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Saraq mufbağı icin 

16,5 milyon kilo 
odun lazım Yazan: 

Behçet Kemal Çağlar Yazan: 

(Ya..""ıSı ~ üncü sayı/ada) 
Osman Şevki Ulud 2ğ 

(Ya.."1Sı 4 üncü sayı/ada) 
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atay zaferini sevinçle.kut oluyoruz! 

Miting tertip ve idare heyeti, Hatay zaferini kutlulamak için bugün saat 14,30 da 
Beyazıtta yapı 'acak mitinge vatansever lstanbul halkını davet eder 

.. 

Milli Hatay Mitingi Tertip ve 
idare heyetinden; 

Mini Hatay zaferini kutlamak 
için sayın 1 stanbul hallcını Be
yazıt Cumhuriyet meydanına bu. 
giin 14 buçukta davet eden heye
timiz, ootanuroer lııalkımızın bu 
büyük sevinci k"'Utlarken milli ve
kar ve sükUnunu elden bıra.7.,-ma
yacağına ve herhangi bir lüzum.. 
suz coşgunlıcğa kapı~maycıcağına 
kani olmakla beraber, bu büyilk 
hareketin intizam ve ciddiyetini 
ihltile tevessül edecekler hakkın
da kanuni muamelelere tevcsslll 
edilmek üzere Hük-ümet nezdin
<k teşebbüste b11lunmağa muztar 
kalacağımızı da ~mdiden bfldir
meyi vazife Myanz. 

~~'1e idaresı7e bize Hatay muvalfakiyetini de 7-.-aMndırmış olan Büyük kurlancımız Atatürk, B~bakıa.nmıız ismet /n{Snii oo Hai<f!fm kıa.ragfüılerin-
Hataqlıların 1 ürk mat
buatına teşekkürleri 

hııç11~tay zaferi bugün saat on dört( 
'ıl'lda hü :n.~Yazıtta Cumhuriyet meyda
tır. Yük tezahüratla lrutlulanacak-

l.>" 
\ k:~d de Yazdığımız gibi toplantıya 
L an " 1• w 
'Qlında ,.e ınecektir. Beyoglu mınta-
' ille Oturan halk saat on üçte Tak

ı.Zdanında toplanacaklar. önlerin-'---..,11- . " .... n ~ ....... o- ~ı,,,. Bt'~:;ı. ıut 

~ .rna gideceklerdir. 
cı kol Radıköyilnde teşekkUl ede-

de Taksimde yap?lmı§ olan mitingden bir görünüş ' . 
cek, halk vapurlarla köprüye çıkacaklar} 
dır. Bu kolun önünde Üsküdar Halkevi
nin bandosu bulunacaktır. 

üçiincü kol saat on üçte Fatı'h par
kında toplanacak, saat on dörtte yol~ 
çıkarak Beyazıda geleceklerdir. 

men, Tıp fal<ültesinden bay Mustafa Öz f 
türk, edebiyat talebesinden bay Baha
dır, doktor bay Salim Ahmet birer nu
tuk söyliyeceklerdir. 

rumu, Esnaf cemiyetleri namına birer 
mümessil Taksim abidesine giderek çe
lenk koyacaklardır. 

Kadıköy, Üsküdar ve Boğaziçine gi
decek halk vapurlara bindikten sonra 
vapurlar Dolmabahçe sarayı önüne ka
dar giderek duracaklardır. 

Ankara, 30 {A.A.) - Hatay mU. 
messiler heyeti imzasiyle Ba.Sm Genel 
direktörlüğüne Anktakyadan aşağıda.
ki 30 sonkanun tarihli telgraf gelmiş
tir: 

Meydanda ilk olarak Eminönil Halk
evi başkanı bay Agah Srrn Levend söz 
...X7u~,.,_. bun!dıın sonra Univeraitc 
doçentlerinden bay Yavuz, bayan İffet 
Halim, Hataylı bay Faik Ahmet Türk-

Beyazıt meydanının muhtelif yerleri
ne hoparlörler konmuştur, Nutuklar 
söylendikten sonra halk Sultanahmet 
meydanına ~idecek ve orada dağılacak
laı!dır. 

Miting idare heyeti, Univer~ite, Par· 
ti, Belediye, Halkevleri, Baro, Spor ku-

Troçki'nhı oğlu 

Moskovada verilen 
idam hükümleri 

1 roçkinın oğlu sorguqa 
cekildı 

a ımız: 

Yazan. Refik Ahmet Sevengil 

Pek yakında 

Vapurlarda bulunacak halk bura
da Reisicumhurumı.ızu, selamlayarak 
candan bağlılıklarını bildireceklerdir. 

Annvatan matbuatmm Hatay da. 
vasmı müdafaada gösterdiği asil var
lık kalplerimir.de ebedi minnetlerle ya.. 
şıyacaktır. Kurtuluş sevinçleri içinde 
çalkanınakta olan Hataylılardan son. 
suz saygı , ve seH\mlar. 

Hiılerin nutku 
ALMANYA 

harpten mesul değildir 
Almanyanın bu beyannamenin altına 

koyduğu. imzasını geri alıyorum 

Amerikada 
feyezan 

Halk şehirlari 
boşaltıyor 

Nevyork, 30 (A.A.) - Paducahtxy 
şehri suların tehdidi altındadır. 25000 
kişiyi bulan ahalisi §ehri terketmeğe 
davet edilmişlerdir. 

Sekiz bin kişi daha şimdiden evle
rinde mahsur kalmışlardır. 

(Ya.."'lSı ! inci sayı/ada) 

Ohi-0 nehri k"'lyısuıda bir şehiı' 

Memphis'de nehrin sulan şehri ıs.. 

tila etmek üzeredir. Tehdit altında k~ 
lan halk kaçmıştır. 

Louisville'de 54.000 kişi şehri tahli-

(Lütfen,, sayfayı çeviriniz) 



u 
ALM NYA· 

har ten mesul değild · r 
bu be_qannamenin altına Alman yanın 

koyduğu imzasını geri alıyorum 
Derlin, 30 (A.A.) - D. Bitler bu

gUn Ra};ştag huzurunda nasyonal 
sosyalist inkilabmın dördüncü yıl dö. 
nümü münasebetile bir nutuk söyle. 
miştir. 

Hitler; inkilAbın prensiplerini, bu
nun inkişafını, geçen dört sene için. 
deki mühim değişiklikleri anlattıktan 
sonra nutkuna şöyle devam etmiştir: 

giye rağmen zorla kendisinden kopa. 
rılmış blr bcrnnnamenin, bilhassa Al
manyanm harpten mcsul olduğunu 
mutazammın olan ·beyannamenin al. 
tına konulmuş olan imzasını geri alı. 
yorum.,, 
BiR MiLLETiN ŞEREFi MVZA. 

KERELERLE GERi ALINMAZ 
Başvekil, sözlerine şu suretle de. 

vam etmiştir: , 
''Milletimizin göze görünen ifadesi 

mecburi askerlik hizmetinin yeniden 
ihdnsı olan, şeref ve Juıysiyetiniıı la. 
deten tesisi, yeni bir hava ordusu vü
cüde getirilmesi, yeniden harp do. 
nanması inşası, Ren eyuletinin as. 
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§i atbuata i tifatıi 
= Ba§vekil lamct lnlhıü.'ıMı K'1... ~ 
::ı = N mutayda I/atay zaferimize dair 6 
~ nutkımu .'töy'lerkıen TU.rk gazete- G 
§ lerinden sitayişk4r cümleler1'1 l 
~ baMattikkrin\ ~tık; Ba§· § 
f vekili?nizin Türk matbuatmı pek~ 
§. mütehassis bıra7:an bu gü.:::el söz.§ 
İ 1.eri aynan §Öyledir: ~ 
~ "Herşeydcn evvel Türk gazc- g 
g telerine bütün Hatay davasında~ 
~ takip ettikleri iyi hattı hareket- g 
~ ten dolayı tef.ekkür etmek iste .. ~ 
% rim. !yi hattı hareket: Türk da- ~ 
§ vasmı, vazifeleri olarak, gerek% 
50

erd 1 = E ıç e ve gerek mern ckct dışın- ğ 
~ da iyi anlatmak için ciddi gayret~ 
::. sarfetmi§lerdir. = 
::: Bunun kndar memnun ve mu.~ 
~ teııckkir kaldığım cihet, Tilr t ga-e 
f zetelcrinin mUna.sebette .bulun-
E duğumuz harici aleme çn.tmn. 
H m.ak için cebri nefs etmeleridir, 

' bilhassa Amp r.ıenıini incitme-= 
E mek için ha.kiki bir dikkat gös-= 
ı:; termeleridir.,, f 
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''Alman milletine, diğer memleket. 
lcrin çekmekte oldukları inhilal A.. 
mili temayüllere karşı hakikaten işi
tilmemiş bir,şekilde muafiyet kazan. 
dınlnuştır. Dahili hayattaki emniyet, 
harice doğru da bir teminat ile bera. 
ber olmak gerektir ve nasyonal sos
yalist harel:retl, şimdiye kadar vücu. 
de getirmiş olduğu eserler meyanın. 
ila en büyük mucizeleri bu sahada 
tahakkuk ettirmiştir. 

kerlerlmiz tarafından işgali, hnyatı- --------------------

mın en çetin ve en cUretkArane işi OSkOVada Verilen 
olmuştur. Büyük harbin eski bir ns. 

Bundan dört sene enel, Başvekl. 
let vazifesi ve milletin idaresile mü
kellef kılındığım zaman 15 sene müd. 
det diğer bütün milletler arasında 

adeta bir cüzzamlt ,·aziyetinde yaşa. 
mağa mecbur edilmiş o1an bir millete 
serefini iade etmek vazifesini deruh
te etmiş oluyordum. Alman milleti. 
nin vehbi olan intiwmı, bana onun 
ordusunu yeni baştan yaratmak için 
zaruri olan unsuru bahşetmiş ve zin. 
cirlerimizi kırmak imkanını vermiş

tir. Bize ağırlık vermekte olan bu 
boyunduruğun bir millete asla sürül. 
mcrniş olan en korkunç bir namus le. 
kesi olduğunu hissettik. 

ALMANYA HARPTEN MESUL 
DEGILDIR 

Bugün bu projeyi ikmal ederek 
nş.'1 · ıdnki bcynmıt ile iktifa edebili
rir.1: 

keri olan bana miletimize şerefini ve idam hüküm e i 
adaletini iade için muvaffakıyetle 
mücadele etmek imkanını bahşeden 
Cenabı hakkın bu inayetine burndıı 
kemali tevazü ile hamdedcrim. Bu 
gaye)i elde etmel için zaruri olan bü. 
tün tedbirler, mn.nttees:;üf bir takım 
müzakerelerle değil, bu müzakere· 
lerde müstakil olarak ittihaz edilmiş. 
tir. Çünkü bir milletin şerefi müza. 
kere meyzuu teşkil edemez. Bu şeref 
istirdnd edilmek lfızımdır. mr mil
letin fcrcf i müzakerelerle geri alma. 
maz, sadece geri alınır. 

Şimdi hu beyanahrna birşey nave 
etmek istiyorum: 

Söyliyeceğim şudur ki, mevhum 
sürprizler devre.si geçmiştir. Alman. 
ya, dığer devletlere hukulı:an müsavi 
bir devlet olmak sıfatile ,.e Avrupa
dnld yazif esini tamnrnile .Jlllidrik ol. 
duğu halde bizi ,.e diğer milletleri 
meşgul etmekte olan meselelerin hal. 
li için halisane mesai birliğinde bu
lunmağa amadedir.,, 

EDENiN SÖZLERiNE CEVAP 

(Ustyanı, l incide,) 
Strllov eckfz sene hapis ceza.sına çar. 
pılmı3la.rdır. 

Moskova, 30 (A.A.) - Tass ajansı 
bildiriyor: 

"Müvnzi Merkez,, dnvası neticesinde 
verilen hükümde bilhassa deniliyor 
ki: 

"1933 senesinde halle düşmanı Troç 
ki tarafından verilen talipıat üzerine 
Moskovada Sovyct düşmanı bir Troç
klstlcr merkc7l kurulmuştur. Bu mer
kezin gayesi Sovyet idaresini yıkmak, 
Sovyetlcr Birliğinde casusluk, kundak 
çılık ve tedhiş hareketleri yaparak ka. 
pitalizmi ihya etmek, Sovyetler Birli
ğinin iktisadi ve askeri kuvvetini bal
't4lama.k ye, memleket.e Jmrşı nsltcri bir 
taa.rrw: hn.zırlamo.lrtn. Du iaI b~w·· 
ma.k iç'iiı 'Radek ve Sol~olnikov vnsıtn
sile Troçki Almanya ve Japonya ile 
mlizı:ıkcrcyc girişti. 

H'tlkUm, alakadarlarla Trocki ara
sında. yapılan pl§.nda.n bahsettikten 
sonra maznunların itiraflarını kaydet. 
mekte ve bunlarm Sovyetler aleyh·
deki hareketlerini. ecnebi devletle · 
yaptıkları temasları ve irtikAp ettiklc-I 
rl kundnkçtlıkları hatırlatmaktadır. 

ış 

soıra ya 
Romanya Hariciye Nazın Ankaraga gelec::. 

Atinaya Dr. Rüştü Arasla birtikte gide 
Cenevre heyetimize dahil Hariciye! 

Vekaleti genel sekreteri Numan Menc
rnencioğlunun b-.ıgünlerde ehrimize 
dönmesi beklenmektedir. 

Şubatın Uçünde İtalyan Hariciye na· 
zın Kont Çiano ile buluşmak Uzere İs
viçrede İtalyanın Milano şehrine gide
cek olan Hariciye vekilimiz Tevfik Rll§· 
tU Arcs, bu ı:ıUl!kattan onra Balkan 
konseyi toplantısına igtirak etmek Uze
re Atinaya gitmeden evvel §ehrimize 
gelecek ve sonra Ankaraya gidecektir. 

Atinada. toplanacak olart Balkan pak
tı konseyine :Romanya namına iştirak 

edecek olan Romanya Hariciye naıun 

Antoneıkonun, evvel Ankarayı gelme· 
si mukarrerdi. Romanya Hariciye nazı-
nrun önlimUzdclri ayın ikinci haftasının 
ba langıcııJ:la memleketimize gelmesi 
beklenmektedir. 

ICcndili Ankarada BaıvekilimU; h· 
met lnt>nü tarafından kabul edilecek v 
ğlcbi ihtimal Hariciye vckilimu doktot 

Araaltl birlikte Atlnaya gidecektir. 

Atinııda ıubatın on be inde toplana
cak olcın D tkan paktı koneeylnltı bu 
de!aki miliıakcrelerirte pek ehemmiyet 

verilmektedir. İtalya ile İngiltere ara
sında yapılmış olan Akdeniz anlaıması 
ve İtalya tarafından Türkiye, Yunanis
tan ve Yugoslavyaya verilmiş olan te
minat, bu defaki konsey toplantı11nın 

mevzuunu teıkil edeceği gibi, aync:ı, 

Balkanlar arası kültür ve ekonomi inki
§afım daha fazla temin etmek yolunda 
konuşmalar yapılacaktır. 

Geçenlerde Yugoslavya ile Bulgaris
tan arasında akdedilmiş olan ''ebedi 
dostluk,, muahedesi hakkında, Balkan 
lLtlCcıJu tlcvlc.tloriıılıı ayn ayrı fikırıerı 
sorulmuş ve muvafakat reyleri evvelce 
alınmış olduğu cihetle, bu çe§it muahe
delerin Bulgaristanla diğer Balkan mem 
lekctleri aresında tekran gibi mesele
ler, konseyin müzakere mcv.ı:ulanndan 
biri olabilir. 

Şubatın on beşinde yapılacak olan 
Balkan ittifakı konsey toplantısının 

ikinci bir ehemmiyeti de, Balkan ittifa· 
kı kuruluşunun dördüncü senei devriye-

sinin Atinada tesit edilmek uıert 
tıdır. 

