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Fransa Kiiikyayı Urfayı 
Antebi işgale gelmişti ------. 

Harbettik ve kazandık. Ankarada Fransa 
ile sulh inualadık. Biz harbi kaybetseydik 
Fransa kendi hesabına istilaya geldiği Kili~
yayı, Urfayı, Antebi Suriyeye mi verecektı? 

Ahmet Emin YALMAN -
G özlerimizi 17 sene evveliaine çevirelim: Buaiin acı 

bir aeylip feliketi geçiren zavalb Adana 1919 da 
..._dan binlerce kere büyük bir .f-:Iiketl~ karııl~ıb: 

Fransa imha ve istil~ e!Dellerını temsıl eden mıral•Y 
larernon Adanaya gelmıştı.... . . ... • • 

Mirala "Bremon" un yüzünde mandaterlık fılin ırı~ı 
~ rnuk: yoktu. Sadece. K~~ayı Fransa namına fetih 
~ zaptetmek için gönderilmiıtı. . . v. 

B .. A t kyada Doryolann ellennden geldıgı ka· 
uun n a 'ki . 1 B dar yaptıkları zulmü ve tazyı mıra ay remon .o za· 

""- Ad d k açık çok korkunç usullerle tatbık et· -1C1n ana a ço ' v d b' · d .. 
~iti, çünkü Mütarekenin karışıklı~m .. a~, .. ı~ım unya 
ile ınünasebetimizin kesilmesinden, olduruc~ b~r harpte!l 
'°nra ellerimizdeki silihlarm aimmasmdan ıstıf ade edı· 
~Ordu. 

BREMONLA DORYONUN MOŞTEREIC 
HEDEFi: TURICLOGO iMHA 

onun lıedef1nhi tamamiyle ayni idi. Bu 

B remonun hed;!= acU bir Franm müstemlekesi seviyesine 
...... __ - ~ Doryo,. un ,pım81 ı ~ma, h~çten 
~~ıçin nasıl~ un:::r, uma, harıçten . . nuıl Tüılk J 

~ID 1 • •J ) .. [Atlolı ıncıae 

hala dostluktan 
bahsediyor I 

iskenderu n italya 
eline geç si en 
endişe ed şuz 

Adana, 24 (TAN muh · en) - Franaızlarm Ki· 
lia, Hassa, Payu, Çoban • 1$ıclutlan yakinine asker 
tahtit ettikleri haber verili • Evvelki aabah lakenderu
na aiden iki vapurdan ıilah ı .. ve tafak vakti Su· 
riyeye aevkedildiii bildiri ekt... Daha ıimdiden 
bütün Suriye Arapları ıili.hltndınlmıı vaziyettedir. San
caktaki idare bütün ıalahiyetleri ile aıkerlerin elindedir. 

/ık.enderun lima1M ye I iyonlar 

at IJW : 

Deyli T elecraf ıazeteainin R~ 
ma Muhabiri lnıiltere ile ltalya 
aruında iıuuı beklenen anlat
madan bahaederken anlqmanm 
bütün meeeleleri kavramadıtım 
aöyledikten aonra ltalyanın .Ak. 
denizde lnıiltere ile tealihatta 
müclaf aa Ye deniz intaab baJu. 
nıından tam müaavat iatediiinl 
anlatıyor ve fU malUınab veri
yor: 

Mevzuu bahsolan diğ r bir nokta 
İngiltere ile Türkiye, Yunanistan ve 
Yugoslavya aı'Umda milfterek bır 
Akdeniz aiyueti ıçin yapd4ığı söyle· 
nen konutmalardır. İtalyanlar, Şarki 
Akdenizdeki ekonomik ve siyasi men 
faatlerinin İngiltere menfaatleri de
recesinde mühim olduğunu söylüyor 
ve vakit geçirilmeden İngiltere - t. 
talya arasında dostane müzakerele· 
rin başlamasını istiyerek bu müzake
relerin, İngiltere tarafından kUçük 
Akdeniz devletlerile yapılan ve yapıla 
eak olan bütün anlapıa veya ittifak 
tara ttatyayı da eokmayı istihdaf et-

lllllll19iN9 .. lll:.~~ .....-. 
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"Yakın ıünlerde Tüıtiye • ,......._ arumda anlatmulıjm de-

vam eclecefini dütünerek Loaclra ela muhaWok btilmüftilr. iki ---------------------• tarafı telkin etmek üzere lnıiltere mümldba olan herteJi -.in ----------------------
için katli kararını Yermİfe hemi7or. 

Kola:JQ anlqdır ki Türkler 

'
--------

1 
Wr tün ltalyanm ~deniz.. 

1 
de yayılmumdan Ye lllrenderun 

Avusturya Ja u .. ,,.. wıanüilmeai ihm.a.. 
U4 linden çekinmektedirler. 

ICrollığm v6risi 
Arıidük. OHo 

Diğer taraftan Osmanlı imparator. 
luğunun manen ve İngiltereyi model 
tutarak yeniden ihya ı11yll5I Ttbtiye. 
yi ifgal ediyor. Her halde lmnfedens 
yon içinde CUmhuriyet projesi Fran
mzla.ra imklnsız göribldll. Fl'anmz mu 
rahhaaları bu fe)din beklenen, i8te.. 
nen Tllrkiye • Franiıa arasında dosta. 
ne te,rilri mfJl&iai ,erine bir ihtillf 
mevzuu olmuı Hıtim•'ine nazan dik. 
ka.ti celbettiler. ,, 

Le Tempe ve dipr pr.eteler, 118.de
ce tebliği Detretmiflerdir • 

1 
Rumanlte paetee1, Fruunm tt&L 

yaya yaldafma tefebbU.tlntl tenkit 
l ederek "daha önee il~ Antantla, 

Basya ile do9tluldan ullamlamak 
ve Töıtdye Be lhtllUt halletmek iL. 
...ıı.., diyor• 

Ffflnsıı goıtelerinln miitolealorı 

Pariı, 24 (A.A.) - Anadolu ajaıı
mnm huBUBI muhabiri bildiriyor: 

Hemen tekmil gueteler, ap.ğı yu
kan ayni ifadelerle, mUzakeratm a
kamete uğradığım, Tllrklerin Sancafı 

TAN'Iı:ı 

ılbaşı haztrltklar1 
TAN Y.U.... için mühim hazırlıklar yapıyor. 

• 

Hergün bu hazırlıklarımızdan birkaçını 
haber veriyoruz. Bugün de ıize diğer ha· 
zırhklarımızı bildirebiliriz: 

Ercüment Ekrem yeni bir 

Tip -yarahyor 
Meşhediyi bütün okuyucular tanırlar. Ereli· 

ment Ekremin yarattığı bu tip mizah ede
biyatımızın en tanınmış simasıdır. Ercü
ment Ekrem Yılbaşından itibaren TAN'ın 
yazı ailesine girecek ve TAN için Meşhe
diden daha kuvvetli yeni bir tip yarata· 
caktır. Meşhediyi ve Ercüment imzasını 
hatırlamak, yeni yaratılacak tipin mahi· 
yetini anlatmaia kafidir. sanırız. 

• 
Krallık için ::~~==ırte'i::::: Sabık Kral Edvardın ve 

ri mUtaleumdadırl&r. 

Saint Brice, Le Journal'de akamet M d S h k•k• 
o kadar tamdır ki, diyor, netrolunan a am impsonun a J ı 

Viyana, 24 (A.A.) - teblif bunu örtbas etmiye kllkışmı-
Gazeteler Habsburglarm ~r: Ka.rtılıklı vu.tyetlerin aç~ça te- Aşk romanı 

d · 'h · 1. · · lift ımklnaızken dlplomaai yolu ile an-
tahta av. etı 1 t~a ını yem- l1.1m&k ııaaıı mümkün olabilir? Tez-
den derpış e~ea:e ba~amış- terdeki ayrılık tefrinisant notaıarm- Dük dö Vind1ar ve Madam Simpson timdiye 
lardır. Krallıgın ıadesı hare- dan belliydi. Suriye milliyetçilerini kadar mütemadiyen auamutlardır • Fakat 
ketinin şefi ve Prens Otto- ayaklandıracak tam bir tadili yalnız Madam Simpaon'un yeieni olan sazeteci 
nun mutemedi olan Wies • Cemiyeti Akvam tetkik edebilir. Türk Frank Noyea'e kendi qk maceralanm 
ner, Monarşistlerin organı lerin bu aralık tadili elinde olınıyan yumağa müsaade etmitlerdir. 
olan "Oesterreicher" gaze- bir vaziyetten Fraıuıaya gücenmiye- Sabık Kral Edvardm ve Madam Simpsonun 

ceklerini Um't ed b'ı:..ı_ la akmd tesinde şunları yazıyor: 1 e ı ... n.ro. hakiki qk macera nnı 'Y a neşret-
"Bazı Alman mahfilleri Awstur- Pelit Journarin lilr1 meie bqlıyacaiız. Bu hikiye hem eski 

yada herhangi bir rejim değiıikliği- Petit Joumaı, iki tarafm aağlam Kral hem de Madam Simpson tarafmdm 
ne muhalefet etnıiyeceklerini, fakat dostluk mtlnaaebatı idame huauaun. okunmut ve tasdik edilmittir. 
Ha.mtııuqlarm tahta avdetine muam dakl kuvvetli Umhıe ve mtlza.kere ha iiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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hazırlıklar 
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Antakya Mektubu : 

Türk gençlerine zorla 
yabancı bir kültür 
aşılamak istiyorlar 

:r A N 

Buğday fiatları 
Jstikrar kazandı 

Siyaset alemi 
Amerika Birliği Konferanll 

B oenos AyrHte toplanan 21 Al-
merika devleti çalıfmalarıne 

bitirmit vı konferansa son vermif 
bulunuyorlar. Şimali Amerikanın 

Zl.RAAT BANKASI Pi.YASAYA Birl.,ik Cümhuriyıtleri Reisi Mister 
Ruzvılt, konferanstan alınan netice· 
den hotnut olarak daha evvel ıeri 

Antakya, 23 (Hususi) - Bugünlerde Türk düı- MAL ÇIKARMA y A HAZIR dönmüfo Amerika Dıtbakanı Mıster 
manhğı üzerindeki faaliyetler yine artmıştır. Bu Hull mesai sonunda söylediği nutuk-

s k k ·· 1 .. • la konferansın sulhe hizmet ettiğini t!üşmanhk, bilhassa Al"takya lisesıle anca u tur mu- Dtin, J..,ondradan gelen telgraflardan buğday fiyatla • ve sulhu sqlamladıiını, fakat bun-
hitinde olanca açıklığL !Je hissediliyor. Bu menfi hareket- 1 rında 2 • 3 puvan kadar-bir yükselme olduiu görülm:iş- dan maksadın Amerikayı tecrit et-
lerin elebaşıları Maarlf rnüfettişi Bazantay ile maarif re- tür. Buna rağmen, buğday piyasamız bundan müteessir mek, Amerikanın etrafwıda bir Çin 
iıi Kuseyri Ahmet Mithattir. olmamıstır. Dünkü satışlar evvelki günün aynidir. Noel Seddi ıörmek olmadığını anlatmıf 

· k 1 k 1 • 1 .. be ·ı A · · .. vı böylece konferansın eulha hizmet Lı~ ıe o utLf n'a ta o an 1 lsmaı"I Hau~ ve sene başı yortu an munase tı e vrupa pıyasa.an uç 

Ç k 11 1UU ettifi kadar iktıaadi kalkınma ve 
Arapça ile din dersi Nazif e m a a rl gün çabşmıyacağından buğday alıcıları fazla mal almağa canlanmaya da hizmet etmek istedi-
Hoca ı~.ıminde bir yobaz ta- 159 h t cesaret edememişlerdir. Bununla beraber dün gelen 615 tını ıöstermittir. 
rafındarı verilmekte idi. Bu • • • ıe as aya ton buğday tamamen satılmıştır. Ziraat Bankasının Amerika Birliii konferansı siyasi 
hoca da müfettişle maarif iÇi n verı n piyı:ı.saya stok mal çıkaracağı haberleri de spekiilasyon vuifesini, muvaffakıyetle b&farmıt 
reisinin aleti olmuş, son inti· Mu''saade geldı' 79 kı·ıo yolunu kapatmıştır. Dün yüzde 2 - 3 çavdarlılar 7 ku- Ye Amerika Birlifi fikrini konak ko-
habatta. tek başma. Kusey- rus_a, 6 - 7 çavdarlılar altı buçuk kuruşa, 9 • 11 çavdarlılar nak ileri ıötürmüf bulunuyor. 

Bir aralık konferansın, Milletler 
rilere :-ey vernl•~tir. Gümrillote kalmıt Çekoslovak men- k da altı kuruş on paraya verilmiştir. Cemiyetine rakip bir tlfekkül vüc~ 

Arapça bir tezkere yuamıyacak §eli malla.mı tahdit harici olarak an veren BU RANIN SEBEBi de getirmek ve bu cemiyeti Amerika 
kadar cahil olaL, iki cümleyi bir a- ithaline müaaade edildiğini yamııt- H 1 

M 11 • ı devletlerine hasretmek istediji zan • 
raya getiremiyecek derecede konu·- tık. Bu müaade bu ayın otuz birin- Ankara, 24 (TAN) - ua l m ere nedilmif, çok ıeçmeden bu zaRnın 
mumı bilmiyen bu hoca, lisede mu- ci giinü akşa.mma kadardır. Bu gibi d İstanbulda buğday fiyatla • • doğru olmadıtı, vı Arjantin ile cüter 
allimlik alırken Ahmet Mithatm mü mallar mukabilinde husuel t.a.ka8 yo- a am ı ının yükselişi ve ekmek Ver ı I ece k Cenubi Amerika devletlerinin Mı ilet· 
Mheretini görmll.ştUr. luyla ihracat yapılmam mecburiyeti . . h h kk d 1 h ler Cemiyetinden ayrılmak fikrinde 

Kıiltür ıulm:i arlıyor vardır. ihracatın ugarf yüzde ellisi Şimdıye kadar bır çok ' aatalara bı.& ranı a ın a ge en a - olmadıkları, Milletler Cemiyeti a-

B u arada, Franau guetelerin - yumurta olmaaı p.rttır. Mütebakiai kan vermekle tanınan tamail Hakla, herler burada hayretle kar - Kon f r a n s Z&ll sıfatile taahhütlerini yapmaktan 

de Türkiye hakkında bitaraf iki memleket arumda klering anı.,. bir kaç gün evvel Gülhane hutane- şıl;~~~f J~r;kmek buhranı, buğday Bu den yılından itibaren tatbikine 19rl dönmek lltemedlklerl anlqıl-
1tir kalemle yazılan aitayifki.ra.ııe ya- muma göre hWIWd tr.kaa mevzuu ola- liııde bir kadın hastaya 156 mcı de- azlığından mütevellit olan bir dert bqlanan ''ilk okul programı" nı ızah mıttır. 
sılan gösteren bazı Türk muallim· rak kabul edilmiı herhangi bir mal fa olarak 750 gram kan daha ver- olarak görülmemektedir. Geçen ae- etmek üzere lstanbul Maarif Müdür- Konferansta hlkim olan en esaslı 
leı- tamamen gözden diifürülmüt ve ol&bileoektir. miştir. !amail Hakkmm bugüne ka· neki buhranın içyilzünü bilenlere lüğü bir konferans aeriai tertip ~ cereyan, Amerikayı, hariçte vaku-
hattl hiçbir sebep yokken tekaüt e· R ) h dar verdiği kan mlktan 78 kilo 950 göre, buğday rekoltemiz bugünün on mittir. Muallimlerin çalıpıuwm k~ bulacak muharebelerin hepsinden u-
dilmiflerdir. Bu. mağdur muallim • Uam J iç .-mdır. Kan verdiği hastalardan miali ola& dahi, lstanbuldaki fırmla· layl~ t .ı.cak olan bu konferanslar zak tutmaktı. Konferans bu yolda lerden Ata Dervif, Antakyada çıkan a· - . .. . al 
''Yenigün" guetesinde Türk köyle· Bı·r hayvan on beti olmU,, diğerleri kurtulmut· rm ve değirmenlerin bu ç llJl!l• tart· Uç ka:ıada verilecektir. Iatanbul er- muvaffakıyet kaz111mıt bulunuyor. 

lan baki kaldıkça ekmek buhranı kek liaeai aalonundaki konferanalara Cerçi Amerika Dıtbakanı Mister 
rindeki mekteplerin kapatıldığını, tur. zaman zaman mevzuu bahaolablle· Eminönü, Fatih, Eyüp, Bakırköy ka-
fakir talebe için aynlan paranın iç KaJmıyacak tamail Hakkı, kan verme itinde . Hull, Amerikanın her harici harbe 

cektir. lala.nndaki §ehir muallimleri; Gala-edildiğini seri halinde veaikalarile . kazandığı ihtıau ve mukavemeti kartı kat'i bir bitaraflık takip etm .. 
Ruam mücadeleline devam edilmek zı~AAT BANK S H AZ/R tua.ray lisesinde verilecek konferans- • yumı,, bu yüzden müstebit kültür • göz önünde tutarak kendi.Bine "Kan " A I ,.. sini istiyerık bu yolda ın sarih q,, 

idarecilerini lmdırmıe ve zavallmm tedir. Bu aym aonuna kadar Beyoğ- Kralı,, ünvanmı takmıftır. lara Beyoğlu, Beflktq, Sanyer, Bey- atıhUtlere 1iritilm11inı taraftard" 
•-" ~u··diyeai keeilmi-+i•. lu ve Iatanbuı cihetindeki hayvanlarm Ziraat Bankuı, eğer latanbul buğ- koz ve Adale.rdaki aehir mektepleri Fa 
-·· "T,.._ • tı .. nı. .. -ı · d bir ı·ml kat konferans harplerden uzale Tu··,!· .Ju"~mam muallimler muayeneleri bitirilecektir. Ikincirklnu S •• •• d day fıya annın ;,u.aoç meeın e mua.l ı eri; Kadıköy üçüncü orta 

- g :s DUD bepda nJ&m mücadele heyeti l s yuzL n en ıpekWiayon ve gayritabiilik hiaeedi- mektebindeki konferansalar da U&kU- kalmak ve uzak kalmayı temin ıct.-
L isede !ransızca dil dersini ve- UıkUdara pçerek Selimiyeyi merkez linıe derhal mal arzına başlıyacak • dar, Kadıköy, Kartal kazalarındaki cek çareler üzerinde iltif&re etmek 

ren Nuvati, Antakya • la- ittlhu edecektir. Ban.da Ullküdar bir kaza oldu tır. Ba.nkanın bu sene mahsulün iyi muallimler geleceklerdir. Uıerinde karar kıldı. 
•enderun havilisi hakkmda.ki ~- Beykos, Kacbk6y ha7ftD)&rmm mU.: olm&11dolayıaile111.ywnı fazlalaıtır Konferanalarm gtlntl ve llM.tlerl Konferanaan verdlti en katı karar 
Jcrini daima Türklerin aleyhinde 1- yenesi yapılacaktır. lDvvelld pce •baba lraı'tl ı.tanbu1 dıjı milbayaa ı.tuyonlan malı al- 1Unlardır: bUtün Amerika kıt'uı içinde ıulhil 
da.re etmif, irr.tih~ An_taıtya • Ruam mUoadeleei Trakyaya da tef· ~ baif bir •la yayılmıftır:. ~ mıya devam etmektedirler. İkinci· Hayat bilgisi: Bu aym 30 unda Ga- temine ait olanıdır. Amerika içinde. 
Jskend~run Tür. kl. e.ri .ı.çm nalayık .~- mil edilmiştir. Haıi--+- oıatJrilen hay- dun .sa. bah dokuza kadar. aUrm.u§t. ur. tqrin sonuna kadar alman mal, ge lata.saray lisesinde, Ikinciki.numın sulhü tehdit edecelc ,a.,hanıi h&di-

.. _,...;..;_, ·
1

- Türk '!ır~ e- 1 lk • ı . .ıı-~ ı--~-- Si vukuunda Amerilc• ....... ı-•-..!- ~--kilde olan ı.a.Au&UM soy~eyen vanlar da ada kontrol altmdadır. iki Bu yüMen v.apur arı Be.ter enm ~- een senevJt.göre .Y~e otuz ............... • -.a- "'-•-~---..--.ıı--. .... ... • •• •- naı wpranacalf ve vaziyeti konUfAr-
talebelerini bile dondurmuş, kı~a:ı- sene sonra memleketimizde rııamlı pamamışlardır.Sonraki postalar mun- fazladır. köy üçüncü orta mektepte mUfettiı caktır. Bı::ıtun Am~~ devletleri. 
dırmı,, öz Türkü öz ~iırk a.leyhınde hiç bir hayvan talmıyaca.ktır. tazam işlemiftjr. Bankanm buiday itiyle utraf&ll Muvaffak taratmdan yıllarca d4'vam eden Şako harbine 
ıöyfetmek istemiştir. Bundan batk:ı bUroeu, rekoltenin btitUn dahili ihti· Hayat bilgiai: 27 Ildnclklnunda la- benıiyen bqka bir harbe ancak bU. 
muallıın Gomber de göğsünde, Halk Ç k ki Su.ten dolayı Haliçte bir kaza ol- uıuzı k&rflladıktan bafka, dıfa· tanbtıl erkek liaeainde, 3 Şubatta Gt.- tUn Amerikanın tesanUdU ile karfl 
Partial ve Türk bayrağı rozetlerini O ÇOCU U muft;ur. Balığa çıkan 11andalcı Neeiın yaca da satılacak kadar iyi oldµğunu latua.ray lisesinde, 10 Şubatta Kadı- ıelmenin mümkUn olduğu hi11iyle 
tqıya~ara not verm~z. onları dene Babalara ve Dyazarm kayığına bir motör çar- :de etmiştir. Bundan dolayı fiyat- köy UçUncU orta mektebinde müfettiı mutehusis bulunuyordu. 
kaldırmaz, icap edene Türk gençle· p&rak batırmııtır. içindekiler denize lann gayritabü olarak bir aantim Feyzi tarafından. Hullsa Amerika. kendi sahasında 
rini ta.ukir ederdi. Jk • düpnUtJer fakat traftan yetişilerek bile yükselmesine imkan verilmiye- Hayat bilgisi: 17 Şubatta ı.tanbul sulhU aattamlıyacak mUhim tedbir-

BUtiln bu kiıltür zulmUntln kaldı- ramıye ' e cektir. erkek liBMinde, 3 Mart Galatasaray- ler almıttır. 
nJmaıııı yolunda şimdiye kadar Ba • Her aene olduğu gibi, bu eene de kurtanımıeıardır. da, 10 Mart Kadıköy UçüncU orta mek I 
santaya yapılan müracaa.t.l&rdan alı- çok çocuklu babalara para mükA.fa- IHRAC PIYASALARINDA tepte müfettit Hürrem tara.tından. lsviçre, Belçilca Ye lla ya: 
11an e-evep fU olmUJtur: tI verilecektir. öntımtlıııdelri aene Bir sa b 1 kalı Konya, Sıvaa, F..kifehir, Ka)'leri, Het!18.p - bendeee: 7 Martta l8tan- son teııraflar evvel& Belçlkan111 

••- Sıncakta bir Suriyeli gibi ya- içinde bu yardımı göreceklerin 1ia- Ankara, Sarayönü, Ak,ehir, Polatlı, bul erkek liaesinde, 14 Nisanda Gt.1~ Adisababadaki Elçilltlni kon-
f&YlP F!·ansız kültürtlne bağlı ol· teei aıhhat müdürlüğünce hanrlan- Yakalandı Karaman gibi eaulı buğday ihraç taa.rayda, 21 Nisanda Kadıköy orta solosıuıa çevirdiiini, daha sonra ı .. 
maktl!n ba.şka ~are yoktur. ADI -·-+-.Verilecek NL- miktan 50 _" fi t1an ..,.en kte te Uf t+;. Nazmı tarafman ~n. Habefistanın ltalya tar .. 

1 ~. gUde ta -.,,.~ r-- .,.... merkezlerinde aatıf ya S-111 me p m e ·""'il' • f ndan ilhakını tanıdı""ını blldirivor-takdirde, TUrk dost uıı;~nu n • liradır Poliı, lltanbulun muhtelif semtle- -neye göre .. n ..... on bet - yüzde Okuma: 28 Nisanda Ietanbul erkek ı • ı lebe cezaya çarptınlacaktır." ' · .... 3 ....,.,_ du. 
Vicdanını satarak liseye mtıdtlr l'lkele Reıiml~ri Nasıl rinde manitacılık ıuretiyle bilhaaaa otuz ucuzdur. llaealnde, 5 Mayısta Galataaarayda, Devletlerin Habef meselesine k...,. 

tayin , .. illen Abdülkerimin de ,apka Tahıil Edilecek? yabancılarm paralanm dolandıran bir Yeni aene girdikten aonra bu mer. 12 Maf18ta Kadıköy Uçtınctı orta mek- aldıkları vaziyet iki ,.kilde ıön c;ar-
aleyhindeki hezeyanlan bugünlerde t.kelelerin ne suretle idare oluna- aa.bıkalıyı ele geçirmiftir. Sabıkumm kezlerden buğday iatihllk eden mm· tepte müfettiş Mamur tarafmdan ve- pıyor. 
artmı•tır. ~ ... dan d 1 bu d landmcıya takalara m-1 1evkine b&flanacaktJr. rilecektir. Bunların birincisi ltalyanın ...... ,. cafım ga.t,ereıı kanun 1 K&nunuaa- çokkı&"'" 0 ayı 0 

• "'-'"mye v·-ı.aıetı, ..-J11Jn aene de Konferanslara 11&&t H,30 da balta.. · ak Liee smıflarmda talebeye· · .,, d ktedir ta- .IJIU&&&& ..,...., ._,,,-~ ı..-ıstandakl hlıkimiyıtinı, tanım • 
' · ni 937 den itibaren~ .. girecek· "lılanitacılar Reıaı enme · arzu _.J1:1-''11en neticeler v•-.. ek- nacaktır. Tayın' edilen -''"'er hep _,, tak' _ ... _ .. _ Ben, aize hakiki hüviyetiniz _._ .. r·- Ta. cıwuuı,, -"" &l&&M tır. Bu hattı hareketi ıp ._. 

olan Araplığı a.,Jlamıya geldim." tir. mi Oemandır. Kütahyalıdır . ...._...,Ar- mek buhranı hald,mdaı latanbul Va- c;&rllLDlba gtınlerine tell.dUf ettiğin· devletler, Almanya. Avusturya. Ma• 
demekten çekiınmiyen bu cahil, Tllıit Bu kanunun bir m&dde8hıe göre nawt, Tlirk Ermeni, Rum ılveleriyle llliğinden ma.lflmat lltemiftir. Bu den muallimlerin denı ~iyetlerine carlstan vı Arnavutluktur. lsvic;re 
düşmanlığını Sancakta yaşatmıya aenebqmdan ttllbaren tekele reeiJn. memleketin muhtelif yerlerindeki ıt- maı~mat geldikten aonra vekllet lü· halel gelınlyecektir. de bu devletlere iltihak ıtmit bulu-
memur edilmiftlr. leri tarifeleri, tktmaül daht nı!:'~e!' veleri taklit edebilmektedir. Bu au- zum görünıe kat'I direktifler verecek nuyor. 

b nfi '"·-t~•er "'"rk göetereceği form e • _, 1...1- tir Belediye Zabıtası Memur- lkinclai, Adı--L.-L.adakl 11faretı.rl BUtUn u me &&an:" ru .L" ye ve h·---_. muhasebeler ta.rafından retle htanbula Anadoludan 5çaen uıc- • ..-
muhitinde en tiddetli aldalerini bı· ~ dol chnıhiL b )arma Kura kon10loalup çevirmek ile iktifa et• 
rakırken Sancakta dtı,manlarla. mah tanzim edilecektir. brtmat Veklleti- çok ldmseleri kolaylıkla an Gaziante in BUttln belediye zabıtuı memurla- mektlr. Bu hattı hareketi takip ıdell 
IUJ' TUrk kUltUrilnün kurtanımuı, nin temibi ve Vekiller heyet.ipin tas- mittir· nnm yeni tefkll edilen kuna devam devletler, Japonya. lnıllterı vı Fran-
ancak Hatay ıstikllliııla tanmmuile dlkmden aonra da meriyet.e girecek· Oeman, P9Ml sene altı ay hapee L' urtuiuş lan mecburi tutulmuftur. Bu kur- sadır. Belçika da bu devletlere lltl-
kabil olacaktır. - K. S. tir. mahktlm olmq, fakat izini kaybetti- I' •un ilk devrem bltmlf, Udnclal bqla- hak etmittir. 

