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J\hmet Emin YALMAN 

B ugün Kurultayımızın mü
him bir toplantısı var. 

J\nayuamızda geçen ıene tadil 
geçiren birkaç maddenin yeni
den tadili konutulacaktır. 

Bu tadil itine iki noktadan 
bakmak icap eder. Birisi tudur: 
Jyi ümitlerle batlanan bir İf ü
mitlere uygun çıkmayınca, aksi
ne olarak mahzurlan görülünce 
hatadan derhal dönebilmek ve 
yanhtı düzeltmek lazımdır. 

Siyasi müsteşarlıklar kurmak işi 

öyle oldu. Bir vekile bir yardımcı ve
rilirse, yardımcı, icabında ona veka
let eder, Meclisle temas vazifelerin
den bir kısmını Uzerine alır ve fay
dalı olur, diye düşünUldü. Hele bu 
usul sayesinde tecrübeli devlet ada
mı yetiştirmek ve bir vekalet işgal 
edebilecek bir olgunlukta vatandaş
ların sayısını çoğaltmak düşüncesi 

zihinlerde çok yer tuttu. 
Bunlann hepsi güzel şeylerdi. Dü

şünülebilen ve başka memleketlerde 
görülen bazı mahzurları göze ıalmı
ya sellep oldu. Fakat sekiz aylık bir 
tecrübe devresinden sonra gördük 
ki, mahzurlar faydalan gölgede bı
rakacak kadar çok... Bunun üzerine 
tecrübenin h"lrteııe.u.~ neticeleri -\·er....... "'.f,. .. ~ 11.tı1iit" v1;:nyo1 uzo ve uunaan 
vazgeçiyoruz. 

Yalruz bu meselede prensip bakı
mından düşünülecek ikinci bir nokta 
vardır. Anayasa ancak en umumi ve 
mümkün olduğu kadar değişmez 
prensiplerin bir ifadesi olmalıdır. 
Teferruatın anayasada yeri olmamalı 
dır. lleri bir hareket halinde bulunan 
bir inkıUip memleketi, çok iyi gaye
lerin scvkile yeni yeni tecrübelere 
atılabilir. Sonra ameli netioolere gö
re şu veya bu adımı tadil 18.zım ge
lebilir. Bu manzarada, ileri bir gi
dişe ait icaplarm tabü bir neticesi 
vardır. Ancak bu tatbikat ve tefer
rüat mümkün olduğu kadar anaya
eanm çerçevesinin haricinde kalmalı 
ve ana.yasayı sık sık tadil ihtiyacı 
basıl olmamalıdır. 

Z aten kanunlarmuz için de bu ba 
knndan yeni bir nıh 18.zmıdır. 

F..ski rejimlerin yarattığı sistemler 
hep vesayet esası üzerinedir. Mer
kezde aklı eren birkaç kişi, etrafta 
aklı ermiyen binlerce me."Dur ve mil
yonlarca halk bulunduğu farzedilir. 
Bunun için kanun, tatbikatla meşgul 
olacakların eline umumi bir ölçü 
vermeyi ve Ust tarafını memuıım 
aklına ve içtihadına bırakmayı kA.fi 
görmez. Kanunun gayesinden ve ru
hundan ayrılmamak şartile memu
run bunu yapabileceğine de inan
maz. Bumın için hatıra gelebilecek 
her tUrlU ihtimaller. kanunda sıkı 
sıkıya zikredilerek memurun eline 
kıl lrndar ayrılamıyaca.ğı bir ölçü 
verilir. 

Masa başında her türlü ihtimaller 
için düşünülen hükümler, ya ameli 
havatm icaplarına uygun çıkmaz ve 
yahut kanunu yapan1arm tasavvuru 
haricinde ihtimaller karşısında kalı
rur O zaman sonu gelmiyen bir mu
haberedir başlar. 

Eski rejimlerin ya.(i igan olan bu 
nevi kanunlarla memlekette adam 
yetişemez. Aksine olarak bu zihni
yet. yetişmiş adamm şahsiyetini bo
ğn r mezıvetlerini umumt menfaat 
bakımından sıfıra indirir. 

K anunlanmızda yalnız umumi 1 
gaye ve esasları ifade etmek!' 

ve kanunun ruhunun rntihtelif ihti· 
aıa.ller karşısındaki tatbikini me

(Arkası 8 incide) 
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Fırtınadan 
Bir Gemi 

Battı!. 
Birkaç gün evvel Karadenizde ko

pan fırtına, daha hafif olmak üze
re dün de devam etmiştir. Fırtına bu 
defa da bir geminin batmasına sebep 
olmuştur. Istanbul limanına bağlı ve 
Adalı Mehmedin malı bulunan 33 ton 
luk "ihsanı Hüda" gemisi Bulgarista 
nın Burgaz limanından kömür yükle
yip lstanbula hareket etmiş ve geçen 
Perşembe gecesi saat beşte fırtına
ya yakalanarak Karaburundan dört 
mil açıkta bütün hamulesiyle batmış 
tır. On kişiden ibaret bulunan gemi 
mürettebatı tahlisiyenin yardımiyle 
kurtarılnuşlardır. 

Bugün yeni idareıine kcıVUftın kardeı Hatayın ıahcuını göıteren harta 
Memleketin muhtelif yerlerinden 

(Arkası 8 incide) 

·Hatayda Yeni Rejim Başlıyor 

De Martel Bugün Antakyada 
Yeni Reiimi ilan Edecek 

Antakya ve lskende~unda 
dünden itibaren baş~adı, 

sev,nç tezahüratı daha 
şeh~rler ışık içindedir 

AnWcya, 28 (Tan muhabiri bildi· 
rivarl .:_ Yeni rejimine kavuşma)( 
~ ,.ı.au .&.&•ı.11..t~ ~...,. uuguw: ....... 
itibaren bayram başlamıştır. BUtUn 
Antakya ışıklar içindedir. Halk se
vinç içindedir. Iskenderunda da bay
ram tezahüratı yapılıyor. Fransanın 
Suriye fevka..ade komiseri Kont de. 
Martel yann sabah buraya gelerek 
yeni rejimi ilan edecektir. Kont de 
Martel yarınki tezahüratı belediyede 
halka hitaben söyliyeceği bir nutuk. 
la açacaktır. 

Fevkalade komiser saat 11 de ts
kenderuna geçecek ve yeni rejimi o
rada da ilan edecektir. Antakyadaki 
nutuktan sonra şehirde bir askeri ge 
çit resmi yapılacaktır. 
Yarın bütün Antakya halkı beledi

ye binası önünde toplanarak tezahU
rata. iştirak ede1:ektir. Büyük cadde-

(ArkaSı 8 incide) Cenevre anlafmtııının imzaa günü Hatcıyda ıevinç tezahüratı 

Dünkü Futbol Maçları 

Enosis Yunan Takımı 
Fenerbahçeyi 3-2 yendi 

Beşiktaş, Eyübü 11 Sayı ile Yenerek 

Senenin ilk Gol Rekorunu Tesis Etti 

Enoıiı maçında Niyazinin neticuiz kalan bir hücuma 

rspor faaliyetlerine ait bütün tafsilat spor ıayf amızdadır.] 

. Hatay 
Sayfası 

Kardef Hatayın, yeni re
jime kavu,maaı münasebe
tile bir Hatay .aylcuı tertip 
ettik. Bu •aylada Hataylı 
genç kızlarla bir röportaj 
ve Hatayda içtimai hayata 
ait yazılar bulaccıkıınız. 

Ayrıca be,inci •aylamız-
da da Hatayın tarihine ve 
coğralyaıına ait iki uzun 
yazı veriyoruz. 

~-........ ., 
Nahas Paşaya Suikast 

Kahire, 28 (A.A.) - Reuter mu -
ha biri bildiriyor: Akşam saat 20,30 
da Başvekil Nahas Paşaya suisat ya
pılmıştır. Suikast faili olnn bir Mı
sırlı tevkif olunmuştur. Nahas Pa -
şaya bir şey olmamıştır. 

Millet Meclisinde 
Ankara, 28 (TAN) - Millet Mec

lisi yarın (bugün) toplanarak Ana 
yasada tadilat için B. Cela: Bayar ve 
arkadaşları tarafından yapılan kanun 
tekliflerini müzakere edecektir. 

Berlinden Sonra Londra 

lngiliz-Fransız Nazır
ları Bugün Konuşuyor 

Londra, Bu Görüşmelerin Hiçbir Devlet Aley

hinde Netice Vermiyeceğini Temin Ediyor 
Londra. -'b \ .ı AN ) - _lj'ranSa .ı:sa.ş 

vekili B. Şotan ve Hariciye Nazm B. 
Delbos buraya geldiler, çok samimi 
karşılandılar. Fransız ve lngiliz na
zırları arasındaki siyasi görüşmelere 
yarın başlanacaktrr. 

lngiliz devlet adamları arasında 

1 mühim bir mevki sahibi olan resmi 
bir zat Reuter ajansına şöyle demiş
tir: 
"- Yarın yapılacak olan lngiliz -

Fransız görüşmeleri Ingiliz siyaseti
n1n ana hatlarında bir deli.§ikliğe yol 
açmıyacakbr. lngiltere, rt-ansız si
yasetinin değişmesini istiyecek değil 
dir. Fransa - R'USya anlaşmasının 
bozulmasını da istiyecek değiliz. 
Yarınki görüşmelerde tetkik olu

nacak mesele, Berlin - Roma mihve 
ri ile Fransız - lngiliz Antantı ara-

sınaa oır ya.ıuaş.uıa yuıunaa v11 LG"! 

rakki elde cdllebilip edilemiyeceğinl 
öğrenmektir. Fakat şurasını da teba 
rilz ettirmek icap eder ki, bu yakla§ 
maya, herhangi bir beşinci devlet ve 
yahut diğer bir bitaraf aleyhine te
şebbüs edilmesi mevzuu bahis değil
dir. Böyle bir proje, hiçbir kimse ta
rafından hazırlanıp teklif olunmamıı 
ve lngiltere hükfımeti de bunu bir da 
kika bile aklına getirmemiştir. Al
man hükumeti, ne A vusturyada bir 
plebisit talebi ileri sürmüş, ne de Çe 
koslovak rejiminin tadil olunmasını 
istemistir. Müstemleke meselesi, 
Fransız ve lngiliz nazırlarının toplan 
tılarmda müzakere edilecek mesele
ler arasında bulunmaktadır. lngilte
re hükUmeti, bir milstemleke mesele 

(Arkası 8 incide) 

Uzak Şarktan Yeni Bir Haber: 

Japonya lngiltereye 
fena halde kızmış 

Sebep, lngiliz gemilerinin, silah 
taşıyan_ Çin kayıklarını himayesi imiş 

Tokyo, 28 (A.A.) - Japon gaze
teleri, Ingiliz vapurlarının, yanlarıh
da bu'unmakta olan Çin mavna
larınm Çin kıtaatma mühimmat ve 
zahire nakletmekte olduklarını .söy
lemektedirler. Asabi Shimbun gaze
tesi, Japon askeri makamatının ln
giliz gemilerinin muayyen bir müh
let zarfında geri çekilmelerini diplo
masi l'oluyla talep etmiş olduğunu, 
bu mühletin geçmesi halinde bombar 
dnnarun başlıyacağını yµınaktadır. 

Şanghay, 28 {A.A.) - Chinkiang
ta bulunan altı deniz vapurunun ge
ri almması için Japonlar tarafından 
lngiliz makamları nezdinde şiddetli 
teşebbüslerde bulunulmuştur. 

Japon keşif tayyarelerinin rapor. 
larrnn nazaran, bu vapurlar mevcu
diyetıerile binlerce Çin kayığını mu 
hafaza etmek istiyorlarmış gihi bun-

Ç in Hariciye Nazın B. Kung (Arkası 8 incide) 

• 
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Yazan: 

~i Haydar Mithat 
[Tercüme ve iktıl>u 

bakla mabfudar.] 

Ya§ Meyva 
ve Sebze 
ihracatı 

Belediye Harekete Geçiyor 

Hava hücumu iç.in 
16 türlü tedbir 

Üç Manda 
Ortalığa 

Dehset Saldı 
1 

Suriyede Entrikalar ve 
Terakki Hamleleri 

. Udm Kurammıan Londra ve 
llamburga gönderdiği 80D pal"• 

ti Yat üzüm ve kavun mahsoDerl 
btltb nefasetlerini muhafaza et
mek prt.lyle mahallerlne ftol'Dlll 
ve hemen q.tdmııtır. 

Mahsulleri huusi tertibath E-
rqa vapanı götttmriiş ve vapur 
Lonclradald 'l'ttrk kolonisi tara
fındaa karşdamnrşbl'. Büyük EJ. 
çlmJz Fethi Okyar, giden ttzüm. 
lerden bir miktanm: Majeste Jn. 
slk Kralına takdim etmJt ve 
lizömlerimlz takdirle kartJ)an· 
llllŞhr. 

Evvelki gUn Kınkkaleden Haydar 
paşa.ya getirilen ve Uıkildara nakle
dilen 3 manda 1<>kaklarm kalabal .. 
ğıııdan ve otomobil g11rUltülerinden 
ürkerek ortalığı biribirine katmış ve 
iki kadının yaralanmasma sebep ol· 
muştur. Hadise şudur: 
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M ithat Pqa Hanyada sakin 
bir hayat geçiriyordu. Mem 

leket işleri hakkında tamam.ile yer 
iae düştüğü için kendi hesabına bu 
hayatın devamından bqka bir dil
filncesi yoktu. 

Fakat Abdülhamidin içi rahat 
değildi. Zihni hep Mithat Paşa Jle 
meşgul oluyordu. Bir aralık BaşkA. 
tibinden gelen bir telgrafta babam 
dan teminat almak üzere Giride hu 
8U8f bir memur gönderileceği bildi
riliyordu. Babam bu teminattan 
maksat ne olduğuna akıl erdireme 
dl Hakikati anlamak için memu
run gelmesini bekledi. Bu sırada 
tekrar sadarete getirileceğine dair 
latanbulcıa şayialar çıkmifb. Giri· 
de tebrik mektuplan yaldı- Bu 
mektuplardan biri de Mahmut Ce
Wettin Paşanın imzasını taşıyordu. 

Abdülhamit, ya Ingilizlerin tesi
rile veya Mithat Paşayı gözü önün 
de bulundurmak arzusile kendisini 
sadarete getirmeyi bir aralık hatır 
dan geÇİrmjf; fakat sonra buna ka 
rar veremiyerek sonradan Suriye 
valiliğine tayin etmiftjr. 

B abam hig bir memuriyet ka· 
bul etmemiye karar ~il 

ti Vücutç_:e ve kafaca çok yorgun
luk duyuyordu. Dk diifilncesi, tek
lifi re~erek Giritte kalmak ol
muştur. Fakat o sırada sadarette 
bulunan Saffet Paşadan husu.af bir 
mektup geldi. Saffet Paşa, bu me
muriyetin Abdülhamidin şahai ar
susile olduğunu, reddedilmemesi 
muvafık o acağım ve zaten hususi 
bir vapurun kendisini GiritteJ) Su 
rıye~ nakletmek için yola çıktığını 
)'&Zıyordu. Kurtuıq yolitu Utan
buldltiı ~'ftvilt vapuruna 
blltttn &ile ne birlikte bindik. Beru
ta gittik. 

Beruta vardıktan sonra, ı.>ir iki 
•Y sonra Ingiltere sefirınin kitibin· 
4en bir mektup geldi. Mektupta 
Mlthat Paşanın Suriyede başladığı 
112alıat faaliyetlerinden takdirle 
'*1ısediıdıkten sonra şu sözler 80y
leıiıyordu: 

.. lngiltere sefiri, lsmail Kemal Be 
te a aka göstereceğini çok zaman 
evvel bana vadetmiştir. Sa.it Pa,a 
el& bu allkaya ı,tırak iddiasında· 
atta. Fakat kimse bu meeele)'i padi
faha açmıya cesaret edemiyor. Siz 
&m ricam ıudur: Sefire bir mek· 
tup yazın ve ölll kanunu esaatnin 
avallt ve masum kurbanlarmm 
menfalardan kurtulması için nttfu
aunu kullanmasını isteyin .•• 

• ngiltere sefirinin kAt'binin 
1 mektubunda bahsettiği Js. 

mail Kemal Bey, ıslahat hareketle
rinde babanım arkasından 'ly&JJma 
mıetı. Babam lstanbuldan Avrupa 
)'& tebit edildiği dakikada Abdülba 
mit terecldtltler geçirmiş ve Istan· 
bu halkuım bir harekette bulunma 
eından lrorkmqtu. o sırada yegi
ne nümayişe cesaret eden 
adam, lsmail Kemal Be,ı.e olrkaç 
genç arkadaşı idi. Babıi.ll caddesin
de bu nümayiş ytkilnden vatalar 
olmuş, bir, iki kiıi yaraJanmıttı. 

lamail Kemal Beyle arkad•ıları ya 
kalanmış, nefyedilmişlerdi. Sef"ınn 
ütibinin mektubunda himaye.. uı. 
zumundan bahsedifen adamlar, it· 
ıe bu menfilerdir. 

Abdülhamit çalışmak fıraata ver 
1eydi Suriyede yapılacak çok İf var 
dı. Fakat Abdil hamidin vehmi ve 
:41tlpnanhğı her faydalı harekete en 
pi oluyordu. 

Bununla beraber her gittiği 
yerde ümran ve terakki ha 

teketlerile uiraşmak Mithat Pi.fa 
1çin bir itiyat ve dert halini almıt
tı. Suriyede de elden geleni yap
mak için uğraştı. 
Herşeyden evvel mektep itlerinin 

tbıerinde durdu. Suriyenin Hıriati· 
pn ahalisi, türUl tUrUl ecnebi mek 
~deri"lnden lstifade ederek tahsil 

görüyor ve hariçle ticareti eline &• 

lıyordu. Mikdarca ytbde aekseııi bu 
la.n müslilman ahali için eski unl 
birkaç medreseden, rüftiyeden ve 
sıbyan mektebinden ba§ka mektep 
yoktu. 

Halk gayrete getirilerek her ta
rafta yeni usul mektepler açıldı ve 
bunlarda ecııebi lisanı tedrisine de 
başlandı. Kızlari yeni usul okutmak 
için dışandan muallimeler getirtil· 
dl. Yetimler için iki ~ mevcutlu 
bir ıslahhane açıldı. 

Bir tarafta.ıı da yollara ehemmi
yet verildi. Ha k arasında tetkil 8• 

dilen bir şirket vasrtasile Trablus 
ıam ile sahil arasında dört kilo
metrelik bir tramvay yapıldı. Malı· 
puslara mezar olan ve içinden sağ
lam adam çıkmıyan Aka zmdanı 
yıktınldı ve yeni usul hapishaneler 
yapıldı. 

M ithat Paşa kendi sahasrnch 
bu gibi ümran işlerile uğra

şırken, Istanbulda entrika kazanı 
her gün bir parça faala kaynıyor
du. Mısır Hidivliğfııden dtlten ıs. 
mail Paşanın ailesile beraber :tstan 
bulda oturmak için yaptığı bir mtl 
racaat, entrikalarm birden bire ka 
barmaama ve.ne olmuftu. Bu ml
racaat 4.bd111hamidin velımhıe do
kunmuştu. Kendisi buna taraftar 
değildi. Fakat iş ol811D diye bir de 
fa da ıadaret mazullerinder.ı rey 
sordu. Bu arada reyi ırorulan Mit· 
hat Paşa, Ismail Paşanm Istanbul
da oturmasmda mahzur görmediği 
ni yazınca A bdOlhamit hem kızdi, 
hem de kendisinde yeni şüpheler u
-yandr. 

lngiliz eetırf, Sir Herıry ~ırr 
15un)we MlUttA.t. r...,..,,. .. ill,,...., ... .e pı 
mesi, parlak bir ıurette kal'ldall'· 
masr ve davetler, nutuklar tertip 
edi meei Abdülbamidi aynca veh
me düşürdü. 

• 

Bu aralık latanbulda Abdül
ha.midin maksatlarına uy

gun tebeddüller oluyordu. Kanunu 
esasiye ait hareketlere karışan dev 
Jet &damlan birer tarafa nefyedili· 
yordu. )lebuaan Meclisi kati suret
te dağıtılın$. Kanunu e8ul fiilen 
lljvedilıiıifti. Abdtll&ziz zamanında 
Rua ıiyuetinin Ucretli adamı lda
tile çaJJIN' ve ttlrltl ttlrltl fenalık· 
lan görtllen Mahmut Nedim Pata 
Dahili..- Nezaretine getirilıniftl. 

"" 'buld Abdülhamidin Ahmet Mit 
hat Efendiye yazdırdığı U11U lnkı-
li.p adlı kitapta bile bu Mehmut Se 

dim Paşanın fenalıkları ıızun uza. 
dıya anlatılmıştı. 

K"nunu esasi hareketinin birer 
köşeye kaçırdığı diğer mtırteciler 
ve husul uentaat sahipleri de bi
rer birer stanbula afınlıp if ba
şına getiri'm~i. irtica makinesi en 
koyu bir teklinde kurulmuştu. 

(Arkası V&r) 

Müıterek Tedbirler 
Türk ve Yunar/ kara hudutlarile 

denir.de IOD zamanlarda artan kaçak 
çıııta mani otmak tızere mtlfterek 

UzUm Kıununa yaş meyva ih· 
ıacatma devam ecleoektlr. Yaş 
JQeyva lhracatlyle uğraşmak ll
zere kurulan ı:'arls mtteueseal r 

1 
bet sene sonra bütün mahsulle- l 
rimlzln Y8f olarak ihraç edllebl· t 

1 

leceğhıi temin etmektedir. 1 

Nişan Andonyan 
Pasaportsuz 

Harice Kaçmış ! 

Hava tehlilıui ifinde üeıine mühim vazife alan itfaiyemiz 
bir yangın .öntliirme İfİnde 

Celep Ahmet Ht..yriye ait 9 manda 
Kırıkkaleden getirildikten sonra Ua
küdardan mavnaya bindirilirken a • 
ra.larmdan üç tanesi ürkerek Uskü· 
dar çarşısında btltiln hızlarile kot • 
mağa başlamışlardır. Mandalar IJ:ı 
sırada caddede giden Sıdıka ve Cev
riye adında iki kadına çarparak on • 
lan yere düşürmek suretile yarala
mışlar ve bir çok koştuktan sonra 
selameti denize rıtılmakta bulmuşlar 
dır. Mandalar akıntının tesirile yüze 
yüze Sirkeci vapur iskelesine kadar 
germişler ve burada sanki evvelden 
biliyorlarmıe gibi iskeleyi bulank 
tırmanıp d.tf&rl çıkmışlardır. lrlaııda

Muhtemel bir hava tehlikesine kar etme tefkilAtı, 9-Her sokakta bulu larm sahibi de sandala atlayıp onlan 
il ~hri, eehirdeki liizumlu tnüesse- nacak su tesisatı ile mahalle ve bina- denizde takip etmiş ve karaya ÇI • 

selen ve halkı korumak için alınacak !arda ihtiyat su depolan yaptırılma- kmca polislerin yardım.ile onlan ya
konuna tedbirleri hakkında ham • aı, 10 - Umumt llğmaklar inşası, kalamağa çaIIŞtlmıpa da buna mu .. 
1ıklar yapılmaktadır. Bu hUSWlta ha- 11 - Milaait olan binalarda hususi vaffak olamamretır. 
zırlanan projeye göre, orduya ve hal- sığınaklar yaptınlmas, 12 - Sivil .Mandalardan biri toplanan ha1kal 
ka Y&rayan feylerle, halkın korunma koruma teşkilatı lhduı, 13 - Ağaç üzerine l&ldıruıca polisler tarafm • 

lıfetrftk emllk kaçakçılıjı yapmak mnda hayati ehemmiyeti ha.Is olarak lama, 14 - Bazı mmtakalarda sey· dan üç kurlunla öldürlllmütttır. Di. 
tan ve firuilere ait mtlikleri on bef y&Pllma.iı 111zumlu görWen 'aie i 6 k1 ürm sulünUn w ı · s BeJıedir idare edip bunlardan topladı kısma aynımı.m.... ... r re ef e u tatbiki, 15 - ger. en amatyaya kadar kaçmgl&e 
w -L-- 1 ""..... Her sınıf halkı buna alt her nevi teh ve sokaktaıi geçenleri tellp. verdik• 
gı paralan harice kaçırmaxuw suç U 1 ola'rak adliyeye verildiği evvelce ya- dinl - Hava fflolarmı gözetleme ve likedeıı korunma ve mUdataa etme te IUIOIU'a bir bodruma iltica etmif • 
zılmq olan Nişan Andonyıµım bu 11• eme tertib&t:J, 2 - Dtipam lü • hakkında iyice tenvir etınek, 16 _ lerdir. Mandalar bura.da bılavrak ys 
ralarda ortalıkta görtllmediği anla- llUDltu da.ire ve tefldlltlarl& halka itfaiyeyi bu balmndaaı kuvvetlendir- kal&nıp, tw,unla öldtlrillen diğer ar
şılmaktadır. Yapılan tahkıikatta, Ni- haber verme tesisatı, 3 - lmdat ıe- mek, itfaiyecileri yetiştirmek ve bu- kada§larile beraber mezbahaya sev• 
şanın, milyonlarca suilstmiauerde bu :,':':• 4 - Btr elden derhal ııJikları na ait malzemeyi temin etmek. kedilmiştir. Dikkatsizlik ve tedbirsis 
lunduğu ve firarilere ait emlAk uze- l1rme tertibatı, 5 - G1zleme iş- Bu 16 tedbirin tamamile tatbike- tikle mandaların. kaçmasına sebep o
rlnde birçok satışlar yaptığı neticesi· = 6 -: Sıhhi yardım teşkilatı, 7- dilmesi için viliyetle belediye birlik- lan ~ban Salihle arkadap SWeym&11 
ne vanlmt,ıtr. t.emizleme eldpleri kurulm&BI, te çalq&Caklan gibi hUlriUnetten de hakkında tahkikata ı..ıanmqtır. 

Suçlunun yurhanesinde yapılan a- 8 - Enkaz kaldırma ve gedik tamir maddi yardım g6receklerdir. 

•1'1.Ştlrmalar neticesinde on beş sene
dir bu iş1ere tahsis ettiği defterler 
meydana çıkanlmıı ve bu adamm 
firari mallarmdan btr hayll para ita 
zandığı tesbit olunmuştıur. 

Alikadarlarm zannına göre, Ni
,an pasaportsnz olarak memleket dı· 

a kaçllllf but1i12m...,_cı.,. ~ 
M 9<a'h.t am1Ailrini ta,ınıı,.....,. BA'ttp...ptı-" 
nl•l'lnl tabak~- a.ım•ti 
ce~ 

Esnaf Cemiyeti 
Yerine Esnaf 

Birlikleri Kurulacak 
Uç sene evvel Millet Meclisinden 

çıkan ve krediye muhtaç olan eenafa 
kredi temin ed~k olası halk banka· 
ıannın kurulmllJbDa dair o an kanu· 
nun ıneriyete ginneeı bir gün meee
lesi halini almıt 'buluamütadır. 

