otoritete! 
seyirci kalmakta ve vaziyete hakim ol 
mak için her tUrlU tazyik ve §iddett 
baş vurmaktadırlar. Sokaklarda iııl 
kişinin dahi beraber gezmesine ve JcO' 
nuşmasma mUsa.ade edilmemektedir· 

Daha feci haberler ve tafsilat gelf" 
ceği ta.hınln olunmaktadır. 

(Bu haberler Suriyenin muhtel~ 
kaynaklarından alman haberJeri ti' 
mamen teyit etmektedir.) 

Kereste ihtikarı qok 
Ar" ·ua, 2 (Te'efo "a \ - Kereet' 

fiatlarında ihtikar .)'1' ı.-lc~ı:~ı ev' ıet 
bazı g<.zeteler tarafrn cı·v bildirilnti~ 
ve bu defa da aynı nleVT.U ~azeJel'' 
miştlr. 

Bu 1 ·ısı;.:..ı tem ... ;ı •.Uibrimi7 alfı1'~ 
tiar Mıi'. ·amhr, L'itf;!.::1 olmadığıfllı 
biJ3.kls ge,. ~n sere (9 !ıraya tı:ı tılıt~ 
keresteni,, bu s<.>ne W Praya düştüğı 
nü söylemişlerdir. 

Bazı yerlerde anc-.ııi 'tlevzii ilı\ 
kar hareketleri baş g-östermiştir ~ 
bunlara knrşı icahederı tedbirler atı# 
mıştır. 

Beyo~lu Çocu1c Fsirgerl'l1 

Hurumu ~ah,maları 
Beyoğlu Çocuk Esirgeme kuruOI~: 

bu kış fakir ve kimaeaiz çocukları ~ 
yindirmek ve iaşelerini temin etıtlt 
ma.ksadile Aza yazmak hususunda ııll' 
yUk bir faaliyete geçmi§tir. 

Bu mUnasebetıe, yeni banın ~ 
dmılannı daimt kılmak, ve Çocul< Jf1 
sirgeme kurumunun fakir çocuklu~ 
yapa.cağı yardımı anlatmak maks&d 
15 Birinci klnun 936 salı gUnU ~ 
mı Fransız tiyatrosunda bUyillf 
müsamere verecektir. J 

Bu müsamereye, memleketin ~t 
musikisi üst.adlarından kema.ni ıt~ 
Ne~n Tevfik, Tanburl Dünil 'fl.1 1., 
Udi Sedat. hanende Nuri Halll en 1'.; 
sik parçaları çalmak suretile işti', 
edecekleri gibi. zengin bir Garp JJltJ·, 
kisi, ve Çocuk Kurumunu alikndııf1,ı 
dPcek bazı temsiller ve canlı t;abl0 

da bu mUsa.merede yer bulacaktır· 

Denizde ma"da i~ 
Evvelki gün Yalovadan şehri~,r 

getirilmekte olan bir manda J.d .utJ 
önünde motörden denize atıa.ınış. ) 
yüze tekrar Yalovaya gitmiştir. 

Kurtarılan vapurl•' 4ıııı 
Evvelki gece bqlıyan yağmur·~ 

fasılalarla devam etti. Karade1111,ııt 
gelen haberlere göre f ırt.ına diJl.l'fl rl~f 
Dün limanımızdan kalkacak vıtP\J 
da seferlerine devam etmlşlerdil'~,-t 

Bir hafta önceki f ntınada Jc ~t' 
oturan vapurların kurtarıınıas10~"'' 
vam ~ilmektedir. SeddUlbahir ~ 
rınd{ karaya oturan gaz yUklU ( 
sız bandıralı Garone vapur\J, b-'1' d,P 
milerine gaz götUrınekte 0Jdı1~,ı1 
alA.kadar makamlar bir Fflll"1ı ısı~· 
gemialnitı kutta.rma.ğa gelnıeeJııt .,.,P' 
saade etmiı ve vapur bu ıuretl' 
tarı im ıştır. J.ıtf',P 

Mudanyada kara.ya oturaP f,.ı,tl 
bandıralı vapurun da ilk önce ~ur· .• ıı 
çıkarılmış, Mora yüzdUrUlınfüı~ ~ 

Ereğlide karaya oturan "f utl "''r • r f 
dıralı Erinovla vapuru hen.uı fC 111 

rılmamı§tır. Keşif yapmak ~.t!f· 
halline ~Uhendisler göndc~lıtı 1 ~ ~ Denızyollarmm lzmir ııJe~ 

• 



Tenkit yasağı 
Yazan: 

Nurullah ATAÇ lstanbııl Adliyesınde 

Yeni tayinler 

54 kişinın ta9inlerini 

bildiren liste dün geldi 

Gazetelerin söylediğine göre Al- Herr Goebbels'in kararını alkışlardı. ı 
manyada, irfanı kıt bir takım çoluk Elbette ki her işi, o işin ehli olan
çocu.k yetişmiş, kudretli eser sahiple- lar yapmalıdır. Fakat güzel eseri çir. 
rine dil uzatıyor diye, edebiyat ve san kininden ayırdetmek kabiliyeti de pa
at tenkidi yasak edilmiş. Telgraf aı- ra ile iman gibidir: Kimde olduğu bi
jansları ile telsizin yalan uydurmakta linmez. Gerçi münekkidin, kuvvetli bir 
yarış ettikleri bu devirde her habere irfan sahibi olması, mazinin bıraktığı 
inanmak elbette caiz değildir; münek- eserlerle ünsiyeti bulunması I!zımdır; İstanbul adliyesine, Adilye Veka
kitlertn ağızlarına değilse de kalem- fakat bu meziyet kafi değildir. Nice letinden dün 54 kişinin muhtelif yer
lerine Herr Goebbels'in kilit vurduğu okumuş münekkitler, zamanlarının lere tayin edildikleri bildirilmiştir. 
haberi de büsbütün asılsız olabilir; asıl büyük san'at adamlarını beğen. Hazırlanan listeye göre, Denizli 
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Mahmutpaşa yokuşunda 

Polisler le göğüsgö~ üse 
biı1 mücadele 
Karısını görünce aeli11e dö.r:en b;ri~i 

poıisıerın üzerıne kama ııe hücum etti 
belki de son günlerde alınan başka meyip kıymetsizlerini göklere çıkar- müddeiumumi muavinliğine hakimlik Dün sabah on buçukla on bir ara-
bir tedbirden galattır. Fakat doğru mışlardır. Mesela XVI, XVIl, XVID namzedi Em.ine Ümit Akyüz, Bursa smda Mahmutpaşa yokuşunda hayli 1 KüUür işlt>ri 1 
çıkmasına da imkan vardır. Ona ina- inci asırlar muharrirleri hakkında doğ hakim muavinliğine hakimlik namzc- patırdılı bir vak'a olmuş ve suçlu, güç 
narak, hiç olmazsa inanmış gibi gö- ru hükümler vermiş olan meşhur Fran di Emine Lamia, Menemen sorgu ha.. le yakalanarak adliyeye getirilmi3,I fstanbulda 
zükerek tenkit yasağı hakkındaki dü- sız münekkide Emile Faguet, zamanı kimliğine sekiz numaralı ihtisas kati· meşhut suç davalarını gören İstanbul 1 

şüncelerimizi söyliyebiliriz. şairleri hakkında - yanlışlığı bugün bi Halil Rifat, Denizli müddeiumu.ml asliye dördüncü ceza. hakyerinde mu· 'ı Mu a ı li msiz mektep 
Bilmem söylemeğe hacet var mı? tahakkuk etmiş • sözler söylemiştir. muavinliğine hakimlik namzedi Emin hakemesi yapılmış, bıçak çekmek, po. 

Almanyada şu bir kaç yıldan beri hti- Sainte - Beuve bile, eskiyi çok iyi Muhlis, Adana müddeiumumi muavin· lise karşı gelmek, yanak v~ el ısır-ı' kalmadı 
küm sürmekte olan zihniyete hayran görüp bildiği halde, yeniyi muhakeme liğine hakimlik namzedi Fatma Mil- maktan yapılan muhakemesı sonunda 
olanlardan değilim; tenkidi de severim ederken yanılmıştır. Buna mukabil, rüvvet, Manisa hakim muavinliğine bir yıl, iki ay, yirmi dört gün hapse ı 
ve her memlekette serbest olmasını onlar derecesinde irfanı olmıyan mü- hakimlik namzedi Ayşe Handan, Kü- mahkum olarak, derhal tevkif edilmiş- Busene hastaak do/ayı-
isterim. Fakat Almaııyadaki tenkit ya nekkitler arasında da, güz.eli meydana tabya. icra memurluğuna hakimlik tir. l S ı/e i Z. in alan 
sağının çok haklı bir endişeden doğ- çıkarmak, çirkini yıkmak hususundn namzedi Fatma Zehra, Bolu hakim Suçlu, Hüseyin adlı biridir. Kendi- • 
muş olması ihtimali de hatıra geliyor. çok hizmeti dokunmuş olanlar vardır. muavinliğine hakimlik namzedi Emi· si ile kansı, bir müddettenberi ayrı mualLım de az ı 
O memlekette milliyet taassubu son İyisi tenkidi serbest bırakmaktır: bi.. ne Hatice, Adapazarı hakim muavin- ayrı yerlerde oturuyorlarmış. Kansı, Şimdiye kadar İstanbul civarın 
dereceyi bulmuş; bir çok kimseler, len de söylesin, bilmiyen de. Çünkü liğine hakimlik namzedi Safiye Saa- kocası aleyhine boşanma davası aç- bulunan köylerin yüzde 80 i öğretmen 
belki gerçekten öyle düşündükleri i- bilmiyeni susturacağız diye asıl bileni det Ulusoy, İstanbul icra memurluğu- mış. Dün sabah Mahmutpaşa yoku- siz olarak vekil öğretmenlikle idare 
Çin, belki de biiklımet adamlarına ya- susturmamız kabildir. Bir doğrunun na. Burdur müddeiumumi muavini Mub şundan inen Hüseyin, karısile karşı. edilmekte idi. Kültür direktörlüğü bu 
ranmak ümidi ile, geçmiş asırlardan söylenmesine mani olmaktansa bin yan tar Nail, Bayındır sorgu hakimliğine laşmış ve beraber gelmesini söylemiş, durumu dikkate alarak köy okullan
kalan eserleri bile Hitlerisma bakı- lışa müsaade etmek yektir. Zaman hakimlik namzedi Hüseyin, İstanbul kadın razı olm8Jnış, kavga çıkmış ve na öğretmen okulunun yeni mezunla. 
mından tenkit ediyorlarmış. Bütün yanlışı süptirüp götürür; fakat söylen müddeiumumi muavinliğine 1zmir . Hüseyin, kama çekerek kadının üze. rını tayin etmiştir. öğretmen okulu 
hayatını Ariliğin senasına hasretmedi memiş doğruyu meydana çıkaracağı müddeiumumi muavini Osman Orhan, rine yürümüş. Kadın, "imdat, imdat!,, mezunları bu okullarda çalışmayı bü
diye Goetbe'nin, Jeanne d'Arc için bir şüphelidir. Trabzon müddeiumumi muavinliğine diye haykırmağa başlamı~. etraftan yük bir memnuniyetle kabul etmişler-
dram yazdı diye Sclıiller'in yerilmesi Münekkidin irfan sahibi olması hakimlik namzedi Fatma Sabiha, ls- koşulunca, Hüseyin, kaçmağa koyul- dir. 
Alman irfanı için, düşünün, ne kadar bazan da tehlikelidir. Çünkü geçmiş tanbul sulh hakimliğine eski haklın- muş. Fakat, ayni zamanda kalabalığa 
tehlikeli bir ~ydir. tddia edildiğine asırların eserlcrile çok meşgul olanlar lerden Mehmet Ali, Çanakkale ha.kim doğru kama savurarak, yol üstünde. 
göre, bu kadar ileri varmaktan da gayet tabii olarak, onların gil2.elliği- muavinliğine hakimlik namzedi Saime kileri korkutuyor ve kendisine bu su
Çekinmiyenler oluyonnuş. thtimal ki ne fazla bağ!anır, kendi zaınanınm e- Edirne icra memurluğuna hakimlik retle yol verdiriyormuş. Bu aralık, 
llerr Goebbels, yeni kararile, bu hale serlerini hor görür, eskilerin.kine ben- namzedi Ayşe Kadriye, Salihli sorgu Ayşe isimli bir kadına. rastlamış ve 
bir nHıayet vermek istemiştir. Bugün zemlyen gmelliği çirkin bulur. trfan hakimliğine hakimlik namzedi Musta- "Karımın benden ayrılmasına sen se
A.lmanyanın en iyi muharrir ve san'at sahibi zamanmdan, muhitinden bir de- fa Enver, Bursa hakim muavinliğine hep oldun!,, diye onun üzerine yürür. 
adamlanndan bazı'an, memleketlerin- receye kadar ayrılınrş demektir; yeni hakimlik namzedi Seniha. • Bandırma ken, resmt polis Ahmet Zeki ile sivil 
den dışarıda yaşıyor, Hitlerismaya a. ihtiyaçlan pek sezr-ez, hiç olmazsa hakim muavinliğine hakimlik na.nue- polis İzzet yetişmişler. Hüseyini ya. 
Çıkça veva sUktit ile muhalefet ediyor- onları kendinde şiddetle hissetmez. di Emine Mübeccel, Sivas müddeiumu- kalamak istemişler, 0 , polislere karşı 

