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inailtere Kralı Tahttan 
• Feraaat Etti 

Uçünc:ü Atherf unvanile Sekizinci 
ge;en l:arcleıi 

Eclvarchn y@rine lngillere tahtına 

Dü~ clö York 

Yerine Kardeşi 
Dük dö York 
3üncii Albert 
Namile Kral 
ilin. Ediliyor 

Yarın Sadakat 
Yemini yapılacak 

Londra, 10 (A.A.) - Kral Sekizinc1 Edvard tahttan 
~erag-at etmiş tir. 

Başbak' , M. BRldvin, saat 16.40 da Kral Sekizinci 
Edvard'ın tahttan feragat ettiğini ve tahta kardeşi Dük 

dö York'un geçeceğini bildirmiştir. 
M. Baldvin söz alır almaz, Meclis Rf:iıine Kralın taht 

tan feragati beyannameaini tevdi eylemiş ve Meclis Reisi 
de 1.>u vesikayı okumuıtur. 

Gerek kendisi ve Jerek evlôf ve ahfaffan için fohffan feragat 

eden Kral Sekizinci Edvarcl 

Sekizinci Edvardın 1 
Feragat Beyannamesi 

l·n,.. •J•., I r'bı'n'ın l Londra, 10 (A.A) - Kral Sekizin-
·\;11

1 1 '~ 1-X ~ .. Aı-ae d.ün.12eldi-iH:l:~~a.v-.ı~t.UıP~~~Lf-tm:.A.av-~ t.aattan fvaaat ~ SANCAKTA 
M Uıı h •ı m namesi §Udur: 

Kraldan Avam KamaraSlna: 
Uzun ,.e dakik miizak"relerden 

H. " d • • sonra, pederimin vefatı üzerine a ıs es 1 culfıs ett"ğlm t .. htfan fenıgata Yüz Kadar Türk 
ıTevkif Edildi 

Alımef Emin YALMAN 

B üyük Britanya tari
hinde bir yaprak ka-j 

))andı ve yeni bir yaprak 
lçıldı. 

Mühim bir tarihi hadise
~n karşrsmdayız. Fakat bu 
!aidiae dost İngiliz milleti 
lçin huaua~ bir aile mesele
•idir. Hakiki dostlara düşen 
-.~ife İngiliz milletinin bu 
"niyedeki duygularına hür
bıet göatermekten ibarettir. 
'b Fakat hadisenin ıırf inıanca 

- ir tarafı vardır. Birkaç ay evvel 
'-'-mızda derin bir ıevgi ve hür 
ltlet)e alkıtladıiımız Sekizinci Ed 
~~rd bugün reami hayattan çe -
}lıtıittir. Biz kendiıini yalnız 
'IO&t bir memleket reiıi ııfatile 
~emittik. Yükıek ve aıil duy
~u bir inaan ııfatile de kendi
~e kalbimizde müıteına bir yer 
hnnıttık. 
~ ~ekizinci Edvardın aon hare
.etı türlü türlü zaviyelerden tef-

:ır -~~ilebilir. Fakat inaanca bi.r 
Su ıle bu aıil inıanın feragati, 

~inıiyeti ve aadeliği kartııında 
~~1"'1et duymamak mümkün de
•1 dir. 
bir Se~iıinci Edvardın kendine göre, 
itb· telakkisi vardı. lngiliz camiuınm 
t" itliği içinde muayyen bir vazife 
ll 01iiYordu. Şu vazifeyi sever~k ya
~l'ordu. Fakat vazife başın(lan 1.1 -

~ klaşınca ve hususi hayatına girin-
11! tıpkı iş başından ayrılan ve ken
lrı ~~Yatına sahip olan herhangi bir 
h:ız vatandaşı gibi serbest olmak, 
~ U~i hayatını resmisinden ayrı tut 
'"'k ıstiyordu. Bu telakki kurulmuş 
~ lllelere uygun değildi. Seki~inci 
~a "'ltd vatandaşlarının duyguları 
~e tşı~ında hürmetle eğildi, fakat 
'l',:dı hususi kanaatini feda etmedi. 

tını bıraktı ve çekildi. 
tıı~reYan eden hadiselerin dost In
~ ere nıilleti için hayırlı olmasını is 

"'e ld:ajeste yeni !ngiliz kralına 
[Arkası 7 incide] 

Türk tezi Cenevrede 
müsait bir hava 

içinde konuşulacak 

Tevfik Rüştü Arasın beyanatı 
Milletler Cemiyetinin fevkalade toplantısında An

takya - İskenderun davamızı teşrih edecek olan mu
rahhas heyetimizin reisi Tevfik Rüştü Aras ve diğer 
murahhaslardan Riyaseti Cümhur Umumi Katibi Rıza 
Soyak, Hariciye Vekaleti Umumi Katibi Numan Me
nemencioğlu ile nıüıavirlerden Emniyet Umum Müdü
rü Şükrü, Hariciye Huıuai Kalem Müdürü Refik Amir 
ve Tali.-: dün sabahki trenle Ankaradan §ehrimize gel
mitler~ir. 

Murahl ıas heyetimiz, 
Haydarpa~a istasyonunda 
Vali ve Belediye Reisi l\'Iu
hittin Üstündağ, Eri:ıniyet 
Müdürü Salih Kılıç ile diğer 
zatler tarafından kaı şılan
mıştır. 

Büyük diplomatımız TeVfik Rüştü 
Aras trenden indiği zaman çok zinde 
VP :neşeli idi. Kendisini karşılamıya 

lngiliz Sefiri 
Diyor ki: 
Milletler Ccnıiyeti içti
mamda Sancak mesele
sinin ve ~una dair İ§le
rin haUedi]eceiini kuv
vetle ümit ediyorum. 

(Arkası 3 üncüde) '-------.-----

karar \'erd·m. Sizlere kat'i \'e geri 
alınmaz karanmı bi"d"riyonım. Bu 
adımın ehemmiydhll tamamlyle 
rnütlıik olarak, yalnız, millet'erl • 
ınin aldığlm karan \'e b"nl hu ka
ran almıya icbar eden esbabı an
byaca klannı ümit etmf'k istt>.r·m. 
Şahsi hislerimden bahsrtmek 'iste. 
mem. Fakat si'Zlerden şurasını ha
hrlam'Uuzı rlc• rderimki bir hü -
kümdarm omuzlanna çöken ) ilk o 

(Arkası 10 uncuda) 

Edvard V.11 

ANTAKYA KORKU iÇiNDE 
Halep, 10 (lluıuai) - Antakya bir korku içindedir. 

isimleri h<.:nüz belli olmıyan ve öğrenilemiyen 100 e ya. 
km Türk hakhındi\ tevkif müzekkeresi kesiJn1iştir. 

Örfi idarenin, ş~hrin yalnız Türk mahalleleri mınta
kaaında t&thik edildiği görıilmekt~dir. 

-- Suriyeli Arap zabit ve as-,...,------~-----
FaHh Rıfkı Atayın kerler, Türklere çok f_ena bir Ada nadaki 
Ulusta nesrettiği bir muamele ve aynça ışkence 

. yapmaktadırlar. Sancağa selle it d 
Dlakaleyi alıyoruz Türkiye gazetelerinden hiç- r a 1 n a 

Ankara, ıo (Telefonla) - Ulus ga birinin alınmaması hakkrn- k ı ı 
zetesi, yarm çık!lcak sayısında Fa-lih daki yasak hala devam edi- a an yer er 
RıAcı Atayın "Edvard VIII,, başlıklı r yo . 
a§ağıdaki b~makalesini neşretmek- DURMADAN ASKER 
tedir: SEVKED1YORLAR 

Birkaç gündenberi, kral ve impa • 
rator Sekizinci Edvardın Mrs. Simp

son ile evlenme arzusunda bulunmak
tan doğan ana yasa buhranını, gaze

temizde, Londra telgraflarmdan ta • 
kip ediyoruz 

İlk gündenberi Türkiye basını, bu 
meseleyi, büyük imparatorluğun son 
derece hususi bir aile davası telakki 
etmiştir. Ve bu hususta dost devletin 
havadis kaynaklarından gelemiyen 
her türlü tefsire makes olmaktan çe
kinmiştir. 

Türk milleti Sekizinci Edvarda kar 
şı, Prens dö Galliğindenberi besle -
mekte olduğu yüksek sevgiyi, bu yaz 
kendisi, İngiltere Kralı ve Büyük Bri
tanya imparatoru olarak lstanbulda 
Atatürkle bulu§tuğu zaman bütün 
samimiyeti ile izhar etmiştir. Refa
katinde bulunan ve kendisi ile kalb 
ve talih ari<adaşlıği eden Mrs. Simp -
son dahi, bu vesile ile Kral ve impa
rator muhiti ile temas edenler üze • 

Halep, 10 (Hususi) - Scncak üze
rine durmadan asker sevkolunmakta 
dır. Şehrin hudutları üzerinde mevzi 
alan kuvvetler, fasılalı ve her giln 

(Arkası S üncüde) 

Adana. 1 O (Hususi) -
Seylap hadisesinin muhitte 
bıraktığı korku ve enöişe de 
vam ediyor Henüz su istila
sından kurtarılamamış yer -
ler vardır Bilhassa Tuzla, 
Köprügözii. Nar kulak mev-

<Arkası 10 uncuda) 

(Arkası 3 üncüde) Seller altmcJa le.alan yollar do ;,sanlar lc.urtanfıyor 



IAN 

Antakya Mektubu 

Sancakta Fransızlar 
Türk Kültürünü 

Sökmeye Çahşıyor 
Antakya Türk Lise talebesinden bir genç gazetemi

ze §U mektubu gönderdi: 
r Burada yapılan taz ,·ikler ıon haddi bulmuştur. Geçen 
gÜn Antakya Lisesinden bir genç, Köprüden geçerken, 
kaymakam ve inzibat memurlarının önünde: 

- Varolıun Atatürk! diye bağırdığı için tevkif edildi. 
Fransız :cumandanı, bununla da hıncını alamıyarak, jan
darmalara nerede toplanmış bir halk '<ütleıi görürlerse, 
hemen ateş etmeleri emrini verdi. 

Antakya Lisesi gençlen, ------------
bilhassa Taşnak Ermeniie
rinden olan polis komiseri 
Karabetten şikayetçidirler. 
Bu adam, Türklerin müthiş 
surette düşmanıdır. 

Türk talebe~i ve Franmlar 

F ransız maarif müfettişi Pi· 
yerre Bazantay, g~enlerde 

erkek lisesinde. Türk tale'beye hita. 
ben §U mealde bir konferans verdi: 

Müstahdem 
ler~ n devaml ı 

kontrolü 
Hizmetçi, sütnine, ahçı ve saire 

gibi b~tün müstahdemlerin her aç 
ayda bır muayene edilmeleri ve cüz
danlarına şerh verilmesi 18.zımgeldi • 
ği halde bu mecburiyet bugüne ka • 
dar bir türlil tatbik edilememiştir. 

Asri bir 
balıkane 

kuruluyor 
Maliye Vekaleti lstanbulda her 

türlü asri ve fenni tesisatı ihtiva e -
den yeni bir balıkhane yapılm.unnı 

kararlaştırılmış ve bu tesisat için 400 
bin liralık bir de tahsisat ayırnııştır. 
Bunun için aynlan bir komisyon es
ki balıkhane nazırlarından ve müdür 
!erinden sağ olanlann fikirlerini de 
almış ve bunlardan çok istifade et -
miştir. Komisyon yeni yapılacak ha· 
lıkhane için bir yer aramaktadır. Bu 
hususta şehir mütehassısı Prosta 
da müracaat edilerek ınUnasip bir 
yer göstermesi istenmiştir. Cevap a· 
lınır alınmaz hemen tesisata başla -
nacaktır. Yeni balıkhanede soğuk 
hava depoları da bulunacak ve sa -
tılmıyan balıklar burada bozulma • 
dan saklanacaktır. Bu tesisat yapı -
lıncıya kadar da şimdiki satış yerle
rinin sıhhi şartlara uygun bir hale 
getirilmesine b~lanmıştrr. 

Şehrimizde hazi
neye ait ne kadar 

emlak var? 
"- Siz talebesiniz, politika ile uğ. 

raşama.zsmız.. Milli bayramlara işti • 
rak edemez ve her ne şekilde olursa 
olsun göğsünUzde hiç bir rozet taşı
yamazsınız. Size lise değil, orta tahsi. 
li bile çoktur. İlkmektep neyinıze 
yetmiyor. Bir daha bizim arzu et • 
mediğimiz bir harekette bulunacak 
olursanız ,hakkınızda çok fena mua
mele edileceğini bilin!.,, 

Halbuki, müstahdemlerin muayene 
ve kontrolsüz iş görmeleri umumi 
sıhhat bakımından mahzurlu görül - Milli Emlak Müdürlüğü. Istanbul 
mektedir. Bu itibarla belediye bu işi vilayeti içinde Hazineye ait bütün em
kökünden halledebilecek yeni şe • laki tesbit etmiş ve bunların fotoğraf
killer aramakta ve bir proje hazırla- ı 
maktadır. Pul, ışık kunturat resim _ arını da aldırarak dosy11.lanna koy-

Bu küstah adamın sözleri, Tür~ 
talebeyi tarif edilemez bir heyecana 
sevketti. Talebe ertesi günü toplana
rak, bu Türk düşmanı müfettişe inat, 
husust bir kasket ve rozet yaptır. 

mağa .karar verdiler. Fakir talebe • 
ye, meccanen kuket ve rozet dağıta
bilmek için Antakyadaki Empire si
nemasmı bir gUn için fakir talebe 
hesabına çalıştırdılar. Bu hayırlı te
şebbüse yardım için, Türk halkının 
seve seve satın aldıkları biletlenn 
parası ile fakir talebeye. yalnız kas
ket alınmak değil. diğer bazı ihtiyac;
larmı ka.rşılıyacak yardımlar da ya-

lerini tahsil eden memurlara birer za. durmuştur. Istanbulda devl '!tin ne 
bıta memuru verilmek suretile nıüs kadar emlaki bulunduğu ve kıymetlf>
tahdemlerin birer birer muayeneye rinin neden ibaret olduğu ba suretle 
sevkedilmeleri de bir çare olarak dü- tamamen meydana çıkmıştır. Emlak 
şünülmektedir. Müdürlüğü şimdi bu malların tasfiye-

pıldı. 

Bir ölüm 
Şüpeli görüldü 
Karagümrükte Neslişahs•ıltan ma

hallesinde Türkmen sokağında 16 nu
maralı evde oturan Zenci kızı Şerife 
evvelisi gün mangala düşerek muhte
lif yerlerinden yanını§ ve nakledildiği 
Haseki hastanesinde dün ölmü§tür. 
Müddeiumumilik, ölümü şiıpheli gör

Bunun Uzerine hemen faaliyete düğü için tahkikata başlamış ve ta
geçilerek, birkaç gtln içinde kasket • bibiadil Salih Haşim de cesedi muaye 
ler ve rozetler Halepte gizli olarak ne etmiştir. Yereceği rapora göre 
hazırlandı. Bu kasketler, anavata.n. tahkikata bugUn devam eıiH.~ektir. 
daki lise kasketlerinin aynidir. Yal------
nız rozetteki Hilil, biraz büyükçedir. Eksprede Rir Kadın 
Ve ortasında "Antakya Türk lisesi,, - Doğurdu 
nin ilk harfleri olan A. T. L. harfleri Dün sabah saat 10,40 ta şehrimize 
\'ardır. Rozet de ayni §ekil::i :idi=-. ğelen Şark ekspresinde Edirne yol-

Talebe, bu kasketleri giymekte i8 • culanndan bir kadrn doğurmuş fakat 
nır ettikleri için büyük tazyiklere, e· trende doktor veya ebe bulunama • 
za. ve cefaya maruz kalıyorlar. Ge- dığından çocuk ölmüştilr. Ekspres 
~en Cümhuriyet bayramında erkek Sirkeciye gelir gelmez kadın, cankur 
ve kız talebe, numunesini size gön - taranla haseki ha.staneaine kaldırıl

derdiğim zarif Türk bayraklarını mıştır. 
göğüslerine takmışlardı. Bu \tUç:ük 
bayrakları, kız talebe evlerinde göz 
nuru dökerek dikmişlerdir. 

Mekteplerdeki Fakir Ço
cuklaı c.\. Yemek 

Baıar.fay'rn marilefl~ri Ilkmekteplerdeki himaye heyetleri 

S 
ancaktaki Franınz maarif mil- geçen tedris ~ı içinde ilkmektepler 
fettlıi P. Bazantayın daha bazı de okıuyan fakır veya kimse~iz çocuk· 

marifetlerini size anlataynn: Bu a !ardan yedi yUzünU iaşe etmiştir. 
dam, mektepte muallim olduğu sene- Himaye heyetlerinin bu sene bu ka
dördUncü sınıfa Ahmet Refikin kü ~ bil çocWtlardan bin sekiz yüzüne bak 
çUk bir tarihini vermişlerdi. Bu kita mam kararlaştırılmış, ona göre ted
bm somında istiklal Savaşımıza da: birler alınmıya ba15lanılmış~ır. 
tr bazı ya.zılarla Atatürkün fotografı Himaye heyetleri iaşelerini üzerle-
vardı. r!r.e aldıklan talebeye haftada iki gün 

Baıantay, kitaptaki Atatürkün kuru ve diğer günler de sıcak yemek 
fotografmı ve diğer milli yazılan çı- vermektedir. 
kardıktan aonra talebeye tevzi etmi§- -----
ti. Konfet'an~ ve Konser 

Bütün ilk mekteplerin kıraat ki • Kadıköy Halke,·lnden: 11 llkki.nun 
taplannda da Ti.irklUğe ait yazılan 936 cuma akşamı saat 21 de Evimiz 
çıkaran kendi8idir. Türk çöcuğunun salonunda Bay Niyazi Erenbilge ta. 
ana vatanla aliı.kasmı kesmek için biı rafından (Denizlerimiz, önem ve mah 
tün mektep kitaplarmm Suriyede sulleri) adlı bir konferans verilecek. 
tab'edilmesine de yine bu adam se • tir. Konfrenastan sonra konAer. BU. 
bep olmuıtur. tün yurtdaglara açıktır • 

Son senelerde, Türk yavrularına, 

tiddet ve cebirle Arap ve Fransız 

dilleri belletilmektedir. nkmektebi bi. 
tiren bir Tilıık çocuğu ,her hngi bir 
eteri Fransızca olarak takip edecek 
kudrette değilae. liHden çıkanlıyor. 
Adı Tilrk olan bu mekteplerde ted

risat tama.miyle Franmzcadır. Ba -
zantay'm çirkin bir harek,tini daha 

kaydedeyim: 
Bu adam, Antakyaya dair Engu. 

ete l!IU!' l'artiaanat at Antiocke adlı 
btr eser yazmq, ve buralla, Sancak 
Türklerinin umumt nUfusunu 70 bin 
clara.k göstermiştir. Bu adam, Ti;rk
lrre, Türk diye hitap etmefi df! siya-, 

st mesleğine uygun bulmamış olmalı 
ıki, Hataylı kardeşlerimizi, kendi id • 
diuma göre bu 70 bin nUfuau, iki 
lmmıa aymnIJtrr: 

1 - Tilrk dilini konuıanlar, 2 -
Türkmenler. 

