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Filomuza gösterilen hiisnü

kahulden dolayı 
~ ... HerTa.le ~ ltwuw // •• Antakga tJe lskenderunu 

Surigenin bir parçası 
sa9mak istiyenter: lngiliz ve Yunan hükô

metlerine teşekkür 
edildi 

Mebus intihabı karşı
sında şaşırıp kaldılar 

(Yazı.!ı ! inci Sayıfada) 20 • 3Unc0 Yll • Sayı 6793 • 733 • P A Z A R S ltkklnun f 938 (Yazılan ! inci sayı/ada) 

30 tayyare dün öğleden 
Madrid'i bombardıman 

150 kişi öldü, 100 kişi yaralandı 

sonra 
etti 

2500 ltalyan Siyah Gömlekli Faşist, bayraksız 
bir gemi ile asiler tarafında ka~aya çıktılar 

Galatasaray Çek takımı 
ile berabere kaldı 

DEVLET 
Tiyatrosu 

Cebelüttarık, 5 (A.A.) - Reuter 
muhabirinin, sözüne ) nanılır bir mem. 
badnn öğrendiğine göre dün ~500 Ital. 
yan siyah gömlekli faşist, hiç bir bay. 
rağı olmıyan ve bir top~eker himaye. 
sinde geler bir gemiden A1gezirasta 
karaya çıkarılmıştır. 

!etinde ilerlemektecJ.rler. Kıtalar, 

Burgosa 45 kilometreye kadar yak. 

A. nkarada bir (Devlet tiyatrosu) I 
t'\ nun temeli atılmıştır. Bu te- 'ı 
~ mel (Musıki Muallim Mekte
~l nde yeni kurulan (Tiyatro mekte--

) dir. Bu mektep bir aydan beri fi
~ _çatışmakta idi. Bu bir aylık çalı~
~an sonra bu defa Almanyadan mü
~aasıs olarak gelen Karı Ebert, Bay 
n Uğru! Muhsin ve Bay Reşat Nuri 
~e diğer Türk mütehassıslarından ve 
) llaUimlerinden mürekkep bir komis 
~il toplanmış, şimaiye kadar elde edi-

Madrid, 5 (A.A.) - Hükumet tay. 
yarelc-rl dün yaptıki:ın bir hava ta. 
arruzu e!lnasında iki asi tayyare dü. 
~ürmüştür. 

Dünkü bombardıman neticesinde 
150 ki~; ölmüş ve yüz kadar kişi ya. 
ralanmıştrr. 

\fadrid, 5 (A.A.) - Otuz kadar 
tayyare dün saat 14 de Rosales ve 
Arguelles mahallelerini bombardı 

man etmişler ve bazı resmi dairelerdf' 
tahribat husule getirmişlerdir. 

Madrid <"enh~sinde hiç bir deği~:ı._ 
lik olmamı~tır. 

Bask cephesinde &.c;ıiler Vitaria şeit 
rıni kı~men terketmişlerdir. 

la.;;.m~lardır. 

MADRIDIN BOJIBARDIIUANI 
Salnmanka, 5 (A.A.) - llüyük ka 

rarg:ihı umumi bült~ı.inin haber ve". 
diğine böre hükumet kuvvetleri lli. 
caye cephesinde Azcotia ve Mondra. 
gouda taarruza geçmiş, fakat püskür. 
tüterek takip edilmişlerdir. 

Alava vilayetind~ düşman tazyiki 
deYam etmektedir. Fakat bu mmta. 
kada da düşmana ağır za}iat verd;. 
rilmiştir. 

Yedinci fırkanın haber verdiğine 
göre Gudarama ve Somosierra cep . 
heleri mıntakalarında hafif topçu 
ateşi teati edilmiştir. 

işgal altında bulunan Madrid ma. 
halle1erinde temizleme ameliyesiııt! 

devam edilmiştir. Son defa zaptedit. 
miş olan mevkiler tahkim edilmişler 
dir. 

neticeleri tetkik etmiştir. 
~komisyonda verilen kararlardan 
~mektepte talebe miktarının çoğal
~ . asıdır. Çünkü bugün Tiyatro mek
~ınae on ikisi erkek, üçü kız olmak 
tı\ıre on beş talebe bulunmaktadır. 
~ buki bir devlet tiyatrosu kurabil-
~ it için bu talebenin sayısı hiç olmaz- (Sonu: Sa. 7 Sil. 4) 
~ltırb~~Mıl~m~~Bumab•-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cumhuriyetçi kıtaJ:ır, 'Rurgos e,·a 

\ lemin edebilmek için icabeden ted-
ler alınmıştır. 
ln~ara Devlet Tiyatro Mektebi yai1 olacaktır. Her bir talebeye yiye
~ !çecek, yata~ giyecek ih~)'_a~
f1e temin edildikleii DaıJka ay<Ja seliız 
tlı- C1tı lira arasmda bir aylık verilecek
~ Mektebe alınacak talebede arana. 
~ Vasıflara gelince, bunlar en az or
~ llıektep mezunu olacaktır. Bir de 
~n düzgünlUğü, lisan ve ses nokta
~an kusursuz bulunacaktır. Bu 
~ ler mektepte üç sene tahsil ettik. 
~nra o zamana kadar teşkilatı 
~ l' lanmış bulunacak olan (Devlet 
~atı-osu) na iyi bir maaşla alınacak
~ İlu gençler başka suretlerle de hi-

l'e olunacaktır. 
~~kara Tiyatro Mektebinde mimik, 
~ f~netik, dans, müzik, eskrim 
\~ lerııe beraber edebiyat, temaşa ta. 
~ unıunıt san'at tarihi, clmnMtik 

Türk ~eyeti Iranda 

(Ortada) Şehinşah, (solunda, ar

.... 
Çek ve Galatasara11 takımları bir arada 

(Yazısı 7 inci sayt.fcı44) 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Meşhur işadamı 

Riket niçin geldi? 
B~r yıl içinde Türkiyeye 

döreüncü seyahat! 
Geçenlerde Londrada hastalandt. 

ğı haber verilen meşhur İngiliz iş 

adamı Riket, iyileşıp - 1936 senesi 
içinde dördüncü defa olarak - dün 
şehrimize gelmiştir. 

Mesaisi hakkında tam bir gizlilik 
muhafaza ederek gazetecilerin ''birin. 
ci derecede ketum ve esrarengiz a. 
dam,, ı olarak tanınmış olan B. Rike. 
tin hala bu kararında de,·am ediı> 

etmediğini öğrenmek üzere dün bir 
muharririmiz kendi.~ile konuşmuştur. 

Heyhat 
Riketin esrarengiz sükQtu devarı 

etmekle kalmıyor, hatta artmıştır bL 
le... Çünkü evvelki gelişlerinde ken. 
disile görüşmek açık gözlüğünü gfü~. 

terebilen gazetecilere. hiç bir şey if'_ 
şa etmiyen, fakat tatlı bir takım sö1. 
ler sıralamakta iken bu sefer, gayet 
kısa bir hitapta bulunmuştur. 

(Sonu: Sa. 7 SU. 3) 
Mister Riket dersler de gösterilecektir. Talebe-

~t.I anıca medeni terbiyesine ihtimam 
~ eeektir. (Ertuğrul Muhsin) Tiyat
~ ltıe.ktebi muallimleri arasında mU
l)) bır mevki almıştır. Haftanın mu
~~ günlerinde tstanbuldan gelerek 
l ~~ Ye mimik ve jest dersleri gös

trana giden Türk heyeti temasla
rına devam etmektedir. Buradaki re
simde mümessillerimiz, dost hükQmet 
reisi Şehinşah ile beraber, bir koşu 
çayınnda, yapılan at müsabakaların
dan sonra görülüyorlar. 

kada) İran Hariciye nazırı B. Samii, ---------'--~------------------
ve veliaht; (sağında) heyetimizin baş r. .. /} . ""·ci ~~ J _ • 
kanı B. Cemal Hüsnü, Tahran elçim:z 'l'UffteUff ....-V-.. ~ff.. Müsabakamız 

'l'ltı.ew __ •• 
~~ır. 
~ b· ara (Musiki Muallim Mektebil 
1\ lrkaç yıldanberi aynca (Opera) 
:tti ~ olacak (Orkestra takrmı) ye-
ııı~1tnekte olduğu da mahimdur 
~ 1~ki halde sayısı elli, elli beş kişi~ 
\,,. llret olan bu Orkestra da zaman-

~ ec~.ebl ~ü~?~ı~ların yardımi
~lil Yüz ellı kışılık bır heyet haline 

ll ecektir. 
\ ttı ll f aaliyetıer gösteriyor ki Anka
~ (~ezinde. bir (Devlet Tiyatrosu) 
~ h ra) vUcudn getirmek için ya. 

• Ço azı~hk~ar. çok esaslı tutulmu§"
~ k cıddi bır çalışma ile yüksek 
iı-. d~ doğru her gün ileri gidilmek

~rı.~ılhassa hilkıimetin ve Kültüı 
~ c-he~n~n bu teşebbüsleri büyük~ 
~ih rnıyetle yardım etmesi bu iş
~at:.Yet birkaç sene sonra büyüJ.t 
~~ını semereler alınacağında şüphe 
bu 1~0r. HükOmetin bu teşebbü~- 1 
~be Yiik bir ehemmiyet vermesinde-j 

\:.. P açıktır: Devlet Tiyatrosu .. rn·· , 
llıUır Uesseseleri yüksek san'atlarm 
'tıurkı~ §Ubelerindendir. Bunlar ye 

~~C(\lt 'Yenin medeni seviyesini yük. 
\;l'ıtı.d olan esaslı halk terbiye vası
\~ ltandır. Bu itibarla hUktiınetin 
~ l'ıtıeU~etile bu vasıta.lan kuvvet-ı 

sını takdirlerle karşılarız. 

ASIM US 

B. Enis Akaygen ve Bayan Aktyge:ı. 

Siird Mebusu Mahmut 
Dün derin teessür ve samimi 

merasimle gömüldü 

Siird mebusu Mahmut S01jda>ım cena x merasiminden bir görünil§ 

.<Buna a.it ~azı 3 üncü sayıfamızdadır) . . 

Para kuvveti 
Yunanlı milyarder (Basil Zaharof) 

un ölümünden bahsedc?l Fransız go. 
zeteleri ikiye aynU:lılar: Bu gazetelerin 
bir takımı (Esrarengiz adam) laka.bi· 
le şöhret al.an bu arsıulusal silah tüc
carının karmakarışık nutzi.silıi hatırlat. 

tıl<ır. Genrliğimte lstanbulda dayısı
nın paralarım çalarak Londraya kaç
tıktan sonra güzel kadınlardan gördü. 
fjü himaye sayesinde nasıl A vrupantn 
sermayedarları alemine kanşttğtnı, 

büyük siUih fabrikalarının müme.ssi!i 
Mfatil.e nasıl muhtelif memleketlerin 
detilet adamlarına hulıil ettiğini, harp 
ticaretile na31l milyarder olduğunu an
lattılar. (Excelsior) gibi bazı gazete
ler de (Basil Zakarof) un insaniyete 
yaptığı hizmetleri ( ! ) ballandıra bal. 
landıra yazdılar; bu hizmetlerine delil 
olmak üzere Paris, Londra, Pefersburg 
üniveT'.sitelerinde hususi kıirsiler açtı
ğını, bu kürsülerde ııcrilecck dersler 
için sarfedilm,ek fi.zere milyonlarbı 
frank teberrilde bulwıduğwm göster
diler. 

Atıl.a,ılıyor ld Basil Zaharof bir ta· 
raf tan insanları birbirine ö1dürtme7c 
için sattığı silcihlarl.a milyonlar, mil· 
yarlar kazanırken bir taraftan da bu 
günahlarının cc.:::asım af/ettirmek için 
kwlaımcınd.an bir miktar o.yıraraJc kıendi 

' 

Bunu tanıyor musunuz? 
6 

• 

lehinde yalancı şahitler hazırl<ınw.yı 

da unutm.amt§. Hi{: §Üphe yok 1.-i ge. 
ne bu suretle kazandığı paralarla po. 
pazlan da memnun etmif, ülıimiindett 
cooeZ (Cennetin anahtarlarını) da sa
tın almı§ttrl 

Hasan Kum~ayı - . 