rı,,ıa~~,bunlar içinde beYJ1elmilel şöhrete Yeniye hayran olmak için biraz bar- mt muavinliğine hakimlik namzedi gelmiş, kamasını vermemekte ısrar 
e:rmış, Alman irf nnını zenginleştirmiş barlık, yani irfansızlık hiç de faydasız Makbule, Mustafa Kemal Paşa haklın etmiş. Polisler kendisini tutup kama
olanıar da var. Hükumet adamları değildir. "Çocuktan al ha.beri dedik. ' muavinliğine hakimlik namzedi Ada- yı elinden almağa uğraştıkları sırada, 
• tuttukları yol icabı • onların övül- ]eri gibi: "Barbardan öğren d~ğruyu,, l~t, Çankırı icra memurluğuna hakim- kamanın bir ucu hızla polislerden bi
lhesine müsaade edemezler ama kıy- diyebiliriz. Çocuk gibi barbar da, ken- lık namzedi Meryem, İstanbul sulh rinin göğsüne değip, kıvrılmış, polis 
ltıctıerini büsbUtUn mk!r etmenin de disinde pc..,ın - hükümler henüz teşek- hakimliğine Ankara azasından Osman göğsünü geriye alınca, Hüseyin, kur
doğ-ru olmadığını elbette anlarlar. tıc. kUl etmediği iç.in, hakikati daha saf Necdet, Ta.sköprU sorgu hakimliğine tul.muş, gene kaçış yolunu tutmuş. Po
tidar mevkiine yeni geldikleri zaman bir gözle görür. hakimlik nall17..edi Hüseyin, Tekirdağ lisler kovalamışlar, tekrar yetişerek 
İa§kınlık gösterip bir takım kitapları Gerçi hakiki irfan sahibi adam, hakim muavinliğine hakimlik namzedi omuzuna el attıkları zaman, müthiş 
~eydnnlara vığıp yakmışlardı; bunun pe3in - hilkümlerindcn de, maziye esir Emine Nihal, Adapazarı icra memur- bir milcadele baş göstermiş. Hüseyin, 
a bir hata etmiş :>lduklarım da elbet- olmakt:ın dn kurtulmuş olan adamdır luğuna. hakimlik namzedi Ayşe Hik- yere yuvarlanmış, altalta, UstUste bo-
t~ anladılar. Fakat bazı ., t 1. • Fakat öylesini Diogenes, gu"pe gun·· düz met, ·İzmit hakim muavinliğine haklın ğuşma. halini alan uğraşmada, Ahmet 
ı a eş 1'' genç rk --..ı· F tm G .. ·d K hA eı-in trn?J:Jarı 0 hat:l,VT tt k fenerle arnnnı~. ı nam~ı n a uzı e, onya a. Zeki, kamayı bırakması için Hüseyi-
. ., .,. unu urma k" O rv• hAk• r d' 

">:vıe dursun, hatırJatmağa vesile olu. Pol"ı•e h k lfıfmt muavın ıgıne hr..k~ ım ık vinl~a~ ı nin eline basmış. Htiseyin, bunun üze-
Y<>\·du. a aretten mahkOm e, Kemal Paşa n. ım mua ıgıne rine kamayı öbür eline almış. Bu hal 

t .. .. A oldu; fakat... hakimlik namzedi Ruşen, Konya aza karşısında polis İzzet, Hü.seyinin ka-
Co bnsafüı. duşunmek lazımdır: Herr Galatada Zürafa sokağında 26 nu- muavinliğine hllkimlik namzedi Fatma malı elini ka.vrıyarak, kamayı alma-
b~re beis: "Yanı~ışız, bizimle bera- marada Maryam, polis Sinana hakaret Sabiha Başarır, İstanbul aza muavin- ğa girişmiş. Hüseyin, işte bu sırada 
1 olmıyruı san at adamlarının eser- h ligv in İ •t . mem N' A Şe k" İ 
eri d Alın 'rf i . 1A ten, meş ut suçlar kanununa göre İs- e zmı ıcra uru ıgar v ı. zzetin yanağını, Ahmet Zekinin elini li e an ı anı çın azımmış, li Kayse . . murl v tah ·1 
\, ei~g Hans Evers'in yazıları onların tanbul as ye dördUncU ceza hakyerin- lstanbnl :cra memuruuguna··l~ !svtaı en~ ısırmış. Polisler, ahalinin de yardmıile 
.rer1n k de muhakeme edilmiQtlr. u ıcra me u ızar kamayı alarak Hilseyını· · yakalamıQ 
,, e onacak ~yler değilmiş!,, di. ~ bul mUdd · i m vinl. v ~ ç ' ~· 
.renıeı.a· Mil kk' Jeri H' 1 . Petro adlı birisile Yaninin meyha- eıumum ua ıgıne a. lar .... 
bakımı~d ~~k .. ıt n, kt ıt ~ısma nesinde içen Maryamın, evine dönUn- nakkale müddeiumumi muavini Meh- DUn akşam Uzeri de, suçlu HUseyin, 
~ip b an .. um verme e evanı ce oradaki kadınlarla kavga ettiği, met Ziynettin, Mustafa Kemal Paşa yaptıklarının cezasını bulmuf!, başlar • 
...: ir çok guzel eserleri kötülemele- 1 hakim m ı l·rnne haA k' l'k .. no.,,,. 
·~ne d · 1 . . bunun Uzer ne kadınların polise gide- uav n le· mı ı n .......... ~ gıçta yazdığımız gibi cezalandınlmı§· 
lek; e manı 0 amazdı .. Bunun ıçın ~ir rek şikayette bulunduktan, fakat son- di Fatma Handan, İstanbul müddeıu- tır ! 
tenır~a:~ ~~~: .. Edebıyat ve san at radan §ikayetlerini geri aldıkları ve mumi muavinliğine Gebze müddeiumu-
~a nı busbutun Y~k " mek. Onu misi M h t Celalettin 1 a··ı h.k. • I>n:ıış B :ık .. . buna rağmen polisin yakasını bırakma a mu , ne0 0 a ım 
(}ite~· azı yas lar hurrıyoti tah- ması tizôrine Maryaı:ın sövUp saydığı muavinliğine hakimlik namzedi Nimet 
~aa ez, belki geni§lctir. Sovyet Rus . Torbal h Ak• uavinı·v. hı:.k· 1.k' a "K .. . . netıcesine varılmı§tır. ı a ım m ıgme cı. ım ı 
tt1,..1 omunıst nkademıa,, run kal- namzed· T" · Görele hı:.k· _ • • nıas d 1 d v .. .. Maryam, iki ay hapse mahkum e- ı .ui1mıa, cı. ım muı:ı. 
hır ena· 

1 
da, adn va ıgıma. gore. böyle dilmi§, ancak da.va mevzuu olan suçu vinliğine hakimlik namzedi Fatma Be .. 

ı§e en oı,~u§tu. . d" 'D- hı:.k· . 1. v• hA lie ,. .. . . . . I§lemesine, şlkftyetin geri alınmasına ıa, ~rgama cı. ım muavın ıgıne a-
~et be~~~b~ls ın boyle ıyı bır nı- rağmen yakasını bırakmama.sile poli- kimlik namzedi Tayyibe Hürriyet, İs· 
labu· . gını sanmakla yanılmış o- sin sebebiyet verdiği noktasından, ce- tanbul icra memurluğuna Burdur mtiri 
ltetı ıX:~; onun bugüne kadar ki hare- za müddeti yedi gün hapse indirilmiş- deiumumt muavini Muhtar Nail Ka-
ltıı. erlllın amilJerini iyice bilmiyorum tir. ramursel hlkim muavinliğine tst~bul 
bit· Geçenlerde Bay Hasan Ali Yücel hakim muavini Sekine Ostan İstanbul 
~d~~sında, kendileri eser sahibi ol- GUlhane mU•amereleri müddeiumumi muavinliğine 'Balıkesir 
lij ten 1~ halde başkalarının eserleri- Gülhanenin 936 • 937 senesi Tıbbi müddeiumumi muavini Hakkı Şükrü, 
"'~ı .. ~ıde kalkışanlara, vaktinden ev- müsamerelerinin ikincisi bu ayın 4 ün- Adana hakim muavinliğine hakimlik 
l'lttiğ. n ~orofiların akıbetini temennı cü cuma günü saat (17,30) da yapıla- namzedi Emine Firdevs, Akhisar hft· 
lferı-1~ Söylemişti. Kimbilir? belki caktır. Arzu eden meslektaşların te§'- kim muavinliğine hakimlik namzeıii 
tut', (Ö ~ebbels de onun gibi düşünmüş rifleri rica olunur. ı Ömer Emrullah, Çankırı aza muavin .. 
'fuc~ı· Yleyse de yine Bay Hasan Ali 
t'\ı~or den insaflı: ınUnekkitlerl sustu-

l' ama canJanna kıyınıyor.) 
l!.ı ~1;nki~i, bu i§in ehli olmıyan, irfa
~e ~ dclıkanhlar da söz.e karışıyor di 1 
l'.ilUd~k etti ise haksızdır. Rivayet 
1~ ı:ı {;ine göre Sadrazam Sait Ha. 
l'ılli g atJa, tn.nırunış bir şairimizin ese 1 
'1i ~ ~bir muharririn tenkit etme-

Yazuız hlkave: G~EVLE~ 

liğine hfikimlik namzedi Vecihe, Çan
kırı sorgu hakimliğine hakimlik nam
zedi Murat lsmet, Yalova müddeiumt·
miliğine İstanbul Aza muavini Atila. 
İnebolu sorgu hakimliğine hakimlik 
namz.edi Mehmet Hayati, Trazon fiza 
muavinliğine hakimlik namzedi Orhan 
Manisa müddeiumumi muavinliğine 
hakimlik namı.edi Hüsniye Nebahet, 
Aydın hakim muavinliğine hakimlik 
namzedi Fatma Kamıran Esin, Esl:i
şehir hakim muavinliğine hakiınlik 

namzedi Nezihe, İstanbul müddeiumu
mi muavinliğine Menemen sorgu ha
kimi Yakup Şekip tayin edilmişlerdir. 

J{endilerini tebrik ve başarı göster· 
melerini temenni ederiz. 

- Fr1Llaız karikatürü -

"""' .. , ... ~. ,..,. . .,.,. 

Köy okullarının öğretmen kad 
lan bu suretle dolmuş, bulunmakta
dır. 

Şe}\ir dahilindeki ilkokullarla orta. 
okul ve liselerdeki öğretmen kadroları 
da tamamen dolmuş bir vaziyettedir. 
Açık öğretmenlik ve öğretmen vekil
liği de kalmamıştır. 

Bu yılki öğretmen durumu geçen 
yıllara nazaran daha düzgündür. Okul. 
larda öğretmenler vazifelerini büyük 
bir ehemmiyetle başarmağa devam et
mektedirler. Şimdiye kadar İstanbul 
kadrosunda tedris yılı içinde hasta o
lan ve mazeret dolayısile izin alan öğ
retmenlerin sayısı oldukça mühim bir 
yekun tutmakta idi. Bu yıl bu yekQn 
geçen senelerle kıyas kabul etmoiye. 
cek kadar azdır. 

Tele kitap 

KUltür Bakanlığı bütün okullarda 
tek kitap usulünün tatbik edilebilme
sini temin için hazırlıklara başlamış
tır. 

Şimdiye kadar ilkokullarda alfabe, 
okuma, tarih, yurtbilgisi kitapları tek 
kitap olarak Kültür Bakanlığı tara. 
fından bastırılmış bulunuyordu. llko
kullann diğer tabiat, eşya, coğrafya 

gibi kitaptan da önümüzdeki ders yı
lı başından itibaren ayni şekilde ha. 
zırlanmış olacaktır. 

İlkokul kitapları tamamlanırken 
diğer taraftan da l!se ve orta okulla" 
rın kitap i15leri de halledilecektir. 

Diğer taraftan Bakanlık kitap it
leri için öğretmenler arasında bir mU. 
sabaka da açmayı dü~ünmektedir. 

Moda dersleri 
Şi..Jli Halk.evinden: 

Şapkacılık, çiçekçilik, biçki ve türk'. 
çe derslerine de başlanacağından is
teklilerin her gün öğ!eden sonra Ni
şantaşı Rumeli caddesindeki HaJkevi
mize gelerek keydedilme!eri. 