Tarihi hakikatlerden gafil olan bu 
Framız mtifettiee verilecek tek oe • 
vap vardır: 

- Sancağın yalnız sekenesi de. 
ğil, ~ı toprağı dahi ben Tilriı:Um 

diye haykırır. Sen l*'.1 oluyorsun a 
çelebi.?_ 

Hürcan 

siiıe başlamıştır. Gayri mübl\uill~r 

komisyonu, Emlak ve Eytam Banka
sı, Emniyet Sand;ğı ve Ev<af ta em-
111.· k satışına devam ettikleri için milli 

emlakin satışlan çok ağır gitmekte
dir. 

Ticaret Odası 
T efkikatyapıyor 

' 

Ticaret ve Borçlar kanununda ya. 
pılacak tadilat münasebetiyle tetki· 
katta bulunulması Ticaret Odasına 

bildirilmiştir. 

Ticaret Odası, bu işler üzerinde 
bilgisi olan ve mali mUesseseleri tem

sil eden zevatla iş adamlarını davet 
etmiş ve dün ilk toplantı yapılmlş • 
tır 

Müzakerelerden sonra üç komis . 
misyon teşkil edilmi§tir : 

Birinci komisyona Ratip, Suat 
Hayri, Hazan, İkinci komisyona pro. 
fesör Hirş, Sagez, Veli Şefik, Halil, 
Salih; UçUncü komisyona profesör 
Hirş, Gadfranko, Veli Şefik, Haşim 
Refet, Tekin Alp, Ferit Ganem se • 

çilmişlerdir. 

Ticaret ve Borçlar kanununda müş 
terek hükümler vardır. Bunların.şim
diye kadar tatbikinden elde edilen 
neticeler bu komisyonlarda tetkik e
dilecektir. Rapor bir aya kadar hü . 
kumete verilecektir . 

Mektep~er pazar
tesi günü tatil 

Ramazan bayramı münasebetiyle 
bütün mektepler pazartesi günü saat 
on ıkide kapanacaktır. Cuma sabahı 
tekrar derslere başlanacaktır. 

Ekalliyet ve ecnebi mektepleri bay 
ramda açık kalabileceklerse de bu 
mekteplerdeki Ti.irk muallimler ta. 
tilden istifade edeceklerdir. 

Hiçbir i9 görmiyen kuv -
vetli bir su cereyanından elek 
trik aldı edır ıibi, her yıl da
l•nık bir haldı israf edilen 

( Fıtra) yı bir araya toplıya
rak yaralarımızın, eksikleri • 
mizin en ehımmiyetlilerinde 

kullanmak ve bu itin her yıl 
verimini artırmak, bütün va· 
tanda,ıarımızın benimseme • 
teri llzımgelen vazifelerden 
biridir. 

lor . Ziya Nurinin cenazesil 

Merhumım •"P:?ozesi Gülhaneden Beyoııcla götürülüyor 

Cenaze merasimi\ 
hazin oldu 

K ocaeli saylavı profesör ge
neral Ziya Nuri Birgi'nin ce. 

nazesi dün merasimle kaldırılmıştır. 

Tabut ,evvela Gillhane hastanesi • 
nin cümle kapısı önünde bir masanın 
üzerine konulmuş, bütün Gillhane 
do~torlariyle Tıp Fa.kültesi profesör
lerı ve merhumun birçok dostlan ta
butun etrafına toplanmışlardır. Bu. 
rada doktor Riza Nuri ve Fahreddhl 
Kerim tarafından birer hitaba söy . 
lenmiştir . 

Her iki doktor. bu nutuklarında 

merhumun meziyetlerinden, ihtisa • 
sından, talebe ve hocalık hayatında
ki çalııma tarzından, huı>usi haya • 
tından ve bu hayatında ne dereci? ha
lük bir adam olduğundan bahsetmiş
ler ve müteakiben merhumun bütiin 
muhitine kendini biha~kin sevdirmiş 
ve mütebahhir bir Alim olduğunu ila
ve etmişlerdir. 

Nutuklardan sonra merhumun isti. 
rahatı ruhu için dua ~ilmiş VP. cena
r.e alayı Beyazıda doğru hareket et
mi•tir. 

En önde bir askeri kıt'a, murika, 
Büyük Millet Meclisi, Srhhat Veka -
leti. Askeri ve MUlki Tıbbiye mektep. 
leri.l Etibba Odası Kı~lay ile etiğe!' 

birçok müessese ve şaliıslar tarafın
c:tan gonderileh r,oıenkler, :ratıar~rfe; 
men heme~ dhriftıW b\ıl'Uıl\an mül
ki ve askeri bütUn doktorlarla bUtUn 
Tıp talebeei, akraba ve doetlRn ve 
yine a~er olmak üzere tertip Milen 
alayla cenaze Beyazıt camiine kadu 
götürUlmUş. orada namazı kılındık • 
tan sonra otomobillerle Merkeıefen
diye nakledilerek hazınınun göz yaş. 
ları arasında ailesi makberesine gö
mülmüştUr. 

Cam ithali Hakkında .. 
TUrkiye, Almanya klering ve tica

ret anlaşma.sına bağlı bir numaralı 
~erbest listeye dahil 502 numaralı 
Türk pmrük tarifesinden yal:r.ız Ge
aner markaamı taşıyan camların mü 
saade alınmaksızın ithali kabul olun 
muştur. 

T ürk Borcu Tahvilleri 
Yükseldi 

Birinci tertip Türk Borcu tahville· 
rinde diln yUkeelme kaydedilmiştir. 

Paris borsasında 250 frank üzerin • 
den muamele gören tahviller. dün 
255 franktan muamele görmUştUr. 

Bu suretle, TUrk borcu tahvilleri son 
birkaç gün içinde 40 kuruş yü!<.;el -
miştir . 

Mektep)erde Daimi 
Konferanslar 

Bütün mekteplerde haftada bir gün 
kimya muallimleri tarafından tale
beye zehirli gaz ve tayyare hücum
ları hakkında, on beş günde bir gün 
de teşrih veya tabiiye muallimleri 
tarafından gençlerin sıhhatlerini ko
ruma tarzları ve korumanın bede • 
ne yapacağı tesirler hakkında birer 
konferans verilecektir. 

Kadının 
katili 
kocası 

Erenköyünde Hüsniye isminde bir 
kadının ölümü ile biten cinay~tin tah
kikatı dün tamamiyle netic'i!lendiril
miş ve katilin kocası Seyfettin olduğu 
te$blt edilmiştir. 

Seyfettin, evvelki gece sabah3. kar
şı emniyet müdürlüğüne getirilmiştir. 
Tahkikata ikinci ııube mildürlüğü el
koymuştur. Seyfettin, son dakikada 
cinayeti kendisinin işlediği:ı! de iti
raf etmiştir. 

Budan başka, Seyfetinin para ke
sesinde kan lekeleri görüldağü için 
bu lekeler tahlil edilmek Uze:e kese 
nıorga gönderilmiştir. 

Filomuz Bu 
Sabah 
L;manımızda 

Evvelki gün, Çanakkaleden hare • 
ket etmesi mukarrer olan donanma
mız, ayrılışını bir müddet tehir et • 
miş ve dün öğleden sonra Çanakka· 
leden aY.rılmıstır. 

'Ftıo, IJU salıö.lı ısaat 8,30 da litna-
llffiliza gelmiş olacak ve doğnica Dol
mabahçe önüne giderek Yavuz bu • 
rada muvakkaten demirliyecek, di
ğer gemiler Heybeli açıklarına döne
rek orada kalacaklardır . 

Saat tamam dokuzda Yavuzdan 
bir sübay grubu ile bir deniz bölüğü 
sahile çıkacak, bando muzika ile Tak. 
sim abidesine gideceklerdir. Bura • 
da, abideye merasimle çelenk konu -
lacaktır . 
Eı kim Ana gemisi, dün sabah li 

manımıza gelmi§tir • ---
Bakırkögünde 
köylülere 
taprak 
Maliye Vekaleti, lstanbulda devle

te ait toprakların topraksız köylüle
re dağıtılması için Istanbul defter -
darlığına emir vermiftir. Milli em -
liı.k müdürlüğünün Bakırköydeki ara 
zisi dünden itibaren muhtac; köylü
lere dağıtılmıya başlanmJJtır • 

Şark Dentiryolları Malze
mesine Biçilen Kıymet 

Şark Demiryollan işletme imtiya
zının hükumteçe satın alınması mü -
zakerelerine devam edilmektedir. 
Kumpanyanın mevcut malzemesi • 

ne kıymet takdir eden heyetin loko
motif ve vagonlar için tesbit ettiği 
rakam son görüşmeden sonra 2 mil • 
yon 600 bin lira olarak kabul edilmiş. 
tir. Bu paraya mukabil şirl<etten 
1,300 vagon, 53 lokomotif devir alı
nacaktır. 

1 
11 Birinciklnun ' 

CUM..\ Bugünkü h&va: BULUTLU ____ ,_ 
Raaat merkeı:leriı~in tesbit ettiiine ıöre; 1 

bucün memleketimızde bava umumiyetle 
kapalı seçecektir. Simali ve Garbi ııımtaka
luda yaiıı ihtimali vardır. Riızılr ıimal 
iıtiltametinden orta kuvvette esecektir. 

ız nci ay 
1355 Hicri 

Gün: 346 Kasım: 34 
1352 Rami 

Ramazan: Z6 Z8 Ikincite$rİD 
Güneı: 7,15 - Oile: 12,07 Oiınkü hava 

Dün hava ktımen bulutlu, kısmen açık 
reçmistir. Sıcaklık derecesi en ~ok 10, en 
az '· hava tuviki 776 bvdedıl.,,İ$tİr. 

lkındı • 1'4.28 - Alrııam: lt..•1 
Yatsı: 18,20 - Imılk: 5,%8 

H. .1-' • tMO 

Siyaset alemi 
İspanya Harbi ve 

Sulh T qebbüıü 
•ıngiltere ile Fra.nsa lspany• 

dahili harbine son vermek U. 
zere Almanya, ltalya ve Portekiıill 
iştirakile sulh tavassutunda bulun • 
mak üzere yeni bir teşebbüse iİrif • 
miş bulunuyorlar. Ademi müdahal• 
komitesi de ispanyaya ıönüllülerin 
gitmemesini temine çalıfarak harbi 
mahallileştirmiye uğraşmaktadır. SÜ 
tün teşebbüs ve çalışmaların sebebi, 
ispanya dahili harbinin "bir küçül< 
umumi harp .. mahiyetini almasıdır• 
Avrupanın aşqı yukarı bütün bU • 
yük devletleri bugün ispanya dahili 
harbine fU veya bu tekilde sürüklen
miş bulunmaktadır. Bunların bir kıs
mı adamlarile ve ıillhlarile harbe ir 
tirak etmiş oldukları haldı bir kıtı'11• 
da siyasetlerile, harbin tehlikelerini 
tahdit için diplomasilerinin büti.ilt 
kuvvetile harbe ıirmif bulunmaktı• 
dırlar. 

ispanya dahili harbine hariçten k•• 
rışılmamış olsaydı, onun bu deree' 
uzamasına imkln bulunmadıtınk 
ahvale vakıf olanların hepsi de sö'/' 
lüyorlar. Bunlara ıöre harbin bqlı • 
masından sonra muhakkak iki tara'4 
tan biri kazanır ve mesele çoktan bi
terdi. iki tarafın da biribirine K&rfl 
kat'i bir galebe kazanamamuınıll 
sebebi yabancı müdahalenin iki ta • 
rafı da kuvvetlendirmesi ve bu yü~ 
den mücadelenin iki lspanyol parti• 
sinin harbi olmaktan çıkarak Is~ 
ya topraklarında devam eden kUçUIC 
mikyaslı bir umumi harp olmasıdır• 

Ve buıün herkesi korkutan noktl 
bu küçük mikyaslı umumi harbirtt 
büyük ve ıenit mikyulı bir umLlr1'1 
harp olmak istidadıdır. 

lngilterı ile Fransa bu tehlike1' 
bertaraf etmek için uirafıyorsa dl 
iki tarafa yardım edenlerin hır biriı 
dahili harbin vereceii neticeyi kendi 
hesabına bir prestij meselesi saymalC 
ta olduğundan vaziyet büsbütün kr 
rışmakta ve bir çıkmaza sapmakta 
dır. 

lngiltere ile Fransa sulh tavasıutd 
ile meseleyi bu çıkmazdan çıkarmıyf 
ve vaziyeti mümkün mertebe tufi ' 
yeye çalışıyorlar. 

....... _,. "'"' ~ .... ,. \,;""'""w 

vereceği fırsatı kaçırıp kaçırnladıf, 
henüz belli değildir. 

Mmr Meb'usarı RP.isinin 
beyanatı: 

Anadolu Ajansının Kahire rrıı1 
habiri dün Mısır saylavlar kıl 

rulu reisinin lngiltere-Mısır muahtcfl 
si, kapitülbyonların ilıası meseıetl 
ve Türkiye ile Mısır münuebetıtrl 
hakkında vuku bulan beyanatını ntl' 
lediy.ordu. 

Mısır saylavlar kurulu reisi bilh.,. 
sa Türkiye ile Mısır arasındaki rrıU 

1 

nasebetlerin sıkılıiını, dostluk kııirl" 
sinin bile if adı etmlyecetini ıöyli1" 
rek iki memleketi biribirine bqtıyal' 
rabıtaların sajlamlıtını vı aanıirrıl' 
liğini anlatmıştır. 

Bu güzel sözlerin iki taraf ıfkatf 
umumiyesi nezdinde çok iyi kartılr 
nacaiı şüphe ıötürmez. 

Tarihinin en mühim dönüm naif~ 
tasında olan Mısır büyük bir ısla!' 
ve teceddüt 'Ctevrine ıirmek vı y.rt' 
nın tam istiklllini temellettirmek 9' 
zeredir. Onun bu mUhim dıvred• tflıJ 
vaffakıyetini dileriz. 

Ömer R11a DO~RLIL 

~= 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

Afgan Hariciye Num ıf1" 
Muhammet ilan, dtiD .Jıllll!' 

ki ekspretlle Roma.ya hareket etrıJI 
tir. Feyiz Mulı&mmet Han, )lllle& 

1 

ler Cemiyeti lçtbnaın• i§tlrak ~· 
tir • 

• • • 
U lusal Ekonomi ve ~ 

Haftası yann bütün 111e~ 
lerde bir açdıf söyleviyle b.tıd" 
ca.ktır. 

• • • y -.. .. N ... ._.........~ 
çam ..P.Çlannm k• -,; 

ml.nl olmak için belediye yeni bit 
bir a1mı,tır • ~ ' 

Vzerlnde "belecllyenln m~....
le kesllmlfUr,, ibaresi bol1JllllWff 
çamlan satanlar yaka~ 

=t===~·~ 
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. 1 Umumi Müf etlişler k on/ eransıl 

ispanyada 
yüzünden 

harp şiddetli kış 
biraz durakladı 

Bir iddiaya göre asilerle 
beraber 60.000 Italyan 
ve 25.000 Alman vardır 

Madrit, 1 O (Hususi) - Madrit cephesinde faaliyet 
~oktur. Bu cephede yalnız bazı havcl istikşaflan yaprl
l'llıştır. Asilerin Arandoja yaptıkları bombardıman bir 
lletice vermemişt 1r. Sevkulceyş değeri mühim olan Espi
l'loza Monteras Kasabası hükumet kuvvetleri tarafınc.lan 
ihata edilmiş, Barrıra kasabası işgal oltınmuştur. 

Bilbaodan bildirildiğine 
~Öre milisler müthiş kar yı
gınlarına rağmen ele geçir
llıiş oldukları mevzileri tah
ki ınetmiş!erdir. 

Bir habere göre asi asker
ler cephenin birçok yerlerin
de hükumet hatlarına iltica 
~diyorlar. Bunların ifadesi
ne göre Frankonun askerle
ti bedbinlik içindedirler. 
A.demi Mudaholc- Komitesi gönüllü 
9Önc/ermeğP. kaışı tedbir olryor 

Londra, 10 (Hususi) - Ademi 
lnUdahale komitesi tali komıt.enin 
ta\'Siyelerini kabul etmiştir. Bunla -
l'ın birincisi: Doğrudan doğruya ve
~a bilvasıta yapılacak her çeşit mü· 
ıla.nalenin önüne geçmek için tedbir
~r alınması. ikincisi: Ispanyaya gide 
~it gönüllülerin gönderilmelerine 
~Ya geçmelerine mani olacak ted -
t alınması. 

Almanya murahhası ihtirazi ka -
~tlar dermeyan etmiş, Fon Ribben-

~,,~ buİundui~n-:. "b';ni"'a;,-~ -;çi-~~;ıtl 
tabit ve zabit vekillerinin gönüllüle
te askeri terbiye verdiklerini söyle -
llliş, buna mukabil Sovyet murahha
:ı ~aiski beyanatta bulunmuş ve a
l ~tni müdahale komitesinin hep laf
la '>'e yalnız lafla vakit geçirdiğini söy 

1eQ~kten sonra Alman murahhasınm 
~diaıannı tekzip etmiştir. 

Su/~ fe§ebbıisü 

l.ondra, 10 (Hususi) - Siyasi 
~a.fil Ingiltere ile F:~nsan.~ da -
ta,lı harbe son vermek ıçm muşterek 
t \la.ssutta bulunmak teşebbüsünü 
,~~p ediyor fakat bu teşebbüsün bir 
ı~l'i.i. güçlüklerle karşılanacağını soy 
~~or. Bu mahaiil, meselenin Boenos 
c:.res konuşulmasının muvafık ola-
gı fikrindedir. 