Balkan ittifakı 1934 sene&~ 
ayındn At:nadı:ı imzalanmıştı· 

51 
yine A tin~da konsey toplanın•~ 
yısile, ittifakın dördüncü yaşı 
nacak ve konsey topıanınıısıtı' 

0 
Yunanistan kralı Sa Majeste J ~ 
cak ve bu milnasebetle bir ııııtıl 
yccektir. 

Atina toplantısında Türkl1' 
Hariciye vekilimiz RUıtU Ar•• 
yn nnnunn Hariciye n:ııırı ltJS 
dan ba§kn Yugoslavya namın' 
Stoyadinoviç ve Yunıınistali 
Da vekil general Mctakds 
tıt. __ _.. .................... ...,....;,~----~~ 

ad itte muh 
be yeniden kıSI 

Madrit, 30 (A.A.) - 20 ~ 
rl Ma.clrit cephesindeki ın~. 
yük bir §lddet göstcrmckl ~ 
fo.nllyeti son derecede artıtı1~P 
luklar tevali etmektedir. ?Jit 
do durmadan ateş teati etllleıct 

Atinadaki serginıiZJ 
yük bir aldka uyafl 

1 

••• A tinn, 30 (il ususi) - Bur -
nases edebi cemiyeti salonln;, 
lan 'l'ürk resim ve kitap sc ~ 
lcsilc M::.arif Vefili Saffet}. ,ı 
cemiyetin reisi Ka,·adi:ı-5 a.rııS~ 
raretli telgraflar tea tı e~ılıJ1~ 

Yunan !!:lzetelPri serı:ıdJJll': 
dilen eserleri alkışl:ımaldA i' 
zcteler bilhassa Tlirklerin o~, 
ye mahsus ruhant şe!dllcr ~ 
manlı idaresine karşı yapt•j~ 
ramanane sava~larm nctic 
idareden kurtularak milli ddlô' 
nı nlsbeten pek az bir za~&JI ~ 
sap ettiklerini tebarüz ettırll' 
bugünkü serginin Türk teri~~ 
sahalardaki terakkisinin ç~11 
bir miyarı olduğunu yaınııt ı; 

En·ela, Almanyanın hukuk mü. 
savatıru yeniden tesisi, münhasıran 

Almanyayı alakadar eden bir mesele 
f dl. Hiç ldmseden hiç birşcy almadık 
ve hiç bir millet bizim yüzümüzden 
zarara girmedi. Saniyen, Almanya. 
nın hukuk müsavatmın yeniden tesisi 
çerçevesi içinde Alman şimendiferlc
rinln ~imdiki statütlerini değiştirece. 
ğtm. Keza Rayştnğm da statütlerini 
11eğlştirerek bunlarınkayıt ve artsız 

:Alman de,·Ietinin nezaret ve mürnka
bes i altına ,·azedeceğirn. 

Führer, bundan sonra D. Edenin 
geçenlerde söylemi~ olduğu nutuktan 
bahseylcmi3tir. B.Hitler. evvela AL 
manynnın münf erid kalmak niyetinde 
olduğu şeklindeki tec...o;süf e şayan id. 
cliadan bahseylemiştir. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Bu gazeteler, iki millet ııt )1 

dostluk bağl~rrının maned 11 tı' 
daha ziyade derinleşmesi jçf~ıı 
gfnfn parlak neticeler verıne 
tunu da lluve etmektedirler· 

Salisen, bu suretle bizim hukuk 
müsavatımızı ihlal etmiş ve Alman. 
yanın kadrini, haysiyetini tenzil ey
Jemfş ve onu ikinci sınıf bir millet 
haline okmuş olan Versay muahede. 
namesinin tabH olarak feshedilmiş o. 
Jacnl:rını beyan ederim. 

Rnblan; zalf bir htikOmet tarafın
.dan her tUrlU hukuk ve her türlU bil. 

~ ye etmek mecburiyetinde kalmıetır. 
Nevyork, 30 (A.A.) - Yüz bin klei 

bUtiln gün Missisipsl'nin su bentlerini 
takviyeye çah~aktadır. Ohio nehri 
sularının en yUksck noktası elmdi bu 
nehirle Misslsipsi nehrinin birleştiği 

noktanın 80 kilometre yal::mındadır. 

Bu sel sUratle ilerlemektedir. Yeni yoğ 
murla.r daha az §iddetli olduğundan 

Mtssislpsl ovasının f elflketten kurtu
lacaği sanılmı:ı.ktadır. 

Lizbon, 30 (A.A.) - Şiddetli bir 
fırtına sahillerde hUkilm sürmektedir. 
Jacolns ismindeki Felemenk vapuru 
Berlengas adalnn açığında batmış ve 
23 kişi boğulmuştur. Ancornda daJgn. 
la.r mendereğin kırk metre uzµnluğun
da bir kısmını tahrip etmi~lerdir. 

Heixoes limanında 34 gemi ve sai
re batmıştır. Deniz mendcreğin elli 
metre uzunluğunda bir kısmını tahrip 
etmiştir. Bir kaç vapur müı kül bir va
ziyettedir. 

Londra, 30 (A.A.) - Bir müddet
tcnberl İngiltere ~!mal sahillerinde hU. 
kfun sil ren f ırtınn bugün şiddet kes
betmiştlr. Bir çok gemi hasara uşrn
mış bir şekilde limana aYdet etmiştir. 
Şimal sahillerinde scyrisefcr inkıtaa 

uiramıştır ~ 

Hatip demiştir ki: 
"En·elfı, Il. Edene katiyen münfe

rid kalmak niyetinde olmadığımız ve 
kendimizi münferid hissetmemekte 
bulunduğumuz hakkında teminat ver. 
mek isterim. Bir takım itilfıfnameler 
akdetmek suretile mevcut gerginlik. 
leri izale ettik ve bu suretle Avrupa 
vaziyetinin mühim surette salfıha maz 
har olmasına ynrdım eyledik. Bu fi. 
kirler silsilesi dahilinde sizlere şunu 
hatırlatırım ki, ~histnn ile akdetmiş 
olduğumuz itilBf, her iki memlekete 
de faydnlar temin etmiştir. Bu ha. 
histe Avusturya ile yapmış olduğu. 
muz itilftfı, Jtalyn ile olan fevkaHl
de samimi münasebetlerimizi, Maca. 
ristan, Yugoslavya, Bulgaristan, Yu. 
nanistan, Ispnnya llfıh. dostane mU
nasebctlerimizi ve nihayet Avrupa 
harbindeki diğ r devletlerle mevcut, 
olnn gene bu derecede dostane müna. 
sebetlerlmlzl de hatırlatırım. 

Beynelmilel komünizme karşı mü. 
cndelede bulunmak üzere Almanya 
ile Japonya. arasında akdedilmiş olan 
itilrtf, .Almanyanın münferid kalmak 
niyetinde olmadığını Ye lcendisini 
münzevi hissetmemekte bulunduğunu 
parlak bir surette i.sbat etmiştir. 

Alenen ve resmen tekrar ederim 
ki, Almanyn, mütemadiyen kendisi 
ile mcselfı Fransa arasında meHudi· 
yeti muhnyyel bir ihtilaf bulunmadı. 
ğı hakkında teminat vermiştir. AL 
man hükfımetl Belçika ve Felemen
ke bu de\'lctler arazi~inin bitaraf ve 
tecavüzden masun tanımağa amade 
olduğu hakkında da teminat Yermiş 
ve bu memleketlerin tamamiyet ve 
bitnrafhklannı zıman altına almak 
teklifinde bulunmuştur. 

İktisadi sahada Alman milleti 
komşularile daha faal bir surete em. 

tia mübadelesinde bulunmak için gay. 
ret sarf etmektedir. 

Baıvekil hUHlsaten ldemiıtir ki: 
Harici ticaretimizde husule gelen 

her nevi tezayüt beni memnun eder. Bu
nunla beraber siyasi vaziyeti henüz te
nevvür etmemi§ olduğundan Alman 
milletine bakasını zaman altına alabile
cek olan şeyleri tedarik etmekten hali 
kalmayacağım. 

Diğer devletler ihtimal bolşevik en
feksiyonunun kurb:ını olmaktadırlar. 

Ben, bu fikrin sadece esassız bir mu
hayyclenin mahsulü addedilmesine mu
halefet edeceğim. 

İspanyadaki ihtiHH teşkilatının bir 
neticesi olarak ord~a yaşamakta olan 
on beş bin Almanın bu memleketten 
kapı dışarı edilmekte oldukları bir sı

rada İngiliz nazm bize nazari hayat ih
timalleri göstermiştir. M. Edene göre 
bolşevizm, ihtimal merkezi Moskovada 
olan bir şeydir. Fakat bizim için bolşe
vizm bir vebadır ve ona karşı Almanya 
da hatta kanlı bile olsa bir mücadele 
açmak mecburiyetindeyiz. 
MOSTEMLEKE ISTECIMIZ DALMA 

YENiLENECEKTiR 

Alman milleti, vaktile hiç kimseyi 
hiçbir şeyden mahrum etmeksizin ken
disi için bir müstemleke imparatorluğu 
vücuda getirmiş idi. Bunu yaparken hiç 
bir muahedeyi de ihHil eylemiş değildi. 
Bu müstemleke imparatorluğu elimiz
den nlınmı§tır. Bu tedbiri muhik gös
termek için bugün ı ri sürülen sebep-. 
ler hiç de mukni değildir. 

Nüfusu kesif olan milletimizin mUs
temle1:ata dair olan mütalibatr. müte
madiyen tecdit edilecektir. Ve bu lda 
gayet tabiidir. 

· Führer, bundan sonra hakiki bir sulh 
tesis etmek çareleri hakkrnda mütalea· 
smı serdetmiş ve şunlan ileri sUrmU§-

tür: 
1 - Bütün milletlerde dahili intizam 

ve istikrar, 
2 - Hayati zaruretlere mlitekabil 

riayet, 
3 - Milletler cemiyetinin tekamül 

kaidesine tabi bir organ haline getiril
mesi, 

4 - Hukukta mutlak mUsavat, 
5 - Teılihat meseleıinin umumi bir 

çerçeve içinde halledilmesi, 
6 - Gayri mesul teıekküller, beynel

milel askeri kuvvetler vilcuda ectiren
lcrin ve beynelmilel efkArı umumlyeyi 
zehirliyenlerin tenkili. 

FUhrer, nihayet hudutları ırkt hu
ldutlar mahiyetinde olmayan devletler 
arasındaki gerginliği ortadan kaldırmak 
için milli ekalliyetlere kartı nilf etkara
ne hareket edilmeıini ehemmiyetle işa
ret eylemiştir. 

M. Hitler, Almanyanın bUyUk tehir
lerinden b::ızrlanna ait metodik topoğ
ra!ilerinin yeniden tensik edileceğini 
söylemiştir. Bilhaasa Berlin bu itibarla 
Almanyanın hakiki payitahtı olacaktır. 
Berlinde mebani için bir umumt mUfet
tiş tayin olunacaktır. Berlin Nasyonal -
Sosyalist hareketinin payitahtı olan 
Milnih, kongreler ıehri olan Nurenberg 
şehirlerinin çehrelerini değiştirecek o
lan bu inşaat yirmi sene devam edecek
tir. Hamburg da bu şekilde deği§tirite
cektir. İstikbalde yapacağımız bir vazi
fe daha vardır ki o da bir kanunu esaai
le milletimizin hakiki hayatını ve devlet 1 
dahilinde inkişafı şeklini tesbit etmek
tedir .. 

Führer, netice olarak şöyle demiştir: 
Kadiri mutlak olan Cenabıhakkın bu 

muazzam işleri sulh içinde başarabil

memiz için bize sulh bahıetmesini niyaz 
dderir. 

ispanya işinde Roffl~ 
Berlinin yeni siY"~ 

U.~fY Londura 30 (A.A) -Tn ~ 
dahale komitesinin toplantıS ~ 
yan ve Alnınn murahhasllJ.11

1 
./' 

hareketlerini l::o.radan kont!~ 
k:ı.bul etmesi için Portekiz Jll 
tazyik etmi~lerdlr. 

91
,r 

İ!panyayı tecrid etmeğe !{ 61~ 
Roma ve Bedinin bu suretle uıı ~ 
rint değiştirmh; olmaları bUt. '/ 
has heyetler üzerinde derin bit 

rakmıştır. /1 

Ankarada k~çük ~ı 
koope1atifı kurtl ~ 
Ankara, 30 (A.A.) - ötıcil' 

hazırlıldarı yapılmaltta olaJl i 
le.r kooperatifi müteşebbisle~~'" 
Hrukevi salonunda topla.~1!i ,,sıl' 
operatifin te5ekktilüne aıt cS 
rüşmiişlerdir. ıO) 

MUte~ebbisler aralı.ırınd~ ı<"° 
muvakkat komiteyi seçercl<~ıı$1 
tif nizamnamesini ha.ztrlıı 
mur etmişlerdir. pi 
Mareşal Fevzi ÇokTT' 

ifşekkürÜ 
Ankara, 30 (A.A.) - .Gt~ 

may Başkanı Mareşal Fo''~,. ~ 
Hatay da vasmın milli arıul ıe'J! 
olarak hallinden dolnyı ın~~ 
cssooat ve cemiyetler ve 'il> 
makta oldukları tebrikler~ ti 
rinin ibllğma Anadolu A.J 
buyurmuşlardır~ 
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Pnbeş günde bir sanat ve ~ençlik 

Londra J Polis Haberleri 

lfalkevleri hassasiyetle 
vaz · f e başındadır. ! 

Yazan: 

~iir itleri 

Mektepliler 

Elçimiz 
lngiliz Kralı tarafından 

kabul edilecek 

Yetişin, ölüyorum! 
Behçet Kemal Çağlar 

lt4 Sanatın Ye gençliğin Türkiye top· 
d larında, gittikçe gelişmekte ve 
~~ı~.nmektc olduğu etrafında göğ. 
icld~ı" gere gere ileri sürdüğümüz 
tı llrın delillcd, gün geçtikçe ar. 

7or , ... b' · • • 1 1 ·ı· t• • it . "' ız vnktılc rnılh m n ıyc ımı· 
d 'laatıunızdnn gelen ve çok licre sa. 
rıtt.e ttbere umut ifndc eden iddiala. 

16••ıın bu defa müsbet delillerini 
' rup bularak ~n.de umut değil, artık 
~ve gurur da duyu) oruz. 

ilin EDEBiYAT TOI1f,,ANTISI 

lft~e,;en pazarlnrdnn birinde Anlm111 
beet e\fnln dil, edebiyat. 'e tarih şu· 
lantnln edebiyat lrnlu bir edebi~ at top 
~ l!t Ynı>tı. Bu toplnntıdn esas, bir 
"tın konf eran la birknç indi hUküm 
!'ta tk \e bunların rnilnnlaışnla· 
ıau1'1 matbuat sUtunlnrına biraz 
be baUtt~erek n asllyetlnden kay. 
itı~erek aksetmesini yeter saymak de
ltr 1. Toplnntının ruznamesi madde. 
ko e 'Yrılmarnış ,c va'ldt tel' cepheli 
~11~rrtalara hasrcdllrnemfştl; birtel· 
kth '' isabetli ntnkstıt vardı: Tür_ 
'rtı~e !!lanattn 'fUrk inkilubına. ve 
'"1ll cerrıiyctine yararlı olması ,.e 
btk kabili~ etlerin sanat ve hizmet 
laa~llndan tutmaları liızım gelen en 
llttı tll Yolun nranması eb'afında sa
de a ilgili davetliler fikirlerini serde. 
~,:eklerdi. Münakaşalar hep sanat 
beıitvesı dahilinde kalmak kaydile 
lcat 1 b~ on içtima dev·am edecek, fa_ 
tedb?rtaya lsnlıetli görUşlerln pratik 

•rlerı konacaktı. 
ot Gittikçe, yalnız htiktimd merkezi 
nı:8kla kalmıynn, killtür merkezi ol
O\a ı Yakın bir gelecekte milkadder 

melez bir kültür, yarım yamalak bir 
yurt bilgisi, şuurunu heıtUı bulmak. 
ta ''e bamn da uyuklamakta olan hlı· 
met kaygusu ile keneli himmete rnuh. 
taç dedclcrizl., itirafında bulunabil. 
mele dUrU.stlUğünU, cesaretini Ye fe
ragatini göstermek, haykırmak ,.e 
ilan etmek sırasıdır. 

HALKEVLERI KAI,,ITE BEKÇiSi 
Münakaşalar çok esaslı, çok Yerim. 

11 ve mannh geçti. Esas kararlan do. 
ğuracak ,·uzuh pcydnhl:ıy:ın kı!-'ımlaı· 

oldu. Ilir AtntUrk edebiyatının doğ
muş ol<lu•;u, yiirlimckte oldu~u ileri 
süriildil ve bütün hnzır olanlarca bir 
,fıkıa olarak lmhul cdllcii. Yalnız lıu. 

na düzen Ycrmclc \'e d::.ha e.zaslı H. 

rirnlcre ulaşmak için lfaEtcvlcri mu
hitlerinin birer snnn t sınıflnrı paye 
,.e seviyesine cri!;mCSi ve bu seviyeyi 
daima uyamk tutması, Halkevlerinin 
'l'ürk sanat kaygı ve hizmetinin bek. 
çisi olması fikri, bütün hazır olan. 
lar tarafm<lnn en mUsbet ve geniş 
c;.are olar:ık lmbul edildi ve bunun ta
hakkuku için llalkevlcrinin daha ya. 
lan tem:ıslnrla biribirlerlnden haber. 
dar olmalan, ara sıra kongı·eler yap· 
maları lüzumu ve llalkc,·i mccmuala. 
rının buna gere drije edilmesinin tek. 
lif oluı.ım:ısı çareleri ileri sürüldü. 

