
ispanya meselesinde 
lngiltere ile Fransanın teklifine 

ltalya ile Almanya aynı 
cevabı verdiler 
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Sancaktan Cenevreye gidenler 

Manasız iddialarını acaba 
nasıl isbata çalışacaklar?I 

Sancağın Suriyenin bir parçası olduğu hakkında Milletler 
Cemiyetine gönderilen telgraf okuma bilmiyenlere 

imzalattırılmıştır Hile ve tehditle 

Tür milleti 
•===--==-===,,.,,,..-==={{ *====ss====-==ıı 

Kardeşlerinin milliyetlerinden 
uzaklaştır ıimalar ına 

~- l:J-. ~-====-=============· 

Asla razı oJamaz ! 
Başbakanın mantlk kuvvetile karşı durulamıya• 
cak derecede metin yeni bazı delilleri de illve 
etmiş olduğu son nutku siyasi bir şaheserdir. 

ı sm.et lnöna 
b vvelki gün Ankara Halkevin -
~ de ismet tnönü'nün söylediği 

~ sözler yalnız memleketimizin 
~ lıdutlan içinde değil, dışında ve bil • 

118aa Fransa ile Suriyede derin akisler 
~~andıracak bir ehemmiyeti haizdir. 
~ \itı.Itü sayın Başbakan bu seneki Ta -

l'tuf ve Yerli malt haftasmı açarken 
~dece memleketin ekonomik ve finan -
~l V'<tziyetini hulasa etmekle kalına -
llıı§, İskenderun meselesine de temas 
ttnıiştir. Bu meselede Türk milletinin 
~ıa1- • • aı~,_ · tı· b' d·ı 
1 ttasr derecesını en s dllıye ı ır ı -
~ bütün cihana anlatmıştır. 

ASIM US 
Sonu. Sn. 2 SÜ. 4 1 

uırt1ınıııın1«uuııııttııııı111H111rırııııııı1111uıııııt1ıı1111uıııııııırııı111uı 

örfi idare mi 
Keyfi idare mi? 

Yazan: Sadri Ertem 

(Yazıcı 5 ınci ~fada) 

li1111ut-~~H-ttıtıı-n~nıt1Hlllll"lll111J1tlllffllltiı11111lllllllll1J1111111111111 

Kilis 13 (Hususi) - İskenderun, An
takya. ve ha valisinin Suriyenin bir par
çası olduğunu Milletler cemiyetine arz 
etmek üzere bir telgraf hazırlandığını 
ve sancağı asla temsile sal8.hiyettar 
olmayan bazı kimseler tarafından im
zalandığı malfundur . 

Bu telgrafın metni Halepte hazırlan
dıktan sonra sancağın Taşnak mebusu 
Mosi.s Perkolosyan ile Antakyanm son 
garip intihabatında mebus çıkan iki 
zata da imza ettirilmiştir. 

Telgraf sureti Halepten Vataniler 
mümessillerinden Mihailyan ve Cabiri 
zade Kemalin oğlu vasıta.sile 4 kanunu 
evvelde Antakyaya gönderilmiştir. 

Antakyadaki örfi idare vaziyeti 
Türkler aleyhinde her türlü tedbiri al
maktan çekinmediğinden telgrafı ge
tiren iki zat, mahalli hükfunetin de yar 
dıını ile, ellerindeki kağıdı Antakyada 
bulunan ruha.nl reislerden ve Taşnak 
mensuplarından bazılarına imzalattrr
m.ışlardır. İınzalanan telgraf metni 
Fransızca olduğundan imzalayanların 

hemen ekserisi mahiyetini tanımamak· 
ta idi. 

Hile ve tehdit ile imzalanan bu te!· 
graftan dolayı halk arasında teessür 
umumidir. Sancağı hile ile ve tehdit 
ile Suriyenin parçası addettirmek için 
vesika toplayanların hareketleri umu
mi bir nefreti mucip olm~tur. 

Kilis 13 (Hususi) - Sancağın Suri
yenin parçası olduğunu Milletler ce
miyetine bildirmek ve bu tezi Cenevre

(Sonu: Sa. 2 Sü. 5, 

~ı1111ııııtııu111ııtııııu11ııııııııııııııı•"•ıııııııınıııı111ııı•mıuııııt 

=YARIN= 
ilavemizin 

Bayram 
Sayısı çıkıyor 1 
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• 
ın ile 

Japonya 
Harp tehlıkesinde 

Japonlar Sovyetlerin müdahale 
ettiklerini söylüyorlar 

Çinde dahili muharebe 
başladı 

Nankin 13 (A.A.) - Reuter: İsyan 
eden kıtalar, şimali Çindeki komünist
ler ile mücadele için gönderilen askeri 
kuvvetlerden bir kısımdır. Bu kıtalar 
kIZillara iş birliği etmek ve Japonyayı\ 
karşı müsbet bir muha.lef et vaziyeti 
almak talebinde bulunmuşlardır. Bu kı
talarm isteklerine uyan komünistlerle 
mücadele kuvvetleri başkumandanı 

genç mareşal Çangsuliyan ve diğer yülC 
sek zabitler, Nankine telgrafla müraca
at ederek böyle bir siyasetin kabulüni1 
ileri sürmüşlerdir. 

V AZlYET VAHIM 
Tokyo, 13 (A.A.) - Japon saJabi • 

yettar makamları, Sianfu hadiseleri- ~e. 

eyyüt ederse Japonya ile Çin arasında• 
(Lütfen, sayfayı, çeviriniz) • 

nayram münasebetile Kızılay, birçok yerl.erde fakir çocuklara elbise dağıt
maktadır. Buradaki resimde Bayezit nahiyesinde giydiri"len yavrular · g~ 

lüyor. Yazısını 4 ünci~ sayıfamızd4 okuyunuz. 

Yerli Malı ve 
Arttırım haftası 

Ankara Radqosunda 
mühim bir nutuk 

Müsabakamız 

eunu tanıyor musunuz? 
-14 - . . ~ 

iktisada yabancı kanaat ve itikatlar. 
dan sıyrılmış bulunmalrdır. 

Bugün "Tasarruf et ve yerJi ma1t 
kullan,, diyebilm~miz, hatta bu mil. 
li vazifeyi kuvvetlendirmek için bÖy. 
le bir hafta ananesi kurmamız. iktL 
sadi sahada ilerlediğimizi, zihniyet 
itibarile değiştiğimizi başlı' başına 
gösterir bir alamettir. 

(Şehrimizdeki hıtıım ha/tasma dair. 
yazım'IZ 3 üncü saıgı/amtZ<l.a4ır). 
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2-KURUN 

Türk milleti asla 
razı olamaz! 

( Ustyanı ı ınciae ) 

Sancaktan Cenev 
reye gidenler , 
(Üstyanı, 1 incide,) 

Adana faciasının acıklı bir sahnesi: \Bütün mektepler
de Kızılay 

teşk.itatı yapılacak 

İnönü'nün ekonomi sahasında söy -
lediği sözler güzeldir; hem de bu gü -
zellik vaatlere değil, fili muvaffllı -
yetlere istinat ettiği için kuvveti her yıl 
daha fazla artan bir derecededir. Bura
da memleket işleri ile' alakalı yazıcı -
ları günlerce meıgul edecek mühim 

de mtidaf o.a etmek üzere Halepten f. 
durrahm.an Keyyali ve Sadullah Crı 
ri İskendenından da Hasan Cebb 
gönderilmiştir. Sancaktaki alakal 
bulunmayan bu adamların tezl 
nasıl müdafaa edecekleri ve iddia! 
nasıl isbat edebilecekleri merak u) 
dırmıştrr. 

Su iç G nde bir fta aç 
susuz yaşı yan ·çocuk ... Ankara, 13 (Telefonla) - Mektepleri mevzular kısa cümleler içinde aJeta bi-

mizde kurulan Kızılay teşkilatından m~- rer dü!itur halinde toplannuştır. Fakat 
vaffakiyetli neticeler alındı~ını gö:-en İskenderun işi Milletler Cemiyetine in
Maarif vekaleti henüz teşkilat yapma- tikal etmiş bir gün meselesi olduğu için 
nuş olan mekteplerin de bu eksiklikle- nutkun bu cihete dair olan kısmı şüp _ 
lerinin tamamlanmasını kararlaştırmış hesiz daha fazla efkarı umumiyeyi iş • 

Şehre dönen bir baba ailesinden 
beş kişiyi ankaz altında buldu 

Adana, 13 (Hususi) - Şimdiye ka. 
dar selden yıkılan ve belediye tara. 
fınd:ın şehirde yıktırılan evlerin S!\. 

yısı iki bini gesmi~tir. 
Şehirde sellerin yıktığı bir evde 

yeniden beş ölü çıkmıştır. l\farai 
mebusu n. Kem31 Kusunun odaCL'il 
Ahmet, sel bastığı zaman köyde bu. 
Junmndığından ancak dün gelebilrni-,. 
tir. E,·ini harap bir halde bula!l 
Ahmet1 clerhal ankaz içine dalmış ''e 
ailesinin sular içinde ve ankaz altın. 

da can ,·ermiş olması ihtimali kar-;ı. 
sında etrafı araştırmaya başlamış ,.e 
suların içinden birer birer iki çocu. 
ğu, karısı, anntSi n hemşiresini 11 

ölülerini çıkarmıştır. En küçük ço. 
cuğu dört yaşındaki Remzinin de ö. 
JüsünU aramakta olan Ahmet, bi:
müddet sonra Remziyi, ocağın içind~ 
titrer, bitkin bir halde bulmuştur. 

Kü~ük Ueınzi yedi gün. yedi ger'? 
ankaz altında. su içinde, aç susuı 
yaşamıştır. 

ve alakadarlara emir vermiştir. gal edecektir. 
Kızılay gençlik teşkilatının da bey- İskenderun meselesi hakkında daha 

nelmilel Kızılhaç teşkilatı ile de tema- söylenmedik bir söz var mıdır? 
sı temin cdilmi§tir. Günlerden, haftalardan, hatt! aylardan-

Bazı yabancı memleket'erden Türk beti bütün Türk gazeteleri bu mesele 
mekteplerine dağıtılmak üzere hediyeler ile meşgul değil midir? Bu mesele hak· 
gelmi§tir. Kızılay gençlik teşkilatı umu kında hükfımetle Fransa araernda nota
mi merkezi muallimlerin önayak olması lar teati edilmiş değil midir? Bu tarz -
suretile büyük faaliyeti görülen rnek. da düşünen kimseler varsa hiç şüphe -
teplere bu gelen hediyeleri vermekte- siz bu nutuk karşısında derin bir hay -
dir. Mekteplilerimiz de bu cemileye retle beraber büyük bir takdir hissi du-
mukabeleye hazırlanmaktadırlar. yacaklardır. Zira bu nutku okuduktan 

lngiltere 
meselesi 

ile Fransanın lspanqa 
hakkındaki tekliflerine 

Kızı/aq pulu teklifi sonra gUzel şeyler ititeceklcr, yeni şey
ler öğreneceklerdir. ismet İnönü, bu 

Ankara, 13 (Telefonla.) - Kızılay 

menfa.atine damga. ve posta pullarm:ı. 
ilave, müskürat şişelerine de pul ya
pıştınlma.sı hakkında Af yon mebusu 
B. Bere Türker'in teklifi Meclis büt
çe encilmeninde reddedilmi§tir. 

güzel ve yeni şeyleri hem ilk defa söy
lemiş, hem de s8y1erken bUyük bir dev
let adamının itidali ile ciddiyetini bir
leştirmekte harikulade bir muvaffaki • 
yet göstermştir. Nihayet bu meselede 
mantık kuvvetile karşı durulamıyacak 
derecede metin yeni bazı delilleri de 
sözlerine ilave etmiş olduğu için bu nu
tuk siyasi bir şaheser olmuştur. 

A manya ile Italya aynı 
ceva hı verdiler -ı.tN••lltttftHllWatlllllllttılllflllllUllUllllUlllllMRAlliMtiAI 1 il 1 il 1 

Sıhhige müdürleri 
arasında nakiller 

Berlln, 13 - İspanyadaki vaziyet 
hakkında Fransa ve tngnterc hüku
metleri t.a.rafmdan gösterilen muhtıra
ya Alman hUkCimeti cevabını bugün 
vermiştir. 

ki milnascbat:m çok vahim bir safhaya 
gideceği hususunda müttefiktirler. 

UÇ BiN KiŞi 
Tokyo, 13 (A.A.) - Reuter muha 

birinin bildirdiğine göre, Mareşal 

Şang Kay Şek'den mfida Mareşalin 
bütün maiyeti ve aynca beş general 
da Sianfuda tevkü edilmiştir. lsyan 
eden kıtaJann üç bin kişiden mürek. 
kep old~ı'ttı anlaşılmıştır. 
"SOl'YETLERIN "1UDAHALESI,, 

Tokyo, 13 (A.A.) - Sianfu hadise. 
Jerlni "Sovyetlerin Çinde gizli kapalc. 
Jr bir müdahalesi,, diye tavsif eden 
Japon müşahitleri, bu müdahalenin 
uzun rnüddettenl eri hazırlanmış ol. 
doğu ve fnkat Alman - Japon mi. 
sakının akdi üz~rine tatbiki keyflye. 
tinin tacil edilmiş bulunduğu müta. 
Jdasmı serdetmekte ve binnetice hn. 
ridyc nazırı D. Arif.anın ve hattA va. 
ziyeti son derece sarsılmı~ olan Hi. 
rota kabinesinin i-;tf fnsı muhtemel 
olduğu kanaatinde bulunmaktadır. 
Jar. 

ASiLER NELER iSTiYOR? 
Tokyo, 13 (A.A.) - Domei ajansın

dan: 
Nichinchi Shimbun, gazetesinin 

Şagnhay muhabirinden gelen bir ha
berde Cangsuliyang, daha cumartesi 
günü öğleden sonra Sovyet Rusya'nın 
müzaheretine istinad eden müstakil bir 
hükQmet vilcude getirmi~ olduğu bil -
dirilmektedir. Bu hUklımetin Sovyet 
Rusya ile tedafüi ve tecavüzi bir itti
fak akdetmiş olduğu rivayet olunmak
tadır. Nankin hükQmeti, Cangsuli -
yang'ın tevkifini emretmiştir. 