) Yolcu salonuna giden cadde 

ğinden hapee aokulamamıttlr· Yıldo·· nu·· mu·· m•ır. Bir kaç devre içinde bütün Avrupadaki ayrılık ltalyanın H•· 
.ıa taki le- belediye zabıtumm kurs görmU, ol- beti ilhakını tanamak ve tanımamak 

Bu sabıkalı,~--' . ı:ra. BugUn Gaziantebin kuriWWJUllUD malan temin edilecektir. mesel11inde de kendini ıa.termek• 
ri netlcealnde Kır~ yem on beşinci yıldönUmtidUr. Şehrimizde· tedlr. 
ladJtı bir evde yakala.nmıttn'. Osman, ki Gaziantepliler 1U.t 15 te Eminönü Muallimler Araımdaki Yar- Omer Rı:o DOGRUL 
B&fralı HUaeyinin 23 liraamI, Htıae. Halkevinde toplanarak lrurtulq gUnü dun Sandıiı 
yinin 220 Urumı, Hal&DID&dll 6 lirumı nü lrutJayacaklardır. Merasim Iatik- Muallim ve maarif memardıurlarmm.1 in _...., -........-..-..ı:n::.r.....-....--
dolandmmftll'. Osman, yeye ve- lll mutiyle bqhyac&k, nutuklar ölUmlerinde ailelerine Y m ç BiRKAÇ 
rilmtftlr. IÖylenecek, konaer verilecektir. kunılan aandıjın hesap itlerini tetkik 

Gece de Antepli gençler tarafından etmek Uzere lkinciklnunun 2 inci 5 A TIRLA 
lngiltereye ihracat Bqladı Parkoteld~ eğlenceli bir ziyafet hazır- gUnU Halkevinde bir toplana yap1- ilk mekt.eplerde t.efldl ec111e9 

İngiltere htıkflmetiyle ima edilen lanmıttır. lacaktır. himaye heyetleri baJdnlld9 

ticaret anll.f!IWII iherlne İngiltereye •-=--===--~~~~======~~==:;::;--fngilizl 1ru sll'ÖfllMk üzere yarın butlln .......... :=-:a-- =-~ \TAkVL\\B~HAVAI ~-=-
25 Birincikln• ı 

CUMA 
• 

FnMIS ttloeulan memleketi • 
mlmea yapalı ve tiftik ...-, 

Bugünkü Hava: DEClŞIK 

melrtedlrler • 
12 ıaci ay Güa: 360 Kuım: 48 e 

Wamn~ olJafunu sörmelı ciJ. 
"• aaJır. Turüt setirtmelt için 
laerdn yeni bir tedbire ba,vu
raWafa bir aıraıltı •eyyahları 
nl.tuncı çıMr çaAma illı .olarak 

iimriilt binasına aırt 6ayle Prlıin 6ir nuınsara ile lıtu-
ara ata yolcu w oe. r ö•· fi hrt17G lnrcılımai yerimle bir 

Ruat merkezleriııden verilen ma16mata 
ıöre, basüiı Csıabl Anedolud& bava im. 
men balatla ıeçecektlr. Diter mmtakalarda 
u balatladar. Rmılrm amamiyetle prbi 
istikametten etmesi mabtemeldir. 

1555 Hicri U52 Rıarnl D .. 'ibret Oduı JUyuet at -
8enal: ı ı 12 Birtndklnan ftlll let;lma ederell yeni "'!!':_ 

llllllG pen caJJe, .ayyahlann oer~ bir yaya WJırunını • htırelret olmaN serelı.. Bıı cihete 
bütün yolculann selip s9'tilt- tnıyor. • olô.hJtalcnn naara Jiltlıatini i:n ifielı bir yoldrn. Yahnlti lo- Brırfllftılıiöl. ~~= celbetmqi llsamla sörüyorus. 

tofral, bu codJ• iiaerinJe bala· yer YeF • ,_,,.., .. 

Dünlü 1ta~a 
Din ha,,., acık ıecmlıtir. Rrıa tanDd 

769,05 tir lrcaldılr uaml 1. •ecarl 2,05 tir 
Riiaılr. orta b99ett• etınlttir. 

Qln .. : 7.24 - otle: 12,14 ....,. 
ikindi: 14,S4 - Akpm: 16,46 lllt;oMılı ile bdrolanD tetkik " 
Yatsı: 11,24 - lmdk: l,H aken&IDe .... umtfır. d '------------· ---~·· 
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20,000 Alman flEK 
isilerle beraber Hayatı Ucuzlatmak İçini 

Almanya ya Çekoslovakya ya ~-=-; 
ispanyaya veyahut Dantzig'e Fransa Ademi Müdahale ?-ı:::=-=!"-=r-~ 
k harekete geçecekm·ış 1 S iyesetmi Değiştirmek istiyor ::.:.;;:ı ~.:":: 
arşı • Londra, 24 (A.A) - Havu Ajanıından: tlrmlye kifayet eder bir pydlr. 

iyi malimat almakta olan mahafil, ltalyanlann General Fran- Dlyeeealnlz ki : 

h ık d h • ı ' konun hikimiyeti albnda bulunan araziden yavq yavq çekil- "- Ylnnlad unda elEoaoml b. 
l\ il" a k s at a a a ı l mekte olduklarını, Almanların ise boyuna lıpanyaya kuvvet sevk nunlan bikir edilir mi! lfitl! Ben 
l V 1 KOÇOK HARiCİ etmekte bulunduklarını, beyan etmektedir. lnkir etmiyorum. Ukba bblm itle 

buhranı Unutturmakmış l HABERLER ko!!:eb~~;:~:;:;::rt:,ir:,nk Papanın =~N=-:.a;lmad•jm• IÖyltly•. 
ecnebi harp ıemileri Barcelona- Dlllle•"-. .. . . •ı ıkeçı kuabası orduya bir abJ-1--- • f _._ et • ,,_. 

L d 24 (AA) - Almanyanın iktısadı vazıyetı, nm ~ına •t ll'a& mıt ve h•t b • Bbde kı11J1 kölDtlr odmı alJal, on ra, . . . . . eli d"" harp tayyar11i tıberrü bu abloka ecnebi memleket 1 a esı , ' .._.__ 
Manchester Guardian gazetesını pek zıyade en şeye . u· ıtmiftir. lerde zannolunduğundan çok da- seytlnyatr, .seytln, et ,90pn ~ 
ıürmektedir. Bu gazete, Almanyanın halkın nazan dık· • • ho. müe11ir olmuttur. Cite du Vatican, 24 (A.A.> - Papa yua nuana pahabdlr • 
katini buhrandan çevirmek üzere İspanra, Çekoslo~akya A lmanyada 1 Klnunuıv- Cadix'e 21 Teşriniaanide 9,000, 26 bugün yatağından radyo ile her tara- Şu halde meeele bir ekonomi me. 
veya Dantzing' de bir harekete geçmesınden endışe et· vıldı mevcut radyo a- Tetriniaanide 10,000, 6 Klnunuevvel fa yayılan kıaa bir beyanname ııetret- llelell dejU bir llleVllm IMIM!lleeklll'. 

bonılerinin miktarı 7.937.907 ele 600 Alman gelmiştir. Bu kuvvet- miştir. O da ekonomi baDlllarma cJelO, DiL 
mektedir. yi bulmuttur. lnıilteredıkı terle beraber 42 milimetrelik toplarla . teoroloJI kuwıJanna tibldlr. 

~manyanın siyasetini aejiıfirmesiı radyo abonelerinin miktarı Junker Biateminde 26 tayyare de gel P~pa, beferiyeti mwı~~ eden Binaenaleyh it k1f1an yam oe*. 
, •• m Yunan 7.898.705 dir. miftir. musııbetlere karşı teetstlr göetemıit mekten ibarettir. 0 ........ bittin ba 

Londra, 24 (A.A.) _Tim~ gaze • • Ayni mahafll. Barcelonanm ablo ve Iapanyadaki dahili harpten baluıe- •yrp döktttiüm eeyled yu fiyatın 
teat Pariaten alnııt olduğu bir habe la atın ıazetesinin Brilk- kası münasebetiyle Admirante Cer • derek dünyanın bütün fena kuvvetle- a1ınz, ba~e.....,.. ueu olur. 

re iatiııaden Fran88J1m Almanya ta- Gazetes·ı- •• selden haber aldığına vantee kruvazörilnün "ayni zamanda rinin bu bedbehat memlekette son bir Bundan t.fka hal clvarmda 10 
rafından mUateınleke elde etmek için ıöre sıhhati muhtel olan Uç muhtelif noktada .görilnmüf,, oldu tecrübe yapmak isti "bi '"rUn- lnınltJak p1a ıaddeel ummal (!U'tl. 

lerdeylemekte olduğu metalibi hayır- Van Zıland'ın istifa etmesi ğwıAu ~~:~ektedir600ler. ,._,. t dükleri, fakat Avru::egıbü:dUn· da yirmi Jnmıttar. O halde ba ela~ 
habane bir aurette tetkike &made ol- c a p muhtemeldir. lllSnlllMIGft .. ,_.. . • • ekonomi me11ıleel detft, bir eemt lllJl'll-

......... -.u, an--,_ ... ,_ ....... nm Avrupa- ne ev • • •önüllii ya içm bır fifa havumm hazırlan- ..aa- -mek l9tl elller evlerhd 
-~ \;.aA ~- V ... ı .. gto 24: (AA) a__ • • ....-. eas ya. ~ 1& a.iıt aiyuetini cezri bir auıette de- M ısırın ıabık Hariciye Na- ""96" n, · - o:>Ueyalıst makta olduguna dair allmetler belir- bil elvana naklederler. qer ba 
liltirmeai l&zmı gelmekte oldufunuı İzmir "{alisinin zırı vı Londra Elçisi fırkUı, lapanyol Cumhuriyetçilerine dijini söylemiştir. mtbnldbl oıe-e- hlll tehrhı en ka. 
rumaırtadır. Tehditler yerine temi· t Hafız Haf ızi Pa,a Londra yardım için gönüllü gönderilmesi ve Papa bundan sonra Noeli tebrik et- labük yerine naldederls. l"lyatlar ile. 

_;ı.uc..t• Açık Beyanatı BU ilk El ·1·111· ta ı d"I teberrilatta bulunulması lehinde bir . 
bat kaim olmalı ve vui uai..,,.-- ya· Y çı 1• 1n• Y n 1 1 

• karar kabul etmiştir. Şimdiye kadar mıt ve yolunu fll§lrDılf olanlara doğ- DiMi ~. 
Pılmakta olan teslihat yerine aiWıla- hmlr 24 (Tan muhabırinden) - mittir. 35 gönüllü hareket etmi.ttir. Fırka, n.ı yolıı bulmalan temennisini izhar t te bu m8'ahedelerden clola)"Rllr 
l'ID ualtılmaaı değilale de hiç oım•ua "Eleftro 'Antrepoe" isminde bir Yu- 500 gönüllü göndermek ve 5,000 do- ve bütün dünyadan ıulhll muhafaza ld bizdeki pahabbiaa bir ~~ • 
tahdidi ikame edilmelidir. nan gazeteai, &mir muhabirinden al- lar toplamak tuavvurundadır. etmelerini rica etmistir. tleleel olmadılma lnM•'I uuauuw • 

tt Maamafih Franub~~ hat~-~:: dığı kaydiyle nep'ettiği bir yazıda Çıntz' lerz" /,..iliz amelainin t•berriiü .--- ~ yorum • B. FELJl!K ' 
diğer devletleriDHM .we" hmirde birçok salgın hastalıklar çık- /.ı Londra, 24: (A.A) _ İngiliz Tre- H • • 

ilin hattı hareketine ballı olacaktır. tıpu aefaletin ölüm miktarını art- ) 1 dunyonlan lapanyol hllk6metçilerine arıcıye memur-
~ihayet Franaa, Alm&DyaDlll tapan- tırdıİmı. şehrin bataklık haline gel- aponıar mı ardım komitesi emrine 1000 İngiliz 1 J ş f .. ı 
hya karp yapıcı bir lliyuet takip et- meli yUzUnden lekelihummanm belde ~tevdi etnlİftir. arı arasınv a o or er 
lneaini iatemektedir· hastalığı haline girdiğini ve tehir nU- 7 h •k J ' 'l F • t• • J "· t• • C • • d 

Delbonn AJmaDY&l1Dl lap_anyol ui fuııunun en güne azaldığını yaz- Q rı eaıyor { ronso sıyose ını vef.'f ırıyor Ankara, 24 (TAN) - Yedinci de- emıyetın e 
lertne ·-wfnnı devam eylediği tak- gllndglllü . h be 1 Londra, 24: (A.A.) -Tiınes gazete. rece memurlardan Moskova Büyük 

,,__ . mıştır. Bu nç ve ganp a rer · p · uh b" · · · b' k f ) 
~e J'ranq.nm ademıw~~':1e ~ turada teessür ve hayret uyandırmış· Moskova, 24 (Hususi) - Tas A· 11 ana m a ~ ~ ır ay· Elçiliği müsteşarı Nurettin altıncı, isti a ar 
lltu.amdan vazgeçecegını Berlm hu- J"ansı bildiriyor· naktan habe raldıgına gore, Fransa k. . . d 1 rd 

tır · hükfun f b hafta . . d 1n . . .. se ızıncı erece memur a an mer • 
bmetine bildirmit olduiu aöylenmek· ~endiei le .. rilfttlğilm Vali Fazlı Gazetelerin aldığı maıamata göre .e 1 u • . •çın e gil~ ~u • kezde Rıfkı Refik. Faik Hilmi, Selim Şoförler cemiyeti idare beyetfnclen 
te.dlr. y go J~ B~ J:Rçilj, -~~ ... ~a- ldimetine ILl8Jldakı kararmr bildir -~ Mu.Uftf Dm& yffltiDd, do- on kifl dtln lltifa etmiftir. Bunlarm 

l'rana hliklıllletlr 1 DL ı •• ~J&~ mell"t e uiler ~ ~ • ..... • k d urlardan Rumi t...f --11 .._. ........ k dır 
-- na T"Crntlftllilfffft ~ : ,...Lotıdra komlQsl,-ad~ ı mUdahele uzuncu erece mem • ~ .au, ~ .,..._ ua · .. 

V• 18tlll edtı,..,...ı..ı·ı~mtl'Blr. "-Bu yazıyı beri ~okudum. Her askeri hareketlere ba9hyarak onu da ni garanti eden tec:l>tr1eri mümkün 1 t Hakkı kizi • Bahaet , All lluiP. Jdria. Adli • 
ID&ba etmiyeceklerini milttereken §eyden önce Izmirde milli bünyeyi Çan • Kay • Şek'i öldürmiye ıevket· oldufu kadar seri bir tekilde diğer hü 

80 08
d u Rqa lardanse Mntdilllci, onkun. ll, İbrahim, Ahmet Ttlrbe ve Muhar 

· · bildirm 1 ri · · . t-A- cu erece memur on-
Berlm hük<mıetine e e ıçm tahrip edici hiç bir hutalık olmadığı- mektir. Bqlıyacak dahili harp neti· awnetler tarafından kabul ettlnniye aoloau Mahmut Merkezden Hulflli dır. 
talmat vermif olduğu rivayet olun- nı hallhlyetle söyliyebilirim. ceainde Çin ~rçalanacak ve Japon· muvaff~ o~ takdirde, Fransa- Salihattin, saıÜı Behçet, Nwıret d~ latifaya sebep, idare heyeti azalan 
ll&kt&dır. 1927 ve 1935 ntlfua sayımı netice- ya bir kaç vilayet daha ilhak edebi- nm kendisini ademi müda:hel~ .şanı. kuzuncu dereceye terfi etmlflerdir. araamda ôtedenberi devam edip 19-

1 . u---'-de pılan ilmi tetJdkl ıecektir. piyonu, ,olarak tanıt.an vaıyetmı de • . . 1 ihtiW 1 Jıktır ,.. __ 

lktısat enstitüsü 
Fakülte haline 

en 114Mı&UI •• ya er, FAki Ba.Jvekil Vanıulveyln Çan • ğiştirmeU Hıtimttl dahilindedir. Brüksel Elçiliği Başklübi Vedat, en ve an a,amamaz . ......-
~ ,ebrinin nilfwıundald artma Ka • Şek yerine Bqvekilliğe geti- Times gueteei ıu satırları ili.ve et- Tiran Elçiliği Başkitipliğine ve onun kilen toförlerden bazdan euaen eon. 
nısbetinin en .mesut, mtıı:effeh ve= rtız!eei, Nankin hükiimetinl, Japon mektedir : cu derece memurlardan merkezde A· seçimin yoleuz şekilde yapıldığım, 
10.~ milletlenıı ~~ • ılyuetlne &let yapacaktır. Fransa bidayette takip ettiği poU. tir Tahran Btlytlk ElçiUil kltipliğine bu itibarla heyeti umumiye toplaa-
adil olduğunu gu...-&1&19W& • tlk ' "d d . edeb On ve Moekova Büyük ElçWtl klt1plerin tmmm artık bir emrivaki halin · 

• • • Sem günlerde bmir hhıterllndma Japonlar sildblonıyor/o, ayı yenı en erp19 ilir. u den önı merkeze naklolunarak yeri· .• • e 11'-
GetiriJıyor blıkaç bin mulıadr illrln edildiği va Londra, 24: (A.A) - Telegraph ~bir h::!ıete sevked=~an ne merkezden Feysi tayin olun· diğhıi aöyle~~rdir. . 

ul O kidi. Fak t, bunlar herhangi bir ·-·dw&n. J ~· mec son m en mUf}ardır On azanın ıatifaaı, esnaf cemıyet-
Ankara, 24: (TAN) - tatanb . • r. a . gazetesinin .Y~""a göre, apon llOlll'& tesirini kaybeden komünist taz • leri mü terek btiroluna da bildir" -

lllvel'liteaine bağlı iktıaat eutitU.ü- boşluğu doldurmak içm dCU. sadece deniz ln,aab programı bu sene 1921 yılrtetı ziyade AJmanyanm lapanyaya .. • · tir ' il 
ııtın fa.külte haline getirilmeıd Maarif içinde yqac:hklan muhitlerin hayat denberi yapılanlann en mühimmi· müdahalesi olacaktır • T. R. AroSln fefeÜ.urlerı Dl1' • 

l'eklletince kararlatbrllmıf ve rek- flJ'tlaJ'ID& uygun mmt&kalard~ lakin dir v alb mil İngiliz liralık bir Röyter ajaıuımm iyt mal6mat alan Ankara, 24 <A.A) - Hariciye Ve· T ki So T 
törttığe bildirilmiftir. lktmat F&kül- edilmek gayesiyle buraya ptirilmie- • e ~on ktedir B mahfillerden öğrendiğine göre Fran- kili Dr. Tevfik Rtlttll Afaa ile refi. ür ye· vyet icaret 
teat de hukuk gibi dört aene olacak- lercllr. murafı icap ettirme • u prog- m httkOmeti, bu haberin aksine ola- kası .va:delerinin ölümb dolayısil.e Anlqmaaı Uzatıldı 
tır. Liaaııe ve doktora bu döıt lene- Jzmh' halkmm bllnyeaindeki artma r&Jnda ~ ter bm tonluk bir kaç cirit raık eerait1 hama içinde, ademi milda.. kendilerini mektup ve telgrafla tazi· Ankara, 2• (TAN) - Müddeti ~ 
ilin içindedir. Kayıt prtıan hukuk kabillyetiYle birkaç sene içinde bu· not, ta)yare pmllA kruvuörler. hale aiyuetlnl daha mUeair bir hale ye etmek ve cenazeye 1'ürak eyle- ten Ttlrklye - Sovyet Rwıya ara· 
f&killteaiııin aynidir. Bu aene huku- wıun iki mialine çıkmak torpidolar, denizaltı ve diler bir ta- ptirmek için mUmldln olan her teyi mek 16tftlnde b~l~an zevata ayn mndaki ticaret an11.tmaamm bir ay 
klan birinci llDlfmda olanlar laterler ıflnd nUf ' JI 1r kim yardımcı pmilerin ,.pılmuı yapmıya karar vermif oldutunu tn ayn lefekktıre ımkan bulamadıkla • daha uzatılması Vekiller Heyetince 
1e uw...ı faktllteıline geçebi1-Mkler yolundadn"· Ve bu gayeye mu '-kak derpif olwmı'aktadlr. Bu procram giJtere hütmetine bildirmlftir - rmdan tetekkürlerinin iblltma Ana· kararlqtnılmış ve alikadalara bi-
ti-. vud olacalrtır· bet Hilede bitirilecek ve J•pon hava Londra, U (TAN) _ Mactrlt hil- dolu Ajanımı tavait ederler. dirllmiftir. 

Kazanç vergisi 
T atbikabnda 

Bu yuı1an yuan gueteci kaç ya- ordusu da mUlıim ıurette takviye o kameti tarafından verilen mal6mata _..._.~~ ..... ~..--..--..IW'...ıll~...._...,_...,-'-IW'...ıll~,...._.._~ ,...,...,.. 
pda oluna olsun, 1lu meaut Dl'ltice- lunacaktır. göre merkez cephemde Somoeien-a N A S 1 L Y A Z 1 Y O R U Z ? 
y1 mub•lrkak görecektir. ve Tarceuada topçu faaliyeti olmut. 

Açıi roiomlar Ha u pt m a n tur. Alıl•ı Sene sonu olma.k iti:bariyle bir yıl- HUkdmet kuvvetleri Boadillede bet 

Y ·nkl ilk taaU ti gösteren rakamlar üze- Katı· ı kilometre ilerlemif ve harp Mlıasm . Ben "A1ı/6f değtlain müteah/i§ain" "Sa railOll de la cYrailOL-" dbDl11lal eDJ er y~ B -'-- da bir çok ölU yaralı ve malw dememiz doğrudur. Z•ra cikıl olmadan tercume edüileceld• Sotah7ft"' rt8'e. tetkikler yapıyorus. u ~ • kal • • • • 
• Ankara, u (Tan muhabh'tnden> - lann .INıllptindeD. akbiım ıu.eı bir D v • ı • bulm'Uftur. Aliler, hUk6met tayyare_ a oldKğuu .-.ana aıkal4 denğiği T , . 
llaıiye ekileti ır:aanç vergl8i b · neticeyi me w lllaba ft8ltanıS1a bbıl e g 1 m 1 ş lerinin Meridyeyl bombardıman etti. lf.bi UydKrma Ahfqe de Hu.fqa den- ~~ aa a. 
it ~ ' erinin tatibkin· enlere ulefbrmak ve aönWlere in· ğini, bu yUaden 35 kiflnln maktul mez. Zira naaıl 1d nebi değilken ken- Arape119 ....._.., Allü • = --= bazı ~ ~ eaulJ ~ vermek isterim. Deyi! Ekapree ga&eteatnin nefrlya· dUetiljUntı ve 48 kifinln yaralandılt- d•n• nebi aananana mütenebbi denirH ~="~re.:-'~ ..ı< •cu. 
t.ılbırler ~- ı,,.ı etükleri ye. 936 yılmda tmılrdeki lktiwU me- :::sı:. :~~~S:~~ m haber veriyorlar.~ P'ran~o, AA/eı değilken ~'ni Ahfet IOtMIU ~ ~~.;::-r"_:.. ~ 
l'bı laft pliri 2000 lfraclan fazla olan al hacmi 911 18Deaindeki lktiaadt iuna bir mektup vermif ve kaWin Kurtaha civarında. ilerlediilııl bildiri. 1"' onun ~ebea1nde bulunmsya &ıe- lr. ••BU at.deaberi kelııuet derls, saled 
-.uıelletler, kendilerine tebligat ya- meeal hacmine tekabUl etmektedir.. Sverberg namında bir taveçll ile ar- yor. Mtıdafaa komiteBiDiD m~ ~ne de müteaJ&/if demek doğra oıa&r. 9:t" :::9 .... ~ 0-'::.!!!!;. ..,._ 
~ ...... ne beyannameye tlbi Bunun mınw fUCfur: kadaflan oldukllnıu, Hauptmamn ve iqe memuru Yague Valenınya~ - Kara Davut, !3 • 1! • 1986. ela haber "....-. Wddr ....- ...... 
ı. .... .__ ... ; WA • giderken bir adam tarafmdan kendi. Kara Davut delil Kara cahUI Xelidlne smc1a "fetha ile oldalm JUi~- A· 
-...UllDUfJardır. itibaren Bu,UUldl 170 bin Ozttlrkten mllte- yahıu Llndbergi dolandırmall ltfne iline ate, edilmit ve Yague ağır suret- "hafeş" (liinduz s~rmeyip s.ce ..,_elr) raPCQa ftlmfaaudU.. ~ ...- ıa. 

Her yıl tkiııclkbund&D ft"kkil lmıirll dtlı'ıkU ~bin muhtelil iftirak ettiğini blldirmiftlr. te aral·-·- Suikutin eebe 1 . ianad eden "müteahfıı" dqi.I. •'mtltelldf11" am seline•• JQatUP 
hPdacak t,ebH-tJ milteaıkIP milkel· .. __ ___..__ u•.....:lril hmirllniıı W..I y -.-:UlllW· p en olar. • Hürmetler. Batadlm Y• mablWNm .. __ 
a....; .. "&'"' &.. be- aıuuw~ ın ·~ ~ o tahkik ediliyor. Ba, arabidelri cehli: plelim ttlrkctdeld elim. 
'"V&lfll' defter tutmıya ve di ... r bap.rmıttn'· Daha aÇlk hellap eder- ·ıa k çebline: "lkd olmadan Uıd •ldallm• .... • • • 
hıuıameli mtikellefler gibi hareket sek, bir plııa nonnal olarak c:aiıtan nı r M Ik h .. k A t :_,~1ra1~ den,i r'bl -=-~l:i :ı~ "Haber" pntesi (IJ 11. 1136) 1ıir 
tbnıye mecburdurlar. Belediye hu- takriben 2.5 p.h8m meealaini hapçı- a ara u um e ma~ ü-:'':ıw..:"'.....- ab1l deni:ror briiacs. aldllı meictalla, .. cnabs veri-

~ içinde ayni ı,ı muhtelif yer- kll'llllt demektir. Bu harikullde .. Y Q ksel iyor K di:re ~,durma Allf..., baf ............. • "•~ Wr..,.. .,,...~ ~ 7cat'I 
~ ~ ~ t1ceyll8tihM1edecekbilyllkazmeda· onağı yandı -~n:ı~,....iatldalı.U. ......... 1'anlntlsawııı ... wr~ bfd 

u.rJnden heAP • hD olmak her faniye mtı,_. ola- Dfln borsaya plen telgratlarda. bir KaJkara - Bir hademenin dikkat- ~!ı0~' düa • pacdr, tlmidimid blmi· dWnl(,,..,IJl'8e ..,. ~ 
mu. ıı• lr:f, Atattlrk'lln idareilDde glln evvel 2:50 frank De kapenm11 oJan alzUil yllsllnclen llOba borusu tut e .. bt'I Jrannnm ..,...hm" c1emek 
u .. _ _.. -ı--fft un1.n..:k'"- .,KO .___,_,_ ı....-.. •-lr 8 n.._A__ _ Uf- ....... TML .,_.&._ L.. ........ U ....... 1ılr .............. lf• 
~ .a.un~ ~..... .ww· "" ""° uawua ----- mü IUl'etile hwtUJllet konalı ve hl- ........,. .. ~ .... -fl~ - ,,.,,.. bi cl.u ......... kltibne ........... tlean 

- frank bir yijbelit göeterdiği blldiril- tifitindeki Od dtlkklıı t.amamtıe yan. ı.-~ 4etlii'•'=' Wk Aal aure- 1nallaamalr llteml4. fabt bleini drcfh» 
Hakiri Valiliii mektedir. Bu yilbelme iktisadi vazi. ID!fbr. ff1ee VGratıGlc oZmaMtldat1 ,.,..._ "he" ..nae ,._@kfl# YUmq Oh °,!9'1111 

._.,_1.ı .. ı . . . ----• belki 1ıalatma kipe olu ela Wr claba ecle-
Anbra U (TAN) - HaUrl valL .J~WUWM fAyiliğiııl ve & .nwaDW&l'CI. Devlet ve adliye muamelitmm t1oat•1M••11 mfıteeaair olmunte1 cu1o bi7at menlana dl.-. 

liline ~el auuf mtllkiye mUfettlfle Türk eeh•mma karii olan meylin de- durmam• için J&mm plen tedbirler tlMl1wll oZftM.ltlMl1c 14ntlldr. -C•,,.,.,._ 171~cm!.~ = ..?:!::..:= 
riDdeD Buri tayin edilmt.tir. nıoe8lnl röetermektedir. aJmmıttır. yd, ,_. -11-1914. ......_" ı llltıda__. 
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.Mahkeme.lercle , . --~~~--~~~--------------------------.. BUGÜN 2 BÜYUK ŞiRLEY TEMPLE 

Dirileri ölü 
M El EK Film ICD(CJIC PRENSESe 
Sinemasında Birden 

LOREL HARDi 

Kan Kardeşleri 
Fransızca Sözlü Fransızca Sözlü 

,, ............................ ... Çocuklar için dühuliye 20 • Hususi 25 kunı.ttur ............................ , 

gösterenlerin Bir pehlivan 
Radyo mahkemesi başladı Ve arkadaşı 

O 'k · 1 k '' Arasında Bugünkü program 
nnı ip i ciyan, Ben, Onlara Ağırceza mahkemesinde İstanbul: 

S d Y 1 G d D hı . R J z k' · Otle neşriyatı- Saat: 12.30 Plakla Türk 

a ece O O•• ster ı'ml.,, ı'yor pmeuhlaVkaenmeleerCı'nepe e e ının musıkisi; 12.50 Havadiı; 13.<>5 Plikla hafif 
başlandı. miızik; 13.25 - 14 Muhtelif plak neşriyatı. s ağ kimseleri ölü göstererek Ü nyon Sigorta Şirke

tini dolandırdıklan iddia edilen suçluların muha
kemesine dün Asliye Dördüncü Ceza mahkemesinde 
başlandı. 

