
AŞK KRALI 
Çok güzel bir lıika9e 

Y•an; Hakkı SDha Gez9ln 

Bueün 

Hatay ülkesi hakkında 
tarihi bir kaç not 

Yazan: HaAn Fehmi Turgal 
(tJçhca Mlfllftl'lmdll) 
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Hataq bavrağı dün şuurlu bir 
coşgunluk içinde çekildi 

Şii ve Sünni diye bir mezhep yoktur. 
Tek mezhep Kamllizmdir 

Hatiplerden biri •öyle baA-ır ı: 

Çektiğimiz bayrak yakın hürriyetimizin timsa dir. Bu 
hürriyete her ne pahasına olursa olsun kav acağız 

Parıaten dönen 

Heyeti • 
iZ 

:Bllfiiiı Atinada 

.w.;e ••.• ay'a giden 
iişahitler 

Me•••et AllU ildi 
istiklal marşı şairi yarın 
ŞehitliOe defnedilecek 

Buab oku,flleulanmıza biyilk bk 
kaJibl haber vermekle elem duyuyo. 

Her gün, her yerde, merUimde 
veya .bmasl toplantılanmızda milU 
heyeeanımm ifade ftziyetlerinde htlr 
metle siyled.itfmis Jatildll JD&l'flnı 
)'UIDlf olan birik ve deierli pir 
Mellmet Akif dün rece sizlerlni ha. 
yata kaJIUllltır. 

Bilttla ok11yaeu1armuza derin bir 
matem •treeetlıtde flphemlz olmıyan 
ba aer laadlae din rece aat 30 yl çer. 
tek geçe vuku balmllflv. 

Ustad, ene!ee de yasdıimız gibi, 
birkaç 11ldaaherl mlllaftr olarak bu. 
Jandafa MllRrcla hutalanmf, •• 
gtlalerinl .atanmcla ,apımık lateli 
ile lstan1n11a aellnit, burada bir a8d. ----------
det Şlfllcle Sdlhat Yardancla bakıl. 

mlf, 80IU'a ı.utabaneden ~rak .L Alman harp 
nal amette teclaTI edtlmltti. Mela..t 

AkUID ..... ,. , •• w..r ...... de ı· ıer· 
....... 808ralan, ... - ....... l!i m ı 
•I tı•ıs karaclteria mamı.psı• 

~.:';:,ta.;.. huta1r1m tatr1 Son süratle lspanga 
... ıtında •71area erl•lt. zayın .. .., yOlunda 
kamtten kesllmft ve nihayet din p. 
ce b• Ml;tlk heyHan alnmilttlr. 

(Botlt&: Be. 1 SA. IJ 
Berlla, 2'1 (A.A.) - Alwa ~ 

pmlleriala ... dratle BlllMıa ... 
n sltıctlde eldaklan ... .__.... 
.... •llUltlerl, ~ ...... ... 
U.. ..-u.ı taratmdaa am..: .-. 
lmatla aan>n .............. 

Halkın halk için ve halk taraflndan idaresidir bon kar yagd 
q.. Bü,iik MiBet Meclisi bnr 

lannda iabet eclJona " ba .... • 
leketi daima İleriye atitüriiYona o • 
DUD mnDI DM"DJeketm m lk:ra Jd5. 
teleriaden alariı cllek .. ~ • 
leri bir araya~ bunun1a ... 
reketetmıniıxle....,. ...... 

.. * 
Aı*ara, '11 (A.A.) - c -•bet 

fWs Partili ~ .a&,.q lu..,.a 
nsileiile k-ara .................... .. 
'ftlli..,. Parti ....... 11.._ Twlofaa 
tanfmdan elin ..... ..._ laba.....,. 
.. ..;ımq .. .,..,.. D.lüli,.. w • 
idil " Pmrti ......... tlai şma.G JCa. 
,. .. Mtlıal ai7'mıiıtirı 

.. ArJaadqlar, 
Ski Cumuriyet Halk Patisi Anka • 

ra vilayeti kongresi Uyeled oJant hür
metle ve muhabbetle le1amianın. 

Bir romandan daha heye
canlı yeni bir tefrikaya 

baılıyoruz: 

Madam 
Simpson 

"yük bir kralı tahtından vazge
çiren bir kadının hayatı 

8a ha,.tr alnMluktan IODI'& ai ...... •ioia ki ~ bOJ6lc ..... 
r ...... tuibteki ...... en mithiılerindeaı birW olan Madam 
IWıflı-~ ....... haJllli bd.r canlı " yap""Uf bir menuua tim· 

...... Ulll ............. . 

ua•: Mad•• Sfil\Psonun fldlın allr.aba•ndan 
.-111erlka•ı o••• •el· Newböld Noyee 

(Yı ·--~) 

DMiiye wllUı w O. il. P. GerteZ 
Bekret. .... IDri K4fs 

,.._ tmihin lwlğld Piti ....... 
~ ...._ enh ..... ki Türk mil
leti .,. J"thılınılr .. ...,_ 

diiw • ......_ milat" a,..U •. 
mancla beılriyetin ewletine bMim 

--- bir ...,. ollaktıır. 

* * TGrldyenin btltGn .... ,. Parti tl • 
~ YiJlyet koqrelerinde top1ınm .. 
bukmuyodar. Sisin yilbek phaiyet • 
lednisde onları da aeJlml•m1klla mOf • 
tehlrim. BUylk Tilrk ldltleaiııin ai,..t 
•• idari itlerinin mh'aJiyetini 8serine 
ala Halk Partisi mllmeaWeri memle • 
ketin ldlçilk, bllytlk bittin iflerini mi • 
zakenı ettiler, ediyorlar. Mllnkere meT 

nu maeleler, memleket idaresine ta· 
allak eden bflttln lfleıtdir. Bu itler ara • 

~u. Sa. % Ü. ., J 

----------------------------Fener, anbulsporu; Vefa, Sü'ey~ 
mani yiı Güneş, Anadoluyuı 

Beşiktaş, Eyübü yendi 

Cevabı ita 
versin 

(Le lownal) fGldeaC* ...... ~ 
lwlniri Baint • 6rice ,.,,..,... .._. 
16.tindft baAaeden - bir ft.llC ......... 
fljyJe diyor: 

- ltlllJJG B:abe§iat..cıa. ~ .... "'..:A 

.... göıı. dilwMıfi. • . Lovaıı ~ 
gitfi; .llaıaou..iyi ~ ~ 
pldtaı plcl AfrUooya gevırtff. .h ,._ 
retle 2'iir7dere ~ Nr ,ai& .m.. 

l'ranN ""'*'"iri h .,..... •lııfh 

atnda da fGbfl ... "' """"" 



Belçika Kralı da 

Evlenmek iste
mediği için 

1 ahtını terketmek mec
buriyetınde mi kaiaca!t? 

Sa.bık. İngiliz kra mm cvl:mme ve 
talıttan çekilme macerasından sonra 
Belçika kralının dn evlenme ile müna. 
sebeti olarak tahttan çekilme ihtima. 
liııden bahsolunmağa başladı. :Fakat, 
bu mesele tamamen ötekinin aksidir: 

İngiliz kralı evlenme.~ istediği için 
tahb teıkederken Bel~ika kralr, e-r. 
lenmek istemediği için krallıktan ''a" 
geçmek mecburiyetinde kalacaktır. 

Bundan bir bu~uk sene evvel bir 
otomobil kazasında. karısı ölen Bel. 
çika kralı Leopoldun Avusturya kral. 
lığına narnzed Prens Ottonun ablası 
Düşes AdeJaid ile evleneceği bir rnüd. 
dettenberi söylenmekte idi. İngiliz 
gazetelerinin yazdığına göre, bunu 
:isüyen hükumettir. Fakat, In-al bu 
tekllfl kabul etmemeUedir. Çünkü, 
çok sevdiği karısının ölümü ile başına 
~öken acıyı henüz tamamile unutmu~ 
değildir ve unutmıyacağmı söylemek. 
tcdlr. 

~iyast bakımdan Avusturya ve l\.fa. 
ca.ri. tana yaklaşmak istiyen Belçika 
hükumeti, kralı Prenses Adclaid ile 
evlenmeğe zorlamakta ve bunu kabul 
ctme'l.Se istifasım vermesini istemek. 
tedir. 

O zaman, kralın yerine 6 yaşındaki 
oğlu geçecek ve kurulacak olan niya. 
bet rnecli.;zi istediği siyaseti r,riidccck. 
tir. 

x 

Paristen dönen 

Heyetim·z 
Bugün At inada 

Dr. Aras Yunan ricalile 
temasta bulunacak 

Mehmet Akif 
öldü 

(Ustyanı, 1 ıncide,) 

Şair hastahaııeden çıktıktan sonra 
yazı AJemdağında merhum Mısırlı 

Abbas Hilmi paşanın çiftliğinde mi. 
safir olarak geçirmiş, bakdmış ve son 
~manlarda Ueyoğluntlaki Mısır a. 
partımanına nakledilmişti. Burada 
da tedavisin2 hususi bir Hıtimam gös. 
terilmiş, fakat maalesef ifakat bula. 
mayarak dün gece ölmüştür. 

l'ılehmct Akif 63 }aşmcla idi. İpekli 
Ifoca Tahir efendinin oğlu idi. Yük. 
sek tahsilini lstanbulda baytar mek. 
tebinde bitirip ç1knıış, fakat edebiya. 
yuta husu.c:i bir alaka göst~rmiş ve 
bu s.ı.hada şöhret k:l7.anmıştr. 

Edebiyatımızda aruz veznini haki. 
miyetle kullanmak ve şiirde halk ha. 
yatını, halk dililt> kuvvetle ifade et. 
me1c hususunda hiiyiik bir muvaffa. 

~·~l\IJ111ıınııı111h111ııı111111111ınııı11111ııııAıııı1111ıkı11111:ııf11ı~•:••11111~ 

~t e met ı ın~ 

l Son şiir'~' inden biri' 
~ Mehmet Afikin kendi resminin ~ 
~ a!bna yazdı bir parça ki ıon §İİr· İ 
~ !erinden biridir: ~ 
~ ş 

Şu, serilmi.:; görüneıı gölgeme~ 
inırenmedeyim; g 

Ne SMlıl'I l!a;ıi ondan bile ım.ah-~ 
ru.mum ben., 

DaJıa yıllaroa eminim ki lw.ya.tıng 
yiWünü~ 

Dizlerim titriycrel; çekmeye mah-g 
kumum ben.~ 

~ Çöz <le artık yük"ii:mün Mr düğüm~ 
olmıt* bağını,~ 

Bana çok görme, ilahi, bir avu.ç~ 
~ toprağını!s 
~ıııııııuuııııııııııııııııııııııııııınııııınıımıııuıııııııuıı 111 ııııııı~ 

kiyct kazanmıştır. Bu arada dini he. 
yecanları samimiyet ve kuvvetle süy. 
lcmckte gösterdiği muvaffa.kiyet ken. 
disine biJha!;Sa hususi bir şöhret ka. 
zandırmıştıı·. 

(Vsyanı~ 1 incide) dda . . . . . Mehmet Akif 1908 meşrutiyetinde.::ı 
gra n .~e.çrnıştır .• Heyetımızı Yu. önce de şiirler neşretmel.ıe beraber a::;ıl 
goslav hukuMet erkanı karşılamıs ve b.. 'ik .. h t' . t' tt 

1 

w • • , uy1 şo re ını meşru ıye en sonra. 
ugmlam.şlardır. Başvekıl B. Sto. k. 1 • k b'lh ·ıı· . . .. .. ·ı sene ercıe azanmrş, ı assa mı ı 

yadıı~onç h~no.ı-::_ Romanyada~ .?on. rni.icadele senelerinde istiklal mar§ını 
memış bulundugundan Dr. Ruştu A. ,e emperyalizm· tems·ı "'de A pa 

1 
.. .. . . ı ı "' n vru . 

ras a. goruşerncmıştır. nın o zaman memleketimize karşı gös 
Heyetimiz şimdi Atina yolundadır. terdiği kin ve gayze mukabele olmak 

Yarın (bugün) Atinaya varmış bulu. üzere milli heyecanları söyliyen diğer 
nacaktır. H~ber aldığıma göre Ha. ~iirlerini yazmak surctile bu şöhreti 
riciyc Vekilimiz Atinnda üç gün ka. ni bütün memlekete yaymıştı. Şiir. 
lacak ve bu müddet içinde Yu. leri "Safalıat,, isimli yedi catlik ki. 
nan ricali ile temaslarda lmlunacak. tapta toplanmışttr. nu ciltlerden 

tır. "Asım,, ismini taşıyan ve manzum 
Gene söylendiğine göre, heyetimiz, muhavere ~eklinde yazılmış olan eser 

sonkanunun birinde Istanbula gelecek büyük harpteki Çanal,kale muzaffe. 
ve aynı gün Ankaı=aya h:ırcket ede. riyetimize aittir ki şairin bu e.sercie 
ccktir. O gün Mec1is P ... rti grupu he. milli hamaseti ifade yolunda yü~t'L 
men to!)lanacak y~ Hariciye Vekili <tiği AAnat ve kurlret cforecesinc lıen:.tz 
rniz Cenevre \'C Paris görüşmeleri ile hiç bir şairimiz yiikselememiş hulu. 
Atina temasları etrafın a izahat ve. nuyor. 
recektir. Mehmet Akif, edebiyatımızda ölmez 

Fransanın Ankaıa büyük elçisi B. isimlerden biridir. Büyük MiJlet Mee. 
lisinin ilk clevrelerindc mebus olarak 
lıulunmuştu. 

Ponsot, sonkanunun haftasına kadar 
Ankaraya gelmiş bulunacaktır. Bir 
lıabere göre, sonkanunun ıs inde ya. <:e!lazesi yarın (s:ılr günü) öğle 
pılacak olan Cenevı-c konsey toplan. narn:ızınclan sonra Beyazıt cami. 
trsından evvel bir anlaşma zemini bul inden lc:ıldmlacak Ye Edirnekaptdaki 
mak gayesile lsveçli raportör B. ~.o!ıidliğ'n gömiilccektir. 
Sandler hlikumetimize ve Fransa.ya Çanaklrnle r.ıanzumcsini ve İstik. 
bir anlaşma projesi verecektir. Ayın 1:11 marşını şeref ve gurur duyarak 
haftasına kn.dar gelecek olan Fransıı söyJiycn şaire karşı, herkesin son hür. 
büyti?;: elçisi B. Ponsotnun ayın 13 ün. met rnzifcsir.i yapacağı muhakkaktır. 
de şehrimizden ayrılacağı ve Cenev. Damatlan Balıkesir saylavı Hay. 
reye ::lderek konseydeki müzakerelere re: i.n Kar:ın'a, muharrir arkada~ı. 
iştirak edeceği zannedilmektedir. mız Ömer Rıza Doğrul'a, <liğer akra. 
--ıım-=-m7:• :::ıcıı::s:m:ıı:::ıııımı::ı:ıır-:=::ı:ııwu11n-:=m:w;w; basma ve bil tün m ilI "te taziye ti erimi. 

devleti yine Tür1dye 1ilzerinc nıusvllat 
cilebilir: onun iç-in Türkler lskenrlcı ıın 
işinde Fransaya lvar§ı gelmemelidir.,, 

GöT'illılyor ki lnı türlü dolanıbaçlı 
tchc1itlcr ile Tilı 7>lc7 t 7,'0'i·1.."Utnı.ak ;sti· 
71 ıılcr Atııtiiı k Tiirl,;iycsinin ??'!Sil or
taya çılmıı.ş u:r devlet olduğunu dü
.~iimnf yorlar. Eğo':" ln'.flii.ı ta 'biki mev
:::uıib.ahi8 olan Frank1rm Bııyyon 1? ~w· 

hcde.'finbı ne gibi ~crait ici? d" i~zalmı
T•ğını Fraı N1'lr m ı .. m _ is herhal-

de ltalyan7rır t n ., " _' r .. 1 ·noli,ıi· 
11i Anadoluya ne mel. c vazgc~rıp 

Uabesi.<ıtanrı çcv'rdiklcrini 'idd;a P..derı 

'fl'mnmzlam cctıap ı•crmclı: t'a:;ijcsi de 
ltalyarıüırcı d:l~sc gerektir. 

Hasan KumCjayı 

zi bildiririz. 

Alman harp 
gemileri 

(tJstyanı, 1 incide,) 
rılması için makamatm 
tedbirleri almış olduğu 

tedir. 

lazım gelen 
söylenmek. 

Tehliğdc, itimada ~yan şahitlerin 
söylediklerine g()re, hiç harp levazı. 
mı fa~ımamakta olan Palos gemisinde 
üç yolcunun bulunduITTı flave edil. 
mektcdir. 

ÇOI\. .cıınrmTLI n/R TAARAiUZ 
M'addd, '27 (A.A.) - 1\fadrid mil. 