~ 1'ra.nsa mahaiiline göre teşebbüsün 
, ll\18.ffak olması için (1) devletler ara 
ı'llda bir itilif husulü (2) muharip 
: atasında mütareke akdi (3) Is -
ti:Yada umumi intihabat yapılması ili/ esasların kabulü lazımgclmekte 

60,000 lblyan, 25,000 Alnıan 
~~'tıaris, 10 (A.A.) - İngiltere ile 
lasll.?ısanın İspanya işlerinde yapmak 
~ 11.\lvurunda bulundukları tavassut
>-l tı Oeuvre gazetesinde bahseden 
~anı Tabouis diyor ki; İtalya ile 
\>~ a_ııya, her şeyi göze almıya karar 
~l§lerdir • 

t~ llhat rahat ordularını İspanyaya 
6o ll.detrnekte devam eylemektedirler. 
~e~O İtalyanın sevkinden sonra öğ
~~ Yoruz ki 21 teşrinisani ile 6 Ka. 
~llevveı arasında muntazam Al
~d Ordusuna mensup 25.000 kişi Ca 
~eıı· e karaya çıkarılmıştır. Yakında 

1 
Alman kuvvetleri de gelecektir 

~il holko ycw:lım yefİ§firilecek 
~~ l'ldra, 10 (A.A.) - B. Eden, a
~~ 1tamarasmda beyanatta buluna 
··:~miştir ki : 