B 1 'k" · d 1 Akşam neşriyatı - Konferanı: Universi-Un arın ı ısı e SUÇ U ve teden naklen inkılap derıleri, Re<:ep Peker 
yalnız Zeki mevkuftu. Bir tarafından ; 18.30 Plakla dans musikisi; 19.30 

Spor müsahabcleri: Eşref Sefik tarafından; 
ev kirası yüzünden Zeki ile 20 Vedia Rııa ve arkadaşları tarafmdall 
Recep pehlivan Zekinin Üs- Tiırk musikiai ve halk şarkıları; 20.30 Ce

mal Kamil ve arkadaşları tarafından Ttirk 
küdardaki evinde bir ağız musiki6i ve §arluları; 21 (Saat ayarı) Or

kestra: Suçlular, Onnik İplikçiyan, doktor Asaf, Şemsettin, 
karısı Didar, doktor Armenak Hanciyan, dişçi Karabet, 
Sigorta Şirketinde memur Voçino, bakkal Dimitri ve ka
rısı lzmaro idi. 

kavgası yapmışlar, sonra Ze 1 - Rosini: (Vilhelm Tel) Uvertür. 
ki barabellüm tabancasını 2 - Rillstett: ($en kardeşler) Vatı. 

3 - Wagner: (Lohengren) operasmdari 
çekerek Recep pehlivanın parc;alar. 
. . . . 4 - Türk ısarkm: 1 - Taı kıran 2 • ustune ateş etmiş ve ( 7) Yürük yaylası. ' 

Dünkü celsede her iki tarafın avukatları hazır bulun -
dular. Evrak okundu. Şirket avukatları, suçluların şirke
ti dolandırdıklarını, 2652 İngiliz lirası çektiklerini söyli
yerek bu paranın istirdadını ve suçluların cezalandırıl
masını istediler. 

kurşun boşaltmıştır. 5 - Leblebid operetinden parçalar. 
.. 22 Ajans ve borsa haberleri ve ertesi ırü-

Kurşunlardan ikisi Recep Pehliva- nun programı; 22.30 Plakla sololar. 23 

nm omuzlarına saplanmıştır. Bu sıra- SON. 

da Recep Pehlivan da Zekiyi dövmüş Günün pro.f{ram özü 
tür. c-.... , nik 1 ~ıu o iOnserler: 

Onnik. I iplik.çiyamn sorgu~ u 

Bundan sonra suçlular -
dan Onnik !plikçiyan sorgu
ya çekildi diyor ki: 

- Ziya ile tanıştık. Bana 
eniştesi Şemsettinin ölduğü· 
nü. sigortadan parayr ala -
madrklarını söyledi. Ker.di
lerine yol gösterdinı. 
Şemsettinin öldüğüne dair nüfus 

dairesinden evrak çıkarttılar. Dok
tor Asaftan ölüm raporu aldılar. Ben 
bu raporu dişçi Karabet vasıta.siyle 

hükumet tabibine tasdik ettirdim. 
Şemsettinin karısı Didarın gelmesi 
li.zımdı. Gelmedi. Z1yaya söyledim. 
O da, Didar hastadır, yerine başka 

bir kadın getirelim, imzalasın, dedi. 
Bunun üzerine ben korktum ve çekil
dim. Sonradan bu işin sahtekarlık ol
duğunu, bunu da şirketin haber ~dı
ğmı ve beni yakalamak için takip et
tirdiğini öğrendim. Parayr almadık. 

Aram Bomadyan, i_şine gelince: 
Kendisini eskiden tanırım. Bir gün ka 
nsı han.il geldi. Koca.sının öldüğünü, 

sigorta şirketinden para almak iste
diklerini söyledi. Bunlara da yol gös
terdim. Parayı aldılar. Bana hadiye 
olarak 25 lira verdiler. 

Bakkal Dimitri de bana amca.sının 
oğlu Dimitrinin öldüğünü söyledi. 
Kendisine yine yol gösterdim. Ka.rrsı 
Izmaro şirketten kocasının sigorta 
paraıu olan 500 lirayı aldı. Bana da 
bir miktar pe.ra verdi. 

Bundan sonra suçlu Doktor Asaf 
dinlendi. Doktor Asaf. eskiden tanıdı
ğı hükıimet doktoru Fevzinin kendisi
ne bir mektupla. iki kişi gönderdiğini 
ve ölen bir adama ölü raporu vermesi 

ni istediğini, kendisi de buna itimat Haydarpaşa hastanesi, Zeki hak-
ed k k d d " w . d k 21 Liypz:İg: Hanı :Nt!iıbach'ın idaresin-ere raporu verdiğini söyledi. m a \'er ıgı son rapor a, urşunun de. 

Şirket memurlarından v""ino da, hala Recebin kolı-.mda bulunduğu, vü 
~.., EP.fif konserler: 

kendisine muntazam evrak getirdik- cudun nazik ve hayati bir noktada 
k ld w • • 13.10 Bükreş: Libiçeanu orkeıtrası; 17 

lerini ve buna istinaden evrakta ölü a ıgı lÇln müdahale edilmenin teh- Prag; Karışık proırram; ı 1 Liypziı: Lolist 
gosterilenlere ait sigorta bedellerinin 1ikeli olacağını bildiriyor, Zekinin de konseri (Sopran, keman, flüt); 18 Bükreş: 

·· h Vasil Julea takımı; 18 Hamburg: Noel neş-
tediyesi için ödeme emri verdiğini on gun astanede kaldıktan sonra riyatı: 18.45 Viyana : Askeri bando; ı 9 Bu-
soylemiştir. ÇiktıJh anla.şrhyordu. dapeste; Çigan musikisi; 19.15 Kolonya: 

p hl" R d Çocuk şarkıları ; 20 Bükreş: Mizahi neşri-
BoHo/ Dimifri neler a"llafıyor? e ıvan ecep, avB.Bmı şöyle izah yat: 20.30 Stokholm: Şarkılı neşriyat; 20.30 
OlU gösterildiği halde diri olan bak- etti: Budapeşte: Radyo orkestrası; 21 Bükreş: 

Be · z k' · d .. d"' w Noel kabaresi; 21 Kolonya: Büyük orkest-
kal Dirnitri de sorguya çekildi. Di· - nım e ıyı ov ugüm iddia ra ; 23 Budapeşte: Çigan musikisi; 23 Stok-
mitri dedi ki: e .ediliyor. Buna kimse inanmaz. Zeki holm: Orkestra, şarkı; 23.35 Prag: Salon 

- Ben sigortalıydım. Amcamın oğ-ı z~yrf, çelimsiz bir adamdır. Ben ona orkestrası ; 23.50 LaYPzig: Gece musikisi. 

lu Dimitri isminde kimse yoktur. On- bır yumruk vursam, kedi yavrusu gi- O<la musikisi : 
nik, sigortalı olduğum şirketin kapa- bi canı Gıkıverir. Benim elim c;ok a- 15·40 Llyzir: Kentet ($ul>ert). 
nacağını ve şirketin bana 500 lira ik- ğırdır. Ben ona vurmadım. O bana a- Ilım: musikisi : 
ramiye vermek istediğini ve beraber- teş ederken ben kollarını tuttum ve 19 Varttova; 22.15 Parşova (plak); 23.25 

Viyana; 23.30 Laypzig; 23.45 Varşova 
~ bu parayı almamızı teklif etti. Ben ePnden tabancasını almt.Vt\ çahıotım. (plik); 24.05 Budapeşte. 
kabul etmedim. Ondan sonra ne oldu Bn sırada yere düştü ve dizi berelen 
~nu bilmiyorum. Polis tahkikat ya. 
parken benim namrrna bu paranın a
lınmış olduıhınu öğrendim. 

Dirnitrinin karts1 da. n, .. ,,;o-in, ko
,.asr11a verilocek olan 500 lirııvı hf> .. ıı 

ber şi r!retten almalanm teklif etti.Tini 
\'e pıırayı kO"asına haber vermeden 
aldr;rynr sö1•lE'di. 

di Hem bu Zekinin sabtkası da var. 
Bir adam öldürmiiş. yedi buÇ'Uk sene 

ha pse m ahkum olmuş. 

Zeki itiraz eW: 

Hamiyetli Bir Bayana 
Teşekkür 

Kızılay Şehremini Şubesinden: Şeh

remini Arpaemini mahallesinde otu
ran ve rsmını oııuırmeır ~ıemıyerr 

hamiyetli bir Türk anası, Kızılay Şeh
remini kamununa 21 lira teberru et
miştir. 

Doktnr Hanl"Tvan iı:e sahte rapor 
\'f'rmprii ~ini iddia etti. 

- KuvvP.yi millive faaliyettevken 
~n böyle bir katilden su~lu idim. 
Sonra hususi surette affedildim. Sa
b1kam yoktur. dedi. 

Kendisine alenen teşekkürü borç 
Muhakeme ı:ıııhitlerin ç.ağınlması i-

bjliriz. 
Bund:ın snnNl. 5?'elnıi11pn ~ıı<'lıılar<lan çin talik edildi. 

S0 m9"ttin. Dirlar ve Kı:ırabf>tin 1h7.R-
rf'n l'::ıcrrr1lm::ılı:ır1n::ı k~r::ır vPriJerek 
muhı:ıkeme b::ı~ka p.iine btrı:ıkrld1. 

Se§iktaş Halk evinde Konf e
r anı ve T email 

Beşiktaş Halkevi konferans ve tem-
silleri devam etmektedir. Yarın, meş

hıut cürümler ve sosyal önemi hakkın
da Pulat Kocagöz tarafından bir söy
lev verilecek ve Belkıs piyesi gösteri
lecektir. 

Mürettipler Cemiyeti 
Kongresi 

!.stanbul Türk Mürettipleri Cemiyeti 
B~kanhğından: 

Cemiyetimizin senelik kongresi 
3/ 1 937 tarihine müsadif Pazar gü
nü saat 1 de Ankara caddesinde ki
in elli sayılı merkez binasında icra 
kılınacağından cemiyetimize kayıtlı 

bilumum azaların behemehal gelme
leri. 

~l';HIH l'I \ ~ l'KOtoiı 
DRAM KISM ı\11 1 1111 11 11111 1 

[\llUll \ Bu akşam 
20.30 da 
BABA liı ıı ıı ııı ı ı 

t(tıJ.'ll 'X.J.AR : .r,(J f(J lıı+rı4~ 

ŞEHiR TiYATROSU 
OPERET KISMI 

Bu a.kşa.rn 

20.30 da 
L..eytA ve Mecnun 

Ve silahlığından bir keae çıkararaK içincıeu ı:ıır ıu·a 
aldı, karşısındakine uzattı. 

Arabacı "helal olsun,, diye uzaklaştı. Bu esnadıı. 
orada birdenbire beliren iki jandarma köylüyü yaka 
'lyarak hükumete götürdüler. 

Bugün Matinelerden başlıyarak 

. iPEK Kahkaha - Eğlence ve 
zevk haftası 

Sineması 
1 • HAJ OLD LLOVD (lui) tarafından Fr~sızca 

olarak çevrılen 

BOKSÖR SÜTÇU ve 
2 - ÇOCUKLAR TİYATRO OYNUYOR 
Yalnız çocuklar tarafından oynanılan ŞARKILI ve MUSIKILI 

3 kısımlık komedi. 
Paramount Havadis gazetesi filminde Yeni Ingiliz Kralının tahta 

cülusu. M. SIMPSON Fransada gizlice filme alınıyor vesaire ... 
DlKKAT: Bu programda çocuklar için dühuliye 20, Hususi 25 

kuruştur. 

• - BuQün matinelerden itibaren-• 
TDRK S lnemasında 
SIRK 

Muazzam ve emsalsiz Rus filmi. 
Sovyet film sanayiinin en güzel eseri 
olan ve filme Moskova Operet ve Ba
let Tiyatrolarının en güzel artistleri 
iştirak etmiştir. 

ORLOVA - VOLOOIN 
Rusyanın en bliyUk canbazhanesi, he
yecanlı sahneler, zengin rövüler, Rus 
dansları ve ,arkıları, meraklı aşk ma
cera.sı. 

ilaveten: 
Yeni EKLER JURNAL ----~ 

•••••••••ıııı- Bakın programa ~--------·--~ 
Pr. Z A T i S U N G U R 

ve bütün matineden itibaren beklediğiniz büyük film K L A R K 
G AB LE ve C HAR LE S LAUGHTON'un temsil ettikleri 

KORKUSUZ KAPTAN 
Not: Cumartesi, Pazar matineler saat 13 de başlar. 

Pr. ZATI SUNGUR matineye saat 16 da iştirak eder. 

_FERAH SiNEMADA 

Sinema11nJn -·~ 
Halkımızın pek sevdiği artistler 

v t 
DANIEllE DAARIEUX 

A L B E R T P R E J E A N ve LUCIEN BARROUX 
tarafından emsalsiz bir surette yaraWan 

TATLI BELA 
Pek hoş ve pek mükemmel komedisinde hem eğlenip gülilyorlar. 
hem de candan alkışlıyorlar. 
Ilaveten: FOX JURNAL ve canlı resimler OSWALD KUA.FOR 

"' Suvareleriniz için biletlerinizi evvelden aldınnız. Telefon: 42851 • 

Poshofta Parti Kongresi 
Poshaf - C. H. Partisi bura kon

gresi yapılmış ve il kogresi murah
haslığma şunlar seçilmişlerdir: 

İsmail EErken, Aslan dönmez, İs
mail Damalı. 

Kağızmanda Parti Seçme
leri 

Kağızman - C. H. Parti.si il kon
gresinde Kağızmam Abdullah Gün
ay, Nusret Yüce ve Akif tem.sil ede
ceklerdir. 

İkisi de sustular. B~ka bir şey konuşmıya hacet 
kalmadığını, biribirlerini anladıklarını hissettiler. 

Hasırın üzerinde diz çöken İsmail doğruldu. Kay• 
makama: 

"Yoruldun bey!" dedi. "Biraz acı su getireyim 
mi?" San mintanlı delikanlı, bir köylü için en korkunç 

feY olan bu yolculuk esnasında bile, gülümsiyordu. 
Hatta kendisini kaymakamın karşısına çıkardıkları 
zaman da korkmadı, sadece: 

MEMLEKET ROMANI - 44-. SABAHATTiN ALİ Kaymakam gülerek: 
''Getir!" dedi. 

"Jandarmaya hacet yoktu beyim, zati ben de size 
geliyordum!,, dedi. 

Salahaddin Bey yerinden kalkarak ona sokuldu: 
"Nerden geliyorsun?,, dedi. 
Genç adam kahverengi gözlerini ka.rşuıındakine çe

virerek: 
"Yerimi nideceksin, bey?,, dedi "beni Yu11uf ağa. 

ile kızın gönderdi!,. 
"Ne yapıyorlar ?11 
11Bizim imam bu sabah nikahls.rmı kıydı. Ellerin

den öperler. Bunu diyivermek için beni buraya sal • 
dılar !,, 

Kaymakam bir müddet durakladı, sonra yüzüne bir 
tebessüm gelerek: 

"Yusuf bizim kızı kendine niki.h mı etti?,, Diye 
11ordu. 

"Allah gönüllerine göre versin bey; kızın yiğit de· 
likanlıya düştü.,, 

"Başka. bir şey söylemediler mi?,, 
"Yok, söylemediler! Siz merakta kalmryurnız di -

ye beni gönderdiler. Arabayı da sahibine ul~tır • 
dım!,, 

"Dön tip g.elmiyecekler mi!,, 
"Döneceğe benzemezler amma, Allah bilir!,, 
Kaymakam çok ısrar ettiği halde isminin İsmail 

olduğunu öirendiği delikanlıya hangi köyden oldu -
ğunu söyletemedi. Oğlan iki üç hafta köye dönmiye
eeğini, buradan Horana gidip oradaki eniştesinde ka
la.cağını !!Öyltiyor ve Yu!!ufla. Muazı:t!l:in k endi köylP.-

rinde olmadığını yeminle temin ediyordu. 
Kaymakam nihayet başka bir şeye karar vermiş 

gibi ısrarı kesti. !.smaHi karşısına oturtarak onunla 
uzun uzadıya konuştu. 

Edremide dönmezlerse hem kızının hem Yusufun 
perişan olacaklarını, ikisinin de ellerinden bir iş gel· 
mediğini, Yusufun zaten yabancı olmadığını ve ken
disinin bu nikaha muhalif bulunmadığını, "şartol -
sun,, , "dinim hakkı için,, gibi büyük yeminlerle an • 
lattı. Hiç kimseye haber vermeden ikisinin beraberce 
köye gitmelerinin en iyi çare olduğunu ve babaları 
ayaklarına gittikten sonra çocukların inat etmiye -
ceklerini, mümkün olduğu kadar açık bir şekilde 

karşısındakine izah etti. İsmail bütün bu laflardan 
pek bir şey anlamamakla beraber karşısındaki ada
mın hiçbir fena maksadı olamıya.cağını sezmişti. 

K06koca kaymakam tek başına köye gitmeyi iste. 
yince diyecek laf kalmıyordu: 

"Gidelim kaymakam bey, nasıl emredersen!" dedL 
çocukları aramıya gittiğine dair eve haber yolladı. 

Salahaddin Bey hemen bir araba hazırlattı ve 
"Ko ınş ulardan birini çağırıp evde ya tırsm ! " dedi. 

Ezanla beraber yola düzüldtiler. 

• • • 

Geldikleri yer, Kozak civarında, ~amlar arasinda 
bir tahtacı köyü idi. Vakit gece yansına yaklaş

mxstı. İsmail arabayı iki kanatlı bir kapınm önünde 
du~durdu. Aşağı atlıyarak kapıyı yumrukladı. Bi
raz sonra kanatlar açıldı. Uykudan gözlerini uğuş
turan bir delikanlı atları içeri avluya aldı ve yere 

indikten sonra bacaklarını geren kaymakama şaşkın 
şaşkın baktı. 

lımail sordu: 
''Misafirler yattılar mı'!" 
"Yattılar her halda!" 
"Kapıyı vur da Yusuf Ağa gelsin biraz! ... 0 

Bu sözler üzerine hemen yukarı koşan delikanlı
nın arkasından seslendi: 

"Gel bakallll)., daha önce bize ışık tut!" 
öteki bu sefer tahta merdivenleri atlıyarak indi 

ve mehtaptan aydınlanan avlunun öbür başındaki 
odalardan birine girerek elinde bir çıta ile geri geldi. 
İki kanatlı kapının yanındaki odayı açtı; çırayı gö
türüp ocağa koyduktan sonra dışarı fırladı. 

Kaymakam ile İsmail içeri girdiler. 
Zemini toprak olan odanın bir kenarında hasır

lar ve kilimler serili idi. İsmail ocağın yanında dü
rülü duran bir şilteyi kilim.in üstüne sererek kay
makama yer gösterdi ve kendisi diz çöküp hasırın 
üstüne oturdu. 

Bu sırada içeri Yusuf girdi. Her halde daha yat.. 
mamıştr. Çıranın ışığında yüzü sarı ve adamakıllı 
zayıflamı~ görünüyordu. Gidip babasının elini öptü. 
Kaymakam onu yanına oturttu ve biraz bekledikten 
sonra: 

"Nedir bu yaptığın Yusuf?" dedi. 
Sesinde ne bir şikayet, ne bir sitem vardı. Sadece 

11oruyor ve öğrenmek istiyordu. 
"Başka çare kalmadı baba!.."· 
Yusufun sesi de dümdUz ve sertti. 

Bu Alevi köylerinin daha geniş mezhepli, daha 
samimi ve daha temiz olduğunu uzun memuriyet 
seneleri ona öğretmişti. Nahiye ve köyleri dola.şmı· 
ya çıktığı zamanlar buralarda kalmayı tercih eder
di. İsmail "Acı su getireyim mi?" deyinceye kadar 
bir "Kızılbaş" köyünde olduğunu nasıl farketme<li
ğine şaştı. Oğlanın açık, cesaretli ve kendine güve· 
nen tavrından bunu anlamalıydı. 

Küçük bir testi içinde gelen rakıdan birazını bir 
toprak tasa dökerek içti. Önüne bırakılan ve bu kö· 
yün çamlarının mahsulü olan fıstıklardan birkaç 
tanesini ağzına attı. Midesine inen bu "acI" mayiin 
birdenbire yorgunluğunu aldığını, tatlı bir zindelik 
verdiğini farketti. Gözleri parlıyarak Yusufa döndti: 

"Yarın sizi Edremite götüreceğim!" dedi. 
"Ne yapacağız Edreınitte ?" 
"Burda ne halt edeceksinlı ?" 
"Zeytinlik işlerinden, tarladaki buğday satışından 

kalma üstümde on iki sarı liram var. On dörttü, bi
rini Eclreınide, arabacıya yolladım, birini de burda 
bozdurdum. Ayvalığa gidip bu para ile bir hayvan, 
bir de araba alacağım, işliyeceğim. Kazanırsam at· 
ları çift yapar, belki arabayı da yaylıya çeviririm." 

"Gevezelik etme... Muazze,z öyle ya.şamıya alışık 
değil ... Parmak kadar kızı kime emanet edip işe gi· 
deceksin ... Ayvalıkta sana ekmek verirler mi? O 
şehirde müslüman barındırdıklarını duydun mu 
hiç?'" 

"Dikiliye giderim, bmire giderim ... Olmazsa. Ba· 
lrketıire giderim!" (Arkuı var) 
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G_ü_n_O_n_M_e_s_•_l_e_leri 1 

~illetler Cemiyetinden 
ayır beklenemez 
S-.ııe.ak d&VIUD!Zlll Milletler Cemi. 
~~e blzim için mii5bet bir neöeeye 

~~ bekkeıM mömkb de • 

lliuetter Cemlyethtln t8öektdil te -
~ ve mahiyed idaletin. orada te • 

Fransa ile aramızdal<i 
~ll&lne mi.nİ idi. 
~ Milletler Cemiyeti elhaa 
~ ttoara fatih devletlMtn ka
~lan topreld&n ~lerlnden lm -
~ için kurouklan bir garanti 
llııij~ldil'. Bu mü~ hWm 

münasebetler 
değil midir? 

K üdüste Ortodokslar ile Kato· 
likler arasındaki ihti!B.fı fır

sat bilerek dev 1 e tin da
hili işlerine mütemadiyen karışan 
ve bu karışma neticesinde başımı
za türlü türlü gaileler açan hep 
Fransa değil midir? 

~iv olhan harbhıhı fatihleri olan Başvekil Blumun 

111 
~dir. Frtt.ıMNL bunla.rdan biri ·- Fransız Meclisin • 
1, 
~ deki nutkunda, münase-

~'1' bfta.raf°:"'~. 13:~ .. id;:-:. betimizin hiçbir vakit bu
~f'ırldl blndlğl dair kendi kesmiş, keıt.. günkü ka'dar dostlukla 

Yartığuu inkar etmiş olur. mütemayiz olmadığı hak-
S...ce1ı: rnesel~bıde de karşmın - kmdaki sözleri beni Fran 
~ ~ va.rdır. Milletler Cemiye - sa ile dostluğumuzun bir 
~de Fraua hem hA.Jdm, hem mUd. ~"' V'&dyethıdedir. HA.kimin kendi tarihçesini yapmağa sev-
::~ inki.r ettiği görtllmüo ıntt • ketti. Dört asırdan beri 
"'""'. karşılık aramıya lüzum 

lltnaenatevh Ml~1~r Cetınlyetf ge. görmeden atıfetle başlıya
~ ıçttm.,,;ds Sancak da\.'UDll ~ rak haklarında temiz his
ltııık ı~., beila,,o bir kenara hı - ler beslediğimiz Fransaya 
~ ~ı. Sanca~& ı;öndertıecek bizim öteden beri dost ol
bli!şahitler hevf".tindet1, ~ SÖ-'ii .ı.: • dug"' um uz şüphe götür-

llti ıtinliyerfk, Ttirk ua bulunma -
""' lrahul·~tr. mez. Uyanışımız ve in-

1'.. .-..e beJcank 20 lkhıdlcAanHI. kılaplanmrzda Fransızla -
t!~n~ o''"'' MH~~r Cemiyeti rı kendimize örnek tut
~~ da Saıamk IDfı8elesbtln tuk, ikinci bir anadilimiz 

ıuııt\I bekJJyemeytz. dene bilecek kadar fransız-
ş.. halde bldm ~in Çtkar yol, Fran- d'k "' . 

it. he b&.~11. kahp ınösakereyi cıoı. cayı sev ı ve ögrendık, 
l'udaa doinıya kla.re f't.mek, ve onu Fransaya giden her 
~ ~uk teminatmda samimi okla. Türkün orada daüssıla 
httttm. - · • 4--a,+lp ll'P&_. ;1,,.,m,.,.,..,,..:ı ay cr~,.,.;~e>.on-.; • 
~ dotlthık lddlaJarm• rabn"1 . yeceği, ade~a kendi~~ öz 

nca.Pt muhtariyetini tannn&mak • vatanında bıssedecegı ka-
~ isıw ederM, davamnr kendi ken • . ~ halletmeBJn car-ini anmak. d ... ar Fransayı sevdık. Hat-
~. ta karşı karşıya harbet-
1... ~ Sancak m.ıAt-h,..tnln bacihl mek mecburiyetinde bu-
""U-.tluiu vaziyet bodur. lunduğumuz zamanlar bi-
l * "' • le nefsini müdafaa için 
Stanbulun dilekleri kardeşine kurşun sıkan 

\o İ&tanbnı Cümhuriyet Halk Pa.rltisi bir bahtsızın ıstıraplarını 
~e halkın dilekleri t.etımk duyduk. 
~. 
~ "6u dilekler ~ ınesumana. bir tan. 

Y'apılınış bMit temennilerden ib&

~ Bu dileklerin QOğ\ı paruız, u. 
"' btr himmetle yapılabilecek me -
ele~ temas ediyordu. 
lın dilekleri okuduktan 80llJ'& ln

'-ıuıı. tstaobulun ideta derflııiz bir 
~ir olduğuna hükmedeceği geliyor. 

~ ll-aoıvaylarda bütün talebelere pL. 