Geçmiş /\.urun/ar 

3 Kanunuevvel 921 

ŞEiffiEMANETI İFLAS ETMİŞ 

lJ!uharrirlerimizdcn biri cemiyeti 
1ımumiyeyi belediye reis saniliğinc in
tihap edilmiş o'lcın doktor Ma1ımut 
Hakkı Pa.Ja fle Şehremanetinin va,.....;_ 
yeti maliye ve saircsi haklmıda bir 
müldkot icra etmi§tir. Mahmut Hakkı 
Paşa demi.Jtir J.."i: 

!'i. um ı.:~iş, zaman matbuat mU" 
~ lıak~nıısıne: ''Bala ricalinden bir 
~1 rn ında böyle şeyler yazılmasına 

·~«tlıt ~~>ıde ediyorsunuz?,, diye çı-
. QlkAye doğru ise merhum, 

- Şehremaneti bugün adeta mil/. 
lis ooziycttcdir. Emanetin lncgUnkiı 
ooridatilc §chrin imar ve tan...'"'imi şöy
le dursmı, masarifi Z(lruriye ve daime-

1
, sini temin ~k biUJ nıü~ değil. 

au-. 



4 - KURUN 31.KANUN1936~!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!'!"'~~~""'!'!!!!~~~~!!!!!!!!!~'!"!!"""'--~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~-~~~.....,~,.... .... ~~ 

1 .. 11111111 ........................................ 1111 .. 11~111111111111!1~~11~~~~11 .. 111111aıaeı~ ııı 1111111ııııı11ııııııııı1111111ıııııı111111ınııı111111ıuının111_'§ J d · k.. ..Ö ·-
B ü 'tün dünya sinema yıldızlarının ı .. a .. r u 

i 
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Hergün bir hikaye 

Balkonda ki Kız 
iııııııll 

f GING ER ROGER S FR ED AS TAIR j 
~ 11ıııııııft Şimdiye kadar yapbklan, Karyoka, Kontinantal ve Robertayı çok gerilerde bır~kan ve bugün 

• telanil dünya sinemalarında çılgınca allaşlanan en son eserlerı: 
f.11111111 urıımııı111 1 ııııııı111 1ıııı nı11 111ıııııııınıılllllllrıı Anlatan · Vlr Gül 

- Anne! Gözleri parlıyarak kalktı. Konsola 
- Sus diyorum koştu. O gözü açtı. 

sana, yoksa süpür- - Yaşadık! 
ı:;e sopasını kafan- Konsolun gözünde, bir alay anah-
fa kırarım senin tar vardı. Onları aldı, bu sefer kapıya 
ha! koştu. 

o zaman kızı ko- Fakat, tam o sırada bir ses i§itti. 

lunu yüzüne dayı- Durdu, dinledi: 
yarak, ağlamağa Bahçeden bir kedi sesi geliyordu. 
başladı. Bir yan- Hayır, bahçeden değil, daha yakm. 
dan da gözünUn u. , dan. Sanki balkondaymış gibi. 
cile annesine bakı- Hemen balkona çıktı. Kediyi gör-
yordu: dü: Ağacın bir dalında durmuş, aşağı 

Annesi öfke ile bakıp bakıp bağırıyordu. Yani, aşağı 
odadaki koltuklar- inemiyordu. 
dan birine bir tek. Bu, alt katta oturanların kedisi i
me vurdu, kenara di. Kızcağız, kendi derdini unutmuş, 
itti. Koltuk gidin- şimdi onun derdine düşmüştü. 

ce konsolun önü 
açıldı. 

Annesi gözlerden 
birini çekti, için
den bir demet a. 
nahtar çıkardı .. 

Sonra, kızının ağlıya ağlıya kendi
sine baktığını görünce, gene hiddetle: 

- Ben sana gösteririm, dedi. Seni 
odaya kilitliyeyim de gör bak sen ... 
utanmaz, arlanmaz, terbiyesiz seni! .. 

Annesi bu öfke He kızma hain ha
in bir kere daha baktı, sonra odadan 
çıktı, kapıyı patadacık kapıyarak a
nahtarla biribiri üstüne iki kere ki. 
litledi. 

Kızcağız, o zamana kadar biraz 
yalancıktan ağlamıştı. Fakat, annesi. 
nin bu hareketi karşısında kendini ya
tağının üzerine attı ve hıçkıra hıçkıra 
ağlamağa başladı. 

Odada kapalı kalmıştı. Annesi so
kağa gideceğini evvelden söylemiş ve 
aralarındaki "kavga,, asıl bundan çık. 
mıştı. O da gitmek istiyor, annesi "ol
maz!,, diyordu. 

Birdenbire aklına geldi~ 
Annesinin o anahtarları aldığı yer

de b~ka anahtarlar vardı. Acaba on. 
ların içinde oda kapısını açan anah
tar yok mudur? 

- Pis, pis! dedi. 
Kedi kafasını arkasına çevirerek 

yukarı kaldırdı ve ağzını açıp gözleri. 
ni kısarak, yalvaran bir halde: 

- Miyav! dedi. 
- Gel, yavrum, gel... 
- Miyav ... miyav .. 
Sanki uçup gelecekmiş gibi çağın

yordu: 
- Gel pisi pisi pisi, gel... 
Zavallı kedi, yukarıdan kendisine 

yardım etmek istiyenden bir fayda 
çıkmadığını görünce gözlerini gene a
şağıya dikti ve atliyacak gibi bir ha. 
reket yaptı, fakat cesaret edemedi, ge
ne durdu. 

O zaman balkondaki kız tekrar: 
- Pispis, dedi. 
Kedi baktı. Kız, elindeki anahtar

ları çıngır çıngır salladı ve: 
- Al, pisipisi, al! diye ağacın y~ 

nından doğru a.şağtya attı. 

Kedi, bu hareketle şevke geldi ve 
avcılık damarı tutarak, atılan şeyi ya
kalamak sevdasına düştü: 

Kaldırdı kendini ağaçtan aşağıya 
attı... yere atlar atlamaz, anahtarla
ra doğru koştu. Elile bir tokat vur. 
du ve oynamağa başladı. • -

Kız kedinin derdine düşüp kendi 
teessürlerini unutmuştu. Şimdi onun 
sevincile neş'eleniyordu. 

BU G E CE HERKES 

25 Aranyossv Rajko 
ÇOCUK ÇiNGENE ORK.E.STRASINA giaecek 

Siz de bu Zı?vkten mahrum kalmamak için hem en 

Tepebaşı Garden'in 
42690 numaralı telefonuu . .J açarak masalarınızı ayırtmız. 

Ayni programda: Mekıikalı sinema yıldtZı 

ll..U IF'>lE:~ K D NS 
F iyatlarda zam yoktur. 

~, ..................................... ... 

TOP-- H AT 
Bu it ibar en fevkaU\de müsamere ile akşamdan 

SARAY Sinemasında 
--,-
Et, kömür ve odundan sonra 

Kadın diğmelerlnde de 
lbtlk&r nı yapılıyo ?. 

KISA HABERL ER 
Geçen halta yapılması kabil oıamıyan 

garaonıar cemiyeti intihabatı ticaret odası 
müı:ıterck esnaf bilrosunda yapılmıotır. 

• Liman idaresi iJÇller ve veaalt servisleri 

nln blrleştlrllmeslni temin için yeniden tesi 
sat ve ln§&&t yaptırmaya karar vermiştir. 
lnşaatın blrl istlm!Ak edllmlştir. 

• HıJ binasına ilA\"e edUecek yeni pavyon 
!arın inşaaına ilkbaharda ba§lanacaktır. 

• Corrahp~a. hastanesine eklenecek yeni 
pavyonun projesi tamamlanmıştır. ln,Şaat 
mUna.kasası iki aya kadar açılacaktır. 

• Çekoslovkyalı bir firma memleketimiz 
den !500 ton kepek ve 1000 ton kaba un al 

mak ıateğlııde bulunmuştur. 

dan aatm almmaı;ı lçi.'1 yapılan mUzakerelere 
devam edilmel<tedir. Şehrimize gelen maltı. 
mata göre mUzakereJer iyi bir safhadadır. 

Şirket alındıktan sonra na!l& vekA.letinln Ka 
dık!Sy - Elmalı su tesiııatının idaresini de 
terkos l§letmesl gibi belediyeye vermesi muh 
temeldir. 

• Garsonlar cemiyetinin açmak istedi~! 

mektep için hazırlıklara başlanmıştır. 'Mek 
tebe alınacak ınzumlu eşyalan temin etmek 
üzere gelecek ay bir balo verilecektir. 

• Hnva düzeldiği için odun ve kömUr yük 
ıu kayıklar limanımıza gelmeğe ba§lamış 

tır. 
• Ankarada toplanacak olan valUer kon 

ııe~e tıitanbul vall8l de d&vet edllmfştır. 

VaU T blrinclkAnunda Ankarada bulpacak 

tır. 

• Kadıköy su ~lrketlnin hUkQmet tarafm 

IST ANBUL BELEDIYF..Sf 

Şehir Tiyatrosu 
Tepebatı Dram kısmı 

Bu akşam saat 
20,30 da 

BtJYtJK H ALA 

Fransrz T iyatrosu 

Operet K.ıımı 

111111111111111 

. llL.~~ 
1 

11111111il 
Bu akşam saat 20,30 da MASKARA 

ŞEHZADEBAŞIFERAH 
SlNEMA ~ """1iJA 

Btiyilk Türk llliiz
yonisti ve Manyo

tizmacısı 

Pr. Zati Sunguı 

Her gün f ev kal§.;. 
de oir progra.n$ 
temsillerine devarr 

ediyor 

TAKSİMDE - M.AKSİM VARYETE 
TİYATROSUNDA 

3u akşam saat 21 de ,.,,.......,_.~ ........ -
ZOZO DAI,MAS ve A, A_ 
yeni gelen tenör ~ ~ 

Tomakos'un iştirakli• {i~ ,~ 
PIPIÇA ~ 

Son haftası 
Cumartesi matinden 

itibaren 
ENAYiLER~ 

Biletler: 40, 60. Hususi : 100 
Yerlerinizi ayırtınız. Telefon: 42633 

Ekmek, et, kömiir ,.e diğer gıda 
maddelerinde ihtikar olunca hükumet 
,·eya belediye muhte"ırlerin yakası. 

na yapışıp cezalanıtırıyor. Şehirde 

bunlardan başka tua.ırabildiğine sü
rülen, satılan küçiik bir mal var: 
Kadın düğmeleri ... 

Elbise, kuma~ mlldaları nasıl sı!.. 

~ '.i ,. ~işiyorsa. i•u\\ıınin berab ' r 
düğme m · · da de·"'..: .;:mektedir. 

Zaman zaman kadın mantolarında. 
elbiselerinde irili ufa:<lı görülen düğ. 
meler kadınlara çok pahalıya mal ol. 
maktadır. 

Pek zenginler müctesna. bütün ka . 
dınlar düğme fiatla '"lnın pahahhğrn. 
dan şikayet etme~ctedirler. Kadın 

düğmeleri beş lrnru~tan başlamakta. 

drr. Tanesi iki liram düğme satıl 

maktadır. Bu ~ibi pahalı bir düğme. 

den bir mantoya on driğme konulur. 
sa bir mantodaki diiğmeler yirmi li. 
raya mal olmal\tadır. Mantoluk düğ. 
melcrin normal fiatı 40 - 80 kuru~ 
arasındadır. Bundan aşağı düğmeleı-

50 - 60 liralık bir k:~hk mantoya 
konamamaktadır. 

Kadın düğmeleri iki senedenberi 
l$;tanbulda yapılmaktadır. lki sene 
evvel Galat.ada büyük bir fabrika a. 
çılmış, bu fabrika Almanyadan ga. 
larit isminde safha halindeki madde. 
den getirterek düğme imaline başla. 
mıştır. 

"e rli düğmeler 1·:-~bet görüne~. 

gümrükten bir kilo ~alaritten alınan 
288 kuruş resim, :>10 kuruşa çıkarıl. 

mı;:.. bunun üzerine hari~ten gelen 
düğrr. .Ier yerlilere ra';:<•be~ edememi;. 
tir. 

J Polis Haberlera 1 

Dün •• uç yangın 
oldu 

Mahmutpa.şada Çorapçı hanının 

üst katında yangın çıkmış, bir yatak 
yandıktan sonra itfaiye tarafından 

söndürülmüştür. 

Yangının odada bulunan Ali tara· 
f ından çıkarıldığı anlaşılmıştır. Ali. 
arkadaşı bulunan Hasana ait sandığI 
açtıktan sonra içinde bulunan 110 li· 
rayı çıkarmış ve yangın sonra vukuD
gelmiştir. Ali yakalanmıştır. 

/Ki YANGIN DAHA - Ka.sımp8" 
şada Bedrettin mahallesinde MadaJll 
Lazarinin evinden dün gece saat altı· 
da yangın çıkmış, iki minder yandık· 
tan sonra itfaiye tarafından söııdürUl• 
müştür. Yangının ne suretle çıktığı 
tahkik edilmektedir. 

