
Ziraat için esaslı 
tedbirler alacağız 

Önümüzdeki $ene geniş 
mikyasta su politikasına 

başlı yacağız 

Sayısı Her Yerde 3 Kurut 
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demiryollarını 
tın aldık 

et~L i,;,tiyazı~ltı riiilqon ., 
1 ürt Lirasına devredili " 
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Sancak hakkında 88şbakanın sözleri: 
Suriyenin istiklale giderken bir Türk iline h.ük
tnetmek arzusunu haksız ve zalimane buluyoruz 
.......__ . 

Sinirler o kadar gerilmiştir ki; ani hadiseler, arzu edilmiyen 
akisler ve çok sıkıntılı vaziyetler husule getirebilir 

Biz Iskenderun ve Antakya' yı hiç bir 
zaman Suriyelilere vermiş değiliz 

Sabık k"Tal ve yeni kral yanyana 

Altıncı Corc dün 
tahta çıktı 

Yeni Kral sadakat 
qeminı etti 

Eski Krala Widsor dükası 
unvanı verildi 

Yeni kraliçe 

~l'l.ondra, 12 (A.A.) - Kral altıncı 
>,~lln hükümdar ilanı ve sadakat 
~1

1tain icrası bu sabah erkenden baş. 
'~...,t~ır. Bu merasim, bütün gün 
'ı ~-arzın etrafında güneşin sey::i. 
'tı 1P etmek suretile devam ede. .:· 
'I, 11dra, 12 (A.A.) - Krallık mecli. 
'\t. )'eni hükümdarın beyannamesini 
tt;~e almak üzere saat 11 de Sen 

le sarayında topJanmrştır 

~tltt:l, taht salonuna giderek tahta 
'\t )' tış~ur. Hazır bulunanlar sada 1 

eınıni etmişlerdir. 
11

ALK SARAY öNlJNDE 

Kalabahk bir halk kütlesi, müna. 
diler vasıtasile okunan beyannameyi 
dinlemek için Sen Ceyms sarayı önü. 
ne },ğılmıştır 

1 

Polis takviye kuvvetleri halkı 
' güçlükle zaptedebilmişlerdir. Birkaç 

kadın düşmüş, ayak altında kalmış. 
tır. 

' VaJide kra1içe merasime Marlbo. 

rovghın pencerelerinden ve küçük 

prensesler de balkondan iştirak et. 
mişlerdir. 

(Sonu: Sa. ! Sü. 3) 

BAYRAMA 

BCJ§balcmı ismet lnönü dün Anka
ra Halkevinde Tasarruf haftası mü
nasebetile söylediği nutukta Antakya 
ve lskendcrım meselesine temas ede. 
rek dem~tir ki: 

Şimdi arkadaşlar, harici bir mt. 
selemize, bugün içinde bulunduğ~•. 
muz mühim milli meseleye temas edı:. 
ceğim. 

Murahhas heyetimizin müzakerP 
yerine gitmek üzere yolda bulunduğu 
İskenderun ve Antakya meselesi 
(Şiddetli alkışlar). 

Bu meselenin Fransa ile olan cep. 
hesi §udur: 

Bizim 921 ve 923 muahedelerile 
hususi şartlar altında bıraktığımız 
İl!lk.ndoran v .. Antakya mınfak:uuwn 

tekaınill eden hadisat içinde istlkllle 
kavuşmasını istiyoruz. Bu meseleyi 
Fransa Cumhuriyeti ile Cemiyeti Ak. 
vamda görüşeceğiı:. 

EvveliL bu mıntaka için emniyet 
tedbiri ahnmasını lüzumlu buluyo. 
ruz. Sinirler o kadar gergin olmuş. 
tur ki, ansızın vuku bulacak hadise. 
ler, arzu edilmiyen akisler ve çok <ıı. 
kıntılı vaziyetler husule getirebilir. 

SükQnet içinde konuşabilmek için 
evvela bu mıntakada bir emniyet va. 
ziyeti husule getirilmesini ehenımiyet. 
li buluyoruz. Cemiyeti Akvamd-ı 

bunu bir madde olarak mevzuu ba~. 
sedeceğiz. Sonrr. ciddi olarak dost 
olan iki memleketin ~etin bir mesele 
yi konuşması gibi, Fransa ile konuş!.l. 
cağız. Dostluk siyasetinin ve dosthk 
hislerinin zihniyeti bize hakim olduğu 
nu söylemek benim için bir vazife. 
dir. Biribirinin dostluğuna ciddi o. 
larak kıymet veren iki memleketin 
Cemiyeti Ak,·am sinesinden hir anla~ 
ma ile çıkmasını samimiyetle rmit n• 
temenni ediyoruz. 

(Sonu: Sa. f SU. 1) 

HAZIRLIK! 

'~lld TOPLAN"11ŞTI 1 r::s.J:. • 
~I ıı:::ı~ .<A .~:> .. - Altıncı Co.~~un Bayrama bugünden başka bir güo kaldı; her taraft.6u hani harıl hazı;. 
~ &on ıçın hu tun Lo~drada ogl .:.j !ıklar devam ediyor; yukarıdaki resim de sokaklarda süslü ,.e sevimli bir eşe. 

ı ta mutad merasım yapılmış. ğin arkasına bağlanan küçük araba ile dolaşıp §eker satanları ve alcıları gö
rüyorsunuz. 

Suri11e vahdeti . namına imza topluuorlar 

Sancakta işkeiıce 
üzerinde çakı bulunan

lara daqak atılzqor 
lstanbuldaki 

isimli 
. ... 

sıyası 

Antakya'hlar "Hatay,, 
bir Birlik kurdular 

C/ünluin peşinikn: 1 

DOSTLUGUN 
MiHEK TAŞ/ 
Fransa basın hürriyetile büWn dün· 

yaya öğünen memleketlerden biridir. 
Fakat Leotı Blum hükUmetinin verdiği 
kanun projesi meclisten çıkıp da tat. 
bik edilmeğe baljl.ayınca artık Fran
sızların da bu öğünmeleri nihayet bu· 
7.acak. Çünkü kabul edilen cezalar ve 
U8Uller o kadar ağırdır ki FranS1z .. :r. 
zeteleri: 

- Bizde her ?hem le ketten fazla. hür
riyet var.,. 

Demeğe yüz bu7.am1yacak . 
Basın kanununun tadiline muhalif 

olan gazetelerin bütün ümitleri parla
mentoda idi. Fakat parlamentoda ce. 
reyan eden müzakereler Fransız ga,. 
zetel-erini memnun etmedi. O kadar 1-:i 
bu müzakerelerden bahseden gazeteler 
şöyle diyorlar: 

- Şimdiye kadar gazeteciler kori
doralrada mebuslarla tatlı tatlı konu. 
§Uyorlardt. Bzt konuşmalardaki sami
miyete bakarak gazeteciler meb1'31a

(Yazısı, ! incide) 

Müsabakamız 

Bunu tanıyor musunuz? 
-13-

• • . . ' . 
rı kendilerine dost biliyorlardı. Hal.-=============:!... 
buki basın kanununun müzakcresi-
gösterdi ki bu teldkki çok yanlışmı.J. 
Ff'GnMZ mebu3lan ne gauteleri, ne dıe 

gazetecileri hiç scvmiyorkırmış!,, 

Türkçede "Para isteme benden 'Oua 
(Lütfen, aayfayı, çeviriniz) 
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A l tJD CJ Corc dün Şark demirqollarını 

, 

Sancak hakkında Baş
bakanımızın sözleri tah~~ •• ya~~~~:w ı sa t ı n a l d ık 

(Ustyanı 1 incide) 
Bir de meselemizin Suriyeliler<! 

tealluk eden cepheslni izah etmek is. 
tiyorum. 
SURIYpLILERE TAALLUK EDE.!'+; 

CEPllE 

Arkada§lar, 
Bazı Suriye siyaset adamları, bu 

mesel~ vesilesile, son zamanlarda si. 
nirlillk gösterdiler. Iskenderun ve 
Antakya havalisi11L Suriyeden ayrıl. 
masnu:. itiraz ediyorlar. Asırlık Arap 
dU~manlarmın, j'!lni bizim, Türklt-. 
rin, Suriyeden kıymetli bir parça al. 
mak istediğimizi Arap milletine ila1 
ediyorlar. Daha çok tafsilat vermt. 
yorum. Bizi inciten nice acı sözleri 
bizden esirgem::·rrlar. 

Evveli şunu söylemek isterim ki. 
biz, İskenderun ''e Antakya mınta. 
kasını h!ç bir zar.1an Suriyelilere ver. 
miş değiliz. (Şilldetli ve sürekli al. 
kıtlar). 

Hukuki tasfiye esnasında malı ve. 
ren biz olduğumuza göre hiç olma.ı. 
sa malı kime ve nereye verdiğimizi 

bizim iyi bildiğimizi kabul etmek lL 
zımdır. Ondan sonra bizim Arap 
mllletine karşı hayırhah ve iyi dost 
hislerinde bulundatamuzu görmeme~ 
haksızlıktır. demanlı imparatorlu. 
fanda Araplann fena idare edilditf. 
ıd zikretmek, bize, mflllyetçi Tür!<. 
Jere, Ttirk Cumhuriyeti evlltlanna 
karşı ortaya stlrUlecek bir sitem de. 
lfldlr. HilAfetçi Oamaıılı imparator. 
laiunun son 100 t'"nesindekl fena fda 
resinden Araphlr hiç olmama Türk. 
ler kadar mesuldurlar. Biz pek fyi 

, memleketin bqında res. 
men blr .Arnavut sadrazam ve Sal. 
tan Hamldin yanında memleketin ha. 
kiki sadrhamı tanılan Şamh bir n. 
slr bulunurdu. (Bravo sesleri). 

Bu r.atlarm imparatorluk ldaresln. 
deki ehliyetlerini ve devletlerine olan 
•dakatlanm m:.tnakap mevzuu et. 
mek fikrimden uaktır. 

iMPARATORLUK iDARESiNDE 
ARAPLAR 

Tebarüz ettirmek istediğim nokta, 
bnparatorluk idaresinde Arnavutl 1. 

nn da, Araplann da hiç olmaZM 
Tür: J.dar . .ıesul olC:-lar: · t . 
lmparatorluk çöktüğü zaman Suriye. 
,ı Anadoludan ve Şamı Ankaradarı 
dah:ı mamur bıraktığımızı zannediyo. 
ruz. MUU devlet ilk temellerini atar. 
ken Arap memleketlerini Arap mil. 
Jetine bırakmayı 'kendi siyasetine e. 
l!IU tutmuıtur. Bunu resmi olarak 
Misakı Milllde llin ettik. Misakı Mil. 
llyi, o 7.amanki güç şartlar i~de za. 
ruri olarak yapılmış sayma yanlgtıT. 
Misakı Milll, şuurlu bir siyasetin v 
derin bir kanaatin ifadesidir. Çilnkü 
Misakı Millide zikredilen Türk mem. 
leketlerini bize hazır vermediler. Biz 
galip devletlerine karşı daha dört 
onlan istihsal etmek için dUnyanm 
sene harbettik. Daha dört sene har. 
bettikten sonra hazırlanan mazaffe. 
riyet neticesinde Arap memleketle~. 
ne karşı olan vaziyetimizi ve zihni 
yetimizi detiştirmedik. 

Lozan muahedesinde birço k mUca. 
delelere ve birçok tazyiklere karşı 

Ttırk milletinin iatiklllini ve hakla. 
rmı mUdafaa ederken Arap mRleti 
tizerinde bir manda tesis olunma. 
maın için, yani Arap latlklline mti. 
nafi bir vaziyeti muahedede kabul et. 
memek için de · ~ok eziyetler çektfıc. 
F:n nihayet kabul ettiğimiz bu mın. 
takaların al~kadarlara bırakılmam:ş 

olmasıdır.. AlAkadarlardan maks!\t 
eğer manda sahibi devletler olaay 
dı bu kadar mücadeleye lUzum olmak
sızın onların admı sadece zikretmek 

gibi 80ğu.nlm senden,, diye bir darbı 
mueı oordır. OnuJJ için dıostlannın 
samimiyeti derecesini anl.amak için 
ödünç para istiyenlcr görülür. Fnkat 
anlaşılıyor ki insıınlar arasında d-Ost
Zuğun ölçü$ü para olduğu gibi gazete
ei'lerle mebtts1ar aras'lndaki dostluğun 
müı6k ta.fı da basın kanunudur. 

Haaan Kumçayı 

kifayet ederdi. AJlkadarlar, herkes. 
ten evvel, bizim, nazarımızda, bıraktı
ğımız memleketlerin halkı idi. 
CU.tlHURIYETIN l!ARICI SiYA. 

SETi: KOMŞULAR/LE DOSTLUK. 
Arkadaşlar, 

Cumhuriyetin harici siyasetin.de 
bütiln koDl§Ularile iyi olmak anwsu 
zannediyoruz kl üzerinde tereddüt e
dilmesi mümkün olmıyan bir siya.set. 
tir. Biltiln ko~ularile iyi milnasebet 
kurmak ve bütün eski dUtmanlıklan 
tedavi ederek sıkı ve samimi dostluk
lara çevirmek için Türk milleti elinden 
gelen her fedakarlığı yapmıgtır. Kom .. 

1 şumu.z olan Irak memleketinin müsta
kil bir devlet olarak kurulmasını biz 
herkesten evvel ve Cemiyeti akvam. 
dan evvel arzu ettik. !rakın müstakil 
bir devlet olması muhadesi ilk olaralc 
bizim taraf ımı7.dan imza edilmiştir. 
Ondan sonra da bu memleketle kom
şuluğumuz o kadar iyi hislerle ve o 
kadar iyi istikamette inkişaf etti ki 
çok zaman hudut hadiselerinde iki 
memleket bir vilcut gibi hareket etti. 
Tam bir emniyet havuı Irak - Türk 
hududunda blkinı bulunmaktadır. 

SUR/YENiN iSTiKLALiN/ 
SEViNÇLE KARŞILADIK 

Suriyeye de biz kıymetli bir kom
ıu gözü ile bakmak istiyoruz. Suriye
lilerin iatikli.li ihtimalinden bahsedil · 
dikçe biz bunu daima aşikar bir se
vinçle karşıladık. 

Cemiyeti akvamda Fransanın sun. 
yelileri istiklll yolunda inkişaf ettir
mek için bulduğu her fırsat bizim ta· 
rafımızdan bUyUk sitayişe uğradı, llOO 

defa resmt notlar teati ederken ve Su.. 
riyede 11iyast &damlan Tllrkler için 
hoşa gitmiyecek her türlü sözleri say. 
lediklerl vakitler dahi Suriyelileri müs 
ta.kil bir devlet olarak inkişaf ettiren 
Fransa.ya karşı tebrik duygulanm ve 
Suriyelilere karşı sevgilerimizi ve iyi 
komeuluk hislerini tebarll.z ettirmeğe 
~- Bilim bu kadar hayırhah ve 
dUrUst vaziyetfnıize klll'fl Suriyenin 
istikllle giderken bir TUrk iline hük
metmek arzusu göstermesini yanlış. 

ha.ksm ve çok zalimane buluyoruz. (Şid 
detll alkışlar). 
HUDUTLARDA YAN YANAYIZ 

YUz1en:e kilometre uzunlukta hu-
.. dullarda yaııyanayız. İyi kolll§uların 

içinde bulunduklan huzur havası, en 
cazibeli mücadelelerin verebileceği men 
faatlerden Ustilndür. Muhtelif koDl§u
larla tecrtıbe ettiğimiz için bu bahti
yar neticeyi salahiyetle söyliyebiliriz. 
Biz kuvvetle kaniiz ki Suriyelilerin 
Türklerle iyi komşuluğu esas tutma. 
ları, Arap milletinin de menfaatine da,.. 
ha çok yarıyacaktır. li'akat bir nok
tayı açık yürekle aöylemek isterim. 
Bizimle hemhudut olan bir TUrk mem. 
leketinin Arap devleti tarafından dint, 
harst ve iktisadi türlü vasıtalarla mil
liyetinden uzaklaştırabileceğini zannet 
mek yanlış bir hesaptır. Bu, bUtUn 
Türkiye memleketini huzurdan nıah
nım etmek ve onu çıldırtmak için, l§
kence içine atmak demektir. Buna as
la muvafakat .etmiyeceğiz. (Alkışlar) 

Böyle bir ihtimali niçin kabul et
miyeceğimizi vicdanımızın bütün ka. 
naatiyle söylemek için soğukkanlılık
la, herkese kanaat verici deliller bula-

Londra, 12 (A.A.) - Halihazırda 
tahta Jelas konaeyi nzifesini ifa et. 
meJde olan husu.si meclis, dün ~at 
on birde Sen Ceyms sarayında top. 
lanmış ve yeni kralın ilAnı beyann~. 
meeinin metnini kaleme almıştır. 

