
b 
H .. ükiimet radyo İşine 
Uyük bir ehemmiyet 

• 
verıyor 

Ba1t1ekil ve Nafia Vekilinin 
sözleri .... (Yazı.B-ı. 2 inci sayı/@) 

Sayısı Her Terde 3 Kunış 
' 

Ceaevre•de MUletıer Ceme1et1 
konseyi J&l'lll toplamror 

Ul}durulmuş havadisler 
1 ürk alemi ile Arap aleminin arasını açmak için 

fialep ve Musul'da da hak arayacağımızı ileri sürüyorlar 
Milletler Cemiyetinin konsey top. 

Jantısı yarın yapılacaktır. Konseyin 
bu toplantısında görüşülecek başlıca 
mesele lskenderun ve Antakya vazi. 
yetidir. 

Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü 
Aras ve başkanlığında bulunduğu he. 
yet bugün Cenevreye varmış buluna. 
caktır. (Sonu Sa. 2 SU. 3) 

Bu ünkü sayımız 
ıtavemizle beraber 

18 
SAYIFA 

"Ycıuıız,, 1>ir seferinde cleııi:::e a\llır1ien 

Bir lngil z gazef esinin haber verdiiine göre 

"Yavuz,, Almanyaya 
gidecek 

(''"'"11~"""""""""'""""''"'""'"""""~ l?u ziyaretten evvel Alman Hava Nazırı 
1Vekıller Heyetıi General Göring Ankara)'e gelecek 
~ Dün Mecüste ve ~ 
~ ismet lnönüniin ff 

~~?erden evvelki ilk temas'ltırda buJunarok ola; T-ürk ue F~ı-
'--- MZ Ha.ricfyc 1JCkilleri B. Delbos, B. Rü.§ffi. Ara& 

Hatay' da tazyıka 
tahammül kalmadı 
~~· kendilerine yapılan muame· 
e bir nihayet verilmesini istediler 

60,000 Türk' e karşı 
~ccak 1000 Arabı nümayişe çıkarabildiler 
~p, 19 (Hususi) - Antakyada tir. Ellerinde daha önce mahalli hü. 
tl1' tarafından yapılan 60 bin ki. kfimet tarafından bezler üzerine yaz. 
~ "11a&zam tezahürata mukabele dırılarak hazırlattırılan bayraklar ve. 
-._ bere Araplar tarafından ya. riJmişti. 
~ ~ilaaayişe bütün gayretlere rağ. Nümayişe hiçbir Türk iştirak. et. 
leoQ ta 11ltlşkiilatla toplanan ancak memiştir. 
~ t.. ite Arap ukeri kışlanın önün. 
~'lllak sure tile iştirak etmiş. Sona. Sa. 2 Sü. 4) 

l<ömür yerine güneşle 
· işleyen motör 

ita/yanlar kömür yokluğuna 
karşı bu çareye başvurdular 

'--_:u.an: ASIM U.i (YaA!ı ~ lıftCii sayfada) 

Dün H;İk
00

;;i~d~ bir 
tdebiyat Gecesi yapıldı 

(Y (.UIM ! mci aoytfada) 

! . ~ 
~ eoınde 'E 

(iki toplanb yaph) 
~ Ankara, 19 (Huauai muhabiri -~ 
jmizden, telefonla) - Vekiler He-~ 
~yeti buıün saat 16,30 da Büyük~ 
iMillet Meclisinde toplanmış, içtima~ 
~ıaat 21 e kadar devam etmiştir. g 
~ Kısa bir fu:ıladan sonra vekille-~ 

}
: rimiz lamet lnönü'nün evinde yeni-1 

• ün topl&Hılar. ) 

J C. H. P. Meıitu ~ = a 

.~ Grapanda ~ 
( Ankara, 19 (Hususi) - C. H.j 
!Partisi Meclis grupu bugün Antat-i 
lya meb'uau Dr. B. Cemal Tuncanın~ 
~atkanhfında toplanmıı ve Harici-~ 
~ye Vekil vekili B. Şükrü Saraçoğlu,~ 
~Sancak meselesinin Milletler Cemi -i 
~yetinde müzakerelerine başlanmaki 
ffüzere olduğunu ve §İmdilik yapıla-~ 
~cak başka beyanatı olmadığını aöy-_İ 
itemittir. ~ 
'-.111Ht11111111llllllt11111111ttı11111ıtlltll11111tılllll11111ıtllllll11tl 

Acı bir kayıp 
daha 

Kayseri mebusu 
Siile9man Demırezen 

dün gece Öldü 
Ankara, 19 (Telefonla) - Kayseri 

meb'uau SUleyman Demirezen, kısa bir 
haatalıkan sonra bugün vefat etmiştir. 
cenazesi yann merasimle kaldırılacak -
tır. Merhum aslen Rusçuklu idi ve 1873 
de doğmuıtu. Tophaneden yetişmiş, u
zun müddet orada çalışmıştı. Meb'us ol
madan evvel Ankara Askeri fabrikal<ır 
tüfek kıımı ustabaşısı idi. Devrede 
meb'us olmuştu. Sırf kendi çalı§ma&ı ile 
almanca ve fran11zca öğrenmiş, Ankara· 
gücü spor klübündc de bir müddet reis
lik yapmı§tı. 

Bir iki gUne k•dar 

1 a1 ih oesikalar.ı 
arasında 

ln11ilizce IJaily Telegraph gazete. 
sinin Berlin nwhabiri yazıyor: 

Alman ha\'a nazırı General Görin. 
gin gelecek ayın başında Ankarayı 

resmen ziyaret etmesinin n.u;ıl karar. 
lastırıldığı anla~ılmaktadır. 

Bu ziyaretten sonra 'l'ürklerin 
"Ya,·uz,. harp kl'uvazörü,. Almanyanın 
Baltık limanı olan Kiel"i zi~art't ede. 
cektir. 

Mart ayında - belki de arn t· ık . 

mak per..desi altında - General Gö. 
ı·ingin Alman - Leh müna~ebetleri. 
al ilerletmek için Yarşovaya gitmHi. 
-nıe t~o;t .. etHWCi tnauluyor. 

JJ. (,'öRl.VG /,f.;HISTAı\'A IJA 
<;/IJBCf;K 

Yarşova, 19 (A.A.) - Ek:-pre.s Po. 
ranni gazete. i, B. Göringin şubat or, 
tatarına doğru \'ar~o,·aya geleceğini 
vazı\ or. 
~ KURUN - İngiliz gazetesinin ver-
diği haberi yukarıya yazmakla beraber 
bu hususta kendi kaynaklarımızdan b\I 
haberi teyit eder bir malfımat almadı • 
ğımızı ilaveye lüzum görüyoruz. Bay 
Gocripg'in memleketimize geleceği hak· 
krndaki haberi de iki üç eün evvel An
Undlm telcslp 11Mmi9" 

Nlzaaettla NazU'e 
açık mektup 

içlerinden birinin lise mezunu olup olmadığında şüphe eden ar
kadatma muharrir Fikret A dil diyor ki: 

"Emino\ Nizam; bu zevat sanat kıy
metleri. yüksek olan kimselerdir.,, 

Yazan: Fikret Adil 

~ 
Ntı:.if'in fi ,. me:.mw o/11p111ıımlı.ğ111tle1 ~iiıılır <•tıiği ressam ~ 

poltl l,rry l''' muharrir .\İ-:.t111H•llİ11 :\u::.if 
(Yazısı 3 üncü ooyıfadıa) 

Sabık kralın 

Madam Sımosonla 
evıenmesine I<. anatiaulaı 

Doktor Osman Şevki Uludağ lezzetle ., 
okuyacağınız bir tarın seri8ine 'azı deg ı L 

Bir asır sonra bütün 
dünqa aeıirecek ! 

Hasan Y- umc;a,ı 

'bqlı}'Or • 

Yarın 

Para ve inkılap eseri üerinde Asını 
Us'un suallerine cevabım 

Yazan: A. HmrıiM. BAŞAR 

Tronto. 19 (A.A.) - Başvekil B. 
Mackenıic King Kaniida halkının , kral 1 

Edvard'ın kraliçe me11.kiine getirilmiyc:
cck dahi olsa Madam Simpson ile ev · ı 
lcnmesine razı olmadığını B. Ba1 dvine 
bildirmiş olduğunu Avam Kamarasına! 

Jaııı--.11111ı-.ı111_llllll ____ ._,.~, tebliğ etmiştir. 
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ispanya harbinde tecrübe edilmiş: 

Italyan tayyareciliği 
Almanların kinden üstün! 
ispanyanın madenlerini ltalya taına
mile Almanya bırakmak istemiyor 

Roma, 19 (A.A.) - Havas muha. 
birinden: Ynn r mt salfihlyettar 
mahfeller, D. Görfng ile B. Mussoli. 
nlnfn mülılkatları esnasında haTacı. 
Jıktan bahsettikleri n Frıınkonun za. 
f erlnden sonra te Us edecek 1tal. 
yan - 1apan1ol ve Almnn - İlıpnn. 
yol mUnasebetlerfle me gul oldukla. 
nnı bildirmektedirler. 

Bu mabfeller, İspanya luırb1n1n 
İtalyan tayyared1fğfnln Alman tay. 
yareclJiğtndon Ustun olduğunu i&bnt 
ettiğini iddia etmekte ve haziran an. 
Jaşmalarile knrarlaştmlan Italya ile 
Almanynnın havncllık sahasındaki I ~ 

birliğinin teknik sahaya da te~mil edi. 
1 

Jeceğinl ileri sürmektedirler. 
B. Göringln B. M oliniyc &rlin 

ile Ilurgos arasındaki mütekabil ta. 
ahhütlerin mahiyetini açıkça anlattığı 
öğrenilmiştir. Ilu taahhfltlere göre, 
lspanyol madenlerinin istih~a1a tı ile 
'Almanyanın Frankoya gönderdiği 

harp malz<!mesinfn bedeli kısmen öden 
miş olacaktır. 

Aynı nt:ıhtelJer, B. Göringin it.al. 
yaya ispanyanın Jptldal maddeleri 
hakkında malOmnt ycrm ini tabii te. 
15.kki .etmektt!, ~nkU İtalyanın ipti. 
"dai maddelere ihtiyacı olduğu müd. 
detçe Almnnyanın İspanya madenleri. 