* Beyoğlunda Acıçeşmede :Mehıne· 

de ait ahırdan yangın çıkmış, itfaiye 
tarafından bir kısmı yandıktan sonrtı. 
söndürülmüştür. 

ATLA GiDERKEN - Mustafa ıı;; 
dında biri atla Edirnekapı haricınö0 
giderken yetmiş yaşında Zübeyde adt11 

da bir kadına çarparak yaralamış, yn
ralı Haseki hnstnhanesine kaldırılını;• 
tır. 

YAKALAN AN KU'!rfARCILAR ""' 
Gala.tada Mumhane caddesinde 16 nıl' 
maralı kahvede kumar oynandığı Jııı.· 
bcr verilmiş, yapılan aramada Hil~ 
yin, Sami, Ekrem, Onnik, İhsan }W 
san, Abram, HüsnU, cürmü meşhut 11°' 

Bu himaye üzerin~ yer yer düğm·· linde yakalanmışlardır. 

ima la th anele r i kuru 1 muştur. Bun la . """"um11wmnuı .. 11u111m11umoı1ıınnınımnı"""''"'"""""'mmn""'"'"''"'""""' 
rın sayısı hugün :rir ni lie:i geçmiştir. modası bulurum. Ilımdan bir ıniktııl'. 

. ·rııı Bu imalathaneler, tücrarlar tar:ı . isler, büyük tiC'arcthanelere ,·erırı 
fındnn toptan getiril·!n galaritten a . Bu di.lğme piyasada tutuldu mu :ırı.tt• 
larak işlemektedirler. Yirmi heş ima . sını yeti;;tiririm. Fakat bu çok s~;,: 
Jıi.thane ile büyük fa 'H:ka mütemad; . me7., başka hirisiniıı ~ıh.arttığı dU ,.

4 .. h k d d"w · b w ·1· ı. · k' l · k •·ali yen V<' mun asıran ·a ın uıtmesı rar me egenı ır, "enım ·· l't ı!'to a " · f, 

m:ıktadırfar.. Bunun iizerine hemr :ı işlemektert ' 11 

Sö) lendiğine gör~. ~enede yüz bi 1 geçerek ba~ka bir çcş.t üzerine ç311' 
kilo galarit gelmekte ,.e bunlard:ın şmm. 

yalnız kadın düğmc-iİ yapılmaktadır. Kadın d'" w 1 • 1 iJıti' ugme erı her zamııı dıfı 
Erkek düğmeleri t .. ~anbulda yapı~- k~ir yapılmaya müsait bir ın~~ .

01
, 

mamakta, bu düğme!Pı· İfalyadan gel İmalathanelere sipa r: . ,·eren bU)"ii'· 
mektedir. Erkek dü~mclcri koroz i:;. ve ismi çıkmış ticare•haneler bir d~!J• 
mindeki bir ağaçtan :·apılmaktadır. me. zengin bir hayanm ne kadar ··f· 

Dün bir arkadaşı:n•ı bir imalatha. şuna giderse ona gör~ bir fiat _::~·" 
ne sahibi ile görüşmü~tür. Bu 1.at lerler \"C hu kadının ,·erdiği fın ıi· 
şöyle demiştir: düğmenin modası ge,ınceye kndnr e)j 

- Piyasadaki bütün kadın düğmt:. atı olarak kalır. Çün!.ü bu diiğ111 ,e 
teri lstanbulda yaprlmakt.adır. A\". alan kadın, eşine do.:;tuna {iatırt' rıt'' 
rupadan getirttiğimiz hususi makine. yerini söyler. o dü~meyi ııeğe ıı}' 
!erle galarit safhalarından istenilrn diğer kadınlar da aynı yere ~idcr;ic«' 
şekilde düğme yapmı-ı!.tayız. Düğmr nı paravı ,·ererek alır. Sonra. 0 -·tlll 

modası da her on be~ ~ünde bir del{i. rethane-den ha~ka bir nrde o y·;~t· 
şen elbise modasına u.\ maktadır. Me düğme hulunamıya"ağ:ndan tıcn 
sela ben imalUthanemcJe bir düğmr hane istediği parayı i;;tiycbilİI" . ·t'-1 

uriı' 
~.t:it; . .. . .,. .. • . • • . . • 1 ,. • • • •• • -- Bununla beraber ·~i;ğme, ç. d1ltı, 

MELEK ~lYJ 

a~şam 
Senenin en güze l 

ve SAKARtA ~ n rr1He m aı o aı ır o ır;ı .,. 
«:21 a ~ n ır<dl ~ oıı 

maldır. Dükkanda ı<.aldı mı bı;cr b.S 
hiç : .. e yaramaz. 'l'ıc."lrethartC ııJıtl' 
zararı önlemek için diiğmrJeri P' 

ve en nefis operet filminin ilk gHsterllmesi münasebetile euyuk GALA • 
ROSE MARIE 
Filmini yaratanlar: JEANETTE MACDONALD NEL.50 N EDDl ~ 

Baştan başa Zevk - GUzelllk - Nefis Bir Mevzu - Unutulmaz Şar"ılar 
Yann gecenin bilt>tleri ıimdiden aablacakbr. Tel. Sakarya: 41341 -- - Melek: 40868 

lıya satarlar. . ı;eıt• 

S .. k d 1 Iır ıo. 'rt• onra oyle ·a ın ar '·arc tefi· 
d .. ;;ınc o di giyecekleri elbise ıin Ut:o •• 11 tı ' 

den haşka hiç bir kim:o::edc eş•"; do~· 
lunmamasını i"terlcr ,·e husı~ bii ııtı 
me siparişi verirler. Bun~n ı.:ıııfc1' 
kadar pahalıya mal olncııgı ~4 
anJa.ıılahilir. ,,,ıııı 
Kadın düğmeleri ~alarittert 011 ,ıı· 

cam, nikel, kemik. l1 11ğ:~d~:rı ıı~ f' 
pılmaktadır ,.e hep~i·ıin fıat 
dır. 1\fodaya tabidir.,, 
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Anasını Gö.r 
Kızını Al 
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Sinema artistlerinin hakikatte nasıl 
göründüklerini daima merak etmipi -
ni%dir. tıte Marlene Dietrich... Milyon
larca seyirCinin tanıdığı sinema yıldın .. 
Bu resimde Londrada bir Avuıturalya
Jı genç ressama resmini yaptınyor. Mar 
lene Dietrich timdi .. Zırhau: tövalye,, 
iaimli m film sevirmelde meyuldür. 

Olünı taciri Zaharof 
Bayatla zewkllll aasd tat•••'·· 
l hti9ar Zaharof seotlili kadına 
resmini gö•tlermekten korkagordıı 

"Bu resmi görür 
görmez beni 

terk edeceğinizden 
endişedeyiml,, 

''ölim taciri,, likabiıle ........ lilib Mba11 Sir Bazit 
Zabarola dair palar diin,a ............... t..aüz um.... 
eli. Fakat lııu cWa .z.Mrof'an lM••MD llatim llir ...-...... 
t.haedilmektedir: Ztılaanıfua atlnnd-n 1 

Biitiin ba,atmc:a in..,a.nn öldüriilawiae yanyaaık 
iletler M1m1J olm lııa U- nihaf9l ,.. zenm zeftt• 
rinden lliri obm atla da ......... 

Dilnkii .,o.ta ile selen hıcili._ pzetelerden The 
People'cle Zabarofun hir Wlkitler itık olduiu kadın, ken -
cliaiMaünıılerilmit mektupm nepıetmelln ve hu uölüm ta
ciri,, yl• nwl tamttıiım _... •""tadır. ı..ty Edmee Owen 
imıincleki bu aa.Jete kadmmm ~ - pyanı dik
bt parÇÜlırmt alıyoruz: 

Sir Buil Zaharofu ilk &ördüiüm zamuı, Londrarun 
Karlton otelinin lokanta11nda tek bqına yemek yiyordu. 
Beni teahir etti. Boyuna omm istika • 
metine bakıyordum. Helecan.dan yilzü -
mün Jmardığmı ıua.ediyordum. 

YUzilnUn sarih ifadesi ve &özlerinin 

Bana ~yle diyordu: Pariıteki yanhwye ladar ıötüNce • 
"Am Bayml iün. Orada yer alacelrı.r-
Sizi sözümün önünde imipiniz sibi Sonluiunuz au.ı.e de cnap nre • 

hahrlıyaram. Albn aarnı a.çb n .,...- yim. Benim '-bmı Ruıtu. A11D11n ._,. 
JihM içindeki küçük km luıbrhymOil aionı diye anılan Biz.ne .a.iadea 11ir 

illi ~ enel aizi ıc-lton otelinde sör- Ramdu. lncilterede tahsil aönlüm; P .. 
mittüm ve ..._ iri P.ı.inizle t.kı - ri.ten ve Olafonlclan hubk doktona 
)'Ol ....... Bana tekrar ınektup ,._ - diplomuı almrpmclır. 

caiınm wwa.,, Sizin ~ a1wı1rtan ... 
• ,,. • nwwwııun oldufuma tekrar edejim. Çia 

Bu muhabere uaulile yapılan fi&rt: - idi hunıfepaellt olduium için ilE .._. 
terin en garibi idi. M~ktuplarmm git - pmnm ka,betweı11•eldiiiın limnclw.Ttlıi 
tikçe daha 1amimllqti. Nihayet doğru- nr te,.&dcür eclım im. 
dan dofnıya birer afk melmıba halini Bu mektubu tmtaNme ~ 
aldılaT. için ıize WttaW Witün dütüncılalml 

Zaharofun mektuplan ingilizce. fran- IÖ,.Iİyemiywum. Melctuhun 1011una W, 
uzca ve ispanyolcanm prip bir halita- kaç kelime daha keneli elimle ili-.e .-. 
11 idi. celim-,, · 

t;te 1928 tenHİ martmm 6 unda ba- • • • 
na Monte ltarlcıl&in yazdlfı W-~k - Bu noktada Sir Bazit Zaharof mek • 
tup: tubu irmalamıt sonra kendi el yazrıı ile 

UD--.!...._ --1. ~- ..L::.&..:1111... • • - .- - ~- ıu satırlan ilive etmi1tı: 
Giioıladiiin çi9lk plbti lııu ..W. "Bugün öileclen eoara biraz ke)fim 

• '"- .._ wrdı. Bütin tazelilderi • bozuldu. Fakat lııa keyifsizlik lriirei an 
ni .......,_ .-,.... BUDlan almaktan üzerindeki lazlann en tatb11 için ..._ • 
ne derece,.,..,,.. oldufumu tarif ede- lediiim büyük takdir hiılerine wıece 
mmn. Çiinldi hakiki llir "Ohjet d'art" tesir etmez. Ki o km ben ıiclcleıtle • • 
dırlar. Merci- MiD foiı ....-c:i. •. Bunları (Lütfen şayıfcıyı çevirit1iz) 

Gezinti ler: 
.. - -

Deniz, canlı bir madendir 

Ankarada balıkçılık kongresi ya
pıldı. ilk bakl§ta balıkçılığın bir kon
gre konusu olutuna belki §8fanlar 
çıkacak. Fakat iyi ve etraflı dütünü

S. Gezgin 

Fransız, İngiliz konserveleri, pazar • 

larımızı kaplaml§; boğmuftu. Ancak 
timdi şimdi bir kaç Türk admm kon
acrvelere geçtiğini görebiliyoruz. 

. lüree, bu itin pek önemli bir iktıaat 
Zalraroftlfl 3'Ndiği ~ La4y 01'6n hidi1C1i olduğu hemen meydana çı· 
1~00 JiraJa1c o14uğll a6ylenet& detri: kar. To--L1--ızı deniz ku-tmlL. 

Anlryanlar, diyorlar, İ<i Marm.
ra ve Boğazlarda yalnız balıim bol
luğu göze çarpmaz, lezzetleri, cinr 
lerinin güzelliği de en batta gelirm~ 
Hiç bir yerin barbunyasmda Boğaz. 
da çıkanlann tadı yokmUf. İzmit, 
Tuzla, Çanakkale kıyılannın levreği 
de pek meıhurmuı. fakat yeni tü • 
reyen "Fok .. larclan başka onlan tu

tup };yenler pek azmi§. 

Tooatıımji içitlcf6.. tnGAKU&HI r" -s-
tJr. Kıyılamnız, bizden bet kere bü· 

çelik panltıaı ile üzerimde derin bir in
tiba brraJamıtı. 

Muhtelif tekilde atklar olmasa, 
"kendisini sevdim,, demekliiim gülünç 
olur. Fakat nihayet', onun intibaıru ha
tırımdan hiç ailemiyordum. Sonraki iki 
üç hafta içinde onu müteaddit defalar 
gördüm. Ve bittabi kim olduğunu da 
öğrendim. Ve ergeç kendiıile tanıpca· 
iıma da kanaat getirınittim. 