Difer ıara.ftan klçBk eanatlar ka
nununun da ikbeat enctlmeninde tet· 
kiki.De b81lanmlftlr · Her iki kanunun 
biribirini tamamlıyaıı hükümleri e&
naf için çok hayırh neticeler temin 
edecek mahiyettedir, 

Kanunun en m1llıbn nolrtalı, bll • 
ti1D esnaf cemiyetlerinin 11.ivedilme 
lidir. Buna mukabil, bugbkll esnaf 
teeekkfillerl arasında bulunan kUçtlk 
sanatlar gube'eri te,killtlandırıla -
cak ve h4'r ldlçtlk sanat ıubesinin 
birliği olacaktır. Bu birlikler dev • 
letin mtırakabesi altmda. calıtaeak • 
ıar, kendilerine yardım edilecek ve 
bllhall& miktan gittikçe azalmakta 
olan mütehassıs. i§çi Yetietlrtlmesine 
gayret edilecektir. Bu birlikler aaye
slnde Jdl~k sanat ıubeı.rtnın kuv
vetıenmeel temin edtlmif olacaktır. 

Diğer taraftan kurulacak balk ban 
kaları, kilçtlk n.ııatlar kanununun 
vaadettiği kredileri temin edecektir. 

Arabacılar için yeni hükümler 

latanbal -1ıalılt111nda bir )'ii arabaı ve araNcıaı 

Uydurma Komlıyoncular 
Teıhlr Edllec•l•r , 

le ve hesaplarında usulsf lzlttkler 
görülen gtlmrWt komiayonculan hak 
kında bugUnlerde bir karar •e
cektlr. 
Komlayon"1!~ ~trmı tqqnş 

dıkliLrr halde kqmisyoncttluk yaptıll-
.___. .... _. .. _, __ A- -• ..__..,.._ ... ._ 

p~~~P. veril~• 
lerdir. Bunlar, ayrıca gazetelerle tet 
bir edileceklerdir. 

Mülkiyenin Yıldönümü 
Istanbulda bulunan Millldyeliler, 

mekteplerinin yeni yıld6ntlmllnt1 6ntl 
mtlzdekl a.ym dördiln<le bUyttk mera 
1im ve teza,hUratıa kutlulıyacaklar-
dır. • 

Mtilkiyenln btıtlln eski ve yeni me 
zunı~ o gi1n bir ~ toplan&ra.Jr 
Abideye çelenk koyacaklardır. O ge
ce de İzmir vapurunda mtllklyellle~ 
le aileleri için bUyllk bir balo verf1e. 
cekttr. 

Otobüs Mattan 

Gittikçe Çoğahyor 
Belediye arab&ıerla arabacılar hak binek -arabalarında oldup gEbi yaptı Şehrimizde muhtelif h&tlarda ye. 

kında yeni hUkilmleri ihtiva eden nlacak olan arabacı yerinde otura - Diden. otobf1a ifletmek için müracaat 
bir talimatnanıe yapJDJftır. Bu tali- caklar, kamçı salıamıyacaklardır. la.r yapılmakta.dır. BU arada Şilli -
matnameye göre, arabacıların, araba Sakat, zayıf, yaralı, topal hayvan Fatih hattı yalanda ftlemiye bqhya 
kuJlanmasIDI iyi bilmeleri, nıhl ve tar koŞulmıyacak ve bir ara;baya ko- caktır. Bllhuaa bu hattın açdmum• 
bedeni vaziyetlerin~ buna müsait ol şutan çift beygirler boy ve kuvvetçe dan sonra tramvay ıtirkettnin mllhinl 
muı, afyon ve içki kullanmamaları, behemehal biribirile eş olacaklar ve miktarda yolcu ...-aybedeceji muhak-
18 yafl&l'Dll doldurm119 olmalan tart hayvanlara ipten, eski ,eylerden ko- kaktır. Cl1nktt lfrketin Şişli - l'atili 
tır. Taltmatname tatbik mevkiine ko fUDl takılamıyacaktır. hattı yoktur. Şirketin son yaptığı 
nulduktan sonra beledi~e bütün &· Diğer taraftan arabaların taşı~ kontrollerden muhtelif hatların açıl• 
rabacdarı mütehassıs bır heyet .ma· caklan yttkler de tesbit edilmiştir. maamdan llOD1'a, tramvaylardan gtlD 
rif etlle imtihan ettirecek, bu gibi Buna .. tek beygirli arabalar en de bet bbi yolcunun ekailditl tespit 
prtları haiz olanlara bir ay içinde gore, . li1 r 800 kil .k edilnrlltir. Fatih - Şltli hattı da &-
birer ehliyetname verecektir. çok 400• çift bey~ e. 0

. yü. çlldıktan sonra bu '81&1mantıı rUnde 
Ehliyetnamesi olmıyanlar arabacı- taşıya.bileceklerdır. Müsaade edılmış ytrmi bini bulacağı tabmin ediliyor. 

lık yapaımyaCaklaı'dı. olan mmt~ ökUz ara.balan bl- Beşiktq - Alma.ray arumda da 

tedbirler aımmuı kararlqtJrılmıf ve Karadenlıll Üniversite 
bu hiıausta Ankara.da bir mukavele ri D.. T 

Bundan bafka, arabacılar ayakta ner, manda ara.balan bin beter yUz otobüs ifletmek için müracaat yapıı. 
durmıyacak. arabalannm önlerine kıllodaıı tuta ytık a1miyacaklardır. mıetır. 

iml&JaumıJtt. Genil• un oplandllar 
.._. Universitede okuyan Karadentzll 
.uu memleket araamda kaçakçdı • bel dün Yi'l-ı- •• il Halk · 

w 'i takibi hı ta.le er .wuuu.on ewıde 11!! .... ~ı. ~.-.. iç glritf.eeek bir tanışma toplantısı yapmıtJardır. 
m..,. ......... C--.-..um eaaaıarmı ta· ı...:-rk b k M h · 
pit eden bu mukavele tud:llmamelerf Evveli. uAA. ı aş anı a mut, bır-

lntlllz Hazine 
Müıteıan Gitti 

Attnada teati edllmittlr :Mukavele a liğin niz&Dlll&mesind? yapılan bazı 
Blrfnclklnun 937 tarfhbıcten ltiba değişmeleri izah etmiı ve ondan son- Bir haftadanberl memleketimizde 
merlyete girecektir ren ra birliğin fahri başkam Hukuk Fa- muhtelif iktsaadt w mail temaeıanla 

• ku\uisi Dekanı Profeaör Ali Fuat bulunu Ingiltere hubıe neuretl 
~ hl•rl• Muffaiı Batiil .az alarak birliğin gayem et- muatet&n 8. D. Walhey ne ihracat 

Alt Katta Olacak rafında. bir görüşme yapmıftır. kredlleri .. tube91m11mtllill1'. B. Nlk 
AhN nlerla bt ve orta ırauaım- Prof.Srüıı mtıaahabeainden IOD1'& 80ll db ütamkl Semplon e~e 

da mut.tat 'baulmqe )UÜ'ecUlmifo birçok gençler memleket; hiklyelert memlelietimisd• aynlmıfla.rdır. 
!4'· Bu Pbt --- mutfaklar mut- ve taklitleri yaplllJllar, Qınençe çala )(l.la(ırler, dUn de ticaret ataşesi 
la.b evin en alt katında olaeat ve ber rak K~ havalan oyn&mlflar- koloııel Wooda'un refakatinde olmak 
~ beton olarak 1Çl)aea)Jtır. Ba· dır. Bundan 80D!'& gelenlere çay ve.. ilzere mtız.eleri gezmişler ve akşıun 
nun 1~ bina l&hfplerin& mtllılet "e- tıa1re wrilmil ve gtt..ı saatler geof. tıatll, eefaret mUmeullleri tarafın • 
rilecekttr. rilmistir. .dan uiıll-ta.nınıtlardır. 

YURTTA HAVA VAZIYEn 
Ege denisi Ut Ywwı1ataı \\zerlnde 

tutma devam etmektedir. Dh, mem 
leketimlzde hava kapalı ~· 
Orta. tfma11 ve garbi ~luda. yflt 
Yflt yaptı geçmiftir. 

~· Ba'fa 
Dön tstanbulda. rl\zgir •imali f&r-

ktden saniyede 6 ile 7 metre hızla 
eamiştir. Hava kapah ve Yalıtlı geç 
mlitir. 24 saat zarfında metre murab 

11 bıd I.>' Gllil: 30 Kaamı: 22 
R•m•an: 25 JJdnc:kep"m: 16 
Arabi: ısss Rmnl: 1156 
Qtınq: 7,04 - Oil•: 12,02 

lkindi: 14,B - Akşam: 16,4 
YaQI: 18,20 - llmlk: 5,18 

Qaı:Da ~ yağmurun miktarı 49 mi 
ıimet.reclir. Barometre 757,5 mllimet 
re. hararet eJJ çok 7,9 ve en az 5,• 
santigrat olarak kaydedilmittlr 
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Franco'cular Nihai Zafer ]cin , 

Umumi 1 aarruza Geçmek Uzere 
Hitler • Halifax 
Görüşmeleri 

ihtilaflar. Doğurmuş 
-0--

3 

fi.EK 
1 

Kadın ve Meda 
Pariste ~ıkan Joumal des Debata 

gazetesincle kadın şapkaları hakkın
da bir yazı okudum. Pek hoşuma 

gitii. Bazı par!;alanııı size de nakle
deyim, siz de hoslanm ! 

Yazının ün,·anı "§al>kalann hücu
mu,, dur. Makale şöyle ba.5lıyor: 
"Kadınlar çok hof: fakat -itiraf 

edelim- cok ac.-ı)ip mahlfıklardır. 
Jstiklfılleri için bu kadar mücadele 
ettiler; ~ılıp s~ddılar; \'e Allah bi
lir ne müşkülatla, ecdadımızdan kal· 
ma kayıtlardan kurtuldular. Mesai 
ve istidatlariyle bütün yerleri kazan· 
dılar. Ecz.acı, doktor, memur oldular. 

1 
Kabinelere girdiler. Göklere !;..ıkıyor 
\"e bulutlara karı ıyorlar, para§ütle 
bo~luklara atlıyor, dünya rekorları 

Asi Tayyareler 
Madrit Şehrini 
Yine Bombaladllar 

Londra, 28 (TAN) - ispanyadan gelen son haberlerden an
laşıldığına göre, General Franco'nun krtaları, birkaç güne kadar 
cümhuriyet kuvvetlerine kartı aon kati bir darbe vurmak ve nihai 
zafere kavutmak makaadile umumi bir taarruza geçeceklerdir. 
Madrit etrafındaki asi kıtaları arasında taarruz hazırlıkları sezi
liyor. Son yirmi dört saat içinde asi tayyareler tarafından Madri
din birçok yerlerine bombalar atılmıttır. Ölü ve yaralı adedi belli 

lngiliz Hariciye Naxı r, 
Bir Arahk istifa Etmiı! 

• kırıyorlar. Giizellik kraJiçesi oluyor, 
_ i tiyatroda, sinemada ~ parlak me~·-

4 kileri alıyorlar. F.Aebıyatt.a temayuz 
LJndra, 28 (A.A.) - Reynolds 

News gazetesinin yazdığına. göre on 
sekiz aydanberi Ledi Astor'un mali 
kanesi olan Cliveden, lngiliz - Alman 
dostluğu lehinde kuvvetli bir hareke 
tin merkezidir. Lord ve Ledi Astor 

Mr. Roosevelt 

Amerikada 
Bütçe ve 
Yeni Sistem 

değildir. - ı Saat 12,30 da asilerin tayyareleri, 

B M • ı birkaç dakika şehri bombardıman e S 1 yon etmişlerdir. Asilerin tayyareleri, dün 

1 

Times gazetesinin başmuharriri 
Davson, Halifax ve Londondery, ey 
lül ve ilkteşrin aylarında Goering'in 
yardımUe Halifax'ın seyahatinin pro 

Vaşington, 28 (A.A.) - Ayan 
meclisi demokrat partisinin şefi 
Barkby'e gönderdiği bir mektupta, 

ı öğ'eden sonra Ocana kasabasını bom 
jesini hazırlamışlardır. • 

Manchester Guardian gazetesinin 
bildirdiği plana uygun bir plan hazır 
lanmıştır. Bu plana göre Almanyanın 
müstemleke taleplerinin tehirine mu 
kabil Reich orta A vrupada serbest 
bırakılacaktır. Fakat hariciye nazırı 
Eden bu projeye şiddetle itiraz etmiş 
hatta Chamberlain projeyi tasvip et 
tiği zaman da istifa etmiştir. Bunun 
la beraber Eden muvakkaten vazife 
sinde kalmıya razı oıınuştur. 

Reisicümhur Roosevelt, 1938 biitçe
sinde muvazene temin etmek üzere 
yeni ziraat kontrolü kanunundan do 
ğacak masrafların 500 milyonu te -
cavüz etmemesini talep etmiştir. 

Y h d • bardıman ederek on sekiz kişinin ölü a u 1 müne ve birçok kişinin yaralanması-
na sebep olmuşlardır. 

T h l•k d 1 Dün Chinechon kasabasının bom - Bu genç kadıın Avustralyskdır. e 1 e e . b __ ard .. ~m .. an_ı n_e_ticesinde on beş kişinin 
- Mariiyse Ohllberln adını ta~ıyor. Ge-

oldugu bıldırılmektedir. 

Yeni buhranla mücadele etmek ü-
zere hükumetle hususi endüstrinin 
teşriki mesaisine istinat eden Roose· 
velt'in yeni iktısadf siyaseti hen:iz 
fili neticelerini hissettıirmemekteclir. 

Nevyork, 28 (A.A.) - Nevyork 
Herald Tribilne gazetesinin Vaşing
tondan bildirdiğine göre, fevkalade 
clarak toplanan Amcrican jev i<;h 
congress, dün açılmıştır. 

Kongrede okunan bir beyanname
ye göre, Avrupada mutlakıyetle ida 
re edilen memleketlerde ciddi bir teh 
dit altmda bulunan beş milyon Ya
hudi vardır. 

Kongre, Yahudi aleyhtarlığı ile 
mücadele etmek üzere bir dünya Ya
hudi demokrat cephesi vücude g~ti
rilmesi fikrindedir. Kongre dünya -
daki Yahudilerin müstakbel hayat-

rikaYah~dilennht yUkte;;;~~ıiz~ 
geldiği kanaatindedir. 

--<>-

Alman Gazetelerinden . 
Litvanyaya Hücumlar 

Paris, 28 (A.A.) - Alman gaze
teleri, K.laipeda arazisinde istimlak 
kanunlarının tatbiki münasebetite 
Litvanya aleyhinde yeni hücumlara 
başlamıştır. 

----0-

Filistinde 
Devam Eden 
Müsademeler 

Kudüs, 28 (A.A.) - Tahrikat de
•am etmektedir. Sadjera ve Kerkour 
daki Yahudi kolonileri tecavüze ma 
ruz kalmış ise de, vaka mahalline ge 
len askeri kuvvetler muhacimleri püs 
kürtmüştür. 

Hayfa - Cenin yolunda tüfek a
teşi teati edilmiştir. 

Hayf ada, geçenlerde bir otobüse 
taarruz etmiş olmakla suçlu beş kişi 
tevkif edilmiştir. 
Bağdat, 28 (A.A.) - 'Filistind~ 

Şeyh Sadi'nin asılması dolayısile 

'bugün Bağdatta ve bütün Irakta In
giltere aleyhtarı tezahürler yapılmış 
tır. 

Siirmenede 
iki Yaralama 

Sürmene, (TAN) - Barakar kö
Wnde iki yaralama vakası olmuştur: 
'l'afsilat şudur: 

IsmaiJ Cebi oğullarından Ismail 
"e oğlu Hanın, yine Ismail Cebi o
fuHarmdan Polatın amcası oğlunu 
\rurmuşlar. kurtulmak için de, zaval
lının deli ve saldırmakta olduğunu id 
dia etmişlerdir. 

Avni aileden Polat oğlu Polııtrn krz 
kardeşi, Harun tarafından kaçırı1-
hııştır. Buna kıza?) Polat, Hanıntı ta
banca ile nğ'ırca yaralamış ve bnrn· 
Ya gelip kaymakama testim olmuıı
tur. 

, çen gün yapılan bir yemek nıüsaba-
Gönüllüler meıeleıi 1 kasında ~,lan çorb~ı birinciliğini ~a 

Barcelona, 28 (A.A.) _ Nazırlar zamnı~tır. Garip musaha;k--a ve garıp 
meclisi, ecnebi gönüllülerin geri çe- j bir birincilik! •. 

kilmeleri hakkında anket yapacak o- --------------_.--.--------.-.-.---.~
lan bir komisyonun ispanyaya gönde 1 
rilmesine müteallik olan lngiliz no- Dr. Schacht'm 
tasına verilecek cevabın metnini tas- A I k M kt b d 
vip et~iştir. 1 yrı ı e u un an 

Aıilerin abluka&ı • Birka~ Cümle 
Salamanka, 28 (A.A.) - Salaman 

ka hükumeti bahriye dairesi şefi, 

Barselon makamlanna tiı.bi bütün sa 
bil üzerinde her türlü ticari seyrisc-

{>i;n~~fttfİJ0e'f~şl~~~a!Sffıa~'tı~~~ 

Berlin, 28 (A.A) - Alman 
lktısat Nazırı Doktor Chacht, 
istifasından e\•vel nezaret me

murlarına göndermi;; olduğu 

"- iptidai maddeler ithala
tnnrzı \'e bizzat keındi istihsalii-

hükumeti, Valansiya ve Barselon ö
nündeki bitaraf mmtakalan kaldır -
mıştır. Sahillere yakl~an her gemi- • hmızı inkişaf ettirmek suretiy-
ye hücum ediJecektir. f le yeniden silahlanmamızın b~ ı 

---o-
Çifte Kurşunile 

Ölen Adam 
Gölpazarı, (TAN) - Yukarı Bo

ğaz köyünde kanlı bir ölüm vakasr 
olmuştur. Tafsilat şudur: 

O köyden Salim oğlu Arif, bir 
müddet evvel bir değirmenden çifte 
alıp köyüne getirmiştir. Çiftenin sa
hibi, ayni köyden Halide müracaatle 
çiftesini bulmasını rica etmiştir. Ha
lit, Arifin evine giderek çifteyi is
temiş ve bu yüzden aralarında kav
ga çıkmıştır. Biribirilerile Qekişirler
ken çifte patlamış, çıkan kurfiun kal 
bine isabet ederek Arifi öldürmüştür. 
Halit tevkif edilmiştir. 

~nlmasına me<1ar olmak üzere 
gayret sa.rfettim. Nezaret, uh- İ 
d.emde bulunduğu sıra.da benim 

1
• 

için hakim fikir, Alman noktai 
nazan olmuştur.,, 

................................ 
Kralcdarla 
Hitlerciler 
Çarpıştdar 
Vııyana, 28 (A.A.) - Arşidük Ot

to'nun şerefine tertip edilmiş olan 
bir toplantı esnasında nasyonal sos
yalistlerle krallık taraftarları arasın 
da mühim bir arbede çıkmıştır. 

Zabıta, müdahalede b.ulunmuş ve 
~ırk kadar nümayişçiyi tevkif etmiş 
tır. Yirmi yaralı vardır. 

Sunday Chronicle gazetesine göre, 
Chamberlain, Fransaya paktlar dola 
yısile lngilterenin hüsnüniyeti hak
kında teminat verecektir. 

Bununla beraber Sunday Times ga 
zetesinde çıkan bir makalede ''Fran
sanın §ark anlaşmaları mevcut olma 
saydı garbi A vrupada sulh uzun bir 
zaman temin edilmiş olurdu.,, denil
mekte ve Versailles muahedesinin a
=•::v~ ••tı ı.uwımt .. ı-ind"' tadilat ya -
pılması temenni edilmektedir. 

Roosevelt'in hususi endüstriye kar 
şı ittihaz ettiği uzlaştırıcı tarzı h a
reketten "Nev Deal,, den "yeni ais -
tem,, vazgeçildiği manasının çıkarıl
maması lazım geldiği tekrar edilmek 
tedir. 

Faşizme Karşı 
Sendikalar 

Birliiji Kuruldu 
u ..... ı.o.,o ?R CA.P. l - Tsuı Ajansı 

bildiriyor: 
23 Teşrinisaniden 26 Teşrinisaniye 

Adanada Y oğmurlar kadar Moskovada, ı..eon Jouhaux. 
Scheven ve Stolz'dan mürekkep en-

Adana, 28 (TAN) - Bütün Çu- ternasyonal sendikalar federasyonu 
kurovada beş gündenberi devamlı murahhas heyeti ile Şvernik, Mosko
yağmur yağıyor. ~u yü~den Seyhan 1 tov ve Nikolaeva'dan mürekkep Sov
nehri 1,35 metre yukseldı. Fakat şim yetler Birl iği sendikaları merkezi 
dilik tehlike yoktur. konseyi murahhas heyeti arasında 

-n müzakereler yarılmış ve iki heyet, 

Geredede Elektrik Sovyetler Birliği sendikaları ile enter 
nasyonal sendikalar federasyonu a-

Gerede, (TAN) - Şarbay Ihsan rasmda, bütün dünyada harp ve fa. 
Yalçının gayretile kasabamız elek- şizmle mücadele için sendikalar birli
triğe kavuşmak ilzerodir. 65 beygir- ği tesisi esası üzerinde bir birleşme
lik bir b~_har lo~o~obili ile işliyecek nin esas şartlarını tespit ve kabul 
tesisat m~teahhıde ıhale olunmuştur. etmişlerdir. 
Santral bınası tamamlanmış, direk-
ler dikilmiştir. Lokomobil Haydarpa- , 
şaya, diğer malzeme buraya gelmiş- Suriyede Şeker Bayramı 
tir. .v. . Tesit Edilmiyecek 

Elektrıgın kılovatı halka 15 kuruş Şam. 28 (Tan muhabirinden) -
tan verilecek, yılbaşı gecesi 250 kişi- Filistin hadiseleri ve Suriye feyezan 
Iik bir balo verilerek kazanın nura felaketi sebebile bu sene Suriyede 
kavuşması tesit edilecektir. Şekerbayramı tesit edilmiyecektir. 

Filistin de -'-4skeri Mahkemeler 
F lUstlode, yerlilerin lngiliz si

yasetine karşı kıyamını zor 
la yatıştırmak için alınan en son 
tedbir, sili.h ta.51ya.nlan ve kulJa· 
naııları ağır \:e kati cezalara uğ
ratmak ~in askeri mahkemeler 
teşkili idi. Bu askeri mahkemeler 
faaliyete ge!:miş ve idam hüküm
leri venniye ba.~lamıştır. Diğer ta. 
raftaıı halk gecelerj sokağa çlk
maktan · menedilmiş demiryolla.n 
civarından bir kimsenin geçmeme
si temin olunmuştur. Bu emirle
re muhalefet edenler, derhal 
a.~keri mahkemelere verilerek ,·e 
orada merhamet tanımıyan hü
kümlerle karşıla5a<'aktır. Buna 
rağmen Fillstlnde asayiş teessüs et
memekte ve ikide birde kanlı hadi
seler vuku bulmaktadır. Bu va.
nyetten a.nl~"llan, lngiltereniın 
şimdiki fevkalade tedbirleri kal· 
dırdığı anda rniicadelenin eski şid
detini yeniden JM'yda edeceği n 
şimdiki U!dbirleri tazf'lemek ihti 
ya.cımn ~·eniden haşgöstereceğidir. 

Bu vaziyet karşısırıda lngiltt>re 
Filistini taksim siyasetinden \'aZ

~e~ecf'h mi~ 
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lnglliz gazetelerinin bu yoldaki yetler daha iyi ve daha ameli bir 
e? son ~e~riyatına göre lngiltere- plan bulabilirlerse lngiltere hiikii-
run .~azıyeti şu şekilde hulasa olu- meti bri planr da. tetkik edecektir. 
nabıhr: ' Böyle bir plan takdim edilmez~ 

lngiltere hükumeti filistini tak- taksim siyasetini tatbik etmekten 
sim siyaseti üzerinde çok mü~kül başka çare yoktur. 

bir \'3.Ziyettedir. Çünkü bir taraftan I<'a.kat bu lngilb: siyaseti Yahu-

bütün Araplık dünya~ınm lngiltere dileri ho5nut etmek mukabilinde 

ile dost Yft..5amasında kuvvetli bir a- Suudi Arabistan, Irak Mısır ,.e Su 

mil olan Suudi Aııabistan, Irak, riye gibi Araplık alemlni temsil e-

Mısır ve Suriye taksim projesine doo bütün Arap memleketlerini 

~ıldan açığa muhalefet ediyor. danıtmış ol~ğmı kabul ediyor. 

Diğer taraftan lngiltere, Yahudi- Acaba bu kü!'tkünlük mühim inki-
leri ve bilhassa Amerika Yahudi- şaflar doğurmak istidadında değil 
ferini hot1nut etmek istiyor. Çüın- midir? 
kil ancak Amerika Yahudilerini 

memnun etmekle bu sırada çok ArnaıJutlukta: 
muhtaç olduğu Amerika dostluğu
nu kazanahilecektlr. lngilU-re, me
seleyi. her halnmdan tetkik etmiş 
\'e nihayet tnk5ıim t'sasına karar 
vermiştir. Şsyet Filistin Araplan
m \"e l':ıhudilnini temsil r.den he-

B alkan memleketlerinin en 
genci olan Arna\•uthık, l<i

tfklalinin :?!'i inci yıldfüıümiinii kut 
lamaktadır. Arn:ı,·ııtlar istiklal \'C 

hilriyetlerif!P !:Ok bağ'lı asil hir mil 

let olduklarından istiklal l,ldö
nümlerini seve seve tesit etmeleri
ni çok i~i ka11>ılamak gerektir. 
Nitekbn öyle olmuş ve Arnavutluk 
ic;;tiklalinin l,ldönümü her yerde 
sempati uyandırmıştır. 

Yalnız Lolldracla ~ıkan Gn>at 
Britain And the EAST gazetesi 
hi.diseyi mevzun bahsederken Ar

na\'utluğun ltalyan nüfuzuna faz
la. tabi olmasma işaret ediyor n 

Arnavutluğun f aldrlik \'e gerilik 

~iiziinden blllla razı olduğunu aın
latarak "Amavuthık kendi mukad 

deratmı, ancalt kendi kendine ha

zırlıyabilir. Onun geçen )inni beş 

yıllık hayatı, hakiki ve ka),tsız 

istiJdale doğru gittiğine dair kü
çük bir iz bile vermiyor. Hatta Ar

navutluk . bugünkü \'a:ı.iyetlni, son 
su.z uyanıklrk mukabilinde muha
fa7.a edehilmektcdir.,, diyor. 