Kitapları okurken l 
~~~~~~· •·~--~~~---

DÜŞKÜNLER 
Yazan: Ahmet Muhip 

DüşkUnler ( 1) muayyen bir - lllllfın l 
demiyeccği.m, çünkü bu geniş manasın
da olur - ama, muayyen bir içtimai züın
rcnin romanıdır. Bu zUmre tanzimatla 
beraber ortaya çıkan, ulhntx da ltalmıı, 
sahte bir aristokra1idir. Bu ariıtokraai
nio dejenere artıktan zamanımıza ka
dar gelmiıtir. Netekim bu zümrenin 
varlığı romanda Ferhat papyla batla
yıp Şinaver bey ile devam eder ve ni
hayet günUmüzün Sacit ve Fehamet 
tipinde nihayet bulur. Bu zUmre onun 
ıibniyeti ve bayatı romanda kısa, acele, 
tafailataız, bir sinema filmine alınır gibi, 
kuı bakı§ı bir gözle tasvir edilmiştir. 
Roman geni§ ve mükemmel bir tekilde 
\'erilmiştir denirse, bu iddia, kitabın 
207 aayıfalık hacmine sığmaz. 

Tanzimattan bugüne kadar çıkan 
Türk içtimai dayatı, birçok tezatları, 
milli, hatta sınıfi hareketlerile ve niha
)'et harplerile, bir "Nehir - Roman., 
ıncvzuudur. 

Muharrir, böyle bir alemi, birkaç cilt 
içinde toplamayı düşünmemekle, veya 
bu bir cilt iç.inde hiç olmazsa, bir tek 
ailenin muayyen bir devre içindeki ha
}'atmı tasvir etmeği istememekle bUyük 
bir fedakarlık etmiı bulunuyor. Dilş
knnlerin yeglne kusuru bu 
So~ muharrir bize o devrin o züm

re içindeki herhangi bir tipini kuvvetli 
l'erememiıtir. Roman okunup bitiril
dikten sonra, o aristokratik hayatını ve 
ıihniyetini az çok anlıyoruz ama bütün 
Onlan nefsinde cemetmif, beşeri bir tip 
Qhmyor hafızamızda •• Romanda birçok 
taluslar var. Onlann içinde, Sacidin 
tayri mqru babası, armonik çalan 
Çerkes seyis ar çok unutulmuyor. 
ll'akat o ikinci derecedeki kahramanlar
dan biri olarak alınmıştır. Halbuki asıl 
roın oynayanlar silik kalıyor. 

Fakat bir tip vernıemeği romancıda 
tusur olarak aayabilir miyiz? Bir tip 
\.'aratmayan romancıya ''~ffelkalem,, 
~uvaffak olınamrştır mi, diyeceğiz? 

saydı bile, dem.in söylediğim huıuaiye
ti itibarile üzerinde durmaya değerdi. 

Roman tenkitlerinde, romanın mev
zuunu anlatıvermek de adettir. Belki 
lUımdır da; ama ben onu yapmaya
cağım. Zaten burada etraflı bir kritik 
yaptıtımı hiçbir zaman iddia etıniyece
ğim. Ben sadece, onu, hem, mücerret 
bir ferdi tip almadan bir cemiyeti, bir 
sınıfı veya bir zümreyi tasvir ve tahlil 
eden bir eser olarak, hem de taıuimat
tan bugüne kadar ki devrimizin, istik
balde yazılacak büyük romanlarına bir 
baılangıç sayarak (övmek) iıtedim. 

Yazımı burada bitirecektim, aklıma 

geldi; yukanda bu noktaya zaten iıaret 
edecektim unutmuşum.. o nokta ıu: 

''Dütkünler,, in UslQbunda daha doğru
su yazılıt tarzında bir kıvraklık ve ko
nuştuğumuz dilin sadeliği ve yumuşak
lığı olmakla beraber, bu hususta bazı 
noktalar da ifrata varıyor. Adeta bir 
mizah üslQbu oluyor. Muayyen bir sos
yetenin hicvini yapsa bile muharririn 
meyli sürçmemelidir. 

Muharrir kendini bitaraf göstermeye' 
mecburdur. Orada yarattığı alemde lü
zumsuz müdahalelere hakkı yotkur. 
Mudarrir, telakki tarzının, fikirlerinin 
ve tezinde opjektifi ile karii yeter dere
cede aydınlatabilir; avlayabilir. 
Romanı okurken, muharririn bana 

bağı§ladığı tatlı ve düşündürücü saat
lerin heyecanını istediğim gibi anlata
madım. Bunu itiraf ederim. Sadri Er
tem bUyilk bir kıymettir. Her ne kadar 
büyük harpten sonraki fikri, iktısadi ve 
ıiyast değişmelerin ve eski kıymetlere 
kartı bitmez tükenmer reaksiyonların, 
roman srrurmda da yaptığı tahavvilller 
ondan önce daha büyUk bir ihtisas işi 1 
sayılan romancılığı, ondan sonra bir 
zekl, biraz bilgi iti 'V'C nihayet bir ro
man yazma arzuıu haline getirmiıae 

de, yine hakiki ve has kıymetler elinde 
roman bir sanat ve ihtisas i~i olarak 
kalmakta devam edecektir. Sadri Er-

~npll! h:arb: bir tdc tirı vermedifi halde 
~Yfiıt• eser olan romanlar yok mu? El- (1) Resimliay B<mmem: 75 kuru~. 
bette var. Sonra yine, tip üzerine inp ---------------
'dildiği, batta tipi mükemmelen verdiği .. 1 1 
1'.ıde, zayıf telflkki edilen romanlarda oğretmen er nası 
bitiyoruz. Realiteyle hiçbir münasebeti d•J k? 
Olrrıayan, pek uydurma vasati kalan, et- muayene e 1 ece 
tafındaki her şeyi ihmal ettiren bir tipe, lsta.nbul kültür direktörlüğü öğ
"e bövle bir tip veren romana da kuv- retmenlerin sağlık, muayene ve teda
"ttli ;_..:neme:ı. vi işlerile yakından alakadar olmak· 

Zaten birçoklarına göre tip diye de- tadır. Öğretmenlerin muayene işleri 
~i,rnez bir insan örneği yoktur. İnsan için yeni bazı şekiller konmuştur. . 
Ctrrıiyetin malıdır. Her şeyden Ustün öğretmen ve talebeyi muayene için 
Olan cemiyetteki şartların deği§meleri- türlü nuntakalarda sağlık odaları ku-
1\e göre ona bağlı in.sanda da birbirine rulmuştur. 
btnzcmer, birbirinin zıddı birçok ıah- Sıhhat ispekterleri bu odalarda 
•ll'etler Gloğabilir. Halbuki, asıl tahıi- haftanın muayyen günlerinde buluna
)tte sahip o.lan, sosyete veya muayyen rak bu ifle meşgul olacaklardır. 
bir ımıf ven muayyen bir ideolojidir. Yapılan cetvele göre: 

Romanda da temel olarak onu alma- Doktor Burhanettin: EmlıiönU bi. 
4, onun tipini göstermeli 1 rinci okulda pazartesi cuma, Samatya 

:Su bakımdan, ''Düşkünler,, romanın- 25 inci okulda. salı günleri. 
~ bize zaafları veya kuvvetlerile, sa- Doktor HulQsi: Fatih 13 üncü o
~deti ve kederile unutulmaz ve deği§- kulda pa.za.rtesi, cumartesi ve Çapa 31 
:tz bir beşeri tip vermedi diye Sadri inci okulda -~lı, .Eyilp 36 ıncı okulda 

rtcrni kınamaya hakkımız olmamak perşembe gunlerı 

~ 1 Ve nete kim, ben şahsen, bu nok- Doktor Halil: Beşiktaş 20 inci o
~:v:ı bir roman için "Eksiklik,. telAkki kulda pazartesi perşembe, sah gün
t~ekte beraber, muharrir, eğer, iste- leri. 
'eydi bize herhangi bir böyle tip de Doktor Ragıp: Azapka.pı 11 inci o-
~trcbitirdi diye sanıyorum. kulda cuma, Fındıklı 13 üncU okulda 

Onun tip üstünde durmamasınm se- perşembe günleri. 
iıtbini, yukarıda bundan evvel iıaret Doktor Kasım: Üsküdar 20 inci o
tttiğirn noktayı esas tutmaamda bulu- kulda perşembe, Kadıköy 35 inci okui 
~0ruın. Yani Sadri Ertem de "Düşkün- da pazartesi cum:ı günleri muayene 
\o r,, romanında, birtek kahraman alacağı edecektir. 
~ t hUtün roman alemini onun etrafında Doktorlar bugUnlerde sağlık odala
t llracağı yerde, Tanzimatla beraber til- rında sabah 9 dan 11 e kadar buluna-
~l-'cn o uydurma aristokrasiyi esas tut- caklardır. 
~ş. onun doğuşunu, seyrini ve ölümü- Hasta öğretmen bundan sonra ra
~ rornanda hiçbir bc!eıi tipe diktatör- porlarmı sağlık ispckterlerinden ala. 

t()ı ettirmeden tasvir etmi§tir. Orada caklardır. 

lltt atan kahramanlar, muayyen bir oyu- Sağlık ispekterleri dairede nöbetçi 
1\ tevziat listesindedir. Onlar, bir kalmıyacaklardrr. Yalnız çarşamba ve 
~denin dalları ve yapraklandtt. Ha- cumartesi günleri kültür direktörlü

' kahramansa, hepsinin bir arada ğünde tam heyeti sıhhiye kurulacak-
0.rn ettiği ; bir araya gelince varetti- tır. 
tı\ır sınıf. bir zUmre tipidir. Ve bu ba- Evden çıkamıyaca.k kadar hasta 

ıtı}o d <ı n "Düşkünler.. Türkçede, yeni olanlar baş öğretmen vruutasile al8.ka-
~lt Cbiıeceğimiz bir roman deneme5i dar makamlara müracaat cdecekler-
{;lt kalacaktır. dir. 

\ ~ satırları yazmak için "DüşkUn- Hasta öğretmenin evine sıhhat dok 
'

1 ikinci defa okumu§ bulunmakta- to.rları gönderilecektir. Doktor eve git 
\)di :Silmem neden, ondan çok az baba t;ği zaman haata. bulunmadığı ta.kdir-

l:t · de hakkında kanuni takibat Y.apılacak 
~bUki, mUkcmmcl bir eser olma- tir. 

Bir qençle hır ihtiqar 

Dilenmekten 
l 1 KUltUr I~ ( 

Sekizer gün çalışmağa 
mahkum edildiler 

lsta.nbul adliyesine, dilendikleri id
dia.sile dün sabah genç ve yaşlı bir kaç 
kişi getirilmiştir. 

Bunlardan Adem adlı genç, hamal
lık ettiği.ni, dilenmediğini söylem~. 

hakim Reşit, dilendiğini sabit görmü~, 
şimdi ikametgaha rapt.en serbest bı
rakılmasına ve dün öğleden sonra ve 
bugUn daireler tatil olduğundan, ya. 
rmdan itibaren sekiz gün müddetle ça
lışmağa gönderilmesine karar vermiş
tir. 

Gülpcriden doğma olduğunu, yet
miş yaşında bulunduğunu ve rençber
lik ettiğini söyliyen Şaban, kır sakal
lı bir adamdı. Şöyle dedi: 

- Ben, Yenicamiişerüte mtibarek 
Ramazanı şerif hürmetine Allah rıza
sı için Kur'anı Kerim tiU\.vet ettim. 
Cemaat, okuyuşumu müessir buldu, 
bana para verdi, ben de aldım. Bu, di
lenmek değildir. Ben istemeden ver
diler. 

- Peki, Allah rızası için Kur'an o
kuyunca, istemeden de verilse. para 
alınır mı? Neden rcddetmedin? 

- Verdiler, aldım. İstemediğim i
çin, zararı yoktur. 

- Hem seni, camiin merdivenleri 
üzerinde para alırken yakalamışlar? 

- İç merdivenleri üzerindedir: dış 
merdivenleri üzerinde değil. 

HA.kim Reşit, Şabanın da dilendi
ğini sa.bit görerek, Adem hakkında ne 
karar verdiyse, bunun hakkında da 
ayni kararı verdi. 

nadireyl baAlayıp para ve 
mUcevherlerini alanlar 

Aksarayda Ahmet kızı Nadirenin 
·~ lleadilorine elektrik saatini mu. 
ayene edecek memurlar .ısUsünü vere
rek girip kadını elektrik tellerile bağ
lamak ve parasile mücevherlerini a. 
şmnaktan suçlu o].a.nlarla bu suçta 
fer'an ilgili bulunmaktan suçlu olan
ların muhakemelerine, İstanbul ağır
ceza mahkemesinde dün sabah devam 
olunmuştur. 

Hasan oğlu bakkal Mehmet, H::ı. 
san oğlu lsmaii, Ali Rıza oğlu sabık 
mürettip Necati ve Necatinln tanıştığı 
Muazzez aleyhlerindeki bu gasp dava. 
smm dünkü muhakeme celsesinde, ba
zı §&bitler dlnlenllmietir. 

l'rfuallimlik için 

Açılacak imtihan
da neier sorulacak? 

KUltür Bakanlığı önilmUzdeki ders 
yılı başından önce açacağı ortaokul 
öğretmenliği imtihanına gireceklere 
sorulacak ders mevzularını tesbit et. 
miştir. 

Türkçe öğretmeni olmak istiyenlere 
sorulacak şeyler şunlardır: 

Lise son sınıf edebiyat kolunun o
kuduğu Türk edebiyat tarihi, türkçe 
modem bir edebi metnin izahı, türkçE' 
bir Kompozisyon, ve bir ortaokulda 
tilrkçe nümune dersi vermek. 

Tarih, coğrafya: Lise ikinci devre
sinde okunan tarih, coğrafya müfre
datile ortaokullarda okunan yurt bil
gisi müfredatı sorulacaktır. Tarih, 
coğrafya ve yurt bilgisi olmak üzere 
üç nümune dersi vereceklerdir. 

Riyaziye: Bunlara. lise ikinci dev
re, 1 ve 2 inci sıntflarmda okunan ce. 
bir ile 3 üncü sınıfta okunan komıoğ
raf ya sonılacaktrr. Ayrıca iki nümune 
dersi vereceklerdir. 

Fen bilgisi, biyoloji: Lise 1 ve 2 de 
okunan fizik kimya ve tabiiye dersle
ri. 

· Bunlar ayrıca 2 nümune dersi vere
cek ve bazı tecrübeler de yapacaktır. 

Azhk mektepleri 
tallmalnamesl 

Akalliyet okulları için geçen yıl 
maarif müdürlüğünde toplanan komi.s 
yonlar tarafından talimatnameler vü. 
cuda getirilmiş ve tasdik edilmek Uze. 
re Kültür Bakanlığına gönderilmişti. 

Bakanlık talimatname üzerinde 
aynca tetkikat yapmış, bu tetkikatını 
ikmal ederek alakadarlara neticelerini 
bildirimiştir. 

Dün yş.lnız bu talimatnamelerden 
Ermeni okullarına ait olanlar gelmiş
tir. Bu talimatnamede numaralar e
sası değiştirilmiş ve tam numara beş
ten ona çıkanlmıştır. Numaralar bu 
esasa göre verilecektir. Musevi ve 
Rum azlık okullarının talimatnamele
ri de yakında gelecektir. 

Göz muayenesi 
İlkokullarda okuyan çocukların gö~ 

muayenelerine başlandığını ve Tra. 
bomlu olanların tesbit edilerek muaye 
ne edileceğini yazmıştık. 

6 1. KANUN 1936 

Sıird Sayl.avı 

Mahmut Soydan 

1 eessürıe ve büyük 
merasimle f!ÖmÜldÜ 

ölümünü teessU!"le yazdığımız Sii 
saylavı Mahmut Soydanm cenazes 
dün büyük merasimle kaldırıldı. B" 
yük bir teessür uyandıran ölilmU ha
berini duyan bütün dostları saat 11 d 
Fransız hastahanesine gelmiş bulunu 
yorlardı. Merasimde bulunmak Uzere 
Ankaradan gelmiş olan İktisat vekil; 
Celal Bayar, bir çok saylavlar, var 
ve belediye reisi 'Muhittin Üstündağ 
Emniyet d irektörü Salih Kılıç, bank 
lar ve sigorta. şirketleri erk.anı, mat. 
buat erkanı da hastahaneye gelmi 
bulunuyorlardı. 

Tabut Türk bayrağına sarılmıştı. 
Başb Büyük Millet Meclisi reisliği 
rafından gönderilen çelenk olmak ~ 
zere, bUtUn vekiller, matbuat cemiye
ti, vali Muhittin Üstündağ, belediye, 
İş bankası, diğer bankalar, sigorta 
şirketleri, Ticaret odası, Ofis ve mü
esseselerin yüzden fazla çelengi ön
de ta.~mıyordu. 

Tabut, eller Ust:Unde Taksim Cum
huriyet Abidesine getirildi. Mızıka ma 
tem havası çalmakta idi. Burada ta.
but yeniden cenaze otomobiline konul. 
du, gene önde mızıka olduğu halde 
Yenicamiye gelindi. 

Cenaze namazı Yenicamide kılın

dıktan sonra bilyük bir teessürle mera 
simi takip etmekte olan merhumun 
dostları otomobil ve otobüslerle cena. 
ze otomobilini Edirnek.npt Şehitliğine 
kadar takip ettiler. Havanın yağmur
lu olmasına rağmen binlerce insan, 
merhumun tabutu!lu göz yaşları ara
sında takip ediyorlardı. 

Şehitliğe saat 14 de varıldı. Bura. 
da hazrrlanan makbere büyük bir sU
kCın içinde merhum ebedi istirahatgA
hma tevdi kılındı_ 

Kömür yakan vasltalar 
sergisi ne zaman aClılacak? 

16 İkincikanun 1937 de açılması 
mukarrer olan (Kömür yakan vesait 
ve teshin aletleri tesisatı beynelmilel 
sergisi) bazı bü)"Jk ecnebi firmaların 
sergiye geniş mikyasta ve faydalı bir 
~kilde iştirak edebilmek için serginin 
açılma tarihinin yapacakları hazırlık
lara müsait bir surette tehiri hakkın
daki talepleri göz önünde tutularak 26 
mart 1937 tarihine t ehir edilmiştir. 

Bunlardan sarraf Yako, kendisine 