Asiler Nankin hlikCtmetine istedikte-
ri şeyleri 
dır: 

bildirmişlerdir ki şunlar-

1 - Hemen Japonya'ya karşı muhn
semata girişilmesi, 

2 - Mançurya'da bırakılmış olan 
erazinin istirdadı, 

3 - Komünizmi tanımı~ olan sunyat
sen'in siyasetine rücu. 
JAPONYA NE HATTI HAREKET 

TUTACAK? 
Londrn, 13 ( A.A.) - Domei ajansı 

bildiriyor: 
Diplomasi alemine mensup müşahid· 

ler, isyanı Çankayşck'in yerine geçmek 
ve Çin'de komüniımi tanıtmak istiyen 
Cansuliyang tarafındon yapılmış bir 
hükmet darbesi addetmektedirler. Di -
ğer mü~ahidler, isyanı komünistler ta
rafından miizaherct edilmekte olduğu 
haberinin teeyyüdü takdirinde Japon -
ya'ntn aztmkurane bir hattı hareket ta
kip etmesine zaruri olduğu mütalcasın
dadırlar 

Ankara, 13 (Telefonla) - Muğla 

sıhhiye müdürü Şerif Sivas müdürlü· 
ğüne, Tunçeli sıhhiye müdürü Mahir 
Trabzon müdürlüğüne, Manisa sıhhiye 
müdürü Zühtü Siirt müdürlüğil.-ıe, 

Trabzon sıhhiye müdürü Fuat Kocaeli 

Bu cevapta, Almanyanın · sulha hiz· 
met arzusunda olduğu, İspanyaya kar
şı ademi müdahale prensibinin geniş
letilmesini evvelce kendisinin teklü 
etmiş olduğu kaydediliyor. Uzlaşma te
§ebbüsüne ve muharebelere nihaye+; 
vermek fikrine memnuniyetle ,iştirak 

ettiği söyleniyor. 
Yalnız, notada, İspanyadaki bugün· 

kü karışıklık arasında bir uzla.şmaya 
varılamayacağı ileri sUrülilyor. Bunun. 
la beraber Almanya, diğer milletlerin 
muvaffak olacakları her teşebbüse. i~· 
tirake hazırdır. 

Gerçekten son zamanlarda Suriyeli
ler nnmına söz söyliyen siyaset adamla
rı İskenderun üzerinde kendileri kin 
hak iddiasına ba§lamışlardı. Suriye A -
rap, İskenderun ve Antakya Türk oldu
ğu i~in bu türlü iddialann hak ve mil· 
liyet prensibi ile asla münasebeti ola -

müdürlüğüne, Siirt sıhhiye müdürü İb- ma7:. Ilu takdirde hatıra iki sebepten 
rahim Diyarbekir müdürlüğüne, İzmir . biri gelir: 
hükumet doktorlanndan Kazım Muğla l - Siyasi sebep: thtimal ki Suriye
aıhhiyc mUdürlüğüne, t~anbul hükQ· liler İskenderun ve Antakyayı kendi hu
met doktorlanndan Cemil Giresun mil- dutları içerisine almakta memleketleri-
dürlüğüne tayin edilmişlerdır. o nin istiklalini muhafaza için bir fayda 

G .. .. •• •• ' • görüyorlar 
unugunune ış t t t. ·· u ı;; ı..a;;. b" dU u 

ITALYA DA AYNI FiKiRDE 
Roma, 13 - Almanyanın cevabı ile 

ıtalyan cevabı da Fransız ve Ingilı ... 
hükttmetlerine verilmlştir ve bu cc
vepların ikisi de birbirinin aynıdır. 

MADRIT TAM SULH iSTiYOR 
Mnd.rit 13 - Gazeteler, Fransa ile 

lngilterenin İspanyada bir mütarckP. 
için yaptıkları teşebbUsU memnuniyet
le karşılamakta, fakat yalnız mütare
ke değil, kati sulh istemektedirler. 

KATALONYA HUKü'!J!ETI 
SARSILDI 

Barseıoiı 13 (A.A.) - Dün Katalon
ya hükumeti içinde zuhur eden buh
rannı en esaslı sebeplerinden birisi, 
Kataıonya birleşik sosyalist partisi ile 
rnarksist birlik işçi partisi arasındaki 
rekabettir. 

Bu partilerden birincisi UçtincU en
ternasyonale iltihak etmiştir. !kincis! 
ise Trockist meyil ve hareketleridir. 

[ Kısa Harlct Haberler J 
* CRZSTAL palas yangınının esba 

hı hakkındaki tahkiat hala hiçbir müs
bet netice vermemiştir. 

* FRANKFURTER1N muhakemesi 
bitmiştir. Mahkemenin karan pazarte -
si günü akşamı bildirilecektir. 

* 1T ALY AN Bakanlar meclisi, olan 
kırk saatlik iş haftası kararnamesini 
tasdik eylemiştir. 

* LtZBON'da eczacı Antonio Fran -
co isminde biri cüzzamın yeni bir teda
vi suretini ke§fetmi§tir. Bir çok cüzzam 
lılar, bu tedavi sayesinde kurtulmuşlar
dır. 

Ankara, 13 (Telefonla) - Maliye 
Vekaleti, malmüdürlüklerinc bir ta. 
mim gör.dererek iş!erin günü rününt 
çıkarılmasını bildirmiştir 
. ' 

lngiliz kralı 
(Üstya:nı, 1 incide,) 

kikada, sizlere, meşrutt hükömet pren. 
siplerine tam olarak iştiraklmi ve het 
şeyden enel Ilritanya imparatorlu. 
ğu milletlerinin refahına çalı;:mah 
hakkında.ki kararımı bildiririm. Ya. 
nımdn mesai arkadaşım karım olduğu 
hald~ bu ağır yükü üıerime alıyorum. 
Bu ''azifenin icrasında bütün millet. 
}erimin I1\Ü7.aharetini talep ederim. 

Ayrıca, kardeşimi istihllif ederken 
ilk işim, kardeşime bir Dükalık tevc!. 
hi olacaktır. Dundan böyle kendis; 
Altes Ruvayal Diik de Yindsor ismlle 
tanmacaktır. 

SARlK KR11T.1 l'IYANAYA 
GiDiYOR 

Londra, 3 (A.A.) - Dük de Yind. 
soTun treninde seyahat eden Reuter 
muhabirinin bildirdiğine göre, Dük 
Edvard de Vindsor, Viyanadan kır', 
kilometre uzakta kain Schelossenize!5. 
f eldde Baron Rotschild Leuisin misa. 

firi olacaktır. Dük Edvard bu gecel 
saat 22,l:l de Vlynnaya ''aracak ve 
oradun otomobille Schelossenizesfet. 
de gidecektir. 

Ilale, 13 (A.A.) - Dük de Vindso. 
ı·un treni saat 8,11 de Ziirihe gelmiş. 
tir. 'J'ren, Iluchs yolu ile A\·usturya. 
ya hareket etmiştir 

A!ADAlll SU!PSON TUNUSTA 
Tunus, 13 ( A.A.) - Tun is Soir g:ı. 

7ıtesinin hildirdii!ine göre, Mndam 

Ankara, 13 (Telefonla) _ İkinci sı $imp~on, Tunus ~ehrindcn 50 kilomet. 
re uzakta Hammnme körfezine nazır 

nıf gümrük müfettiıi Abdullah Nuri 
muht<'~"m bir ' 'illa satın alm1c::tır. birinci sınıf müfettişliğe, üçüncü sınıf 

Gümrük müfettişleri 
ara~ında 

müfettiş İsa Pertev ikinci smıf müfet- D!JT< YUN AN/STANDA ılfl 
tişliğe, dördüncü sınıftan Hüseyin, Kd· YF.RT,ESF.CETC? 
z ım, Naci, Ahmet, Suphi, Zeki, Huhlsi A tinıı. 13 (Hususi) - Ga1eteler, 
üçüncü s:ruf müfettişlikler~ terfi et- • eski lnıdltere kralı Edvardm Yuna. 
mişlerdir. 11t ... tnncl.ı yerlecıme_cıf ilıfimali olouit1 • 

Gümrük ve inhisarlar vekaleti zat na doir hirrok h~herler nC'cırrdfvor. 
işleri mümeyyizi İhsan İstanbul gUm· Jar. Ilıınl:tr mevnnmıfa. ~h·'~ kral ilP 
rüklerinde müdür muavinliğine tayin mıi"f>ti ·"' lmMc .. lc .. i ir;n flri <'V sn. 
olunmuştur! tın alınmış olduğunu yazmaktadırlai' 

sme non uu yo wı ır ş nce -
nin mevcut olması ihtimaline karşı Tür
kiycnin Suriyeye istiklal temin etmek 
için, Loz:andakl mücadelelerini göster
miştir; hakikati halde Tilrkiyenin Lo -
zand'lki bu mücadeleleri semeresiz de 
kalmamış, İtilaf, devletlerinin ısrarları -
na rağmen Türkiye Suriyenin Fransız 
mandası altına terkedildiği hakkında 

muahedeye bir madde koydurmanuş -
tır. Neticede: "Türkiye Suriyeyi 
Suriye ahalisinin reylerine bırakır,, ma
nasını ifade eder bir formül kabul olun
muştur. 

Suriye siyaset adamları bunu bilini
yorlarsa Lozan konferansının zabıtları
nı tetkik edebilirler. Bu vaziyete göre 
İskenderun ve Antakyamn istiklalini ls
tiyen Tiirkiyeye karşı Suriyelilerin bu
gUn takınmış oldukları D('nkörcc vazi -
yet nasıl tefsir ve iz:ah olunabilir? 

2 - Ekonomik sebep: İhtimal ki Su
riyeliler İskenderun limanının Halep 
böl~esi için ithaJAt ve ihracat iskelesi 
olduğunu dtişünilyorlar da Sancağa is· 
tiklal verildiği takdirde memleketleri -
nin bundan zarar göreceğini hesap edi
yorlar. 

Biiyük Başbakan bu türlU end!şele
re karşı da yine büyük bir itidal ile ce-
vap veriyor: 

"Türk mıntakasmda hkendenın li -
ma.runa Suriyenin muhtaç olacağım dii
!Ünmek, bu mmtakanın üzerinde Suri
ye devletinin hakimiyetine ihtiyaç gös· 
termez. İskenderun nuntakaıına liman 
olarak bugün Türkiye Cumuriyeti ara -
zisinden muhtaç bulunan sahalar, !İma
li Suriyeden muhtaç olan 1narmlardan 
daha büyüktür. Dünyanın her yerinde 
sahili o1mryan, yahut arzu ettiği sahil 
kısmı ba,ka memleketlerin elinde bulu
nan yerlerde milJetlerin biribirlerile ik -
tısacli münasebetlerini kolayca tanzim 
edecek çareler bulunmuıtur,. diyor. 

ismet İnönli'nün bu sözleri İsken -
derun meselesinin hak ve mantık cep -
besidir. Hak ve mantrk namına hareket 
eden insanlar ve milletler için bu söz -
lerin belagati kargısında hürmetle eğil
memek mümkün değildir. Fakat arsıu

lusal adal~t ölçtıleri terkedilir de sade
ce hissiyat ve inat yoluna gidilecek o -
tursa Türklerin geri döneceklerini ran· 
nctmck büyUk hata olacaktır. TUrkiye 
ile hemhudut olan bir TUrk mcmlekc - .J 

Sancağın Suriyenln bir parçası 
madığı bir taraf tan coğrafyanın t 
taraftan tarihin zaruretleri halinde 1 
ba.rUz ettiği gibi diğer taraf tan 
sancak halkının btiyUk harpten sor>~ 
gerek silahla gerek sivil hayatta ist 
lA.1 yolunda gösterdikleri mücadele 
rotisbet bir hal almıştır. 

Bunun aksini iddiaya matuf olan 
hareketin hedefi manda altında bU 
nan muhelif milletlere mensup insJ 
lar aramnda ihtilii.fl::ı.r uyanamrı 
yeni mücadeleler açmaktır 

Halbuki sancağın istiklalini 
edinenler bu gibi hilelere kapılmaınl 
ta ve davalarına sadakati birlikte b 
maktadır. 

IRAK HOKOMETt TAVASSU'f 
EDECEKMiŞ! 

Halepte sıkan o:Vahdeb gazct 
«El'eyyam» gazetesinden naklen b 
diriyor: 

HlL"li.si muhbirimizin öğrendiği 
göre Antakya ve lskendcrun mest 
si hakkında kiti~. vataniye ricali 
temasta bulunmak üzere Irak Bıı~ 
kili tarafından gönderilen bir meıı1 

iki gündenberi Şamda bulunmal
dır. 

Du memur, kitle erk!'inından ıısı 

sile görüşmüş.Hikmet Süleyman 
kabiuesinin Jskenderun mcselesind 
dolayı Suriye ile Türkiye ar.asıfl 

mevcut ihtilafı hailetmek üzere ~ 
kiye hükQmeti nezdinde tava.'"31lt 
bulunduğunu ve elyevm Ankara 1 

Bağdad arasında muhabere cerer 
ettiğini bildirmiştir. 

Irak hükOmetinin ne esas üzetl 
tava.c;sutta bulunduğunu, bir ihtil· 
halJiçln ne gibi ı,:ıcylcr tclrlif ctti6'1 ~ 
nüz malöm değildir. 