Arna\'utluk hakkında bedbinlik 
ifaA:1e eden hu mütaleaların tahak
kuk etmesine. Ar.nn\•utıut:'1m dai
mi uynmklığ"n, ileri lınmlcler ilii\'e 
etmesi ınfıni olacaktır. 

ediyorlar, büyük şirketlerin başına 

geçiyorlar. Dünya sulh ve harbiyle 
uğra.51yor ve birçok yerlerde de teş
rii intihabata kanşıyorlar. Fakat 
bütün bu itiraz kabul etmez faikiye
te, bu hemr fenliğe rağmen kadınlar 
"moda,, denilen hercai meşrep, man
tıksız \'e ma~"mun i_ştahlı "hüküm
dar,, m anlaşılmaz, şuursuz \"e küçük 
esirleri olmaktan kurtulamamakta.-

dır. 
imparatorluklar yıkıldı, medeni

yetler çöktü, "moda,, bütün bu kıya.
metlere rağmen yaşamış \'e hükmü
nü idame etmiştir. Hatta denebilir ki 
bu hadiselerden istifade ederek nü
fuzunu artırmıştır.,, 

Gazete modanın nüfuzu baklanda 
daha uzun nıütalealarda bulunduk
tan sonra şöyle devam ediyor: 

"Ne olursa ol un bugün moda, her 
vakitkinden daha nüfuzludur. Bir za
manlar yalnız ufak ve s~me bir sı
nıfa hakim iken §imdi demokrasi sa
yesinde hükmlinü cemiyetin bütün 
smıflanna tt>Şmil etml5 ve hürriyete 
açık~·a aşık olan kadınlara bir an nü
fuzu kesilmiyen dehşetli bir dikta.
törlük empoze etmiye mU\·affak ol-

duğu halde hiçbir kadın (moda) mn 
fa§istliğindm şikayet etme~i aklma 
getirmemiştir.,, 

Ve nihayet makalenin asıl özü o
lan u satırlan oknyaum: 

"Nüfuzunu suiistimal etmekle it
ham edilmeksizin birçok ifratlara 
varan moda., şapka şekillerlle hük
münün yeni bir nümunesini gösU!r· 
niistir. Şüphesiz, kadınların yeni meş 
galeleriyle evlerindı>Al günden güne 
uzaklaştığını gönfüğii iı;:in olmalı ki 
onlara aile ocağını hatırlatmak için 
şapkalara verdiği l'eni ev eşyası bi
çiınleriyle onlara bucaklannı hatır
latmak istemişt1r. Bunclan dolayı ol
malı ki son günlercle kumral, sansm, 
esmer simaları çer~Yeliyeırı (perma
nant) (arın üstünde, nteş kürekleri 
kazanlar, kah\'e değirmenleri, reçel 
ka\'anoı.lan ve gü\'eçlerin sokaklar· 
da koşuştuğunu, otobüslere, tram· 
vaylara atladığını ve sanki bedduaya 
uğramış hanımlannın başlanna mu
sallat olduklaruu ibretle görmekte· 
yiz.,, 

Aziz oktrrurulaıftm ! Moda hakkın· 
da ~üphesız' bizdt'ln daha fa.zla. sali
hiyetli olan Pa.ris gazetesinin bu 
haklı sözlerine birşey ilfı.ve etmek 
istemem. l'alnız kadınla.nn bu koca
man lenduha şapkaları giydikten son 
ra yfuJerinln kurabiye kadar kaldı-
~ nasıl dikkat etmediklerine hay
ret etti~iml saklıyamam doğrusu. 
!\faamafih güle giile giy inler. Ya a
teş küreği yerine su küpü giyseler, 
halimiz nice olurdu'? 

B. FELEK 

Beyrutta 25 Talebe 

12 Polis Y arah 
Beyrut. 28 (Tnn muhabirinden) -

Burada talebe ile polis arasında ye
niden çarpışmalar oldu, 25 talebe ve 
12 polis yaralandı. Sinirler çok ger
gindir. 

---o--
KISA HABERLER 

• Romanyada Demir muhafızlarla millt 
köylü partısi , yalnız seçim için anlaşmıı
lardır, Buna hayret ediliyor, 

• Arnavutlukta IstikHU şenliklerine de
vam ediliyor, Dün de Tiranda spor şenlik
leri yapılmıştır, 

• Bir müddettenberi seyahatte bulunan 
Bulgar Krıı.1 ve Kraliçesi dün Sofyaya 
dönmüşlerdir, 

• Italyan gazetelerinin Fransa aleyhin
deki şiddetl i neşriyatını Fransa haric ıycsi 

r~smen orotesto etm:st i r. 
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aşında Bir Kız 
zi n n Altını 

Üstüne Getirmiş ı 

S riyed n Gir 

Evvelki gece Taksimde izzet gazinosunda 15 ya~ında küçük 
bir kız gazinoda bir hadise çıkarmıf, oraamı altüst etmif, gelen 
polislere hakaret etmİf ve 'iddetli mukavemet göstermittir. Dün 
nöbetçi Dördüncü Asliye Ceza mahkemesinde d'avasına bakılan 
bu garip hadise, ,öyle cereyan etmi9tir: · Urfa, (Hususi) - Surlyede otu

ran Urfalı Halil ile Suriytnin Killik 
köyünden Hüseyin ve yine Suriyenin 
Aslantaş köyünde oturan Atto, ka
çak eşya ile cenup hud:ıdumuzdan 
girmişler ve 1280 kilo ipekli eşya ve 

Tehdit 
Suçundan 
Mahkum 

Bundan bir müddet evvel Ahırka
pıda fabrikatör Sitrakı tehdit etmek 
suretile 1000 lirasını almak istiyen 
Knrniğin muhakemesine dün dör
düncü asliye ceza mahkemesinde de
vam edilmiş ve neticclendirilmi5tir. 

Hatırlarda olduğu üzere Karnik, 
fabrikatörün yanında bir müddet 
çalıştıktan sonra ayrılmış ve mües
seseden ayrılınca Sitrak aleyhine if
tiralar atmış, maliyeye ve kaçkaçı
lık bilrolarına bazı ihbarlarda bulun 
muş ve nihayet bir gün kendisini gö 
rerek: 

- Elimde daha bir çok delillerim 
var, seni yere vuracağım, 1000 lira 
verirsen, bunlan yapmam, Jemiş ve 
şantajcılık suretlle eski patronundan 
para koparmak is.temiştir. Sitrak, 
bu teklife razı olmuş gibi görilnerek 
pazarlığa girişmiş ve 350 liraya sulh 
olmuştur. Paranın verileceği gUn ve 
saatte pjlisler tertibat almışlar ve 
E:arniği cürmü meşhut halinde yaka 
tamışlardır. Yapılan muhakeme so
nunda vakanm böyle cereyan etmiş 
olduğu sabit olmuş ve Karnik dün 6 
ay hapse ve 50 lira para cezasına 

mahkum olmuştur. 

iki Gün Hapia 
KUçlikpazarda ayni evde oturan 

ev sahibi Faruk ile kiracı Emine a
rasında bir fırça yüzünden çıkan mu 
nakaşada Faruk, Emineyi ayağının 
altına alıp dövmüş ve küfretmiş olT 
auğundan dün cürmü meşhut üc:Un
cU sulh ceza mahkemesinde 2 glin 
hapse ve 21 lira para cezasına mah
kum olmuştur. 

Kardeşini Öldürdü ! 
Bandırma, (TAN) - Turan kö

yünde bir kardeş kavgası ölümle ne
ticelenmiştir. Yirmi bir yaşında 11-
yns, bir zeytinlik meselesinden kav
ga ettiği ağabeyi Ibrahimi tabancn 
ile öldürmüş ve yakalanmıştır. 

Ana ve babasının kontrolün.de., ıu
zak kalmış, şurada burada dolaşır 15 
yaşında Hanife adında bir kız, cu
martesi gecesi yanında amcazadesi 
olduğunu iddia ettiği 17 yaşlannda 
bir gençle beraber Taksimde G.blde 
karşısında lzzet gazinosuna gelmiş 
ve bir masaya oturmuştur. Gazinoya 
her gelişinde masadan masaya ge· 
çerek gençleri biribirine düşüren, bir 
çok defalar hadiselere sebep olnn 
bu kızın tekrar gazinoya geldiğim 

gören ve telfışlanan garson Seyfi. Ha 
nifenin yanma giderek dışarı çıkma. 
sını söylemiş, fakat Hanife "Karışa
mazsınız bana, paranı alır. çayını ge. 
tirirsin,, ·cevabını vermiştir. 

Yaşının küçüklilğüne rağmen genç 
kızlık çağına girmiş olan Hanifonin 
gazinoda kalmasını tehlikeli bul:ın 

garson, derhal bir polis çnğırmıştır. 
Gazinoya gelen Taksim me .. kezi po· 
lislerinden Sabri, nezaketle Hanifeyi 
dışarıya davet etmiştir. 

Bundan sinirlenen 15 yaşındaki 

kız, polise savurmak üzere altm1aki 
san.dalyaya sarılmış, fakat om.da top 
!ananlar buna mani olmuşlardır. Bir 
çok mUnakaşalnrdan sonra polis Sab 
ri kızı dışanya çıkarmıya başlamış 

ve tam merdivenlerde iken J'1anife 
boş bulunan polisi itmek suretile mer 
divenlerden aşağı yuvarlamak iste
miş ve buna kısmen muvaffak ol· 

muştur. Her şeye rağmen şiddet kul 

larunıyan polis Sabri, kızı tatlılıkla 

dışan çıkarmrya savaşmış, fakııt cad 
deye cıkar cıkmR.Z. HınıifD...tıGmru (l 

çıp gözünü yummuş ve memura ya
kası açılmadık kilfürler ~avurmak 

suretile hakareto başlamıştır. lşin 
sarpa saracağını gören Sabri, kızı 

zorla bir otomobile bindirip Taksim 
polis merkezine götürmüştür. 

Esrarh Se e 1 re 

Sahip Ç kmadı 
Evvelki gün Yalovndan kalkan Pen 

dik vapurunun güvertesinde duran iki 
sepetten şüphelenen gUmrük muhn.fa 
za memurlan bunlan muayene etmiş 
ler ve tist taraftaki zeytinlerin altın
da yedi kilo esrar bulmuşlardır. Bu
nun Uzerine vapurda bu sepetlerin sa 
hibi arwroıştır. Fakat, hiç kimse es
rar dolu olan bu iki sepete sahip Çik
man11§tır. 

Şehir Tiyatrosunda . Yeni 
Bir Piyes Oynana.cak 
Necip Fazıl Kısa.kilrek (Bır Adam 

yaratmak) isimli 3 perdelik yeni bir 
piyesi bitirmiş ve Şehir Tiyatrosuna 
teslim etmişti. Baş rolünü bizzat Er
tuğrul Muhsinin temsil edeceği bu 
piyes kanunuevvel ortalarında sah
neye konacak ve mevsimin baş eser
lerinden biri olacaktır. 

Kamyondan 

Yuvarlandı 
Şoför Arifin idaresindeki 369 nu· 

maralı inhisar kamyonu Kuruçeşml 
den yüklediği tütünleri Taksime götl 
rilrken yolda bir kaza olmuştur. Bıı.I
yclerin üzerinde oturan tütün işçisi 
Omer, sarsıntıdan yere 'yuvarlanmış, 
kaburga kemikleri kırılmış, başından 
da ağır yara almıştır. Omer, derhal 
Beyoğlu hastahanesine kaldınlarak 
tedavi altına alınmıştır. 

Hanife dün, meşhut suçlar mah - İstanbul Belediyesi Şehir Tivatroları 
kemesinde "oruçlu idim, oruç bt.(11-
ma vurmuş,, şeklinde kendisini mü- O p E R E T K 1 S M I ~[l~'ı· illl!~ Saat 20,30 da 
dafaaya kalkmış ve sonra bazı tu • AYNAROZ KADISI l 1111 111111 

hn.flıklar yapmıştır. 6 Tablo ·ıınnJilll 
Duruşma sonunda, mahkeme Ha- --------------

nifeyi lay 5 glin hapse,35lira para ce Ertuğrul Sadi Tek 
zasına malıkfım etmiş, yaşı küçük ol T ! Y A T R O S U 
duğundan cezasını 17 gUn hapse ve Bu gece: Kadıköy 
23 liraya indirmiş ve umumi durıı- Süreyya sinemasın-
munu nazara alarak cezasını tec.il et- da (Bekir dö MesU) 
miştir. Büyük vodvil 

Çalman 

1
1000 tiranm 
I Hi ayesi 

Ka tada 
Yeni Tarih 

Eserleri 

1 

iki hayvanla Urfa jandarma komu
tanlığı tarafından yakalanmışlardır. 

Kaçakçılar ihtisas mahkemesine ve
rilmişlerdir. Resimde kaçakçıları gö 

rüyorsunu.z. 

g 1.· a 
Senebaşı eğlenceleri 

IP~~t~ 
de 

t'ren, otel, yemek, tenezzüh, na.l::i' 
hepsi beraber tam 9 günlük se -

yahat kolektif pasaport için 
hemen kayıt olunuz. 

NA TT A Galatasaray 

- Ilı Tel. 44914 4 • 

______ __,,.,_ 

daha ser~dir 
daha sa~lamd1r 
daha keskindir 
daha dayamkl1d1r 

'Ferah Tiyatrosunda 
Pazartesi günü akşamı lsmail DümbüllU 

varyetelere ilave Safiye ve arkadaşları 

konseri: 

Şchzadeba$ı Turan Tiyatrosu 
Bu gece 20,30 da sanatkar Naşit ve ar

kadaliları, okuyucu: Küçük Semiha ve Mi. 
3el varyetesi, Adalı Sürpik vodvil 3 perde, . 

Para, Erden Ele 

Dolaşıp Durmuş 
Silifke, (TAN) - !ki ay evvel, 

Mersinde koyun sattıktan sonra Mu
ta .giden, Hacı i Ahmetli köyünden 
Elagözlü oğlu Ahmcdin kaybolan 
1000 lirası burada yeni hadiselere sc 

hep olmuştur. 

Anlaşıldığına göre, bu bin fira, 
Nalbant Cemal ustanın çırağı Ahme 
din e' inc geçmiştir. Ahmet, bin kü
sur lirayı ·bir yere saklamış, yavaş 

yavaş harcamrya ve Köse isimli bi
rinin vasıtasile Emine adında bir 
tıadınla görüşmiye, rakı içeriye ba.ş
Jnmıştır. 

ırnse, n~reden para hulduğunu an 
ıamak için Ahmedi gizlice takip ct-

miıı ve Ahmedin parayı sakladığı ye

ri görmUştür. Köse, parayı buradan 
almış, Ahmet servetin elden gittiğhıi 
anlayınca bu işi Kösenin yaptığını 
tabmin etmi~tir. 

Ahnıet, ~ulağı kesiklerden Fahri, 
Hüsnü ve Fethi isminde üç arkı.:.daş 

bulmuştur. Dö:rdü birden Köseyi kan 
dınp kasaba dışına, ormana gotür
ınuşler, orada bir ağaça bağlamışlar 

1 ve paraları :.;ormuşlardır. Köse, iki 
defa uydurma yerler söylemiii, gidip 
orada para bulamıyan Ahmetle a.r
kndıışlarr Köseyi dövmüşJerdir. Ni
hayet Köse, paralan Emineyo verdi· 
ğini söylemiştir. 

Malatya, (TAN) - Kahta, birçok 
değerli tarih eserleri ile doludur. 
Birçok tarih mütehassısları bu ci
varda tetkikler yapmışlar, irili ufak· 
lı yeni eserler bulmuşlardır. Yuka· 
nki resimde kasabanın şimal mın
takasmdaki tarihi sütunlardan biri
sini görüyoruz. 

Ege Tütünleri 
Izmir, (TAN Muhabirinden) -Til 

tün satışların~aki durgunluk devam 
ediyor. Akhisar müstahsilleri banka· 
Y.a olan borç taksitlerinin yaklaşmı§ 
olduğunu ileri sürerek alakadar ma· 
kamlara baş vurmuşlardır. 

Ahmet ve arkadaşları bu sefer de Şimdiye kadar saWnn tütün mik· 
Emineye gitmişler, Lakin Emir.e ha- tarı 23,5 milyon kiloyu bulmuştur. 
beri olmadığını söylemiş ve pnlise ha Türk Limited Tütün Şirketi ile lnhi· 
ber vermiştir. sarlar Idaresi bu yıl mübayaatlarını 

Köse, dayak yediği için şikayetçi- genişletmişlerdir. Bu hafta her iki 
dir. Zabıta hem bu hususta, hem pa- müessese de Manisa ve Turgutlu mm 
ramn asıl sahibinin elinden na2ıl çık- takalannda mübayaata tekrar başlı
lığı hakkında tahkikata girişmiştir. yacaktrr. 

·Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~.;"JISlST'l'7'A1"NrıJB U • ŞIK BAYA~'LAIUNA: •-•-•llıııııı 
YALNIZ DAHA 2 GUN REKl~EYIN 

ŞAPKA, KURK, ELBiSE, l\IANTO \·esair ihtiya~la.rmızı 

AŞK TERZİHANESİ 
Şaheserler ı;alıeserinl gördükten sonra ısmarlayın. ~ 

" .............................. . 
~IEN~~AILDN 

~ON lEMRD 
Büyük maceralar - kahramanlıklar filmi 

GARY COOPER ~ MADELF.!NE CAROLL 

TURKÇE SOZLU 

ni bıraktı. Kendime malik değildim. VUcudUm hur
dahaetı. Ne kadar zaman baygın kaldım bilmiyorum. 
Gözlerimi açtığım zaman ortalık kararmıştı. Yatağı
mın başucundaki dolabın üzerine konulan küçük ida
re kandili odayı aydınlatıyordu. : ·ımrıdanmak iste
dim. Her tarafım ağn içinde. Burnumun sızısı halA. 
geçmemişti. 

Bu sırada üvey annem odaya girdi. Yatağımın ya-. 
nma gelerek üzerime eğildi: 

- Uyumuş! .. dediğini işittim. Sonra yine terliği 
sürükliyen ayaklar dışarı çıkarak uzaklaştı. Perveriıı 
yukarı kata çıktığına iyice emin olduktan sonra tek- , 
rar yatağımdan çıktını. Elbiselerimi ,çıkararak gece
liğimi giyindim. Sonra zarfı eiltelerin arasından a.1-
dmı. Lambanın titrek ışığında kırmızı ipliği çözerek 
fotoğrafları çıkardım. Benim melek anneciğim! ba
na. gülümsüyordu. Babama daha dikkatle baktım. O 
da benim gibi sanşındı. Açık renk olan gözleri, oğ
lunun, belki ayni renkte olan gözlerine, derin bir 
fefkatle bakıyordu. Bu gözler, çok uzak bir diyarda, 
birçok sene önce dünyaya kapanmıştı. Bir mukavva 
parçasının Ustünde hayali kalan bu sarışın baş, han
gi zalim düşman krlıcile bedeninden aynlmıştı. kim
bilir ?. Zavallı babacığım! Sen bahtsızdm •. Fakat, se
nin acını gören, sana hasret çekerek yabancıların hi· 
rnayesinde bir evlat büyl\ten annem kadar değil!. Za
vallı anneciğim! Sen betbahttın.. Fakat, merhamet
siz insanların eline bırakarak gittiğin. onların türlü 
işkencesile hırpalanan oğlun kadar değil!.. 

-6-
- Nasılsın Kenan?. Biraz açıldın mı?., 
Gözlerimi kırparak "evet" işareti verdim, 

Resimleri tekrar tekrar öptüm, kokladım. Sonra 
ikisini de yine zarfa koyarak, şiltelerin arasına, kolu 
mun yetiştiği kadar uzanarak, yerleştirdim. Artık 
rahattım. Perver tekrar odaya geldiği zaman beni u
yumuş bulmuştu. 

Mekteplerin tatiline bir ay kalmıştı. Sıcaklar ar
tık kendini gösteriyordu. Bir pazartesi günU öğleden 
sonra evimizin küçtik bahçesinde oynarken babam 
camı vurdu. Eliyle işaret ederek beni çağırdı. !çime 
bir korku dUşmUştü. Acaba yine ne vardı?. Bir ka
bahat mi işlemiştim?. 

Odanın kapısından girdiğim zanıan kalbim şiddetle 
çarpmıya bqlamıştı. Babam kütüphanenin alt gözü
nü açını~. kitnplan, d~fterleri silkerek birşey arıyor
du. Sendeliyerek yanına yaklaştım. O kadar titriyor
dum ki, dilimi ısırmamak için dişlerimi sıkmıya mec
bur oluyordum. Babam başını kaldırdı. Beni hiddetle 
süzerek : 

- Bana doğru cevap ver l{ennn. dedi. Buradan an-
nenin resimlerini aldın mı?. 
Doğruyu söyliyemezdim. lnkfLr ettim: 
- Hayır! .. 
- Hayır mı?. Doğru söyle diyorum .. 
- Almadım babacığım ... 
Babam ayağa kalktı. Umuzlarrmr kuvvetli ellerile 

tutarak sarstı. Keskin bakr§larilc gözlerimin içine 
bakıyordu: 

- Almadın ha? Seni yalancı çapkın seni!. Seni 
kilçUk hırsız seni!. Söyle onları nereye sakladın?. 

- Ben almadım babacığım. 
- Sus! fazla laf istemez .. Şimdi onları bana geti-

receksin ... 
- Babacığım, nereden bulayım?. Ben almadmı di-

yorum... • 
- HalA. söylüyor .. Şimdi beynini patlatacağım ... 
Ağlamıya başlamıştım. Bu babamı bir kat daha 

hırslandırdı. Kulaklanm, kerpetenleşen iri parmakla
n ara.smda yuğruluyordu. 

- 6nları ya bana getirirsin, yahut seni geberti
rim .. diye haykınyor, beni kapıya doğru eUrük!Uyor
du. 

O zaman içimden gelen büyük bir isyanla bağırdım: 
- Benim onlar .. Onlar benim! .. 
Babam beni daha ziyade sarsarak güI'ledi: 
- Vay! Bu ne cüret?. Seni ahlaksız köpek seni! .. 

Başıma, suratıma, enseme inen şiddetli bir tokat 
yağmuru başlamıştı. Halının üzerine kapanmış inli
yor, hıçkırıyordum. Bu sırada içeri annem girdi. Te
lii§la: 

- Ne oluyorr Bey? diye sordu. 
Babam birkaç kelime ile ona meseleyi anlatarak 

tekrar bana döndü: 
- Haydi diyorum, haydi .. Çabuk getir onlan ... 
Başımı kaldırdım. Boğazımı yırtan bir sesle : 
- Hayır, dedim, getirıniyeoeğim .. Çünkü onlar be· 

nim, evet benim .. 
- Bu da ne demek?. Ne halt yemek? 
- Ben biliyorum .. Herşeyi biliyorum.. Onlar be-

nim annemle benim babamın resimleri.. Benim öz an· 
nemle öz bab:'.nlın ... 

- Ne? .. 
- Evet .. Sizin neden olsun onlar?. Ben sizden zi

yade onların·m, onlar sizden ziyade benim!. 
Sözümü bitirmiye vakit kalmadı. Suratını şiddetli 

bir tekmenirı altında parçalandı sandım. Burnumdan 
dere &'ibi kan ~OŞa.nıyordu. Bu manzara karnısında 
merhametsiz annem merhamete gelmiş olncak ki: 

- Bırak Bey, dedi. Çocuğu öldürecek misin?. 
- Oldüreceğim .. Geberteceğim yezidi ... 
- Bırak onu .. Benim hatırım için bırak .. Yazık· 

trr ... 
Babam, annemin uzun yalvarmalnnndan sonra be-

- Yemek yiyeceğiz, kalkabilir misin?. 
- Hayır!· Siz yiyıniz... ., 
- Neren ağnyor? Başın mı? .• 
- Her tarafım ... 
Annem yatağımın 'kenarına oturdu. Şefnkatli bir 

tavırla ' ba§ımı okşıyarak : · 
- Kenan, dedi. Niçin babanı bu kadar öfkelendir

din?. Verdiğin ceviplar ne kadar ayıp sözlerdi biliyor 
musun? .. 
-! ... 
- Haydi kalk, onun elini öp te seni affetsin! 
Şiddetle sözünü kestim: 
- Böyle bir eeyi hiç bir zaman yapmama .• 

- Fakat düşünmek lazım ki oğlum, o senin b&· 
ban. 

- Hayır babam değil! .. 
- Seni bu yaşa kadar büyütmüş ya!. Bugün bile 

Yine onun ekmeğini yiyorsun! .. 
- Artık yememenin çaresini bulurum ... 
- Bunlar söı· değil Kenan.. Beni dinle.. Haydi o-

nunla barı§ ... 
- Hayır anne! .. Ben o adamı artık sevmiyorum. 

istemiyorum ... 
Annemle yıı.nm saatten fazla mücadele ettik. Nilta

yet o yenilmiş olarak ayağa kalktı: 
- Peki, sen bilirsin •. Hele birkaç gün geçsin ..• 

(Arkası var) 
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TAN 
Gündelk Gazete. 

TAN'm hedefi: Haberde, ftldrde, 
her feyde temiz, dUrUst, samimi 

oıma1r, karim gazeteld olmıya 
Qalışmakbr. 

- ABONE BEDELi -
Bcnebi 

1400 Kr. 1 ... 2IOO ltr. 
750 • 8 A7 1500 • 
400 • 1 A7 IOO • 
150 • IA7 IOO • 

.Milletlenruı poeta lttDlaclma clabU obm
)'all memleketler icin S0.16-9-S.S Uradli. 

Abone bedeli pqindir. Adrea detittb'mek 
zs bnqtar. Cevap için mektaplara ıo 
lnırııtlü pal dhai Jhandır. 

f ONtJN MESELELERi 1 

Yeni imkanlar 
" .... FaW Tllrklyede cıplak ıraya.; 

lar lclade Wbalıt bir bayat 1111'· 
....._ ...... nulp ~ 0-

laalan, onlarda ~ 
Gealt Dddyemlme oalan ..at e
decek topraklar bulacajm. Binlerce 
1191 ~ olan endttstrı mer
kelllerlml&, nıömblt ve nıtlmlt top
raklanıms, blrook yıurtf.8llldmmı ip
tidai bir bayata mabJdmı olmaktan 
~ kolayllkla mümkün kı
lar.,. 
&aım ........ ..... bölgeleri 

aahtellf aebepJerle al~ 
nıWdıa bir davama UsUIDe buılyor. 
Olddaab AMdohaswıcla ba)'at. pek 
)'alma ..........,. kac1ar ortapğ §alt. 

lan lçbade idi: Ne emlllyet, ae de liy 
t.eP"&Uan YU'dl ...... ..,. J8l8lbJya 
................ Ba .mabk8ml1*, .. 
ki memlekette, etkJyalıp bile geçim 
naıt.81 hallıııe getirmltdr. 
Dutılfla toprakl&nlldan ~ 

• ........, oawuhk bölgelere tlfUltö-
ltl ı&ar· Bot oftlann h._ Y.. 
kmlamda ......... ...... tablatlnl 
ve slıMt IU'tlara tahrip etmekle 
~. Eter .... Uerlde, kl
IDÖI' oOlı1danHa ~ ,..... 
lınlı!lm Yana, yahut daha .... bir 1• ,... fabrlbnm -- tllttl· 10-. .. ,.. ...... topraklan .... 
............ devW ba tahriplerin l
atlDl 1rıtılQldda pçebllft. Clmhaıl· 
~ 

......... llÖlldll'lr. a,, •una 
ve IMa ldthla taWI aetlaell olu ıe-

1fah, dede& lmJretlaba - ........... da,..-... itte ,.ı ekonomi ve 11-
Taat polltlllwm, .. DlÜlat .. ca
lqıyw. ... - t .... ka4ar ima bir ......... .....ım... yakanda
ld ......... • ve tatbik eclllmesl
ae ·~ aet.leeler aJ,nmşm. 
ll~et velattur: B1z gele

eek ..-fhnle memleketlmlsde 8'y 
ve .. ..._ veıtmlnlıa, aeoen .....,. 
- .. :mka)'flllelerle ~ bir 
...... lldrim da ıöreceğla. 00... 
....,,... lıaearıeı c1enlnln eatpLl'lak 
eeerl: "lllg bir şey yapıluuud" bec1.. 
......, ve )'Phnm "her teY yapda
lıılllrl,, nllrlılgJW ve haJdka.tl ile de
......... o'=adlr. 