~~~k~~~~~~bn----------------------------

Göz muayeneleri ilkokullarda ol
duğu gibi ortaokullarda da yapılacak
tır. Muayene pazartesiden itibaren 
başhyacaktır. 

Sergi bu tarihten 26 nisan 1937 tar 
r ihine kadar bir ay devam edecektir. 

Hamit beşibirliği getirdiğini, bu beşi. 
birliği o günkU Borsa cetvelindeki 
kayde göre kırk yedi buçuk lira üze
rinden bozduğunu, bir kaç gün sonra 
sivil bir adamla bir kadmın gelip böy
le be§ibirlik istediklerini, çıkarıp ve. 
rince de taharri memurıı olduğunu 
sonradan anladığım sivil memunrun, 
Jrendisini karakola davet ettiğini söyli
yerek, sözlerini şöyle bağlamıştır: 

- Beşibirlik bcşibirliğe benzer 
Herkes satabilir ve herkes tarafından 
satın alınabilir. Eğer bankaya götü. 
rUlse, alınıp mukabili verilir. Bana 
getirilenin çalınmış olduğunu bilemez. 
bundan şüphelencmezdim. Bu, milcev 
her değil ki ! 

Necati ile uzaktan akrabalığı ol
duğunu söyliyen tüccardan Nezir de. 
Neeatlnin kcndi~inc bir kat kostümle 
bir be!;ıibirlik getirdiğini, kostilmÜ!l 
tersine çevrilmesi ve be~iblrliğin boz
durulması isteklerinde bulunduğunu , 
fakat onun hal ve vakti yerinde oldu
ğundan, bunların çalınmış olduğu hiç 
mi hiç aklına gelmediğini söylemiştir. 

Daha başka bazı şahitler de dinle
nildikten sonra, muhakemenin dcva
mr, gene şahit çağınlması için başka 
güne bırakılmı~tır. 

H1rsızhktan ceza 

Asmaaltında dört numaralı hande 
bekçi Kenanm, içinde elli lira bulunan 
cüzdanını çalmaktan İstanbul asliye 
ikinci ceza mahkemesinde muhakeme 
edilen Ali Rızanın, dün sabah dört a.y 
hapsine karar verilmiştir, 

\
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Mii..!f.antik - Kaç yaşındasınız, Bayan 1 
-!8. 

- Fransız karikatürü -

- Öyle ise asıl mesele bir tarafa dursun, hakkınızda önce re.smi makam 
yan'Zı§ malümat v~k 8Ufllo ile dava açıyorum. 
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•ii ::yb~~=:de:::a_v~!~~.y~ 1. s da yenı• çalışmalar 
Güzel değildi. Kendisine bir oriji- kişi ağır surette yaralanmıştır. Ara- K 1 m 1 n 

nallik temin edecek derecede de çirkin 
bada Haydarp~a lisesi müdür mua-

değildi. Yuvarlalt bir kafa boncuk gi- \Tini İhsan, kansı Merzuka, baldızı Ul-
bi iki göz, kırmızı bir surat, bodur bir viye, çocuğu Nedim bulunmakta idi. 
adam. Yani, aktör rolüne çıkamıya- Ulviye ile Nedim yaralanmışlar, Hay 
cak birisi.. 

darpaşa hastahanc:sine kaldmlmışlar-Fakat o kadar iyi kalpli, o kadar 
nazik, o kadar ince ruhlu ki insan o- ı dır. 
nun gülUnç bir adam olduğunu unu- • YANGIN - Sirkecide Kemalin 
turdu. lokantasında yangın çıkmış, bir kısım 

O da kendisinin karşısmdakile't'e 

gülmek hissi verdiğini bilirdi ve onurı 

için halinde bir mazlilmiyet vardı. 

Bilhassa kadınların karşısında., hoşa 

gider bir insan olmadığı için sank~ 
özür dileyen bir tavır alırdı. 

Yalnız, bir genç kız vardı ki ona 
hiç de gülme arzusu hissetmeden ba
kardı. Bu, onun tanıdığı kadınların 

hem de en güzeli, en sevimlisi, en ki
barı idi. 

Bu kızın, bu kadar güzel olduğu 

halde ne gür,elliğile, ne boyu ile mu
kayesesi kabil olmıyan birisine alika 
göstermesi herkeste büyük bir hayret 
uyandırdı. Yalnız, kızın anası babası 
seviniyorlardı: 

Kızlarının altlı başında idi. Gönlü
ntı ça.pkmlara kaptmnamış, iyi bir 
meslek sahibi, iyi kalpli, iyi ahl.3.klı 
birisine alaka göstermişti. 

Ötekine gelince; o da bu işe hayret 
ediyordu. Fakat, günler geçe geçe a
lıştı. Yalnız, kendisinde büyük bir de
ğişiklik hissetti : 

O zamana kadar, kadınların kendi
sine alakasızlığı karşısında, adeta o 
da kadınlara karşı bütün alakasını 
kaybetmişti. Fakat şimdi, içinde yep
yeni bir şey hissetmeğe başladı: 

Aşık mı olmu~tu? Belki. 
• 4 • 

ikisi birden kızlarile müşavereye gi
rişmeği münasip buldular. 

Faltat, hayret! kızlarının memnu
niyetle karşılıyacağını zannettikler= 
bu müracaata o şu cevabı verdi: 

- Hayır! ben et adamla evlene-
mem! 

- Nas(l olur! O seninle görüştüğü
nü ve biribirinizi sevdiğinizi söyledi. 

Kızlan: 

- Evet, dedi, onunla görüşürüm. 
Fakat evlenmek için değil. Kendisile 
evleneceğimi de hiç bir zaman söyle
medim. 

Annesi müdahale etti: 
- Se~tiğinizi söylüyor. Yalan 

mı? 

- Kendisini seviyorum gibi göf
terdim. Bu yalan değil. 

- Fakat, madem ki evlenmiyecek
tin ve madem ki onu sevmiyordun ... ? 

Evlenme işinde rorluk görillmedi: - Niçin mi onu seviyormuşum gi-
Aşık bir gün aşkını sevgilisine"ilan., bi göründüm? sebebi basit: 
etti. Kız, başını eğerek sükQt etti ve "Daima onunl.1. bulunarak kendimi 
öteki, "sükut ikrardan gelir,, fehva.sın. bana musallat olacak b~kalanndan 
ca, ertesi gün, müstakbel kaynatası- kurtardım.,, 
nm elini öpmeğe gitti. 

Kaynata. müstakbel damadının ar- ŞEHZADEBAŞI FERAH 
zusunu büyük bir memnuniyetle ka.. SİNEMAS~A 
bul etti. İki gencin aralarmdaki dô!t- BUyUk TUrk tııuz 
Iuğun esasen farkında olan Bay pe- yonisti ve Manye 
der: t" 

P k • • ızmacısı 
- e aıa, evlidmı, dedi. Sizin gibi 

bir delikanlmm ailemize intisap etme- Pr. Zati Sungur 
si bizim için de mucibi memnuniyet Her gün fevkall
ve §ayanı istifndedir.... de oir programı· 

O akşam Bap peder hadiseyi, evde temsillerine devaı 
müstakbel kaynana hanıma anlattı ve ediyor 

Günün .çılgmlan ... Baş döndürücü film ..• 
Herkesi taganni ve dans ettiren musiki ... 

TOP - HAT 
filmidir. Dans kralları Karyoka ve Kontinantal yıldızlan 

GINGER ROGERS ve FRED AST A1RE'in 
Büyük bir muvaffakryetle yarattık.lan ve bütün lstanbul halkının 

yandıktan sonra itfaiye tarafından 

söndürülmüştür. Yangının eltıktrik 

kontağından çıktığı anlaşılmıştır. 

• ASANSÔRDEN PARMAÖINI 
ÇIKARMIŞ AMA .... - Paşabahçede 

Şişe fabrikasında çalışan Hüseyin. a. 
sansörle binanın üst katma çıkarken 
dalgınlıkla elini dışarı çıkarmış, par
mağı ezilmiştir. 

• OTOMOBlL KAZASI - Şoför 
Necdetin idaresindeki otomobil Gala
tadan geçerken seyyar satıcı Osma
na çarparak b~ından tehlikeli suret
te yaralamı~. Osman hastahaneye kal· 
dınlmı~. şoför yakalanmıştır. 

•TRAMVAYDAN DVŞTV - Be. 
bekte tramvaya binen Arif adında bi
ri Arnavutköyünde atlarken müvaze
nesini kaybederek düşmüş, tehlikeli 
surette yaralanmıştır. Yaralı hastaha. 
neye kaldırılmıştır . 

*KARTAL MAHKEMESi KATi
Bi NE OLDU1 - Kartal sulh mahke
mesi katiplerinden Sadi arkadaşları
nm maaşlarını almak üzere tstanbula 
gelmiş ve bir daha Kartala dönmemiş
tir. Sadinin 110 lira tutan parayı ad
liye veznesinden aldığı tesbit edilmi~
tir. Sadi aranmaktadır. 

TAKSİMDE - MAKS!M VARYETE 
TİYATROSUNDA 

Bu ak1'am saat 21 d,. 
Matine 16 da 

ZOZO DALMAS t'f 

TOMAKOS'la 
ENAYiLER 

Büyük operet 
Biletler: 40, 60. 
Hususi: 100 

Yerlerinizi ayırtımz. Telefon: 42633 
Pazartesi büyjik müsamere 

............................................ ·-············· 
i TAKSİMDE - MAKSİMDE . 

HALK OPERETi 
İkinci senei devriyesi galası 

7 Birincikinun Pazartesi akşamı 
20,30 da 

1 - Kıymetli san'atkar Bayan 
Halide, 2 - Kıymetli bestekar Bi. 

• men Şen ve arkadaşları, 3 - ATt
i NA OPERASI Prima Balerin Mel-

le Tomakos, 4 - Meşhur tenor To
makos yeni repertuannda, 5 -
"Enailer,, operet Zozo Dalmas ve 

Tomaltos'la. 
Biletleri Gi§ede satılmaktadır 

Telefon: 42633 

Mes'ut Cemil 

İstanbul Şehir tiyatrosu operet 
kısmı, önümüzdeki çarşamba akşa. 

mından itibaren .. Leyla ve Mecnun, 
isimli yeni bir e.~erin temsiline başla. 
yacaktır. 

Ru yeni operet 1 Galip Arcan gi11i 
değerli bir tiyatro sanatkarı ve muhar 
riri tarafından yazılmış, Mesut Cc. 
mil tarafından bestelenmiştir. Böyle 
iki meşhur ve güzide sanat adamımı. 
zın emek verdikleri bir e.3erin tiyatrn 
hayatımız için bir hadise teşkil ede. 
ceği muhakkaktır. 

Bir zamandanberi provaları mü. 
nasebeti1e methi işitilen bu yeni ope. 
rei tıakkında provalarda bulunmuş 

olan, işten anlar bir zat bize şunları 
söyledi: 

- Mevzu tamamen yerli, eşhas 
bizim malımız, musikisi de öyle .• Bü. 
yük musiki üstadı tanburi Cemilin oğ. 
lu bu esere koyduğu halk türküleri 
ile, babasına hayrülhalef olduğunu 

isbat etmiştir. Bilhassa Bayan (Me. 
lek) in birinci perdede okuyacağ• 

(Samanyolu) isimli türkü, Vasfi Rı. 
za Zobu'nun üçüncü perdede okuya. 
cağı (Hasret) isimli türkü harikulade 
hoşa gidecek muvaffak eserlerdendir. 

Hazım, Profesör Zatzütüyan ro. 
lünde sanat hayatının en yü~k ve 

Galip Arcan 

tekar (Tok) rolünde Vasfi Rıza d:a 
ilk defa olarak her operette görüle.t 
aptal çocuk rolünden başka bir rol, 
zeki Ye şen bir gen~ rolü temsil edi· 
yor. Vasfinin söylediği şarkılar hei> 

alaturka tarzda olduğuna göre, teın· 
silde olduğu kadar musiki kısmında 
da kendisinden beklenen en parta!c 
muvaffakiyeti gösteriyor. 