".VESELE HALLEDILEBILECt 
BiR JIAHIYETTEDIR .• ,~ 

Dünkü posta ile gelen Morııi 
Po t gazetesi, Antakya ve 1.sket1t 
run meselesinin pazartesi günü l\f. 
Jetler Cemiyeti konseyinde görü~ 
mesinin istendiğini ve Hariciye 1/t~ 
limi:zin, gnzetelerimizde çıkmış ol 
beyanatından bahs~erkcn ezcümle 
yor ki: 

"Bu mesele, Fransanın suri· 
mandasını, - lngilterenin Irak ii 
rfnden kaldırdığı gibi - kaldırrıı' 
üzere olmasında!l çıkıyor. l{ııl'I' 
Atatürkün hükumeti, bu hadist 
Suriyedeki Türklerin istikbalile ~ 
dt surette nHikadardır ve Milletler I 
miyetinden tevdi edilmiş bir mst1 
He muı:al•katen Frans a hükumeti~ 
idare..;;ine tcl'di edilmiş Suriycdt 
Türklere, muhtemel bir Suriye ~I 
kumetinin karışmasma müsaade 
mek taraflısı değildir .1 

Bumın la bera l: "'r haber a 1 dığııtt 
göre. hu mesele halledilebilecel• tt1 
hh·<'ttNl:r. Ve helki. alakadar 
brafın nnlnşma!'ile ha11edilecekfif 

ti Arap devleti. tarafından, dini, Jlıl' 
• "k d" .. ı·· 1 1 ·11· •et~~ sı, ı tısa ı, tur u vasıta nr a mı ı) t 

den uzaklaştırılamaz. Şayet böyle 
zanla hareket edilerek teşebbUs sal1.' 
sına geçilecek olursa Tüı kiye ve 1f, 
milleti buna asUi razı olmıyacaktır· I 
bii olarak bu yoldaki hareketlerin ıı1 1 
uliyeti de sadece mUteşclıbislerinC: 
olacaktır. 

ASIM US 

Bir tashih 
1 

• ı• 
Ankara, 13 A.A.) - Ila.ş\'C•'ıl 

met Inönliniln dünkü milhlm ~1l i~ 
bültenimizde bir kelime hatası ılt' ~~ 
tişar etmiştir. Derin itizarJnrl~ 1~ 
nu tashih ederkeı., cok miihiııt Gdt 
aynı cümlryi tashihli olarak yeıt1 , 
dercetme:>i bir vazife addediyo~tl~~ 

"' . . • Çok ehemmiyet verdığ1tl1 
ikinci mevzuu, furunlarla büyü~ ç.,o 
demir fabrlka.cıı kurulmasıdır. J3tlf' 
icln muteber İngiliz firması i]e 
t;ğımız mukaveleyi zikredeceğiııl··" 



ıs 

Onbeş günde bir 
~ 

San'at ve gençlikten neyi 
kastedjyorum ? 

Behçet Kemal diyor ki: 
"Avrupa apartımanlarını asansör düğmelerinin 
renklerine kadar anlatan Peyami Safanın bır 
bayram gününde bulunduğu Anka1a11a dair 
daha bir tek satırı bile çıkmadı. Faka! . . ,, 

(Geçen yazmıda san'at ve gençlik ha.re
ketıerlle neleri kastettiğimi anlattım. Bu de.. 
fa, fikrimi da.ha iyi t ebarüz ettirmek için 
ayni hareketleri anlatmayı bir kenara bz 

rakarak san'attan ve gençlikten muro.dnn 
ne olduğt:nu; san'at derken, gençlik derken 
ne kastettiğimi de bir iki kelime ile ortaya 
koymalıyım. Ben, saı:ı'at tekniği ve iman §lL 

uru olmıyan yaztlan san'at eseri saymıyo _ 
rum. Ancak, bUyllk san'ata: İnanan ve b1 • 
len san'ata. do;;ru yilrtlyen yeni değerleri 
nı.Ujdelemekte :fayda görüyorum. Ancak h.t.. 
dayete ermiş ean'attan, hidayete ermek yo. 
!unda olan san'attan bahsetmekten zevk 
duyuyorum. Gençliğe g elince: Sanma.ym ki, 

bu kelime ile kastettiğim kütle ve kimseler, 
olgun üstatların gahslyetııiz mukallitleri, 
zayzt ustaların çarpık çömezleridir. 

Blzim yaratan ve yoğuran ulusal a.tmos. 
ferimlzln dışnıC:a, ka.us geçiren dünya zev. 
ktnin ve kötU münevver rayblliğt.nin tU • 
retme.!I ve beslemelll olan Duğlu bzyzkh, 
pamuk omuzlu, nerede doğarlarsa doğsun • 
tar Hollvutıu çocuk azmanlann.ı genç say • 
nuyonım ben. Gençlik bir aziz mertebedir 
k1 ona ermek için, yaş kaydI en aonda ge • 
Ur ve hatta biç bahsi geçmese bile olur. 
Gençlik, bir erginliktir. Ruhunun, katasmm 
ve vücudUnUn yaşamak yolunda teessüs e -
den kudretlerinin müvazcnesini kurabilen in
sana genç denir. Yoksa galat.I me§hur ola -
raıc. umum! bir tabir haline sokup, "genç" 

dedlğlm.tz y8§ta, bebek olan, bunak olan 

fnsanlar pek çoktur. Ben, gençlik derken, 
Tllrkiyede ijy!e elinl kolunu bir hizada kal. 
dınp indirmekle değll, 1n&n ve güven bir • 
lfği lle kaynq!DI§, gönWden kopnn hür ve 
a.tı heyec&Dlarla ülkü satıarmda yer almak
ta. bulunmuş gençlerin gittikçe artan ve ge. 
U§en varlık.larmı kastediyorum ... ) .. 

f §te, size, geçen yazımda tahmin et
tiğim ve vaadettiğim veçhile, göğııUnü -
zü kabartan ve gözünüzü dolduran iki 
&;en~!ik hareketinden bahsedeceğim: 

Rh- örnek birlilı ı 

Bilhassa, fikirlerin yazıp neşretmek 
fırsatı her zaman ellerinde olan ve ha
yatlarının gUndelik işini teşkil eden, 
yazıcı münevverlerin biribirlerine gir • 
diği, biribirlerinin gözünü oymaya çaba
ladığı, mUnevver olmanın ferdiyetçi ol
nıayı icap ettirdiği zehabına sapılabile -
Ceği bu sıralcı.rda; memleketin bir köşe
sinde 80-90 münevver bir araya gel • 
rrıiş ve bir birlik tesis etmiştir: Zongul
daktaki maden mühendisler birliği. Da
ha sekiz • dokuz sene evvel, Zongulda
ğın bir tepesindeki tek katlı bir bina -
tığa, Türk aklı selimi ile yakın istik -
bali sezerek, gönüllü koştukları zaman 
Yabancı maden mühendislerinin ve bir 
Çok bedbinlerin dudak büktüğü bu genç 
teknik adaklan, şimdi yeraltlarımmn 

fethinde birinci planda vazife almışlar
dır. 

Birlik, resmi ve adet yerini bulsun 
diye kurulmuş bir birlik kalmaktan çok 
ileridedir. üyeleri arasında toplanan pa
ra ile ölmüş veya daralmış arkadaşla -
tının aileler.ine kardeş yardxmı yapan. 
~eni bir branşta vazife alrp da yeni bir 
ihtisasa teveccüh edecek arkadaşlanrun 
başka memleketlerde staj ve etildlerini 
teınin çareleri düşünme, her işte ve her 
~aınan üyelerini biribirinin muvaffaki -
Yeti ve mukadderatı ile candan ilgilen
diren bir örnek birlik .. Ankara caddesi 
tı:ıen!!uplarmrn kulaktan çınlasın 1 Baş
lta. bir gençlik hareketi daha; memleket 
llıikyasmda yepyeni bir devrimin mtij ~ 
desi riaha: 

Diyarbekir Halkevinde: 

mayı ve anadili öğretmektir. Halkevi, 
bunu sezmiş ve bu işe elkoymuştur. Di
yarbekir halkevinin şuuru ve heyecanı 
biribirinden değerli ve isabetli gençle
ri, zaman zaman köylere dağılmışlar, ve 
nihayet çok pratik, çok verimli bir ça
re bulmuşlardır: Köylerde okuma yaz
ma bilen vadandaşlara okuma, yazma 
bilmiyenleri öğrenmek vazifesi verilmiş
tir. 

Fahri olan, kontrol için hiç bir mü -
eyyidesi ohruyan bu vazife verişten ne 
çıkar demeyiniz; beş, altı ay sonra im • 
tihanlar yapılacak, en iyi öğretenle en 
iyi öğrenene dörder öküz mükafat veri
lecektir. Zaten bütün bir mevsimi, kah 
şehide, kah tarla başında geçecek top
rak sürme zamanına kadar bir çift öküz 
edinebilmek gayretile canrnr dişine ta -
karak çalışmakla geçirecek olan köylil
ye bundan cazip vaad, bundan esaslı 
teşvik mi olur? 

Birçok şehirlerimizde, işsizlikten ve 
idealsizlikten ruhu vücudu azap içinde 
olan, kendi üzerine boşanan zemberek -
ler gibi neye yarayacağını bilmeden 
kahve köşelerinde gevşeyen genç insan
lar varsa onlar için n~ güzel bir ibret 
dersi... Böyle tedbirler bulmak için kim 
bilir ne çok haller yanıbaşlannda uya -
nık zeka ve coşkun ruh beklemektedir. 

Ve bir yeni san'at kabiliyeti: 

Mcvzuumun diğer kısmına dönilyo -
rum. İki gençlik hareketini müjdeledik
ten sonra, size birkaç yeni san'at habe
ri vermek ve bir yeni san'at değerini 
tanıtmak isteğindeyim: 

& ınüellifi henil.ıı ~hu1 birçok e
serlerin nakili olmadan, gündelik ma -
kale yazar gibi san'at eseri yazmaya 
kalkmadan, kabiliyetini bir günde dört 
beş sütun içinde hallaç pamuğu gibi at
madan, bir cilmle ile: Vi • Nil haline 
girmeden değerli bir san'at adaıru olan 
Vala Nurettin, her ne sebeple olursa ol
sun, bir Anadol~ kasabasına taşınmış -
tır. Bu eğer, hakiki san'ata dönmek şu
urile yapılmış bir şeyse, ileride san'atx
mızrn bir kazancı diye lıydedilmek ih
timali vardır, Bu suretle, mevzua buna
lıp da einmeğe saldıranlara veya işi 
hokkabazlığa dökenlere bir yeni ve gü
zel örnek peyda oluyor değildir; zaten 
bizim fıkracrların biribirlerinden mev ~ 
zu, fırsat ve sütun kapma iptilalan bi
ribirlerini taklit etmek insiyaklan ma -
lihn ... 

Fakat o da dut yemiş bülbüle mi d&
necek dersiniz? Baksanıza: Bazı fıkra
larını hakikaten zevkle okuduğumuz 

değerli romancı Peyami Safa, Avrupa 
apartımanlarını asansör düğmelerinin 
renklerine kadar anlatırken, matbuat u
mum müdürlüğünün yalnız ecnebi mü
tehassısları davet etmesi mutat olan 
bayram günlerinde davetli olarak An • 
karada bulunduğu halde daha bir tek 
sefer yazısı çıkmadı. Sanırım ki: Aziz 
Peyami, marazi ve reybi fakat olgun 
ve samimi ruhunu birdenbire sarması 
çok muhtemel olan Ankarayı bir kaç 
gündelik fxkranın değil, bir büyük ese
rin, bir realist romanın içerisinde bize 
vermeye hazırlanıyor. 

Bir yeni değer: 

Meşhur iş adamı 

Riket tekrar 
Atinaya agitti 

imtiyaz mUtehaasu11 ulattlğı 
yerlerde şimdiye kadar 

bir iş yapabildi mi? 
Bir haf ta evvel şehrimize gelmiş 

olan tanınmış İngiliz iş adamı Vilyanı 
Riket, Loit Triyestino kumpanyası. 
nın Çelyo vapul'iJe Atinaya gitmiştir. 

Rikct oradan tayyare ile Ka.hireye 
sonra Bağdada gidecek ve ağlebi ih. 
timal tekrar lstanbula gelecektir. 

Riket son zamanlarda bu tarafla. 
ra seyahatlerini sıklaştırmış ve fakat 
esaslı bir iş görmeği mümkün kılmr. 
yacak kadar kısa zamanlarda mer. 
kezden merkeze ekseriya tayyare ile 
mekik dokumağa başlamıştır. 

Kendisi son birkaç ay içinde Ro. 
manya, Türkiye, Yunanistan, Mıstr 
ve lrak'a birkaç defa gidip gelmiştir. 
Takip etmekte olduğu işlerin mahi. 
yetini sıkı sık:rya saklamakta olan bu 
meşhur iş adamının, netice itibarile 
bir imtiyaz ele geçiremediği anlaşıla. 
cak olursa, başlıca sebebin, her mem. 
lekette tabft servetleri millf ellerle iş. 
letmek hareketinin kuvvetlenmesinde 
bulunacağı muhakkaktır. 

Bununla beraber gene bu memle. 
ketlerde ecnebi iş adamlannm cesa. 
retini kırmıyacak derecede müsaade. 
karlıklar görülmektedir. 

Riket, gezdiği memleketlerde bil. 
hassa petrol damarları üzerinde tet. 
ki.kat yapıp bununla alakadar kimse. 
Ierle görüştükten sonra büyük ser. 
mayedarları bu işe bağlamak gibi bir 
iş görmektedir. Bu çalışmanın ken. 
disine temin edeceği menfaat da bit. 
tabi, tesis edilen işin ehemmiyet ve 
genişliği nisbetinde büyük olmakta. 
drr, 

Tulum haftası 
devam ediyor 

Dtln tutum haftasının ikinci günli 
idi. Bu sene, geçen senelere nisbetlt
vitrin müsabakasına daha fazla ehem. 
miyet verildiği için çalışmalar hara. 
retle devam etmektedir. 

Araya bayram tatilleri de girecek 
olmasına rağmen alfilcadar tüccarlar 
vitrinlerini hazırlamaktadırlar. 

Dün mekteplerin bazıları da kendi 
mıntakalarında geçit resmi yapını~. 
Jardır. 

lerle görmemiş olduğunuz bir hakiki 
şairden haber vereceğim: Daha birkaç 
gün evvel sellerin basttğı Çukurova gi
bi Tuhu daima - ve hiç tahripkar ol -
mıyan - heyecan ve ilham feyezanı al
tında olan bir Çukurova çocuğundan: 
Vecdi Yarmandan .. 