Ankarada 

Atatürk günü 
Atatürk Rejimi 

(Uatyanı l ıncide ) ve hassa.siyetle tetkik edilir. Bunl 
Heyecanlu. kutlandı sında en ücra ismi bilinmiyen köylerin icabına göre bükfımete, icabına g\J 

Ankara 27 (A.A.) _ Atatürkiln An- ve köylülerin bile işleri, düşünceleri ve Büyük Uillet Meclisine ve icap ede 
dertleri, atiye ait fikirleri, ide:ılleri ve Büyük Kurultaya arzolunur. 

karaya ilk ayak basışının l7 inci yıl- görülmekte olan İ§lcre ait tenkitleri, Arkada'.Şlar, bütün bu dilekler, ıniı 
dönümü münasebetile buglin bütün An- mülahazaları vardır. talealar nilıayetülcmir Büyük :1omıe 
kara bayraklarla süslenmiş ve halk Bu, Türkiyede görülen ve görül - Meclisinde toplanır Ye Büyük Millel 
dün gcccdcnberi yağmakta olan kara k 1 h h hAd' me te o an er iş, geçen er a ıse ve Meclisi icap eden kararları alır. 
rağmen sokaklara dökülmüş bulunu- vakıa görülmüş, tekrar yeni baştan mü- Eğ·er Büyük Millet Meclisi kararls 
yordu. Bu münasebetle Halkevlerinde talea ve mülahaza edilmiş, görülecek i:ş· nnda isabet ediyorsa ve bu memlelte' 
dil, tarih, edebiyat komitesile Dumlu- 1 b' b' " ı k er, ırer ırer teıı:rar mu 1a cmeden ti daima ileriye doğru gütürüyor:a or.tıJl 
Pınar ocagı-nın birlikte yn.ptıkları bu · il · d k · 

geçır mış eme tır. sırrını memle!tetin c::ı ücra l~ii§elcriJI 
m(:3Ut güne ait t.ezahürata binlerce K'. kl d b 1 k h' oy oca arın an aş ıyara na ıye den ald.tğı dilek ve dü~ünccleri bir ::ı.ra 
halk iştirak etmiş ve bu tezahürat k ı d k ı tkik k' ve aza.;}.r a .onuşu an, te , ten ıt y:ı toplayarak bununl:ı h:ıre:ret c~r.ıC" 
bir söylevle açılarak Anka.radaki şa- ve takdir tl:lilen her iş nihayet vilayet sinde aramalıdır. 
irler tarafından Atatürk edebiyatı kongrelerinde görüşülmü5tür, ve son o· Arkadaşlar, Parti eemek, muııyye 
gününü yaşatacak şifrler okunmuş, larak büyük Kamutaılia görüşülecek - sarih, ir.tim:ıi, siyasi bir takmı fikir1C' 
milli rakslar oynanmıştır. tir. rin ve formüllerin etrafında mümkuı 

Yine bu güzel günün hatırasını ya- Türkiye Cumuriyet Halk Partisinin olduğu kadar fazla millet fertleri 
~:ım~k iç'n Ulus meydanında Ankara· kurdug-u ve yürüttüg-ü reJ·im böy . il d "' toplayarak onu me~ru yo ar on re .. 
lr!arln. vi15..yct pa.rLi l:o.r-grcsi delegele· le bir demokrasidir. Biz, halkın tize etmek demektir. Bizim Partin~ 
rinden iştirak f'.'ttiği büyük bir toplan- 1'"'ı·n ve halk tar.,fından id"re~ ... i dı'- d -·1ai.1 ~ "' " yaptığı rol bu kadar bas't e3ı 
tı yapılmıştır. Bu münasebetle abideye ye andığmuz Atatürk rejimi • Demokrasilerle, halkın reylerile har 
Çelenkler konulmuş ve Ankaralıların · ı.:·· 1 1 b" 

nı uoy e an ıyoruz ve oy • ket ettiklerini söyliyerek öğünen de'' 
sevincini anlatan bir hitabeden sonra le tahakkuk ettı'rı'yoruz. Bize demokra - 1 letler ancr..k bu kararını. yapabilen ' 
Ankara halkı en büyük hem.şerilerlne sinin en yüksek payesine vasıl olmuş di-
k,, l"'Qı duydukları sarsılmaz bag-lılig-ı ya yapabilmekte olanlardır. 

-:." ye gösterilen Yunan, Roma ve orta çağ ~ 
b~ıı·rtmel' 1·çin .A...'lkara valisi ve c. H. Atatürk demokrasisi bunların ço - " ve Avrupa demokrasilerinin ve bugün 1' 
Part1·81· tlyo"nkurul b"skanı Nevzat Tan fevkinde bir demokrasidir. Biz yaln ...,. içinde bulunduğumuz çağm demokrasi 
dog-anı memur e'"--:ştır· . il milletimizin amaline ve ihtiyrı.cma nıtl 

ı..u.ı...ı. diye yadetttiği rejimlerin esasıru b i • 
ANif.ARALILARIN AT ATtJRKE vafrk dUşüncelerde reylerine mürıı.cıı. 

TELGRAFLARI riz. · atla yapılan işlerle iktifa etmiyorııı. 
w Atatürk inkılabına kaldar demokrasi 

Ankara 27 (A.A.) _' Atatürk.ün Biz istiyoruz ki millet muayyen mer 
ve halk idaresi demek, milletin reyleri· 

k1 .. .. leler üzerinde reyini vermiş olr.ı::ı.1 i:l• 
Ankaraya ilk ayak bastı arı gunun nin ekseriyetini bir araya toplıyarak 

hrimi'zd beraber yapılan i~lerin de b 'rer bire! 
yıldönümü olan bugün, §e e ya· meb'uslarını seçtikten sonra muayyen 

zah.. t .. ~~·ın safah::.tile reyine uyup uymadığını biı' 
pılınış olan te ura muna.se~ e bir devre içinde memleketi idare etmek 

ıed . · · N t zat görnUn ve her fırsatta mi.irnkabt Anka.z.:a vali.si ve be ıye reısı evza demekti. Bunda en çok muvaffak olana 
~ h' halk b · te ets;n, millet her zaman hakimiyet nıe-Tandogan §e ır mm u ıç n sev- en iyi demokrat denirdi ve hala da böy-

gi ve saygılarını AtatUrke şu telgrafla lcdir. sullyet ~erefini ta~ısm. 
bildirmiştir: Dünyada demokrasi haricinde sis - Atatürk demokrasisi hem referaJl' 

Bu 8Mtlerde, en 'büyük 11.em.§erilerin.e temler kurarak muvaffakıyet aırayanlar dum ve hem de kanuni te§ebbüs esas• 
duydukları sarsılmaz bağlılığı belirt· da vardır ve olmuştur. Sınırlarımızın la.rını ihtiva eden bir rejimdir. Oc::ı• 
mek için fırsatların en güzelhıe kacu§- dı§mda geçen !dahili hadiseleri dikkitle nahiye, kp.za, vilıi.yet kongreleri ve ni• 
m~ bulunan Ankaralılar ve Parti takip etmekle beraber kimsenin iç işle - hayet Büyük l{urultay bunu tenı'tl 
kongresi delegeleri oondan duyguları· rine karışmak şıarrmıza uymadığı için, eden esaslardır. Bun:ı. riayet edenleri.ti 
nın yüksek 7ocıtınıza sıtnulmas-ma beni bunları ilmi balamdan hatta ve hatta ob hatası az olur. 
memur ettiler. jektif de olsa daima milli mütaleaları - Bizce yapılabilecek en büyük ha.ti 

Anha.raya ilk ayak bastığınızımukad mmn haricinde bıraktık. memleketin sahibi olan milletin rey:ı::8 
dcs an r:e1ince, konu:rm!ım'lzı 'bıraktıra1c Be~eriyet tarihiyle başlıyan Türk ta· muhalif olan hare:rntlcrdir. Kongreıet 
anıtımzın önüne koştuk. An'lrorayı -ı:e rihinin hususi icapları Türkleri binbir ve hepsinin fevk:nde Büyük ~rnıet 
T·UrlC°iyeyi. yaraf:.ın Atatii.rlr.e dıı.ydıığ'l.t· tecrübeden sonra, yani otokrasi ve te • Meclisi bu hareketlerin yanılmaz nati' 
muz §ükran bizi görülmemi.ş bir u~ct okrasinin tatlı ve acı neticelerini _e:ör • ...... rı.~ı.,... ' 
fçinde yaşatıyor. Sizt başımızcla. gör- dükten sonra arızi bir takım sebepler· Milletin hata gördtiğünU 
menin emsalsiz sevinci gözlerimizi dol- le memleketi, istila edilmi§, isti.klfili, hür 

mekte, hatta görmediğini '-
durmu,ş, göğiislerimizi 'kabartmış, he· riycti elinden alınmış bir hale getiril • her zaman kendllerinde kudret ve 
pimiz, büııük dıava1arımızın ve 'l>iiyiik mişti. Bu hazin ve elim devirleri hep be vet gören bir milletin çocuklanyı_ ıi 
devırlerimizin birer bele.çisi olarak bir raber yaşadık, ve bu tarzı i\1arelerin fel- . . .. 
a.!f1zdan 1uıyk'1rıyoruz: sefesini birlikte yaptık. En büyük haki· Arkada§lar, millet denildığı z~ 

Varol Atatürk. kat büyük milletlerin asırların teakubi· hatırıma büyük ve coşkun bir ırmak,geli' 
MES'UT BiR TESADOF le nesilden nesle yaptıkları büyük te~ • ırmağı teşkil eden su zerreleri daitı11 

Ankara, 27 (Telefonla) - Atatür - rübedir. Tarihte bu tecrübeyi yapan ve değişir. Dalına akar ve gider. Biz ftr ' 
kün Ankarayı ilk şereflendirdikleri gü- yaştan milletler de çok değildir. ka efradı zerreleriz. Bize düşen vui ' 
nün 17 nci yıldönümü münasebetile bu- Türk milkti bu milletlerin nadirleri· feler ::ırasında da hiçbir fark yoktlJf· 
gün yapılan 12 kilometrelik sokak ko - nin basında gelir. On binlerce sene pek J Türk milleti öyle bir kütledir ki on~~ 
§Usunu Demirspordan Galip 41 dakika çok rejim inkılapları geçiren Türk mil· J fertleri o kütlenin nef'i için çallşmt.r; 

· d ka -..:.dı 1k' ' Ank mecburdur. Biri ralı•ıru:ı:iıgwı vakit di~t" 8,10 sanıye e zcuı · ıneı ara - !eti, ve Büyük önderi t:uihin en müt} • :ı :ı ·"" 
rı' daima müteessir olur. Milletler kuv-gücünden Şevkidir. kül devrinde tutacağı yolu, kurtuluş 

Galip muvasalat yerine Atatürk'ün ı yolunu gösterdi: Halk için halk ile.. yığınları gibi biribirine iltisakı olmxy~ 
ilk defa Ankara hU.kO:met konağına gel memleketi istiladan kurtaran Atatürk, yığından ibaret olursa onlan herhanSr 
dikleri saatte geldi. Bu mes'ut tes.:düf memleketi idare için bir parti kurdu ve bir rüzg!r savurur, götürür. Tarih bör 
ko~uculan bekliyen kalabalık tarafından aklına "Cumuriyet Halk Partisi" dedi ve le camiaforı kaydetmiıtir. Türklerin dt 

böyle biı: hale dü§tük!eri b:r zamar.dl. coşkunca alkıtlandr. bütün rejimi bu ifac1~lerin manasına, j,bY 
mefhumuna ve bunların tesirine bırclt • onları bir araya toplıyarak be;er tı:ır 

ltalyanlar· oniki 
Adada tahkimata 
devam e-decekler 

Roma, 27 (Hususi) - Muvakkat 
İngiliz - İtalyan Akdeniz anlaşması 
~akında Romada imza edilecektir. An 
taşmaya göre, iki devlet arasında 
yalnız tonajlarda. değil, aynı zam:::nda 
bahri üslere de ~amil bir istatü tntbik 
olunacaktır. Bugün Akdenizde Ingi. 
Jiz tonajı İtalyan tonajından 120 bin 
ton fazladır. 

Halihazırda yapılmakta olan işle. 
re İngilizler Hayfada, ltalyanlar da 
On iki Adada devam edeceklerdir. 

dafaa konseyi bildiriyor: 
Bugün asiler, çok mühim kuvvet. 

lerle l\tadridin birkaç cephesine bir. 
den çok şiddetli bir taarruza geçmiş. 
lardiı'. 

Bu taarruz, bilhassa üniversıte 
mahallesinde şiddet göstermiştir. Şe. 
birin m<>rkezindeki mahalleler düş. 

kkül. .. .. t nin huzuruna kudretli ve kuvvetli bit 
madı. Bunun şeklini ve teşe · unu a- 1 A ti k b:·•Utl 
yin etti. Bu beynelmilel ilm1 ve umumi camia halinde çık:ır::o~ı _tat r u:ı:• 
tabiriyle demokrasi de ol~3. Il}anasr, beıer t:ırihinin seyrir.i bc!}criyet lehı • 
mefhumu ve tatbiki itibarile yepyeni bir olarak değistir:nişt':-. , 

• · h kl • ·a· · a-ıitf' 
idealin ifadesidir. Bu ide~le göre hal - Eğer tnrihın a ·- :ıl ~·T'.~\ naz 1•e~ 
kın ekseriyetinin intihabım kazanm.:ı!t bara alınır:ı:ı anl:ı.~rlır :ı .. ur• r.::. •et 
memleketi idare için kafi değildir. inti· daima yük::;elecek ve dunyarun c.: 
babı kazanmak memleketi muayyen bir milletlerine misal ve ayni zamanda ~ 

• d • hAd' .. t .. • bit 
k kAf• ı s,crıyetin saa etıne i.1 ım mu~ .. ~ müddet için idare etme a ı ge eme::. 

Bu bir nevi diktatördlük olur, Atatürk heyet olac:ıktır. 
inkılabı her nevi diktatörlüğü rd:idcden Türk tarihipin bu kıyafeti ve b'.ı ~~ 
bir rejimdir. beti kimseye meshul değildir 

Halk her zaman, her yerde kendi· Türklerin idealleri malumdur. :aıı 
sinin Yeki! ettiği mebusbrının ve hii· idealde ne k:skanç, ne de inhisar ıy..J· 
kumctin işlerini murakabe edebilme- Biz bütün milletlerin müstakil rtl~: 
lidir. reffeh, mes'ut ve hür olmalarını istı 

Ata.türkün kurduğu halk~ılık budur. yoruz ve buna çalın·oru.z. ·ıs 
İşte b:z bu yolun yolcusu olr..rak bura- Arkc:ı:laşlar, aizi tekrar Türkiyetıl, 
da. topln.nmrş bulunuyoruz. Memlekc· idare mes'uliyetini üzerine alan Cuı1lıS ıS 
timizdc her sene toplanan ocak ve na- riyet Halk Partisi adına selam.ıa~~ ~ıs 
hiye kongreleri her iki senede bir top- mesainizin bütün memleket ve bı.ıt • 
lan:ı.n kaza ve vilayet kon~e eri At3.· beşeriyet ic.;in mt's'ut neticeler vernı'"' 
türkün iş1retini tn.k'p cd:re~t bütün ni temenni ed~rim.,, 
memleket iP!erini birer, birer müt::ı.ka j 
ve tenkit eder. t ugoslav . Romen 

H .... r vilayetin idare amirleri Partinin 
en büylilt memurları kon~relerin hu- qÖrü~meıeı i 
zurunda bütün ic:;ler hakkında 15.ztm Belgrad, Z1 (A.A.) - Siyasi -~ 
gelen her izahatı verirler . m. bugün B. Stoyadin4>viÇ ile ::. 

Partinin mümessilleri icap eden her man~a başvekili B. Tatare3ko ve 1'' 
mütaleayı beyan ederler ve icap eden manya hariciye nazırı B. Anton~lf 
her zuali sorarlar. Tatm:n edilmiş olan arasında Ilomanya arazisinde l< bil· 

Sekiz saatlik bir <;arpışmadan son. izahat karrır:ı ı;cc:cr. Tatmin edilmemiş Rechizedc vukubulac:ık müJakaW 
ra. mull.-ırebe elan devam etmektedir. olan merkeze gelir ve merkezde dikkat yük bir ehemmiyet atfetmektedir• 

rnan topçusunun mütemadi bir bom. 
bard,manına maruz kalmıştır. Cum. 
huriyetçiler, Sovyetler, asilerin bu 
yeni hamlesine çetin bir mukavemetle 
mukabele etmektedirler. 
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Ulkesi 
Tarihi 

Ha.san 

hakkında 
birkaç not 

Yazan: 

Fehmi Turga.I 

Mazyar üzerine doğru koştu. Adar a.ya 
gelince kendisine okşayıcı mektuplar 
gönderdi. Hiç iltifat görmedi. Yüra
düğü şehrin kıyısına gelerek muhr.sa
raya başladı. Mazyar şehrin ırmağını 
ayrı hendek açtırarak Tolun oğlumm 
askerine doğru akıttı. Hepsi c!e boğu
lacaktı. Pürhiddet Tolun oğlu git.meğe 1 
mecbur oldu. Mevsim kıştı. Dönerken 
Mazyara yazdığı mektupta (dönüşüm 
ancnk bu hududun hürmetini yırtmak 
istemediğimdendir; çUnkü bu suretle 
düşmanın da tamaı artacaktır) dedi. 