Yeni kflhl, saat 11,28 de gelmiş, s:ı. 
ray avlusunda toplanmış olan halk 
tarafından selamlanmıştır. 

Kralın benzi uçuk idi. "Yaşası" 
kral, taliin açık olsun!,, diye bağıran 
halkı eliyle selamlıyordu. 

Hususi meclis ukanı sadakat ye. 
mini ettikten sonra kral, mutad be. 
yanatta bulunmuş ve tahta oturmuş. 
tur. ,,. 

Londra, 12 (A.A.) -Yeni.kral, saat 
21,4:> de Vindsor şatosuna gitmiştir. 

Eski kral, Vindsor şatosunu 22,ıq 

da terketmiştir 

ESKi KRALA VINDSOR DUKASI 
VNlr ANI VERiLDi 

Londra, 12 (A.A.) - Yeni kra!, 
eski krala Vindsor dükası Unvanını 

vermiştir. 

Londra, 12 (A.A.) - Avam ve Lord 
lar kamaraları azası öğleden sonra sa
dakat yeminini etmişlerdir. 
ESKi KRAL NEREYE GiDiYOR! 

Londra, 12 (A.A.) - Eski kral, 
amirallığm Enchantresa yatile Volf .. 
Haound ve Fury muhripleri nagihani 
bir surette Portsmouth'da.n hareket 
ettikleri sırada lngiltereden ayrılmış
tır. Gideceği yer meçhul bulunan eski 
kralm bu gemilerden hangisinde oldu
ğu malQ.m değildir. Mamafih eski kra
lm lsviçreye veyahut Amalfi yakının
da ki.in Ravelloya gideceği tahmin o
lunmaktadır. 

F..eki hükümdarın hareketi pek gizli 
tutulmuştur. 

Portsmouth rıhtımlarında hususi 
muhafızlar görülmüyordu. F.ski kral, 
oraya perdeleri tamamile kapalı olan 
bir otomobil içinde gelmiştir. 

Portsmouth, 12 (A.A.) - Reuter 
ajansının öğrendiğine göre eski kral 
Fury torpitosunda bulunuyor ve hu 
muhribe başka hiçbir gemi refakat et. 
ınlyordu. 

Londra, 12 (A.A.) - (Reuter) eski 
kralm Boulogne'a muvasalat ettiği te
yit edilmektedir. 

TAÇ GiYME TARiHi 
DECIŞMIYECEK 

Londra 12 ( A.A.) - B. Ramsay 
Makdonald kral tarafından icabul edil
mittir. 

Taç giyme merasiminin tarihinde de 
ğitiklik olmayacaktır. 

Dublin 12 (A.A.) - Serbeıt İrlanda 
kanunu eaaıiıinin tadili hakkındaki ka
nun layihası ikinci okunuıunda 6 reye 
karşı 93 reyle kabul edilmittir. 

Boulocne 12 (A.A.) - Röyter Wolf
hound harp gemiıi aut 15.50 de bura
ya gelmiıtir. Kralın gemiıi olduğu kati 
olarak belli defildir. 

INGILIZ GAZETELERiNiN 
MUT ALEALARI 

Londra 12 (A.A.) - ~u aabahki 
guetelerin kaffesi eski krala hazin ve 
mileasir vedalarda bulunmaktadırlar. 

Gazeteler, dün ak,am Windaor ıato
sundan radyo ile söylenmiş olan nut
kun dünyada §İmdiye kadar dinleyicisi 
en çok olan nutuk olduğunu yazmakta
dırlar. 

rak izaha çalışıyoruz. Büyük heyecan -------------
gtlnlerinde bazı siyaset adamları mem veyahut arzu ettiği sahil l:.snu batka 
leketin vatanperverliğini 4cğerli özle- memleketlerin elinde bulunan yerlerde, 
rinde topladıklarını zannederler. Ve milletlerin birJ:>irile iktıaadi mUnaıe -
ifratlı millAha.zalara düşerler. Ümit "'" betlerini ~olayca tanı:!m edtcek çareler 
diyorum ki hadisatı daha soğukkanlı bulunmuttur. Demek istiyorunı 1d lktı
mUtalea etmek mümkün olduğu vakit udi mülAhazalar devlet hlkirniyetl mil
Türklerle Arap milleti arasııidaki iyi lüıaı:umdan tamamen ayn olarak mil· 
kom§uluk ve iyi dostluk faydalan müf ta1ea edilebilir. Bu mllllhazalarla Suriye 
rit dilşü.ııcelcre hakim tutulacaktır. halkına ve Arap milletine hrıı doıtluk 

Suriye devletini doğarken mubab- hislcrimiı:i hal ve iıtikbal için ifade et· 
betle seliınlıyoruz. Fakat onu daha meğe ve buim lıkenderun, Antakya ve 
doğarken Türk illerini elde etmek be- havalisi meıeleaini ne kadar milli ve 
vesleri göstermesini doğru bulmuyo- ciddt görmeğe mecbur oldufumuzu 
ruz. Türk mmtakasında İskenderun izah etmeğe çalıttım. Umit ederim ki 
limanına Suriyenin muhtaç olacağını bu 18.zlerim haklannuzı ciddi 8lçülmUt 
düşünmek, bu mıntaka il.zerinde Suriye bir çerçeve içinde nasıl anladıfımm d.ı 
devletinin hakimiyetine ihtiyaç göıter· göstermi, olacaktır. 
mez. lıkenderun mıntakasına liman Biz Cemiyeti Akvam prensiplerine 
olarak bugünkü Türkiye cumhuriyeti bağlıyız. Cemiveti Akvam wekanizmaaı 
arazisinden muhtaç bulunan aahalır, dahilinde milletlerin ciddt meselelerini 
ıimatr Suriyeden muhtaç olan kısımdan müzakere edebileceklerine VP' bu yoldan 
daha büyüktür. (Bravo seıleri) mesut neticelere varılabileceğine ina-

DUnyanm her :yerinde aahili olmayan nıyoruz . . (Alkıflar). 

işletme imtiyazı altı milyon 
Türk lirasına devredildi 

Ankara, 12 (A.A.) - Hükfunetlej 
Şark Demiryolları işletme şirketi ara
sında işletme imtiyazının satm alın
ması hakkında başlamış olan miizake 
relere, şirketin M. Dövi'nin r:ı 

isliği altında ·bulunan murahhas he
yetile murahhaslarımız arasında bir 
haftadanberi devam edilmekte idi. 

Bu müddet zarfında en esaslı olan 
maddelerden muharr ik ve müteharrik 
malzeme ile mobilya, alat ve edevat 
bedelleri ve hat' il.zerinde 1929 senesin.
den sonra yapı1mış olan ıslahat ve tev 
siat masrafı ve j!';}etmeden miitevellit 
muallak hesabat üzerinde tam bir mu· 
tabakat hasıl olmuştur. Bu arada,\ 
hattın bakım noktasından muhtaç ol-

duğu tamiratla 1958 senesinde bit 
olan ~letme imtiyazının vaktinden 
vel a)Jmnasmdan dolayı tirketçe 
sUrUlen tazmjnat ve intizar hesa 
il.zerinde uzun ve devamlı mUnak 
dan sonra, bugün en son olarak, i 
me imtiyazının toptan altı milyon 
lirası mukabilinde devir ve feragl 
tarafça kabul edilmiştir. 

Bundan sonra yeni mukavel 
kaleme alınması ve şekil üzerinde 
hi anlaşma hU8ulii için müzak 
devam edilmesi kalmıştır ki pek 
bir zamanda bu noktaların da in 
ile Şark Demiryolunun Devlet De 
yollan camiasma ilhakı ancak 
meselesi halini almıştır. 

Suri11e vahdeti namına imza toplu11orlar 

Sancakta işkence 
Halep, 12 (Hususi) - Sancakta 

namıetliğini koyan ve kuvvetli oldu. 
iu halde vataniler tarafından alınan 
tertibat yüzünden intihabatta ekalli. 
yette kalan Kürt beylerinden Reş•t 
ataya, mandater devlet otoriteleri 
tarafından yeniden mebu.sluk tekl!f 
edilmiştir. Reşit ağa bu teklife red 
cevabı vermittir. 

Reşit ağaya vuku bulan müracaat, 
Suriye mukadderatı ile alAkadar o. 
lanlan endişelendiren iki hadiseye se. 
bep olmuştur. Reşit ağanın mebus 
seçilmemesi yüzünden Kürtlerle v:ı. 

tani1erin arası adam akıllı açılmıştıT. 

HattA Kürt dağında Araplarla Kürt. 
lerin arasında bir takım hadiseler de 

Yalnız Sancaktaki unaurlann a 
nı açmak, tefrika sokmak için 
rin Alevi mahalleleri kısmen aer 
hayam kavuıturulmuştur. F 
Aleviler, Türklere gösterilen zul 
lerden pek müteessirdlrler. 

Türk mahallelerinde, üzerind• 
ufak çakı, bıçak bulunan ki 
duhal yakalanarak kıtlalara 
diliyor, bir haylı dayak ye 
sonra soğuk ve yağmurlu havada 
çıplak sokaklarda dolaştırılıyor, 
ra serbest bırakılıyorlar. 

Antakyada.ki Türklerden 
çıkm.ık mecburiyetinde olanlanll 
kak ba~larında sık Sik üstleri 
dıktan sonra bir sokaktan bir 

cereyan etmiştir. Suriye intihabatın. sokağa geçmelerine müsaade 
da Kürtler namına kendileri tarafın. mektedir. rt 
d:an gndoriJocok bir n:&m2odl" 'l'Cltn 

niler tarafından kabu'l edilmemesi 
daha intihap giinlerinde Kürt beyle. 
rinin ntanilere karşı cephe almalan. 
na, aralarında i§ birliği tesis etmele. 
rine sebep olmuştu. Reşit ağan'" 

kazanrna.~ı için filen çalışan Mendur 
idi. Maksadı da, idaresi dahilinde 
bulunan Kürtleri d~ğınık ve biribir:. 
ne düşman haline ı;;okmak, bu su. 
retle mandater devlet memurlannJt 
otorite kazandırmak idi. Bu ,•aziye•, 
bir taraftan da vatanflerin ihtirasla 
rını tatmin ediyordu. Suriye mecH. 
sinde yalnız kendilerinin seçtikleri 
mehuslarla namzetler! bulunacaktı. 

Bu ~beoten dolayı Kiirtlere kar. 
şı ,.aşna.k Ermen:Jeri silAhlandırma?, 
adct:ı. gUnUn meselesi olmu~tu. Hal . 
bukl bugün Kürt dağında kımıldan . 

maya başlavan hareket Menduhu ve 
vatanileri düc:;ün:JUrmeğe başlamı,. 

tır. Çünkü yeniden vuku bulacak bir 
hareket, mandater devlet memurla!': . 
nın idare kabt11yetl hakkında veri1"n 
fena notları kuvvetlendirecektfr. D;. 
~er taraftan da M~ndm> ol~un. vatn 
niler olsun yt>"İ bir tez miitfafaa et. 
m"ktedirler. nn da. yer yer dolas·i. 
rak, R•1Ti ·e ,·ahdcti namına imza top. 
lam aktır. 

Rccıit ağaya yapılan müracaat 
hem bir hareketin zuhuruna mani ol 
mak, hem de ~urive vahdeti icin 
eleman tedarik etmek gayesini takii' 
ediyordu. R~it atanın teklifi kab•ı1 
etmemesi Mendupluk mahafflinde iyi 
tesir bırakmamıştır. 

Llzkiye, 12 (Hususi) - Sancakta. 
ki Taşnak Ermenilerin stulhlandml. 
muı i~f ı:rUnfte" güne tahakkuk ettı. 

rllmektedir. Yeni Sancak mehu.sla. 
rınd=ın Musee der Kalo~yanın 4tmri 
altında Musa daftndaki Ermeniler 
teslim edi1mf~lerdl r. 

Hama, 12 (Hususi) - 5 klnunuev. 
veldenberl Antakyada halk hareket. 
lerl lideri AbdUlganl Türlenfn kapı. 
sına sUngUJU nHbetçller ikame ediJ 
miştir. Kendisi lntihabattan memnun 
bulunmaktadır. 

Uzkiye, 12 (Hu.susi) - Antakya. 
da 1 kinunuevveldenberi tatbik edi. 
len idare fiddetle devam etmektedir. 

golca1r1a•Aa ,-r•'•" hn t .. ,.,,ft; 
gelmiyormu§ gibi, TUrk mahal 
rinde evleri aramak ve bu bahall• 
soygunculuk yapmak, sokak aral 
da sebepsiz yere adaın ~evlr111ell 
reketlerf henüz durmamıştır. 

/stanbulda sil}asi Hatıl 
811ıiğı kuruldu 

Antakya ve lskenderun Y 
birliği dün Eminönü Halkevindt 
kaladc bir toplantı yapmıştır. 
lantıda yardım birliği olan An 
ve lskenderun birliğini f eshede 
yerine Siyasi Hatay Erkinlik Bit 
ni kurmuşlardır. 

Yeni birliğin nizamnamesi 
lanmı1' ve hazır bulunan An~ 
İskenderunlu üyelere okun• 
Cemiy~n yeni nizamnamesinde 
1ı olarak birkaç mühim madde 
çarpmaktadır. Bunlardan biri 
dur: 

Yeni cemiyet, Antakya ve , 
derun ve havalisl.ile Boybucak .e .ıl_ 
zipe nnhiyelerini istikllle ka~J 
mak için ç.alıpcak, umumi 111 
lstanbulda bir cemiyettir. 

ikinci madde şudur: ' 
"Bu cemiyetin Mersin, ,Jtllil / 

lahiye ve Dörtyolda birer ıulJdl 
caktır .• , .., I 

Bu iki mtlhim rra~deden ba ~ 
mlyet nizamnamesinde, çatışırı• ~ 
leri ve üye kaydi etrafında baZ1 

deler de vardır. , ... 
Toplantıda nlv.mname oktıll~~ 

bul ediJdikten sonra yeni celll .,;I. 
yönetim kurulu ~eçimine baştı 

tı~ ~' 
Ekseriyette: Ihsan. Baha 1<:1 ı' 

lih Ahmet, Şekip, Faik, ff ul 
re heyetine seçiJmişlerdir. ._ JI 

Seçimden sonra yeni yönttl 11 .. , ' rulundan B. Salih Ahmet sO J. 
ve şunları söylemiştir: ,...,,._ 

"- Hatay gençlerile bugil11 01; 
ye 6vünebllir. Başta AtatUr~rl~J 
üzere hepimiz bu davada el ,;r . 
yürüyeceğiz. Size AntakydsJI '.,,t 
getirdim.,, _.,.-"' 

B. Salfll Ahmedfn sizleri • ,,-_ 
la kar~lanml§ ve toplantıY• 
rllmiştir. 
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Irkdaş Milletin Cumur 
Reisi 7 5 Yaşını Doldurdu 
Finlandiyalıların ve ihtiyar Cumurrei
sinin istiklal uğurunda mücadeleleri 

Bektaşilik davası Ekonomi Ve Tutum! 
Bu ayın 15 inde 

Finlaııdiya Relc;f. 
cumhuru Pehr E. 
Vind Svinhufvu. 
dun 75 yaşını dol. 
durması münase. 
betile Çarlık Rus. 
Ya tahakkümün. 
den kurtularak lı;ı. 

tiklAllerine sahip o 
lan bu ırktaş mi1. -Jetin ve kıymetli 
6nderleri Svinhuf. 
'1ıdun hayatın. 

dan kısaca bahset. 
ineği faydalı bul. 
dak. 