Onun "Çoban,, şiirini, ezberimden, 
bazı mısralarını unutmuş olarak, tek -
rarlıyorum: 

Yamaçlarda sürüler 
Reyaz bir kö~ük gibi 
Bölük bölük akıyor. 

Vadiler, kendisini 
Seven bir kadın gibi 
Arzuna bırakıyor. 

Vecdi Yarmanın bu ayardaki şiirle
rinden ileride daha fazla nürnuneler ve
receğim. 
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Ekalliyet okullarında da 

Bayrak töreni yapı acak 
idaresine 

ıstedııer 
Okul direktörleri Küilür 

başvurarak müsaade 
llkokullarda okuyan çocuklara 

bayrak sevgisini vermek ve bayrağ~ 
nasıl hürmet ec!: ldiğini kendilerir.. .. 
anlatmak maksatlile, haftanın muay. 
yen günlerinde okullarda bayrak tö. 
reni yapılmaktad•r. 

İlkokullarda bu tören, her paza:-. 
tesi sabahı talebeler derse girmed~n 
önce ve cumartesi günü de öğlede~ 
sonra tekrarlanmaktaır. Bütün ta. 
}ebelerin toplu bir halde iştirak ett!. 
ği tören, yaz.ıo m('ktebin bahçesinde, 
hava müsait olrnadrğı günler de mek. 
tebin salonunda yapılmaktadır. 

Öğretmenler, bilhassa bu törene 
azami ehemmiyet ve dikkat sarf et 
mektedirler. 

Kültür Bakanlığı, bayrak törenle. 
rinde söylenecek marşların adlarını 

bütün okullara bildirmi~tir. Her okul 
talebeleri evvela törende lstiklal mar. 
şını veya bayrak marşını, daha sonr:ı 
onuncu yıl marş nı hep bir ağızdan. 
söyliyeceklerdir. 

Diğer tarafta~ resmi Türk okul. 
larında yapılan bu bayrak törenleri. 
nin ekalliyet oku!larrnda da yapılma. 
sr için ekalliyet okulu direktörleri bil. 
yük bir istekle kültür direktörlüğüne 
baş vurmuşlardır. 

Direktörlük, dileği memnuniyetle 
karşılamış ve derhal ispekterlere ha. 
vale etmiştir. lspekt~r1erin raporu 
Bakanl ıtfa gönderilecektir. 

Bakanlıktan cevap gelir gelmez 
ekalliyet okullarında da, resmi ilko. 
kullarda olduğu gibi bayrak törenine 
başlanacaktır. 

Şeker bayramı münasebetıle 

Kızılay Ce ... lyetl 
Fakir yavrularımızın bu sene 

de yüzünü güldürdü 

Meşhut suçlar da 

Bayramı 
nede mi 

Hapisha
yapacak? 

giydirilen yavru1ar 

Kız:ıla.y cemiyeti Bayezit, ve Şehza.
debaşı nahiye merkezleri dün 150 fa.
kir çocuğa olbise ve ayakkabı dağı 
mışlardır. 

Fakir oldukları tesbit edilmiş ol 
çocuklar, erkenden cemiyet merkezin 
gelmiş bulunuyorlardı. Cemiyet reis 

Meşhut cürüm mahkemelerinde di.b. ve azaları, çocuklara elbise ve ayak 
kabıları birer birer dağıtarak giydir 

de birkaç davaya bakılmıştır. 
Fatma adında bir kadının içinde iki mişlerdir. Fakir çocuklar, yeni ba 

hk elbiselerden son derece memn 
lirası bulunan çantasını ~ırmağa te. lm 1 dır 
aebbüs ederken yakalanan Mihal beş 0 ~ ar · ~ tı11tt111tnttuun11ıutnnmınıııoıııuıt""11tnımt1Hrflt11tttftnR•ı .. t .. ı ___ _ 

ay beş gün hapse mabkfım edilmiştir. yi çevirerek işkembeciye 
Gala tada sarhoş olarak bekçileri ve: 

tahkir eden, işkembeci r...aınbonun ya- - Bu adamlar mıdır beni ta 
nağını ısıran Niyazi de mahlrlim ol- eden.. diye Llmboya göstermiştir. 
muştur. Niyazi, bundan sonra Lamboya s 
Kırk yaşında bulunan Niyazi, evli rılmış ve yanağından ısırmağa başl 

ve bir çocuklu olduğunu söylemiş, su- mıştır. Bunun üzerine Lambo, beni ç 
çunu inkar etmiştir. Bekçi Sait, dava- ğırdı. Kolundan tutup dışan çıkarma 
sını şöyle anlatmıştır: istedim: 

- Bu Niyazi saat onda sarhoştu. - Ulan sana ne oluyor, sen kimsin 
İşkembecide idi. !ki kişi kendisine ba- diyerek üzerime hücum etti; yaka 
kıyar diye onlara çattı. Ben yanma dan yapıştı ve başladı küfretmeğe. H 
yaklaştım: men dlidük öttürdüm. Gelen bekçi a 

B. K. Çağlar 
Adına henüz hiçbir ankette rastgel

mediğiniz, şiirini henüz basılmı~ harf -

- Haydi, git uyu, dedim. Cebinde kadaşlarla karakola götürdük. Or 
bulunan on bir lirayı işkembeciye bı- da tahkir ve küfürlerine devam etti. 
raktıktan sonra gitti. Saat ikide tekrar Saidin ifadesinden sonra dinlen 
ortaya çıktı. Bir aralık yolda iki kişi şahitler de aynı şekilde bildiklerini · 

----------------------------------------------- lediler. Neticede Niyazi bir ay ha 

1'ALKI" Dl LE 
30 lira para. cezasına ve 6 lira ma.hk 
me masarifi ödemeğe mahkum edil 

Suçlu hapse götilrtililrken, mahk 
meyi dinlemeğc gelen yaşlı bir bay 
bekçi Saide: 

Ülkü yolunda, gösterişten uzak, mu
hitinin en mütebariz dertlerine en mü -
lteınrnel çareleri bulmak isabetini gös
teren halkevlerinden biri de Diyarbe • 
ltir Halkevidir. Münevverlerinin garp
talti biiyük şehirlerimize nazaran henüz 
~.? olduğu bir yerde, tavanları altında 
.?nferans ve temsil gibi faaliyetlere bü

tun vakitlerini ayırmamn henüz tama
~ile yersiz olduğunu kavramak olgun
tığunu gösteren bu halkevi, faaliyeti -

rıı Çatısının dışına, köylerinin içine has
tctrni"t' 

Tramvay kapıla rı 
- . 
ıçın emir mi bekleniyor? 

- Baba, dedi. Mübarek Ramazan 
bu adamı kurtarsa idiniz. 

Bekçi cevap verdi: 

:ı: ır, 

Diyarbekirin istediği en acil dava, 
~chalcti bazı kere anadilini unutmaya 
adar giden vatandaşlara okuma yaz -

"Belediyenin tramvaylara ait bir talimatnamesi 
vardır. Bu talimattıa:nwdeki mrıddelerden biri bilhassa 
ki.§ zamanların.da halkın cereı.Jarul.an mütoossir olmamı:ır 
sı için arabadaki her ik'i kapmın da kapanmasını amir
dir. Bıt emre tramwıy kumpanyası çok kere titizlik gös
tererek itaat eder, FaJwt ne -vakitY .. Belediye zabıtası 
işi üzerme aldığı ve bütün loondüktörelere sı'kı. bir tali--

?11;Q,t geçtiği zam.an .. Bu sure~e bir kı/l vaziyet iyi gider1 
Fak.at öteki T~ı§; yine kapılar açıktır. Netekim bu. 1c~ 
do. Belediye ::xıbıta ınemurları hetıüz fooliyete geçme
dikleri için ne trarııvay şirketi ne de lwndüktörler bunu 
akıl ediyoralr, Lakin, b1ı ·kayıtsızlık esna..."'l.rıda, hiç far
kında olmadan hastalanan/at yok mu dersiniz?." 

- O mübarek Ramazandan anla 
yor ki.. Mübarek Ramazanda rakı i 
sarhoş olunur mu? 

Bu muhavereyi dinleyen bir diğ 
ilave etti: 

- Şimdi hapishanede iyi 
yapacak., 
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- Gız, Doğancı Mehmede böyle mi 
oynayyıcan ? .. 

Nalband Veli herhalde fakir ve kil- Dünkü iık maçları neticesi 

~i~~~§~~~:IBeşiktaş- Topkapıyı 5-0 yendi Vefa 
~:!\i3:$i~~;:.-t ;;g:;:.-: Beykozla berabere kaldı. Süleyma-

Kızılırmak boyunda tahtadan tekne
ler konmuş ve bunların başlarında yir
mi kadar kadın ve krz çam.aşır yıkıyor· 
lardı. 

Yorulmu~lardı ve Molla Basanın Ha
tice kadın o sırada su doldurmak için 
gelen Güllüye seslenmişti: 

- Pek sıkıldık. Biraz oyna.yıversene 
bl7.e.. 

Dallı Hüseyinin körpe kızı Güssijm 
he.men bir kazan kapağını kapmış, şar
kı söyliyerek def çalmak için hazırlan
~tı. 

Babası özür diledi: 
- Biz onu Doğancı Mehmede yavuk

lu yapıyorduk. 
Hamza paşa kı1.dı: 

niye '"' Güneş maçı yarıda kaldı 

Burası şehrin kenarıydı ve etraf ye
miş ağa.çlarile dolu olduğu gibi görü
nürde kimse de yoktu. Fakat Güllü oy
namak istemiyordu: 

- Abam bekler .. Va.ktim yok .. 
Dedi. 
Bakır güğümü omuzuna daha iyi 

1erle§tlrerek mnağm kenarına doğru 
hızlandı. 

Hatice kadın bugün bir tuhaf olmuş 
tu ve Sivasta oyununun lovraklığile 
tanmmış olan baygm gözlü Güllüyü 
herhalde oynatmak istiyordu. 

Sipahi Abdullahm genç karısı Ayşe 
söze karıştı: 

- Oynamaz o .. Boş yere zorlaman, 
oynamaz o .. 

-Niçin? •• 
- Doğancı Mehmede yavuklu olu-

yor. Artık ayıp sayılır. 
- Öyleyse herhalde isteriz. Bu onun 

son oyunu olsun... Ne mutlu Güllüye! .. 
Doğancı Mehmet gibi yakışıklı ve yi
ğit delikanlıya Sivasın bütün kızlan 
wnılur. 

- İyi ama, Güllünün de eşi yoktur 
aoğrusu.. 

Bunlar, doğru sözlerdi 
O kadar zorladılar ki baygın gözlü 

GUllü yorgunluktan yüzleri kızaran, 

elleri sabundan ağaran bu komşuları 
daha çok üzmek istemedi ve oynamağa 
başladı. Li.kin yan.ş oluyordu. 

Hatice kadın bunun farkına va.rımş 
ve sanki onu aza.rlamıştI: 

- Gız! .. Doğancı Mehmede böyle mi 
oyn&yıcan ? .• 

- Doğancı Mehmette kim oluyor? 
Benim yanım.da onun adı anılır mı? 

- Fakat Doğancı Mehmet gözü pek 
bir delikanlıdır da... 

Hamza p~a büsbütün köpürdü: 
- Kızılırmak ne güne duruyor. Do

ğancı Mehmedin leşi onu t~ırtmaz 

ya.. 
Bunlar fena sözlerdi. 
Güllü ağlıyordtL 
O, Doğancı Mehmedi sahiden sevi

yordu. Yalnız onun sağlığını, onun sa· 
adetini istiyordu. 

- Varmam! .. Ben beylerbeyini iste
mem. 

Diye ayak tepti. 
Fakat beylerbeyinin Rızılırmaktan 

bahsedişi onun yüzünü kül gibi yaptı. 
- Bir şartla Hamza paşaya varı

rım: Doğancı Mehmede bir şey yaptl
masmı .. 

• 
Baygın gözlü Güllü, beyaz duvak 

altında, beyaz elbisesinin içinde titri
yen ince vücudile bir zanbak gibiydi. 

O, beylerbeyi Hamza. paşanın koy
nuna giriyordu. 

Fakat Doğancı Mehmet de ancak 
böylelikle kurtuluyordu. 

Güzel Güllüyü yaşatan şey yalnız bu 
kurtuluştu. 

Doğancı Mehmet köpürmüştü: 
- Beni kurtarmak için mi? bu bir 

bahanedir. Beylerbeyinin konağı daha 
büyük, parası daha çoktur. O, Hamza 
paşaya bunun için varıyor! .• 

Nikih kıyılacak ve zifaf olacaktı. 
Gilllü, birkaç catiye ve hizmetçile 

konağın bir odasında oturuyor, za.ma. 
nmı bekliyordu. 

Birdenbire dışarıda çılgın nal sesle-

KISA HABERLER l 
• Maarif Vekili Saffet Arıkan bayram ta.. 

Winde birtetıdk .ııeyahatlne çlkaca.ktır. TeL 
kiJcler Ankarada clvarmda bqlıyac&k ve 
Ege mmtak:Mma kadar uzayacaktı?'. 

• İlk tedrisat teftl§lerl h&kkmda hıı.ztrl&
nan bir lA.yihaya göre vila.yetlerdeki Maa _ 

rif müdUrlUklerinde çalışan ve 2287, 2787, 
2885 numaralı kanunla de kadrolanan mü • 
meyiz, ~kAtip ve kA.tlpler de muhasebel 
huııuslye emrine verilecektir. 

• tııtanbul, tzmJr, Afyonkarahlsar, Ada _ 
na ve Ankara mmtakalarma iş dairesi mü.. 
tettJşleri tayin edilmiştir. 

BUtün memleketlere ı, kanunu çerçeve _ 
ııine girebilecek bütün fabrikalar ve ı, yer. 
teri hazirana kadar tesblt edilecektir. 