Meşhut $UÇiarda 

Gaz tenekeleri 
çalan iki arkadaş 
mahkum edildiler 

Hatay bayra."'·ı dün 
coşgunluk iç· nde çekildi 

Bir Suriye gazetesi İskenderun ve 
Antakyanın daima cenuba tabi ve mül
hak olduğunu söyliyor! Suriycnin ce
nuba tabi olduğu znmanlar Mısırda 

yine Türkler hakimdi. Evet, ölümü 
bile Antakya.da olan Tolun oğlunun 
Mısıra sa.bip olduğu sıralarda. lsken
derunla Antakya, hatta Tarsus cenu
ba tabi idi; ÇünkU o zaman bu yerler 
müslümanlık ve hrlstiy:ı.nlık mücade
lesinin ortasında, sınırda bulunuyor
du. Mü.slilmanhğın Volgaya, Kapçağa 
henüz girmediği zamanlarda, Tarsus 
gemileri Tolon oğlunun deillletne bü
yük bir muhafız kütlesini sahile çıkar
mıştı (1). Birçok zaman La.lva kale
sinde kalan bu bekçilerin hatırasını 

Bulgar dağı halii. muhafaza ediyor. 
Karaman oğullarile olan temasların
dan o zamanki başbuğlarınm Yahşi 

bey adlı olduğunu, hatta bir sav~a 
ölünce yerine Aydın beyin başbuğ ol
duğunu öğreniyorsak da müslüman 
olup olmadıklarını ben henüz kestire
miyorum. İşte bu tarihlerdedir ki Ha
tayın cenup tarafa baktığını görüyo
ruz. Utkin Anadoluda hükfunet Tu
ranla.nşmca bu hal değişiyor. Kadeş 

savaşında bulunan eti birleşik htikfı

metleri arasında (Kodu) ve hatta Ka
deş hükfuneti bulunuyordu. Bazı eser
lerde harfi tarif ile asıl isim olan 
kelime kayna.'?tırılarak Lökotidiye 
geçen isim (Kodu) nun kendisi ol
malıdır. Türk tarih kurumunun mek
tepler için hazırladığı ciltlerin birin
cisinde Kadeş muharebesi sırasında 

bu (Kodu) (İskenderun) ile izah edil
mi~tir. Masperudan alınan şu ibarede 
de (Lökoti) ismi görülUr: 

"Asurya hükümdarı Asur Na.zir 
Hapa!, seferini, bu zengin memleketler 
u...~· :ı..ı ... ~"'. ı...UH:?ı;ı, .nt:l hl;;!Ul~ \.ncı.q:;a-

mJ§) hUkUmdarı Sangar adında birisi 
• Ui. Amırluların Fıratı geçmelerine 
ıncmani olmak istemedi. (Lökoti) muka-
• vemet etti; neticesini gördü. Şehirleri 

ve kasabaları tahrip edildi.., 
Bu harfi tarif yanlışları zaman geç

tikçe artar. (Yirminci asır Larus) un
da Asur Nazir &palın (Hatı) biladı 
denilen §imali Suriycye hücumundan 
bahsedilirken Hn.ti ülkesine (Llıhati) 

denınektedir ki harfi tarifinin yanlış
lıkla esas kelimede kaynaştınlmasm
dan ileri geldiğinde §Üphe yoktur. Na-

. sıl ki ona Masperu (Hati ülkesi) diyor. 
Suriyenin adı Turya olduğu (2) 

~imaldeki Amatlarla, cenuptaki Ha~ 
matların aynı oruktan, aynı amattan 
oldukları bilindiği sıralarda durum bu 
gUnkii gibi idi. Nasıl ki bu amat sö
zünü Orhon abidelerinde de (!1m arna
tmı kanı) diye okuyoruz. 

Tevratta tevarihi sani kısmında. Ha
tay kelimesine aynı ile rast geliriz; 
Tevrat tercümesinde bu satırlar şöyle 
dizilmiştir: 

"Cümle bu vukuattan ve Yuşiyanm 
heykeli hazırln.mnsından sonra Mısır 
meliki Nehu (Nehau) Fırat kurbünde 
vaki Kerkemi§ (Karganu§) üzerine 
muharebe etmek üzere çıkmakla Yuşi
yada.ki onun karşısına çıktı. O ise ona 
elçiler gönderip: 

- Ey Yahudi meliki, senin benim 
ile ne işin var? Ben bugün sana kar§ı 
değil, ancak benimle muharebede olan 
(Hataya) karşı çıkmışım.,, 

Gariptir, Beyrut Amerikan külliyesi 
profesörlerinden Corç Post'un yazdığı 
k!.tabı ~ukaddes kamusunda Kerkemiş 
§oyle ızah ediliyor: 

"Hısn - ı Kilmüş (Güm.iiş kale); 
Suriycnin §ima1ir.ıde meşhur bir Medi
nedir. Mısır kralı Nehu Asur kralı! 
Buhtunnasırı burada m3.ğ10p etmişti. ı 

Tolun oğlunun Antakyada nasıl ve 
neden öldilğünü İbni Esir de 270 hic
ret seneleri vakalarr arasında şöyle 

anlatır: 

(Bu sene içinde Mısırın, S:ıınm ve 
Şam sınırlarının sahibi ola.n-İbni To
lun öldü. ÖlümU şöyle oldu: Tolun oğ
lunun Tarsustaki naibini; Hadim - i 
M'azyar (3), Tarsusa. hücum ederek 
Yal~aladı ve Tolun oğluna karı;ı isyan 
etti. Tolun oğlu askerini toplayarak 

Anln.kyaya geldiğinde manda südü
nü pek çok içmişti. İshale tutuldu. 
Midesi bozuldu. Doktorlar kendisini 
tedavi ettiği sıralarda o gizlice yemek 
yiyordu. Tedavi fayda vermedi. Niha
yet öldü). 

Tolun oğlu bu hududa çok ehemmi
yet verirdi. Kendisi Mısır hükümdarı 
olmazdan önce hudut valisi idi. Sene
de birkaç defa Bizans sınırlarını mr
lardı. Mısırda kaldıktan sonra da hu
dut valiliğine böyle kahraman bir va
linin getirilmesine itina ederdi. Tolun 
oğlunun kabri Mısırda ise de Antak
yanm ayrıca bir ilk mezar yeri olsa 
gerektir. 

Anlvara: 

Hasan Fehmi Turgal 

( 1) Suriye ile !rakın bugilnldl islti
m1 simaların tarihin kendilerine borç
lu bildiği Ata beylerden Nureddin Şe
hidin babası (Zengi) de O[tuz boy"la
rınd.an Bivaları şimali Suriycye ycr
le§tirmişti. Başbuğlı:zn Banık beyin 
namına l.ntgün de Haleptc bir mahalle 
oor~r. Orada BanılcMJe imaretleri 
'bulunuyordu. 

(2) Sııriyenin a31Z adı Turı.J<l idi. 
'?)., _ _., ı..:,., • .U.---.'41• V4"17Mff '1t!l'l{jıtrvwf':J<'f 

lügatında, Mil.cem - ül • billdl:ı1l da tur 
bahsinde anlatıyor. Ilatta çok eski ro
manda geçen Sami scfclerin& bU.e 
Su1?!on değil TuT1J01l diye geçiyormU§. 
Da.ğlı:zrd.a lxıldığı gibi tur iken Sami
lerin dilile sonraları sur ol~us. Turu 
Sina, Turu ~!usa, Tmıt Harıı.n da kal
dığı ~~bi. v Ya.kut der ki bu (Tu'l'ya) 
lsmaılın oglu. lbrahimin torunu Battır
da_? kalmıştır. Batur ml lllkede 1ı;,wı 
mucldet h1ü7cümran olnuuştu. 

Orta zamanda bile mevcudiyeti an
la.1ı7ı:zn Tu~C:>ı §ehri Rarzanın garbın
da, Hatay .ulkcsi dahilinde idi. Buraya 
mensup dlımlcr t)(lrdır. Esl.-i coğrafya
larda mevcıtdiycti cın.tltr. 

( 3) Ha,d' · . . ını: ı Ma..-yar, Mazyarın 
lıadın~ı deme]:tır. Mazyar, Karu.s oğlu
dı~r T:ı bu~.un kardeşi Fazıl fG4 yılman 
Bı~1ıs cJın_c g.cçmi§ olı:zn A11tak.yayı 
denı.zden yırmı gemi ile giderek :xıpt
etmiştir. 

içki şişelerine pul 
Afyon meb'usu Berç Türker'in ha _ 

.. 1 . k 1 y ram gun erı me tup ara birer kuruşluk 
pul yapıştırılması hakkındaki kararı 

baki kalmak üzere damga puluna tabi 
bütün evrak ve posta ile hariç memle • 
ketlere yollanan mektuplarla mil<Jkirat 
şişelerine 20 paralık Kızılay pulu yapış
tırılması hakkındaki kanun teklifi Mec
lis sıhhat encümenince kabul edilme _ 
miştir. Diğer encümenler de sıhhat en _ 
cümeninin bu noktai nazarına iştirak et
mişlerdir. Sıhhat encümeni esbabı mu
cibesinde teklifi esas itib::ınle kabul et
mekle beraber damga pullarının ve 
müskirat fiyatlarının pahalı olmasına 

binaen teklifi re'ddettiğini bildirmiştir. 

Hasıriskclesinde ilyasın motöründen 
gaz tenekeleri çalmak itiyadında olan 
iki hırsız evve1ki ge::e meşhut cürüm 
halinde yakalanmışlar, ve dün nöbet~i 
mahkemede muhakeme edilmişlerdir. 

Hırsızlar; Yaşar ve Mehmet adların
da iki kişidir. İki arkadaş Mehmedin is
kelede duran bir kayığına binerek mo
töre yaklaşmışlar, Mehmet sandalda 
beklemiş. İlyas da motörden gaz tene -
keleri alarak kayıga taşımağa başlamış
tır. 

Bir aralık İlyasın gürültü yapması 
üzerine vaziyet görülmüş ve her ikisi 
de yakalanmıştır. 

Suçluların, hırsızlık yapmadıklarını 

iddia etmelerine rağmen dinlenen şahit
lerin ifadelerinden suÇ sabit görülmüş 
ve her ikisi de ikişer ay onar gün hap -
se mahkum edilmiştir. 

Gümrüklerde 
Bazı servisler yeni bina

da çalışacaklar 
Gümrüklerin Çinili Rıhtım hanına 

nakline clevam edilmektedir. İcra ve 
aytarlama servisleri bugünden itibaren 
handa çalışmaya başlıyacaklardır. Baş 

direktörlülc bürosu da hafta içinde Çi· 
nili hana taşınmış olacaktır. Y alnrz ma
nifesto servisinin nnkii bir iki gün da -
ha gecikecektir. 

Kanunusaniden itibaren muhasebe 
teşkilatı lağvedilecek, dört muhasebeci
den üçü başka vazifelere tayin ddilecek, 
gümrük teşkilatı bir muhasebeci ile ida
re olunacaktır. 

Yeni vaziyette dört müdür muavin
liği kalacak, §Ubo m du lükleri kaldı -
rı1aeaktır. Diğer taraftan nakil dolayı
sile tasarruf edilen memurların hiçbiri 
açıkta bırakılmıyacaktır. 

1 Polis Haberleri 1 

Sarhoşluk yüzünde11 
Tarlabaşında oturan berber Andon

la arkadaşı Yorgi Amavutköyü gazino
sunda sarhoş olarak halkı rahatsız et -
meğe başladı.klarından yakalanarak müd 
deiumumiliğe verilmişlerdir. 

BIÇAKLA YARALAMIŞ - Kü -
çükpazarcla Leblebici sokağında oturan 
Emine polise müracaatla kocası Meh -
met tarafından bıçakla yaralandığını 

iddia etmi~ Mehmet yakalanarak müd
deiumumiliğe verilmiştir. 

'BİR DELtN!N MARtFET! - A -
yın yirmi üçünde Bakırköy akıl hasta -
nesinden taburcu edilen Bayram oğlu 
Mustafa 1stil:Ial caddesinden geçerken 
cebine koyduğu bir taşla Sık sineması -
nın 50 lira kıymetinl:lcki ~anımı kırmış, 
kaçarken yakalanarak müddeiumumiliğe 
teslim edilmiştir. 

BALDIRINDAN YARALANDI -
Lfilelid1! Yeşiltulumba sokağında otu -
ran Çemberlitaşta çalıştığı kunduracı l 
dükkanında bıçakla baldırından yaralan 
mıştır. 

TAVLA İLE KUMAR - Galata 
rıhtım caddesinde 15 numaralı Gemlik, 
k?h~esi.~de tavla ile kumar oynandığı 1 
görulmuş, Mehmet ve Paskal cürmü ı 
meşhut halinde yakalanarak mi.Hdeiu .1 
mumiliğe verilmişlerdir. 1 

Şehrimizdeki Hatay erkinlik cemi -
yeti dün Eminönündeki merkezinde y~ 
ni Hatay bayrağının çekilme merasimi -
ni §UUrlu bir co~kunluk içinde yapmış
lardır. 

Merasime, şehrimizde bulunan bü -
tün Hatnylılar, üniversite ve diğer mek 
teplerde okuyan İskenderun ve Antak -
yalılar da gelmişlerdi. Salon baştnnbaşa 
dolmuş, merasimde bulunmağa gelen -
lerin birçoğu ancak meıl:iivenlerdcn söy 
!evleri dinlemişlerdir. 

Merasime ta:n saat iki de• başlandı 
Balkonda hazırlanmış olan iki direğe 

Türk ve Hatay bayrakları çekildi. 1:1: 
önce Salim Ahmet Türk bayrağını, is -
tiklal m-:ırşı söylenirken direğe çekti. 
Bundan sonra da Baha, Cumuriyet mar
şı bestesi ile söylenen ve Maltepe lise -
si felsefe öğretmeni Ahmet Faik Türk
men tarafından yazılmış olan Hatay 
marşı söylendiği srrada Hatay bayrağı -
ru direğe çekti. 

füıyrak çekme merasiminden sonra 
Hatay cemiyeti başkanı Bay ihsan kür
süye gelerek şu söylevi verdi: 

- btiklal marşından aonra koca bir 
devleti ta21hlıüt senedi ile hususi bir ida
reye tabi tutubn.'.ısı lazmıgclen Antakya 
ve tı:kendenın havalisi, taahhütlere ta • 1 
mıımen aykırı bir idare altına konulmuş, 
kurtuluş gününü bcklemolrte bulunmu§
ken baçka bir milletin istilillıl pazarlığı
na kurb:m verilmek istenilmiştir. 

Fakat dün ve bugün de da.inu Türlı 
olan Hatay ülkesi, yılmaz amıi ile ya
kın zamanda hürriyetine kavupcaktrr. 
O güne kadar Hntay erkinlik cemiyeti 
ismi altında ulu Türkiyenin bu güzel 
şehrinde toplanıyor ve Halay bayre.ğt
m çckiyonız. Bu bayrak yakm hürriye· 
timizin timsalidir. Bu hürriyete her ne 
pahasma oluraa olsun crgeç kavuşaea • 
ğız. 

Türke her varlığı veren Atatürk ae. 
nin emrin, aenin gölgen bütün Türklere 
kuvvettir. İm.'.lllı senden, enerjiyi se:ı -
den alan Hataylılar seni minnet ve ıük· 
ranla anarlar.,, 

Başkanl:fon sonra sırasile Baha, Şe -
kip, Fevzi birer söylev vermişlerdir. 

Söylevlerden sonra Edip Türkmen Türk 
bayrağı hakkında bir §Ür ol:u.-nuştur. 

Dünkü toplantıda Bay Ahmet Faik 
Türkmen Hatay meselesinde ileri sürii.1-
mek istenen şülik ve 1JÜnnilik hakkında 
da çok dikkate değer bir söylev ver -
miş, merasimde hazır bulunanlara, şi

ilik ve sünnilik mezheplerini terkedc • 
rek Kamalizm mezhebini kabul etmele
rini teklif etmiştir. Teklif yapılır ya -
pılır.az:, hazır bulunan şii ve sünniler, 
hepbir ağızdan, alk:şlar arasında şöy -
le bağırmışlardır: 

- Biz Kıamalizmi kabul ettik ve !da -
ima Kilmfilist kalacağız ... 

Bay Ahmet Faik Türkmenin söyle -
vini aynen veriyoruz: 

FAiK TORK.MENIN SÖZLERi 
Sayın yurttaşlar: 

Altın saçlı Türk Atasının çelik ira -
desinden hrz, yüce dehasınd1n ilham a
lan biz H::ıtaylılar, kormadan y.lm:ıd:ın 
ve şaşırmadan büyük davamızın peşin
den koşuyoruz. Ve işte bugün de yü -
ce davamızın sembolünü §anlı ve kanlı 
bayrağımızı açıyoruz. Bu bayrağın k"l
bindeki k rınızılıi:, çiğnenen h:ıyniyet -
lerinin gaspcdile=ı hal:bnnm istirdad:
ru i:;t'ycn Hataylıl rın b.lbir.den almn 
kandır. 