Bizim gibi gH. 
reşçi olan bu miı . 

Jet. kendini yalnız 
spor sahasında de. 
ttı, diğer bütün 
sahalarda da irf ı . 

niyle, dürüstlük 
ve temizliğiyle b5. 
tün dünyaya tanıt 
ını~tır. 

Nihad Baba iıe Mustafa 
1 ürabi qüzer lira 

kefaletle salıfJerildile1/ 
Eyüpte Bektaşilik iyini yaptırmak· 

tan tevkif olunan ve İstanbul birinci 
ceza mahkemesinde muhakeme edileu 
Fatih sulh mahkemesi mübaşiri Nihat 
Baba ile mahalle komşusu Mustafa 

1 
Türabinin muhakemelerine dün sabah 
devam olunmuştur. 

Dün sabah müdafaa yapılacaktı. 

Dava edilenlerin vekili Etem Ruhi Bal 
kan, mazeretine mebni dün mahkeme
ye gelemediğinden, muhakemenin de
vamı müdafaa için on beş kanunusa· 
niye bırakılmıştır. 

Diğer taraftan, Nihat Baba ile Mus 
tafa Türabi, serbest bırakılmaları hu
susunda istida vermişler, mahkeme, 
yüzer lira kefaletle salıverilmelerinı 
kararlaştırmıştır. Dün ikisi de.salıve
rilmişlerdir. 

1<11,ececl Alleddln'in mu
hakemesinde temyizin 
bozmasına uyuldu 

Hafta dün 
alaka ile 

memleketin her yerinde 
kutlu ~anmıya başladı 

Kültür Bakanlığı 
Dün yedinci Ekonomi ve Tutum 

haftasının birinci günüydü. Bu mUna. 
sebetle hafta her taraftan törenle a.
çılmıştır. 

r.reo-orf Petı·o. 

fun Ali Havdar b 
rafından tercüme 
~dilen "Bevn; 7.a m 
baklar memlekc. 

Finlandiya Cumkur Reisi Svinlıufvud 

Klişeci Alaettin aleyhinde, Maslak 
yolunda hususi otomobilini sürereken 
jandarma Hasan Hüseyinin tedbirsiz. 
lik, dikkatsizlik ve nizama riayetsi%
likle ölümüne sebep olmaktan verilen 
bir yıl hapis kararının, temyizce 00... 
zulduğunu yazmıştık. 

Okullar için atlas ve 
haritalar hazırlatı9or 

DUn sabah ilk ve orta okullarda 
haftanın ilk günü olmak münaaebetlle 
öğretmenler tarafından talebeye ''E· 
konomi ve Tutum,, mevzuu üzerinde 
konferans verilmiştir. tindt,, adındaki ve Şükfife Nihali!i 

"Finlandiya,, namındaki eserlerini o. 
koyanlar bunu daha iyi bilir ve tak. 
dir ederler. 

Şimalde, Sovyet ltusya ile Jsve.ç 
arasında (Bingöl memleketi) dediği . 

iliz ülkede yaşayan bu millet, istikl:i. 
11 için muktedir bir ferdin idaresin. 
de cesaret ve metanetJ..e mücadele et. 
llliştfr Bu yüksek idareci ise Svin. 
hofvud idi. 

"'O" uu "11tı")'A~"""u""'11""ın=""""'a·:ı•·"ra'ifg ı cı suk11. 
net içinde geçt.i. üniversitede huku1t 

tahsilini bitirdikten sonra lntsap et. 
tlfi memuriyette muntazaman terfi et 
ti ve nihayet istinaf mahkemesi reisi 
Oldu 

Daha genç yaşında Rusların hü. 
tumlarına karşı Finlandiyanın ı:nuh . 

tariyetini müdafaa edenler arasrnd:ı 
ismi geçerek nazarı dikkait celbetti. 

Geçen asır .:;onlarında Fin tarihin. 
ele tedafüi hareket nam ile tanınan v.e 
•ktif faaliyetle tam bir istiklal elde 
tdilinceye kadar devam eden hareket 
haşlamıştı 

Harici siyasetten gayri her husUR. 
ta müstakil olup dahili kanunlarının 
bizzat tanzinıi hakkına malik olan bu 
lllillet, Çarhk Rusya tarafından ya. 
J»ılrnakta olan kanunlann ülkelerinde 
lıtikUmstiz addedilmesi ve bunların 
tatbikatına mani olmak tuzumunu an. 
lanııştı. Bu sebeple Svinhufvud te. 
daftU hareket taraftarlannın reisi ve 
kararlarının icrasını temin edecek hir 
laleınur oldu 

Bu vaziyet karşısında, sarsılmıyal' 
lebatı yüzünden son Rus Çarı ikincı 
~ikola onu Siblryaya sütdü. 

Vaka şu suretle cereyan etmişti: 
Cihan harbi patlamıştı Fin ordu. 

•11 hlll Ruslardan mürekkepti. Bu 
••ralarda yurtta bulunan Svinhuf. 
'1ıcl, sulh zamanında oldutu rf hl 
ldaJeti yerine getiriyordu Rusların 
tebrt emirlerini dinlemediğinden ve 
'-'untazaman öz kanunlannı tatbi!< 
tttiğinden vazire3inden azledildi. Bu. 
lla da aldırmıyarak hakimliğine de. 
"anı etti. Bunun üzerine Rus jan. 
darmaları tarafıı:dan adliye bina..c;rn. 
da Yakalanarak hapsedildi Peterc; 
b:.ı ·rra götürülerek oradan Sihiryaya 
•iitüldü. 

Ce ur refikası onu takih etti. liç 
•erıe bütün ıztıraplara katlandı. An 
'alt 1917 ilkbaharında Rus ihtilalin. 
derı sonra tekrar Ffnlandiyaya avdet 
•debiJdi 

f.t Burada ona bUyilk bir iş bekliyor. 
· Rm hnparatctrlufu ~8kmek iize. 

l't idi. Pin halkının kendi idaresi nt 
'-'tık eline alma.smın 8rrasıydı. 

8Yfnhatn.d, faaliyete ~ek 191T 

senesinin ikinciteşrin ayı sonlann. 
da ilk kabineyi kurdu ve hemen birin. 
cikanunun altınsında cumhuriyeti 
ilin etti Bütün ordu Ruslardan mü. 

teşekkil ve elde başka kuvvet olma. 
dığı halde bunu yapmak haylı cesa. 
rete mütevakkıftr. O, yalnız hakkın 

kuvvetine istinad etti ,.e bunda al. 
danmadı. 

Fakat Fin milletinin de istiklalini 
ka:ıanması icin kan dökmeai 1A71m 
geldi. Zira, Fin sosyalistleri, bolşe. 
viklerin yardımile 1918 senesinin bi. 
dayetinde tiç ay devam eden dahili 
bir harbe sebep oldular. 

Bu suretle Svinhufvud, büyük bir 
enerji ve fevkalade bir cesaret göster. 
dl. Onun, kızıllaıın işgal ettiği Hel. 
singforstan Fin kuvvetlerinin toplan. 
dığı şimal mıntal<asına geçişi, kahra. 
man?ık menkibelennf andırır 

Nihayet şimalden gelen beyaz kuv. 
vetler Mareşal Mannerhelmin mahir 
idaresi altrnda kati bir zafer eldı.> 
eder~k Fin istiklalini tahakkuk ettir. 
diler. 

Memlekette sükQnet a\·det edip 
işler yoluna girince Svinhufvud çift. 
}iğinde inzivaya çekildi. Lakin, hak. 
ıtettfği bu istirahat çok sürmedi. Da. 
bili vaziyet muktedir bir idarefiye Ilı. 
tiyaç gösterdiğind€:n, 1930 senesind~ 
Başv-ıkiilete çağrıldı. Bütün partile. 

rin, phsına karşı besledikleri 
hürmet onun işini kolaylaştır. 
dı. Yetmiş yaşını doldurduğu aynı 
onun işini kolaylaştrrdı 70 yaşım 
sene içinde Relc;icumhur1uğ'a seçildi. 

Bu devir, memle!ceti için çok faydalı 
oldu. Dahili vaziyet düzelmiş iktisa. 
dt kalkınma, nadiren görülecek kadar 
şayanı memnuniyet olmuştu. 

Mücadele karşısında düsturu f-U 
lcft: 

"Hak uğrunda ya kahrız. ya yıkı. 
lırız, fakat onun için pazarlık etme. 
yfz ... 

Kardeş milletin bugiinkü rııisin~ 
11kı1mak değil, muzarf er olmak na. 
sjpmlş 

İstanbul asliye üçüncü ceza mahk~ 
mesi, dün bu bozmıya uyduğunu bil· 
dirmiş ve bozınıya göre bazı şahitle
rin celbine karar vererek, muhakeme
yi 23 kanunusaniye bırakmı§tır. 

ltalya ile ticaret anlatması 
Türk.ofisten tebliğ edilmi§tir: 
İtalyan ticaret anlaşması ilkkinun 

sonuna kadar uzatılmıştır. 

H•ti•rl@rl j 

Bu adamı kim 
yaraladı? 

Evvelki gün bir kadın ve bir erkek 
Cibalide terzilik yapan Klzım adında 
birini yaralı olarak Cerrahpaşa has
tahanesine getirmişler ve sonra kay. 
bolmuşlardır. Göğsünden kurşunla ya. 
ralı bulunan Kizım, bir müddet sonrıı 
ölmüştür. 

Hastahane, meseleyi polise bildir
miş, dün hastahaneye Kazımı sorma. 
ğa gelen iki kişi de polise teslim edil
mişlerdir. Bu ziyaretçiler, tanıdıkları 
olan Kizımın hastahaneye yatırıldı
ğını duymaları üzerine geldiklerini 
söylemişlerdir. 

Nöbetçi müddeiumumi Hikmet i§e 
el koymuştur. Tahkikat devam etmek . 
tedir. 

Yangın 
Dün Üniversitede Tıb fakültesi kü

tUpbanesi yanında bulunan odadan 
yangın çıkmıştır. Yangın fazla ilerle
mesine meydan verilmeden derhal ye. 
tişen itfaiye tarafından söndUrillmüş
tür. Yapılan tahkikat neticesinde yan.. 
gınm kalori! er tesisatından çıktığı an
alşılmıştır. 

Evvelki gece de saat 24 de Beykoz. 
da Ortaçeşmede Azizin evinde yangın 
çıkmış, ev tamam ile yanmış, ateşi :.ı 
diğer evlere geçmesinin önü alınmı§
tır. 

Kültür Bakanlığı ilk orta ve lise
ler için ucuz bir atlas yapmağa karar 
vermi§tir. Atlası vücuda getirmek Ü• 

zere de; Kabataş lisesi coğrafya öğ
retmeni Kadri, kız öğretmen okulun
dan Abdülkadir, İstanbul Erkek lise· 
sinden Şükrü, Üniversite coğrafya do
çenti Besim ve Devlet matbaası mü 
dürü Nailden mürekkep bir komisyon 
aynlmı3tır. 

Komisyon her hafta muntazaman 
bir gün toplanarak bu işle meşgul ol
maktadır. 

Kom.il!Jyon ilk, orta ve lil!Je için ay
rı ayrı birer atlas vücuda getirecek
tir. İlkokulların atlası bitmek üzere
dir. Heyet atlasları hazırladıktan son· 
ra duvar haritalarile de meşgul ola
caktır. 

necip Asım gUnU 
Edebiyat fakültesi Talebe cemiyeti 

önümüzdeki pazartesi günü Eminöntl 
Halkevinde bir (Necip Asım) günü 
yapacaktır. 

Talebe cemiyeti bugUn için geniş 

bir program hazırlamaktadır. 
Toplantı akşam sa.at 16 da olacak, 

evveli ordinaryüs profesör Ragıp Ht~· 
IOsi tarafından Necip Asımm hayatı 
ve eserleri hakkında bir konferans ve 
rilecek ve daha sonra talebeleri ve ce
miyet üyeleri de ayni mevzu üzerin
de söz alacaklar ve ölen p of esöre ait 
hatıralardan bahsedeceklerdir. 

Meslek okullar1nı ıslah 
Kültilr Bakanlığı meslek okullan 

nm ıslahı için Avrupadan iki uzman 
getirmeğe karar vermiş ve tetkiklere 
başlamıştır. 

Orta okul ö§ref mE nll~I 
imtihanı 

Kültür Bakanlığının ilkokul öğret 
menleri arasında açtığı ortaokul öğ

retmenliği imtihanına girme müddeti 
31 birincikanun da nihayet bulacaktır. 

Bu tarihten sonra yapılacak müraca. 
atlar dikkate alınmıyacaktır. 

• BEŞ YVZ LIRASINI KAYBET- T • 
MIŞ - Komisyonculuk yapan Sabri ayyare pıyangOSU 
adında biri, İthalat gümıiiğünde mu· Yirmi ikinci tertip tayyare piyan. 
amele yaptırırken muhasebe şefi ve. gosunun ikinci keşidesl dün bitirilmiş. 

Finlandiyalı Hayrullah Hasan kilinin yazı masası üzerine koyduğu tr. 

KJZJLAY BALOSU 
ve içinde beş yüz lira bulunan par:l Keşidenin sonuna doğru üstü başı 
çantasının kaybolduğunu iddia etmiş, yırtık bir adam numara okuyan Bay 
tahkikata başlanmıştır. Hulfısi Uranın yanına giderek kolun-

Kızılay Beyoğlu şubesi tarafından • PARMAÜINI MAKiNEYE KAP- dan tutmuş: 
19 birinciklnun cumartesi günü akşa- · TiRDi - Fenerde, Dcmirsaç fabrika- - Şimdiye kadar birşey çıkmadı. 
mı Perapalas salonlarında verilecek sında amele Salih, çalıı7ırken sol eli- Evim hacizde ... Hiç olma.z.ca son nu. 
balonun geçen senelerden daha güzel nin §ahadet parmağını makineye kap- maralardan bir ikramiye çıkanvcr ba
olması için tertip heyeti son derece tırmış, hastahaneye kaldırılmıştır. 
çalışmaktadır. • ODUN TAŞIRKEN ... - Unka. 

Baloya l§tirakle memleketimize ha- parunda, SUpürgeci hanında oturan 
yırlı işler yapan Kızılay cemiyetine küfeci Mehmet, Meyva h~linde motör
yardım edilmesini yüksek duygulu hal den odun çıka.nrken yaralanmıt,i Cer
km>mlan beklenilmektedi. rahpqa hastahanesine kaldırıl.mıttır, 

na! 
Diye yalvarmıgtır. Salonun süktit 

ve intizamını bozan bu bic;are gUçlUk· 
le dışan çıkanlmıştır. İkramiye ka
zanan numaralar ~mcı aayıfamıma
dır. 

