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Paris Müzakereleri Diin Baş adJ 
Sancak halkı protesto ediyor Vapurlarını asilerden korumak iç;n 

Hataq'ın sahibi Hataq 1 ürk/eridir Sovyetler ispanyaya 13 
lskenderun ve Antakyadaki TUrklerin Toroshar1n şimaline h . • • •• d • 
mübadele suretile yerleştlrllmesi teklifine verllen cevap: 1 arp gemısı gon erıyor 

''istiklalimizi kendi kuvvetlerimizle korumak istiyoruz,, ,~ .
1 1 

b. tk d _, dı' kı· 
voroşı o ır nu un a ue : . .. 

Antakyada şimdiye kadar 33 Türk tevkif edildi "Sosyalist .inşasının müdafaası · için 

Amerikaya dair 
uır şahadet ı 

(Andre l\loru\·a) geçenJer<le Am~-1 
rikaya gitmişti. Kısa bir tetkjk seya
hatinden sonra bu defa Parise geldi. 
Gazetelere Amerikaya dair müşahede

lerini yazdı. 1''ransız diplomat \'e edi
binin verdiği hüküm şudur: Ruzvelt 
memleketini 1932 buhranından kurtar
nuştır. Bu defa yeniden cumhurreisli- , 
ğine intihap edilmiş olmasının manası 
memleketi hesabına kendisine karşı 

minnettarlıktır. 

Şimdi Amerikada birçok yerler es
l:i t'~rnnomik f aaliyt'tir.i yeniden ka
zannu~tır: Fabrikalar işliyor, her ta· 
ı·aftan bol bol siparişler geliyor, çift
çiler mahsullerini satıyor, bankalar 
bahhütlerini yerint! getiriyor, amele 
smrfı kendilerine iş buluyor. Hiç şüp
hesiz memlekette sefalet bütün bütün 
blknu~ deı'Hldlı. Henüz daha srkrntı 
i~inde bulun.an siftçiler ''ardır. Jt'akat 
Ruzvelt bu fenalıklara da ç.are ara
mak için ciddi surette çalr~ıyor. 

Hat ay '.l'ürkZerinin kıa bul ettikleri bayrak 

Bundıın başka Amcrikada bir ruhi 
değişikli~ de göze çarpmaktadır: 
Evvelce Amerikalılar memleketlerini 
ebedi bir cennet olarak hayal ediyor
lardı. İçinde bulundukları maddi re
fah şartlarının sonu gelmiyece~·ine 

inanıyorlardı. Ilüyük ekonomik buh
ran onlara ders olmuştur. 1936 
sene.sinin insanları eskisi gibi ha
Yalperverdir ve mağrur değildir. 

Daha akak göniillü adamlardır. 
Onlar arhk büyük k a z a 'il ç 1 ar 
arkasında koşmuyorlar. Sadece ka
tançta emniyet ve istikr<\r anvorlar. 

ASIM US 
( s~nu Sa. 6 Sil. 2) 

riiilli davamız, bütün milletler önün
de, pek haklı olarak müdafaa sahasına 

çıkar çıkmaz, Sancakta, aleyhimize pro
paganda ba~lamr' ve Cenevreye İsken -
derun ve Antakyanın Suriycnin bir par
çası olduğunu iddia eden telgraflar çe -
kilmişti. 

Fakat, Hatay Türklerini temsile hiç 
bir haklan olmıyan bu kimsf'lerin iddi • 
alan bizznt Sancaktaki Türkler tara -
fmd :m protestolarla karşdanmrştır. 

Bundan b:ı.şka, Suriye gazetelerinde 
Sancakta Türklerin bir akalliyet olduğu 
iddia edilmeğe başlanmış ve Türkle -
rin Türkiyeye gec;irilmeleri istenmiştir. 

Dün Sancaktan aldığnıuz haberler 
Hatay halk mümessillerinin bazı Su • 
riye gazetelerinde yapılan teklifleri red 
deden protestolarını bildirmektedir. Bu 
protestonun metni şudur: 

" Zaman zaman bazı Suriye gaızete • 
teri Hatay'daki Türklerin bir ekalliyet
ten ibaret olduğu ve buradaki Türlde -

Sabık kralı tenkit eden 
Başpiskoposun nutkundan 

Kim 
Mesul 

Son za.manlard:ı. 

Londra radyo ida.
tesi hakkında !n
giltere efkarı u
tnumiyesi ve par
lamento mahafi
linin hayli dedi. 
kodular yapmak
ta olduğu son gc .. 
len İngiliz gazete
lerinden anlaşıl
tnakadır. 

Bu meyanda 
Londra radyosur.
dan sabık kral 
~vardın hareka
tnu tenkit eden 

leenterböri b~- ~:ıbık kral geçen senenın martında radyoda kral oUı. 
~unUD. ~it:\. rak nutkunu smjlm-ken 
detli nutku da ayrıca mevzuubahsol 
'18.kt&dır. 

Daily Express gazetesi başmuhar. 
l'iri §unu yazıyor: 

...._''Bul klın.seler Loıi.dra. radyo ida-

~111111tllllı111111lll Hll1111flllllll11111~ 

~ Paris, 21 (A.A.) - Dün ge-~ 
~ce Parise gelen Türkiye Harici-j 
~ye Vekili Rüştü Aras bu sabah~ 
: s 
'Esaat 1 J .45 de yanmda Türkiye-~ 
~ nin Paris büyük elçisi Suat Da-j 
§vaz olduğu halde Dış Bakanlı-~ 
~ ğma giderek Hariciye Bakamff 
~üelbos ile görüşmüştür. Bu ko-~ 
:. ' .= 
_§nuşmaCla Vienot da hazır bu-~ 

~lunmustur. ' ffe. 

ff Milletler Cemiyeti konseyi-~ 
~n)n son müzakerelerine esas o-~ 
~lan 1skenderun hakkındaki~ 
~Türk • Fransız müzakereleri bu-~ 
~gün tekrar başlamıştır. Bu nok-~ 
Jtainazar teatilerinde hazır bu-~ 
~lunmak i.izere Fransanm Türki-ff 
~ye büyük elçisi Ponsot da 15u sa-~ 
~hah Parise gelmiştir. ~ 
~11ıııı11111111ııı11 11111ııııı11uuıı111ıı111111ııııı111111ııınııı1111111ııı11~ 
rin T oroa)ann §imaline mübadele 'u -
retile yerle~tirilmesini teklif etmekte • 
dirler. 

Hatay Türkleri, Hatay mmtakasında 
kırk ı;enedenbel'İ yaııyan otokton aha -
lidir ve burada nüfus ekseriyeti de bu 
halktadır. Tarihile, an'anesile, coğrafi 

isimleriyle ve bütün kültüriiyle tam bir 
Türk mıntakdı olan Hataym sahibi biz 

Sonu. So. 2 Sii. 

Mücadeleye çoktan hazırız!,, 
Londra 21 (A.A.) - Daily Expres 

gazetesinin Varşovadan aldığına göre, 
sekiz denizaltı gemisi, üç torpito ve 
iki torpito muhribi Akdenize gitmek 
üzere dün Odesadan hareket etmişler-

dir. Bu gemiler, lspanyo) asileri elin
de bulunan harp gemileri tarafından 
yapılacak tevkif veya araştırma t.akdi
rinde Sovyet gemilerini himaye ede
ceklerdir. 

Maliye Vekili dün_ Mec-
liste izahat · verdi 

Kömür ocakları için teklif edilen 
elektrik vergisinden muafiyet kanunu 
diğer sanayia da teşmil edilecek 

Petrol vergisi de indirilecek 
Ankara, 21 (Hususi) - Büyük Mil

let Meclisi bugün Nuri . Conker'in baş -
J<anhğında toplanaı;ak birçok mühim 
meseleleri müzakere etmiştir. 

Celse açılırken Mahmut Soydan (Si· 
irt). doktor General Ziya Nuri Birgi 
(Kocaeli) nin öldüklerine dair Başve -
kalet teskereleri okunmuş ve hatıraları 

(Sonu: Sa. 6 Sü. 1) 

~lecin peşinden: 
Kışa girdik! 

Dün erbainin birinci günü ve gün 
dönümü idi. Senenin eıı uzun geoesi 
(Şebiyelda) ile en kısa günü geçti. 
Artık giındüzlcr hergün biraz uz-ıya
cak) geceler biraz kısalaoak. Bu sıı .. 
retle erbain denilen kırk gün.den son
ra hamsin deniletı elli günün sırası 

gelecek. Onlar da bitince hış geçm.i§, 
bahar mevsimi girmiş olacak . 

Bu sene daha sanbalı.arda iken Av
rupa astrolokları vütüıı <1iüıyaya bir 
korkıt saldılar: "Aman herkes önii. 
müzde1vi k'ı§ta vaktinde hazırlansrn. 

Zira bu kış em.sali. göritlmem;§ dere

/atleşhur /nf!ilİz işadamı 

Ri ket 
1 ekrar geld1 ve dün 

Londraya f!İfti 

Beraber.nde g ~tirdiOI 
Amerikah arziyatCjı 
Anadoluda petroı 

tetkiklerinde bu~undu 

B. Ri7u:t 

Meşhur İngiliz iş 
adamı Riket dün A
tinadan şehrimize 

gelmiştir. Ve Ana -
doluda tetkikattan 
gelen Amerikalı ar -
ziyatçı Hendley ve 
karısı ile Perapalas 
oletinde buluşmuşlar 
dır. 

Riket bundan ön
ce şehrimizden Ati • 
naya gitmişti. Ora • 
dan Bağdada, sonra 

(Sonıı; Sa. 6 Sü. 3 ) 
cede soğuklar yapaoak. Arz küresi---------------

sonsuz bir kar ve buz tabakası içinde Mü sa bakamı z 
kalacak.,) dediler. Va1cıa daha bu ke-
hanetleri tekzip edecek günlere yet i~. 
nwdik. Fakat dün 'ktşın ilk giınünü ya. ! 
rt güneşli. yarı bulutlu ve oldukça 1 

mutedil b:r hava içinde geçirdiğim i= 

için a.strololdara hak 'PCrecek birşcıf ı 
de görmedik. 

Bununla beraber tab'an korkak O· ı 
lankır bile herhangi bir tehlike yal.-. 
Zaştıkça kendilerinde mıı J.;n,vemet ka
biliyeti duyarıar. Niteldm şhnai 1...-ışın 

çok şiddetli olması iMimali bize eslcf
si k'ldar end'ge vcrmi y:::>r. Onun iç'n 
diln giren kışın ş!ddetindcn behscdil.. 
dikçe: "Ne yap'llıtn Allah her~m!,, di~ 
yoru::ı. 

Hasan Kumc;avı 

Öldüren aşk mektubu 
Lezzetle okuyacağınız bir hikaye 

Kadıroan KAFLJ 

Bir kocakarı muharririni 
arıyor 

Osman Cemal 

lnglttere t'rallc ının 1t ae 
•enelik tarihi 

(Ya.....~ı 7 inci sayıfa.da) 

ftunu tanıyor musunuz? 
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lngiltere ile ltalya iyice anlaşamadı 
Italya Fransanın Anlaşmaya • • • istemedi gırmesını 

Bir Fransız gazetesi diyor ki: 

Romayı kork atmak için 
Fransanın Yugoslavya ile anlaşması kafidir 

Silahlananlar 
lngiltere, Amerıka ve 
Lehistan müdafaalarını 

hazırlıyor /ar 
Vaşington, 21 (A.A.) - Hartiyc 

nazın M. Voodring, Amerika orduıııu
nun sulh zamanında yüz altmıs beş 
bin ki3iye ibtağ edilmesini tavsif et
mektedir. 

NazII' §Öyle diyor: 
Cihanın şimdiki ahval ve şeraiti 

dahilinde kendi emniyetimiz için la
zmı olan tedbirleri ihmal edemeyiz. 

Londra, 21 (A.A.) - 35 bin toni
latoluk iki yeni tngiliz saiıharp kru
vamrilnün tezgaha. konulması tarihi, 
resmen. Vaşington deniz anlaşmasmm 
nihayete ereceği tarih olan 1 kanunu. 
sani olarak tesbit edilmiştir . 
LEHiSTAN ORDU iÇiN FRANSA-

DAN BORÇ ALIYOR 
Varşova, 21 (A.A.) - Hükfunet 

maliye bakanına Fransa.dan bir mil
yar 35 milyon franklık istikraz akdine 
mezuniyet veren bir kanun layihasını 
mecli!C tevdi etmiştir, bu karar kanu
Ien mlllt mUdaf aaya tahsis olunacak
tır. 

lstanbul Valisinin 
değişeceği doğru 

değil, ugdur:ulmuş 
Ankara 21 (Telefonla) - Ankara 

T&1isi B. Nevzat Tondoğanın İstanbul 
valliiğine ,.e Istanbul valisi B. Muhid
din Üstündağın da Ege mıntakası 
umumi müfettişliğine ta~in olunacağı 
hakkında çıkan haberler burada hay
retle karşılanmıştır. 