Hükumet radyo 
işine büyük bir 

ehemm·yet veriyor 

Başveldt ve Nafia Vekili 
Parti f!U1'upunda 
ıza #:at verdiler 

Ankara, 10 (Husu f) - C. H. P. 
.l\Iecli.s gurupunun bugünkü toplantı. 
sında Manisa snylnvı Refik ince, 
r.1dyo tesisatının ehemmiyetinden bah. 
seclcrck buna mllteallik kanun husu. 

und kt projenin ne zamnn intaç ecll. 
1eceği suali üzerine .Nafia Vekili Ati 
Ç~tinkaya, radyo tesisatı hakkında 

Vekfılctin meEinisint iznh ettikten son. 
ra, 'l'iirldyenin ynkında kuvvetli bir 
istu.syonn sahip olacağım bildirmiştir. 

Ilaş\'ekil İsmet İnönü de hükO.me. 

tin radyo işini mühim bir mesele oln. 

ı-ak ele nlmı bul unC:uğunu söyledik. 

ten sonr memleket dahilinde birisi 

nl tırndn olmak Uz r mUte:iklben 
birkaç ll!t yon merkezinin kurulaca. 

ğınr, rndyo mnkfnel rl ~nııyline ge. 

çlldikt n sonrtı memleket dııhlllnd ld 

dilfUndUkl rlmlzl l!mnlyetle ynpııblJa. 
ceğfmlzf ve o znmııruı kadar gUmrUk 

tarif 1 rlnJn fndlrflmcsintn de ııarurl 
bulunduğunu Uılve otml tir. 

nl Jnhlsnra alm ını kabul etmi7ecetı. 
n1 aö1lemektedlrler. 

Asiler hükQ.met kuvvet
Lerine niçin galebe 

çalıyorlar? 
Jf adrit M1lda/aa komite.ti kuman

danı Gcnemı Mf.aja lngllizce NBVB 

Ohronicle gazeterine fU bevonatta bu
lunmı"flur: 

l.tpanyaya Alman piyadeleri geldi.. 
ğindenberi düşmanın tabyaları değiş. 
ti. Şimdi mUmkUn olduğu kadar insan 
yardımı görmeden ilerliyorlar. Piyade 
bir yeri işgal etmeden önce tanklar, 
toplar vo tayyareler gidiyor. Bu maki 
neler, önceden araziyi tahliyeye girişe.. 
rek rica.t eden askerler üzerine ateş c. 
diyorlar. • 

Geçen haftanın ilk günlerinde hü
kumet kuvvetleri için tamamen yeni 
olan bu ockilde barp, uilere iyi mu
vaffakiyet de temin etmiş hü
cum, hayli g~ önlenebilmiştir.,, 

"MADRIT EMNiYETTE,, 

General Mio.jn, Madl'itin gimdi em
niyette olup olmadığı yolundaki bir 
suale: "Hadrlt, hu.rp bitinceye kadar 
emniyettedir.,, dcıniştlr. 

Ankara Sergisi 
Müracaat edenlere 

yer yefişmiqor 
Ankara, 19 (Telefonla) - Martın 

26 sındn AnkaradA açılacak olan bty. 
ntlmllel Ankara sergtainln bUtUn ha. 
zırlıklnrı blttrlhnek Uzeredtr. Sergi. 
ye iştirak etmek için bundan sonra 
milrncant edecek firmalara yer kal. 
madığı bildirilmektedir. DUyUk Ser. 
gie,·i binası, müracaatlara yetişmedi. 
ği için, dışarıda 600 metre murabba. 
Jık bir pavyon daha yaptırılmaktadır. 
Bundan mada hususi firmalar da 
kendi mnllnrmı te,.hir için pavyonlar 
yaptıracaklardır. Bugüne kadar işti. 
rak eden mUesse~et~l'in adedi 82 dir. 

ıran 
Paris elçisini memle

ketine çağırdi 
Parla, 19 (A.A.) - Maten ıaıetcsi 

Fransa hUkCımctl ile 1rnn ar11ındıkt dip 
lomatik mUnucbetlerln halen çok ıer
gln olduğunu bildiriyor, 

Bu gazeteye 1:tsre, irın enhı Pırtı • 
teki elçisini Tahrana c:elbetmlı ve bey -
nelmilel Partı 1er1iıinc !rının ittirıki 
hakkındııki muvafıkntfnl ıert ılmııtır. 

Bunun Hbebl olarılc bir Frın11a tnec 
mu111nda çıkın vt $th tarafından ııh -
ıına kar r bir hnkaret tclAlcld edilen b!r 
yazı glfıteri!melctedlr. 

Balkan Anlaşması 
kongresi 
15 Şubatta 

Hariciye Vekilimizin 
nutku ile açılacak 

BUkrq, 19 (Hu.sual) - BomaDya 
hariciye nazırı D. Antonesko 10 gu. 
batta Ankaraya gidecektir. B. Anto. 
nesko Ankaracla lkJ ıUn kaldıktan 
sonra 'l'Urkfye Harldye Vekili Doktor 

Eden Dünya vazıgetini anlattı 

Akdeniz anlaşması 
lngilterenin siyasetinde hiçbir deği" 

şiklık yapmamıştır 

"Avrupanın mu adderatı 
Almanyanın elindedir,, 

Ara..c;Ja beraber 15 şub.ı.tta Atinaya &i. Londra, 19 - B. Eden bugün Avamı 
decektir. Orada toplanacak olan Bal. Kamarasında beynelmilel va.ziyet bak -
kan Anlaşması kongresini Doktor kında uzun bir izahat vcnruı ve e.zcüm~ 
Rüştü Ara.~ bir nutku ile açacak ve le şöyle demiştir: 

tavizde bulunuyor. Keza mevcut dc:ıS~ 
Juklarımızda da hiçbir deği~iklik )'llP' ~ 
mı yor. 

Eden, Almanya hakkında şuıılS 
kongreye Yugoslav Başvekili Doktor F,ter blr kimse, İspanyol dahill har 
Stoyadinoviç başkanlık edecektir. binin neticesinde herhangi bir ecnebi 

1U1-1TBUAT KONGRESi DE devletin ispanyada hakim olacn.ğını, 
TOPLANIYOR • onun yaşayışını, harici siyasetini idare 

Atina, 19 (Hususi) - Şubatın on edeceğini zannediyorsa pek çok aldan
lıe;inde burada Balkan devletleri dığına kaniim. Bu cihet, dahil! harbin 
ikinci matbuat kongresi toplanacak. melhuz neticelerinde en az muhtemel 
tır. Dürt gUn sürecek olan bu kon. olanıdır. Esasen biz böyle bir hadise
grecle Balkan matbuatı mesai birliği ye oiddetle karşı koyacağız. Bunu ya.. 
ve komşu mltletıer arasındaki bağla. parken de yalnız kalmıyacağız. 24 mil
rın 1ak\'iyeslne taalluk eden meseleler yon İspanyol da mutlak ıurctte bi
müzal~ere edilecoktir. zimlc beraber olacaktır. Bütün İspan-

lspanyada 

Kıtlıktan halkla 
hükumet 
çarpışıyor .. 

ya tarihi bl1.e gösteriyor ki bu mnğ

nır millet kendi ~lerine en az kim ka
~ırsa ona. daha fa:.la minnettar olur. 

tngifü: - lUılyan Akdeniı anlatma • 
ıında, lııpanyanın hcrhanıibir kısmın • 
daki hUkOmctin ıekli ne olur1a olıun, 
hpanyaya mUdahal• etmek hakkını hi!ii 
bir ecnebi devlete tanıyan tek bir kelime 
tek bir birgUl yoktur. 

Londra, 19 (A.A.) - Daily Tele&· Akdeniz anlatmasında ne bir mu. 
raplı ıueteainln Perpignan'dan istih - ahede, ne de bir pakt mevzuu bahis 
b;ı.rma ~öre, Valansiya hükumetinin e . değildir. Fakat öyle zan ve Umlt e. 
lindeki topraklarda kıtlık tehlikesi baş diyoruz ki, bu, gergin mtlnasebat fruJ. 
göstermiştir. Katalonyada köylüler, bas lınt kapayan bir vcslkadrr. lngilf z si. 
kınlarla mücadeleye mecbur kalmakta- yasetinde hiçbir inhirafı tazammun 
dırlar. etmediği gibi bizim tarafımızdan ne 

söylemiştir: d 
Almanyanm t~tikbali, A ,·ruP:ı trı 

oyıııyacağ1 rol, bugün bütün A,·ru~ 
nm başlıca kaygısıdır. 65 milyoııl /-1. 

büyük millet, bir birlik ve n~.;yoııS> c 
llstılk duygulartle fışkırtılıyor. ~ 

Hunları aynı aldığı heyecanl:ı ~ 
bik ediyor. Şimdi dünya soruyor: 

1 
fikirler Almanyayı Ye bizzat bil~ 
bizleri nereye eUrükllyecek? Ba ~ 
Avrupa bu swıle ddden bir cevaP ~ 
yor. Çünkü Avrupa git gide dahil 
rnrsız olan bir istikbale doğru rflr' 
mckte devam edemez. 1! 

Avrupa mUfrit nasyonaııstlilı 
taban ta.bana zıt f iklrler arasında 9'. 
çnla.namıız. Avrupa. her hangi bit te 
ketten nesnterce yarasını ıaşınıııd" 
çıkablleccğl UmldinJ besliyemez. 'f ~ e 
kendisini değil biltun Avrupannı Jll,t 
kadderatmı tayin edecek olan intlll.ıtr 
yapmak bugün Alıruı.nyanm eıındew 
Eğer Avrupn ile tam v~ mutlak~ ~ 
mesaiyi intihap ederse, suiU-!eh~ 
Jcrl bertaraf etmek ve sulh ve tt' 
yolunu hazırlamak hususunda tngfl J 
rede kendisine yardım ctmiyecck te 
bir fert yoktur. 

Barııelon zimamdarlarının 50n gün - bir ta,·iz taleb ~diyor ,.e ne de bir __/ 
terde ekmek dUkkAnlannın ~nUnde ~ • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~ 

iılan halkı dağıtmak i~in itfaiyeye mU- D • • H ı k • b • ( 
racaat mecburiyetinde kaldığı bildiri\ - u n a e v ı n e 1 r 
mekteKonsey Edebiyat Gecesi yapıldı . 