Sonra, ihtiyar Ali ~avuş rolünde 
Behzat, şimdiye kadar operetlerd" 
yaptığı tiplerin en güzelini yaratıyor· 

Bedia Ferdiye gelince... (Leyl~ 
ve Mecnun) un modern Leylası ola· 
rak eserin en kuvvetli şahsiyetleriıt· 
den biridir ,.e kendisinden umul.ali 
en zengin fanteziyi göstermektedir. 

Feriha, şuh genç kız (Semirami.4) 
rolünde pek muvaffakiyetli ... 

Mizacına uygun bir rol oynayacaİ' 
olan Melek, köylü kızı (Gülsüm) rO· 
lünde esere baştan başa güzellik <1t 

heyecan veriyor. 

Eserin ikinci perdesinin sonundıt· 
ki (LeyHl ve Mecnun) '8blosuni' 
Vasfiyi, Fuzulinin (Leyla ve Mecndl\1 
parçalarmda (Mecnun) ~olünde, fiil· 
zımı da teselli edici arslan rolünde. 
(Melek) i Leyla rolünre, Şevkiyef1 
(K.atina) rolünde fıkırdarken görii· 

parlak bir ha.samağtna çıkıyor. Bes. yoruz. 
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IST ANBUL BELEDIYF..SJ 

Şehir 1iqatrosu 
Tepebaşı Drartı kısm · 

Bugün saat 15,30 
da ve akşam saat 

20,30 da 
BVYVK HALA 
Fransız Tiyatrosu 

Operet Kısmı 
Bugün saat 15,30 da ve akşam 

20,30 da MASKARA 
saat 

\ ! silgi hareketleri 1 

Gülhane hastanesin deki 
ioTJlantı 

Gülhane Tıbbi müsameresi, profe
sör Dr. Lfıtf inin riyasetinde topıaıı· 
mış ve Cerrahpaşa hastahanesi ~ 
biye mütehassısı Dr. Ahmet ŞU~ 
ile Prof. Dr. LCitfi tarafından ı<:ılı1 

Bu 
hafta 

...... _... ...... ·-··························--...... _ ... ---------------

uru, Dr. Kemal Çağlar tarafından >-: 
nori kalkolos, Sivas hastahanesi ~ 
teriyoloğu Dr. Fevzi tarafından 
sahaya iltihabında kanati şevkiyi tıı; 
lu su ile yıkama usulü, dahiliye ':ııı 
tehassısı Dr. Rüştü tarafından l< 

S A R A Y sinemasında i! amm-=m::::a:::::m::::::::::::::m:: 
!i Semtleri uzak ii 

alkı§ladıklan §ah eserdir. llavetea Türk Donanmasının Yunan is tanı j! o 1an1 ar. f: 
1 ziyaretini bütün tafsilatiyle gösteren 300 metrelik film ve :1 . ~ d ı :: 

FOX JURNAL.. Buı?Ün matineler saat 1 den itibarendir. •ı 
:: Herkesın agzında o ~an 

1 
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KONSERVATUAR PROFESÖRLER1 

NİMET VAHtT 
LİKO AMAR 
FERDİ von ŞTATZER 
RUDOLF EİDLER 
8 Birinci kanun salı saat 21 de 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 

t ·n tıJ 
romatizması, Prof. Dr. Burhanet ı r 
rafından Kebet hastalıklarm<l:.:ı -~~r· 
tayini hususunda Takat:ı teamü!U, 

1
, •--------------··-- !i 25 Aranyossy Rajko 

------------··----~~Çocuk orkestrası li 
1 p E K s j nema s 1 n da :: ve La Kukaraçça filminin b~ artisti:: ------------

1! LU PERKİNS tekmil numaralarile SE Alent te,ekkUr 

Sami tarafından hususiyet gösteren tJf· 
ki öremi vak'ası gösterilmiş. Pr~~- SS" 
Abdülkadir Noyan, Niyazi GözcU· l· 

MUAZZAM PROGRAM HAIT ASI 

1 ..... , . ~. ... . . ' 

.. .. .. .. 
MEÇHUL ASKER ~! taugüo-n i~ 

ii Saat 17 da Tepeba•• :: 
Türkçe sözlü büyük harp filmi :: :: 

LOREL HARoi KAN KARDEŞLERi ~i GARDEN'de ~~ 
Türkçe sözlü büyük komedi . ii Yapılacak matinelerde bol bol Si .. .. 

Aynca: 1 - Ankarada Büyük MiUet Meclisi açılma töreni ve ij alkışlıyacaksmız g 
ULU ONDER AT ATÜRK'ün irad buyurdukları nu ii Fiyatlarda zam yoktur. ii 

uk ·: •• 
t • i: Geceleri saat 10 da :: 

2 - Ankarada Çubuk parajmm açılma töreni. 1 ij S D V A R E § 
3 - Türk Dommmasmm Yunanİ1'hm1 zivareti. :1 .............. -:::::&:: ........ - ..... ·:::ı:-• .:::.-::-... , 

•ı···················· ................ ········---·-· .. 

Fıtık ameliyatı olmak üzere Ka
sımpaşadaki Deniz hastahanesine yat
mıştım. Ameliyat olurken tesadüf edi. 

. Y ş·· k .. E . k" a Jlltlıı mı aver, u ru "'mın, ımy_ et· 
limi Burhan, münakaşaya iştırak 
mişlerdir. 

len apandisit ameliyesinin de fıtıkh ------------
beraber en kısa b:r zamanda hiç bir 
şey duymadan büyük bir muvaff aki
yetle başaran kıymetli operatörleri
mizden binbaşı Salahattin ve önyü:r. 
başı Mustafa'ya teşekkürlerimin ibla
gına sayın gazetenizin tavassutunu 
saygılarımla dilerim. 1 

Faik ' 1 

1 Yeni Eserl•r 1 

··ser-• UYA~"IŞ - Resimli Uyanış 1, 

vetüünun,. mecmuasının son 8~~ıJ 
rengin münderecatla intişaı:. et.:~ıı· 
sayıda Ahmet Ihsan Tokgözun JtıİI' 
ta Fransız Siyaseti,, başlıklı cbcrll 
yetli bir makalesi vardır. 

---~~~~~-1·----~~~~~~--·-~-.11!!1!~~--~------------·-------, MELEK ve SAKAR>' A Sln~r:~=~~~d~.~:,~enlo ................................................. 
Parasız muaqPne 

ku,,onu 
Bu kupondan yedisini birik 

tiren okuyucumuz KURUN 
doktoruna kendini parasız 

• 
ROSE MARIE 

_ _ .......... ':!~~~~-~ .. ~.~~~:~.~:~:~=····= ... = .. ·~~r..--•"iiiia:iş.iriio•ll·e·r·d·e·:İiİİJ.IEil".J.iAi.llNi.ilEi.Ti.iT_E_M-~-C.D_O_N_A_l .. i.i.Dil.--•N-E·L-S·O-·N-·E·".J·o-o.v .... 11111111~=-_J 
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Anasını Gör 
Kızını Al 

............................ , ............. ,-, ..... 11111111.-ııuanııdl•ııı ....... ııı.-ıı111111ıttııııııı·ııııınıı11111ııı11111ın"ıınıı111 

Yazan : Sermet Muhtar Alus No.38 

""---~.. 1 Yalancı "Voltaire,, 
Ölümden büyük cezai 

,~1!0 ~:.=:em: Koti'nin eşyası arasındaki 
~~1«JpıMtldaymngm1c4nbiHa heykel sahte mi, değil mi? 
Bip E/tmdigi, Jluratpaftl mahall&rinde 
Nal!lif Beyin MM giJt«rüyor'lor. Ta- Geçen giin Pa. 
tar 8aWI. a.ğo, Bedeatanıı Hac. HtulÔAı riste, Coty ismin. 
a.ğo, Çadırcı Om.er ağa, Bed&ten bö- de bir zatm meş. 
Uikbclfılantldan Ham JlUtJtafa ağts, hur antika kollek. 
doğramam Jlwta/a ağa, balmumcu siyonu müzayede. 
Abdullah o.ğ'b., Eairci Mehmet Emet1 ye Çlkanldı. Fran. 
Bey onadalar.... Kumarlar ba§Zıyor. sada biyle miiza. 
E1' aahibintta ı.... •-'1• ı...-··Zttk bir 1ctı. ~ a- ,_-w yedeler 8Jk sık o. 
imeainıi Haaip Bf"""1A. 1ot.uııımyor. Harip lur ve sanat me. 
Efendini" eUnd.ma ~ almak ia- raklılan bu miiza 
Uyen Nazif Bt!IY'J sert~ bir al>z. Kcw- yededeld mallar, 
ga.. Nazif Beyit& oğlu 8ait ile Tatar 8a. çok yiiksek fiatlar 
ZiA e'llerini bağltyor'laf', ı+, BS !IGflantl- ile alırlar. 
da bir Oent; oloft Haaibi boğvyor7M, 
6"'8lltril göttııtap Sa.mafyaya yakin bir Fakat, Cotynia 
yerde kxılf duvanndmı denize atıyor- eşya satıp şehirde 
'laf'. lf meydana gı1cıyor. llu1&akeme "6 çok büytik bir akis 
en aonunda hakmiı giyiyor'laf'. B:ıklmz, uyandırdı. Satılan 
re.smi gazete 1'6TiZen 0630!fl naaıı an.. eşya arasında 
ıcıtıyor: Fransız heykeltr. 

"Bu fakdiroe, at.Kre ibret için, bun- raşı Houdon'un 
lora birer gh oe:za tertip olumnak meşhur "Voltalre,, 
idam gelmekle, w çankiı tbretfft a.nı eseri nrdı. Bu e. Battlığa Ç11c:an1af1 AeyJcıeı 
makaut dahi nke mman'laf' nann M- ser, Fransız filozofunu oturmaı blr------------
tıntldan Çlkmıyaoak WJ !flllarca 1aal. vaziy~tte gösterir ve Fransız sanati. 
kın W&.nind.e 1co1aoak WJÇhile her bir nin en btiyük şaheserlerinden biri 
1'Gkitte hiaae altnaoak bir f6Y oımakla, dan mimara sipariı edilmişti. 
§imdi eğer bunlar TOlltloıunmak 18.nm sayılır. Heykel, BtiyUk Katerina ta. 
ge'lae, 'bef altı ay, nihayet bir aene geç. rafından mimara siparit edilmi§ti. 
tikten aonra 'lw!r'kı6a ldUUyyen uınuta- Meşhur eserin satılığa çıkarılması 
oa.ktır. Ve Teraane kiıreğitıe konaa14r dünyanın her tarafındaki sanat me. 
onu dahi orada herke8 gidip gl>remlye. raklilan arasında büyük bir alika 
ceğind.en, bi)yk oZmaktanaa, dıa ue ed.- uyandırmıştı. 
nd, cümle naaa, nece mm.anlar gö?Jj.. Heykel satılmak iizere iken büyük 
nünde yani Fflda paaarda, akfam bir heyecan uyandıran bir haber çık. 
ve 8CJbG1a. gönMkçe bir ibret oımak i. a: 
çin bunların 1c:ıtJbahatıerinin der60Aine 
yani kim.iai boğ7'ı.Uf, kim4 elim ayağtnı 
tufmut, ~ dahi atide 363 çs1canno. 

Bir antikacı, müzayedede satılan 
eserin hakiki VoltalTe olmadıtnu ile. 
ri stlrdti. Ondan 90lll'& bu mtltalAaya 
lttirak edenler N&ldı. Mtltehaans. 
lar, Houdonan asıl heykelinde bıapn 
ve parmaklann biraz kmlmıt oldu. 
ğunu söylediler. 

yıp oı /Qi me.macımw aeyretmi§ oıma. 
larik her birinin 1JfJ1ci olan caMaıan. 
M g6re, oem kammu• tatbi1c:ıan, 
mtıhletJerk, BeraaTuJr kaputnda 1dı'9-
ğe konularak ayaklan bağlı aokaklan 
süpürmeüm hU8U8tma Jlecliri ahkamı 
~ kıt:ıNrr tJerilerek ..• 

Mistingett 

Buna mukabil, satışta fiatlan tes. 
bit edenler, bu heykelin Voltaire hey. 
k.U oldaiaa• W.UU.. ..__,ecliyor. 
lar. 

Bununla beraber, hadise bir neti. 
ceye varmıı deflldlr. Kimse ba hey. 
kelin hakiki mi, yok.sa yalancı mı ol. 
dafana katfyetle kestiremiyor. Hey. 
kel, mUzayedede şimdiye kadar 30 bin 
franga kadar çıkmıştır. Halbuki an. 
cak 4 - 5 bin franga kadar çıkması 
bekleniyordu. 

Bir otukar trenle çarpıştı 
Stokholm, 5 (A.A.l - Beş çocuğu 

tqımakta olan bir otukar diin Oereb
ro yakmmda bir trene çarpmış ve ço
cuklarm dördü 6lmUı, biri de ağır ya
ra.lanmıştır. 

işaretler: .......... - ~ ,_ -

3 kilometrelik bir 
köprü 

Danlmarkada yeni yapılaa bir k~ 
rü, dünyanın en uzun köprfllerindea 
biridir. Seeland ve FaJstez adalan 
arasında yapılan bu kipril 3250 met. 
re uzunluğundadır. btanbaldakl Ga.. 
lata köprtlsüntln aşağı yukarı on m~ 
li U11Dlufu.ada. 

Yeni bir tip lokomotif 
Molikon dnnndald Kolmna lob.. 

motif fabrikası, şimdilik teerlbe ma. 
hiyetlnde yeni bir tip lokomotif ha. 
zırlamak tadır. 

Bu yeni tip lokomotifin, 100 hava. 
yı nesiml tazyQdnde direkt cevelanlı 
bir kar.aııı, kullamlmıt buhar için bir 
kondansatörü ve pistonlu motör ye. 
rine de bir türbini mevcut ola~. 