Salahiyetli mahafiller Egede bir 
umumt müfettişlik ihdası n iki vali
nin değişeceği haberlerini uydurul
muş bulmaktadır. 

Kaymakamlıklarda 

nakiller 
Ankara 21 (Telefonla) Kaymakam

lıklar arasında yapılan yeni deği~ik

likler şunlardır: 
Saim beyli kaymakamı Remzi Bah

çe, Tercan kaymakamı Şe\ket Ko~hi
sar, Genıe kaymakamı :Fikret Lice, 
Ara~ kaymakamı Mümtaz Tosya, E -
me kaymakamı Ferit Silivri, Gürde.'!) 
kaymakamı CelUleddin Karaman. İp
sala kaymakamı Nureddin Rize kay
makamlrklanna nakil ve tayin edil· 
mişlerdir. 

Anteplilerin bayramı 

Par.is 21 (A.A.) - Akdenize müteal
lik müstakbel İngiliz - İtalyan itila
frndan bahseden Ami du Peuple gaze
tesi, alelUde ~e sade bir foımül mev
zuubahis olduğunu yazıyor. Yani lngil 
tere ile İtalyanın statüko esasına müs
tenit olmak üzere mütekabiJ,.n yekdi
ğerinin menfaatlerini tanıyacaklar

dır. Gazete diyor ki: 
"M. Musollininin Büyük Britanya 

ile halletmek iddiasında bulunduğu 

hesap çok uzakta kalmıştır. Roma, an
cak çok umumi bir netice eld( etmiştir. 

Akdeniz, lngiUz imparatorluğunun 
büyük yolu vaziyetini muhafaza et
mekte ve İngiliz deniz kuvvetlerinin 
kontrolü altında bulunmaktadır. 

Londrn kabinesi, Pari..cı hükumetini 
de müzakerelere teşrik etmeğe teşeb
büs eylediği zaman Romanın muhale
fetine maruz kalmıştır. Yalnız Fran
sa, bilahare Italya ile iki taraflı mü
masil bir itilaf akdine davet edilmi~
tir. 1\1. l\lusolini bizi tezlil etmek isti
yor. 

Dü~e, Akdenizde tazyikını her gün 
biraz daha fazla hissetmekte olduğu 

İngiltere ile müzakerede bulunmuş
tur. 

Buna mukabil bize her şeyi kabul 
ettirebileceğini 7.annetmektedir. Ha 1-
buki bizim için olduğu kadar İtalya 
için de zaruri olan mükalemelere gi
rişmek. bizim elimizdedir. Hem de mü
sıit bir vaziyette .. 

Vaziyet, bizim lehimize dt'ğişebilir. 

Biz Cie4Romayı telldif'e<febıteceğfz. Bu
nun sin Yugoslavya lle bir itiHlf akd
etmemiz kafidir. Esasen Yugoslavya 
böyle bir itilafın akdini ötedenberl is
temeJctedir. 

Ondan sonra Fransa, İtalya ile de 
bir Akdeniz itilafı yapmak ister, fakat 
kendi arzu ettiği şekilde.,, 

Echo de Paris gazetesinin Londra 
muhabirinden: 

Jngiliz Ye İtalyan menfaatlerinin 
müsademesi keyfiyetinin nihayet nok
tai nazarlarda mukarenet husulü neti
cesi tevlit etmesi mantıkan lazım gel
mekte idi. Çünkü uzla.şmalan semere
li ola.bilecek olan bu iki memleket, bir
birlerini mühim surette, fakat beyhu
de yere ızrar edebilecek mevkide bu
l unmaktaclıl'lar. 

İn~iJiz - İtalyan münascbatında sa
lah husulü, hiç şüphesiz Avrupa için 
iyi neticeler verecektir. 

Mekteplere fazla talebe 
müracaat ederse 

Ankara 21 (Telefonla) - Maarif '\"e
kaleti mekteplerde laboratuvarlar ha
riç olmak üzere dersane olarak kaç 
oda kullanılacağını ve bu odalara ka
çar sıra konulduğunu tetkik ettirmek
tedir. 

()nümüzdeki ders yılı mekwplere 
Ankara 21 (Telefonla) - Antepliler daha fazla talebe rnüracatı takdirin

bu ayuı 25 inde memleketlerinin kurtu- de izci ocağı, kooperatif, bekleme sa
luş yıl<lönümü münasebetile Ankara lonu ve bunun gibi tali derecedeki iş
Halke\inde bir Antep gecesi tertip lere tahsis edilmiş bulunan odalar 
edeceklerdir. Antl"p mebuslarının ön- dersane ittihaz olunacak, müdür, mu
aynk olduklart bu toplantıda yurdun avin ve diğer memurlar tarafınd~n iş
klırtulu:;; hatıraları anlatılacak ''e ma- gal olunna büyük odalar da daha kü
halli hususiyetleri canlandırılacaktır. çük odalara naklolunacaktır . 
Ilundan başka geçen sene kurtuluş Bundan başka mektep binalarında 
bayramında alınan bir film de göste- tadilat lıtzımsa daha ka!; ders.-ıne elde 
ı itecektir. edilebileceği ve bunlarda kaç ta le~ 

E b
• ~ k... okutahileccği de tetkik olunmaktadır. 

ene ı se1aret e, anının .. .. . 
t b 

.. .. Halk furkulerz toplan1yo1 
e eruu . Ankara 21 (Telefonla) - Maarıf 

Ankara 21 ('felefonla) - Ankarada 'ekaleti halk O) unlarını \'e türküleri
bulunan ecnelıi sefaretler eıiianı ve ni toplamak iizere büyük bir anket a~

memuları aralannda 20l5 lira topla- mı~tı. Ankete gelen cernpla:·m tasnifi
) arak, Seyhanın ta~ması dolayısile ne ba~lanmı!>'tır. 
yurdsuz kalan AdPlıahlara gönderil- Yek[ılet muhtelif mıntakalara mtita· 
mek üzere liızıla) umumi merkezine ha...c;sıslar gönderiı> mahallinde tl'tkfü-
,·ermh;lcrdir. ler yapmağı di!~ünmektedir. 

ltalyanlar 
Arabistanda liman 
1mtiga2ı almışlar 

Londra, 21 (A.A.) - Hadramutta 
İtalyanların Assadielfayal limanının im 
tiyazını aldıkları hakkındal~i haberler 
üzerine İngiliz resmi mahafilinde kay -
dedildiğine göre, cenubi Arabistan şeyh 
leri kamilen ingiltereye muahedelerle 
bağlıdırlar. Bu muahedeler mucibince 
bu şeyhler ecnebi devletlere imtiyazlar 
veremezler. Maamafih gazetelerin ver
dikleri bu haberler hakkında resmi ma
hafile hiçbir rapor gelmemi§tir. 

ln~iltere ltalqan impa
ratorluğunu tanıdı mı? 

Roma, 21 (A.A.) - İngiliz hüku
meti Adisababad:ıki elçiliğinin gene
ral konsolosluk haline ifrağını karar
laştırmış olduğunu İtalyan hükumeti
ne bildirmiştir. 

Mamafih bu karar, Akdeniz hak
kındaki İngiliz - İtalyan müzakerele
rinden tamamiyle müstakil olup, Habe 
şistan imparatorluğunun lngiltere ta
rafından tanınması meselesile hiç bir 
şekilde alakadar değildir. 
BULGARIST AN DA KONSOLOS-

LUK AÇACAK 
Roma, 21 (A.A.) - Bulgaristan el

çisi, Adisababada bir Bulgar konsc
loshanesinin ihdası için dış işleri ba
kandllnlt'Çiano'dan mUsaade istemi~
tir. 

Güzel Sanatlar 
mütehassısı geliqor 

Ankara 21 (Telefonla) - Maarif 
vekaleti A' rupadan 3 yeni Güzel sa
natlar mütaha~ısı getirtmeğe karar 
vermiştir. Bunlar Alman heykeltraş
larından Belliner, Fransız ressarnla
nndan Leopold Le\'i \"C Alman mima
rı Bruno 'l optur. 

Bir İstanbul gazetesinde Güzel sa
natlar akademisinde yeni şubeler açı
lacağı hakkmdaki haberi rloğru değil
dir. Anupadan getirtilecek olan bu 
mütahassıslar vekalet şube şeflikle· 

rinde ~alrşacaklardır. 

Yeni köq muallim 
kursları açılacak 

Ankara 21 (Telefonla) - Maarif 
,·ekaleti önümüı~eki ilkbaharda köy 
muallimleri için birkaç yerde kurs aç
mağa karar nrm:ştir. 

Bu yaz Esk.işehirde açılan ve büyük 
faydalar elde edilen Ç'a\'UŞ köy mual
limleri kursunun tc!ffarı için de Zira
at ve 1\-1.aarif vekfıltleri tetkikler yap
maktadır. Tahsisat bulunduğu takdir
de kursun açıldığı Çifteler çiftliğinde 
büyük bir bina kurulacaktır. 

Trakya, Tuncalar n Erzurum vihl
yetlerinde de birer kurs açılacaktır. 

Bu kurslara ilk tedrisat müfettişlerin
den n. !tf uvaffak, Senai ,.e l\l('hmet 
Emin memur edilmi~lerdir. 

Umumi müfettişler 
lopıantısı 

, Ankara 21 (Telefonla) - Bayram 
tatili dolayısile geri bırakılan umumi 
müfettişler toplantı.co.ı hugün te-krar 
başlamıştır. 

Bu sabahki topl:mtıda mahalli ida
reler umum müdürii n. Faik da bulun
muş, köy kalkınm:ı<>ı \e belediye işlt"ri 
hakkında izahat vermiştir. 

Öğleden şonraki toı>lantıda da nü
fus n seferberlik işleri görii~iilmüş

tiir. Yanndan itrb:ıren, ~imdive knd:ır 
milzakerc edilrn meseleler .üzerinde! 
kararlar ahnma~a başlanacaktır. 

Sancak halkı 
protesto ediyor 
(Vstyanı, 1 incide,) 

Türkler, belli olan bir maksada matuf 
bu talepleri tiıddf'tle ret ve portesto ede-, 
riz. 

Biz keneli Öz topraklarımızda kala -
rak iatik'alimizi kendi kuvvetimizle ko
rı.ımNc İstediğimizi cihana bir kere daha 
bildiririz.,, 
SiLAH TEVZU DEVAM EDiYOR 

Sancakta muhtelif unsurlann arası • 
nı açmak ve bunları biribirine düşür -
mek siy:ıseti devam etmektedir. Bu ka
bilden Sancakta otoriter idarenin hi -
maye ettiği eşkiya çetesi reisi Koço ve 
adamlarına silah tevzi edilmiştir. An . 
taky~da polis teşkilatında en son Türk 
polislerini teşkil eden dört ki§i oradan 
kaldırılarak yerlerine Tü;k olmıyan po· 
lisler ikame ediln,iştir. Bu suretle An
takyada tek bir Türk polisi kalmamrş -
tır. 

MtLLETLER CEMtYETtNtN KA
RARI KARŞISINDA 

Halep, 21 (Hususi) - Sancağa mü
şahitler heyetinin gönderilmesi, Sanca • 
ğa yeni askeri kuvvetlerin sevkedilme
meli, son defa gönderilmiş olanların c!a 
geri alınması hakltındaki Milletler Ce
miyeti karan Suriyede çok fena bir te
sir yapmıştır. Vataniler Milletler Cemi
yetinin bu kararma karşıkoymak için 
bazı tedbirlere başvurmaya başlamış -
tardır. Bunlardan bir tanesi alevilerden, 
sünnilerden, hıristiyan Araplardan ba -
zı ilerigeleneri, ve Türklerden mevcut 
meb'uslan elde ederek Sancağın Suri -
yenin parçası olduğuna dair Milletler 
Cemiyetine muhtelif makamlara "Halk 
biziz. Sancağı temsil ederiz., gibi tel -
graflarla ve sahte mazbatalarla yapı -
lan müracaatlardır. 

Vataniler tarafından alman tedbir -
!erden ikincisi de Taşnak emıenilerine 
ve muhtelif anasırdan kandırabildikleri 
kimselere silah tevzi etmektir. Akalli -
yette bulunduktan sahada ancak silah
la tutunabileceklerine kani olanlar şim
diden bu gibi tertibat almaktadırlar. 

Antakyada son hadiseler esnasında 
tevkif edilen Türklerin sayısı 33 ü bul
muştur. 

HARtCtYE VEKtLtMlZ ŞEREFtNE 
Paris, 21 (A.A.) - Türkiye Dış iş

leri Bakanının vaidesi vefat etmiş ol -
duğundan, Bakanın buradaki ikameti 
esnasında yapılacak olan resmi kabul -
ler asgari hadde indirilmiştir. 