Tiirk edebiyatını ihya ve milliyet sadilc memlc!,ette bilfiil bir hare1'~ a 
Yarın toplanıyor Un!Ul'U etrafında yeni baştnn bir hlışlarnt';I bulunmaktadır .. Bu )'O!da ~ 

''milll Türk edebiyatı,, kurmak mnk. adımı atan Edebiyat Fakilltesi geııÇ~ 
(Ustyanı, l lnei<U,J H rlnin geçenl<!rde hazırladıkları ''edt_, 
Müzakerelerden enel bugün Ce. ata yda taz yıka yat gece.,J,, nden sonra, dün nkş-1 ~ 

nevrede murahhularımızla . l<'ransız h .. 
1 

için de Eınfnönü Halke,•I dil, tarih ~ 
ta ammu ka lmadl cdebl'-·at şuvcsl bir ''edebl'-·at gccP' murnhhMları araıunda ilk temaslar " - .r 

yapılacaktır. hazırlamıştr. 11 
Yarınki toplahtıya iştirak odecek (Ustyaııı, 1 incide,) Bu gec~, Evin TUrk edebiyatı~J· ) 

olan dlfer da.Jet rnurahhularının bir TÜllKLERI TEVKiF iÇiN YENi milhteJlf me\'zuları etrafında hnztr i' 
kısmı Ceneneye varmıştır. IIJR llAH.4NE dığı programdn, halk edebiyatıııtı ıı 

FRANSIZ HEYBTI YOLDA Hama, 19 (Husu.si) - l\lü,ahit ht. rılmı§tı. il' 
Paria, 19 (A.A.) _ MilleUer cemi- yeti il gürüşcn 'i'ürl,;lere itrcümnnlık Eminönü Hnfüevinin Cağalo -ı-tıtpı 

yeti konseyi toplantısında bulunmak ynı>tığı için, gıiya yanlış tefsirlerde dnki blnn.l!mda tertip edilen to.Pı.ıııı ~ t 

Üzcro bu akşam hareket etmekte olan bulunmu§tur. diye Antnkyada tevkif lnrn, mUhim bir genç l•ütlesi ve bır~f' 
Fransız heyeti murahhasasma haric:. edilen M~mduh lfalef, ayın lt> inde hlilmtaz imnlnrln Ynli n ncıed 11~ 
ye bakanı Delbos riyaset etmektedir. Kınkhana nefyedi!mi:;tir. Bekir CL Reisi ÜstUndnt ela hazır buıunıtl 
Hariciyo mU.tctnrı Vienot da heyete ••elenk, lhı.snn lltı.sı·i, Mehmet Sait. lnrdır. sıff' 
dahildir. Arpncı oğlu Ji'azıl ve oğlu Ali tevkif Gece, Ilnlkevi reisi n. Agfıh 

11
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:VEf,ER UYDURUl'ORLAR? edilmek üzere aranmnkfadır. Levend tarafından açıldı. Il. LC"e ~· 
t TÜRKLF:H. T .. tZY/I(A SON süzlcrlle, gecenin mııhiyetinl. <' 

Ankara, 20 (A.A.) - ~kenderun I {lı 
ve Antakyadan sonra Türkiyenin Ila. VE'R L ıll!i'SINI iSTEDiLER me\'7.u etrnfında Evin dfl, tnr .A· 

Lazkh.·e. 19 (Hususi) - lsl<encle. edelıi ... •at Eulıe.""lnin bnzırladı«ı proı;~,. iP.p ,.e Muaut Uıerinde de hak aramı. " - 0 ı; 
ya baflıyarağı haberleri, bazı yaban. nın şehrinde ,·e köylerindeki TUt1'1er mını nqlntnrnk bu gecenin hnJI\ d'~ 
cı gazete ve ajanslar tarafından ya. ile ırnrtter Antal<~·:ıdakl taıylk dola. bly::.tına ayrıldıt!mı söyledi, buıt ~· 

ymile hükumete müracaat ederek hu Ronra söz, n. A~ah Sırrı Levend •. yılmaid.ndrr. 1 ııır 
tazylkn. nihnvd ''crllme.;lnf i temi•. rafından kı}'mctli cdebivatçınuz 5 

Arap ftlemi ile Türk ale11tinin " :t J -

nrasını açmak ve ~ancak mesele.sinin !erdir. il Habibe verildi. ,: 
FOTO(UMF CRl\ftl~(;E MÜSAADB D. tsmall Hnbib, P:ıunları anlatmıştı ..ı 

hallini ıorlattırmnk için uydurulmu~ - 'k. ıı' 1 ' lı 
olan bu havad~leri katiyetle tekzibe E.rJl!.,M/YOR "Halk edebiyatı, mevcut ı 1 

• >' 
llal<'p 1!> (Hususi) - Antakyacla görüı;,tc de mana ,.e mahivetini ı.ııL,, Anadolu Ajnru;ı memur kıhnnuıtır. ~ " drıv 

Araplar tarafından 11 kanunus .. 'lnide heder. Ilir göriişe göre halk c 1,r 
1ran lçlıt pınrte 1 ıkıamı Parlı -

ka{J tmtlırhanellk dcU olaoci/ .. 'm.~l Ga- ten hıırek t ctml9tir. SCJRIY1'; IŞIİERINIJ J!UDAllALE 
~otccı ar'kı<ıd.af akıZ hekimi FaJırcttin yııpılnn nUmnyl in filmle teshltl l~ln yntr, hiçbir kıymeti olmıynn klrıt1e4,. I· 

hUkOmet tnrnfındnn aınml )nrdımhır tnrn!mdnn ' 'Ucucln gctt,rilml ııY"1 dıf' 1'. Ketim ""1taaımııza gıtmiş, bu istaıu-.. iz mirde 7 ilrk Kuşu açıldı E'fMEK ISTll'OR!JfUŞUZ 
tfk hakkın&t onun fikrini eormı~. J.•ransıua Le Journal naıetcalnde 
Doktor Fahrcttin Kerim , CCtXWı ver hmlr, 20 (Husuıt) ~ izmlr TUtk "Salnt . Rrict,, 1'lirklı•ı bize evlJflkl. 
mi§ ~ ku u Kurumu bUyUk t~renlo ve TUrk lcrderı daha fazla kabul cdilectk yeni 

n n' z·--'-'. . t t" t'kl Hav Kurumu bmlr nubesinln Ankara tcl:llfler uaptyor,, brt,lıklı ya1ııında - ue ım C lnw.cıC& 1S a ı.s ı ere . . ~ . 
n k ll z 1 • z·1- .,7_1 . , pal:ıııta verdığı çay ölcnı ile ilbay ve . öyle diyor: gurc a. ·ı ı ar.a CiC ıwr arası1w..u.ı~ı ?US· . 

b t _,,_, t ::_,,_ 1 . ( . b' d 'k. b Partı bnşkanı Fazlı Güleç tarafından Mesele nedir? Şundan lbnrct: GU. 
c uuT VUMM; nr ya.nı ın .e ı :'1 Zl· b .. 1 
'·) t ugun açı mıstır. rünlişte Sancak Suriyeye hağh kala. 

Ç tr> ILt'.,, ~ 
==--=-===-"=""""' cak, faknt burnya siyaBi bir muhta. Fakat dihlvalc değer •nokta şuduı· 

riyet Yerilerek YC bu muhtariyet 
1.;i l•'ahMttin I!crf.nı bfr hıgili: gazete. 

I•'rnn n I<ndnr 'fllrklyenin de kontrolü 
siııclcn naklcıı bahsedilen istatistiği 
t ı · t · A ~1.- b altında olncak. 

Adisababa 

gU tcrllmeldcdlr. rccccle kıymet iz bir öz kıılnbnll~rbl• 
Halbuki TUrklerln en bn.slt lllr Diğer bir görUşc göre c hnlk e ,ıırr ) 

foto:Crnf telem terine bile mllennde c. )'ntı, tnm mnnnsllc mUCfrrct bir 
clilmcmcktedlr. bir ''P<'~slebure,, (enf lir) dfr.,, d0' 

l mnll Hnhib: "Hnlbukl. dl~'"~ıır· 
hnlk cclclılyntı no odur, ne de bU ,.~ı· 
lfnll edebiyatı T.UrkUn reel hert:ıeıı· 
nr, lmhrnmnnlı~ını tn ıyun, nhtrı dtbl· 
tllrlp tc hlt ve imde eden bir t ,de• 
ynttıl' ,.c tam mıınuslhı renUst bir 

Fransız Büyük 
Elçisi şehrimizde 

Diln lta/qan Bilqilk 
Eıçisiıe rıörüştii blyn ıtır. ~" 

c ,:;ıp o tnıyor. ~"-..vı.6 ıı R"i istatis- Elç;fı'g"". . ı" k ld d k Yani, tskend"'ı·un ve Antakt•a mın. 
f'/.,;ten hmıgisi c'lofjrudur1 Ilanmsinc ' ımız . a 17 ı ı; J 

;J" takası ameli olarnk yalnız Suriyeclen Fra.nsıının Anknrıı. bUyUlt elçisi Bny 
fomuwağı:t Eğer bu dünytı&ı bir is- Ankara, 20 (A.A.) - Tebliğ; nyrılmı olmııkla knlmıyacnk, Fukut Ponsot dUn !!a.ba.hki ekeprcele Ankn-

ı~te TUI'k genci, TUrk edeb:~,ıı 
çrsr bu renllst ,.c Türk olan edebısrl' 
ihya Ye yeni baştan yeni nusur tatisW' ilmi var.sa bu Uim, birinin yüz 1936 senesi ağustosunda Türkiye hü- Tiirklcre hLitün Suriye j lcrine 1-arış. radnn şehrimize gelmiştir. 
tesis edecektir.,, / de otuz, öbürünün binde ild buçuk C- kumeti, Adisababadaki maslahatgüza • ma imktını ,·erilmiş olacak. Bay Ponsot öğl~ n eonrıı. echri· 

tarak gösterdiği iki rakamı as1a ka- rına mezuniyet vermiş ve İtalya hükı1 - Yeni komb!nezon ile, bi1akis, Tür. miztlcki ltalyan elçiliğine giderek ttaı ------------
bııl edemez. Biribirindcn o kadar ıı::a7• metinden, Habeşistandaki Türk tebaa - k" S · · Ud: h 1 ·h· vnn bUyUk "'lçı"sı' Bny Knrlo G"'lll ile [ K-= A · n.·enın urı ... ·e iı-.lerıne m a a e rrı ı J .. .. u ı•a nkara olan iki ra.ka- ·'-n b:..: m•·t'"''·- ·~1-n l h" · · ' ı · • J " uı.au •• • ... IUIW lJ"6U arının ımayesını rıca ey emıştı. giz1i bir fikir beslediği dilı;UnUJebilir. görüşmilştUr. =-== =-==--==~ t fi 
vo uydurmadır. 11öylc ise neden dolayı Türkiye hükumeti, bu kere, lüzumu ..... =-------lilllllıllllıımlı ... R::ıl-... Bay Ponsotnun hemen dün Ccncv- • TORKlYE _ lspanya ttcnrt 