Okullardan bazıları da haftayı muh 
telü kısımlara ayırmışlardır. Yapılan 
programa göre birinci gün haftanrıı 

açılma günü, ikinci gün yerli yemil 
günü, üçüncü gün konferans, dördün. 
cU gün Rond ve şarkı, beşinci gUıı mil
samere, altıncı gün kumbara ve yedin· 
ci gUn de hafta içinde yapılan igleri 
t ekrarlama mahiyetinde olmak üzere 
konferans günUdür. 

Bundan başka bugün hava mtlaı!C1 
olursa her mıntaka ilkokulları kendi 
semtleri içinde bir yerlimalı resmi ge. 
çidi yapacaklardır. 

Ekonomi ve Tutum kurulu da haf· 
ta içinde ilkokullarda 'Tutum,. mev
zuu üzerinde bir yazı müsabakası ya. 
pacaktır. Yeni kurum tarafından halk 
arasında haf tayı canlandırmak için 
ikramiyeli bir yemiş müsabakası da 
yapılacaktır. 

Gene hava müsait olursa bu 
tayyare ile halka ekonomi ve tutuma 
alt vecizeler atılacaktır. 

Eminönü Halkwinden: 
Yedinci Artırma ve Yerlimah haf· 

tası müna.sebetile Evimizin Cağalof. 
lundaki merkez salonunda 18.12.931 
cuma gilnü saat 17,15 de Uyelerimis. 
den Bayan Mediha Muzaffer Baysal 
tarafından (TUrk inkılabının ekonomi 
bakımından tahlili üzerinde) mevzulu 
bir konferans verilecektir. 

Bu konferans blitün yurttaşlara 

a~ıkhr. 

Yurttaş 

BUyUk §ChlrJerimizdeki kuru 
yemiş çarşıları, atalarımızın ku
ru yemişlere verdikleri değeri an 
latır. Sen de kuru yemişlerimiz" 
sev, ye ve yedir. 

Ulusal Ekonom 
tıc 

Arttırma I•ı•r · 

-Aaana seq ıli.ozede erıne 
qardım eden er 

Adana seylApzedelerine yardım ol
mak U7.ere lstanbuldan da teberrüler 
yapılmaktadır. Son dört gUn zarfın 
2.088 lira verilmiştir. Kızılay lstanb 
mümessilliğine t eberrüde bulunn.nlar 
şunlardır: 

İstanbul belediyesi İmar şubesi 
murları tarafından 35, Evliyazade Ba 
Nurettin Eren tarafından 25, Attar 
başı oğlu Bay Mehmet tarafından ::. 
Ankaralı Bay Ziya ve ve e~i Bay 
Faika tarafından 1000, Bay Osm 
tarafmdan ıo, lııtanbul Celepler Biri 
ği tarafmda.n 500, lııtanbul Topçu 
Nakliye okulu 1 ve 2 inci sınıf ııuba 
l&n tarafmdaıı 330 lir& teberrüdıa 
lunmU§lardır, 
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1111111
111 Hergün bir hlkAye ın11ı111ıınıı1111ııııııı111111ııı11ııı1111ıın1111111ııı1111111111ı~ 

1 idam mahkiimu 
i 

j 
li. 

= İrııııııııu1ııııııı"rı11H111111111ıııııııu111ıııııı11111ıı111ıı111 (!oran.sız hikayesi) Çeviren: Vir Gü; 
Öğle ne,rtyatı: 

Chambri (Şambri ) iki tarafı son· 
baharda sararmış ıhlamur ağaçları di· 
kili olan yoldan otomobille gidiyordu. 
Sağ tarafında tarlalar vardı. Solunda 
da hapishanenin ucu gelmez duvarı. 

Hapishanenin demirli kapısının 5.. 
nünde durdu. Otomobilinden indi, ka
PIYI çaldı. Küçük bir pencereden bir 1 
adam göründü. 1 

Şambri: 

- Ben avukatım, dedi. 
O zaman, kapının küçük fenerlerin· 

den biri açıldı. 

İçerde ba§ka biri karşısına çıktı : 
Şambri ona da: 

- Avukat, dedi. 
- Kimin için geldiniz? 
- Andriyu için. 
- Şu, idam mahkUmu için mi? . :,. . 
- Nasılsın dostum? 
- İyiyim, üstad. İyi olacağını. 
- Cesaretin kmlmadı ... ? 
- Söyledim ya: İnsan kendi fikir-

leri için öleceği zaman gam yemez. 
lsteyerek yapılmış birşey. 

Mahkılm, bir siyasi suikastten suç. 
lu idi. Bir nümuneiimtisal olsun diye 
bütün maznunları btrden idama mah
ktlm etmişlerdi. 

-Avukat: 

- Benim ümidim kuvvetli, dedi. 
- Bana kalırsa, ben ne olacaksa 

bir an evvel olsun diyorum. Şu doktor 
Priems meselesi olursa iyi olur. Yenı 
bir haber var mı? 

-Var. 
- Ya! iyi haber mi? 
- Maalesef hayır. 
Parmakları arasında. yanıp kiH o

lan cigaraya bakıyordu. 
- Ne diye reddettiler acab1? 
- Anlatayım: Doktor, sizin vücu-

dünüzün tıb menfaatine kullanılma

sına. razı olduğunuzu öğrenir öğren.. 

mez hemen geldi, beni gördü. Benim 
gösterdiğim yolda cumhuriyet müd
deiumumisine bir istida yazdık. 

- Evet. 
- Bu istidada doktor, gıda eksik-

liğinden ölmek üzere bir hasta.Sı bu. 
lunduğunu söylüyor ve hastanın yaşa
mam için henUz sağken sizden gıda a· 
lmarak nakline müsaade edilmesini is. 
tiyordu. Çünkü siz, buna razı olmuş
tunuz, değil mi ya? 

- Evet, evet. Sonra? 
- Müddeiumumi bu talebi reddeti. 

Sebep şu: O diyor ki, sizden alınan gı-

da eğer hakikaten hastanın hayatını 
kurtarırsa siz bir kahraman haline gi. 
receksiniz. Ve sizin idama mahkfun 
olma.ruz istenilmiyecek. 

- Yani, bunun için de benim kah
raman olmamam lazım ... 

Bir an ikisi de sustular. Sonra 
Andriyu hasta için: 

- Zavallı adamcağız! dedi. Haya
tını kurtaracaktım. 

- Ne yaparsınız! 
- Benim için hepsi bir. Fakat o 

da ölümden kurtulmıyacak dem~k. 
- Onun için biraz i.imit Yar. 
- Ne gibi? 
- Yani... şey ... doktor diyordu ki. 

belki.... 
- Anladım, yani guddeyi ben öl. 

dlikten sonra nakledecekler değil mi ? 
- Evet. . ~ . 

12,30 pl!kla TUrk musikisi. 12,:50 havadis. 
13,05 pl!kla he.!if mUzik. ı3,25 • 14,00 muh. 
tellt plAk nC§riyatı. 

Aıt,am nt-şriyab: 

18,30 plllkla dans muıılklıııl. 19,30 konte. 
rans Tasarruf ve yerli malı hnft.ası mUna.. ı 
sebetile, Orman mektebi muallimi bay Tef. 
tik Ali tarnfndan. 20,00 Bclma ve arkadaş_ 
!arı tarafından Türk musikisi ve halk şıır. 

klan. 20,30 .Müzeyyen ve arkııdaşlan tara.. 
tından Türk musikisi ve halk şarkılıırı. 

21,00 (Saat ayarı): Orkestra: 
1 ...... Mendı"schn: (r'lngal magarası). 
2 - Lanner: (Romantlker) vals. 
3 - Tchalkowsky: (Rokoko) Vo.rlyaıı. 

yonları, viyolonsel ve piyano için. 
4 - Kalman: (Çarda.ş FUrsUn) operetln-

den parçalar. 
5 - Bavlyera dansı. 
6 -M~. 

22,00 Ajans ve borsa haberleri: Ve ertesi 
günün programları. 22.30 plAkla sololar. 
23,00 Son. 

Avukat çıktıktan sonn idam mah- .---
kfunu kendini yatağına attı. Düşünü- B Q R SA 
yordu: 

- Zavallı adamcağız! 
12 12 9'36 

Bu bilmediği, görmediği hastaya Rll..lllarında ythlJ~ ıtan·uı ob\nlar, ııu 
yardım edemiyeceğinden müteessirdi. rtıuıe ıııuaııwJf! .-oreıılt-rdlr Kak.amla.ı 

""8t 12 <le kıtpıUllf .... tlf fl.,\"Utlllrl tır 
Fakat ölümünden sonra da ameliyat ı1-----------------
yapılabileceğini düşündü. Bunun onca ı 
bir ehemmiyeti yoktu. Demek ki gene 
o zavallıyı kurtannağa yardım ede
cekti. 

Yani, nihayet birşeye faydalı ola
caktı. Andriyu bunları düşünerek ken 
di kendisine kahramanlık derecesine 
yükselmişti. 

Yeni Eserler j 

HalJaiın intikamı 
Paul Bourget'ten Feridun Namık 

Han.say tarafından tercüme edilmiş. 

tir. Güzel bir üsl\ıpla dilimize çevrilen 
bu eseri okuyucularımıza tavsiye ede
riz. 

Geçmiş Kuru'.'la~ 

.. A " A L A ~ 
•Sterlin t>H • Şllln Avuıı 

.!~ . --•Dolar lL6 - turya 
•Frank 117- •Mark "l!8 -
•Liret 26 - • Zloti 22-
•Belçika Fr -.f) - • Pengo ı!H-

•Drahmi ~~. - • l.ey 14 -

• lsviçre F'r :ııö - •Dinar .. , . - -
•Leva ~ii.- Yerı 

•Florin t·6 • •Kron tsvec: ~'l -
•Kron Çek ·ı - • Altrn lf) il -

Pezeta - •Banknot 
·~ 

CE K l E R 

• ı...oodra tll~- •Viyana 4lW> 
• Nevyorll >.i11rn:.ı • !ııladr1d • 4 1: 6 
• Parla 171 6 • BerUD ı 11.s ı 
• Mllfuıo ıtı.U'in • Vıu·şova 1 2 ~ 
• Br1lluıel ~.7ı 711 •Buda~~ 4JHl!:"> 

•Atına g., 717b • Btıkree ll• 2~ 

• CeneYn ti •ti::IU • ~ııp-ao ... 4\17..ı 

• Sofya nı. tı-5 • Yokohama 271i' 

• Anatl!rdam l 4Mt.ı ıı ,~ 

• Pr"I ~fı2,\ 1'.~ 
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Muhacirüı mildüriyeti Um1lnıiyv~l 

lş Bankası ıo 20 
tarafından miUuıcirin için tedarik e. •Anadolu 2ı.-

T'Tamvay 
• (,.,"'lmt'oto l li :.! ' 

dilmiş olan Mmilıdcn dün 18 bin ki- Reit ~o Onyorı Del ıt Kl 

losu, beher aile için be.şer kilo itiba- Ştr. Hayr:ty -.ıııı Şllrk [)et. '() 

rile miUıacirine tevzi edilmiştir. M'ii.. • Merke:r Annk !> 1
• • 

hacirine kömür tevziatı muvakkat o- u. Stgortıı 1• 
Ponnmorıb il 6. 

lup, mi8a/irha.nelere wzımgelen soba... ı----------------·· 

Balya .'MI 
Şark m ec?.a 1 ((l 

Telef mı .00 

Zar ta.kılıncaya 1ro.dar devam edecek- lstlkrazlar Tahviller 
tir. • 1933 T.Hor. 1 lı!l i2~ ıtıektrtk -.-

TramY8J tU,7rı 

~ ........................... ~ • • • • O~t12· 
• .. • m 212' 

CaUk.Oahllt U ı.fı 
Rıhtım 4,llb 
Anadolu ı 41 2 

ı p EK snınemasooııda 
BtlyUk bir aşk - Heyecan ve dehşet fllml 

ErgenJ bUk. ıll\.tO Anadolu U H 1:, 

192A A M -'naJolu W .&i.lU 

"s. Erzurum 9!ı - • MUm ... '8f.I A H .l 5 

C a s u s 1 a r 1 a k a r ş ı k a r ş ı y a 
1 

• PAZAR PMnrt~A· 
Fransızca sözlU bUyUk M. o. M. fllmı 1 Takvım ı.~ ı. Ka. 14 I. Ka. 

Ayrıca: BilyUk Millet Mecllslnin açılma 2aRanıazaı-9R7amazat 
•• Gnıı doğUfU 7 l 7 18 

töreni ve ULU ONDER'ln irad 3Un batışl ı6.4t ıf>.4t 
k 1 Sabah namazı 6 ı )Ü 6 00 buyurdu 9rJ DUtUk • Oğle namazı 1208 1209 

SAKARYA (Eski Elhamra) ıinemaamda 

Gençlerin çılgmlıklan ve neticeleri .•. 
Emsalsiz bir eser. Parlak bir muvaffakıyet; 
işte; ADOLF WOHLBERUCK ve DOROTHEA WlECK 

tarafından fevkalade bir surette yaratılan 

ŞEYTAN VE GENÇLiK 
(PRAGLI TALEBE) 

Filmini rrid;n eörünüz. Son derer.e be/Yeneceksiniz. 

Hamiş: SAK.Ak'( A sinemasının, perde üzerinde gösterdiği şartlar. 
dahilinde müsterilerinı... tahsis ettiği ve sinema holünde vitrinde 

0

teşhir t-dilen . he?iv~leri gidip görünüz. .................... ••• 1 •. • • • • ·~: .. ~ 

o. . . 

lklndl oaı.na.zı 14.28 14 28 
Akşam na.mazı 16.41 l 6 41 
Yatsı D~ 18 21) 18 9.0 
lmaa.lı 5 29 5 3 1 

Yıtm geçen g1lnlerı :~47 348 
Yılm kalıı.n ~ıerı 18 17 

Almanlar bizden mal 
almak istiyorlar 

Son hafta içinde Almanyanın ta. 
nın.m.ış birçok firmaları Türkiyeye mi.ı 
racaat ederek mal almak istediklerim 

bildirmişlerdir. Bu firmaların almak 
istedikleri maddeler, zeytinyağı, üziim, 

incir, fındık, kurukayısı. elma ve por
takal, kitre, kendir ve kenevir, kon. 
serve, balık konserYe, ceviz kütüğü, 

barsak, halı. ısırgan elyafı, ve değir
men mahsulleridir. 

MARTHA 
'-----~'ı Bayramın birinci 

günü __ _ 

MELEK 
E.GGERTH sinemasında 

1 

Parisli Şantöz 
. ····.,,;·~~~·;;··~~~-~-;~~···· i 

kuponu : 
Bil kupondan yedisinı birik·~ 

tiren okuyucumuz KURUN~ 

doktoruna kenıiini parasır E 
muayene ettirebilir . . . .................................................. 

1 Seyahat Notla~ 

Pireya şelllr ve limanı 
niçin sinik? 

-2-
Muhtelif vesilelerle indiğimiz Pireya 

şehri ve limanı bana bundan on beş se· 
ne evvel gördüğüm şehirden ve liman· 
dan daha ıssız göründü. Neden bil
mem?. On beş sene ~vvelki Pire lima· 
nında burada uzun uzadıya mcvzuubahs 
olan linıan tesısatı, serbest ıruntaka ve 
antrepolar mevcut değildi. 