Ba tecrübe lokomotifi, Sovyet mi. 
hendtslerinin teknik ve ekonomik ha. 
kmıından yapmış olduklan hesapla. 

nn dofruluğuna tetkik ve isbata YL 
rayacak ve bundan 80Dra istikbalde 
4000 beygir kuvvetine kadar bu sistem 
lokomotiflerin inşasını mUmktln kıla. 
caktrr. Bu yeni sistem lokomotifler, 
bugün ancak 2500 beygir kuvvetini ha. 
iz bulunan lokomotiflerden ancak 
yirmi ton daha afır olacak ve aynı 
zamanda yüzde altmış nisbetinde da. 
ha az mahrukat yakacaktır. Aynca 
bu lokomotifler, yeniden su almada1l 
on bin kilometre mesafe katedebiltt. 
cektlr. 

i H.T i KAR 
Meşhur Fransız aktrisi Mistinkt-. 

Amerikaya gitti. Bu, Fransada bü. 
yük bir teessür uyandırdı. ÇünkU 
Mistinket Fransız sahne sanatında a. 
zan bir hayat geçirmit bir artisttir. 

Artist giderken fiyle demittir: 
•- Amerlkaya film çevtrmefe ve. 

ya sahnede çahşmağa gitmiyorum. 
Orada büytik bir mUzfk holiin mfldilr. 
lüğflnü yapacafım. Fakat, Fransa. 
dan uzak bulunmakla onu anutnnya. 
cağım ve Fransayı hayrette bırakaca1< 
bazr şevler yaoacafım.,, 

Artist, bu "bazı şeylerin., ne oldu. 
Junu söylememiş. yalnız şöyle demfş. 
tir: 

•- Bir iki haftaya kadar giriir. 
sOnilzt.., 

Her yeni karar, her hayırlı it arka
sında kendilerine mÜfCVVef karlar te
min etmek istiyen insanlara tesadüf 
edilir. Bunlann en göze çarpan tipi 
muhtekirdir. Muhtekir eski dünya
nın ilk tanıdığı hilekar ve istismarcı 
simalardan biridir. Her devir ona 
kartı silahlandı, din linet etti, dere
beyi onu fena adam diye afife etti, 
demokrasi onu sevmediğini anlattı. 
Fakat ona ne bu tel'in, ne bu afiş, 
ne antipati kar etmedi. 

O her fırsattan istifade ederek 
etini kuvvetlendirdi, hücumlara 

Sadri ~rtem 
beklediği çareyi bulmalıdır. lhtikAn 
bir le, gibi hudutlardan sürüp atacak 
tedbiri daima dütünmek mecburiye
tindeyiz. 

Yılanlar insanlan ısırsm diye bek· 
lenemez. . ... . 

Hayattaki bahalılık herkesin dilin· 
de bir destandır. Kağıdın bahahlat
maaı yine bir ihtikar hilesidir. Bir 
memlekette kağıdın bah.:ılılatmaaı 

demek meccanen cihalet propagan· 
dası yapmaktan batka ne sayıla
bilir} 

En keskin tarafile, en kuvvetli 
hamle ile buna karıı silahlanmak 
boynumuzun borcudur. 

Belçıkada ordunun ~slahı 

karıı derisini bir zırh ve bir krokodil 
sırtı haline koydu. Kanunlar ona 
kartı her zaman bir tank, bir mit
ralyöz gibi közüktü. Fakat ne nazılc 
ki meclent- 1·.anunlar onun yağlı "'"' 
krokodillqen vahti bedenine kartı 

ihtikara ka111 yalnız hükumetin 
harekete geçmesini beklemek bu İfİ 
yanm bırakmak demektir. lhtik8rm 
panzehiri kooperatiftir. Bir taraftan 
kooperatifleşmek, bir yandan da 
kanun yolile devletin alacağı tedbir· 
leri beklemek gerektir. 

Brilksel, 5 (A.A.) - Senato , 19 
muhalif ve 6 mUstenkife karşı 122 

Avrupada köpek koşusu mtisaba. reyle ordunun ıslahı hakkmdald ka. 
kalan tertip etmek salgın haline gel. nun projesini tasvip etmiştir. 

miştir. Koşular için tazılar büyük ------------
bir ihtimamla yetiştirilmektedir. Bn 
a~da l'tlllmde, her sabah tartılan ta. 

zılardan biri kucakta ve baskül üze. 
rinde •örtilmektecUr •• 

betona atılmıt tahta oklar gibi za. 
yıf geldi. 

lhtikirdan tik8yetten ne çıkar) 
Kötünün kötülüklerini anlatmak in· 
eana kelll verir. Tu çare, herkesin 
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Komşu memleketlerde 

Sovyetler ülkesinde 
kültür hareketleri ()OLE NEŞRiYATI: 

12,SO plAkla Türk mu.slkfsf 12,t!O havadl.I 
13,05 plAkla hafif müzik 13,25 _ H,00 muh. 
tellt p!Ak neorfyab. 