Yu1 t işlerinde samimi bir 
atlıka göıterıgorlar 
Niıantaıı kız orta okulu talebeleri 

aralarında bir yardım demeli teıkil et· 
mlılcrldir. Bu derneğin Hava kurumu, 
Kızılay, Çocuk esirgeme kurumu ve 
okul lçindeki fa.kir arkadatlara yardım 
kurumu olmak üzere dört koldan milte
gekklltlir. 

Kurum çalıtması neticeıinde Kızılay 
kurumuna Adana feliketzedclerine yar
dım için 31 lira teberru etmiştir. 

Bundan ba§ka okul lçlnde fakir arka· 
dııtlarına 380 parça eıya dağıttlmıgtır. 

.Dernek Hava kurumuna 40 lira te
berru etml§tir. Bu okuldan bagka difer 
b:ııı oku11ar da alınltak olan (okullar 
tayy:ıreıi) için Hava kurumuna para 
yllrdımında bulunmaktadı9ar. Genç 
mekteplileri yurd işlerindeki temi. ala· 
kalarından ve gi!... 1 hareketlerinden do
loyx tebrik ederiz. 

ilkokul öğretmenreri i~in 
kütUphaneler 

lstanbul ilk olml öğretmenlerinin bil
gilerini ilerletmek ve mesleki netriyat
tan istifadelerini temin etmek makaadi
le İstanbulda 26 mıntaka kütüphanesi 
bulunmaktadır. 

Bakanlık lst:mbul vilayetinde ve di· 
ğer viliiyetlerue bulunan bu auntaka 
kütüphanelerinin sayısını arttınnağa 

karar vermi~tir. 
Kütüphapcler kitap cihetinden de 

zenginle~tirilccektir. 

Fatihte de ftOCuk kUtUp• 
hznesl a«jıhyor 

Loadra büyük elçimiz Fethi Okyar,, 
buıUnlerde 1ngilterenin yeni kral Sa I 
Mııjeıte altıncı Jorj tarafından ka- I 
bul edilecektir. I 

Bu kabul, Sen Ceymı saray divam-
1 nın mutat merasimlerinden biri olmak· ! 

la beraber, yeni İngiliz kralının yabancı 1 
devlet mümcssillerile ilk defa olarak 
resmen bulu§malarını temin eyliyecek· 

tir. 
Lonldradan gelen haberlere göre, önü 

müzdeki hafta, ingiitere ile diplomatik 
münasebette bulunan devletlerin Lon
dradaki büyük ve orta elçileri, yeni 
krala itirr.atnamclcrini takdim edecek
lerdir. 

Bir meşhut suç! 
Cav~t isminde bir•, dUn 
eabah hapse mahkOm 

ve tevkif edildi 

Cavit iaminde biri ,köylü clgarası 
sattığı iddia.sile yakalanmıe, karako
la götürülmüş, ve kara.kolda poliıle
re hakaret ettiği iddia.aile dün sabah 
adliyeye retirilmiatir. 

MüddeiwnumllJk, Cavidlıı eorguau
nu yapmış, kendisini m~hut suçlar 
kanununa göre durutması yapılnıak Ü• 

zere, İstanbul asliye dördüncü ceza 
bakyerine göndermiştir. 

Duru§ma neticesinde, poliee haka
ret &&bit görUlmüş, bir ay, becı gUn ha
pis, otuz beş lira para C('Za5I ve tevkif 
kararı verllnıi§tlr. 

Sabahleyin bir evden 
duqulan kadın sesi 

Taksim bel•çilcrlnden Mustafa dUn 
sab:ıh yedide Taksimd ... l{apan soka.o 
ğındo.n geçerken 13 numaralı evde bir 
kadının "Yeti§in ölüyorum!,, diye ba... 
ğırdığmı i~~tml§, hemen nralık bulu. 
na.n kapıdan içeri girmi§tir. Bekçi 
ı.Iustaf a sesin geldiği odaya girince 
bir kadının yerde kanlar i~inde yattı .. 
ğını görmüşt hemen Tıı.ksim karak~ 
luna ko.~arak vak'a.yı haber vermiştir~ 

Gelen zabıta memurları ya.rnlı ka
dını Beyoğlu lıastahan~ine kaldırmI§
lardır. Hastahanede kadının ifadesi a
lınınca §Öyle demiştir: 

"-Dostum Duman Ziya ile gece 
tatlı taUı konuştuk. Soba.ha kar§ı bir 
para yüzünden aramızda kavga çıktı~ 
Sonunda beni kolumdan yaraladı. Kaç 

U.tı 
Kadının bu sözleri üzerine Duman 

Ziya aranmış, bir kahvede yakal~ 
n:wıtır. l{adının adı Hatice Şefikadır. 

Yarası ağırdır. 
ı11 MEI<..TEPTEN DÖNERKEN ... -

Şi.§lide Ebcgözü sokağında Hiristo a,.. 

p:ırtım.a.nmda oturan !slamm kızı 1 
ynemd:ı. Güzel mektebinden evine gi. 
derken soktıktn.n geçmekte olan bir ~ 
tomobil kendisine çnrparnk yaral!Lo4 
mıştır. 

Yaralı hast.alıaneyo knldınlmıl I04 
för de yakalanmıştır. 

* - BEŞL/öl LiRA YAPMAK I 
TEM/8 - Abdulah isminde bir ad 
bir boş kurusluğu 3ltm suyuna. aoka,.o 
rok altın lira diye Hüseyin isminde b 

ırffı~ı ı\nkftranın !{ültiiriln en işlek ve 
l~k Cephe.si olnn sanatta da mem. 

lttimaın sonunda, dört beş lfalke· 
vi genci, muhtelif meYzulnrda dava. 
), terennüm eden şiirlerini okudular; 
biraz önce ileri sürülen iddialardan 
sonra bu kuvvctıt isbatlar da 1töster. 
di ki: Heyec.ı.nını duymak, inanınını 
taşımak ve cla,·a emrinde yaşamanın 
müstesna 7.el'k ve gumrunu tatmak 
ş.-ırtilc da,·a şiirleri diğer bütUn şiil'. 
lcrden dnha canlı, daha hart'!ı:ctli, 
daha ~anatlı ol:ıllilmektedirler; ko. 
nuı::mn!arda reybi davrananlar bile 
salondnn gözlerı dolu dolu çıktılar. 

Fatihte yaptırılmakta olan çocuk kü- Şark Şlmendflerlerl $1rleetl 

adama yutturmak istemi~, fakat 
milmeşhut halinde ya.ka.lanmı§tır. 

* EI,/N/ MAKiNEYE KAPTIRDI
Sa.matyadıı Mensucat ia.brikasmda a. 
melo İbrahim aol elini makineye ka 
tırmı5 vo pa.nnnklarmı kaptırmı§br.4 

h~t hareketluine ., e istidatlarına 
llU~ı: 1>1nıı .. -. muknddcrdl. Bu reh. 

~ h gın bir nn evvel şuurıa, metodla 
ızln ha,ıamn ı arzu ediliyordu. 

SANAT l'E INKITJAP 

«t-.~~1atı~ mahiyetinden 'e ulviyetin· 
lıJt ıç bırşey lm) betrneksizin insan. 
claıı,"'milllyetcilik balumından, Yic. 
İtib 1 uh ve knfn bakımından her 

:tl');ı a •1 ı A o b tl" l o •, • ı , u vı ve ısa e ı o an ın. 
l> ' '1~ t.:n,nlarımı~ın ill< saflnl'ında yer 

lQ, • ı kabildi, şarttı. boynuna borç· 
)''Jıa laten fedakarlık icnp etse dahi 

8~ktı yapmal ı~ dı. 
'l.iy'dıı, sini \ 'C mustalah zekadan 
rubu ~.be~ki kckcliycn, fakat inanan 
>'orduk~nlıyor ve yalnız onu taziz edi. 

ltf pıu 
"'"

1 LE/(ETÇI VE INKILA.PÇI 
!rt }' AzıcnAn . .ı MtlJDE 
~1 ık memleketçi Ye inkilapçı ol. 
taııc11; Umduğumuz ve beklediğimiz 
~ arımıza rnlijdelernck sırasıydı: 

\.ıııç lemlerini memleket uğrunda 
isin "'\·e sapan kaclar nziz kılahilmek 

"n hu ··k lillı1t1 Yu fırsat gelip ~atmıştır.; 
ta ıı:~.kadar hiç okumamış zckaln
"has •tap etmek hir milletin sanat 
1'lak •nda. ilk ezbcrliyeceği isim ol. 
ha~ bUtUn hlr halka bilgi n ze,•J< 
ltdit~ olınak şerefi onları beklemek. 
•e 'i.e, kitaln elimcğf kadar lizliycn 
llat .. 1~'.n trenlerin pencerelerine uza-
bi ... !\ 'l\( + 

I' kal tap.. !\itap .. ,, diye aranan 
'-'akıa:hllık, mcmlel<cttc gittikçe art. 

'

. ır. 

t.... .. e b ~tıtıd una karsılık da, Anadolunun 
>111' Şehf I\ ) eti şen, vaktile bir iki bü. 
lı~ıı latn rd~ Yctic:mfş kalem sahiplerl
bıı11a1ntını1c cahili olduğu ameli )·urt 
ta"''' b fhsfynlci olal':ık biten n kav. 
!ıtıdatı Ulunan bir Anadolu sanat 
lt, l!e;rı kalabalığı gittikçe artmak. 

trlenmcl te, gelhımektedfr. 
ll GECll{EN BiR iTiRAF 

ıı,. u Yeni , .e . t . . I . <l • "n· azız sana pıyuıye erı. 

~ a >~ ııfnı glirnt ümUı yoldan fay. 
Otaıa' bunun o-.u cıkm:ızdır · bizi 

~ ~ - . 
1 
llııu1: Y:Yın, bizden olmayın, oldu. 

tüphanesinin bütUn tamiratı bitmittir. memurlarına ikraml~e 

BiR ÖRNEK HALKEVI 

Size bir de Mc!'Sin Hnlkcvinin ça. 
lı~maları hat.t,ıncla bir filtir \'Crmeğe 
çnlı~yım: "Bir fikir,. eliyorum; çün
kü bütiin çnhf::malara yalnız birer 
cümle ile işaret t'tscm gene sayıf alar 
doldurmu~ bulunncafım. 9 şulJesi de 
biribirini ve bütün Ilalkcvlerini im. 
rendircbilect'k bir ga) ret gösteren, 
heyecanım \'e şuunınu lkanadı~ı da. 
vayı yüriltmeğe 9 cepheden yönelen 
bu llnlkevinin raporunu siz de benim· 
le okusanız göğsünür. kabarır. Çev. 
ı·enin uyanık gençleri Mersin Halke. 
vini, bütiin Halkevlerinin olmasını is
tediğimiz gibi, bir iilkü mabedi ve 
aynı znn1:ında blr teclbfr fabrikası ha. 
Jinc koymu,lardır; düşUnilyorlar ve 
ynpıyorınr. 

l'n köylere varıncaya kadar folklör 
nnketlcri dnğıtılmı , Istikltıl mücade. 
lCEine ait bir menkibcler broş'irü ha· 
zırl:mnuştır. Çenenin musiki, resim 
kabiliyetleri meydarn çıkarılmış, 

kurslar \'C <lc;'Slerl c i ~'cı:n~cye baş. 
lanmıştır~ sahnc.:ıindc kc:ulini yurt 
hizmctlc•~tin en şcrt'flisine ve zorlu. 
sunn ,·cr<!nlcrin hayalı. hnztrlanmala· 
rı lcin edinmek i!tediltlcri her tUrlü 
bilgiyi II.alkcvi üyesi di~er bilgili ü. 
yelerin hocalığı ile öğreniyorlar. Hal. 
kevinln bir ;..1kım evi, bir aş evi, bir 
çocuk yuvnsı vardır. Dunlar i~in la
zım olnn mnsrnfı r.ıü :ımcrclcrle ,.e 

KtltUphane yakında törenle açılacaktrr. 

iktl•at fakUlte•1 

Universitede kurulan ~ni tktısat fa
kUlteslnin bUtUn hazırlıkları bitmiştir. 
FakUlte ~nümUzdeki perşembe günü tö
renle a!fılac:ıktır. 

Azhk mekteplerinde 
Sancak merasiml 

Bundan bir müddet evvel ekalliyet 
mektepleri Kültür bakanlığına müra
caatla bUtUn mekteplerde olduğu &ibi 
cumartesi gUnU tatilden evvel ve pazar 
tesi gUnil hafta başında deralerine bat
larken sancak merasimi ve anki içme 
töreni yapmağa resmen izin istemişler
idi. Bu merasimin yapılmasına mUteallik 
tamim Kültür bakanlığından ekalliyet 
mekteplerine gelmlı ve dün ilk merasinı 
icra cdilml§tir. 

Bayrak ve and içme merasimi §Öyle
dir: Resmi ilk okullarda olduğu ıibi 
and i~me t!Srcnl sabahleyin ilk derse 
girildi~! vakit lSğretmen ve toptu olarak 
bUtUn talebe hep bir ağızdan: 

"Tilrküm, do~yum, çalışkruum. Ya
sam küçüklerimi konun.ak bilyilklerimi 
saymak, yurdumu, budunumu özümden 
çok sevmektir. 

Olküm yÜkselrr..ok, ileri gitmektir; 
~arl•ğnn Türle varlığına annağan ol
sun!,, parsası s!Sylenir, b:ıyrak mera
siminde evvcltl lstiklAl marşı. daha 
sonra da Cumhuriyet marşı okunur. 

hıılkın dnimu uyanık tuttu!darı hami. Beyo§Jundan gelen otomo• 
yetine !'1üracantln tcr.ıin ed~~·orlar. I biller nereden g e~ecf!k? 
Ceza <'\'ındc, mekteplerde, ko:rlerde Tak • d K ak'' · k t . . sım en ar oyc ınece o o-
ha füa lptıdar bllgllerı bir an enel ,.e mobille T rl"b,.•ı c dd · d G 1 

l k 
. . .. 

1 
r n .. - a esın en a a-

toplu olurn ' sunma ıçın en guze \'C tas.... d n tng'l'ız --• th · . . . - ay a • ııı=are aneaı vanı-
Yerım lı teclblı-ler almıror. l{ch'lerc1c n" k r k v Tepeb s· h ~ · . "' çı a a e :ışı .. ı~ ane Y<>-
ke~f ettlk lerl müstesna zekAları şehırl' k 1 t k. tın kt -di- l 

• • 
1 

• • • ·uşu yo unu a ıp c e c r er. 
g{!tmp met eplere ''erlc~tırıyorlar. Bel d'. T b dd • d k' · .. - e ıyc, epe :ı.şı c:ı csın e ı ız. 

~u1rfln dl~rnclk gibHf tl~klt ~eblc~1:_rleld~- dihamı ortadan kaldırmak için otom<>-
t;ıl. Ha .t:v ne a en o ca1gu cın bili . T 1 b""t c dd • 1 d . • erın ar a _. a esın n aonun a.n 
<!c,·atn den lılr ka!:ılıalıkla bır .-ıl A 1 • k p 1 . • · yna ıçe!\;meye sapara erapa u ar-
için de ~c.lcnlerın )'ekununu 4-0,000 c kMmdaki yoldan Şişhane karakoluna 
çıkarabılıyol'lar. çıkmalarına karar vermi§tlr. 

E!!ki Şark §imendiferlerinin memur· 
lanna tazmlnaCverilem~yeteii yazılmı§• 
tr. Öğrendliimlze göre ıirket faaliyet· 
ten çekilme1i dolayııile memurlarına 

50,000 lira dağıtmağa karar vermiıtir. 
Haber, memurları ıeviridirmiştir. 

Liman idaresinin yaphra· 
ca§ı şatlar 

Li~n id:ıresi asri nakil vasıtaları 
kutlanmafa karar vermişti. İdare, tay· 
yare, tank, kamyon ve top nakli için 
kullanılmak Üzere tatlar 1'madayoıtak
tır. BUtUn bunlar dahilde yaptırılacak, 
Avrupadan yalnız bir su gemisi ile bir 
kaç romorkör ısmarlanacaktır. 

Yeni yaplla<:ak yolcu 
aaıonu için 

Galatada merkez tıhhın hant ile cı. 
nlll nhtım ham aruınd!I yapılacak ol~n 
uri yedinci salonun maketlerini tetkik 
ederek bitini seçecek olan jüri heyeti 
tefkil edilmiıtir. 

Heyete Gü::el 1&natlar akademisi, 
Mühendis mektebi profesörleri, Beledi· 
ye imar bUroıu, TUrkofiı, Glim:ük ve 
Deniıyolları mildilrlcri, ıehircilik mU· 
tehassısı Prost ve batı matbuat men
suplarr tdahil bulunm~h"t:ldft. Heyet 
otuz ki1iden mürekkeptir. 

iplik buhranına 

Sanayi umum mlidUrU Re§:ı.t, Anka
r.ıdan ıehrimlıe gelmiş, tetkiklerine 
b3ılamrıtır. 