~eıibnesi, b&rJ yerlde ot.obüs iş. 
ıı-.ı inesi, bhinci mevki tramvay a.ra.. 

a.ıııuıı azaltılınMI firi.n, falan .... 
~Upbe14iz ki lst.anbulun derdi btm. 
~ .._ ibaret detfldb'· Bu yanlış •e.. 
~e vanş, tutulan metodun yaalı~-

ı rneydana ~annıı!ftlr· 
tıı~urlyet Halk parf;W MJkm 
~riııi t.oplunak &.tiyor n bunu 
· ~ semt oca.Jda.rdaD soruyor. Her 
~tin dileği nihayet o semti aıaka.. 

t eden basit meeelelerdeıı ibarettir. 

'ııı~Wd bu usul, esMh bir araştır. 
~ mebdei ole.bilir. tlıni bir me -

"- hareket ediline, ıtehrin adeta 
~11tni htr tetkiki meydana ç.ıkar. Ve 
bıa tttkik belediye işleriyle meŞgul 
ttı....~r için bir rehber va.zifeslni 
\.-~ "lltlJıo. Halkla. ı-rtlıdn bU t.emu 
~da.. aııeak o vakit iıltlfade edl-

T arih H.yf alarmı kl.nştxnrsaık 
Fransa ile dostluğumuzun 

on altıncı asır bidayetinde başla -
dığını görüriirz. Bu tarihe kadar 
olan yayılma. devrinde karfımıza 
çıkan hemen her haçlılar ordusun
da. Fransızların da yer alarak bize 
ka.rşı harp ettiğini kayıt ile 1526 
senesinden sonra başlıyan dostça 
rniinasebetlerimizi gözden geçire • 

lim: 
Osmanlı imparatorluğunun en 

parlak devrindeyiz. Karada ve de • 
nizde hakim ola.n Türk, her taraf
ta ceng!verliğile korku, ceearetile 
hürmet ve takdir, merhamet ve &· 

daletile sevgi uyandınnıf. Bütün 
dünya ondan korkuyor, ona hür
met ediyor ve onu seviyor. Ah! Bu 
llaçlı ruhu olmasa, başlanndaki 
müstebit kralları atan bütün hriA
tiy&n. Avrupa l\alkı, imparatorlu • 
ğun en sadık tebauı olacak! Fa • 
kat haçlı ruhunun ta.asıııuhu hıına 
meyda.n vermiyor. 

P a.vi muharebesinde Şa.hlkene 
esir dü;.üp Madride hapsedi

len birinci Fransuvanrn anası bile 
aman dilediği Osmanlı padişahına 

hristiyan aleminden gizli olarak 

dehalet ediyor. Resmi evrak bize 

gösteriyor ki, Fransa o tarihte bi· 
r,e karşı müsavi bir devlet sıfati • 
le ha.reket etmekten ziyade (pa.di
f8.hla.r padişahın.& ha.kira.ne iltie&) 

etmi~ir. 
Fr&nııırz elçisine verilen yardım 

eözU derhal tatbik !!la.hasma geçi • 
yor: Bir yandan Macar kralı Fer· 

Biz ona 
daima 

dostluk 
gösterdik 

Ha'buki o w. ukz bi· 
linde b .. ze ne y p.ı? 

clinanda. harp açılırken, bir yandan 
da başında Barbarosun bulunduğu 
donanma, evvelce Fransuvanın hiı 
metinde iken daha fazla para ver
diği için Şarlkenin hizmetine gir • 
miş olan Andrya Doryayı denizler· 
~- 1 ........... e..leı.-y .. ,.,,. 'b~ 1.,. ... ,....., 'Ji'.,.<'11'\.IOC\nı-ft 

dileği yerin; getirilmiş, Şarlken 
tahttan çekilerek bir manastıra ka 
panmış ve oğlu Ferdinant sinmiş . 
tir. 

Pariste çrkan (Le Journal) :--- - ~

t e s i n d e ( S t. B r i c e ) , n 
d e d i ğ i g i b i Türkleri bey
nelmilel siyaset alemine tanıtan bi 
rinci Fransuva değildir. Yaramu -
Irk eden çocuğunu uslandrrmak i
çin "Türkler geliyor!,, diye korku
tan, yayılmamıza set çekmek için 
karşımıza haçlı orduları çıkaran 

Hrristryan Avrupa her sahada Tür_ 
kü ondan çok daha evvel 
t a n ı m ı ş t ı. Nihayet e s i r 
düşmüş k r a 1 ı n ı kurtarmak 
ve başa çrkamadığı düşmanın 

dan öç almak için Fransanın deha
let etmesi de bu tanımanın neti -
cesinden başka bir şey değildir. Bu 
tarihlerde pek mükemmel olan ad

liyemizi tetkik ile memleketinde 

tatbik için İngiltere kralının lstan 
bula bir heyet gönderdiğini tek -
rarlamıya. ve dalla bin bir misal 
l'Östermiye de &c•ba lüzum v•r 
mı? 

F ransızlara. karşı dostluk ve 
ulüvvücenapta o kadar ile-

ri gidildi ki, asırlarca başunl7A 

beli. kesilen Juı.pitüli.syonla.r bile 
onların yüzünden ba.haolundu. 
B i d & y e t t e Franıııı.z tile • 
o&rma Tiirk t o p r a 1ı: 1 a -

rmda serbest ticaret hakkı veril • 
mesi, Fransızlar arasındaki dava • 
larm kendi balyozlan tarafından 

görülmesi ve bütün katoliklerin 
Fransa himayesi altında bulunma· 

sındaıı ibaret olan bu ihsanlar, 
kuvvetlinin kendine dehalet eden 

ıayıf a karşı beslediği merhamet· 

141 kB.rışık bir muhabbete dayanır. 

Fakat sonradan sanki lehimizde i· 
mil} gibi Pa.sarofça muahedesinin 
akdine de!Uetinden dolayı hizme • 
tine mükA.faten Frant!lız elçisi (Vil
leneuve) e bu tarihe kadar birer 
fermanla verilen kapitülbyonlan 
toplayıp hatta daha fazla tevsi e.. 
derek bir ticıa.ret muahedesi şek

line sokmasma müsaade edildi. 1m 
pa.ratorluğun zayıf zamanlarında 
gittikçe hudutları genişletilen ve 
her m&ddeainden aleyhimizde &h· 

kam çıkarılan kapitülasyonlar 
hep ayni dostluk nakaratile ve A
sırlarca memleketin başına bela ol-
muştur. 

Fransaya karşı dostluğumuz bu 
kadarla da kalmamış, kralsız kalan 
Lehistan tahtına birçok namzetler 
varken Fransanın iltiması üzerine 
kendi kralları dokuzuncu Şarlın 

kardeşi olup bilahare Fransaya gL 
derek üçüncü Hanri namile Fran
sa kralı olan zatı Sokullu Mehmet 
'Pa.şa Lehistan kralı nasbetmişti. 

(St. Brice) e sormalı, bir veziri -
nin krallar nasbettiği bir milleti 
beynelmilel siyaset alemi nasıl ta
nımaz diye .. 

Ara.dan bir asır geçer geçmez 
Fransa. gösterilen bu dostluklara 
karşı şükran borcunu, ilk defa o
larak bir yandan rahat durmadığı 
için Türkler tarafından harp açı -
lan Avusturya i.mparatorluğuna 

bir yandan da Giridin fethine uğ -
raşan Türk donanmasına karşı Ve 
nediklilere yardım için orou ve do
nanma göndı>rmt-k suretile ödemi • 
ye baslamıı;:trr. Bunlar yetmiyor -
muş gibi içerde İS\•aıılar. hudutlar
aa savıııillar old•ıO'ıı \"e h11?.111enfn 
boş bulunduğl~ bir sıralarda Ceza 

yire de tasallut etmekten geri kal

madı. Bu dostça hareketlerden son 

ra. biz~:nle ittüak eden Fransızla -
nn Bonapartın emri altında durup 
c'Trurken Mısırı işgal ederek Suri
yeye doğru yayılmıya çalıştığım 

görüyoruz. Üç sene süren bu iş • 
gal bir zaman Fransa uğurunda 

kan döken Türke bir hayli paha
lıya mal olmuştur. 

Daha sonra, senelerce süren 
Rum fitreti sırasında yeryer zuhıir 

eden isyanları baııtırmıya uğraşan 
imparatorluğa karşı, hem Moraya 
Mker çıkarıp tedip ordularını teh
dit etmek, hem de Navarinde yatan 

donanmamızı hile ile mahveden 
devletler arasında. yer almak sure
tile dostluğunu bir defa daha iz • 
ha.r etmiştir. 

Nihayet ba.$muza binbir bela ge
tiren meşhur "şark meseleleri" or
tay& çıkaran yine d08tumuz Fransa 

Suriyeyi daha o tarihte impara • 
torluktan ayırarak yutmıya hazır
lanan üçüncü Napolyon, mezhep 
kavgaları bahanesile buraya "mus 
lihane maksatlar,, ve "dostluk .. 
nakaratile bir kolordu göndererek 
zahiren ortalığı teskine çalışırken 
el altından fesat tohumları saçmı. 
ya başlamı~tır. Bu fesat tohumla
rının zehirli çiçeklerini büyük harp 
te topladık, bugün bile oralarda 
kaynaşma devam ediyor. 

Nihayet her biri kendi öz topra
ğı genişliğinde olan ~zayiri, Tu . 
nus ve Suriyeyi yutan Fransa yi
ne ayni ezeli ve ebedi dostumuz 
Fransadır. 

Osmanlı imparatorluğu yıkıldı, 
gitti; bizde. imparatorluk zama • 
nında Çarlık Rusyası kadar başı -
mrza belalar getiren Fransanın yap 
tığı fenalıkların üzerinden bir sün 
ger geçirdik. Kendine yaptığı iyi . 
liklere ve gösterdiği dostluklara 
rağmen Osmanlı imparatorluğile 

bai!daşamıyan Fransa.nın, genç 
Türk Cümhurıyetfle samimi ve ri· 
yasız bir dostluk kurabileceğini u
marak 1921 mukavelesini yaptık. 

O tarihtenberi on beş sene geçti, 
Fransa bu mukaveledeki taahhüt
lerini yerine getirmedi. Başvekil 

Blumun son nutkunda olduğu gibi 
hep Türk dostluğundan bahseden 
Fransız ricali ve münevverlerinin 
bir gün bizi anhyacaklarını uma • 
rak ses çıkarmadık ve bekledik. 

Fakat Türkiye Cümhuriyetine 
karşı bugünkü Fransanın da, Os
manlı imparatorluğuna daima 
dostluktan bahsederek oyalama. si
yasetile fenalıklar eden dünkü 
Fransa gibi hareket ettiğini esefle 
görüyoruz. 

Asırlardanberi dostluk eserlerini 
filiyat sahasında çok gördüğümüz 
Fransızlar bize karşı eski tarzda 
dostluklarında fazla ileri gitme • 
sinler! Çünkü biz bu yolda, öz Türk 
topraklannı sahibi olan Türklerle 
beraber dünkü tabilerine "bunları 

terbiye et,. diye peşkeş çekme ka
bilinden dost! uklan istemiyoruz!! 

I zafiyet Nazariyesi 

A~yn - işte efendim, sa.ğ elimde bir t.en.zf sol elimde de başka 
bir ~razi var. T.-ra.zUerin kefelerine ayn ayn ayni siklette, ayni yaşta, ay. 
nJ cmsten ve ayni ictimai mevkide iki Çinli \'e iki hpan:roJ ko:rdum. Efkan 
umumJyede Çinf b'ükA • • 

v ı, umet.çi olduğu zaman, lspa.nyol hükiımetçisinden 
daha a.gır çekiyor. Fakat &si olunca,İspa.oyol &sisinden daJı& az çekiyor. 
~ ben buna lza.flyet derim!. 
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Kamil Paşa ve Antuvan 
Manas Efendi 

B erlin ahitnamesiyle teşekküJ 

eden Bulgaristana Bavyera... 
lı Ale-xandre de Batenberg hükıimet 
reisi seçildi; Osmanlı imparat.orlu _ 
ğunun Tuna vilayeti, blr prenslik ol. 
do • 

1301 senei Rumiyesino tesadüf e. 
den kurban bayramının ilk günü 
prens Alexandre de Batenberg bir el 
çabukluğu ~·aptı: Yine nyni muahe. 
deyle \'Ücude gelmiş olan Rumelil 
Şarki vilayetini bir hamlede :reddi 
istilasına g~iroi. MeYkii iktidarda. 

bulunan ~darazam Sebazade Sa.it 
Pa..,"3 dMTilerek ren"ne Kıhmıh Ka • 
mil Paşa Evkaf Nt>za.retindeo getlril. 
di. 

Ki.mil Paşa Radareti uzun ı;ürmii"t. 
tü. Herkffl r.;abmırzlanch. Herkes bir 
tebdil istiyordu. Herkf"'i bir dti;işik • 
lik ~örmek me~·il ve arzusunda idi. 

Abdülhamidin bii~;ik dostu olan 
Petri~li Yusuf Riza Paı:;a hile ne Sa.it 
Pa5a~'T \'e ne de Ki\.miJ Pasa~'T §el" • 

mt>diği halde Kamil Paşanın sadare. 
tinden bıkmı,. , u..anmısh. Kamil Pa.. 
şımrn meYkü iktidardan a~·nlmasmı 

bekliyordu. Mnha<'trin koml"lyono 
reisi bulunan Ymmf Rb.a Pa.c;anm bel' 
perşembe a.k4:'amı Nlı;ıant.a~mdakf 
kunna. kösktinde tophman ihvanın 

ba.'i ~zü. ba.45 eğlen~ı KamiJ Pal'.'&. 
~, cekiıo;tinnf"kti. Kamil Paşa cekiş • 
t.irildikre herk ..... bir "oh,, <'f"kPr, hl • 
rer kııdeh rakı daha demlenil'<li. 

İhyan mt"<.'füdntn :ra."h<'a a7.B<4t, mu. 
ha~irin komt"l~·onu rel"ll gnf"li, Kı • 
naha.dalı BPhrf't Rf'~., muhacirin ko. 
miC\Yontı hM katihi Ali Be-y. komloı • 
yonilan Nr aza ile Antunıı J\fanaJJ 
Efendiydi • 

Antm•an Mana... F,f,..ndi o 7.aman 
kibar mttlMf'rlnln kamhtrl idi v8 

kamhe"h ıfüeiin olmudı. Kenclicd 
Rü,iikileredP, Yeniköv, Anarloluhf. 
san ı:tibi bf-lf'C'liv,. c1aire1f"ri miidürl • 
Y""tin"e bulnndurn1 halde mevkii lk • 
fülarfla hulunım kil-Ar ·dikı>lilva tat 
atm~ktan. on1an ~.eıldştirmeh."f~n ge • 
ri kıılmı-.,.'11 • 

)t'N>li"lh~kl Y~~'n n ih\'ırnm KA • 
mil Pac;a a1.,.,·htqr1•f'hnR o itn lstirnk 
l"rl,.r ,.,. h,. l,kmda hPr türlii tarizler • 
dP ht1ftt"TIMU • 

Yusuf Ri7.n Pı. ... a da, ktn ,.f' ıı:ara. 

zm peılc yükseldiği zamanlarda bir 

Pf"J"Sembe aksamı medisi yarana An. 

tııvan Ma.nas F.ft>ndi bir pa~.a ll:f'O. 

çe ıreldi. G<'' 0 n<'" de bir k~~·e otur. 
dn. YNi'rıden çekiştirmeleri dhıle • 

dtkt.en "°nra : 
"- Efendhn riM edPrlm ! sa.cıra • 

7Jlnt KA.m.11 P~a hur.-t.lerini artı'lr 
ç.eki,.tirme~;nl7 ! . ., dNli. 

Mecfüıtf" bulunanlar bayl'et.e dfüı • 

tiller. Herkf"I, ManR<o Ef Pndinin yü. 
zline baktı. Mana.s Efendi, bu bakı!}. 
lara. cevap verdi: 

"- Kamil Pa.cR hanrtlerini Çf'ldŞ. 
timıeyiııiz, Günahtır. Mübarek hay. 
wnilrr ... dedi. 
Yu~uf Ri1.a Paı;;a, sordu: 

"- Ne demek l!'ttiyor.mnuz, Ma • 
nM Ef.-ml\?.,. 

" - Ef"n<'lim ! Kamn Pa.şa hıız. 
ret.1erl m\ihı-l'Pk hA'\.\'anilır. Etinin 
yenmesi mübahtır. Çünkü geviş getl. 
rir.,, 
""'nc~t~ MT 'J(ııhlıAha ••.• 
Filhakil<A Kamil Paı;;a daimi .. u • 

rette alt çen~ini oynatır. r.U:ra af
zında. bir SM' nnnıs ta dğniyormu' 
ı:;bt YRTm~~- flf',;ı;; ~ptlrPn hap·an. 

larm ·yP.ttilebHece~i de herkesin ma. • 

lfımudur • 
Abclunahman Ac/il EREN 

Ooyça Bank Direktörü 
Geldi 

Berlin Doyçe Bank direktörü Dok-
tor Weigelt Berlinden gelerek Anka.
raya gitmiştir. Doktor Weigelt Is
viçrenin altın e.sasmdan aynlmış ol
ması dolayısiyle Anadolu hisse senet
lerinin vaziyeti hakkında Nafia V~ 
kiletiyle temaslarda bulunacaktır. 

Yumurta İhracatımızda 
Canlılık Var 

Alma.nyaya ihracatı bir müddet ı. 
çin durmuş olan yumurtalarımızın 
yeniden ihracatı başlamıştır. Italya 
yumurtalarımıza iyi fiyatlar vermek
tedir. Fakat bu sene yumurta mik
tarı ihracat karşılıgma kifayet ede
miyecek nisbette bulunduğundan bil
tün isteklilere mal gönderilememek-

tedir. 
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Berlin Olimpiyadı işleri 
hakkında bana cevap verer1e: 

Son Sözüm 
Bu cür'et sende oldukça bugün bilmem ki 

hiçbir sebep olmıyan spor işlerine karıştığın 

gibi yarın da - eğer dedikoduya tahammülü ol
sa · bir mayasıl tedavisine, öbürgün İstanbul 
imar planına kanşabilirsin. E ben. artık se· ! 
ninle nasıl konuşabilirim! ... 

--------.1 
Oğlum Ahmet İhsan, ----
Sen garip bir a?am ol~un._ Geçen- l ..,,,.......,.=!' 

lerde Top gazetesınde Olımpıyat iş - ~'!:'" 
lerinde israf olduğu yazıldıktan son- r 
ra, makamdan aldığın emir üzerine 
11Top gazetesinde Burhan Felek O _ 
limpiyat işlerinde israf var, diyor. Bu 
söz kendisini Olimpiyatlara götür -
mediler diye hasıl olmuş bir iğbirar 
neticesi midir, yoksa hakikaten işde 
israf var mıdır? Biz de öğrenelim .,, 

m~alinde bir yazı yazdın. Ve o gün 
telefonla görüştüğümüz zaman da 
bana ''benim sana çatar gibi görün
meme aldırma! Sureti haktan gö _ 
rünmelC için öyle yazmak icap etti. 
Zaten ben sana Berlinde iken mem
lekete döner dönmez bu işin aykırı 

taraflarını tenkit ederim, dememiş 

miydin? Y~arm muvaffakıyeti bu • 
nu biraz geçiktirdi. İşte şimdi başla
dım.,, dedin. 

Çeki Karlin 
Takımını 
Yenemeyen 
İzmir Muhteliti 
Bu resim lımirlilerin lstanbul 
muhtelitine karşı oynadıkları 

ovun esnasında alınnudır. 

Ben de sana memnuniyetimi be _ 
yan ettim. Belki değil, muhakkak sen 
bunu da hatırlıyamazsın. Anıma ben 
pek iyi hatırlarım. 

Çeki Karlf n'i izmir 
muhteliti yenemedi 

Hatta sen ondan sonra Tan hey
eti tahririyesinden hakem Şazi Tez
can :trkadasımıza benimle görlişmek 
istediğini, fakat çok meşgul olduğnn 
için bana gelemediğini söyledin ... Bu 

mülakati bana na5ihat vermek için Şampı·yanlar Acısız 
nü istE>miştin? • 

!ş bu raddedeyJ<en birdenbire par- N 1 
ladın ve "Yll.?8.rın mtı\'affakıyetini e İ e •tt•ı 
SUG gibi gösteriyorlar,, diye iftira e- gı l er 
der bir yazı yaztlın. Bu yazıda benim y Ş 1 
ismim yoktu amma. bütun zikretti - a ar ar İzmir, (Hususi) - Çek-
ğin maddelere yegane temas eden 1 
ben olduğum ic;in tereddüde cltişme. Ev·rnlki ~nkü s~r kısmrmı~~ dün. e.~ ~.çüncü maçl.~rım pazar 

d h kk tt
·-· b d' ya şanıpı~onlanmn ha.zır yencı olma gunu Altay - Goztepe muh-

en sana a e ıgın ceva ı ver ım. . . . · 
Son uzun yazınızın başında bu dıkl~nnr. ve m8:1şetlenru hakkından 1 teli tile yaptılar. Türkiye 

_ 
1 

b.. .. gel diklen ve ilıtısaslan oldukları f tb ı · · .. · ı · l · 
ilk yaııyı bana karşı degı, utun 

1 
kl k dıld .. u o unun en ı en ge en tiç 

münekkitlere karın yazmış oldu~un ~es*" 'ide ~ .. armı .gost.ermek büyük şehrinde müteaddit 
. . uzere ı r~ımle iki şa.mpıyonun ha.-

halde cevap ıcın benıın ortaya atıldı- 1 · · maçlar yapan ve hiçbirisin-
ğımı sC'ylüyo~sun. Halbuki ilk yazın yatl~nnı bildiı:mı:~k. Bugün c~e 0-
Cumhuriyette intişar ettığı gün Umpı~·att.a birmcil~le.r ~l~ı~ bırk.a~ de mağliıp olmıyan bu takı· 
Top mecmuası sahibi Talat 'Mithat şampıyonun meslegını bıldiriyonız: mın muhtelit karşısında ne 
arkadaşımıza gidip "Aman bu yazı- Olimpiyatlarda kürek yarışlarında derece alacağı merak edildi
mı ı:ıen üstüne alınma. Onu ben Bür- birinciliği kazanan İngiliz Jak Eeris- ğinden stat meraklılarla 
hana karşı yazdım., dedin. Yine o ford okuduğu üniversitenin en isti • dolmuştu. 
gün İzzet Muhiddine "Bürhana kar- da.tlı fen tale'belerindendir. Olimpi -
şı yazdığım yazıyı okudun mu?.,. yatta kazandığı m~e firlanrnı. okudu
diye söyledin. ğu mektebin müdürlüğüne hediye eL 

~üphesiz, bugün bu sözlerini hatır- mi~tir . 
lamamaktasın ı<i bana verdiğin ce- Kayak müsabakıtlarmda ve Olim • 
vaph o yazıyı bana yazdığını inkar- piyat Falbot mfü:ıabakalarmın birin. 
dan geliyNsun. 

Bu mukaddimeden sonra sana bu cisi olan Harditski babasrnm yaptığı 

Müsabaka başladığı zaman ço-

cukların büyük bir gayretle oyna

dıklan ve tuhaf bir şa.n~la Türk 

topraklarındaki maçlarmrn bir tane. 

sini bile kay'betmiyen Çek tr!.ummı 

'yenmiye azmettikleri belli oluyor
du. 

bahiste söyliyecek son söz bunlar _ orgları fevkalade ayar ~fon bir musi dır: kisinastrr. İlk devrenin beşinci ve yirmi 

1 - Olimpi~·at i5le~nde t~raf, Berlin Olimpiyadında kadınl:ır a _ dördüncü dakikalarında Göztepenin 

idaresizlik, isabetsizlik vardır. Hesap rasmda cirit atma müsabakalarında kıymetli oyuncusu Fuat vasrtasile 
lann hala bitmiren tetkikatı netice • altın madalya alan matmazel Ti11i Flo muhtelit iki sıfır üstün vaziyete 
sinde bunlan öğrenece~iz. şer bir kasap dükkanının ehliyetli girdi. Ve ilk devre bu şekilde niha-

2- Yaşar ve Ahmedin muvaffakı - yetlendi. 
,-eti, kim.'tenin kusurunu c;etre alete. sa.tıcılığmı yapmaktadır . 

dilemez. O ayn. bu ayndrr. 
3 - Ben bugünkü spor t~kilatrm 

kuramlardanmı. Bunwıla. iftihar ede -
rim. Bunu biJmi)·orsan ıror, öğren!. 
Biliyorsan ne kızıyorsun! .• 

4 - 936 da Olmip~yrağmı şe. 
ref direğine çeken yegane şube gü
reştir. 92·1, 928 de de güreşin ba..'}m _ 
da bugünkü mu\•affakıyete mazhar 
olan ar~rmız Ahmet Fetğeri var
dı. İki en·eJki Olimpiyatlarm muvaf. 
fakıyetsizli~ne beni ne karıştın • 
)'01'1'il1Il ? ... 

5 - Ben Ttirk sporunun en iptidai 
halde bulunan atletizm flUbesini on 
seneden fazla. bir ıaman idare ettim. 
Onu ne hale ~etirdiğimi ve spor ef. 
kan umuıni~·esinin bu bapta ne dü. 
~iindüifünü bilmek i5tcrsen son spor 
kongrestnin 7,aprtlamu oku! Amma 
b~irim ki o zabıttan okumrya taham. 

mm edemezsin. 
6 - Sen ha.yatmda ka~·dırak oyna. 

1nal..·t.an baska !por :rapm&nuş, öm
PtiııdP bir t.ek llıni spor eseri okuya • 

Havanın birdenbire bozması yüzün 

den ikinci devre zevksiz geçmiş ve 

top kontrolü imkansızlaşmıştı. Pro-

fesyoneller bu rüzgardan istifade 

etmesini bilerek biri penaltıdan ol-

mak üzere üstüste iki gol yaparak o-

yunu berabere şekle sokmıya mu
vaffak oldular. Ve maç ta bu şekil
de nihayetlenerek hiç te yenilmiye. 
cek bir takrm olmıyan Çekler bu su
retle Türkiyeden namağlllp olarak 
ayrtldrla.r. 

mamış. bir lahza cıpor işlni idare et -
memiş ve zaten ıııporu sevmemiş bir 
adamsın. Bu halinle kalkıp Olimpiyat 
işleri gibi "ponın ekstra. ekstra. kali _ 
tesinl mütalea. ile uğra.-;cyonmn. Bu 
şecaat demiyeceğim amma bir büyük 
cesarettir. Trpkı somna.mbollann (bu 
kelimeyi gazet~eki arkadaşlanna 
sor!) ya.n uyurken, tehlikeli )·erler -
deTI ~eçtikleri gibi bir bUyük cür'ettir. 
Uyansan bu cür'ett.en dola;\'l muhak • 
kak başm döner ' 'e gözlerin kararır. 
Lakln uyanabilir mLı;bı '! !.. Onu bil - ..... ---........ ----..... --"!!!""'!~ 

istediğin kadar söylenebilirsin. 
mem .• 

Bu cür'et sende olduk('a. bugün bil. 
mene hiçbir sebep obnıyan aoor i.,ıe. 
rine ka.nştJğrn gibi, yann da .e~er 
dedikoduya. t.ahammülü olsa - bir ma. 
yasd ted~visl'ne, öbürgün İstanbul 
imar pl8nma. ka.nşabilirsin. E hen, 
artrk ~ninle nasıl konm;abilirim!. 

Onun için dunıp dunırken tahrik 
ettiiin bu bahıııi burada kMİ~'onım. 
Sen • mahkemelik oimarnak şartiyl., • 

8. FELEK 
"Srm Posta,, gazetesi yazı işleri 

müdürlüğüne: 

İkinci defa oluyor ki "Son Poata .. 
da bana karşı yazılmış tarizkar ya.. 
zılann altına sahibinin haberi ol -
maksızm "Çavuş Oğlu,. imzası atıl

maktadır. Sizi ikaz etmeyi meslek -
taşlık vazifesi bildim. 

r
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ALLO 

ALLO! 
Spor işleri muhtelif 2.aviye • 

lerden, muhtelif şekiller aı ze. 
den rengarenk bir maıızaradır. 