Limanın girişe göre sol tarafını baş· 
tan başa kaplayan antrepoların ağızları
na kadar dolu olduğu birçok eşyanın 

rıhtımlarda bırakılarak Üzerlerinin Ör· 
tülmesinden anlaşılıyordu. 

Birkaç vapurun birden yanaşarak eş· 
ya tahliye veya tahmil etmesine göre 
yapıl.ln bu rıhtımda sessizlik vardı. Li
manın C'!phesine gelen ve Yunan kar"\ 
sularında işliyen vapurların yanaştığı 

şehir rıhtımında da eski faaliyet göze 
çarpmıyordu. 

Buna mukabil, limanın ağzında ve 
gaıp tarafında kıçtan bağlanmış ve se· 
ferlerini terketmiş irili ufaklı birçok va
pur görünmekte idi. 

Burada nazarı dikkatimi bir şey cel· 
bett=. Şehrimiz liman şirketi yolcuya 
kolavlık olsun diye Galata rıhtıımnda 
olduğu gibi Sirkeci rıhtımır-:ı da vapur· 
larm yandan yanaşmalarınr muvafık 

görmüş ve bu hususta bazı tedbirler 
alarak bunları kıs:nen tatbika da mu
vaffak olmuştu. Anlaşılan, sahanın dar· 
lığı, istenilen şeyin yapılmasına meydan 
vermedi. Yunan kara sularında dolaşan 
vapurların Pire limanında yanaştıkları 

yer de dardır. Vapurlara kolaylıkla gi
rip çıkmak için vapurların hacimleri 
nazarı itibare alınarak bazı dubalar ya
pılmış bunlar rıhtıma bağlanmiş ve du
balar üzerinden vapurların kıç tarafla
rına uzatılan iskelelerle arzu olunan 
kolay!ıklar elde edilmiştir. Pire iç lima
nında suların durgun olma~ı belki l.ıu· 

nun teıuin! lıu::ıUbUUd ycul.lou eılcu Li• 

amildir. Sirkeci rıhtımı ve suları buna 
müsait de~ilse diyeceğim yok. Fakat 
müsait ise o kadar büyük bir masrafa 
arzı ihtiyaç etmiyen bu tesisatın biran 
evvel meydana getirilmiş olması şayanı 
t emennidir. 

Şehrin, asfalt caddeleri, A tinaya na
zaran biraz bakımsız, 

Filomuzun Yunan sularında demirle
diği gün amiralımıza beyanı hoşamedi 

Tepebaşı Drarn kısmı 
Bugün saat 15,30 da 
ve akşam 20,30 da 

BUYUK llALA 
Son haftası 

Fransız Tiyatrosu 
Operet Kısmı 

ŞEHZADEBAŞI FERAH 
TİYATROSUNDA 

Büyük Türk lllüz.. 
yonisti ve Manye-

tizmacısı 

Pr. Zati Sungur 
Her gün fevkalft.. 
de oir programla 
temsillerine devarr 

ediyor 

Matine 17 ,30 da 
ZOZO DA L'!ıf AS tır 

TOMAKOS'la 
ENAYiLER 

Biletler: 40, 60. 
Hususi: 100 

Yerlerinizi ayırtınız. Telefon : 42633 
Bayram her gün matine ve süvare 

do değişik operetler 

eylemt-k üzere Falcre gelen Pire baş 
şehbenderimizi iskele üzerinde tanı

mıştık. Makamlarında ziyarete gittiği· 

miz: gün masasının üzerini dolduran ev
rakı okuyordu. Baş şehbenaer meşe,-u
dü ve bu meşguliyeti Türk donanması
nın Pire sularında bulunmasından do
iayı da artmıştı. Yorgundu buna rağ
men işlerinin asla gecikmiş olmasına 
gönlü razı olamıyordu. 
Şehbenderhanemiz, PireniJ en güzel 

yerinde ve çok güzel bir bina olmakla 
beraber. şehirden uzakta idi ve burası 
Falere giden fakat otobüsler yüzünden 
ehemmiyetini kaybeden bir tramvay 
hattı ile şehre bağlı bulunuyordu. En 
fenası da caddenin arzeylediği manura 

Baş şehbenderimiz, izahat verdi. Pire 
belediyesi, bu caddeyi ilk bahara doğru 
yapma~a başlar ve cadde bütün bir yaz 
Paşa limanı civarında oturan Pire aha· 
tisinin en çok sevdiği ve yaya dolastığı 
temiz bir yer olur. Fakat son baharda 
yağmurlar başlayıp poyraz ş!ddetll"n· 

dimi dağdan kopup gelen sular, cadde}'1 
harap eder. Tabiatile mücadele ko:ay 
değiJdir. 

Limanda umumi bir durgunluk mev
cut olduğunu yukarıda isaret eylemiş
tim. Pireyayı Atinaya bağlayan demir 
yolu istasyonu civarında bir~akım mağa 
zalar bos olarak kapalı duruyor. Asıl 

çarşıda da Atinada olduğu gibi büvük 
bir faaliyet görülmiyordu. 

Bu husustaki suallerime aldığım cc, 
vaplan kaydedıyorum. 

- Atina Pireye yakındır, halk ihti
yaçlarını oradan teminini tercih eyledi
ği içi.1 dükkanlarımızda hükumet mer
kezine nazaran alış veri~ daha azdır. 

Bir takım dükkanların kapalı bulun
masına ve limanda eski faaliyetin )<a}-
suo.n.ı.acına. G•lİno• \,ut't•• ~~ hı.,.,,.. .. :: ..... . ,.:., 
ile izah miimkündür: 
Dünyanın geçirmekte olduğu iktısa· 

di buhrandan elbette ki eski Yunanis· 
tanın merkez limanı olan Pireyada mü
teessir olacaktı. 

Bundan birkaç sene evvel vaziyet da· 
ha fena idi. Yeniden yeniye alınmakta 

olan ciddi tedabiri iktısadiyenin çok iyi 
neticeler vereceğine kani bulunuyoruz. 

K. lrl'n 

25 
Aranyossy Rajko 

Çocuk 
Çingene 
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Kralların kral allelerind n kızaı 
larla evıen•elerl telılikelidir! 

ıF"'=========-=-======================• •==========~=====~~=o===o:::=:=========-:ı 

Gazeteciler Kralı Hirst'e göre Sekizinci Edvard böyle 
düşünüyor ve Baqan Simpson 'ia evlenerek lngiJtere 

ile Amerikayı birıbirine yaklaştırmak ıstiqordu ı\ 
Amerikalı Madam Simpsonun se. 

kizinci Edvardla olan arkadaşlıkları. 
na dair en çok Amerikan matbuatın. 
da yazılar görülü} ordu. 

Mesela şu fıkra, Amerikan mec. 
mualarından ''Time,, de okunmuştur: 

'Madam Simpson, Kanadalı borsa 
simsarı Mister Simpsondan ayrılmak 
için mahkemeye müracaat ettiği sıra. 
]arda kral sekizinci Edvard, babası . . · 
nın öldüğü Sandringham evinde bir~ 
süvare veriyordu. Bu süvareye Lord · -
Harvud ve bahriye nazırı Sir Samuel ' 
Hor da davetliydi. Sir Samuel Hot.ı 
karşı kral Edvard, tahta çıktığından. 
beri hususi bir alaka göstermişti. 

Şafaktan biraz sonra, misafirler 
daha ava çıkmağ;ı hazırlanmadan ev. 
vel, kral, Sandr:nghamdan otomobil 
ile ayrıldı. Mis.afirlerin ava kendi 

Düğünde kalburun üstündekiler 

d Y oldaşl~n; bir zamanın (elde bir, 
ı:::; giil) Ü iken sıralannı savnuş, y~
ti . çökmüş, oturak olrmış, mahallebi 
ı....bı Y'iizleri düzgünden, aJlıktan hala 
~. ulamamış kanlar; dairelerde boru
it .. 

dine ( çörçöp ! ) dedi; 
aldı: 

başlarına gidebileceklerini ve kendL 
alttarafını pesten sinin iştirak edemi}eceğini haber bırak 

mıştı. 

~·· 0 trnez ve iş beceremez hale gelmiş 
~hne kağıt kavaflan; belleri bükülmüş, 
~ caklann.ı sızılar tutmuş, herdem ayak
~ ~nncalanan sabık çengiler; öksü
~ lu, bksınklı, göğsü hışırtılı hanende 
e '~ende kadınlar .• 
~iner inanın, ister İnMımayın. Hafize, 
Ilı rkaç gün evvel, kaşla göz arasında, 
1 ~hur koltuk sahiplerinden, lstanbu-
~ıı b• • •Y• K ___ , ..... ab y ·ı h , ırıcıgı ayuı.a.n.• agı ı e onun em 
)11,l't B 1. H.. .. d ak .. .. d 

11• en ı urmuze e ay ustun e 
tı-illnış. 
Ç' Kızımı, tanıyamadınız mı canan 
i~~ır Ayşenin kızınıl", bu perşembe dü-
'lııı'· im . • ~l il var. Buyurun; ge ezsenız eıwn 

1 ııl'ı l<i hatırnn kalır, gücenirim! demi§;. 
de de Kayma){, 100 bu kadar: okkalık bir 
i ltba olduğundan, yerinden kıpırdaması 
~. Yisalara ve bocurgatlara vabeste 
11.~ğiinden, geleceği şüpheliydi. Hür
"ll.ir 
~ tın herhalde uğraması, eli açık ve 
~~ hovardalığı sebebile habn sayılır 
~ hediye getirmesi de muhtemeldi. 

~~t:,\>İn içi yükünü aldıkça alıyordu •. 
~.li"eyle gelin koltuğa girerler; erkek 
~ ~~~luklan, o kadara gücü yetmiyorsa 
~ 11kları serper; davet1iler yemeklerini, 
t rcıe pilavlarını yiyip kalkarlar; neden 
<ıııra seyircilerin zuhuratı. 

l)ı lialbuki daha o saatte, düğüne çağ
~ ltıatnışfordan birçok kadrn, ellerintle, 
ı~lıtaktarrnda sürü sürü çocuk, dolmuş-
~~ı İ~cri. 

lr liaf~enin yan vefadarlan Necibe, 
ı ~•at, Nergis nam hatunlar, oyalı ho
ı~hı- başlarında, kim bilir kimlerden 
"ı 1111a İpek elbiseler sırtlarında, kaşla-
"da k ·· l · d .. .. 1 "i r-aoıtr , goz enn e sunne, yuz e-
l\q._ t"''-'' .. kl zilini' alı d .. .. t; · UKuru e e ş cıv uz:;;un, 

ll ~l 0 <!-a, iki sofanm içinde çarkediyor
~d., 

i ~C-:ibe ile Nergis, kapı önündeki bek
~:ıl\ Yangın bağınr gibi gürlettiği (bu
~ı l'ı.ırı!) sesini ve gelenlerin ayak pahr-
''ll d 1 uyar duymaz: 

Vuslatınla kamiyap oldum gülüm 
öt bana öt, ta bcmahşer bülbülüm 

Hafize, guya nasmna basılmış gibi 
ekşi surat, tek ayak üstünde seke seke. 
sacayaklarm tepelerine ekşidi: 

- Vallahi, billahi, hem de tallahi yü
reğime inecek .. Davetlimiz vezir harem-

lerine, paşa kanlanna ince saz takımı da 

var demiştim. Dilim enseme çekileydi 
de söyliyemez o)aydnn. Rezil ve bed
nam oldum hepsine.. Bak gördünüz 

mü, sazdan mazdan hala ses seda yok, 
ister misiniz mümeyyiz beyfendi haz
retleri bunda da beni top arabasına 

oturtmuş olsun? .. 

' Etraf, 'gulguleden inliyordu •• Yukan 
katt~, gelin odasında, sanki orospu boh-

çası oynuyormuş gibi bir şamata .. Hınk 
hınk oturup kalkmalar; giipl güm sıç
ramalaı·; kahk:ıhaJar, kihkihler, çığlık-

lar .. 

Birden, yatak odasından cıyak cıyak 
bir çocuk feryadı koptu.. Ardından, 

etinden et kesiliyonnuş gibi, bir kadı
nın bağrışı ve yolunması: 

- Amıamn yetişin! •• Yetişin müslü
manlar, yetişin kardeşler! •• ~Mihrinnisa
cığm1 kan revan içinde ölüyor! .. 

Bütün ev halkı, evi yine zelzeleye 
tutulrnuf hale sokarak, üst kata hürya 
ederlerken, yukarıda avaz avaz ağız ka
labalığı: 

- Ayol ne duruyorsunuz, tuz bas

tırsanıza! .• 
- Tuzun vecine masumcuk dayana

bilir mi a hanım?• Örümcek ağı koyma
lı, bire birdir. 

- Ayol doktora koşsanıza, bir dok
tor bulup getirsenize! .. 

_ Kim o doktor diye düdük gibi 
öten münasebetsiz?.. Doktor yaraya, 
bereye ne yapsın? 

- Tiyatro seyreder gibi bakacağınıza 
kantoron yağı yahut kudret nan bulup 
sarmalayıverin, anide pirüpak eder! 

Kralı muhafazaya memur olan 
kimseler bile onun nereye gittiğini 

bilmiyorlardı. Endişeye düştüler. 

Nihayet civarda Raşmeyr isimli 
bir köyle küçük bir telefon muhave. 
resinden sonra herkes rahat bir nefes 
aldı. Ifral oraya. gitmişti. Ve ora. 
da Madam Simpson bulunuyordu. 
Kocasından ayrılmak için istida ver. 
diği Jpsviç mahkemesine pek yakın 
olan bir köy cviae muvakkat bir za. 
man için gelmişti 

• • • 
Diğer cihetten Madam Simpsonun 

T\ambrlan Tras sokağında on num:ı. 

Bayan Sirrvpson'un bir portresi 

ralı evi aldığını oğrenen Yahudi em. 
lak simsarları, bu eve civar olan bü. 
tün serbest binaları ele ge~irmişlerd!. 
Bunlar, kralrn gözdesine mümkün ol. 
duğu kadar yakm olmak istiyen m~
raklrlara bu evleri kıymetinden iki 

misli yüksek fia tta kiralamağa baş. 
]adılar. 

Bayan Simpson'un Fransanın Kan şehrinde çekilen en son resmi 
(Soldan itibaren Sekizinci Edvard'ın katibi Lord Brodlov, 

Rojer, Bayan Simpson, Bay Rojer) 
Bayan 

te havadisi ile yüz yüzeyim. Ve sus., 
mak mecburiyetindeyim.,, 

Amerikada 28 muhtelif gaute, blı 
çok mecmualar, radyo istasyonlar:, 
ve film stüdyoları: bulunan gazeteci. 
ler kralı Hirst, lngilterede kralın 

Madam SimpsonJa evlenip evlenmiye. 
ceği işile meşgul olmaktaydı. 

Fakat Hirst, bu işle bizzat meş. 
gul olmasına raim~n. diie.r t.arafta!l 
kentli gazetelerine, şimdilik Madam 
Siınpsona dair havadislerin pek gös. 
terişli verilmemesini emretmişti. 

Çok sürmeden, Amerikalı gazete. 
ciJer kralı Hirsti11, kralın 15 sene. 
denberi hususi katipliğini yapan Sh 
Godfrey Tomas ile bir mülakat yap. 
tığı anlaşıldı. Londradan telefonla, 
bütün Hirst gazetelerinin başmuhaı. 
rirlerine, artık hu havadisi, birinci 

Gezintiler: .... _ ... - ı:a:wwweı,......, -
Taç, aşk, 

Sekizinci Edvard, son vazgeçişile, 
bir aydır, sürüp giden bulanıklığı 
ortadan kaldırdı. İngiltere krallığın
dan, lrlandadan, bütün dominyon
larla koskoca Hindistan imparator
luğundan çekilen adam, günün en 
alımlı simasıdır. 