B. Delbos yarın Dış İşleri Bakanlı
ğında B. Rüştü Aras şerefine hususi bir 
öğle ziyafeti verecektir. 

MOŞAHiTLER GtDtYOR 
Cenevre, 21 (A.A.) - Milletler Ce

miyeti sekreterliği, vaziyeti tetkik et -
mek üzere i tkenderun Sancağına gi -
decek olan üç bitaraf müşahidin isim -
)erini neşretmektedir: Bunlar, eski 
Türk - Yunan muhtelit mübadele ko -
misycnu başkanı Norveçli Hans Holstad 
eski Celebes valisi Holandalı B. Caron 
ve pi~·ade albayı İsveçli Karı Wattewyl 
dir. 

K-:>misyon 1 tkincikanundan evvel 
iskenderuna varmış olacaktır. 

HOKÜMET ISTlFA ETTl 
Kudüs, 21 (A.A.) - Yeni Suriye 

parlamentosunun toplanması dolayısilc 
Cumurreisi ve hükumet istifa etmişler
dir. 

Sabık . kral 
(Üstyanı, 1 incide,) 1 

diği şeyi söylemesine elbette müsaade 
etmelidir. Söyliyeceği sözlerin bütünl 
mes'uliyeti kendisine ait olduktan 
sonra bunda ne mahzur vardır. Ne yz.. 
zık ki fikirlerini radyo vasıtasile or
taya koymaları için d:ıha çok ahaliye 
fırsat verilmiyor. 

Bununla Baspikoposun sabık kral 1 
hakkında söylediklerini tas\'İp ettiği

miz manası anla~ılmasın. Aslfı... O 
sözler! takbih eder:z. Fakat biz, o söı
lerin söylenilmesi hakkını müdafaa 
ediyoruz. 

A1iıti Müdafaa Enciime
nınat: "enı seç. m 

Ankara, 21 (Telefonla) - Büyük 
Millet ~<>eli i milli müdafaa encüme
ni gt'ncral ~ükrii fühımın öliimü i:e 
açık kalan t"ncümen reisliğine Di):ır

bekir mebusu general Kıizım c:::evikte· 
kin'i, mazbata rnuharrirW:-in-c Erzu
rum mehuc:u ı:-iil\rii I\or:ı!t'ı J\atipli.Yc 
ele ~amo;;un mebusu Ilüşen nartın'ı 

seçmi tir 

Vapurlarını koru· 
mak için •• 

(Vsyanı, l incide) 
HÜKÜMETERKANIGOROŞOYOR 

Paris 21 (A.A.) - Petit Parisied 
gazetesinin l\loskova muhabiri bildiri· 
yor: 

I\:omsomol ,·apuru Belçikaya m3n· 
ganez götürmekte idi. içinde silah yok 

• 
ı 

tu. Binaenaleyh asi kruvazörün hare· 
ketini haklı gösterecek hiçbir şey yok· 
tur. Bu vahim hadise ile tevlit edebile· 
ceği neticeler ve davet eyleyebileceği 
mukabeleibilmi~iller hali hazırda So'" 
yet hükumeti erlu1nı arasındaki göriiş· 
melere zemin teşkil etmektedir. 

AY. 
ha~ 

~ Ça 

ALI\fANY A ASiLERE YARDIM 
ETMEGE HAZIR 

Londra 21 (A.A.) - News Chronic· 
le gazete . ..;i, M. Hitlerin İspanyol asile• 
rine yardım i~in altmış iki bin beş yüı 
kişi göndermeğe amade olduğunu ha· 
her vermektedir. 

SOVYE'fLER DE lNGILTERE 1LE 
FRA~SADAN MI YARDIM 

İ!:)TlYECEKLER? 

Londra 21 (A.A.) - Daily Her:ıld 
gazetesi, bir asi l<.;panyol kruvazörü 
tarafından yapılan bombardıman ne· 
ticesinde içinde yangın çıkmış oıaıı 

Komsomol vapuru hadisesinin beynel· 
milel mahafilde uyandırdığı endişe

den bahsetmektedir. 
Dün akşam Rus ticaret gemilerinin 

himaye.si için Akdenize Sovyet harP 
gemilerinin gönderilmesi ciheti düşü· 
nülüyordu. 

l\loskova hülnimetnin açık denizdeki 
bu kabil korsanl?klara mani olmak 
hususunda kendisine yardım etmeleri 
için lngiltere ve Fran.~ya müracaat 
etmesi ihtimali de ,·ardır. 

FRANSA TAYYARE MI 
GÖNDERMiŞ? 

Paris 21 (A.A.) - Ha va işleri neza· 
reti, ispanya hükumet ordusuna son 
moda bir tayyare göndermiş olduğıı 

haberini kati surette te-kzip etmekte· 
dir. 
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Moskova 21 (A.A.) - lfrul orh ku 

mandanları karılan panunyonial;kp•o 
feransı açılışında söz alan mareşal Vo" 
roşilof, demiştir ki: 

Şeci Kızıl ordumuzun yanında, da· 0 

ha doğrusu bu ordunun nefsi kendi· 
sinde diğer bir harikulade ordu dab.S 'e 

bi mevcuttur ki bu da kumandanlarını•· 
zın karıları, anaları, ve kardeşleridir. ~ 
Bu kadın ordusu şimdiki so.cıyalist in• bj 
~a devre..<:inde olduğu kadar müşkül ~ 
harp scneluinde de Kızıl ordu ile be· 
raher yürümektedir. Sovyetler birli· 
ğine hücum etmeye teşebbüs edece1' 
olan dfö~manlar, sarsılmaz Kızıl ordu· 
nun yanı başında bütün diğer Sovytt 
kuvvetleri ile de karşıla:.c;acaklardıf· 
Düşmanlarımıza bildiririz ki, sulh içiıt 
mücad~le etme!de beraber. istiklaliıniı 
n memle!H•timizde muzaffer olan !!oB· 
.ralist inşasrnın müdafaası için mücs• 
dele etmeye de çoktan hazrr bulunına1' 
tayız. 

HUKÜMET ZEHIRLt GAZ KUL· 
LA NACAK 

Daily Exsprcls Nnnkin muhabir• 

yazıyor: 

• Dün yedi fırka asker. cem'an 1 so.ooO 
kişi, Çinin diktatörü Çankay§ek'i etle " 
rinde esir b~lunduran asiler üzerine 
garba doğru yürümektedir. 

tsyamn lideri mareşal· Çang HsU ." 
Liang ve idares!nde bulunan 30,000 }<ı• 
şi daha §imdiden Sianfu'yu muhaaara C" 

den hükl.ımet kuvvetleri tarafından f:.• 

re gibi sık ştırılmı§ttr. • 
Asiler boş yere Siaf'.fu'daki müstalı 

kem mevkilerinde tehditler s&vurarnlc• 
eğer hükumet kuvvetlerinin ileri na , 
reketleri durmazsa Çank:ıyş-k"i öldüre" 
ceklerini söylemel:tedirler. 

Bu te§ebbüs boşunadır. Çi.inkü. h~," 
kiımet, harbiye m:zırı Ho Ying - Çiog e 

•yıJ 
kumandayı e1 e almasını ve Si:ınfu 

. . . ·.,tir· 
b0m">ardıman et:r.esını emır \'ermı~ 

Harbiye nazırı as!ler Jiderini her 
11

' 
··ıt' 

pahasına olursa olsun yakalamak u 1C 

re talimrt olmııtt r. Rehineleri öldürttı' 
'f "t1' 

gibi tehrlit'er l;:p·rı!tınd:ı :mlsa bile Y' 
hare\-ata devam etmesi mukarrerdir· 

l' 
Dahili şehir<le.-ı asileri temi:leı11e; 

için hUkümet tayyarelerinin zehirli ga
11 

bı1!anm::.1a·ı iht:m:ıli de 'a-dır. sun~'! 
tes!ri o1aca~ı sanılıyor, çünkü asile 

1 

maskeleri yoktur. 



/ Bire~ da .Şaka 1 

ir kocakarı muharririni 
arıyor! 

FAKAT BULDU! 
Yazan: 

Osman Cemal Kaygılı 

Ay, ay, ıuna da bakın; hay koea ka·j 
hay, dün sabah yolumu çevirip de ha-

• çatmasın mı? 
Hani, ben geçenlerde (Gelin - Kay

ana) dmltılarına dair bir yazı yazmıı 
e bu yazının sonunda tramvayda, ge
İnini çekiştiren pir ya§h kadınla yine 
aynı arabada kaynanasını diline dola • 
lll:s :>lan bir genç bayandan bahsetmİ§
titn, 

Vay canım vay, sen misin bunu ya -
tan? 

Bir de baktım, dün sabah caddenin 
Ortasında kar§ıma bir analık çıktı: 

- Iluuu, bana baki dedi; gazetelere 
!Unu bunu yazan Bay Osman sen mi -
•in? 

- Benim, analık. ne yapacağın, yok -
l:t senin de bugünlerde gazetelere yaz
~·rııacak bir şikayetin, bir derdin, bir 
dileğin mi var? 

- Beni ya:ı:mıpın ya, yazacağın ka
~r. dünkil gazetede okudum. 

Meseleyi birdenbire kavrayamadı -
fım için: 

- Ne diye yazmışım seni bakayım? 
- ölünün körü diye!. Bilmiyor mu-

•un ne diye yazdığını sankim? 
İ§i yine hatırlayamadım: 

- Sakın bunda bir yanlışlık olma -
n analık? Çünkü gazetelere yazı ya

·~n s~lt ben değilim! 
- Senmişsin sen, bana ıeni tarif et

til~r. ~öyle dediler, az tıknaz gibi, or -
l;ı boylu, gözlüklü, uzun suratlı, ko -
ta. l:afalı bir heriftir; her giln öğle vak· 
1i Fatihten tramvaya biner, Babıaliye 
lider, ;:ıdı da (Osman) c:!t" dediler. Bu, 
•en clefil misin? 

- Peki, haydi o dediğin ben olayım; 
latt t ne diye yazmışım seni acaba? 

- 'T't:ımvnyd:ı ı;elinini çeki~tiriyor -
~u .. <liye. .. 

- H aaaa .... §U mesele. 
- Şimdi koca kafana dank dedi mi 

~ tnesele? 
- Lakin anacığım, ben onu yazarken 

'tnin, §eklini, ıemailini. adını, sanını 
bitlikte yazmamıttım ki! 

- Sus, sus, (gülerek) kalamamış, 

kalamamış ... 
- Niçin kalamamış! 
- O akşam süt annesinin kocası da 

o gazeteyi eve getirip senin yazını o -
kuyunca karı, eyvahlar olsun adımız sa
nımız gazetelere hdar geçti; üstelik 
bir de gazeteye benim için "hay o süt 
annenin boynu altında kalsın! ,, gibi şey 
lcr yazmışlar; bun!ara sebep hep sen • 
sin; e>nun için ben seni evimde misafir 
edem'!m, kalk kocanın evine git! diye 
bizim gelini sepetlemiş; o da son va -
purla tlsküdardan dönüp eve gelmiş ... 

- Peki, haia kavgalı ve dargın mı -
smız? 

- Barıştık .. Barıştık ama, elalemin 
de diline düştük! 

- Ey şimdi bana başka bir söyliye -
ceğin var mı? 

- (Yüzüme gülümsiyerek) şey, ev -
ladım, bizim mahallede bir Gülsüm Ha
nım var, belki de işitmişindir; kendisine 
Dandini Gülsüm derler; onun bir de eli 
bayraklı gelini vardır ki gece gündüz 
hiç durmadan vır vır vır biribirlerini 
yerler. Hani bizim gelinle benim kav -
gam onlarınkinin yanında hiç kalır. 

Bunlar dün gece yine sofra başında sun 
turlu bir kavga etmişler; biribirlerine 
söylemedikleri kalmamış, hatta bir ara
lık g•lin hiddetinden kaynanasının ba -
şrnı içi tepeleme dolu tel kadayıfı taba
ğını fırlatmış; kaynana da gelininin su
ratına bir kürek kömür tozu serpmiş ... 

- Ey ne olacak? 
- Ne olur, yavrum, gazeteye böyle -

ce şunlan da bir yazsan 1 
- im.kanı yok? 
- N~den? 
-Gazete iplikçi karımn çenesi değil 

iri ... 
- Bizi nasıl yazdın ama 1 
- O it başka, bu başka! 
- Onları da çiziktiriverirsm sanki 

ne olur yavrum! 
- Olamaz! 
- Kaç para giderse ilan parasını da 

veririm ben! 

Şark Demiryolları 

Yeni kadro ag başında 
belli olacak 

!ki gündür hükU.mete geçmiş bu-I 
lunan Şark Demiryollan merkezinde 
teslim muamelesine b:ı.§lanmıştır. Mu. 
amele yılbaşına kadar bitirilecek ve 
yılbaşından itibaren de filen hükumete 
geçecektir. Şark Demiryollarında bin 
üç yüz küsur memur ve müstahdem 
ile merkezde bazı ecnebi memur var
dır. 

Bunların vaziyetleri ve devlet De
miryolları dokuzuncu müfettişliğe ki
min getirileceği ancak ay b~mda bel
li olacaktır. 