~!'(} Ukümet, Ispanyadaki sivil halka 
h.tt ırn etmek meselesi ile ciddi su
lı~~ meşgul olmaktadır. Hükumetin 
~~:ce'. Milletler cemiyeti ne:ı;dinde~i 
t'lmılel komisyon bu işle tavzü 
~~~hil~r, HükUmet, bu sebebten 
1 ~d hır l!IUrette bir yardım planı 
~lıtı. . e getinnek üzere bu kom.isyo
\qıtı~iti~~a davetini istemiştir. Hü -
~~rl, ' dıger taraftan kendisi de bir. 

1'I'\ h:\7.trl::ım::ıktıırirr ... 

İn~iltere - İtalya 
Konuşmaları 
Londra, 10 (A.A.) - lyi haber a

lan, ınahafılde teyıt oluncm;una gôre 
İtalya ile İngiltere arasmdaki müza • 
kereler, muhtemel olarak iki memle
ket arasında dostluğun yeniden tesis 
eylediği ve karşılıklı olarak gayri 
dostane propagandaya nihayet verile 
ceği hakkında umumi bir anlaşmaya 
müncer olacaktır . 

Kenye ile Habeşistan arasındaki 

hududun tahdidi hakkında müzakere
lerde bulunulması ihtimali de nazan 

dikkate almmaktadır . 
Diğer taraftan şurası da tavzihe

dilmektedir. Tsana gölü hakkında 

müzakereler yapıldığı doğl'u değil • 
dir. 

Bu mesele esasen başka bir mua -
hede ile halledilmiştir. Müzakereler 
esnasında bahriye kuvvetlerinin mik
tıı n da mevzuu bahsedilmektedir. 
MiUetıer emiyt:Uni .. lı. ... ı.r ....... ı ... ı.ıııı.ıa... 

n ha.k~mda bir karar vermeden ev -
vel İngilterenin bu mesele hakkındı\ 
her hangi bir te§ebbüs yapacağı da 
sanılmaktadrr . 

Sancakta 
(Başı 1 incide) 

biraz daha artarak çoğalmışlardrr. 
!ki Fransız zabitinin kumandasın

daki 150 kişilik bir Suriye askeri 
müfrezesi, kamyonlarla Halepten Ha 
cilar köyüne getirilmiştir. Bu asker
ler, köyde mevcut evlere yerleştiril -
n-.işlerdir. Müfrezenin arkasından ay
rıca 3 kamyon da askeri malzeme 
gelmiştir. . . 
Kırıkhana da dört zırhlı otomobılı 

götürülmüş ve 12 yüksek rütbeli 
Fransız zabiti Kırıkhan istihbarat za 
bitini ziyaret etmişlerdir. Ziyaret ~s
nasmda neler kararlaştırıldığı belli 
değilse de görüşmeler 4 saat kaclar 
sürmüştür. Fransız zabitlerile istih
barat bürosu zabitleri, bazı mıntaka
ları beraberce gezmişlerdir. 

Sancak Mırıtakasında 
Bas!bozuk Süvariler 

Lazkiye, 10 ~(Hususi) - Recep 
kaptan adındaki birisinin kumanda
sında bulunan başı bozuk süvariler 
Sancak mıntakasına getirilmişlP,rdir. 
Bu süvariler, Türk köylerine yerleş
tirilmişlerdir. Köylerde muhtelif ve
silelerle tazyikatm devam ettiği an .
laşılmaktadır. 

SOKAKTA BİR KADINA 
TECA VOZ ETTiLER 

Adana, 10 (Tan muhabirinden) -
Antakyadan buraya gelen maluma -
ta göre, Türklere karşr yapılmakta 
olan takibat devam etmektedir. Dev
riyeler ctiretkarlıklarmı artırmışlar
dır. En küçük bir sebep, Türkler i
çin reva görülen zulmün şiddetlen -
dirilmesinde amil olmaktadır. Dün 
sabah, çeşmeden su dolduran bir 
Türk kadını, sebepsiz, Antakya dev
riyelerinden birisinin tecavüzüne uğ
ramıştır. Kadının feryadı ortalığı al
tüst etmiş ve halk zavallının imda • 
elma. koşmuş, kurtarmıştır. Mahalli 
hükftmet, sarih bir haksızlığın mev
cut bulunduğu böyle bir hadiseye 
bile alaka göstermemiş, müteca -
viz devriyeyi tecziye etmek değil, ça
ğırıp sore-uya bile çekmemiştir. 

Nihad TAN<1UNER 

KÜÇÜK HARiCi 
HABERLER 

Express Paranny Ro -
manya Qenel Kurmayı 

Başkanının muvasalatıııdaıı 

bahseden makalesinde. diyor 
ki: 

"Ceneral Samsonoviciniıı 

ziyareti askeri teşriki mesai 
sahasında yeni bir merhale 
teşkil eder.,, 

• • 
Fransa, geçen şubat a -

yında lngiltereden is -
tik raz etmiş olduğu kırk ırıil· 
yon lngiliz lirasını ödemiştir. 

• • 

Stefani ajansının Adisa
babadan bildirdiğıne g:S 

re, Harrarda bir isyan çık -
mış fakat bu isyan halen 
bastırıln·ııştır. 

Luig ı Pirandello 

Meşhur Edip 
Pirandelll 

•• 
Dün Oldü 

Roma, 10 (Tan) - Dram ve ro • 
man müellifi olup 1934 senesinde No. 
bel edebiyat mükafatını kazanmış o
lan Luigi Pirandello, bu sabah za • 
türreeden ölmüştür . 

Prinadello 1867 senesinin 28 son 
kanunuda Sicilyada doğmuştur. Tah. 
silini bitirdikten sonra ilk yaptığı kız 
mektebi muallimliği idi. Bu sırada bir 
çok hikaye ve romanlar yazan Pir. 
andello daha sonra piyes yazmakla 
meşgul olmuş ve ilk eseri 1913 de Mi
lanoda oynanmıştır. 

Pirorıd~/1,>'nun hayalı 
Pirandello daha sonra birçok pi • 

yesler yazmış, bilhassa bunlarla şöh
ret kazanmıştır. Bu yazılarının ço. 
ğu Avrupa dillerinin ekserisine ter -
etime edilmiş bulunuyor . 

Muharririn en esaslı tezi. bütün 
insanların hayatına en çok hakim o. 
lan kuvvetin hayal olduğunu göster
mektedir. Pirandello, 1930 da Aıneri. 
kada yerleşmiş ise de daha sonra 1-
talyaya dönmüş ve bilhassa tiyatro 
ile alakadar olmuştur . 

•• 1 

Universitede 
harçlar 

Ankara, 10 (Hususi) - Maarif 
Vekaletinin Üniversite talehesinden 
alınmakta olan harç ve sair masraf
ları kaldıracağı ha!IBmda bazı Istan-
bul gazetelerinde ~ı~an haber asıl -
sızdır. Bu hususta salahiyetli nt'l -
kamlardan yaptığım tahkikata gö • 
re. böyle bir mesele şimdllik mevzuu 
bahis değildir. 

Sovyet Rusya mü3tcsm olmak Ü -
zere Avrupa mekteplerinin i~inde en 
az masraflı mektepler Türk mektep. 
leri ve Türk Üniversılesidtr . 

İ§ler Günü Gününe 
Görülecek 

Ankara, 10 (Hrusul!!i) - Maliye Ve. 
kaleti, bütün vilayetlere bir ts.mim 
göndererek işlerin günügününe görül
r.ıesini ve mevcut olanlarının da en 
kısa zamanda elden cıkar.lmasını biJ
diT"llistir. 

Manda1manın Katın 
Bu ne demektir? diye düşiinmeyinl 

1 
Ben size anlatayım. Maliım ya! Ka.
tır tabiatin yaratmadığı ve insanJann 

l icat ettiği bir hay\'andır. Nuhu Nebi
l nin Tufandan kaçarken gemisine al -
dığı Iıayvanlar arasında katır bulun
madığı muhakkald"rr. Sonradan e ek-

ı ıe atı bir~e~tirip katır y~-p~ışız. Bina
enaleyh msanıarm en buyük eseri dL 
ye katın gösterebiliriz. Lakin tabiat 
bu eseri benimsemediği için kendi 
kanwılarının dışına bırakmış, katıra 

döl hakkı ,·ermemiş •• 
Katımı bu kısa biyografisinden 

sonra şimdi de mandalinaya geçiyo -
Ankara, 10 (A.A.) - Umumi mufettişler konferansında bugün ıl<inci 

uıııunıi müfettiş Ceneral Kazım Oiriğin raporu okunmuş ve gümrük mu
hafaza kurnandanı Ceneral Seyfinin kaçakçılık hakkında verd:ği i=a!ı:ıt 

dinlenmiştir. 

nım. 

lUandalinayi bilirsiniz. Şirin, güzel 
kokulu, ~.ık turuncu renkte çabuk 
soyulur, kulak memesi gibi ufak d1 • 
linıli bir ~·emiştir. Ve güzel bir çe~ni
si vardır. Son günlerde yemi~ piya. 
sasmda bir nevi mandalinalar peyda 
oldu. Biçimi, rengi mandalina. Lii.kin 
tadı ve kokusu büsbütün ba..-,ka. Bo 
acayip şpy nedir? diye birkaç kere 
tattım. Doğnısu anlıyamadım. Yal -

1. R. Aras Cenevreye Gitti 
(Başı 1 incide) 

gelen Vali Muhiddin Ustündağın po -
lis müdürünün mebus arkadaşları -
nın ellerini gillerek sıkıyor. Henüz 
trenden inmiş olmasına ve yıpratıcı 
mesaisine bir yolculuk yorgunluğu -
nun da inzimam etmiş olmasına rağ. 
men neşeli görünüyordu. Vapurun sa 
}onunda gazetecilerle görüştü. Bu 
görüşme şu suretle oldu: 

_ Mevzu konseye nasıl verildi? 
_ Bu mevzu konseye iki mesele o

larak verilmiştir. Birincisi esas me
sele, ikincisi prejerdicielle yani müte. 
kaddim mesele... Tabii içtimada ev · 
vel emirde mütakaddim mesele baş -
ta gelecektir. Eğer aldığımız haber -
ıer halkın emniyet ve hayatı üzerinde 
endişe verecek mahiyette olm~saydı 
normal içtima zamanını beklıyecak 
ve ikinci kanunuevvelde Cenevreye 

gidecektim. • . . . 
_ Dünya efkarıumumıyesının bu 

me~eledeki fikrini sorabilir miyiz?. 
- Türk tezi etrafmda çolt iyi bir 

atmosfer içinde konuşulacağından ü 
midimi kesmiş değilim. Fransız Baş
vekilinin her iki tarafın Türk - Fran 
sız dostluğuna verdikleri kıymeti işa 
ret eden beyanatı ümidimizi takviye 
eder mahiyettedir. 

- !l'nı.u::ıa. bici= tl>7lıni7. kıır.,;ı<undo 

nasıl bir an ti tez yapabilir? 
- Franklen Buyyon muahedesinin 

bizim anladığımız şekilden başka tür
lü bir tefsirine imkan yoktur. 

- Konseye kim riyaset ediyor. 
- Bu devre Şili hükumetinin riya 

set devresidir. Ve reis sabıka muh -
telit mübadelede bulunan Beneaştır. 
Fakat o hastalık yüzünden memle -
ketine döndüğü için bu defa Şili hü -
kfımetinin Londra sefiri riyaset ede
cektir. 

lngilit sefırinin ziyareti 
Tevfik Rüştü Aras, dün Perapcı.las 

otelinde meşgul olmuştur. Ingm~ se
firi Sir Persy Loren, Hariciye Veki· 
lini ziyaret etmiştir. Hariciye \'ekili
mizle sefirin konuşmaları üç saat ka 
dar sürmüştür. Sefir, Perapalastan 
ayrılırken, kendilerini karşılıyı:ı.n bir 
muharririmize demiştir ki: 
"- Evet, Hariciye Vekilinizi ziya 

ret ettim. Görüştük. Milletler Ce'lli
yeti içtimaında Sancak meselc>sini.n 
ve buna dair işlerin halledileceğini 
kuvvetle ümit ediyorum.,, 

Milletler Cemiyeti bu ayın on dör 
dünde toplanacaktır. 

Hariciye Vekili ve diğer murah -
haslar dün akşam Semplon ek~pre -
sile Cenevreye hareket etmişler ve 
birçok zevat tarafından uğurlanmış
lardır . 

Fronsonırı ~illetler Ce.niydine 
göncl&rdiğ1 telgraf 

Cenevre, 10 (A.A.) - Milletler 
Cemiyeti Genel Sekreteri, Fran~a dış 
işleri bakanından bir telgraf almış • 
tır. Bu telgrafta ezcümle şöyle denil 
mektedir: 

Fransa hükumeti, lskenderun ve 
Antakya Sancağı meselesinin, 11 in
ci madde mucibince tetkik edilmP.sine 
muvafakat eylemektedir. Bununla 
beraber şurasını kaydeylemek ister 
ki, Fransız hükumetinin fikrince, 
mesele, kat'iyyen bir Fransız - Türk 
ihtilafını teşkil eylememektedir. 
Mevzuu bahsolan şey, bir Türk tale
bi ile konseyin ve mandalar komis -
yonunun direktiflerine tevfikan şark 
ta Fransa tarafından şimdiye kadar 
tatbik edilen manda prensibi arasın
daki bir tezattır. Fransa hükumeti, 
esasen Türk hükumetinin S::ırıcak se 
kenesi hakkındaki hükmü üzerinde 
kat'i ihtiraz kayıtları dermiyan ey • 
ler Fr:ınsız bükftnıPti, Milletin Se • 

Edvard Vlll 
(Başı 1 incide) 

rinde müstesna bir tesir bırakmış -
tır. 

Bu sebeple, Sekizinci Edvardm talı 
tından feragat etmiş olduğu havadi
sinin ,Türkiye halkını ne derin bir 
teessüre uğrattığı kolayca anlaşıla -
bilir . 

Kral ve imparatoru, cihanşfımul 

bir saltanatın tacını feda etmiye sev. 
keden sebep, derin bir surette ve en 
büyükten en küçüğe kadar, herkesin 
ancak kendi hakem olacağı kadar 
şahsi ve ta~dir edilmemesi kalb ve 
karakter sahibi hiç kimse tarafından 
mümkün olamıyacak kadar insc.ı.ıidir. 
İngiliz milletinin, ve evleviyetle, onun 
saltanat makamında bulunan asil 
şahsiyetin, zaten bilegeldiğimiz fazi
let \'e centilmenliğine istinat eden bu 
fedakarlık kararı önünde hürmetle e 
~imek lazım gelir . 

Bütün Osmanlı devrindeııberi Tiir
kiyeyi ilk defa ziyaret eden ve Tür
kiye - İngiltere dostluğunun tebellür 
ve tebarüz etmesine o kadar delalet 
eden hükiımdarın, bu buhranlı daki
kasında, ve onun mensup olduğu 'le 
bizim samimi dost olduğumu?. mille
te karşı, duygularımızı izhar etmek 
vazifemizdir. Bu sırada taç ve tah -
tına veda eden kral ve imparatorun 
neşretmiş olduğu beyannamedeki te
mennilerine bütün gönlümüzle işti -
rak etmekte ve lngilt.ere devletinin 
yüksek iktidar mesuliyetini kabul e
decek asil halefi hakkında en har di
leklerde bulunmaktayız. 

Türkiye cümhuriyeti, dost olduğu 
ve dünya sulh müvazenesinin başlıca 
amillerinden olan lngiltere devlctinın 
ve, kendisi için büyük bir imtihan 
teşkil eden böyle bir hadisede vakar 
lı iztırabını pek yakından hissettiği
miz Ingiliz milletinin ancak saa~nti
ni, sükun ve istikrarını ister, son bub 
ranm Sekizinci Edvardın şahsı ka
dar milleti için dahi elemli olduğunu 
takdir ederiz. Her ikisine muhabbet 
besliyenleri teselli eden nokta, ali 
vazife ve mesuliyet hissinin vecibe -
leriyle şahsi temayülleri biribinne 
karıştırmamak ve bu hususta en de
rin teessürleri yenmek hassasının, 

esas• n, tngıiterede, gerek hanedanın 
gerek milletin müşterek bir an 'anesi 
olduğunu bilmiş olmaktır. 

Sekizinci Edvard dün lngilterenin 
kralı ve Büyük Britanyanın impara
toru idi. Bugün ayni krallık ve impa
ratorluğun hanedan azası ve ayni 
derece yüksek şeref mevkiinde bu -
lunan bir vatandaşıdır. 

miyeti Konseyinin fikri üzerine, her 
türlü hadiseler ihtimalinin önüne geç 
mek üzere Türkiye - Suriye hududun 
da iki taraftan alınması lazımgelen 
emniyet tedbirlerine karşı hiçbir iti 
raz yoktur. 

Türk:yenin müracaati 
Cenevre, 10 (A.A.) - Türk 11m.f1 

meti Antakya meselesinin yarınki 
içtima ruznamesine ithal edil""" ·1ni 
Milletler Cemiyetinden telgrafta. i~ -
temiştir. 

nez benim gibi bir kere 3-iyenler, bir 
daha bu acayip yemişi yemek iste • 
medikleri için salıici mandalina satan 
manavlar mallarım: 
"- Çekirdekli mandalina! diye 

vasfediyorlardı. Ben de dikkat ettim; 
sahte mandalinaların çekirdeği yok. 
Tabiatin bu yemlşi üretmek isteme • 
mesinin sebebini ara§tırclım . Öğren • 
diın ki: Bu gar ip mandaliDalar tu • 
nınçla mandalinanın kırması imi!J • 
ler. Demek ki bu da katır gibi biziın 
icat ettiğimiz bir ~eyclir; tahlat buna 
da benimsemediğinden çekirdek nr
miyor ki üremesin diye ... 

Bu iki misalden antaınalı),z ki orl· 
jlnalitesini kaybeden şey üreyemez. 
Halbuki içimizde şu \'e bu fikirlerin 
biribirleriııe aşrlanmasiyle doğmuş 

katır demiyelim, ne çekirdeksiz man
dalinalar vardır. Gerçi bunların bl
c:imleri, renkleri Jı;lizeldir, göz alır. 

Hatta tatlıdırlar da~. Ukin bu tadı 
ne mandalinadır, ne turunçtur. Mu • 
vaffak olamamı5 bir eserdir. Benoe 
eşek katıra, acı turunç, tatlı, fak at 
Çetınisiz ma nda lina lıozma!ölma mu. 
rece.ah olduğu ~ibi basit \ 'C iptidai bir 
fikir, orijinal oldukça derin, fakat a
şılama ve kırma fikirlere tercih olun
malıdır. 

• * 
Atalarımız: "Biltüne golm• keder, 

cWğün bayram olur" demiş;edir. 
Hayır. atalarımız: "Elle (il :ıe) relen, 

düğün bayram" demişler. Gerci S. Ge7gİn 
m;ınayr değiştirmemi$, fakat b . r ata!löriinü 
"ilimane", "edibane" bir kılığa s?karak, 
sadelikten gelen bütün letafetini hl'l :•muş. 

Alıf~t 

Kagıt idhalinde 
serbesti 

Ankara, 10 (Hususi) - !ktisat V"-
Konsey içfimaa b~!ilacll kileti, bazı kağıt nevfümni memlc-

Cenevre, 10 (A.A.) - Milletler ".::e kete tamamiyle serbest brrakmıya 
miyeti Konseyi, Şili delegesi Ed - karar vermiştir. !thalin SUmer Bank
vards'm başkanlığında bugün öğle - ça yapılması düşüncesinden ııimdilik 
den sonra 85' inci fevkalade içtimaı- vazgeçilmiştfr. Vekalet, kağıt işleri. 
na başlamıştır. ne ait konturatı doğrudan doğruya 

Ruznamede !spanya hükfını,,t!;1in kendisi yapacaktır. Adi matbaa ka
talebi ile İskenderun Sancağı hak • 'ğitları yeni bir tarife ile tah1it edile. 
kında ki Tiirl< talebi mevcutt 11 • cektiI. 
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.M..ahkemeı.erde 
Bir ebe hakkında 
tahkikat yapılıyor 

Y okaul Çocuklara 600 
Ayakkabı Dağıtılacak 

Kızılay Cemiyeti Eminönü Kazası 
Çarşı nahiyesi şubesi tarafından 13 . 
12 - 936 pazar günü Direkler arasın. 

..................... -1 
Zührevi ve cild hastalıkları 

or. Hayri Öme~ 

Bir çocuk $.ahadet ediyor: 
Fatihte Atpazannda Attar Yekta 

sokağında 8 numaralı evde oturan 
komisyoncu Mustafanın refikası Sü· 
reyya, çocuğunu doğuramadığı için 
Hueki hastanesine kaldırılmış, fakat 
ameliyata rağmen ölmüştür. Sürey
yanın ailesi ilk defa doğuma el ko -
yan ebe Hayriye hakkında şikayette 
bulundukları için nöbetçi müddeiu -
mumt muavini KA.mil tahkikata el 
koymuş ve tabibi adli Salih Haşim 
de hutaneye giderek ceııedi muaye
ne etmiştir. Vereceği rapora göre, tah 
kikata devam edilecektir. Ebe Hay · 
riye, kendisinin bu ölUmde hiçbir tak 
siri olmadığını ve i9in zorluğunu an
layınca bir doktor çağırdığını söyle· 
mektedir. Filhakika doktor gelmiş ve 
vaziyeti görünce hiçbir müdahale 
yapmadan hastayı hastaneye kaldırt 
ınıştır. 

Oğleden sonra Beyoğlu "ğ'acanıı_ 
karşısmrl ~ No.313 Telefon· 435s:' da Letafet apartmıanmda saat 8 de 

afağıda isimleri yazılı okulların 600 •••••••••••""' 

"Anne annemi öldü- TeklifsiZlik 
ren adam babamdır,, Yüzünden 

Tevkif edıldi 

yoksul çocuğuna ayakkabı ve elbise 
dağıtılacaktır . 

45 inci Ha.köy Musevi okulu, 22 • 

inci Balat Musevi okulu, 24 üncü A
nadoluhisar, 10 uncu okul, 20 nci Sa. 

matya Rum okulu, 17 inci Linga 
Rum okulu, 28 inci Kumkapı Erme
ni okulu, 34 üncü okul, 26 mcı okul. 

,.. FIRSATI~ 
kaçıranlara 

Geçen Pazar, Tepebaşı 