Bu manzaradan herkes ayrı in
tibalar alır ve onun hakkında 

ayrı fikirler taşır. Bu ayrı in
tıba ve düşünüşleri bir a::-aya 
toplamak enteresan olur diyE: 
mat•ouatta spor işleri hakKmda 
umumi hükümleri havi olarak 
intişar eden yazıları ara.da hk 
":ıir mütalea ilave etme~c&izin 

nakledeceğiz. Bugünlük ile par 
~a alıyoruz : 

12 Kinımmw\•el tarilıF 

(Curnhuriyet) ten: 
(Ti.irkiye Rerlin Olimpiya . 

lnı.la 5 1 millf't arMr!~·ıa 19 
'HH'U olr1u. Bertiwh> alnığım11 

'nı df'rece RJ)()rrularmıu.m \ 'C' 

'1lilletimizin ~"iiziin\i ~iildiire 

"ı:>k bir muvaffakı.rettir. -
\hrrıE>t thsıın. ) 

18 Kanunuevvel tarih'' 
rcumhuriyet) ten: 

(Jli.ikiımetin hali~ lıir n ıyrtlr 

'mora. feda. etti~ mllyoular, bu 
1 '1 harla heklt>dh{imiı: t~kami:ilr 
'1izmet etmi~ roıa~'T!ahilir mi'! 
lliirüst l:ir snor<'u bizimle be· 
raber "ha;\·ır !,, di)'l't·ektir. Ya1 
ve kıs OUmniyatlannrta flldu~u 
1{lH1f\r ötelci mar1a r~n: \' e~;i 

Sessiz ve utangaç bir çocuktum. 
Liseden çıktıktan sonra üniversite
ye gidecektim ve yüksek tahsilimi 
bitirdikten sonra hayatta beni sürün 
dilrmiyecek kadar kazançlı bir mes
lek edinecektim. 

Fakat lieenin son yılında babam 
ansızın lla.stalandr. 

- Sanç.ım ... Şurada sancım var ... 
Diye illlcyor, karnının sol tarafını 

gösteriyordu. 
O zaman apandisit modası henüz 

yoktu. Bu hastalığın önüne geçmek 

1 

bugünkü gibi tırnak çıkarmaktan da 
ha kolay korkusuz bir iş değildi. Bu
n un için babanım sancısına herkes 
birma na verdi ve adamcağız bu san-
cının asrl manası veriliııciye kadar 
kalıbı dinlendirdi. 

- Bağırsağı düğümlenmiş! .. 
- Midesinde kanser vardı!.. 
- Peritonit olmuş! .. 
Dediler. 

Babam oldukça yüksek bir maaş 
alıyordu. Beni lstanbula gönderip te 
üniversitede okutabilirdi. Fakat talih
sizlik buya, vaktinden önce öldü ve 
dört kardeşimle anneme bakmak va
zifesi benim sırtıma yüklendi. 
İmtihanlardan sonra bütün sınıf 

arkadaşlarımız çil yavrusu gibi da -
ğılmışlardı. Çoğu !stanbula gitmiş • 
terdi. İki üç tanesi de babalarının 

mağazasında, bir şirkette yahut dev
let kapısında iş tutmuşlardı. Fakat 
ben bir türlü iş bulamıyordum. 
Göğsümü ilikliyerek. boynumu bü

kerek kapı kapı dolaşıyordum. Ki . 
misi: 

•iiniin en zayıf faknıılor;~ Jr - İş yok! .. üç gün önce birisini 
Yantı;;.rınn: m1Jr1 :t.rdıı alrlı~·ıını~ aldık! .. 
.,l'tif'Pler hir bir za•uan hıiku Diye baştan savuyordu. 
"1Ptin fı>fln,k~rlıklarmı lmr~rlı Kimisi: 
nıcak bir nisbet"' varaınaırus- - Ah, iki gün önce geleydiniz! .. 
t.r. - Peyami ~hfıı) Bir hafta sonra bir defa daha uğra -

20 KAmınuevvel tarihli (Sor yrnız ! .. 
~oc;tn) ilıvı: Diyordu. 

(Fil\"rimi hiilf\c;ııı.t<>n kın-tt'dr Kimisi de beni azarlıyordu: 
-;rn: Tiirk •morunu clinlimf'l - Oğlum, sen hiç gazete okumaz 
··, tlvorsnl.t t~\TP" nc;ıu!ıi iinınac; mısın? Bir aydan beri ilan edip du-
~:ı{i clerh~t hnclnt h~ri<'i rfmeı: ruyorduk. Dün iki katip aldık. Hem 
·•<>rinf> or'111murnn t·~thik eftiv ' de ancak orta tahsilleri var .. 
' 4.,ln'l!hı .iim.,ı>oıtt•r ) 11ı::11~iinTı H'- Bununla beraber sözünü tatlıya 
'11.3.lnu.. - • Sami ıu..a.., .. ıı_ _ ~ğlama.Yı da-....u.nutmuyordu: 

- Y enıden uır yerımız oıursa sıze 

Lig maçları 
Programı 
T. S. lstanl;ul Bölgesi Futbol A. 

jaıılığından : 
26 _ 12 • 1936 cumartesi günü 

yapılacak lig maçları: 
Ta: • .;: n stadı : 
Galat ~aray _ Topkapı B.' takım _ 

!arı. Sr o.. 13,20. Hikem Be.haedd:n 
Uluöz. Gline~ _ Anadolu B. takımları, 
saat 15. Hakem Salim Talu. 

Fenerbahçe stadı: 
Hilal - Beykoz B. takımları, saat 

13,20. H · · ~ ı Adnan Akrn, Fener. 
bahçe _ lst:rnhulspor B. takımları, 
saat 15. H:'.ıJcem Feridun Kılıç. 

Şeref sül'lr: 
Vefa _ ~ ·i 1 "" ·~1aniye B. ta.kımlan. 

saat 13.20. Hakem Halid Özbaykal. 
Beşiktaş _ Eyi.ip B. tsfomları. saat 
15. Hakem Ekrem Ersoy. 

27 • 12 • 1936 Pazar günü yapı _ 
lacak lig maçları: 

Taksim Stadı: Alan gözcüsü Ah • 
met Adem Göğdün. 

Altmordu - Ortaköy A. takımları, 
saat 11. Hakem Nuri Ata.sayar. 
Galatasaray - Topkapı A. takrmları, 
saat 12,.15. Hakem A. Adem Göğdiln. 

haber verelim. Adresinizi katibe not 
ettirin! 

Ben mi iş bulmasmr bilmiyordum, 
yoksa başkaları benim bu işleri isti
yeceğimi öğreniyorlar da daha er -
ken mi davranıyorlardı? 

- Uğursuzluk! 

diyemiyordum. 

• Oh, işte en sonra pek iyi bir iş bul
dum. Bir Fransız petrol şirketine gir 
dim. Maaş oldukça yüksek ... Hatta 
benden önce işe yerleşenlerden daha 
çok ala{!aktım: 

- Şimdiye kadar yerleşemediğim 
iyi olmuş! 

Diyordum. 

12,45. Hakem H. Galip Ezgll. 
Yan hakemleri Ekrem Ersoy ve 

Ali Sait: 
Beşiktaş • Eyüp A. taktm.Iarı, saat 

14.30. Hakem Şazi Teu:an. 
Yan hakemleri Tar!k ve Bahaet -

tin Uluöz . 

Halkevi Lig Maçları 
Eminönü Halkevinden: 

Eminönü Halkevi Spor şubesine 
bağlı klüpler tarafından aşağıda çı
karılan programa göre 27 - 12 - 936 
pazar günü futbol lig maçlarına Boz
kurt ve Bakırköy sahalarında devam 
edilecektir. Alakadar klüplere bildi
rilir. 

PROGRAM: 

Yozon: Kadircon KAFU 

Fakat ancak bir ay maaş alabil • 
dim. Çünkü ben girdikten bir ay son• 
ra Fransadan bir müfettiş geldi. Şir• 
ketin kasasını, hesaplannı gözden 
geçirdi. Hemen ertesi gün de şirket 
direktörü tutularak hapse atıldı. Def 
terler üzerinde uydurma kayıtlar ya• 
parak muhasebeci ve iki katiple bir
likte yüz bin liradan fazla para do • 
landırmış. Şirketin merkezi zaten bU 
şubeden kar almıyormuş. Bu yüzden 
kapatmıya karar vermiş. 

Bize on beş günlük para daha ve• 
rerek kapıyı gösterdiler. 

Bu koca şirketin direktörü para 
çalmak için, diyelim ki, beni bekle • 
medi, fakat bu madrabazlığın mey • 
dana çıkmasını biraz daha geciktire• 
mez miydi? 

Herhalde bende bir uğursuzluk ol
duğunda şüphem vardı. Fakat bunu 
açıkça söyliyemiyordum. 
Beş ay sonra bir tüccarın yanma. 

katip olarak girdim. Maaş yüksek de
ğildi, fakat geçindiriyordu. 

O yılın fındık mahsulü her yıldan 
daha güzel oluyordu. Patronum bu• 
na güvenerek her yıl olduğu gibi Al· 
manyaya mahsul zam~ınında teslirn 
edilmek üzere vagonlarla fındık sattı. 
Mukaveleyi imzaladı. 

Lakin tam mahsulün toplanacağı 

sırada fındık ağaçlarında bir hasta • 
lık başladı. Dallarda sararıp dökülil• 
yor, yahut içinde doğan bir kurt, ka• 
bukları bomboş bir hale koyuyordu. 
Fındık fiatleri umulduğundan iki 

üç misline yükseldi. Patronum ver
diği sözü tutmak için yüksek fiatl• 
alarak düşük fiatle teslim etti. Na • 
musunu kurtarmak için çok uğraştı; 
fakat kurtaramadı. 

İflas etti. 
Hastalık ve bu iflas beni mi bekle 

mişti? 
Şüphem büyümüştü. Lakin henüz: 
- Bende uğursuzluk var! .. 
Demek cesaretini kendimde bula • 

mıyordum. Çünkü arkadaşlar araslll 
da, tesadüf ve tali denilen şeye hiO 
inanmıyan biri varsa o da bendim. 

Büyük harpten dönünce devlet me 
murluğuna girdim: 
~ Bu is ı;:,aıZl:ı ~,:h ... 
uedım. LaRin ıstanbula düşman 

girdi. Hükfıınetin işi ctaraldı. Binler
ce memur arasında ilen de açığa çı • 
karıldrm. 

Anadan kalan üç beş altın bilezik• 
le bir küçük evi satarak küçük bir til 
tüncü dükkanı açtn:n. İşler iyi gidi • 
yordu. Geçiniyordum. Lakin üçüncU 
ayında komşu mağıı..zadan çıkan bir 
yangın benim sevgili ve küçük dük• 
kanımı kül etti. 

Piyango bileti alıyordum. Ayni nu• 
marayı tam beş sene aldım. Bir şey 
çıkmadı. Bunun üzerine bir ay artık 
lnzdrm ve almadım. Son gün pişman 
oldum ve aradım. 

- Başkasına sattık! 

Dediler. 
- Adam sende ... Beş senedir çık• 

madı da şimdi mi çıkacak? 
Dedim. 
Fakat ertesi gün beş yıl bana be' 

kuruş kazandırmryan o bilete tam el .. 
li bin lira düşmesin mi? 

Kendi kendime sordum: 
- Uğursuzluk deniletı şey var rnJ• 

dır? 

Cevap verdim: 
-Var gibi... 

Yan ha.kemleri Samim Talu ve 
Tahsin özsöz. 
Güneş • Anadolu A. taknnlarn sa • 

at 14,30. Hakem Sadi Karasan. 
Yan ha~emleri Samim Talu ve Ha_ 

lid özbaykal. 
;'·~nerbahçe stadı: Alan gözci' ı ·ı 

Nuri Bosut. 

Bozkurt sahası: Akmspor - Şi

mendifer. Saat 11, hakem Ali Rıza B 
tıı.kım. Fatih - Alon. Saat 12.45, ha
kem Numan, A takım. K. Pazar -
Yıldız. Saat 14.45, hakem Fazıl A 
taknn. 

Yeni kağıt paraların piyasaya. sn • 
rüldüğü sıralardaydi. Yine işsiz ve 
aç, sokakta dolaşıyordum. Geç va • 
kit eve dönerken su dökmek üzere 
boş bir arsaya saptım. Ayağıma bir 
şey çarptı. Tekme vurdum. Hafif aY 
dınhkta iki deste banknot gördilfl'l· 
Yalan değildi, bunlar kağıt paralardı· 
Hem deyepyeni! ... 

- Bu fırsatı kaçırmamalI! ! 
Diyerek dört tarafa baktım. Dcg • 

teleri kaptığım gibi eve doğru uzııl<• 
laştım. Arkamdan: 

- Nereye attın? Çabuk söyle··· 

Anadoluhisan - Beylerbeyi A. ta
kımları. Saat 11. Hakem Nuri Bo . 
sut. Hilal • Beykoz A. takımları, saat 
12, 45. Hakem Bedri Gürsoy. 

ry a.n 'hakemleri Feridun Kılıç ve 

Rıfkı : 
Fenerbahçe - !stanbulspor A. ta. 

kmıları ,saat 14,30. Hakem Nihat 

Bek dik. 
Yan ha.kemleri: Feridun Ktlıç ve 

Rıfkı. 
Şeref stad1: Alan gözcüsü Şazi 

Tezcan. 
Kasımpaşa - Davutpaşa A. takım. 

ıarı, saat 11. Ha~em Burhan Atak. 
Vefa Süleymaniye A. takım.lan saat 

Bakırköy sahası: Alemdar - Lan
ga. Saat 13, hakem Mehmet A takım. 
Bakırköy - Ortaköy. Saat 14.45. ha.
kem Kamil. A takım. 

Klübe Davet 
Anadolu klübünden: 
Klübümüz idare heyetinden bazı 

arkadaşların zaruri ayrılmaları do -
Iayisile ekseriyeti kalmryan idare he
yetinin yeniden seçilmesi lüzumun -
dan dolayı fevkalade kongrenin 
(26.12.36) cumartesi günü saat (14) 
te Üskildarda kain klilp binasında 

aktedileceğinden bütün azanın gel • 
melerini bilhassa rica ederiz. 

Sakladığın yeri göster! 
diye birisine bağırıyorlardı. 
Gece saydım : İki destede onar ]irs 

l:k biner banknot vardı. Artık rnes-ut 
tum. Uğursuzluğun kalmadığını dÜ • 
şünerek candan seviniyordum. 

Ertesi gün bu paralardan üç trtne· 
sile kendime elbise alırken beni Y3

" 

kaladılar. Karakoldan karakola siir: 
diller. Hapise atttlar. Meğer paratıır 
sahteymiş ve kalpazanlar, yakalall

11

1
" . . e e 

caklarım anlaymca kendilerını 
vermemek için desteleri o boş arsaYıı. 
atmışlar. 

- Bende uğursuzluk vn.r. 
Dersem haksız mıyım! ... 
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izmir Kız Talebe 
Yurdunda 

41 
• I zmir Kız Talebe Yazan: --

[Şuat_ D~v~ 
Yurdunun bir o

dasındayım. Odada iki 
genç kız var. Biri bir ki
taptan bir şeyler kopye 
ediyor... Biri gazeteden f · mirde iken burada sıcak bir talebe 
kesilmiş bir roman te n- muhiti bulacağımı tahayyül edi-
kası okuyor... Bina ses- yordum. Burasını umduğumdan 
Siz ... Oda sessiz... Ve ko- ne yüksek, ne de fena buldum. 
tidorda kapı açıldıkça pek Sıcak bir arkadaş muhitine gelin
hafi f bir yemek kokusu ce ... O kadar yeniyiz ki inşallah 
duyuluyor.. Acıkmış ola- o muhiti de yaratacağız. Vaktim 
cağım... İştahımı da cel- şöyle geçiyor: Sabahtan öğleye 

kadar fakülte. Öğleden sonra 
bediyor. dersler. tstanbulda tanıdıklarım 

Ben en şair N erima-~-e a.krati&m oımadıgriçin uraaa 
nı görmeğe geldim. O ba- aile muhitim yok •. Geceleri .bura· 
na bazı talebe arkadaşla- dayım. Burada en fazla aradığım 
rxn beni bugün Yurtta şey işte bu aile muhiti. Yalnız şu-

. · nu söyliye~im ki bir genç kızın 
bekliyeceğini söylemıştı. ahlakının, enerjisinin yükselmesi 
Fakat şair değil mi? .. U· için aile muhitinden uzak tahsilin 
nutn1uş olacak... Müker· büyük tesiri var. Aile içindeki kız, 
teren gazeteye bunun için kendi harekatının kontrol edildi
geldiği halde ... Ne kendisi ğini ve yanlış bir yola sapar sap-

kl maz kendisine ihbar edile<:eğini 
bura<la, ne de beni be e- bildiö'i için harekatında çok daha 
diği ı ivayet edilen arka- ser~ttir. Her aklına gelen şeyi 
daslaı ... yapar. Fakat insan aileden uzak 

DÖnmiye niyetim var ... Fakat olunca kendi şahsından mes'ul ol-
ile de olsa bir maksatla buraya duğunu hissediyor. O zaman ke~-
kadar geldikten sonra .. bir iş yap- di harekatını kendi kontrol etmı-
ll'ladan dönmek, işime gelmi~or. ye başlıyor. Böyle yapsa~ doğ~u 
Ve bana Nerimanm bulunmadıgını mu, şöyle yapsam ne netı.ce ~erı.r 
haber vermek nezaketinde bulu - diye. Artık büyük ve. mütekamil 
rıan diğer genç kızlara ne maksa: bir insan gibi düşünmıye başlıyor. 
he geldiğimi söylüyorum. Benı Ben buraya geldiğimdenberi öyle 
dinliyorlar ve görtişmiye hazır ol- yeni hislerin tesirindeyim_ ki. .. _Ev-
duklannı söylüyorlar ... Biraz ~~- de iken sıhhatim beni hıç alaka-
ta aalon biribirinden zeki ve bırı- dar etmezdi... Fakat burada onun-
birinden sevimli ve güzel talebe la bile meşgulüm. 
kızlarla doluyor .•• 
l B u ara odaya girip te hade-

H epei anne, baba himayesin· meye ıhlamur ısmarhyan 
den uzak. tek başlarına İs- sevimli ve isminin Pakize ŞeYki 

lanbula gelip tahsil etmek isteği- olduğunu öğrendiğim bir genç 
ili ve iradesini gösteren bu genç kız: 
kızlardan öğrenmek istediğim şey _ Aman, diye, arkadaşının sö-

tunıar: 1 zünü kesiyor. Sıhhatimle ben öte-
- Memleketinizden böy e ay· denberi alakadarım. En büyük 

l'ıhp tahsile gdmekten maksadınız derdim sıhhatimdir. Şimdi de bo-
lledir? Kendinizi !stanbulda yalnız ğazım yıı.nmıya başladı. Çıldıra -
hissetmiyor musunuz? Buraya gel cağım ... Yalnız burada değil, ben 
tlıeden evvel hayatınızı nasıl ge- evimde iken de böyle idim. Doku-
,. . d uz 7 Burasını . .ecek zannedıyeır un · zuncu sınıf talebesi iken bir pıyes 
basıl buldunuz? Talebe hayatı~d~ oynadık: (Meraki Hanım). Ve ben 
tn çok hoşunuza giden şey nedir; Meraki Hanım rolünü yaptım. O 
~Vinizi ne zaman arıyorsunuz'. zamandan beri bu merak üstüme 
Vaktinizi nasıl geçiriyorsunuz? Aı geldi. Ondan sonra müdür bile: 
le muhitinden uzak tahsil etme- "Ben bu piyesi neden sana oynat-
ilin terbiyevi bir kıymeti var mı- tım ?" der dururdu. 
dır? Söylediği gibi bir (Meraki Ha-

lık suali Bayan Leman Asıma nım) olmayıp bunu da şaka .~çi~ 
loruyorum. Uzun boylu ve güzel yaptığı pek belli olan pembe yuz~u 
bir genç kız olan Bayan Leman: ve sıhhatli genç kız boynuna bag-

- İzmirliyim, diyor. Orada .~0: ladığı bir şal ile oynıyarak büyük 
lel"d k d üniversite tahsılını e o u um. 1• bir neşe ile: 
istiyordum. Hayata dolgun, ma u: _ Ben Bergamahyım. Beni bu-

·b· kuvvetlı tnath, sarsılmıyacak gı 1 . rava tahsil için lzmir belediyesi 
-tılmat için bunu istiyordum. ~ı- yoİladı. Tahsilden maksadım, 
lem istemedi. Bunun için kole~l~ ilerde çalışıp hayatımı kazanmak-
tiniversite tahsilim arasında ıkı t Ben buraya bu gaye ile gel-

t . san ha- ır. 
•enem boş geçti. Faka ın ~ d' Esasen bu gaye ile gelmese 

baglarsa ım. b' be 
Yatta kendini bir gayeye . t idim bile kimya gibi gilç ır şu -
tok kuvvetli hissediyor. Nıhaye yf bitirdikten l!Onra bu bilgimi fs-
berı. de iki aydır l.stanbulc!avını. t.z-

t 
tismar etmemiye razı olamar.dım. 
Buraya gelmeden, buradaki h ... yat 
hakkında hiçbir şey tahayyül ede
miyecek kadar çocuktum. Buraya 
geldikten sonra, burasını pek be
nimsedim. Üç senedir buradayım. 
Çok memnunum. Şimdi de nasıl 
ayrılacağım diye düşünüyorum. 
Kabil değil lstanbuldan uzakta ya
şıyamıyacağım. Aile muhitinden 
uzak bulunmak insanı hayatta 
birçok şeylere karşı mukavim ya
pıyor. Ve insana birçok şeyler öğ
retiyor. Mesela demin ıhlamur is
tedim. Evimde olsa, ıhlamur gel
mezse üzülürüm. Kalkıp şu batası 
gırtlağımı geçirecek bir şeyi de 
'b.tJı kayuaa.,aiiııll di dilşün
mem. Halbuki hademe bu! .• lnadı 
tutar da ıhlamuru yapmazsa si
tem etmeyi düşünmem bile. He
men gider, köşebaşındaki sütçü -
den sıcak bir süt içerim. Elhasıl 
yalnızlık insanı daha pratik yapı
yor. Hayatta birçok yenilikler 
öğretiyor. Yaşamak için lazım o
lan teferruat, sonra da ahlakımı
zın salabeti üzerinde tesiri var. 
Yalnız bir kız annesinin babasının 
yanında iken yapmakta tereddüt 
etmediği yeni birçok şeyleri on -
lardan uzakta iken, yapmıya cesa
ret edemez ... Bundan pek korkar. 
Bergamayı, doğduğum yer olduğu 
için taşını, toprağını ve bütün in
sanlarını birer akraba gibi tanıdı
ğım için çok özledim. l<~akat ora
ya gittiğim zaman hemen burası
nı hatı.,.l:ınm. Buranın en çok a
radığım şe;i şu hep bir aradaki 
haha.ha, hihihimizdir. 

C iddi çehreli, gözlüklü, güzel 
bir genç kız olan Bayan 

Neyyire anlatıyor: 
- Yurt hayatı bana yabancı de

ğildir. Ben Ercnköy lisesinde ley
li okudum. Ailem Trabzonludur. 
Fakat hep dışarlarda gezer. Ben 
daima yalnız kalının. Hayatta çok 
yalnız kaldığım için şımarıklık, 
tembellik gibi fena ahlaklardan 
kurtuldum. Yalnız tahsil etmek 
beni hayata iyi hazırladı. Kendi 
harekatından kendi mes'ul olma -
nın bir genç kızın ahlaki disipli
ni üzerinde çok müspet tesirleri 
oluyor. Kendisine ait herhangi bir 
meselede kendi düşünerek karar 
veımek ve bu kararında yanılma
mak mecburireti insanı ister iste
mez ağırbaşlı ve durendiş ediyor. 
Buradaki genç kızların hepsi ta • 
bii evvela ilim ve bilgi aşkile, fa
kat sonra da ilerde çalışmak gaye
sile okuyoruz. Ailemi ekseriya 
özlerim. Muayyen vakitlerde de -
ğil ... Fakat oraya gidip, yanlarında 
üç haftamı geçirdikten sonra yurt 
ve üniversite gözümde tüte,r. Bu
radaki arkadaşları ararım. Ayrıl -
mamıza ve tahsil devremizin bit
mesine pek az zaman kaldı: "Ne 
yapacağız, a)nlmıya nasıl taham· 
mUl edecefiı ?" dive simdiden Uzü-

Veremliler arasında 

Bir Veremli Hastalığının 
Nasıl Başladığını 

evde birtakım öksürük ilfıçlarile 

beni tedaviye çalışıyorlardı. 
Gitgide, ateşim arttı. l.ş, nöbete 

bindi, sabah ve akşam muayyen sa 
atlerde nöbet gclmiye başladı. 

Anlattı 
~ALAHADDlN 

Yazan: :J 
GONGÖR 

-----------------
Z ayıf, fakat manalı 

bir yüzü vardı. O 
amansız ince hastalık. 
sanki bir adamı nekadar 
inceltebileceğini tecrübe 
etmek istemiş te san'atı· 
nm bütün kudretini bu 
zavallının körpe vücudu 
üzerinde göstermiş gibi 
idi. 

Bahçede, gözünü, bir 
çam ağacının tepesine 
dikmiş, düşünüyordu. 
Yanına sokularak: 
- Ne düşünüyorsunuz? Diye 

sordum. 
!çini çekti: 
- Hiç ... Efendim; 
Ben böyle nice hiçlerin herşey de 

mek olduklarını bildiğim için onu 
söyletmek istedim: 

- Size bazı şeyler sorsam cevap 
lannı verir misiniz? 

Hemen ayağa kalktı. Yanıbaşın 
da yer gösterdi. Benim tereddüt 
eder bir vaziyet takındığımı san • 
mış olacak ki, daha yavaş, ilave et 
mi ye lüzum gördü: 

lüyorum. 

E lin_deki yün lşinden arada 
bır başını kaldırıp bizi sü

zen ve gene işine devam eden Ö
demişli Bayan F.ıtnat, büyük göz
lerini küçiıltüp Ye beyaz dişlerini 
gösteren sevimli bir gülüşle: : 

- Ben de lise tahsilimi leyli o
kudum, diyor. Üniversiteyi de öy
le. Onun için buraya gelirken 
yurdun da leyli mektep gibi bir 
şey olıtcağını düşünüyordum ve 
düşüncemin haricinde bir şey bul
madım. ötedenberi bu pansiyon 
hayatının beni ürküten tarafı çok 
kollektif oluşu ve insanın kendini 
dinlemiye vakti bulunmayışıdır. 

Bazan yalnız kalmak ihtiyacını 

hissettiğim zaman müteessir olu
yorum. Fakat aileden uzak kala
rak tahsil etmenin benliğimiz üze
rindeki iyi tesirlerini inkar et
mek haksızlık olur. Yalnız genç 
kız, hayatı daha i)i anlıyor. Reh
bersiz, kendi tecrübelerile olduğu 
için bu anlayışın büyük kıymeti 

var. İnsan birçok şeylere karşı 
daha mukavim oluyor. Çünkü de
min de söyledim ya, yalnız tahsil 
eden genç kız hayatta i)i ve kötü
yü kendi tecrübclerile anlıyor. Hal 
buki ailesi yanında olan genç kız, 
onlardan aldığı nasihatlerle hare
ket eder. Bizden yaşlı olanlar, bi
ze geçmiş tecrübelerinin nasihat
lerini verirler. Halbuki hayat bu
gün bambaşka olmuştur. Onları 
dinlemek ekseriya aleyhimizde o
lur. Bizim her şey hakkında kendi 
sağlam ve dürüst kanaatimiz olur 
ise biz hayat mücadelesinden te
miz çıkanz. İnsan en fazla ne 
zamanlarda evini hatırlar, diyor -
sunuz: ... Müteessir olduğu zaman 
ilk hatırlıyacağı şey evidir, hasta
landığı zaman, evindekilerin sıh -
halinden geç haberdar olduğu za
man, başka arkadaşlarının acısı o1 
duğu zaman ve ... 

Bir yaramaz, arkadaşının sözü
nü keserek: 

- Bir aylık alacağı zaman, bir 
de aylığını erken bitirdiği zaman 
e\ini hatırlar, diyor. 