• Dahiliye veklUeU muhasebel huııwdye, 

belediye ve köy varfdatmm çoğs.lnıasr etra.. 
tında esaslı ırurette tetkikat yapmaya bq • 
lamqtır. 

• Topk&pı saraymdald Mlmar Sinan mut 
taklarmm tamiri için Türk Tarih Kurumu -
nun yardımı ile dokuz bin l1ralık tahai.aat 
daha temin edilmlftir. 

• Kahve, gazino ve diğer yerlerdeki r&d.. 
yolann kontrol editmeııine ~lanmıştır. Se
nelik taksitleri vermfycnler ceza görecek -
terdir. 

• Şehircilik mntehaıssısı tstanbul pl!nma 
esa.ıı olmak tızere yaptığı tetkiklerin sonunu 
b11dfrmek tızere peroembe günü Ankaraya 
hareket edecektir. 

• tktısat vek!leU takaa ~terine alt yeni 
bir proje ba.z:Irlarnıştır. Yen! §ekllde takaıı 
lflerl Cumuriyet Merkez Bankası taratmdan 
görllle~ktlr. 

• TUrldye De !ran a.rumdald transit yo -
tunun hududumuzu. katettiği noktada Türk 
ve tran memurlarmm mU§tereken çalı§& -
caklan bir gümrük binaaı kunılm&11 lc;:ln 
blr heyet te§ekkW etmlatir. Heyet GUrcU -
yularda ilk toplantısını yapmIJtır. 

• Yeni Türk - İtalyan ticaret anlaşması 
müzakereleri Romad& devam etmektedir. 

Seyredenlerin kahkahaları ağaçlar 
araamd& akisler yaptı. ri duyuldu. aa:m••m111•wa:1Z11111Ua ..... .:::-.::=::::::::::::: 

Yaklaştı Tepeba,ı Dram Kısmı il Birdenbire durdu. Gözleri ağaçların 
ötesinde bir noktaya saplı olduğu hal
de birkaç saniye baka kaldı. Sonra sil
kindi, baş örtüsünü yüzünU tamamilr 
örtecek derecede kapadı. Sırmalı uç
kurlu bamna p.Ivarmı ve pullu peşta 
malım dalgalandırarak bir ceylan gibi 
oradan uzaklaştı. 

Pencerenin dibinde durdu. 15 /12 /936 salı gündüz yoktur 1 
Bir delikanlı atın eğerinde ayak ÜS· Akşamı saat 20,30 da BÜYÜK HA-~ 

tü yükselmiş, bir yumrukta pencere- LA 16/12/936 çarşamba. gündüz 
nin kafesini kırmıştı. Cariyeler ve hiz· saat 15,30 da ve akşamı saat 20,30 ~ 
metçiler birer çığlık atarak kaçıştı- da BÜYÜK HALA 17 /12 /936 per-:i 
lar. şembe gündüz saat 15,30 da ve ak·U 

Güllü de heyecanla yerinden fırla· şamı saat 20,30 da BüYüK HALA.ff 
Kadmlar da onun baktığı taraf:ı 

baktılar ve Hatice kadın başını örterek 
ellerini sabunlu tekneye daldırırken ar
kadaşlarına f ısladı: 

dı: ı Fransız Tiuatrosu =.:i. - Doğancı Mehmet beni kurt:.arma- • Jf. 

- Hamza. pa.,~dır o .. Hamza paşa!.. . :,. . ve uzaklara, çok uzaklara gitsek!.. 15/12/936 salı gündüz saat 15,30ii 
ğa gelmiş olmalı! Ah, beni alıp kaçsa 1 Operet Kısmı İi 

Evet, pencerede Doğancı Mehmet da LEYLA ve MECNUN akşamıg 
görünmüştü. Fakat onun yüzünde sev- yoktur. 16/12/936 çarşamba gün-H 

Sivas beylerbeyi Hamza paşa. kara gi değil, kin vardı. i• düz saat 15,30 da ve akşamı saat:: 
sa.kallı. kara bıyıklı, iri yan bir adam- Savağmdan bir ok aldı, yayma 1 20,30 da LEYLA ve MECNUN 17 /ii 
dı. Ava çok meraklıydı ve dönüşte taktı ve çekip bıraktı. ı· 12/936 perşembe gündüz saat 15,30H 
nehrin kıyısmdan gelen şarkıyı ve def Yılan ıslığına benziyen bir ses du-

1

. da ve akşamı saat 20,30 da LEYLAg 
aeslnl merak etmiş, atmı agw açların ara- yuldu. ve MECNUN. :: 

:ı 
sına doğru sürmüştü. Attığı ok Güllünün göğsünden gir- :::::==:::m::mu=:::::::: .... ----... ..::-.:: 

Gilllüyü görür görmez durmuş, bir miş, sırtından çıkmıştı. ;:::::.::===-------------
kaplanm bir ahuya baktığı gözlerle onu Doğancı Mehmet hınçla gülüyordu. j Yeni Eserler 1 
seyretmişti. Güllü olduğu yerde sendeledi; derin 

O ne güzel bir kızdı! bir sevgi ile Mehmede baktı. Damlacıklar 
O zamana. kadar Siva.ata böyle bir Dışarıdan ayak sesleri geliyordu. (Turgut Akkaş) ımzasmm Ankaradn 

kız görmemişti. Hamza paşanın gür sesi kızgın kızgın, Ulus Basını evinde bastırdığl 150 sayıfalık 

Konağında yüze yakın cariye vardı odalarla salonlarda akisler yapıyor~ 

Hem de bunlar esir pazarından seçile- du. 
rek toplnnmıştı. Lakin esir pazarından, Güllü pencereye koştu: 
bir yorgan, bir yatak, bir keçi gibi - Mehmet, çabuk kaç! .. Geliyorlar! 
satm almmı8 olmaları Hamza paşanın Çabuk kaç! .. Ben artık ölüyorum. Baş
gözünde onların bütün güzelliklerini kasının olmayacağım. Bunları senin 
kaybettiriyordu. için yapmıştım ben .. 
Konağa döndü ve artık hep Güllüyb Yere düştü ve yarasından boşanan 

dilşUnmeğe b~ladı. kan yerdeki Acem halılarının üstünde 
O gece en güzel cariyelerile bir ara- kocaman ve kızıl bir göl halinde birik

da, yedi, içti, eğlendi, lakin avunama mcğe ba.'.]ladı. 

dı. Güllüyü sordurdu. ------.... --------. 
Paııal'Uo.sl SALT 

- Nalband Velinin ikinci kızıdır. Takv·m 14 ı. Kıı. 
Dediler. "' 15 ı. Ka. 

. ···············•······•························· 
Parasız muaqene 

kuponu 
Bu kupondan yedisinı birik· 

tiren okuyucumuz KURUN 
doktoruna kendini parasız 

muayene ettirebilir 

················································• 
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mensur blr §Ur kltabı... ,. 
Turgut Akkaş adının ye_nl duyulmuş ol • 

nıa.sma bakarak, buna yeni yazıya ba§laml§ 
bir gencin tmzasıdır diyemlyoruz.tfadcde olgun 

Iuk, d!l§Unüşte olgunluk, edebiyat ve san'at, 
zevk ve tstidadrm uzun mUddet hapla ve 
hazmetmiş bir kalem sahibinden haber ve. 
rtyor. (Damlacıklar) m birçok parçaları 
genç nesle okutulup yazdırılacak değerde -

dlr. 

Takvimi Ragıp 

Seçilmiş, faydalı, bol mUndcrecalı ve iyi 
wnlfi ile son senelerin bUtUn takvimlerine 
örnek olan Takvimi Ragıp 1937 yılı nUsba. 
smı dıı. ayni zenginlikle ve eksikleri daha 
gtderilml§ olarak çıkarmı§ttr. GUzel bir tak. 
vtm ihtiyacında olan herkese emniyetle tav_ 
ol.iye ederiz. 

''Crl • Cri,, 
•'Crl-Cri" ismlle §ehrlmizde fra.nsızca 

haftalık bir mizah gazetesi ne,,redilmeğe bag 

lıırnıştı:- Bu hnfta. çıknn ilk sayısında. B. Ali 

Nuri Dllrneç'ln Nasrettin hoca ve fıkrıılnrınn 

dair ç'Jk değerli bir yc.zı:;ı vardır. Yeni arka 

daşımıza uzun örnflrlcr diler, çıl{aranları 

tebrik ederiz. 

Beşikta~ sahasında 
Galata OenCjlerbirliAi • 

Beylerbeyi 
Beşiktaş sahasında ilk oyun Galata 

Gençlerbirliği ile Beylerbeyi takımla
rı arasında idi. 

Birinci devrede Galata Gençlerbirli· 
ği üstün oynamasına rağmen gol çıka
ramadı. İkinci devrede üstünlüğü Bey 
lerbeyliler aldılar ve otuz beşinci da
kikada tek galibiyet golünü attılar. 

Oyun 1-0 Beylerbcylilcrin galibiyc\i 
ile bitti. 

Beşiktaş 5 .. Topkapı O 
İkinci oyun Beşikta.şla Topkapt 

arasında idi. Hakem Şa.zı Tezcapın 

idaresinde ·oyun Topkapılılarm hücu
cumu ile b~ladı. Bu hücum Beşikta-

elinden kaçırdı ise de Nazım bundan 
istifade edemedi. 

39 ncu dakikada kornerden gelen 00. 
pu Topkapılılar yine hatalı bir şekilde 
durdurdular. Hakem ikinci defa Top
kapı aleyhine penaltı verdi. Feyzinin 

· çektiği şilt kale.'lin üzerinden g~ti. 
Oyun da biraz sonra 5-0 Beşiktaşlı

larm galibiyeti ile bitti. 

Vefa • Beykoz 
Ifakem Halit Galip Ezgü idL 

Vefa bu seneki kadrosile çıktı, Beykoz. 
en kuvvetli şeklile sahada göründü ... 

Beykoz takımının yaptığı lüzumsuz, 
pek fazla favuller olmasaydı denebilir 
ki, ~abukluk, çeviklik, itibarile bu yılın 
en güzel oyunlarından birini Vefa • 
Beykoz oynadı. 

Hakimiyet itibarile Vefa her ik; ·1 pv .. 

Vefa - Beykoz maçında Beykoz kal.ccisinin güzel bir kurtarı.şı 

şm sağ müdafaasında hemen kırıldı. l 
Beşiktaşlılar hemen buna cevap vere· 
rek sağdan indiler. Nazım topu, Top
kapı kalesine soktu ise de ofsayt oldu
ğundan hakem saymadı. Onuncu daki
kada Feyziden gelen topu Eşref önü
nün boş olmasına rağmen atamadı. 

On beşinci dakikada: Beşiktaşlılar sağ 
dan bir hücum yaptılar. Top, Topknpı 
müdafilerinden birinin eline çarptt. 
Hakem penaltı verdi. Hakkı sıkı bir 
şiltle topu kalecinin elleri arasından 
Topkapı kalesine soktu. Bu golden 
sonra Topkapıhlar biraz açılır gibi ol
dular ve birkaç akın yaptılar. Birinci 
devre 1-0 Beşiktaşm galibiyeti ilt? 
bitti. 

İkinci devre Beşikta.5ın hücumu il~ 
başladı. Biraz sonra Topkapılılar da 
bir akın yaptılar. Topkapılıların üst
üste birkaç hücumu neticesiz kaldı. 

Beşiktaşlıların sağdan bir hücumu 
esnasında top Hayatiden Sulhiye ve 
Şerefe geçti. Bu ara pasından istifade 
eden Şeref Beşiktaşın ikinci golünü 
attı. 

Bu golden sonra Beşiktaşlılar daha 
ziyade açıldılar. 20 inci dakikada Eş
ref sürdüğü topu on sekiz metre dışın
dan çok kuvvetli bir şütle Topkapı ka
lesine soktu. Üçüncü gol. . 

Biraz sonra Beşiktaşlılar soldan bir 
akın yaptılar. Esreften ~refc geçen 
topu Şeref dördüncü defa Topkapı ka
lesine soktu . 

Yirminci dakikada Beşiktaşlılar ay
nı şekilde bir akın yaptılar. Şeref aya
ğına gelen topu sürdü. Bekleri atlata
rak kaleci ile karşı karşıya ka.ldı. Bir 
çalımdan sonra topu beşinci defa Top
kapı kalesine soktu. 

Bundan sonra Beşiktaşlılar hakimi · 
yeti tamamen aldılar. Otuzuncu daki
kada Topkapılı Haydarm şütünü Meh
met Ali güzel bir surette tuttu. 

Şerefin sürdüğü topu Topkapılılar 

hatalı bir surette durdurdular. Hakem 
Topkapı aleyhine bir penaltı verdi 
Nazımın sıkı bir şUtünü kaleci güze! 
bir plonJonlo. kurtardı. Fakat hemen 

rede daha hakim, daha üstün oynadı. 
Fakat sayı yapamadılar. Beykoz takı· 
mı bugün gol yapmaktan ziyade yap
tırmamayı düşündü ve tatbik etti. Ve· 
fa muhacim hattına da kendi oyununu 
kabul ettirdi. 
· Her ne kadar günden güne güzel oy· 
nayan Vefalılann muhacim ha.ttı Bey· 
koz kalesini kendi güzel usullcrile sı· 
kıştırdılarsa da sayı yapamadılar, hat· 
ta bir kaç kıymetli fırsatı da kaçırdı· 
lar. · 

Bugün Vefa ta.kımı için esas olan şeY 
hak olan şeyi, müdafaaya koyulan bit 
Beykoz müdafaasını açmak, aşmaktı· 
Vefa bunu yapama.dL Bu suretle oyu• 
nu kazanamadı. 

Birinci devrenin 2/ 3 ünde BeykoZ3 
hakim üstün bir oyun çıkaran yeşil 
beyazlılar ikinci devrede tam mana.sile 
hakinı bir oyun oynadılar ki, galib:yeti 
hak etmişlerken bu hataları yüzündcTl 
puvan kazanamadılar .. 