GARDEN'ds 
Şahit Yedi Yaşındadır 

Ağırceza n1ahkemesinde bir adam öldürme da
vasma başlandı. Y ~di yaşında bir çocuk babasının; anne
annesini öldürdügüne ve ablasını yaraladığına şehadet 
etti. Meraklı dinJeyicilerile Ağırceza s;ılonunu dolduran 
bu ~·ıtıak..!menin dünkü safahatı şudur: 

Jandarmalar suçlu bölmesinde zaif r--------------
uzun boylu Kirkor adlı suçluyu ge

tirdiler. Davacı iskemlesine de 15 
yaşında genç ve güzel bir krz oturdu. 
Bu suçlunun üvey kızı Askanoştu. 

Reis zabıtları okutturdu. Kirkor, 
altı ay evvel Langada Ara.p Mehmet 
sokağında 6 numaralı evinde Kayın 
valdesi Kayanayı öldürmüş, üvey kı 
zı Askanoşu da ekmek biçağile ağır 
surette yaralamış, kendisi de hurada 
muhtelif yerinden yara almıştır. 

Şahitler dinlenmiye başladı. Evve
li Kirkorun karısının şehadeti tesbit 
edildi. Kadın diyordu ki 

- Kocam Kirkor, kızıma çok fena 
muamele yapıyordu. Hadise günü sa 
baha kadar uyumadı. Sabahleyin ba
na: "Hani sen bugün bir ev arıya • 
caktın,, dedi. Ben ev aramak için so· 
kağa çıktım. Biraz dolaştım. Eve dö 
nerken yolda birisi beni yakaladı. l{ı
zın Askano, yaralandı. Merkeze gö -
türdüler. Annen de evde yaralıdır.,, 
Dedi. 

Ben eve geldim. kapının önünde an 
nemin cesedile ka.rşılal}tım. Kızımın 
da ağır yaralı olduğunu ve hastane
ye kaldırıldığını öğrendim. . iki acı 
karşısında kendimi kaybettim. O gün 
kocam kızıma gene fena muamele 
yapmış ve çantamdaki parayı al
mak istemiş. Kızım çantayı kapınca 
bahçeye kaçmış, sonra da anne an· 
nesine vermi9. Kirkor bundan müte
essir olmu9. Sofadaki ekmek bıç:ı.ğı -
nı kapınca evvela annemi yaralamıt. 
zavallı kadın can acısile kendisıni so 
kağa atmış ve merdivenlerde ölnıü,. 
Sonra. da kızımı yaralamış ve onun 
da öldüğüne kanaat getirdikten son
ra yukarıya çekilmiş. Bu sırada evde 
yedi yaşındaki oğlum Abrahamdan 
başka. kimse yoktu. Yavrucak Rbla -
amı yaralanır ve anneannesinin vü • 
cudü biçakla kalbura çevrilirken mer 
divenlerde ağlıyormu~. 

suallerine güzel cevaplar veı yai
nız R ve L harflerini (Y) gibi konu· 
şuyordu: 

- Ben yukarıda karyolamda ya -
tıyordum. Bahçede gürültü işittim. 
Pencereden bakınca babamın Aska -
noşun elindeki çantayı almır ı:a~ış
tığını gördüm. O, vermeyince ba · 
bam mutbağa bıçak almıya ko5tu. An 
neannemin, ablamın arkasına sapla· 
dı. Evde başka erkekler de yoktu. 

Reis, Kirkora Abrahamm ı,P.hade
tine ne diyeceğini sordu. O: 

- Abraham, o zaman yukarrda ~
yuyordu. Hadiseyi görmedi. Annesi 
kendisine öğretmiş . Şehadetini kıı • 
bul etmem, dedi. 

Bundan sonra polis Derviş, Ma -
dam Filor, Artin, Şahur dinleı•riiler. 

Bunlar da Madam Kayananm evin 
merdivenlerinde ka.n kusarak öldüğü 
nü söylediler. Suçlu Kirkor çok mil -
teessir görünüyordu. konuşamıy'.)r -
du. Mahkemeye bir kağıt uzattı: 

- Bu kağıdı bana tevk;r . .,..,ede 
iken kapıdan bir adam göndermış. 
Avadis ve Şenyö isminde iki adam 
benim lehimde şehadet edeceklermiş. 
Dedi. Mahkeme bu şahitlerin çağını. 
ması için muhakemeyi talik etti. 

''Açlıktan 
Gözüm 
Döndü, çaldım,, 
Meşhut ıuçlara bakan asliye dör

düncü ceza mahkemesi, dün Hasan 
ve Ali Rıza. adlı iki hırsızlık suçlusu
nu tevkif etmiştir. Bunların davacısı 
Tepeba9ında Tozkoparanda Recep 
apartımanında oturan Ethemdi Şi • 
kfi.yetini şöyle izah etti: 

Sultanahmet ıulb ceza hakimi Re· 
fit dün Cağaloğlunda Kader matba • 
uınm ikinci katında oturan Nuri adlı 
19 yaşında bir delikanlıyı tevkif etti. 
Davacısı Saadetin iddiasına göre Sa
adet ayni evde oturan Nuriyi çocu· 
ğuna bakmak için odasına çağırmıf 
kendisi mutfakta çalışıyormug. Nu • 
rı .;arıta.sının içindeki 55 lirasını çal· 
mı.,tır. 

Hikim, Nuriyi ıorguya. çekti o bu 
iddiayı şöyle reddetmek istedi: 

- Ben Saadetle teklifsizim. Oda 
:nna da.ima girer çıkarım. Bu teklif 
:Sizliğin verdiği cesaretle de parasını 
aldım.. 

- Parayı ne yaptmu:. 
- Çarşıya gittim. Kendime bay -

ramlık elbise, ayakkabı ve saire al • 
dım. 

- Başka.sının paruile böyle fey 
yapılır mı! 

- Teklifsisiz bay hakim. 
-Ya. 
- Evet.. 
Bundan sonra hakim: 

- Oğlum seni serbe!t bırakanııyo • 
rum. Tevkif ettim. Dedi. 
Yakında Nurinin muha.keınesine 

devam edilecektir. 

Yüzelli Çocuk Giydiriliyor 
Kızılay Cemiyeti Eminönü Kaza 

Merkerıinden: Kızılay Cemiyeti E. 
m.inönU kazası Beyazıt nahiye şubeJıi 

150 yoksul ve kimsesiz çocuğu ba,e. 
tan aşağı giydirmeye karar vermiş. 

tir. Ölçü üzerine hazırlanan elbiseler , 
13 - 12. 936 pazar günü saat 9 da 

Cemiyetin Beyazıt nahiye ıubesinde 
/ 

dağıttlacaktll'. Alakalı kimselerin bu 

yurmalannı rica ederiz 

~ ' Zati Sungur 
Veda Müsamereleri 

Üçüncü ve mükem
mel program 

Yalan Rapor iddia~ 'FERAH sinemada., 
Müddeiumumilik, kaymped•m Mı-

ğırdıç Sroyan hakkında ha.kikq.te uy.--------------
mryan rapor verdiği iddia e lilen dok- T E Ş E K K Ü R 
tor Andre ve Ahram hakkında tahki. 
kat yapıyordu. Dün bunıarın her i
k!sinin de suçlu olduğu iddia edaerek 
kAğıtları asliye Uçtincli ceza tl'lahke
mesine verilmiştir. Davalarına yakın. 
da başlanacaktır. 

Sevgili kııım.ız ve karde1tımiz Dok
tor Hulkiye Saidin ziyaı ebediıı ha.se
bıle gerek biuat ve gerek tdIJ.·af ve 
mcıktuplarla bizi taziye ve tesliye 
etmek ve cenaze mera.simine iştirak 

eylemek suretleriyle çok büyük al!ka 
-===========-=~=ı=:::.ıı- ve Dıuniıni;yct ı:-östermok lut.fu ... d .. l.lu 

de iki metro yüksekliğinde demir ımJınuş olan zevata şükran ve minnet
parmaklık vardır. Gözüınü katanlı • tarlığınnzın iblağı için muhterem ga
ğa alıştırdıktan sonra dikkatlice bak zetenizi.n tavl.88utunu rica edel'iz. 

Aile namımı 

2 inci okul. 

ŞEHiR fll'ATROSI 
DRAM KISM ljjlillll\\\llllllııı 

lı ı'lll...111 ı'ı .~ Bugün 20,30 da 
BUYUK HALA 

1,ııııııııi SON HAFTASI 
KOLTUKLAR; 60, J,fJ Kwrıı~ 

1111111111111111 ~· 

111 . ..111 !ı\l 
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'EfflR rlYATROSlJ 
OPERET KIS.Ml 

Bugün 
20,30 da 

LeylA. ve Mecnun 

25 ARANYOSSY RAJKO 

Çocuk Çingene 
Orkestrasını 

dinlemek ve alkışlamak ıçin yer 
bulamıyanlar bu Cumartesi ~e 
Pazar günleri saat 17 de yirıe 
ayni salonda bu fmsatı elde edt 
ceklerdir. Aynca. ıinema yrldtti 
LU. PERKINS bütün prograı11' 
la birlikte dans edecektir. 

Fiyatlarda zam yoktur. 

HELEIC 
sinemasında 

BUGÜN 
1-ROSE 

Müstesna bir FIRSAT 
2 büyük film birden: 

MAF IE 
Baş rollerde: 

JEANETTE MAKDONALO 
NELSON EODY 

Seanslar - 4,20 ve 8 de 

2-BUTON 
Güzelleri Severi1'1 
Baş rolde 

JEAN KIEPURA 
Seanslar: 2,30. 6,10 ve 9,45 

BAYRAM haftalarında daima ıenenin en GOZEL ve ~ 
BUYUK filmini göstermeyi lTlY AD halinde kabul ede0 

iPEK. Sinema.aı, ŞEKER Bayranuiçin ŞEt<~~ 
gibi bir film hazırlamıttır. 

COLDE Si 
1DAK GENC 

TORKÇE SöZLO VE ORiJiNAL TORKÇE 
muazzam ,\ŞK ve MACERA filmi. 

ŞARKll-1 
tım. Parmaklıklann üstünde bir in • 
san gördüm. Orada }ıareketaiı duru 
yordu. Bu Ali Rıza imiş .. ~irisi de 
sokaktaki dolu çuvalın dıbıne yat ~ 
mış hareketsiz duruyordu. Bu ~ırada 
polis geldi, bunları yakaladı. A~i Rı
za bahçeye inmiş. Duvardan kömür 
leri ıokağa atmıf . .Arkadaşı Ha.san 
da bunları çuvala doldurmuş. Çu • 
valdaki kömür tam 45 kilo geldi. 

A wkat Oe'J.dl Sa/.d 

'------------------------~ 

Bundan sonra, reis suçluları sorgu 
ya çekti. Onlar sözbirliği Yaparak: 

- Aç kaldık. .Açlıktan gözümı.iz 
karardı. Bunu yaptık, dediler. 

~cASiNO DE PARiS__, 
Fransızca A L JOLSON-RUBY KE~LER.Tilrk Sinernasmd

8 

~--•ilaveten: Türk Donanmasının Yunaniıt•nı ziyareti ve Ekin dünya haberleri--

BAHRiYELiLER Şahitler dinlendi. Mahkeme, Ali 
Rızayı bir ay on gün, H~sanı da 20 
gün hapise mahkfun etti. 

işte 
---(Franıızca) JAMES CAGNEY - Bu kadar büyük Bahriye filmi yapılmamı•lır. 

~!!!!~!!!!!!!!!'!!!!!!!!~!!!!!!!!!~!!!!!!~~!!!!!~!!!1!!~~!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!)~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~!!!!'!!!!!!!!!!!!!~!1!!!!~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!~ 
Hislerim uyuşuk bir körlüğe alıştırmak üzere Yusuı .ere akşam üzerlerı hUkümete gı 5' 

Bundan aonra müba9ir tahit Ab -
rahamı çağırdı. Mahkemeye minimi
ni bir yavru girdi. Reis babasını so • 
runca ıuçlu bölmesindeki Kirkoru 
göstererek: "Işte babam budur,, Je
di. Abraham yedi Y&Şında idi. Rciıin 

- Ben haıta idim. Dairemde ya • 
tıyordum. Sokaktan bağırdılar. Ba.h~ 
çemizde hll'8ız bulunduğunu aöyledi 
ler. Saat 19 du. Hava kararnuı~tı. 

Ben balkona çıktım. .Kimseyi göre • 
medim. Apa.rtımanın bahçeeinde 87 
ton maden kömürü vardı. Suçlular 
bunu çalmıya karar vermişler. Bahçe 
duvarı tam dört metrodur. U!t:inde 

oldu~u ıırada cinayet yapıldı. Yusuf bunu duyunca babasını ojağıda bekliyor ve onunla. beraber eve el~ 
evveli inanamadı. Bu tesadüften korktu. Sonra ya- nüyordu. Bü esna.da i,lerden, kasabaya ve ına.h•ul 
vaf yavaş eıki donukluğuna. döndü .. Kendisinin de ziyetine ait hava.dillerden bah!ediyorlardı. ıl 
vüzuhla anhyamadığı bi? takım düfünceler kaf asm· Hiç konu,mxyan Yusufun, böyle tek tük te 0 

1 
da dolaşıyor ve onu üzüyordu: söz ıııöyıemeıi Salahaddin Beyi hayrete dü,ürüyot 

Hem Alinin ölüaüne, hem Mua.ueıe karşı kendini MEMLEKET ROMANI _ 33 - SABAHAT'flN ALl Yuıutta bir değişiklik başladığını seziyordu. , 
mil~ktl va.ziyette buluyordu. O kend.ine güvenen ve dünyaya meydan okıl) 

Nefsine karfI yaptığı büyüle fedakarlığın gururu, yordu) onu oyaladı. Fa.kat itte buıün koskoca bir de Kaymakamın evi eski se11izliğini muhafaza t!dl " ta.vırdar Yusufta eser kalmamış denilebUi.rdl. l{oıı 
timdi bir ölünUn miruına konmayı ona kücüldük likanh idi ve bir baltaya sap olmak icap edıyordu. yor~u. Sa.Iahaddin Bey günden güne zayitlamakta; şurken gözle?'fni insana dikip sert sert ve .. söyll>" 
ıibi gösteriyordu. Hangi baltaya'? . Şahınd~ Hanım ise komşu ziyaretlerinden ve gezme- ceğin bu manasıı şeyler miydi?,, derııek tetlyen f 

Muazzeze gidip: Bir de bu vaziyette Muazzeze daır hayaller kurnu. Ierden geri kalmamakta idi. !erle bakmıyor, hatta çok kerre yarım btrakuğı .& 

''Bana ~el, ben gerçi seni bir iş uğrunda fedıl et· ya kalkmıştı ha? Ne yüzle? Baba.lığmın ekmeğini iki Son zamanlarda bu eğlencelere artık boyu ile be • ı:ıözUntin ka?'fllındaki tarafından tama.mlanırı" 
tim, benim için bu kadar az ehemmiyetin vardı. kişi birde:r yemek için mi? öyle ya, Muazzezi aldık • raber olan kızını da götürmiye başlamıştı. ..ı tofı 

k di i E d k yani aonuna kadar O'Ötüremediii bir düşUncıyı 
Şimdi bu engel kalktı, başka bir mühim mes\?le ~ı- tan sonra kızın nafakası tamamen en s ne ait o. v e apanıp dü,ilnmekten bunalacak hale gelen • 
kmcıya kadar 1an1. bağlıyım!,, demek te her halde lacak, babasıle bir ali.kası bulunmıyaca.ktı. Muazzez de bundan memnundu. lamakta. kendisine yardım edilmeainl bekltyordll• 
pek kolay birfey değildi. Günlerce, aylarea düı~ünüyor, aklına ife yarar bir Böylece belki Yuıufu kendiıile tekrar meşgul ol • Eskiden kimseye bir tıey sormaz, sadece s~~ıe 

Bunları kendiıııine kartı da izah edemediği için fikir gelmiyordu. Bu hal kaç •ene ıürebilirdi? mıya ıevkedebileceğini de karanlık bir tekilde limit karmadan dinlerken şimdi soruyor, birçok f8} 

eski kapahlığında. devam etmeği yegane çare ola.· Çok kl'lre başını alıp gitmek, Balık~sirde, Battdırma ediyordu. öğrenmek iıstiyordu. Merakını tahrik eden eeyıe:1, rak kabul etti; eskisi gibi eve heınen hemen sade da bir ağanın yanma arabacı yahut ışbaşı girmek l!· Sonra gittiği yerlerdeki akranlar, hemen htmerı ha ziyade gtinlük hayata ve muhitindeki 1n,aw 
yatınıye geliyor, sair zamanlııırmı dışarıda, zeytin tedi. Halbuki böyle yaparsa babasını, Muazıezt, hat· her gün tekerrür eden utlu ve farkıh llemler, gı'dık - taalluk eden mal\1mat idi. Yınıufta ya vat yav•f ~ 
likte veyP kırlarda. geçiriyordu. ta Şahindeyi üzmü~ olacaktı. Buna ne hakkı vardı. laY1?1 sohbetler onu oyalamıyor da değildi. ıv 
~on zamanlarda kendi üzerinde düşüncelerini ço • Ad'lmtn kendisine ge~en emeklerine böyle onu ıse • :Bırkaç kerP. Hilmi Beylere de gittiler. Yusufun bu bancılık kayboluyor ve etrafına katı,mak teın•Y 

ğaltmış ve gitgide bir çıkmaza eaplanmıştı; Neydi? bepsiz yet"e bırakıp gitmekle mi mukabele edecekti? aileden hoşlanmadığını, hele arkadaşı Alinin ölü • d beliriyordu. 
Ne olacaktı? BQ.l)lk& bir yol, başka bir çare llzımdı, On ıeneden. mUndcn ıonra büsbütün kızacağını bildikleri için bu Salahaddin Bey bunlan cördükce hem ıe~ 

Bugün babalığı ona bir ,ey söylemiyordu, hiçbir beri ic;lerin.de yaşadığı halde bir tUrlU alışamadtfı ziy:lretleri evde •öylemediler. Salahaddin Beyin has • ·hem de içini ıarip bir hUznün kapladığını hl., 

zaman da söylemezdi. P:akat bu aükut kendiainin ga.. bu insanlttnn e.raıında onun da ıağlarrı. blr yeri ot'.. talı~r ve Yuaufun evden gitgide uzaklaşması Şahin • yo. rdu. Eski Yusufa çok alı~mı~tı. Onun müteb•~ıl 
rip bir vaziyette olmuma mani değildi. Kayınaka - malıyoı. Yalnız kendisine dayanan, yalnıı kendisiniD deyt tamam-en başıbo• bırakmıştı. ~· 
mm evlatlığı otuzuna. kadar bofta gezip hazIT' eknıek olan bir yeri... Koca.sına ilk akse geldiği zaman gösterdiği alaka dik ba91ı ve aöı anlamaz hali kendisine dahil 0e'} 

y~mekte devam mı edecekti. Ondan sonra? Ancak ondan sonra başka şeyler dü~ünülebilirdi. da :ıamanta bir alı,kanhfa çevrildi. Artık onu ıene • geliyordu. Boynu bükük, mütereddit, mahcup 
Hangi aanati öğrenmişti. Hayatta ne iş tutabilir • :Belki kendine göre bir kııcağrz da bulur, etrafında lerdenberi hep ha.atadır sanıyordu. Bazı geceler za • kanlıyı bir türlü ciddiye ala.mıyordu. ~ 

eli? Senelerce evvel, mektebi bıraktığı eıralarda bir akıp gittiğin! gördüğü hayat nehrine o da katılır~ vaUı ade.ın _Yatakta inlemiye, boğuk boğuk ne!e1 al· Faka.: kafuı bu c!efitmenlıı aebeplerlnl arif 
aralık zihninden çıraklığa girmek, kunduracı, terzi, dı. mıya. ve elıle kalbini tutarak öksUrmiye başlayınca cak halde d@ğilcli. Bu söyle~mlı hieler aktınd~ 
helvacı olmak gibi şeyler geçmişti. Ustaların zulmü- Yaz adamakıllı gelmiş Edremit, glindüzleri tama· Şahinde ;.arı ~Yku halinde kolonya şişesini uzatıyor le bir geçiyor ve derhal unutuluyordu: o ııad, 
ne dair dinlediği hikayeler, şahidi olduğu vak'alar o- men boşalmıya başlamıştı. Herkes tarlalarda. bağlar yahut, d agır hallerde, "Askeriye doktoru,, nnn ayni ı;ıeylcr; bir ba,ka sefer dU9ününce ilk de!~ 
nu bu fikirden çabuk vazgeçirdi. Daha sonralan zey da, Cennet ayağmda, Arkbaşlannda, Ayva bah~ele-- verdiği ilaçtan bir kaşık içiriyor veya lokman ruhu kediyorum urııyor ve yeniden üzülüyor, .,ev!Jl 
tinlik ve harman işleri (zeytinliğin yanmdakı iki dö- rinde vakit geçiriyor ve rütubetli bir ıtcaktan boğu. koklatıyordu. veya hayret ediyordu. rl 

k am üzeri dönlivornu Kaymakamla son · nlerde hakikaten meşJ?Ul olan (Arkası "' 
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TAN 
Gündelik gazete 

Bapnuharriri 
Ahmet Emin Yalman 

?an•m hedefi: Haberde. fikirde, 
•erte1de temiz, düriiıt, aamiml 
ObnaJc. kariin ıuetui olmaya 

ça.lıtmakbr. 

I~ GnGn Meseleleri 1 

Valilik bakkallıktan 
kolaymıı 

Guetelenlm biri eüf t.tanbul va • 
... llaJdar Beyle ıöriifmüt • 

Baydar Bey mtit.efebbla bir sattir. 
\'alllJlrtm aynklıktan IODra bir müd· 
4let mtlteabhltllk etti. Bir ara da bir 
hakkal dflkkl,nı acmqtı. Diyor ld : 

''Altı ayllk a.kkalJıktan IODra ... 

la ıu bnut ıeldl. Umn ...._ me.. 
lburhık etmlf, memurluk, kanJderlae 
ltlemit bir adam bakkal olamıyor. 
a. ltf.e, IJMkallık lflerile en meuol 
eldupm ....... - bile memurluk 
lbuıiyetlml kaybedemlyordum. Tea-
llh önünde bile memurdum. Müşte -
"7e bir mab matırkm bile RH:mnr 
llW, uaJd bA11 vali bn.lştm gllJf ldL O 
....._ aaladım ld bakke.hk de1W 
leçmemeO. Bu iti b8§armak için çe

~-- yetifmek ve lfln elılf olmak 
ilam_" • 

Replmls bBlyoruz ki Haydar Bey 
~ amumda hayli lfler yapmıt 
4epru bir idare adamıdır. latanbul. 
~ Dk modfll'll itfaiyeyi kurarak şeh
it yanpdan kurtaran, mesbahayı 

hptıraa, Beyud bawmnu lnp et
t.ar. odur. 

Demek ld vallllk bakkallıktan da 
lrotay ltmlt-. 
ı.tanbahm bir ttlrHI bnar NReme

>ltlnln ve latanbal lt1erinfn düzele -