Öteki arkadaşları kahkahalarla 
gülerken Bayan Fıtnat: 

- YoÖk, diyor. Ben bunu söy
lemek istemedim. Benimkiler ben 
düşünmeden erken er1 , n beni dü
~ünürler. Aksini söylemek nan· 
körlük olur. 

- Temizdir, oturabilirsiniz!! .• 

Y üzüne sitemli bir bakışla bak
tıın; o. bu bakışa cevap 

olarak: 
- Sözüm size göre değil amma, 

dedi, biz çok titiz kimseler gördük 
te .. Eli elimize değerse, mikrop bu
laşacak sanırlar!!.. Pek hakları da 
yok değil. Bir zamanlar, ben de on
lar gibi idim. Yabancıların evinde, 
yemek yemez, kimsenin bardağın
dan su içmezdim.,, 

Bahsi burada kısa kesmiye lüzum 
gördüm: 

- Şimdi, bu sözleri bırakın. Siz, 
artık verem hastası olmaktan çık 
tınız. Sanatoryumda nekahat dev
renizi geçiriyorsunuz! 

İçini çekti: 
- Evet... Doğru!.. Dedi sorun 

bakalım ne soracaksanız .. 
- Hastalığınız nasıl başladı? .. 
- Ateşli hastalık çekenlerde gö 

rülen kavruk bakışlı gözlerle, be -
ni tepeden tırnağa süzdü: 

- Nasıl mı? .. Durun anlatayım, 
dedi, bu hastalık bende çocukken 
başladı. Çok yaramaz, şeydim. Bah 
çede tırmanmadığım ağaç yoktu. 
Yaz sıcağında ham yemişleri yer, 
üstüne terli terli buzlu sulan içer 
dim. Bu yüzden ikide bir hastala
nırdım. Fakat çocuk bu ... Düşer de. 
kalkar da... Derken, birdenbire 
boy atmıya başladım. On beş ya -
,,mda iken görenler, beni yirmi, 
yirmi beş ya~ııma girmiş zanneder
lerdi. Bu acele boy atışla birlikte 
boğazıma bir gıcık arız oldu. 

Öyle bir gıcık ki, durmadan be
ni öksürtüyordu. Başlangıçta, kim 
se buna aldırmadı. Ben de boy at -
makta devam ettim. Fakat, yaşım 
ilerledikçe, iştahım azalmıya baş

ladı. Sabahları, müthis bir öksürük 
le uykudan uyanıyor, blra.z balgam 
çıkarmadan rahat edemiyordum. 
Arada sırada ateş te geliyordu. 

z alim hastalığı, üzerime bir 
~urlii l{onnuramanıkları i~in. 

Hekim, ilk muayenesinde, fela • 
keti, büsbiıtUn açığa vurmadı ise de 
bazı korkulu ihtimallerden bahse 
lüzum gördü. Bir başka hekim, 
daha ilerisine giderek: 

- Çocuğum, sen veremsin! De
di, hem de açık veremin ikinci dev 
resindesin ! .. 

Daha dünyasına doymıya vakit 
bulamamış genç bir adam, bu sö • 
zü duyunca, ne hale gelir, dUşU· 

nün artık ... Beynimden birisi ta • 
banca ile vursa, daha iyi idi. 

Deli gibi olmuştum. Ne yaptığı· 
mı bilmiyordum. Belki, onlar yanıl. 
mıştır diyerek daha birçok hekim· 
lere başvurduk. Çc!;it çe it ilaçlar 

aldık; türlü türlU teda,·i şekilleri, 

türlU türlü keşiflerle ( ! ) kendimi· 
zi avuttuk. Fakat, hastalık, dur • 
madan ilerliyordu. Nihayet hekim 
Ier, ümidi kestiler. 

Artık evdekilerin ytizUne karşı, 
0

her tedavinin beyhude olduğunu 
ısöylemek cesaretini kendilerinde 
buluyorlardı. Fakat ne dersiniz:, 
ben ümidi kesmedim, bUtUn verem 
li kardeşlerime de tavsiye ederim. 
!yi olmaktan ümitlerini kesmesin· 
ler. Son bir çare olarak sanator • 
yum teda\isine başladığımı gören• 
lcr, arkamdan: 

- Vah zavallı... Orada ölecek! 
Demişler. İşte görüyorsun uz ki, öl 
medim. Ölmiye de hiç niyetim yok. 
Şimdilik günde yarım kilo alıyo • 
rum. Yanaklarıma, yavaş yava9 
renk geliyor. 

A llahtan bütün istediğim şey, 
parasız veremliler için de 

böyle sanatoryumlar açıldığını gör 
mektir.! Eğer bunu görmeden o• 
hirsem, gozlcrfm açık gıdecek ! ! 

Bizim, kollarımızı sallıya sallı· · 

ya girdiğimiz bu şifa kaynağından 
onlar, niçin, gözyaşlarını kalpleri-· 
ne akıtarak O' ... ,.i nönsünler? •• 

Verem c/ispanserıncle Ba}hekim bir hastayı muayene ecliyoı 

·cerrahpaıaclaki verem paviyonu 

Kollektif Şirket Hisse
darları 

Ankara, 24 (TAN) - Ticaret yap

tıkları mahallerde gayrisafi iratları 
üzerinden kazanç vergisine tabi tu
tulan kollcktif şirketi hissedaı larm
dan da hisse üzerinden kazanç vergi

si alma.ca.lrt.ır. 

ihracatın Ucuz 
Nakli 

Ankara, 24 (TAN) - Deniz Yol
ları işletme idaresi, bir müddetten
bcri ihracat mallarımızın ecne1:>i li
manlara kendi nakil va.sıtalarımzla 
daha ucuz nakli ctrafndaki tetkikle
rini bitırmış ve hazırladığı projeyi 
lktısat Vekaletine ~öndermistir. 



T A N 

Hududa asker vığıvorlar 
(Başı 1 ncide) 

vastnın samimiyetine rağmen uyuşu -
~<lığını yazarak diyor ki: 

0 Siyasi mahafilde Türklerin muh -
tefif tekliflerde bulunduğıu itiraf edi
liyor, fakat hepsinin, hatta en seyya
li olan konfederasyon teklifinin de 
esası Sancağı ayırmaktır. Fransa 
Türk azlıkların hakkına hürmet husu 
ııunda müzakereye amade ise de ifti
rak esasına yanaşamazdı. 18 kanunu 
sani konseyinden evvel lsveçli rapor
törün yeni bir Türk - Fransız teması

na teşebbüsü muhtemeldir. Paris ile 
Ankaranın o vakite kadar anlaşma
sını umar, dileriz." 

Suriye vahdeti içinde 
Petit Parisien, vaziyetimizde pres

tiJ meselesi ve aralara itimatsızlık 

görerek ."Türk dostlamnız umumi 
prensip sahasmda kalmakta israr et
tiler. Suriye vahdeti içinde idari ve 
kültürel muhtariyet t.eferriiatma ya
naşmadılar." diyor. 

K.onf ederasyon likri niçin 
reddedilm iıtir? 

Paris, 25 (A.A.) - Anadolu ajan
amm hususi muhabiri bıldiriyor: 

Matin gazetesi, istikla.Ide israrımw 
mandanın hitamında hududun ve bil
hassa lskenderunun tahkiminden 
kor.kınamızla ve bu araziyi Suriyenin 
müstakıbcl kontrolünden kurtarmak 
isteyişimizle izaha çalışmaktadır. 

"Le Jour" pek mahirane bulduğu 
konfederasyon teklifimizi Fransanm 
iki bakımdan kabul edemediğini söy
lüyor: 

1 - Şimdiki rejime muhaliftir. 
2 - Fransa Sancağın yakın şarkta 

bir Türk rasat merkezi olmasına mü
samaha edemez. 

lskenderunun askeri ehemmiyeti 
Exelsior gazetesi, bu rasatgii.htan 

Suriyeyi gö:uıltmda tutmak i-ıte<liği • 
mizi ,miiuıl\:ereden en·eJ \'ienotnun 
general Gamlin ve amiral Durand\i • 
el'le gi+rüştüğü, her iki erkanıharp re. 
isinin de miist.ahkem şehir ,.e üssü _ 
bahri olarak tskendenınun tali ehem. 
miyeti olduğu ve askeri istifade için 
pahalı büyük tesisatı istilzam ed_ece -
ği mütalen mda bulunduklanw yaaa... 
ra.k diyor kf : 
"Tarzıhal yok, fakat dostluk baki.. 

Bu samimi anlaşmazlrk beynelmilel 
vaziyetteki garabetlerden biridir. Ka
nunusani iptidalarında da Parisle An
kara arasında anlaşma ihtimali pek 
azdır." 

lskenderundo ltolyanlann gözü 
mü var? 

Pertinax, Echo de Paris'de, Türki
yeyi israra sevkeden sebepler Anka
ra, hB..ki.m halkın dünkü tebeasına ta
biliğini istemiyor. Sonra Italyarun 
bir gün lskendenında yerleşmesinden 
korkuyor. İhtimal Fransa - Suriye 
ittifa.kının devamına itimadı yok
tur. Türk tezi Fransız manda -
siyle uzlaşamaz kabulü bize karşı A
rap dünyasını ayaklandırır. Ingiltere 
de buna muhaliftir. Yalnız ademi 
merkeziyet verebiliriz. Vaktiyle Tür
kiyenin karşılıklı yardım paktı tekli
fini reddimiz ihtilafı çetinleştiriyor." 
demektedir. 

Türkiye ile dostluğa büyük 
kıymet 

Parls, 24 (A.A) - Anadolu Ajan
•ının hususi muhabiri bildiriyor: 

Raoul de Nolva "Liberte,, gazete
• inde diyor ki: 

Meseleyi Türk - Fransız mUna-
11ebatınm umumi bir tetkiki suretiy
le doğrudan doğruya ve süratle biz
zat halletmemiz müreccah olurdu. 
Suriye mandası umduğumuz neti
celeri vermedi. Diğer taraftan yeni 
Boğazlar statüsü Türkiyeye Şarki 

:A.kdenizde birinci derecede mühim 
bir rol temin etti. Menfaatimiz Ka
ma! Atatürk'le en iyi mUnasebatta 
bulunmayı emrediyor. Cemiyeti Ak
vam arkasına tahassun etmekle şa
yet bir tarzıhal bulunursa bunda hiç 
hissemiz olmıyacak, ve hiç bir min
netarlığa istihkak iddia edemiyece
ğiz. Bu netice müstakbel müzakere
ler için kötü bir esastır. 

Muharrir bundan sonra Türk efkA.
rmın meseledeki şiddetli heyecan has 
ı;asiyetini, Sancaktaki mezalime ait 
gazete başlıklariyle meclisteki sözle
r i kaydettikten sonra devam ediyor. 

Lisan ve ihtiras mübalağaları he
ııaba kattlsa da muhakkaktır ki bu 
suretle ihdas edilen vaziyet bizim 
için fenadır. Akdenizdeki vaziyeti
miz orada kalmak için herkesle sul
bü müstelzimdir. Türkiyenln dostlu· 
iu bu saatte biz~için çok kıymetli-

-Ankarada yapllan 
tarihi anlaşmanın 
manası şudur: 

(Başı 1 incide] 
getirilen unsurlar arasında ekseriyetin boğulmasına ihuyaç gôruyorsa, 
miralay CBremon) da Kilikyayı Fransa hesabına fethetmek için ayni 
gaye ile, ayni yolu tutmuştu: 

Canlı, azimli, gözüaçrk Tünklük, hiçbir zaman esir ruhlu bir müstem.. 
leke halkı seviyesine indirilemezdi. Fran.sanın Kilikyaya sahip olması 

için mutln~a orada.ki Türklüğün imha edilmesi laznndı ... 
Miralay (Bremon) Fransız namını son hadde kadar lekeliyerek her 

ztilmü ve şenaati yaptı ~ yaptırdı. Türk canı , malı, namusu herkes için 
mübah bir av haline inmişti. Bu avlara el uzatanlara sadece muvaffakı. 
yetli bir avcı gözüyle bakılıyordu. Türklüğü dağıtmak, ezmek için hiçbir 
usul ve vasıta çirkin görülmüyordu. Kilikya ile beraber Urfa ~ Antep 
havalisinde Fransızların gözü vardı. Oralarda da ayni · nevi zulüm ve 
şiddet hüküm sürüyordu. 

TÜRK MiLLETiNiN FRANSAYA BiR ULTIMATOMU 

1 ürk milli kuvvetleri Fransız mümessillerinin zul
müne karşı ayaklandılar. 7 İkincikanunu 1920 

senesinde Türk milleti Fransa mümessillerine şöyle bir 
ultimatom vermek ihtiyacını duydu: 

•.... Fransız işgal Kumondonlığıno 

Gerek Vilson prensiplerine ve gerekse Mondros Mütarekenamesi 
ahkômmo muğaylf olarak bilôsebep ve bilôicop memleketimizi işgolini
zi millet kemali ıidc/efle ret ve protesto eder ve k1Sa bir müddet zarfm
da bulunduğunuz mahalli tahliye etmediğiniz surette cebren ve harben 
çıkonlmonızo tevessül edileceğinden bu suretle akacak konlonn mes' u-
liyeti tamamile size aittir. 

......... 
CENUP HARBi, ANKARA SULHU 

zatesi ezcümle diyor ki: 

"Her iki taraf ta kendi nokta! na
zarında israr etmiş olduğu için bir 
itilaf zemini bulunamamıştır. 

Türkiye tarafından ileri stirülen na 
zariye şudur: 

"Mademki Fransa Suriye üzerin.. 
deki mandasından vazgeçiyor ve ma. 
demki bu suretle Suriye müstakbel 
bir hükümet haline geliyor, bunun ne 
ticesi olarak doğan yeni vaziyet San
cağın müstakbel idaresi hususunda 
da yeni bir tarzr tesviyeyi istilzam 
eder.,, Buna mukabil Fransa da man 
da altında bulunan arazinin kabili in
kisam olmadığı nazariyesinde israr 
etmiştir . 

Şu intiba vardır ki, Franf:a ve di _ 
ğer hükumetler Türk taleplerinin doğ 
ru olmadığı iddiasında bulunmamış -
lardır. Fakat prensip noktasından 
kendilerini bu taleplerin tahakkuku
kuna mani olmakla muvazzaf gör _ 
müşlerdir. 

tık korktukları şey ,böyle bir halin 
fena bir emsal teşkil etmesidir. Bir 
emsal da manda altında bulunan her 
hangi bir topraktan bir kısmının şu 
veya bu suretle ayrılabilmesi keyfi -
yetidir. Maamafih Suriye üzerinden 
Fransız mandası kalktıktan sonra o
rada yeni bir vaziyet tahaddüs ede -
ceği tabii bulunduğundan herhalde 
Sancak için yeni bir suretihal bul
mak 18.zımdır. 

Bundan başka iyi bfr alamet ola _ 
rak şurası kaydedilmelidir ki, gerek 
bu toprakların eski sahibi gerek a-
lakadar halkın fikri artık ihmal edil. 
miyor. Filhakika evvelleri ne eski sa 
hibinin ne de yerli halkm hukunu ile. 
ri sürmesine kat'iyyen müsaade ediL 

F ransızlar Ultimatomumuzun kabını yapmadılar. Harp ba.~tadı. 
miyordu. 

Yurdunu müdafaa eden Tüık halkı silahsızdı, teşkilatsızdı. Binaenaleyh bu hukuk ve iddialar 
Karşısmda tayyareli, toplu, tüfekli muntazam bir ordu vardı. Fakat bu-

şimdi reddedilmiyor ve hatta 'bunları na mukabil Türk halkında yurtlarını istilaya karşı koruyan asker ve 
na.zan itibara alma~< hususunda te -kahraman bir milletin a.slanca manevi mukavemeti vardı. Fran;:ız askeri 
mayül gösteriliyor. Bu ise, ileriye atıl ise yurtlarını bırakıp ta, Adana.da, Urfada, Antepte, Kozanda, Birecikte 
mış bir adımdır. Bu yeni zihniyetten 

ne yapmağa geldiklerini bilmiyen insanlardı. bütün mandalar ve akalliyetlerin hu. 
Fransızlar ültimatomumuzun icabınr yapmadılar. Harp koptu. Tih!< kuki meselesinin tekamülünde mü _ 

milleti ile Fransa aylarca harp meydanlarında dövüştüler. him bir netice çıkacağı ümit edilebi _ 
Ankarada imza ettiğimiz Franık.len Buyon itiliı.fı,Suriye mandateri 

sıfatiyle Fransanm imza ettiği bir hudut tahdidi mukavelesi değildir, lir.,, 
· f b" b·ro k el SANCAKTA ZULÜM VE İŞKENCE Kilikyayı, Ur ayı, Ante ı ı en apmıya g en, bu maksatla orada Hal 
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Tür.klüğü imhaya çalışan, Fransaya karşı açtığımız harbin S U L H . ep, • (Hususı) - !skenderu_ 
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GALEBE DAKIKASINDA tehibi sanileri tehdit ve iğfal ederek 
ZARURi BiR FEDAKARLIK müntehibi sanilerden ''intihaba arzu. 

A nayurdu.muza karşı bir tecavüz ve istila harbi açan Fransa.ya 
karşı bütün vasıtasızlık içinde galip geldik. Bu galebenin tabii 

neticesi lskendenınun cenubuna kadar bütün milli misak sahasını 
tamamiyle kurtarmak olmalıydı. Fakat bir taraftan da garp cephesi 
boyunda dövüşüyorduk. Fedakarlrlı: zaruri idi. 

Umumi vaziyetin bütün tazyikma rağmen bu fedakarlıkta bir hadden 
i4eri gitmeği kabul etmedik. Sancağı Fransız idaresi altına brrakıyoruk. 
fakat tam 'bir muhtariyet dairesinde mukadderatına hakim olmak ve 
Türk bayrağına ben~ bir bayrağı olmak sartiyle.... Ankara sulh mu
ahedesinin protokollarmda tasrih edilen bayrak meselesi, bu sulh mua -
hedesini müzakere edenlerin Sancağın atisini ne yolda düşündüklerini 

çok açık surette ortaya koymaktadır. Başka hiçbir tefsire ihtiyaç yoktur. 
Fransa bizden Kilikyayı, Urfayı, Antebi almak üzere ortaya atılmıştı. 

Ştddetli milli mukavemethniz sayesinde bu korkunç gayesine muvaffak 
olamadı. Türkeli olarak yalnrz Sancak, sıkı taahhütler V"' şartlar muka
biılinde elinde kaldı. 

ACI BiR iHTiMAL T AH'-KKUK ETSEYDi 

E n act bir ihtima.Jin tahakkukunu bir ~ani~·e l~in fan.edelim : 
Biz mağlôp olsaydık; F ransa Kilik)•ayı, Urfayı, Antebi .-ıe ge. 

çirsepli, bunlann heJ)'iini mandater ~atİ)'lfl mi 1,aptettl~ni iddia edP<>ek, 
milyonlarca '.l'iirkle meskün sahalan Suriye hükfımetinin idare.-ol altına 

mı \ıe.rmiye kalkısa<-.aktı. 

Frans~m istila gayesine küçük bir mi'kyasta varması ve yalnız San. 
cağı bazı kayıtlar dairesinde elegeçirmiş bulunması bu suale verilecek 
haklı cevabı değiştiremez. 

Hadiselerin seyri çok sarih ve R§ikardır. Fransa manda maskesi 
akmakla tarihi tahrif edemez. Dünyayı devamlı s~tte alnatamaz, &n

calc Jcendi kendini aldatır. 

NETiCEDEN KORKMUYORUZ, FRANSA 
HESABINA UZOLOYORUZ 

F ransa hakikate göz yummak, kendi kendini aldatmak siya.c;eti ne_ 
ticesinde harptenberi muvaffakıyetsizlikten muvaffakıyet. 

sizliğe yürümUştilr. Ayni zihniyetle Sancak işinde de kendini çıkmaz 
yollara sokmuştur .• 

Biz kendi hesabımıza neticeden .korkmıyoruz. Hiçbir dava yoktur ki 
Büyük Şefi, bunun haklı ve yerinde olduğunu, tahakkuk edebileceğini 

söyledikten sonra Türk milleti bu gayeye varmasın. 
Biz Fransayı herşeyine rağmen ciddi surette seviyoruz. Fransa Hariciye 

Nezaretinde bulunanlarm, Fransız şerefi ve itibariyle oynamalarından, 
Fra.nsanm ta.alıhütlerine riayeti ve dürüstlüğü hakkında ciddi ve haklı şüp 
heler uyandırmalarından dolayı istrrap duyuyoruz. Bilhassa ki Fransa. 
nm tuttuğu yol, sulh cephesini ~arsmakta, Yakın Şarkın huzurunu, 
ahenk ve müva.zenesini büyük tehlikelere maruz bırakmaktadır. 

Bizi bu saniye9e üzen nokta, Fransız dostluğuna ~e her iki .. ~~m • 
leketin bağlı bulunduğu sulh sistemine taalluuk. eden I§te bu duşunce. 

muz ile iştirak ettik,, şeklinde dol· 
durulmuş mazbatalar toplamakta _ 
dır. 

Milletler Cemiyetindeki Fransız de_ 
legesinin "Sancakta tazyik yapılmı _ 
yor,, şeklindeki beyanatma rağmen 

halka her şekilde tazyik yapılmakta _ 
dır. Türk şoförlerinin Aktepeye gi. 
dip _gelmeleri menedilmiştir. Bu taz. 
yik halkın maneviyatmı bozarak ıe
lecek müşahitlere dertlerini döktür -
memek içindir . 
İŞKENCE TAVSİYE EDİYORLAR 

Halep. 24 (Hususi) - Tahsildarlar 
istihbarat dairelerine çağırılarak 

Türk köylerinde olan alacakların der_ 
hal almma111 için ne yapmak lazımsa 
yapmaları ve her türlü işkenceye baş 
vurmaları kendilerine tavsiye edil -
miştir . 
ŞAPKA GİYENLERİ TAZYİK 
Lfızkiye, 24 (Hususi) - Şapka giy 

dikleri için Türkler hala hakarete 
maruz .kalmaktadırlar. Şapka giyen. 
ler. alenen ve şu cümlelerle tahkir ve 
tehdit olunmaktadır: 

"Sancak Suriyenin parçasıdır. Bu
rada kalacak Türkleri hatıra gelmiye.. 
oek işkencelerle öldüreceğiz.,. 
SEÇİME İŞTİRAK ETMfYENLER! 

MAHKEMEYE VERİYORLAR 
Lfızikye, 2-1 (Hususi) - İskenderu. 

nun Abacılar köyü ahalisinden MUM 
ve Celal milntehibi sanilikten istifa 
ettikleri için evleri jandarmalar tara. 
fmdan basılarak kendileri tutulmuş 
ve tskenderunda 24 saat hapsedil _ 
dikten sonra kefalete bağlanarak 
ser'best bırakılmışlardır. 

Avusturya da 
(Başı 1 ncide) 

olduklarını beyan etmişlerdir. Bu hu
susta hukuki bir münakaşa zaiddir. 
Çünkü bu hususta bir karar vermek lerdir. 

Ahmet Emin YALMAN halka aittir." 
..- Freiheit gazetesi ise Habsburglarm ....--··-••u ... ........-.uır:s= -...•u -...~ .... "'1 tahta avdeti için şansın hiç bir za-

dir. Binaenaleyh onunla anlaşmak A /manlarm noktoi nazar/an man bugünkü kadar müsait olmadığı. 
lazımdır. Bunu kendiliğimizden yap- Berlin, 24 (A.A.) - İskenderun nı yazıyor. Memleket içinde bu husus-

sancagı- hakkında Türk _ Fransız mil- ta ciddi hiç bir muhalefet unsuru mev mak yann lngilterenin bizi ayni nok ı b. k 
za;'keratmdan bahseden Corre$pon • cut deği dir. Ecne 1 mu avemeti ise taya sevketmesinl bekleıniye mürec· ,_.·ftd 

cah olurdu. dance Di.nlomatiQue et Politic,ıue ga_ gittikçe azalmsı .,ı.o. ır. 
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Gökyüzünde 
Bir aşk facıflsı 

Bir kadın sevgilisi olan vilotu 
tabanca ile vurdu 

Fransa da gökte bir aşk faciası olmuştur. Bir turizm 
tayyaresi 400 metre yükseklikte uçarken, arkada bir kol· 
tukta oturan genç bir kadın çantasını açmış, içinden bir 
Brövnig tabancası çıkarmış, ve tayyareyi idare eden pi· 
lotu arkasından vurmuştur. Mucize kabilinden pilot ya· 
ralı olduğu halde hayatını kurtarabilmiştir. 

Faciantn sallıolart 

Bu müthiş facianın saf· 
halan şudur: 

Geçen gün saat 13 raddP· 
lerinde Villa Conblay tay 
yare meydanında bir oto· 
mobil durmuş, içinden iki 
genç çıkmıştır. 

Bunlardan biri, meşhur tayyare 
mühendisi ve pilotu Pierre Lalle
mant, diğeri de, sevgilisi Madam 
trene Schmeder'dir. Madam !rene 
Schmeder Parislidir. 32 yaşmda gü_ 
zel bir kadındır. Madamı tayyare 
meydanında tanımıyan yok gibidir. 
Çünkü onun hangarda küçük şık bir 
turizm tayyaresi vardır. trene ScJı_ 
metler mükemmel bir pilottur. Epey
ce zamandan beri, tayyareciliğe me
rakı ile şöhret bulmuş ve hatta kuv
vetli bir pilot olarak tanınmıştır. 

İki dost tayyare meydanına gelir 
gelmez arkadaşlarının ellerini sıkmış_ 

lar ve uçmak arzusunu izhar etmiş
lerdir. 

Lallernant: 
- Hava ne gtızel, hiç bulut yok. 

Biraz uçsak ta trene de bir parça ak
robasi dersi versem demiştir. 

Madam Schmeder ellerini çırpmış 
ve oradaki makiniste, makineye 600 
kilometre uçacak kadar benzin koy
masını söylemiştir. 

T oyyore kalkıyor 
Nihayet tayyare meydana çekil

miş, Lallement pilot mevkiine geç
miş, Madam da yanaklarına biraz 
pudra. dudakların». da....biı:.. pa.r~ ruj 
sürdükten sonra arkadaki mevkie 

Sevgilm Modam Schmecter 
terkedeceğini öğrenmiştir. Zaten .. 
peyce zamandır genç pilota bundaa 
dolayı uzun şikayetlerde bulunmuı-

. tur. 

Tayyare nerede? 

Madamın sevk ve idare ettiğt ıa,.. 
yareden uzun müddet haber alına
mamıştır. Nihayet tayyarenin, İngil
tere sahillerinde Selsey'e yakın biW 
yerde yere indiği duyulmuştur. 

Tayyarenin indiğini görenler, tay. 
yarecinin ya çok acemi olduğunu v .. 
yahut çok sinirli bulunduğunu söyle

mektedirler. Filhakika tayyare çok 

dik inmi§ ve bumu •erg ~a·~~~~_.., 
parçalanmıştır. Derhal etraftan ko • 

yerleşmiştir. şuşmuşlar ve içindeki kadını hafif 
Biraz sonra tayyare havalanmış yaralı olarak dışarı çıkarmışlardır. , 

ve hemen dikleşerek yükselmiye baş-ı Kadın evveli. isminin Madam Ch~ 
lamıştır. 1 t ld - .. 1 . ti F ft• pa e o ugunu soy emış r. ak-

T ayyarecJeki facia sonradan Madam Schmeder olduğu. 
Hikayenin bundan SOfl.n. olan k• nu itiraf etmek mecburiyetinde kal

ını, f acıada yaralanan pilotun söyle-
mıştır. 

diklerinden alınmıştır: 
Kadın tayyareden iner inmez şun• 

ları söylemiştir: 

- Fena halde mustaribim. Müthif 
başım ağrıyor. Yaralıyım. Perişa
nım. Benzin paf yaptığı için, mec
buri bir iniş yaptım. Toprağa bu ka
dar yakın olduğunu zannetmiyor
dum. 

Madam Sclımeder semadaki facia 

Tayyare bir çeyrek veya yarım 

saat kadar Seint _ et _ Oix'nm üzerin_ 
de dolaştıktan sonra Lallement bir
denbire bir tabanca sesi işitmiştir. 
Pilot, motörde bir arıza olduğunu 
Eannetmiş ve tecrübeli bir tayyareci 
olduğu için derhal sürati kesmiştir. 