Umum mUdür, bilhassa iplik l!İcri ile 
meşgul b-.ılunmaktadır. Uıun müddet 
lpUl:siz!ik yilı::Unden it y11pımayan trl· 
kotajcılara l!ıun olan 14 nuıtıaralı iplil: 
Avrupadan getirtilecck:ir. Bay Reşat, 
Avrup~dan getirtilecek olan ipliklerle 
me~gut bulun~n Uyu~tu:ucu maddeler 
lnh!ıı:ırrna giderek rektör bay Harnı:a 
Os:nan ile g<SrUşcrek b~zr izahat alınrş
tır. 

~ adıktiy ! u ~~rketl tesl· 
satanı yenihmezse .• 

Posta kongresi 
dün bitti 

Balkan devletleri posta ve telgraf 
kongr~sl dUn son içUmamı yapmış. 

Kahlredc n.çılncak olan beynelmilel 
posta ve telgraf kongre!!!ine gönderi
lecek rapor hazırıanmı~tır. 

Her tntllctln murahhn.!lıırı tarafın· 
do.n o.yrı ayrı hnzırle.nan rnporlar ta
mn.mlle mczc~dllınl~lr. Hazırlanan ra.
pordn doğrudo.n do~ya beynelmilel 
poata nlmma.tlndn bazı değLı:-lklikler 

yapılmtı.tı 1stenmel:tedir. 
Murahhaslar,' dUn posta ve telgraf 

-umum mUdUrU B:ıy M.e.zlınrm refaka
tinde Bo~o.zlçtnde bir teneızUh yap. 
rn14Iardır. 

Romanya hUkt\meU murahha.sları 
t)C#ledcn sonra hareket etmi3ler, nk6am. 
Uslü de Çekler memleketine dllnmUş
lerdlr. 

Diğer mura.hhaslnr bir kaç gün son 
ra. ho.rel:ct cdeceldcrdlr. 

p 

Mevs'm1rt ilk seyyah 
v~puru ge.ldl 

Mcvaicıin ilk "yyah vapuru "Reli
;ıncc,, dün NeYyork limanından 300 
Amerikalı ve Alman seyyahla ıchrimi· 
ze gclmi~tlr. 

Alm:ın bandıralı bir Trıını:ntlantik 
gemisi olan "Relian~c.. dün öğleden 
conrn l3oaaz:da b:r gezinti yapmıştır. 

Bugün ııeyyahlar tchrimiz:i gezecek
ler ve ckcı;ım üzeri gemi limanımı:ıidan 
ıynlııcaktır. 

Qeon~ral Kazım bPrlk 

Tral;ya .genel espektcri general 
zım Dirik §ehrimize l'lclmiştir. 

OtobUs şot6rlerl nfzaw.lara 
riaıu!t etm!ase .• 

~tın b· r.den Ec 'cl'in, orayı aydın· 
n .. _ •ıırn rr"' •• •• • • 
-:"81 tt c\ ;, oOZt rnu,ze gırmenın ma. BiZ + BiR Ancak bu knrarm tatbikine geçil• Nafia Vck!lcti Kadık!Sy Su !lrketine 

tesisatını takviye etmesi için §ubatın 
onuna kı:J:br aon bir mühlet vermiştir. 

Otobüs f;Oförlcri ve biletçileri bele
diye niı.amla.ruıa riayet etmedikleri 
u.man cc::a bunlardan alınmayıp oto
büs sahiplerinden almıyordu. 

t1ritı, 
0 
•~ert ro' tur; onların gözüne 

laeak nlar~ okunur olun, sizi hı. 
)· , Se 
~~ tötu vecek, coşturacak ye ebedi· 
tt!ltıtet !'<!Cl'k olan onlnrdır; onlar, 
~!,, 'cı~lllk, öz Tllrklt'r, öz mflle· 

Yebllmek ve, ''Bf z vak tile 

Gc~cn ıeferki ~azım da yarım kal- m edcn evvel Aynalı çeı,me - Perapalas 
mı 1 bir hiday~tte:ı bahsettim: arkasındaki yol katrnnlı asfalt olarak 

1\1 .. rahikHk <_:ağlarmcla inandığı bir yapıla.ca.ktrr. Bundan b&.§kl. Ferlköy 
carpık ,.c hele bize göre yersiz ,.(' mczarhğmı:ı gld~n yol da ayni ~cl:ildc 

yapılacaktır. Burıılnrdan çıkacak ta~ I 
( .Deııt:ımı 4 anca Mhifcrda) lar başka sokaklara döşenecektir. l 

Şirket bu tarihe kadar tcsitatı yeni· 
lemediğl takdirde dovam eden mUıake· 
relerin neticesi beklenmeden mukavele 
feshedilecektir. 

Belediye bundan sonra eoför ve bi
letçilerin de ayni f;Ckildc cezalandınl
malarrna karar vermiştir. 
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··--·M--E--L--E-·K·--·S·in-em·as·m·da··, ·be·y·az-p.er·d·enın···c·n-gu"·z·e·l .er·k·eğı·.----~~ 1 uk 
vesikalara Sanat ve ırenÇ 
arasında ~O BERT TAY L O~ l <VçuncüsaJııtadand.8"!. 

_ ı A N E T G A y N O R isabetsiz bir davanın halk se' ta 
• • ve ~ halk kalkmmasmJ esas tutan ~· Saray mutbahı için Iarafmdan nefıs bir surette yaratılan, franaızca sözlü ıa~ııda tam bir şuur:i ererek v< 16,5 ml.(yon kı.lo K 

1 
z 

1 
milli davamızın bu tarafların.1 ııı T A Ş R A tatbiki ve daha asil bularak bıt gt d 1 

A • tesna sanat adamı, saflar~ını~d• 
0 U ll 3Zl ffi yor. Ona bir mürted değıl; b ılO 

r~enlerde fstanbula gelen bir İn- bel • te ermiş bir insan olarak karŞ·ıılt 
"""'S Ayrıca Paran'lount dünya ha ren ;ı. ta" giliz elçi~ine ve~i~ecek_ bi~ zayf.ette ye..1 Itm ı. Babıali a~zı yapmaya, ııı ~· 

mek pi.şırmek ıçm yı.rnu çeki odun ___ le konı,~maya Iiizum yok: Nazıdted 
sarfolunduğuna dair Başvekalet hazi- met, Sirnnvna kadısı Şeyh Be .. .,, 
nei evrakından çıkarıp neşrettiğim nin cazibe.sine kapılarak, kökS~95ı 
resmi vesika belki de bazılarınca mü- a.;aç gibi salbnm::ıkta veya g;aJI • 
balagalı görülmüş olabilir; hatta bir gizli köklerle ba~ka topraklar 
elçiye vereceği bir ziyafette yemek pi-

1 11

11

1 

makta olduğu zehabını uyandır:J~o 
şirmek üzere yirmi çeki odun sarfeden Bü)i.ık şauı.ıcı, her zamanki ti. s 'h ' l • G •• •• /( •w k ki halin''e"'I kPrtulmuş b~Ju d; 

l lr l O Zcu Ope Bu toprağın eski hamaseti ı e Sarayın kendi hususi hayatında ayni carel turnelerinden birini daha yap- sa bu toprn~ın bir verimi il•.'"'' 
maksatla ne kadar odun sarfetmesi ı.a. mak üzere lstanbula hareket etme. olnı"k suur ve zevkı·nı· duymaga t znngeleceğini insan kendi kendine so- den evvel,' kıymetli eşyalarla dolu Eşya, filhakika değerliydi. Bü. .... " d di''O 
rabiliyor ve gözleri önünde budanmış evini, yeni aldığı uşağının muhafa. yük şarkıcının muhtelif memleketler. lıyor. Uiclnyetine yanın ır se~il 
değil, kökleri bile çıkarılm.rş yüzlerce zasına bırakmağı kararlaştırmıştı. den getirdiği hediyeleri bir tarafa hı- Çünkü halkın kalkınmasd 1 ve geııfŞ 

tuk rtakleden: si ve sayılması yolun a en hektar vüsatinde orman hayali belirir. Uşağı ile bir müddet konuş lan rakın, çok nadide ve en .. ki tarih. hür insani teliikkilerle barelı~1~1e b 
Doğrusunu isterseniz sarayın ken- sonra: !ere aid ı .. tiler, ibrikler vardı. Es. !on, yalnız bu toprakların deg j.. 

dl hususi hayatında yemek pişirmek - Demek ki, dedi. Hırsızlardan ki dünya tarihince meşhur bir muha- Hikmet tün dünyanın en asil ve isabetli 
nzere ne kadar odun sarfettiği bana korkun yok, öyle mi? ribin kılıcının sap taratmdaki küçük Mü n i r ka'~mma. .. nı ıevkaıı1deıikıeriI• 

1 
da merak oldu; bereket versin iğne Uşak, ''Hayır,, makamında kafası- bir taş orada bulunuyordu. Bunlar. f .. .. sa. oıı 

aksıyan tara lannı goruyor . t ile kuyu kazmaktan derin zevkler du- nı salladıktan sonra : hususi ziyaretçiler tarafından görül. da anlatarak yazmak mertebe>'' 

1 yan hazinei evrak memurlarından Bay - ' Ne diyorsunu, bayım? Dedi. mesl izin, camekanlar içerisinde açı. ri~tiği zaman ancak tam biılaY'" 
Kamilin Bursa mahkemei şer'iyesi si.. enim bir gözçü köpeğim var ğa konulmuştu. Bu itibarla kıymetli miı olacaktır. 
clllerinden çıkardığ. bir vesika imda- Büyük şarkıcı, biraz şaşırmış gibi eşya, tamamen göz önünde !dl Ve cü köpekten bahsetmiştim sanırım? AKAR SU ~· 
dmıa yetişti de, meraklarımı yatıştırdı. bir hal aldı: büyük şarkıcı, endişe etmekte haklı Büyük şarkıcı birdenbire hiddetle. Henüz kara cahili oldukları. 

1 Evvela vak'ayı söyliyelim: Pa- - Ne, bir gözcü köpeğin mi var? idi. nerek: dolu varlrğtmn, halk hazinesiııtb~)et 
dlşah ikinci Süleyman 1082 Hicri se. Ben böyle birşey gördüğümü hatır. • • • ,, - Sus Allah aşkına, diye bağırdı. kilôp herecanmın neler yarata jj!l 
nesinde, yani bizim kullandığımız sene lamıyorum. Nerede bü köpek? Büylik şarkıeı son seyahatinden Susdur demek istiyorum. Nedir bu itini hftlft •oruşturmakla ve ne g ,ı 
ile 1672 de Edirneden Bursaya gel- Uşak, biraz da aptaJca denile bile. biraz erken döndü. İşleri herhalde berbad makinede çalan bu Al1ahm rilse bir giin sonra .inka~ ~tınekt~ f 
mek isliyor. Asıl saray İstanbulda ol- cek bir sırıtma ile; efendisinin yüzü- iyi gitmemişti. belilsı şarkı? bir iki m'"'h~ı, klm bılır h'"ı:.;ıı 
duguna göre Borsada olsa olsa birkaç ne baktıktan sonra: Evine doğru yaklaşırken, önce Uşak biraz ürkerek: salta !<trhnı yere getirmeye ca .. d 
hafta veya bir kaç gün kalacaktır. Fa. - Bayım, dedi. Siz burada ol. kulağına, çok eski ve akordu bozul· - Hangi berbad makineyi kastedi. cakları ve şimdi can ci~er gör••~ 
kat Osman oğullarının en silik şahsi- dukça köpeği saklı tutmağa karar muş bir gramofonla bir şarkı çalın. yorsunuz? Hangi fena şarkıyı? ]eri bir değerli arkadaşlarına b:l 
yellerinden, ayni zamanda tarihin meş vermiştim. Belki hoşlanmazııınız di. dı. Bu ses, kendi evinin birinci ka. Büylik şarkıcı gözlerini oyukların- ıar: r, 

bur budalalarından olan bu Hikanül- ye.. bndan geliyordu. da hiddetli hiddetli çevirerek: Faruk Nariz Çamlıbe\, ••Al<• g• 
berreyn velbahreyn'in Edirneden Bur. Büyük şarkıcı daha ziyade üste- Ama ne ses!. _Bu gramofon, dedi. insanı deli kitabile !\endi neslinin sanat dur 
saya hareket etmezden evvel Bursa ka- lerniyerek: Büyük şarkıcı ilerledi. Evinin ka- edebilir. Ve bu plakta haykıran ses? ı luğunu tc.ık ba~ma gide!"ebilecel< 
dısma verdiği bir emirde Borsada - Ala, il.la.. Dedi. Evden birşey pısma geldi. Kapıyı uşağı açb ve Allahın belası değil de nedir? O ne: ehUyet gf.stm.;ektedir. ÇünkÜ .•bf o 

· · · tam 33 b. b calıdrma da istersen düzine ile kö. d · ·· 1 h re1: Matbahı funıre ıçın ın ara a biraz da hayrete üştu: korkunç şey öyle. zaman inl<"rcr, er zaman b/r ~ • . tm• ti B' p.ek besle. Orası peni alakadar et. ? D di. N b da '" k k 1 ı 
odun cemetmesını emre ış r. ,,. o.- - Ne o üslad. e eye u Uşak, son dakika o~ .... gene

1 
nıaktan bZa a masını, . .,ı 

rabanm 500 kilo odun çektiğini fa.rze.. mez. kadar çabuk döndünüz? Hayl'Ola? kendini toplamağa fırsat bulabılmek. ı ta ruhunun ciğerie:ine sındı 
11 dersek Padişahın kısa bir müddet için Ve böylece meşhur büyük şarkıcı, Büyük şarkıcı pek izahat vermeğe ten memnun görünüyordu. memleket havasında zaman zaJ.111\ı kalacağı Bursadakl Matbaln Amlresi.. kiıpısına gelen otomobile iki bavulu lüzum görmeden: - Fakat bayım, dedi. İşte bu, be. hamını gezdirmesini, ve .gür~ü•~:; 

ne 16,500,000 kilo odun cemedilmesini ile atlayarak, tiren istasyonuna doğ. _Evet, evet, dedi. Işte biraz er. nim gözcü köpeğimdir. Phl~·ı tanı. [ mesini biliyor. Bu yenı klWil~ 
istediğini anlamL'.;! oluyoruz. ru yo11andı. Balkanlara onuncu se. ken geldik .. Herşey yerinde ya? mıyor musunHz? Sizin "Sıtma gör-

1 

c:.ef mem'e'(et ve kad~n ~ev~u -Bu ml
'ktar odunun ı::ı.imdiki gı·bi k•c. yahatına çıkıyordu. ik b' 1' . tl nııı.:..Jinı e~lmu!,., !~imli \'t: geçen sene bizim gtbl duyan bu de;;erlı, 

"' "':l * • "' U~nk hiiyi' n tAA ,m•y4 "'. l d'ndeıt ~-tanbul f d df z '"Cvirdiğinı·z pltıklardan biri... Bunu dı' nesli ic.inc!e eşsiz ve ı:en 1 
kıyamet günilnde bütün ~ a- n U k il( _ Hiç merak etmeyiniz e . a. ,. 