-.......ın llJ' ve sebeblnl bafka yer
te MJ'• anyormf • 

• • • 
üçük mikyasta 
ihan Harbi 
hpu,...ıa uhlren bir c1alıl1f harp 

i"MM --~ aaKl"MIW IU&~ 
_.._1:11 bir ttııa. ~en başka 

~ tef delildir. Harp sahası lapanyol 
tapnp. Fakat dövütmler yalnız la

hnyol deilL General Franko onlu -
....._ fbndlye kadar FMll lltialtl • 

lıııaalar harp edlyonlu. 
llmdl bmll&ra, Alman ve İtalyan 

'-kerlert de Otlhalr etti. Bu SUfttle 
"8er tarafmda beynelmHel bir fa • 
tllt cephesi tee.tts etti. 

Almaa ve ltalyM alli.blyte ve Al

--. ttalyan ukerleriyle harp Nen 
Aea.m lrarfmmda beynelmDel gönW. 

" al&Jlan var. Banlarm arumda 
..._.. ~ ukerlerlnba de baJua. 

t.ıaaa haber veriyorlar. 
Danek ld bu cephede 10Syallstler 

......... bahmayorlar • 
l'lhald Kaballero btlk6metl kom

~ dellJdlr ve muvaffak oluna 
....... W bir devlet lmraeak delllL 
tir. J'mt • de olu tsj.uyol topntk 
~ beJMlmllel bir harp cereyan ..... 
........... JUlllkl b8ytlk elhan 

~ ~ 111r _... 1a.t1y1e 

• • • 
b,vamız Cenevred~ 
.,.. ..... 11ar1e1Je Veldlbaln rl

~ :-- balam heyet SUcalr 
mlclalaa .... tlsenı Ce-

~ h&r*et etti • 
L..... a. davum llllletler Cemiyetinde 
~ lllr amu ldnde latedllbnlz te
~ hleclllecellndm emlnlL Çtlnllf 
-....._-•-nm, pyet ~ olu hakb cı. 
~ tudDr edecelinl IUIM.'Cllyo .. 
: ....... etlr'atle baDbal lateylşlmlz 
~ mttstemleke memmlan -
--halk..,... hayati ......... 
~ bir hale ptlnnlt ohmlanclrr. 
..._~ llllletler Cmllyeflnln u-
L ~ ~· beldfımfldM ....... 
~~ vebll'UI ~ 
'lllMIDda larar edlyorm. 
....,"""'7entn ba haldı danBmı da 

~.J'!llyle ve Hllletler Cemiyeti va. 
~ hale tefebbtl8 ~I hU . 
~ lbllletler için blr &nıek olacak '"beti habdlr. Bu hareket tarzı hl
' ._lhe batfıhırmm, ahde vefamı. 
-.... "- heynebnllel t.etelddlllere htlr-

....._ mterecektlr • 

T. AN 

25 G N 1 Tarihi Dedikodu j 
Sabah Gazetesi 

Bu yılın 20 Son1'.a
n1 nı gunu ııeşro

lunan resmi bir tebliğ 
Kral Beşinci Corc'un hu
zur içinde hayata veda et
mekte olduğunu bildir
miş, iki buçuk saat sonra 
Beşinci <:orç ölmüş ve 
yerine en büyük oğlu, Se
kizinci Edvard namile 
Kral iları olunmuştu. Er
tesi gün Sekizinci Edvard 
ilk nutkur.ıı söyledi: 

"Babam 26 aene önce burada 
durduğu zaman, en büyük gayesi
nin meerutlyet hükftmetine müza
haret olduğunu söylemişti. Ben de 
bu yolda babamm izinden gidece
ğim, onun gibi, tebeamdan her ıu
nıfm bahtiyarlığı ve refahı için ça
lıpcağım. BUtün imparatorlukta 
milletin sadakat ve sevgısine. parla 
mentolannın basiretine, güveniyo-
nım.,, 

Bunun Uzerine kral tahJif edil
miş ve krallığl, imparatorluğun heır 
tarafmda gayet muhteşem tarzda 
teait okınmuıtu 

B eefnci Corcun tabutu Lon
draya getirilerek kilia-.de 

yatınldığı zaman yeni kral ile kar
deşleri, babalarmm başı ucunJa 
nöbet beklemişler, aonkinunun 28 
inci günü Beşinci Corç J?Ömii!dük
ten sonra yeni kral vazif~Jtni yap
mıya başlamıştı. 

Yeni kral bUtUn lngiltere ve bU
t.ün BUyük Britanya imparatorlu
ğu tarafından çok iyi karşı!anmı,, 
kendisi mart ayında buna karşı 

radyo ile gükran hislerini bildir
mişti. 

Sekizinci Edvard, kral olmadan 
önce, bilhassa. tayyare mP.raklısıy. 

dı. Kral olduktan aonra, bu men.
km devamından endite hisaolun
maaı, kendisini, seferlerini tayya

Süren Bir 
Saltanat 

8 inci Edvardzn 
Krallzk Günleri 

Kral Edvard ve yeni Kral 

Kral Sekizinci Edvarcbn 
Veliahtken İskoç kıyafe
tile ç1k:!nla11 bir resmi 

hs, eskıden Kralıçe M.arıy'! venlen 
Üçüncii AltJer kaı deşlerile 40.000 sterlin tahsisatı kr~lın ev· 
beraber aşağıda Edvardın ıenmesi ihtimaline mebni zevcesi-

bir başka po7.u ne tahsis etmigti. K .. al bt:klr 

•••••••-• •••• yapdığl müddetçe bu para sarfo
lunrnıyacaktı. 

İbret Gazete~i 

"Sabah,, pr.etMJ aahlbl Papadop
lo aammda bir Bum ldL Sabab p. 

! atesin.in ben.ti Divanı Humayuo 
Kaleminden P.,..ıoplo ıuun1na ve
rilmfttlr. Çtlnktl evvelleri gazete 
ı:.ıkarmak .Bablilldm berat lltihsall
ne bağlı idi. Beratlar da Divanı 
Humayun KaJemlllden yudıyordu. 

Papadoplo beratrnı aldığı halde Sa
bah gueıe.bü çıkaramadL Berohm 

\ 

ucuz fiyatla aatmak mecburiyetin • 
de kaldı. Pap.ıloplo berah -

j nı Karakqyan Mihrana sattı. Mih • 
i ran Papadoploya )'alruz bet altın 

1 
vermlt, namma Divanı Rumayun • 
dan tPbdilen berat çrkartmı!jti . Mih-

1 ran IM'ratı aldıktan eonn muharrir 
~mı-.•ttht Sami Beye mttracaat et
tt. KU.,.tlk lnt'ada otan Sa.hah pze
tf!!lllnl h"...tanqaifl~·a Sami Bey ya
.. ardı. Mlhl"N'I da hluat kt"ncfüd dl
•lp tf'dartk P.ttlt!i nfık hlr el tezgi
'•mıtR C"PnP. kr.nıtl"i huardı. Sami 
~ SfthAh n.,,.t~ı nmhamrtlfln • 
,..., """' "'"'v.dı. Kf"ndl dl7.ln 1cen
ıı ,.,.,,. t'""P.'" hı ~""'"""' f)a.41f:ıCh ,....... 
~'-.. Mfh..,.n ıc ..... 1, •• ,'1llllll colc nf"tl• 

.,.. mal olurdu. Çok ucuza mal o
an ~u~lnl satmak ve •tlrmek 
'~in de Mihran bey'lye ücreti ver
'1P.F.dl. ÇtlnkU pzf'telerlnl erkenee 

ı '•uhktan AOOra koltutona abr, 
'~ıi.11 f'ftddMlnde ceJene «eçene 
"' """"Wt ııa•t•rdı. Ren Sahah 11U1t
">&Mını ,ımd"kl "Tan,. m11tbft.-.mda 
•larak hlllrim. Ondan evvel Mlhra • 
·un htl•kft f.lr vrrdf' mfttNRIQ. hlr 
hqka tndlu olnp nlma.ıf•!mı ha. 
trrhunrvorum. Çtınktt İflManhula 
+,.h..n kR•tlle ant"Ak 1"01 de geldim. 

re ile yapmaktan vazgeçirmemi,, 
bitl.ki8' ltl'al nıtlrlf d~ef işleri 
]MlırY'IP' ... >'-......... ~.-.rWf---
yareyi baş\~ 1ifr vasıtaya tercih 
etmiş, ve kendi uçuşlarını idare i
çin maiyetine bir zabit te almııtı. 

yapılması lazım geldığını aoyıemiş

ti. 
Bu kısa devir içinde birçok mü

ıunr:-boıJmı:>1milPl hadiseler. vulwbuL 
-du. Habeş meselesi, Almsnyanın 

Ren havzasmı işgal etmesi. f dpı:tn

ya dahili harbi bunlar aras•ndadır. 

Kısa. bir zaman önce evve!a Ame

rika matbuabnda Kral Edvudm 
evlenmesi meııeleai mevmu babeol· 
muş, ve kralın geJecek haziranda 
Madam Simpson'la evlenecc~'i ya

zılmıştı. 

"Sabah" rn on paraya u.tıtı feY • 
kallde aörtimttae sebebiyet verdL 
Pek çok rağbet gördü. ÇtinkU o za
manlar ve ondan e-vvf"I n~rNllen 

!?VA"tPIPr. rok nahı-hva ıııatıhyordu. 

C"A"rldel Ha\•adls, Ruznam~el Cf-rt. 
del Havadis ll(er bu(Uk lml'Wf&, Na 
""'k Kf"mlll R•vfn. 'Rfovn.ıJWnnda. Ra
çopuln(tl"'"'mda tıkardılt İhJ'f!t ga • 
7.f't.f'llll iki knruM sablrvordu. Na • 
mık Kemal ~ osrinl pahalı 01. 
......... ........,..rin.W.hlatane ... 
tdıyordo. O ..,.... bin tue • • 
rüm büyük bir •örüm •yıbyordu. 

Namık Kemal Bf"yin İbret satı,,ıw • 
dan günde bin kuruş eline safi kir 
kalıyordu. Bin kuruşu da Reşat 
Bey, Ebttnlya Tevfik Bey, Reealza
de Ekrem Beyle birlikte ~ee yer, 
ıtiizelce içerdi. Namık Kemal Beyin 
eemlyetlerlnde bir de Ermeni ava • 
kat bulunurdu. Hem .-zete lşlerlne 
ner&aret eder, ht.m de muharrlrlerle 
hembezm nturda. Şlnul de mecllH 
bldnf" d.-tfldl. 

Kral haziranda tayyare istuyon
lanru teftiş etmiı, daha sonra Kra
liçe Mart vapurumı gezmiş ve Glas
ko 1ehrinde yeni iskln projesinın 
tatbikatına nezaret etmi§tl. 

K ralm hemen her gUnU buna 
benzer hldiaelerle geçiyor

du, Geçen temmuzun 16 ncı günü 
kralm muhafız taburlara bayrak 
tevzlinden IODra u.rayma döner
ken, yand>qmda bir taDaııcanın 

yere dtlpneei, lngilterede çnk derm 
tesirler yapmııtı. Kral tabanca
nm yere dtlttUğUnU görmUş, fakat 
itidalini kaybetmeden ve hidiseye 
ehemmiyet vermeden yoluna devam 
etmiş ve bu yüzden herketıln tak
dirini kazanmıştı . 

Birkaç hafta sonra kral yaz ta
tilini yaptı. Asıl programa göre. 
kral "Kan" a gidecekti. Fakat Av-

rupanm kanşıklık içinde yaşadığı 
bir devirde Fransa zabıtasını müş. 
kW bir vaziyete koymamak için 

Akdenlzde bir gezinti yapmayı tP.r

cih etmlt ve Nahlin yab bu it için 
tahsis olunmuttu. 

Kral bu seyahati yaparken mai

yetinde Lord Mountbatten ile refi

kası, Lord Dubley, Mister Simpson, 
Mister Evelin Fitzgeral, Rinbaşı 

Hubfrey ve Sir John Arid bulunu
yordu. 

Kral evvell Dalmaçya sahillerm

de dolaşmıı, daha sonra Korfoda 
Yunanistan kralı ile, daha sonra 
Istanbula gelerek AtatUrkle görilt
mtlt, nihayet Viyana yolu ile Lon
draya döndükten sonra iftirak etti

ği en milhim meraaim,/ Fransada 
Vımi Ridge'de Kanadahlar namına 
yapılan abideyi küşat etmek. daha 
aonra, geçen ay lngiltere donenma.
llDI tefti§ etmektir. 

rannaa se!a1et mmtattasmı ztyaret 
etmtı ve buralarda hüküm süren 
eef alete kartı gelmek için bir leY 

Ru müddet zarfmda kralın evlen

mesi ancak bir defacık mevzuu 

bahsolmuştur. Geçen mayHta mec

ıis, kralın tahsisatını göztl~n geçir

miş ve bu münasebetle kral evlendi 
ğı takdirde kraliçeye bağlanacak 

tahsisat mevzuu bahaolm!J§ ve ka

rarlaştırılmıştır. 

iki ay evvel Kral Edvard. bira
deri Dük dö Yorku vehsbt illin e

den emirnameyi imzalamıştır. Mec-

Bu neşriyat Amerikıtdan Avru

pa matbuatına intikal etmış, bu

nun üzerine son vaziyet hasıl ol
muştur. 

Kral istediği kadınla evlenmek, 

yahut tahtını terketmek şıkları 

karşısında kalınca, uzun süren bir 

dtişUnceden sonra tahtını terke ka. 
rar vermiş bulunuyor. 

Kral Edvard 325 gün saltanat 
sürmüştür. 

OKUYUCU MEKTUPLARI 
• atınte ~e 'l angın ı eraerınae oır Cevelan 

Çamlıça ~arllerinıizden Riırmet Pi Gemliede Soyadları mur namma bize vukubulan bir mil· 
çenlerde Edırnekapıya gitmt,. Bu ve- Gemliklı karilerimizden bıri, bu SÜ· racaatta, antrepoların liman ida.-eei 
sile ile gördüğü bazı şeyleri bize bil- tunda çıkan mektubunda, Y1ı~lav • ne devri haaebile mezkQr idarede tq. 
diriyor. ya, Kafkaaya ve Bulgari•tancıan Genı kilit yapıldığmdan bahisle yeni me-

lig· · · lanl rdan b mur da alınmakta olduğu idrtia edil. Kariimiz, Fatihten Edirnekapıya e gıtmiı o a nılarmm 
Bosna G dal "b' adl aı mektedir. Bu memuriyetlere, liman açılan caddeyi methettikten sonra, • ran gı 1 soy arı mI§ 
oldukl b'ld' · rd ,... l'k .. ve nhtnn işlerinde mümaresesi F t "h' K d · 'h ti dil yan arını ı ınyo u. •iem ı nu-

a ı ın ara enız cı e ne şen fus memuru namına S. Tuna inuaıdle olan açıktaki memurların almma-
gm yerlerindeki, bilhassa Çırçırdan aldığımız bir mektupta, ~mlik kaza 81 hem bunların mağduriyeti • 
Darlllşafakaya ve Fatih :-.a ~iinin o sın da ve köylerinde kayıtlı bulunan ne meydan vermemek, h e m de 
taraftaki iki kapısından Mılfttl ha - yurtda§larca alınıp tescil P.Cfilmiş Boe l 1 1 e r l daha iyi y U r U t m e k 
manuna ve Yenihamama doğru giden na, Grandal soyadları bulun.naiığı:ı1 ncktaıından faideli olacağı ili.ve olu· 
sokakların hemen dizlere kadar ça - bildirmektedir. narak, ııdetleri altmış be1e yakm olaı:ı 

o memurların sicil ve dosya'armıta iı 
murlu, yer yer hendek ha1ıne gelmiş • • • tihdamlarma mani hiçbir ııey bulun. 

olmaamdan tiki.yet ediyor. O taraf· Hafta Tatili lıtiyenler madığı ileri sürülmektedir. 
larda da biran evvel inşaata baflan- "Boğaziçi karilerinizden şekerci ve Bu memurlar, vazlyetlerlnJ allka· 
maaı için arsa sahiplenne kolaylık helvacı 1 ve arkadqlan" ımmsile al- dar makamlara arzetmek fl7ere arkı 
gösterilmesini temenni eyltyor dtğnnız bir mektupta. meyhıne çll'alr d&.flanndan bazılarmı Ankaraya gön-

Fatihten Cerrahpap 1emtlırine ta.. lan, bar p.nontan ile 19l<P.rcı, turtU dermiye karar vermf'1erdlr . 
dar uzanan vui yanım yvlerin!Wld cu. helvacı ve emali sibl hafta tatili Kayıld.ıiı Caddesi 

olmıyan emıaf ve amelenin de ber- Kmltnpraktan Omer P'arulr lmza-
} 11&yI81Z cami enkumm çirlmı bir man herler gibi haftada bir defa dinlen- sile aldı~ bir mektupta '1.;v~r 
zara arzettiflnl eöylUyor. Bııniann i- mek mazhariyetine nail olmalan te- Bey yokutu ve Kayıfdafr cmddesf 
çlnden ebediyen kadro harici edıle • menni edilm~te ve bunun da ancak nlmlle maruf olan caddeden uzun 
ceklerin enkazı evkaf tdareıi tarafın bir kanun neşri ile mtlm.kün Ala.bile- boylu tiklyet edilmekte ve buraıınm 
dan clvarlarmdakl arsa eahiplerine ceği Ulve olunmaktadır biran evvel tamir edilmesi temenni 

olunmaktadır. 
satılacak olursa bundan hem eıt~af is • • • Filhakika o civar halin eenPlP..rden 
ti!ade edeceğini, hem de ucuzca mal- Limanda Cıkanlan ve Yeni beri tlklyet ettiği halde bU yol eene-

K ral Edvard, parlamento ile ilk ?.eme almıt olacak olan arsa sahiple- Alman Memurlar lerdenberi tamir görmemlftlr. Ali 
olarak geçen ayın 3Uncü günü rinin iııpata teşvik edilmiı bulunaca- lstanbuJ. Liman Ieletme ıdat'Hinden kadarlarm bir defa daha dikkatini 

kareıl8.fD1II ve daha sonra Gal ta- mğı ileri sUrUyor. açıkta kalan altıme bete yalnn me - celbederlz. 

Ermeni Avukat Tol"Otl 8araçyan 
~ff!ndt rivayet eder ki: 

11a4'C>po~•mda İnı.rllb IJefare. 
tine auır olan kapmm üstünde bir 
taraça vardı. Bu taraçaya masalar, 
sandalyeler konulur. mualann bl • 
rlne de bir şlM! kon~·ak yerlfl!Jtlrl • 
llnll. Namık Kemal ~y. ftetat, Re
calzade Ek~m ve Ebttnlya Tevfik 
Reyleri lta~ma ahr, konyak tl"9-
slnl a(ıp ytn-arlanuya ve her Uç mu-
hat.ahma hlmPn Uç makale dikte 
Ptmlyp haııılardı. Ru yazılar en eolr 
hlr u.atte bltlrlllr ve gazete baskıya 
""rlffrdl. 

Tahklkatnna nazaran, İbret p-. 
tMI Ahm.-t M1th•d Efmdlnln Ba
.;:opol~"'mda 1S numaralı dairede 
ilk tesis etm9' olmuı llznn~lea 
matbaada baMlmııdll'. ÇUnkfl Ah • 
met M1that Efendi Devir nzetMlnl 
bu mathuda bMtmn19tır. Ve mat. 
hunm kfııru11 malı nldnfnnu A van 
R@IAI Rlfat Bey mf"rhnma 8Ö\•lprcfl. 

Sabah ~tMlnln tarudıtnn ma • 
barrlrlerlnden biri de At• Beycll. 
Ata Bey maliye memurlanncludı. 
ısoı de Selinlkte lşar naarlıltnda 
bolunmwt. sonralan merkeze alma -
rak tPrakkl Ptmlş ve mfl!Jnıtfvette 
maliye nMaretlne yttkMıtmtı.tf. Ram-
mer tarihini tercüme sllıi bltyUk bir 
hizmeti de vardır • 

Ata Bey, ka.. cMnlltU her aqam 
Sabah matbauma ofrar, tlmdlld 
''Tan" mathaunlrn veznNar oda81 
olan odada lonk ve yırtık bir buma 
koıtuıa otarar, etindeki çdom aerp 
yudum lllluu ........,,... .. • 
narcb. 

O ....,.. Mihran mathePmm ftıııt 
katı yoktu. lctar. memuru Aleksan
yaa fallıkta otanrdll. 

Alxliirrolır.ton AJU EREN 
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Adana Faciasının Tafsilatı 
-~---~~--~~---.........,,..._,.-~---- --~-~ -. -~-

Sular Çekiliyor 
Fakat Yerler 
Balçık içinde! 
Karşıyaka Tarafından 

Mütemadiyen ölü 
ve Yaralı Naklediliyor 
A dana, 8 (TAN mu· 

habirinden) - Gün 
geçtikçe uğraJığmnz f elake
tin büyüklüğü biraz daha 
meydana çıkıyor. Sular şe
hirden tanıamile çeki1miş
tir. Sokaklar yirmi santim
den fazla balç1klı bir çamur 
tabakasile kapahdır. Yürü • 
menin hatt;., birçok yerlere 
nakil vasıtası olmadan git -
menin imkam yokt1ır. 

Büyük bir matem havası
nın kapladığı şehir, şurada 
burada sık srk tesadüf edilen 
harap evler, çıplak insanlar
la hakiki bir facia sahnesini 
andırıyordu. 

Sel en büyük tahribatını 
Karşıyakada yapmıştır. Ş~~ 
re mütemadiyen yaralı ve o
lü getiriliyor Su içinde g:ce 
gündüz beklemiş ola~ . bın
lerce insan nakledılıyor. 
Hanlara, camilere, mesçit -
lere ve bi.lyük binalara yer
leştiriliyor. 

Yalnız Karşıyaka dan bu
güne kadar enkaz altından 
32 ölü çıkarılmıştır. Şehrin 
bu kısmınrla iki yüzden faz
la ev yıkıldığı anlaşıldı. 

MUTHIŞ BiR FACiA 

K 
arşıyakada ölen bu zavallr in
sanlardan on sekizi bir evde 

bulundukları binanın yılulınasiy
le enkaz altında ve sular içinde bo • 
ğularak feci bir surette ölmüşlerdir. 

Bilhassa belediye memurlarından 
Mahmut Çavuş dört çocuğu ve karı
sının boğulduğunu görmek gi.bi in~~ 
san kalbinin tahammül edemıyecegı 
bir acı ile karşılaşmıştır. 
Tuğyan başladığı zaman nisbeten 

eski bir evde oturan Mahmut çavuş 
sağlam bir binada oturan kom.şusu 
tarafından çağırdmıştır. Mahmut ça· 
vuş tehlikeyi görmüş ve dört çocuğu 
ile karısı omuzlarında ve o zamana 
kadar bir metrodan fazla irtifaa çı -
kan su içerisinde karşı eve naklet -
miştir. 

Fakat henüz üstbaşlarmı kurut -
mak ve ısıtn:{akla meşgul iken bir -
denbire bir çatırtı işitilmiş ve bina 
olduğu gibi çökmüştür. Bu anda ~::;.y 
rişuuri olarak kendisini kapıya ~ogru 
atan Mahmut çavuş ve genç bır ço
cuk suların üzerinde kalmıştır. 

Bu sırada yıkıntı altından iç par -
çalıyacak bağrışmalar ve iniltibr gel
miye başlamış, fakat suların hü:umu 
karşısında bir şey yapmak imkansı~
lığ1 içinde Mahmut çavuş beklemış 
ve azapların, acıların en büyüğünü 