Fakat tam o esnada, iki küreğinin 
arasında ağır bir ağrı olduğunu his-
setmiştir. hakkında bir şey söylemekten istin• 

İşte o zaman korkunç hakikati kaf etmiştir. 
anlamıştır. Dostu, sevgili dostu !rene -=--=====-==========--
kendisini bir tabanca kurşunu ile ya Akden İ Z pa kfı 
ralamıştır. 

İşte o zaman Lallement epeyce v Akd • ı · ı 
zamandanberi !rene'le arasındaki e en 1 z 1 er 
geçimsizlikleri çok pahalıya ödemek 
te olduğunu görmüştür. Herşeye 

rağmen Lallement soğukkanlılığını 
kaybetmemiş, derhal aşağı inmiye 
başlamıştır. Nihayet tayyare, 150 
metre mesafede bir yere inmiştir. 
Pilot tayyareden atlamış ve ağır ya
ralı olduğu halde istırap içinde yola 
doğru koşmuştur. 

Tayyare tekrar kalklyor 
Tam bu esnada Lallement tehlike

li sevgilisinin, derhal tayyarede ken
di yerine atladığını ve gazı açıp ha -
valanarak semada kaybolduğunu 
görmüştür. 

Lallement yoldan geçen bir otomo
bilciye işaret etmiş ve kendisini 
Versailles sivil hastanesine götürme
sini rica etmiştir. 

Tayyareci hastanede kendisini is
ticvap eden adliye memurlarına fa
cianm tafsilatını yukarıda yazdığı
mız gibi anlatmış fakat bunun se
bepleri hakkında izahat vermekten 
çekinmiştir. Lallement yalnız demiş 
tir ki: 

- Ben buna müstahak değildim . 
Hiç beklemiyordum. !rene zahir bir 
çılgınlık buhranı geçirdi!. 

Fakat öteden beriden toplanan 
malumata nazaran hakikat şudur: 

Madam Schmeder dostunun çok 
yakında evleneceğini ve kendisini 

(Başı 1 ncide) 

Bazı müşahitlere göre İngiltere 
böyle bir anlaşmadan çekinecek olur 
sa İtalya işe girişerek bazı Akde 
niz devletlerile müşterek bir siyaset 
ile bağlanmıya başlıyacaktır. O za
man Akdenizde iki blok vücut bula• 
caktır. Fakat İngiltere, Yunanistall 
Türkiye ve Yugoslavya anlaşmakta 
devam ettiği için, İtalya buna mll• 
kabil bir grup bulmıya mecbur ol ... 
caktır. 

"lngiliz - ita/yan dostluğu hukul 
müsavatı esasma dayanabilir/,, 

Milano, 24 (A.A.) - Italya - lnP 
liz yakınlaşmasını mevzuu bahsedeD 
gazete del Popolo, bazı e"cnebi ga• 
zetelerinin Stresa Cephesinin yenideD 
teşkili hakkında neşrettikleri haberi 
kaydi ihtiyatla telakki etmekte ve ~ 
mektedir ki: 

lngiliz - ltalyan itilafı hiç bir şe
kilde maziye rücu demek değildir. 
Çünkü bugünkü ltalya, Ingiltere ile 
arı'anevi dostluğun gölgesinde ya~ 
mıya razı olan dünkü ltalya değildir• 
Italya bugün, Musolini'nin dehası ,,. 
ordularının Şecaati sayesinde imparr 
torluk derecesine cıkmıştır. IngiliZ • 
ttalyan dostluğu ancak .1Ukuk nıils9" 
vatı esaS7 üzerine yeniderı tesis edi• 
lebilir. 
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Patrona Halil ve Muslu Beşe 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Bahçe Z~yafetlerinde lstanbul Güzelleri En ince 
Kıyafet eri En Zar.f Tuva.et.eri Ue Görünürlerdi 

Ziyafetler, cirit ve güreş seyri, ve 
nişan talimleriyle geçen bir günü, 
Çırağan eğlenceleri takip ederdi. 

Lale ve sümbül sofalarının arasına 
en nefis Venedik billiırlarından kan
diller serpilir, bahçelerin gül ve ya -
l!enıin. ağaçları, şimşir ve taflan fi... 
danlarr ile bezenmiş yollarında meş. 
'aleler yanar; bir peri masalını ha • 
tırlatan bu dekoru içinde şarkı ve 
gazel sesleri, bülbülleri hayran bıra
kan ney iniltileri, santur ve çenk 
nağmeleri, şen ve şuh kahkahalar, 
Çığhklar işitilirdi. 

Sefahat gecelerinde .. 
Bu sefahat gecelerinde, Halicin ve 

Soğazm sularında akseden mehtap, 
İbrahim paşa ile zevk ve iş arkadaş. 
ları tarafından avuç avuç serpilmiş 
iÜınüşe benzerdi. 

Bahçe ziyafetlerinde ve çırağan 
;ğlencelerinde, İstanbul güzelleri en 
ınce tuvaletler ve en zarif kıyafetle. 
lt görünürlerdi. Pembe bir topuğun, 
kızıl bir şalın, kara bir kakülün, ya. 
hut fettan bir gamzenin ardından 
bir gönül sürüklenirdi: 
Sürmeli gözlü, güzel yüzlü gazalaıı 

an de 

2'.•r kemerli, beli lıançerfi civanan 
an de 

Bir mevsim samur kürkler kırmı
tı şala kaplatıhrdı : 
'a.tnurunu kaplat bu sene kırmızı 

şale, 

At deste, eğer lale bulunmazsa 
piyale! 

Öbür mevsim gülpembe moda o. 
lurdu: 

mıyordu. İngiltere sefiresi Lady 
.M.ontagne Londradaki muhibbelerin
den bir kontese yazdığı mektupta, 
İstanbul kadınlarından bahsediyor -
du. Güzelliği ve zekası ile Türk ko
naklarında ve saraylarında Türk 
kadınları tarafından çok sevilmiş o
lan bu İngiliz edibesi: "Burada ö
mürlerini hiçbir kayıt ile bağlı ol -
madan mütemadi eğlencelerle geçi
ren insanlar varsa, onlar da kadrn
lardır." diyordu. Sonra, lale devri 
kadınlarının hayatını Londralı mu
hibbesine anlatmıya başlıyordu: 

"Kadınların bütün işleri komşuya 
gitmek, hamama girmek, bol bol 
masraf etmek, daima yeni yeni mo
dalar icat eylemektir. Karısından 
en ufak bir iktısat istiyen bir ko
caya deli nazarile bakılıyqr. Parayı 
kazanmak kocanın, israf etmek te 
kadının vazifesidir. En adi tabakaya 
mensup kadınlar bile bu güzel hak
lara mazhar bulunuyor. Sırtında iş
lemeliçevre satan ufak bir tacirin 
zevcesi bile sırmasız esvap giymi -
yor. Onun da katum kürkleri, ba
şını süslemek için bir elmas takımı 
var." 

Gelin hamamı 
Kadınların sık sık buluştukları 

yerlerden biri de hamamlardı. La 
Montagne bir gelin hamamına git
mişti: 

"Üç gün evvel şehrin en güzel 
hamamlarından birine merak edip 
gittim. O gün hamama yeni bir ge
lin gelecekmiş. Bu münasebetle ya
pılan merasimi zevk ile seyrettim ... 
fki ııilenin rlostları~ akrabası. hatta 

tanıdıkları hep hamama geliyorlar. 
Birçokları da seyir için bulunuyor ... 
O gün hamamda iki yüze yakın ka
dın vardı. Evli ve dul kadınlar, ke
narlardaki mermer setlere oturdu . 
lar. Kızlar çarçabuk soyundu. Ye
gane örtüleri, inciler ve kurdelalar
la süslü uzun saçları olduğu halde 
çırılçıplak meydana çıktılar. İki ta
nesi yeni gelini karşılamak için ka
pıya doğru gitti. Gelin gayet güzel
di. Yanında anası ile akrabasından 
bir kadın vardı. On yedisinden faz. 
la değildi. Kıymetli kumaşlardan 
yapılmış olan esvapları taşlarla süs
lü idi. Gelini çabucak anadan doğ
ma soydular. O zaman, genç kız -
!ardan mürekkep bir alay tertip e
dildi. En önde giden iki kız, etrafa 
güzel kokular serpiyordu. Otuz ka
dar olan diğer kızlar ikişer ikişer 

arkadan yürüyordu. Öndekiler bir 
şarkı söylüyor, arkadakiler nakarat 
gibi tekrarlıyorlardı. Gelin, yanın -
da ki iki kız ile en geriden geliyor-
du. Kızlar bu suretle hamamın ü<: 
büyük salonunu dolaştılar. Bu man 
zaranın güzelliğini tasvir edemem. 
Hemen bütün kızlar son derece mü
tenasip vücutlü, tenleri göz ka
maştıracak kadar beyaz. 

Alay bitince gelin muteber hanım 
lara takdim edildi. Her hanım bir 
iki sözle ona iltifat etti. Geline mü-
cevherlerden, kumaşlardan, mendil
lerden veya buna benzer seyler he
diyeler verildi. Gelin kendisine he-
diye verenlerin elh1i öpüyor ve he
diyeyi kabul ediyordu." 

(Arkası var) KapJatup gülperıbe;:Ş8.lı firvei 
Sı\nıuruna ============================ 

oı siyeh zülfü döküp ol sinei ------------------~------..........---.zı 
billuruna .... , • .. .• 

Bir güzele mor hareli gülgüli SAG L 1 K Q GUT LE R ,. 
ketTake yaraşrrdı: 
Şivesi, nazı, edası, handesi pek bi 

bedel, 

Cerdeni püskürme benli, gözleri 
gayet güzel, 

Sırma kakül, sirn gerden, zülüf 
teltel, ince bel, 

Cüı yanaklı gülgüli kerrakeli mor 
' hareli! 

Öbürüne güllü diba giderdi: 
Cüıtü diba giydin amma korkarım 

azar ider 

Nueneynim sayei harı gülü diba 
. t 

senı .. 

:Nihayet yaz biter, güz geli~, bağ: 
ların ve bahçelerin son günlerı, aynı 
ti.eşe' ve şetaret içinde geçiril~: 
Bülbüllerin ister seni ey gonce dıhen, 

gel! 

Cüı iittiğiııl an.mayalım, gi.ilşene 
sen gel! 

PAm!li şita olmadan ıklirni çemen 
gel! 

\tir hökmünü ey servirevan köhne 
baharın! 

1st.anbulun uzun ve güzel bir son. 
bahan vardır. Fakat her köhne ba
harı bir klş kovalar. Çiçeklerin ve -
daından sonra bahçe ziyafetlerini ve 
tıragan eğlencelerini, kışlık sarayı~ 
l'ın ve konakların helva sohbetlerı 
lakip ederdi. 
İbrahim Paşa üçüncü Ah~e.de 

?lı.anzum da vetnaıneler göndeıı.rdı: 
~indir hane minnetin yoktur 

' sevketlCı hunkarım, 
'<erem kıl, sohbeti helvaya gel • 

ikbalü şevketle! 

Uc:;üncü Ahmet cevap verirdi: 
l:ıeııi sen eyledin davet, ne ınüıııkün 

eylenıek ben red ! 

13Utün bir yaz cananını Sadabad 
ltasrlannda gezdiren, ona mer~er 
havuııarı a<Yzından sular akan eJ • 
derhaları' gö~teren, onu üç çifte ka
~klarla Çubuklu bahçesine ve G~k
•1.l çayırına götüren şair Nedim, 

lstanbul ufukla.rınt kara bulutlar 
•atdığı zaman, başka bir zarafet ve 
tazelikle yeni bir şarkı yazard!: 
~ Cttne:ı: mi sana bisterÜ bilin )cucaftn . 
~, d k dan kuzucagmı . r oldu hava, çıkm<l oyun . • • 
:teslik ider sana bu sinemdekı dagrn, • f 

trd oldu hava, çrkma koyundan k~zucagım 
Lale devrinde kadınların ısraf ve 

'eiaheti, erkeklerinkinden aşağı kal· 

LOKMAN HEKiM 

Tahlilde Albümin Çıkınca ... 
Bir sabah aynanıza baktığınız va 

kit yüzünüzün biraz şişmiş olduğu
nu görürsünüz. Bunun böbrekler
den albütrıin çıkmasından ileri ge
lebileceğini işitmiş olduğunuz için, 
hekime gitmeden önce, hemen bir 
tahlil yaptırırsınız. Tahlil raporun
da biraz albümin bulunduğunu gÖ· 

1 •• 

rürseııiı, hemen merak etmeyıııız. 
Yine hekiminizi görmiye gidiniz, 

fakat biliniz ki, her ne vakit ra • 
porda albümin olurs:3: ~utlaka me 
rak edile<.:ek şey degıldır. Bazaıı, 
birkaç gün yatakta kalarak, ilk 
günlerinde yalnız su içmek, sonra 
birkaç gün sütle su, daha sonra yal 
nız süt içmek yetişir. Bu kadarla 
albümin kaybolur. 

Böyle yüzü şişiren, tahlilde al • 
büıııin çıkaran sebep çocuklukta 
geçmiş bir kızıl hastalığı, yahut 
gençlikte gelmiş bir zatürrie has • 
tıı.lığıdır. Onun için albümin kay -
bolduktan sonra da onu büsbütün 
unutmamalısınız. Arada sırada yi
ne talılil yaptırmalısınız. 

Sazan tahlilde albümin çok, hem 
de pek çok miktarda çıkar. Lolıu· 
salıktan sonra bu hal görülebilir. 
Erkeklerde de gençlik hastalıkları 
nın neticesi olarak. Fakat albümi
nin büyiik miktarda olmasını yine 
merak etmeyiniz. Büyük miktar o
nun kaybolmasına engel olamaz. 
Hem de bazılarında, yalnız süt iç
mekle kaybolmaz da etsiz sebze, et 
suyu olmadan çorba, makarna, 
meyve yiyince kaybolur. Amma bu 
nu siz kendi kendinize tecrübe e

demezsiniz. Birkaç gün yalnız süt 

içirtildikten sonra ne yiyeceğinizi 
tayin edecek olan ancak hekimi • 

nizdir. 
Tahlilde albümin yüzde yahut 

vücudün başka taraflarında mutla

ka şiş getirmez. Grip hastalığın -

dan sonra, boğaz hasta! ıklarından 
sonra, bazı defa zatürrieden son-

ra, hatta tifo hastalığından sonra 
tahlilde albümin bulunduğu halde 
hiçbir tarafta şiş olmıyabilır. O va
kit te birkaç gün yalnız süt içe -
rek perhiz etmek yetişir. 

Albümin müzmin olunca bile her 
vakit .n;erak edilecek şey değildir. 
Heın sinirli, hem romatizmalı ke • 
selerde olabilir. Bir nevi perhizte ge 
çer. Kalbin yorgunluğundan ileri 
gelebilir. Hekim kalbi dinleyip te 
biraz kuvvetlendirince albümin 
kaybolur. 

Çocuklar büyürken tahlilde al • 
bünıin bulunabılir. Hem de bu tür
lüsü çocuk ayakta dururken olur, 
Birçoklarında günün ancak birkaç 
saatinde meydana çıkar. Bunda da 
merak etnıiye lüzum y.oktur. Çocu 
ğün midesini düzeltmek, et yeme
ğini yalnız öğle yenıekleriııde ver
mek yetişir. Çoçuk mektebe de -
vam edebilir de. Yalnız onu gece 
yatısına bı raknıak doğru olmaz. 
Evde yemeklerine daha ziyade dik 
kat edilir. Mektepte perhız yaptı
rılamaz. Soğuktan korumayı da u -
nutnıamalıdır. 

Müzmin albümin damarlarda 
tansiyonun artmasından ileri gel· 
diği vakit te hemen telaşa düşnıe
nıelidi r. Yaşları elliyi aşmış kimse
lerin bazılarında fazla yorgunluk
tan tansiyon artarak albümin de 
çıkarabilir. Çok defa, kısa bir ınüd 
det için işi bırakmak, uyku saatle
rini artırmak he.m tansiyonu dü
şürür, hem albümini kaybettirir. 

Bu istiralıatten sonra tansiyon 
yine düşmezse o vakit iş daha cid
di olur. Kaıı tahlili yaptırmak, 

kanda üre nisbetini aramak, sıkı 

perhiz etmek lbım olur. Ona da 
hekiminiz karışır. 

Tahlilde albiimin çıkınca en zi • 
yade merak edenler, telaşa düşen
ler sinirlilerdir. Halbuki albümin~ 

den korkrnıya. en az hakkı olaıılar 

da yine onlardır. 

....... 
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Paralar 

Alı e 

Sterlin 615.-
1 Dolar 123.-

20 Fransız fr. 115.50 
20 Lıret 120,-
llı Belçıb tr. 82.-
20 Drahmi 19,-
20 hvıçre tr. 565,-
20 Leva 20,-
1 Florin 63,-
20 Çekoslovak lı:ro. 75,-

1 Sihna 20.-
1 Mark 23.-
1 Zloti 20.-

Penı-o 20.-
.w Le7 12.-
Dinar 48,-
ı~vec 'lnıronrı 30 -
Altın 1012.-
Banknot 242,-.. l. 

Çelı/e 'r 

Londra M6M 
Nevyork 1.1"0 
Paris H.IM6 
Milano H.1175 
Brüksel 4.1165 
Atina 11.60 
Cenevre J.4677 
Sof ya '4.95 
Amsterdam 1.4560 
Prag Jl.665 
Viyana 4.2475 
Madrid 7.53 
Beri in 1.9813 
Varşova 4.2275 
Budapeşte 4.34 
Bükreş lOS.7225 
Belgrat 34.645 
Yokohama 2.795 
Moskova 34.90 
StokholII" 3.1475 

Tahvilôt 

8. t., 
620.-
126.-
116.50 
125,-
~~.-
23,-

:tl~.-
23.-
66,-
80,-
43.
l6.-
20.50 
22.50 
ı .... -
52,
'll-

013.-
ı44.-

616.-
0.797.5 

17.095 
15.147.5 

4.72 
88.6375 

3.469.5 
64.935 

1.4566 
22.675 

4.25 
7.5325 
1.9830 
4.23 
3.3425 

108.7675 
34.66 

2.7975 
24.8975 

3.1485 

Anadolu I ve il kupon 1ı:~ .. t 40,90 
n 40,9o 

E ıha m ----
Anadolu % 6t; 
Merkez Pankası 

latıkrazlar 

Türk Borcu 
Ergani A. B. C. 
Sıvas - Er:ı:urum ! 

II 

Bayındırda Spor 

2380 
90.25 

22.65 
97.25 
95.-
95.-

Bayındır - Bura Gençler Birliği, 

lzmirpark sporu davet ederek misafir 

takımla güzel bir maç yapmıştır. Iki 
takım 2 - 2 berabere kalmışlardrr. 

HASAN 
Acı Badem Kremi 

Acı badem kremi cilde yarar. 
Cilde hayat, düzgünliik ve tara. 
, ·et verir. Cildin kirlerini, zehir. 
lerini, fena yağh~nnı temizler. 
BunışukJukla.rmı, lekelerini, çil_ 
lerini, erginliklerlni, sivilcelerini 
izale eder. Çirkin çt-lıre~; güzeL 
leştirir ve ihtiyarlığı geııçleştL 

rir . 
Fakat a.cı badem kremini ht-r. 

kE"S yapamaz \' e bu kremi mut. 
laka a.cı badem ;\·aği)·le )"apmak 
laznndır. Bu hPm müşkül ve 
külfetli, hf"m pahalı bir iş oldu. 
iunda.n hiraz acı badem t>san. 
sile ,·azelin ;\'afrm kanştıraral< 
ya.pılan krf'!mleri kul1anan ha.. 
;\'anlar dldlerini bozu;\•orlar. 

Halis aC'ı bademden pek bü. 
yük fedakarlıklarla istihsal edi. 
len hakiki acı badem yağını 

krem haline getirmiş olan ko. 
lon)Tasiyle ve miistahzaratiyle 
meşhnr PCZ8.C'T Hasandır ki: Itri. 
rah nefüı ve C'aziptir • 

Hasan acı badem yafı krf"mi. 
le, Hasan ;\"afsız kar kremini 
ve Hasan ;\·amn yağlı geıce kre_ 
mini ha:ranlar se'·e seve kullan. 
makta ve ~za.cr Hasa.nı tehrili 
etmektedirler. 

Sabun, kolonya, losyon, lavan. 
ta.. briyantin, saç solan, Aürme, 
pudra, tıra.5 bıçağı, diş fm:ala.n, 
diş sulan, diş macunlan ve b~r 
türlü ıtriyat ve ınfü~tahzaratta 
mutlaka Haıınn markaAını lstf". 
;\;niz ve araymrz. Hasan df"posu: 
Ankara, İt'ttanbulJ Be)•oğlu, Be. 
şfktaş, Eskişehir • 

~--------------' 
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Mehmet Hulusinin tasarrufunda olup Emniyet Sandı-
ğına birinci derecede ipotekli bulunan ve üç ehli vukuf 
tarafından tamamına ( 6 5 4 O) lira kıymet takdir edilen 
Mahmutpaşada, Mahmutpaşa mahallesinde Kemerli so· 
kağında eski 3 yeni 16, 18 kapı ve 84 kütük 292 ada 9 
parsel No.lı vaziyet ve takdiri kıymet raporuna göre 16, 
18, 18/ 1 No.lı sağı Osman Nuri veresesi ve Çerminin ka· 
gir menzili arka tarafı konağın bahçesi solu Mehmet pa· 
şanın hamamı Ayşe ahır kapısı önü yol ile mahdut cep· 
hesinde iki mermer sütun ile müzeyyen üç kapılı ayrı ay· 
rı kagir hanenin evsafı aşagıda yazılıdır. 

16 N o.lı kısım: Bodrum katı: Zemini çimento döşeli 
bir çamaşırlık ve mutfak zemin katı: Zemini çimento dö· 
şeli bir taşlık bir hamam birinci kat: Yalnız bir merdiven 
sahanlığı olup ikinci kata çıkar ikinci kat: Bir sofa üze· 
rinde üç oda bir hela, bir mutfak bir taraça 18 N o.lı kısım 
bodrum katı: Odunluk ve kömürlüktür. Zemin katı mer· 
mer döşeli bir methal zemini karosimen döşeli bir hamam 
birinci kat: Bir sofa üzerinde bir salon ki oda bir mutfak 
bir hela. 18/ 1 N o.lı kısmın bodrum katı: Odunluk ve ze· 
min katı: Bir methal bir hamam bahçede ahşap tek bir 
oda vardır. Birinci ve ikinci kat: Merdiven sahanlığı olup 
üçüncü kata çıkılmaktadır. Üçüncü kat taraçalı bir sofa 
üzerinde üç oda bir salon bir mutfak bir heladan ibaret· 
tir. Her üç kısımda elektrik ve terkos vardır. Umum me· 
sahası 225 M2 olup bundan 103 M2 büyük kısım 17 M2 
bahçedeki tek katlı kısım kalam bahçedir. Evsafı yukar· 
da yazılı gayrimenkul Tapudaki kaydında olduğu gibi 
açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 22/ 3/ 937 ta· 
rihine müsadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar da· 
irede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli 
kıymeti muhammenenin o/o 7 5 ini bulduğu takdirde müş· 
teri si üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttı· 
ranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müd· 
detle temdit edilerek 6/ 4/ 937 tarihine müsadif Salı gü· 
nü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak 
ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti mu· 
hammenenin <;'o 7 5 ini bulmadığı takdirde satış 2280 
No.lr kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış pe· 
şindir. Arttırmaya iştirak etmek isti yenlerin kıymeti mu· 
hammenenin 'fo 7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazım· 
dır. Haklan tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacak· 
larda diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını 
evrakı müsbiteJeri ile birlikte ilan tarihinden itibaren niha 
yet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazım· 
dır. Aksi takdirtle hakları tapu sicilli ile sabit olmıyanlar 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim 
vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Belediye rüsu· 
mu ve Vakıf icaresi dellaliye resmi bedeli müzayededen 
tenzil olunur. 20 senelik Vakıf icaresi taviz bedeli müşte
riye aittir. Daha fazla malUmat almak istiyenler 4 / 3/ 
93 7 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede 
açık bulundurulacak arttırma şartnamesi ile 934 / 19 2 
N o.lı dosyaya müracaatla mezkur dosyada mevcut vesa
iki görebilecekleri iian olunur. ( 3 7 48) 

izm:t Belediyesinden : 
lzmit ~ağıt Fabrikasından şehir tenviratı için alına· 

cak elektrık cereyanına muktezi aşağıda yazılı tesis mal· 
zemesi 2490 sayılı kanun hükümlerine tevfikan kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. · 

1 -"İhale; 5 Şubat 937 tarihine rastlıyan Cuma günü 
saat 15 de Belediye Encümeninde yapılacaktır. Kapah 
zarflar kanunda gösterilen şekilde tanzim edilerek ihale· 
den bir saat evvel Belediyeye tevdi dilmiş olması lazım· 
dır. 

2 - Muho.mmen bedel ., 11000" Türk lirası olup mu· 
vakka t teminat "8 2 5" liradır. 

3 - Alınacak malzemenin cinsi: 
A - 250 şer kilovat amperlik iki adet yağ banyolu 

Transformotör ve teferruatı 
B - Elektrik tevzi tablos~ ve teferruatı, 
C-

0

2350" metre yer kablosu 
D - Kağıt fabrikası yüksek t~vettür hücresi için lü

zumlu malzeme ile şartnamede yazılı olan diğer teferru· 
ata ait mevaddı saire, 

4 - Şartname İzmit Belediyesinden parasız verilir. 
5 - İşbu malzemeyi vermeğe istekli olanlardan ya· 

bancı şubesinden bulunanlar kanun mucibince on sene· 
denberi Türkiyede mukim ve ticaret sicillinde kayıtlı ol· 
duğuna dair vesika ibraz etmeleri meşruttur. ''3767" 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

Makine Laboratuvarı için lüzumu olup kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuş olan Turbo elektrik gru
buna eksiltme günü olan 21/12/ l936 tarihinde istekli 
çıkmamış olduğundan muhammen bedeli ( 195 O O) ve ilk 
teminatı (1463) lira olan bu grubun 6/ 1/ 1937 tarihinde 
Gümüşsuyunda mektep binası dahilindeki komisyon ma· 
rifetiyle pazarlık suretiyle alınacağı ila.n olunur. (3758) 



Kolotet ile Pazarlığa Gir;şen Mu
rahhaslar Onun ısrarını Yenemedi 
Ertesi gün sıra, istediği (rütbe) vakkat bir taahhüt eenedi verme&ni 

meselesıne gelmişti. istemiş; bunu da ele geçirmişti. 
Kalotet, (Pani peree va.ırtos) rüt - Yüz bin altın ile böyle muhteşem 

besinin birinci derecesini iatemek - bir riıtbeyi ele geçiren Kalotet, ar
teydi. tık Foça Tekfurluğunun temin ede-

Pani perse vastos, demek; (cüm _ ceği menfaate pek o kadar ehemmi
lcden ziyade vacibülihtiram) demek. yet vermemişti. Onun için tekfur -
ti. Bu ise, Bizans saraylarında en luğun (kaydi hayat şartile) uhde -
yüksek memurlara ve bilhassa (kili- sinde bırakılmaıu meselesinin üze -
se prensleri) ne verilen yüksek bir rinde, lüzumundan fazla ısrar et
rütbeydi. Bahusus bu rütbenin bi _ memişti. 
rlnci derecesi, çok ehemmiyetli ze _ Müzakere, bu suretle neticelen -
vata verilebilirdi. Şimdiye kadar, hiç mişti. Artık, erteei gün resmen mü
bir tekfur, bu rütbeyi ihraz etme - badele icra edilec{'kti. 
mişti. Halil Bey, bunların hiçbirinden 

Klotef talebincJe musir.. haberdar değildi. Kalotetin emrile 

İmparatorun murahhasları, hiç ol. 
ına?..sa bu rütbenin üçüncü derecesi. 
le iktifa etmesini Kalotetten rica et
mi~rdi. Fakat bizzat Kalotet, bu 
meselede hiçbir fedaklrhk J?öıııterme 
mis. talebinde son derecede israr et.. 
mişti. 