1 

sıl 
kirlerinin evlerini bir ham.anı halveti Aradan haftalar geçu. şa ' ç-0 be b • koyup çalmağa ba~ladım mı, sizi ev. raki nesle ilk örnek şaire na 

kıymetli b;~ eşya kolleksiyonu arasın. ten bir evin için de n ve enım 1 V ki anaı:ımag~a kun tebriklerimizi sunmıyalı~: • kad3:r ısıtabileceğini bilıniyen yoktur " yaman tedbirim oldukça oraya hiçbir de sanıyor ar. e mse Y 'J{ "fsı• ı• sanır""" da bulunmaklrğına rağmen asla kork- s· b. .. cesaret edemiyor. onların yanında ara sıra, dmu " ......... yabancı ayak basamaz.. ıze ır goz- d l ,. Söylediğimizsözlerin vesikasmı, bir muyordu. vadan uyu~rak Ana 
0 

u a~~. t 

' T k • d J H •• • radan götürmüş oldu~u benlıgııı def!M!~~;ı:~..:... Şehir Meclisi yaran 1 Yeni ne,riyat ] e ır ağ 1 useyın kışmayan cereyancıklara kapıJ.sS 
Malitm ola ki inşa.aJlahutaaıd işbu top anı~or l . J • •tt• gene bizim şairimizdir. 

l.lkokul o-g~retmen er1ne ZIDJfe gJ ( iDEAL TERCÜMELEll,, adli meymenet ô.sardn. bizzat cenabı Şehir meclisi ya.rm saat on dörtte - t rCll 

hildfetmaalnn mahTU.9(Ji Edirneden şubat içtimalarma başlıyacaktır. u uer S ve p an O e Tür' kı'ye b<><ıpehlivanı Tekirdağlı f z B .J J"' "rn klerı· Fitz Jerald'in Hayyam.. e eder' 
k 937 "":i gibi müellifin ruhuna nu u tıı" ıahtıgıihi kadim olan w.;u..izzu ool. devreki toplantı bir ay sürece • İlkokul öğretmenlerinden ve mu• Hüseyin dün akşam 1zm1re gitmiştir. hakiki i~C!\\ tercüme olmak yo ~ 

mo,kar mahru.sı:ıi Bursa canibine te. bütçesi gö~ülecektir. harrir arkadaşla.rıınıwan Hasan Bed- ' h · .. rülxı' 
,_ · · Bayramda İzmirde bir kaç güreş ya- yeni ve bizde hemen ıç go d 

11 veccülı •• ~lamak niyeti~ a..ımetı IST ANBUL BELEDIYF.SI rettin Ülgen ve Lll.tif Failt Erene! yu- iırne!der veren Çen,el kitabı• :,f 
hilmoyunun mukarrer ve muhakkak kandaki isimle çok değerli bir eser pacaktır. Tais terciimesinden ~başka bir 1 
olmakla. rnahrusai mezbure kışla.ğında Şe h i.,. Ti il of 1"0 ~ u vu··cuda getirdiler. ''İlkokul öğretmen- Tekirdağlı gidreken şöyle demi~- w• 

da bahsedeceo-1m. mafbaJıı dmirem mühimmatı içün ~- TEPEBAŞI IHJllllt lllll lerine ders ve plan örnekleri,, Kültür tir~ 
yad6 odun tedarik•• iştird olwımak Dram Kısmı 1 Bak3lllığmca hazırlanan yeni beş yıl- "- Bana meydan okuyan Dinarlı Ö L O Mts ail ıı.ı; 
ldzım gelmeğin imdi tarafı miriden ve: Bugün saat 15,30 d· 11111~ 1 

lık ilk öğretim programmm prensıp Mehmedi çağırdmı. Gelmedi. Şimdi İz- Doktor Milaslı.~ay m ··pil 
rıüm akça ile her bir arabası. malırusaı.ıı ve akşam 20,30 c ve hedeflerine göre tertip edilmiştir, . nm esi Sıddıka Mılaslı cuma gu _,Je . 
Bursaila deranbar olmak üzere n.aklı· YABAN ÖRDEôt ın ilkokulların birinci, ikinci ve üçüncü şamı kalp has ıgm a .. Ü e' . mire gidiyorum. Gene arkamdan mey- ı · tal w d n Göıte~- fi 

her -a.~ ıfI 11. dan okuyacaktrr ama bir gün muhak- d f t tmistir Pazar gilll c ile otuzar ak9a olm4k ~ vır 1 5 perde lllllJlll sınıfları içindir. Bu sın arın mua mı evin e ve a e _ . dit 
ar.abası birer Quçuk akça gel~k şcır- Yazan: Hanrik İpsen leri bu eserle kendilerine pek faydalı kak onu bir yerde sıkıştırıp sırtıru ye.

1 

on birde kaldmlarak Sahrayıce t 11

- B 
7

-- .. J- J.no 'J..~~ a...... k'ta k..,.,..,..,,..,ıcı oluyor re getır' eceg~ı·m' mı"ı'nde namazı kılmacaktrr. ~ ~ ı~ ursa 11Uza811K!A4n on~ vm '"'~ ı Türkçeye çeviren: Şaziye l:..er .. n bir yardımcı ı p ~ ......... "' . . . ., ~· 
ba odun ve Nilufer suyu ile gelen i'X'm F sız Tiyatrosu Operet Kısmı lar. Kültür hayatımızda ehemmiyetli mİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİlammmİİİİİIİİİİİİiiiİİİiiiİİİmmm~ı•••••••..,. 
odunundan dahi on sekiz bin araba .~an t 15 .,0 da ve akşam saat bir ihtiyaca cevap veren böyle değerli lf.I 

d 
.. '~ . t' A t~.:J- 'k Bugun saa ,u . d.kl . i . mu 3 b t çarşamba akcıammdan itibaren 9c.ım o wııı mu~ce~,~ ı§ ıra ve ~rı. 20,30 da AŞK MEKTEBi bir eser vücuda getır ı erı çın • şu a -s 

ve Bursada Mırı odun anbarı~ na~l Yazan: Yusuf Ziya - Besteliyen: harrirlerini tebrik eder ve kitabı bil- SAKARYA sinemasında 
ve kabzına memur olanlara teslım ettı- Muhlis Sabahattin tün ilkokul öğretmenlerine tavsiye e-

rüp ve temessük aldırıp ol te- ----· deriz. ''İlkokul öğretmenlerine ders ve F~~ik:C§.lUca~@ ~Dır ~IF@~lf'@lffl 
messUldl mevkuf at Mft.,.;,,,, kaydet. Zozo Dalmas'm pilin örnekleri., muallim Ahmet Halit R. 
tirip itmamı hizmet eyleıjesin deyu fer iştirakile Kitabevi tarafından resimli olarak ve 1 _ K ER M ES E G LE N C ELE 1 : •. 

ki 
l ....... o+ • B b kl erP•' manım olmU§tur. Buyurd.mıı : yarın akşam temiz bir şekilde bastın ._.,ır. Kızılay tarafından çevrilen ve Kermesle yapı~an ~ e ~r.' 

Bükmll şerifimle var<Wcta bu bap- Kadıköy Süreyyo ' * UYANIŞ - Uyanış CServetifü- Aile kızları tarafından kliiaik danslar, Taksım ar~ılerırun 
ta sadır olan emrim üzre amel l'Alüp H A L ı M E nun) un son sayısı intişar etti. Tav- numaralariyle bütün eğlenceleri gösteren fılm. •• ) 
dahi kat'a tehir ı>e tevakkuf eyleme. Salı akşamı Azak siye ederiz. 2 - ALÇAKLIK (Fransızca sözl (.} yip veçhi mcşruh üzere Matbahı dmıi- ŞiRiN TEYZE 
rem mühimmatı içün Bursa kiızastn.00 RLER Oymy 1 

f la 
J..,,." bi Çarşamba akşamı KISA NABE MlRlanAMarH.· opvt.NS - MERLE OBERON. JOEL Mc C_RE~, i§tirası ermanım o n on~ nara- Sarayda ESKl HAMAM L.,ra TAS ıı.c 

ba odun ve Nilufer suyu ik gelen 9""' Pek yakında SE _Yek • Slpahl ooatmm senoUk kongro~ dUn Bir 1az mektebinde entrika! Kötü bir dilin yaptığı tesır!:f34ı 
odwnunılım d.alıi on seldz bin araba l"m ,.,, on yodid• Y•P"•oaktı. Ek8'rlyet oıma• Fiatlarda zam yoktur, yerlerin izi evvelden aldırınız. Tel: _ _, 

odumt mıuıccelen i~tira ve tedarik •e ............ -··-··--·-· -----; mgmdon kongro on beo gUn •-=•ya bn-ak.. ;fi 
&n~mM~n n~ro na~wjiParasızmua~nekupbnu~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ • • • Bazı sucuların tenekeleri yUkledikten -kabz~M memıtr olanlara teslim ettiriip i Husust doktorumuz Pazartesi günleri : sonra. kendilerinin de merkeplerin üzerlerine 
ve temessük aUlırup ol temessül-.."ii. ha- ! i saat on beş buçuktan yirmiye kadar ga• i bindikleri görUlmüştür. 
zinei amircmde m.evk:ıtfat defterlerine 1 ~ zetemtz idarehanesinde, Cumartesi günleri a Belediye bunun menJnJ alAkadarlara bil•ı 
7- d tt' .. •t h'"'met P'lıleıyo....ı .... : de saat 14 ten 19 a kadar LAieli Tayyare : n;u.y e ırup ı mamı ı..., ~:1 .,., ••• : ada. : dlrmiştlr. 

• • .. : apa.rtıma.nları ikinci daire U~ numar : * Bir Türk sermaye grupu taratmdan lr.• va eshabı hu1cuka hakların ı.ştıra m1ı. : daima okuyucutarımrzı yedi kupon muka· : 
ı · • • ta.nbulda. bir ampul fabrik8:51 açılacaktır. ba.Jirinden mahkemede a ıver:tp ve ay. : bilinde kabul eder. : 

Vek5.let mil!"aade vermiştir. nını hüccet ettirüp kimesnenin bir ak- , ~ Çocuk hastalıkları doktorumuz da. bu i * Romanyadan damızlık olarak fazla sut 
çasın ketmcttirmiyesiz, şöy?e bilesiz, ! kuponun yedi tanesini biriktirip kendisine ! veren cinsten 37 inek getirilmiştir. 
alameti .<ıerif e itimıad kı'la7ar. : götUrUrsenlz cumartesi, salı, perşembe : * Ankaradaki on spor klUbUnUn blrleştiril•ı 

, 23 Rabiülevvel 1082 i günleri 9 • 12 arası Aksarayda, Millet cad• E trieslne karar verilmiştir. Biri Yenlşehfrde 
. • · • : desinde Muratpaşa. camii karşısındaki mu- : olmak üzere iki btlyilk klilp bulunacaktır. 

Gördünüz mü Halifeı ruyı~mın;~ i Ryenehaneslnde çocu1tlarmıza bakacaktır. S • Llk, maçları bugünkU tezahür dolayıslle 
mı'desh"' ne kadar odun hazmedıyor ... ·.............................................................. ......_ 

..._..., II'Alnlmıs...._. O. S . ULilDA. 

• • • • 1 ·"'". :., .... ·, 

SAKA R y A sinemasında 
ifil Hdit'I-' Cazih ve tatlı sesli tenor ecD © ~e ~ifil ~© m 

En fazla muvaffak olduğu son eseri 

Bir Yıldız Doğuyor 
(Ein Stem Fael vom Himmel) 

Filmini gidip görünüz. ilaveten: Paramount Jurnal 
ve güzel, renkli küçük bir film 
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Anasını Gör ''Kızınıın baba;;u;,
3

;,~J: 
:'1"111"'1ıı1111ııııı1 

Kızını A ı Bir kadm, sinema artisti Clarck Gable'i bu iddia 
f\' ı11111ıımıı11111ııııııı1111ıııııı111111ııı11111ıııııt1ıııı11111ıııı1111111ııııııı111111ııııııı1111ıııııııı11ıııııııııı11111 ıııııııı 1111ıı1111ıııı 

011zcı 
lııııuııuıııııı n Yazan: Sermet Muhtar Alus lvo. 92 

11111111111111 11111 u ıııuuııııııııııııııııııuııııııHıı11111ıı111111111ııııııı11111ııııııı111111ııııııı11111ıı•ııı111ııııııııı11 11111ıııııı 111111 ıınıı111111 ııı 

h.ıc :~ artık çddnmeyi ınekinmeyi yanıp yanıp buğday boyu kadar kalını, 
""1.1te: - Pe1<· olan izmarit sörunüıtü. Bir tanesini da-
-~· eksik olma teyzeciğim! ha yakb: 

01dllltı. ' aferim iıte, buna memnun - Eteklerime, ayaklaruna kapandı. 
l\ııLık~tiık bana teyze diyeceksin.. Ne yalvanna, ne yalvanna; ne aburu, 
di ~t ~ınlasın, anacığın da abla der- ne aburu; keçe terliklerimin altım ne 

en. .• 
- Pe1<· yalama, ne ya]ama .• Şimdi sana bir ~y 

lı.ı .. ,._ 1 tenecigım• · , önce biz mektu- .. ı· "-.ıp .. soy ıyeceğim ama belki de inarunaya-
~_,, ronderdik. Elbeae on]ar da caksm.. Yalanım varsa, üçüncü ehlim 
'-tn ...:.0!laYacaklar .• Bu böyle çok de- muzikai hümayun sol kolağalarından 
SIJca..d--.•IQ tabii •• "Dilinin albndakini de ı.... ı.,, bul 

1 
rahmetli Aşir efendinin yarın ahrette 

~fıı-lar Ufa nn, muluıalım derneğe şefaatinden dur olayım.. Enneni baktı 
ı\tllh aa.... ki öyle etek, ayak öpmek söker yol de-

d~ il.tap ka 1 b' ·· ·· : ' şar aıunış ır goz suz - ğil.. EJini, belinden §Alvarınm içine dal-

lıı -ııaıı· dırdı.. Bakıyorum ne yapacak diye .. 
ldııı 1 Edacık, bu kadar da mı hon- Kıllı elini şalvarının içine sokar sok-

' Olen? Anana hiç çekmemişsin a maz, çıkara çıkara ne çıkarsın?. Bir tor 
l'o~ lroy=se~e gelel~m, Öte tarafını ba doldurulmuş lumbara dönmüş; ağzı-

«:.da, •• Yine benım... na k'ldar bklnn tıklım lira ile tıkaç ke-
~a .... tozleri parlamış, memnun, yal- ·ı 

.. ,Yordu • sı miş .. 
....._ A • Gevezenin cıgaraııı söner derler. Du-
~ Y11.<:ıklann - • k'' - . l ;~ teyzecj•• 1 opeyun, opegm 0 a· 

1 
dak'arının arasında sıkı~nuş kalmış 

e lcıı..ı_ gıın, biraz çıtlat. O derece- o'a b' 'iki kt• D ı 
>'lrı, .. ~r VannaJı: mümkün mü?.. Du- . n cırarayı ır re ı. uman ge -
" ,.oteıı miyor. Bir tanesini da.ha y~ktı: 
" ltl

1
·.. olmaz mı? Başnnıza bir be· ·•e.. - Torba .lumbar misali; için~ek.ile-

d....-. "ka ı rin hepsi altın .. (Al kayannncığnn!) di-
'""Ytit... § ar çatılmış, gözler devrile " 1) 

1
• yerek torbayı göğsüme sokmağa kal-

• ·:• e ı kız, öfkelendiı'tlle beni .• ı. ın kı~masın mı?.. (Hoşt, hadi oradan kö-
. k&. ruhu duymadan hepsini yo- k 1 it' -ıa~ be . d" pe i beni hırsız yatağnru sanıyorsun?) 
lttııııdın nım ıyorum sana .• Bana deyip torbayı kafasına atar abnaz, mum 

~ c1- h. ~oksa, güvenmiyorsan bana, kesildi namussuz. (Kıyma bana gız gar-
eyİJııı 1 · Apaçık söyle de ben de bi- d • ·· 1 eşım, çoluh çocuh sahibiyüm.. Mapu-
.. liıı.d; hi sanclerde çüriibne beni!) diye tekrar 
~""'--) r daha elleri yakalayıp üsüste '--·~er· ho aya~lanmın al ~ında yuvarbmyor. Biri-
~tofll.p~lılar Yna sarılıp yanaklara sayı- ni bırakrp ötekini yakalıyor. Yine ne 

~ ~danın .;: Öpmeler, ne yüz göz sürmeler, ne altla-
0tittı ır sorgusu dah.a var ama rını yalamalar .. 

er1:_ •tından ı 
, ""'P hir h •• ağız açamıyor, cesaret Eda, (ı'\l!asana, nedir o, bir yelpaze) 
liatii". .~urlu soramıyor. Yere, iki Cıiz • .., Çöle oyunun:layrruı gibi, kafasını, gözlerini, 

Öteki tnüş, meliıl melul bakıyor. ağzını, kollannı, bacak!annı sallaya sal-
- Ilı• Çaktı: 1 \ıı._ - uır it .. r ek • • aya: 
·~e .çıl~n: soy ıyec ıın galıba. Söy- - Aman teyzeciğim, ne yaman mı,-

~vt '- ·• sın sen. Vallahi korktum senden. Bun- I 
A ~ti UPlar l .. _ı - • ? 
">'llı fi 1 nmıı gomıerecegız dan böyle yardımcım sensin; beni l>u 

~l\'erd:~y~~n •0 ~aniye yine kaıları gam, kasavet yuvasında koruyacak baş-
' ı,. ' Rozlcrı bır çark çevirdi: k ok' _ _ı• d ı.ı_. ~~ d ası y .•. ,uyor u . 

. ~de... arıtma, gücenme aına sen b._ ... .. d Aynı hayat, (sözümü kesme de din-
~.... anznlak mıısın. Karıındaki l 1 
h... .. ne d e.) demek istiyerek elini kaldınyor; 
''it~.. • a anı o1duğunu hala anlaya-·• gıtr hala da dinlebne de: 

b. 1• Yazık Y" .. ık' Qll' (" ........ 