çekmiştir. Aradan bir müddet geçtik 
t en sonra. sesleri kesilmiş ve ölüm 
işini bitirerek, insafsız elini çekmiş-
tir. 

mış, Halkevinin cenup kısmındaki 

büyük duvar Kız Lisesile Belediye 
Bahçesini ayıran duvar tamamile yı
kılmıştır. 

Askeri Tümen kararg8.h.ının bah
çesi tanmmıyacak bir şekil almtş, 
sel burada bahçe duvarlarını söke -
rek bulunduğu yerden beş altı metro 
geriye atmıştır. 
Karşıyakada hastanenin arka taş 

duvarları da ortadan kaybolmuştur. 

Ticaret mektebi binası suların taz 
yiki neticesinde çökmüş ve duvarları 
yıkılmıştır. Heyeti fenniyenin verdi
ği kararla bina derhal tahliye edil -
miştir. Tehlike mevcut olduğu için 
belediye tarafından yıktırılacaktır. 

Bu binanın yıkılmasından Adanalı -
lar hususi bir teessür duymaktadır. 

Atatürk Adana işgalinden sonra 
ilk defa geldiği zaman bu binada o -
turmuştu. 

KOYLERDf! 

S elin kapladığı köyler ve bı:ıra.
larda yaptığı tahribat henüz 

belli değildir. 
lstihkam taburundan bir müfreze 

tombazlarla şehre yakın bazı köyle
re kadar gitmiş ve binaların üzerin
de bekliyen halka ekmek dağıtmış -
tır. Müfreze kumandanının verdiği 
maiumata göre şehrin garbi tamami 
le su altındadır. Sağ tarafında Toros 
trmağma kadar olan ova ve köyler 
de tamamile su altında bulunmak -

Bundan sonra Mahmut çavuş gön
derilen müteaddit imdat vasıtalarını 
reddetmiş ve dün öğleye kadar aziz 
ölülerinin başında ve su içinde k.al -
mıştır. Dün nihayet zorla olduğu yer 
den alınmıştır. Mahmut çavuş maruz 
kaldığı büyük facia karşısında şuu -
runu kaybetmiş bir haldedir. 

Şehirde suların kapladığı cadde -
ler tamamile harap olmuştur Hü -
kiımet binasının bulunduğu kısımda 
sel caddenin parkelerini bile sökmiiş
tür. Ocak, Papasın bahçesi, Debboy 
mahallelerinde yüze yakın ev yıkil -

Sdler en 
yapmıştır. 

sahilindeki 

büyük tahribatını Karşıyakada 
Seyhan ilk evv~la K arsı:raka 
Çigit fabrikasını is•.ila etmiştir. 

Tuğyanın ba~lang1C1ncla Ko 
lordu caddesini.ı manzarası 

Resimde görillen duvorfat, 
evler ve direkler b!ldharı:: 

vıkıf'T1ı~tır: 

tadır. 

Buralarda insan ve hayvan zayia -
tının fazla olmadığı tahmin olunu • 
yor. 

Garp tarafta Hadırlı, Müftü köyü, 
Mürsel, Damız köyü tuğyana. en çok 

--~ 
}'!~~ 

maruz kalan yerlerdir. Bu köylerde ;.ı 

fazla miktarda hayvan zayiatı ol - • . , · , · 
makla beraber insanca henüz zayiat l P'!~ ~· f .. · 
yoktur. ·': 0 

' ; , ., . '</,~ ~ ... , ~ 

Taşköyü sular içinde bulunmakta ~ - · .. . t 
ise de ehemmiyetli zayiat yoktur. ""~ 

Belediye hududu dahilinde bulu -
nıın Köprü sokağı, Ada s...ıkağı, ve 
Mıdıkta hem.en sağlam \'e ayakta 
bir ev kalmamış denilebilir. Kalanlar 
da kerpiç binalar olduğu için her an 
yıkılmak tehlikesi içindedir. 

Ada sokağında suların yükseldiği 
zamanda birkaç insan ortadan kay -
bolmuştur. Ve bugüne kadar da keıı 
dilerinden haber almarnamıştrr. Bo . 
ğulduklart zannolunuyor. 

Sel Adananın üçte ikis~ni tama
mile işgal etmiştir. En fazla zarar 
gören kısım karşıyaka ve cenup ma
halleleridir. Sular eski istasyon ma . 

AcJanada Korşıyafoda sellerin 
yıktığı mahalldercie.1 b :, kC.§f. 
- bila~arr:: burılor suya qı5rrıul-

mü~ v~ tekrar resimlerin,; 
almak kabil olomamı~fo. 

Yukarıda y1'C1fan P.vferden bir 
manzoro O'jağıda Adorıacfo 

hükumet binosımn bıAunduğu 
cadde, e~ki Adliye binası ve 
tahliye edilen, mü~lemilatı 
tamamen mahvolan Ka Lisesi 

ha11esine kadar ilerlemiş, orta mekte
bi bile sular kaplamıştır. Şehrin or 
ta kısmında sular Borsanın yüz elli 
metro yakınma kadar gelmiştir. 

Asfalt caddenin şark ve garp kı i 
sımlarmı su tamamile kaplamıştır. 
Bu mahallelerin caddelerinde bir bu
çuk metreye yakın su bulunuyordu. 

Şehirde gidilmek imkanı bulunan 
yerlerde yrkılan evlerin sayısı tesbit 
edildi. 
Karşıyakada 312 ve şehirde 223 ev 

yıkılmıştır. Çamur ve sulardan yol 
bulunamayıp tesbit edilmiyen yerler 
de de bu kadar ev yıkıldığı kuvvetle 
tahmin olunmaktadır. Bu hesaba na 
zaran yalnız şehir ve civarında 1000 
den fazla ev yıkılmıştır. 

Evlerini su ışgal eden ve bu yüzden 
zarar gören ailelerin miktarını tes -
bit etmek henüz mümkün olamamış 
tır. Fakat yapılan tahminlere nazs. -
ran otuz bin kişi seylaba maruz kal -
mrştır. 

Oymaklı mıntakasmda bulunan 
k~ylere su gitmemiştir. Seller. Ktu-a 

·. 

~,;;;;;;~~--· ·~' ........_ 

Bütün telefon hatları bozulmuştur. 

Hiçbir vasıta ile gitmenin de çar~ 
bulunamamaktadır. 

IMDAD 

S elin devam ettiği mUı:ldetçe 

her şeyden evvel su altında 

kalan halkın kurtarılması düşü "' 
nülmüş ve daha o sabahtan itibaren 
Karşıy.aka halkının kurtarılması için 
tedbirler alınmıştır. 

Bir taraftan istihkam taburunun 
Tombazları diğer taraftan suya atl· 
lan yüzücülerin gayreti sayesinde 
yüzlerce insanın hayatı kurtarılmış· 
tır. 

Kurtarılan halkın yerleştirme ve 
iaşesine başlanmıştır. Bu işi Kızıla)' 
eline almıştır. 

Sele uğrıyanlardan dört bindetl 
fazla kadın çocuk ve erkek toplana· 
rak camilere, mescitlere ve hanlar& 
yerleştirilmiş ve derhal kendilerine 
sıcak yemek tevziatına başlanmıştır· 
Bu yerlere sobalar kurulmuş ve or • 
man idaresinin depolarında bulunatl 
bütün kömür ve odun stokları Kızı• 
lay emrine verilmiştir. 

Çakıtırmağı üzet'inde ve birka~ 

sene evvel yapılan büyük köprü ve 
• ., • • ..... > ·-----" 

dayanamıyarak yıkılmıştır. Bunda1' 
başka yıkılan diğer küçük birçok ~öP 
rUler de vardır. 

Telefonla habe-1'." aldığımıza g5teı 

Mersinde mühim bir şey olmamıştı:t1 

1'arsusta ırmak kalkıruş, şehrP. bit 
miktıı r yayılmış ise de mühim bir ıs.• 
Tar vermemiştir. Yalnız Rasim Be'! 
fabrikasını su basmış sür'atle temjJ ı 
lenmiştir . 

Ceyhanda nehir fazla miktarda td 
marn ıştır • 

.Belediye fabrikalardaki unu det' 
hal tesbit ettirmistir. 1800 çuval ı.ıJI 
vardır. Bu mikta; aşağı yukarı Adli 

nanın on bir günlük ihtiyacına kafi 
gelecektir. Bu zamana kadar diğtf 
fabrikalar faaliyete geçmiş buluna ' 

caktır. 

Diğer taraftan bazı muhtellileritlı 

d•• nrıt I 

ta?a d. ~ ~ğramamıştır: Inc~rlik. ~e [ yollaı::n ~apalı bulu_n~a~ını uş bite• 
mırkçu cıvarmda da ehemmıyetlı bır rek komur ve odun 1htıkarı yapıı t • 
şey yoktur. ceğini düşünen belediye derhal !~w 

Mihmandar tarafları tamamile su sus, Me:sin ve Osmaniye betedı~ ııtı' 
altındadır. Mihmandarda yirmi evin rine müracaat ederek sür'atle Ad.~j( 
yıkıldığı fakat ne insan ve ne de hay ya kömür göndermesini rica etJl'l'. iJf 
vanca zayiat olmadığı anlaşılmış - Gelen cevapta istendiği kadaT 1<0~dİ' 
tır. ld - .. d ri1 cegı·· ~l mevcut o ugu ve gon e e 
Ovanın sele maruz kalmak ihtima-

li bulunan diğer taraflarından henüz rilmiştir ~eF 
hiçbir haber almak imkanı yoktur. Nihad TANOU 
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• 
lngiltere Tahtına Geçen ·Yeni Kral 

~----

• • 
Uçüncü Al bert 

Yeni Kral ingilterenin en çok 
sevilen kıymetli bir şahsiyetidir 

'·ı 
\ 

• ngiltere Kralı Sekizinci 
1 Edverdın taç ve tahtın

dan feragat etmesi üzerine, fera -
gatnamesinde 'bildirdiği vec;;hlle, 
taç ve tahtı kardeşi "Dük dö 
York" a intikal etmektedir. Dük 
dö Yorkun asıl iımi Alhertti.. Q. 

nun için Albert namiyle kral ilan 
olunması beklenmektedir. 

DUk dö York, Kral Beşinci 

Corcun ikinci oğludur. 1895 
senesi 14 birincikanun gUnü San. 
dringham sarayında doğmuştur. 
l3u hesapça şimdiki halde 41 ya • 
•mdadır. Dük dö York Osborn ile 
deniz kollejinde tahsil gördükten 
Bonra 1913 te donanmada hizme
te başlamış, büyük harbin kop
ınası üzerine hastalık yüzünden bir 
aralık donanmada hizmet edeme. 
Jniş, zabit vekilliği sıfatiyle Jut
land muharebeıııine iştirak etmiş, 

gösterdiği yararlık dolayısiyle 

harp bültenlerinde ismi geçmiş • 
tir . 

Dün dö York 1917 senesinin 
aonlarmda ha va kuvvetlerinin de· 
iliz şubesinde hizmet etmiş, 1918 

aenesinin birinciteşrininde garp 
eephesine giderek pilot olaralk te. 
ınayüz etmiş ve bu yüzden 1920 
de hava kumandanı olmu,tur. 

.DUk dö York bUyUk harbin bit
'lrıesi üzerine tahsilini tamamla • 
ınak lüzumunu hissetmiş ve Kam

bricin Trinity kollejine devam et. 
iniştir • 

Onun 'burada en çok ehemmiyet 
\'erdiği kurslar, tarih, iktısat, ve 
hukuktu. Dük, bu kursları takip 

Elttı]cten sonra bilhassa sanayi 

tneselelerine ehemmiyet vermiş ve 
bunları uzun uzadıya tetkik ede
rek umumiyetle sanayicilerin re
fahı ve sanayiin inkişafşı ile sa
llayi amelesinin yaşayış seviyasini 
J&lah için çalışmış ve bu mesele _ 
lerle meşgul olduğu için "sanayi 

~çilerinin refahı., adını taşıyan 

temlyetin başkanlığına seçilmişti. 

~ Dük~iın izdivacı 

DUk, 1920 de evlendi. Kansı 
3:lizabet Bowel. Lyondur. 

lngiltere Kralı Beşinci Corcun o
)ğuııan içinde ilk evlenen prens 
bu idi. 

Kral Alb!!rl l;-,bası Beıinci 
Jorila beraber 

Kral Sa Majeste Al bert İngiliz bahriye
sinde Amiral, İngiliz ordusunda Ge-

neral, hava kuvvetlerinde Vis viareşaldir. 
Kra1 1918 de Garp cephesine giderek pilot 
olarak hizmet etmiş ve bu yüzden 1920 de 
Hava Kumandanı olmuştur. Sa 1\1.ajeste 
Albert 41 yaşındadır. 

lngillerenin yeni Veliclıti Prenses Elizabc# 

...... 

Prensin evlenıneğe karar ver • 
meııi ,lngiltere halkını fevkalade 
sevindirmiş ve yapılan dUğün halk 
tarafmdan eşi götülmiyen bir şe • 

Yani Kral Uçüncü Albertle lm ve V f!lialıti Prenses 
E/iıabe# bir ot geı:nfisincJe 

kilde tes'it edilmişti • 
Prens evlendikten sonra bab:ısını 

birçak yerlerde temsil etti. Ve 1922 
ile 1923 senelerinde Romanyaya, Yu 
goslavyaya, ve Çekoslovakyaya :tide 
rek buralarda yapılan merasimde ha 
zır bulundu. 192~te Vembleyde bütün 
Britanya imparatorluğu namına mu
azzam bir sergi yapılmış ve bu sergi 
Ingiltere ile bütün dominyonların 
her sahadaki faaliyetlerini ve eserle -
rini teşhire vesile teşkil etmişti. Dük 
d'York bu sergiyi hazırlıyan ve vü -
cuda getiren heyetin başında b•.ılu • 
nuyordu. Ayni sene içinde Dük mec
lisi has azalığına seçilmiş ve burada. 
da çalışmıya başlamıştır. 

Dük dö Yorkun Kızı 

Dük d'Yorkun 1926 da do • 
ğan kızı Prenses Elizabet, 

bugün henüz 10 yaşındadır. Fnkat 
babasının tahta çıkması üzerine ln-
giltere tahtının varisi ilin oluna -
caktır. lngilterede şimdiden en 

çok .sevilen prense!I budur. Mat -
buat onun hayatı ile çok yakından 

ali.kadar olu,r ve ona.ait olan her 
şeye ehemiyet verir. 

Prenses Elizabet on sene evvel 
doğduğu zaman sıra itibarile üçün 
cü veliaht olduğu ve birinci veliaht 
olması hiçbir veçhile umulmadığı 
halde Kral Edvardın ansızın taht 
tan ferağat etmesi üzerine vazi -
yet ansızın değişmiş ve lngiltere 
tahtının babasından sonra varisi 
olmuştur. 

Dük d'Yorkun kızını lngiltere hal 
kına sevdiren amillerin en bilyük -
lerinden biri Dük ile Düşesin henüz 
bir yaşındaki kızlarını Londrada 
bı1"8.kıp .Avustralyaya gitmP.2e ve" 

Yeni ı: rol ve Kraliçe Avustralya seyaha#leri esnasmda 

raaa Kral namına vazüeler yapmı· 
ya mecbur tutulmalarıdır. 

Filhakika Dük ile Düşes 1927 de 
A vustralyanın yeni merkezi olan 
Kanberra şehrini görmek ve Avus 
tralya parlamentosunu açmak üze 
re lngiltereden hareket etmişler, 

ve A vustralyada fevkalade tP.za • 
hürat ile karşılanmışlardı. Bilhas • 
sa Dütes, halk tarafından son de
rece sevilmiş ve Düşesin şerefine 
de birçok merasim ve alaylar yapıl 
mıştı. 

Dük'ün ikinci Kızı 

D Uk ile Düşesin bu sey'lhatten 
a vdetleri, Londrada büyük 

resmi kabullerin yapılması'la saik 
olmuştu. 1928 de Kral Corcun teh
likeli bir hastalık geçırmesi üuri
ne bir devlet konseyinin teşkiline 
lüzum görülmüş ve Dük dö York bu 
JYteclishı azahima -çiID"isti. Tlülr 

daha sonra 1929 da Iskoçya kili
sesi fevkalade komiserliğine tayin 
olunmuş ve ikinci kızı 1930 da doğ
muştur. Dükün ikinci evlidı da 
kız çocuğu olduğu için Irıgilterenin 
ikinci veliahtı da şimdilik bir kız. 
dır. 

Dük dö York Ingiltere bahriye-

sinde bir amiral, lngiliz ordusun
da general, ve hava kuvvet!erinde 
viamareşaldır. 

Birkaç gün evvel lngiltere ma
sonlujunun üstadı azamlığına ~ 
çilen Dük, Avrupa meşrikl,. .. ,rıın 
iştirakile ve fevkalide 111erasimle 
bu makama getirilmişti. 

Dük dö Yorkun 7.evcesi Lord 
Stratmore'nin kıııdır. Halis Ingi
lizdir. Sevimliliği, 7.erafeti ve 7.eki
siyle halkı teshir etmiş sayılır. Ko
casına her seyahatinde refıkat e
den Düşes, gittiği her yerde dost 
kuanmıs ve 8"VilD"ietir· 

İngilferenin yeni Kralı Sa Moiesfe Oçü.1cü Alb~rl. 
ref i~ası Düıes Eliıahef lm ve ~·elialıti Prenses Eli· 

ıabef Ye iüçüi im Ptı .. nses Margri# 

1ingiliz tarihinin mühim Hadisesi 
(Boıı f incide) ket halinde görüyoruz. O zaman btl

muvaffakıyetler dilerken Sekizinci tün Türk milleti, itimat dolu bir aev 
Edvardın asil hatırasını hürmetle gi ile, coşkun bir alaka ile şefin et • 
yi.detmeği de vazife biliriz. rafında sımsıkı bir kütle halinde top 

• • • 

C ihan 

Karşısında 
Davamız 
M urahlıaslarrmız dün 

akseını İstanbuldan 
ayrıldılar. Büyük davanın 
halli için Cenevreye gidiyor
lar. Medımiyet alemi, bu 

1 

mühim davamızın henüz ta
mamını duymamıştır. Du -

, yunca görecek ve anhyacak
r tır ki 1skenJerun ve Antak
l ya meselesi, bizim için ve 
J cenup karc.1eslerimiz için bi
! rinci derecede bir varlık işi 
'I olmakla kalmıyor. Ortada 
Yakın Şarkın huzuruna ve 

1

1 
istikrarına müstakil bir Su
riyenin tam inkişaf imkanı 
elde etmesine umumi suJh 
cephesinin kuvvet bulma
sına, Milletler Cemiyetinin 
itibarına ve şerefine ait bir 
dava vardn. 

Bizim kendi ölçümüzle Antakya 

meselesi, muallakta duran ve diğer 

umumi işler arasında şöyle veya böy 
le bir bal tarzı bekliyen bir iş değil • 
dir. Tarihi 9efimizin doğrudan doğ -
ruya eline aldığı ve haklı emelleri -
mize muvafık surette halledileceğini 
millete söz verdiği bir varlık dwası
dır. 

Sayısız misaller, bize 9unlan öğ -
retmiştir: Şefimiz millete veı diğl her 
sözü fazlaalle tutmuftur. Çünkü, 
söz vermezden evvel, yalnız bir işin 
tahakkuk imklnlarmı, bugünUnll ya 
nnmı, bafka meselelerle ali.kalannı 
düşünmekle kalmamıştır; ~utlaka 

hak esaslarma ve çok bağlı olduğu -
muz sulh prensiplerine uyğunluğunu 
da araDUftır. Mukadderatunıza ait 
çok esaslı merhalelerin açılacağı da
kikalarda, AtatürkU başımızda ve 
dC'fn,ıc:Pn do&uv- tesPbbUa "e hJn·e-

lanıyor. 

Milli Şelin efralı:ıt'/a 

Cenevreye giden murahhaslnn
mızdan birinin Atatürkün u

mumi katibi olması, bir tesadüf ese
ri değildir. Bu, davanın bütün mil -
leti şefin etrafında toplıyan tarihi bir 

varlık davası olduğuna çok açık bir 
ölçüdür .. 

Milletler Cemiyetinde hakkı tanır 

bir ruh vardır. Bize karşı yapılan u
mumi taahhütlerin çerçevesi içinde 
aradığımız hakkın cemiyet tarafın • 
dan teslim edileceğine şüphe etmiyo
ruz .. Milletler Cemiyeti, hakkın, ia • 
tikrann ve sulhün bekçisidir. Boğaz
lar işinin müzakere yolile ve alaka • 
darlarm arzu ve nzasile halli, nasıl 
yakın şarkın sulhUne ve istikranna 
ve cemiyetin kendi mevki ve itiban
nm yükselmesine hizmet etmişse, 

Sancak işinde de davamızın hak dai
resinde halli, yakın Şarkın MakP.doıı 
yalaşmaktan kurtulmasını, Suriyenin 
serbestçe inkifafmı, Milletler Cemi • 
yetinin hakkın makarn diye ta:ıınnıa 
sını temin edecektir. 

Erı biiyü~ mes'ııliyel 

Bu müzakerede, en büyük me • 
suliyet Fransaya 'düşüyor. 

Fransa, cenup bududumuzdaki ara
zide bir taraftan bizim muayyen şart 
lar altında tevdi ettiğimiz bir emane 
tin bekçisi, diğer taraftan Milletler 

Cemiyetinin temsil ettiği prensip -
lerin bir koruyucusu sıfatile bulunu
yor. Fransanm ağır ihmalleri var -
dır. Bize karşı taahhütlerini ve man
dater sıf atile hakiki vazüelerini u • 
nutmuştur; Türk • Fransız dostluğu
nun icap ettirdiği en iptidai düşünce 
teri hatırdan çıkarmıştır. Meselenin 
her iki memleketin candan bağlı ol
duğu müşterek sulh ve ahenk pren • 
siplerine olan alakasını gözden ka • 

çırmıştır. 

Oyle ümit etmek isteriz ki, Fran • 
sanm Cenevrede takip edeceği yol, 
bütün bu ihmalleri tamir edecek a • 
çık, dürüst ve samimi bir yol ola • 

caktır. 

:.4 lamel J;mi11 Y /,. LM ,.'\N 
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Zonguldakta inşa edilen yeni 
hastane 120brn liraya mal oldu 

1 

Uşakata 

Halk evi 

Binasının 