111
• 

1'«1ırcttin !(erim bütii1ı dihıyamn bir takdirin.de, Adisababada bir konsoloi • Habctlıtındıki TUrk tebaalarının him:ı- tcyc hlır ket edeceğine dair bir ııayia klering anlumasının imzası ll~rt 
asır "°1t7'0 tamamen delilerle meskun luk tesisi hakkını muhafaza etmek ar- yesin devatn cylcmcıılni rica etmeye (!tkmtŞS:ı. d::ı. bu tn.ha.kkuk ~ttn.C!nıiştir. clakl ithnH\t rejimi hUkilm1erfıtt g 15• 
bir dlcm o7aoa.l::nu İ<lclia cdcıı Mr t',<'. tı"le bu şchı' d k' ı ·ı· .. · · k t" tt k · 1 ı - ı K - d"" v . r c ı e çı ıgını a ı ıure e arar vcrmıı o c ugunu re1mcn talya cndiai nglobilhtimal bu akşamki eks- hu memlek~tin J{. L. sistemin • tıf• 
~~~fu~~~~~~m~_rr ___ k_~_<l_ır_m_a_y_a_v_e_ıt_a_ıy_a __ h_U_k_u_m_e_ti_nd_e_n_,_h_U_kn_m_e_t_in_e_b_i_W_ir_m_i=~-k_._~--~~p~r~~~~~§~~~r~~=~=c~n~a~~tl~a~~=k=t=rr _ _ ~tifudee ··ım~ku ı~1~ 
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ttin Nazil'e 
c:ıca•8 tap 

lçlerind b' . . ı· 1 im kad en ırmın ıse mezu nu o up o aclığmda ıüphe eden ar-t . aşına muharrir Fikret A dil diyor ki: 

lllıno , Nizam; bu zevat sanat kıy
etleri yüksek olan kimselerdir.,, 

Yanrıın tehlikesine karşı J 

Apartıman kapıları 
1 eşhir yerleri halınden 

çıkarı 'acak 

Bir şehadetname 
sahtekar!ı ~~ı 

•. 
8 

Yazan: Fikret Adil 
abıar 

-.de tan,~"~ denilen gazete mahallesi ettiğin "Aygır., eserin için birkaç re -
diyetle d ıgıın ve sevdiğim nadir mev· sim yapmasını rica eylerdin. 
lııc dU r ~~ bir~ Nizamettin Naziftir. Bruno Taut'a gelince, onun hak -

iınuıt old - h .. .,., bir ~ ugu mu ıtı yadırga - kında da kafi malümata sahip değilsin. 
il.bite 11 Şovalye inadile bir türlü bu Çünkü yine ayni yazında şöyle diyor -
~ ~c/anııyarak onun küçüklükleri- sun: 

Şehrin muhtelif yerlerind~ki apartı -
man kapılarile pasajların giriş yerlerine 
vitrin, camekan konarak halkın girip 
çıkmasının güçleştirildiği görülmüş, bun 
dan başka itfaiye tarafından yapılan tet 
kikatta da bir yangın vukuunda pasaj
ların içinde oturanların tahliyesi zor o -
lacağı da anlaşılmıştır. Bunun üzerine 
yeniden vitrin, camekan ve buna benzer 
teşhir yerleri konulmasının önüne geçil
mesine karar verilmiştir . 

Bu işi 
Asım, 

yapmaktan suç'u Sabri oğlu 
dün Adliyeye getirildi, Sorgu 

Hakim iğine verildi 
al:t ıtıde k 1 "• ııc a mış olan Nizamettin 
c ir Yazık k. .. k ııııat .. ı son gunlcrde doştlu 
ıı ki"'sgıosterınek zafında bulunduğu 1 ' .. , e c . 
ı<:ıı~ h·· rın tesiri altında kalarak. 
Niıa;cu~ıarda bulunuyor. 

ı· cttın ~· .f. b. k b'" •. k ı<ru .. '"azı ın ır te uyu 
•e z·r c dost .~ ı vardır. Dostluğa ve ken-

lii;']h, gorünenlere inanmak. O, doğ-

Dün gece ise dostum Fikret Adil 
benimle konuşurken şöyle ~edi: 

- Monıer ! onlardan bir tanesi, ya • 
ni Brünner Taut Japonyaya, Ruıyaya 
giderken Le Corbusier'nin beraberinde 
bulunmuş bir adamdır. 

Fikret Adil san'at bahislerinin cahili 
değildir. Hatta bizim memleket~e bir • > .rcnıe b· h 

tder. A.k . ır sa tekarı farkedemez çok aan'at nazariyecilerinden üstün 
aııı CtJtı sı takdirde onu aptallıkla bir bilgi derecesindedir de. Yalnız doı • 
ttiıı l'i c~ lazımdır. Halbuki Niza - turna pekala §U cevabı verebilirdim: 

Bu hususta fen heyeti tarafından ha
zırlanan bir proje belediye daimi encü
menine verilmiştir. 

Encümen pasajların giriş ve çıkış 
yerleri ile apartıman kapılarının ne gibi 
şeraiti taşıyacaklarını tesbit ederek a -
lakadarlara bildirecektir. 

• hir b~Zıf zekidir. Fakat, Nizamet -
, : ır Vak· d - Be biraber; Le Corbuıier'ye bavu- 4000 1_ k • • 
l.'l isti ıt ostluk denilen hadi - lu, bastonu, §apkası c!a refakat etmiıtir. SOK a IS mJ 
~ek ı'ssnıta r edilecegw ini aklına bile ge· B e u hal ıY.onsegnieur Bünner'nin bu .. • • • • 

Sabri oğlu Asım i.sminde bir deli./ 
kanlı, şehadetname Mhtekftrlığt y:.ıp. 

tığı iddiasile adliyeye getirilmiş , e 
müddeiurnumilikce birinci sorgu htL 
kimliğine ,·erilmi~tir. 

Hazırlık tahkikatına göre, Asımın 
ihtiyat zabit mektebine girmek i~in, 
İzmir lisesinden şehadetname almı~ 
gibi, sahte bir şehadetname haznla. 
dığı iddia olunmaktadır. Bu sahtl' 
şehadetname Asımın İzmir erkek Ji. 
se.c;inin 19:30 - 1932 ikinci devre me. 
zunlarından olduitu şeklindedir. Li. 
senin mühürü, bir imza ve bir derke. 

nar, sahte olarak konulmuştur. c Sah. 
te :;;ehacletnamede 397 sua numarası 
,·ardır. .Noteı·de de bir ı-ureti çıka. 
rılmıştır. 

Bu iş, 193-! senesinde yapılmış o. 
luyor. Yaktile Antalyanın Şeyh Si. 
nan mahalle.sinde oturan Sabri oğlu 
Asım, beş altı a y evvel bu şehadet. 
name ile mektebe girmi~. fakat son. 
radan ~ehadetnamenin sahte olduğu. 
nun farkına ,·arıtarak müddeiumumi. 
lik haberdar edilrni~tir. 

Ilirinci sorgu hakimliğince t.ahki. 
kat kenişletilip derinleştirilmekte~ir. 

7000 çocuğa yardım 
O, böyınıcz. memlekette mütehasm geçinebilmesi Gozden ~eçırılıqor; ıcap 
llfilatJerıc ~ukaddes bir hissin hasis · · b. b 
''l\our ehıne oyuncak edilebileceğini ıçın ır se ep değildir. edenler değiştırilecek 

ti Cdeın İ A ... koca Nizam, işi alaya dökersen 1'a ez. şte bu sebepten ek istanbuldaki sokak ı·sı"mler'ını·n de -
' ÇÜr"k · . ' - ben de derim ki: 

\ı, ~cıı, ?i~ ıddıalara girişir. ğiştirilmesi etrafında belediye harita şu-
, hakiki lZ<ıınettin Nazifi dost bilirim. - Sen de bir aralık Rusya ya gittin. besi incelemeler yapmaktadır. Dört bin-
Oldu~ dostun, insana acı söyliyebi - Belki bu gi.tlişin Le Corbusier'nin bavul den fazla sokak ismi esaslıca bir surette 
~. ac;u~u da bildiğim iljin, ona, bu - ve bastonu meyanında olmuştur. Le gözden geçiril.dikten sonra· netice bir 

80zler so'"ylı'yecegw ı•m. Corbusier'nin teferrüatı meyanında olu· . 

Halbu~<İ yar 
taç 12000 

ıma 

çocuk 
muh-

var 
rapor halınde sokak isimlerini değişti -

S ~ :t- ~ şun, sana böyle laflar ettirmeğe sebep recek olan komisyona verilecektir. 
~ 0n g.. olabilir mi? 

l~an unlerde, istanbulda bir san'at Komisyon da bu isimleri gözden ge-
t.'l kull'lası oldu. Bu krmıldanmala _ Görüyorsun ki mesele bu değil. Ev- çirdikten sonra isimler etrafında kat'i 

c-.q /ı vvetıi ve en k G.. 1 S ' vela ben sana öyle demedim. Sadece, bir karar verilmiş olacaktır. l \kad . . ya ını, uze an -
ı~cı~. bi ~ını~ıne biri ressam, biri hey- Bruno Taut'un Le Corbusier ayarında 

d·ıı rı mıma 1 k ·· .. .. bir mimar olduğunu, onun da Le Cobu-
~cl r o ma uzere uç us -

c~ lllesidir. sier gibi, ileri san'at hamlelerine mem • 

Utu, b~l S:n'cıtlar Akademisi direktör- nuniyetle yer veren, her büyük san'at -
ltt'., ;unasebetle İstanbulun güzi • kara geniş imkanlar veren Sovyet Rus -

t~ b l'i&i r araya tophyan bir çay ver _ yaya davet edildiğini, orada inşaat yap
ıtı\ ~ransadan, ikisi Almanyadon tığını, Ja,Ponyaya da davet edildiğini, 

1
.d ~'Gllı Ctlerini tanıttı. Almanyada birçok mühim binalar yap
~· ~lcr ar tttin Nazif, davet edilen gii • tığını, kendine mahsus bir üslCıp yarat
fı ~ da\' asında idi. Fakat çaya gitme - tığını, bütün dünya mimarları arasın -
~rıllrı .~be icabet etmemiş. Niçin m%? da şöhreti olduğunu anlatmağa çalış -
ıeı · "<= eb' · · tım •ııı. 13 ını bızzat kendisinden din- · 

Şehir MecHsi 
Şehir Meclisi bir şubat pazartesi gü

nü saat on dörtte toplanacağı için bir • 
kaç güne kadar azaların çağırılmasına 
başlanacaktır. ~celisin bir ay sürecek 
olan bu seferki toplantısında 937 büt -
çesi görllşulecektir. Bel: diye matbaası 