Tk. nasıl a.çık bir oyun oynamak yU· 
zilnden (Bş.) a fazla sayı ile mağltlP 
olduysa Vefalılar da müdafaa tarzınd9 

oyun oynayan, kale önüne dolan bir 
Beykoz takımını yenemediler. 

Bu vaziyet Beykozdan ziyade vefn· 
lılann aleyhinedir. Çünkü Vefa bu se
ne derece, oyun puvan itibarile Be~:· 
kozdan yüksektir. Beykoz bugilnkU 
müdafaasile Vefanın ileri gitmesine 
mani olmuştur. Bir şey de kazanmış 
değildir. 

Bugünkü maçı berabere bitirınek13 
Vefa (7) ma.çta (16) puvan kazaııı:ı· 
caktL Beykoz, bugünkü oyunile savo.Ş· 
maaile, kendisine de bir faydası oıı:nıı· 
dan (70) dakika Vefa hücumları kar· 
şısmda sav~mış durmuştur. 

Oyun bittiği zaman bu yüzden vcfıı; 
Jılan çok müteessir, Beykozluları ~o 
sevinir gördük. 

Fener sahasında 
Altlnordu 2 • Kasımpa'• 1 

•tti· 
Fenerbahçe takımı Ankaraya gı ııı· 

ğinden Fenerbahçe - Anadolu takıfll 
rı karşıla§ama.mışlardır. 

(Sonu Sa. 6 SiL. ~) 
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Anasını Gör 
Kızını Al 

Madam Simpson hakkında lngiliz ve 
Amerikan gazeteleri ne yaZıyorlar? 

Alt Jcstta. aaidaki odaya uzun bir 
~ kurulmuı. Dört köıe, tahta kah
~ ınualarmdan bir kaç taneai yan -
~ konup vücude getirilmit-

Sofraya müteallik takımlar, tabak
~'. çatal bıçaklar, çiçeklikler üstüne 
~Lni, .. 

Evin içi tıpkı bclmlar hamanw .. Her 
~ bağnpna)ar, gürültüler, çocuk 
~. viyaklamaları_ Bir gün ev
-..elb çatlak, yayık, hımhım, gevrek, 
'1z seslerden maadası da araya ka • 
tı~ 

Davetliler darua buyurmadıfr, etraf
~. aeyirci olarak gelecekler de üşütme
,. halde ol'talıkta admı atacak, döne
~ JW yok. Cici anna ve kay -

' Hafizenin, Haydarlı Ned -
~n, Burunauz tfakatin, Hamlacmm 
.:rsin candan ahbaplan ve mahalle -

·kapı kartı komıular dolınuıtu. 
Bir banan gümıdır gidiyor. 

L... ~akit daha erkendi. Sokak kapuı 
~ydı. Mabalenin bekçisi kapı önü
'- Ukemleyi atmemrı, sabalar, suwn
'- bacılar, dilenciler, mahalledeki ço • 
~ .okağa yayılmıılardı. 
'bo..a Eda, yatak odasmdaki aynalı liva -

lln önünde, sırtında dc*olte gömlek, 
~ ıaJabp kağıtlarla burduğu ve 

leletirdiği saçlannı çözmekle mq • ._._ 
~ Satında, tolunda iö taze yardunda
ı....':· Çiçek bozuiu olam, Burunsuz ifa. 
~. pqine kuyruk edip getirdiği, 
~ gı"bi kesik pet'Çemli, boynu men -
~ lcadmlardan birinin dul kızı .•• ö -
~ H.macmm Nergisin yanma takı -

ıelmiılerden, bir tekke po.tnitininin 
~11· .... 
ıL ~m kapraı muttasıl açılıyor, zer
~· veya çeyTeklik boyaya boyannuı 
~beş, rastıklı kaılı, sürmeli gözlü, bol 
> ıiinlü, bunıtuk bir yüz içeri uzam • 
llt, gugu~fU gı'bi ötüyordu: 

~~ Tanrmı seni nazarlardan eaiJııeain ... 
11 

..... O kqlDI gözünü, o boyunıı bo.u -
"Yaradana kurban olaymı ben! .. 
~~-Böyle kar parçası vücutluya insan 

- Bekçi babamız geldi! •• Koşun; ka
pı önüne bir iskemle verin. Sigara, kah
ve de götürün!- Yaygaraları arasında 

merdivenden aıafr, zelzele oluvenniı -
cesine evi -.ran bir kOfUtma.•• 

Ezani saat, biri geçiyordu. Eda ge -

linliklerini giymiş, telini duvağnu tak -
rnıı, tepesine de kuyumcu çarJISmclan 

kaldınlan felemenk ve roza taılı tacı o
turbmıf, alnına. iki yanağına. çenesine 
yapııtırmaları yapııhnnıf, eteğini süre 
süre ortada dolaımağa başlamıtb. 

Ne derece sevinç içinde, tarifi im -
kansız ... Hani (canım desen, canm çık -
am anlıyor) diye 'bir tabir vardır. lıte o 
tabirin tam aksine ma aadak; c:aının çık
sını, canım anlıyaCllk... O derece her -
kese iltifat, herkete güler yüz. Sanki 
sıcbgıcb yapıyorlar da pbkl•nmadan 
kınlıyor ... 

D:.vetliler tek tük selmeie batla • 
rnıılardı. DavedU.. cliyoraak, sayıla -
n çok değil, düğüne az kiti çaimnıf • 
lardr. Onlar da hep Hafizenin lanldıkla-
n. 

Kibar tillmnd-, .,..., ., fmnil -
yalanndan hemen bemm kim9e yok gi
biydi. En kalburun üstündekiler, Sıvas 
mı, Kaatambolu mo, her nerede iae, n
lilikte iken ölmüt, belki kemiği bile kal
mamış bilmem ne pafBDID oclalıktan 
hanfendi olma karnı; bir de Sultan A
zize Has ahır nazırlığı yapımı, sonra 
taşraya sürülmüş, öleli seneler geçmİf, 
yine bir bilmem ne pqanm betinc:i 
menkıihasile balchztycb. 

hbu hatunların ne ayarda kimesne
ler olduğunu da Hafize ile alkı ada alı
bapbklarmdan, Edanın iç yiizünü ve 
ne şekilde evlendiğini 'bilcfikleri halde 
düğününe gelınelerinden anlayın... 

Davetlilerin üat tarafı, kemafiaahdc 
Hafizenİn etki etleri. 

( A rka.!ı ror) 
~zler, melek derler bilıahi ! ·
~ l'ıun o esnalarda, kapının dıpnanı- ---------------
~ ~·ayık ağızla gaygaylı pygaylı bir IST ANBUL BELEDiYESi 

111
= Ş eh i r Ti 11 a t.,. o s u 

Fransız Tiyatrosu fınlfflf 111111 lk· :ı çc.pne yanyana 
~u içtim kana kıana 
~eni doijruran ana 
0~ım bana Joaynana e§~; lllj,1,1,1,.nanf I,~ 

ı.., lf..ydarb Ne.,öe •• Haydi onun da MECNUN ~ ~j 
aıiie beraber eli de içeriye: ---------------

~" ~ın tu mavi boncuğu, &örünür 
>ı.... )'erine takın melaikenin- Gelin au-
~ rastığa, sürmeye ama gelince a -

' ~ sesle?i? tazeler- Evlatçığı -
~ lt~z tuvaletim ben yapacağmı; haf· 

ŞEHZADEBAŞI FERAH 
TİYATROSUNDA 

Bilyük Türk tııUz. 
yonisti ve Manye 

tizmacısı 
llnseye el aürdünnem!

ti ~~ Necibenin tepesinden, ikin _ Pr. Zati Sungur 
_,.. Her gUn fevkalA.-

~,': ~avi boncuğa sözüm yok, aferim de oir programJ· 
~ ~n böyle bir güzeller güzeline lü- temsillerine devar 
~•ar mı yüz tuvaletinin? •. Allah bir ediyor 
""~ ----------------~ 

TAKSIMDE - MAKS1M VARYETE 
Ş'P•nİfi Hafize de orada: 

~ ~e var, ne diyorduDUZ kardeıler? Bu ak§<lm saat 
l .,. dedıikleri aöyleninc:ıe derhal ent • ıt,30 da 

T1YATROSTT"1'm 

k"l .. Atağı tükürse .-aiı, -.&..an tü-........_ t, ,..._ Matine 17 ,30 da 
~"°a· _'Yliı. Necibeyi mi lanın, yolua ZOZO DALMAS ı·ı 

laı nli?.. TOMAKOS'la 
4-~la tükünneği daha bert.t bul· ENAYiLER 
' • ~eciheye taraftarhğnun daha bu Biletler: 40, 60. 

Olduğu anlatılıyordu: Hususi: 100 
..... Şö 
~ Yle, az tertip bir yüz tuvaleti 'fena olmaz sarumn! •• Derken öf-

1.enzi atık olarak oradan am • 

Yerlerinizi ayırtmız. Telefon: 42633 
Bayramda her gün matine ve sUvare 

de deği§ik operetler 

lngilterenin eski kralı Edvardın • 
şimdiki unvanile Vindsor dükasınıa, 
evlenmek üzere olduğu Amerikalı Ma. 
dam Simpson, bala günün mevzuu ol. 
makta devam etmektedir. Dün, kea. 
disi hakkında Amerikan gazetelerinin 
yazdrklanndan bazı parçaları naklet. 
miştik. 

Aynı gazetelerden birkaçına daha 
bakacak olursak, Amerikan efki.n 
umumiyesinin :Madam Simpsonla kral 
Edvardın evlenmesine pek taraftar 
görünmüş olduğu~au anbyacağız. 

Amerikan gazeteleri, kral EdvarıJ 
ile Madam Simpson münasebetinff!l 
İngiliz gazetelerbb niçin bahsetme. 
diğine asabileşiyor ve bu tedbirin 
kral ta;afından değil de lngiltere 
hilkQmeti tarafından alındığını ileri 
sürüyorlardı. GQya lngiltere hüku. 
meti, lngiliz gazetelerine bu mttna. 
sebettcn bahsetm• meği tavsiye etıni;. 

"Nivyork lvning Niyuz,, gazetesi. 
nin bu hususta yaı;dığı bir makale he. 
men bütün Amerikan gazetelerince 
tekrar edilmiştir. 

Bu gaıete diyotdu ki: 
"lngittere a..c;il ·delerinden bfflOtn 

diyordu ki, hiç bir Amerikalının bir 
İngiliz kralı tarafından evlenecek d~. 
ğerde olmadığı kanaatindedirler. On. 
lann hissiyatına göre, bir Ameriks. 
1ı kız, parasından başka biç bb' 
şeyi için evlenilmez. Bu, bir in. 
giliz "'.silr.adc!sinin vakarına dokunur. 

Vaşingtonlu 1>fr gazete muhabiri, 
Madam Simpsonun orada on sene ev. 
velkl hayatını anlatarak şunu yazı . 

yor: 
"Madam Sfmpson, bundan on sene 

önce, Vaşingtonda herkesin tanıdıitı 

bir sima. idi. Sosyetelerde ve diplo. 
matik mabafilde herkesçe itibar gö. 
ren bir şahsiyetti. Bugün Vaşington. 
da onu hala Spenser isimli bir bahri. 
ye zabitinin refikası olarak tanıyan. 
lar vardır. 

Kendisi Baltimor "avcılar grubu., 
na dahildi. Fakat bütün avcılar hili. 
fına olarak, daima avdan ve beygir. 
lerden bahsetmezdi. ZekAsı ve cazi. 
besi herkes tarafından takdir edil. 
mişti. Giyinişi ve dürüst anlayışile 
birlikte fevkalade iyi dansetmekte ~
luşu, bilhassa göze ~arpm·ştı. 

]kinci kocası Mister Erncst Simp. 
sonla evlenmezden az zaman evvel Va . 
şington nrnhafili. onun meşhur t,ir 
Arjantinli diplomatla edenmesi iht'. 
malinden bahsediyordu. 

Bununla beraber Madaın Simpso. 
nun, günün birinde bütün dünyayı 
alakadar edecek bir günün mevzuu 
haline geleceğini kimse tahmin ede!. 
memişti.,, 

İngiliz gazete'Ierinin yazdığına gö. 
re, :Madam Simpson Londradaki evi. 
ni kapamağa karar vermiştir. Epl bir 
zaman için Londraya dönmiyecektir. 

Madam Simpson lngilterede kra. 
im tahtından çekilmesi etrafındaki 

buhran baş gösterdiği zaman derhal 
Fransanın Kan şehrine gitmişti. Ora . 
da nasıl vakit geçirdiğini lngillz ga. 
zete muhabrleri söyle blldrmektedr: 

"Madam SimP30n gtinün btitUn bir 
zamanını lngiliz ve Amerikan mff. 
mualarını okumj\)tla geçirir Of le 
vakti yataktan kalkarak hemen her 
gün sadece bir omelet yiyor. Asfa 
sabah kahvaltıs• yemiyor. Akşam ge. 
ne az ve hafif hl•· yemek vemektedl .. 
Arada bir, bir bardak viski . eoda iç: 

işaretler: -
örfi idare mi? 