Ekmek 20 para 
yükseldi 

Fırıncılar, Fırıncılar cemiyetine 
baş vurarak buğday fiyatlannm art
tığını ileri sürmüşler ve bugünkü ek. 
mek fiyatile ekmek satamıyacaklarmı 
bildirmişlerdir. 

Cemiyet belediyeye müracaat et
miş ve fırıncıların isteklerini söyle
miştir. 

Belediyede derhal toplanan nark 
komisyonu bu işi müzakere etmiş ve 
neticede gerek birinci gerekse ikinci 
ekmeğe 20 şer para zam etmiştir. 

Çocuk neşriyatı 
k ontr ol edilecek 
Çocukların seviqe ve ter'b·geleTine müsait 
gö1üimigen kitaplar satıştan kaldırılıqor 

Şahitler para 
almıyacaklar ! 

l 

İstanbul ağır ceza hakyerinde, Fikri
ye isminde bir kadını yaralamaktan du
ru~ması yapılan mevkuf Mehmet oğlu 
Azizin dün ak~amki duruşmasında iki 
müdafaa şahidi dinlenilmiştir. 

Balatta Mollaaşki mahallesi bekçisi 
Hüseyinle Balatta Karabaş mahallesi 
bekçisi Etem, Azizle Fikriyenin bir müd 
det aynı evde oturduklarını, ancak ay
nı evin muhtelif kısımlarına kiracı o -
tarak mı, yoksa birlikte mi oturdukları· 
m bilemediklerini söylediler. 

Aziz, müdafaa şahitleri için birer li
ra dipozito etmiıti. Reis Refik, buna işa 
retle, şahitlere isterlerse bu parayı ala
bileceklerini hatırlattı. Onlar, hak için 
gelip ppitlik ettiklerini, on para bile 
istemediklerini, parasını Azize bıraktık
lanm söyleyip çekildiler. 

Hakyeri, tebligata rağmen gelmi -
yen şahit Mersinle Hasanın birer lira 

Kültür Bakanlığı okulların muht~ -
lif ders kitapları etrafında yaptığı tet-
kiklerden sonra ayrıca çocuk neıriy:ıtı 
ile de yakından meşgul olmaya kara; ver 
miş ve hazırlıklara başlamıştır. 

Bu arada olmak üzere mev.:ut çocuk 
neşriyatı bakanl.k tarafından sıkı bir 
kontrolden geçirilecektir. Çocuk sevi -
yesilc uygun olarak yazılmıyan mec -
mua ,.e kitapların satılması menolur.a -
cakt:r. 

Vaziyet bu şekilde halledildikten son 
ra ba~anhk ilgililer arasında bir müsa • 
baka açacaktır. Müsabakada programa 
uygun görülen çocuk kitapları satın a
lınacak ve sahiplerine ikramiye verile • 
cektir. 

Bu kitaplar telif olduğu gibi tercü
me de olabilecektir. Diğer taraftan ki -
taplar mu<1yyen bir fiyatla satılacak ve 
devlet Basımevi tarafından basılacak -
tır. 

para cezasile getirtilmelerine, tevkif -
hanede bulunan Asımla Azizin de ih -
zarlarına karar vererek, duruımayı bı
raktı. 

Yarın Kub iliy için 
• 

meras ım yapılaca k 
Yarın ıehit Kubilay günüdür. 1930 f-

yılı 23 birincikanun. ~ünu inkıl~p vuğ - yeni Romanya 
runa can veren Kubilay ve aynı ugur -
da can veren bekçi Vefik ile bekçi Ha- E ı • • 
san için memleketin her tarafında ihti- ÇiSi 
fal yaptlafftktır. Menemende Kubilay 
abidesinde de Menemen gençleri tara- Bugün şehrim.ze geliyor 
fından bir ihtifal yapılarak söylevler 
verilecektir. 

{ 1 . Polis Haber ler i 

Romanyanın yeni Ankara el~i.si R 
Aleksandr Telemak bugün şehrimize 

gelecektir . 

• - Onları yazmamıştın ama onun 
ben olduğuınu herkes anlamış, o gece 
bitim mahallede o gazeteyi okuyanlar 
lıep bana gülmüıter. 

- Haaa... ilan işine ben kanşmam; 
matbaaya gider, orada ilan işlerine ba
kan bir (Ahmet Can) vardır; ona mü -
racaat eder; hatta benden de kendisine 
bir selam sarkıtırsın ı 

Şehit Kubilay Ma ngala düşen 
b ir çocuk 

B. Telemak genç yaşında siyasi sa

haya atılmış ye Viyana ve Brüksel el

çiliklerinde sefaret katipliği ,·e kon

seylikle bulunmuş değer1i bir diplo

mattır. 193-l de büyük elçiliğe terfi 

eden B. Telemak bu ayın 15 indenberi 

Ankara el~iliğine tayin edilmiş bulun

maktadır. 
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Dayanamadım, sordum: 
- Bari, bu işi sizin bayan gelin de 

iuymu! mu? 
- Duymaz olur mu? 
- Peki ama, tramvaylarda ıelinini 

~kiıtiren kaynana yalnız sen değilsin 
~; onun icin sen de ink1r edeydin o, 
"'?\ değildim diye l 
~ - Önce inkar edecek oldum ama ge-
ıı bir türlü inanmadı! 
- Niçin inanmadı? 
- Niçin olacak, o da oradaymış! 
- Kim o, orada olan? 

bt - Bizim gelin ayol, gelin ... Hatta sen 
tı.imle birlikte onu da yazmıısın ! 
- Onu da mı yazmışım? 
- öyle ya! Bir koca kan ön kana -
~e gelinini çekiıtirirken bir taıe ba
~tı. da ard kanapede kaynanasını diline 
~mııtı demişsin 1 
- Ay, o, sizin gelin mi imiş? 
"""-\ Ta kendisiymiş 1 
- Peki, ikiniz ayni tramvayda gi

~tkcn biribirnizden haberiniz yok muy. 
u •izin? 

~ - Ben, ön kanapede oturduğum için 
~ •td kanapeden beni görüyormuf ama, 
r:;1disi en arkada olduğu için ben onun 
hit~t~da değildim. Zaten o sabah evde 
\ ıbırimizle kavga etmiı. biraz sonra 
~İkimiz birden hiddetle sokağa fırla : ~ 
ltık ! 1 
~- Vah vah! Sen o gün nereye gi -

Ordun öyle? 
~ - Ben Kaıımpaıadaki büyük oğlum
~ bUyük gelinimin yanma gidiyordum. 

da teye .... 

Koca karı, eve gidip gelini ve kom -
§ulan ile bu İ§İ görüştükten sonra Ah -
met Cana gideceğini söyledi ve yanım
dan ayrılırken bana tenbih etti: 

- Aman, sen o Ahmet Cana söyle, 
ilan gazetede basıldıktan sonra beni e
le vermesin ha! 

tıte size kenar semtlerdeki bazı ka -
dınlann gazete yazılan hakkındaki dü
§Ünceleri. .. Gelin de siz böylelerine ve 
böylelerinin yetiştirdiği kimselere Nu • 
rullab Atacın istediği yüksek mevzula
rı okutun! 

Atatürk 
A nkaraga alJak bastığı 
gün merasim yapılacak 

En emin yer 

- Demek Tconyak şişesini kitapl.a
nn arkasına saklıyorsmı. Ya karuı 

lroluraat .. 
Atatürk'ün Ankaraya ayak bastığı gü- _ imkanı yok. Onun hiç cı sürme. 

ne rasthyan 27 birincikanunu fevkalade diği kitapların arkasrna saklıyorum.: 
merasimle kutlulamak için Ankara Hal- "Evka<lım,, kitabı ile "Yenı.ek pişir
kevinde hazırlıklara devam edilmekte - melen kitabrnın arkasma hoyuyorum. 
dir. 27 birincikanun günü Atatürk'ün ·---..... ·--4·-~--
Ankarada vilayet tarafından ilk karşı -, caktrr. Koşuya Ankarada bulunan bü • 
landığı yer olan Dikmen bağlan ile Baş- tün atletlerle Ankara klüpleri iştir2k e
vekalet arasında büyük bir ko!u yapıla- deceklerclir. 

Fenerde Hüseyinbey hanında otu
ran Eminin beş yaşındaki kızı Rebia 
mangal kenarında otururken düşmüş, 
VÜcudünün muhtelif yerlerinden yan
mıştır. Rebia Etfal hastahanesine kal
dırılmış, !akat yapılan tedaviler bir 
netice vermemiş, çocuk ölmüştür. 

Bundan başka Salı pazarında otu
ran bakkal Hayrinin iki yaŞındaki oğ
lu Yılmaz, mangalın kenarında duran 
kaynar su dolu bir ibriğe çarpmış, dö
külen su ile muhtelif yerlerinden yar:
mış, Etfal hastahanesine kaldırılmrş
tır . 

ÇÔP DÔKME YVZVNDEN - Lan 
gada Kınacı Mehmet sokağında 19 nu
maralı evde oturan Lüsi ile ayni evde 
oturan Filori ve kızları Şinarik ile 
Lanarik çöp dökme yüzünden kavga 
etmişlerdir. Kavgayı ayırmak istiycn 
Sariska Filori ile kızları tarafından 
dövülmüş ve yar:ılanm:ştır. K:ırnm

da.n kan bo:::annrak hastahaneye kal
dırılan Sariskonun c:ım!a yara'and ğı 
görülmüs, tahkikata ba-;lanmıştır. 

SABll<ALI [(A.Zilıl MI VURDU -
Tavukp::z r nd:ı Kür~çülcr sokağında 
dokuz numaralı evde oturan seyyar 
satıcı Vcdadın evinde yaralı olarak 

llALKIW DILEKl.ERt 
Bun ların galiba hiç ucuzlayacağı 

tq ......_ Usküdardaki süt annesine gidiyor-
değil mi? Hayat gittikçe ucuzladığı, birçok şeylerin fiyatları tr~. saç lxstirmc, kwtdııra boyatıııa .• <nt rvntlan gibi 

§eyler de fırlamıştı. Şimdi birçok şeyler yarı yarı~ıa in
cli!ii halde halci ikinci. iiçiinC:i sınıf bcı·z,m·Zcrde bir tra
şa o,ı be~, bir l~ı .ıdımı lıoyamasm~ bcs lir lx:.rdal• sııya 

1 
b'r kıırı.tJ aln:ak o?ur mut,, 

ti':- Öyle ya, hatta sen onun nereye gün günden düı;mekle olduğu halde bir okuyucumuz bi
lll.~fini bile kendi ağzından duyduğun ze soruyor: 
"Qf gareteye geçfrmi§sin! - Va.ktile diyor clmıek yirmi kımışa, et afüm:;:ı. 
t ......_ Ey, !imdi ne oldu; Bayan gelin o §eker elliye, .~t J."'Lrl.."a t:c evvelce nakil ua.sıtalan fiyatl". 
'cc ıllt annetfnde kalmarm9 mı? in bugünküttdeıı çok fazla iken herşmjlr, beraber meselci Okuyucumuzun bu mütalcasına ilfn·e edecek ne var? 

yatmakta olduğu haber verilm"ş, yap!• 

l:ın tahkik::.tta Vedadı dört gün önce 

sabıkalı Kazımın yaraladığı anlaşıl

mı~tır. Yaralı Cerrahpa.5a hastah'.lr.e

sine kaldınlmrştır. 

/Ki SARHOŞ - Beşiktaşta Çak. 
maklı bostanda oturan Sinoplu Seher. 

le Feride isminde bir kız, sarhos ola

rak gezerlerken yakalanmışlardır. 

DlREGE !LAN ASARKEN - Ha
lıcıoğlunda oturan Rafa.el ile Mord:ı

hay Çakmakçılar yokıışunda dirc.;c i

lan as"rlark:n merdiven kaym·ş. ikini 

de ta.:lnr üz~rine düşmüşlerd::-. Rafa.

elin sağ kolu kınlmış, Mor.fahny rğır 

surette yaralanmı~tır. Her ik!si C.Cr-

r:ıhpa'.;a hasta.hanes:ne ha'd rı'mış":ır. 

dır. 

ÇARPIŞTILAR - 813 nur.1c.'.'.'a!ı 

vatman Ahmedin idar~sindeki 28 nu
maralı tramvay, Sovyet s::farethnnc

sine uit ve şoför Ziyanın idare c:~t:ği 

1210 numaralı otomobille 

tır. Otomobilin çamurluğu. ham ~ayın 
da muhtelif yerlerinden zcdclennı'şt:r. 

KAMYONDAN DVŞTV - Otma

niyc köyünde bez fabrikasmd:ı C':ı.'ı§aıı 

amele Talip oğlu E~ref fobrik:ı.y:ı dt 

4073 numaralı kamyonla gitmekte i

ken düşmüş, kamyonun tekerleği ayr. 
ğmdan ge~c:-c!t yaralnmı~'ır. ı:.ercf. 