geceli gündüzlü yeni bütçeyi basmak -
tadır. 

İlk okullarda okuyan gıdasız çocuk-( 
lara nasıl yardım edileceği ve bugünkü 
yardım şeklinin genişletilmesi işi üze -
rinde C. H. P. sinde kültür direktörü 
Bay Tevfik Kutun başkanlığı altında bir 
kaç toplantı yapılmıştır. Bu toplantılar
da ilk okul himaye heyetleri mümessil· 
leri ve C. H. P. bütün kaza başkanlari
lc Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
mümessilleri hazır bulunmuşlardır. 

Toplantıda ,Şimdiye kadar görüşülen 
işler hep himaye heyetlerinin çalışması 

ve daha fazla randıman verebilmesi et
rafında yapılmaktadır. Bu arada himaye 
heyetlerinin yeni çalışma şekli tesbit e
dilmiştir. Bu ~ekle göre himaye heyet -

!erinin istiktalleri baki kalacaktır. Yal • 
nız fakir semtlerde gelirlerini arttırmak 
maksa:iile halkevi ve mahalli çocuk e -
sirgeme kurullarile kendilerine yardım 
edecektir. 

Bundan başka bütün kaza himaye he
yetlerinin vaziyetle yakından meşgul ol
mak üzere vilfiyette genel bir himaye 
heyeti merkezi de kurulacaktır. 

Kanunuevvel sonuna kadar alınan ra_ 
porlardan anlaşrldığına göre, 5500 ço • 
cuğa yardım edilmektedir. Bupiinkü son 
rakamlara göre 'bu mikdar '7000" e çt;. 

karılmıştır. 

İstanb:ılda yardıma muhta~ gıdasız 

çocugun sayısı 12 bine yakındır. 

t..,.., ilkınız ne diyor: Azizim Nizam ettin Nazif, seninle, 
İl ., eta "!ifah ,, • "d yorgun olmadığın bir zaman görüşme -

~ , e .., en , snnıyen :lvetna- . . . . 
~~j... e talisen "Ak d . ..d .. mız nasıp olursa belkı,harıçten mütehassıs 

Değişen konsoloslar 

Dört buçuk senedenberi memleketi
mizde bulunan Polonya konsolosu Veg
neroviç Triyeste konsolosluğuna tayin 
edilmiştir. 

Mezar·ıkta yatan / j_Ku_·nur işleri 

• ·• ' rı a emı mu ur mu- . . . .. . 
1 t;J· ahsan t lef •. 1 ,, d getırıp getırmemek luzumu hakkında ba- · boğaızı kes·k adam 

.ıiJd··· e on etmcsı ı c a • . .. t 1l:ıın bu . d' zı hakıkatlere varabılır, bazı noktalar ü-t: "et "" çaya gıtme ım. . d 
'Ilı L ' ouı-ha T k" k d' zerın e mutabık kalabiliriz. Fakat se • Bu münasebetle bugün konsolosha -

nede 'bir veda ziyafeti verile:ektir. 

K~Lc;ımpa~ada mezarlıkta boğazı 

kesik birisinin yatmal.ta olduğu gö. 
rülerek kendi i derhal Beyoğlu has. 
tahancsine kalclırılmı;;tır. füırt Decle 
oğlu Mehmet olduğu anlaşı lan adanı . 
cağız, bütün teda\'i.} e rağmen ha. ... ta. 
hanede ölmü~tiir. 

•ıaıd n opra ı pe sev ı· . 1 • • • • 
" e gi,ın .•· 

0 
d nın e şımdılık daıma ayrı olacağımız ve 

Bundan başka İtalya konsolosu Ar -
~ "it •• e .ım. ra a, epey za • 
' ' h .. C0rcllıedi-;.i b' k k d , munsıf, hakikati sever bir adam oldu • 

Ca u . l g m ırço ar a nşia· _ b.ld·- · .. 
'iftı-..._ u i 'tiirk . 

1 
• 

1 
gunu ı ıgım ıçın yakında benimle mu- mano da rdeğiştirilmiştir. Yirmi güne 

kadar yeni konsolos gelecektir. 
.. ıı h't:ı· artıst erme rast ıya • b k k _ 
~i . · ,-im hald . d' ta ı alacagına emin olduğum bir nok-

Stn . e gıtme mı. t . d G.. S • Se_ . ~ı? a varsa, o a, uzel an atlar Akade -
d,,. ' •t " · · 1 . 1 , k. 1 Alman konsolosunun da başka bir 
~ ıı ı.... •• ı:-eYa.-n· • _ d 

1 
mısıne ge mıs o an san at ar arın kıy -

~ "'Q (lüyiikının ab~ız ol.ubs'u salvur)· metidir. Emi~ ol Nizam: bu zevat, san- yere tayin edildiği bildirilmiştir. Cesedi muayene eden hclediye 
han'.? de ölmii:;;tiir. Cl'S~di muayene 1 ~.ı,. ecne ı sa a ıyet ere . 

" . etnı İci at k 'ymetlerı yüksek olan kimselerdir. · kay gazinosu müzayedeye 
"'~ız· • n. 

taı 1llı N· k ldı tarafta ızanı, sen kraldan fazl:ı 4jl ar 1 

eden belediye doktoru Salih lfa;?im 
boğazdaki kesiklerin ne suretle 
hu.su le geldiğinin etraflıca teshiti 
için, morg-ta otopsi yapılma ·ına lü. r 
zum görülmü::,-tür. Ceset morga gön. 
derilmi~tir. 

~ ta'.lıi:-n· rlıgı ediyorsun. Zira. bu ka- BiR AVUKAT BiR AY MÜDDET-
hı 

1 
'llıek. ~ "'e üç katlı bir davete icabet LE iŞTEN MENEDiLDİ 

Köprüde Akay i.-.kelesinin üzerin. 
deki gazino belediye tarafından bir 
sene müddetle 1 '00 lira üzerinden mü. Ot b"rtat ~SUsunda gösterdiğin suika

• ada 11" a ' seni bu menfi yola sokan 
r~ad ı.Orcce ~. 

lct> -~·arı gıne emin olduğun birç0k 

1 Yaltıızll bve gayrihim değil miydi -
'cıı·}'l.ıtck)j u, sana, bre kocaman ve 
~/ ae..,lced Kar~ Davut, girdiğin yola 

l lta,fi d e~lerın iki yüzlülüklerini is
ı ~<ırrı egıı miydi? 
~ •ben· d' 

~tt · taya }{_··1 ınle yavrum. 
lcır ltt lıtıi•.' 

1 
Ultür Bakanlığı tarafındln 

• "'o an ·· li:ıf ~oPotd L uç san'atk5r var. Bun -41r. evy, Bruno Taut ve Bel-

}'alli oPold l 
ltıcrk t:'ransa evy kendi memleketinin 
~il ·e~i ola 11111 ve bütün dünya resim 
s,ıı· takdir il ~arisin tanınmış, sevil -

~ııı 'hi0ııun h:~~miş bir san'atkarıdır. 
~ııı:ıa t l'az1cıa 1.

1nda, geçenlerde yazdı -
oı k· ..ıphe ~~e rneıı:unu olup olmadı-

·•~· ettıgin· .. 1.. d E . ~iıı b 1~aın ,, . . ı soy uyoıı un. mın 
tı,t u llıa1u' bılgırn" diye benimsedi -

oı... rtıatı -
'aıı · . ·"ak i . sana verenler eger ar-

ı ıs 1 Çın b' . 
ı ı e er lt ır dıploma lüzumuna 

erdir ' endile · b" · · · 
h. • rı ızatıhı artıst de-
Qıt 

or ' artist· 1 
"'ı,. ~0tutrı 

8 
ın diploması eserleridir ve 

l' n· ana d l3 ırı tek ga dar! .. Sen Leopol:l 
ana . eserini g·· a·· .. ' "". ına ... k' or un mu. 

• ·•! ıl'· .. ı N' 
:r h 1 bir re ızam. L eopold Levy 1 

~a.1 a1tlı:aktı ssanı, hem de çok l"Ok iui 
\ICtlf • r. E w ' :ı " 

tada ısıni11 ger Güzel San'atlar A-

llcfia ~?un, t~?111a r,itmiş olsaydın, o-
1 

•r kitabı ı~.1e:ini yapmış olduğu 
gorUr, ve yazacağını ilan 

htanbul Barosu başkanlığından: 
Baronun 1172 kütük sayısında adı 

yazıh İstanbul Dördüncü Vakıf Han, 
birin::i kat, 1 O numaralı yazıhanede bu
lunan avukat Etem Ruhi bir ay müddet
le avukatlıktan menedilmiş ve İstanbul 
C. Müddeiumumiliği tarafından 7.1.9371 
tarihinde mahkemelere tebliğat yapıl -
mıştır. t 

zayedeye ~ıkarılmı~tır. 

Bundan başka alt kat salondaki 
bir büfe 603, ~ağ taraftaki dükkan :50 
liraya müzayecleye konulmuştur. 

Yeni kimya enstitUsU 

Kimya enstitü.<;üne ait in~aat proje. 
leri tamamlanmıştır. ilkbaharda in. 
şaat işlerine başlanacaktır. 

Di:1er taraftan müddeiumnmilil. 
tahkikata el koymuş bulunuyor. 

Ekmek narkı değişmedi 

Un fiatlarında fazla bir değişiklik 
olmadığından belediye nark kornisyo. 
nu bu hafta ekmek fiatl:ırını değiş. 

tirmemiştir. 

....................................... , ....................................................................................................................................... . . . . . 

! Esnafın Dert•erini Di _r yoruz ! . . . . . . ················································································································································································ 
Kitap sa mak da 

Beyazıttaki kitapçı dükkfmlnrmdan bir kısmının 
kapanarak tcsbihçi ve çorapçı dükkanı olduğu malüm
dur. Kitap satışına devam etmekte olanlar, bir kısım 
kitapları dükkanlarının önlerine yayarak satmakta 
idiler. Belediye, bu şekildeki satışı menclmiştir. Bir 
kitapçı şöyle dert yandı: 

- Bura~ı kitap pawrıdır. htaııbulım tarihi bir yeri. 
a·r. Asırlardmıbcri h-:itap yeri diye tamlmı buraya fs. 
tanbulu ge::mcğe gelen 1...-itap meraklısı ecnebiler de ge
lir ler. Ei;;, munta.zam 1citap satan kita7ıçıl.m· değili:::. 

En 1~ıymetli kiuıpZar burod.a akUı gelmez derecede 1wuz 
satılır. Burası haftanın muayyen gihılerinde lstanbulwı 