Havas diyor ki: 
"Sancakta örfi idare ilan edilme· 

mİ§tir.,, 

Antakya ıehrinin duvarlanna ya· 
Pl§tınlan beyannamede kolonel Mer· 
son şunları söylüyor: 

"Bir kinunuevvel 936 tarihin -
den ve saat on ikiden itibaren An • 
takyada uayİfin teminine memur 
edildim. Bu vazifeyi kemali tiddetle 
ifa edeceğimi ahaliye ihtar ediyo • 
rum. F ranaızlardan maada biliiatia· 
na bütün sivillerin saat on yediden 
sabah alb buçuğa kadar şehirde gez

meleri sureti kat'iyede memnudur.,, 
Bu beyanname nedir} 

Havas'm sözile Antakya duvar • 
lanna yapıştm1an beyanname ara · 
smdaki tezat gözden kaçmıyacak bir 
mahiyettedir. Tezatlar, ise, cürmü 
meşhut halinde yakalananlann de -
ğişmiyen psikolojilerinden biridir. 
Ya tezadı kabul etmelidir ve işin 
içinden §Öyle çıkmalıdır: 

Sancakta otoriter devlet öyle fe· 
na bir hareket yaptı ki, bunu itiraf -
tan utanıyor. Yaptığı işi ağzına al -
maktan çekiniyor. Beyanamelere 
rağmen "örfi idare kurulmamıştır., 
demek için batka nasıl bir sebep 
gösterilebilir} 

Yahut örfi idare ilan edilmemiş • 
tir diye söz söyliyen büyük otorite -
ler en salahiyetli insanlar gerçekten 
böyle bir emir vermemişlerdir. Ve ger 
çekten böyle bir emir vermeğe de 
idare bakımından lüzum görülme · 
miştir. Buna inanmalıdır. Fakat bu 
zaman büyük otoriteli memurların 
pek safdil, olup bitenlerden gafil ve 
idare ettikleri memleketin mukad -

Madmn.Bi~ 
yor. Bazan ye&11ekle beraber biraz 
şarap .. 

Tırnaklarına !!endisi manikür y~ 
pıyor, saçlanm kendisi düzeltiyor. 
Bu itibarla bulunduğu villadan dıp. 
rı hiç rıkmağa lüzum dahi görme. 
mektedir. 

Hizmetine Gabriyel isimli bir ltal. 
··-~ ., .... ,. h.,kmnktaıhr. Bu tt~ıvan , 
Madam Simıısonun oturduğu villı\nın 
sahibi olan Mösyö ve Madam Rojertn 
sekiz Sf'ne lik uşalda rrdır ... 

Keyfi idare mi? 
Sadri Ertem 

deratma nafiz olamıyan insanlan 
yine kabul etmelidir. 

Bu vaziyet örfi iclatenin ilan edil
diğini itiraftan daha az hacalet ve • 
recek bir vaziyet değildir. insan ka • 
nile ıslanan Antakya duvarlannda 
hala asılı duran beyanameler yalnız 
Türk halkına karşı köpürmüş bir ki· 
nin, açılmış korkunç bir facianın ala· 
meti değildir. Bütün bir memleke • 
tin mukadderatını içine almış ve 
mandater sıfatile bu memleketi is • 
tikla1e, hürriyete kavuşturmayı va • 
zife edinmiş devletin bu memleket • 
te anarşi içinde olduğunu haber ve
ren bir vesikadır. 

Peki Sancakta örfi idare ilan edil· 
medi belki de hükumetin böyle bir 
kararı yoktur, fakat bu beyannaıno 
nedir? Bu beyanname manda a1tm -
daki memleketin toprağına ayak ba
san insanların istedikleri zaman yer• 
li halkı istedikleri gibi rejimlere tabi 
tutabileceklerine ve tutmakta olduk.• 
}arına en güzel misaldir. 

Anta~ya duvarlarına yapıştmlan 
beyanameler eğer merkezden örft 
idare karan alınmadan astlml§sa, ör 
fi idare kararından daha korkunç bir 
§eydir. Çünkü bunun adı sadece key
fi idaredir. 

Ben şimdi soruyorum: 

Antakyada örfi idare mi kurul
du? Yoksa §ehir aklına gelen tara • 
fmdan keyfi bir idareye mi tabi tu -
tuldu? 

Buna kim cevap verecek, gün • 
ler geçiyor) Medeniyet bu facialan 
görmek için manda arabası ile mi 
yola çıktı acaba?. 
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ÖOLE NEŞRlVATI: 
Saat 12,30 pı&kla Türk musikisi. 12,60 

Havadis. lS,O~ Plikla hatif mtızlk. 13,25 
- 14,00 muhtelif plAk neşrtyatJ. 

AKŞAM NEŞRlYATI: ı 
Saat 18,SO pllkla dana mustklsi. 19,00 

Konferans: Taaarruf ve yeril malı haftası 1 
münascebUle, Ticaret odaaı kAUb1 umumisi 
Bay Cevat Özenli tarafmdan. 19,30 ocuklara 
masal: t. Galip taratmd&n 20,00 Rlfat ve ar 
~lan taralmdan Tllrk muıııktcl ve halk 
§tl.rkılıın. 20,30 Sn.tiye ve arkada.şlan tarafm 
dan Türk muslklııi ve halk oarkılan. 21,00 
(Saat ayarı) Şehir Tiyatrosu dram kısmı 

Cnbul Levazım Amirliği l 
Satınalma 

omlsyonu ilanları 

Levazrrn amirliğine bağlı mües -
sesat için müteahhit nam ve hesabr 
na elli ton yulaf 18-12-936 Cu
ma günii saat 14,30 da Tophanede 
Satmalma komisyonunda pazarlık -
la alınacaktır. Tahmin bedeli 3000 
lirada. ilk teminatı 225 liradır. Is -
teklilerin belli saatte komisyona gel· 
meleri. (260) (3525) 

1(. • "" 

idareleri İstanbul Levazım amir
liğine bağlı müesseseler için otuz 
beş ton zeytin yağının 1 S-12-936 
Cuma günü saat 15 de lstanbulda 
Tophanede Satınalma Komisyonun
da pazarlıkla eksiltmesi yapılacak -

1 
txr. Tahmin bedeli 20300 lirada. Jlk 
teminııh 1522 lira 50 kuru!tur. Şart 
namesi komisyonda görülebilir. la -
teklilerin kanuni vesikalarile bera • 
her belli santte komisyona gelmele
n. (258) (3526) 

~ lf. lf. 

Harp Akademisi Hayvanab için 
170 ton yulaf lS-12-936 Cuma 
'IiinÜ saat 15,30 da Tophanede Sa
tmalma Komisyonwıda pazarlıkla a
lınacaktır. Tahmin bedeli 10625 li
r:ıdrr. llk leminab 796 lira 88 kuruş
tur. Snrtname ve nümunesi komis -
yonda görülebilir. isteklilerin ka -
nuni vcsikalarile belli saatte komis
yona gelmeleri. (257) (3527) 

~ ,,. lj. 

Bir No. lu dikim evi için beş bin 
adet paı lak ay yıldız 23-12-936 
çarpınba günü gaat 14,30 da Top -
hanede Satmalma Komisyonunda 
pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bede· 
li 125 liradır. Teminab 18 lira 75 
kun·~tur. Şartname ve nümuneıi 

Komisyonda görülebilir. isteklilerin 
belli saatte Komisyona gelmeleri. 

(254) (3523) 

12-18 Birincikanun Ulusal Tasarruf haftasıdır. Kumba
ralar 19 Birincikinun Cumarteıi gününe kadar Bankalan
mıza getirilerek açtmlacaktır. Biriken para tuamıfa olan 
bağlılığı göstereceğinden bu hafta içinde mümkün olduğu 
kadar para biriktinnek her Türk için Ulusal bir borçtur· 

Türkiye Ziraat Bankası J 

Dünkü Lik maçları 
(4 üncü sayı/adan devam) 

Bu sahada ilk olarak Altmordu -
Kasımpaşa takımları ka.rşılaşm~tır, 

llk,devrede Kasımp~ 1-0 galip iken 
ikinci devrede Altınordu iki gol bir
den ntnrak oyunu 2-1 kazanmıştır. 

EyUp 1 - Hilal D 

ga çıkmış, zabıta bir kere kavgacıları 
ayırmtı;J ise de tekrar kavga başlayın
ca oyun tatil edilıni§tir. 

1 aksim sahas1nda 

3f· * 'f. İkinci olarak Eyüp ile Hilal takım-

Galatasaray ile tstanbulspor öğleden 
evv~l Taksim sahasında hu.susi bir su
rette karşılaştılar. Oyun mütevazin 
geçti ve 1-0 Galata.sarayın galibiyetile 
bitti. Bir No. lu Dikimevi için 5000 ları karşılaşmışlardır. Birinci devre 

metre Kol astarlığı bez 23/ 12/ 963 sıfır sıfıra bitmiş iken ikinci dC\Tcde 
ç:ır"~mba günü saat 14 de Topha _ EyUplilcr daha haldm oynalta.rak bir 

1 t im k • d gol atmıelar ve oyunu 1-0 kaza.nmı3-
t:" ... ,. mn a omısyonun a pa -
zarlı'<la alınacaktır. Tahmin bedeli lardır. _ _ 

13C'Q ı· dır ilk . t 101 1. Pera • Şışh mafjı yan kaldı • .. ıra • temına ı ıra 

25 kı.ıruştur. Şartname ve nümune -
si Komisyonda gönlebilir. istekli -
lerin belli saatte Komisyona gelme
leri. (253) (3524) 

"' 

Dün Pera. ve Şi§}i takımları arasında 

Taksim sahasında dört sencdenbcri bir 
tUrlü ncticclenemiyen kupa müsabaka
sı yapılmıştır. 

İki takım birbire berabere iken kav-

Galatasaray öğleden sonra Ankara. 
ya gittL 

Ho.kem Kadrinin idaresinde Fener
yılmazla Davudpaea karşıla.ştılar. l<~e 

ne.ryılmazın akınlarını hakem sık, sık 
kesiyordu. 24 Uncu dakikada Refik bir 
gol attı. Hakem yine of sayd verdi. ı3i
rlnci devre 0-0 bM:ti. 

İkinci de\Tede Feneryılmaz yine bir 
gol attı. Hake.m bunu da ofsayd saydı. 

Anlatan: Meni kll Haydar 

-3-

Müsaade ederseniz Bulgarların nasıl 
tenkil olunacağını ben gösterebilirit11 

Babam iradından ziyade ekseriya 
a§a.l' iltizammdan kazanırdı. Bununla 
beraber halka hiç zulüm etmezdL Ken 
disi gayet cömert olduğundan köylil
ler de öşUr hakkını gizlemeğe cesaret 
edemezlerdi. Babamın amca oğulları 
ise tab'an hasis ve korkak oldukları 

cihetle 8.§ar iltizam etmeğe cesaret e.
1 demezlerdi. Baha.mm bundan başka 

ikinci bir kazanç menbaı da.ha vardı. 
Bu da yayla ve ormanlarımızda y~ı
yan karakaçan, ve sa.rıkaçan, Ulahlar 
ile Bulgarlar arasında eksik olmıyaı, 
geçimsizlik, geçimsizliğin arttığı za
manlar da biribirlerini dövüp öldilrm•.! 
hMiooleri idi. 

BUtUn kaza ahalisi babama htirmet 
ettikleri gibi hilk1lınet nezdinde de ha .. 
tm sayılırdı. Onun için halk arasınd 1 

vukuat oldukça her iki taraf hükfunet
ten evvel babama gelirler, el ve etek
lerini öptUkten sonra. dertlerini yanar
lar, aralannı bulmalarını rica ederler
di. Babamın bir hakem olarak V<'rdi .. 
ği hüküm her iki taraf a.rasmda der· 
hal kabul cdiUrdl. Buna mukabil ba
bama hediye olarak icabına göre yüz, 
iki yUz, lira kadar bir para verirlerdi 
Babanım bu gibi tavassutları eayesfn. 
de Menlikliler kendilerinin hapis ce
Za.!mdan kurtuldukla.nnı dUşUnUrle.,. 

ve memnun görünürlerdi. 
Babam Menlik fakirlerinden her bi· 

rine Ramazan ayında gU.nde birer okka 
ekmek almak Uzere otuz tane mtlhürlU 
klğıt verirdi. Fakirler bu kağıtları ve
rerek !ırmdan ekmek alırlardı. Sonr.ı 
babam bu klfrtlarm bedelini ekınekc;t· 
ye Merdi. Bundan dolayı babam civar 
halkmın adeta babası gibi idi. 
Babamın cesaretine gelince, bu ci

het dillere destan olacak derec.ede idi. 
Bulgarla.nn azgınlığı zamanmda Kree
ne tarafında toplanan üç, beş bin Bul
garm tenkili ma.ksadile tir.erlerine gön
derilen ve Alaaonya muharebesinde 
AbdUlezel pqa ile ~t olan CeW bey 
(Celil pa.§a) beş ta.bur ile sevkolun
mU§tu. O zaman Serez mutasa.rrıf ı da
hi Yanya. *afmdan ilmi, fazileti, 
kuvvetli kalemi ve iffeti ile şöhret alan 
Mustafa 1)3.Şa dahi işln ehemmiyeti 
hasebile mücadele mevkiine babam ile 
birlikte gitmiş idi. 

Fakat asi Bulgarların toplandıkları 
yerler belli olduğu halde tenkile me-- m rttWWWM W 

Feneryılmaz lehine bir penaltı ver.ldi 
ise de Fikret bunu havadan atarak 
bir fırsat kaçırdı. 

Davutpa'a 1 • Feneryalmaz O 
Davudp:ı~alılar bir akın 80nunda. blı 

gol kazandılar. Oyun bu ısuretle ı.o 
Davudpaşalılann galibiyeti ile bitti. 

SUleymar..;.ye • gUne' 
Hakem Ahmet Ademin idaresind~ 

geçen oyuna SUleymanlyenin akını ile 
başlandı. GUne~lilcr buna derhal ce 
vnp verililer. GUneş akınları daha bas· 
kın.. Gilne§in sağdan bir akını netice . 
sinde sağ açık topu ortalatlı . Rasih 
(mşek gibi bir ştitle topu SUleymani· 
ye kalesine soktu. Bu golden sonnı 

SUleymaniye canlandı. Fakat akınla: 
neticesiz kaldı. Güneşin bir akını so
nunda Rasih ikinci golü attı.. Birincı 
devrede böyle bitti. 

!kinci devrede oyun Süleymaniyeli
lerin akını ile ba,eladı. Sağdan indiler. 
Güneş müdafii Reşat topa el sürdU 
Penaltı oldu. SUleymaniycli İskende~ 
sılcı bir §litle SUleymaniyenin ilk golü
nü attı. 

Süleymanlyelilcr akın yapıyorlar. 

Güneşli Reşat ceza sahası içinde topa 
el sUrdü. Ha.kem bunu görmedi. 