,_. ltıallahaın.aasaabirin) çektikten 

di' J.!e.ıe b • 1 L_l'eı-tJc .. ~ır cıgara tellendireyim de! •. 
~ıllı ~~gsünden fakfon tütün taba
lıqttı. çı'<l!"dı; bir cıgara sardı; Edaya . . 
'I 
ar ~ te ·-· ' ·~loJ yzecıgım ... 

ta o:z b' 1llıı Ya.lct 1.r (lahavle) savurup cıga-
' A ı; ıki nefes içti: 
' A;:a:z Ohaneı ne guna duruyor? 

~?.. · ~ nn mektupları yollayaca-
....._ E 
~~zu~e .• Ondan alası mı var?. O 
-~ıı sa. konağa kapılandıran kim? .. 

~di)e Yeai~de her ay bkır tıkır yedi 
b.ı baLaYlıgı alıyor?. Kimin sayesin-

)°" uulhan d . . . • ı· t ı lOrb e e yıyıp ıçıp yan ge ı-
,t\~ alarını dolcuruyor?, Gammaz 

~ı' huDÜn b ·· ·· d"'rt .. ı· 1 ~" ld " e ugun uç o yuz ı-

~ l~i 
1
:;n

1
. de.ğilse adam değilim ben .. 

'11 a.. e 1 kıleri k"" .. l" - ·· od nJ t '""l'lı , omur ugu, u u-
._~ıtti p •oğana çevirdi. Van yoğu, 
~ "1.ruarahalarla dışarı taşıdı; sata 
t..,d n kesildi .• 
~ en le" 
'eı e~ 0 d ltnseciklerin haberi yok.. ilk 
.ı· dltl\ ı..Otnu~n hırsızlığım yine ben 
"') •• l"lerjf• 
·~ e dolu.. • 1? ~epleri şıkır tıkır mecİ· 
,, dudakl Çırııçı çanağı ağzında, böb-
~· lie.- , .. arının arasında kalıp cıgara
'ı .l'-ttr\a un fes knlıplabna onda, potin 
)~ 0 nda A k ..... ı-ı\'a ·· yvnzlığı yalnız salt.a-
di~~ tak lıtıd:ın belli .. Kıllı suratla be-

li)~.~! .~:antalon giydir; bey, paşa 
1-~" hı te oturt •. Ne diyordum? .. 

•ı h tıı~ı -
' "1ıçel ıgını çaktım.. Gece yan-
ti~ ı..,n e.,de bekledim; taflanlann, 
~? Y~ '1l~t-asına saklanıp gözetledim.. 
1. : ·• t1 .,.,'__tnle Yakal~yım mı domu
~tı· ~qha 
~ ~ ~I . sına dopdolu gaz teneke-

' 11 t!lrnıo. U tü d · • k • Çtlli 1>' ,... s n e pırınç azeVl-
~ il ~- ~et mumu sand·k!an. Bah
cı., ·· ~leıı ,0•sın~nn uımlcac·k <" ·kına
~ l'ia dı.rn. (Kim ?) s . b' 
~&ı "<l(SeJt • · o. •. esı ıraz 

d. ıı ,.__ tıra • (K" . h 
ı; h ··qin?) · ımsın sen, rrsrz 

lıı ~- ·· Ermeni, şapa oturuver-.. --~ara~ 
A. Yı bırakıp yanıma koş-

h\ı~ 
)atın:,_. 

ı.aı dudağının kötesinde, 

- Şu benim, çırpına <;1rpın.a hezar 
yaprağına dönen yüreciğmun pik'iğine, 
yufkalığına bak bir kere. Yoktur ~ünya 
da b;r eş;. Merhamet damarlanm kabar 
ır.asın mı? .. Acımayım mı o hızır ayv3-
za? .. (Hadi, gözüm görmesin, çabuk 
savı1t buraıdan hain, alçak. Ekmek yedi
ğin bu kapıya bir daha da hiyanet ede
yim deme!) deyip attım kendimi içeri .• 
Şimdi, bu teyzen olacak kannın ne çe
şit bir mahlük olduğunu anladın mı 

küçükannn? 

Eda, hala iki diz üstünde, ( Oiyecek 
yok billahi!.. Varol teyzeciğim!.. Bir 
eşin daha yoktur htanhulda! •. diye di
ye dinliyor, Aynıhayat devam ediyor
du. 

- Mektuplara gelelim şimdi •• istedi
ğimiz zaman, sabah, akşam, gündüz, 
gece, lnznn geldiği dakika, aklına eşÜ
ği saniye, gel yanıma. Mektubun istedi
ğinden alasını çırpıştırayun .• A deli kız, 
dilimde tüy mü bitireceksin?.. Ohanes 
elimin alhn<h, hükmüme amade diyo
rum sana .. Muhabbetnameleri Ohanes-
le öyle bir gönderirim, Öyle bir gönderi
rim, cevaplarını ~a yine ona öyle bir 
getirtirim, öyle bir getirtirim ki gör de 
sen de şa, .. 

Hamamın içindeki bu ba,baıa veriş, 
iki saate yakın devam etmi,ti. Eda, yi
ne diz üstündeyken, Aynıhayatın kuca
ğına atıldı. Baıını göğıüne koydu: 

- Hadi güzel teyzeciğim, mektupla
rın bir tanesini olsun yazıverelim de 
aradan çıksın şimc!i •. 

- Hoppala!.. Hani kağıt, hani ka
lem .. Sonra, yazacağımız her kağıda da 
yazılmaz; her zarfa da koıunaz .. Çiçekli 
miçekli, kokulu mokulu olac3k .. 

Pannağmı şP.kağına koydu: 
- Dur bakayım, ber.ı:le vardı galiba! 
- Aman teyzeciğim! •. 

Ayruhayat, kapının sürgüsünü çekti. 
göğsünde, boynundan dolanmış havlu, 
elinde fildişi srk tarak, fırladı hamam
dan odasına doğru bir koşuş ki .• 

(Arkası var) , . 

ile itham etti; ya!an söylüyordu; se ebi de .. 
Meşhur sinema artisti Clarck Gab

le'in başından filmlerdeki rollerinde bi
le geçmiyen bir macera geçti: 

Ötedenberi "Kadınlardan korkan ar 
dam,, adı verilen Gable bu hadise ile 
şüphesiz bir kere daha kadınlardan 
korkmuş ve belki de kadınlardan kork 
makta haklı olduğunu isbat etm'ştir ... 

Artist bu meseleye o kadar kızmış, 
o kadar sinirlenmiştir ki hadiseden 
bahsederken şöyle diyor: 

- Mistres Morton denilen kadını 

hayatımda görmüş değilim,., .. Ne gör. 
dürn. ne adını işittim ... Hele İngiltere
ye ayak basmış değilim ... Başıma böy
le bir şey geleceğini de aklıma getire
mezdim ... 

Artistin bu hadiseye bu kadar e. 
hemmiyet vermesi, bu kadar sinirlen
mesi sebepsiz değildir. Çünkü ona çc· ı 
tuhaf ve fena bir şey isnat edilmekte 
dir. 

Hadise ~udur: ,,. j 
Mistres Morton isminde olan ve 47 

ya5larmda bulunan bir kadın Clarck 
Gabte'i kızının babası olmakla dava et
miştir ... 

Kadın İngilizdir. Fakat, davayı ac;
mak için Amerikaya gelmiş ve artisti 
mahkemeye vermiştir. Mahkemede ka
dın artisti şöyle itham ediyor: 

- Siz kızımın babasısınız. .. 
Gable: 
- Yalan! diyor. Ben sizi ilk defa O· 

!arak burada f!Örüyorum. 
- Ne ?! 1nk:1r ediyorsunuz ha? 
- Siz: tanımıyorum .... 
- Beni tanımıyor musunuz? 
- Hayır! 

- Nasıl tanımıyor sunuz? tngilte-
rede beraber değil miydik? 

- Ben İngiltereyc ayak basmadım .. 
- füca ederim, şakayt bırakın. 

1922 ile 1923 ı:ıenelerinde tngilterede 
Esscx 'dc ben sizin komşunuz değil 

miydim? .. 
- "Hayır, yalan söylüyorsunuz, ve. 

yanlışınız var. 
- Ne yalan söylüyorum, ne de yan

lış. Asıl siz yalan söylüyorsunuz. Es
sex'de yanyana komşu idik. Evlerimi
zin arasında yalnız bir çit vardı. 

"Hatırlamıyorsanız veya hatırla

mak istemiyorsanız size hepsinden can 
h bir delil gösterebilirim. Kızıma ba
kın: Size ne kadar benziyor! Bunu da 
inkar edemezsiniz ya! 

Kadının bu kadar kuvvetle iddia
sında ısrar etmesi, hakikaten onu ya
kından tanıyormuş \'C hakikaten bera
ber yasamI§lar gibi sene ve yer tayin 
etmesi bir an için artisti bile şüpheye 
düşürmüş ve kendi kendine: 

- Acaba sahiden İngiltercye git
tim mi? bu kadını tanıyor muyum? 
Hakikaten böyle bir hadise oldu mu? 
diye düşünmeğe başlamıştır. j 

Fakat, Clarck Gable'in İngiltereye, 
gitmediği kendi hatırasile değilse bilet 
nüfus k:lğıdmda pasaport muamelesi 
bulunmaması ve kendisinin Amerika
dan ayrılmadr1ınt ve lr ,:ıtcreye git
medi~ini bilenlerle sabittir. 

O halde? 
Kadın ya.lan söylüyordu! Gable id

diasını, o tarihte Amerikada bulundu
ğunu gösteren vesikalarla isbat etti. 
Mesele, ona ait olnn cihette, kapandı. 

Fakat, kadının vaziyeti cok esra
rengiz bir cehre göstermektedir: 

Kad-n niçin bu iddiada bulunmuş. 

tur? 
Bu. pek izahı kabil olmıyan birşey

dir. ÇünkU, MLc;trcs Morton, aklından 
sakat olmıyan bir kadındır, yani söy
ledikleri bir hayale kapılmaktan veya 
delilik buhranları geçirmekten ileri 
gelmiyor. Bu itibarla, kadının bu iddi
ada bulunarak tamamen yalan söyle
diği anla§ılıyor. 

O halde, niçin yalan söylemek mec
buriyetini hissetmi~tir? 

Bu, izahı daha güç olan bir mesele
dir. Çünkil aklı b:ı§ında her insan dil-1 
şünUr ki böyle yalan olduğunu isbat 
etmek kolay olan bir mesele yalana 
gelmez. Bilhassa, İngiltereye hiç 
gitmemiş, Mistres Morton'u hiç 
görmemiş, . ismini bile işitmemiş 

Clarcl• Gable 

bir adamdır. O halde, bu iddiada bu
,unmağa nasıl cesaret edebilir? 

Yalnız, kendisinin tek haklı olduğu 
cihet kızının artiste benzediğini söyle
mesidir. Hakikaten, Mistres Morton'un 
kızı Gvendoline artiste son derece ber.· 
zemektcdir. 

O halde, kadın, kızının Gable'e ben
zemesinden istifade ederek mi bu iddi
ada bulunmağa cesaret etti? Fakat, 

1 

bu kadar küçük bir sebep öyle mühim 1 
bir dava açmağa kfı.fi midir? Hatta ar- 1 
tistle kadın beraber yaşamış bile olsa- ~ 
lar, kız babası olarak iddia edilen ada- ! 
ma son derece ben7.ese bile en nihayet 
yapılacak bir tıbbi muayene her işi or
taya koyar ve Gable'in Gvendoline'in 
babası olmadığını kolayca isbat edebi
lirdi. 

Mistres l\forton'un bunu da düsür.
müş olması lazımdır. Fakat, ortada 1 
sebep olarak gösterilecek bir şey kal- ı 
mıyor. Halbuki bu garip hadiseye mu
hakkak surette bir sebeo göstermek i
cabcdiyor. Bu muammanın izah edil
mC'si Iô.?.ım. 

İşte, bunu nihayet bu1duk'lannı zan-

işaretler: -- - - -

nediyorlar ve hadisenin şu şekilde ce-
r cyan ettiğini söylüyorlar: 

Clarck Gable iki senedenberi meç
hul bir kimseden tehdit mektuplan aJ. 
maktadır. Bu mektuplarda artiste ba
şından yakında büyük bir macera ge
çeceği haber verilmekte, bundan kur
tulmak isterı:e tehdidi gönderenlere 
p::ra gönder ilmesi istenmektedir. 
Fa'·:ıt, "Kadınlardan korkan adam,, 

ha;dutlardan hiç korkmıyor ve onların 
bu t c.>hdidine aldırış bile etmiyor. 

Şimdi , bu tehdit mektuplarile ba. 
şınn gelen 2 macera arasında bir mü
nasebet bulunduğu zannediliyor, hat
ta kuvvetle ileri sürülüyor. 

Bunu da şöyle izah ediyorlar: 
Bir takım haydutla~ Clarck Gable'i 

soymak istiyorlar. Evvela kendisine 
böyle tehdit mektuplan yağdırıyorlar. 
Artist buna aldırış etmiyor ve gelen 
mektuplara cevap venniy l"'. 

Fakat, haydutlar, artistin bu irade
si karşısında mağlüp olmağı kabul e.. 
deme7Jer. Arzularında. muvaffak ol
mak için her çareye baş vurnı~a ha.
zırdırlar ve nihayet; plan çevirerek bu 
meseleyi ortaya çıkarıyorlar: 

Mistres Morton haydutlar tarafın
dan kandırılmıştır. Kadının artiste 
benziyen bir kızı olmasından istifade 
ederek Gable'in ba.~ına bir macera a~· 
mağı düşilnüyorlar. Bunun için Mist
res Morton'a kmnm babası Gable'dir 
diye iddia etmesini , bu iddiasında mu
vaffak olacağını. çünkü artistin kor
kutulduğunu ve ne dense kabul edece
ğini söylüyorlar. Hatta belki de, ar
tistin 1922--1923 senelerinde İngilte
rede, Essex'de olduğunu söylemişler
dir . 

Kadm, tabit bUyük bir para vadi 
karşısında bunlara kanarak bu saç.
mn. ve delice iddiada bulunmu§, fakat, 
son derece gülünç ve garip bir mevkie 
düşerek davayı kaybetmiştir! 

Hali sevmeyen adam 
insan vardır, ki halinden hoşnut

tur. insan vnrdır, ki halinden hoşnut 
değildir. Ya geçmiş günleri geri çe
virmek ister, onun hayali le tutuşup 
gider. 

"Zaman olur ki hayali cihan de
ğer,, sözünü bir hayat şiarı diye ka
bul eden insem ta kendisidir. 

Yahut geçmiş zamanlar onun için 
kaybolmuş bir saadettir. Bir daha 
ona dönmek imkanı yoktur. Onu 
kucaklamak, smısıkı sarmak isteni
lir. Bir hiçe doğru geri, geri, arka, 
~rka yürüyen insan mütemadiyen 
yeniyi eskiye, genci ihtiyara irca et
mek istiyen bir acayip mahluktur. 
Böyle acayipliğe gitmeğe lüzum 
yoktur. Realite gelecek günlerdedir. 
Gelecek günlere insanlar bir ana gi
bi gebe kalabilirler. Ye istikbal on
ların ellerinde büyüyen çocuklar gi
bi izleri içinde boy atar. O, bugünle
ri bekler, bugiinlerin hasretile yanar. 
Yarın onun için bir maden galerisi
dir. Oradan yepyeni bir alem, yep
yeni bir hendese cihanı doğacaktır. 

Bu iki cins insan da halinden, gü
nünden memnun değildir. 

Dergah alemi, tekkeler, müritler, 
şeyhler, insanı hayattan tecrit eden 
bütün müesseseler ve nihayet dün
yayı "bir lokma, bir hırka,, adesesi 
arkasından seyreden insanlar kendi
lerini muhayyel bir alemde, fenafil
lah da mesut görürler. 

Tasavvufun zaferi, tarikatların 
birbiri ardınca halk arasında yayılışı 
her zaman halinden memnun olma
yan insanların topluluğunu ifade 
eder. 

Dini vecitler, an°anelere bağlı he· 
yecanlı hayat daima insanı geçmiş 
zamanın peşinden koşmaya icbar 
eder. Ye bu peşinden koşulan kay
bolmuş mazi bazan heyecanla, ha-

Sadri Ertem 

zan sun'i tedbirlerle ihya edilmek 
istenir. 

Afyon, haşhaş peşinde koşulan 
ölü zamanlann basübadelınevtini 
kolaylaştıran iksirlerdir. 

Dergahların, mabetlerin eşikleri• 
bir za· 
yaşa• 

ni aşındıran insanlar ölmüş 
manın canlanacağını umarak 
maktadırlar. . "' . 

Halinden hoşlanmayan insan dev• 
rine, hayatına da intibak halinde de
ğildir. Ya maziye, ya istikbale dolu 
dizgin yürümek, koşmak, kavuş
mak, arzusundadır. Halin kadrosu• 
onları her zaman manen darağa• 
cına çeker gibidir. 