Cerrnhpa a hast h:n.s n:! kal..:ınlmrn 

tır. 
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~~:.:;:k:~:.iz::.::~." kaçmak••ki nasıl yaptırılmış? Ağırcezada bir itiraL;; Yeşil yamaçlar arasındaki küçük ve 1 

yeşil vadide birdeni>ire cığlıklar yüksel·. 
di: - 1 

1 Bizans kalesi yalçın bir kayalığın 111111111 

- Düşman geliyor .. 
- Bizanslılar! .. 
Dereboyunda iki sıra söğütler vardı. 

İşte bu söğütlerin boyunca iki yüz kl· 
dar Bizans athM dörtnal yaklaşıyor; ya
kaladıktan Türk köylülerini ya öldürü 
yorlar, yahut da esir ediyorlardı. 

Ayni zamanda bunlardan bir k smr 
etraftaki ekin tarlalanna, ekin yığın
larına doğru ayrılıyorlar: "Onları he· 
men tutuşturuyorlardı. 

Köylüler, bütün yıl uğraşarak bu ha
le getirdikleri buğdayların cayır cayrr 
yandığını görüyor: yüreklerinin de ca 
yır cayır yandığım hissediyorlardr. 

Şurada bir delikanlı elindeki tırpan. 
la. nişanlısını kurtarmağa çabalıyor· 

ötede bir ihtiyar adam, yol üstünde bul· 
duğu sopayı kavnyarak düşr:ıan tarafın. 
dan kaçmlmakta olan genç kansını ge· 
ri almak için çırp:ruyordu. 

Fakat bütün emekler bo? gidiyor
du. 

Çünkü zırhlı Bizans süvarilerinin, 
çevik atlarile ve keskin kılıçlarile yap
tıktan hücumlara, karşı koyamıyorlar

dı. 

KöyUn ihtiyarlarından biri delikar1-
lrlardan birini yakaladı. Bir iki yüz a

drm ötede otlamakta olan bir atı göster
di: 

- Ne durursun? çabuk şu ata bin, 
Ka.ra Abdurrahmana haber ver. O bun
larm haklarından gelir. 

Delikanlı, ya:;·ndan kurtulan bir ok 
gibi ileri fırladı. Bir hamlede atm aya
ğındaki ipi kesti; sırtına atladı ve to· 
puklanm bütün kuvvetile onun kamr
na vurdu. 

Bilecik, şuracıktaydı. Yarım saate 
varmadan Abdurrahman oraya yetişebi
lirdi 

üstünde kalın duvarlı, kuleli, mazglllı, 
pek sağlamdı. Duvarların etrafındaki su 
dolu hendeğin genişliği yedi sekiz adım 
vardı. 

Kapı zorland 

Zeki Hınc, Usküdar birincr noterliğinde, kendisi, halası Fatma Lebriz'itı 
Anka1ada buıunan üveq oğıu Aptüıhakim)miş gibi davranıp, kadının 

torunu Şerif Cimcoz'a veka elname vt:rdiğını, açıkça söglüqor! 

in 
od 
ve ı 

Aşağıdan yukarıya doğru sıkı bir 
ok yağmuruna tutuldu. Fakat bunlar
dan hiçbir fayda çıkmadı. Kara Abdur· 
rahmanın kaleyi kuşattığını duyup da 
onun askerleri arasına katılanlar hergün 
coğalryor: dört beş bin kişiyi buluyor, 
lakin bu da bir şeye yaramıyordu. 

Kara Abdurrahman sık sık kalenin 
yakınlar na kadar sokuluyor; en z3y1f 
tarafını öğrenmek için oraları dikkatle 
gözden geçiriyordu. Onun kale duvar
ları boyunca, yağız atının üstünde dim

KISA HABERLER 

Yeni Kadıköy is'keleslnln UstUnde bulu • 
nan gazinonun ihalesi için belediye ile Akay 
arasında ihtilat çıkmı§br. Bc!edlye gazino _ 
da. içkili mc.,rubntın da satılmasını istemek
tedir. 

• Taksimde !\bide etrıı.!ındakl mozayık • 
!ardan bir kısmı bozulmuştur. Bir mUe.'ISI!. 
se belediyeye mUracantıa moznyık zcmJn 
yerine bu kısmın çini ile döşenmesini telt • 
Ut etmi~tir. 

• Sirkeci Ue T:ı.ksim arasında f§Jlyen yeni 
dik ve genç vücudile gidiş ve gelişi pek tramvay arabalan Beyazıtıa Taksim arasın 
göz alıcıydı. Bizanslılar bile: da da i§lemcğe ba§lanll§tır. 

- Ne yakışıklı bir yiğit!.. 
Demekten kendilerini alamıyorlardı. 
Kumandan Pahimares'in kızı güze! 

Marina bu hayranların en başında geH
yordu. Hergün kumandanın oturmac;• 
için ayrılmış olan kulenin penceresin· 
den Kara Abdurrahmana bakar; içini 
çekerdi. Geceleri Abdurrahmanın kale
ye girdiğini, onu kollarının arasına al
dığını rüyasında görür, saadet ve heye· 
candan kalbi duracak gibi olurdu. 

.. Sanayicllcr fiat kontrolU kanununun tat. 
bilmtı etrafında bir talimatname '1azırlan • 
ma.::mı tsUyorlnr. Sruıayi birliği bu husus • 
ta tetkikııt yapmış, tıı.limıı.tnruncnin hazır • 
lanmasınr faydalı bulmu§tur. 

• Tasfiye halinde bu'unan csld reji prl:c.. 
ti 1927 t:ı.rlhlnde hJssedarlnrma hisse başı. 

na. 4,10 İngiliz lirası verml~U. O tıı.rlhtcn -
beri hissedarlar her mllrıı.cnat ettikçe bu pa. 
ra verilmektedir. HUkQmet mezkQr glrkete 
bu paranın ödenme tarihini son olarak 937 
nisanının sekizi olarak tr.:-,1n etmiştir. O ta.. 
rlhten sonra hisselerini nlmıyruılarm para • 
ları hazineye kaydedilmektedir. Fakat uyandığı zaman büyük bir ha

yal kırgınlığına uğrardr. 

- Ah, kaleye girebilse!.. Şehircilik mÜfehaS• 
Derdi. Genç kız, çılgın aşkından ha~- • • 

ka hiç birşeye değer vermiyordu. SiSi Ankaraya g·ıttı 
Günlerce ve gecelerce düşündü. 
Babasmm halinden anladığına gö

re bu gidişle Türklerin kaleye girme
lerine imkan yoktu. Bir zaman daha 
ok atmak, kapıyı zorlamak gibi şey
lerle uğraşacaklar; sonra gideceklerdi. 

Şehir mütehassısı ?wL Prost şehrin 
avan projesi hakkında izahat vermek 
üzere dün akşam yanında imar direk
törü Ziya ile birlikte Ankaraya. git
miştir. 

M. Prost projesi hakkında Bayır.
dırlık Bnkanlığile İçişleri Bakanlığına 
izahat verdikten sonra ~ehrimize dö
necektir. Projenin durnmu Ankarada 

İstanbul ağırccza hakyerinde, diln 
akşam saat on yedi buçukta yeni bir 
davaya ait duruşma başlamıştır. 

Dava, sahtckürlık davasıdır, Mev. 
kuf olarak dava edilenler, "Cerman
ya., hanındaki yazıhanede gümrük ko
misyonculuğu eden ve Kuzguncukta 
oturıı.n Kasım oğlu ~erif Cimcoz!a ak
rabasından Remzi oğlu Zeki Hınçtır 
Şerif Cimcoz 1318, Z'?ki Hınc 1313 do
ğumlu 

1 KUltUr lşterl 

Yüksek Tedrisat 
Dire\< törü 

Ankarada Hukuk Fakül• 
iesı işite meşf!ul olacak 

Yüksek tedrlsat direktörü Bay C~ 
vat Güzel San'atlar akademisi işierıM 
meşgul olduktan sonra dün akııJ 
Ankara.ya gitmiştir. 

• Direktör Ankarada, Hukuk faklV 
tesinin ikinci sınıf durumuna ait uıı 
matname işile meşgul olacaktır. 

cuı 

Bu iki kişinin, müştereken sahte 
bir vekalelname haz!rlattıkları iddia 
olunuyor. Davaya göre, Şerif Clmco
zun büyük annesi ve Zeki Hıncın h:-
lası olan Fatma Lcbr·z, Beyoğlund:ı. 

büyük bir apartımandaki sekizde bir 
hissesini, kendisine bakmak şartile ü
vey oğlu Hariciye vekaleti memurla
rından AbdüUıakim ş·nasiyc ferağ et
miş. Zekı, Üsküdar birinci noterliğin
de, kendisini Ankarada bulunan Ai:
dülhakim yerine koyarak, o sıfatla 

Şcrifo vekaletname vermiş. Bu veka
letname , apartrmandaki hisseyi baş
kasına ipotek etmcği natıkmış. İşte 
bu vekaletnameye dayanılarak, hisse, 
önce doktor Mehmet Ali Dermana i
potek edilmiş ve sonra da başkalar.
na intikal etmi~. Fakat, bir aralık, iş 
meydana çıkmış. Bu suretle Abdülha
kimle ammenin menfaatlerinin zarara 

Beden terb yesl işleri 

Şehrimizin beden terbiyesi işl~ r 
meşgul olmak ürere beden terbiye 
Bakanlık direktörlerinden Bay Cem~ 
dün Ankaradan şehrimize gelıniştir. •l 

Bir tay:n 
lstanbul ilk tedrisat ispektcrleriııl 

den Bay Sadri açık bulunan Diyarb 
kir ilk tedrisat ispekterliğine ta~ 
edilmi~tir. 

nunca da, şunları söyledi: 
sokulduğu kaydile açılan da\a, döne . ..12 

- Büyu""k annem, ga'-TimenkultVı dolaşa ağırccza lıakycrine gelmiş bu- J 

lunuyor. ipoteği için tana vekatetnamc vernı • 
tir. Üvey oğlu tara.fındanmış gibi, '//' 

Hakimler heyeti, reis Refik, Aza ki tarafından yaptırılan vekaletnalJlt 
Kemal Kafsano ve Ccvdetle kurulmu~

sırf onun da ipoteğe muvafakatine d 
tu; müdde:umumiliği muav:n Ahmet 

irdir. Büyük annem, Abdülhakiın 
Muhlis Tümay temsil ediyordu; dava- vekilinden bazı ay pek cüz'" h tV 

Hem de Bizans atlıları Kara Abdur· 
r.ıhmana haber uçurulduğunun frakın · 

-da olmamışlardı. 

Hatta o günlerde Türklerin çeki
lip gidecekleri umuluyordtL 

Gttzer-M~"löe:Vi"!'fl~~e büs 
büt\ip. çılgJI;J~ dön®'~~di. kendine; 

- Hayır, Kara Abdurrahman bu 
kaleye girmelidir! .. 

katiY.et kes,baj,eceJ~~.iI: • 
eı Abdülhakim namına, vekaleten a- yUz sek~t;!n lıt:ş kuruş glbl az bır P" 
vukat 1stepan Gülbenckyan, dava edi- ~ >W< 1.ı. • 

· ra alabıliyordu. Kafi değildi. na ır 
lenler nammn da avukat İsmet gel- birinci hukuk mahkemesinde 1936 

* * • 
Son hızla gelen bir atm nal sesleri 

Bileciğin yeşil yamaçlannda akisler 
yap:yordu: 

Kara Abdurrahman ka~barun orta
sındaki kocaman çinar ağacının altında, 
yoldaşlarile beraber, tasarfadığı yeni a
kın hakkında görü§üyordu. 

Blrdenbire doğruldu: 
- Susun! .. 

Diyerek etrafı dinledi. 
İki dakika geçmemişti ki bir atlı ka

srrga gibi kale kapisından içeri daldı 

ve dosdoğru Kara Abdurrahmanın önü
ne koşarak soluk soluğa bağırdı: 

- Bizanslılar baskın yaptılar. Köy 
lüleri öldürüyorlar. Kadınları ve kızla
rı esir ediyorlar. Ekinlerimizi yakıyor
lar!.. 

Delikanlr henüı: sözlerini bitirmemi!i· 
ti ki yağız atına athyan Kara Abdur
rahman, yoldaşlarına bir i~ret venni~ 

ve üç yüz atlı kale kapısından dışarı fır 
lamıştı. 

Kara Abdurrahmanrn süvarileri ya
maçta görünür görünmez, Bizanslılar 
dörtnal kaçmağa başladılar. 

Kara Abdurrahman yanan ekinlerin 
dumanlan arasında onları kovalarken 
kızgın kızgın söyleniyordu: 

- Bu yaz sizin kalenizi başınıza 

yıkmayı düşünüyordum. Fakat artık dü
şünmiye lüzum yok. Karan verm:ş bu
lunuyorum. 