muhtelif semtlerinde 1-;urulaıı pazarla.rdmı f arl:.s1':ilır. 
Her gföı yeni yeni hitaplar alır uc bıırcıd~ pek az 1.YJ. 
zaıı.çla satarız. Oyle k-itap7ar vardır ki kırk elli liraya 

bir suç mudur? 
bıılıowıaz, biz 3-5 liraya satarız. Çünl~ü iş olma.'ffl, 

bu tarihi yer de kalmıyacaktır. Bizim mii§icrilerinıiz: 
- FiUiıı kitap v.ar mıdırt, 
Diye sorup 1dtap alnıaz. Gelir, sergiye bakar, gördü

ğii kitapları alır. Şimdi sergi kımnAıktan meııeclildik. 
l\itaplaı-ım1zı dükkanın içine yığdık. Bu suretle bir ki
tap satmak için senelerce be1.:lememiz Ia::ım. Sonra şu. 
nu da .c;öylemek Uiztnı, ki b-kim kitap sergilerimiz .~okak 
ortas11ula gelip geçenleri ro1uıtS1z edecek §e1:ilde değil
dir. 

DüklW.mn öııii.fü'le ycırım metre yere biiWn 1:itapla-
rımtzı koyabfliyonı::. Kimsenin bizden şi1;iiyetçi olması. 

ıuı im1a1n yok. o halde bizi niçiıı me11cdiyor]ar. mtap 
satmak, 01."tırrwyı le§'Vik etmek demektir. Hellıalde bu 
da suç olma.sa gerek ... 

.. k " .. w l J . o u ogr~ mc "1-

ler:n~ ko f erans 
1 ·tanhul kültür direktörlüğü tara. 

fından t ertip edilen ilkokul ö~retmen 
lel'İnl' mahsus konferans seriı:ıinin 

ikincis i bugün saat l 1.30 da Üniver. 
site konferans .salonunda bütün lstan. 
tanbul ilkokul öğretmenlerine toplu 
bir hal:!e \'erilccektir. Konferans ha. 
ynt bilgisi mevzuu üzerinedir. 1\on. 
f eran.sı ilk tedrL-..ıt şulıe direktörle. 
rindcn B. Fuat \'erecektir. 

Univers·t'! tele >esi İCjin 
\•eni b •r büro 

l nh·ers itcdeki ta'ehe cemiyetleri. 
nin l:"ı~ '· edilnıesi dolayı.sile talel'enin 
dcrsle- e ait not bastırma işi açıkta 
kalnıı~tı. Notlara bakmak \'e onların 
taht i"'lerile meşgul olmak üzere Ü. 
nh·ers it ede ayrıca bir büro teşkil edi. 
lecc!\tir. 

Ilımdan ha~ka. ~ehrimize gell'n ya. 
hancı üniver:-itelileri karşılama i~ile 
m~""'Ul olma'c iizere de rektörlü':e 
hağlı lıir hiiro daha te~kil edi!ecektir • 

Bir a~·da k-~ mu~abere 

'lapı ac k? 
Bazı telediye memurlarımn lüzumlu 

lüzum:-.uz telefon ettikleri, bu yüzden 
te :efon masrafının haylı arttığı gö. 
rülmiiştür. l\1iiteaddit tamimlere rağ. 
men hunun önüne geçilemediğinden 
"c'e:liye hundan sonra her dairenin 

bir ay zarfında kaç muhabere yapa. 
bilece1 ini tc~hit etmiş ,.e alfıkadar 
~eflere hilclirmi~tir. 

Konferans 
Eminij00fi llalkerinden 
nu yıl i~in düzenlediğimiz ~eri 

konfcranşların ikincisi 21 - 1 - 937 
per;:embe günü ~aat 17,30 da Evimi. 
zin Cağaloğlundaki merkez salonun. 
da B. Selfrmi İzzet tarafından (Tiyat. 
ro) mevzuu etrafmda verilecektir. Her 
kes gelebilir. 
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Anasını Gör 
Kızını Al 

lstanbul Harici Askeri ı ı •staınbu l LeV.JZlm amirhği 
S atı n a l n1 a 

Kıtaatı ilan ları Kom;s yonu i anları 
____ ı.-ı ............... - .... -=a 

~"'ııı .. ı1111111 .. 11ıın11ı11dıuııı11nuııııııı 1 mıtıılll&nııJııııııııuıııııııı1111.,.ıımı11 n1ıı ıırı111nııııııııııılll•••ıııu 11ıı•lfllıu111ıııuııu 
0rnan Yazan: Sermet Muhtar Alus !Vo. 81 

'1111ııııınııı111111ııtıııı11111ııı ıırı ı 111111111111111rııııı11111ırı11nı111111ııı ı ııuı 111111"''11111 rını ıu 11rı1111111111ılfl'""""1ıııııı11111ı 111ııı1111111 ı ı I .... ))~ 
~ u desti saadetinizi öpenler müz- ı lüm sessizliği hi1&ediliyordu. Duvardaki 

0lııuı evlatlar!. auguruklu saat bile İ§lemİyor gibi. Ra.1)1 
,, tı Öpenleriniz çok olsun. Evlat, kasnun gidip geli§İ bile duyubnuyor. 
~ daıınat, torun, cümlesine el öptüre Kulaklı nikel gözlüğünü, alnından 
ltıı. ~ .usuç selsin sizlere... Artık bı- oyalı yemenisinin üstüne kaldınnı§, e -! 

\' :ıı.tıah deyin.... tekleri beline toplu, terlikleri elinde o • ı 

Alb adet muhtelif tezgah pazar _ I 
lıkla eksiltmeye konulmuştur. Talı -

min edilen bedeli 18000 lira olu;:l 

ilk teminat parası 1350 liradır. lha · 

lesi 1-Şubat-937 pazar~esi günü 

saat 14 tedir. Eksilbncyc girccc!de -

rin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
1 

madelerind~ istenilen bcl3clerlc bir - ı 
likte iha1e gün ve aantindc Ank::mıda 
M. M. Vekaleti Satmalmn Komisyo -1 

nunda bulunm:ıbn. (570) (231) ~·~ zade, eli bıraktı. Yine ayakları lan kınalı saçlı Çerkeı kalfa, solda ve 
ıı., u-,.._ 'Clolapnada. •. Oturduğu kana - nihayetteki kapının önünde durmuş, ! 
~ dofru ıelirken yine durdu .• Artık kmnburunu çıknnp kulağım kapıya ya-
~ hneie karan vermiı... Maamalih, naıunnı1, içeriyi dinle<!iktcn sonra o l H r.psine biçilen ederi 22770 li-1 

etti, C\ıphaiu üstünde- Haf&Zt.:-;: hitap mınlbyı mınldanmı§h: N ra olan 16500 ld!o pamuk çcrap 
Ne candan bitap ediı: - Allahımdan bulsun. ltallahım iıal· ipliği kapalı z~rfla eksiltmeye l::o -
~ Dadıcıinn, lutfen biraz nezdimc tahım yerimin dibine girsin o kabbe de nulmuştur. İhalesi 2 tuoat 937 

k_~u.... bir dr:ha da çıkamaam!. salı günü saat 15 dedir. tık temi· j 
ııı.....""'ucakan, eteklerini kanar kavra. Abdülvehhap paf& merhumun. Be - ID .. ••ı••m••••••••• 
-"'il t.f - nat 1707 lira 75 kuruştur. ŞarV 
,.,..,• aliye veznesine aaldırmışcasına y1121t civarında, Soğanağa mahallesinde- en ,· z y Q 11 arı 
"'"ltla....ıı. da 8 ç-_.- namesi parasız olarak M. M. Ve· I ..... : ki 40 odalı konağın yız. u C!'CS a • 
...._ h-ade senin anlannn, aeldim i1.te!. üızlı da n..canın en eski ve emekdar ca- kaleti Satmalma Komisyonundan ..... t D 'I' • ,..-,, i ş L E T M E s i 

dacı~ teklerini, ayaldannı öpeyim da • riyelerinden, Elonel Beyin da.dm Zül - alınır. Eksiltmeye girecekler lm-''lll. kusura bakma, ~nl~ naçi- füyar kalfaydı. . . . . . Acenteleri: Karaköy - Köprüba~ nuni teminat ve 24go sayılı knnu-
' 

0~rak ıuncaiızı takdim cdıyorum. Sesi pes etmemek ıçın, yıne terliklerı l Tel. 42362. Sirkeci Mı.ihilrdar Zade nun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya-
ı~ıp rnMııadım ela veririm!.. elinde, pencelerin önüne kadar gitti. Bu· I•••• Ban ttlefon : 22740 zıh belgelerle birlikte teklif n:ek-

L._ ki •det betlik banknotu avucuna 11- ruşuk alnını cama dayadı. Dıtan bak -
"ftll'eı k ' M · n b tuplarını ihale saatinden en az bir ... Abdurrahmana döndü: tı baktı. Derinden bir iç çe ti: er sın reT şem e 
~ ... ~ .. tici aözüm amcaa~ biraz ta. _ Alliaah, sen büyÜksün!.. n ıaat evvel Ankarada M. M. Vekil-
~ rostası ""1ı P~ buyur. Buaiinkü saadet günü - Arkasından, kalbigihtan bir dua: leti Satmalma Komisyonuna ver-

O kiiçük bir hatıruı... - Yarabbi, tiz pnde, tiz saatte, pey- 21 / 1/ 937 PERŞEMBE iÜJlÜ meleri. (572) (233) 
~ ç •det betliii de onun yelek cebine gamberler, evliyalar bünnetine ten bizi 10 da Galata nhtnnmdan Merıin 
~ llltıid"· Abdülvehbap Pata zade ar· aelamote çıkar! . . postasına kalkacak olan "GÜNEY-
~ ~elenmiıti. Kanapeye oturdu. ölmüı pafasına rahmet okudu: SU" vapuru yalnız bu sefere mah· 
~ 1\ tahakuından etrafa •iıaralar dn- - Allnh rahmet eylesin; nur içinde 
., N ..ı_ ı ıus almak üzere gidiıte ilaveten ~~~ yd .. 
ı...:- 8erlendiciğim, emin olun biç kul· Ondan ıefaat diledi: Alanya, Anamur ve Dörtyola da 
~ vallahi kat'iyyen mutadan de- - Cenctte desin sen şimdi. Yann ah· uğrayarak Payasa kadar &idecek, 
~ !. .. diyen Eda bile, mecburen sign· ı-ette, Sırat köprüsünü geçerken yardım- dönüşte keza ilaveten T&§Ucu ve 

t -1dı.. • cmuz ol!... Anamura uğrayacaktır. (332) 
~ IQ.._l Bey artık iti azıtmıı .. Göz •Ü· Kıaacık bir dert le yandı: 
ıw_, • -ygın bir Lekıtla, titreyen par • - Mezanndan kalk da halimizi gör. 