Seneler geçti. Benim huıuıi haya -
tımda bir çok deği§iklikler oldu ki, bun 
lamı teferüatı okuyuculan alikadar et
mez. Yalnız 1926 da kocamı kaybetti -
iimi ve Sir Buil Zaharofun da karmnı 
kaybettifini söylemek k&fidir. 

Hemen ondan sonraki ıene içinde 
bir pzete haberi Bazil Zaharofu tekrar 
ıözümUn önüne getirdi. Kendisine, ilk 
teaadilfümüzü hatırlatan bir mektup 
yazdnn. Sir Bazit Zaharofun kltibi o -
gün haıtaymıı. Ve tesadüfe bakınız ki 
mektubumu kendisi açmıt-

Zaharof her zamanki gibi kışı Monte 
Karloda &eçiriyordu. Bana bir cevap 
yazdr. 

O ilk mektupta bana reımi bir liaan
la hitap ediyordu. fakat benim gönder
diiim mektubun umimiyeti de u 50k 
IHiliyordu. 

yük bazı devletlerden bile daha gc

nİ§tir. Akdenizle Karadenizin görün
mez göçleri hep bizim boğazlanmız
clan geçer. COğrafya durumu bakı -
mmclan, deniz, Türk vatanının en 
zengin bir gelir kaynağıdır. 

Ne yazık. ki asırlarca bu hazine
lerden pay alamadık. Aldıklanmız, 
sönük, iptidai aletlerle çıkarabildik
lerimiz iee, devede kulak değil, fil • 
de göz bile sayılamaz. . 

Tahta takalar, Nuh zamanından 
kalma gırgırlar, maskara ağlarla tu • 
tulanlar, insanlığın göl çağlanndan -
beri ~ide ettikleri balıklardır. Deniz
lerimizden akan zengin corumlara 
göre bunlar hiç kalır. Tutma vaaı • 
talan böyle iptidai kaldığı için, mem 
lekette konservecilik, kuru balık ya
pan kuramlar ela genişliyememİ§tir. 
Halbuki bunlar, biribirini destekle • 
yip yükselten tcYlerdir. Sulamnmn 
zenginliğini çıkarabilseydik, kıyılarda 

da fabrikalar yükselecek, ihracat 
yapıLıcak yurda para yağacaktı. 

Yakm vakitlere 1-lar._ ~ 

Bir dostum bana "Vitol"' un la • 
tanbulda hatta bütün Türkiyede en iyi 

avlananlardan olduklannı söylemİf" 
ti. Onlann elinde sulanmızm bahJt 
haritalan bile vannl§. Mercan yatali
lanm. barbunya tarlalannı, levrelt 
yuvalannı onlar kadar bilen yok • 
mu!. 0 'Vitol" lar, fenni çalı§tıklan 

için bir "zevk .. i bir ihtisas haline 
soktular. Bu ba~nşta belki paranın, 
iyi alete sahip oluıun da payı dü • 
şünülebilir, fakat bir tek ailenin yap
tığını kiitleler yapamaz mıydı? .. 

Böyle dütündüğüm içindir, ki 
Ankarada kurulan balıkçılık kongre
si haberlerini sevinerek okudum ve 
büyük ümitlere düttüm. Çünkü bi • 
liyorum, orada başlıyan itlerin arka
sı kesilmez. Deniz canlı bir mad-
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KIŞ SPORLARI 
Bu işler memlekette hükumetçe 
esaslı bir surette tetkik edil-
meli ve teşkilat yapıLmaLıdir 

Yeni Romen elçisi 
Yılbaşından sonra 

bekleniyor 
Romanyanın Atina elçiliğine tayin 

edilen Ankara elçisi Bay Filoti bugün 
§ehrinıize gelecek ve buradan Bükreşe 
gidecektir. Bükre.ste yılbaşını geçirdik 
ten sonra yeni vazüesine başlamak ü
zere Yunanistana dönecektir. 

A 
nkarah bir dostum var ki daha 
şimdiden önümüzdeki bayram 
tatili için hazırlanıyor. Mak-

sadı bayram günlerini Bursada Uluda.
ğın karları arasında kayak sporile ge. 
çirmektir. Geçen kış bir kere Uludağa 
çıkmış, orada geçirdiği spor hayatın
dan fevkalade memnun olmuş. O ka
dar ki bu hayat kendisinde cennetten 
bir nümune gibi unutulmaz bir hatıra 
bırakmış. Bu seneki sabırsızlığı da 
bundandır. 

Bir kaç yıl evvel Uluda.ğın üstün. 
de Bursa vilayeti hususi :idaresi bir 

öCLE NEŞRİYATI: 
Sant 12,30 Pl!kla Türk mualklal. 12,50 

Havadis. 13,05 Pllkla hafit mUzik. 13,2~ 
14,00 Muhtel!! p!Ak neşrtyatl. 

AKŞAM NEŞRlY ATI: 
Saat 18,30 PlAkla dans mustldst. 19,SO 

Konferans : Doktor Hüseyin Kenan taratın 

dan. 20,00 Rlfat ve arkadqlan taratmdan 
TUrk musikisi ve halk prkıları. 20,30 Safiye 
,.e arkadaşları tarafmdan TUrk musikisi ve 
halk şa.rkılarr. 21,00 Orkestra: 

l - M ozart: (Flgaronun evlenmesi) uver 
ıor. 

2 - Ganne: (E..-cta.se). 
3 - Jaque Renne: Dramatik suvtt). 
-i - Gzibulka: (Balodan sonra aşk rüyası) . 

5 - Gllnka.: (Şüphe) Romaruı. 

Saat 22,00 Pllkla sololar. 22,30 Ajana ve 
borsa haberleri. 23,00 Son. Diğer taraftan Romanyanın Anka. 

ra elçiliğine tayin edilmiş olan Ro
manya hariciyesi şifre bürosu şefi Bay 
Telemak da yılbaşından sonra Anka
raya gelecektir. 

otel yaptırdı. Burası vakti ,hali yerin- !"""•

8
-- Q R SA 

de olan kış sporcularını memnun ede-
cek kili derecede konfor vasıtalarını 

2 . 12 936 
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1 
KRISTINE 

(Gürcü hikayesi) ------- Eg. nıno,vlli'den -------------· 
Türkçeyr; çeviren: 

niYAZı AHMET 
D'ONKü IaSMIN HOLASASI: 

Kristine bütün köyün sevdi
ği fovkaldde güzel bir kızdır. 

Bu köylü kızmı bir gün 
asıl.za.46 Yasanla görtiyorua. 
Ya.son mektepten w~ memuri
yetten kovulmu,ş yakı:ııldı bir 
genytir. Kristine'yi elde etıne. 

ğe uğraşıyor: 

Yason. bir giln bütün mahallenin 
güzelliği ve iyi kalpliliğile övündüğü 
Kristine'yi de gözüne kestirdi; evleri
ne devam etmeğe başladı. Datia, efen
disinin oğlunun, evine gelmeğe tene:z
zill ettiğinden son derece memnun o· 
.luyordu. Çok defa ona nasıl muame-

annemin memesi. Hayır, hayır bu ola
cak I§ değildir. 

Ya.:;on, onu fazla söyletmedi: 
- Yemin ediyorum, dedi. SendeJI 

başka biri benim kanm olmıyacak· 

Seni çılgınca seviyorum. Sana dahB 
söyliyeceklerim var. Yarın bUyük gür· 
genin yanında bek.Jiyeceğim. Ama mu
hakkak gel.. 

lşte o gün Gürgen ağacının altındS 
buluşmuşlardı. 

m 
Yason'un Kristine'ye evleneeekle' 

rine söz verdiğinden tam bir yıl geç
mişti. 

Bay Telemak bundan evvel, Ro
manyanın Bükreş elçiliği müsteşarlı

haiz bulunmaktadır. Bundan başka 

Bursa Halkevı de mektep talebelerile 1------------------------------11 le edeceklerini şaşmyorlardı. Bu umul 
mıyan hUsnU kabul, Yason'un ekme
ğine yağ sürüyordu. Hemen hemen 
bütün gil.nlerini orada geçirmeğe baş. 
ladı. .Kristine'nin babası ile annesi 
Marika'nın bu gençten başka suretle 
şüphe etmelerine de im.k!n yoktu. Çün 
kil Marika, Yason'a küçükken süt an
nelik yapmıştı. Bu, Yason'un sütoğlu 
olması demekti. 

K.ristine bütün günleri, bir eV 
şakağında, öbür eliyle beşik aallamaW 
la geçiyordu. Yüzü aolgun ve gözlet! 
ümitsizdi. Bembeyaz mini mini ya'i 
ru, sanki uyurken bile annesinin ıne

mesin1 emer gibi neş'eliydl. Kristint 
çocuğuna bakıyordu. Birden gözlet! 
doldu. Sonra göz çukurlanndan daP 
la damla Y&flar akmağa başladı. KeJI' 
di kendine söyleniyordu: 

ğında bulunmuştur. 

Romanya hariciye nazın Bay An
tonesko'nun Ankaraya ne zaman ge
leceği hakkında Romen mahafilinde 
henUz bir malumat yoktur. 
--~lllml ı n 11R1w•nw••t1111 • ., .. 

viyonun. Ve ona bu zarfm içinde bin
lerce defa binlerce buse gönderiyorum .• 

BAZtL,, 
Böylece mektuplaşmalarımız devam 

etti. Ve gittikçe Sir Bazil Zaharofla bu
luşmak için daha ziyade iştiyakım ar -
tıyordu. Buluşmak fikrini ilk defa ileri 
aürünce, cevabında biraz ihtiyatkar ha
reket ettiğini gördüm. Fakat müteakip 
mektuplarda onun da beni görmek ar -
zusunda olduğunu sezmeğe başladım. 

• • • 
Fakat Zaharof ihtiyar bir adamdı. 

.Ve onun telaşı benimkinden başka bir 
şekildeydi. Ben mütemadiyen kendisine 
bir resim göndermesini rica ediyordum. 
Nihayet buna da razı oldu. Fotoğrafı 
gönderdikten sonra yazdığı mektup ~u
dur: 

"Hotel de Paris'den 

Şekerim! 

MONTE KARLO 
(Tarihsiz) 

Çok sinirliyim.. Çok endiıedeyim. 
Çünkü reamimi görür gönnez, bana ta
allUk eden her §eye nihayet vereceği • 
nizden korktıyorum. O zaman ne ola -
cağım? Allah ve sen rahim olunuz. Se
ni ıeven ve sana hiç bir zaran dokun • 
mıyan birine merhamet et! 

Sana ·kur§un kalem.ile yazacağnn, 

çünkü siyah mürekkep aklıma siyah dü
§Ünceler getiriyor. 

Size resmimi göndermekle hata et -
tiğimi biliyoruın. Bu fotoğrafta genç • 
liğimin bakiyesini görerek ne düfüne
ceğinizi aklıma getirince titriyorum. Ba
na acı! 

BAZIL" 

Fakat fotoğraf beni inkisara uğrat -
madr. Çünkü kendisini ille gördüğüm 
gündenberi hiç değişmemişe benziyor
du. 

Ondan biraz evvel ben de kendisine 
fotoğrafmu göndermiştim. Cevabı şu 
oldu: 

"Hayır, ıiz bir macerapet"eSt değil -
ainiz. Fakat gazetelerin (Avnıpanm giz 
li eli, esrarengiz adanu) diye ad tak • 
tıklan insam gönnek için hülyalı ve mü 

tecessis bir arzu lafryorsunuz. 
F otoğrafnuzı sevdim. Bilhassa tahay 

yül ettiğim Bayanı tam manasile temsil 
ettiği cihetle sevdim. iri, ve hiç rahat 
etmiyen gözler •. Kadife bir cilt •.• Hele 
ellcrir.izi teşhir etmekte o kadar isabet 
etmiısiniz ki... Filhakika çok karakte
ristik ve kumanda kudretini haiz bir el •. 

Sizin arkanızdan Londraya gelmit 
bulunuyor ve bu mektubu ynzıyonım. 
Burada da sizden mektup bck~erim. 

Bu bir sergüze~ttir. Bütün ihtiyab 
rüzgfırlnra aaldnn. Şiddetli bir kucakla
yı~la chcre ami ve samimiyetle, ıizin o

olarak kalmakta bcrdevamnn.~ 
BAZIL ZAHAROF,, 

Halkevi mensuplarının oturabilecek
leri surette aynca bir bina vücuda ge
tirmiştir. Daha sonra İstanbul vilaye
ti tarafından da yeni bir spor konağı 
yapılması igin hazırlıklar vardır. Kı
şın !stanbuldan, Ankaradan, sair yer
lerden Uludağa giden sporcuların sa
yısı bazı günlerde iki yüz kişiyi geç
mekte bulunduğu için orada yapılan 
spor tesisatının hakikaten milli bir 
ihtiyaç olduğu anlaşılır. 