Tekkeler, mabetler insanları öl· 
müş zamanların hayalile avutama
ymca insan, betbahtlığı daha iyi an• 
lamış ve uzviyetini dindirerek hal
den kaçmak çaresini bulmuştur. 

Mabetler ve müşterileri artık azal
maktadır. Onun yerini ya bir fikir 
kuvvetile istikbali nizam içine al
mak istiyenlerin kuvveti tutuyor. 
Yahut da insanları halinden ba~ka 
bir aleme nakleden alkol hiç olmaz• 
sa günlerini unutturuyor. 
Dünyanın bugün karşısına geçip 

mücadeleler yapmak istediği "alko
lizm., meselesi böyle bir psikolojiye 
dayanmaktadır. 

Halden hosnut olmamanın en kı· 
sa tarifi "iç s;kmtısı,. dır. insanlar iç 
sıkıntısından kurtulurlar ınış ~ Bil
mem, fakat iç sıkıntısı insanları ha· 
yatta yeni ufuklara bakan pencere
ler açtırmak için uğraştırmaktadır. 

Sinema, seyahat, ekzotik his
ler, arkaizme doğru ayaklanan fan
tezi arzuları hep bu halden hoşnut 
olmamaya karşı aranan davalardaıi 
biridir. Kendi içindeki sinemayı, 
kendi ekranını sevrederek memnun 
olan insan niçin gidip Şarloyu sey• 
retsinl 
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aaat evvel Ankarada M. M. Veka- Ordu birlikleri için 2400 adet Ça· 
leti Satmalma Komisyonuna ver- dır direği ve 2400 adet çadır tokrmı· 
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irkaç türlü anı'an hortlak Rumeli 1 

cahil halk arasında yayılmıştı .. 
se kapılarını kapayıp ken~; 
hafaza edemiyorlardı. Ha.ttl peP ~ 
den bile dışarıya bak~~ ııS 
Hortlak har vuruyor, dilediği 

Diyerek yastığın arkasına tUkürdU. 
Ben bu hali görür görmez içim bulan
dı. Derhal yerimden kalkıp selam ve
rerek gitmeğe hazırlandım. Bunu an
lıyanlar: 

- Nereye be canını? Ne oldun? o. 
turunuz.. Daha kahve bile gelmedi.,, 

Gibi ısrarlarda bulundularsa da ben 
artık duramadım. İnşallah b~ka va
kit gelirim diyerek savuştum. Çünkü 
kendi misafir odasında o canım buz 
gibi sırmalı yastığın arkasına tüküren 

man savuruyordu. rf1I_ 
Köylü hortlaktan fevka.ade 

sız olduklan için nihayet bit ~ 
bama müracaat etmişler: ~'1 

- Aman, bizi bu belida.Jl 
nızt,, 

Demişler. fil~ 

Şartnamesindeki değişiklik do · münakasaaı yapdacaktır. 

layısile dört adet muhtelif tezgah Hepsinin tahmin bedeli 3960 li· : = 
yeniden kapalı zarfla eksiltmeye1 radır. tık teminatı 297 liradır. 
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adama sokataki lağım pisliğinden bah-

1 sctmenin manası olmıyacağını anla
dnn. 

Babam böyle hortlaklar& aıı 
narunazdı. Zeki huvardala.rd jŞi 
Köylülerin gikayctini i§i~~-at. 
nuş. Uşakla.rım.ızdan biri ~;a.' 
ki Kosti isminde gözü pek i1' konmuştur. Tahmin edilen bedeli 

17000 lira olup ilk teminat parası 
1275 liradır. İhalesi 4 mart 937 
perşembe günii saat 15 tedir. Ek
siltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2, 3 üncü maddelerin • 

Şartname ve nümune!İ komis . 
yonda görülebilir. isteklilerin kanu· 
ni vesikalariyle beraber belli saat . 
te Komisyona gelmeleri. 

(320) (508) 

de istenilen belgelerile birlikte le· -------------

minat ve teklif mektuplarını iha-1:--------------~ 
le gün ve saatinden en geç bir sa-

l at evveline kadar Ankarada M. M. 
Vekaleti Satmalma Komisyonuna. 
:vermeleri. (571) (232) 

Dr. lbrahim Erdeniz 
Birinci sınıf Çocuk Hastalıkları 

mütehassısı 

Mr. ve Mrs. DOVE 
Yazan: ·a..------ Katherine Mansfield 

Çeviren: Vi r Gül 
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Heırnie sanki ne güvercinleri gör

mü~. ne de Anne'nin söylediklerin. 
l ?n l.ıir kelime i itmi ti. O dakikada 
! .ılnız, içinden sırrını 'dc,ip çıkarmak 
H onu Anne'a n~mak için bü)ük arzu 
duyuyordu. ı 

"- Anne. beni daima düşünecek .. ., 
mısın ... 

Uunu nihayet SÖ) lem işti. J.leri) C 

clojtru bir adım atmıştı. Rtginalcl, 
bunl:trı söyledikten sonrn du) duğu 
1 ir nnlık sükut içinde bahçenin bol 
ı"'•k içinde çrılknndığını, maYi • cınn. 
) ı, ) esil yaprakları göı·c1ü. Anne 
gözlerini önüne iğ-mis. bir parma :ını 
öblir elinin avucundn gcz:diriyor<lu 
donra )avaş yam b:ı ını . alladı Ye: 

- Hayır, d di 1\abil olnmı:-, n· 
cak. 

Anne, bunları siiylediJ,ten sonrn 

hemen döndü, uzaklaştı. Reggie onun 
arkasından mcrdh·enlerden indi, hah. 
çeye lrndar çıktı. Orada Anne yiizü. 
nü Rcggieye dündü: 

- Seni sevrnedil:.;mdcn değil, dedi. 
Seviyorum. Fal.nt ... 

nurnda durdu, dudakları gerildi, 
kendini tutamadı, kahkahalarla gül
me~e ba~ladı. Hem gülüyor, hem de 
br~ıra bağını söylüyordu: 1 

- Aman, şu boynundaki kravatı
nın clüğ'ümü ! İnsanın ciddi olması 
IUzırn gelen bu dakikndn bile kra va. 
tının düıYümii beni giildürüyor. ona 
l•ab ınc:ı ne geliyor hatırıma biliyor 1 
musun? Huni kartpostallarda var
dır: Rcriileri:t boynuna kordcla ta. 
kal"lar.. Rica ederim, nffct beni, da_ 
nlma sakın. 

Reggie, küçük kırmm elini ağzına 
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götürerek öksürdü: 
- Estağfurullah, dedi. Darılacak 

birşey yok bunda. Bana baktıkça ne· 
ye güleceğin geldiğini biliyorum ben 
senin. Çünkü ben senden her cihettej 
o kadar üstünsün ki, senin yanında 
hen biraz gülünç kalıyorum. Dunu ı 

biliyorum, Anne. Fakat, efrer ... 
Anne, birdenbire Reggienin elini 

tutarak sözünü kesti: 1 

- Hayır, hn:>,r ! Dedi. Öyle de. 
ğil, yanlış düşünüyorsun... Ben hiç 
de senden üstün değilim. Sen benden 
çok üstünsün. Son derece hayırhah, 
iyi kalpli ve temiz diişüncelisin. Den 
esasen öyle düşünecek insan)ardan 
değilim. Sen beni tanımıyorsun. Hem 
znten mesele bu değil. Asıl mesele ,u ... 

Burada Anne başını önüne ii~di. 
Sonra sözlerine devam etti: 

- Ben, yüzüne bakınca güleceğim 
gelen bir ndam)a evlenemem. Bunun 
imkansızlığını sen ele bilirsin. Benim 
e,·IencccıFim ndarn ... 

Birdenbire durdu. Cümlesinin ar
kasını getinnekten vaz geçti ve Reg. 
gieyc bakarak garip bir şekilde hul. 
yalı hulyalı gülümsedi. 

Gene bir sene gittiğimiz vakit ora
da bir (Kara Ifoncolos) yani (Hort
lak) peyda olınu~tu. Beş, altı yüz ev
den miire'd•cp olan köy halkı geceleri 
kapı dı~a.rı çıkamaz hale gelmişlerdi. 
Hortlak jsc her istediği eve giriyor, 
yağı b:ıla., unu pekmeze karıştırıyor, 
hii.lfı.sa etmediğini bırakmıyordu. Köy 
lü umumiyetle bu hortlaktan bizar ol
muşlardı. Fakat cehalet yUzUnden kim 

"Benim evleneceğim adam ... ,, 
Reggie karşısında uzun boylu 

güzel hir yabancı erl<ek canlandı n 
kendi yerine geçti. Anne'in evlenece
ği adam.. Tiyatrolarda bu tip erkek. 
leri görmüştü. Bir kelime söyleme. 
den genç kı7 . .a uzun uzun uzadıya bak
tiktan sonra koluna takıp götüren bir 
erkek ... 

Reggie bu hayalden gözlerini kur. 
tararak: 

- E,·et, dedi, anlıyorum .. 
Anne: 
- Anlıyorsun, değil mi? Dedi. 

Evet. Anlamanı istuim. Çünkü ha. 
reketimde belki çok kaba davrandım. 
Anlatması o kadar güç ki! Biliyorsun 
ki l>en ... 

Durdu. neggie başını kaldırdı. 

ona boğru baktı. Anne gülümsüyor
cl u: 

- Garip değil mi, dedi. Bunu da. 
h:ı en-el de söyliycbilirdim.. E\·et 
sana birşey söy1iyeceğim .. 

Reggie de ona kar~ı gülüm~emeğe 
Ye ''memnun olurum., demeye çalıştı. 

Kız devam etti: 

(Sonu yaruı) 

bu işe memur etmiş: ~ 
- Bunu yapan çapkını ınu 

lup yakalıyacaksmız.,, 
Diye emir vermiş. Jıill 
Ahmetle Kosti ellerine birel'Qll~ 

f mdık sopası alarak hortl~ ıııt 
de geçmesi memül olan sok~ 1 
şesine gizlenmişler. Gece oıııı .ıı f 

· ar sıdan sonra hortlak tıpkı bil' ~J .. ~ 
ilnde ortaya çıkmış. Hom~ ~ 
iki tarafı kola.çan ederek gc~~ 
lamış. Kostl hortlağın kendi , I'. 
geldiğini görünce sopasını aŞlPllt 
na yerleştirmiş. Yere düşilt'J1l 0fİ., sırada Ahmet de yetişmiş._ ,! 
yakalamışlar. Soymuşlar. ~~J'. 
ayı postu içine sarınmış olBJl ııe 
ğın içinden çıka çıka kim çıkS' 
nirsiniz? ~ 

!stanbulda bile ilim ve f f", 
meşhur olan a.um, ~air dersiıı.ıtltı1 
lanndan F;sat efendinin oğl~ 
Halbuki bu Esat efendi ba rı?_ 
yakından dostu idi. Bo.bam ya 
tirdikleri zaman hayrette kalıt· 
delikanlıyı biraz korkuttukt~ 
neden dolayı böyle bir ıı:ac ıı: 
şcbbüs ettiğini sorar. Delıl•aıı 1'11 

- Amcacığım, ben filan l< ~ 
yorum. Ailesinden istedim. V 1 r 
ler. Çok şeyJer vadettim. l{ııbtl tıil' 
diler. Böyle halkı korkutars.l< ç 
raf ve takribini bulup o kızı l<ıl 
istiyordum.,, rı 

Sonra babam bu dclikaJlllY C 
daya gizler. Kızm babasını d' • 
Dereden tepeden konuşurken ~çili 
lağın bclfı.sındnn kurtuımnk. /". 
det dilenince bab:ım l:cndisille c~· 

- Demek ki 1:ok za.hınct ç 
sunuz? grc( 

- Ne dersiniz cf cndiın. 
bizde uyku durak kalmadı. ·ııl 

- Demek bu işin halli rnrcS 
den bekliyorsunuz öyle mi? tı!f 

- Öyledir ya. Artık bo.Şkll 
re bulamıyoruz. tıt!' 

- Öyle jse şimdi us.;ak\nrl!lıcışl~ 
git. Akrabclanndan bir k~r ~ 
buraya getir. Familyanız ne 
hareme gelsin. A\1 

. bU'"J ı 
- Peki efendim, 11\lnn d!l tıl' 

mekten maksat nedir? Burll 

pacağız? ~ 
- Sizi hortlaktan ku~ o1 
Ve sonra babam h!idiSC~ 

gibi kendisine anlatır. Bunu:otd 
adamcağız razı olur. Kızla ııt· 
nik!hları da hemen o giln 1<1~aı~ 
ra babam keyfiyeti Esat efeıdttl 
zar. müsandc!lini alır. Tez t tDZ 
dilerini evlendirmek surctil~ 
olan rahati iade edilir. Ar811 ııt9 1 
yerlerdeki hortlakların es~~eJl 
tUrlU huvardalık hikaycıerıt1 
ret olduğu anla.~ılrr. b~ 

Şimdi istidradı burada. 
gene Ba,..,ıYdada gelelim: bOP'~ 

Ba~dadın Arapçası pel< i!I S~ 
Musula Şnmlı bir Ceza. re l _, 
Odacısını çağırır. "PencereY 
manasına olara t: 

- Tal sckkirUş ıı.b~ık.. rel-:tl 
Demiş. Iraklı olan odacı ur)(, t 
- Y:ı efendi, (Ene uŞt 

rap). t1t14 
Demiş. Yani "Efendi ııa.ıre 

TUrk der;il, Arnbrm... BUJlUJl 
ceza reisi şaşalar. Tekrar: 

~) 
'.(A.r1"1JI 



; 

Levazım 
omısyonu 

Satınal
ilanları 

Tahnı· 
elektrik ın edilen bedeli (2574) lira (04) kurut olan (7642) adet 
de açık IUnp~lü l şubat 1937 tarihine raııthyan pazartesi günü saat 14 

M eksıltme usulile alınacaktır. 
l'ond uvakkat teminatı (193) lira (05) kurut olup tartnamesi komiı· 

an her .. ·ı· 1 t k gun parasız verı ır· 
s e lil . ., Baatt 1( erın ,.,490 sayılı kanunda ya·ulı vesikalarla ve belli gün ve 

_ e o.sımpnşada ?ulunan Komisyonumuza müracaatları. (256) 

Milli M·· d f dan: u a ııa Vekaleti Deniz Merkez Satmalma Komisyonun· 

12 iki ika •ına. tal' ne nun 1~37 salı günü kapalı zarfla yapılac.ak münakua-
'1ılltJ:ıa~~. zuhur etmıyen 1500 ton K~rdif kömürü, pazarlıkla satın 
liralık u~ere İsteklilerin 19 şubat 937 cuma günü saat 14 de 2138 
l'lasınd tern~~atları ve kanuni vesikaları ile birlikte M. M. Vekaleti bi-
d a mutc .. elrk'I K • ·· 1 e ı43 ı: .... ı omısyonumuza muracaat arı ve §artnamesinin 

kuruş bedel mukabilinde ·Komisyondan verilmekte olduğu. 
(389) 

' l'llhın· 
' ın edilen bedeli "32900" lira olan "35000" metre yerli pamuk 
~ ~ 1~-Şubat-937 tarihine rastlıyaa cuma günü saat 14 de kapalı 

ulile alınacaktır. 
'Muvakl~t teminatı (2467) lira (50) kurut olup, ıartnamesi (165) 

• bukabilınde komisyondan her gün verilir. 
~Pah tte~iJcrin 2490 sayılı bnunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
I\~ eklıf mektup] nnı 12-Şub:ıt-937 Cuma günü saat 13 e kadar 
~misyon Ba§knnlığma vermeleri. (433) 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

a ıa Ve iletin de 1 
'~ *~ 

~n "~~ - .~l:Siltmeye konulan iş: Trabzon - İran Transit yolunun Trab· 
~ Yetı ıçınde seylap tahribatına karşı yapdacak duvar anroşman 

uı ~e sair inşaathr. ' ' 

21\.eşif bedeli (125.855) liradır. 
~lfia \,-.. ~iltme 4-2-1937 tarihinde Perşembe günü saat (16)" da 
~ kapaı:kaletinde Şose ve Köprüler Reisliği ekailbne komisyonu odaam -

3 
zarf usulile yapılacaktır. 