~ndaki sİl'arasmı uzattı: Bir ıoyıuzun yüzünden evimizin tadı 

-.;; .. ~bi virannnı yakan atcşime yan, tuzu kalmadı. Cilwili emine, Hızrr aley-
tun?. yisselarna yalvar, bizi kurtar patacığım!. 

iki penceN arasına çömeldi. Gözleri ğundan: 
EDA VEZiR ZADENiN 

lstanbul Dördüncü icra Memurlu-

, KONAGINDA ••• 

• J(. J(. 

Kırklareli Tüm Komutanhk Bir -

likleri hayvanab ihtiyacı için kapalı 
zarfla 250000 kilo arpa :llmacakbr. 

Muhammen fiyab 4 kuruş 50 san -

tim olup tutan 11250 liradır. llk te· ı 
minatı 843 lira 75 kuruıtur. Şartna •

1 
mesi her gün Tümen Sabnalma Ko

misyonunda görülehibilir. İhalesi 
2_.:şubat-937 Salı günü 15 c1 .,."r .1 

istekliler kanunun 2, 3 üncü madde· 

lerindeki vesika ve teminat makbuz

larını havi zarflarını belli gün ve sa

atten bir aaat evveline kadar Tüm 
Satmahna Komisyonuna vermeleri. 

(574) (361) 
~ .\Uahımcian bulsun, itallahım iıal
~ ı1...1erimin dibine girsin o kahbe de 
~ da çıbmaam !.. 
~ tlt.ıt peltek, ditsiz bir ağızdan çı • 
fri.. t hılan, kalan genizden, keskin kes
ti~~~ eden bir ağızla, bir Çerkes 

kariıda; biraz evvd önüne gelip içeri . Heyeti umumiyesine ehlivukuf tara
yi dinlediği kapıda ... Avucu çenesinde, fından 1000 lira kıymet takdir edilen 
baktı bakb. Gözlerini devire devire, yi- İstanbul limanının 1136 sicil aayııunda 
ne derinden bir iç daha çekti: mukayyet 17,08 ıayri aafi ve 12,00 safi 

- Ayaklan dağlanaydı da, iki kökün- tonilatoluk ve bir tekne ve bir direk sc-- --------------
den kırılaydı da, kötürüm olaydı da e • ren arma takımı ve iki ufak demiri 20 .. ------... ------~ıl 

-ftle IÖylenmiı bir mınltıydı bu ... 
~it a,~ oyab yemenili, aaçlan lunıı.Jı, 
>'ldc e t•bi yüzlü, diısizlikten alt çenesi 
~ ~ lavt'lk, aJtmıı bet yetmitlik bir 
~t'\ı ea hlta, kap&lı bir bpı önünde, yüz 
~ lhlt-arak yaka silkiyordu. Bu söz • 

'lllınldammıtı. 
~ o'\t koşturacak lmdar ıeniı, upuzun 
)~ ~'- Nihayette, bahçe 6ıtüne, ysn 
dt, \iç Pencere... Pencerelerin üttün • 
dı~tı~ armei Omıanili, albn yal -
İ~e t" C>rıaiıler. Kornişlerin altlarmda, 
~ ,.. ıtl Perdel~; dııta 1a.ni üzerlne mi-

~•çtltJ· ~~ ı, liettke kuına.şından, ipek per. ... 
b0s;:.~cı., çif141 knnatlı tam yedi kapı. 
~Ilı} 11 •afda Ye ıolda, karıılıklı; odıt 
~Ilı.,... Oçii buxlu c.mlr, lake came • 

ıı lc-.,ıian ... 

~"-da, borulan beyaza boyalı, toz 
ili •o~ feblfnde, insan boyunda bir çi
~ ~ · Sağda, solda yine albn yaldız
~ ~ kadar aynalı, ayruılarımn te • 
)~na. annei Osma:nili iki konsol ... 'PelrJ>are bir Gördez halısı; ca • "-eli l!l iki lcap11ından batlıyarak yan 
~~den a~ğıya kadar inen, yü • 
~ tçane ayaklar gömülen yol ke • ... 

r:a 
t~~lerin kafesleri kalkık; 11 • 

"'ı-.._ ~an kadar çdcilmiı. Bu -

' '--• , acfa loı mu loı. Biraz 
, .. qqıı, göz gÖ~ gönniyecek rad-

t ~. 
ı.."-~ hli, bahçede, nefti dallannı et-
~ ~ t Ç41m}ar var. Yüksek duV1ll' • 
:~ laflanlar bürümüı. Konağın 
"'-le..:-~Çesi, hamam, çamaıırlık da -
..... ~'Q(I\ .. 
. ~ ~ \lıtünıde, boylu boyunca, mi • 
le... >'larufa, f)llncurlu bir tahta hava • 

.•ı~ 
~Ui tnahall.delci evlerin brannış 
ıc-.; ~~ı, zifte boyannu§ kadar 
~ \aQ. taht.alan, . bir de minaresi 
lait&ıWt ~ ~it gözükiiyordu. ı~İde 
,, ~ bir dMmn Uıtünde, Mar -
"'tlı '~bir parça ... Gözleri ku •• 
lı~ ·~--~ayırsa a~alan ve Keti• da· 
~ loı, lir. 

köhne, kaıveUi aofada bir Ö-

vimize 1relemez olaydı kafirin kızı.. kolaç zinciri ve bir ırıat ve 10 kolaç latanbul Komutanhğı 
Oracıia bağdaı kur'Clu. Gözlerini ka- tulünde ufak demir teli ve bir su man Satan alma 

padı. Dudaktan oynamada: 
Kafirin Iazına lanetler ınl yağdm • 

yor, yoJua (bizi kurtar) diye Allahına 
mı yalvarıyor?. Her ilcisi de •• 

M~rdiven tarafından bir pıtırdı .. Yu
karı çıkan bir ayak seti. O kadar ha -
liften, o k:ıdar korkar bir yÜrüyütle ki 
belli belirsiz .. 

Lake cameki.nm sold:dtl kapısı, gı

cınhıyarak açıldı. O taraf büsbütün loş; I 
.taca karanlık da delil, göz gözü gönnez ' 
halde. 

Bir gölge belirdi; sofaya girdi ... Bu 
timdikin.in de ba!ı opal yemenili; sır -
tmda dört peşli entari; onun da terlik -
leri elinde; o da ayaldannın ucuna basa 
baaa gelmede. 

Fakat bu Zültüyar kadar yaşlı, düş
kün, bezgin defil. Daha ıenç, daha dinç. 
48, 50 lik ... 

Gözleri fıldır fıldırdı. Çokbilmiş yüz
lü, gözleri ıünneli, yanaldan dolguncn· 
na, vücudli de etticene bir kadm... Bu 
da konafm kahyakadını ... 

Gayet yavq .esle seslendi: 
- Müslüman! .. Müslüman!.. 
Zülfüyar kalfaya sesleniyor ... Müs • 

lümanın kulaklan ağır iıitiyor; gözleri 
de kapalı 

Kabyannn ihtiyar Çcrkesin yanma 
kadar geldl. Di:ı:inin d!.bine çömeldi .. 

Kakavan bnla farkında değil. Dürtü
lünce duydu; gözlerıni açb. 

Kihyanun, kaş göz oynatarak sor -
mak istedi. Kakavan, yine yÜ'z bunıttu
rarak, mahut kapıyı i,aret ederek, iki 
yanına ba§ salladı ve yalca silkti. Bir da
ha mırıldandı: 

canası ve bir su depoıu ve iki su ve Komi•yonu iUlnlar1 
mazot deposu ve bir tulumbayı ve nu-1 .. ---··--------------•ı 
marasız Alman Dovç markalı makineyi 
havi Çoroh namındaki motörlü taka da
iremizce açık arttırmaya vazedilmiş o
lup ~artnamesi ilin tarihinden itibaren 
herkes tarafından ıörUlebileceği fihi 
1.3.937 tarihine rutlıyan puarteıi eli· 
nü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde 
birinci açık arttırmaıı fle satılacaktır. 
Arttırma bedeli muhammen kıymetinin 
yüzde yctmiı betini bulduğu takdirde 
üstte bırakılması yapılacak ve aksi tak
dirde aon arttıranın taahhüdü baki kal-
mak şartile arttırma on beş gün uzatı
larak 16.3.937 tarihine rastlıyan sah gü
nü ayni saatte dairemizde yapılacak 
olan ikinci açık arttırmasında en ıo:ı 

Çatalca Mii!tahkem Mevki ıçm 

6000 kilo sabuna ihale günü talibi 

çıkmadığından pazarlıkla eksiltmesi 

22-1-937 cuma günü saat 15 de 
yapılacakbr. 

Muhammen tutan 2280 liradır. 

Şartnamesi her gün öğleden evvel 

komisyonumuzda görülebilir. istek· 

lilerin 1 71 liraW, ilk teminat malr 
buzu veya mekluplarile beraber iha· 

le günü vakti muayyeninde F mdık· ı 

lıda komutanlık sntmalma komisyo· 

nuna gelmeleri. (51) 

arttıranın üzerinde bırakılacaktır. Art---------------

tırmaya girmek için yüzde yedi buçukl••-• Dr. Ihsan Sami ---~ 
teminat akçası aluur. 

Vergi borçlan borçluya ait olmak 

üzere aatıt bedelinden çıkarılır. İpotek 

sahibi alacaklılarla diğer alikadarlann 1 

bu haklannı ve hususile faiz ve masari-

fe dair olan iddialarını nan tarihinden 

öksUrük şurubu 
Uksürük ve rıcfcs darlığı bo;tmaca 
ve lı.:ızamı" öksürüklerı için pek ıe 
5İrli il~çtır f fc eczanede ve f'CZll 

- depoları n da bulunur. _. 

itibaren 20 gün içinde evrakı müsbite· --------------

lerile dairemize bildirmeleri Iazrmdır. 

Aksi halde haklan gemi sicilli ile sabit 
olınıyanlar satı~ bedelinin paylaşmasın
dan hariç kalırlar. 

Alakadarların buna göre hareket et
meleri ve daha fazla malGmat almak isti. 
yenlerin 35/1346 dosya numarasile me
muriyctimize müracaatları ilan olunur. 

(V. No. 20374) 

Üskiidar Asl•crlik Şubesinden: 

- Allah ne zaman başoruzdan kur - --------------

1 - Şubede kayıtlı olan ve hariç !JU· 
belerde kayıtlı olup vazifeten !stanbul
da bulunan topçu ve muhabere s:nıfma 

mensup yedek yıırsubaylardan 313 i!a 1 

326 doğumlular dahil. 1 Şubat 937 de 
Topçu ve Muhabere kıtaatına iltihak et
mek üzere ıevkedileceklorind m muame
lelerini yaptırmak için 24 ve 25/2 Ka. 