Kalotetin bu isran, sebepsiz de -
ğıldi. Çünkü, bu rütbeyi ihraz e -
denler, her yerde son derecede ihti. 
ram gördükleri gibi, cidden muhte -
§Cm bir üniforma giyerlerdi. Bu rüt -
benin sahipleri, başlarına (tski -
yadyon) denilen, al kumaş üzerine 
işlenmiş, mahrut şeklinde yüksek 
bir başlık ... (Kovadyon) adı verilen 
göğ~ü ve kolları srrma işlemeli, etek. 
leri kamilen sırma ~açaklı mor kadi
feden bir entari... (lskaranikon) 
tesmiye olunan, sırmadan kabartma 
ve nakışlarla müzeyyen bir cüppe .. 
Ayaklarına da, Üzerleri sırmalar ve 
kıymetli taşlarla süslenmiş san bi
rer pabuç giyerlerdi. 

Resmi davet ve ziyafetlere gittik
leri zaman, kamilen sırmalı elbise
ler giymiş olan otuz uşak, bu rütbe 
sahiplenni takip ederlerdi. Buulıtr -
dan birkaçı önden gider, ellerindeki 
yaldızlı değnekleri sağa sola savu
rarak güya, (yasakçılık) vazifesini 
ifa ederlerdi... En önde giden iki 
(münadi) ise; yüksek sesle: 

- Ey ahali! .. Yoldan açılınız .. ka
çılınız .. Başlarınızı açınız ... Cümle
den ziyade vacibülihtiram olan bir 
zatı ali geliyor. 

Diye bağırarak halkı ikaz ve ihti
rama davet eylerlerdi. 

Bu rütbe sahibinin arkası.,dan, 

tizeri sarı bir kum~ kanlı, kenarla
rı Mn sırma saçaklı bir eandalya 
getirilirdi. 

Cümleden ziyade vacibUlihtiram o
lan zat, ekseriya dört kişi tarafın -
dan taşınılan bir sediye ile gezerdi. 
Zafer alayı ve snire gibi resmi alay
lara da, iri cüsseli ve beyaz renkli 
bir katıra rakiben iştirak ederdi ... 
Bu katırın eyeri ve dizginleri kami
len sırma işlemeli olup, sağda ve 
solda sırma elbiseler giymiş olan iki 
~ak, hayvanın sırmalı yularını çe
kerlerdi. 

Cümleden ziyade vacibülihtiram o
lan zat yayan yürüdüğü zaman e -
linde, altın kakmalar ve kıymetli 
taşlarla müzeyyen bir asi bulu -
nurdu... Rütbe sahibi, sediye veya
hut katırda bulunduğu zaman bu 
ıuıa; - rütbe sahibini yakından takip 
eden - başağanın iki elleri üzerinde, 
mukaddes bir eşya gibi naklolunur
du. 

Görülüyor ki, (cümleden ziyade 
vacibülihtiram) rütbesinin birinci 
derecesini ihraz eden bir adam, ade
ta küçük bir hükümdar haşmeti 
gösterebiliyordu... Servete ve göste
rişe karşı son derecede haris olan 
Tekfur Kalotet, işte, kalbindeki bıı 
hırsları tatmin edecek fırsatı ele 
geçirdiği için bundan azami derecede 
istifade etmek istiyordu. 

Bir türlü rau olmuyor 
Kalotet ile pazarlığa girişen mu

rahhaslar, bu mesele etrafında onun 
ısrarını bir türlü yenememişlerdi. 
Birkaç defa, imparatorun kadirga -
sına gidip gelmişler; ve nihayet, şu 
ha beri getirmişlerdi: 

- Vasiliyüs, bu arzunuzu da ka
bul etti. Bu andan itibaren, ( cüm
leden ziyade vacibülihtiram) bir zat-
ınnız. 

Demişlerdi. 
Fakat, kurnaz ve dessas Kalotct. 

bu sözle iktifa etmemiş: bu rütbe
ye mahsus resmi ve Bizans patriği 
tarafından t.Mdikli büyük ferman 
ıelinciye kadar, imparatorun mu -

etrafını ihata eden Rum dilberleri, 
onu muhtelif eğlenceler, şarkılar ve 
oyunlarla işgal ederek hariçte cere
yan eden şeyleri sorup öğrenmesine 
meydan vermemektelerdi. 

Tam üç sene hayatını büyük bir 
perhizkarlık içinde geçirmiş olan 
Halil Bey, birdenbire içki ve kadın 
fırtınası içinde kalır kalmaz, fena 
halde sersemlemişti. Hemen bütün 
saatleri. derin bir mesti içinde geç
mekteydi. 

Müjde/ 
Müzakerenin hitam bulduğu ak

şam: san turlar ve lavtalar çalarak 
Midillili Rum dilberleri coşkun bir 
kasap havası oynarlarken. birden -
bire kapı açılmış: (cümleden ziyade 
vacibülihtiram) olan Tekfur Kalo -
tet, büyük bir neş'e ile kapıdan gir
mişti. 

Ve, eesi büyük bir sevinçle titri
yerek: 

- Aziz misafirim! .. Size: pek ho
şurıuza g'uecek bir müjde getirdim. 

Demişti. 

Hiçbir şeyd.-n haberi olmıyan 

Halil. birdenbire bu mUjdenin ne 
olal ileccğinl kestirememişti. Fakat 
o da, Kalotetin sevincine iştirak et
miş; yerinden f ırlıyarak: 

- Mutlaka, babamdan bir haher 
aeldi. Rka ederim, çabuk söyle ri -

niz. 
Di\'? mukabele etmişti. 
Kalotet. gülerek cevap vermi~ti: 
- Hayır .. Ondan. daha mühim? .. 
- Şu halde?.. Mutlaka benimle 

gorüşmek ic;in bir adam geldi. 
- Mühim .. mühim ... Ondan da 

mühim... Haydi artık sizi üzmiye
yim. Bir an evvel hakikati söyliye
yim ... Muhterem beyim? .. Artık bu
radaki misafirliğiniz, hitam buluyor. 

Halil Bey. o kadar şa$ırmnıtı ki: 
isittiği bu sözlerin manasını birden
bire anlıyamamıştı. 

- Nasıl? .. 
- Nasıl olacak .. Artık sizi yolcu 

ediyoruz. 
- Nereye? .. 
- Her halde. pe<lerinizin nezdine. 
Halil Bey, bu sözlere birdenbire 

inanamamış .. Sabit bir nazarla Ka
lotetin yüzüne bakmıştı. 

- Gö.rüyorum ki, sıze verdiğim bu 
müjdeyi hakıkat olarak kabul et
mekte tereddüt gösteriyorsunuz. 
Hakkınız var... Çünkü, buradaki 
misafirliğiniz o kadar uzadı ki.. ade
ta size, bir ümitsizlik verdi... Fakat 
artık, o sıkıntılı günler geçti, aziz 
rr,.:..safirim. Şu andan itibaren, hür -
riyetinize tamamile maliksiniz... Bu 
gece, burada son misafirlik gecenizi 
geçireceksiniz. Ve yarın, zeval vak
tinden evvel gemiye binerek bura -
dan hareket edeceksiniz. 

Halil Bey, sendeledi. Düşmemek 

için duvara dayandı. Ellerini sema
ya ka1dırara k: 

- Hey, kadir Allah!.. Her şeyin 
sonu geldiği gibi, demek ki nihayet 
benim felaketimin de sonu geldi... 
Şükürler olsun, sana! .. 

Diye bağırdı. 

• 
Ertesi sabah, güneş doğarken Ka

lotetin murahhasları altın yaldızlı 
kadırgaya gitmişler; imparatorun 
murahhaslarile birleşmişlerdi. 

Dessas Kalotet, kendisinin de bir 
tuzağa düşürülmesi ihtimalini düşü
nerek kurnaz davranmıştı. İmpara
torun kadirgasına gönderdiği mu
rahhıuılar, paralan orada sayacak -
lar, teslim alacaklardı ... Ve sonra .. 
yüz bin altını ha\i meşin torbaları 
bir kayığa dolduracaklar, impara -
torun kadırgasından açılacaklar. 

(Arkası var) 

T A ~ =::.::===================================================== 25 - 12 - 936 

Cajaloğ!unda latanbul Sıhhat ve lçtimat Muavenet Di
rektörlüğü kartıımda Kızılay Mümeuilliğinin bulunduğu 
bina satılıktır. Müracaat mahalli Yenipoatane civarında 
Kızılay hanında "eski Akaarayllar hanı,, Depo Direktör
;, ;;.ii~ür. 

istanbulda Hava Gazı 
ve Elektrik ve Teşeb
bUsatı Sınaiye TUrk 

Anonim Şirketi 
Mühim i~an 

lstanbuJ Hava Gazı ve Elektrik ve Ieşe-bbüsatı Sınaiye rürk Aııonim 
Şirketı memurının 1936 ~ent~ıne aid "kül,, renkte ve "müs~ıtil. ~.ıı.:lde 
huvtyet kartlarmnı 1 Ikincıkanurı UJ3 l den itıbaren ıptaJ ooilere:c 1937 
senesi içın ınutf~ber olmak üzere "turunç., renkte ve 'müstatil,, şekilde 
kartlarla tebdil edile<"ebinı muhterem müşterilerine arzeder. 

Mezkur kartların b~ tarafında ıııirketin unvanı yani "IS t·A NBUL
DA HAVA GAZI VE F.LEKTRIK VE TEŞEBBUSATI SIN A1YE 
1'URK A:-.:vNIM ŞIRKETI,, \'e eğri olarak 1937 ibaresi yazwı:lır 

Su evnaf; muhtevi f)}nuyan kartlar usulüne gayri muvafık adl'fedile· 
rek tıfı.millen hemen polise ıl-tbar olt.nmalıdır. Şirket, mUşt~nlerw işbu 

ıhbaınameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olaıı nttice. 
ler ıçin her mes'uliyeti şimciiden reddeyler. - ----

Denizyolları işletmesi 
Müdürlüğünden: 

Tekmil hatlarımızın güverte kahve ocakları 93 7 yrh 
için açık arttırma ile kiraya verilecektir. Açık arttırma 2 8 
Birincikanun 9 3 6 saat 14 de İşletme şefliğinde yapıla
caktır. 

Karadeniz hattı için 250 diğer hatlar için 100 liralık 
teminat lazımdır. Şeraiti öğrenmek için hergün müracaat 
edilebilir. "3719., 

Türkiye Büyük Mil let Meclisi 
idare Heyetinden · 

1 - Doksan bin litre benzin alıneıcaktır. 
2 - Şartname hergun Büyük MiUet Meclisi Daire Mü

dürlüğünden bedelsiz e;larak alınabilır. 
3 - Eksiltme 7 / 1 1 ~3 7 Perşembe günü saat 15 de Bü-

yi.ik Millet Meclisi İdare Heyeti oaasında olacaı;tır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
5 - Muvakkat terninat 877 lira SO kurustur. 
6 - Teklif mektupları 7 / 1/937 Perşembe günü saat 

14 de kadar İdare Heyetme verileceYtir. Bu saatten son
!"a mektuplar kabul edilmez. 

7 - Şartnamenin 4 üncü maddesinde istenilen vesi
kaJar teminatın konduğu zarf içerisi,1e konulmuş olacak
tır. (2126) (3672) 

Türk Anonim Elektrik 
Şirketi 

Mühim ilan 
El~trık Şirketi, memurinin l 936 senesine aıt "yeşil,, renkt~ ve 

mustatıJ şekılde hiivıyet kartlar:r.m ı Ikıncıki.nun 1937 ietı ıtıt;aren 
ıptal edilerek 1937 senesı ıçın nıuteut-r olmak üzere "pembe., reııkte ve 
müs\.atil şekilde kartlarla tebdil eıcııleceğini muhterem nı~i~tt:rıit>rıne 
bıldinr . 

Mezkur kartla:-ın tıaş tarafında f.İrketin Unvanı yani "TUf!K ANO. 
NIM ELEKTRIK ŞlRKETI., ve .. ğ.,.ı olarak 1937 ibaresi ycı.zut<hı 

Uu evs:ıfı muhtevı olnııyan kartlar usulüne gayrimuvafık addedilerek 
hiimillerı hemen polise ihbar olunına!ıdır. Şiı~et , müşterilerı:ıu. ışbu 
ihbarnameye riayet etmemele:inden tevellüt edebilecek olaıı ı:etiı eler 
için her me'uliyet şimdicieıı reddeyler. 

Tesisatı Elektrikiye 
Türk Anonim Şirketi 

MDhim ilin 
Tesisatı F.;Jektrilciye Türk Anonim Şırketi; memurinin 1936 $enesine 

ait "pembe,, renkte ve "mustatıl,, ~ekııde hüviyet kartlannın 1 lkıncika
nun 1937 ien itibaren iptal edilerek W37 senesı içın muteber ol:naK üze
re "mavi,, renkte ve ":nJstatil,, ~eKilde kartlarla tebdil edilec~ğini 
muhterem müşterilerine ar:ıeder. 

Mzkur kartla.nn bao wafmda şirketin unvanı yani ''n:~lSA TI 
ELEKTRIKIYE TIJRK A.NONlM ŞiRKET!,, ve eğri olarak 1937 iba
resi yazıhdrr • 

Bu evsafı muhtevi ol mı yan kartlar usulilne gayrimuvaftk ft.ıirJE dile. 
rek hamilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket. milşterı!E'rınuı ışbu 
ihhamameye riayet etmemelerinder. tevellüt edebilecek olan neticeler 
için her ms'uliyeti ıimdiden reddeyler , 

istanbul 4 üncü icra 
Memurluğundan : 
Ölü Elenko tarafından sağlığında Emniyet Sand 

birinci derecede ipotekli olup üç yeminli ehlivukuf 
fından ( 6000) lira kıymet takdir edilen Galatada J 
ketzade mahallesinde Zürefa sokağında eski 35, 3 7 
yeni 35. 37 No.lı kagir evin satılmasına karar verilm 
Hudut ve evsafı: Ahara ferağ olunan 41 No.lı mağa 
bazan yazmacı Manuk akan ve Yonca sokağı ve 
ve doktor Şerbetçiyan ve Beşeyan evleri ve yol ile r 
duttur. Mezkur gayrimenkul halen iki ev olup Lonc 
kağından iki ve Zürefa sokağından 35, 35 / 1, 37 N 
almaktadır. Zürefa sokağından 35 No.lı önü ve pen 
leri demir kepenkli bir kamarası vardır. 35/ 1 No. a 
dir. 3 7 No.lı zemin katın ayni olup asma katta bir 
bir oda ve birinci ve ikinci katlarda birer sofa üzerin 
çer oda birer hela vardır. Lonca sokağında 2 N o.h 
dan girilen küçük bir antre mevcut olup ahşap merd 
le birinci kata çıkılır. Birinci ve ikinci katlar birib 
ayni olup birer koridor üzerine kamara şeklinde altış 
da birer h -1 adır. Terkosve elektrik tesisatı vardır. S 
umumu l _) M2 olup bundan 63 M2 37 No.lı ev 46 
35 No.lı evindir. İşbu gayrimenkul açık arttırmaya v 
dilmiş olduğundan 1/ 2/ 937 tarihine müsadif Faza 
günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttır 
icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhamm 
nin 'fo 7 5 ini bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bıt 
lacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü 
kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle temdit edil 
16/ 2/ 937 tarihine müsadif salı günü saat 14 ten 1 
kadar keza diremizde yapılacak ikinci açık arttırması 
arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 7 5 ini bu 
dığı takdirde satış 2280 No.lı kanun ahkamına tevf 
geri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak et 
istiyenlerin kıymeti muhammenenin 70 7, 5 nisbe 
pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektub 
hami bulunmaları lazımdır. Haklan tapu sicilli ile 
olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alakadaranın ve 
fak hakkı sahiplerinin bu haklarım ve hususile faiz ve 
sarife dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile birl 
ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında bir 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklar 
pu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaş 
sından hariç kalırlar. Müterakim vergi. tenviriye, tan 
yeden ve dellaliyeden mütevellit Belediye rüsumu ve 
kıf icaresi ile 20 senelik tavizi bedeli müzayededen t 
olunur. Daha fazla malumat almak istiyenler 14 
936 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için daiı 
açık bulundurulacak arttırma şartnamesi ile 934 
N o.lı dosyaya müracaatla mezkur dosyada mevcut 
iki görebilecekleri ilan olunur. ( 3 7 4 7) 

Liseler Satınalma Komisyonund~ 
Komisyonumuza bağlı on yedi lise ve ortaokJ 

(27450) kilo mangal kömürü itasını taahhüt eden Y 
kapı iskele meydanı 6 - 7 - 8 numarada odun taciri Fi 
ve vekili İbrahim taahhüdünü ifa etmediğinden muka 
lesi feshedilerek nam ve he sa hına aÇık eksiltmeye k 
muştur. 

Muhammen bedeli 1098 lira olup ilk teminat 82 1 
35 kuruştur. Eksiltme 4/ 1/ 937 Pazartesi günü saat 
de İstanbul Liseler Muhasebeciliğinde toplanan ko 
yonda yapılacaktır. Bu ışe girecekler Ticaret Oda~ır 
vesika ve teminat makbuzlarile belli gün ve saatte eksi 
meye gelmeleri ilan olunur. (3661) 
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Senesi için 

YEDiGON 

S A T 1 Ş Merkezi: ~laden kömürü işleri T. A. Ş. Bahçekapı Taş han. Telefon: 21195 
Gaaat.a : Türkiye iş Bankası şubesi. Telefon: 44680 
Ist.anbul: Ada.pazar Türk Ticaret Bank8.81, Bahc:ekapı Tll$ Han Telefon: 22MI 

YERL ERi• • Aııkar& : Yenişehir, Ali Nazmi apartnnanı. Telefon: 1162. 
• Ankara : Adapazar Türk Ticaret Bankası Tel. şube 2816, Müdüriyet: 2819 ' 

. Mecmuası tarafından neş- Oksürenlere: Katran Hakkı Ekrem 
redilen ayhk takvim bu--·---:-.--------------------------

sene her evin en güzel 
süsü olacaktır. ___ .. __ _ 
Her aayf aıında çerçevelenmiye liyik iki 
renkli nefiı bir levha vardır. 

~ l b l A k C dd .. "ı· (Ye<ligün) ldarehanesı· oıta adresi: stan u , n ara a ..-~ 

latanbul Vakıflar Direktörlüğü Hanları 

Semtimuhur ıJe mahallui. Cadde ve ıokağı Nr. n 

l\Uınkapı, Çadırcıahmet ÇelebC' Balipafa yoku~~ ~ 
u i 

" 
,, n 

,, ,. 

~'~akçıl~ .. Dayahatun. 
ac.pafa. 

,. 
1 ,, 

Medreıe ittisalinde. 
Aziziye. 

35 
96 

~üddeti icar: Teslimi tarihinden 938 ıeneıi Mayu nihayetine 

~erı-a.hpa,a, Kürkçühatı• 
t~~rernini, Uzunyuıuf. 

1?'nekapıda. 

Küçüklanga. 139 
Yeniçetme. 
Ş~hitlik ittiıali~de, 

Cin.i 

Cami yeri. 

Muhammen 
kira11 
Lira K. 

10 
Cami avluıunun ıol tara
fında oda. 2 
Cami avlusunda sai ta
raf ta oda. 
Dükkan. . 
Dükkan ve üıtünde 6 o-

2 
1 50 

da ve 2 hela 65 
kadar. 

Kulübe ve bostan' 
Bostan 

Seneliği 
175 

55 
12 

Bin metre 
murabbaı 

~-.ı-... .. Tatköprü ve Hünkirauyu. ·100,000 metro murabbaı 
"•ıuocagr. tarla. , 44 

w Taşköprü ve Balıkhdere. 65.000 .; " 40 
" Keçe suyu üzerinde. • 25.000 ,, ,,. 52 

~·~' " · • "h"nden 939 senesi Ağustos nihayetıne kadar. 
y~dei icar: Teshhı Iirı ~· aya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. istekliler ıenelik 

L.• arda ya~ılı ma a .. ed 1~edibuçuğu nisbetinde teminatı muvakkate akçeleri le birlikte 
ib;İ~a.nı.?1~.n kıraıınıK ~:nt- 937 Pazartesi günü saat 15 e kadarÇemberlitaf'ta lıtanbul Vakıflar 
he.tlııü~ü~Iü;bi!~~da :Akarat kalemine gelmeleri. (3745) 

ÇARPINTIYA NEVROL 
Emsalsiz il~çtır. Sinire, Hafak .. 

na, teessurle bayılanlara 20 

damla.er hayat verir. 

Uaküda.r Hukuk Hakimliğinden: 
Muzaffer tarafından Usküdarda Sul
tantepesinde 2 No. lıu hanede sakin 
Cemil aleyhine açılan boşanma dava
sı üzerine müdaleyh daveti kanuni
yeye icabet etmediğinden mUddeiye
nin talebiyle gıyabin icrayı tahki
kata karar verilerek tahkikıat 21 - 1 • 
937 perşembe sa.at 14 de talik edil
mekle gösterilen gün ve saatte yine 
gelmediği takdirde gıyabında tahki
kata devam olunarak icap eden karar 
verileceğine dair yazılan gıyap kara
n mumaileyhin ikametgA.hmm mec
huliyeti hasebiyle mahkeme divanha
nesine asıldığı gibi keyfiyet aynca 
gazete ile de ilan olunur. 

Hafiflik - Rahathk 

llTAlllUL, ltyojlu -
TO.el ınoydenı 12 ND. hı. 

M•!aıamııı ıl~arıt ıdı"iz vır~' 
ıa Na.lu lortfomlıl lıtoyhıl ı , 

,.lyotlorım•ıdı bGyOk hnılllt. 

~--------------------~~ --
Usküdar Icra Memurluğundan: Us

küdarda Açıktürbe Taharriye sokak 
28 No. lu h~de karısı Muzaffere na.. 
faka.dan lıorçlu Göztepede Istasyon 
caddesi Tütüncü Mehmet sokak lrfan 
köşkünde sabık Gebze inhisarlar mu· 
hasebecisi Cemilin tamamı mahc~ 
ve ikinci arttırma ile satılması mu
karrer tamamı 200 lira kıymetli kot
ranın tamamı 16 - ı . 937 tarihinde 
cumartesi günü saat 11 de Mudada 
Yoğurtçu dere ağazı Şifa kayıkhane
sinde açık arttırma ile satılacağmdan 
taliplerin mahallinde hazır bulunacak 
icra satış memuruna (935/ 2083) do&
ya No. siyle müracaatları ilan olunur. 

Beyoğlunun merkezinde kain bir 

Operatör ve kadın has
talıkları muayenehane· 

ai satılıktır. 
Fiyatlar gayet elverişlidir. Talip· 

Istanbul 3 tincü icra Memurluğun- lerin (Muayenehane) rumuzile 
dan: Mahcuz ve paraya çevrilmesine Dördüncü Sulh Hukuk Mahkeme- !stanbul 176 No lu posta kutusu 
karar verilen ev eşyası 28 K. evvel 36 sinden: Beyoğlunda Bomonti cadde- İİll-• adresine yazmaları. --ıi 
pazartesi günü Beyoğlunun Müeyyit sinde Bulgar C<arşısında Ali Hasanbey 
Zade mahallesinde Lüleci Hendek so- e.partımanmda oturmakta iken haken Motorlu vasıtalar 
kağında 128 • 130 No. ıu apartınıan- akıl hastalığından dolayı Bakırköy 
da birinci açık arttırması yapılacağı emrazı akliye ve asabiye hastahane- Adnan Halet Tafpınar 
ve kıymeti ınuhamminesinin % 75 i- sinde bakını altında bulunan Değir- Otomobil kullananlara ve şoför-
ni bulmadığı takdirde ikinci açık art- menci oğlu Yorgi Hacr edilerek ayni 
tırmasmın ayni mahal ve ayni saatte yerde oturan karısı Merobinin vasa-
30 K. evvelle 936 çarşamba günü ya- yeti altına konulduğu ilan olunur. 
pılacağı ilan olunur. (28590) (28584) 

lere, motör işlerinde çalışanlara Jl
zım bir kitaptır. Kitapçılardan ara-
yınız. 

Tevzi yerleri: İstanbul J{anaat ve 
tkbal, Beyoğlu Haşet Kitapevi. 
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Yuvaya sıhhat 
ve idare temin 
eden en değerli 

hediye 

25 - 12. 936 

EKOVATLI F R İ G İ D A İ R E dir 

Görüp tetkik ettikten sonra anlıyacaksinız ki: 
1 - Asgari derecede elektrik cereyan sarfeder. 
2 - Gıdalarınızın tazeliğini temin eder 
3 - Daha çabuk ve daha bol buz çıkarır 
4 - Binbir türlü rahatlık ve kolaylık temin eder 
5 - General Motors tarafından teminat altına alınmıştır. 

EKOV AT kompresörlü ~~~--,.~' 
FRIGiDAIRE -'~~~~~G~~~~~ 

elektrik sarfiyatını asgari ~:-- !;:EN~_tQJJ;?R~}.BA~--.. -
dereceye indirir · M 

BOURLA BiRADERLER ve Şsı ve bütün 
lstanbul - Ankara - izmir SATiE Şubelerinde 

Hakiki L lJ M A llm pulları yalnız kırmızı 
Orijinal ambalajları içinde satılır. 

Kullandığınız Ampu.un Markasına Dıkkat Ediniz: 

Olursa: 
.1 - Ampulunuz en az 1500 saat dayanır. • 

2 - LUMA, ampul~arının ışrğı kuvvetli, bol ve devamhdır. 
3 - LUMA. dünyanın en az cereyan sarfeden ampu.uaur. 

yı 

HER YERD ve HER ZAMAN lERCiH ED-NiZ. 
Çünkü : L U M A, Ampu ı sanayiinin en üstün b r eserldLr. 

E L E K T R O N M U• • E s s E s A T ı Galata. Voyvoda cıtddesi No. 58-60 
Ankara, Aııafartalıtr caddesi No. 10 

___ Bütün Dünya., Sıhhat ve içtimai Muavenet Veka
leti iskan umum müdürlüğünden 

POKER 
Tıraf bıçaklarını kullanıyor. 

Siz de ahnız 
POKER PLAY Marlcaıına 

dikkat ediniz. 

1 ............... . OSMANLI BANKASI 
l'LAN Zül}revi ve cild hastalıkları 

Osmanlı Bankasının Gaıata, Yeni- or.Hayri Ömer. 
cami ve Beyoğlu daireleri, Yılbaşı 

Öğleden sonra Beyoğlu Ağacı.mı 
münasebetıyle: 3! Ilkkanun (öğleden karşısında No. 313 Telefon: 43585 
10nra) ve 1lkincikanun1937 tarihle- .. _ ............ -
rınde kapalı bulunacaktır. 

1 - 21 / 12/ 1936 J& pazarlıkla ihalesi mukarrer olan 
5000 adet pulluğun ihalt:si evvelce tanzim edilen i<lari 
~artnamede yapılan aşag:daki tadilat 1936 Kanunuevvel 
.26 Cumartesi günü sa~~ 11 e tehir cdılmiştir . 

A - 5000 pulluktan 1500 adedi mukavelenin akdin
aen iki ay sonra. 

B - Mütebakisi Nis.'.ln 193 7 sonunda teslim edilmiş 
olacaktır. 

2 - Bundan evvelki llan tarihinden sonra alınmış olan 
vesaik muteberdir. 

3 - Teminatı muvakkate mikdarı eskisinin aynidir. 
4 - Şartnamenin diğer ahkamı aynen bakidir. 
5 - Taliplerin muayyen olan gün ve saatte A'.nkarada 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinde müteşekkil hu
susi Komisyonuna müracaatları ilan olunur. (3697) 

~a.hlbı: A.tuıu~t t.mın "Al..MAN • UmumJ Neenyau Lda.re eden: ti. l!ıALüı 
GueteeilB ve Neenyat l'llrk Llmitet Sir1cett. ButldrğJ ver fAN mıtbaıuı 

Asri hayatta; bir yazı makinesi yazıhanede olduğu 
kadar ev için de elzemdir. R E M 1 N G T O N 
size portatif makinelerinin emsalsiz modellerini 
t11 krlinı .-rlf'r. Türl<iye vekili umumisi: S 1 n N F. Y 

NOWILL ve ŞOREKASI 