IGdm Çoraplanna 
D-.a Yuruhıyor 

ipek ve sun'! ipekten yapılan kadm 
pap1armm standardı lgin ipekli ku
m&f)arda oldup gibi çoraplar da 
lluawıt lllNI' damga ile damgalana. 
caktD". 

JpekUlerin damga1aimıaaı bltmio 
,.ibi411'. Bmıdan IODI'& ipek QOrapta.. 
rm • tek damgalanmuma batlall& 
eakttr. Bu ifi yine Ticaret Odaaı Sa· 
nayt MUdtlrHlift yapacaktır. Çorap. 
lan vmıılacak damganın çorabı bo• 
mxyacıak ve hileye meydan verrniye
cek biı' tekilde olmasın& dikkat edi· 
lecektlr. Bu fee, buıUzıden itibaren 
batlutıcakbr. Çorap fabrikalan ve 
atok JD&h olan ttlccarlar mallarına 16 
:,ı:.ıa birer beıannıme verecek-

Delilsyollar1 Memurlanna 
lad• lclllecek Yiisclı Beıler 

Hl ... ~etlel'l yirmi bel letıe
J1 bulan nem.,.nan mem1D'larma 
iade edilecek Ji1JJde bel1ew lgiıi blr 
liate hulrlanarak ~ ı&nde
l'llmttttr. Bu liste, bugttıılorde An· 
ka~a toplanacak olan dentı idare-
1-ri Wl!llllDI heyetinin tetJq.1dııden geç 
tikten IODl'a ödenecektir. Umumi he
yet, deal& idareleri memurlarma se
nelik~ verilmeai htkkmda da 
ltir karar alacaktır, 

• 

Kardeş 
Zengin 
Tarihi 

1-Iatciyın 
Oflular Orta•ektep 
Atll•aıını istiyorlar 

~!!!!!!!!i!!!!!l!!!!!!!l~l!l!l!!!!!!l!!!!!!lll!!!!ll!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!i!!!!!!!!l!!!i!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!~!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!ii!!!!!ll!!!!!!!!!!!l!lll'• Ot k11e•ndaa bir oJtui11cumuz ,.. 

Kardq Hatay, Tiirlı Htıtcq 6aPin laiirlüfiin., i.cilılaline M
uuf1110r. Şa tlaklWa Hlllfay yartlrmtla teni rejim ıenlilıleri 
yapılıyor. Ona ildlclalini hscuulırcan Atcıtilrlı, salı ,Mm 6ir 

maitle de anayurtla ıerelli 6& zafer ue ebetli bir ütilıl.ôl ka-

zıyor: 

''Kegmıs ytlzbinden fazla nt1fualu 
dur. En mübrem ihtiyacımız mektep
tir. Uç nalıiyell, 160 kö1'1 bulunaa 
bütün kazada dört tane bet smıfh ilk 
okul ve on beşe yalan köyde de ili 

zanılullllft&. Bımıdtı Tiirlı Halayın lliilıdtMt ıneriai olan lllDJf1J ilk okul vardır. Dk t&beiUn 

A~ 61r ti Ja ülta g&rilyona. • mecburi oldup dUfibıülüne, QOOllka 
\ la.rm:uzın yüzde 90 ı mektepaizdir. 

llkmekteplerden senede asgari 200 
talebe meaun oluyor. BunJ.arm çofa. 
orta tab8l1leriDe devam et.met iglD 
Villyet merkezine gidecek kudrette 
olmadıklan için tahsillertne devam • 
demiyorlar. 

H atayın tarihi, beferiyet 
kadar eskidir. Tarihi 

deYirlerden evvel buralarda 
yine Türkler otururlardı. He
nüz Milattan evvel, Arap ve 
Roma lmparatorluklan kurul
madan önce, Hatayda kuvvet
li, müatakil Türk hilkGmetleri 
hüküm ıihmüfttir. 

Antakya ve havalisine, Türkle
rin çok eski zamandanberl yerleş
miş olduklarmı, son tarihi araş
tırmalar fsbat etmektedir. Şarkın 
eeki milletlerinden olan Pers ve 
Met'lerin adlan henüz duyulma
dığı devirlerde, Eti TUrklerbıin 
nı.ühim imparatorlarından biri o
lan Birinci Morşil adlı hakan bu
raya gelerek, Hatay civarındaki 
Türk atiretlerini yerlettlrmJ.e, kuv 
vetll bir htıkft.met kurmuştu. 
Milittaıı evvel 333 yılmda. Büyük' 
Jakender, Antakyaya geldill vakit, 
btltfln bu havatiyi Eti Tllrklerile 
mesklln buldu lskenderin kurdu
ğu ileri silrillen Iskenderun şehri
nin de ilk sakinlerinin Türkler ol
duğu ve !burasının esasen medeni 
bir mamure halinde bulunduğu ta
rih! bir hakikattir. 

H nistiyanlarm dünyaya ya
vrldt~ sıralarda Antakya 

birçok def atar elden ele geçti. Ni
hayet 637 tarlhinde tsllmlar ta
rafmdan zaptedildi. Araplar, hlki
miyetleri altında bulunan yerli hat 
ka, A?ap harsJJJ.J Y!-P dJ'=1nl aşı
lamıya c;aıtşınışlarsa da, .. bu, hlç-

Selçuki ~klerl, Anadoluyjf 
baştanbaşa fethederken, Ett Tftt'lt 
lerlle meskftn bulunan Antakyayı 
gözden uzak tutmamışlar, ve 1084: 
te Rftlmettln Sftleyman Şah Ht. .. 
taya .,anlı TUrk bayrafmt c;elmıi
ye muvaffak olmu~ur. Sonralan, 
Haçlıtanı tek buma mukavemet 
eden Anadolu TUrklerl, lakende
runu etterinden bırakmıtlardır. O 
vakit te Araplar, Haı;Warta bir
leşerek, MUsıumanlJJlm inki'8fm .. 
da, korunmasında çok bUyllk &
mil olan Türklere karfJ hvbet -
mfalerdir. 

En 10n olarak. 1524 yılında An
takya Osmanlı Tflt"kleri tarafın • 
dan zaptedilmtş, BttyUk Harbin 
sonuna kadar bu toprakl&l'da Ttırk 
bayrafı hikfm oım.u,tur. 

Bl1yıtlk Harpten bugllne kadar 
bu 'V'l.tan köşesi, Fransız mandam 
altmd~ kalmlfbr. 

B ttyUt Harbi mUteakıP· me
"1111 Mondros mtttareken&

meslnin yedinci maddeatle, TUrklj 
yede uayf'1Jl bekçilltf baldo da,.. 
tillf devletlerine verllml~. 1flal 
ordukn yurdun muhtelif yerlerine 
asker çıkarmıya başta.mışlardı· 
1918 senesi ikinclteşrin aymm son· 
lannda Iskendenm limanına da i
ki l'ranaıa harp gemisi gelmiftl. 
Bu gemilerden karaya çıkan bir ı .. 
ki sivil, birkaç baldın çıplak tut
muş ve bunlara sil&h attırmışlar
dır. Bunun üzerine de "aaa.vi•i ko
ruyacağız.. diye karaya asker çı· 
karmışlardır. 

Gemi komutam Marten. ekaııt· 
yetlerin hukukuna tecavtls gibi 
kıunı sözlerle, Antakyayı işgale 
başlıyordu. 7 birinciklnun 1918 de 
başka unsurlardan tetekktlt eden 
Franm ku\ı'vetleri Aiıtakyaya gir
diler, Mmll'tı Ibrahim Pafa.nm oi· 
tunun J"ptırdJlı Jaflayı zaptetti
ler. 

i ltillclar, Hatay Tllrklerinl 
uyvsturm.ak i~ln. AntakY&

d& ttlrlil •ilence Te 11fahat yerı. 
rl tesis ettiler. Dert gelen birtakml 
Türklere de iyi maqlı memurl • 
yetJer, makamlar teklif ediyorlar
dı. Fakat bunların hiçbiri fayda 
vermemişti. Balk; ifgal tunetıe-

rlne karşı koymak için hazrrtanı
yordu. Gaziantep, Maraş, Urfa 
ve Adanada teşekkül eden milıt 
mukavemet cepheleri nasıl kahra
manca çarpıştt ise Iskendenmda 
da latilicilaft mukavemet eden 
mi11l kuvvetler teşekkül etmiye 
başladı. IstilA.ctların kandırmak 
istfyarek Belen kaymakamlsima 
tayin ettikleri Mursaloflu Ihaaıı 
Bey (1) bu vazifeyi redde4erek. 
topladığı kuvvetlerle llWılı mtl· 
cadeleye girliU. ı.t.D&clltn 
tareı gelenler 2l50 attm ura cea 
~.~ ....... 

Yapılmakta olan tazyikler, 
nihayet ilk toplu kıyamı 

hazırlıyordu. 1919 yılı sonlarmd& 
ilk kıyam hareketi toplıu ole.ra.Jt 
Kuseyir köylerinde görüldü. Çete
cllikle baflıyan bu hareketler, git
tikçe bUyilyor, fstili.cılar müşkül 
vaziyette kalıyorlardı. Amik ve 
Kueyir'de yer yer mukavemet 
cepheleri kurulmuttu. Munaloflu 
Tayfur (2) ameaadeel Merhum 
Ahmet Beyler, Amikta merhum 
Tumeoğm Ali Ata. Top bolum· 
da. ~öyJI AWU...IAm Aj& 
Y.UuJ ~ &aıRııı Dmll 

HA TAYIN 
Coğrafyası 

Hatay Surly• "'.,....v..~~~~.-...,.,,....,~ ıulıJaıı bllyUık IU• 

= en ehna1 nok Derleyen : lardaJı blrldJr. Ka-
taamda, 1&rkta. ruu, Karacay da 

Akdenile lalıili R F Hataym. belllbaf-
olan ıuzeı bir • • b akar ıulah a-
arut parçam • r&lmda •111abl· 
dır. """ • lir. Bataym muh· 

Bu arulnbı ~Jmıı ildenls, fiJna telif ,erterinde aka.r IUlar, kapak· 
liııs TllrJô1e Cllmhu.riyett hududu, lar, ktlcD Cöller ekaik delildir. 
ceııup ve prbnıı Swiye topraklan H atayın 110 kilometre ltad&r 
çerçeveıer. Bata)' 12 bin kilometre Umlufund 
Murabbaı ıenillttJndedir. Yer m- ...... 'IA... CNı. aJd abtl Jmmı 
çu.tı itlbarivle 70 bin hektarı bulu- QOk •~-• Q"veydlJe kıyılanrı-

.,. da 10 ld1ometre uauıılupnda tabi 
)'W. Salılldt, .&Qenderunun blras bir plt.J vardır. 8aJıU Jaamı ea ıu-
llm•Jinden bqbyP,ıı hududu, tlma1 la natal kelatett olan ahe.dlr. 
dea cenuba doln •'Bult,, bumu-
na kadar uzar .ki bu mesafe 110 Batayda tfmdtye kadar f1ml bir 
kilomet:red;r, Garpten p.rka dofru teldl4e nilftm aaymu yapılmaımt· 
"Domuz burnu" undan "Hannı" ta. Fakat, arazi ve vergi kayıtla
hududuna kadar en genif yeri alt· riyle sair kaynaklardan elde edilen 

maJomata göre, Hataym DtlfUn 
iDii, Yetm.ft ktlometn, en dar yeri 800 bin kifl olarak tahinin edile-
"Aaıt,, vadisiyle "Basit,. arası 30 bili!\. Bu nilfueun mtuı.lm bir ek-
kllometre kadardır. 

H atayda arazi kısmen daflık, 
yaylalık ve . ovalıktır. To

roe dağlan, Hataym timaliııde, 
Antitoroe &dıyla Hataya bir kol 
ıala.r. Atıtltoroe ta Seblll)'Ua il
miyle, 18hile mtıvazl bir kol b&11n 
de cenuba uzanır. Antltoros ftr.ıe. 
rinde Krllldaf gibi 1700 metreye 
yilbeten tepeıeı- vardır. Bu tkl sil
sile ~utnda A.mik OYUI gi'b1 ga
yet nı.Umblt, mabauldar ovalar u-

Hatay to~ IU1aJı: bir ara
zkltr. MWıim a1r&r •ularmdan Mi 
nehri vanltr. S~yeahı Bwm ka
l&buı civarından çıkar, Hataya 
Dejirmen.tqı, Amik ovumı aulı
yarak Antatyanm iotnden geçer ve 
bu civardaki bl1t8n aeı.e ve mey
va bahçelerini de 8u1ıyar&k $11 .. 
veydiye nabiyesinde den1lle dökll
Hlr. Afrin IUY1J da Amik OVUIDJ 

ısertyeti TUrktiır. Tllrkleıin mik-
tal'I 2-tO bin kadardır. Tllrklerin 
hemen hepsi aüDDI MUaltımancbr. 
Bit kasım da Alevidir. HataJda 
20 bJn kadar Arap, 215 bin lr&dar 
F.tmeni ve u miktarda aum Orto
doka veeair ekalli,.Uw vardır. 

Fakat. son y&pIIaıı tetkiklerde, 
Hat&yda, çok fazla m1ttard& met
tum nüfus oldup tespit edilmJe
tir. 

Hatay, mutedil iklime malik 
memleketler arumck 11&)'1• 

J.abilir. Sahil ~ Akdeııbı ik· 
limi htudlm atırer. ır taraflara Pt
tlkfe, lkUm mcak memleketlere 
m&blm huausiyetler aneder. Ya
mı mcak, kıtm aertndir. Yağmur 
mjkt&n ortadır. Dat ve ,aylalar 
mmtakaamda orta bir iklim hil· 
kllm st1rer. Hatay mubUtllf ı1l,.&r 

(Arkam 9 uncuda) 

Ata ... ~. ))ede.,.,._ 
de Balda (8), B':atall Bllytlk Nu
ri <•> beyler müfrezeler teokll et
mJtlerdi. 

•ı tralden . bir yıl sonraama 
kadar bulunduktan yerde 

kalan ve kıtanm içerilerine ntlful 
edemiyen, köyleri, fehirlert zapte
demiyen iatlll.cilal", nihayet fazla 
kuvvet getirmiye mecbur kaldı -
tar. General Guro'DUD kumanda -
amdatd kuvvet Kuseyir köylerini 
sanmya bqladı. l'alrat milU kuv· 
vetler mukavemet ediyordu. Bu 
!'"''&!: P.d,t'lf!•de ~ Bey 
mtıf~~ il~~'-"' ()i: 
mantı ordusu zabitlerinden la -
demli yüzbafı mütekaidi Asım 
Bey, bütün K111eyir mmtakum
daki kuvvetleri birleştirerek ko • 
mutasmı ele aldı. Bu kuvvetler, is 
tili.cılan köylere sokmuyorlardı. 
Fakat iatillcılar vahfet dereceain
de ilkencelar tatbik ediyorlardı. 

Bu devirde Asım Bey iki bl· 
nl geçe kuvvetlerinin mil

blm bir Jasmile Antakya şehrinde 
bulunuyordu. Ttirk mahalleleri lıl· 
kimiyeti altmda idi lstili.cılar An
takyeıyı tamamen işgal etmek i
çin çok ııirqt.ııar ve kanlı mtl~ 
deleler aylarca sürdü. 

Hatayda yıllarca ailren bu miUl 
mU.cadele bUyUk ve uzun bir kah· 
ramanlık destanı halindedir. Bir 
avuç milli Türk kuvveti bllyi1k ve 
mUlelli.h dtlf!Xl.an kuvvetlerini ook 
defa peri9an etmif, kaçırmit. ve
ya klJıçtan geçirmiştir. Iatillcdar 
Hataya. UJAlll mücadelelerden ve 
birçok zayiat verdikten 10nra, hl 
kim olabilırrlflerdir. Fakat Tnrk -
ler, hiçbir zaman ıillhı elden 'b!· 
rakmaDUf, yrlmaımttır. 

Nihayet 25 nisan 1920 de Fran· 
m1arm NS1Den Suriyede muda 
hakkı almalan Hata;yda der1lı .... 
kisler uyandırdı. Franmz manda 
idareelnin bir kal'fllığr olmak tı
mre, Antakya Türkleri tvafm • 
dan ''Sellmetf Belde., lılmli bir 
kıtıp teala edildi. Aı samanda kltl 
bfln tehlikeli bir hat atdııfım gö
ren Fransızlar, hemen klibi ka
pettılar. 

H at&yda, llbrap lcln4e. aysar, 
senel• aeçi,ordu. Muka

vemet durmamı.U. Nlha,-.t bir 
gf.bı, çetecllu, mtıstevlilere. .ps. 
detle htteumt. hMD'lamrken. Jıla.. 
.,..ıan bir haber p1dl. Ba haber
de, 20 Hdncltepin 921 tarihli Aa
kara ttDlfnamMkıin bu& edlkll
tl Btrmili,ordu. 

Bu tarihten 90Dl'a da llafaılt· 
tar, aman •man, ll'ran8ISlll'& bat 
taldmnıya devam etttı.. 

1921 IOlllumda. BU&llahmer i
çin tane topalmrlrea. teberl'ular l 8 
bin Tttrk Jirumı buJmUfbı. l'ren
BIZlar bu ıme.da bir g6steri• yap-

Gelecek ders aenesine kadar kasa• 
DUllda bir ortamektep kurulmuı çok 
saruridir. Bu hususta allkadarlarm 
nazarı dikatbıl oelbetm.enizl btlttta 
kala halkı nımma riea ediyoruz." 

• Dbcede Odun 
Buhranı Bitmedi .. 

''Her tarafı ormanlarla çevrilf t .. 
,.amır.da m11him bir odun buhranı var 
dır. Katiya.t lçin llzımgelen mtllaade 
verilmediği için olacak, henüz mtm. 
tıyı ö~eyici tedbir almm'f delildir. 
bu hal, birçok fakir aileleri gok mit 
kW vaziyete BOlmıUftur. Bu JtlD IUr
atle h&Wnl allkadarl&rdan beJderlL" 

Diseelen Om• Ldtlı 
A70U0fla 

mak fDclfJer. Tankları, toplan, 
Ulfek:lerile bflylik bir geçit reemt 
yaptılar. Hataylılar, bu kuvvetle
rin komutam olan General Guro'• 
yu karıılaınadılar. General Guro, 
bir nutuk aöyliyerek: 

"Çok lateri.Jll ld, bu toplar, ba 
muuzam ve mUlltter ordu, blsiD 
için, buraya ptlrllmif birer yllk 
ve Hlmı:D8us bir kuvvet o1areJI 
kalam. Bmılan kuJJ•nmayı htO ..,. 
temen\.,. demlftl. 

Bu nutka, atefll geııQlerden dolt 
tor AbdUınhmarı Melek (5) fÖ'1' 
le cevap vermifti: 
"- General! TllrkJerl lyi tam

dığmm, Londra .kopferanımad& 
Loit Corç'a verdiğinia cevapta 
aöylemifünüı. Buı:adlJdltM, ..A.n&
doladaldl81\118'111141n11ir fvk belt 
lemeyiniz. Türkler zulme tabam
mW edemezler. l3uraları da dalma 
bir Ti1rk memleketi olarak kala
caktır. Jrier eUAhlan kullanmak 
istemiyonamz, bile hak1anmm 
veriniz.,. 

9 eylfil 1922 de Izmlr kur • 
tulduktan l!IOnr&, Hataylı

lar, Ankaraya bir heyet g&ı~ 
diler. Bu heyet &illan, l'ranllll. 
1ar tarafından gıyaben mahktm 
edildiler. Akraba ve taellü&tl tu 
yik olundular. Bu tuyiklere da
yanaımyuılar Adanaya ka9iftk 
'1üendenm - A!ltakıya Jırtildl1 
yurdu,. eıdmd& bir cemiyet kur .. 
dular. Bu cemiyet eaıan, U mart 
1928 te Atat1lrk Adanayı ttref • 
leııdlrdlği s0n. B\lyilk Kurtat'lar
yı ıiyah bayraklarla istikb&Je -
tılar. :Minimini b4r oocula 16yletı
ıen nutuk, herkesi aflattı. Ata • 
tilrk o vakit, fU tarihi cUmSeJ1 
s6ylecliler: 
"- Kırk 88Jl'bk Tnrk yum .. 

arette kalamaz." 
Adanadan sonra. Mentnl ~· 

lendiren Ulu Onder, orac!akl surt
yelllerfn Türk ba.yraklaıile dlll
yerek bam1adtklan tabı &ıtm4&ı 
"- Bizi de kttrtarm!,, cliye ba

iıran Suıi}'elllere cevaben, ~ 
demişlerdi: 

"- Btz, bafkalarmm mukadde
ratlte merşgul ol.maya. SUrlyeniıt 
istikll11nl candail i8t:b'orUs. o 
menı.Jeket bizi. bafb. nret1e ali. • 
kadar etmea. t 

Şefin. o zemuıkf bu clhn1P.1erf1e. 
Batavm SuriyecSll'.I tamemen a,.. 
n kal•cait &DlafdıYordu. 

1- ,ılmd& teeMtla e4tıa 
"Antakya Gençapor klUbll;, 

TUrk ~ bir arada toplu· 
(Arkalı 9 aaeada) 

(t) Ba nt timdi latanWcladlr, 
(2) 8lmdl Tilıtd7e • ._ lllDet ..... 

ain4e Aataı.,. aJ')lmııbr, 
(3) llükı ~ llUB mllca..._ .... 

Dört7Glda 7Sl...m.tl. Ta.,..lrlır ,..... 
bırakmac1du, ~. bacaklannc1u 119-
ffll blch. 

(4) 8fmdl Adam.el& bir Dkoblta .... 
ötretmwlr 

(5) - Jttanbııll4Mi 
cemi~ nlsler. 
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DÜN, TAKSIM ST ADYOMUNDA: 

Enosis, Fenerbahçeyi Yendi 
Lig Maçlarında Galatasaray 
ve Güneş, Günün Galipleridir 

Taksim Stadı : 

Dün ha.va yağmurlu idi. Azıcık 

yağmurda bile Taksim sahasının ne 
hale geldiğini futbol meraklıları bi
lirler. Futbolcül~r sahaya girerlerken 
başka, çıkarlarken ba§ka insanlar 
şekline giriyorlardı. Çehre ve her şe 

' 

Galatasaray muhacimleri olanca 
gayretlerile çıalışmağa başladılar. 
Istanbulspor muavin ve müdafa
asının yorgunla§tığı dakikalarda 
yakın fasılalarla iki gol çıkararak 
vaziyetlerini 3-1 hale getirdi1er. 
Maçın son düdüğü çaldığı vakit 
Galatasaraylılar oyunun bitmesine 
pek az kala attıkları son dördüncü 

·golle rakinlerini 4-1 kazanmış ol
dular. Yunan kaleai mü, kül bir vaziyette 

yi değiştiren o sahada tabiatile oyun 
da değişiyor ... lşte Fenerliler de her • 
şeyi yandan fazla değiştiren o mey 
danda mutat oyunlanrun yansından 
azını oynıyamadılar. Ve 3-2 mağlup 

oldular. 
•~~~liiiiiiliiiiiiililiiiiliiiil__.. __ pilliilliiii;;;;;;;;;;;;;;;;;---.---.~~~~-• ŞEREF ve KADIKÖY ST ADLARINDA 

Lig Maçları uvan Cetveli 
O~nun talıilatı: 

Hakem Şazi 'l'ezcanın idaresinde 
takımlar dızildiği vakit Fenerlılerin 
Kadıköyünde Suleymaniye ile lig 
maçlan olduğu halde kuvvetli kad
rolarile çıktıklarını gördük. Kadıköy 
oyununa B kadrolanru çıkarmış ol
salar gerek ... 

Fenerbahçe takımı şu şekilde ter- • 
tip edilmişti: 

Hüsaınettin - Lebip, Orhan - Esat 
Angelides, M. Reşat - Niyazi, Naci, 
Namık, Fikret, Orhan. Bu takımın 
§U tertibi ikinci devrenin ortalarında 
ve başında bazı tadilata uğradı. 

Yunanlılar dünkü oyunlarında da
ha canlı ve daha ahenkli gözüktüler. 

Hakemin düdiığü işitilir işitilmez 

Fenerliler soldan hücum açtılar. Yu 
nan haf hattınd' kesilen bu hücum
la Yunanlılar mukabil akına girdiler. 
Misafir takımın akını da neticelen
meden durduruldu. Maç on dakika 
kadar mütevazin bir manzarada, fa
kat Fenerlilerin top hakimiyeti iti
barile daha üstün ~lduklan bir şekil
de devam etti. 

Yunanlılar atlayışlarda ve koşular 
da daha atletik olduklarından çamur 
lu sahada karışık ve tesadüfi oyni
yan oyundan istifade etmiye başla
dılar. 

Karşılıklı goller: 

On beşınci cı.akıkaya doğru Yunan 
takımı tesadufı hasıl olan oır brsat
tan ıstıfade ederek soldan ilerıedi. 
Sol açığın yerden bir vuruşunu kar
eılayamıyan Orhan topu ra.Kip soliçi 
ne kaptırmış oldu. Yunan so!içi Plo 
isi bir vuruşla sağ koşeden ilk gol
lerini yaptı. 

Birkaç dakika sonra Fener le
h ine bir frikik oldu. Fikret çok 
muvaffakıyetli bir çekişle doğru
dan doğruya kaleyi buldu ve bera
berlik sayısını yapmış oldu. 

Bu beraberlik golUnden sonra on 
dakika ekseri Esat tarafından açı
lan hUcumlarlaFenerliler ağır bas
tılar. 

Yunanlılar devrenin sonlanna 
doğru sağdan hücuma geÇtiler. 
Sağ açıkları topu havalandırarak 
kalenin ağzına doğru bir ortalayış 
yaptı. Ortada merkez muhacım 

isabetli bir vuruşla ikinci golü yap 
tı. 

Fenerin ikinci golü: 

Fener solaçığı Orhanı bir a
kın esnasında tekmeliyen Yunan 
lılar aleyhine penaltı \erildi. Na
mığın çektiği pena tı ikinci gol 
halinde kaleye girdi. 

Dk devrenin nihayeti, iki ikiye 
beraber olduğu bir sırada geldi. 

ikinci devrode Fenerliler oyun
lar nı diızeıtti.er. Birinci devrede
ki karışık vaziyet son dakikaya ka 
dar devam etti. Yunnnlı'ar bu 
devrE'de biı gol daha atm:ya mu
,. fak o arak maçı 3 - 2 bitirmek 
tali ne erişmiş oldular. 

Yunanlıların son go !erini soliç
Jerinin sağa geçirdiği topla temin 
etmiş oldular. 

Kuru bir havada, yahut kayan 
llfthanm talii Fenerin pek aleyhine 
olmamak şartile ayni Enosis takı-

Güneş - Beykoz maçından 

mını sarı lacivertlileı w ekı>eı ı ka
zanma.lan Jazımdil'. 

Lig ma~ları-: 

Fener Enosis maçından yarım 

saat. sonra iıg maçıa.ı ına ua~ıa.ndı. 

Glineş takımının 3 - O ga ibıyeti 
ile neticelenen Beykoz maçı şoyle 
cereyan etti: 

Güneşliler fırsat buldukça uzun 
ve derin paslarla ortada oyniyan 
Melihin süratinden istifade eder 
şekilde oynadııar. 