Arl:adaşlar: 

Büyük davamızın saffet ve samimi -

~!!~ı~ı~ku~ıı~ı.~~; b~::~u:k~leri içinde mi ge iyor? 
zıyor: ya llJ ~abcr malı.allinc yapılaıı müroca:ıtlarm heııi.Lz b'T 

"EpC1J bir ntiüldet tiicoardan ka:p:ılı olarak aldığı- tıetıc.cı verme~i!ii görillme1:ted:r. Herhalde oo::fyct:n 
m• ı7:: 00, ya.:: pcyn~r ve i6TC1Jağların yı1:anmam~.s nnN t .... ,,_ S:.hhat nol:.taı mızartndan r.ıüh:r.ı b:r tchlilw ten:::z ctti-
1 7 ·"' - ~ ;J..,.. "'"'' gı muhal:J.."aktır. -
~~~~ • :.01Kt.ı•yu anlaşılıyor. V a:f.yeti tücoar1ara 1ıil-d.rcı gı.nı.:: zaman l:endilcrine bu ~el.ilde, U::ıın Mprü . Alakalı malaımların deri c.Z i.•u.ı 't:"':.:1;et e'rc'eri 11c 

ve Edmıe nıaııdıralarından geldiğini söyled.i'ler. Ewııı1•- laJıall;;ı,ı .bumd§ckilde zararlı gıea nı'9.dee:er~cıı 1.."tırtarrr..a.-
• rı azı ır., 

itti 

Hatay "l>ayrağı cemiyet binasına çekildi 

yetini mug:ılatalarla körletmek istiyor • 
lar. Eskimiş ve yosunlannuş şii ve sünnr 
ihtilaflarının çürük esasl::ırına istinat e
derek §İileri Arap diye iHln ediyorlar~ 

Türk H.atayın istiklal davası mezhep ih
tilafları ve din dedikodularile tavs.a.tı • 
lamaz. Büyük inkılapçırun uğurlu el • 
]erile dini devreden medeni ldevreye gir
miş olan Türl: heyeti içtimaiyesi için 
artık şii ve sünni mezhebi mevzuubab • 
solamnz. Bugün bizim için mevzuubah
solabilecek tek bir mezhep vardır: O 
da Kamalizm mezhebidir. Sünni halifesi 
olan Osmanlı pııdişahlannın tı:.zyiki nl
tında asırlarca üvey evlat ~u:ırr.elcsi 

görmüş ve bu sebepten arapça konu~ • 
mağa mecbur k:ılnuş olan H.3tay şiile -
ri hiç şüphesiz öz ve temiz Türk knrdeJ 
lerimizdir. Çünkü Türklük Hemek aün
nilik demek değildir ve olamaz:. 

işte arlradaşlar: 

Bugün cihan efkan umumiyesine kar 
şı açtığımız bu Hatay bayrağının b::ı .. ka 
b

. ~ 
ır manası da layik Türk bayrağı olma-

sıdır. Yani şii ve sünni t:ırumıyan Türk 
b:ıyrağı olmasıdır. İşte bu sebepten bu 
bayr<\fı §ii ve sünni Hctay Tü:klcri el
ele vererek açıyoruz ve hep birlikte yo
sunlanmış mezhep ihtil~nannı bıraka • 
rak Kamfılizm mezhebini kabul ediyo
ruz. Es::ıı:en bugünün içtimaiyat ilmi 
mllliyetin kökünü, dinlerde ve mezhep
lerde değil an'anevi ve müşterek tema
yüllerde b:.ılmuyor mu? 

İşte asrlardanberi bir mezhep ihtila
fı yüzünden krıynaşanuyan Hntay §İile
ri bugün niçin mezhep düş...-nanlığını u
nutarnk sünnilerlc birlik oldular bili • 
yor musunuz? Çünkü o:ılardzı.ki istil:lal 
tc:n:ıyü!U din temayülilr:llen d:ıha l:uv • 
vetlidir. Türkün ezeli tcm:ıyülü olan is
til:lSl l:o:ı1: nız bugün nasıl parlak bir te
cellisini cbha göstermiştir. İ§te •mrh'!' -
cfanberi biribirile :ınlaşn:::ıryan Hataylı 

~ii ve sünni Türkler ictik11H mevzuu • 
bahsolunea derlrnl biribirlerile birle~ -
tiler. İstikıat temayülü din ve mezhep 
kuvvetinden daha nğt: b~str. 

II ülls:ı arkadnşfar: 

I~ızrl yıldızlı ve §;:ınlı c.<:ncağın o't n
da elele veren ve çiilik, ciir.I'ilil: ta"1ı -
mry:ın b:.& yel:pnre Hnt:ıy Türl;:cri ü
yük Hn'tay ist:l:lal dav:ı.sırun pc~:.r.~cn 
ko:a ~a~ız. At:ıti.!.l:'ün b~yi!E. deha,, n -
IJ"n ald ğımız il~.~:nla yüri:ı:ü~ .iz 
için elb:ttc ve elbette büytl: lıed .. fi -
ınize vasıl olacn~ız. 

Söylevlerden tonra İhcan. Baha, 
F:ıik Türkmc=ı, Şekip ve ı.:u:l:ıclen mü
rd:kcp bir heyet h:ı::ırl:ınmış c!an bü -
yil'~ bir çe!er~i Tal:s:mdel:i Cu::n· · et 
fıbıdesine götürerek mera!liI!'Je 1: • .. ,. 
lar \•e dünkü toplantıya bu suretle ı.i-. 
h:ıyet vcrilmistir. 

!sv c; elçisi dönüyor 
Yunanistan hükQmeti ile bir tic"ret 

mü.ı:ııl:cre inde bulun::ınl: üzere bir haf 
t:ı evvel At:naya gitm:ş ol:ın icvc in 
Ankara elçisi B. Vinter bir füi güne ka· 
dar şehrimize dönecektir. 
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Sa ne.ak muhtariqetınin efsanesi 

Hataya giden müşahitler 
Suriye . . 

sını 

kanunuesasisınin 1921 muahede
bozan, mahıyetını görmelidir 

aris müzakereleri akamete uğ.} 
radığı için lc;kenderun me~lesi 
ikincikanunun 18 inde Cenene. 

de tetkik edilecektir. Arada geçen 
müddet zarfmdn alakadarlar hazırlık. 
larda bulunacaktır. Tabii olarak 
bugünlerde Cenevreden Milletler Ce. 
miyeti namına lskenderun sancağına 
gidecek olan müşahitler heyeti de bir 
rapor verecektir. Mü:;;ahitler heyeti 
arasına bir de Türk azasının alınma. 
sr için yaptığımız teklif kabul edil~e. 
diği için bu heyetin ne dereceye ka. 
dar hakikati görebileceği belli değil. 
dir. Bununla beraber mü!'ahitleri ;; 

Sancak Yaziyeti hakkında aydınlat. 

mağa çalışmak gene vazifemizdir. 
İşte bu maksatla bugünkü (Mü ta. 

kil İskenderun sancağı) nın idaresine 
esas olan (kanunuesasi) yi göstcrece. 
ğiz. Bu kanunuesasinin mahiyeti ile 
Müstakil fskenderun sancağı mcfhu. 
mu arasında bir mün~c.;ebct bttlunup 
bulunmadığını izaha çalışacağı?.. 

Fransızlar, İskenderun sancağının 
idaresine 1921 tarihli Franklen Iluy. 
yon muahedesi ile el koydular. Fakat 
dört beş sene kadar bu Sancağın ida. 
resi hakkmda ~~lı bir tedbir alma. 
dılar. 1926 senesinde (İskenderun 
hükQrneti) namile Ye S.ı.ncağm şimdi. 
ki hudutları dahilinde ( füstakil bir 
hükumet) ilan ettiler. l.skenderunda 
bir {l\lebusan meclisi) topladılar, Ilu 
meclis vasıtasile bir kanunuesasi yap. 
tıtnr. O ''akit bir de hüktlmet reisi 
arandı. Halkın arzusu üzerine hüku. 
met reisi olarak Osmanlı imparator. 
Juğu denindeki Halep mebusu Türk. 
men zade Ahmet bey intihap olundu. 
Bundan haşktt Ji'ranklen Iluyyon an. 
laşması mucibince fskendcrun hüku. 
mcti i~in IJir de bayrak şekli müna. 
kaşa edilmi:.ti. Fransızlar hallın: 

"Ne Ş~·l:ilde bir bayrak arzu edersi. 
niz?,, diye sormuşlardı. 

işte 1926 :;ene inde yapılan bütün 
bu i ler Franklen Iluyyon muahede. 
sinde (Hususi idare) kelimclcrile ta. 
rif edil~n (:Muhtariyet idaresi) şekli. 
nin tatbiki idi. Türkmen zndc Ahmet 
beyin ri~n"'cti altında İskcndcrunda 
kurulacnk olnn htikfımet teşkilfltı 

Fransızların yüksek nezareti altında 
müstakil bil' kunct olarak 8ancağı 

iclare edecekti. 

Fakat çok garip bir tarihi hadise. 
dir ld bu suretle lskenderun sanca. 
ğında esası kurulan hükumet nihayet 
krrk :-;ekiz saat devanı . edebildi. Ne. 
reden estiği belli olm1yan bir fıı1ına 
bu hükumeti dnirdi, yok etti, nasıl 

yapıldığı ve nn.sıl yıkıldığı dn belli 
olmadr. Kırk sekiz saat sonra gene 
aynı mebusların kararı ile (l:;kende. 
run hükfimeti) adı (l\lüst.akil İsken. 
derun sancafı) adına çenildi. Daha 
sonra 192 sene inde kanunucsast di. 
ye 1skenderuna rnahsn~ ve Suriye ka. 
nunuesa isine mülhak olmak üzere 
bir statü yapıldı. O zaman Suriye 
mcbusan mecli. i toplnnmıştı. Hatta 
Suriye meclio;inde gürültüler oldu. 
Suriyeliler bu İskenderun statüsünü 
miilhak olarak kabul etmek istemiyor. 
lardı. "Kendi kanunuesasimiz dahi. 
linde olarak Jskenderunun statüsünü 
geçiririz.,, diyorlardı. Işte 1930 şene. 

sinde ilan edilen statii organik (kanu. 
nuesast) bu surdle hazırlanmış, böy. 
le garip safhalar geçirmi!3 olan ka. 
nundur. 

Şu halde Jsl.enderun sanca~ına 
~Iillctler Cemiyeti namına giden mü. 

. ················································ 
Para'ilZ mutJqe.ne 

kuponu 
Hususi doktorumuz Pazartesi 

:ilnlerf saat on beş buçuktan yirmiye. 
,lmdnr gnzctemlz idarehanesinde eu: 
:mnrtcsi gtlnleıi de saat 14 ten 19 ai 
httı.dıı.r I.Alell Tayynre apartımnnlıırı~ 
: ıkincl daire üc; numı.ı.nıd:ı dıı.imn oku: 
f yucu·nrmıızı yedi kupon mukabfllndei 
:ı.nbııl eder. : ................................................. ; 

şahitler he; etinin ilk mzifesi bu te. 
mel kanunun bir kere geçirdiği saf. 
halan tetkık etmek olmalıdır. Lira 
hükumetin Fransaya Yerdiği son no. 
talardan birinde çok sarih olarak gös. 
terilmi~tir ki, bu statü organik deni. 
len ~ey Türkiye ile 1''ransa arasında 
1921 senesinde akdedilip Lozan mua. 
hed~ile teyit olunmuş bulunan ah.k:i. 
mı ihifıl eder mahiyettedir. 1926 se. 
nesinde kabul ve ilan edilmi~ olan ve 
hatta riyasetine Türkmen zade Ah. 
ınet bey gibi şahsı maruf bir zat inti. 
hap edilmiş bulunan (İskenderun hü. 
kıimeti) neden dolayı (Müstakil Is. 
!~enderun sancağı) na çenilmi5tir? 
Franklen Buyyon muahede.sile kabul 
edilip sonradan Lozan muahedesile 
k~ it edilmiş olan anlaşma mucibince 
Iskeıı derun için gene 1926 senesinde 
hususi bir ha; rak yapılmasına teşeb. 
biis edildiği halde neden dolayı son. 
rndan rnz geçilmiştir? Herhalde bu 
karanlık noktalar mü:;;ahitler heyetin. 
ce tesbit olunmalıdır. 

Fakat işin bu safhasından başka 
bir de Sancak kanunuesasisinin mahi. 
yetine ve tatbikatına bakmak lazım. 
dır. Zira bu kanunuesasi vaziyeti an. 
]aşıldıktan sonra IıJ<.enderun sa.uca. 
ğının başına (miLqtakil) kelimesinin 
ne maksat ile ilave edildiğine sa ·ma. 
mak mümkün değildir. • 

Şimdi, bu bahsi aydınlatmak için 
lıirnz malıimat verelim: 

1 - İdari muhtariyet: statü org:ı. 
nik mucibince Sancak müstakildir. 
J\lutasarnfa, diğer mutasarrıflardan 
fazl:ı kanunları tatbik salahiyeti ve. 
rilmiştir. Bundan başka. kendisinde 
üçüncü, dördüncü derecec.ieki memur. 
lan tayin hakkı da ''ardır. Bu me. 
rnurların tayin ve azline Suriye dahi. 
liye veziri karışmaz. Fakat buna mu. 
kabil mutnsarxıfın ütün icraatı 
Fransız delegesinin vizesine tabidir. 
Aynı zamanda mutasarrıfın tayini hu. 
susanda da kurnazlık vardır. Muta. 
sarrıf, Suriye Cumhurreisinin ten:-.ibi 
ve Fransız Ho . Komiserinin tnsdiki 
ile tayin edilir ki bu suretle doğrudan 
doğruya Sari.renin bir ajanı olur. Su. 
riye cumhurreisi ile Fransız Ho • Ko. 
miseri tarafından tayin ve tasdik edi. 
Jen ve bütün icraatı Sancaktaki Fran. 
sız delegesinin \'izesinden geçmeğe 

mahkum bulunan bir mutasarrıfın 
harekatında istiklalden, bu ~il. 

deki Sancağın idaresinde muhtariyet. 
ten buhsetmek güliinç değil midir? 

Sancak zahiren müstakildir. Fa. 
f,at burada kanun tanzim edecek hiç 
uir makam yoktur. lskenclerunda tat. 
bik edilen bütün kanunlar Şam mec. 
lisi tarafından yapılır. Bu kanunlar 
yapılırken lskenderun sancağının ör. 
fi ve içtimai şartlan asla göz önüne 
alınmaz. Fazla olarak Fransızlara 

kanunlara kar~ı itiraz hakkı ,·erilmiş. 
tir. İskenderun sancağından Şnm 
meclisine mebus gösteriliyor, bu 
mebuslar kanun yapılmasına iştirak 

ediyorlar. Bundan dolayı Şamda ya. 
pılan kanunlar fskenderunun i~tiraki 
ile yapılmıştır, diyorlar. Şam meclisi 
yetmiş mebustan mürekkeptir. Bu a. 
rada lskenderunun yalnız altı mebrusu 
\'ardır. Bunların beşi müslüman, bi. 
ri Ermenidir. Mebusların Türk olma. 
sr matlup derildir. Daima Türk ol. 
mıyan müslümanlardan mebuc; secil. 
mesine çalı ·ılır. Yetmiş azalı hir 
meclis icindc beş altı kişinin nasıl hir 
kıymeti olur ki Sancaı!a nit kararlara 
Tiirkler de iştirak ediyorlar, denile. 
hil~in? Ifanunl:ır Şam mecli~inde ya. 
pıldığma göre, bari talimatlar \"C ni. 
1.amnameler için Sancağa bir salahi. 
yet verilmiş midir? Ne gezer! O ka. 
dar ki hükumetin tatil günkrini ve 
saatlerini bile Şamdan gelen talimat. 
lar ta~ in eder. lşte iMıri mt:htnriyct 
hudur. 

2 - 'Mali muht.nriyet: Güya ka. 
nun mucibince, Sancağın nıridntı ge. 
ne Sancağa sarfolunacaktır. Hunları 

tetkik için de on iki kişilik müntahap 
\'e mansup bir liva idare meclisi \'ar. 
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cek olan mahkQmlann ayrılma.sına bll§lanmı§ ~ 
tır. ~ 
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Hakkı SUha Gezgin "ıınnıii 

tl§ları devam etmelttcdir. Bir scnellk fidan Yüksek dağların kıyrlarmda deniz· j 
!ar 7,~-10 lki scncııkıer 1~20 kUruşa veni ler derin olur Dün ad k ı te 
mektedir. · Y a çu ura pe 

- "Aşk kralı,, na. bakın! 
- Yaradan bağışlasın! 

• Yunan hükQmetl zabıtası Dedeağaçt.a 

yapılan eroin ka.çakt;ılığı tahklluıtında gay 
reti görülen iki Türk polisine 30,000 <lrahmi 
mük4!at ı;öndermi5tir. 

• Yeni posta te§kllA.t kanunu lAyihaaı ile 1 

yanyanadır; her inişin bir yokuşu var 
diyenler aldanmadılar. Ağlamakla 

gülmeği ~ardeş saymak da, galiba bu 
yaratılış kanununun iç dünyasındaki 
ferman okutuşunu anlatır. Yüksek-

ikl bine yakın posta ve telgraf müvezzii Ue liklerle derinlikler gibi, anlaşılan gü
hat ça\-U§larının maaşlarına zam yapılacak wlliklerle çirkinlikler de denk. 
tır. Bazı yüzler görürüz, her çizgisinde 

• İstanbul plA.nı hakkında alMca ve vekCı. 
leUere izahat vermek tizere Ankaraya giden ba.~ka bir hazine saklar. Ka.c;ıların sa-
§ehlr müteha.sııısı Proat dönmüştUr. rı, kumral, siyah kemerleri altında bir 

• Yeni tramvay arabalarının kapıları yııl 

nız bir tarafta bulunmaktadır. Hunlnrm her 
iki tarafında da kapı yapılmo.sı için bir ta 
savvur vardır. 

• Belediye Jktısnt mildUrlüğli oelırimize 

gelecek seyyahların kolaylıltla §ehre çıkm:ı 

lannı ve şehri gezmelerini temin için bir ra 
por hazrrlnmıştır. Rapor muvafık görüldü 
ğU takdlrde §Chlr mecllslne sevkoluna.caktır. 

• Türk hava kurumu tıubatta Anlmrndı.ı. 

bir pilot mektebi açacaktır. 