Tarihte hiç kimse için onun hak
kındaki kadar karışık konuşulmaya
cak sanırım. Hadise daha pek taze 
iken, izler bütün canlılığile ortada 
dururken bile bu ayrılık başlamıştır. 
Herkes bir türlü söyliyor. 

sayıfalara çıkarabilecekleri bildirildi. 
Yazının bizzat Hirst tarafından 

yazılmış olduğu belli idi. Yazl şöyle 
idi: 

"Kral Edvardın en samimi P.lrka. 
daşlarının tam bir isabetle söyledik. 
terine göre, Kral, Madam Simpsonu 
derinden derine ve samimiyetle sevi. 
yor. Sevgisi ciddi bir muhabbettir. 
Taç giyme merasiminden hemen sorı. 
ra onu Prenses Konsor olarak ala. 
caktır. 

Anlatıldığına göre, kral Edvard 
bu hareketi ile doğru ve makul bir iş 
yapmış olacağına kanidir. Kral 9 

kanaattedir ki, bir lngiltere kralının 
Avrupadaki herhangi kral ailesinden 
bir kız alması doğrudan doğruya h:ı. 
tadır. Çünkü bu şekilde kendisini ve 
im para torluğu, kız al dığ1 kral aile. 

(Lütfen, sayfayı, çeviriniz) 

insan ık 
S. <iezgin 

Mecnun, artık inanılmaz bir masal 
değil. sönük zavallı bir hikaye ola
rak kalacak. Söz kadınındı. O, su• 
sunca, erkek gürledi. Hiçbir yıldırım 
pat!ayışr, bu aşık göğüsten kopan 
ses gibi dünyanın her tarafında bir· 
den duyulmamıştır. 

3 - Ne birincilere, ne de ikinci
lere uymayan bir üçüncü bölüm 
daha var. Onlar insanlığı ve insan 
haklarını başlarının ve kalplerinin 
üsti.lnde tutanlardır. Bunlarda: 

~t....._ liah, saz takonı geldi!.. diyerek 
~~dilcrinj kapının yanına atıyorlar, 
f',.~lct rnalgıcılann yerinde yerler esti-

- Kanı görünce safram kabardı, 
elim ayağım bıraktı; şimdi bayılıvere-

1 

Kralın Madam Simpsonla teşriki 
hayat etmek hususundaki arzusu, ln. 
giliz matbuatında yakın vakte kadar 
zikredilmiyordu. Fakat bu mesele. 
den heyecan verici ifadelerle bahs~. 
den Amerikan gazetelerinin lngill·2. 
reye girmesine de mani olan yoktu . 
Mesela şehrin en mutena kitap~1Jar1. 
bahseden Amerikan gazeteleri ile do. 
nın camekanları, hep bu meseled"n 
lu idi. Hele bir defa Şikago Tribün 
isimli bir gazeteain !3Öyle bir karika. 
ti.ir yaptriir görülmüştü: 

Bence Edvann f eragatı şu bakım
lardan muhakeme edilebilir: 

1 - Ömürlerini, ihtiraslanmri az· 
gm dişli çarklarına kaptıranlar, şöy
le diyecekler: 

- Ne yüksek seciye! deyip imre .. 
necekler. Kral, bu feragati, ne sinir .. 
}erini boşandıran bir tutarak yüzün .. 
den, ne aşkma yenildiğinden yaptı. 
Hayır vazgeçişini anlatan beyanna• 
mede sağlam bir kalp ve telaşsız bir 
beynin bütün metaneti okunuyor. 
Bir ayağının altına altın tahtım alan, 
ötekile tacının pırlantalarma basan 
adam, canlanmış bir insnnlık dava
sıdır. Bir çöpcüye verilen hakkın, 
kendisinden çok göri.ilmesine katla· 
namadı. Taçlı köle olmaktansa, 
başı kabak hür adam olmağı üstün 
buldu. 

··ı .. 
~0riince fısı Jdaşıyorlardı. 

b~ liafizeciğimin dediği kadar var. 
tiıı... t sahiden pek cibilliyetsiz, pek 
~i~"elle şey galiba. ince saz getiririm 
~ .. }'alanı kıvırdı inan olsun.. 