Güneş muavin hattı şuurlu idi. 
Çamurlu havanın icaplanna uya
bilecek tarzda muhacimlcrini bes
lediler. Sol muavin orta ve sağ ta 
raf kadar muvaffak olamamak1a 
beraber yerini boş bırakmı§ gözük 
mcdi. Ve devreyi Melih ve Murat 
vasıtasile yaptıkları 3 golle Güneşli 
ler galip bitirdiler. 

Dk devreyi muayyen bir oyun 
tabiyesini hakim kılmak üzere 
maksatlı oynıyabilen Güneş'iler 
!kinci devrede işi hay i "gelişigü
zel'' bir gayrete bırakt•lar. Bu ge
lişigiizel oyun tabiatile ikinci dev
rede bir semere vermedi. 

Birinci devrede üç gol çıkaran 
Gilneş muhacimleri. ikinci devre -
de maksatsız oyunlannm tabii ne
ticesi olan sıfırla kanaat etmcğe 
mecbur kaldılar. Ve maçlarını ilk 
devrede yaptıkları üç goJle sıfıra 
karşı üçle kazanmış oldular. 

Galatasaray - 1 stanbulıpor: 

Güneş - Beykoz oyunundan 
sonra Galatasaray - Istanbulspor 
maçı başladı. Oyunun hakemi Bay 
Basri idi. 

Birinci devrenin başlangıcında 

Galatasaray hücum hattı canlı ve 
iştahlı göründü. Fakat muavin 
hattı akıncılarını münasip tarzda 
desteklivemiyorlardı. lstanbulsopr 
muhaC'imleri ise kısa paslarla, ka· 
bil o'dumı ve yapabildikleri kadar 
('a) ·mla işlerini başarmak istiyor
lardı. 

lfıtnnbulsporun ilk gnliinü ~ami 

te<'rii~Ii bir vuru~la kazand•rdr. 
Gnlatıı!'lıırııvlılıtr devrenin hitme!'Iİ· 
ne on dakika kala beraberlik sa
yısını yaptılar. 

ikinci devrenin b~larında bera
berlik vaziyetinin değişeceğini gös
teren alametler pek fazla değildi. 
Fakat devrenin sonlarına dom 
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lıtanl>ulıpor - Galatasaray ma~ından bir göı ünüş 

Fener muhacim/eri Enosis kaleai önünde 

~==========- ~ 

Dünkü Ik nci 
K m e· Maçları 

lkinci küme klüpleri arasında 

lig maçlarına dün I<ndıköy ve Şe 
rcf statlarında devam edildi. Fa
kat Kadıköy stadında yapılacak 
olan Sümcrspor, Beylerbeyi maçı 
hakem Burhanın gelmemesi Ü7~ri
ne yapılamadı. Şeref stadında Ka 
ragümrük ile Ortaköy karşılaştı -
tar. Tahminlerin hilafına Ortaköy 
bu maçı 1-0 kazandı. 

-n- --
İzmir Maçları 

lzmir, 28 (A.A.) - Liğ maçla
rına bugi.ln devam olundu. Hava 
yağışlı olduğundan tribünlerde se 
yirci azdı. 

tık maç Doğanspor - Demir -
spor arasında idi ve Demirspor 13 
-1 yenildi. Sonra Alsancak - A
teş maçı yapıldı ve maç 5-2 Al
sancağın galibiyetile bitti. 

Son maç Uçok - Yamanlar a-

Ankaradaki 
Lzg Maçları 

Ankara, 28 lTAN) - Lig maç
larına bugün de dovam edildi. Dk 
maç Demirçankaya - Güvenspor 

takımları arasında yapıldı. Başlan
gıçta berabere hissini veren bu o
yunda yavaş yavaş ağır basan De
mirçankaya maçı 4-1 kazandı. 

lkinci ve glinUn en mühim maçı 
ise Muhafızgücü - Gençlerbirliği 

arasında yapıldı. Oyun mütevazin 
gitmekle beraber, iki taraf ta fır

satlar kaçırdı. Fakat Gençler daha 
gevşek gidiyordu. 

Neticede Muhnfızgücü 2-1 galip 
geldi. Muhafızgücii bu neticeyi on 
kişi oynamasına rağmen muvaffa
kıyetle almıştır. 

rasmda cereyan etti. Uçok çok a
ğır bastı ve ikiye karşı 8 gol attı. 
Fakat Yamanlar son dakikalarda 
hakeme kızarak sahayı terkettiler. 

Gol Şampiyonluğu 
Eyübe Karşı 11 

Golle Beşiktaşta 
Şeref stadında ilk birinci küme 

maçı Vefa ile Topkapı arasında ya 
pıldı. Oyun tahminlerin hilafına 
çok heyecanlı oldu. Çok enerjik bir 
şekilde müsabakaya b~lıyan Top
kapı takımı, bilhassa birinci devrP.
de güzel bir oyun çıkardı. 15 inci 
dakikada Saimin sakatlanması a
zerine on kişi kalan Vefalılara bu 
fırsattan istifade ederek bir de gol 
yapblar. Devreyi 1-0 galip bitir
diler. lkinci devreye Vefa büyük 
bir hızla başladı ve 12 inci daki
k:u'hı T ,fıtfin;n avaih i!P hPr~hP,.. 
liği temin ettiler. 

Bu golden sonra oyun tamamen 
Vefa hakimiyeti altma girdi. Çem 
ber içine giren Topkapılılar kale
lerini canla başal müdafaa eder.::k 
bir ttirlü sayı yaptırmıyorlardı. 

Nihayet 33 üncü dakika Şükrü 
galibiyet golünü yapmıya muvaf
fak oldu Rira:ı sonra Muhteşem 

· ücüncü Şiikrü dördiincü ~aydan 
y~ptıl~ ve oyun Vefanın 4-1 ga 
lebesile nihayetlendi. 

.Seşiktaş - Eyüp: 

!kinci oyun Beşiktaş ile Evüp 
arasında yapıldı. Bir gol pan~yın 
halinde devrm eden maç Beşıkta
şın 11-2 galebesile ve. mevsimin. 
gol rekoru yapmasilc nıhayetle~dı. 
Eyüp kalecisinin noksan oldugu
nu ve kalede ar.emi bir oyuncunun 
bulunduğunu hisseden Siyah be
yazlılar ilk devreyi 2 Nazım, 2 Mu 
zaffer. 1 Şeref, 1 Feyzi vasrtasile 

6 gol yaparak 6-1 knzandılar. 
lkinci devrede NiiZlm, Şeref, 

Enver, Eşref vasıtasile 5 gol da
ha •apan Beşiktaşlılar Haydar va 
sıtasile beş te gol yiyerek maçı 

11_ 2 gibi büyük bir farkla bitir-

diler. 

Fener Stadında: - -----
Sabahleyin Taksim stadında Yu 

nan Enosis takımına karşı oynı -
yan Fencrbahçe tnkımı iki saat 
sonra l{adıköyiinde kendi saha • 
sında smevmaniye klübiinP. karşı 
lig maçını yaptı ve hakim bir 0 • 

yundan sonra 4-1 kazandı . 
Hakem Feridunun idareı:;inde ve 

14,45 te başlıyan oyun ilk dakika
lardan itibaren Fenerin hiikimiy~

ti aıtma girdi ve Şaban. Orhanm 

pasile 25 inci dakikada Fenerin bi

rinci golilnii yaptı. 
35 inci dakikada Süleymaniyc

lilerin bir akınında Raufun şütiinii 
elinden kaçıran Necdet Hamdinin 
şütünü kurtaramadı ve Stileymani 
ye bu suretle beraberliği temin el
ti. lki dakika sonra Naci. Fenerin 
ikinci goIUnü yaptı ve devre 2-1 
Fener lehine kapandı. 

ikinci devrede Muzaffer vası • 
tasile iki gol daha yapan Fener
liler maçı 4-1 kazandılar. 

Galataıaray muhacimleri ı .. 
tanbulıpor kaleci.ini mağlup 

etmiye uğra,ıyorlar 

Kuleli takımı 
Hen bol 
Şam11il}onu 

Askeri liseler arasında yapılma1' 
ta olan hentbol müsabakalarına 

dün Kasrmpaşa sahasında Kuleli 
deniz lisesi maçile devam edilmiş· 
tir. 

Müsabakaya saat on birde Mal 
tepe spor muallimi Bay Zekinin 
idaresinde başlandı. Memleketimlı 
de henüz taammUm etmemiş olan 
bu sporun iki senedenberi asken 

liseler arasında şampiyonluğu m\ 
hafaza eden Kuleliler bu senenin 
birinciliğini de ellerinden kaçır • 
mamak iı;in bütün enerjilerile ça
lışıyorlardr, 

llk devreyi 6-1 bitiren Kuleli

ler ikinci devrede kaptanları Zi

ya vasıtasile iistüste 8 gol daha y: 

parak maçı 13-1 galibiyetle bi
tirdiler ve bu suretle şampiyonluk 
listelerine bir şampiyonluk daha 
ilave ettiler. 

Kulelilerin atletizm, basketbol. 
hentbol olmak Uzere kazandtklan 
bu Uctincü şampiyonluklannı ia 
tebrik ederiz. 

----(\--

Barut9ücü Galip 
Diin Bakırköy Barutgücii saha

sında D:ıvutpaşa ve Barutgü<'ü A, 

B ve genç tak1mlan karşılaşmı • 
lardır. BarutgUcU gen<: takımlar
da 3-0. B takımlarmda 2-0 ve 
A takımlarmda 1-0 galip gelmiş· 
Ur . 



Mustakil 
Hat ayda 

Yeni Reiim 
Hatayda yeni rejim bugün 29 -

11 - 1937) de başlamaktadır. Bu ta
rihten sonra, Türk Hatay Fransız 

mandasından kurtulacak, ve 19 yıl
lık iztırap nihayete ererek müstakil 
olac~tır. 

Yeni rejim bütün hfO:ırlıklarmı ve 
teşkilatını 15 Nisan 1938 de bitire
cek. o vakte kadar intihabat yapıl

mış ve parlamentosu faaliyete geç
miş, Hatay hUkf.imeti çalışmıya baş
lamış olacaktır. 

Yeni rejime göre, Hatay hür ve 
müstakil bir Türk devletidir. ljatay 
bayrağı Türkiye Cümhuriyeti bayra
ğının aynidir. Yalnız yıldızın orta
sında kırmızı vardır. 

Sancakta yeni rejim Milletler Ce
miyeti tarafından tasdik edilen sta
tüye göre çalışmaya başlryacak ve 
tespit edilmiş bulunan anayasa ta~ 
bik olunacaktır. Statüde Sancağın şe 
kil ve mahiyeti hakkında birçok hü
kümler vardır. 

Statüye göre, Türkiye Cümhuriye 
ti, transit ihtiyaçları için Iskenderun 
limanını en geniş mikyasta kullan
mak hakkını hafa olacaktır. Iskende
nın limanında ''Türk serbest mınta
kası,, olarak ayrılacak kısımda Tür· 
kiye Cüm.huriyeti memurları buluna
cak ve Türkiye kanunları mer'i ola
caktır. 

Hatay Saylavlar Meclisi her dört 
senede b"r iki dereceli intihapla seçi
lecek ve 40 azası bulunacaktır. 

lntihabatın nasıl yapılacağı ve ic
ra kuvvetinin teşekkül tarzı. vazife 
ve salahivetleri hakkmda anayasa -
da hükümler varclır. 

Hatav Erginlik 
~emiyeıi için 

H atayın ld1111111 iltn çalışa.tila
rm başında "Hatay Erginlik 

Cemiyeti,, ni de saymak lazımdır. Bu 
siyasi cemiyetin merkezi Istanbul
dadır. Eminönü meydanmda, Emin
önü hanının bir katını işgal eden ce
miyet, Hatay istik18.li için çırpınmış 
durmuş, nihayet büyük emeline er
miştir. 

Cemiyetin Mersin, Dörtyol, Kilis, 
lslahiye ve Hassada olmak üzere beş 
şubesi vardır. Cemiyet, yedi kişilik 
bir idare heyeti tarafından idare e
dilmektedir. Cemiyetin reisi Hatayın 
pek ateşli gençlerinden doktor Ab
dürrahman Melektir. Kendisi, 1919 
yılında lstanbul Tıp Fakültesinden 
mezun olmuş, vatanı olan Hataya 
gitmiş, orada, işgalin feci ve uzun se 
nelerinde kurtuluş için mücadele et
miştir. Bir sene evvel Türkiyeye gel
miştir. 

Hatay Erginlik Cemiyeti 19 K8.ııu
nuevvel 1936 tarihinde siyasi bir ce
miyet halinde faaliyete girişmiştir. 

Daha evvel Istanbulda, l 933 yılmda 
teşekkül etmiş bulunan, içtimai ma
hiyette bir "Antakya - Iskende
run ve havalisi Türkleri yardım bir
liği,. namı altında bir cemiyet mev
cut bulunuy~rdu. 

'4.nlakyanın mefhur 
Kapıcı lıalni 

Güiıeş 
1-Iatay 

Renkli 
Kızları 

• • 
Kardeı Hatay bugün yeni bir reiime liavuımanın bayramını yaıı-
yor bu münasebetle bir arkadaıımıı lstanbulda tahsilde bulunan 
Hatayh genç kızlarla konuıtu, onların müstakbel Hatay hakkında 

masum düıüncelerini, istikbale ait gayelerini öğrendi. 
H ataylı kızlar ... Merak ve te- ~ 'lllV"'-" """""' "" "" ~ tatilini sabırsızlıkla bekliyorum. 

cessüsle Hataylı kızlan a- ~ y • ~ Dürdane Yakşi derin derin gö-
rıyorum ... Siz de. benim kadar, Ha- ~ azan• ~ ğüs geçiriyordu: 
taylı kızı merak etmiyor musu- ~ ~ - Bilseniz, dedi, Hatay ne gü-
nuz . Hatay yaylasında doğup bü- ~ f • / zel, ne şirin bir yerdir. Bütün 
yümüş. güneş renkli Türk kızlari- ~ Reşat eyz 1 - Türk yurtları gibi sıcak ve cana 
le konuşmak, onlara Hataydan 5 ~ yakın .. Hatay.. Hatayı çok seve-
haberler sormak çok hoQ olacaktı. ' run· 

H ta E "' ''" '- '-"""~"'.....,'~""' .. a y r- llave ettim: 
• ginlik Cemiye. - Biz de, de-
ti,, idare heyeti elim, sizin kadar 
azasından !dos- çok severiz. 
tum Hulki: Aliye Yurtman 

- Sana Ha- lktısat fakülte-
taylı kızlarımızı 

tanıştırayım, de
di. 

Gökte ararken 
yerde bulmuş in
sanlar gibi sevin
mi~m: 

- Onları arı-
yorum, dedim .. 
Nerede? .. 

- Yarın ak
şam benimle Mo
daya gel. 

Sözleştiğimiz · 
saatte Kadıköy 

vapurunda bu
luştuk. iskeleye 
çıkarken gece ol-
must.ıı._ Moda 
tramvayı, bizi 
son istasyonda 
bıraktı. Ters yü
züne yürüyoruz .. 
Solda b~zuk kal-
dırımh, çamurlu bir sokağa sap
tık. Biraz ileride, solda büyük çif
te taş merdivenli bir eski zaman 
konağı önünde arkadaşım Hulki: 

- Geldik, dedi. 

Evin sahibi doktor Abdürrah
man Nlelek, bizi büyük bir 

nezaket ve tevazula karşıladı ve 
iYi ısıtılmış bir salona girdik. "Ha
tay Erginlik Cemiyeti .. Reisi Dok
tor Abdürrahman Melek, güzel bir 
sürpriz hazırlıyan insanlara mah
sus rahatlık ve neşe ile: 

- Kızlanmızla görüşmek istedi
ğinizi duyunca, onları bir araya 
toplamak vazifemiwi.. dedi. 

Hataylı genç ve nazik doktor, 
bana doğru ilerliyen genç kızların 
birer birer isimlerini sayıyorclu: 

- Dürdane, Aliye, Bedia, Ni
gar, Küçük Melek ... 

Asil yüzlerinde zeka, nezaket ve 
terbiye ifadesinin en bariz şeklini 
okuduğum Hataylı kızlar sıra. ile 
karşımda oturmuşlardı. Hepsıne 
ayn ayn dikkat ediyorum .. Türk 
ırkmm bütün güzel ve karakteris
tik hatlarını taşıyan bu kızlar. ya
rmm müstakil Hatay devletinin 
çalışkan kadınları olacaklar. 

·, çlerinden birisi anlatıyor: 
-·tstanbulda tahsilde 

bulunan Hataylı kızlar epeyce bir 
yekun tutar. Universitenin muhte
lif fakültelerinde, liselerde oku
yanlarımız var ... 

!nce, zarif, güler yüzlü bir kıza 
sordum: 

- Siz nerede okuyorsunuz? .. 
Hızlı hızlı nefes alır gibi. keli

meler dudaklarından acele acele 
dökülüyor: 

..ı... Tıpta ,diyor.. Daha birinci 
sınıftayım. Emelim doktor olmak. 

Hataylı kadın doktor ... Düşünü
yorum .. Hatay muhakkak ki, me
sut bir istikbale namzet bulunu
yor. 

- Sizden başka tıp tahsil etmiş 
veya eden Hataylı bayanlar var 
mı? •. 

Hataylı Dürdane 

Dürdane Yakşi başını arkaya 
doğru itti. Uınit ve gurur karışık 
bir sesle: 

- Hayır, dedi.. Ben, Hataylı ilk 
kadm doktor olacağım, tahsilimi 
bitirir bitirmez Hataya döneceğim, 
orada yurduma hizrr:.et edeceğim .. 
Hatayda kadın hastalıkları müte
hassısı doktor çok az. Ben, Hatay-
lı wkadınlarm sağlığını korumakla 
ugraşacağım .. 

G en~ kız, bunları anlatırken, 
buyük bir heyecan içinde 

idi. 

- O halde, dedim, çok mesutsu· 
nuz? 

- Tabii.. Bilhasa şimdi .. Hatı:\Y 
yeni rejime kavuşunca ... Ha\ayda 
çok iztıraplı günler geçirdik. Bu 
yaz ora.da idim. Istanbula hareke
timden bir gün evvel karışıklıklar, 

çarpışıpalar oldu. Yıırtta acı bir sü
kut vardı. Gözlerimiz yaşardı. Bi
zi bu acı günlerden kurtaran Ata
türke dualar ettik, sabırla bekle
dik. Bu yaz tekrar H'itaya gidece
ğim.. Memleketimin rahat ve hür 
olduğunu görmek benim için bü
yük bir bahtiyarlık olacak.. Yaz 

sinde okuyor. Ya 
rmm iktısatçısı, 

gözünde ve gön
lünde Hatay sev
gisini yaşıyarak, 

memleketinin su
lar çağlıyan yay
lalarını hatırlar 

gibi, heyecan!a 
söylüyor: 

- Hataylı kız
lar okumıya çok 
meraklıdır. Bu
rada benimle be-
raber fakülteler
de okuyan birçok 
arkadaş 1 a
nın var. Okuyan 
Jndar?Jl adedf "Sit 
tikçe artıyor. 

Hepsi yüksek 
tahsil yapmak i
çin çırpınıyorlar. 

Ana vatana gelip 
okumak en büyük emelleri.. Tahsili 
bitirdikten sonra yurda dönece • 
ğiz. Orada hizmet edeceğiz. Şım -
diye kadar Türklük için çalıştrk. 
Kan dökttik ve nihayet Atatür-k 
Hatayı, Türk olarak bütün d!m
yaya tanıttı. 

_ Size çok zulüm yaptılar? 
_ Ne diyorsunuz ... TürklüğU -

milzü unutturmak için ellerinıier. 
gelen her şeyi yaptılar. Bakın, si
ze bir hadise anlatayım: Mesela, 
şlmdi burada tahsilde bulunım b!r 
Çok. hem çok ıstırap çektik.Şimdi, 

ıarmda Türk kelimesi vazıh de -
ğildir. 19~4 senesine kadar. nüfıus 
kağıtları ırk esasr ii7.erine ver!l°'"
di. O sene. nedense, bunu değiştir
diler. Nüfus kağıtlanmıza yalnız 
"lslam .. ve "Sünni,. yaıımı::ı l<la ııc. 

tifa ediyorlardı. Bunun manasmı 
anlıyorsunuz, tabii... Hele Antak

ya kız lisesinde bize yapt"·ları .... 
Çok. hem çok ıstırap çekti Şimdi. 
cok şükür bunlardan kurtulduk .. 
Hatay kadınlan evvelce. esaret al 
tında ezilen bir kütle idi Fakat 
esaret zincirlerini Atatiirk k1rdr. 
Türk kurtancısı Atatürk, bizi kur 
tardı. 

Alive Yurtman: 
- Hataya yazm ıriorce~iz Gü

zel yurdumuzu gelin de, siz de gö 
rUn. dedi. HRtıwt. Hataylıları da.
ha çok seveCfksiniz. 

Nigar. henüz F..renköy lise!'inin 
onuncu smTfmda.. Zeki, ateş gibi 
bir çocuk ... Bana: 

- Lisevi bitirince. hukuka ~ı
deceiim, divor. hakim olacaiım 
Hür Hatayda. hakhva adalet ;fa. 
ğıtacağnn .. Hatavda ilk kadın ad
liyed olmak vazifesini UzE"rime al
dığım gün, ne mesut olacağım bil
seniz. 

Nigar Mursaloğluna sormak :S
tedim: 

- Hatayda kadmlann hakkı ne 
dereceye kadar tanılıyor? 

Genç kız kaşlanm <:attı. daha 
ciddt bir tavır takınarak: 

(Arkası 9 uncuda) 

Karele, Hataycla yeni rejim tezahüratından 

Kardeş Hatayda 
içtimai Hayat: 
Şehir ve Köy 
H atay Türkleri, bütün Türk- ~ 

ler gibi çalışkan, mert, a-
licenap ve fazilet sahibi insanlar-
dır. lstiklal uğruna kan dökmeyi 
yedisinden yetınişine kadar bir 
borç sayarlar. 

Hataylı kardeşlerimiz, güçlü, 
kuvvetli, yağız yüzlü. sıhhatli ve 
zeki insanlardır. Aralarında tesa
nüt, yarclım fikri çok ilerlemiştir. 
Adet ve ananeleri. bütün Türk ce
miyetlerinde yer bulan iyi ve gü
zel şeylerclir. Bütün Türkler gibi, 
güzeli, iyiyi, kuvveti severler. Te
miz kalpli, hassas insanlardır. 

Evlenmeler: 

H at.aylılar, kızlarını hiç dı • 
şa.nya vermezler. Mutlaka 

kendi köyliileri. kasabalılarile ev
lendirmek isterler. Akraba kızla
n ile akraba oğlanları biribirlen
nin tabii nhnınlısı telakki edilir. 
Hat.ayda oğlan veya kız evlendir
mek büyük külfetleri ihtiyar et -
mek. demektir. Oğlan, alacağı kı
za, "Hak,. ismile bir para verir. 
Bu hak zenginlerde 200 altını ge
çer. 

Kız babası ise biiyük masrafla
ra girerek, ailesinin haysiyetini 
korumıya çalışır. Çünkü halk na
zarında kızm geti~eği eşyanın 
büyük bir ehemmiyeti vardır. Bu. 
sanki kıza karşı ebeveynin muhab 
bet miyandrr. 
Düğünler ekseriya cwnartesi 

bıuıl11r ve bir hafta sürer. Asıl 

diiğün gecesi olan perşembe akşa
rpı, erk,,kter arasında içkili, çal
gılı eğlenceler tertip edi -
tir. Bir hııfta icinde kadın ve er -
kek taraflar. mliteAddit isimler al 
tmda tertip edilen eğlencelerı:Ie 
bulunurlar. 

l{nv nii<Hinleri ne rn\{ pÜ1t>nreti 
olur. Giin1erce evvel bütün civar köy 
tere haber g"idcr. E~lenc~eler için 
hazrrh'klar vımThr nı;piin h:tı:ılar. 

ve t!linlerce sürer. Birçok oyunlar 
oynanır. 

KıvnlPt ve ~İvim: 

H atay Türkleri, giyiniş iti
barile, Cenubi Anadolu 

halkından farklı değildir. Ancak. 
bütün Hatay şehirlileri zarif ve 
kibar gividmiye ~ok kıymet verir
ler. Bu itibarla orada terzilik mü
him bir meslE"k halindedir. Antak 
yada giyim işleri mühim bir mev
zudur. 

Türkivede şapka inkılabı oldu
ğu vakit. hiitun Hatav Türkleri de 
fesi atm1slar. ~apkA giymive baş
lanuşlardır. !kincikanun 934 yı -
lında. sanlca. Hatayda kati zafer 
kazanmıştır. 

Kövliilerin e:ivinialeri biivük hu 
susiyetıer arzeder Bir delikanlı • 
nm 'hııc: 'h~pfavısmdan. kus-ık sa
nsmdan hanci mmtaka köviinnı-n 
olduiu ayrrdN!ilehilir Umı.ımivet
le kövli\ler "ııba .. dedikleri ve ke
çi k1lmoıı.n dokunmuı,. krsa kollu. 
önU a.cık bir ceket Jrİverler. lcine. 
i<:lik dedikleri bir ı:römlek. paçala
ra doğn.ı dAntlan <:uha veva se. -
tenden yapılmıs hol bir şalvar ve 
avaklarma da kırmızı yemeni gi
yerler. Kundura giyenler azdır. 

-

Kurtulan H alaylılann 
bir ıevinç günü 

Amik zenginleri Hatayın en şık 
ve zarif insanları arasındadır. 

Aleviler, y ni Eti Türkleri ar. 
smda şalvar pek yayılmamıştır. 

Bunlar. önü açık, kısa kollu ve ilç 
etekli bir nevi entari giyerler. 

H atay Türkleri. bilhassa ~ 
hirliler geniş, rahat ve sıh· 

hi evlerde otururlar. Ev eşyasma 
çok meraklıdırlar. Bir evin mobil· 
yası, adeta o evde zenginlik dere
cesini gösterir. Evin içini de fevka
lade süslerler. Kıymetli halılar, 
vazolar, yemek, içki takımları, bil· 
feleri vardır. Hatayda. onun için
dir ki. mobilyacılık sanati de pek 
ileridir. 

Köylülerin evleri de geniş ve 
rahattrr. Misafirperverdirler. Yer
de kilimleri. halıları vardır. Evle
rin için çok temizdir. 

Halkın eğlenceıi: 

H ataylıların mevsim1Pre mal 
sus eğlenceleri \'ardır Ba

harın ilk günü addettikkri bir 
nisanda kırlara giderler, süt içer
ler, çayırlarda oyunlar tertip e
derler. Kır gezintilerinde gayet 
gilzel ve nadide yemekler yapılır. 
Yazın halk sayfiyelere, yaylalara 
çekilir. Sonbahar gelince şehirle
re göç edilir. Kışlık zahire. viyP-w 
cek vesaire hazırlanır. Altl aylık 
iaşe ambarlara depo Pliİlİr. Kış 
eğlenceleri de başkadır "Sın,. de
dikleri nöbet.leş€' gezmeler yapılır 
Her hafta birinin evinde tonla"ll· 
lır. mevva. tAtlT ikram edilir. 