Fakat arkadaşımın sözlerinden an

Bhal&rmda yıldJJI lfa,reUI olaolu, llır.e 
rinde oıuame.te ıcırenı~rdir. 1'8kamtaı 

ua& 12 de kaparuı Nbf fl,yatlanur. 

~ AR AL A H 
• Sterllıı öli, •Şilin Avta 
•Dolar U!ts- turya .:!B,· -

•Frank 116- •Mark 26,-
•Liret 18U. - •Zloti ~)O() 

• Belçika Fr :>6.- • Penıo ~.-
•Drahmi ~~.- • IAy l,,-
• lmçre Fr t80,- •Dinar 60.-
•Leva )!l$,- Yen 
• Flortn 66, •• • Kronhv~ ll2 -
•Kron Çek. t-0- •AJtm 991 -

laşılan bir nokta daha vardır ki bu da ıı----------------ı 
Pezeta •Banknot "42 

kışın bazı günlerinde iki yüzü geçen 
sporcular sayısının bini bulması mu
hakkak olduğu halde bu işe kafi de
recede ehemmiyet verilmediği, bilhas
sa Uludağ üstündeki spor konakları, 
sporculara ait hususi ihtiyaçları te
min edecek vasıtalar bir tek idare elin
de bulunmadığı için arzu edilen inki
şafın görUlememesidir. 

Hiç şüphesiz bu noksan mühimdir. 
Uludağ memleketimizde kış spor ha-
yatı uyandırmak için ne kadar müsa
it bir muhit olursa olsun planlı ve top
lu bir gekilde çalı§ılmazsa, bugiln ol
ddğiı gfbl mevcut teŞkilA.tlar muhtelif 
ellerde ve idarelerde kaldıkça bu te.. 
şebbüslerdcn tam bir netice alınamaz. 
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Hem tstanbulun yambaşmda Ulu- •------------------·---------ıı 
dağ gibi mükemmel bir kış spor mer-

Ponoınoob lf 46 Teleforı .00 

kezi olabilecek mevki bulunsun da ne. 
den dolayı burasının eğlencelerinden 

sıhhi müesseselerinden kayak ile da
ğa çıkamıyan yurttaşlar mahrum kal
sın? Zira bugünkü vaziyette kışın da
ğın bin metreden yukarısı en aşağı 

ıatlkrazlar 
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beş, altı metre kar altında bulunur. _______________ _, 

Bu kadar kalın bir kar tabakası ile 

e. Erzurum 10 ı 2b • MQm.....ı.J A H11 

örtülü olan yollarda kayaktan başka =----------------
bir vasıta ne çıkmak mümkün değn. Zahire satışı 
dir. Eğer Uludağm üstüne bir fünikü. ı-:-~~-----------------ı 
ler yapılmış olsa. şimdi kayak ile çı. btanbw ucareı ve uaııre 00.....,.. ... dlla 

kan bir kaç yüz kişiden başka bir çok moameJe ıörea (kilo) maddelerı 
kimseler bu güzel dağın kış eğlencele
rinden, kış spor hayatından istifade 
edebilecektir. 

M.eselc bu cepheden muhakeme e. 
dilince bu işi bir devlet gözünün tet. 
kik etmek mecburiyeti duyulur. Çün
kü İstanbul vilayetinin kendi bütçe
sinden para snrfedcreTc Uludağda vü. 
cuda getireceği bir müesseseyi Bursa 
vilayetine bırakamıyacağı gibi Bursa 
vilıiyeti hususi idaresi de ayni suretle 
yaptığı bir otelin idaresini gene lstan
bula terkedcmez. Resmi bütçelerle İ· 
dare edilen müesseseleri birleştirmek. 
te zorluk olunca Halkev!erilc viltiyet

Nert: 

Buğday (yumufak) 

" (sert) 
,, (kızılca) 

Arpa Anadol 
Bakla 
Çavdar Anadol 
Ku,yemi 
Keten tohumu 
Susam 

Kf. P. 
ıı:u u 

5,25 
5,12,5 
5,5 
3,35 
4,36 
4,7,5 

12,20 
8,35 

ltf.. p, 
ıı:n çıolr 

6,2,5 
6,10 

4,8 

15,20 16,15 
Tiftik Karahisar 
Fındık iç 
Yapak Anadol 

120 
67 
48 58 

,, Trakya 66 70 
lerin teşriki mesai etmelerine hiç im- ;:======ı====;::=:=:== 
kan bulunamaz. Bundan ba~ka kış 
sporu işi ayn bir ihtisas meselesidir. 
Bu noktadan vilayetlerin, yahut Hal
kevlerinin salahiyetlerini aşan bir iş
tir. 

Bu itibarla memlekette kış sporları 
isi hükumetçe esaslı bir surette tet
kik edilmelidir. Uludağ gibi yerlerde .. 
ki spor konaklnrmın. spor tetıkilat ve 
vasıtalarının müşterek bir idare altı
na alınması, yeni inkişaf çareleri bu-

Takvim 
c;uo doğu§!! 
GUo t>stıvı 

Sabatt namaz: 
~ğle namazı 

Cktodl oaıaazı 
A kşa.m oamıı.:r; 

Y' il ısı namazı 
imsak 

Yllm geçe.o gUnJen 

Pe,,,embe 

:i I. Ka. 
J8Ranıaza 

7 07 
ı 6.41 
6 ı>O 

1204 
ı.+,28 
16.41 
1819 
522 
;i 7 

cmıA 

4 I. K..1. 
ı 9Ranıaza.ı 

1 es 
1 f> .~ I 
600 

1204 
14.28 
: (ı 4 ( 
1819 
5 2.4 
3~8 

lunması için bu yolda bir tetkike kat'i ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
YLlm kalfUI gtınlen ~8 21 

bir ihtiyaç vardır. -
Şimdi ilk tanışmamızı anlatacağım: ASIM US 
Evinin kapısını bir erkek uşak açtı. ----------....; ______________ _ 

nırım böylece biribirimizin yüzüne tam 
bir dakika baka kalmışız. Sonra ince ve 
oldukça tiz sesile: Birinci katta ufarak bir odaya alındım. 

Bu odanın bir kö;iesinde. son altı ay 
I içerisinde bütün hülyama hakim olan a

dam hemen hemen bir ölü hareketsizli
ğOe oturuyordu. 

12 sene evvel daha on sekiz yaşrn-ı 
aa bir kızken muhayyilemde çizdiğim 

hayalin tam bir uygunluğile asıl ve ha
kikati karşımda görmekle hayret ettim. 
Eski balmumu renginde bir yüzden bir 
çift göz parıl parıl bana bakıyordu. 

Yavaşça yerinden kalktı. Reverans 
yaptı. Gülümsedim. Fakat kalbim bir 
dehıet helecanı içinde çarpıyordu. Sa -

"Siz tasavvur ettiğimden daha ae • 
vimJisiniz. Geldiğinize ne iyi ettiniz.,, 

Dedi. 
(Gelecek hafta bugün Lady Oven'in 

enteressan hatıra.Zarından bir diğer 
parçayı karilerimize nakledeceğiz.) 

Fakat Yason'un, böyle 11eylere e
hemmiyet verdiği yoktu. Bir fırsatını 
bulup Kristine'yi elde etmeğe bakı

yordu. Asılzade gencin sık sık gidip 
gelmesi, Kristine'yi de lakayt bırak· 

mış değildi. Yasonun güzelliğine, gi. 
yiniş ve konuşuŞuna bakarken, içinde 
garip ürpermeler his..,<>ediyor, manası
nı tahlil edemediği duygular duyu
yordu. 

Köyün yegane gUzcl kızı bir glin 
evinde yalnızdı. Bir §CY dikiyor ve 
ha!if sesle şarkı söylüyordu: 
Annemi de, babamı da seviyomm. 
Karde§lerimi hepsine tercih ederim 
Fakat biri, bir yabancının oğlu 
Bunların hepsinden üstü1ıdür. 

- Kimdir bu, bahtiyar yabancı 
Kristine .•. 

Yason, ani olarak kapıdan giriyor
du. Genç kız, bu beklenmiyen misa
firden şaşırdı. Kıpkırmızı kesildi. Ye
rinden fırlamıştı. Kaçmak istedi. Fa
kat evde başka kimse yoktu. Misafiri 
karşılamak lazımdı. Ayakta durdu. 

- Ne çıkaaa.r ... kim benim göz yal 
lanm.a acıyacak. Artık herkesin g~ 
zünde yüzüne bakılmıyacak insan ol 
dum .. 

Kristine hem ağlıyor, hem söylt' 
nlyordu. Göz yaşları, gülilmsiyerek 11 
yuyan çocuğun yüzüne damladı. · 
mini gerindi, sonra ağlamağa ba.şladl-

Oda kapısı açıldı. Bu M.arika, Kfİ.t 
tine'nin annesi idL 

- Sana kaç defa söylyiyeceği~ 
Yeter artık .Onun yaygarasını diJJli' 
yecek değiliz. 

Bu sözler, Kristine'nin UzeriJlô' 
fazla tesir yapmadı. Günde bir ka~ ~ 
fa yni azarı duymakta olduğu DC" 

idi. 

- Benden ne istiyorsunuz?.. dlr 
bağırdı. Ne yapayım. Kurtarın ~ 
Öldürün. Y aşa.mak istemiyorum ~ 
tık. uı u > 

Marika yavaş yavaş beşiğeury.; 
laştr. Torununun yüzilne baktı. Ot! 
da gözleri yaşarıyordu. 

- Allahım.. nedir bu f eli.ketle!' 
diye söylendi. Odadan çıktı. 

- Ne oldu Kristine, benden korku- • • • 

yor musun yoksa? Ben insan yiyici Yason, Kristineye kendisini 8ıa1 
değilim ki.. evini?.e gelmem hepinizi ğma dair söz vererek yemin etti!C; 
sevindiriyor. Fakat yalnız seni değil. sonra buglin yarın nikihlanacağıı 
Bana darılmış gibisin hep. Konuşa- ye atlatıyordu. Bir gün Kristine: 
hm; sonunda belki iyi bir arkadaş o. fi 
luruz. - Biliyorum, Yason, demişti. ,. 

_Nasıl arkadaş?.. ni seviyorsun. Yemin ettin, söz~ 
Kristine, gayri ihtiyari bu Sözü din. Fakat günlerin geçm~i beni 6" 

söylemişti. Günlerdenberi bir fırsat yor korkut~yor. Her gece rüyalar! , 
arıyan Yason hemen atıldı: yorum. Dün gece rüyamda GUrg ~il 

- Nasıl arkadaş olacak. Bizim yaş ğacının altında idim. Ormandafl ~ 
takilerin arkadaş olabilecekleri gibi. kurt çıktı. Üzerime yürüdü. Y. t' 

beni bu üzüntülerden kurtar. Sif Biraz evvel bir şarkı söylüyordun. Bir 
yabancının oğlunu bütün dünyaya de- önce bitir şu nikah işini. ~ 
ğişmem diyordun. Bu başkasının oğ- - Sana söz veriyorum KristiJle 
lu ben olamaz mıyım? Söyle Kristine hafta sonra herşey tamamdır. ı:I 
söyle. - O vakte kadar bir daha göJ'u; 

Kristine başını eğmiş duruyordu: miyecek miyiz? .. 
- Söyle, söyle Krisctine... - Görüşürüz. 
- Ne söyleyim. Sen nasıl münasip - Ne vakit, nerede? 

görürsün, ki ben senin hemşiren, sen _ Cuma gtinü Gürgen ağacını11 ., 
de benim kard~imsin. Annem süt em-
zirmiş. tma gel.. &J 

_ Bırak hemşire . kardeş lafını Kristine cuma günü akşama ~-f' 
Kristine. Bundan bana ne? Bana baş Gürgen ağacının altında bekled1·ıııl 
ka şeyler söyle. Bu güzel yüzünü ki. kat gelen yoktu. Bir aralık bard' ti 
min için saklıyorsun? Ben hayatımı boşanırcasma yağmur yağmağs f 
onun için fedaya hazırım. İnsanın bah ladı. Genç kız, sırsıklam bir bnlde 
çesindeki e§Siz bir gülil başkasına ko· vakit evine dönebildi. ıl 
partması için damarlarında kanmm Bütün geceyi uykusuz, azap 1~tıı' 
kurumuş olması lazım. Söyle, başka- geçirdikten sônra ikinci gün aııı'e,:; 
sının mısın, yoksa benim mi?.. den müsaade alarak Yason'Jal"lfl 

- Ben ne bileyim. Sen bana tenez- gitti. öğrendiği §eY şu idi: ! 
zül etmezsin tabii. Kimbilir sonrası ne _ Yason bir arkadaşile ge:e/ 
olur. gitti. !ki hafta kadar orada J<!I I; 

- Hayır Kristine, sonrası bizim ·rıe tf 
karıkoca olmamızdır. Kristine bitkin bir halde ev~ t1 

"Kankoca,, kelimesi Kristine'nin dil. Yüzü sapsan idi. Her ye of.! 
kalbini yerinden oynattı. Vücuduna yordu. d~:,J 
bir titreme girmişti. Yav~ yavaş ba- - Hastayım .. diye yatağa. j~ 
şını kaldırdı. Gözlerini Yason'un göz ve bir hafta humma nöbetletl ,.., 
!erine dikti. Sonra: kıvrandı. _ıı1.•· 

._..clP' 
- Yalan, bu sözler, yalancılık .. de- Bir gün Yason'un hen'llJ1r- ııl·...o-

di. Beni aldatmak istiyorsun. ğırdı. Kendisi okumak yazııl,JC~'/ 
- Yalan mı?. sana en büyük ye- yordu. Kıza kısa bir mektUP },..,r, '!J 

minimi yapayım. Yason'a gelmesi için yatvarı_;;,p· 
- Ha.yır, hayır yemin etme. Bu o- ta olduğunu, hasrete daya!l 

lacak şey değildir. Ben kim, sen kim. bildiriy~rdu. f' ~} 
sin?.. Bir defa düşünmüyor musun? ( Ar'/cıllP 
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SPOR 

Çeki Kartin maçları 
Çeki Karlin maçl.arı tertip he1Jetin

den: 
1 - Şehrimizde üç maç yapacak o

lan Çeki Karlin profesyonel futbol 
Çek takımı ilk maçıw 5 Birinci kanun 
936 cumartesi günü saat 14,30 da Tak 
sim Stadında Galatasaray ile yapacak
tır. 