GUneeliler soldan indiler. Stileymani· 
ye kalesi önünde kaleci ile lbrahlnı 
çarpıştılar. Ha.kem buna penaltı vcr
dl. Penaltı atıldı. Gol.. Sillcyınnııiycli 

ler bu penaltıya itiraz ettiler. Hakem 
bu vaziyet Uz.erine oyunu kesti ve sa· 
hadan çıkıp gitti. 

İki taraf oyuncuları sahada bir mUd· ı 
det 1ı cmi beklediler. Gelıneylnce 

onlar da çıkıp gittiler. 

mur olan Cclfil bey bir türlü hartı 
te geçemiyordu. Bunun içın mu 
Mustafa paşa kend:slne ihtaratta ~ 
lunmağa mecbur olmuştu. Celal be)' ı: 
bu ihtara kar§ı hareketinı tacil cd 
yerde paşaya çıkışmaz mı ? 

- Paşa siz fenni harp ve tabiye 
olduğunu bilir misiniz? Rica. edet 
benim vazifeme müdahale etmeyin~ 

Demez mi? 
Babam Rifat bey o vakit Celal ğe) 

bu tarzı hareketine karşı kızar. ?Jıı' 
taf a pa~aya hitap ederek: 

- Paşam, müsterih olunuz. Milsf' 
ade ederseniz Bul~arlarm t~nkili ;) 
olacağını ben isbat edebilirim. 

Der .. Bundan sonra Menlikin en el 
sur adanılan sayılan ve keçi hırsı.ıl 
ları ile şöhret alan (Gradşinçe) J<Ö. 
ile civarından acele topladığı bit~~ 
yüz köylüyii alır, ellerinde saknlV' 
tüfek ve flintadan ibaret olan sil!llısf. 
ile gizlice Bulgarların Uzcrlerlne gidt' 
lcr, fam Bulgarlara yaklaştıkları 51ıf' 
da birdenbire ortaya çıkar.lk: 

- lşte geldik! diye haykırarak nst' 
atarlar. O vakit Bulgarlar neye u~ 
dıklannı bilemiyerek şaşırırlar, tu!~ 
atmadan kaçarlar .. O kadar korksrl• 
d birçoğu kenailerini Kara suya at~ 
lar. Cel:ll bey de bu netice karşısın 
hayrette kalır. Babama: 

- Aşkolsun, sana. Gerçekten yl~ 
bir adam imi§Sjn . ., derneğe mecbur ol 
Ve teşekkür eder. Evvelki fena pıııf 
melesinden dolayı da mutasarrıftı 
özür diler. 

lşte bu gibi hadiseler babamm b~ 
arasında itibar ve nüfuzunu arttırJllıf 
tı. Nerede en ziyade belalı işler vşr" 
hepsinde babam intihap edilirdi. 

Bir aralık Fillbelilerin batliC e ~ 
luk köy ihtil&linde burunları c;ok ~ 
ytimUştü. Nevrekop kayınakn.nıJ 

1 
korkağın biri olduğundan aklını o)'ll', 
mıştı. O vakit babam Nevrekop Jı~_. 
maka.m.lığına tayin edilmiş ve or•' 
gönderihnlgti Babam Nevrekoba ,ot 
rır varmaz kaymakamı j:uıdarma ro' 
haf azası altında olarak (Scrcz) e ~ 
dermiştir. Ondan sonra lAzun ııel 
ciddi tedbirleri almağa başla.ınl tı! 
Çünkü Bulgarların asıl hedefleri ~e' 
rekop idi. Hristiyanlar o derece aırııJI' 
mışlardı ki (Tanço sorbacı) adınd~ ~ 
ri hUkO.mete giderek bir<ıok hristı) 
mahpuslan salıvermisti. - ~ 

Bu hali duyan lıabam doğruca ('fil 
ço çorbacı) nın mağazl.Sma gider. J{e~ 
disine fevkalA.de mUlA.yim bir dil > 
nasihat eder. Yaptığı muamelenill pt-r 
münasebetsiz bir şey olduğ'.ınu söyli~ 
rek eli ile çıkardığı mahpusları telt ! 

hapishaneye gctirilmesinı rica ~~
Fakat (Tanço çorbacı) nın burnu P-> 
dağındadır. Babamın bu rica.lıırı" 
karşı da.ha ziyade azamete gelir: IJ 

- Baksan a bana. Rifat bey, efı1' 
o eski günler g~ti ,, der. Babam tel< 
tekrar, rica eder, şayet mahpuslar ~ 
rlne getirilmezse fena aklbetıer çı~, 
cağını anlatmak ister. O vakit ırıulı 
tabı: ., 

- Yahu, ne olacaksa olsun. 1\C 'ıır 
pacaksan yap!. diye mukabelede bilgi! 
nur. Bununla ~rabcr babam yine ,.. 
kunetinl muhafaza eder. Adeta yal' 
~= ~ 

- Çorbacı, son sözlim olsun, ded1111 
lerimi yap, ben aciz değilim, fa..kfl.t 
kuka hürmetim çoktur .. ,. b'cl 

Der. Yine f ayda.sı olmaz. çor ııı' 
babamın yUzUM bakmayarak arl<~ 
döner: ıı"' 

- Elinden geleni arkana koYfl~ 
Demekte ısrar eder. O vakit bş oıııl 

elinde olan gayet kalın bir b~ 
çorbacının erusesine yerleştirir· r!I~ 
ve mağrur Tanço yere yıkılır. ı;e ,ıJf' 
ölUr, Bundan sonra babam (l"I~ >"' 
kob) a acele asker göndernmesiıı.J ,ıı· 
zar. Aynı zamanda kendisinin ıı~ıı· 
baplarında.n olup !stanbul del'S~0 :ı 
nndan bulunan ve erbabı k~ 10ııcı' 
mUderris Esat efendi h:ıdiseyı 0 

gibi yazar. 
(Devamı 1)(Jf) 
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lstanbu.t.llhkıflarDirektöriüğü ilanları 

Değeri 

Lira K. 
2338 ()() 

588 00 

Pey parası 
Lira K. 
175 35 

44 10 

Şehremininde Alpaemini mahalle • 
ıinde Hutane yakminde 1948 met· 
re murabbamdaki Yavqçqabin 
Mehmet efendi camii ile tekke ana· 
amm tamamı. 830. 

T ahtakale, Demirtq mahalleıinde 
Devoğlu yokutunda eski - 2 yeni 
- 2 52, 54, 56 - Nr: b harap ha· 
ne maa ardiye. 1190. 

Yukanda yazılı mallar satılmak üzere on bq ıün müddetle açık art
brmaya çıkanlnuıbr. isteklilerin 21 / 12/ 936 Pazartesi günü A&t on bette 
MahıUlit kalemine gelmeleri. (3446) 

Jandarma gene) komutanlığı Ankara 
satınalma komisyonundan: 

Bir tanesine yüz yirmi bet kuru t paha biçilen on bir bin matra ta • 
abhüdüiıü yapanuyan müteahhit bea abma 30-B. Kinun. 1936 Çarpm. 
La günü saat onda pazarlıkla satm al macaktır. 

Şartnamesi paruız Komiayond an almabilecek olan matra pazarlıiı • 
lla girmek istiyenlerin yukanda yazı h gün ve saatinde (1031) lira (25) 
lanuttuk ilk teminat makbuz veya B anka mektubu ile Komiayona bqvm
lbaJan. (3578) 

1937 YILBAŞI 
Hava Kurumu Büyük Piyangosu 

Büyük ikramiyesi 
500,000 Liradır 

Aynca: 200.000, t50.0GO, ıoo.ooo, 10.000, eo.ooo, 50.ooo, 

BAYRAMDA 

L n k ' ö ır o 
a 

lr o 
EN MAKBUL HEDiYE ve iKRAMDIR 

AHUDUDU 
ÇiLEK 
ViŞNE 

L ~~YISI 1 
PORTAKAL 

MUZ 
BEGBNDIK 

ao.ooo, 20.000, 1s.ooo Liralık ikramiyelerle (400.ooo .. ıoo.ooo> linhk --------------------------------. 
ld adet mükifat vardır. KefM:le Y dba fi pceai ,..,.lacalmr. 

Biletler: ( 2,5) ( 5) ve (1 O) liradır... Vakit kaybetmeden hemen bl· 
letinm ahmz. •• 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
Umumi idaresinden: 

Adapan• • Haydarpqa anunclaber aün itlemelde olan 9 No. lu yolcu 
'-nbnb 15/ 12/ 936 tarihinden itibaren kalclmbmt n bunun yerine Ada- . 
~dan saat "6,15,, de hareket ile Haydarpapya uat "10,50,, de 
-....ı.t edecek 1009 No. tahtında bir tren her sün iflemek üzere sefere 
._ulmUftW'. Muhterem haJkm malGmab olmak tizere ilan olunur. 

(3577) - ı 

lst. Posta T. T. Başmüdürlüğünden: 
Jdare ihtiyacı için 2000 kilo benzin açık eksiltme ile almacakbr. Ek· 

liltme 21/ 12/ 936 puarteaİ sünü aaat 15,30 da Galatuarayda l.tanbul 
.,asta T. T. Bqmüdürlüiü abm 1abm kamiayonunda yapılacaktır. Muham
"- bedeli 580 lira mıınkkat tani nat 43,5 lincLr. 

lateklilerin prtnamesini aarmek ve munkkat teminatlannı ebiltme 
liinünden evvel yatırmak üzere her gün Bqmiklürlülr )'UI itleri kaLmwine 
"-ürac:aatlan. (3308) 

Pektorin 
Pektorin 
Pektorin .. 

- 6kaOrOtOnOz mO var ? 
- Nezle mi oldunuz? 
- Bron..._ mi tutuldunuz? 

llektorln' den şaşmagınu/ 

Pektorin 

Pektorin 

Pektorin 
KUTUSU 31 KURUŞ 

--!!Sil Ulll-lllHll mu mmsı. SlllECI 

-.......:---~------------~ ;-......... ____________ .... 
KURUN Doktoru 

Necaeddin Atasarrun 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 

l.lıelide Tayyare apartımanlarm· 
ela daire 2 numara ~ de hastaları· 
Ilı kabul eder. Cumarteı-1 gUnlerl 14 
~ 20 ye kadar muayene parasız-

........._. 

Denizyolları 
iŞLETMEsa 

Acenteleri: Karaköy - köprilbaf. 
Tel 42362. Sirkeci MOhtlrdar Z.de 

Han telefon: 22740 

Menin Poatau Çan•khle va· 
puru 1 S 1. inci Kanun 936 sah 
günü saat 10 da Menin hattına 
hareket edecektir. 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları 

1 - Eksiltmede olan it: Pmarbi
sann 600,000 kilo yulafı. 

2 - ihalesi pazarlıkla Vızede ya. 
pılaCaktır. 

3 - Yulafın bedeli 37500 lira -
dır. 

4 - ilk teminab 2813 liradır. 
5 - ihalesi 29 / Birincikinun /936 

ıünU 1a&t 15 tedir. 
il - Şartname her gün Vize Sa -

tmalma komiayonunda artu eden • 
len pterilmektectir. (527) (3600) 1 
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ABONE. ŞART LARJ 
. 

M:emleketlm.l.zde 
Yabo.ııc:ı yerıu. 

Poeta birUğtne l 
g1rmly~ yerlere S 

Yıllık il •:vWı 

uo 
4 aylık 

230 
t()() 

110 
U50 

TftrldyeıılD ber po.ıa merkezinde KUBUN'e abOne yazılır 

YAZ/ VE YONETIM YERi: 

lltanbul. Ankara Caddesi. l V AlU'I yurdu) 

pdare: 2'370 
Telefon }Yazı tşıert: 21"1! 

Tel!P'at adresi: ti.URUN lBt&DbuJ 

Poeta kutu.su N~ 141 
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Radyosunun 1937 nıodeli geldikten 
sonra piyasada radyo nıünakaşasına 

SON VERiLDi 

Radyosunu 
görüp dinledik· 
ten sonra baş
ka Radyo alma
ğa razı olmıya
caksınız. 

Bugün belki başka radyoya sahipsı 

niz fakat yarın muhakkak surette b i 

O. T. T. A. Ş. Beyoğlu, istiklal Caddesi Tokatııyan 

iT ANKA:RA * Caddesi * 
AJmanya'da Lelpzig'de meşhur 

Georg Thieme evinin 

T iT PL RI 
Sergisini mutlaka ziyaret ediniz. 

Tababete, Cerrahlığa, Sihhata ve Ulumu 
Tabiiyeye ait eserler. ı Bu ayın sonuna kadar açıktır. .............................. -

Dahiliye Vekaletin.den: 
1 - Vekalet ihtiyacı için alma cak 350 ton kok kö~ürünün müba· 

yaası kapab zarfla eksiltmeye konmu§ tur. 
2 - Eksiltme 21- 12- 936 Pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada 

Y eniıehirde Vekalet binasında toplanacak sahnalma komisyonunca yapı · 
lacakttr. 

3 - Muhammen bedel 10500 liradır. 
4 - Muvakat teminat 787 lira 50 kuruştur. 
5 - isteklilerin buna dair olan şartnameyi V eka1et Levazım Büro · 

ııundan alabilirler. 
6 - isteklilerin 21- 12- 936 günü saat 14,30 za kadar teklif mek 

luplanru satmalma Komisyonu reisli ğine vermeleri ve mC\kbuz almaları 
fizondrr. 

7 - Posta ile gönderilecek tekli f mektuplannm yukanda yazılı saat· 
le Rei\\liğc gelmiş bulunması şarttır. Postada olacak gecilaneler muteber 
değildir. (1988) ( 3413) 

Akay işletmesi Direktörlüğünden: 
Şeker bayramına tesadüf eden birincikanunun 15, 16. 17 ci Salı. Çar 

:mıha ve Per!embe günleri Haydarpaşa - Kadıköy - Adalar - Anadolu -
ialova hatlarında pazar tarifesi tatbik olunacaktır. (3584) 
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HAVAGAZI ŞCF-BEN 
İLE BİR DUŞ SİZE 
2 KURUŞA MAL OLUR 
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