'"ı 0~lenni Haydarlrdan hiç aymnayan, 
C\ b 

r.ı~ eraber kanca beraber yanında 

tı, 0rıu ortadan kaybettiği saniye: 
~~ Neydesin kaydeş? .. diye dört dö

•• lı 
llıi1 ltrunsuz tfakat de yanlanna yetiş-

;_ 
0 da fısıltıya karışmışb: 

~~~ Necibeciğirn, Mevlanuja bin şü
t~~) Serı vayken o senin gümyah (güm
)~~'esini duyuyoyken fazlası ne olu
\tı\\ll!. sanki?.. Ta th tatlı okuysun 

)" er-irıi, bizde keyifli keyifli diyneriz! 
tiı 'l'ıe Punduna dokunulmuş olan Ner
·~\~~evrek ve pürüzsüz scsile, gazeli 

"du: 

" lı!la .... 1 k" · ld .. ı·· "n a amıyap o um gu um 

bi) 
e o 

ceğim! 
- Neden olmuş, çocuk nereden düş-

müş allaseniz? 
- Gelin karyolasının üstünden yere 

kapaklanmış. Ta~ ölçerim, suratı aynalı 
dolabın sivrisine çarpmış!.. 

T ekı·ar bekçi babanın sesi gürledi .• 
Bu seferki evvelkilerden daha kuvvetli, 

- Böyiikanınm ! .. Bı yol buraya hah, 
çalgucular geldü! •• 

Başta Hafize olmak üzere sacayaklar, 
merdivenin yansında iken soldan geri 
ettilet·.. tnebilirlerse insinler, aşağısı 

mahşer .. 
Hepsinden çevik ve çalak olan Ner

gis, çocukluğunda yaptığı gibi merdi
ven trabzanının üstünden bacaklarını 

ayırıp aşağıya kayıverecekti ama onun 
da imkanı yok. Trabza~da, üç yaşından 

yedisine kadar yedi, sekiz veled .. 

(Arkası var) 

Kral Edvard, Prens Şarman vazi. 
yetinde diz çökmüş ve Sindrella krya . 
f etincJ.eki Madam ~impsonun ayağına 
mücevherli terliğini giydiriyor ve ıre. 
ride İngiltereyi temsil eden C'on Bol, 
İngiliz matbuatını ternc;il etmekte '>· 

lan bir adama. parmağile "~ükutl .. 
ic;.-ırı>ti vamvordu. 

Jngiliz matbuatmr temsil eden a. 
dam da, bu vaziyet karşısında sa('.la 
rını yolarak: 

"A~.man Allahım ! Diyordu. Dün. 
yada rastlanabilecek en büyük gaze. 

- Dünyada eşi olmayan bir al
tm taht, dört yüz elli milyon tebaa, 
Hind, Mısır, Babil hazinelerinin hi· 
riktirdiği en parlak prrlantalar, ya
kutlar, zümrütlerle süslü bir taç hiç 
bırakılrr mı? His alemi gibi bir boş
luk için, bunlar kurban edilir mi? 
Muhteşeı:n bir saltanatın yoku var 
eden sınırsız kuvveti, çiğnenir mi? 
Sinirler bozulup akıl denilen varlık 
dağı1madan böyle bir şey yapılamaz, 

2 - Gönül adamları, hayatı yü
reklerinin aynasında seyredenler, di
yecekler ki : 

- .Aferin adama L. Aşkı uğrunda 
hiçbir kula nasip olmayan fedakar
lığr yaptı. Esatirde bile sevgilisine, 
ilahlarına bu kadar büyük bir kur
ban veren yoktur. 

Yirminci asrm en büyük idilini 
yarattı. Bunun yanmda Leyla ile 

Hangisi haklı?.. Bu, üçünciisünü 
benimsP.yenlerrlenim. Fakat bütün 
bu şeylerin sıyırdığı tarih bulutları 
arkasından şu da görülüyor: 

- Artık hükümdarlar, kc.ndilcri
ni muknddes birer mahluk saymı
yorlar. Altın karsalı alınlarda da 
geniş fikirler rnayalamyo .. :. Bunu, 
bütün dünyada tacdarlık düşünüşü
nün dcği~tiğine bir işaret saymak 
yanlış olmaz. 
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lerinin bütin lhtilUlanna w f elaet. 
lerine kanpmaıf olaealdır. 

Gene kral, hq&a b1I n.U icerL •de kral aileleri aramda evlenme 
....nntn muhafaza e._clDmeshıhı 
JU••sn olaeatı fikrini bee1i1or. Bıı 
modası geçmlı Adetin •beP olmuı 
a1datemel maddi Ye aiJU1 blrP»k 
ınalmunfyetler vardır. Kard8ff (fim. 
al Jpoal) Dllk tl-'York, halktan bir 
bayanla nleaerek feüallde mesut 
olmuş, tallh yUzline ıtlmli§tllr. 

Devlet J)emiryolları ve Limanları 
Umumi idaresinden: 

......... Ha~ ............. itlemelde olan 9 NO. lu yolcu 
trenbnis 15/12/938 tarihinden itiharen lraldmhmt ve bunun Jsiae Ada
paarmclm aat "8,11,, de barelcet ile Hafdupapp Aat "10,SO,, de 
ID1IYUalat edecek 1009 No. tahbncla bir trm her liln itJemek il-. tefen 
koaulanltba'. Muhtmem ı.0an malGmatı olmak üwe ilan ohamr. 

(3577) 

Kral Edvard, kendisi iPıı tuav. ( b l •• • •t • R k •• 1 .. ~ •• d 
ftr ettlll tzdinem t1a •1lll aurettt stan U UQtversı esı e tor U5 UD en: 
mdet verecetıae iman etmektedir. • 1 _ Dit tahüetl mektebin&lelıi apk eeMtanYdera ve 
NeUce ltiı.rlle ha izdinr, onan iL 2 -Tı L.LtlL-....!-~---= LL....__ ----.....&l!l_ı__.!....._ istekli _, __ .__ 
ttcllti teri yapmasına yardım edecek, iP ~ ...,....t ~ .. V111D1U111 

Jaal llallan menfaatine olarak ..ıta. prtnamelerl iilw••aelr üsere Tıp fakültesi DekanJıima muncaatlan 

... •llrecektlr. ..... .......................................................................... !~~~ .. . 
Nilıayet kral, dUnyama sulha iıln mn Kordel Bal'ia, lngiJtereden vakii Jıladalll Simpaonla olan al•ke ... da. 

ea mtihim olan terlerdea blrlıaha A. olaeak bir mUraeaat berine ·AmerL ir razı )'alllmalD88ı ifine Morıaa da 
merika ile İqiltere aramada samimf kan matbaatma bir tamimde buluna. mldahale edeeekmiş. 
bir anlapla oldataaa tun•aktadır 
Ve itte ha meziyet aalılbl bapala caiı haberi çıktı. BUhuaa bir, haf. Fakat ne Amerika hariciye nuın, 
ltendislaln evleuaeai, lqiliz dilini talık Amerikan pıetesfnln Madam ne de nttfulu milyarder, Amerikan 
k Od fil t da f. ah Slmpaon menua tlzerincle yazı 1•'· pzetelerlnl b11 haberleri Yumaktaıı 

blon~~ .. 1 ~-• ' 8 ar:-ıh 
8

1 ay aamuı•ı latfyeeeklerm.. Dijer ta. menetmediler. Havadisler eski cere. 
r ~ ... •-.. v ca~ 11 muma Y•"· . 

drm edecektir. raftaa aym psete7e batka bir mem. yanı ile devam etti. 
Bununla beraber kralm Madam badu ela ıeae &Jlll menli berlnd~ 

m1NIOll ile evlnmesinin en tuJik yapılacak•.. Ba da mepur 
aebeoi. kencl181nia onu pddetle ıev. Amerikalı milyarder Plyerpoa Mor. 
me~id'r. Ve bir kralın, 8ffdlti ka P• tarafında• olaeakmıf. Çtlnkü 
• ..ani,..._ keadJ kraha brdeti CtlMlki kral) Dik 

.... .. "' •- 11r. ft Dl.- D'York, •llyarder Morp. 
... ,akın daetlamhr. Mlteacldlt de. 
lalar kndtalne mtaflr olmllflardn' .. 

Aaerllla ~.. 1111 ... rietle ... sfwıl Uftrdm 

Ve ifte nihayet lngillz pzeteJer:. 
ne de abetti. Hadille en hld nokta. 
••• vardi ve hlllnen fekllne hallan. 
eh. Madam Slmpaoll tfmdi Fransa. 
llrn Caanea tehrlnde babmayor. Bn 
yakın dast1an \'e aeldzlnd Bclvardm 
maiyet erkbıaclan budan da bera. 
btrbuledlr. 

BiR~BiTiN 
-l-IATl~ALAO-

Es'<I bir zabit olan 
Menlik'li Haydar romandan da 
heyecanlı olan maceralarını anlahy 

• 
-2-

Dedlli memlekette meehur olmq. 
tur. 

Nevrekoba giderken "Kime mlaflr 
olahm !,, diye aormqtum. Babam ba 
na töyle bir cevap vermfftl: 

- Eter mtıalUman Bektqlai iater 
l8Dla RJfat Beye, freıık BelrtatJai k· 
tenıenlz Tevfik Beye m18afir olunuz.,, 

Biz RJfat Beyi tercih ettlllmlz içhı 
babam kendiaiae aynca bir mektup ı 
yuarak bizi tavaiye de etmlttL 

Nevrekop yollan gayet aarptır. Fa
kat keetirmedir. Onun için ı.tarçlate 
tarafmdan gittik ve aon dftece4e yo
rulduk. Dofnıca Nevrekopta RJfat Be. 
yln konağına vardık. Kapıyı vurduk. 
Bekledik. Bekledik. Ne gelen var, ne 
giden! As kaldı bırakJp gldecektlk. 
İtte tam bu mad& ihtiyar bir adam 
geldi Kapıyı açtı. Kbma Pqa bizi 
beklettiği için bu ihtiyan bir hayli 
tekdir etti. Sandık borç ve saire gibi 
pylerl hep bu ihtiyarın mrtma yUk
leW. öylece tqıttı. Nihayet odamıza 
geotlk. Bu ihtiyar adam da pldl, ka
pı yanmda bir knteye diz çökerek btl
ytlk bir tevazu ve edeple oturdu. 

thtlyarm bu halinden dolayı Pqa 
adeti. lmmıf bir halde idl. Bqım pen
cereye çevlrmlş, mtıtemadlyen dıp

nya büıyor ve tek kelime an,Jeml. 
yordu. Ben Paıenm bu lıaka.NtAmlz 
tavrmdan dolayı ihtiyara acıyordum. 

G&ıltlntl almak için kendisine dedim 
kl: 

- Acaba Rlfat ağabeylm.l& ne ~ 
kit tepif ederler? .. 

Zira konakta bu ihtiyardan bqka 
Jdnuıe yoktu. Onun için bu ihtlyarm 
bir hizmetçi oldufunu dilfilnilyor ve 
RiW Beyiu. ~ bekliyordJllt.. 
llltiyar tieıiim bu sualime cevap v~ • 

- Efendlm, ğellr, gelir. Fakat siz 
Beyi niçin g6rmek lstlyorsunu.z ! 

- Babamdan kendisine bir mektup 
var. Bunu verecettm. 

- Bizim Bey de benim glbl cahil
dir. Otu, oku da dinllyeylm. Beyler ile 
benim blr farkım yoktur. O da benim 
glbl bir çdbaııdır. Fakat acaba )taba
mz kimdir, aorabillr miyim! 

-RlfatBey. 
- Bay koca Bektql! Senin baban 

hem benim adqnn, hem de tarikat kar 
detimdir ... 

lhtiyarm bu IOll sözll Rlfat Bey 
dlye aradıtımız adamm kendlel oldu. 
funda artık ettphe bıra.kmamqtı. Der
hal yerimden kalktmı. Ellnl öpttım 
Kendhlfne itizar ettim. K&mn Pata 
da dilrUft muameleBlnden dolayı bir 
hayli mlalch ve imardı. O da a1 dl
Jedi: 

- Beyefendi, yollar çok fena, tlat~ 
ne yağmur da yalch, çok rabatm ol· 
duk. Kuurumuza bakmaymu.., 

Dedi. IUfat Bey iııe "1 yolda mıa
ka'belede bulundu. 

- Efendim, a1z aıkılmayııuz. Ben 
abden dayak bile beklerdim. Benim 
on tane upğmı var. Fakat hepm de 
haramr.ade adamlardır. Dervit oldı:. 
iwn için edepsizler beni dinlemiyor 

- Evet, dedi, keman, ud, 
çalarmı

- Fakat gpnm çok mep 
- Dolrwlur. Bizim &ktallJ• 

8'ri1& kotma ve nefeeleri ...ıa 
lar. Yuıl IU dervil çalgmchr. 
kata 1&11 lyt çalarım. Fakat 
baban da 111 çalar.,, 

BundaD llODI'& m çalm•la 
dı. On bet cDn içinde gok _... 
kit pçirdlk. Kmdl evlmlD 
kadar 8el'beet ve rahat Y-..umıt 
tık. . 

Pqa vulf.ml burada blUNL 
de taburumun bulunduiu ( 
glclecektlm. Tabarumun haUDl 
bunla gektik1erlml 80D1'a ftl .. 
Şlmcll büam haJrlrmcla bina 
maltmu vereyim: 

Benim babam mert tabiatll, 
itidali ~ ifratı fazla bir inandı. 
nun için phsl meziyetlerinden 
de edemedi Tahsili m&hdut, h 
lerl dUeQncesiz oldufundan il 
dufu derecede hayatta ilerllye 
ti. Babamın ifratı bilhuasa aeha '9 
ıısarette görUltlrdil. Bununla 
IOn derecede zeki idi Hele 
lnuna hayret verecek kadar 
ldl. 

lar. Benden korlanıyorlar. Bundan do· 
layı birkaç defa gelen misafirlerdeı& 

yumruk ve kalana bile yemltimdir 
Sizden çok rica ederim, bu edepsizler 
ıelince aoysuzlara temiz bir asker d~ 

1 Yalı çekiniz.,, 
Hakikaten Rifat bey Dir çrbandan 

bqka bl.qeye benzemiyordu. Kendiai 
le hellllqtık. Bundan sonra bize evi
nin bUtün anahtarlanm teslim etti: 

11111 il 

Y~: 

Ekonomik savaş bltmeclL 
savnşta da muvaffak oımal 
bUtiln milletin elbirlltl .,. 
birllft prttır. Ekonomik il 
takt el ve ruh birllfimishl - Allah rızası için iatediğlniz gf. 

bi yapın, çatın Ben de sizin sayenizde 
biraz rahat e(leyim.,, 

Dedi. Bizi on beş gün evinden bı
rakmadı. aurada misafir kaldık. Bize: 

- Ben Bektqiytm. LAkln afznn~ 
ıtmdiye kadar içki ko)lllladım. Beklr 
bir adamını Siz ne içeralııiz. Adamla
nm alıp getirsinler.,, 

Diyordu. 
Kendlllfne IOl'dum: 
- Bey amca! Sizin blrkq ttırltl 

caJll 16Qkljd bablmcJın lllttlm.,, 

lası: • 

Yerli malı bir 
Yerli malı kullanmak ~_., 
ruf etmek ulusal ve ~ 
vulfeclir. 

!en de Ekonomi aavamPlm 
vulfenl yap. 



Arttırma haftasını dün Başbakan açtı 

için esaslı tedZiraat 
birler alacağız 

Önümüzdeki sene 
politikasına 

f(eniş mikyasta 
başlı yacağız 

su 

Ankara 12 (A.A.) - Arttırma ve 
yerli malı haftasının yedinci yıldönümü
nü Baıvekil İsmet İnönü bugün Anka
ra Halkevinde söylediği JU nutukla aç
nuıtır: 

Arttırma ve yerli malı haftasını açı
yorum. Bu anda bütün memleket bu 
haftanın açılmasını meserretle karşılı

yor, mektep çocukları ve aileler bu 
hafta içinde mexrilekette söyliyecekleri 
sözleri ve aileleri içinde alacaktan ted
birleri zevkle düşünüyorlar. Bu teşkilat 
bize şu kadar y;l evvel kuranlar sağ ol
sunlar. Bize iyi bir hediye verı~ 'ş vt

memlekette iyi bir adet yaı-atmtşlardır. 
Cumhuriyet merkezindt- s11ahiyet ve 
mesuliyet sahibi arkadaşlar, sonra mem
leketin iktısadi hayatında vazifeleri ve 
sözleri olanlar bize takip olunacak ık
tısadi siyaseti ve alınması lüzumlu ted
birleri anlatacaklardır. Her akşam bu 
konferansları aabırınzlıkla bekliyeceğiz. 

zevkle dinleyeceğiz. Kısa ve umumi bir 
hlilasa yapmak için ben de her sahada 
iktısadi faaliyetimizi gözden geçirmek 
isterim: 

Bu sene geçirdiğimz ziraai vaziyete 
umumi surette ortadan dahil iyi denile
bilir. Mevsimin ilk zamanlarında ümtle
rimiz daha çoktu. Zannediyorduk ki 
birçok mahsullerde bolluk evvelki se
nelere nisbetle bir iki misli fazla ola
caktır. Bazı hava aksillkleri, bazı .mah

auller için bize umduğumuz neticelen 
verdirmemi;ıtir. Zaten ziraat böY. edir. 
Evvelce tahmin olunan heo.ıplar her 
noktada aynı aynına çıkmaz. Fak'at 
tekrar ediyorum ki umumi olarak bu 
aeneki ziraat vaziyetimizin iyi olduğunu 
aöyliyebümekle bahtiy.ınm. Büyük malı 
sulJ'!rimiz iyi fiyatla scıtıldı. Bunlann 
bqında üzüm, fınclık, incir ve bilhassa 
tu.tUn ztrkroluna ı ir. Ekin orta Ana
doluda ve §arkta iyi idi. 

Garbi Anadoluda bazı mıntakalarda 

fena havalardan dolayı çok zarara uğ
radık. Fakat garbi Anadolunun diğer 

nuıhsullerile beraber vaziyeti de çokluk 
olarak ortadan daha iyi savılabilir. 

Endüstri programında · bu senenin 
hissesine düşen işleri muvaffakiyetle 
tahakkuk ettirdik. Yeni fabrikalar aç
tık, yeni fabrikaların temellerini attık, 

•e yeni fabrikaları mukavelc:!ere bağla
dık. 

Bilhassa bütün memleketın dikkatini 
iki mevzu üzerine çekmek isterim: Bu 
mevzulardan birisi kömür t1zerinde, 
ikincisi demir üzerinde aldığımız tedbir
lerdir. Geçen yıl yine yüksek huzuru
!'luzda memlekete hitap ederken kömür 
Pol:tikası diye hususi oir mevzua temas 
etrniıtim. Kömlir havzasınıb ucuz fi. 
Yatla çok istihsal yapabilmek için lazım 
olan tedbirlerin hepsine tevc>ssül etmiş 
bulunuyoruz. Bunların baııında büyük 
firketler elinde bulunar. i§lerin devlet 
tarafından alınması geliyor.fa. 

Ereğli §irketi ile iki taraf: memnun 
edecek ameli ve makul netıcelerle an
lıtrnıı olmamızı memnuniyf't]e zikret
~ek iıterim. Bundan sonra nakil vası
talan, ocaklann birleştirilerrk raıyonai 
bir halde i,lemesi, hülasa çok istihsal 
l'apınak ve memlekete gen~ş mikyasta 
k6mür istihlak ettirmek için tedbirler 
alacağız. Bu kı§ gününde bizim mem
leketin yakacak madde olar.ık kömürii 
teni§ mikyasta kullannıı§ olmasını iyi 
bir dilek olarak zikretmek isterim. 
Çok ehemmiyet verdiğimix ikinci mev
ıu yüksek kurumlarla büyük demir ve 
Çelik fabrikası kurulmasıdır. Bunun 
için muteber İngiliz firmasile yaptığı
lrırz mukaveleyi zikredtceğım. Mukave
leye göre iki buçuk yıl sonrJ ümidimizı: 
töre belki biraz daha evvel bu fabrika· 1 

l\ın işlemesini bekliyoruz. 
Arkadaşlar, 
Bu sene bilhassa ziraat için esash 

tedbirler almak yolundavız. Muhtelif 
lkııntakalarda tetkiklerde bulunduk. 
~enımiyetle vardığımız netice odur 
1 ~daha fazla mahsul atmak isti· 

l'0taak daha radikal davranmamız l!· 
~ır. Demek istiyorum ki bugünkU 

şartlar ve vasıtalar içinde miktar ola
rak istihsal edilecek maddeler aşağı 
yukarı istihsal edilmektedir. Köylüye 
ve çiftçiye daha fazla mahsul ka.za.n.. 
dırmak için yeni tedbirler 18.zımdır. 

Bu tedbirlerin başında su işlerini bu· 
lunız. önümüz.deki sene içinde memle
kette geniş mikyasta su politikasına 
başlıyacağız, bir takım büyük sular 
var ki yalnız tahribat yapıyorlar. Ge
ne bir takım güzel sular var ki onların 
sulamasından memleket istifade edebi
lir. 

Sulamakla beraber memlekette zi
raat usullerini ve ziraat vasıtalannı 
yenileştirmek i~in çiftçiye geniş mik. 
yasta kolaylık göstermeğe başlıyaca

ğız. 
Endüstr' programı gibi başlı başı

na bir ziraat programının tahakkuk 
safhalarını her sene tetkik etmek bi
zim yeni bir zevkimiz olacaktır. 

Bu sene memlekette, huzur ve ça
lışma neşesi de pek ziyade memnuni