2 - Bu maçın hakemi Adil Giray
dır. 

3 - Stad gişeleri maç glinü saat 
12,30 dan itibaren açık bulundurula
caktır. 

4 - Bu ecnebi takımla olan maçın 
fiyatları, lik maçları fiyatlarından 

pek fazla olmamasına bilhassa itina 
edilerek şöyle tesbit edilmiştir: 

Dühuliye: 40 kuruş, Tribün: 75 ku. 
nış. Balkon: 100 kuruş. 

7 - K'JP-!JN 3 1. KANUN 1936 

ürk iye Cumhuriyet Merkez Bankası 
2811111936 vaziyeti 

AKTiF 
Ka.tat 

Lira 

A.ltm ııatt kilogram 17.088.634 L24.036.531.26 
Banknot, • n 9.448.923. -
Ufaklık, .. ,. • n 869.824.47 31.355.278.73 

Dnhlldekl Muhabirler : 

l'Urk llra.sı: .. iL. !iB0.413. 36 
llarlçteki muhabirler: -------~• 

580.413.36 

Altın sa.ti kilograı 4.598.282 6. 186.535.30 
Altına tfihvill kabil serbest 1 
dövizler. 33.256.30 
Diğer d1hizlcr ve borçlu 

kllring bakiyeleri • • • . 25.171556.63 31.391.348.23 
Hazine tabvlllerl: 

1 
Deruhte edilen evrakı naktiye 1 
karşılığı. ~L 158.748.563-
Kanunun 6 ve 8 inci mad- ı 
delerine tevfikan Hazine tara• 

tından vaki tedlyııt. " 12.064.611- 146.683.952-
~ned;ıt cU7.danı: 

Hazine bonolan. 
Ttcnrf senetler 

. .... 1 L. .430.281.67 
.. 22.473.672.46 22.003.954. 13 

Sermaye, , 
lhUyat a.lı:QNI 

~A.SiF' 

• • • • . . . ' 
l'edavWJekı H&nknotlar: 

Deruhte edilen evrakı nııkUye L158.748.563-
Kaı:ıunuo 6 "' 8 lnci mad<l~ 
lerlne tevfikan bu.ine taratm. 
dan vakJ tedlyat, L. 12.064.611-
Deruhte edilen evrakı DAkUye-

bakJyest. • • L 146.683.952-
Ka~ııııtı tamamen altın olarak 

ı 
Lira 

1 .000.00()-
1.551.182.53 

tedavüle lll'ıveten vazedilen L. 19.000.000-
Ree.skont mukabili UAveten ted. ,. t t .0C0.0C0- J 75.683 9~2. 
vazed.. 15.869.742. 
TUrk Llratıı Mevduatı 

Dövl:ı faabbUdah: 

Altm tahvili kabil döY!z:ler 
Diğer dövizler ve alacaklı 

kllrln~ bakiyeleri • • 

Muhtellt 1 1 ı , , 

i
L .985.tO 

Lv.11 o;. ~14.t! i 22.116.359. 
73.726.6.:13.4 

Eskrime ·ıeri 
Ne çabukunuttuk? 

l!:,ham ve Tnh\'llllt cllzdıını: 1 
j-;;:: 1 {Deruhte edilen evrakı nok. 1 
~ni Eserler A 1uyenın karşılığı esham vr L.34.504.780.23 

YÜCEL \tahvilat ltibar1 kıymetle 
B Serbc3t esham ve tahvilat L. 4.044.049.87 38.548.BJ(l. I 

Bu aylık kU!tUr mecmuasmm blrlnclkl Avanslar: 
nun sayım dolgun yazılarla çıktı. İçinde 

Ma.ctcrltnk'fn kendi hayatına alt değerli bir 
Altm ve ı1Lviz Uz~r1ne avıı.n~ 
TahvtHlt O:r.erlne avaru. 

L. 39.7'l4.17 

Eskrım ta1<.ımımızın 

kaptanı Bag Enver'le 
bir müiô.kat 

L.16. 7 41.852.35 16. 781 .6f6.52 
yazw, Tahir Olgunun Eski İstanbuldan pnr 
çalıu1, Orhan Burian'm San'at ve İman adlı 
bir makalesi, ve daha bir çok yazılar var 
drr. 

Bu klymetli mecmuayı bUtUn okuyucula 
rımıza tavsiye ederiz. 

Sovyet Rusyaya gıdip orada bii. --------------
Yük muvaffakiyetler kazanan eskrim. 
cilerin adı hemen unutuluverdi. Ga. 
ıete sütunlarında sp.1 ... · olarak futbol 
Ve futbolcuların ismi geçiyor. Eskrim. 
ciler Rusya seyahafüıden sonra din. 
lenmek şöyle dursun, daha başk:ı 
seyahatlerde yeni yeni muvaffakiyet. 
ler kazanmak için sessizce ve canla 
başla çalışıyorlar. 

Eskrim federas.-onunun değerli 
başkanı B. Fuadın kardeşi ve eskrim 
takımımızın kaptanı B. Enverle ko. 
lltıştum. Diyor ki: 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Mütehaıaısı 

Pazardan ba§ka günlerde (2 den 6) 
ya kadar İstanbul Divanyolu (104) ye· 
ni numaralı hususi kabinesinde hasta· 
la.ra bakar. 

Kabine ve ev telefonu: 22398 Kışlık 
telef on: 21044 

Salı, cumartesi sabah (9 1/2 - 12) 
saatleri hakiki fukaraya mahsustur. 
Herkesin haline göre muamele olunur 

lstanbul Komutanhğı 
Satınalma 

Komlayonu lllnlar1 

Htll!M'dıı rla r 

Muhtelit 
YckQn 

4.500.000-
9.602.507.til 

305.:>47 .890.6::; YekQn 

2 Mart 1033 tarihinden fUbareo: 
Iskonto haddi ~zde IS 1...2 - A.Juı Uzerln• avans yüzde • ı•.ı 

i\ 5.'147.890.68 

, Istanbul sıhhi müesseseler arttırma 

komisyonundan: ve eksiltme 
Heybeliada Sanatoryomuna lüzumu olan 127 kalem bbbi i.lat 

1 
eksiltmeye konuhnuftur. 

1 - Eksilbne Cağaloğlunda Sıhhat ve İçaimai Muavenet Müdürlü 

gu binumda kurulu komisyonda 16-12-936 Çarşamba günü saat 1 
de, yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiyat: 855 liradır. 
3 - Muvakkat garanti 64 lira 13 kuruıtur. 
4 - İstekliler şartname ve liate yi her gün komisyondan görebilirler 
5 - İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasile 2490 aayıL ka 

nunda yazılı belgeler ve bu ite yeter muvakkat teminat makbuz ve 

banka mektubu ile belli gün ve saatte kmisyona gelmeleri. ( 3299) 

- Memlekette eskrimi canlandı 
?an ve tanıttıran al!'abeyim Fuattır. 
nen de 325 senesindenberi eskrim oy. 
lltıyorum. Otuz üç yaşındayım. Yani 
Sekiz yaşımdanberi eskrim yapıyo. 
tum. Memleket da.,iJinde yapılan 

. :iisabakalarda daima birinciliği al ... _Es·~···se·hir·. ·T·a··yy·ar-e·F·a-brik_u_ı_i_ç_~m Is tan bu 1 Defterdarhğındao: 
ın ve muhafaza ediyorum. 
Bu spora biz ailemizce bağlıyız. 150 ton Lave kömürü açık eksiltme Ketif bedeli 3295 lira 52 kuru ıtan ibaret bulunan Şişlide Süvari p 

~rdeşim Hikmet, Yeğenim Nih~t ile ihalesi 18-12-936 Cuma günü lisi ahırlarındaki tadilat ve ilavei inıa at iıi açık eksiltme ile yc-.ptmlacak 
? cıra dadır. Nihat benim girmed!.. saat 15,30 da yapılacakbr. Muham .. tır. isteklilerin fenni, hususi ve eksiltme şarbıamelerile keşif proje vesair 

~'lt\ müsabakalarda birinci çıkmakta. men tutan 2325 liradır. Şartnamesi a--------------• Jİ görmek istiyenlerin 14-12-936 Pazartesi günü saat on dörtte en 
~~· Beşiktaş klübüne kayıtlıyız. Es. her gün öğleden evvel Komisyonda lstanbul Harici Askeri 2000 liralık bu işe benzer iş yaptıkta nna dair Nafia Direktörlüğünden a 

ırn belli başlı olar~ bu klüpte ya. görülebilir. İsteklilerin 175 liralık ilk ll\caklan müteahhitlik ve Ticaret oda aoı vesikaları ve 248 liralık muvakka 
Mrnaktadır. K teminat makbuz veya mektuplan ile ıtaatı ilan lan teminat akçalari!e Milli Emllk müdürlüğünde toplanan komisyona gelm 

- lstanbulda ne kadar eskrime 
\·nr? beraber vakti muayyeninde Fındık • leri. (M.) (3303) 
-Klilplu~ nm~h~~e~. h~~~~lıka~~a~m~- 1-V~,Pmarhl~,~p~u•;:;::::::::::::::::::::::::;--------------~ 

~ak üzere sek..~en ka·far eskrimci var. yonuna gelmeleri. (3365) laylamım 27800 kilo zeytin tanesi, Beyoğlu Vçüncü Sulh 

•r. :ıt- .y. ,,. 38000 kilo zeytinyağı, 52700 kilo 
-Bu spor neden rağbet görmüyor! gazyağı, 27080 kuru üzüm. 

E İstanbul Komutanlığı birlikleri 
1 - ,skrim, uzun zamanda öğreni. 
sen 'fe mütemadi ça'rşma istiyen bir ihtiyacı olan 16000 kilo Pilavlık Pi- 2 - Yalnız Vize, Pınarhisar zey-
dfl~tdur. Her hangi bir sporda ol. rinç açık eksiltme ile ihalesi 18-12 tinyağlan kapalı diğerleri açık ek -
~gu gibi bir kaç sl"ne içinde parla 936 Cuma günü saat 16 da yapda. silbne olarak yapılacaktır. 

0 k Yoktur. Tam ve iyi bir eskrimci c:aktır. Muhammen tutan 4000 lira· 3 - Zeytin tanesinin muham • 
bı: senede yetişebilir. KrM bir za. dır. Sartnamesi her gün öğleden ev· men bedeli 10041, Zeytin yağın 

JI. )#. )#. 

l'i llda parlamak. Avrupa seyahatll'. vel Komisyonumuzda görülebilir. 22091 G 127 
!'> rıe gitmek mümküıt olamadığı için ' azyağm 32, üzümün 
"t-ttcı b isteklilerin 300 liralık ilk teminat 9229 liradır. 
~ k .er u spora 'heves etmiyor1ar. mektup veya makbuzlan ile bera -
01 tırn, yetismesi güç olan bir spo!' 4 - Zeytin tanesinin ilk temina-
~altıa..c:ıına rağmen elli yac:rna kadar her iha)e günü vakti muayyeninde b 753, Zeytin yağın 1473, gazya -

l>ılabil b" d d Fındıklıda Komutanlık ıatmalma ko-"ii ' en ır ıııpor ur a. E~krim ğm 968, üzümün 468 liradır. 
~i::Udu 7.İnde tutar. t:firati karar ''" misyonuna gelmeleri. (3366) 
"nk: "fi intikal ı-ahihi vnpar ve vücmh l/o 11o l/o 5 - Hepsinin ihaleleri 10 Birinci 
~:i .~nvıfalr bir spo-dur. Avronada kanun 936 Perşembe günü saat 14, 
t 1 tık arfi~tler ve ı:;inemn ~anatkarl:ı. Be§İncİ Kor için 12 tane Be,er 15, 16 da Vizede yapılacaktır. 

ltıtıhnl<kak ec:ıkrim oilirler. yüz kilo ve 3 tane biner kilo tartarı 6 - Şarbıameler her gün vize 

~i~~k~ünyada bu .3porun mevkii ile 15 tane baskül açık eksiltme ile iha- ıatınsılma komisyonunda görü!ebi -
1 arasındaki nisbet? 