• Yeni senenin bitmesine bir iki gUn luıl 

dığı için bUtUn daireler bir sene mUddetıe 
yaptıkları ve gelecek seneye devretmek mec 
buriyetlnde kalacakları dosyaların listesini 
çıkarmakla meşguldllrler. 

Bu llsteler sebeplerini gösteren birer rapor 
la Ba§veka.Jete gönderilecektir. 

• Buğday koruma vergisi kanununun tat 
biki hUkümlerinden olmak Uzere yenJden un 
değirmen ve fabrlknst açmak için vilAyetıe 

r!n salrüliyctlert tahdıt edilm!şUr. 
• Tahran bUyük elçisi merhum Recebin 

Kızılay cemiyetine vakCettit:'f 100 bin liranın 
faizi lle Kızılay bu sene Rumeli ve /\nadolu 
kavağı ilk mekteplerlndelıi çoculıl:ırdan 91 
talebeye elbise, ayakkabı, çornp, knskct ve 
bere dağıtmıştır. 

çift göze bütün bir dünyanın değeri 
sığabilir. 

Öyle boyunlar vardır, ki en büyük 
dahiler, bu örnekleri mermere, mu
şamba.ya geçiremezler. Fakat insan 
cirkinliğinin de sınırı yoktur. Kimi 
iğrendirir, kimi acındırır; kimi de he
men hemen korku ''erir. 

Bizim a.§k kralı da. işte bu sonun· 
culardandır. Ka.vun kafasını, ta kaşları 
na kadar inen çalı gibi sert ve donuk 
kıllar örter. Ben, onun b~5mı gördük
ten sonr~dır, ki saçları, canlı ve ölü 
diye ikiye ayırdım. Birbirinden uzak, 
adeta şakaklarına saplanmış s~nılan 

gözleri, iki kirli çukunı andırır Burnu 
gergedandan iğrenç, ağzı bir su aygı
rından korkunçtur. 

İnce boynu üstünde kafasını bir 
tabla gibi taşır. Sanırsınız, ki adımla
rını atarken, başını düsürmemeğe ~a
lışıyor. Diıılek gülüşünde, goril sırıt

masile sırtlan dudaksızlığı birleşmiı;;
tir. 

İnadına kadınları pek rever. G~nc;: 
kızlara bayılır. Gönlii bütün güzelleri 
birden sevecek kadar engin bir a.5kla 
uğuldar. Dar giyimli tazelerin peşle

rine takılır. ipek çoraplar k'nde titri
yen gergin baldırlarına. dalgalanan 
göğüslerine gözleri alevlenerek bakar. 
Fırlak gırtlağ1, pistonl~ır. yutkun
maktan bademcikleri ~işerdi. 

muayyen zamanlarda toplanır. llüku. Bir gece, g~ vakit evine dönerken, 
metin yaptığı bütçe layihasını tetkik milşterisiz kalmış aç bir di§'i, ona gü
eder. Fakat Meclis Suriye kanunla. lümsedi. Bu zavallı kadın, onun haya
nna tabi olmah uıc:cnurıy~unae uu. lirıde.lti alt.ıil, ı:;ıtvJın'l hotrnM hi .. ı-,.nn. 
Iunduğundan Jayihanın hiç bir 1'll.s1ı. ses oluvermişti. Ertesi gün. kendisini 

Direkler arasında Zengibar im.parato

dır. Hu meclis, Sancak hiitçesini tet. 
kik \'e kabul etmek salahiy~tini haiz. 
dir. Güya kabul ettiği bütçe layiha. 
sı yalnız Suriye Cumhurrei. i tarafın. 
dan kanun mahiyetinde ilan olunur. 
Bu salfıhiyet bir nevi tc~rii iktidar 
g.ibi hoşa gider. Fakat işin hakikati 
hiç de böyle değildir. Zira meclis 

nr, hiç bir maddesini değişti~meksi. 
zin olduğu gibi kabul Ye hı.~dik etmek ııı gibi gerine gerine dol~ır, gördü-

. ler. 
zarmetınde kalır. Yalnız mahalli yol. 
lara ~nrfedilccek tahsisat ile memur ÇQk geçmeden iş duyuldu. Semtin 

antikaları onun sevgilisini buldular. 
harcirah gibi şeyler üzerinde aullt. Söylettiler, öf;'Tendiler. Ve ağızdan 
mak ,.e çoğaltmak noktasından rey ağıza, bir aı:ık kralı sözüdür. gitti. Ar-
-verehilir. Umumi kanunların tayin tık :ı.dı unutulmuştu. Soka~m b:ısm-
ettiği miktar 'e şekillerde varidatı. dan bastonunu kürek c;:-ekcr gibi ırga
ma_o;;arifatı, memurin knclro:,,unu ol. 

Lafları zincirlenirdi. Fakat "aşk 

kralı,, bütün bu küçüklüklerden pek 
yüksekte uçtuğu için yüksünmezdi. 
Duysa bile, "Apollon,, un altına araba
sile bulutlar arasından' inişini hatırla
tan bir gurur içinde geçip giderdi. 

Gönlünde yaman bir büyücü türe
mi.şti. Her geyin rengini değiştirir, 

manasını bozardı. Aynalara da sindiği 
için, dünyada artık hiçbir acı gerçek 
kalmamıştı. 

Aşk kralı, bunların öniinde uzun 
uzun kalıyor ve hcrb'rinin güz.elliğine 
biat ettiğini görüp kabarıyordu. Ge
celeri rüyasında sıra ile ya Hind pa
dişahının, ya Mısrr Azizinin. yahut da 
Çin Fagf urunun kızile evlenirdi. Nikah 
defterleri. "Okyanos,. dan daha kalın 
citler halinde sıralanıyordu. 

T:ı.rihlerde Hazreti Süleymanın bin 
karısı olduğunu okurken gülümser, 
gönlünde bir ac.:ma duygusu ~ızlardı. 
İncili dudaklarını savurarak geçen bin 
gelin, onun hayal\ndeki gelinler mah
E"erinin yanında ne kadar JESlZ, yal
dızsız ve parıltısız kalıyordu! .. 

Yağmurlu gecelerde damı akar, rüz
gar, duvarlardaki haritaları dalgalan
dınrdı. Fakat o, bu ri.iz3fı.rları1 oda.sına 
giremiyen kızların ahı sı,var, (örüm
cek aviz~Ji tavanda 1,;:pıl<laya.n damla
ları aşltmda.:ı nğlayan meleklerin göz 
yaşlan sanırdı. 

Bir gün pe.nc\!resinin toz!u camları 
üstünde. vrzıldaya vızıldnya sevişen 

sin<>kleri seyrcd.•rkcn. b3.{irnda büyük 
bir buluş <loğclu. Keneli kendine: 

- Bu ev. hele bu oda eledi; tam ma
na.silo bir n.!}k yuvası. Versay, h:ıvuz
ları, Kremlin, sütunları; I~olize ayna· 
larile meşhurdur. 

Aşk kralının yattığı yere de şata
f atlı bir ad gerek. Bir ad .. Evet, evet 
şanlı şöhretli bir isim .. 

Kral, şimdi de filozof olmuştu. U
zun ve uçları simsivah hilallerle ka.plı 
tırnaıuauıu ıtaıasma ua.ı.ıuyuıt a.~ı-

ya kaşıya bu çalılıktan bir güneş t;ı~ 

kannağa uğraşıyordu. 

Nihayet alnını altında ezip buru§· 
turan düşünce ıığırlığı kalktı. K~la
nnm arası genişledi. Ağzı yayıldı, 
gözlerinin etrafı kırışarak sırıttı. Ve 
Don Kişottan dnha gülünç bir inanış 
kahramanlığ'le: 

- Buldum .. Buldum, diye bağırdı; 
ı\murpalas ! !ayarak sökün ett'mi. büWn yilz'c:-

duğu gibi lrnbule mecburdur. Lakin gülümser, gözlerde zehirli alaylar pnr f'.'ı .. D!'.lğrusu ya, aşk krnhna ela. &nca.k 
büt~enin :dizde altmış besi. yetmişi lar ve: böyic bir raray yarar:rdı!. 
memurin maaşatına gider. Bu yüzden _ Geliyor, geliyor! Be:il!ta5 1936 
mcml~etin inkipfına )~rayacak hir ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

BELEDIYE..51 hirşey yapılamaz. 

Hulasa İskenderun meselesine verilen 
bütçe tetkik sah"thiyeti sac!ecc göste. 
rişten ibarettir. Bundan başka mec. 
!isin bir de imtiyaz vermek n istik. I 
raz akdetmek salfthiyeti vardır. J<'a •• 
kat bu iki salUhiyeti kullanırken mcc. 
Iis asla esbabı mucibe zikretmez. 
Çünkü istikraz Fransız sermayelerin. 
den ;apıhr, imtiyaz sadece Fransız. 
!ara Yerilir. 

Sancak ,·aridatından yüzde beşi 

Ticaret Odası 
bütçesi 

Ticaret od<!Stnın yeni yıl bütçesi ve 
kadro durumu idare heyetine bugün 
verilecek ve heyet tetkik ettikten son
ra meclise nrzolunacaktır. 

Yeni bütçe ve kadroda memurlar a
rasındaki nakiller, oda!-Jaki değişmele

rin en miihimlerinden birini teşkil et
mektedir. Bundan başka oda memurla· 
rına zam1ar da yapılmıştır. 

8uriye hükumetine gider. Bu da jan. ~--------------
darma, temyiz mahk<>mesi, devlet 
şurası, mebusan mecli~i. po~.a ,.e 
telgraf idaresi gilıi müştcre-k müessc. 
scler içindir. 

3 - Harsi muhtariyet: Franklen 

1 
Ilu:'Yon muahede. inin ltarsi muhtari. 
yete nit olan kısımları da a.c:;la tatbik 
edilmez. Muahede mucibince Sancak. 
ta ı e~mi dil Türkçe olacaktır. Mcl\. 
teplerde dersler Türk dili ile okuttu. 
rul:ıcaktır. Fakn t Ant.-ıkya lisesi ile 

Pasıı.rt.esl SALI 

Takvim 2a r. Ka. n ı. Ka. 
=======114 Şevval ı 5 Şevval 

G llD <Jogt 1§ !.: l c;:; 1 2." 
311D batışı 16,48 1 f\49 
=:la ba.tı nam&&. 61) l 600 
:ıgıe oamıw :2 {'ı 12 16 
lklnd! caınaz.. l 4-,:l6 1 J..:l6 
~kfam namı..r; l6,48 : tı 49 
V a t.aı na tllA.1:. l82b 18 9.7 
lınaall 5 .~7 :; .i8 

Yıııo geçe.u gunıcn .~02 .-5 i 
Yılın kalan gunı~r ,ı •> 

:,<.'ralıer ılk mekteplere varıncaya ka. ~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!~~ 
dar bi!tiin hnrs müesseselerinde tcd. 
ri~:ı t rnsıtası o1n ra.k Türkçe yerine 
Arapça konulmakta olduğ·u gibi mah. 
l,cmelerdc de mnhal\emeler Arap~a 

olarak cereyan eder, i şin en acıklı 
tarafı da Türkçcdl'n başl•a bir dil bil. 
miye:ı zavallı Hatay Türlilcrinin ec. 
nebi zulümlerinden yapacakları şildi. 
yeti Arap;a olarak yazmnğu mecbur 
edilmeleridir. Mnhkemelerde aleyhi. 
ne verilen h~ıksız hültümlere razı ol. 
mararak temyiz etmek i tiyen zavallı 
Türkler gene istidalarını \'e tem) iı 
layiha1armı Arapça olarak yazmağn 1 

ve ~amd:ı buiunan temyiz mahkeme. 
sine gönderme. mecburdur!. 

l" te F'raı:.,..zi:lrın lskenderun san . 
C:lilında muhafaza etmek için uğraş. 
tıkları (idari muhtariyet) in mahiye.

1 
ti, böyle acıklı bir esarettir. Suriyeli.! 
!er de bu türlü hir muht..·uiyet reza. 
Jetini devam ettirip gitın~l< , .e Hatay 
Türklerini bir ı;~n Ar:ıpla:-jtırmnk 

hulyası içindedir! 
1921 Franklcıı Buyyon muahedesi 

ile Lozan mua: <'desinin <;ok sarih hü. 
kUmlerine rağm::n İskenderun sanca. 
ğrna tatbik edilen bu tarzı idareden 

ISTANBUL 

Şehir 11qatro,,, 
F'rııınsız T;ya~rosu 

Operet Kısmı 

Ou akşam sa:Jt 
20,;jQ da 
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MECNUN 
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Büyük Türk lllüz 
yonisti ve M:ır.yt> 
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Pr. Zati Sungur 
Her gün fevkali 
de oir program1 

temsillerine deva· 
ediyor 
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Bu akşam 20,3D da 
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ESKi TAS 
Yılb~ı gecesi 

BÜYÜK BALA 
zengin numaralar 
Biletler satılmaktadır Telef on: 42633 

sonra Türklere gene muhtariyetten 
bahsedilebilir mi? En geniş şeklinde 
ve en kun·etll teminat altında olmak 
kaydi ile de olsa bu türlü yftdlere ar. 
tık kulak nrilir rni? 

ASIM US 

le 
d 
o 
teı 
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~B~ı;.~~:=r~i? ~~:=~ğ~ol~";.S:ro:eı;: Eyu··bu·· G Saray- Topkapıyı yei1di 
Boyalı bıyıklı, yavaı sesle: gilim!.. , • 

_ Zatıi.liyenize bir maruzatun var, Ve arbsma bakmadan, hızlı hızlı 
dedi. Lutuf buyunın da sağdaki ilk so - yürüdü. Kartla zarf avucunun içinc!e. 
lr.ğa sapalım, arzedeyiml Herif, artık takip etmedi. (Bu işin 

Eda, cevap vermedi; yürüdü. 15, 20 kurdu değil mi bu? Ne diye ı>e§İni bı -
ı.dDJı gitti gitmedi, herif yine önünü rakryor, elden kaçırıyor?) diyeceksi -
ke.tirdi: niz ..• 

- Kerem edin, bir nebze konuplnn 
~b iffetanenize müteallik pek mühim 
llir keyfiyet; bir hayat memat meselesi. 

Edanın yüreği hop etti. .. BakJ&DI\ ne 
diyor?.. Hayatı mematı kanştınyor. 

tvi taıladıktan sonra fİındi de canına 
illa kıyacaklar? •.• Ona bu balta olan c!a 
irim? .. Kocasının dediği mi çıkıyor? 0-
llikilerden biri mi muwlat oldu? .. 

Bunlan düıüne düşüne yÜrürken 
ltendini zor sürüklüyordu; kalbi yerin· 
dea kopacak gıDi ahyordu ••• Farkmda 
olmryarak ilk sokağa sapllUfb. EtraE 
tenha. Durdu; sordu: 

- Beni korkuttunuz; mer.lktan çat -
lı,-acağun.. Ne liyecekainiz çabuk aöy -
leyin! 

Boyalı bıyıklı, yılıtık bir suratla ce

'flıp nrdi: 
- K.orbcak, menıklanacaık hiç bir 

tey yok cicim.. Hayat memat kanıtı· 
~ maksat, aa.adetinize ve ba.hti • 
)Whfnma ait bir meseleye ten.a et -
l!Qıek ... 

Eda, içinden (YaralJbi şükür!) üçe
~ karıısmdaki, ceketinin iç cebine 
tlini soktu. Pembe renkli, çiçekli ve ko
ltıııa, minimini bit" zarf çıkanp uzat -

Okuyan kim, anlıyan kim? .. 
Fakap haspa kurnaz. Çiçekli ve ko -

kulu bir zarf içindeki kartın ne nı.ana 
İfade edec::ıejini keatinniıti. öfkeli ve 
•inirli bir tavırla i!edi ki: 

- Allah qkına yoluna git, efenclj 

~- Ben zaıınettiğin kimlelerden 
deiilim! .. 

. Efendi amca, muanmayı halletti: 
- K.Jnatinden de anlıyacağıruz veç

'-ile ifhu bıtrn Ahibi Elanel Bey, vü
terayı kadimeden, Evkaf nazm es.bakı 
f\bdülvebhap paıa merhumun küçük 
~dWnudur.. öyle servet ve li.mim 
'-bibi bir ıençtir ki bilenler bilir ... Ne 
"-ruar, ne Iıamamlar, ne fırınlar. nema
t'1Zalar ve dükkanlar •.• Beyazrttn, So -
t~ğada 40 odalı konak; Rumeli hisa
t'ıııda boydan boya yalı; Küçük Çamlı
~cla lıııöfk.. Çifter Fter ambalar, atlar, 
lıinek bey:-irleri-

Adam, kendini de tanıtb: 
- Abdi acizin de kim olduğunu ar -

~eyim. Abdurrahman benc!eniz!. 

Sağlam gözünü kırpıp, hinoğlu hin
~ bir amtııtan aoJW'a, sesini yavaşlat
tı. 

- Yani yekçcşim Abdurrahman kö-
1..uz ... 

Asd kim olduğunu ıimdi biz söy -
~telüm btanbulun sicifü muhabbet 
~illarmdan kör Abdurrahman deni -
~mahluk ..• 

Eda, bu Kör Abdurrahman ismini 
"-tıaıde Hafizeden duym..ış olacaktı 
f~t yekçeıimin kör manasına geldi -
~ bilmediğinden, o olduğunu kavra -
~ıb; maa.m:ıfih o makule kim • 
'-!erden idüğünii keıtinniıti. 

Dunlamış bakıyor, kulaklanna ina· 
"-rİuyordu. Sahi mi söylüyor bu, yok -
'- abyor mu? .• Yani öyle hanlar, ha -
'1ar, konaklar, yalılar, atl r, ara.b:ı-
1-., aahibi bir paıazade tarafından mı 
h!iyor, yoka& yalanlar dolaplarla, cıe-

Boyalı bıyıkll Kör Abdurrahma>ı 

O, acemi vasıtalardan mı ki çamsa· 
kızı gibi yapıııverecek? Aceleıi yok, 
yavaı yavq. Taze orta malı değil ki 
hemencecik: (Peki, baıüstüne.. Vezir 
zademe benden selam söyleyin; emret· 
tiği yere geleceğimi) diyiveninl .• 

Ev tavuğu önceden elbette nıa.zlanD'; 
sinirlenmif, öfkelemniı gıbi yapar. He