Özbekistan 
560 odalı 

operası 

konak -
- Azerbaycan' da 
Yeni bir kaplıca 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

~~~~~~~~~~ 

18,30 plAkla dan• mualkl.sl 19,SO konfe. 
ra.ns: Suat Dervl§ taratmdan 20,00 Belma 
ve arkadaştan tarafmdıuı TUrk mwıiklal ve 
halk prkılan 20,SO Sadi ve arkada,lan ta.. 
ratmdan Türk mwı1kfsi ve halle oarkılan 

Tas ajansı fU mal\Jmab veriyor: 
1897 nüfus saymu neticelerine göre, 

o zamanki Rusya halkının yüzde 7 S i 
okuyup yazma bilmiyorlardı. Halen ise 
okuyup yamıa bilenlerin nisbeti yüzde 
90 ı geçmi§ bulunmaktadır. 1937 yılın
da okuyup yazma bilmemenin tam su
rette memleketten kaldırılması için 
muhtelif tedbirler almıru§trr ve 3 mil
yon kadar okuyup yazma bilmiyen 

ler ''Faust., ve "lvgen Oniegin,, opera
lan üzerinde çalıımaktadırlar. 

Özbek arti~tlere bir Avrupa orkestra
st refakat etmektedir. 
Aynı zamanda Ta~~ntte de, halen 

Özbek milli müzik aletleri üzerinde tet
kikler yapılmakta ve bu Aletlerin senfo
nik orkestranın müziksel merbutiyetle
rine adapte edilebilmesi için uğraşıl

maktadır. 

21,00 orkestra.. • 
1 - Lortzlng: (Zar und Zlmmermıuın) 

uvertür. 
2 - A. Poggt: (Tendrease). 
8 - Schubert: (Mwı1kt saatleri). • 
4 - Pucclnl: (Toska) operasından par. 

çalar. 
ıs - Lehar (Kral çocukları) operetinden 

parçalar. 
22,00 Ajans ve borsa haberleri 22,80 

pl&.kla :#Jlolar, ertesi gUn.Un programı 23,00 
son. 

okutulacaktır. ' 
Mekteplerde verilen tahsil ise hitap Yeni bir kaplıca merkezi ,,.. __ . ______ .._ __ _ 

ettiği talebe adedi itibarile 1914 den beri 
3 misline çıkmıştır. 

Talebe umumJ adedi (milyon olarak) 1914 
de 7,8 1923 de 12,0 1935 de 25,6 1936 27,9. 

Bu miktardan ıehlrde bulunanlar 1923 de 
3,S l9M de 6,8 1936 da 7,5. 

Bu m1ktardan k6y1erde bulun&nlar 1928 de 
8,7 193~ de 18,8 1936 da 20.~ 

BORSA 
S · t2 · 936 

Son zamanlarda kcşfedilıniş olan kü
kürtlü sıcak su membalan civarında 

halen büyük bir kaplıca tesisatı yapıl-
maktadır. Bu kaplıca, Tiflis civarında ı--lllzalarm ___ da_Jd_dn_ lf&ftUI ol&nlıu, be 

Kura rrmağrnrn sağ kıyısmda 400 hek- rtııde muamele l{ureııJerdl.r. Rakamlu 

tarlık bir arazi işgal edecek ve günde aaa& 12 de kııpanı11 aah• .rJ.yatlan. IJJ', 

on bin kadar hasta bu kaplıcalardan 
istifade eyliyebilecektir. 

Azerbaycan hükumet 
konağı 

Azerbaycan Sovyet cumhuriyeti hU
ldlmet konağının temel atma merasimi 
Bakda yapılmıştır. Bu konak, 12 kat 
üzerine inşa edilecek ve 560 odayı ih
tiva eyliyecektir. 

p 

• Sterlln 
•Dolar 
• Frank 
• Liret 
• Belçika Fr. 
•Drahmi 
• !.evfçre F:r. 
•Leva 
•Florin 

Kron Çek. 
Pezeta 

ARALAR 
tiB. - • ŞUlnAvwt 
l:l6- turya ıııa.-

116- •Mark 26,-
190,- •Zloti 0060 
ı!ô.- • Pengo 28.-
ıra.- •Ley li,-

610,- •Dinar f>O.-
!ıH,- Yen 
66.- •Kron lsveQ ti2-
bO- •Altın 997 -

•Banknot \'42 -

Mektep tcbekesi de gittikçe geni§le
mektedir. 1934 yılında Sovyetler birliği 
§ehirlerinde 60 bin çocuk için 160 mek
tep İn§a edilmişti. 1935 de ise gene şe
hirlerde 286 bin çocuk ~in 533 yeni 
mektep bitirilmiltir. Köylerde de 1935 
yılında 51 S bin çocuk için yeniden 
2839 mektep inıa olunmuttur. İçinde 
bulunduğumuz yıl dahilinde ise §ehir
lcrdc ve k6ylcrdc 1 milyon 464 bin ta· 
lebc i~in 4322 yeni mektep inpatx biti- -------------,-

ril~:~:t ilk ve orta tahsil sahaların· Karadenizli talebe 
ÇEKLER 

da böyle olduğu gıöi, yüksek tahsil sa
hasında da aynı ahenkli terakkiyi gös
termekte ve talebe adedi gittikçe art
maktadır. 

YUksck mekb!plerde talebe m!kt&n '(btn 

olarak}. 
YUkaek mekteplerle yübek telmlk mek. 

teplerlnde 19115 de 123 1928 de 180 19315 de 
510 1936 da 529. 

YUkBck komUnlst mekteplerlle komomst 
ziraat mekteplerl!ıdc 1028 do 8,4. 1931 de 44 
1936 da 4.9. 

Sanat mekteplerinde 1915 de 48 1928 de 
2M 1936 de 7'0 1936 da S«. 

Fakültelerde 1928 de 49 1935 de 276 1936 
da 296. 

YUkaelı: mektep proteal!rUlğü kurslarında 

1928 de ı 1935 de 7,6 1936 da 9,8 

Sovyetler birliği vatandaşlan: Yal
mz mekteplerde tahsil görmekle kalma
makta, fakat milyonlarca kimse aynca 
umumi ve teknik bilgilerini yükseltmek 
üzere akşam derslerine de devam eyle
mektedir. 1935 yılında bu suretle 5 mil
yon 461 bin kişi asgati teknik bilgiyi 
elde etmiştir. 1936 sonunda ise bunla
rın adedi 7 milyonu geçecektir. 

Killtür ve tedris müesseselerinin ade
di bu yükselişle birlikte fazlalaşmıştır. 

Ktup, Halkcvf, kWUlr .sarayı 1928 de 6409 
1932 de 12520 1935 de 46325 1036 da 54206 

Kıraat salonu _ 1928 de 21316 1932 de 
38021 1935 de 38963 1936 da 4.0S76 • 

Memleketin killtUr seviyesinin yük
selişi, gazetelerin gittikçe artmakta 
olan satış miktarından anlaşılmaktadır. 
Sovyet gazetelerinin satışları şu suret
le terakki etmiştir. 

1918 de 2,7 milyon nüsha 
1929 da 12,ıs 

1934 de 86,0 " 
1935 de 37,0 .. 
1936 da. 39,0 

.. 
" 
" 
• 

Özbekistan Operası 
Moskovada devlet konservatuvarına 

merbut Özbek opera stüdyosunda 47 
talebe çalışmaktadır. Bu genç talebenin 
28 i erkek, 19 u kızdrr, ve ekserisi köy
lüdlir. 

Bu stüdyonun hedefi, Özbekistan 
cumhwiyeti için milli bir opera vücuda 
getirmektir. 

Özbekistanlı bu gençler, yüksek ça
lışma kabiliyetleri ve tabii müziksel 
hasletleri dolayısile, bilhssa bidayette 
karşılaştıkları bütün güçlükleri ycn
misler ve Avrupa mlizik melodi ve tek
niğini benimsemişlerdir. Şurasını da 
kaydetmek lazım gelir ki, sesleri nazarı 
dikkate almarak seçilen bu talebenin 
birçoğu, Moskovaya ilk ayak bastıkları 
zaman, Avrupa müzik filetlcrini ilk defa 
görmüş ve Avrupa müziğini ilk defa 
i§itmişlerdir. 

Özbek stüdyosu, halen, Özbekistan 
operasmm ilk repertuvarım hazırla

makla meşgul olmakta ve genç artist-

Dün gürültülü bir 
kongre yaptılar 

Karadeniz Talebe birliği dün saat 
on altıda Eminönü Halkevinde senelik 
kongresini büyük bir ekseriyetle yap
mıştır. 

Yönetim.kurulu reJsi İhsan kongre
yi açmak istemiş, nizamnameye göre 
bunun doğru olamıyaca.ğı aza ta.rafın;. 
dan ileri sürülmüştUr. Bundan sonra 
lı.za.dan Nihat reisliğe seçilmiş, fakat 
orada olmadığı anlııştldığmdan kati~ 
ler tArafmdan açılmıştır; kongre bi
rinci reisliğine de Şisli maliye icra me
muru Bay Hayri seçilmiş; f aka.t bir 
takım aza bu zatın talebe olmadığını 
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lanması kararlaştırılan broşürün ik. 
mal edilemediği yazılmıştır. Bilahare 
hesap raporu okunmuş, yüz yirmi a. 
zadan 59 nun duhuliye ve aidat verdi
ği, duhuliye aidatmm 33 lira, 19 ma. 
yıs teberrülerindcn artan pnranm 83 
lira, bugünkü varidatmm da 9078 ku
r~ olduğu anlnşı!mıştır. 

GUn doğup! 

Gün babfı 
Babab namazı 
Og-ıe namazı 

Ddndi D&lııası 
A.kf&m namazı 
Yata naması 
1IMaJr 

Yılm geçen gt1n)eı1 
Yılın kalım gtlnl~rl 

6 I. Ka. 7 L KA. 
21Ranıaza 2Ramazaı 

710 7 ıı 
16,41 t6,41 
6,00 600 

12 05 12 Ob 
14,28 14,28 
16,41 16.4( 
1819 1819 
525 5,26 
340 341 

25 24 

İdare heyeti 19 mayısın daha canlı 
ya.satılmasını, broşürün çıkarılmasını 

ve cemiyete yardım edenlere teşekkür 
edilmesini teklif etmt5, yeni tanzime- ._ ____ _.ı.-__ ...., ___ .: 
dilen nizamname okunmuştur. 

Umuru hukukiye müdürlUğünUn 
59 madde Uz.erine tasdik ettiği nizam
namenin okunU§unu teftiş heveti ra
porunun kıraati takip etmi~tir. 

Bu rapora göre aza kayıt defterin
de eksiklikler olduğu, vezne defterin .. 
de masraf hesaplannm tamamen ge. 
çlrilınediği duhuliye ve aidat işinin 

takip olunmadığı, balo hesaplarının 

hala tesviye edilmediği ileri sürüIU
yordu. Bu noktalar üzerinde reis tb. 
san iz:ı.hat vermiştir. 

Bu izahat bir çok gürültülere SC· 

bep olmuş, azadan bir genç masarifin 
senede milstenit olup olmadığını ve 
niçin Uç ay içtima edilmediğini sor
muştur. 

Cemiyetin tescili için çok ihmalkil:r 
hareket edildiği hakkındaki iddialar 

lsviçre ve Iskandinavya 
ticaret ataşelerimiz 
Tilrkofistcn tebliğ edilmiştir: 

İktisat vekaletince İsviçre "Cenev
re,, ve İskandinavya Baltık memleket. 
leri "Stokholm,. ticaret ateşeliklerine 
tayin olunan B. KAmıran ve Hayrettin 
Şenozan yeni memuriyet yerlerine git
mek ilzere tstnnbula gelmişlerdir. 

Yukarıda yazılı memleketlerle iş 
yapmakta olan veya ticari münasebet. 
ler kurmak istiyen tüccarlarımızın 

yarınki pa.za.rtcsi sabahı ondan itiba~ 
ren on yediye kadar Dördüncü Vakıf 
hanının dördilncU katında Tilrkofis 
§Ubcsine müracaatla dileklerini atc.sc
lerimize ,tesbit ettlnncleri tavsiye o
lunur. 

kongreyi birdenbire karıştırmış, gü. __________ .-:ı ___ _ 

rUltUler olmuş, İhsan kafi derecede 
çalıştıklarını söylemifftir. 

Sükfuıet güçlükle temin edilml!}. 
aidat meselesinin kongrede halledilme
si, nizamnamede değişmeler yapılma
sı teklifleri kabul olunduktan sonra .i. 

darc heyeti intihabına geçilmiştir. 

İdare heyeti intihabında. gürültü 
yeniden başgöstermiş, aleni reyle ya
pılan seçim kabul edilmemiş, kongre 
gUrUltUler arasında neticelenmeden 
dağılmak mecburiyetinde ka.l.ını§tır. 
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K B i S T l NE 
(Gürcü hikayesi) 

Eg. nıno9vlli'den 

Türkçeye çeviren: 
niYAZi AHMET 

VII 

Kristine btiyük evin bir odaaına 

getirildikten sonra bir haf ta dıprt 

çıkmadı. Sonya'run getirdiği çayı içi
yor ve eskisinden daha. çok hüzün i· 
çinde kıvranıyordu. Ba.zan pencereder. I 
bakıyor ve gördilğti manzara onu da· 
ha fazla korkutuyordu. Çünkü her bak
tıkça eve yeni yeni misafirlerin gel
mekte olduğunu görüyordu. Bir gece 
ihtiyar kadın onu ziyaret etti : 

- Maşallah, maşallah .. gene arpa 
cı kumrusu gibi düşünüyorsun. Bırak 
bu düşünceleri, dedi. Sen daha cahil
sin. Büyük eehirlere gelen kızlar bir 
da.ha çıkama.zla.r. Sen bir defa Tif. 
lisi görsen, gezsen, o kadar sevecek
sin ki, bir daha gitmeyi aklmdan bil~ 
geçirmiyeceksin. Senin gibileri çok 
gördüm. tık defa böyle bir kenara çe. 
kilir, ağlarlardı. Ama sonra alışırlar
dı çabuk. .. 

Kristine ihtiyar kadına hiç cevap 
vermedi. Biraz sonra Sonya geldi 
Kristine: 

- Sonya., dedi, ben artık bura.do. 
kalamıyacağıın. Köyden geldiğime 
pişman oldum. Beni geri gönder. 

Sonya düşündU. Sonra: 
- Çok iyi söyliiyorsun, ama dedi. 

Sen köye gidersen yaşıyamazsın. Bu 
kadar zamandır ~ehirde kaldın. Sonrıı 
kimbilir senin için daha neler uydu
rup söyliyecekle.rdir. 

Sonya, Kristinenin tam can dama
rına basm1etı. 

- Evet. beni de bu korkutuyor. Al
la.hım, beni niçin bu kadar bedbaht 
yarattın? 

Kristine bir mUddet dalgın glSzler
le arkadaşmm yilzUne baktı: 

- Bilsen Sonya, dedi. Çocuğumu ne 
kadar özledim. Bir gece geçmiyor, ki 
rUyamda görmiyeyim. Bazmı ağlıyor, 
bazan gülüyor, gözlerimin içine bakı
yor. Dün akş.ı.m sanki beşiğine ·atır
dmı, sonra meme vermeğc hazırlanır. 
ken uyandım. &baha kadar ağladım. 

Kristine bunlan söylerken ağlamı
yordu. Fakat sözleri bir ağlayışı andı
rıyordu. 

Sonya, derin bir iç çektikten sonra: 
- Bunu bilseydim, bu kadar üzüle. 

ceğini tahmin etseydim seni getirmez
dim. Şimdi geçti. 

- Getirmez.din fakat o vakit bana 
deseydin ki gideceğin yerde insanı canlı 
canlı yerler, gene gelirdim. Çünkil o 
kadar cannndan bıkmıştım. üç defa 
bizim büyük değirmenin yanına git
tim. Kendimi atacaktım. Kahrolaaı 
can, tatlıdır. Cesaret edemedim.,, 

Sonya odadan çıkarken yilzU garip 
bir renk almış, gözleri buğulaşmıştı. 
O da hayatından memnun değildi. Çok 
defa ~endini s!ikin bir odaya atıyor, 
"Nedır bu çektiğim., diyordu. Ne vak. 
te kadar çekeceğim. Soyu sopu belll 
olmıyanların yüzlerine gülmek, onları 
eğlendirmek çekilmiyor. Bir gün ihti
yarlıyacağTm ve bir köşeye fırlatılaca
ğım. O vakit ne olacak! Bir lokma ek
meksiz sürünmek.,. diyordu . 

Sonyanrn bir de Tiflisli arkadaşı 
vardı. Bu kızın babası vaktile memur· 
du. Evini geçindiriyordu. Dir gün göz
lerini kapayıverincc aile başsız kaldı. 
Çocuklar mirası paylaşıp birer tarain 
çekildiler. Bilyilk kız, ba.5ka şehirde 

bir zengine kaçtı ve bir daha ismi bi. 
le duyulmadı. Ortanca kız öldü ve en 
küçükleri Liza ise Natalianm yanına 
dil~tU. 

Liza. o kadar gilzel değildi. Fakat 
sevimliliği, vUcudUnün tenasübile Na
talianm evinde iyi bir mevki almıştı. 

Bir gün N atalia ile Sonya, K.risti
neyi sirke götUrdUier. Genç kız biraz 
eğlendi. İçi açılır gibi oldu ve o gece 
biraz rahat uyuyabildi. İkinci gün fay. 
tonla gezmeğe gidildi. Böylelikle gün
ler geçiyor ve Kristine şehre alışıyor
du. 

Bir gün Natalia: 