Halay kadınları: 

H at.ay kadınlan yüksek bir 
durumdadır. Münevver kim· 

selerdir. Okumıya çok heveslidir
ler. Memleket işlerile alakadar o
lurlar. Kadın evin direğidir. Bü
tün ev işlerini görür. Muaşeret 

bilgileri yüksektir. 
Hatay köylü kadnıları çok ı•e

surdur. Ata binmesini. silah kul • 
la.nmasını bilirler. Kıyafetleri te
miz. ııadedir. Evine. yurduna sa • 
dıktırlar. 
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Kan nun 
Hayta 
Ro!u 

(Başı l in<'icle) 
murlarm aklına ve içtihadma bırak
mak elbette cüretıi bir karardır. Sa
lahiyet ve mesuliyet yükünü taşı
mak için omuzlarında kuvvet bulu
nan memurlar yerli yerini buluncıya 
kadar hiç şüphesiz aksaklıklar da 
olacaktır. 

Fakat bunu göze almak lizmıdir. 
Yüzmiye alışmak istiyen bir adam, 
suya girmenin riskini nihayet göze 
almıya ve suya atılmak kararını 

günün birinde vermiye mecburdur. 
Suda bir müddet çabahyacaktır, he
yecanlar geçirecektir. Fakat nihayet 
yüzmiye alışacaktır. 

Bir kanuna sayısız maddeler ve hü 
kümler doldurarak tatbik edenlerin 
elini b ğlamak ve vesayet iddia et
mek, Türk enerjilerini lüzumsuz ye
re israfa ıuğratmak demektir. Bir 
kanun bir gün için yapılmaz. Her 
türlü ihtimalleri gözönünde tutmak 
iddia.sile masa başında yapılan te
ferrii:ı.tlı bir kanun, yannm inkişaf 
istidatları karşısında en büyük engel 
olur. Nitekim böyle idd"alarla masa 
başmda yapılan teferrüatlı kanunla
rı hakiki havat bir, iki sene kinde 
hallaç pamuğuna çevirmektedir. A
meli tecrübelerin icap ettirdiği ta
diller ve tefsirler neticesinde kanun 
öyle bir §ekil almaktadır ki memur
lara yol gösterecek bir pusla vazife
sini görecek yerde zihinleri şaŞTrtan 
bir sis tabakası teşkil etmektedir. 

E ski rejimlerin yndigan olan 
vesayet zihniyetini mftdaf aa 

fçlıı bir tek söz söylenemez. Kanun
larda umumi gıye1eri ifade ederek 
memurun aklına ve içtihadına pay 
bırakmak. hareket, inkişaf ve verim 
temin edecek verimli bir usuldür. 
Emniyet üzerine yürümek yolunu tu 
tan Anglo - Sakson memleketlerinin. 
nekadar geniş enerjileri serbest ve 
yaratıcı bir hale getirdikleri ve ne 
güzel muvazeneler kurdukları göz
önündedir.Vesayet iddiasile memurla 
nn eline en tt>feı;rü.ı.tlı ve sıkı ölçüler 
veren memleketler, bunun ak.~ine o
larak eııt."ı jllt"ı iuI .<ıo.ğ.twııt'lG" hnğ. 
muşl:ı.r, inki.c;af yollarını tıkamışlar
dır. 

Kanumın yol gösterici rolü hak
km.'1aki telakkilerde biribirinden ay
rı, b"ribirine zıt iki istikamet var
dır. Bunlan telif ederek uydurma 
bir st>y yapmak hususundaki her ha
reket akim kalmıya mahkumdur. 

Atatürklin acılrn nutku ve Celal 
Bo:ıvnr bükiımE>tinin programı bize 
vadediyor ki, Türk inkılapçılığı, yük 
ftek tekniğin, umumi menfaat prP.n
sipler;nin. emn"vet esasmm icap et
ı:rdi'{i ileri yollar fa cüret ve cesa
rrtıe yürUmiyc karannı vermiştir. 

Hayatın her şubesinde olduğu gibi 
Türk knnunl<ırının rolü ve ruhu hn'k 
kmdaki U:likkilerde de bu kararın 
mantıki icaplarını göreceğimize ve 
e~ki rpiimlPrin tsıhii nPticesi olan 

Yazan: 
ALI RIZA SEYFi 

Hatay da 
(Başı 1 incide) 

lerde halk alayları yeni rejim günü -
nü kutiıyacaklardır. Yarın akşam 

muazzam fener alayları da yapılacak 
tır. 

Hali hazırda Sancaktaki Suriyeli 
memurlar, seçim sonuna kadar vekil. 
Ieten vazife görecekelrdir. Hatay bay 
rammda bulunmak üzere Adana, Mer 
sin ve Tarsustaki Hataylılar kaf;leler 
halinde Antakayaya geliyorlar. Fev
kalade komiser Kon de Martel de bu 
gün Şamdan buraya hareket etmiş
tir. 

Hatayda üç devir 
Ankara, 28 (A.A) - Yeni Hatay 

rejiminin meriyete girmesi dolayısile 
"Ulus,, ga.z.etesi yarınki 29 sonteşrin 
nüshasmda aşağıdaki makaleyi n.:?ş-

Yeni 

retmektedir: ~ -

Rejim 

"Bugün Cenevrede kabul edilmiş rek MJlletler cemiyeti tarafından gön 
olan metinler mucibince Hataym ye derilen ve gönderilecek olan komis
ni rejimi rneriyete giriyor. Kardl!şle- yonların yaz"fcsi halki dilediğini ifa
rimize ve bütiln Hatay halkma kut- de edebilecek snrtlar içinde intih~p 
ıu olsun. sandıklannn göndermekten ibarettır. 
lnkişafmda, matİup olan asıl neti- Bunun haricinde yapılacak hareket

ceye vusul için bu yeni idare Uç mer ler bizzat halkın intihap propagan
hale katedecektir. lşte bugün bun-ı dalarına mun~~~ır. kalma!c ve yu ~ 
ların birincisine başlıvonız. karda bahsettıgım1z otorıteler tara 

Bu birinci merhale ın1etıer cemi- '•ndnn, velevki, bilvasıta olsun, bir 
yetinin Hatay için kabul etmiş oldu- müdahaleyi tazammun etmemek la
ğu müstakil rejimin henüz basarna- zmıgelir. Bu cihete olan büyük. h~ 
~mı teskil eder. Cünkü Hatay rejimi sasiyetimizi rejimin meriyete gırdıgı 
tam istiklale varmadan evvel ilk in- bugiin de bir kere daha katiyetle ifa 
tihabata kadar muvakkat bir Fran- de etmek isteriz. 
sız idaresinin Fransız mandası ica - Evet, biz Hatay rejimilc, onu ha
batı altmda bir intikal de\Tesi geçi- zırHyan devrelerle, ;ntihabatm sure
recektir. Bu devreden sonra Hatay ti cereyanile, Fransızlann ve cemiye 
halkı Meclisini intihap etmiş olacak ti akvam komisyonunun tarzı hare
ve o meclis te devlet reisini seçerek ketıerile, huliı.sa, Hatay intihabatm
milli hükumetin te<-;isine lazım gelen dan çıkacak netice ile alakadarız ve 
mekanizmayı hnrekete geçirecektir. bize verilen senetlerin en kUçUk ih-

15 N;san 1938 den b:ışlıvacak ohm lille uğramamasını yakından mura
bu ikinci merhale yine milli idarenin kabe E'deceğ"z. 
manda reiimi i<'abatına uvgun ola - Büyük M:ııet Meclisi kürsüsünden 
rak vüriimesini istilzam et - Türk milletinin sesi Atatürk lisanile 
mesi ~ do~nvısile ikinci bir in - yiikselirken Hatay meselesi ilci defa 
tiknl (l,,, ... pc:ıj tf>c:k;ı edecek . "Büvük bir milli davamız,, olarak 
tir. Yani Hatay bu devrede de mil tavsif edilmişti. 
1i hlikiımetı!ni psis etmic:ı olm'lsır.ii Hatny isi, Türkler için, Türkiye 
rağmen heniiz tam istiklale k vı.ıs- cümhuriyeti için bibakk1n milli bir 
muş olmıvacnk ve Fransız mandası- d&vadır. Bu davayı Atntü_rk on beş 
nm te•:iratm-ı tabi kalacaktrr. sene evvel Adanada yaslı Hatay kız

Başlıyor 

miz yolunda, dostluk sahasında inki
§af etmekte görünüyor. Fakat Ata
türk dedi ki: 

"Yarmki Türk - Fransız müna
sebetlerinin dilediğimiz yolda inkişa
fına, Hatay işinin iyi bir yönde yürü
mesi, esaslı bir ölçü ve amil olacak-

Fırtınadan Bir 
Gemi Batlı 

(Başı 1 incide) 
fırtına haberleri gelmektedir. Gemi
ler Karadenize çıkabilmekte, fakat 
küçük gemller limanda kalmaktadır
lar. 

Dün, şehrimizde hava gece yarısı
na kadar yağmurlu devam etmiş ve 
Yeşilköy meteoroloji istasyonundan 
verilen malumata göre rüzgar şimali 
şarkidcn saniyede 3 metre kuvvetle 
esmiştir. Dün hararet 6,6 ile 7,8 ara 
sında değışmiş ve barometre 757,6 yı 
göstermiştir. Dün sabahtan öğleye 
kadar 0,8 milimetre yağmur yağmııı
tır. 

Bandirmadan gelen malümata gö
re de, 134 numa. ... alı 8 tonluk Bere
ket admdaln alamana fırtınadan de
mirini koparmış ve karaya düşmek 
suretile parçalanmıştır. Nüfusca za
yiat olmamıştır. 

Uzak ~arktan 
Yeni Bir Haber 

Berlinden 
Londra 

Sonra 

(Başı 1 incide) 
sinin mevcudiyetini kabul etmekte, 
fakat bu meselenin yalnız büyük Bri 
tanyayı değil, fakat ayni zamanda 
Fransayı, Belçikayı ve Uç lngiliz do
minyon unu da alnkadnr etmekte ol
duğu fikrindedir. 

Ispanyadaki vaziyet de, müzakere 
edilecektir. Vaziyetin daha ciddi ola
rak tecelli ettiği ve lngiltere ile Fran 
sanın doğrudan doğruya alakadar 
bulunduğu Uzak Şark meselesi de gö 
rüşi.ilecck mevzular arasındadır. ln
gilterenin hedefi, Amerika Birleşik 
devletleri ile sıkı hır işbirliğı halinde 
çalışmaktır. Avrupa.da: vaziyet güç
lüklerle dolu olmakla beraber, harp 
tehlikesi gayri mevcut değilse bile, 
pek te yakın görülmemektedir.,, 

F ransaya göre 
Paris, 28 (A.A.) - "Temps" ga

zetesi, BB. Chautemps, Delbos -
Chamberlain ve Eden görüşmeleri 

hakkında b~akalesinda ezcümle 
diyor ki: 

trr kanaatindeyim.,, Bunu dostları· (&~ı 1 incide) Londra, hükfuneti, gayet dürüst 
h kk. - '·l ve Jir surette, Almanya ve ltalya ile mızın a ıyle anlıyaci.l.J\ arına. . I Iarın arasmda demirlP.mişlerdir. 

Hatay meselesinin hallinde velev ık~ 140 bomba geni§ bir i§birliği temin edebilecek 
c~. de~ecedcki k~çük memurların. d~- Nankin, 28 (A.A) _ Japon tayyn bir anlaşma esası araştırmaktadır. 
rustıukten vakı olac_ak e.n ufak ınhı- releri, Yangtse üzerinde knin Şikiang Bu suretle Avrupada sulh daha iyi 
r fl b d 1 b d be o korunacaktır. Fransız hükiımetinin a arının u ost uga ırer ar • limanına 140 bomba atmışlardır. Sa- . ·-· . . 
lacağmı takdir edeceklerine inanmak ld gm-a göre ç· n d k ıstedıgı de bundan başka bır şey de-. . nı ı ın ı er arasın a ço -.1d. 
ıstiyoruz. telefat vardır. Çin askerlerini nakler gı ır. 

İstiyoruz ki Fransa hükumetinin mekte olan bir tren Vuhu civarında lngiltcrc ile Fransanm arasını aç-
P.a:~teki lisaniyle ~eyrutt~ki .!isanı Sunnçen'de tahrip edilmiştir. yüz ki- mak mevzuubahis olamıyacağı gibi 
bınbırine uysun. lstıyoruz kı Türk- şi kadar ölü vardır. Roma - Berlin mihverini zayıflat
Fransız dostluğunun lüzumunu, fay- Nankin garnizon kumandanı Gene mak ta mevzuubahis değildir. Bila • 
dasmı ve icabatmı BeJ7Ut ta _Paris ral Tang _ Çcng ·- Çi, aşağıdaki beya kis mevzuubahsolan, bu iki devletler 
kadar takdir etsin. Istlyoruz kı Ha- natta bulunmuştur: grupundrn birinin diğerine doktrin
tayda manda idaresi partizan zihni- Yabancıların emniyeti için elimden lerinden veyahut hayati menfaatle • 
yetten feragat etsin. Orada şu veya geleni yapacağımı vaded;yorum. Fa- rinden fedakarlık yapmaksızın, ara• 
bu unsurun fazla rey almasiyle ala- kat, mümkün oldu~ takdirde, Nan- lannda bir işbirliği imkanlarını araş
kadar olmasın. Şu veya bu ırk men- kini terketmelerini tavsiye eylerim. tırmaktır. 
suplarmı haklarmın müdafaa ve hi- Zira, muharebeler neticesinde sinirli ~"""""!!"!""'!' __ ..,.._.,..."!""""..,._~!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!I 
mayesi ltisvesi altında parçalamıya bir halde bulunan ve geri çekilmek- Şanghayda 
çalışmasın. te olan kıtalann bazı karışıklıklar Tokyo, 28 (A.A.) - Japonlar, bu 

Biz Hatay iş1ni beynelmilel bir çıkarması ihtimali daima mevcut- gün, Şanghaydaki Çin matbuat san-
muvaffakıyetin üç gUnlük ifadesi gi tur. sür bürosunu teslim almışlardır. 

bi almadık. Biz Hatay işinde beynel- ~miiilİamiiilİmmm~•m+mmıwamwaİİİİİlmmmmmammİİi•m-liiİİİmİI=~ 
milel muvaffakıyet peşinden koşma- # 
dık. Cenevre anlaşmalarmı izzeti nef Suriyi' ve Lübnan m::ındasınn Fran !arma hitap edt'rken ilan etmiş ve . . mi k b" b t 

• . . sımtzi tat ne yarıyaca ır oş e-sa tarafından mi'h hiikfımetlere tPr- o davanın temelını atmıştır. .. .. .. , • . . 
1 K A 

kini istihchf eden muahedeler merl- Sulh yolunda 1921 de yaptığı birin 1 neke gurultusu telak~~ etme~~: C~
·et m<'vkiinP girE'rek o muahedell"r- ci biiyük fedakarlığı Tiirltiye, §arta 1 nevre anlaşmş.la"a 1b!;'ı Til ~;;n ı~ş 

de derpi~ edilen iki senelik mUddct muallak olarak ynpmıştı. değildir. O fedak r ıgı r er ne -
E;Cc;tikten sonra Suriye ,.e Lübnan ile Niçin inkar edeıtm? Cemiyeb l\:k- cetıe,haklanm t ur ettikleri dere 
birlikte Hatay aa tam istiklale lrn - vam önünde Türkiye 1937 de ikinci cede tafınln eder Umıaiyle kabul et- MEi 
vuşmuş olacak ve üzerinde, '.Milletler defa olarnk sulh uğrunda fedakariık tiler ve bugün Cenevre mukarreratJ- Grip, Baş ve Dit Ağrıları, Nevralji, Artritizm, Romatizma 
~m~~~~hlr''bn~i~m~~~~~~~~~Mill~er ~-~~~~~~~gihlb~~~•-••••••••••••••••••••••••••~ 
rake.besi,, diyeceğ'imiz nazmi kontro miyetinde kabul edilmiş olan metin- le, alaka ile hatta endişe ile bekliye- • • Jünden başka hicb;r kavıt ve şarta lcr, ifade ettikleri bütün manalarda rek filliyntm nazariyata uygun olup 
tabi olm1yan tam b1r ic:;tiklfll man:ı:ıı- hakkiyle tatbik edilirse Türkiyenin olmadığını görmek istiyorlar. ,. 
rası gösterecek ve Hatayın asıl milli yapmış ol~u~ bUyük feragatin mu- Hatay halkının akibetine olan ala
hav::ı.tı o j!{inden başlıyacaktır. kabili verılmt§ ve muvnza=ıeler tesis ka ve merbutiyetimizi gizlemiye IU-

Hntay hıılkmı bu mesut neticeye edilmiş olur. ~kat o metinler birer zum görmeden ilan ediyoruz: · 
isal ederek lavık oldu<hı bahtivar ve göz bo~acılıgı.ndan ibaret kalır ve Hatay bizim büyük bir milli dava-
müstakil hayata kavuştıııra<'.ak olan neticelerınde Ttirldyeye mev'ut idare mızdır. 
devrenin asıl intihabatın haztr1ıı.ndığı komşu Hatayda teessüs etmezse sulh 
ve yapıldığı birinci intikal devresi ol yolundaki fedakarlığı Türkiyenin e
duğu kolayhsla anlaşılır. Bu devrede linden iğfal suretiyle alınmış ve Tür
~t>rek Framın:. mand::ı idarrsiniô, ge- kiyenin itminanı bir safdilliğe istinat 

vesayet ~hniyetinin artık bu rejimle 
rin bUtün diğer izlerile beraber gö
millüp gideceğine kanaatimiz vardır. 

Ahmet Emin YA /.M A iV · 

etmiş olur ki her zaman hakkını ara
yan bu milletin bu bariz haksızlığa 
karşı aksüllimeli nasıl olsa kendini 
gösterir ve tesirlerini yapar. 

Fransıuarla olan münasebetleri-

-0--

Öz Türkçe Terimle-: 
''Fizik, kimya ve mekanik,, 'için 

hazırlanan öz TUrkçe terimler 
maarif müdürlüğüne gönderilmiş, ve 
derhal mekteplere bildirilmiştir. Te
rimler talebeye tedrici surette ve 
derste sırası geldikçe öğretilecektir. 

[( A Pi ,A N L A R l 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma J 
ve bütün ağrılannızı derhal keser. 

icabında günde 3 kaıe alınabilir , 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla "GRlPlN,, İsteyiniz. -

- No. 44 m Ressamı: 

MON1F FEHiM 

Bayram Reis kalyonla kadırganm arasında fazla dövUşmeyi gemici
liğe, askerliğe ve evvelce kurulan plana uygun görmediğinden uzaklaş
mıstı, lakin Tannyar ile Salman'ın o kadırgan:n küreğine zincirlenmiş 
olduğunu bilseydi, acaba: 

lardan ölenler denize atıldı. Hayır yanlış söyledik: Forsalardan yalnız 
ölenler değil, yaralanıp kürek çekecek hali kalmamış olanlar da denize 
atılmışlardı .... 

Muharebenin dördüncü günü iki tarafı da yerinden oynatan bir rüz
garsızlıkla geçmişti. 

rüyemiyen lngilizlere karşı kendi kürek kuvvetlerinden istifade etmek f& 
tiyorlardı. 

Tanrıyar bir aralık öndeki kürekçi sırasına bakarken birden ürperdi, 
gözünü ne olduğunu anlıyamadığı bir karartı, beynini bir uğultu kapla
dı. B'r salkım gülle öndeki altı for sayı sUıilp götürmüş, boş, kirli otu
rak tahtasının üzerinde birkaç et pıhtısı, iki i.iç tane de hfılfı zincirde 

- Diişmandnn alarga! .. Kumandasını vermcğe dili varacak mı idi? 
lspanyol kadırgasının içi ölü ve yaralılarla dolu idi. Bir vakit icjn kü

reklere: "Alma!" kumandası verildi, 1spanyol asker. ve zabitlerile forsa-
Beşinci günün de stitliman olduğunu gören lspanyollar bütün kadırga

lnrmı lngiliz gemilerinin bulunduğu yana topladılar; rüzgarsızlıktan yü- çakılı bacak kalmıştı.? (Arkası var) 
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No. 27 
• Yazan : Ziya Şakir 

TAN . 
Hendekte Bir 
Evi Soymak 

istediler 

Gü~üJcine inin ihtirası 

Hendek, (TAN) - Düzcenin Tön
gelli köyünde dört haydut bir evi bas 
mak istemişlerdir. Bunlardan biri ya
ralı olarak ele geçmiş, bir tanesi de 
sonradan tutulmuştur. Tafsilat şu
dur: 

Geçen hafta içinde bir akşam, kö
yün zenginlerinden Hacı Ibrahimin kö 
pekleri acıacı havlamıya başlamışlar, 

uyanan hizmetçi pencereden bakınca 

dört haydudun eve doğru geldikleri
ni görmüştür. Hizmetçi, hemen Hacı 

Ibrahimi uyandırmış, daha evvel bi:r 

kaç defa baskına uğnyan Ibrahinı, 
telaşa dlişerek müdafaa vaziyeti al
mıştır. Hizmetçisi de eline geçirdiği 
c;ifte ile penceredl'n ateş etmiştir. 

r adaşlarını bıktırıyordu 
l§tc, bu dilşllncenin tesiri iledir 

k , bUyuli bır ekseriyetinı muhalif· 
ler tcşkıl eden Arap, Kürt ve Arna
VUL meous an, hıç tereddüt etme· 
den (Hürriyet ve ltiliıf Fırk.ısı)na 
geçivermişler .. kısa bir müdd~t zar 
fındn fırkayı kuvvetlendirmişlerdi. 

Yeni fırkanın elemanları, herke
sin nabzına göre şerbet \'ermekte
lerdi. Arap, Kürt, ve Arnavut me. 
buslara fırkanın gizli dini siyase
tinden; (Farmason ittihatçılar) a
leyhinde (Mukaddes cihat) a gir
diklerinden bahsederken, hıristi • 
yan mebuslara da hoşlanna gide
cek vniUcri ihmal etmemişlerdi. Ve 
böylece de, Bulgar, Rum ve Erme
ni mebuslnnndan bir haylisini ken
di taraflarına çekmişlerdi. 

Yeni fırkncılnr, bir taraftan 
bu işlerle meşgul olurken, 

diğer taraftan da resmen teşekkül 
eden muhtelif fırkalarla da müzake 
relere girişmişlerdi. 

Prens Sabahattin Beyin progra
mını takip eden (Mutedil HUrriyet
perveran Fırkası), çar~buk yeni 
fırkaya iltihak etmişti. 

Başta, (Mustafa Sabri, Hoca Vas 
fi, KUçUk Hamdi) efendiler gibi (A
hali Fırkası)nın mühim erkanı da 
yeni fırkayn geçmişlerdi. Fakat ye
ni fırkanın en çok istediği bir şey 
varsa o da, Konya mebusu Zeynel
abidin Efendiyi (Ahali Fırkası)n
dan çeldirip kendilerine mal etmek
ti. ÇünkU Zeynelabidin Efendi, fır 
kacılrk itibarile mühim bir şah.si • 
yetti. 

Ahali fırkasının adeta istinatga
hı o ım bu ltonya m busu, muhte
lif sebepler dolayısile muhiti üze
rinde mühim bir tesire malikti.Ayni 
zamanda ahlak cihetile de metindi. 
Azimkfırdı. Inatçı ve uğra.şıcı idi. 
Hulasa, frrka milcndelelerinde işe 
yarayabilecek her türlü evsafa ma 
iikti. Onun için yeni fırkacılar, Zey
nelabidin Efendiyi de kendilerine 
çekmeyi gaye ittihaz etmişlerdi... 
Fakat karşılanna bir engel dikil • 
mişti: GümUlcUne mebusu lsmail 
Bey ... 

lsmail Bey, lttihat ve Terakkice
miyetinde bir (Baş) olamadığı için 
kızmış, oradan çekilmişti ve mut
laka bir baş olmak için (Ahali fır
kası) nı teşkil etmişti. Vakıa pek 
mahdut sayıyı geçmiyen fırkası o
na henüz bUyUk bir şey temin et
meroi[iti. Ve etmek ihtimnli de pek 
zayıftı. Fnkat hiç olmazsa bir (li
der) lik nerefi ele geçirmişti. Şöh
ret hırs1 arını, şimdilik bununla tat 
min etmekte idi... Onun için yeni 
ıbir f ırkanm, kendi fırkasına men
sup mühim şahısları çekip alması, 
bu haris fırka reisine büyUk bir te
ıaş vermişti. Bu gidişle fırkası if
las edecek .. kendisi de sönüp gidi
verecekU. 

Onun için GümUlcüneli lsmail 
Bey - Başta Zeynelnbidin 

Efendi olmak üzere - fırkasında 

kalan mebuslara ve sair efrada dört 
elle sanlıyor; onlan da elinden ka 
çırmamak iç.in yeni fırkanın eleman 
larile çarpım çarpım çarpışıyordu. 

- lli§meyin bana .. benim adam
lanma. Siz ayn çalışın. Ben de 
ayn çnlışayım. 

Diye, bar bar bağırıyordu. 
Yeni fırkanın erkanından bazı -

ları: 

- Niçin Gümülcüneliyi de almı
~"Oruz. lştc, bizim işimize en yara
yacak bir vasıta ... Arkasında kuv
vet gördüğü takdirde, en atak ve 
at gan bir mücadele unsuru ... 

Diyorlardı. 

Fakat GümUlclineli Ismail Beyin 
ruhuna vA.kıf olanlar: 

- Katiycn, olamaz ... Çünkil bu 
ndo.m, yalnız hırs için .. yalnız mev
ki ve şeref hırsı için yaratılmış • 
tır. Eğer icap edip riya göstermek 
lazım gelse ve bu maksatla daca· 
miye gitse; mutlaka imamın önüne 

geçmek ister. Eğer bir yere davet 
edilse: mutlaka en baş köşeye ge
çer ... Sokakta bir arkadaşile yürü
se, mutlaka ondan bir karış ilerde 
yilriir ... Fitnedir, fesatçıdır, dehşet
li kıskançtır. Şayet bu adam içimi
ze girerse. aramızda bir nifak ve 
tefrika çıkması muhakkaktır. Onun 
iç·n bu adamı aramıza sokmıyalım. 

Diye şiddetle itiraz ediyorlardı. 
Bu mesele, günlerce münakaşa e

dilmişti. Nihayet şu karar veril
mişti: 

- Mecliste; bir ande on, on beş 
mebus kazanmak, az şey değildir. 
Hiç olmazsa, İttihatçıların yürekle 
rinden bir hayli ynğ eritir. Buna 
binaen biz. Gümülcünelinin şerrine 
lanet ederek, onu içımi:ı:e alalım. 
Zeync'ftbidin Hoca ile ötekileri ka
zanalım. Sonra onun beline bir tek 
me vurun aramızdan çıkarmak güç 
değil ya? .. 

Bu karann derhnl tatbikına giri 
şilmişti. Tokat mebusu Mustafa 
Sabri ve Ba1ıkesir mebusu Hoca 
Vasfi Efendilerin tavassutlarile Gü 
mülcüneli laman Bey epeyce müş
külat ile ikna edilmis: fırkasının u
mumi heyeti ile (Hürriyet ve lti
laf Fırkası) camiasına geçirilmiş
ti. 