men (Eyvallah!) ı yapı§tıranın ne far • 
kı kalır bldırnn kargaaı ıürtüklerden?. 

• • • • • 4 • 

Eda, o gün Beyazıttan ileri gideme
di; tornistan edip eve döndü. Çiçekli ve 
kokulu zarfı, ne olur ne olmaz, yırtıp 

atmıştı fakat kart göğsünde .•• Merakın
dan yerinde duranuyordu. 

Acaba kartın arkasmda ne yazıyor? 
Kime okubnalı, kime okutmalı?_ 

Hafize, elifi görse direk aanrr. Hay
~larlı Necibe hakeza .• Bunınsuz lfakat· 
ten de okumayı hiç umma... Hamlacı -
nın Nergis .• ? 

Baık ona söz yok; hatta yaz:maaı da 
olacak. (Gazelleri ben defterime kay -
dederim!) deyip durur •.• Şimdi Nergi
si nerede bulmalı? 

Eda, eski yeldirmeyi giyer giymez 
Hafizeye koıtu. Gördün ınü aniliği? EV• 
de yok. 

yeni gelin azabından bitiyo"1u. 
Kartta yazılı olanı bir anıbsa dünyuı· 
na kavuıacak··· Uzak ve yabancı ına -
hallelere gitse; sokakta oyruyan çocuk· 
lardan birini çağmp okutsa •. 

Ta Şebremininie kadar yürüdü. Oce-
ra sokaklara sapıp aaprp dunıyordu .•• 
Çocuk çok, fakat hepsi kü~ük; ya ka· 
pı eşiklerine dizilmi;;ler, yaı!ıut da yer • 

lerde emekJ:yorlar. l 
Saraymeyıdannu geldi. MeydAn, her 

boydan çocukla dopdoluydu. Küme kü
me olmuşlar, ka)·dırak, çelikçomak, ce
viz zıpzıp oynuyorlardı. 

'Dokuz, on yaşlarında bir oğlanı u • 
gu)cacık yanına çağırdı; sordu: 

_ Sen mektebe gidiyonun değil mi? 
_ Evet teyze; Kafı bitirdim, mus -

hafa çıktım! ccvab•nı almca göğsün -
den kartı çıkarıp verdi: 

_ Şunu okur musun? 
- Gazete yazıai e el yazısını dal a 

sökemedim!. 
_ IIa-di git, oyna! deyip savdı .. Göz· 

teri otrafb. Yok mu yanıbbi daha ka -
baca'5ı? •.. 

yakasında rüştiye işareti bulunan 1 
11, 12 yaşlarınd:ı bir oğlan gözüne iliş· 
ti. Oıı!\ seslendi: 

- Biraz b•trayn gelsene yavrum!. 
Çocuk geldi. 

- Rüıtiyeye mi gidiyorsun sen? 
(ArJ.:ası var) 

1 aksim stadında 
!ık oyun ikinci kümeden Altmordu 

ile Ortaköy takımları karşılaştı. Neti
cede 5-1 Altmordu maçı kazandı. 

Galahısaray 12 -Topkapı 1 

İkinci oyun birinci kümeden Topkapı 
ile Galatasaray arasında idi. Ahmet 
Ademin idare ettiği bu maç 'fopkapı
nm ortadan bir hücumu ile başladı. 

Topkapılıların bu hücumu Galatasa
ray kalesine gelmeden kırıldı. Galata
saraylılar hemen Topkapı müdafaa
sına yüklendiler ve sağdan yaptıkları 
bir hücum esnasında Bülent sıkı bir 
şiltle içeri soktu. 

t.. 

15 inci dakikada tekrar Galatasaray 
lılar Topkapı kalesine indiler. Necdet 
ve Şevket arasında dola.şan top Gün
düze gitti ve Gündüz ufak bir vuruşla 
Galatasarayın ıkinci golUnti yaptı. 

18 inci dakikada Galatasarayın sol
dan inen bir hücumu neticesinde Nec
det üçüncü defa Topkapı kalesine 
soktu. 

22 inci dakikada Galatasaraylılar 

Gündüzün ayağı ile sayı adedini dörde 
çıkardılar. 

29 uncu dakikada Gündüz beşinci, 

Salihaddin ikinci golü, 30 uncu daki
kada Rasih üçüncü, 34 üncü dakikada 
yine Salilıaddin dördüncü golü attı. 

Güneşliler birinci devreyi 4-0 bitir-ı 
diler. 

İkinci devrenin beşinci dakika.sına 
kadar hakirn bir oyun oynayan Gü
neşliler gol çıkaramadılar. 

Bundan sonra da oyun, Anadolunun 
hakimiyeti altına geçti. Anadolular 
sağdan soldan Güneş kalesini sıkıştır· 
dılarsa da bir tek gol çıkaramadılar. 

Oyuncular sahada kayıp düşüyor

lardı. Güneşliler de zaman zaman Re
bii ve Melih vasıtasile Anadolu kale-
sine korkulu hücumlar yaptılarsa d::ı. 

Anadolu müdaf:ı.asmın enerjik oyunu 
karşısında bir netice alamadılar. Oyun 
4-0 Güneşin galebcsilc bitti. 

Kadıkög stadında 

Beylerbeyi • .. nadoluhisar1 

tık müsabaka Beylerbeyi - Anadolu 
hisar takımları arasında cereyan etti. 
Kar tipisi §iddetlendiği için hakem 
Nuri Bosut oyunu 16 ıncı dakikada 
tatil etti. 

Beykoz 3 • Hllll O 

biraz sonra altıncı ve yed1nci sayılan !ık birinci küme maçı Hilal ve Bey
yaptı. Bu suretle Galatasaraylılar bi- koz takımlan arasında cereyan etti. 
rinci devreyi 7-0 bitirdiler. Hakem Feneri.>ahçeli Bedri idi. Oyu-

1kinci devrede de Topkapılılar ta- nun birinci devresi iki taraf m ka.rşı

kımlarmda yaralanan kalecileri yeri- lıkh hücumlarile ve golsüz nihayet 
ne başka bir kaleci alarak sahaya çık- buldu. Beykozlular bu devrede birçok 
tılar. mühim fırsatlar kaçırdılar. 

Sahanın çamur olm.a.sında.n dolayı_ · ·-~ _!,_kinci devre;rüz.gUr altına Hilal düş
>Topka.pılıJ · bu devrede daha fena oy- müştU. Beykozlular bu vaziyetten isti
nuyorlarclı. fade ilo ve Kiı.zmıın ayağile ilk golle-

Onuncu dakikada Topkapılılar Tah- rini yaptılar. 
sin ve Haydar vasıtasile Galatasaray Çok geçmeden Şahap şahsi bir hü
kalesine indiler. Haydar önünün boş cumla gol adedini ikiye çıkardı. Oyun 
olmasından istifade ederek takımının 2-0 Beykozun lehinde devam ederken 
ilk ve son golünü yaptı. Bundan sonra Hilal takımı da bir gol yapmağa mu-
Galatasaraylılar Topkapı sahasına vaffak oldu. 
geçerek tek kale oynadılar. Buna rağ· 
men bir türlü sayı çıkaramıyorlardı. 

Galata.saray - Topkapı maçında 1:ale
cini1ı bir kurlarışl 

Bir müddet oyun bu şekilde devam 
ettikten sonra Şevket sekizinci, Nec
det dokuzuncu, ve onuncu golleri, biraz 
sonra Reşat penaltıdan on birinci sa
yıyı yaptı. Son dakikalara doğru Ga
latasarayhlıır Topkapı kalesine indi
ler. Bülcndin bir şütünü kaleci tuttu 
ve kaçrrdı. Şevket ile Gündüz yetişe

rek Galata.sarayın gollerini on ikiye 
çıkardıl r. Oyun da bu netice ile bitti. 

Güneş 4 - Anadolu O 

Fakat 2-1 Iik vaziyet çok devam et
medi. Şahap bir sayı daha yaparak 
Ecykozun gollerini üçe çıkardı ve maç 
bu netice ile nih:ıyet buldu. 

Fener 2 • lstanbu1spor O 
Sıra günün en mühim maçına gel

mişti. Hakem eski Galatasaraylı As
lan Nihat. Takımlar karşılıklı yer al
dılar. Rüzgar altına dilşcn Fenerbahçe 
soliçe :;enç oyunculardan Bülentli al
mış. İstanbul spor ise: Hikmet - Sa~ 
mih, Hasan - Aziz, Enver, Orhan -
Reşat, Fahri., Orhan, Seyfi, Nevzat 
tertibinde. 

Oyun Fenerlilerin bir hücumile ba§
ladı. Bunu kolayca kesen sarı siyahlı
lar mukabil hücumda bulundular. O
yun ilk dakikalardan itibaren müsavi 
bir şekil aldı. 

Fikretin sağ ayağile çektiği çok gü
zel şütü kornerle kurt.aran 1stanbul
spor kalecisi ilk tehlikeyi böylece sa
''uşturmuş oldu. 

Buna İstanbulsporlular da güzel 
bir ~ekilde mukabele ettiler. Orhanm 
şütü avut oluu. 

Devrenin sonuna doğru Fener-liler 
şiddetli bir hücum yaptılar. Bülendin 
çok mükemmel bir pasmı Ali Rıza ka
leci ile karşıla.:;ıtığı halde i~ri soka
madı vo h:ıftaym 0-0 nihayet buldu. 
İkinci devrede oyun bir hayli heye
canlı sahneler arzetti. 

Hakim oynayan Fenerliler bir tür
lü gol çıkaramıyorlardı. 

Hakem lstanbulspordan Fahriyi dı
şarı attı. Nihayet Bi.ilent bir kafa vu
ru.~ile ilk golu yaptı. Bund:ın sonra 
sert oynadıklarından Fenerli Ya.şarla 
!stanbulsporlu Aziz de hakem tarafın
dan oyundan çıkarıldılar. Devrenin 
sonuna doğru Niynzinin hazırladığı 
bir pastan istifade ile Ali Rıza da bir 
gol yaptı. 

Şeref stadında 
..<asımpaşa 10 - Oavut aşa 1 

Birinci oyun: Ka.sımp::ı.şa, eksik Da
vudpaşa takımını 10-1 yendi. Geçen 
hafta sakatlanan b:r iki oyuncusun
dan mahrum kümenin yeni takımı Da· 
vudpaşa Kasımpaşa.nın hakirn oyunu
na da.yanamadı. 

Oyunu bire karşı 10 sayı ile kayb
etti. 

Vefa 3 • Süleymanive O 
İkinci oyun: Her hafta daha güzel 

oyun oynayan Vefa takımı ile geçen 
hafta Topkapıyı 6-4 yenen Süleyman.i
ye takımı arasında idi. 

Ga4tasıaray - Tüpkapı maçından 

bir görünüş 

Planda Süleyınaniye en az puvan 
alımlardan iken, Topkapıyı yenmekle 
bir derece yükselmiş, rakibi olan !s
tanbulspor, Beykozla berabere kalma
sı yüzünden dördüncülüğü kaybeden 
Vefa takımı ile iyi bir oyun oynaya.ca
ğı umuluyordu. 

Oyun başlar ba.c:;lama.z üstünlüğü 

ele alan Vefalılar, birbirinden farklı 

güzel akınlar yapmaya başladılar. 
Gaziden aldığı güzel b;r pasla sağiç 

Hüseyin Vefam::ı ilk ve güzel bir golü
nü yaptı. 

Bundan sonra devam eden bir çey
rek oyunda Yefalılar Süleyınnniyeyi 
güzel bir abhıkaya :ı.ldıl:ır. Aylardan
beri ilk defa :;ahada görünen Süleyma
nın gii7.el bir pasile yine Hüseyin Ve
fanın ikinci sayısını yaptı. 

Dundan sonr.ı Sülcyınaniye oyunu 
kendi ynrı sahnsından kurtarmaya 
çalıştı. Vefalılar, bu fırsattan is tifade 
ederek Muhteşemin iyi b ir pasını HU· 
seyin yine kaptı üçüncü sayıyı yaptı. 
Birinci de\.Te bu suretle bitti. 

Vefalılar ikinci denede baştan ba· 
şa hakim oynadılar. Fakat sert bir 
müdaf a.n tarzı yapan Süleymanıycliler 
kar.ıısmda gol yapamadılar. Hakem 
bu devrede Süleyınnııiye sağaçığı Ra· 
ufu orta hnfln.n Büelndi favUl yaptık
larındıın dolayı dıı::an cıkardı. 

Beşiktaş 11 • Eyüp 2 

ÜçUncü oyun: Günden güne düzelen 
Beşikta§ takımı Beykozlu Rıdvanı ta
kımma ilfı.vc ile muhacim hattını kuv
vetlend"rnıiş, ve Hüsnüyü getirmediği 
halde ye:ıi bir ~kille sabaya çıktı. 

Eyüp de her zamanki kadrosundan 
çok noksan bir şekilde çıktı. Eyüp ta
kımından 5 oyuncu son u:.manda An· 
karaya gitmiştir. 

Oyuna başlar ba.c:ıl:unaz, &şikta.~lı· 
lar, Rıdvanm ayağı ile ilk gollerini at
tılar. Bunu Serefin ikinci sayısı takip 
etti. Bunn EvUpliler iyi çok gUzel bir 
sayı ile karnı! k verdiler. 

Oyun 2-1 fjekil a.ldı. Fakat Rıdv .. 

Güneşlilerin Anadoluya karşı fazla 
gol atacakları zannediliyordu. Fakat 
hiç de öyle olmadı. Anadolular oyuna 
çok seri bir 8Ckilde başlndıl:ır. On be
şinci dakikadan sonra açılan Güneşli
ler ortndruı yaptıkları bir hücum esna
sında Rasih bir kafa vuruşile Güne
şin ilk golünü yaptı. 27 inci dakikada Ve maç bu netice ile nihayet buldu.! (Lütfen, sayfayı çeviriniz) 
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~=========:::ıc::=========================-=====================· Ankara telefonu 

Madam Simpsoa - -
Güreşçilerimiz 

1 

Bü9ük bir kralı tahtından 
vazgeçiren kadının ha9atz 

Avrapaya gidiyor 
An.kara 27 (Telefonla) Milli güreş ta 

kınumcz şubat ortalarında Türk Spor 
•====== Yazan: NEWBOLD ttOYES ====='• • Kurumu ikinci başkam Beyazıt mebusu 

Madam Simpson: Krahn sesinde 
dünyanın en güzel nağme ve 

ahengi vardır, diyordu 

Halit Bayrak'm idaresi altında Fin. 
landiyaya gidecek, ve dönüşte Berlin 
ve Viya.nada müsabakalar yapacaktır. 

Güreş takımımız ayıu zamanda 
1937 de Paris ve Londrada açılacak 
olan sergiler münasebetile yapılacak 
m üsabakn.lara çağrrlmıştır. 

-1- Bu da.vct henüz tetkik edilmekte. 
dir. Sab!k: ln~ilh: kr.nlt VIII inci Ed • 

vard'la ı:viadam Simp:ıontun burada 
nakletmeğe başladığmuz hikavelerine 
onların en hakJci a~k ı:.ıaceralan adını 
vereb'Hriz. Çünkü bunları bizzat Ma -
dam Simpson'la kardeş çocubru olan, A· 
mcrikan.n en meşhur gazc;tecilerinden 
Nevbold Hoyes yazmışbr ve yazdıktan 
sonra kralla Madam Sim='son okwnıı.ıı • 
Jar, ve n~ ine l!lÜsaade etmişlcı·dir. 

Onun için, bütün dünyayı dolaşan 

bu a~k macerasmm yaln·z bu hikaye -
sinde hadiseleri yalan ve yanlı11sz.! ve 
bütün tafsilatile öğrenebileceksiniz. 

Vallis Simpson çok güzel bir şekil -
de başını eğip selam vererek: 

- Yoruldunuz, değil mi efendim 1 de
di. 

Kral kapıda görünmüştü. Gülümse -
yerek cevap verdi: 

- Hayır, çok iyiyim. 

Halbuki, Londradan Fort Belveder'e 
gelmişti. Bu, 30 kilometrelik bir yol -
dur. Yalnız, şimdi kalbindeki hisler a
rasında bütün endişelerini unutmuş, V. 
Simpson'un elini öpmek için eğiliyor -
du. 

O an, bu köşede, iki sevgili unutul
maz bir tablonun iki kahramanını teşkil 
ediyorlardı. 

Teşrini.ı;aninin biriydi. Günlerden 
salI, Şatonun bir koridorunıda, sa -
at sekizi çaldı. Ayru saatte, Atlas 
denizi üzerinden Amerikadan !ngilte
reye doğru bir dedikodu, frrtınasI 

geliyor ve biraz sonra biribirleri -
ne hoş bir manzara teşkil ederek iğil
mi§ ol.m - biri sarı, biri esmer - bu iki 
b:ı.sm üzerine düşecekti. 

Aym gün piskopos Walter Frank, ~u 
beyanatta bulunmuştu. 

Belvedere şatosuna, kralın daveti ü
zeri;ıe gitm.igtim.. Wallis Simpsonu on 
sekiz ya§ındanberi tanıyorum. Ailele -
rimiz, uzun zamanlardanberi gayet iyi 
mUnasebetlerde bulunuyorla:c:iı. Fakat 
onun kralla olan macerası, baş -
lıca Amerikan gazetelerinde ınev -
zuubahsolmağa başlamıştr. Fa • 
kat yanlış vakalar, sarih hatalar biri· 
birlerini takip ediyordu. Bunun i.i7..eri
ne Madam Simpsona, elimden geldiği 
kadar kendisine faydalı olmağa çalı
şa~Omıı ve tamamen emirlerine ama
de olduğumu bildirdim. Bana., telg:ı..rf-1 
la, kendisini gelip Londra.dn bulmam! 
ibildirdi. Bütlin i;lcrimi süratlc h:ılk
derek İngiltereye geldim. 

Fakat büyük levhal.ır yapan Ameri
ka gazet::'lerinin 2ksine ohırak, İngiliz 

matbuatr, meseleden bahis liJe etmi -
yoııdu. 

!\!la.danı Slmpson cumartesi günün
denberi Fort Belvedcre ptosuda lıulunu 
yordu. Her gi.in "Cumbcrl:ınd Terra
ce" 16 mımaramn kapısmd:ı. toplanan 
gazoteci k:ıbbalığı, onun daha fazla 
müddet orada. kalmasına mani olmuş
tu, Ye kim ne iddia ederse etsin, Ma
dam Simpson Fransaya hareket ettiği ....... . . 
mn, i.içüncü s:ıyrsını 2-1 va.ıiyetkn 

oyunu, 3-1 vaziyete getirdi. 