O kadar hlzlı gitmelerine rağmen 
Bizan.slılara yetişememişlcrdi. Türk
ler kovalamakta hiç şüphesiz pek ustay 

................................................ 
Parasız muaqene 

kuponu 

Diye karannı verdi • 

Sonra oturup bir kağıda şu satır
ları yazdı: 

YUrUk Ali Pl&jı 
Yürükali plaj tesisatının noksan 

kalan kısımlarının bu yıl plfLjı kira ile 
tutacak olan kiracı tarnf ından kira 
bedeline mahsuben yapılması takar. 

"Türk kumıındanı Kara Abdur- rür etmiştir. 
rahman, ben sizi deli gibi seviyorum.. ---------------

S.Ul Ça..,amba 

Takvam ı2 ı. Ka. ıı ı. Ka. 

========t 8 Şevval 9 Şevval 
GUn dOğ'llf!l 7 2~ 7 24 
Gllıı batıŞl 16,44 11\4~ 
Sabatı namaz: 6 llO 600 
ogıe oıunazı 12 1'i l '2 l .i 
lklndJ oa.ıııaz:ı ı~:u 14.:rn 
A.~am oamaı:ı 1 fi.44 : tı ~;'i 
\' a tsı oıunaz;ı 18 ~ i 18 ~~ l 
lmaall 5 .. 5 585 

Yılm geçen gUnJen .· 56 J57 
Ytlm kalan ı;1lnlcrı 9 8 

Bu sevgimi isbat için sizi kaleye SO

kacağrm. Bu gece, tam g~ce yansında 
k:ılenir. cenubundaki sivri kulenin 
dibine geliniz. Orada yukarından aşa
ğıya sarkan bir urgan bulacaksınız. 

Ona tınnanınız. Çıkacağınız yerden 
aşağı indiğiniz zaman küçük bir kapı 
He karşıla.~caksmız. Orası ya boştur, 
yahut bir tek nöbetçi vardır. ötesi s:. 
ze kalıyor. Lakin beni unutmayınız. 

Esirleri payl~rrken beni kendinize 
ayırmanızı yalvannm. Yaptığım iyili
ğin karşılıksız kalmıyacağına güveni- ~-----..ıa-------....: 
yorum.,, 

Kağıdı büyücek bir taşa bağladı. 

Pencereye çıktı ve bekledi. 

ISTANBUL 

Şehir 

BELEDIYF.SJ 

Biraz sonra Kara Abdurrahman 
kale duvarlarının yakınından geçiyor
du. Örme telden zırhı, sivri tolga!'ı ve 
çelikten kalkanı güncıltc parlıyordu. 

Tiqafrosu 

, 
Marina taşı tam Kara AbduITah-

manm atının biraz ilerisine düşecek 
ve TUrk kumandanının gözüne çarpa
cak §ekilde attı: 

Tepebatı Drarn kısmı 

Bu akşam saat 
20,30 da 

BABA 

111111111111111 

llLll~ 
ııııııııil 

Fakat Kara Abdurrahmanın atı 

birdenbire şahlandı ve ileri fırladı. 
ŞEHZADEBAŞI FJ<~RAH 

TİYATROSUNDA 

Genç kızm yüzü sarardı. Büyük Türk tllüz 
Kara Abdurrahman atının iistünde yonisti ve Ma.nye 

bir defa irkildi ve sallandı. tizm:ıcısı 

Acı bir se.; çıkardı ve yere ·düştü. p z ti S 
Etraft:ı.n ko'3uştula.r. r. a ungur 
Kara Abdurr:llımanm şakağından Her gün fcvkata 

oluk gibi kan akıyordu. de oir program1 

Akan kanı bir türlü durduram1yor- temsillerine deva 
lardı. ediyor 

mişlerdi. 3620 numara ile, Fatma Lebriz t.iP' 
Şerif Cimcoz, sorgusunda şöyle de· fında."l Abdülhakim aleyhir.e bir şart 

di: ademi riayet davası açılmı!itır. 
- Fatma Lebriz, benim büyük va!

Zeki Hınc da sorgusunda: 
demdir. Kendisi, apartımandaki his- eÔ 
sesini, bakmak şartilc üvey oğlu Ab- - Fatma Lebriz, halam.dır d 

bu ipotek işi, beynelaile kara.rlaştıt1~ dtilhakim Şinasiyc ferağ ettiği halde, ı. 
mıı:ıtır. üvey og~lunun muv&.fakatini şs bakımsız kalmıştı. On bin lira. sahibi ,,, 
mak da bu karar cümlesindendir. JııJ' olınnkla beraber, kışın yakacak odun, 

kömür bulamıyor, batta.n'yelere bü- cak, müteaddit müracaatlardan b"r;t'· 
rünerek ısınma~a uğraş yordu. Haline çıkmadığından, ben yeniden ona rnüt11 
acıdım, zengin olmayışımı dilşünmi- caat etmiyerek, Ankaraya gitııı" 
yerck, ben bakmağa gayret ettim. ycrek doğruca Kadıköyündeki tJS
Zeki, bu vaziyeti gördü. Bir gün "Şe- küdar noterliğine yollandım. Me\ 
rifin niyeti iyi vclakin geliri kUi de. zuubahiıs vekaletnameyi yaptı!' 
ğil; Abdülhakime yazsanız da, ipotek dım. Şerife vekalet verdim. Fakat. W 
yapılmasına muvafakat etse ve bu rifin b~nim Anka.raya gitmed·ğ:md ~ 
suretle Şerif hır, iki bin lira elde ede- Abdülhakim benmişim gibi da'\Ta.Jl

11 

rck bir iş yapıp fazla parn kazanabil- rak, vekaletname yaptırdığımdan ııt 
ı d · b"" ·· k b beri yoktu. Ona birşey açmamıştıill· se.,, eyınce, uyu nnnem, una ra- ...ı 

zı oldu. Ank:ı.raya, Abdülhakimc ya- Halıcı Nurullah Name kitapçı ~· 
zıldı. Müsb~t bir netice alınamadı. Bu- seyin !{asım, şahit olarak dinlenildi' 

lcr. Birincisi, ''Halıcı Mehmet, b,ıı~ nun üzerine Zeki "Ben, Ankaraya g'- elY 
deyim de kendisile yüzylizc görüşe- altı yüz lira borçluydu. Doktor ı1 
yim, anlatayım,. dedi. Bir müddet met Ali Derman, Almanyaya gidiyo~ 
sonra gelerek "Ankaraya gittim, ken- muş, paraya ihtiyncı varmış, ipot , 
disıni görüp ikna ett'm, buraya geldi, olarak Şeriften aldığı bu hisseyi Jlll 

lıcı Mehmcde satmag-a karar verıtıl' vekaletnameyi yaptık., diye bize mü·. 
Halıcı Mehmet de, borcuna muklltı clcledi."Br.:ı.vo,. d"ye, mm·affokiyetini ~ 

tebrik ettik. Vekaletnameyi Üsküdar bana bıraktı. Abdülhakim tarafınd ~ 
Scrife vekalet veril:r.edig-i, sonrnd9 

birinci noterliğinde hazırlatmıştı. Ben, - ., 
tanziminde hazır bulunmadım. meydana çıktı,. şeklinde şahitlfü ~ 

ti. Şahitlerden ikincisi de, sonard Zekiye "Abdülhakim, 1stanbula .. ıı.• 
ge"cn bazı muameleler etrafında i'" geldi de neôen üvey annesini ziyare- " 

te gelmedi?., diye sorunca, "Kim bilir. hitliltte bulundu. 
Garip haletiruhiyesi var:,, cevabını Müddeium:uni Ahmet Muhlis 'fil' 
verdi. Vekfüetnamenin, Abdülh:ı.k:m may, gelmiyen ve tebligat yapılıııı1: 
yerine Zeki geçerek tn.nzim olunduğu- yan şahitlerin ç.ağırılmnsım, Fat.tı1 

Lebrizin de Fahit olarak mahkeme) nu, ben sonradan öğrendim. tş anlaş~- - ~e-
davetini, birinci hukuktaki aa ... ta ŞI.'. lınca Zeki "Bu aileye bir iyilik yap- ~ ır 
mi riayet davasının mahiyeti ve açı mak istedim, bu fcdaltarhğa katlan- 9 

el d . · h tti tarihi hakkında mahkemeden maliıJll 
mı,, ye ıza c . el 

Rerif Cimcoz, yalnız vekaletname- istenilmesini, dava edilenlerin e\"' il 

Ne Old gıınw k" l yam t nin •Anz•."mı' nnormal olduguW nu, digWer mahkÜm olup olmadıklarının, rıı• 
u u 1lllro an 1 amış ı. TAKSiMDE. MAKSİM VARYETE 1..\1 ııtı 

Bu sırada. kalenin tepesinden bir muamelelerin yolunla cereyan ettiğini kum olmuşlarsa bunun infaz 010 

çığlık duyuldu. TlYATRO~T~m .• ileri sürerek, sözlerini şöyle bağladı: olunmadığının hapishane direktörl 
HusıW doktorumuz Pazartesi Başlarım kaldırıp ha.kanlar on, on Bu akşam saat 2 ı dr - Yirmi dört gündür mevkufum. ğünden sonılınasını, resmi evre.1' 1 

gUnJert saat on be§ buçuktan yirmiye. b 1 zerinde sahtekarlık bahis mevzutl ~ f kadar gazetemiz idarehanesinde eui eş adam boyu yüksekten aşağıya bir ZOZO DAI,MA.S ı Hiçbir suçum yoktur. Müstantiğin ka- )' 
• • genç kızın düctilgun~·· U ve hendeg~i dol- TOMAKOS'la naati, benim de suça iı::tirak ettiğim duğu gibi, esasen duruşma henUı ım.nest günleri de s:ı.at 14 ten 19 a: ~ ~ a 
fkadar lAlell Tııyyare apıırtıman1an; duran çamurlu sulara gömüldüğünü P I P I Ç A eklinde tecelli ettiğinden, bu mevk 'dc ni başladığından, serbest bırakJ11 
~ci daire Uç numarada dalına oku~ gördüler. Son defa \'e mevkuf bulunuyorum Mahkemeden teğinin reddini istedi. 
~ıanmnn yedi kupon mukabtılnde: Kara Abdurrahman öldü. Onun D !etler sat:lınak. tahliyemi umuyorum. !{açmam ihti· Hakyeri, bu şekilde kararla. dıl 

-----·k_a_b_~_~_c_~---------~i_ı~b~ira~z~il~e~r:~:in~d~e~k~~=~ı ~b~i~r-~~~~v~e~b~u~t:a:d:ır~·~T~cl=e~fu:~:=~---~~~~-- maliy~~~~~~~~h™~m. ru~a~dwa~ı~k~~u-1~ 
_._._.......,. ...... ~""-...nıı.:.u....ısı..lZa.Dl.2ıı:a.a_ıll.IJJı.ı.ı..JııLm~i 158.8.l on dörde bıraktı. 
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Tabiabru hiç de bu olmadığı ma1Um. 
insan yedisinde neyse yetm.İşinc?e de 
odur. O ciddi ve ukala tavırlan zoraki 
ve cebrinefu neticesiydi. 

Şimdi istediğine, sevdiğine varmış; 

muradına enniı. Asıl huyu olan evvelki 
şakraklığmı ve fıkırdaklığını yine ta • 
lansa ya; kocasnu bir kat daha deli di
vnne etse ya .•• 

Şahap, bun1unaın dibinde, eli avu • 
cunda, dizi diz.inde hakipay olurken, bir 
sürü beyitler sımlayıp dururken, Eda 
dinler gibi yapıp hat sallıyor, halbuki 

duiunu, hepsini deftere kRydettiğini, 

minelbap ilelmihap sayıp dökme ... 
Evet, bazı erkeklerin adetidir. Gerek 

hovardalıkla, gerekse helali olarak ilk 
kar,ılaşhklan kadına, fiyaka olsun di • 
ye, dörtte üç buçuiu atmasyon, palav • 
ralar savurması marifet sanırlar ... A -
kdlannca payelerini yükseltıneM; i§te 
ben böyle bir kurt oğlu kurtum demek. 

Bu tabiat ötedenberi Kem:mke.şda da 
vardı ve huyu iktizası yine açnufb çe
neyi. 

, içinden dü!üncelere dalıp gidiyordu. 
Bu füzuli sözler Edayı çok incibniş· 

ti. Kocasına numarayı o geceden ver • 
mıİ§, kendi kendine de demitti ki: Ne biçim adam bu? .. Huyu acayip -

çene, tuhafcana ... Sımaşıkbğmı, yapış • 
kanltğını bir tarafa btrak, sözü söhbe • 
ti de İpe sapa gelmiyor. deli midir ne 
dir?. 