937 günleri Üsküdar Askerlik şubesine 
müracaat etmeleri. 

taracak bilmem. .. Hala zıbannada iıte! •. 
Fıldır fıldır gözlü L:ihyanım, ağzını 

kakavanın kulağına soktu: 

- Bu~ da tutarağı tuttu mu? 
Kalfa, kaş kaldırdı. Bir daha mml -

dandı: 

- Bu gece de hiç uyumeldılar; sabahı 
o:.bahladıla.r. Ben de iki kirpiğimi ka -
vuştunnadım. K.altdc kocaaını yedi, bi
tirdi. 

(Arr.ası var) 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN REKnl 

Dahiliye Müt~ha .. ısı 

Pazardan bqka gUnlerdc öğleden sonra 
saat (2,tJ tan 6 ya) kadar İltanbulda Divan 
yolunda (104) numaralı huausl kablnealnd'! 
ha.statarmı kabul eder. Salı, cumıırtesl gün 
Jerl sabah "9,IS-12" auUeri hakiki fukaraya 
mahswıtur. Muayenehane ve ev telefon: 
22398. Kışlık telefon: 210H. 

2 - Bu sınıflara mensup olup da bi
rinci maddede yazılı doğumlulardan 

gümrük muhafaza tC§ki1lerinin kıtala· 

nnda üniformalı olarak ~alışanlarla ha
riciye memurlarından olup da memlc· 
ket hududu dışındakiler ve tahsil ticaret 
ve sair maksatlarile yabancı e11erde bu
lunanlar ve memleket i~inde serbest ça
lışanlarla stajini bitirip de terhia edil
miş olanlardan iki seneyi geçmemiş o

lanlar bu davete gelmiyeccklerdir. 

Maltepe askeri lisesinde eskiye 

ayrılan 51'1 çift dahili ve 785 çift 

harici fotin ile 75 çift erat kundurası 

21-1-1!>37 Perşembe günü saat 
14 de To!'iuned~ caLınalma Komis -

ycnunda p~arhkla s:ıtılacaktır. 

Tahm!n bedeli 167 lira 13 lamış

tur. Tcminab 25 lirn 7 kuruştur. Fo
linlcr lfo:::d:! söıi' .ebför. ls~ekli'crin 
ih:ıb s:ıntindc kom· oy en da bulun.-na· 

l:ın. (305) (329) 
... 

Dcftercl:ırda bir nu.":laralı D!Hm • 
evinde mevcut 4G4~3 buçuk metre 

muh::e.'f ~erit, 18 k ilo 450 gram mer

:;e:rize ipli~i, 450 metre k::.·•tı:ın, 

12050[) adet tahta d :iğme 250 kilo 

muhtelif ecnebi düğme 301793 ndet 
kap:ool 21-1-1937 Perşembe gü -
nü saat 14.30 da Tophanede Sabn
alına komisyonund!.\ pazarlıkh Gtıb -

laca!drr. 1-fo;Jsinin tnhmin bccfoli G58 
liradır. İlk teminab 50 liradır. İşbu 
cşyalann nüm unesi r~omisyonda ve 

Dcfterd:ırd:ı Dikimevinde "örü!,.bi • 
lir. isteklilerin bel i s::ıatte Komisyo· 

na zel'Deleri. (393) (330) 
• * * 

lstanbul Deniz Yollama Mi' ':ir -

lüğü e:nr~de buli.!Ilan 20 ro. lu 

motörün m~nc aks:.unmm tnmirab 

2-2- 937 Snlı ciinii saat 15,3~ da 
T ophane=l~ Satmnbnn Komisycnun

da açık e'~siltmesi ya,ıiacaktır. Ke • 

şif bedeli 635 lirnchr. llk tcninab 

47 lira 62 ku..ı-uştur. Ş:lrlname ve ke~
fi komisyonda Görülebilir. lsteklile • 

rin kanuni vcsikalariJe beraber belli 
saatte komisyona ı;elıneleri. "299" 

(234) 

İstanbul Deniz Y c llama Müdür -

lüğü emrinde buJunnn 20 No. Ju mo
törün tel;ne tamiratı 2-2-937 Sa· 
h günü saat 15 de T opbanede Sa • 
tınalma Komisyonunda açık ekıı.lt • 

mesi yapılacaktır. Keşif bedeli 1624 

lira beş kUl'U§tur. 1Ik teminab 121 
lira 80 kuru~tur. Şarbıame ve l·eıfi 
komisyonda görülebilir. lstekl' .erin 

belli saatte komisyona gelmeleri. 
(300) (235) 

* :;. "' 
Kuleli Askeri Linesi için 2400 a-

det firenlt gömleği şartnamesinde 
clcği~i!tlik yapıldığmd:ın açık eksilt· 

mesi 4-2-937 per:embe günü sa

at 14,30 da T ophancde Sabnalma 

Komisyonunda ynpılccakbr. Tahmin 

bedeli 3600 liradır. ilk teminab 270 
liradır. Ş:ırlnrunc ve nümunesi I,. o -

misyond görü!ebilir. lstc!dilerin bel· 

li saatte komisyona gelmeleri. ( 302) 
(236) 

* • * 
Maltepe iskelesinden piyade atış 

okuluna 27850 kilo erzak ve yem 
naklettiri'eccğinden n;ıldiyesinin pa

zarlığı 22-1-937 Cuma günii sa

at 14,30 da Tophanede Sabnnlma 
Komisyonunda yapılacaktır. (hale 

günü nali:bdilmek şartile istekl;lerin 

belli saatte komisyona gelmeleri. 
(307) (359) 

nc,·o~lu Üı·iirıcii Sul.'ı 11 ulcuk . "' ,.. 
Halıimli(:inden: 

N. Şor ve A. Gesaryan ~irketi vekili 
avukat S. Lazaroğlu tarafından Şi~lide 

HaJaskar Gazi caddesinde 245/ 5- nu 
maralı dükkanda Nahit Kipman nkyhi
ne açılan 22 lira 21 kuruş alacak dava
sından dolayı berai tebliğ gönt:,rilen 
davetiyede dükkanını satarak lıir ı:emti 

meshule g:ttiği cihetle tebligat y.lpıb

madığı mi.ihaşirin şerhinden anlaşılmı~ 

olmakla davacının isteğiyle ve 20 giin 
fasıla ile il5nen tebligat icrasına karar 
verilmiş ve muhakemesi 10.2.937 saat 
ona b•rakılrruş olduğundan işbu gün 
mahkemeye gelmediği ve bir vekil gön
dennediği takdirde gıyabında muhake
meye bakılacağı davetiye tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilan olunur. 

.(V. No. 20382) 

J 



-

!Tenvieat eeçehsi No.10 
Bozulan gözler düzelmez

ler. Bundan dolayı gözleri 

Osram IOOJ nin güzel ziyas 

ile muhafaza etn-ıek laz11n 

dır. Osra1n li!JI nin ayduılzğ, 

ucuzdur ve az sarfiyatı Vat 

ampulleri ucuz aydınlık temin ederler. 

. ' 

Devlet Demiryolları ve Limanları · işletme 

. ·c Umum idaresi ilô.nları 

Muhammen bedeli 81000 lira olan 60000 adet çam travers 28-1 
-937 Perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu İşe girmek istiyenlerin 5300 liralık muvakkat teminat ile kanu -
nun tayin ettiği vesikalan, Resmi Gazetenin 7-5-1936 gün 3297 No. lı 

nüshasında intişar etmiş olan talimat name dairesinde alınmış vesika ve 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri la -
zımdır. 

• 

Be§ilı:ta§ İcra 11.Jemıırluğundım: 
Bir borçtan dolayı tahtı hacze alınıp 

par aya çevrilmesine karar verilen ve 
halen bir karoserile noksanlan bulunan 
bir motörden ibaret kalan Doç markalı 
otomobilin 23.1.937 cumartesi günü sa
at 10 dan 12 ye kadar Beşiktaşta Şair 
Nedim caddesinde 76 numaralı enkaz
cı Mehmedin deposunda açık artırma 

suretile satılacağından talip olanlann 
muayyen gün ve saatte satış mahallin
de hazır bulunacak memuruna müraca-
atları ilan olunur. 

(V. No. 20385) 

Abone şartları 
YıU.k 6 aylık 3 aylık Aylık 

Memlckctimiıde 7SO 420 23S 110 
Yabancı yerlere 1350 725 400 l .SO 

~oa~ Birliğine 1 1800 9SO SOO 180 
gırmıycn yerlere I 

Ti.ırkıycnin her poşta merkezinde KURUN'e 
abone yazılır. 

Telefon 
Şartnameler beheri 405 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpata 1 

Eskişehir ve lzmir veznelerinde satılmaktadır. (148) 
İdare: 24370 
:Yazı işleri: 21413 

Posta kutuau: 45 

r ·mi Fe1sefe -1 
Dün \'e \ arın K.itapbnndandır 1 

Fiyatı 40 kuru ştur 

DOKTOR 

Hüseyin Usman 

Sabık Haseki hastahanesi dahiliye 
l --' ı mütehassısı. Laleli, Lütuf, apartımaru 

T el~raf adresi: KURUN bt.onbul 

a:.ı~ıldığı yer: lstanbul Ankara Cadd~i 

V AKIT Y wdu. 
Sahihi: ASIM US 

Ne~Tiyat direktörü : Refik A. SevcnaiJ 

1 ' ljt;ı=: ,,.,,...~'!"rr!~Sll-------~ 

sözü boş değildir. 

K ta zara 
bu sözü teyid eden yurd topraklarını 

biricik imal kaynağıdır. 

K uvvetle tu ulur. 

Yılbaşı piyangosunda 
kazanamıyanlara 

MÜJDE 

HEM Sil 
HEM BİZ 

1 , 

SEVIMECEGIZ 

Sabş yeri Piyango bayilerile Yeni Postahane karşısında ErzuruJ1l 
nmdaki Cemiyetin ilan işleri bürosudur. (107) 

Jandarma Genel Komutanlığı Anka 
1 Satınalma Komisyonundan: 

Bir tanesine Dokuz lira değer biçilen Sekiz yüz battaniye 1/ 2 
Pazartesi saat "14" te kapalı zarf usulile eksiltmeye konulacakbr. Şar 
mesi parasız komisyondan alınabilecek olan Battaniye eksiltmesine girlll 
i~teyenlerin beş yüz krrk liralık temin at Sandık makbuz veya Banka p:ıe 
' uplarile şartnamede yazılı belgeler içinde bulunacak teklif mektupla• 
belli günü saat on üçe kadar komisyona vermi olmalan. 58) 207). 