Bundan kuvyet alan Bc~iktaşlılar 

iyi bir knvvei maneviye ile miitcmadi
yen Eyüp kalesini sıkı§tmır:ı.k N:ı.zım, 
Rıd\•an, ~r:»f, arka.sın dan iki tane 
birbiri ardı sıra Şerefin afüğt zayı

larla birinci de·.rreyi 8-1 bitirdilcı:ı. 
Eyüp t:;ı.krmı ikinci devrede ac:ık oy

namaktan ziyade d:ıh:ı. kapalı bir oyun 
oyruı.yarık Nazım, Şeref, Rıdvanın 

birer sayısrndıı.n fa::::la sayı yapmaya 
B~iktn.şiılara engel oldular. Eyüplilcr 
c1o Adnanm :ıynğilc ikinci sayılarmı 

yaptılar. 

Oyu."l bu suretle 11-2 Bc"i~ta.1:n ÜS· 

tünlüğile bitti. 
Oyunun son zamanlarında ay doğ

mtL5tu. Saha da karla örtüımu~ bem
beyaz olduğundan çizgiler ve hiçbir 
şey görünnıiyprdu .. 

güne kadar buradaki ikametgahına 
dönmem.iştir. 

Akşama doğru Madam Simpson'un 
teyzesi Madam Nerriman ile 
tomobilimiz; kralın şatosunun önünde 
beraber Belvedere şatosuna gittik. O. 
durduğu zaman saat yet:li idi. Vallis bi. 
zi, içinde odun yanan ve alevleri etrafı 
aydınlatan bir ocak başında bekliyordu. 
Bir uşak geldiğimi haber verdi. Genç 
kadın, hülyc.lı başınI kaldırdı, gülümsi
yerek bana doğru geldi, zarif bir hare
ketle iki elini birden bana uzattı. 

Geçen günlerin hatıraları beni cı.1 -
datmamı:ştr. O, muhafaza ettiğim latif 
hayalin ta kendisi idi. Yalnız parlak -
lık, ten kadifeliği ve teshir kuvvetinin 
tam mükemmeliyetini arzediyordu. 

Onu hala Baltimorda, lakayt 
ve ne~eli, dudaklarının ucunda daima 
tuhaf bir kelime ile dolaşıyor görüyor
dum. Fakat şimdi, eskisi kadar Sik gül
müyor, yalnrz eskisinden ldaha fazla te
bessüm ediyordu. Bazan gözlerinden 
geçen hafif l..ıir gölge, içinden onu muz
tarip eden endişeleri anlatıyordu. 

Yüksek ve cidd1 yakası boynunun 
tatlı berraklığını kıymetlendiren altın 

işlem("li siyah bir tuvalet giymişti. A. 
ğır plilerle düşen ve omuzlarından attl
nuş bir etek, vücudunun siluetinideki le 
tafcti daha tebarüz ettiriyordu. Mü
cevherata dair üzerinde pek az şey var· 
dı. Wallis yiizükleri sevmez. Elleri bü
tün dünyanın altınlarına bddeldir. O gün 
yalnız, sol bileğinde, elmas ve yakutlar. 
la süslü güzel bir bilezik vardı. Kulak· 
larında, eski usulde yapılmış yakut iki 
salkr:n vardtr. kemeriı:ıin üze.rinde ltoyu 
tuvaletinin üzerinde açık bir le -
ke yapan bir orkide demeti vardtr. 

Wallis, üşüyen bir hareketle ateşin 

kenarına yumuşak bir koltuğa gömül
dü. Ben de, ocağın yanında duran kü. 
çük bir srraya, ata biner gibi oturdum. 

Alevler bin bir çılgınlık yaratıyordu. 
Ve oynayan gölgeleri, Wallisin birdenbi 
re ciddileşen yüzünden gelip geçiyordu 

- Kr~, dedi, Iluckingham sarayına. 
Fakat bir saate k::ıdar gelir zannediyo -
rum. 

Ankara lik maçları 
Ankara, 27 (Telefonla) - Bugün 

lik maçl:ırında Gcnçlet· Dirliği De. 
mir Sporu 4 - 2, Muhafız Gücü de 
Altınorduyu 3 - 2 yenmiştir. 

Vi/Ciyetlere sladqom 
tahsisatı verııiyor 

Ankara, 27 (Telefonla) - Türk 
Spor Kurumu umumi merkezi viliL 
yetlerc stadyom inşası karşılrğı ola. 
rak 100 bin liralık bir tahsisatın da. 
ğıtılmasına başlamıştır. Du tahsisat. 
tan alabilmek için vilayetlerin husu. 
si idareler bütçelerine para koymuş 
olmaları lazım gelmektedir. Ve tahsi. 
sat miktarmda yardım y!lpılacaktır. 

Balkan oıimpiyattarı 

Ankarada qapzıacak 
Ankara, 27 (Telefonla) - Ea.Ikan 

oyunlarının bu sene Ankarada yapı. 
Jacağr kuvvetle tahmin olunuyordu. 
Şimdi bu ihtimal katilc~miştir. 

• ANKARA Hukuk FakiiltPsi ta. 
lebeleri sömstr ve bayram tati11erin. 
den istifade cdcrc't E<lirne ve lmrali 
adalarına gidecekler ve tetkikat yapa. 
cat,Jardır. 

Avrupaqa rtönderilecek 
talebel~r1n imtihanları 

Ankara 27 (Telefonla) - A vrupaya 
yakında Maarif vekaleti tarafından 19 
ta.lehe gönderilecektir. Bunlardan üçü 
hukuk iç;in !Svi~reye, dördü p<>sta iş
leri için Parise, diğer on ikisi Alman
ya.ya gönderilecektir. 

Müsabaka imtihanları hukuk me
zunları için İstanbul ve An.kara. huku
kunda, fen fakültesi mezunlannın im
tihanı gelecek ayın on birinde fen fa
kültesinde, lise şubesi olgunluk me
zunlarının imtihanları gelecek aym 
yirmisinde Ankarada Gazi lisesinde 
İstan.bulda Vefa lisesinde yapılacak

tır. 

Veka 1etlerin 1aporlnrı 
Ankara 27 (Telefonla) - Veki

AMERIKA GAZETELERINiN YAZ- Jetler 936 flenesinde gördükleri işlerin 
DIKLARI bilanço!annı hazırlıyorlar. Vekalete 

Biran durdu sonra bana evden, dost
lan:-J.:!an, ailesinden haber sordu. 

So~1ra, Amerika gazetelerinin hak - gelen, çıkan, yeni seneye devredilen 
kmc:!.a yaptıl=ları güri.ltli l::n bahis aç - işler bu raporlarda y:ızılıp Baııveka.lete 
tı. I ergün, l<endisine gazctclerüe çıka'1 verilecelttir. 
yazılan kesip göndeny .. >rlardı. Bu, Başvekalet bu raporlar Uzerinde 
ismi gazetelere mevzu olduğu günden- tetkikat yapıp kırtasiyecilikle müca-
beri dev:ım edip duruyo!'du. dele yollannı arıyacaktrr. 
- Kalbim, ıztırap içinde, dedi. Doğdu B l d' b f 
ğum memleket matbuatının haklrnndaki e e I ye Z Q I a S1 n ın 

neşriyatından, bana kar§ı alnuş oldukları 1 ka /dırı iması düşünülügor 
vaziyetten müteessirim. Bütün bunla
rın sebebini bana izah etmenizi ne ka
dar isterim. Vaziyetim hakkında sarih 
olarak ne biliyorlar? Hiç. Bu itibarla, 
benden, yaptıkları gibi bahsetmeleri ba 
na hi~ ıde dürlist ceğil gibi görünüyor .. 

Wallisi teselli ettim, ve hcnim dela
Ictimle, lıakik2.tin yakmda meydana 
çıkacağını temin ettim. 

- Tas:ı.vvurlarmız nroir, diye sor -
dum, bana söylemek ister misiniz? 

- Hayır, dedi, bunları kralla görüş
meniz daha mün:ısip olur. 

Kralla göriL'.}mcye intizaren öteden, 
1 

beriden ve bilhassa, matbuatm elıem
m iyetindcn bahsettik. 

- Bugün, diyordum, Birleşik Ame
rikanın en mc.5hur adanu reisicumhur 
Roosevelt'tir. Amerikalıların ncşriya-ı 
ta karşı gösterdikleri alüka ve zevkten 

1 
en iyi istüade etmesini bilen odur. A
merikalıların her şeyden evvel, devlet 
adamının nrka.srnda saklı olan adamın 1 

hususi hayatını b;lmek ve üğrcnmek 
istediklerini en iyi anlıyan o olmuş -
tur. 

Buna mukabil, memleketin en sevi
len adamlarından biri olmak imkanını[ 
haiz olan Lindberg, hakkında hiibir 

Ankara, 27 (Telefonla) - Dahiliye 
Vekaleti belediye ıabıtast işlerinin An
kara ve İstanbulda olduğu gibi, bütün 
vilayetlerde de de.ilet zabıtası tarafın -
dan görlilmesi üzerine tetkiklerde bu -

lunmııktadır. ı 

şekilde reklam yapılmasını istemediği 
için, memleketin en az tanınan ad::ı.mı 
haline gelmiştir. Cumurreisi Roose -
velt'in şöhretinin sırlarından birj, aile 
oc:ı.ğı etrafında toplanmış olanları mu
sahabclerine karı§tırmak üzere sık 

sık radyoyu kullanmış olmasıdır. Esa
sen, sesi, ta.mamen "radyofonik., dir. 

Wallis mmldandı: 
- Kralın sesinde dünyanın en gü -

zcl nağme ve ahengi vardr. Bunları söy
le::k~n, gözleri gururla parlıyarak sor
du: 

- Onu konu5urkcn hiç duydunuz 
mu? 

- Hayır, bu maz!rn.riyete cremedim.1 
T~un bu esnada, hademe, kapıda gö

riindü, hançeresini temizlemek icin h:ı 
fifçe öksürerek, gür bir sesle haber 
\'erdi: 

- Sa Majeste! 
( Arr.ası var) 

BiR, "'lABiTiN 
+-IATIJ:2ALAR-I 

Anlatan: Pı~ırt..ıuı 11ayaar 
-14-

- O ... buyurunuz.,, atarak arabanın ön tarafını pat" 
Diyerek biraz kımıldandı. Ve bir çalayıp duruyordu . 

takım soğuk ve yapmacıklı iltifatlar· Bu hal ile lokanta caddesi nihaye
dan sonra bana birdenbire damdan dü- tinde olan ve altında asker kara.kolll 
şer gibi: bulunan belediye dairesi önüne gel• 

- Taburuna ne vakit gideceksin?,, dim. Nöbetçi selam durunca ben de 
Dedi. Bu söz benim çok garibime yeni zabit çıktığım için selam vermek· 

gitm~kle beraber hemen hazırol vazi- le beraber nöbetçiye: 
yeti takındım: - Oğlum, arkadaşlarına seslen. Ça· 

_ Efendim, hemen yann!., buk gelsinler.,, dedim. Nefer: 

Dedim ve soldan geri dönerek sa- - Peki!" 
lonu terkettim. Benden sonra birada- Dedi. Meğer Türkçe bilmezmiş. Sö-
rim de çıktı. Kardeşim bu halden beni zümdcn hiO:bir şey anlamamış. Ve csa· 
müteessir olmuş zannederek: sen kendisi de pek ahmak imiş. BunUJl 

- Sen merak etme. Ben daha iyı için benim çok feci halime asla alill<S 
bir yere yerleştiririm.,, göstermedi. Aklımca belediyenin Ust 

Oedi. Ertesi günü Müşür Paşa benı Uı.raf mdaki köşeye arabayı çevirip 
orada artık ne olursa. olsun atlamağB 

çağırttı. On beş gün babamın yanında 
kalıp görüşmemi söyledi. Ben hiç bir karar vermiştim. Ve atladmı. Meğer 

orada da bir dar sokak varmış. Bey· cevap vermeksizin hürmetle selam ve-
gir oradan üç tekerlekle uçar derecede 

rip geri çekildim. 
sürat ile koşmağa başladı. Ben cal1 

O zaman Üsküp kumandan ve va- havli ile sokağın sağ tarafındaki bit 
lisi Alasonya kahramanı Ethem Pa- nalıncı dükkanındaki direği y:ı.kalayJll 
şa idi. Vali Faik Pa.,a. ile aşırı derece- arabayı bıraktım. Fakat mektep ço
de sevişirlerdi. Kardeşim "Seni daha cuklarının evlerine dönmek zaman! 
iyi bir yere yerleşiireceğim,, dediği imiş. Yüzlerce çocuk görünce bir vul:-u· 
zaman bu Ethem Pa~yı kastediyor- at olması ihtimalini düşünerek müte· 
du. Fakat ağabeyim çiftliklerde nümu madiyen "Kaçınız! Kaçınız!,, diye ba· 
ne a.lmağa gitti. Giderken de: "Ben ge- ğmp dururken oirdenbire reji kolculıı· 
linceye kadar hiçbir yere gitmlyesin rı göründü. Onlara: 
Ve araba.mı daha yeni aldım. Rica e- _ Aman beygiri vurunuz!,, 
derim, kmnıyasın.,, dedi. Diye bağırmağa başladım. Fakat /ü• 

Yaz mevsimi idi. Faik Paşa Ekşisu- navut kolcuları: 
da yaptırdığı kö~klerde otururdu. Bir _ Böyle hayvana nasıl kıyılır?,, 
sabah kalktım. Baş arabacı SUleyma.- Deyjp duruyorlar ve her ne kadar: 
na: "Manastıra gideceğim. Blraderi- _ Arkadaşlar, bu hayvan beniııl 
min t. .. .ıbasnu hazırla.,, dedim. Hazır ı d v ı · ma un ır. urun uz.,, 
la.nan arabanın telrerlek tasının gev- Diyor idisem de sözlerime asla lı:tı" 
şek olduğ1.ınu gördüm. "Bıınu sıkıştır,, lak vermiyorlardı. Hayvan bu §ekildt 
deyince: "Efendim seni Ba~d:ı.da k:l- Kurt deresine koştu. Oradan karşılıY 
dar götürür, bununla beraber döner- nrnca döndü, lokanta caddesini tuttıı· 
ken filan yerdeki bizim çllingire söy- Vafyadi ismindeki doktorun evi ve ec• 
le. Srkış+:ırsın.,. dedi. za.hanesi karşı~mda koca kapılan açı1' 

Bundıın sonra ben arabaya binip duran rüfa.i dergahına hızile girdi· 
J 

yollandım. Giderken sol tarafımdan: .-• ''Yetiştik. Ya Haydarıkerrar!,, diye 
kula~ım.a bir Befl geldi. Meğer gene ı.:: lstanbul Levazım llllft'lif t 
Manastır c:~rafmdan birçoğu jandar-·i w Satı n a 1 m a ~ 
ma kumıındanı IfalkandelcrıJi Mehmet Komisyonu Uanlart 

:ı 

Pa.~::ı.. ceza reisi Ref;at bey, daha bir 
hayli zevat geceden tenezzühe gitmiş
ler, avdet ediyorlarmış. 

Harp Akademisi hayvanatı içiJ 
147 ton saman 30-12-1936 Çat 
'8111ba günü saat 15,30 da Topha 
nede Satmalma komisyonunda pa ' 
zıırWda almacnktD'. Tahmin bede~ 
2940 liradır. tık temiab 220 lira 50 
kuruştur. Şartnamesi komisyondl 
görülebilir. İsteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. (267) (3733) 

Ben o vakit henüz genç ve yeni çrk
mış bir zabitim. Kendi a.kltmda.u. "Zor 
yctiş"rsini?. .. dedim. Ve gayet yavaş 
olan araba hayvanına bir kamçı sal
ladım. Hakikaten yetişemediler. Fa
kat tekerleğin gev~ekliğini dahi tama
men unuttum. Ben Lokanta caddesini 
bırakarak çilin~ir için baııka sokağa 
saptım. Yolu şa.51rarak, meğer Tereke 
pazarına. gitmişim. Oradan geçerken 
biribiri üzerine istif edilmiş çuvallar- ihtiyat Subay Okulu ocaklan içİJI 
dan en üstteki hıziyle benim araba müteahhit nam ve hesabına 9 kııled 
hıy,•ruırnm hm ön bacakları llzerinc malzeme 29-12-1936 salı günô 
dü~·-.;cz ıni? Benim yumuşak dediğim saat 15 de Tophanede Satmalmn kO' 
hay\'an birdenbire bu çarpışmadan ür- misyonunda pazarlıkla almacaktıt• 
kerek koşmağa başlamaz mı? Ve bi· 
zim gevşek olan tekerlek dahi fırlayıp Tahmin bedeli 150 lira 65 kuru~' 
çıkmaz mr? Hayvan büsbütün hopla- tur.Teminatı 22 lira 60 kuruftur.lıte~ 
yıp üç tekerlekle süratini arf..trrara.k lilerin belli saatte knmisyona gelnıl' 
daha ziyade koşmağa. kalkmaz mı? feri. (266) (3734) 

O vakit etrafımızdakiler valiye men- ,,. #1- • 

subiyetimiz dolayısile koşup bana yar- idareleri lstanbul Leva2Illl ô.ınit' 
dım edecekleri ve duçar olacağını kor-
kunç beladan beni lmrtaracakları yer- liğine bağlı müesseseler için 30 to~ 
de bilakis her ne suretle olursa olsun kuru üzüın 30-12-1936 Çarfd" 
ba..:ıımıza gelecek felaketten kendileri- ba g-linü &aat 14.30 ela Tophan~ 
ne bir mesuliyet sıçrama.sın diye sak- so.tmalma Komisyonunda pazarlrld' 
landılar. Pek ziyade ürken araba hay- alm;:ıcaktır. Tahmin bedeli 5100 li' 
vanım gevşek bırakınca, şahlanıyor, t l 5 •-· ' rad!J". lk temin:ıtı 382 ira O ~u 
gemlerini çekince müthiş çifteler 

ŞARK DEMIRYOLl.ORI 
Türk Anonim Şirketi 

1 L A N 
~"lrk Demiryollan Kumpanyası, 

1 lkincikanun 1937 tarihinden itiba
ren şebekenin işletme umurunun 
Türkiye Devlet Demiryollan İdares! 
taraf mdan temin edil'!ceğini muhte
rem ahaliye bildirir. 