Sıra: - heniiz bitarafl•ğınr muha 
faza eden • (Demokrat fırkası) na 
gelmişti ... An.etmiştik ki: bu fırka 
nın birinci reisi, fırkanın asıl mü
essisi olan (Dr. Tcmo Bey) di. Bu 
zat o tarihte Romanyada ikamet et 
tiği için fırka işlerile fiilen alaka
dar değildi. Fırkanın idaresi, ikin
ci reis (Ahmet Rifat Bey) ile umu-

t İp CBozmi Tıım: Bey .ine.. 

linde idi. 
Ahmet Rifııt 'Sev. Hürriyet ve 

ltilaf fırkasına iltihak etmeyi isti 
yordu. Çünkü fırkanın son zaman
lrırda. ~eqirdicn istihııtelerden son
ra, fırka erkan ve efradından bir 
çoklarının fikri dceışmişti. Bunlar; 

_ Bu memlekette ilmi siyaset 
takibinden hic: birr;ey c;ıkmıyar.ak. 
Iyisi mi, biz de hUkfımetin fena ida 
re sistemine. ve- hlikfımf>ti bu vazi
yete sokan lttihnt ve TPrııkki Ce
mivetine muhalefete geçelim. 

Di ·orlardı. 
Bu suretle muhnlPfeti kafaıarmn 

koyanlardan hir kısmı. zat:~ ken
diliklerinden Hürriyet ve ltılaf fır
kasına geçmişlerdi. Bir kıs~.1 da, 
fırka id3re hcvetinin verecegı ka
rarı beklemektelerdi. 

Nihayet, idare heyeti Hürriy~t 
ve Itilii.f fırkasının lideri olan Mı
ralay Sadık Bey ile temas edilme
sine karar vermişti 

F ·titanın mesul katibi Ber.mi 
1'1u~ret Bey: Muhlis Sa.ha· 

hıı.ttin, Maliye memurlarından Rem 
zi, fırkanın en faal unsurlnrınd:ın 
olan -Tıbbiye mektebi talebeSinden
Ferruh Niyazi Beylerle beraber; 
Sadık Beyin evine gitmişlerdi. 

Hilrriyet ve ltilüf fırkasının te· 
şekkUlünde en kUçUk bir rol oyna
madığı halde mnhza şöhretinden is 
tif adc edilmek için kendisine hol 
keseden (lider) lik Unvanı verilen 
Sadık Bey, yine sırtında Şam hır
kası, çividi fazlaca kaçmış beyaz 
patiska geceliği, sık sık abdest ta· 
zelemek için daima çıplak olan a· 
ynklanndaki şıp şıp terlikleri i1e 
CDemokrnt fırkasının mUmessille· 
rini kabul etmişti. 

Sndık Bev. ilk karşılaşma anın
da, Demokrat heyetinin üzerinde 
çok menfi bir tesir husule getir-

mişti .. Muhlis Sabahattin Bey, kar· 
şısındaki adamın hakikten bir fır
ka lideri olup olmadığını anlamak 
istiyormuş gibi, seri bir hareket-
le tek gözlUğUnU, göz çu-
kurunun kenarlarına daha iyi 
yerleştirmişti Bezmi Nusret 
Bey, onun harici manzara-
sını, lzınirin Havra sokağında sık 
sık tesadüf edilen cumartesi kibar 

lannm tiplerine benzemişti. öteki 
ler de hissettikleri hayret oolnyısi
le bir mliddet gözlerini Sadık Bey
den çevircmemişlerdi. 

Sadık Bey, dervişane selamlarla 
Demokrat heyetinin hal ve hatırını 
sorduktan sonra. pek sevdiği ka 
narya kuşunun evsaf ve meziyetle 
rini tadada girişmişti. Bu bahis o 
kadar uzamıştı ki. Muhlis Sabahat 
tin Bey daynnamıyarak yanındaki
lerden birin'n kulağına eğilmiş; 

- Efendim .. bu zat. vatandan zi 
yade kanaryasını dUşUnüyor. 

Demekten kendini mencdememiş 
ti ... Artık bu bahisten usanan de
mokratlar, nihayet sözü döndüıiip 
dolaştırıp asıl bahse getrimişlcrdi. 

O zaman Sadık Bey, hiç bir ilmi 
ve siyasi mukaddemeye IUzum gör 
metlen: 

- Eğer bizim fırkıımızn iltihak 
ederseniz, çok karlı çıkarsınız. Si
ze, ayn ayrı mevkiler veririm.· 

Demişti. 

Sadık Beyin bu sözleri; kalpleri 
vatan ve millet muhabbeti, vatan 
ve milletin fikren ve ilmen terak
kisi ile meşbu olnn bu gençler üze 
rİJ'lde çok acı bir tesir husule getir 
mişti. 

(Arkası var) 

Haydutlardan biri "vuruldum ar
kadaşlar., diye bağırınca, ötekiler 

pencereye ateş etmişler, bir kurşun 
Hacı Ibrahimin 9 yasındaki tonınu 

Haticenin sol memesinden girip çık
mış, kızcağı~ ağır surette yarala
mıştır. 

Silah seslerini duyan komşular ko
şuşmuşlarsa da haydutlar kaçınış

tır. 

Iki saat sonra zabtın kuvvetleri 
yetişmi§, Hendeğin SUmbilllü Şük::-iye 

köyünden Salahaddin 01duğu anlaşı

lan yaralı haydut, hadise mahallin

den 300 metre uzaktaki fundalık i· 

çinde bulunmuştur. Yarası sol on11.&
zundadır ve ağırdır. 
Hendeğin Kalayık köyünden Rıza 

oğlu Necip ismindeki ikinci haydut 
sonradan tutulmuştur. Diğer ikisi rle 
yakalanmak üzeredir. Haydutlann 
telefon hattını ak§aından kestikler~ 
anla§ılmı§tır. 

Hastayı Ziyaret 
ln~nn oğla, fiJozoflnnn tarifine 

göre, medeni tnbintte olduğundan 

toplanmn~ı pek sever. 1 ini yanlız 
ba_5ma giirsc bile, ondan kurtu
lunca se,·diklerhıl bulmıya ~ider. 

Dostlnnnm ne ell znmanla.rında, 

kederli giinleriııdo onları ziyaret 
etmeği kendine vazife bUir. 

Sağlık hnlinilfJ in. nnlarm bir
birlerini ziyart etmeleri, hir arada 
gilhip oynan lan, şüphe iz, pek iyi 
bir ~eydlr. ı~almt hastnltk halinde 
de hastnyı ziyaret etme~i pek çok 
kimseler kendilerine bir \'3ZÜe sa.
yarlnr. Jlnlbuki hnstn ·ziyaret et
mek medeni bir \'tlZİfe değil, tama
nıile ak ine bir harekettir. 

Bir kere, hasta olanın kendi 
menrnntine znrarlHlır. Hangi hasta 
hk olursa olsun onun ilk tedavi \'a

sılası istirahattir. GN;erkoo şöyle 
aşal<ta hile l<eyfinl orsanız, yine 
lıa tanı.n l Uralıatine hnlcl ,·eriyor 
sunuz <lemcktlr. Dost:unuz hnstnh
ğrnda kendisini yoklamadıruzda.."l 
dolayı danhrsn hn.k ızhk kendisin 
dedir. Çünkü hn...'ltnhj;'lnda yonııa
nıakla ona btiyüh bir hizmet et
rni~ olurs uz. 

l:a, ha talık bulru .. ık birşey olur· 

sa .. o zaman bir hn tayı ziya.ret et 
mekl kendinize, Rllenlze, izi de zi 
yarete gclc:ıek olanlara ,·ereceğiniz 
zararı clüşüniinii7 ... ÇocuklnrdA bir 
~ok hastnhklann bıılaşık olduğunu 
artık herkes öğrendlğindt•n bir e,._ 
de hasta !,'IOClık bulununca oraya 
çocukla birlikte gitmekt n ·akı-

na.nlar bereket ''ersin, çok buluno
yvr. li'akat çocuk olmıyan ha ta.
lar bula. .. ık ta olsalar oolan ziya

retten kmnnlnr hemen hiç yoll 
gibidir. 

Geı:.en yo.z 1 tanbullulan hayli
ce hırpnlnmı olan luırn humma 
luıstah{;'TIUD hasta zlynretindeıı, 
hnstay]a tema tnn nekudar yaytl
mış olduğunu he ııplamak beliti 
giiçttir. Rıma karşılık hu me,·sim
de grip hastnlı~'1nm, hastn ziyaret 
lerinden, grip ha talarile temas
tan yn~ ılclıb'1 \'e ynyılarnğmı ha her 
\'ennelt hiç te yanlı,. bir,jey olmaz. 

Grip mev iminde dalma pek ~
mJz bulunmak, hele elleri hiç klrll 

tutmamak, a~'Zlnı, boğnmıı günde 
iki Uç dcf a mikrop öldüren il~la.r 
dan biriyle çalkamnk, burun delik 
!erinin içeri ine, mesela gomenollü 
vazelin koymak, gUnde birkaç defa 
yiizü de ~bunla yıkamak, ~üphe
siz, fayclalıdır. Ancak, ya.lnıı: bu 
tedbirlere belbnğlamak doğru ol
maz. En mühim tedbir gripli hasta 
)1 ziyaretten sakınmaktır. Bllemedl 
ğiniz grlplilcrle t ma etmeh1.en 
'korunnıal• için ize grip mev. iminin 
de Jmhıbalrk ~erlere gitmemeyi tav 
siye ederler, böyle o1duğu halde 
gripli olduğunu bilcliğniz ,ıo tınnnı 
zı z.iynrct edrsenlz r.e ko.dar ~·anlış 
bir hn.n'.kct ynpmı olursunuz! Zi
yaretirıe gH:t:lğinl:ı hasta do tunuzun 
İ;rlpll olduğunu bllmiyorsanrı., o
mm gribe. ynhut ba..,kn bir bul~ık 
hastalığa tut uhnu olduğnmı da bi 
lemez-ıinlz. Orum için en doğrusu 
dostunuı.un huln ık olma(lığını ö~re 
oinceyf'I kaılar onu ziyaretten ~a
kııtmnktır. 

Gripli hasta, ev içinde. aile ara
sında olursa onu ziya.retten, ooa 
tıWnettoo ~a.lanılnmaz. diyeceksi
niz. Tabii, bir hasta gripHdlr, diye 

yn.tnğmdn kendi haline bırakıla
maz. Elin l11inCJc birsi, mümkün ol 
duğu kadar ayni kimse, <>nun hiz 
metine bakacak yanılt!\ ynkJaşa
caktır. O da ketulisini hru talığm bu 
ıa.smasındnn konıyncalrtır •• 

Gaz bezlni • tUlbcnt te olur • beş 
attı kat katlar, burun deliklerini 
\"e ~'T.lnı kapayacak kıi.dar büyük 
fükte, ooun dört ucmrn birer şerit 
dikerek arkadan, en sinin ,.e aç 

ıamını Uzerinden ha ~lar. Gözüne 
de baynf,rı crunclnn - bulunnmıyaca 
ğt 19f.n yazuı güne karşı kulla
rulnn - bir de gözlük takar a daha 
iyi olur. Hnstamn yanına ~ittiği 
yakıt böylece girer ,.c çılm.r. Elleri 
n1 sabunla yıkamayı da hi~ unut 
nınz, 

Hastaya höyle gnı: bezinden mru 
ıke ile hizmet .-tm('lyl ilkin ~iilii 
bulsanız da bnruınln hlr adamın 
sağlığı konınar.ağmı ve uıte.n hasta 
lığın da birkaç giin içinde geçece
ğini diişüniir eniz hu nw ke~i dii 
~U:nen h kimleri!ı aklını beğenirıti 

nlz. 

Hatayın 
Coğrafyası 

(B~ 5 incide) 
ların tesiri allmdadır. Arazi, çeşit 
çeşit iklim mmtakalnrı arzettiği 

için, ziraat tc çok çc§iUidir. 
Hatay, tıpkı Anadolu gibi, her

şeyden ev\'cl bir ziraat memleketi
dir. Halkın mühim bir ekseriyeti 
ziraatle meşguldür. Hatay, toprak 
mahsulleri itibariyle çok çeşitli ve 
zengin bir vaziyet arzeder. 

lskenderunda muzun en güzel 
cinsleri yetiştirilir. Bu civarda por 
takal, limon, meyva bahçelerinden 
başka, Arsız civarındaki dut bah
çeleri mühim bir miktardadır. Bu
radaki halk kozacılık yapar. Geniş 
mikyasta ipek böceği beslenir, Ha
tayda meyvacılık ve eebzecilik bi
rinci planda gelir. Geniş \'e sulak 
bahçelerde Aleviler denilen EU 
Türkleri çeşitli ve bol miktarda 
sebze ve meyva yetiştirirler. Por
takal ve mandarina başta gelir. 
Z.eytin mahsulü de ehcmiyctlidir. 

Amik ovasında geniş mikyasta 
hubabat ekilir. Bu ovada yirmi 
beş senedcnberi pamuk ziranti de 
yapılmaktadır. Kuseyir mıntaka

s:mdaki, üzUm, incir, 'kavun kar
puz ziranti de mühim sayılmak 

icap eder. Bu civar bağlarında elli
ye yakın üzüm çeşidi vardır. 

Halayda hayvancılık ta, bilhas
sa yayla mıntakalnnnda oldukça 
ilerdedir. 

H atayda bUyilk sanayi mües
seseleri olmamakla beraber, 

halkın bir kısmı da muhtelif sana
yi müesseselerinde çnlışır. El tez
gahları, kUçUk atölyelere sık sık 
tesadilf edilir. Hntay Türkleri çok 
çalışkandır. Arazinin vaziyetine 
göre iş ynpmasmı bilirler. ~Doku
macılık sanayü saymıya deger. 

Antakyada, 14 sabun, iki susam, 
15 zeytinyağı, bir un. bir buz, bir 
elektrik, bir asfalt, bir tuğla. 20 
dabak fabrikası vardır. Bir hayli, 
çuha tezgahı, kuyumculuk. bakır· 
cılık, demircilik ile uğraşan birçok 
atölyeler vardır. 

Hntayda, henüz işlenmemiş bir 
çok maden damarları da olduğu 
muhakkaktır. Petrol ve altın ma
denleri tespit edilmiştir. 

Hatay turizme 9:>k milsn\t ve 
tarihi zengtnlfklerle dolu bir ülke
dir. Anlakyada seyyahlar için o
teller yapılmıştır. Hatay yaylala
rında ynzı geçil'.mek üzere gelen 
turistler bu otellerde kalırlar. 

H atayın en büyük şehri An· 
takyadır. Nüfusu 40 bin ka 

dardır. Diğer ınJlıim şehirleri o
nar bin nüfuslu lskend~un ve 
Reyhaniye, 5 bin nüfuslu Belen ve 
yine 5 bin kadar nüfusu Kırık-

handır. 
Antnkya kazasının yukan Ku-

seyir, orta Kuscyir, ıışnğ: Kus:
yir, Ordu, Süveydiye, Musadag, 
Kesp. Harbiye. Karamut adlı do
kuz nahiyesi vardır. ( •) 

Jskenderun merkez kazasının 
mülhakatı geniş değildir. Arsız ad 
ıı bir nahiyesi vardır. 

Ktrıkhnnın Belen, Reyhaniye, 
Hacılar adlı üç büyük nahiyesi 
vardır. 

Hatayda köyler ekseriyetle bü
yük ve kalabalıktır. KilçUk, az 
nüfuslu köylere cenup tnraflann
da tesadüf edilir. Köylerin arazisi 
geniştir. Bu geniş ve sulak arazide 
köylüler ziraatle meşgul olurlar. 
Hatay köylüsü çok çalışkandır. 

(*) Statüde Bayır Buc k ve Hazine na
hiyeleri Halaydan hariç kalmıştır, Bu uç 
nahiyenin 30 bin kadar Turk nüfusu ve 
105 köyiı vardır, 

Ereijli Limamndaki Gemi 
Le§leri Çıkarılacak 

Muhtelif tarihlerde Karadenizde
ki fırtınalara daynnanuynrak Ereğ
liye sığınmak isterken batmış olan 
birçok gemiler vardır. Bu gemi leş
leri bu limanda scyrüscfeıi müşkila· 
ta uğratmaktadır. Bunun için, Ereğ 
li Liman Reisliği bu enkazın deniz
den çıkartılarak limanın temizleti!me 
sine karnr vermiştir. Limanın gemi 
leşlerinden temizlenmesi için, a:nkaz 
kendisine ait olmak üzere bir müte
ahhide verilecektir. 

Yunan Heyeti Gitti 
Balkan Merkez Bankaları içtimaı· 

na iştirak etmek üzere memleketi -
mize gelen Yunan banka heyeti dün 
akşamki ekspresle Selfıniğe hareket 
etmiştir. 
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Güneş Renkli 
Hatay Kız arı 

(Başı 7 incide) 
- Hatay kadınlığının bütün 

hakla.rınm anavatandaki Türk 
kadınlarının ayni olması, Hataylı 
her kızın gayesidir. Artık Hatnylı 
kadın kafes, peçe arknsmda dt>
ğildir. Serbesttir. Çarşaf, peçe ve 
kafes Arabındır. TUrklerlc uzun 
temas neticesinde şehirlerde biraz 
yer bulmuştur. Buna mukabil Ha
taym köylerinde kııçmak adeti yok 
tur. 

H ataylı genç kız. biraz nurdu 
Derin bir nefes aldı: 

- Ben de bu aşiretlerden Rey
hanlı ocağına mensubum. dedi O
valarımızda , yayllllanmızda. temi:; 
ha va, bol güneş nltmdn açık ve 
serbest gezeriz. 

Nigar, uzun uzun Reyhanlı R.şi· 
retinin şairane manznralr köylerin 
den. yeşil ovalanndan, akan su -
!arından bahsetti. 

- Ah, dedi .. Bir an evvel mis 
kokulu hür yaylfılnra knvuşmak is 
ti yorum. 

- Glizel Hatay.da, bir gün elb.?t 
te ziyaretinize gelmek nasip olilr, 
dedim. 

Hata •dan iki ay evvel gelen 
Bedia Melek, sessiz. mah

cup tavırlı, genç bir kız .. Boynu
nu biikerek, daima gülen yilzü ile 
iri parlak gözterile dikkatle f'tra
fına bnkınarn k, konuşulanları din· 
liyor. 

Israrım üzerine bir iki el.imle 
söyledi: 

- Henüz lisede talebeyim, di -
yor.. Sonra. hangi mesleği tercih 
edeceğimi daha kararlaştırmadım. 
Hataya dönüp, hizmet etmek tabit 
vazifem. 

Vakit geç olmustu. Hataylıların 
sıcak muhitinden istemiyerek ay
nlıvordum. Genç kızlarla. vedala • 
şırken: 

- Hataya da bekleriz, diyorlar
dı .. 

- Teklif mi var, dedim, oraya 
da gelirim .. 

Kardeş Ha tayın 
Zengin T arilıi 

(Ba,.ı 5 incide) 

yor, ve bunlann fikıi, bedeni in· 
kişaflarmı temin ediyordu. Türk 
gençleri , Suriye büyüklerine karşı 
gösterdikleri lfıknydi dolayısile, 
klüp birçok defalar kapatılmak 

istendi. 
1927 de teessüs eden "Yeni u1et 

mua,, da yapılan neşriyat ve ni· 
hayet mecmuanın "Yeni Gün,, a
dile siyasi bir gazete oluşu Fran
sızları müşkül vaziyete sokuyor -
du. Gazete birçok defa kapatıldı. 
Mesul Müdürü Şükrü Balcıoğlu 

hapsedildi. 
27 nisan 934 te Gaziantep vali

si Akifin Antakyaya gelişi büyük 
tezahürata vesile oldu. Türk va· 
lisini 40 bin Hataylı istikbal etti. 

Valinin otomobilindeki Tiirk 
bayrağını öpenler, sevinç gözyaşı 
dökenler sayısızdı. Bu manzara 
mahalli idare;i fı.deta kudurtuyor
du ve görliıüyordu ki, Hatay Türk 
tür. 

Istiklfı.l uğrunda. senelerce kan 
döken Hataylılar, l ikinciteşrin 

936 da A tatUrkUn yüksek hitabe
lerini dinledikten sonra, mücade
lelerinde muvaffak olduklarını an 
lamışlardı. 

N irnyet l ikinciteşrin 937 de 
AtntUrk Türkive Biiyük 

Millet Meclisi kürsUslinde şöyle de 
mişlerdi: 

"- Yeni Hatny rejiminin me
riyete girmesine kısa bir zaman 
kaldı. Bu rejimi, kendılerite en dos 
tane bir zihniyetle emek birliği 

yapmış olduğumuz FranSlzlarm, i
yi niyetle V" nmaçlnnan gayeyi te
min e1ebil cek sekildı:> tntbikr> ha.ş
lıyacnklanna şliph edilmemelidir.,. 

Yeni Ha.ta\" reiimi. Hataya re
fah. saadet vr istikliı.1 v"rc>cektir. 
Türk olan Hntay. Atatiirk dev -
rinde blıyi.ik kurtarıcı Atatüı·kUn 
yüksek kudretile ı~Ukliıle kavuş
mu§ oluyor. 29 lkinrite!irln 937 
(bu~Un) Hatnym veni, feyizli , \\
mitli reiiminin tatbike başlandığı 
tarihi gilndilr. Türk Hat<>vrn istik 
lalini tanıtan AtntUrke bütün Türk 
milleti minnetle. şiikranla b3ğlı

dır. 
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Behfi -
kapıda 

den alınız. Reçeteleriniz 
bUyük bir dikkat, ciddi 

bir istikametle hazırlanır 

1 ı""T-~~~""!--

2 

3 

4 
5 

6 
7 

8 

9 

1 
2 
s 
ı§ 

s 

nUGUl\'HU RUJAIACA 

1 2 3 4 5 ti ~ 8 9 10 

==:----==:.;=:...==-;--:--~-:'--7:;::;1 

6 ~:---;~f=,=--;.--=--~:--~ 
7 
b--;..-~~:.:__..ı.....-==::+-....:--:==ı 

9 

h ' 

e SOl.,DAN SAGA; 
l - Renk - KUçUk bardak 
2 - Kan emen böcek - Göz rengi 
3 - Bir zümrenin ileri g~leni 
4 - Demet halinde asılan saçak 
5 - Nota. - Gökten inen yem~k 

(Arapça) 
6 - Bir nevi pasta 
7 - Kirli - Maden 
8 - Bizi dUnyaya getiren 

Renk - Hayvan ölüsü 
9-Şen 

10 - Nekadar? - Yapı harcına 
konur. 

e l.'UKARDA.ı: ~ AŞAGI: 

ı - 1spnnyada çok var - Umumi 
Bah<:e 

2 - Me.şh ur Çin şehri 
3 - Renk - Bıkma 
4 - Parlak ziyalı lamba 
5- Bir nevi taş kömürü -Ayni 

isimde adamlar 
6 - Ufak davul 
7 - Alametler 
8 l!An Ccznpcn) - 8'>rrin 7.ıddı 
9 - Göz ren i - Küçük ırmak 

10 - Gülme (farlsi) - Suriyenin 
meşbur §ehri. 

Topkapı • B şiktaş 
~rasında Otobüs Seferleri 
Topkapı ile Sirkeci arasında işli· 

yen otobUs sahipleri belediyeye ınU
racaat ederek Topknpı - Sirkeci hat
tının Topknpı - Beşiktaşa çe\.Tilmcsini 
istemiş'erdir. Topkapı ile Sirkeci ara 
smdn işliyen otobUsler esasen ihtiyaç 
tan ntdır. Bunların sayısı çoğaltıldığı 
takdirde belediye Topkapı - Beşiktaş 
hattına izin verecektir. 

YENi NEŞRIY AT 

Siynsi ' Tnbii Türkiye haritaları 
Faik Sa brl Duranın hnzırladığı ve 

Viyanada ba.sılo.n bu güzel harita, 
aynca alfnbo sırasilc bir endeksi de 
ihtiva etmektedir. 

Tarihte Edremit §ehri - Balcı

oğlu Tahir Harimi tarafından hazır· 
lanan bu eser, F...dremit HaJkeVi ta
rafından neşrolunmuştur. 

• 
SlNE. !A OBJEKT1Ft - En son 

cinema haberlerini ve haftanın film 
mevzularını yilklü olan bu salon mec 
munsmın 7 ci sayısı da çıkmıştır. 

ÇOCUK DUYGUSU - Faydalı ya 
zılnr ve resimlerle intişar etmekte o
lan hnftalıl: Çocuk Duygusu gazete
sinin 9 cu sayısı çıkmıştır. 

Biga asliye hukuk mahkemesin· 
den No. 425 

Bignnın Eybekll ltöyUnden Hüse
yin kızı Snbiyeye. 
Kocanız Bıganın Yenice Köyilnden 

HUscyin oğlu Zakir tarafından (ev
lenmenin tahmil ettiği vazifeleri ifa 
etmemek maksadile on sekiz aydan. 
beri aile birliğıni terkettiğinizden K. 
M. 132 ind maddesine te\•fikan bir 
nv uı. f nda b'rliğe avdet etmenizin 
si-e ihtarı için) açılan davanın mu
ayyen olan gilnUnde size iilnen teb
ligat y~pıldığı halde mahkemeye gel 
:mediğinizden size gıyap karnrınm 
ilanen tebliği için duruşmanın 21-
12-!)37 gUnU s:ıut 9 za bırakılmış ol 
duğu usu!Un 401 inci maddesine tcv 
fikan ihbar olunur. 

BugilnkU ı>rogrn.m: 
OGLE NEŞRiYATI: 
Saat 12,so. PlU.lda Türk musikisi. 12, 

50, Havadis, ıs,S, Plakla Turk mu&ikisi. 
13,30, Muhtelif pliik ne:;riyatı, 14, SON 
AKŞAM NEŞRlYATl: 
Saat 18,30, Tanburi Cemil: Plikla, 19 

Çocuk tiyatrosu (Arılan öldü). 19,30. 
Konferans: Ali Klimi Aky:'llz (Çocuk ter 
biyesi) . 19.SS. Boru haberleri. 20, Rıfat 
ve arkadaalan tarafından Türk musikisi 
ve hı:\lk :;arkıları. 20,30, Hava raparu. 
20,33, Omcr Rtxa tarafından arapça söy 
!ev. 20,45, Bclma ve arkadaşları tara
fmdnn Türk musikısl ve halk şarkıları. 
(Saat ayarı) 21,15 Radyofonik opera ıtüd 
yo orkestrası rcfalcatile: Samson ve Da
liln : 22,15, Ajans haberleri. 22,30, Lond
ra artistlerinden Matmazel Rizzo kon
seri 22,SO, Son haberler ve ertesi eilniln 
programı, 23, SON, 

• 
Anknrn Radyo ·u 
Sıınt 12,30·12,50, Muhtelif plak ncı

riyatı. 
12,50-13,15 Pllk: Turk musikisi ve halk 

prkı\arı, 
13.15-13,30 Dahili ve harici haberler, 
Sruıt 18,30-18,45 Muhtelif plik neşri-

yatı. 
lS,45.19 lngiliıce ders: Azime lpe'lc. 

19-19,30 Türk muıikiıl ve halk şarkıla
rı {Makbule Ça1lar ve arkadaşları) • 

19,30-19,45 Saat ayan ve arapça neşrı-

Pt lk 19,45-20,15 Türle muıikiıi ve ha ear-
kıları, (Servet Adnan ve arkadıııları) . 