Böyle dütünmede yerden göğe ka • 
<İar hakla da var... Şahap, güvey girdi
ği gece, yüzgörümlüğü saliam küpenin 
güvez kadife mahfazasını: (Size layık 
değil NDa dürdanem!) diye uzatıp du • 
va.ğı açtıktım sonra havadan sudan, de
rederı tepeden sekiz on laf etmiş etme
miş, 

- Gülü bağım, dürrü beyabm, ha -
zine canım, demişti. sen ben.im sultam 
aliyetünanansın; ben de senin kulu • 
num, bendenim, azat kabul ebnez köle

iı:' nim! ... 
Bunlara diyecek yok; ilanın alAsı 

aözleı·. Maate~ekkür Öpüp c!e beJa koy .. 
Maıukasına kavuşan aşığın bu kadar de
rinlere dala-cağı §Üpheaiz... Uıkırdı ara
mada, birazını da içlcililif iği dolayısile 
daraya çıkaralan. 

Vakıa kadm kısmım bu derece kol-
• tuklamak, gökün yedinci kabna çıkar • 

ınak pek kan akıl değilse de evvelcmir
de, mecnunca sevgi bu; saniyen içki bu. 
Habhcyi kubbe yapbnr insana .. 

Zifaf gecesi, güvey namazını kılruı 
bet dakika olmamı~,yenga~n getir-

• d~ güvey kahvesini yanl~t olan 
Kenrnkaı Bey, durup ~rurken ne koı
lcoca bir çam, d:ıha doğrusu bir baobap 
ağacı devinnişti biliyor musunuz? 

Fesi !:aşının üstüne yıkıp, bıyıklan
nı bura bura: 

- Edacığrm, meleğim, su1tannn, de
nDfti, hane ba.k, ama gözümün içine iyi 
hak. Ben çok gezmiı, çok tozmuş, saçı -
run teli kadar kadm gönnüş bir erke • 
fim. .. Bcnab Havva'dan kanı!aadmı, 
rık dedim... Tam bu su-alarda Cenabı 
hak sen hurimi bana ihsan etti. Ne o -
lurc!u, yedi sekiz ıene evvel bahfedey
di ... 

Ne demek derler buna? Söz kıtlığın. 
da asmalar budaynn demek değil mi? 
Sanki ba.tk• hiç laf kalmamış, bütün 

~ıı· tnevzulann köküne kibrit suyu ekilmi! 
lt·, ıibi, tutturmuıtu eski çapkınlıklann • 

dan: 

iyof" 
te 
ıııı 

rJlli" 
kıttı 
nd~ 
ndıtıı 

e'' 

Kaleme ilk çırak olduğu sene, daha 
tüysüz tiizai.izken, Çrrçırda oturdukları 
laman, mahallede ihtiyar kocalı genç 
1>ir kadının bunu baştan çıkarışı. Gizli
den gizliye eve alışı. Sarhoş bur.ak kör
lcütük gelirken aynalı dolabın içine sa.k-
1-ıuşı. Herif 11zdıktan sonra keyfi tut • 
turuşlan •.• 

Dört mecidiye aylığa geçtiği yıl Sa
tıbcyazıt mahallesinde kiradalarlten, i -
l'atlan, akarlnn, konak arabaları bulu • 
~n ISyüat zengin, fevkalhad güzel bir 
t.ze dulun buna kmca olu!u. Geceleri, 
konağm arka duvarından bunu bahçeye 
•tlatııı. Bo! olan sc!amlık bölüğüne &o

lru,u. Nioe aylar, sabahlar s.abahlayış -
~ .. 

Mümeyizi aalis olduğu kış, apukur
)'a mevsiminde Kor.korc!iya tiyatrosun~ 

- Bu adamdan hayır umma sen. Bu 
oyunun yakında sa.kalı biteceğe benzi
yor. Bizim cici anne haklıynuf meğer-
ae ..• 

Eve ba&lo olarak getirilen tınmaz 

melaike, pitirip kotarma, silip süpümıe, 
yıkayıp ütüleme gibi işleri bataracaktı 

giiya. 
Bu i1ler kim, o kim? .• O kadar mız. 

mız ve misk.indi ki davranıp yerinden 
kalkıncaya kadar saatlerce bekle. .• 

Şahap şaşkının pşkın.ı olmuf, bo • 
calamağa batlamıfb. Eski kalfa, ikin
diler olduğu halCle bir türlü yemeği be • 
cerip hazrr edemiyor, öğleden katma bu· 
laşıklt\rı y:ıtsılara kadar yıkayamıyor, 

kocası yanından adım attırmadığı için 
Eda c!a burun dibinden kıprrdayamsyor
du. 

Dara gelen Kemankaş, hemen kafe
si k:Jd:np sokakta oynıyan çocuklara 
sesleniyordu: 

- Evlatlar, içinizden birinin çamaşı • 
rBt tahtaya giden annesi, teyzesi falan 
var mı? .• Varsa çabuk gönder ... 

On kurut, on bet kuruı vererek gün
delikçi kadın getirtip yemeği pişirtiyor, 
bulôl§rklan yıkatıyor, İ!lcri gördürüyor -
du. 

Düğünün haftası per~be sabahı, 
Şahap erkenden uyaımuş, yanında mı -
şıl mıııl uyuyan Edayı uyandınnadan, 
yatağın içinde düşünüp taıınmağa bat· 
lamıştı 

Suleymaniyedekileri ve daireyi da.ha 
fazla sallamak doğru değil. Artık eve a
ra &ıra uğramalı ve kaleme de devam et
meli. 

Yukanda naldcttik. Hesapça bir haf 
tadır Bursada... Kendisine sipari,Ier de 
var. Bomboş, kollarını sallaya saHa}·a 
büyÜk koca kannın k.arırsma çıkmak 
hatayı mahız .• Şüpheyi dai olmaktan ve 
eamayı üzerine 51ÇTabnaktan elhazer .• 

Peki, Süleymaniyedeki eve gidecek• 
gece de mi kalacak? .. Edacığından b; 
dakika aynlanuyan adam, koca geceyi 
onsuz ımad p;eçirir?_ Hem, yavrucuk Ü· 

zülmez mi, kıskanmaz mı? .. Bile bile 
vardı demenin hükmü Yok; nıe de olsa 
kmJır, hatm kalır. 

Acaba yine koca kanlara bir maval 
mı ckusa? .. BurS<\dan istediklerinin hep 
sini alıp önlerine attıktan sonra ( Ni§li 
Mahmut Beyin havale ettiği tahkikat 
keyfiveti çatallandı. F esededen iJcisi Mı
sıra firar ebniş. Vapuru mahıus islim 
üstünde. Bu akf&JD fayrabı verip beıi.f
leri yoldan çevireceğiz!) mi dese •• 

Der a ... 

İstanbul 2 ci icra Memurluğundan: 
Paraya çevrilmesine karar verilen 

Pangaltı Ölçek sokağında 2~ numaralı 
evde muhtelif hane eşyaları 24.12 936 

tarihine tesadüf eden perşembe saat 12 
den itibaren ismi geçen 24 numaralı 
ev önünde hazır bulunacak memuru ta. 

daki bir balodayken, bitişik locada.ki rafından satılacağı ilan olunur. 
hilınem hangi mirasyodi, havaya altı el (V. No. 19799) 

0ıı· 

~. ...,, 
a.nl r-

~banca sıkarak Gabtasaraya posta o.---------------
lunca, locnda bulunan ve delikanlının On 
do&tu olan, Beyoğlunun bir tanesi Mal
tfıpc]j E vdoksiyanın Buna balta olufu. 
'tolundan yakclayıp zorla evine götü
liİtii. 15 gün mü, 20 gün mü, mirasye
di kodeste tıkılı iken kokonanın bunu 
'dadan bile çıkannayı!ı ... 
Lı Dahası çok. Frtnatdaki, Kayır..cl< 'a
~ Ben.tideki, Mumcudaki, Karcl<atda -

• Ştz;y.dekt.... Yo~malarm adlarile, 
~~rile, ~i1Ieri ve biçimlerilc liste -
~ni dayama. Hep.ile geçmi!i bulun -

senede ne kadar hayvan 

muayene edildi 

927 yılında açılan hayvan hasta
hanesi şimdiye kadar hastahanede mu 
ayenc ve tedavi edilen hayvanların 

bir istatistiğini neşretmiştir. 
Bu istatistiğe göre 927 yılında 1 

7907, 928 de 1016, 929 da 1899, 930 
ela 5181, 931 de 6947, 932 de 85S4, 933

1 
de 10698, 934 de 12645, 935 de 15244 
hayvan muaY.ene ve tedavi edilmiştir. 

ipnotizmanın tesiri 
altında kalan bir çocuk 
babasına şöyle yazdı: 

"lsa'qı gördüm, 
j J •• ' sıeı sen ue qor. ,, 

lngilterenin en meşhur kollejlerin
den birine mensup iki talebenin başına 
son derece garip 'e "misli görülme
miş,, kelimesile ifade edilen bir hadi
se gelmi~tir. 

Facia. bundan bir iki gün evvel olu
yor. O gün talebe derse girerken mu
allim, iki ldşinin eksik olduğunu görür 

Bu, kolJejde çok garip bir şeydir. 
Çünkü, gece yatısı olan \" hafta için
de hiçbir talebeye izin verilmiyen bu 
mektepte ta le beden birinin bir derste 
bulunmadığı görülmemiştir. Mektebin 
dört bir tarafı d:ı. yüksek duvarlarla 
çevrili olduğu gibi, demir kapısı da 
ancak izin günleri açılır. 

Muallir.ı, bu iki talebenin nerede 
bulunduklarını merak ediyor. Aratı· 

yor. Mektepte değiller. O zaman poli
se haber veriliyor ve polis araştırma
ya başlıyor. 

8iraz sonra mektebe haber geliyor: 
Conta Henrl Misters Freeman'ın 

dükkanında, tezgahın arkasında hare
ketsiz bir halde bulunmuşlar ve hasta
haneye kaldınlmışlardır. 

Polislerin çocukl:m bu kadar kısa 
bir zamanda bulmal:m ellerinde iyi 
bir ipucu tutmalanndan ileri gelmişti. 

Kaybolan iki talebeden Con, baba.sı
na yazdığı bir mektupta şöyle diyor
du: 

"Ben, İsayı buldum. Yüksek cadde
de, •.. otelinde bulunuyor. Sizi de bek-
liyorum,, 

Bu mektupta verilen adres herkesçe 
malumdur. Burası büyük bir oteldir. 

Polisler heı.~ ... ~ .t)a gi ı;or.ar ve 
araştırmaya, otelin altındaki kahve
den başlıyorlar. 
Burası Misters Freeman'm işlet

mekte olduğu bir kahvedir ve ekseriya 
talebeler devam eder. 

Conla Henrinin burada bulunacak
larını düwnen polisler i~eri giriyorlar 
ve kadınla konuşuyorlar. 
Kadın hadiseyi saklamıyor: 
- Evet, diyor, babasına mektup 

yaz..cıın diye Cona ben söyledim. Biz 
burada, kimsenin alul ve hayaline gel

lpnofizma

cz kaaın 

Meseleyi biraz an la yan polis me· ı 
muru soruyor: 

- Çocukları ipnotizemi ettiniz? 
Bu. ual karşısında kadın başını eği

yor ve an la tıyor : 
- Evet, benim tesirim altında kalı

yorlardı. Fakat, bende öyle kuvvetli 
telkin vermek hassası var ki, kime olsa 
istediği hayali gösterebiliyorum. 

- Hakikaten Isanın hayali de görü· 
nüyor mu? 

- Tabii. İnanmazsanız sizde bir 
tecrübe yapın .. 

boylu boyunca yattığını görüyor. 

Con ile Henri, Üzerlerinde yapılan 

telkin ve gördükleri hayaletler kar ·ı

sında bayılmış bulunuyor:ardr. 

Çocuklar hastahaneye kal<lınhrken 

kahveci kadın da, tevkif ediliyordu. 

Fakat, Mister. Freeman, karakola 

giderken polislere şöyle demiştir: 

- Deni istediğiniz l<adar hapsedin., 

Müşterilerimi bende:ı uzaklu..,.trnn .. 