yeti mucip bir halde idi. Bu varlığı 

maliyenin hesaplarında açık bir sure~ 
te görüyoruz. Şimdiye kadar hazin~ 
nin varidatı geçen senenin bu ayları
na nisbetle hiç olmazsa 12 milyon lir:ı 
fazladır. 

Milli paramız bugün en sağlam bir 
bünye göstermektedir. Bütc;e müva.ze. 
nesi §Üphe götürmiyecek surette e
min, hatta Umit edildiğinden fazla va
ridat veren, gerek ziraatte ve gerek 
sanayide kazancı her sene artmakta 
olan memleketin milli parasının kıy. 
met ve kudreti elbette şüpheden aza... 
de, herhangi memleketin parasiyle boy 
ölçüşecek kudrette bulunması H\zırn

dır. 

Arkadaş!ar, 

Bu sene muhtelif memleketlerde 
para kıymctıert "'tızerımıe"'tttrnr"temev. 
vüçlere rastladık. Şimdiye kadar pa
ra kıymetini tutmakta ısrar etm.iş o
lan mUhim memleketler, paranın kıy. 
metini dü§ilrmek kararı almı§lardır. 

Biz, bu fikir temevvüçleri arasında pa
ranın kıymetini tutmayı, alınacak ted· 
birlerin bizim memleket için en iyisi 
saydık. Şimdi ticaretin hemen her 
memlekette bir §ekil ve surette güdüm 
altında bulunduğu devirlerdeyiz. Bu 
devirlerde para kıymetine hükmetmek 
çok müşkül değildir. 

Biz de yedi senedenberi güdümlü 
bir ekonomi takip ederek paranın kıy· 
metini kolaylıkla muhafaza edebildik. 
Para kıymetini memleketin iktisadi 
şartlarından dolayı düşürmek fikri bi
ze gelmedi. Aksine olarak mem
leketin iktisadi §eklinden dolayı 

paranın kıymetini muhafaza et
mek fikrini edindik. Dahilde ve ha· 
riçte çok borç edilir ve bu borca fay. 
dası olsun diye para düşürülür. Gene 
düşürme memlekette ucuzluk husule 
getirmek için tedbir olarak ileri süril
liir. Biz memlekette ucuzluk için para 
kıymetinin dü§ürülmesini doğru ted
bir olarak kabul etmiyoruz. Para kıy. 
metinin dilşürillmesi ihtimali olduğu 

zaman her türlU ithalat eşyası derhal 
kıymetine zam yapar. 

Para düşürülmesi suretile ihracat 
mallarımızın daha kolay sürüleceğini 
bizim memleket için iddia etmenin doğ 
ru olmadığını da sanıyoruz. Çünkü ih
raç edilecek malımız elimizde kalmı
yor. Zamana göre, makul sayılacak fi. 
yatlar üzerinden nekadar mal çıkanr
sak sürebiliyoruz. Ondan sonra para
nın düşmesi ihtimali kar§ısında vukua 
gelecek her türlü pahalılıklar, mem. 
leketin iktisadi hayatını umumiyetle 
çok mUteessir edecektir. 

YENi UCUZLUK TEDBiRLERi 
ALACA CIZ 

Arkadaşlar, 

l\lshsus tafsilatlı konuşuyorum 

nir taraftan paranm kıymetine hü. 
kumetin, n. M. Meclisinin hakim ol 
duğunu göstermek istiyorum. Diğ .. r 
taraftan paranın atiyen de müstakar 
tutulma.c;ını icabettiren sebepleri an. 
latmak istiyorum. 

Bizde itimad meselesi bütün ted. 

SPOR 

Lik maçları 
lsta11balspor B. Galata

saray B. gi yendi 

Beşikta§ta pazartesi günü kuru lan pazann cumartesi gününe çevril

diği ve F eriköyündeki pazarın eskisi gibi pazartesi kurulacağı ilan olu

nur (8.) (3603). 

Lik maçlarına bugün devam edile
cektir. Galatasaray takımı öğleden 
sonra Ankaraya gideceğinden tstan. 
bulsporla saat on beşte yapılacak mü
sabaka sabahleyin 9,5 da yapılacak
tır. Dün Beşiktaş ve Topkapı B ta
kınılan arasındaki maç 1-1 re bera
berlikle bitmi§tir. 

Heybeli adada Yalı mahallesinin 

Ayycldız sokağında eski Belediye 

mevkii 
Catalcanm Büyük çekmece mahal-. ~ 

lesinin İstanbul sokağındaki 1 No. lu 

depo 
Kapalı çartıda Gelincik sokağında 

27 No. lu dükkan 

Satılık muhammen llk teminab 
kirası 

36 2,70 

30 2,70 

12 0,90 

Güneş ve Süleymaniye B takımla
rı müsabakası Güneşin hakimiyeti al. 
tında. geçmiş, sıfıra karşı 6 golle Gü-
neş galip gelmiştir. yukarda semti senelik muhammen kiralarile ilk teminatlan yazıb 

!stanbulspor - Galattasaray B ta- olan mahaller teslim tarihinden itiba ren 937 veya 938 - 939 seneleri m&• 

kımlan maçı~ Galatasarayın hakim oy yıs sonuna kadar ayn ayn kiraya ve rilmek üzere açık artbrmaya konul

naml'b8:5mt~l ragmtien 11-0. tts~anbulsporun muclardır Şartnameleri levaznn müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hi-
ga ı ıye ı e ne ce cnmış ır. 'I' • • /. 

zalannda gösterilen ilk teminat rnak buz veya mektubıle beraber 28 12ıJ 
Çeki Kar/in Ankara 936 pazartesi günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdırlar (B.), 
Gençler Birilğini yendi (3604) 

Anka!'a 12 (Telefonla) - Bu sabah 
şehrimize gelen Çeki Karlin takırru ilk 
karşılaşmasını Ankara Gençlerbirliği 

takımı ile yaptı. Ve 3-0 ga!ip geldi. 

- ! lstanbul Harici Askeri 
i 

Çeki Karlin yarın Ankaragücü il! 
karşılaşacaktır. 

Ankara'da kış sporları ' VAKll' Propaganda servisin· 
Ankara 12 (Telefon.la) - Ankarada - dc..1 : 

kış sporlarına yarın başlanıyor. Türk f 
• s 
spor kurumu baıkanı Bay.:zit mebusu s 
bay Halit Bayrağın başkanlığında 50 ~ 
kişilik bir kafile yarın Elmadağına gi- f 
derek kayak sporlan yapacakalardır. \ 

birlerin başında gt!lecek bir unsur ol. ' 
duğuna kaniim. J 

Şimdi pek mühim olan diğer me. 
seleye geçiyorum: Memlekette geni~ ;: 
mikyasta ucuzluk mücadelesi yapıyQ. \ 
ruz. Bir iki se:ıedenberi aldığımıı E 
cesurane tedbirler müsbet neticeler i 

= 

1 - Tiirk evlatlannın işsiz kal
mamasını arzu eden KURUN ve 
HADER gazetelerimiz iş anyan 
kimsesiz ve bikesleri.n ilanlarım 

meccanen kabul eder. 
işsiz kalmamak için bundan irr 

tifade ediniz. 

Kıtaatı ilanları 

Müteahhit nam ve hesabına ve 
hepsine biçilen ederi 27 bin 654 lira 
54 kurut olan 14 bin 557 kilo 650 
gram yün çorap ipliği açık eksiltme 

ile sabn alınacaktır. İhalesi 21 /Birin 
cikanun/ 936 pazartesi günü saat 15 
dedir. 

1lk teminat 207 4 lira 4 7 kuruttur• 

Şartnamesi 139 kuruşa M. M. Vekl· 

leti sahnalma komisyonundan alınır, 
Eksilbneye girecekler kanuni temi

nat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazdı belgelerle 

birlikte ihale gün ve saatinde Anka
rada M. M. Vekaleti satmalma komia verdi: Şekerde, tuzda, çimentod ı E 

·1·h -ı a .. s 

2 - Memur,katip,muhasip, artiıt 
kavas, odacı aşçı, hizmetçi, evlat
lık ve her nevi işçi arıyanlar ara
dıklarını yorulmadan, üzülmeden 
bulabilmek için KURUN ve HA· 
BER gazetelerinin ucuz, küçük 
i:.:nlarından istifade etmelidirler. yonunda bulunmalan. (514) (3358)

1 

Bu politikaya bu sene de devam =\ 3 - Apartıman, ev, otel, ba-
edeceğiz. Para düşürmekten dola •• manı, irat, dükk§n, n .. ağaza almak lstanbul Komutanh§ı 
yı yüzde 30 ucuzluk bekliyen memlP. i ve satmak, kiralamak istiyenler bu Satınalma 

,ketlere nisbetle J>iz iki sene içinde, e. a işlerini gayet kola;y ve en ucuz Komisyonu lllnları 
saslı..<fhtiya~ maddeleri iizeıinde yüı. 1 bir şekilde temin etmit olmak içiı. 
de otuzdan faz1a ucuzluk temininP ~ KURUN ve HABER gazeteleri- Çatalca müstahkem mevki komu-
şimdiye kadar munffak olduk. B ı ~ nin ucuz ilanlar sütunundan isti- tanhğı erahnm ihtiyaçlan olan 
i.qtikamette bundan sonra da müsbet ~ fa··:: etmelidirler. 6800 kilo patates talibinin vermİf 
neticeler alacağımıza eminiz. f 4 _ Otomobil, araba, :>iyano, olduğu fiat pahalı görüldüğünden 

Önümüzdeki sene içinde temel ih. ' mobilya, radyo, gramofon ve her açık eksilbne ile ihalesi 24/ 12/ 938 
tiyaç maddelerinden daha bir ikicri ~ nevi ev eşyası ve saire almak ve 15 de ıJa,. 
üzerinde ucuzluk tedbirleri alacağ!ı. ~ peqembe günü saat yap 

~ satmak arzu edenler HABER ve c:aktır. Muhammen tutan 510 lira-
Ucuzluk mücadelesi yaparken, bir ~ KURUN gazeteleri ucuz ilanlar 1 d 

noktaya memlek .. _tı'n .11:1.1.Atint "'elbe. =§ dır. Şartnamesi her gün öğ e en ev-
WAJM& ... sütunundan istifade etmelidirler. ._ 

deceğim: O da, merkezde Büyük Mit ~ vel komisyonumuzda görülebilir. u-
let Meclisinde devletin ucuzluk yap_ ~ Bütün bu arzularınızın temini teklilerin 39 liralık ilk teminat mak-
mak için fedakarlık yaptığı mevzu. j için müracaat edecek mahal yal· buz veya mektuplan ile beraber iha-

ii nız VA KIT Propaganda servisi- . .u. 
lar üzerinde, koleylıkla işitemiyeceği. = dir. İstanbul Ankara caddesi VA- le günü vakti muayyeninde f maı&• 
:iz, meml~k~t köşelerinde di!er şe. '\ KIT Yurdu. Telefon: 24370 hda komutanlık satmalma komisyo-
ıllerde resım er alınmaya kal ınma. ~ııııııııııu11111ıııtlHlllll11111ıııııııııııı1111111ıııııııH11ııı11ııııtllllllltıııı nuna gelmeleri. (3468) 

sıdır. 
0 

--------:-----::-:-

Mesel! bu sene sayım için hazine va DAVET /stanbul 111.'inci icra Memurluğu,.. 
ridatından esaslı fedakrlık ettik. Do. tstanbul Barosu Ba§kanlığındaıı: dan: 
laştığım esnada türlü şekilde hana;ı Dahili nizamnamemizin 12 inci mad- Bir borçtan dolayı mahcuz olup pa-
üzerinden rc..<ıim alınmak temayülleri desine göre Baro heyeti umum.iyesi 26 raya çevrilmesine karar ve 300 lira 
gördüm. Bundan sonra B. 1\1. Mecli. kanunuevvel 936 cumartesi günU İF· kıymet takdir edilen Buik marka ~ 
sinde ucuzluk tedbirleri aldığınuz tanbul ağırceza mahkemesi salonunda model kapalı otomobil Beyoğlu Takı. 
maddeler üzerinde diğer makamlar saat 15 de toplanacağından meslektaş. sim Merkez garajında 22.12.936 tarl
tarafından hPr hangi bir suretle re. ların heyeti umumiyede hazır bulun- hinde sah günü saat 14 den 15 kadar 
sim konulmasını kanuni müeyyiden malan rica olunur. birinci açık artırma suretile paraya 
bağlamak fikrinde)iz Baro Başkam çevrilecektir. tstiyenlerin ayni gün ve 

Döviz sarfiyatı memleketin umu. Hasan Hayri Tan ayni saatte mahallinde hazır buluna. 
mt idare.-.inde iyi bir kontrola alrn. Ruzname: cak memuruna müracaatları illin olu-
mr~tır. Harici borclanmız üzerindp 1 - 1936 yılı idari raporu. nur. 

(V. No. 19672) bu bir ~ene zarfında baı;ka bir anla<ı. 2 - 1937 bUtçesinin tasdiki. 
ma yaptık. Bu aniaşmaya göre, borç. 3-Avukatlık kanunu tayihası hak. 
larrmızın yaru;ını mal ite n yarısını kında izahat. 
~imdiye kadar olduğu gibi dövizle t~-

Sattı§ımız yumurta diye cdece~iz. Bundan başka, ynptı. 
ğımız ciddi kontrol bu sene bizi dö,·iz Almanya birinci ve ikinci teşrin ay. 

larında Tilrkiyeden 14,000 yanm san
hakrmından daha müsait 'rnziyette hı 

dık, yani 70 vagon yumurta almıştır. 
rakmı~tır. Almanya iaşe ve ziraat nezaretinin 

Öniimüzdeki senelerin ihracat maiL muvafakatile toptan satıı;ılar için yeni 
deleri için de bilhassa açtığımız mev. fiyatlar tesbit edilmiş ve alakadarla-
zularm inkişaf ettirilme.si sayesin<le ra bildirilmiştir. 

döviz vaziyetimizin daha müsait ola. --------------
cağını umuyoruz. huzur içinde emni}etle ve geniş bir 

Bize clö,·iz temin edecek mevzu1ar istikbale doğru, yürek f er:ıhı içind" 
Ü7erinde başlıca l'hemmiyet verdiğı. yürüdüğünü hulasa olarak söyliyebi. 
miz tıiri~i maden işletmesidir. 7.arı. lirim. (Alkışlar). 

nediyoruz ki maden işletmesi için de llVYlJK ÖNT>CR/N Al)INI 
bir iki senede alacağ'ımız neticeler btt SEVGIT~f.:RıE ANIYORU.U 
memleketi hariçten ithal edilecek kıy_ 
metli ,·asıt.Rlarla "ihazlandırmak İcİ!l 
bize genis frrsat verecektir. 

t mumt olarak memleketin hu it"· 

~en bir sene zarfında iyi çalıştığını, 

Memleketin , ·aziyetini se\ inçli bir 
nazarla görürken, Büyük Cumhur Re. 
isimiz Atatür •Ün adım sevgilerle wı 
saygrfarla anma~• bizim kin tattı \e 

şerefli bir borçtur. (Alkışlar). • 

Beyoğlu Birinci Sulh Ilukıık Hti. 
ki nıliğinil.cn : 

Karacaoğlu Yusufun Galata Yeni· 
camide Balıkpazarında Kurşunlu hauı. 
da 12 numarada oturan Hüseyin oğlu 
Ali aleyhine açtığı alacak davasından 
dolayı mi\ddeialeyh namına gönderilen 
davetiyenin ikametgahı meçhul bulun
duğu şerhile bil:l tebliğ iade kılınma,. 
sı üzerine bittnlep 20 gün müddetle 
ilanen tebligat icrasına mahkemece ka. 
rar verilmiş olduğundan 14.1.937 ta,. 
rihine mUsadif pel1'!embe günil saat 14: 
de müddcin.leyhin bizzat ve bilvek!le 
mahkemede bulunması lüzumu ilan o
lunur. 

ZAYİ 

6068 sicil amatör eoför ehliyetim: 
zayi ettiğimden yenisini alacağım na 
kisinin hükmü yoktur. 

Gösta Nordlander 
(V. No. 19674), 



ABONE SARTLARI 

llemleketlm1zcı. 

Yabo.ııcı yerlere 
Posta birliğine l 
rtrmıyen yerlere{ 

J'ıllılı e aylık ı aylık 

00 23~ 

•OO 
110 
U50 

1BO 

TQrldyentn ııer posta merlrezlnde KURUN'• abone yuı.lır. 

YAZI VE Y,QNETIM YERi: 
' 

lııtaııbUI. Ankara Cad<Jeat. l \'A..lU'I yurdu> 

\ldare: ıc.s10 

lYaı:ı itleri: 2Hü.3 Telefon 

TelgraJ adreat: KURUN lıotaııbul 
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.-r Bavramda Y a/nızıı-.··· 
il 

Si 
ç acaktır 

ilanlarınızı bu gazeteye vermeniz hem kendinize menfaat ve hem de Kızdaya yardım olacaktır. 
Fiatı son sayıfada santimi 40, iç sayıfalarda 30, dördüncü sayıfada 100 kuruştur 
Müracaat yerleri: Postahane karşısında KIZILAY satış bürosu, Telefon: 22653 
Ankara Caddesinde Yakıt Yurdu VAKiT PROPAGANDA SERVlSt Telefon: 24370 • ------- - -

w 

Al.manya'da Leipzig'de meşhur 
Georg Thieme evinin 

TIB KiTAPLARI 
Sergisini mutlaka ziyaret ediniz. 

Tababete, Cerrahlığa, Sihhata ve Ulumu 
Tabiiyeye ait eserler. 

B~ ayın sonuna kadar açıktır. 
...... ~._ ...................... w 

Nafia Vekiletinden: 
22 lkincikanun 937 Cuma gün il saat 15 de Ankarada Vekalet .Mal

zeme Eksiltme Komisyonunda 7000 lirıi muhammen bedelli iki adet 1.5 
tonluk kamyonetin kapalı zarf usuli le eksiltn1esi yapılacaktır. ' Şartname 
\'e mukavele projesi Ankara'da Vekalet Malzeme Müdürlüğünden para -
sız alınabilir. 

Muvakkat teminat 525 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplanm Vekaletten alınmış müteahhitlik vesik 

auı ile birlikte 22 lkincikanunun 937 Cuma günü saat 14 e kadar Anka
ra'da Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. (2003) (3479) 

' 2 ve 20 komprimelik amb~lajlarda 
bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan ® markasını arayınız. 

Doktorlarımıza 
Laypzigde Georg thieme kütüpha. 

nesi tarafından neşredilen tıbbi 

mecmualarla mühim eserleri gör 
mek için "V AKIT,, kütüphanesin
den bir defa geçmelerini tavsiye e
deriz. Her doktor mütehassısı bu. 
lunduğu kısma ait eserleri burada 
mutlaka bulacaktır. 

lstanbul • Ankara caddesi. 
Telefon: 24311 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Accntclcd: Karaköy - Köprü baş , 

Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade 

I•••• llan t<.:lcfon: 22740 •••ı!i 

1 
Mersin Salı Postası 
Yalnız bu haftaya mahsus ol

mak üzere 15 Birinci kanun Salı 

1 günü Mersin postası yapılmaya-ı 
caktrr. ( 3609) 

..--~KURUN~ 
Gazeteın12e gönderilen yazılar. gazete- 1 

ye girmek lçln Uıe. ıarfmm köşesine <ga. 
~ete 1 kelimesi yazıl aıalıdır 

-

12-18 Birincikinun Ulusal Tasarruf haftasıdır. Kumba
ralar 19 Birincikanun Cumartesi gün ime kadar Bankaları
mıza getirilerek açtmlacaktır. Biriken para tasarrufa olan 
bağlılığı göstereceğinden bu hafta içinde mümkün olduğu 

kadar para biriktirmek her Türk için Ulu:ıal bir borçtur. 

Türkiye Ziraat Bankası . . ' 
J 

_, , ____________________ ..... ____________ , 
Akay işletmesi Direktörlüğünden: 
Şeker bayramına tesadüf eden birincik&nunun 15, 16, 17 ci Salı, Çar 

"'amb~ ve Perşembe günleri Haydarpa,a - ~adıköy • Adalar • Anadolu -

0&7.ewmlzde oıl<an yazılarla reııtmlerln 
~r hakkı ıı.a.lt l<f'odlSl içindir. 

Sahibi: ASIM: US - V AKIT Matbaası 

efi 

! Holivut lstanbul Magazinin 
Bayram nüshası 

Üç renkli kapak ve dubl ton mürekkeple çıkacak olan Hcli
ut'un 17 kanunuevvel nüshasını mutlak okuyunuz. 