Maamafih muvııkkaten Sirkeci -
deki eski binasında bulunan "Sark 
Demiryolları Kumpanyası" mn Is -
tanbul Bürosu Ktm1panyanm mez
ktrr ta-:ihtcn evv ... ~ki ~uamela:-rmı a-
• ·ı· ' ., . ..J d ' ıt -nes:n.ın tet!:ı.~ıne o~va-'?1 e eceac -

tir. 

nıştur. Şurlname ve nümunesi Ko ' 
misyond:ı. görülebilir. lıtcklilerin be~ 
li sa:ıtle Komisyona gel:ne~eri. 

(265) (3735) 
,,. ,,. ,,. 

Hareleri ls!anbul Lcvnznn amit ' 
Jiğine bağlı müessesel~r için 35 tol' 
zeytin yağm!Il 30-12-1936 Çş' 
s:ımba günü saat 14 de latanbıdd' 
Tophanede Satmalma komiıyonut'' 
da p;ızarh!da eksilternesi yapıla~ 
tır. Tahmin bedeli 20300 liradır. 
teminatı 1522 lira 50 kuruştur. ş.ı" 
nan:e~i Komisl•onda görülebilir. fi: 
teklilerin kanuni veıiknlariyle beri 

; 

bcr he!li saatte Komisyona J?ebtJe 
leri. (264l (3736), 



Kıymeti 

Lira 
300 

Açık arttırma ile Satış 
Pey Akçesi Cinsi Markası 

Lira Kr. 
22.50 Demir Torna Alman 31 AF. 

makinesi 

Vakıf İcaresine kar~ıhk tutulan bedeli icradan dolayı yuk,anda yazı • 
b Torna Makinesi Arap camii yemen iciler sokağında 59, 61, 93 nuınaradıı 
T omacı tlhaminin dükkanmda 29-1 2-936 günü sablacağmdan alıcılann 
mahallindeki Komisyona müracaatlar ı ilan olunur. (3798) 

Istanl::ul Defterdarlığı Tahsil MüdürJü~ünden: 
Alemdar Şubesi dahilinde Hilal matbaasının sahibinin l"azanç ver -

gisi borcundan dolayı tahsili emval kan ununa tevfikan tahb l .:ıcze alman 
ve nev'i ile adedi aıağıda ye.zıh makinelerle sair C§Yanm 29-12-1936 
gününde aleni müzayede suretile sah lacağmdan talip olanların ~ cvmi mez
kUrda Alemdar Maliye şubesi tahsil ş efli3ine müracaat etmeleri ilan olu • 
nur. (3807) 

• 

Mahcuz eşyad.ın mütebaki ma kincler: 
Adet Cins: 

1 
1 
1 

Renovirt Frankenthal büyük t~ mal<inesi 70X100 el.int 
Aym marka taş malônesi: 68X100 eb'at. 
Klein Forst taş makinesi: 57X82 cb'at No: 2431 
Mahcuz eşyadan diğerleri: 

1 Undervvood yazı makinesi. 
2 Kağıt delme makinesi. 
1 Y nzıhane kristal camlı. 
1 Duvar saati. 

Islan bu 1 Defterdllrl ığından: 
Muhammen kıymeti 

Lira Kurut 
BÜYÜKÇARŞI: Kayserli oğlu sokak 33/35 sayılı dükkan. 180 00 
BEYOC'.'iLU : Yenişehir Dereboyu ve kasap sokağı 81/83/6 

sayılı dükkan.. 96 00 
HEYBELfADA: Yalı sokak 95 sayıl ı depo. 60 00 

1 - K'J!:'!JN 28 J. KANUN 1936 ~ 

0 ha(de hemen lşlemeğe fıozır o(on Hovogozi 
. 

Banyo aletini tanımıyorsunuz. 
. .. . ... '..: .. 
Duş DERHAL 

Banyo 15 DAKiKADA 

a 

1 
iZAHAT t istiklal Caddesi No. 101 

Yukanda yazılı mallar hizalann da gösterilen muhammen senelik lcira .-------··-----... 
bedelleri üzerinden ve kira bedelleri 4 müsavi taksitte ve taksitleri pc~in 
tediye edilmek p.rtile 8-1-937 cuma eünü saat 1 de arttırma ile bir se-I 
ne için kiraya verilecektir. Taliplerin o/o 7,5 pey akçelerini vakti muayye -, 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları 

ninden evvel yahrarak defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde müte - --------------= 
Her bir kilosuna biçilen ederi 130 

kuruş olan 16500 kilo pamuk ço · 
rap inliği kapalı zarfla alınacaktır. 
Şartnamesini 107 liuruşa almak ve 
örneğini görmek istiyenlerin her gün 
Komisyona gelıneleri. llk teminat 
mikdan 1608 Lira 75 lruru§tur. f • 
halesi 11-1-1937 Pazartesi günü 
saat 11 dedir. Mün:ıkasaya girecek
lerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı vesikalan 
ilk teminatlan ile birlikte teklif mek
tuplarını ilahle saatinden en az bir 
saat evvel Ankarada M. M. V. Sa. 
tmalma Komisyonuna vermeleri. 

tekkil sabf komisyonuna müracaatları. (F.) (3739) 

2 ve 20 komprimetik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 
lı 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını ar2yınız. 

ölçü sahiplerinin 
nazarı dikkatine 

(544) (3737) 
1(. :,. "' 

1 - Eksiltmede olan iş: Pmarhi· 
sann 600,000 kilo yulafı. 

2 - İhalesi pazarlıkla Vizede ya. 
pılacaktrr. 

3 - Yufofm bedeli 37500 lira • 
dır. 

4 - tik teminatı 2813 liradır. 
5 - ihalesi 29 1Birincikanun/ 936 

gün'ü saat 15 tcdir. 
G - Şartnnme her gün Vıze Sa· 

tınalma komisyonund:ı arzu eden · 
lere gösterilmektedir. (527) (3600) 

1(. Jf. Jf. 

Kırklareli Tüm t\. Birlikleri ih • 
tiyacı için kopalı zarfla 2317000 ki
lo odun satın almacnktır. Muham -
men fiy:ıb 75 santim olup tutan 
l 7377 lİi';ı 50 kuru~tur. ilk temina -
b 1303 lira 31 kuruştur. Şart.na -
mesi K. Elinde Tüm Satınaima ko • 
mfoyonundan her 11ün göriilebilir. 
ihale~i 15-1-937 Cuma saat 

Mühim ilan 
Tesisatı Efelilrikiye Türk Anonim 

Şirketinden: 
Tesisatı Elektrikiye Türk Anoııim Şirketi, memunnm 1936 

senesine ait ''pembe" renkte ve "musıatil" ~ekilde hüviyet kcrtlan
nm 1 lkincikanun 1937 den itibaren iptal edilerek 1937 senesi için 
muteber olmak üzere "mavi" renkte ve "mustatil §Ckilde kartlarla 
tebdil edileceğini muhterem müşterilerine arzeder. 

MezkUr kartların ba, tarafında şirketin ünvaru ynni ''TESf. 
SA Ti ELEKTR1KlYE TÜRK" ANONiM ŞlRKETl" ve eğri olarak 
1937 ibaresi yazılıdır. 

Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayri muvafık ad
dedilerek hamilleri hemen polise ihbar olunmal:dır. Şirket, müıterile
rin işbu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olar 
neticeler i;in her mcs'u!iycti ~imdiden reddeyler. 

DiREKTÖRLÜK 

Bilumum •'Esnaf,, •'Küçükla<~lr,, ve ""Küçük 
san'atharların,, nazarı dikkatine 

{stanbul Ticaret ve .... anayi Odasından: 
1 - 1561 numara ve 29-Şubat-932 tarihli sicilli Ticaret gazete • 

sile ilan edilen Oda Umumi l<ararına uyula!':ık İstanbul Ticaret ve SanaY, 
Odası mmtakesmda bulunnn bilumum esnaf, dü!dtanı bulunan küçük 

' san'at ve Küçük tacirlerin odaya kayıt ve tesçilleri yapdacaktır. 
2 - Bilumıun esnaf, küçük san'atknr ve küçük ta. 

drbrden, odalar kanununun Onuncu ve od:ılar nize.ınna • 
mesinin 135 inci maddeleri mucibince tanzim edilmiş olan esnaf cemiyet -
leri talimatnamesi veçhile cemiyeti teşekkül etmig ole.nlnr, men:.up olduk. 
lan cemiyet vasıtnsilc ve henüz esnaf cemiyeti te~ekkül etme:n.iş ohınlaT 

doğrudan d~ğruyıı ticaret ve sanayi odası esnaf ;ubesinc mürcca::ıt cd~re!.. 
kayıt ve tesçil ve yoklama işini u:;ı:lü d:ıire=>bde ifo etli:-ece!=1c:-d!r. 

3 - Tescil ve yoltlı:un:ınm oda Umumi lcnrnrm:ı göre 1937 yılmm 
ilk üç ayı içinde ikmali lazımdır. 

4 - Bu müddet za!'fmd:ı kendisini kayı ve tcsdl ettirmeyen ve mu 
runclesini ikmnl elmiyenler hnldmıda o:hlar ltnnununun be .. 'nci mn.dded 
vc~hile İfltnnbul Ticaret ve Sınnyi od.ısı tarafmdLın hüküm olun:ıcak ceze
yi na tdi, dofrudrn do~rruya icra d:-.ir c:;i mınfe~'!c \'C tc::cJ ücre~iel bera • 
be•· tııh~il olunur. (3720) 

15 dedir. lstekli!er kanunun 2, 3 i'n-
Ö1-üler nizamnamesinin l 1 ine i maddesine göre ellerinde baskül, A ll J lr ı· '< s ı· ı ı m e H ~ n ı ~ cü maddelerindeki vesaik ve te:ni • "' ~ li l u. 

Jcantar, terazi, tartı, litre, ölçek, metre gibi yıllık muayeneye tc.bi ölçüler nat mektuplarını havi zarflnrmı hem Be',edı·ye su ar ı·da· res·ınden·. 
bulunan bütün ölçü sahiplerinin en geç 31-1-937 günü akşnınma kn • 

gün ve s:uıtten bir saat evveline ka-
dar Eminönü, Fa.tih, Beyoğlu, Kadıköy ayar memuriuklarma müracaat c- ldaremiz~ıı bir yıllık matbu evr<ık ve defte:lcri n,..rk eksilbiıcye konu~-

dar Satmalmn Ko:nisyonuna verr:ıe- r 
derek her türlü ölçülerin cinsi boy veya çekeri ve mikdnnnı gösterir be · bri. (S4l) (3708) mu~iur. 
yannamelerden alıp kullıınchklan ve bulundurduldan bütün ölçülerini si - 1 - Bu iş için tanzim edilen ~:ır•namc Lcva::on rervfobden parası:: 
iiksiz ve temiz bir surete mezkCır be yanname!ere mürekkepli kalemle y:ı- olarak verilir \'C ömel:br aös~cr:Iir. 
zıp 1-1-937 gününden en geç 31-1-937 akşammn kadar mmto.ka · SEZA R ---ll!l!. 2 - Açık ckr;iltme G-tk::tcib'.lmın-937 Ça.-şamba günü saat 15 de 
lan içinde bulunduktan ayar memurluklarına müracaatla kayıt ettirmeleri 1 Dün ve Yrınn tercüme külliyatındarıdır Taknimdcki İdare binasında yapılo.caktır. 
ve müracaat kağıdı almalan lüzumu ve almıyanlar hakkında kanuni taki-

1 
Fiyatı 40 kuruştur 3 - Taliplerin muayyen cün ve saatte ~rtname mucibince lda -

bat yapılacağı ehemmiyetle ilan olunur. (B.)_ (3728)~ 1 rede müte§Ckkil Komisyona müracaatlan. (37871 



Bayanlara en güzel yılbaşı hed.yesı., 11••"1!1••---------------------·-------------------bir kürk mantodur. Bunu BEYKO tı-
carethancsi 12 ay vade ile kefalets~z 
olarak ı:ı11tmaktadır. 

Mahmutpaşa Kürkçü Han içersinde 
BEY!{ O ticarethanesi. Tel: 2168~ 

KURUN doktoru 1 
Necaeddin Atasagun 

Her gün 16,aO dan 20 ye kadar 
Welide Tayyare apartımanlann

da daire 2 numara 3 de hastalan· 
m kabul eder. Cumartesi günler! J 4 

den 20 ve kadar muayene parası:ı
dır. 

Neşriyat Direktörü: Refik A. Seveng-U 
Sahibi: ASIM US - V ARIT Matbaası 

T •• rk Gibi Kuvvetli 
seze eoş DEGiLOiR 

. 

~AP'AMARKA 
mUslabzar~u sözü ieylt eden gtlzel yurd topraklarının biricik imal kaynağıdır. 

Mercimek unu 
Bezelye 

" 
Fasulye 

" Patates 
" Çavdar • ,, 

Nohut ,, 
• 

Pir inç ,, 
Bakla " 
Yulaf 

" 
Arpa " 
Buğday nişastası 

Pirinç nişastası 

KORNFLOUR 
[&fısır unu huıasası} 

Kırmızı biber 

Beyaz biber 

Yenibahar 

Karabiber 

Zencefil 

Karanfil 

Kimyon 

Tarçın 

Salep 
(Kutu ve Paketle1i) 

Sofra tuzu 

Memlekette bu maksatla kurulmuş ve her şeye rağmen (21) sen~ neslin gürbüz yetİfimjne 
tevakkufsu~ hizmet etmiş yegane Türk san'at evidir . . 

Yavrular1nıza doktorlar1nızın tertip ve tavalyealle verece§iniz bu gıdalar mutlak huzurunuzu temin edecektir 

ç A p A M A R K A 
Dünyada beynelmilel JÖhretİ hais eflerile lcat'iyen omus oimH..cLr. Dal. Ü•tününün bulunman mümkün delildir. T-ek:mil müitahzarabmiz 

muhayyerdir. Her yerele daima taze olarak bulacaksam. 

Adres : Beşiktaş Kılıcali T. 40337 
' 

• DiN llkdefaQDEON PIAklarında MUNİRNU E 
No. 270900 Uşak Şarkı - Delisin Deli Gönlüm ve Uşak Şarkı-o benim son e~imdi 

Satışa ÇokaıroDmoştor .. 

- - ---------

Mühim ilan 
TUrk Anontnı Elektrik Şirketinden: 

Erektrik Şirketi, memurinin 1936 senesine ait "yeşil" renkte ve 
muatatiJ tekilde hüviyet kartlarmm 1 lkincikinun 1937 den itibaren 
iptal edilerek 1937 senesi için muteber olmak üzere "pembe" renkte 
ve "mustatil §eklinde" kartlarla tebdiledileceğini muhterem mütterile· 
rine bildirir. 

MezkUr kartların baş tarafında şirketin ünvanı yani "TÜRK 
ANONİM ELEKTRiK ŞiRKETİ" ve eğri olarak 1937 ibaresi yazı
lıdır. 

Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayri muvafık adde
dilerek hamilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, müıterile
rin ifhu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan 
neticeler için her mes'uliyeti şimdiden reddeyler. DİREKTÖRLÜK 

. Bava ifil o aır 
Gireceğiniz Yeni Sene 

nin bütün yeni Model ŞAPKA ıevazımatınızı yalnız 
1 

P.EiSSiS de Bulabilirsiniz. 
Beyo~ıu :ronel Meydanı Ensiz sokak No. 7 Teıeton: 40!565 

:::::::::::::::: Yeni e.ktı :::::---:===:: \ r T U 

ıl VİKONTUN ÖLÜMÜ r. 
il MC§hur M. Pruat'un çok ne/ia d 
ı! bir hikdyesi İi 

Mühim ilan 
. 

·ı " 
••ı·-------------------·•lı ~~M~~~~i fi ------------------------1! 30 kunt#ur il 

lstanbuıda Hava Gazı fle Elektrik ve 1 eşeb
büsatı Sınaıqe 1 ürk Anonim Şirketınden ~ 

!stanbu!da Hava Gazı ve Elektrik ve T eıebbüaab Smaiye Türk 
Anonim Şirketi memurinin 1936 aeneaine ait "kül" renkte ve "mus
tatiJ" şekilde hüviyet kartlarmm 1 lkincikinun 1937 elen itibaren ip· 
tal e:lilerek 1937 senesi için muteber olamk üzere "turunç" renkte Müessesatı Tüccariyenin 

Ehemmjyetle Nazarı 
Dikkatine 

Senebaşmm yrucfa~:rı:.sı dolayısile müessesatın yapacakları se
nelik ilan mukavelelerinde HABER ve KURUN gazetelerine veri
lecek ilinlann yalnız Servi~imiz tarafından yapbnlacağı ve bilvasıta 
ilin almmryacağı alakadar müesseselerin şimdiden göz önünd.. bu-
lmıdurmalannı dileriz. · 

VAKQ: Pırcpaıgalf\ld!Sl 
SeırvDsJ .._ ____ ... __________________________ J 

:u:a::ı::::u::::::::::-.:::::::ı::c:::::::::::::::::::::: 

Dr. Hafız Cemal 
LO:OIAN HEKl:\I 

Dahiliye Müteha .. ıı• 

Pazardan başka günlerde (2 den Gl 
ya kadar Istanbul Divanyolu (104) ye 
ni numaralı hususi kabinesinde hasta· 
!ara bakar. 

Kab!ne ve ev telefonu: 2239~ KışM· 

telefon: 2:044 
Salı. cumartesi sabah ID 1/2 · 12) 

saat leri hakiki fuk"raya mahsustur 
Herkesın halin~ göre muamele olunur 

! ı ve "muıtatil" şekilde kartlarla tebdil edileceğini muhterem miifteri
lerine arzeder. 

Mezkur kartlann bat tarafmda ıirketin ünvam yani "IST AN
BULDA HAVA GAZI VE ELEKTRiK VE TEŞEBBOSA Ti Si· 
NAIYE TURK ANONiM ŞiRKETi" ve eğri olarak 1937 ibareıi ya
zılıdır. 

Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gnyri muvafık adde· 
dilerek hamilleri hemen polise ihbar olunmabdır. Şirket, müıterile
rin itbu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan 
neticeler için her mes'uliyeti !İmdiden reddeyler. DIREKTORLOK 