20,15-20,30 Musiki konuıması: Halil 
Bedi, 

20,30-21 Plakla dans musikisi 
21,-21,15 Aj3na haberleri 
21,15-21,55 Stüdyo salon orkestrası. 

ı - Rossini La Barbierde Seville 
2 - lvanovici Scufzer 
3 - Giurod t>asdeı Cbambalcs 
4 - Guirod Danse pcrsane 
s - Mozarl La finta Semplcc 

21,55-22 Yarmki program ve Istiklil 
mar11ı. 

• 
GtinUn Program Ozü 

SE1''J1'0NIU~R 
21,10: Mnc.ar filharmoni&i 

HAFJli'KON ERLER 
6 45 Pariı Kolonyal, Plak konseri, 7,10 

Be;lin k11a dalgası: Orkestra musikisi 
8,15: Devamı 9,20 Paris Kolonyal: Pllk 
konseri 10,30 Devamı, 11.50: Pl.U:, 13: 
Keza, 13: Belin kısa dalgası: Orkestra 
konseri, 14,15: Devamı 13,10 Btıkrct : 

Yeni bir 

BiRiNCi 
GON 

Oç0NC0 
GON 

Açık mc-
amclcr 

\'e iyah 
benler, 

• 
1 D 

Beyaz ve 
yumuşak 

Ebediyen kaybo ' muş•url 
Çirkin, siyah benler, sivilceler, cil

din sert t.abnknlan, renksiz ve sol
muş bir ten ... Bütün bunlar açık 
mesnmattan ileri gelir. Bu mesame
leri kapatan gayri saf yağlı madde
leri ne su ne de sabun Ue izalesi ka
bil değildir. Her açık mesame, cil· 
din taharrü5Une sebep olur. Beyaz 
rengindeki (Yağsız) yeni Tokal?n 
kremi hemen mcsamata nüfuz ile 
cild gudde] rfnin taharrilşünil n?İ· 
yen teskin eder. Mes:ımatın derın
liklcrindeki gayri saf maddeleri ve 
siyah benleri hal ederek harice tnrd 
ve açlk mesameleri tabii hadlerine 
irca eder. Esmer ve sert bir cildi be
yazlntıp yumuşatır. En kuru bir cildi 
kuvvetlendirir ve tazcleştirir. Alnın 
yorgunluk çizglleri ve burnun par
lak ve yağlı manzarası tamamen 
zail olur. Beyaz rengindeki bu yeni 
Tokalon kremi terkibinde taze kre
ma ve tasfiye edilmiş zeytinyağı gibi 
mukavvi, besleyici ve beyazlatıcı 
madd er mevcud oldu undnn 3 gün 
zarfında cilde yetil bir g'1zelliK: verir, 
ve beynz!ntıp yumuşatır. Bu kremi 
her sabah kullanmız. 

J./AYRE"ıN 
f:İZER 

Orkestra, 14,IS Paris Kolonyal: Konser 
nakli, 16.30 Paris Kolonyal: Orkestra ve 
bariton, 17,45 Bedin kısa dalgası: 18,17 
Bükreş: Eglcncell pllklar, 18,50 Berlın 
krsa dalias•: Hafif mus ki, 19,30 Peşte: 

NOT - Yi\zUnUzde buruşukluklar .6'•--IKD .. --Ell•mll~ 

varsa, yUz adaleleriniz zayıflamış Harikulade güzel 
ise, cildinizi Biocel ile beslemeniz 

Plak konseri, 20,.20 Bükrcş: Dünkü ve 
bugUnkU Fransız danıılar.ı, 21,40 Prag kı· 
sa dalgnsı: Hafif musiki, 22,05: Prag 
k11a dalgaaı: Bcrlioz'un eserlerinden, 22, 
30 Kolonya: Hermann Unger'in eserlerin 
den, 22,45 Bükreş: Hafif musiki 

lazımdır. Cildinizdeki Biocel'in ayni Y en1 bir 
olan bu kıymetli cevher, şimdJ genç 
hayvanların ci!d hUccyrelerinden is
tihsale muvaffakıyet hasıl olmuştur. 

RESiTALLER 
9,30 Prac kısa dalgası: Halk fiarkıları 

17.35 Prng: Piyano • keman ıonatlan, 
18: Pc$tc: Macar prlulan, 18,15 Varı;o 
va: Unuıulmuı şarkılar, 18,30 Bcrl!n kısa 
dalgası: Pıy;uıo • viyolonsel parçalan, 19, 
ıs Bukrcı: Şarkılar 19,30 Bcrl!n kısa dal 
g sn Eski ve yeni operetlerden havalar, 
20,30 Vartova: Ş rkılar Grieg 20,45 Ber 
lin kısa dalcası: Sen p.rkılar, 21,30 Bük 
rcı: Pıyano Brnhms, 21,30 Berlin kısa 
dalgası: Piyano resitali, 22,05 Bukreş : 
Şarkılar, 

DANS rtlUSJKISI 
23,05: Prag kısa dalgası: 23,20: PC1tc 

23,30: Kolonya, .Llypzig, 

olu Orta Orman 

ğ""nden: 

irektörlü-

1 - Mektebim.iz "15-11-937,, il en itibaren açılarak "30-11-937,. 
tarihine değ"n kaydü kabul muamelesi ikmal edilmiş bulunacaktır. 

2 - Bu müddetin hitamından sonra mektebe gelenler haklarından sar 
fınnznr etmJş addedlleceklerdir. 

3 - imtihana iştirak edebilmek için hükumet tabiplerinden sıhhaı:. ra· 
poru almış olanlar bu raporlarını tam teşekkilllü bır hastruıeden tasdik
li olarak mektebe getireceklerdir. 

4 - Tatıhhilt senetleri talebenin ı mtihan old.ukları Orman Müdürlük-
lerinden alınacak nUmv:.cnin ayni ol acnktır. "7845,, 

veM bi anına 
Hem ucuzunu, hem güzelini aJmak için Istanbulda Rızapaşa yoku

şunda 66 No. ASRI MOBILYA mağazasını ziyaret ediniz. 

AHMET FEYZi Tel: 23407 ... ~--· 

Ankara Tiyarto Okuluna 

Kız Talebe Ahnıyor 
Ankara Tiyatro Okuluna kız ta le be alınacaktır. Arzu edenlerin ~ağı· 

daki fJ•rtlan haiz olmaları lazımdır: 
1 - En az orta okul mezunu olmak. 
2 - Tiyatroya istidat ve kabiliyeti olmak. 

!steklnerin 2 Birincikanun Perşembe gUnU saat 11 de lstanbulda Şe· 
hir Tiyatrosunda lmtihanlan yapılacağından bu tarihe kadar Şehir Ti· 
yatrosuna mUracantınrı ve o gUn tiyatroda bulunmaları ilan olu
nur. (4342) (7950) 

Pudra bu,lunmuştur 

Bu yeni pudra terkibine 

altın kremi karıştırılan ve 
48 &aat havalandırılmış 
VENOS pudrasıdır. 

Fevka iıde ince ve hafif bu 
VENUS pudrasile tuvalet gbren 
bir cild dünyanın en taravetli 
güzelliğini ifade eder. Okr, jon 
okr, Raşcl, bej, Roze, pembe ve 
beyaz renkler sanşın, kumral ve 

esmerlere ta.nınmıyncak gUzel
lik ve cnzibe verir. BUtün şık ve 
kibar familyn1nr aimdi Venüs 
pudrasını tercihan ku11anırlar. 

Umumi deposu: Nureddin 
Evliya Zade eczayı kimyeviye 
alab tıbbiye ve ıtriyat deposu, 
lstnnbul. 

29 -11- 937 -
fOSf Ti · NECATI 

Çok kıymetli bir bebek gıdası· 

dır. Bununla beslenen yavnılnr 

tombul. kuvvetli ve neşeli olur. 

• 
1 

TÜRKİYE . I 

CUMHU RIYETI 

Tarağa isyan saçlar 
Ekseriya bulundukları yeri lerketmek arzusunda 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı ita te A ·~ ırın·ıı 
Bunun en iyi çaresı 

• 
1 

Kastamonu Vilayeti Daimi Encümeninden: 
ı _ Ineboludn yapılacak mektebin in§ası için münakasa müddeti içinde 

talip çıkmadığındnn l-11-937 tar ihindcn itibaren bir ay müddetle pa
zarlığa konulmu!itur. 

2 - 24820 lira 40 kuruş keşif be delli olan bu 'mektep için bu sene 
muhassas dört bin liralık kısmı yapı lacaktır. 

3 - Münakasa şnrtna.mesi ve kCŞJ fnnmc ve evrakı saire Encümen ka -
teminde görUlebileceği gibi kcşifname hakkında muktezi malfunat Nafıa 
Müdürlü~riindcn öğreni'cbilir. 

4 _ Pa.znrhk müddeti 30-11-93 7 tarihine müsa.dif salı günü saat 
onda biwccktir. Snntin geldiğinde K astamonu hiikümet konağında En
cümen Dairesinde yapılacak pazarlı k neticesinde ihale edilecektir. 

5 _ lst<'klllcr 7338 liranın yüzde yedi buçuğu o1nn 300 lira dipozito 
vereceklerdir. Bu teminat 2490 num aralı kanunun on altıncı maddesinde 
tadat olunan istikrazı dahili, Ergani de.mır yollan tahvilleri de kabul e· 
dilir. 

6 _ Istck'ilcrin ihale saatinden ev vel Encümen Dalı-esine gelmeleri ilan 
olunur. (4257l (77u4 l 

Istanbul Liman · işletme 
idaresirıden: 
ı - İstanbul ve Trabzon Limanları için muhtelif tip, evsaf ve kabili

yette vinçler ısmarlanacaktır. 
lI - Bu işle alfıkadar ve tam bir ihtisası olan müesseselerin İdaremiz 

fen heyetine mUracaatla §artnameleri alma.lan ilan olunur. 
III - lşin Yüksek teknik hususiyeti itibariyle, İdaremiz, alakadar mü· 

esscselerin bilhass.:ı. Mlihendislerinin ve fen mUmeesillerinin müracaat 
etmelerini bildirmeği faideli bulmaktadır. 

lV - Müracaatlar en son 15. Birincikfu1un. 937 Çarşamba gününe ka· 
dar yapılmak lazımdır. 

V - Miiı·acaat edecek müesseseler şimdiye kadar diğer başlıca lima.D
lada vUcude getirdikleri mümasil tesisat cetvelini ve mezkfır limanlar l
darelcrinden aldıkları muvaffakiyct vesikalarını ve bu işteki ihtisaslarını 
teshil-O yarayacak diğer vesaiki mUrncantlarmda tevdi edeceklerdir. (7961) 
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Zevkimi 

okşıyan 

yalnız 

. saati olmuştur 

ZARIF • SAGLAM • HAS AS 
162 hiri.'lci mükiifnt knınnnu~tır. 

1938 yılbaşı Movado. 
Deposu: Sultanhamam, Havuzlu 
Han 1. 

SAÇ A iM 
Güzelliğın en b1..::ıci ~ .. --+1dır. 

Kepekelri \'C saç döklilmesini teda 
~·i eden tesiri mücerreb bir ilfı.çdır. 

aten 

1 

ENO, "frult Salt". "Sel de 
fnıit" ve "Meyva Tuzu" 
kelimeleri fabrika markası 

olarak tescil eııilmlştır. 

120 

Ki 
ur ş 

ENO'S, 60 seneden fazla § 
bir zamandanberi, sıhha- 5 
tın muhafızı olarak ta- = --· --nınmıştır. -ENO'S da; hiçbir zararlı := 
madde ve müshil maden := -tuzu olmadığı gibi ·ne şe- 5 
ker, ne de şekerli bir S -madde vardır. Şeker has- .:: 
tal ığı olanlar bile ENO'S u § 

~ 

alırlar. Tereddud edile- = -cek ve alışmak korkusu :;: -yoktur. E -Bugünden bir şişe ENO'S § 
alınız· o vakit kanaat= 

l • = 
kesbedeceksinlz. = 

--------

----------
şar rarı na d -• -• ------1 - Herke milsalınknya en geç Biri:ıciknnunun 4 üne kaclar E: -girmiş olmnlıdır. l\IU abnkn, 15 Birlnclkünun 937 de bite- E: -cektir. -

2 - Mü aoo..knyn 1 t1rnk edeoek bayiler, vitrinlerinin y:ı hep i- § 
ol \'cynJıut ta bir kı mmı çf'.rçe\'e Ue ayınp bu müddet znr- S 
fmda tabii kanyak ile ü llyecelderdir. = -

8 - Vltrlnler, Blrhıcfüfınunun ikinci haftn ındn bir jüri heyeti tn := -rafındll.D eçllcrcl' millrafat hak edenler t bit ecmecektir. =: -4 - l\IUkllfnt knzs.nan bayilerin l tesi BirincBd'ınunun üçUncü := -lın.ft~ mdn gazetelerle imn edilecektir. = -u - l\lü abaknya Anknra \'e 1 tanbul halileri girebllecelt \'e := -her iki ehlrdeki \'itrinler, mütnhn 1 zevnttan mUteı.ekkU := 
jüri lıe3 eti tnrnfından tetkik edilerek dereceler resbit olu- = -11nrolrtır. --G - 1 tanbuI \'e Anknrada birinci gelenlere 100 er lirn, lstan- § c:: = bıılda ikinciye 60, U~üncüye 25 lirn \'C dördüncüden sonra S = -= S5 ki iye ve Anlmrnda birincillen sonra derece alan 10 ki- =: -- -= fjlye 5 er lira \'er:llcceldir. = - -E: 7 - lnhisarl!ır sntı mağnzıılan im mü nbaknya glr:mlyecek- E: -= lerdlr. = 

1 
§ 8 - Müsnbafmyn J5ffrak etmek lı:fn a.snLrrdnkl kuponu doldurup a 

------, §=_ hıhi nrlnr UekHiın \'e neşriyat şubesine göndermek kafidir. § 
AlımillıD::!:SZEZIYE:;:z;ı;mamm•nGBO!i!!iı::mllill•mlBliB•- (Kupon bir Jmrtona yapı. tırılırsa daha iyi oJUl',) := 

e lim nları lşlelme u. idaresi llii~tarı l a ı§ ,.,.~~~~~~~~~~~~~~,;;;;;;;;=.~ ~ 
D O W [§ arı [}(( ;;;=_ [ tnnbul / /9\.ıt3rin7 -=== 

O vlet Demiryolları 

Devlet D miryollan ve Limanları işletme mUdürlüğilnün ihtiyacı olan 
aşağıda cınsi, mikdan, muhammen bedeli ve muvakkat tem nntı yazılı Mı 
tuğla ile soıunenıiş kireç ayrı ayn olarak kapalı zarf usulile eksiltmeye kon 
muştur. 
· Eksiltme 6-12-937 Pazartesi günü saat· 15 de Haydarpaşa Gar binası i
çinde Birinci işletme Komisyonunca yapılacaktır. lsteklilerin eksiltme 
şartnamesinde yazılı muvakkat teminat mektubu ve kanunun tayin ettiğ 
evrak ve vesaikle teklif mektuplarını eksiltme günü nihayet saat 14 de ka 
dar ~omisyon Re sUğıne vermiş olma ları lazımdır. 

Bu işe alt şartnameler Ucretsiz olarak Haydarpaşada Yol Başmüfettişlt 
ğincl n lmabllir. t7801) 

Cinsi 

Adı Bina Tuğ'ası 
Sönmemiş Kireç 

Mikdan 

70.000 
soooo 

Muhammen 
bedeli 

Lira Ku. 

945 00 
600 00 

--ı.foval\kat 

Teminatı 

Lira Ku. 

70 88 
45 00 

- İnhisarlar İdaresinin tertip ct~i tabii Knııyn.k .·ı 

_ mü nha.l•asma 1 tir k ediyorum. = 
- lslın : - ...................... __. ....... _.._ • .._ ........ , .... -----··-- == --------(Bu fişi bir ltnrton üzerine yaınştınp lnhi arlnr Umum =: 
--- Adres : ............................................................................ .... 

:::::: ................... . .......... --·----· -·-··-··------··-------= l\Jüdiirlii,:rü Reldfun rn Nt>eri)·at Şubesi. Galata, ndr ine = 
~ ll...ii~g~ön~d~e~rin--IL~)~~--;;;;;;;;~~~~~;;;;;;;;;;;;;;~~~~~~i!iiiiii!i~~~I ~ - -- -
~11!1111111111111111111 1111 llllllllllllllJllllllllllllllllllllllJlllllJllllill~ 

istanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : 
Mikdan Cinsi Tahmın bedeli 11k teminat? 

adet Lira Lira Kuruş 

2088 Nöbetçi muşnmbası 25056 1Si9 20 

D~~t Demiry~an ~~k~~~ ~ilidam cili~~ ilrere, htanbuJ ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~ 
Yüksek mühendis Mektebi veya A vrupada Hohşule ve Teknilrnm tahsili 
görmüş olanlardau Diplomalı Mühendis, Mühendis ve fen memuru alına
caktır. Taliplerin, evrakı milsbiteleriyle birlikte, Ankarcıda cer Dairesi 

• • • 1 - Jandarma Birlikleri için cinsi, mikdan, tahmm bedeli ve ilk temi
nat nıikdarı yukarıda ya?.ılı 2088 adet nöbetçi muşambası kapalı zarf ek· 
siltmcsile satm alınacaktır. 

Reisliğil1e mUracaat etmeleri. (7889) (4302) 

• • • 
Muhammen bedeli 4500 lira olan Afyon Döner köprüsü Çukur tksa mal

zemesi 28-12-1037 Salı gi.inü saat 15,30 da kapalı znrf usulü ile Ankarada 
ldsre binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 337.50 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 a kadar Komis
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnnmeler p:ı.rasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Baydarpa
şada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (7990) 

ESANS 
LOSYON 
PUD~A 

SABUN 

9IR BAYANIN ASK 

NE GÜZELLiK RÜV,(\SI 

• • 
PARFÜMÖRI L.T. PİVER lstanbul Şubesi. 

RIS 

Osman Bey, Ahmet Bey sokak flo. 56 ISTANBUL 

arabi a el diyesi den : 
ı - Knrnb1ga Bcledıyesi için 15 Beygir Kuvvetinde bir adet 't.foto

pomp ile 300 metre Hortum kapalı zarf usu.llylc eksiltmeye konulmu§
tur. 

2 - Tahmin bedeli }900 Bin Dok uz yüz Tilrk lirasıdır. 
3 - Talip er şartnameyi görmek üzere Kn.rnbiga Belediyesine veya

hut Istanbul Beyoğlu Balıkpazar Işık npartımnnında No. 4 de di3 tabibi 

2 - Eksiltme 9 Birincikanun 1937 Perşembe gUnU saat 15 de Gedikpa
§adaki Jnndarmn Satınalmn Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şaruınme ve nümune hergün komisyonumuzdn görülebilir ve şart
name 12~ kuru§ mukabilinde aldırılabilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme günü nihayet saat 14 de kadar 2490 sayılı ka
nunun tarifatı dairesinde teklif mektuplarını ve ilk teminatlariyle kanun 
da yazılı e\•rakı komisyona vermiş bulunmalan lfızımdır. (7877) 

Bay Tosun Ehynyn mUrncaatlan. 
4 - Eksiltme 1-12-937 Çarşa.rn ba gUnU saat 14 de Knrabiga Beie- ·•mı1C11D11~lll!lllZ!I _ _. ______________ _ 

diye Encilmenlndc yapılacaktır. 1 
5 - Muvakkat teminat 142 lira 50 kuruştur. 
6 - Ta1iplerin teklıfnnmeleri 1-12-937 Çarşamba gilnil saat 13 e 

kıadar k"lhııl f"dllereıl; illin olunur. (7~08l 

ilanlarınızı vermekle hem kendinize ve hem de Kızılaya 
yardım elmiş olacaksınız. 

Müracaat yerleri: lstanbuldn, Postahane karşısında Kı
~day satış bürosu. Telefon: 22653. 

1stanbulda, Postane arkasındn Kahraman Zade Hanında 
birinci kllttı:ı flAnr1h1< KollektH 5; .. k,,.tl. Telefon: 20094-95 

Bayramıç J. 2 A. Sahnalma 
Komisyon Baıkanhğından: 

Tahmin bedeli 65850 lirn. mikdan 439.000 kilo, muvakkat teminatı 
4938 lire. 75 kuruş, lhale günlemeci 13-12-937 pazartesi günU saat 15, 
Ek. unu kapalı .,.arf usulile. 

1 - Bayramiç Jandarma Alay 1, 2, 3, taburlarm ihtiyacı için 10-11·937 
de iha!esi yapılmak üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş olan 
yukarıda mi\t.dıırı ile muhammen bedeli ve muvakkat teminatı yazılı ek
meklik unun eksiltme gUnUnde gelen isteklilerin verdikleri teklif fiyatlan
nın fımir itaea yüksek görillnıesinden yeniden kapalı zarf usulile eksilt
meye kcmlllmu,tur. 

2 - \tuvgkkat teminat yukarda yazılıdır, komisyon Bayramiçte 2 nci 
Jıındarma Alay gazinosunda toplanacak, ihale salahiyettar makamm tas· 
vihi ile yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin kanuni belgelcrile teklif mektuplarını ihaleden bir saat 
evvel makbuz mukabilinde komisyona verecektir. 

4 - Sartnnmelerin komisyonda görülebileccğ'; ilan olunur. (7848) 

5 ER K 
Genel Direktör.üğünden: 

Ü ERCiM ARANIYOR 
Genel Direktörlüğümüzde istihdam edilmek üzere Türkçe 

ve lqgilizceyi bihakkın bilir ve bu lisanlarda bilhassa teknik 
mevzuları tercüme edecek kabiliyette bir mütercime ihtiyaç 
vardır. Alınacak memura iktidarına göre 200 • 250 lira ücret 
ve ayrıca muayyen Ankara pahalılık zammı verilecektir. Ta
liplerin S Birinci Kanun 1937 tarihine kadar Bankamız Per
gonel Servisine veyahut lstanbul şubemize tahriren veya şifa-

• hen mtlracaatlan. 4 

stamonu Vilayeti Daimi Encümeninden: 
1 - Taşköprüde yapılacak mektebin in§ası için münakasa müddeti 

ıçinde talip çıkmadığından 1-11-9 37 tarihinden it.ibaren bir ay müd
detle pazarlığn konulmuştur. 

2 - 24393 Ura 37 kuruş keşif be deli olan bu mektep için bu sene mu
hassa& dört bin lira ile halk tarafın dan maluıllinde teberrU edilen ve ta
lipler tarafından aynen kabuJU tazım gelen kereste, kireç, tuğln gibi mal
zeme bedeli 3338 lira ki cem'an 7338 liralık kısmı yapılacaktır. 

3 - Münakasa §artnamesl \"e ke§i fname ve evrnkı saire Encilmcn ka
leminde görUlcbileceği gibi kcşifnam e hakkında muktezi malumat nafia 
MUdUr!UğUnden öğrenilebilir. 

4 - Pazarlık müddeti 30 - 11 - 937 tarihine mtisadif Salı gü 
nü snat onda bitecekttr. Saatin geldi ğlnde Kastamonu HUkfımet konağın
da Encümen Dairesinde yapılacak pazarlık neticesinde ihale edilecekti&. 

5 - lsteklilcr 7338 liranın yüzde yedi buçuğu olan 550 lira 35 kuruş 

dipozito vereceklerdir. Bu teminat 2490 numaralı kanunun on albncı 
maddesinde tadat olunan istikrazı dahili, Ergani demir yollan tahvıl· 
lcri de kabul edilir. 

6 - lsteklilcrin ihnle saatinden evvel EncUmen Dntrestne gelme!crl 
illin olunur. (7755) 
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12 Ay Veresiye 5 • 
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Fiatı her keseye elverişli 
Büyük radyoların evsaf 

ve kucJretinde 
Lüks gösterisli 

" 
bir radyo 

38 MODELi , 

A .... ,,,, 

S E Si Beyoğ·u istiklal 
caddesi rto. 302 ve Acenlalarında 

Ankara -Adana - Adapazan - Antalya - Antep - Balıkesir - Bandırma - Bursa - Diyarbekir - Edirne - Elaziz - Ereğli - Eskişehir - Isparta - lzmir - Kayserl - Konya -
Lüleburgaz - falatya - Mersin - Samsun - Sıvas - Trabzon - V nn - Zonguldak. 

-----------------~--------------------~----~1, ........ - .................................. .... 
~u>- Saçlarınızı dökülmekten koruyunuz BUNU HATIRINIZDAN ÇIKARMAYINIZ 

T.,E_fLC 1 H !§_O İ ~-ECE K MARKA 

Cihanş(Jmul şöhreti haız elektrık l11mba. 
f ner ve pi 11 erin en b ü y Ok markası 
EVEREAOY dir. 

B u m a r k e d a n h iç 'e ş m a y ı n ı z. 

ISTANBUL. - ANKARA - IZMIR 

Dok or Aranıyor 
Mühim bir müessesenin Şarki Ana doluda şimendifer giizcrgfıhmda bu· 
Ji.ınaıı işletme idaresinde çalışmak üzere bir doktora ihtiyacı vardır. Bu 
doktorun birinci sınıf emrazı dahiliye mütehnssıslnrından olması ve 
icab.nda operatörllik yapabilmesi liızıfndır. Talip olanlar ynşlannı, 
muhtasar tctcUrnei hallerini ve istedikleri ücret mikdarıru bildiren 
tall'.!pnamel rini (Posta kutusu 216 Ankara) adresine göndermelidir . 

S ç Eksir, 

K~MOJE~ 
Saçların köklerini kuvvctlcndı 

rir. DökUlmesini keser. Kepeı 

' teri tamamen giderir ve bü 

yüme kabıliyetini artırarak saç 

ıara yenıden hayat verir. Koku 

su latif, kullanışı kolny bir s>: 

eksiridir. 

INGIL Z KANZ U 1 
ECZANESi 
BEVOÖl U • ISTONRUJ 

ayriye en: 
Boğaziçi vapurlarına mahsus kış tarif esi 1 ilk Kanun 937 

Nezle 
Bütün göğüs hastalık· 
larına yol açabilir: 
Fakat bir tek 

GHIPIN 

Baş, diş, adale ağrılarile diğer ağrıları en kısa zamanda ve en 
kat'i şekilde dindirir, nezleye, soğuk algınlığına, gripe ve em. 

sali hastalıklara karşı bilhassa müessirdir. 

icabında günde 3 kaıe alınabilir 

Taklitlerinden sakınız ve her yerde ısrarla Gripin isteyiniz. 

.. _ ~" • ~ .. ,, '' . .'ı-- . ı• . ,. f. . . ! ,1' j ~. • 1 

Çarşamba sabahından itibaren tatbik edilecektir. Sahıbı : Alımcı t:mıu \'ALMAN. Umumı Ncşrıyatı idare Eden. ~. SAl .. llU 
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A ar a AKB 
Yerli ve yabancı bütün 

gazeteler, mecmualar, 
ve mektep kitapları. 

• 
Her cins kırtasiye 
çeşitleri müsait 
şartıarla verilir. 

• 
Yeni Çocuk Ansiklopedisi . ................... .. 
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1 

EO 
3RıP e BAŞ ve 

ARTRıTiZM e 
BÜTÜN 

R KAŞE 

ALMiNA 
DıŞ AGRıLARI 9 NEVRALJi 
ROMA TiZMA e KIRIKLIK ve 
AGRILARl DiNDiRiR 

• 