- Nasıl dedi, şehri sevmeğe başlı-

yor mu 1• Ben sana söylemedin mi? 
diyerek odasına girdi ve ilAve ettl: 

- Gene bizim odamıza gelmem~ 
ıerar ediyor musun? .. 

- Burada kalsam olmaz mı!. 
- Burada yalnwım, aılı:ılırsm. O' 

rada ise misafirler çok. Eğleninıil1°• 

- Ben burayı tercih ediyorum. 

- Doğru söylilyorsun kızını anı" 
burası §ehirdir. Hcrşey para iledir. 'fil 
kirası, diğer masrailar az değildir· 
Kendin kazanmazsan, seni kim oosJet· 
Biz bile güç halle geçinebiliyoruz. }..~' 
lmı başına toplarsan bir gün zen# 
olursun. Senin gibi güzel bir kız içlJI 
bu güç bir iş değildir. 

İşte Sonya ile Liıa.. kendi ka,.zaJl9' 
larile geçiniyorlar. Halbuki sen onlst' 
dan daha güzelsin ... 

K.ristine, gözbebekleri dışarı fırt•· 
mış bir halde ihtiyar kadını dinliyor· 
du. Fakat bir çok töylediklerini dU)
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muyordu. Bununla beraber, onun ,ı 
demek istediğini anlamıştı. KendiJiıl' 
den para istiyor ve kazanılacak yold 
gösteriyordu. 

Natalia son sözlerini söyledi: 
- Dilştin kwm, dedi. Düşün de ~ 

vap ver. 

"' ,,. . 
Sonya odaya girdiği vakit J{rJIÜ' 

neyi ba_eıru elleri içine a.lnuş buldu: 

- Ne oldu Kristine, diye sordU· 
Genç kız: 

- Natalia, beni kovuyor .. dedi. ft' 
ra istiyor, ben nereden para bula~? 
s:ına yol ~österiyor, fakat Sonya:~ 
rum. yaptıgım günah k!fidir. Açlıl'"' 
öliir fakat ihtiyar ka.dınm söyledi~ 
rini yapamam. Sonya, bana ~ 
et. Bir yere hizmetçiliğe girer'., bir ı~· 
ma ekmekle eski elbiselere razJ oJıl' 
rum. Bqka. bir şey iate.miyonım. '!111 
ya, bana yardım et. 

- Ne yapalım Kri.stine, b~ 
hlmıetçilik bulmak çok gU.çtilr. 1Ut 
lerce kadın erkek hizmetçilik a~: 
fa.kat bunların yUme onu ii bul lif. 
yor. Sonra sen hizmetçiliğe girdi ôY 
yerde de rahat kalama.z!m. Burad• 
duğu gibi orada da bUtun gtııııe~ 
korku içinde geçecek. Ya. rorla seni edl 
de etmek istlyecekler veyahut Jcefl 
rızanla.. Kızlar, köylerde bile kendi!~ 
rini kurtaramıyorlar, nerde kaJdJ 'fi 
lis gibi bir şehirde. 

Bence talihe boyun eğmekten~ 
k~. çare yoktur. Ne yapalım. BeJl ,ı 
bılıyorum, ki iyi bir iş değildir. ysJ< 
ne yaparsın. Bizim ikbalimiz bu. 

ıı· 
- Sonya, korkuyorum, anlıyor ıı1 

sun korkuyorum. ıcıY 

- Korkunçtur. İnanıyorum ıcor 
yorsun, ama alışırsın. t/>Yıs 

- Hayır Sonya, sen de bana 'ptı 
söyleme. Bana çok iyilik yaptın- JJ' 
kiı:a.mı da ver. Ben elbet bir -~ bıl 
cagım. Öderim. 

Sonya gUldü ve sonra: . ıo 
- Ne yapacaksın Kristine. ıciJll 

var geni himaye edecek, dedi. ,fi 
Bizi Natalia gibilerden baeııııl 0t· 

kabul etmez. Onlar da kazan~l~1 

6rı 
duğu için. Sonra senin nüfuıı kı&'1 r_ 
da yok. Burada Natalia. bir ~)' ~~ 
mazsa polislere yakalanırsın. Seııi ~ 
ru köyüne, annenin, babanın Y 
gönderirler. rJ~ 

Kristine bütün bunları dinled~~ 
cevap verecekti. Bunu düşüneıniY"iııd' 
Kafası işlemiyordu, Sonyanın ye~r 
bir başkası olsaydı belki şöyle d ııi 

Se . b' • fa.zl vsr ·• - nın ızaen a nen 111~v 
bu kadar naz ediyorsun. Biz de ııır 
değil miyiz? Canın isterse ra$1 ° 
sun, istemezsen d"?folup giderfli~· vı· 

Fakat Sonya böyle diyeıneıd 1• Jı" 
~emiyordu da. Çünkü Kri!tlne~ tı1: 
lı herkese, en ta§ kalpli ınsanl 1 tJg 
le saygı telkın eder bir ha.ide id 1~~ 
te Sonya, onun biltün acı hatıt' 
biliyordu. . d,.ııı!! 

Kristlne o gece ağzına. bır J<6} 
bir eey koymadı. DUşUnüyordU· ~uıı 
dönmek onun için ölümdU. J(Z5ıDıı e? 
herşeyinl, havasını, man~5 et11ı; 
kUçük bir taşını blie dei?ce!i~~ ~~ 
yordu. Fakat orada ken.df!w 
tek kimse yoktu. 



Galatasaraqlılar dünkü maçta Çek 
takımı ile berabere kaldılar 

Galatasaraylılar beraberlik golünü son dakikada yaptılar 
Dün sabah şehrimize cclen Çeki 

Karlin ismindeki Çekoslovak takımı öğ
leden sonra ilk karşılaşmasını Galata
saray taknnı ile yaptı. 

Son zamanlarda İspanyaya yaptığı 

bir seyahatte birçok takım.lan ve batta 
İspanyol muhtelitini yendiği söylenen 
bu t'!kımın karşısında Galatasarayın ne 
gibi bir netice alacağı cidden merak edi
liyordu. Üstelik bu mevsimde bir ecne
bi talamla ilk karıılaşma idi. 
Havanın soğuk ve yağmurlu olması· 

na rağmen meraklılar ıtadyomun kapalı 
tribünlerini doldurmuşlardı. . 

Saat ilçe çeyrek kala mavi beyaz for
mafo.rile Çekler, sonra Galatasaraylılar 
çıktı. Galatasaray talmnr şöyle kurul
muştu: 

Avni - Lirtfi, Rept - Suavi, Hüse
yin, Salim - Danyal, Bülent, Gündüz, 
Eıfak, Necdet. 

Oyun Adil Girayın hakemliği altında 
Galatasaraym hücumu ile başladı. Ga
latasaraylılar Çek kalesini ilstüste sıkış
trnyorlar. Dördüncü dakikada Çekler 
Galatasaray kalesine ani bir akm yap
tılar. LQtfi bu akını kornerle kesti. Bir 
dakika sonra Çekler sağdan bir hücum 
daha yaptılar. Top kale önlerinde orta
ya geldi ve Çek merkez muhaciminin 
bir kafa vunışile Galatasaray kalesine 
girdi. Çekler beşinci dakikada bu su
retle ilk gollerini yaptılar. Galatasaray
lılar kendilerini toplayarak buna muka
bele etmek istedilerse de top yan yolda 
döndü. Sağdan bir akını LQtfi yine kes-
ti Top mütemadiyen Galatasaray kale
si önlerinde dolaşıyor. Kaleye çekı1en 

sıkı bir şütU Avnr güzel bir surette 
kurtardı. 11 inci dakikada Galatasaray-
1ılar !>ağdan bir hücumla topu Çek ka
leSi önunc kadar götlirdüler. Bu ıura<ıa 
hakem Çeklere bir penaltı cezası verdi. 
Topu Reşat attr: Gol. 

Galatasaraylılar timdi Çekl~rden çok 
daha iyi oynuyorlar. Soldan aık, aık 
Çek kalesini srkıştmyorlar. Çekler düz
gün bir oyunla Galatasaraylıları yene
?tüyeceklerini anlamıı olacaklar ki oyun 
tarzrru değiştirip işi sertliğe vurdular. 
On i)dnci dakikada Ç~klerin bir hücu
l'llu sonunda bir §Ütü Avni kurtardı. On 
beıinci dakikada sıkı bir ıütil Avni tu
tamadı. Çek oyuncu yetişmeden evvel 
liüseyin kornere atarak kurtardı. 

Yirminci dakikada Galatasanyhlar 
'ağdan bir hücum yaptıalr. Topu Nec
det Eşfaka ondan GUndilze ~çti ve 
Gündüz sıkı bir şiltle Galatasaraym 
ikinci goJünü attı. Galatasaraylılar aka
binde bir hücum daha yaptılar. Bu sefer 
ki şütü Çek kalecisi kurtardı. Oyun git
tikçe sertleşiyor. 25 inci dakikada Çek
ler soliçleri ile ikinci gollerini attılar. 
'rop Galatasaray kalesi önlerinde dola
!1Yor, oradan Çek sahasına atlıyor. 
Çekler sayı adedini çoğaltmak azminde. 
:~latasaraylrJar ise bir ara galip mev
l 11nde imiş gibi yavaş oynamaya daldı
ar. 

. Otuz sekizinci dakikada Çeklerin sağ 

lıçleri soldan aldığı bir pasla ilçüncU gol
er· 

b· 1ni attılar. <lılatasaraylılann sağdan br hücumu neticesinde top aolaçık 
.~nyala geçti. Danyalın sıkı bir şiltil 

nh~ Çek kalecisi kurtardı. Birinci devre 
ltti, 

it Çekler 3-2 galip. İkinci devre müte
lt :ıbu hücumlarla başladı. Altıncı daki
rada güzel bir Galatasaray hücumu ne-
ıces· k 

• Çek kalecisi sıkı bir §ütü 1curtanyor 

Çek kalesine sokarak klübUnUn Çek l 
takımı ile beraberliğini temin etti. 
Oyun da bir dakika sonra bitti. 

Çek takımı ikinci maçmı bugün Fe
nerbahçe ile yapacaktır. 

Bugünkü Lik maçları 
Lik maçlanna bugUn Fenerbahçe ve 

Beşikta§ sahalannda devam edilecek
tir. Bugün Anadolu - Hil~, Eyüp - Ve
fa, Süleymaniye - istanbulspor, Beykoz 
Topkapı birinci takımları karşda§acak
lardır. 

DLKEMiZDE 

AYDINDA 
Ekonomi ve art

tırma haftası 

l 

Ankara stadyumu 
bayramda açılacak 
Ankarada in~sı biten atadyomun 

kü~t merasimi Şeker bayramında bü
yük bir merasim ile yapılması karar
la~tmlmrttır. 

lstanbuldan Fenerbahçe ve bmirden 
de Altmordunun ittirakile yapılacak 

futbol turnuvasına §chrimizde bulunan 
Çeki Karlin İ9mindeki Çek takımı da 
İ§tirak edecektir. Müsabakalar üç gün 
ıil.recektir. 

Meşhur işadamı 
(V styanı 1 incide) 

DUn akşam Perapalas otelinin an. 
tresinde~Uz iş adamı Riket ile 
KURUN muharriri arasında şu ko. 
nuşma cereyan etmiştir: 

• - Hoş geldiniz Mister Riket. 
(Şüpheli bir bakış •.. ) 

Aydm, (Özel) - Ulusal ekonomi - Gazetecilerden hoşlanmadığımı 
ve arttırma kurumu ~ ilkongresi için size damdan düşer gibi sualler 
Halkevlmiz çatısı altında ve sayın il- sormak istemiyorum. 
ba.ymıız Özdemir Gündaym ~kanlı- - Gazetecisiniz öyle mi? Ne isti. 
ğmda toplandı. ' yorsunuz? 

Cıelseyi ilbay açtı, kısa cümlelerle 
makıwiı anlattı. Genel merkezin ge- - Niçin geldiğinizi öğrenmek iı;;. 

tiyorum. nel esaslarına dayan.an program tas-
lağı okundu, gerek bunun üz.erinde ve B. Riket, bunun üzerine, seyahati. 
gerek geçnıif yıllara ait konuşmalar nin anlaşılamayan ehemmiyetini bü. 
yapıldı hesaplar abakıldı. Neticede nl- tün bütün büyüklüğüyle hatırlamrş 
zamname mucibince yeni heyet seçi- ve içerisinden kendisine hatifi bir e. 
mine geçildi, açık reyle yapılan ~ mir gelmiş gibi derhal dudaklarını 
çimde Hümeyra. Ekrem, Hulusi Aksu- kapamış ve: 
doğan, Nimet, defterdar Nusret, terzi - Boşuna vaktinizi kaybetmese. 
İsmail Dora seçilerek yeni heyeti teş- niz !~. 
kil ettiler. Der gibi, bir işarette bulunmuştur. 

Seçilen arkadaşları kutlular, hafta • "' • 
içinde değil bütün yıl kendilerinden Zannedildiğine göre, B. Riket An. 
iyi çalışmalar bekler ve verimli başa-' kara yolile Bağdada gidecektir. 
rımlar dileriz. B. Riket, bundan önce şehrimize üç 

Hilmi Tükel defa daha gelmiş, bu seyahatlerinin 
Kendi agağile gelen ikisinde, kendisine Amerikalı tanın. 

meşhut suçlu mış bir müteahhit olan Şmft de refa. 
kat etmiştir. Müteahhit Şmit ile bir. 

Mersinde Elektrik şirketi tahsilda- likte tayyare ile Hindistanın Çokpur 
n Fuat dün cumhuriyet milddeiumu.. mihracesini görmeğe gitmişlerdi. 
misi Şeref Eroğlwidan elektrik için Riket, sonra Bağdaddan kendisine 
199 kuruş istemi§ ve Şeref Eroğiunun hediye edilen bir ceylanla Londraya 
masa il7.erine bıraktığı iki lirayı ala-

dönmüş ve orada hastalanmıştır. 
rak makbuz doldurmak ve işaret et- --------------
mek ürere defterini çıkarmıştır. l stanbtu Asliye V çiim.cü Hukuk 

Mahkeme.sinden: 
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30 tayyare Madrit'i 
bombardıman etti 
(Vsyanı, 1 incide) 1 

Guadalaraja cepht.Sinde kuvvetlt: 
rimiz ilerlemiş ve düşn:ana zayiat ver. 
dimiştir. 

Cenup ordusu mıntakasında yeni 
bir hadise yoktur. 

Tayyarelerimiz aün Madrid üze. 
rinde uçarak şehrin garp kısmındaki 
düşman mevkilerini ve Arketıes ma. 
halle~ii bombardıman etmişlerdir. 

Madrid, 5 (A.A.) - Kadiks şehri. 
ne yabancı gönüllülerin çıkarılması. 

burada bazı endişeler uyandırmıştır. 
Komünist Mundo Abrero gazefe<;,i 

diyor ki: 
Halk, birden bire zamansız nikbin. 

Jiğe düşmemelidir. Bazı yeni hadise. 
ler, Madridin asiler tarafından alın., 
ması tehlikesini faı:lalaştırmış gibi. 
dir. 

Pazulo muharebesi, düşmanın kuv. 
vetli bir tazyikine bir başlangıç ola. 
rak telakki edilebilir. 

Lizbon, 5 (A.A.) - Sevilla radyo. 
sunda söz söyliyen General Gueisp di 
Llano, Burgos kuvvetlerinin Madrid 
muharebeleri esnasında zehirli gaz 
kullandıkları hakkında hükftmetçiler 
tarafından yapılan neşriyatı tamam . 
lam ıştır. • 

HV'KÜMETKUVVETLERIBURGOS 
ViLAYET/NE GiRDiLER 

. Madrid, 5 (A.A.) - Dün saat 21 
de müdafaa konseyi tarafından neş 
redilen bir tebliğ, Madrid, Tage v~ 
Guaderrama cephelerinde yeni bir 
hadise olmadığını, buna mukabil 
Santander cephesinde hükumet kuv. 
vetlerinin Emutillayi ve Burenayı 
zaptettiklerini yazmaktadır. 

Hükftmet kuvvetleri Burgos vila. 
yetine girmişlerdir. 

Bask cephesinde mllis kuvvetleri 
Mazarrnto ve Lospinosu işgal etmiş. 
)erdir. 

KATALONYA HlJKÜbfET REiSi 
HUDUDU GEÇTi iSE DE ... 

Perpignon, 5 (A.A.) - Pazar gü. 
nü Pariste yapılacak bir mitingde 
hazır bulunacak olan Katalonya hti. 

Atatürk'ün 
Mütkigeblere telr[rafı 

Ankara., 5 (A.A.) - Siyasal Bilgi. 
ler okulunun 60 ıncı yıldönümü müna
sebetile dün akşam Ankarapalsta ve
rilen ziyafette bulunan okul mezunla
rı namına !çişleri Bakanı ve C. H. P. 
Genel sekreteri Bay Şükrü Kaya, A · 
tatlirk'e, hazınınun derin bağlılık ve 
tazimlerini an.etmiştir. Atatlirk'ün 
Bay Şükrü Ifayaya hitaben okul me~ 
zunlarına verdikleri cevap, Kültür Ba
kanı Bay Saffet Arıkan tarafından 
okunmuş ve ayakta slirekli alkışlarla 
karşılanmıştır. Hususile Siyasal Bilgi
ler okulunun tarihçesi hakkındaki in
ce ve derin irşat ıle okulun Cumhuri
yet devrine intikaline dair olan kısım 
büyük bir dikkat ve alaka ile dinlen
miştir. Siyasal Bilgiler okulu mezun. 
lan, cevapta Harbiye mektebinin asır
lık tarihçesile onun yetiştirdiği güzide 