"il~ b~ 7 Eksil~e şartnamesi ve bu na müteferri diğer evrak ( 629 ). ku • 

4 e ınukabılınde Şose ve ~öprü ler Reisliğinden alınabilir. 
~İıı;t- Elcsiltmcye girebilmek için taliplerin (7543) lirahk muvakkat 
'tn:ı "ennesi ve Resmi Gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan tali -

• ~eye. tevfilcan mütenhhitlik vesikası ibraz etmesi laznndır. 
t}\ıe1 teldiJerin teklif mektuplamu ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
~~~kadar Komisyon Reialiğine makbuz mukabilinde vermeleri muk
~tada olacak gecikmeler kabul edilmez. (79) (266) 

Kapalı zarf usuliy!e eksiltme ilanı 

a e a etin en: 
,: ... _Eksiltmeye konulan iş: lsta nbul - Edime Asfalt yolunun iki ke· 
ltıetre Y~şar metro genişlikte ve Murath kasabası içinde iki buçuk 

ie~ışlikte olmak üzere yapd3ca k adi taı kalclınm İnşaahdır. 
C§if bedeli "133737" liradır. 

Vekij~~ Eksiltme 12-2-937 tarihinde cuma günü saat 16 da Nafia 
~ tıauıu de ŞOSc ve köprüler reisliği eksiltme Komisyonu odaamda kapab 

3 e y pılacaktır. 

~l tr:J.- El:S~tme şartnamesi ve bu na müteferri diğer evrak 334 kuru§ 
~ ultabılinde Şose ve köprüler Reisliğinden alınabilir. 

~t :;:- Elcs~tmeye girebilmek için taliplerin 7937 liralık muvakkat te _ 
ltıatrtiltr:J. l'tnesı ve Resmi Gazetenin 3297 sayılı nüshalarında çıkan tali • 

l te~e. tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz etmesi lazundır. 
~ e\>ve~·e dılerin tcldif mektuplarını ikinci maddede yazdı saatten bir sa -
~dır. ;e kadar 1' om is yon Reisliğin c makbuz muknbilinde vermeleri la • 
'~ada olacal< gecikmeler kabul edilmez. (267) 

Noğum ve J{adın .,_~ ~---:ııı::m------· 
astaltklan lstanbul Komutanhğı 1 

h. lVIOTEHASSISI Sahnalma 
Ur Komisyonu U:inları 

Ist. De terdarhğı trat ıre servet vergileri mUdilrJUğ oden: 

Sıra 
No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Şubesi 

Tarla başı 

Fener 

Galata 

Hoca paşa 

Papazyan 

Hoca paşa 

Mükellefin adı 

Andon Bonelli 

Rifat Ihsan ve 
şürekası. 

Frederik ve Ya· 
hen Laher 

Moris F araci 

Komisyoncu 

'.Abdullah· 

Tuhafiyeci 

Yağ fab. 

Çorap fab. 

Dit ali.tı 
bayii. 

Hoca Ala. 
ad din 

Paçacı 

Adresi 

Kamer hatun 
Avrupa pasaj 

No. 19 
Cibali vapur 

iskelesinde. 
106/110 

Ste Fransız 
han kat2 

Hoca Alaad
din Yeni Vol. 
te han 12 J9 

Birinci va. 
kıf han 35 

Hoca Alaaddin 
Çiçek pa2arı 6/ 4 

Tebliği istenilen kararlar ve aram· 
lan ticari defter ve vesikalar. 

932 takvim yılı ticari defter ve 
vesikaları (15 gün içinde ibrazı 

tetkik bürosundan) 
1.5.931 den 31.12.931 tarihine ka· 
dar ticari defter ve vesikalar (1,5 
a.y içinde ibrazı komisyon kara
rile) 
932 takvim yılı defter ve vesika· 
ları {15 gün içinde ibrazı tetkik 
bürosundan) 
928 takvim yılı def ter ve vesika· 
ları (Üç ay içinde ibrazı komis· 
yon kararile) . 
926 yılı vergisine ait nakza tebe
an kazanç itirazları tekik komis· 
yonunun 30. 7.936 tarih ve 
6290/2220 Nu. lı. kararı. 
929 yılı vergisine ait mıkza telle" 

a-.ı kazanç itirazları tetkik ko-c 
misyonunun 7.4.1936 tarih ve 
5290/ 1041 Nu· lr. kararı. 

Yukarda mensup olduğu şuljesi, adı, İ!İ ve eski adresleri yazılı mükelleflerin yabancı ellere gittili 
leri ve yeni adresleri biHnemediği ynpılan araştırmalarla anla§ıldığından hizalarında yazılı tnkvim yıl· 
ları ticaretlerine ait ve tayin edilen müddetlerle ticari defter ve vesikalarını ibraz etmek ve hakların• 
da komisyonca verilen kararlan tebelluğ eylemek üzere bizzat veya bilvekale mensup oldukları maliye 
ıubeleri tahakkuk ıefliklerine müracaat ebneleri; aksi halde haklarında kanuni hükümlerin tatbik olun 
acağı ilan olunur. (597) 

Ist. Defterdarlığı ser~et ve irat vergileri müdürlUğüoden: 

Sıra 
No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

ıs 

16 

17 

18 . 

ŞuI:>eai -

Hocap!Lfa 

,, 

" 
,, 

Osküdar 

,, 

tt 

,, 

,, 

" 

" 
,, 

,, 

,, 

Mükellefin adı 

Melkon 

Losyon Delli 
Tola. 

S. 1. Fridman 

Ahmet Ali 

Zeynel 

Zübeyde Meh'. 
med. 
Khmı 

Mehmet Oaman 

Koıti oğlu 
:Yanko 
Nalqi 

...._ -::! orgi 

Sezai 

Fer had Murad 

Hüseyin Mehmet 

Ali 

İsmail 

Osman 

Sarraf 

Kom is· 
yoncu 

,, 

MUrekkep 
imalciıi 

Adresi 

Hacı Köçek, Ya. 
rım han 56/1. 
Hubyar, Beyker. 
han 17. 

,, 

,, Agoyan 
ban 15 

.Verginin 
mikdarı 
Lira K. 

68 40 

1626 38 

777 44 

60 72 

Senesi 

934 

,, 

,, 

lhbama' 
mesl 

9/ 62 
2 inci · 
45 70 
1 inci 
45 71 
1 inci 
1 49 

Ekmekçi Ayazın~ Dol(ancı 
Iar 94. 

2 64 933 
2 inci 
16 68 
1 inci 
20 6 Kundu-

racı 

Terzi 

Kefçe dede Gün· 
doğdu 115. 

Selman ağa Bülbül 
dere 52. 

18 63 

13 51 

934 

936 
1 inci 
1/97. 

Maranaoz Gülfem hatun Un· 
cular 15/2 

3 41 935 
1 inci 
14/71 
1 inci 
14175 Berber Solak Sinan Ser 

lami Ali 210. 
00 21 935 

}Cahved Paze.rbatı Nuh 
kuyuau C. 74. 

4 18 ,, 
1 inci 

3176 
1 inci 

3146 Trikotaj Üsküdar Debağ-
lar Selim paıa 

70 14 936 
1 inci 

yokufu 13. 
Çengelköy Kule- 26 06 934 3170 
li 7. 1 inci 

Berber 

Manav Kuzguncuk lcadi. 5 50 933· 6118 
ye 9. 1 inci 

Bakltal Çubuklu Çayır 25 00 935 2/41 
2/1 1 inci 

Fınncı Üsküdar Valdei 60 100 936 3 /1 
atik Gündoğdu 28' l inci 

Kahveci Çubuklu Çubuk· 28 90 934 5 / 12 
lu c. 10/ 2 1 inci 

Frrıncı Valdei atik T ~p. 72 00 936 311 
taıı 281 l inci 

,, Murad Reis Atla· 83 27 935 3/ 31 
mo caddesi. 32. l inci 

Gülhane hastahanesi için 37 19. ,, lstelyanoı Demirci Selamsız mahalle 14 19 1 /20 ,, 
• aş · ez 

Bt:vo 
tı~tna CLU lstik15.l caddesi 99 
(C~ r~Iı Ankara apartmanına 

l'tlişr şırketi üstüne) naklet
-~~lf. Tel. 41572. 

Dr. Hafız Cemal 
" LOttMAN llliltUt 
UQh'/" 'ta~~'?'<lıııı. 1 ıye Mütehassısı 

l'oı~ <2,5 tan b~ka gtlnlcrde öğleden sonra 
lı~~~ (lQ

4 
G Ya) kadar l ntnnbulda Divan 

lt11 -~ı lt > rıumıırıııı husus! kablılcslndo: 
ııı.a"~~ "tı llbut eder. Snlı , cumartesi gün 
22~tll?' ,5-12" s:uıtıeri h:lklkt fukaraya 

"ııa, • ır ~lılt ua.yc:ıehıı.nc ve ev telefon: 

"' , I tcı_cr_on_:_2_ı_o4_4_. ----

1 1)~ l!li e se e 
rı "c y nrın Kitaplarındandıl 

]';>• 
~atı 40 kuruştur ----

çeşit asabiye, 22 çeşit bakteriyo- ve caddesi. 256. l inci 
loji, 26 çe~it dahiliye ki hepsi 85 20 ,, Manok oğlu Kundu- Murad Reis Al· 10 08 936 1/ 1 

kalem alat ü~tenci. nam ve hesa-ı Simon racı lame caddesi 61. 1 inci 

bma açık eksılbne ile 3- Şubat-~ Yukarda mensup olduğu şubesi, adı, işi ve eski adresleri yazılı mükclhflerin yeni adreslerini bild 
1937 Çarşamba günü saat 15,30' firır..emiş ve yapılan araştırmada dabulunmamış olduklarından hizalarında gösterilen yıllara aid kazanç 
da yapılacaktır. Muhammen tu -r 'vergileri ihbarnameleri bizzat tebliğ edilememiıtir. Hul..-nk Usulü M~h:ıhc:nclcri li~nunu hükmüne 
tan 850 lir~dır. Şartname • ı: \tevf~kan tebliğ yerine geçmek veilan tarihindn itibaren bir ay içinde katiyct kesbetmek üzere ilanen 

si her gün öğleden evvel komisyo. -;._ teblığ olunur. (599) 

numuzda görülebilir. İsteklilerin 
68 liralık ilk teminat makbuz ve· lamış o1an çamaşır yıkama ve ku· 

ya mektupları ile beraber ihale gü

nü vakti muayyende F ındı!dıda 

Komutanlık Satınalma Komisyo. 
nuna gelmeleri. (265) 

rutma kazanı tamir ettirileceldir. 

ihale günü talibi çıkmadığından 

ihalesi 4 şubat 937 per§embe gÜ· 

nü saat 15 de yapılacaktır. Mu· 

l:omiıyonumuzda görülebilir. İs
teklilerin 67 liralık ilk teminat 
makbuz veya ır.ekh....'Plarile ihale
d~n evvel inşaat şu~inden ala.. 
caldarı vesikalarla beraber F ın· 
dıklıd:ı Komutanlık Satımılma Ko. 

• "' ,,. hammen ketif bedeli 895 liradır. misyonuna gelmeleri. (579) 
Gümü9suyu hastahanesinin çat· Şartnamesi her gün öğleden evvel 

ZAYİ 
Merhum bab~mdm muhaı:'"as c-lup 

Denizyoll:ırı idaresinden almakta ol
duğum maaşnna ait 318 numaralı cüz
dnnımı zny1 ettim. Yenislnl aıncagım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Dmıf:::yo1lan ta.arcsirıdc başma. 

J..infat merhum lsmail Hakkı 
Bey 1ı.vı Z01ım 



' 

-

Antalya Şarbaylığından: 
Belediyemiz için ahnacak Araz öze talip çıkmadığından bir ay içinde 

pazarlıkla mübayaa olunacağı ve paz arLk müddetinin 11-2-1937 tari -
bine kadar olduğu ilan olunur. (3271 

v u HÜS .. YiN CA iDi 
ve 

ABiDiN DAVE • 
1 

hatıralarını, 

F RUK NAFiZiN 
En güzel ve en yeni ıiirini - . ~ 

' Mecmuasının nefis resimlerle dolu Şubat sayısında bulacakt•· 

1 nız. Bütün gişelerde ve müvezzilerde arayınız. 

'~~~~~~!~~~~~~~~ 

Muhammen bedellerile mikdar ve vasıfları aşağıda yazılı ( 5) f", 
malzeme ve eşya her biri ayn ayn ihale edilmek üzere 15. 2. 937 ~ 
lesi günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki 1 inci ıtlt 
komisyonu tarafından açık eksilbne usulü ile satın alınacaktır. i4 

Bu ite girmek istiyenlerin hizal annda yazılı muvakkat te~•~ 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksilbne günü saatine kadar JcOP'", 
yona müracaatlan lazımdır. Bu işe ait tartnameler komisyondan p~ 
ıarak verilmektedir. ~ 

1 - 12000 adet yuvarlak ve be yzi kazma sapı 5000 adet düı 
sapı muhammen bedeli 1140 lira ve muvakkat teminatı 8550 kuru!:;, 

2 - 5000 Kg. Arap sabunu muhammen bedeli 900 lira ve ınu" 

teminab 6750 kuruttur. . " 
3 - 66 adet beyaz somyeli kar yola muhammen bedeli 726 liı' 

muvakkat teminab 5445 kuruştur. J 
4 - 5000 kilo Sut kostik ve 1O00 kilo adi soda muhammen b"' 

820 lira ve muvakkat teminab 6150 kuruştur. . @! 
5 - 40 kilo levha halinde ebon it, 100 kilo Fiber levha 40 ki1° td' 

çubuk muhammen bedeli 628 lira ve muvakkat teminab 4710 kurut 

(~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

ZAYİ 
Beşih-tnş Askerlik şubesinden aldı

ğım askerlik vesikamı kaybettim. Ye-
. nlıiini alacağımdan hükmü yoktur. 1 

Ortaköy Mandra sokak 35 No. da 
318 doğumlu Tahir oğlu Osman' 

TDRKiVE 

Şişe ve Cam Fabrikaları 
Anonim Sosyetesinden: 

Paşabahçe Şişe ve Cam fabrikamız için çavdar sapı almak istiyo~I 
Mevcut çavdar sapı olanların Bahçekapı Birinci Vakıf hanında ' 
lunan Merkezimize müracaat eylemeleri. (221) ~ 

İİll..................... :::// 

Gayet mühim ilin , 
Posta T. T. Umum Müdürlüğün~e: 

Ankarada kurulması kararlaştırılan uzun ve kısa clalgah büy~ ; 
siz telefon istasyonu "Radyo" ve projeleri üzerinde Nafia Vekiletil'..) 
mütetekkil bir komisyon tetkikatta bulunmaktadır. Bu işle alak~· 
isteyen maruf müesseselerin 15-Şubat-937 tarihine kadar mezkii' 

misyona müracaatlan rica olunur. JI 
Bu işe ait fenni ve her nevi ma lfunat komisyona müracaattaO 

evvel P. T. T. Umum Müdürlüğünden almmalıdır. (176) (464) __/ 

tB" 
ıstanbul Defterdarlığı Üslt ildar mıll 

kası tahsilat müdürlüğünden: / 
Kadıköy Caferağa mahallesinin Bahariye caddesinde kain 

81
rJir 

yılı apartımanın mutasarrıfı İhsan Sabihanm 933 ila 936 y1U~r~91 
li Emlak satış bedeli ve faizinden borcundan bulunan 6002 l~r 1 ı / 
dolayı mezki'ir mahal satılığa çı karılmıştır. İhalei evveliyes~le '/ 
2 - 937 gününe müsadif perşembe günü % 7,5 pey akçeleri ) 
tikte Kadıköy Kazası İdare heyeti ne müracaatları. (56'> 

- Birinci sınıf Operatör -< 
Dr.CAFER TAYYAH 

Paris Tıp FakUlte.'li S. asistanı dimağ, 
estcUk ve her nevi erkek ve kadın ame. 
Uyatıarı, rahim hastalıkları ve doğum 

mütehassısı 

Her gtln s&R.t 

8•11 e kadar MECCANEN 
muayene 

1 
Öğleden eonra ücretlidir. 

Beyoğlu Parme.kkapt, Rumeli han 

İİll-• No. ı, Telefon: 44086 --ııi 

IJ.~ Kulak, Burun, Boğaz -•ır.• 
MÜTEHASSISI 

Dr. ŞEVKE' 
HCJSNC TARAV 
Beyoğlu, istiklal caddesi Singer 
karş•1'mda Saka çılanazı No. 3 

Telefon: 43242 --·! 

KURU~. 
Abone şartlıl(~ 

Yıllık 6 aylık J ayJılı ~ ıf 
Munldu:timizde 750 420 ZJ~ ıjO 
Yabancı yerlcıe l HO 72S 400 
Poata Birliğine} soO ıBD 
girmiyen yerlere ISOO ~O ıJf' 

T urkıycnın htr posta merkezinde "&}il 
ebone yazılır. 

Telefon 
~darc: 2437t1 
Yazı İJ1eri: 21413 

Poıta kutusu: 46 ~ 
Tcliraf adresi: KURUN 1•11111 • 

Basıldığı ycı : lstanbul Ankara c.dd; 
V AKIT Y ıırdu. 

Sahibi : ASIM US .,.o_ 
N~riyaı diıektöru: Rcfık A· Sev ~ .......... ._.. __________ ...... ~ 