Dükkanımı kapayın .. Fakat, benim tel-

Polislerden biri tecrübeye hazır ol- kinim onların üzerine çok uzak mesa
duğunu söyliyor ve hepsi birden kadı- felerden bi1e te. ir edecektir ... 
nm onu ipnotize etmek için götürdü- ---------------

ğü yere gidiyorlar. SEZ AR---
Burası, tezgahın arkasıdır. Tecrübe, F· _ ... 

buradaki karanlıkta yapılacaktır. Bu Dun ıe Yar~n tercume küllıyatındaııdır 
sırada polislerden biri etrafı dikkatle Fıyatı 40 kuruştur 
gözden geçiriyor ve iki çocuğun yerde 
~~~~~---~~~~-~-~~-~~--~-~ 

Devlet Demıryolları ve Limanları" .-işletm~ ~:. ·_ 
. . ~~ 

Uı . J . • ... . / . . . . ~"""' . 
mum ıu.aresı ı/afl..ları·.· ,..,,;:.)·-"', 1 :\~.,· 

Muhammen bedeli 5700 lira ol an 6000 kilo antimuvan 7. 1. 937 
Perşembe günü saat 15 de Haydarpa şada gar binası dahilindeki 1 inci iş -
letme komisyonu tarafından kapalı :zarfla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 427 1 / 2 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 7. 5. 36 T. ve 3297 No. lu 
nüshasında intişar etmiş olan talimat name dairesinde alınmıt vesifca ve 
tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri la • 
zundır. Bu ite ait tartnameler komis yondan parasız olarak dağıtılmakta ~ 
dır. (3685) 

miyec~ hay~etter görüyoruz. H~e--~--~~--~~~-~---~-~~~~~---~~~-~ 
Conla Henri o kadar kolaylrkla hayal 
gören insanlar kit 

Moris Şövalye 
Mısır'da 

Şehrimizde bir müessese me;hur 
FraIL;;ız artisti Moris Şövalyeyi lstan- 1 

bula getirmeği düşünmektedir. Moris 
Şö,·alye şimdi lskenderiyede bulun-ı' 
makta ve orada ~hne) e ~ıkmaktadır. 

Fran~ız artistinin lstanhulda da 
sahneye çıktnas• i"İn yapılan te~bbü - 1 

lerin ~;\ .ında neticclencceii anla~tl- 1 

maktadır, 1 

işaretler: 
....,___ -- - -
Dıbine ışık vermeyen mum 

Her gün bir gazetenin bir köşe • 
sinden bir yeni şöhret elini çıkarır. 
Mesela bir gün emsalsiz bir nahiye 
müdürü, bir gün fendi dünyaya gel
memiş bir belediye katibi, bir gün 
Şarlok Holmse ta, çıkartan polis, 
bir gün dünya hukukçuları ile bir 
safta yer almış bir müddeiumumi 
size kendıni takdim eder. Göklere 
çıkarılmış iktısatçılar, harikuladelik
leri piyasaları saran tüccarbr, ölüme 
çare bulan Lokman hekimler, mucit· 
ler gazetelerin ekseriya aranmıyan 

sahifelerinde yatarlar, kalkarlar, otu· 
rurlar. Hatta bunların içinde hafta
da birkuç defa bu sahifelere mun • 
tazaman davet edilenleri vardır. Bir 
otele bir sayfiyeye gelir gibi siitun -
larda ikamet edenleri de vardır. Bu 
şöhretler gazetelerin iş odalarında 
hazırlanır. Onları artık hep tanırız. 

Meb'us Kadri sefir oldu. Yahya 
Kemal daha önce ayni işleri yaptı. 
Fakat bizim gazeteler onların ne re
simlerini koydular, ne de methetti • 
ler. Fakat buna mukabil matbuatla 
alak:.l.sı olmıyan konsolos katipleri -
nin arşın arşın resimleri ve mezı · 
yetleri yazıldı, çizildi. F al~at ben dik· 
kat ıı:ttim bizim gazeteler l:dcm m:i· 
meyyizleri, şube müdürlerini me§ -

!adri Ertem 

hur etmek için icat edilmiş bir meş'a• 
le halindedir. 

Vakıf hanında bir kahve ısmar • 
lıyan meşhur iktısatçı olabilir. U • 
fak bir iltifat insana büyük mezi -
yetler kazandırabilir. 

Y almz bu meziyetler tek bir in • 
sandan dünyanın en büyük hasisli • 
ği ile kıskanılır: Muharrirden. 

Bir onbaşıya korgeneral şeklinde 
iltifat etmeye alışan bazı insanlar 
kendi cinslerinden biri mevzuu bah
soldu mu yanarlar, tutu~ur!ar, ilk 
fırsatta biribirlerine pusu kurarlar, 
şoförlere enjeniyör diplome diye hi
tap edebilenler mesleğinden bir oda· 
mı görecek olurlarsa ondan göyle 
bahselerder: 

- Ümmi zavallı .. 
.\':. :(. ... 

Gazeteler'n her gün icat ettiği 
~ö r •Icr, şöhretlerini en muvafık 

şekilde istismar ediyorlar ama dibi -
ne ısık ,·crmiyen bu mumun altında 
biriken söhret dampingi gülünç ve 
hatla biraz da marazi bir şel~il e ga
zetel. .. ri" nlevhine ~öze çarpmr"kta -
<l•r. K{'l:te ölri\ler:ııi en İ) i .. ekilde 

kull""lma"'ı l·endioıinden istenen bir 
,.....e"1 ... ~·., bir knhve ve Hr h vadis, 
h;t i 1tif ..,t ··ü.,.;irr1c-n ölt;üsüzlük hali

ni alması hazindir. 

.. 

-. 
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Türk Gi • 
1 Kuvve • 

1 
.. seze BOŞ DEGiLDiR 

l ) A A 
milstahzaratı bu sözü teyit eden güzel yurd topraklarının biricik imal kaynağıdır. 

l .. r. •• • 

SEKSULIN 
Ademi 

·iktidar, 
Bel " 

_, . gev$ekliği", 
Derman.sızı ık, 

•.. t 

Vücut n Dima~ın 
• yor~unıu~unda 

pek müessir we emin ... - .. 
,~ b .ir ilaçtır. 

Kutusu 200 kur~ş 
BEŞİR ~EMAL - MAHMUT CEVAT 
f?czanesı - Sirkeci 

---Dr. IHSAN SAMl--mm!!!!!I 

Mercimek unu 
Bezelye ,, 
Fasu ye 

" Patates 
" Çavdar 
" Nohut ,, 

Pirinç ,, 
Bakla ,, 
Yulaf ,, 
Arpa " 
Buğday nişastası 

Pirinç nişastası 

KORNFLOUR 
//,fısır unu hulô.sası] 

Kırmızı biber 

Beyaz biber 

Yenibahar 

Karabiber 

Zencefil 

Karanfil 

Kimyon 

Tarçın 

Salep 
{Kutu ve Paketleri) 

Sofra tuzu 
GONOKOK AŞISI 
Belsoğukkğu ve ihtilatlarına karşı 
pek tesirli ve taze aşıdır. DiVüye>
lu Sultan Mahmut türbesi. No. 113. 

Memlekette bu ma"ksatıa kurulmuş ve her şeye rağmen (21) sene neslin 
tevakkufsuz hizmet etmiş yegane Türk san'at evidir. 

tLAN 
Yavrular1nıza doktorlar1nızın tertip ve tavsiyeslle vereceğiniz bu gıdalar mutlak huzurunuzu temin edecektir 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: A Beyoğlu Ağa hamam Külhan sokak 
6 numaralı evde Süeda 25.12.935 tari
hinde Sımclığnn:za bıraktığı para için 
verilen 89028 numaralı cüzdanı kaybet· 
·tiğini söylemiştir. Yenisi verileceğinden 
eskisinin hükmü olmıyacağı ilan olu-

Dünyada beynelmilel f()hreti haiz eılcrile kat'iyen omuz omuzadır. Daha üstününün bulunması mümkün değildir. Tekmil müıtahzaratmuz 
muhayyerdir. Her yerde daima taze olarak bulacakamrz. 

Adres : Beşiktaş Kılıcali T. 40337 
nur. 

(V. No. 19829) 

Beıikta§ ikinci Sulh Hukuk Hakim. 
lifinden: 

Hidayet tarafından kocası Bcıiktaş
ta Türkali mahallesinde Camgöz soka
ğında 11 sayılı hanede oturan Arif Şük
rü aleyhine açılan nafaka davasında 

milddeialeyhin ikametgahı hazırının 

meçhul olması dolayısile H. U. M. Ka. 
un 141 inci maddesine tevfikan daveti
yenin 15 gün müddetle ilanen tebliğine 
karar verilmiş ve davetiyenin bir nüs
haeı da mahkeme divanhanesine asılmı§ 
olduğundan müddeialeyh Arif Şükrü-

ııUn muhakeme günU olan 7.1.937 tarihi 
ne müsadif perşembe gilnü saat 9,30 
da bizzat mahkemede hazır bulunmaııı 
veyahut bir vekil göndermesi Hiznn

geldiği ilanen tebliğ olunur. 

lstanbul t<omutanhğı 
Sahnalma 

Komisyonu if 3nlar1 

1 ~ i . ; • . . .. • . • 

Mühim ilan 
Istanbulda Hava Gazı ve Elektrik fJe 1 eşeb
bü&aiı Sınaıge 1 ürk Anonim Şirketınden ~ 

lıtanbulda Hava Gazı ve Elektrik ve Tetebbüsab Smaiye Türk 
Anonim Şirketi memurinin 1936 sen esine ait "kül" renkte ve "mus
tatil" tekilde hüviyet kartlarının 1 lkincikinun 1937 den itibaren İp· 
tal edilerek 1937 acneai için muteber olamk üzere "turun~" renkte 
ve "mustatil" tekilde kartlarla tebdil edileceğini muhterem müıteri
lerine arzeder. 

MezkUr kartlarm bat tarafmcla tirketin ünvanı yani "IST AN
BULOA HAVA GAZI VE ELEKTRiK VE TEŞEBBÜSATI Si· 
NA1YE TÜRK ANONiM ŞlRKETl" ve eğri olarak 1937 ibaresi ya. 
z.ılıdır. 

Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayri muvafık adde· 
dilerek hamilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, mÜ!terile
rin iıbu ihbarnameye riayet etmemelerinden teve!lüt edebilecek olan 
neticeler için her mes'uliyeti timdiden rcddeyler. 

DiREKTÖRLÜK 

Tayyareye top atan Topçu ba - •ı•••••••••••••••••mmım11•Z1ma:ı:alf/1 
taryalan için 3 amperlik 500 ve 5 

amperlik soo ke 1000 tane sigorta Posta T. T. Levazım müdür'üğünden~ 
açık eksilbnc ile ihaleleri 8-1- 937 
Cuma günü aaat 14 de yapılacaktır. 14-12-936 tarihinde eltsiltm esi yapılacağı 27 Birinci, S-20 lkin· 
Muhammen tutan olan 350 liradır. dteırin ve 2 Kanunuevvel 936 tarihi nele Ankarada Ulus, lstanbulda Ku -
Şartnamesi her gün öğleden evvel run gazetelerinde ilan edilen 16390 metre 5 M M askılık demir tel ile 
Komisyonda görülebilir. isteklileri - 5 ı·ı kıl k h l l' h tın d'•· d 25-12 936 u •n . 51 00 metre çc ı c as ı a ata ta 1p zu ur e c ıgm en -
3fH !e r.~.u; üC ten1ınat ~l:buz . . . k ·ı ··dd · ·· im 

kt 1 ·ı 'h ) .. .. k tcrihinde eksiltmesı yapılmak i.ızcre e sı tme mu eb on gun uzatı ış -yeya me up an ı e ı a e gı nu va -
• muayyeninde Fındıklıda Komu _ lJr. Tftliplerin evvelki ilanlarda istenilen kanuni vesaikle mezkur tarihe tc-

tanldc Satmalma Komisyonuna gel- :sadüf eden Cuma günü sut on bette Ankarada Posta T. T. Umum Mü · 
meleri. (3679) dürlüğündeki Komisyona müracaat etmeleri ilan olunur. (2134) (3669) - -

0 him ilan 
Tesisatı Elektrlklye Türk Anonim 

Şlr~etlnden: 
Tesisab Elektrikiye Türk Anonim Şirketi, memurinin 1936 

senesine ait "pembe" renkte ve ''mustatil" tekilde hüviyet kartları· 
nm 1 lkincikanun 1937 den itibaren iptal edilerek 1937 ,senesi içiıı 
muteber olmak üzere "mavi" renkte ve "mustatil tekilde kartlar1' 
tebdil edileceğini muhterem müşterile-rine arzeder. 

MezkUr kartların bat tarafında ıirketin ünvaru yani "'Il'.Sİ· 
SATI ELEKTRIKIYE TÜRK ANONiM ŞlRKETl" ve eğri olaralc 
1937 ibaresi yazılıdır. 

Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayri muvafık acJ. 
dedilerek hamilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, müıterile
rin i~bu ihbarnameye riayet etmc:nelerinden tevellüt edebilecek olaO 
neticeler için her mea'uliyeti şimdiden reddeyler. 

DiREKTÖRLÜK 
,, ... •"I • • • • • • • 

l ekiletinden: 
22 lkinciknnun 937 Cuma gün ti saat 15 <le Arikarad:ı Vekalet ~ 

zeme Eksiltme Komisyonunda 7000 lira muhammen bedelli iki adet ,ıd' 
tonluk kamyonetin kap~Jı zarf usulite eksilbnesi yapdacakbr. Şarrrı , 
\'C mukavele projesi Ankara'da Vekalet Malzeme Müdürlügündcn .,.,
sız alım.bilir. 

Muvakkat teminat 525 liradrr. iJı 

isteklilerin teklif mektuplarını Vekaletten almmı~ müteahhitlik ~· 
ası ile birlikte 22 İkincikanunun 937 Cuma günü saat 14 e kadar ~'191 
ra·da Vekalet Malzeme Müdürlüğünf' verme!~ri lamnchr. (2003) ~ 

Sahibi: A Jl.1 US - VAKIT Matbaası Ne~riyat DirektörU: Refik A. seveOgil 