zabitlerin memleketin selametini nasıl 
bir emniyetle müdafaa ettiklerinden 
bahsettikten sonra doktorlarla kendile 
rine de temas edilmiş olmnsmı, min· 
netle telakki etmişlerdir. 

Cevabın sonunda., geçen seneki di
rektifi tekrar eden "Yüksek TUrk .... 
Yüksel: Senin yUkselmenin hududu 
yoktur,, hitabı, ha.zır bulunanların ba~ 
lılık ve ebedt minnet hislerini coştur. 
muş, uzun alkı~larle. karşılanmıştır. 

kfımeti reısı B. Companys, Port ,. 
Bou hududunu geçmiş, sonra tekrar 
Barselona dönmüştür. 

Sanıldığına göre, Fransız hUktlme. 
ti, B. Companysden Fransa)a lapa. 
cağı ziyareti atiye talik etmesini ist~. 
miştir. 

Diğer taraftan Echo de Pari~ ga. 
zetesi, B. Companysin Pari.ste ikame. 
tinden istifade ederek Burgos hüku. 
metile bir mütareke akti i~in müza. 
kerelere girişmek tasavrnrunda oldu. 
ğu hakkında bir ş.ıyia kaydetmekte. 
dir. 

KARADE.\'lZDEN SOJ' YET HARP. 
GEJllLERININ GEÇTICI DOCRU 

DEGIL 

Sovyet harp gemilerinin Karade. 
niz ve Çanakkale boğazlarından ge. 
~erek Akdenize çıkmaları hususund3. 
Sovyet hükumeti tarafından hüküme. 
timize müracaat vaki olduğuna dair 
dün bir şayia çıkmıştı. 

Filhakika Montrö mukavelename. 
sinin ~ir maddesine göre Karadenize 
sahildar olan devletler, Akdenire çı. 
karaeakları muayyen miktarda harp 
gemilerinin hareket zamanlarını se. 
kiz gün zarfında hükftmetimize bil. 
dirmeğe mecburdurlar. Fakat Sov. 
yet Rusya tarafınd2n son günler 
içinde böyle bir müracaat vaki olmuş 
mudur?. 

Yukarda bahsi geçtn şayia Bulgar 
gazetelerinden Usro tarafından kay'\ 
dedilmişti. Evvelki gün Berlin rad. 
yosu da aynı mevzua dair bir havadi. 
si "Sovyet harp gemilerinin Çanak. 
kale bcğazrndan geçmiş olması,, şek. 
linde naklediyorsa dr. hemen ardrn_ 
dan bu şayialann T:•rk makamlan 
tarafından kuwetle tekzip edildiğini 
de il~ve ediyordu. 

Bulgar memh.-ılarrndan çıkan ha. 
•1i.; hakkında dün şehrimizde salL 

hiyetli Sovyet mahafilinde katiyen 
ademi maltimat hey:-n edildiği ı:dhi 

böyle bir şeye ihtimal vertımemekte. 
dir. 

... 

Donanmamız şerefine 
lzm;r beledil}esi 

ziqafet verdi 
İzmir, 5 (A.A.) - Limanımızda 

bulunan şanlı donar.ınamızın şerefine 
Uray tarafından t.,u gece Kültürpark 
gazinosunda bir şölen verilmiştir. Şö
len samimi hasbıh:ı.llerle geç vakte ka 
dar devam etmiştir. 

Baııkçılar l<ongresi 
Ankara, 5 (Telef onla) - Balıkçı

lar kongresi mulıtE'ltt encümeni bugün 
de çalıştı. Pazartesiye raporunu yaz
ması ve umumi celsenin salıya yapıl. 
ması muhtemeldir. 

lzmirde üzüm satışı 
hararetlı 

!zmir, 5 (A.A.) - Bu hafta içinde 
borsamızda 8 kuruştn.n 22 kuruşa ka. 
dar 15481 çuval üzilm satılmıştır. Mev 
sim başlangıcından bugüne kadar ü
zümler 354.624 çuvaldır. Satışlar ha
raretini muhafa etmektedir. 

Balkanlar arasında 
güzel sanatlar sergisi 
açılacak 

tı ız aldı. Çekler aynı sertlikle oy-
~ llYoriar. GalatasarayWar da bu sertli
§ie ~ta sıra mukabele ediyorlar. On be
le~:~ dakikada Necdetin şütünU kaleci
ti. 1 lade etti. Gündüz ikinci bir şüt çek
tııt Çek kalecisi güzel bir plonjonle bu
l::ıa da tuttu. On dokuzuncu dakikada 
C) nyaı çıktı. Yerine Süleyman girdi. 

Defterin Arap harfleriyle tutuldu. 
ğunu gören C. Müddeiumumisi: "Sen 
vazifeni yaptın bitti, ben de yapıyo
rum!,, diyerek Fuadı sorguya çekmiş 
ve mahkemeye sevketmiştir. 

ZAYİ 

Hatice tarafından kocası Rumeli
kavağmda Hamam sokağında 40 nu· 
maralı evde mukim Ahmet aleyhine 
ikame olunup 3611548 numaraya kay. 
dolunan boşanma. davası arzuhali 
müddeaaleyhi mumaileyh Abmede teb
liğ edilmek istenilmişse de ikametgi
hmm meçhul olmasına mebni biIA. teb. 
liğ iade edilmiş olduğundan H. U. M. 
kanununun 141 ve 142 inci maddeleri 
mucibince mezkUr a.rzuhalinin bir ay 
müddetle ilanen tebliğine karar veril
miştir. Mumaileyh Ahmedin işbu müd
det zarfında mahkemeye müracaatla 
mezkQr dava arzuhalini tebellüğ ve on 
gün zarfında cevap vermesi lüzumu 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 

Maliye Vekaleti mecmua 
çıkartacak 

Atina, 5 (Hususi) - Bulgaristan 
hükumeti Güzel san'atlar idaresi di
rektörü Rascf Maarif vekaleti umum 
katibini ziyaret ederek Bulgaristarun 
Balkan devletleri arasında bir Güz.el 
san'atlar sergisi açılması hakkında 

verdiği kararı diğer Balkan devletleri 
nezdinde de bu husustaki teşebbüsü 

Bulgaristanm yapacağını bildirmiştir. 

Yunan hükumeti l::u sergiye iştirakı 
kabul etmiştir. 6n büsbütÜn sertle!}ti. 

di;_ tuz birinci dakikada Çekler dör-
""'IC"' lllnd ı.ı. gollerini attılar. Ofsayd oldu-

di.Srd;n .~ake~ saymadı. Oyun kırk 
~ ncu dakikaya kadar böyle devam 
tıhı "~ Galatasaraylılar daha hakim 
llt ~YorJardr. Netekim bir akın sonun-

tlndUztın ortaladığı topu Süleyman 

Hukuk fakül~inden aldığım hü
viyet cüzdanımı zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan, eskisinin hUkmü yoktur. 

u5289,, Lem'i 

SATILIK APARTIMAN 

Aksarayda Atatürk caddesi civarın
da İğnebey mahallesi Tiryaki Hasan 
Paşa sokağında 26 numaralı üç daireli 
apartıman 6500 liraya acele satılıktır. 
İçindekilere müracaat. ilan olunur. ,(V. No. 19520) 

Ankara, 5 (Telefonla) - Maliye 
vekaleti resmi ve hususi kısımları ih
tiva etmek üzere bir mecmua neşrine 
karar vermiştir. 

Yunadİ$/anda inzıbat 
kuvvetleri takviqe 

ed1b11or 
Atina, 5 (Hususi) - Hükfunet in

z1bat kuvvetlerinin takviyesi için jan
darmaya bin, poilse de iki bin kişi i. 
lavesine karar vermigtir. 

İlk sergi Sofyada, ikincisi Atinada 
sonra da sıra ·ne diğer Balkan devlet
leri paytahtlannda açılazaktır. Sof. 
yada açılacak serginin zamanını Bul
garistan hUkllıneti tayin edecektir. 

Bu sergiye Balkan ressam ve hey
keltraşlar iştirak edip eserlerini teşhir 
edeceklerdir, 



ABONE ŞARTLARI 

Memleketim1zde 
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l'flrkiyenlıı ııer posta merk8%lnde fiUKUN'e abone yazıla 

YAZI VE YONETIM YER/: 

lııtanbul, Ankara Caddeat. l \1 AK.l'I yurdu) 

\ld&re: 24870 
~Yıw ışıert: ııua relefoo 

'l'elgrat adresi. KURUN lııtanbul 

Posta kUtuını N~ d 

1 
Deniz Levazım ~atı nal· F A N A L 20 
ma Komisyonu ilanları · KRş. 

Marmara Üssübahri Satmalma Komisyonundan: A M P U L L E R İ 

Cinsi 

Elan ek 

Kilosu 

475.000 

Tahmin tutan 
Lira Ku. 

47500. 00 

Komutanlık ihtiyacı için yukar da cinsi, mikdan ve tahmini tutan ya
zılı elanek 23-11-936 tarihindeki eksilbnesinde talip çılanadığından 

aynı §eraİt dahilinde 21 Birincikanun 936 gününde saat 15 de İzmitte 
T enahane kapısındaki komisyonda k apah zarf usulile eksiltmesi ya::tıla • 
cakbr. Şartnamesi "2" lira bedel mu kabilinde verilebilir. isteklilerin 
"3562" lira "25" kuru,Iuk ilk temina l ve kanuni belgeleri havi mektupla -
nm muayyen saatten bir saat evvelin e kadar komisyona vermeleri. (3341) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

2 nci keşide 71 Birinci Kanun 936 dadır. 
Büyük ikramiya: 40.000 Liradır. 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
(10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Sekreterliğinden: 

Bazı Halkevleri için aatın alm acak 1 7 radyonun pazarlık suretile 
münalcasası Birincikinunun 14. üncü günü Ankara Halkevinde yapıla -
caktır. Alakadarlarm mezkUr tarihte saat 11 de Ankara Halkevinde bu iş 
için teşekkül eden komisyona müracaatları ilan olunur. Satın alınacak bu 
radyoların konulacaklan yerlerin "10" da altarnatif, ve "7" sinde daimi ce- . 
reyan vardır. 

Bu malUınata göre ebiltmeye iştirak edeceklerin hazırlanmaları ay
nca tavzih olunur. (1996) (3415) 

lst. Posta T. T. Başmüdürlüğünden: 
İdare ihtiyacı için 2000 kilo benzin açık eksiltme ile alınacaktır. Ek

siltme 21/12/936 pazartesi günü sa at 15,30 da Galatasarayda İstanbul 
Posta T. T. Ba,müdürlüğü alını sabm komisyonunda yapılacaktır. Muham· 
men bedeli 580 lira muvakkat teminat 43,5 liradır. 

İsteklilerin şa.rtnamesini gönnek ve muvakkat teminatlarını eksiltme 
gününden evvel yatumak üzere her gün Başmüdürlük yazı i§leri kalemine 
rnüracaatlan. (3308) 

lstanbul Levazım. lmirliği ıı 
Satınalma 

Komisyonu ilanlara 

idareleri lstanbul Levazmı amir 
liğine bağlı müessesat için 40 ton 
zeytin tanesine verilen fıat pahalı 
görüldüğünden 9-12-936 Çar -
pmba günü saat 14 te Tophanede 
Satmalma Komisyonunda pazarlığı 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 11 bin 
&ardır. ilk teminah 825 liradır. Şart
namesi Komisyonda görülebilir. İs
teklilerin kanuni vesikalarile bera • 
ber belli saatte Komisyona gelmeleri. 

(248) (3397) 

:(. :J(o :J(o 

idareleri İstanbul Levazım amir
liğine bağlı müessesat için 500 ton 

f analln her yoldaki mukavemetini tasdi it eden iki delilimiz var. Bunlardan 
biri yUksek mUhendls elektro teknik heyetinin ıs ve Belçika fen ,ubesinln 

47 Numaralı raporudur. 
Umumi deposu: GALATA Merkez Bankası karşısı No. 54 Tel. 43212' 

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

satmaktadır 

o 

BIRE, 
1000 
VEREN 

TARLADIR 

_ ...... ~ -· 

-- ~ /14 .. .• 

,, 

Paşa bahçede perşembe günleri pazar kurulmasına umumi meclisiıı 
24/11/936 tarihli içtimamda karar verildiği ilan olunur. (3457) 

Yapılmakta olan kanalizasyon ameliyatı dolayısile 6 112/ 936 taribiD· 
den itibaren Cihangirde Ağahamamda Altıpatlar, Taktaki ve Palaska 50" 

kaklarmm nakil vasıtalanna kapalı bulunacağı ilan olunur. (3458) 

Belediye vergi ve resimleri kanunu mucibince tahakkuk ettirilip taht~ 
edilmekte olan lavha, ilan, tente ve siper resimlerinin 936 mali senel1 

taksit zamanı daimi encümen tarafın dan birinci kanun 936 aymm sorııJ 
olarak kabul edilmiştir. Keyfiyet ala kadarlarm malfunu olmak üzere ilil' 
olunur. (3456) 

lstanbul Defterdıarlığından: 
Cins Vıı? Mevkii Senelilı 

kirat1 

L. 
yulafa kapalı zarfına verilen fiat pa- -------------- Anadoludan ayni §eraitle sipariş Beşiktaşta : Çırağan caddesinde Ka bata! erkek lisesi bak. 
hah görüldüğünden 9-12-936 lstanbul Yedinci icra Dairesinden: 

1 

kabul etmektedir. kaliyesi. 651 

Çarşamba günü saat 14,30 da İstan- Mahcuz olup satılmasına karar ve- Mahmutpaşa Kürkçü han içerisin- Galatada Kule dibinde Şah kulu mahallesinin Galipde-
b l ..ı~ T h d S alın K ' de BEYKO TEL: 21685 n oa op ane e atın a omıs· rilen bakkaliye ve ev eşyasının 8. 12. de sokağında 122 numaralı evde yeni açılan Ka-
yonunda pazarbkla yapılacaktır. Tah 936 salı günü saat 12 den itibaren,_ ____________ ..; ta kt b' b kk ı· · 96 

ısta~ ...... l Altı"""" /,_,., Memurzu;;,,,,.,_ sıınpaşa or me e ı a a ıyesı 
ml'n bedelı' 31250 lı'ri'.dır. ilk temı' • Kandillide İskele caddesinde bakkal E.. nvu, ,..,. .,,...., u-·· 

6
0 

dan: Emirgan Orta okul bakkaliyesi natı 234~ lira 75 kuruştur. Şartna • minin dükkaru önünde açık artırma ~ 
ile satılacağı ilan olunur. Bir borçtan dolayı mahcuz ve pa- Yukarıda yazılı mektep bakkaliyeleri senelik kiralan peşin verilı11 me ve nümuneleri Komisyonda gö· uh. çık .ıf' 

(V. No. 19523) raya çevrilmesine karar verilen m. _ llllrtile hizalarmdaki bedeller üzerin den birer sene müddetle ve a rülabilir. isteklilerin belli saatte Ko· 2 936 t ih x-
te~!f l~~anta ~!ası 8.1 · ar ıne tmna usulile ayn ayrı kiraya verile c:cktir. • 

misycna aelıneleri. (249) (3398) bulda Tophanede Satmalma Komıs' _ musadif salı gunil saat 9 dan on bu- I klil . d'" ..... .., k . ti' nl . h" "h l e ,,eet' 
- kad K dık" ·- d k' ı'skele ste erın ve ıger şeraıtinı og renme ıs ye erm usnu a v ,_;t çuga ar a oyun e es ı . . w oP'" 

lda:-eleri İstanbul Levazım amir
liğine bağlı müessesat için dört yüz 
ton arpa kapalı zarfına verilen fiat 
pahah görüldüğünden 9-12-936 

yonunda pazarlığı yapılacaktır. Tah caddesinde 12 numaralı dükkanm ö- ye sahibi bulunduklarına mahkUm.iye t1 ve sanlı hastalığı olmadıgına 
1 min bedeli yirmi bir bin iki yüz lira· nünde birinci açık arttırma ile satıla. zabıta, adliye ve sıhhiyeden alacakla n resimli vesikalarla ve o/o 1,~ ... ı;, 

dır. İlk teminab bin bet yüz doksan cağından talip olanların yevınü mez. akçelerile 21/ 12 1936 pazartesi günü saat 14 de Milli Emlak Müdürhıg j 
liradır. isteklilerin kanuni vesikala - kfrrda satış mahallinde hazır bulunan de toplan n komisyona gelmeleri (M.) (3451) 
rile belli saatte Komisyona gelme • memuruna müracaatları ilan olunur. ----:A" 

1' Matbaası Ne ri at Direktörü: Refik A. Seveıır 

.... 
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