!:ıır;- Dağlar kadar büyüktür. Ma. lesi 18-12-936 Cuma günü saat lir. (510) (3334) 
tttls tanda 35 eskrim klübU vardır. 15 de yapdacaktır. Muhammen fi -

Bütün Türkiyede tanınmış BEY
KO Ticarethanesi KÜRK MAN
TOLARINI 10 seneye garanti ve 
12 ay vade ile kefaletsiz olarak 

satmaktadır 

Anadoludan ayni ~eraitle sipariş 

kabul etmektedir. 
Mahmutpaşa Kürkçü han icerisin-

de BEYKO TEL: 21685 . 

kimliğin.den: 

Mahkemenin 936 5:)0 sayılı d 
yasile Panayot tarafından Beyoğlwı 

da Feridiye caddesinde Çaylak soka 
ğında 42 numaralı apartımanm 3 
yılı dairesinde iken halen ikamet • 
meçhul bulunduğu anlaşılan Aleksi 
yan aleyhine açııan (30) lira alaca 
davasının duruşmasında davacı sene 
ibraz etmiş ve gelmiyen dava edilen 
mUbrez senetteki imzasını inkarı h 
linde istiktap yapılacağından bahisl 
\'e (20) gün fasıla ile gıyap kararın 
ilanen tebliğine karar verilmi§ ve m 
kemesi 24.12.936 saat l4 de bırakı 
mış olduğundan işbu gün mahkemey 
gelmediği takdirde istiktaptan ka 
mış ve vakıaları l:abul etmiş sayılaca 
ğı muameleli gıyap karan tebliğ m 
kamına kaim olmak Ü"cre ilan olunur. 

(V. No. 19460) 

ZAYİ 

Galatasaray lisesinden aldığım 

mektep tasdiknamesini zayi ettiğim

den eskisinin hükmü yoktur. 
~~d~ spor bayramı filminde 2500 atlan mecmuu 2499 liradır. Şartna

l'~ ın cıyt geçit re ~minde gördük.. mesi hergün öğleden evvel Komis -
~~1

1 fttın noksan ve klüplerin olma. yonumuzda görülebilir. üstekilerin 
tıılla rıda r-~ğmen eskri.nde merkezi Av. 

Müteahhit nam ve hesabına ve 
hepsine biçilen ederi 27 bin 654 lira 

54 kuru, olan 14 bin 557 kilo 650 -...---~-------: z:raat Barıkası lsta11bul şu'bed 
kredi servisi memurlarından 

Ali Cavit ~tı .• n. bızlrn bir ku n·et olduğumu . 188 lirahk ilk teminat makbuz veya 
~· 0 '\lu,,. 1 mektuplan ile beraber Fındıklıda ko-
lli~i~· .7 or ar. 928 ,le Balkan birin. 

fıl\ altı nldık. Ve 928 olimpiyadınd:ı mubnbk Satınalma Komisyonuna 
ılı~. ~ millet arasınıla sekizinci gel. gelmeleri. (3367) 
~4rş, ecen sene ,.e 'ıt: sene Ruslara -·--..... --,····-·---•-11tn•11t• ....... -.-

..... l\ldığırnız neticı!ler de yazıldı. çok istidatlı gençler ,·ar. l\lemleketiıı 
1~ıtı~t~krimin memleketim izde il er . muhtelif yerlerine dağılacak mualim 

......_ ~e tanınması :çin ne l:tzrm?. muavinleri bu sporu hem memlekette· 
"~ llıtı ~vveJa ı;ıalon, ~onra muallim yayacak. ve hem de ,..skrimi ihya ede. 
\l'l~Ci~l~~ muavfnl~rf 11\zımdır. E,;. ceklerdir. •Ancak Jıt muallim mua. 
~l\\.fııtt ~•hah Poln,,alrlarca an~a1» vinlerini ~ ctir~tirme~ için AHupadan 
t tı ~ · 'Polonvalılan luAA vir 7.~. km•n•tli bir muallim getirmek ta. 
'il.tda ar.:rnıta ,.etic:ıtir!li ve olimp!rad. zımdır. 

dunya üçüncüsii yaptı. Bizde Y. R. O. 

gram yiin çorap iplif,i açık eksiltme :ı------------•--1111111!. 
ile satın nlınacaktır. İhalesi 21 Birin· 

cikanun 936 pazartesi günü saat 15 
tedir. tik teminat 2074 lira 47 ku -

lstanbul Levazım lmirhğL 
Satına ima 

Komisyonu Hanları 

(V. No. 1!>45!>) 

ZAY! 
ru~tur. Şartnamesi 139 kuruşa M . ._ _____________ .. ! Hamil olduğum 4257 numaralı şo. 

förlük ehliyctnamemi zayi ettiğimden 
yenisinin çıkarılacağından eskisinin 
hükmü kalmadığını ilan ederim . 

M. V ckaleti satınalına komisyonun
dan almrr. Eksiltmeye girecekler ka

nuni teminat ve 2t.!90 sayılı kanu -
nun 2 ve 3 üncü mnd.:leJerinde ya -
zılr belrrc1crle bir :•:~c il>ıle tTi•n ve 

saatlnde An1mrada M. M. Veı.aleti 
Satmıııl"'lıt l' ".....,;Qvonunda bulunma -

lan (514) (3358) 

Harbiye Okulu için 2100 adet 
fildikos ktsa don 4-12-936 cuma 
günii saat 14,30 da Tophanede Sa· 
tınatma komisyonunda pazarlıkla ek 
ıiltrnesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 

4251 sicil num.ara.sında mul:aY1Jet 
şoför lbrahim 

• (V. No. 19457) 

1355 liradır. ilk teminah 102 lira-------------=--

37 kuru!tur. Şartname ve nümune- rin belli saatte komisyona gelmele. 
si komisyonda görülebilir. 1steklile • ri. (245) (3331) 

""" 



ABONE ~ARTLARl 

Memlekettmızde 

Yabancı yerlere 
Poeta btrUğir:ıe l 
glrmiyeıı yerlere i 

'100 

lMO 

180 ııoo 

110 
ll50 

rtırldyenlD ber poııta merkezinde lltJKUN'a abone yazılır. 

YAZI VE YONETlM YERJ: 

lst.anbut. A.ııkara Caddesi, (VAK.n yurdu) 

jldare• 24870 
Telefon lYazı ~ler1ı nua 

Telgraf adresl; RUBUN lltanbuJ 

Posta lrutuau No. '8 
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NEDEN BAZİ SİlllEMA ARTİSTLERİ 
HAFTADA -

100.000 FUllC IAZAllYOR 

Keşhur bir sinemacı : 
Bugün Holivod'da 

yalnız kJAsik güzellik 
kifayet etmiyor. 

diyor ve ilave ediyor: ••zamanımızda 

sinema stüdyolarında klasik güzellik 
günde 8 -iolar ve zeka 100 dolar kıy" 
mettedir. GUzel yüzler ise, zekadan ve 
gençleşmiı;ı bir tenden daha fazla, 1000 
dolar kıymetindedir. 

Sinema artistlerinin yakıcı ve ku~ 
vetli projektörleri altmda çalışırken 
onların yüzlerini çabuk soldurarak 
sertleştiren ve buruşturan bu projek· 
törlerdir. Birçok yıldızlar, yüzlerini 
düzeltmek ve güzelleştirmek için gn· 
zellik müesseselerinde bütün servetle"" 
rini feda ediyorlardı. Fakat, bugün ... 
Her yıldız, kendi kendine tevessül ede
ceği basit bir tedbir sayesinde ciltleri· 

nln taravetini vikaye edebilirler. Vr 
yana Universiesi profesörü doktor 
Stesj tarafından keşif ve genç ha~ 
vanlardan istihsal edilen cildi besleyi· 
ci ve gençleştirici Biocel cevheri şiın· 
eli pembe rengindeki Tokalon kremin· 

de mevcuttur. Gece yatmazdan evvel 
kullandıkta, siz uyurken cildinizı 

besler ve gençleştirir. Buruşukluklar 

ve çizgiler silinir. Bu sayede her kadın 
birkaç hafta zarfında 10-15 yaş gene; 
leşmeğe muvaffak olabilir. GündUzler' 
ri ise (yağsız) beyaz rengindeki Toka· 
lon kremi kullandıkta bütUn siyah 
benleri giderir, ve açık mesamatı kapa 
tJr ve ciJdi beyaılatıp gençleştirir. 

keti ay ·y den: 
Boğaziçi vapurlarına mahsus kış tari
fesi 5 ilk Kanun Cumartesi günil saba
hından itibaren tatbik edilecektir. 

Duvar tarifeleri Köprüye ve 
bütün iskelelere asılmıştır. 

~@i©\(ğD~H Mcecm IYlc'SH~o ifil on H O~~r~e"' 
~n @D@ırraık çokaırooaını cee~ taıırn1Fe0 

D®ırD<§lce <CIYl maı aıkşaım o lfil(dlallfil 
ntnlQ)~ırelfi) satoDacak'toıra 

u sında •• 
Boğaziçine ait ve herkesi alaka
dar edecek çok faideli ve cazip 

makaleler vardır. 

Posta T. T. Levazım Müdürlüğünden• 
1 - idare ihtiyacı için satın alı nacak "75,000" yebniş be~ bin tane 

"2" numaralı demirsiz proselen finc .an kapalı zarfla eksiltmeye ko!1 • 
muştur. 

2 - Muhammen bedel "6750" ve muvakkat teminat da "507" li -
radır. 

3 - Eksiltme 16-12--936 tarihinde saat "15" de Ankarada Pos -
ta T. T. Umunı Müdürlüğü komisyonunda yapılacaktır. 

BAYRAMDA YALNIZ 
KIZIL y Gazetesi çıkacaktır 

llanlannızı bu gazeteye vermeniz hem kendinize menfaat ve hem de Kızıl aya yardım olacaktır. 
Fiatı s~n sayıfada santimi 40, iç sayıfalarda 30, dördüncü sayıfada 100 kuruştur. 
Müracaat yerleri: Postahane karşısında KIZILAY satış bürosu, Telefon: 22653 
Ankara Caddesinde Yakıt Yurdu V AKIT PROPAGANDA SERViSi Telefon: 24370 

,. 
. -

. 1 LAN 
Dokunıa, Trikotaj ve Çorap 
imalathaneleri sahiplerine 

Pamuk ipliği ihtiyacı olanların doğrudan doğruya 
ıstanbulda 4 üncü VAKIF Hanındaki Uyuşturucu Mad
deler inhisarına müracaat: ederek dileklerini kaydet
tirmeıeri lüzumu ilan oıunur. 

~--------------------------------------------'' 

4 - Talip!er teminatlarını idaremiz veznesine teslim edecekler ve a - ---------------------------'------------
focaklan makbuz veya kanunen muteber teminat mektuplarını şartnamede 
yazılı belgelerle teklif mektubunu ihtiva edecek olan kapalı ve mühürlü 
zarfları: mezkiir tarihe müsadif Çar~ mba günü saat on dörde kadar sözü 
geçen komisyona teslim edeceklerdir. 

5 - Talipler Resmi Gazetelerin 7-5-936 tarih ve 3297 sayıh nüs 
nasında çıkan talimatnameye göre müteahhitlik ehliyeti vesikasını haiz o
'.xMlardır. 

6 - Şartnameİer Ankaracia Levazun müdüriyetinden, İstanbulda 
!ev~~J..niyat muavinliğinden parasız olarak verilecektir. (1563) 

(2566)_ 

İŞ ARIYORUM Satılık Müfrez Arsalar 
BilU:ınum alatı ziraiye makinelerin- Kıüçük yalı istasyonu yanında 21 parça mecmuu 20000 aı1~ 

de ihtisasım vardır. Motörcü ve tes- bu fırsatı kaçınnıyarak sabn almak arzu edenlerin fstanbulda j\rllc• 
vi~ecivhn, degwirmen işlerinden anla. C dd · d YAKIT y d y k p d S .. rael'' .r · .r ~·· ra a esın e ur u, a ıt ropagan a ervisine rnu 
rmı. Taşraya da gidebilirim. "" 

atları. Tel: 24370 ./ 
Adresim: l zmitYtJ§ ma1uı.1. ~ 

~~-~~---'---'~~~~ jJ 
lesi ikizli çe.~rne sol.vık numara " 

" veıl:o 
14 Osman Nuri Sahibi: ASIM US - V AKIT Matbaası Neşriyat Direktörü: Refik />.. ..,e 