Görünüşü 

Burada yalnız maden 1 

işçileri ve aileleri 
Tedaui edilecektir 
Z onguldak \TAN) - Zonguldak Amele Birliğinin 

geçen sene başlattığı hastane inşaatı bitnliştir. Yüz 
yirmi bin liraya malolan binanın mefruşat ve fenni alatı 
için yüzbin lfraya bir para sarfolunacakttr 

Bina, biri bodrnm olmak üzere üç katlıdır ve üzerine 
bir kat dahrt çıkılabilecek şekilde yapilmıştır. 

Hastane altmrş yataklıdır, bir kat daha ilave olunursa 
yatak adetli yüz yirmiye çıkacaktır. 

Maden müesseselerindel 
çalışan işçilerle ailelerine 
mahsus olan bu hastane çok 
asri bir şekilde yapılmış
tır. Kovuş usulünden vaz
geçilmiş olur> h !- hasta ayrı 
bir odada l atacaktır. 

Sıvas-Erzurun 
Hattında 
Çaıışına ar 

Uşak Halkevinin 
son yll çahşmalan 

verimli geçti 
Akıl hastalıkları için hususi daire. 

ler ayrılmıştır. 
Hastane temmuzda açılacaktır. 

Amelenin sağlık fe~~ilôfı 
:Amele birliğinin muhtelif maden 

ocaklarında hala mevcut dispanser
leri bügünkü ihtiyaçları temin ede
memektedir. Önümüzdeki senelerde 
bunların yerine de modern dispan
serler yapılacaktır. 

Yine amele birliğinin " sağlık teş
kilatı'', Havza işçilerini ve amelele
rini birliğin hastane ve dispanserle
rinde tedavi ile meşgul olmaktadır. 

Bu teşkilat masrafının üçte ikisini 
madenciler, birini de amele birliği 

vermektedir. 

Ameleye yapılcn yarclımlarm 
~~kı/:C'ıi 

:Amele birliğinin en çok masrafı 
yardım işlerine tahsis olunmuştur. 
Birliğin işçilere ve ailelerine yaptığı 
yard1mlar şöyle srralanabilir: 

ı - Hastalık yüzünden çalışa

mıyan işçilere, çalışamadıklın günler 
için yevmiye yardımı. 

2 - Olen işçi ve aileleri:ıo gömme 
ınurafı. 

3 - Çalışanııyacak hale gelen i3-
~ilere !!On yardım. 

4 - Veremli hutalara yardım. 

5 - Olen işçi ve ailelerine son yar· 
dlm. 

6 - Ihtiyacı olan i§çilere faizsiz 
borç verilmesi. 

Birlik, bütün bu yardımlar için ilk 
te§ekkül senelerinde 4 - 5 bin lira 
aarf ederken §imdi bu mıktar 104 bin 
liraya çıkarılmıştır. 

Amele Bitliğirin varidall 

Sıvas, (Tan) - Kışa rağ

men Sıvas - Erzurum ve 
Malatya iltisak hattında faa. 
liyet devanı ediyor. Bilhassa 
tüneller üzerinde hızlı bir 
çalışma vardır. 

Sıvas - Erzurum hattı üze
rinde ve Sıvastaıı 2-10 kilD
metre ötedeki Ağa boğazının 
7,5 kilometrelik kısmı p1::1k a
rızalı olup bu boğaz dahilın • 
de, cem'an yekün üç kilo
metre tulünde 16 adet tünel 
açılacak ve 27 adet köprJ 
kurulacaktır. Bu kısa tulde
ki boğazı geçmek 2,5 sene
lik bir zaman sarfını istilzam 
edecektir. 

Sıvastan Çetinkayaya ve 
Malatyadan Hek!nıhana va. 
ran bu nıühinı hat 1937 de 
Divriğe, 1938 de Erzincana, 
1939 da da Erzuruma varnıış 
olacaktır. 

Bilecikte Parti Kongresi 
Bilecik, (Tan) - C. H. Partisi vi

layet kongresi toplanmış, bianci baş 
kanlığa Vali Ali Rıza Oskay, ikinci 
başkanlığa da Bozöyük belediye reisi 
Nafiz seçilmiş,.r. 

U şak, (Tan) - Halkeviıniz 
kuruluşundanberi çalış • 

nıalarına hızla devam etmektedir. 
Parti ve Halkevinıizi teftişe me
mur edilen Manisa Saylavı Os
man Erçin, Evimiz çalışmaları 
üzerinde ilgi ile durmuştur. Hal
kevi salonumuzda bütün komite· 
terin kııtılmasile büyük bir top
lantı yapılmış, bundan çok kıy
metli neticeler elde edilmiştir. Es
ki Başkan Yusuf Aysal yeniden 
Haikevimiz b~kanlığına seçilınif -
tir. 

Evimizin çalışmalarını öz ola
rak şöylece yazabiliriz: 

Dil, tarih, edebiyat şubesi: 11· 
çemizin tarihi eserleri üzerinde in
celtmeler yapmakta ve iyi sonuç
lar almaktadır. 

Dil çalışmalarına ieniş ölçüde 
yer verilmekte, derleme ve sentaks 
anketi üzerinde uğraşılmaktadır. 

Edebiyatımız üzerinde bilginlerin 
konferans ve sözlerinden faydala
nılmaktadır. 

Ar fUbesinde üç koldan çalışma
lara devam edilmektedir. Hevesli. 
iare musiki dersleri verilmekte, 
caz çalışmaları Uzerinde de lyi ne
ticeler alınmaktadır. Yeni baştan 
kurulan, genç ve müstait eleman. 
lardan mürekkep olan bandomuz 

Halkm dilekleri dinlendikten ve Hergün Düğiin Yapanlara 
geç vakite kadar müzakerelernen Ceı.a Var 
sonra idare heyeti azalığına şu ze. Balıkesir - Şehir meclisimiz cu· 
vat seçilmişlerdir: martesi ve pazardan başka gün • 

Ali !pek, Hilmi Mercimek, Meh - lerde düğün yapılmasına müsaade e
met Uner, Eczacı Abdullah, Yahya dilmemesini ve yapanların ceza gör-
Güvçen, Reşit Baysal, Behzat ve melerine müttefikan karar vermie -
Ibrahim Dağistanlı. tir. 

sevinç verecek bir durumdadır. 
Resiın kolunun güzel san'atlere 

karşı ilgi ve sevgi uyandırmak yo
lunda sarfettiği emekler iyi neti
celer vermektedir. 

Spor şubesi, Uşaktaki dört spor 
klübüne yardımlar yapmakta, bü
yük uçar ve sürek avları düzenle -
me kted i r. 

Sosyal yardım şubesi de iyi ça
lışmaktadır. Daha birkaç gün ev· 
vel 200 kimsesiz ve fakir çocuk 

giydi rilıııişti r. 
Orta okulda bulunan fakir ve 

kimsesiz taıebelerimizin kitap al
malarına yardım olmak üzere bir 

konser düzenlenmiştir. 
Halk dersaneleri ve kurslar şu

besinin orta ve yeni okulda açtığı 
hıı.lk dersanelerine yüzlerce bayan 
ve bay devam etmektedir. Ceza 
evinde her yıl açılan halk dersa
neleri bu defa da açılmış ve iki 
yüzü geçen mahpus yurttaşa muh
telif dersler verilnıiye başlanmış

tır. 

Şehrirnizin biricik kitap sarayı 
Evimizde bulunmaktadır ve bugün 
1500 cilt eseri vardır. 

Köycülük şubesinin köylere yap
tığı 'eziler büyük faydalar ver
mektedir. 

MUTTA 
PAMUK 

V.E PiRiNÇ 
Mut, (Tan) - llçemizde pamuk 

zer'iyatı artmaktadır. Ilçebaylık es-
Amele birliğinin esas var1datı, ma-

den ocaklarının işçi ve memı1rlarına { 
verdiği paranm yüzde ikisi ile işçile-
rin maden müesseselerinden aldıkla-
rı paranın yüzde birinden iharettir. 
Senelik varidat 160 - 180 bin lira 
tutmakta.dır. Birliğin idare teııkilatı 
ma..erafı, varidatııun yüzde onunu geç· 
memektedir. Teşkilat m'ls"ıflarile 
yardımlardan artan para, cs'ıS serma
yeye ilave olunmaktadır. 

Boluda kimsesiz çocuklar i 
ki yerli tohum ve çubukları topla -
mak, ekilecek yeni tohum tedarik et

'Y ~:k üzere bir heyet teşkil ettirmiş-

Burada pirinç ekimi de ilerlemek
tedir. Pirincin kilosu 14 - 15 kuruş 
arasında satılmakta olduğu için 
çiftçinin yüzü gülmektedir. 

Bu sermaye ile şimdiye kadar 335 
bin liralık Ergani ve Sıvas tahvilleri 
alınmıştır. 

Birlik, bir müdür ve bir m t 'tenci ile 
amele murahha21larmdan mi\rekkep 
bir heyet ta.rafından idare olunmakta·' 
dır. 

1 Çanakkale Halkevinde 
Çanakkale, (TAN) - H.ılkt:vinin 

kıo faaliyeti başlamış, geçen akşam 
E'' salonunda seçme bir haJ~ kitlesi 
önünde müzik kolu tarafından bir 
konser, başkan Halil Dilmaç tarafın
dan (Küçük sanatlar kongresinde ihti 
111uelar) mevzulu bir konfet'a.-ıs veril 
sıiştir. 

.... _ 
Bof!J Belediyesi ve Çocu' !sirgeme Kurumu farafmclan 

giydirilen çocuklar 

B olu, (Tan) - Çocuk Esi!'geme Kurumu, belediyenin de yardımile, 
. ilk okullarda o1'uyan elli yetim çocuia elbise vermiştir. 

Kızılay Kurumu ilk okullarla orta okuldaki fakir ve i•dasız çocukla
ra öğle yerııeği vermiye başlamıştır. 

Parti Kızılcaharoamda 
lnt~habatı 

Kızılcahamam, (TAA) - Parti i· 

dıı.re heyeti intihabatı yapılmış, baş
kanlığına eski başkan Halis, azalık· 
lanna da Ziraat Banknsı memuru 
Necip ve muavini Osman, Karave
renli otelci Ethem, berber Mehmet, 
Çamlıdereli otelci Mehmet, ekmekçi 
Pazarköylü Ismail, Çeçtepeli hancı 
Durmuş çavuş, Çamlıdereli mahkelfle 

1 
zabıt k!tibi Hüseyin, Taşlı ~eyhler· 
li bakkal Hüseyin seçilmişlerdir. 

' ! Safrada Kağıt Oyunları 
Yasak 

Bafra, (Tan) - Kahvelerde her 
tUrlü kağıt oyunları yasak edilmiş , 
bu karar halkı sevindirmiştir. 
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Bilecik Gençliği 
Arasında Canlı 

Spor Hareketleri 
B iıerik, t~TAN) - Söğüdün Gümele nahiyesinde 

br spor klii.bü, Akköy ile Küre köyiinde de birer 
spor yuvası kurulması, bu suretle köylü gençler ara~ında 
muntazam bir spor hayatı vücude getirilmesi için teşeb
büsler~ girilmiştir. 

İnhisarlar nahiyesi öğret
menlerinden ve nıüntehibi
sanilerindP.n Nevin Yener, 
nahiye gençlerini kahveha -
nelerden kLrtarıp spora alış
tırmak için değ' erli sözleri le 
onları ayd1:1latmış ve nahi -
yede bir spor kW.bü teşkil 
etmiştir. 

Adapazarı 
kazasının 
ihtiyaçları 

Mevcut 77 azanın ittifakiyle üye Adapazarı, (TAN) - C. 
yener reisliğe intihap olunmuş, erte- H. Partisi ilçenıiz umumi 
si gün nahiyenin alışveriş günü, ya. kongresi, Kocaeli Valisi l-Ja
ni pazarı olmasına rağmen, gençler 
başlarında reisleri olduğu halde hep mit Oskayın reisliği altında 
bir ağızdan Cümhuriyet marşını söy. toplanmıştır. 
liyerek muntazam bir yürüyüşle sa- Birçok dilekler arasında ezcümle 
haya gitmişlerdir. Adapazarı, Kandıra, Karasu ke.za.laı1 

Orada, antrenörlüğü kabul eden yollariyle Akyazı Ormanköy yolun~ 
başöğretmen Gündüz tarafından Adapazan - Kayalar, Ad'\fl~~arı 
gençlere atletizm ve koşu müsabaka- .({azımpaşa yollarının ve bazı koylerde 
tarı yaptırılmıştır. Atlamalarda ilk okul yaptırılması ileri sürillmiW 
gençlerden 1,35 e kadar çıkanlar ol. tür. 
muştur. Büfçe nüsaif değil 
Başöğretmen Gündüz, gençlere ta

rih, hesap ve yurd bilgisine dair kon 
feranslar vermektedir . 

BilecLkte de spor hareketleri göze 
çarpmakta, voleybol sahasında ba · 
yanların spor harekatı yaptıkları gö
rülmektedir • 

Sındırgıda 
Elektrik 
Sındırgı, (Tan) - Bu yıl tütün

lerini iyi fiyatlarla satan Sındırgı 
halkı, 600 evlik kasabalarını elek -
trikle tenvir etmiye karar vermiş
ler, Balıkesir Saylavı Sındırgılı Sü
reyya Orgeevrenin de iştirakile Par
ti kurağında toplanmışlardır. Bu iç
timada elektrik tesisatı yapılması 
için halk tarafından belediyeye yedi 
bin lira yardımda bulunulması ta -
karrür etmiş, toplantıya iştirak et
miş olan otuz beş yurttaş derhal iki 
bin lira vermişlerdir. 

Elektrik, kasabanın hemen içinde 
sayılabileeek kadar yakın olan bol 
akar sulardan istihsal edilecek, hiç

bir zaman eksik olmıyan rüzgar 
kuvvetinden de istifade edilmesi için 
fenni imkAnlar aranılacaktır. Bu se
beple, elektrik istihsalinin diğer 
yerlerdekine nisbetle çok ucuza. mal 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Durıunbeyde Yeni Seçim 
Tursunbey - C. H. Partisi ilçe 

kongresi yapılmış ve idare heyetine 
şu zevat seçilmiştir: 

Huliisi Küçükler, Ahmet Seçal, 

Arif Uzal, Ibrahim Mustafa, Süley

man Olgun, Ibrahim. 

F ethiyede Parti Seçimi 
Fethiye, (Tan) - Parti kongresi 

toplanmış ve umumi dilekler üzenn
de uzun münakaşalar yapılmıştır. 
liçe heyeti seçiminde Hilmi Dög0 r, 
Baha Sirkman, Ibrahim Gurdal, Ih
san Faralaylı, Arif Aydını Salih Ze
ki, Şaban Kinay ayrılmışlardır. ........... ~~ 
K.UÇUK MEMLEKET 

HABERLERi 

• Kütahyada mekteıller bir gün ta. 
til edilerek çocuklara tüo ~~sı 

yapılmıştır Halktan .istiyen!er 
de aşllanmaktadır. 

• Kütahyada grip salgını vardır 
• Balıkesir inhisarlar başdirektör

Jiiı};ii mes'ul muhasibi Cafer 
Dileklıana yüz elli lira. ikramı • 

~·eı \•erllmlştlr. 

Vali verdiği cevapta, bugünkü biit' 
~e ile bu işlerin başarılınas!na imka1' 
bulunmadığını, köylüler yadım eder• 
se yol inşaatı için mutahassls bir a.me 
le ve silindir, okullar için de nıual• 
lim göndereceğini söylemiıtir. V11ii1 
gelecek sene Kocailinde bir kurs açt• 
larak buralarda askerlikte çavuş O" 

lanlarla müteaddit köylülerden mual• 
lim yetiştirilmesi düşunüld;i,Nn\l dB 
ilave etmiştir. " 

Sapancada yetiştirilmekte olan çd 
mahsulünün islahı ve burada. bir fab' 
rika yapılması, kamun mer',e;~lerind8 

birer seyyar ebe bulundurulması ıs: 
tenilmiş, bu dilekler de diğerleri gibJ 
il yönkuruluna havale edilmiştir. 

Hastane. ve felefon 
Adapazarı merkez kazasının iht~· 

yaçları arasında hastane ya tak ade~~· 
nin arttırılması, hastanede doğum JtO" 
şesi açılması ve bir ebe bulundurutnt• 
sı kasabada ticari bir telefon eaıı· 
tr~h vücude getirilmesi ıleri ııürül' 
müştür. 

Telefon yapılması için hemen te' 
şebbüsatta bulunulmuştur. 

Bundan sonra, orta okul binası J?1B" 
selesinin bir an evvel halli istenU01if 
tir. 

Vali verdiği cevapta, ok1ıl binllsı 
için vekaletin yaptığı projeye gör." 
" 100 " bin liradan fazla para.ya j]ltl' 
yaç bulunduğunu, halbuki on bini ı· 
dapazarlılar tarafından verilen ve yit' 
mi beş bini Maarif Vekaletince eJ!t• 
re müheyya tutulan ceman· yekUn"' 
tuz beş bin lira mevcut olduğunu tıl1' 
minin fazla olduğunu, villyetçe de 

·ı· bir proje hazırlanıp vekiletı;, göndeı:'l 
diğini ve bu kabul olunursa 60 bin u..
ile orta okul binası inşaatına. inıl<ll' 
olacağını ilave eylemi3tir. 

Hafikte Kar Yağıyor~ 
Sıvas, (Tan) - Şehrimize yııgaı~ 

olan kar erimektedir. Burada kaft 
kesilmesine mukabil, Hafik ve ci"'; 
rına iki üç günden beri durmad9

, 

kar yağıyor. O ha valide kapn irtl 
faı 20 - 25 santimi bulmuştur. 

Bi1ecikte Su ihtiyacı ıf 
Bilecik, (Tan) - Belediye ç~ıı1 

malarına devam ediyor. B 1 r 
kallı ıırtlarmda kurulu olan Eirııf 11 
ler mahalleıi yakında ıusur.ıuıctl-
kurtulacaktır. ti 

Boru f erşiyatı bittikten •011 I' 
Emirler suyu Bileciğin diğer ıeıntl 
rine de verilecektir. 

Bileciktf! Karlar Eridi ~· 
Bilecik, (Tan) - !ki Uç. gUnd ~· 

beri esmekte ve geceleri şiddet l<~JJ 
betmekte olan karayel, her urıı. 
karları erftmiştir. 
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ingiltere Kralı 
Tahtını Bıraktı 

- Kral Edvardın Evlenmek istediği Kadın 

(Bqı 1 incide) 
derece ağırdır kf, bu ancak benim 
içinde buhuıduğum ıeraitten ayrı 

§erat' daJıilinde lktiham olunabilir. 
Bu ağır l'azif e)i mütsslr bir ıo • 
rette ve ıahseıı memnuniydi mu
cip bir tarzda yapamıyacağ11nı 

tam olarak bild 'ğimi beyan eyle • 
ınt>kle menafii umumiye bakmım

dan üzerime dü'e11 vazifede terahi 
göstemıeıliifmi za.nneyliyonım. 

Baldvinin nutku 
Londra, 10 (A.A.) - Baldvin, kra· 

hn tahttan feragati beyannamesi o. 
kunduktan sonra yaptığı beyanatta 
ezcümle demiştir ki: 

Daha Ağustos yahut eylül ayında, 

müş1cil bir vaziyet ihdas edebilecek 
olan bir boşanmanın yaklaşmakta ol
duğunu biliyordum. 20 teşrinievvel -
de krala, krallığın lngilterede biricik 
bir müessese olduğunu ve krallık ta • 
cının memleketin tarihinde çok yük· 

Bu sebepten bu sabah aşağıdaki 
feragat vesik2"ıru imzaladım : 

sekte, her zamandan daha çok yük • 
sekte bulunduğunu söyledim. Taç, 
tenkide maruz bırakılamaz. Çünkü 
bundan müteessir olmaması kabil de
ğildir. 

Biz, Büyük Britanya, 
İrlanda ve denizaşırı Bri
tanya Doı ninyonlan Kralı 
ve Hindıstan İmparatoru 
Sekizınd Edvar, bu ve~i
ka ile. gerek kendir.ıiz ge
rek evla~ ve ahfadcmız için 
tahttan f C"ragat hakkında
ki değ·işınez kararımızı ve 
bu feragat keyfiyetinin 
derhal fim bir mahiyet al
ması hakkındaki arzumu -
zu bildit"iriz. 

İşbu vesika, 1 O Kanu -
nuevvel l 93G tarihinde, 
aşağıda isimleri yazı1ı şa
hitler hu.zuı unda, tarafı
mızda n imza edilmiştir. 

Edvord, Kral ve lmporofor 
Bu devlet vesikasındaki imza, kar. 

deşlerlm, Dük dö York, Dük dö Glou. 
cester ve Dük dö Kent hazretleri ta. 
rafından tasdik edilmiş bulunmakta. 
drr. 
Başka bir karar almak için bana 

yapılan mUracaatlan ilham eden his
miyatr derinden takdir eylemekteyim. 
Kat'ı bir karar almadan pek çok dU. 
§ilndilm. Şimdi kararımı almt§ bulu· 
nuyorum . 

Her yeni bir talik, prens de\ Galles 
ve kral eıfatlariyle hizmetlerinde bu 
Junmıya çalıştığım, refahı kalbimin 
daimi düşüncesini teşkil eden millet· 
ler için muhakkak surette zararlı bir 
mahiyet alacaktı . 

Ta.kip etmeyi kendime bir vazife 
tellkki ettiğim yolun, tahtm ve im. 
paratorluğun ietilkran ve milletleri -
min aaadeti için en iyi yolu tetkil ey· 
Jediği sarsılmaz ümidi ile sizler~ veda 
ederim. 

Tahta cuhlııundan evvel ve 10nra 
daima hakkımda gösterilen derin mu 
habbetin !kıymetini derin surette his· 
•etmekteyim ve ayni '.ierin mu
habbetin ayni zamanda ha • 
lefim hakkmda. da gösterileceğinden 

§Üphe eylememekteyim. 

Boşanmanın tehlikelerinden bah -
settim. Çünkü o zaman herkes bu 
mesele ile meşgul olmaya başhyacak. 
tı. Boşanma karan almdıktan son. 
ra kralla 16 teşrinisanıde bu mesele 
hakkında bir kere daha konuştum ve 
bu beyanla bir izdivacın memleket ta
rafından tasvip edilmiyeceğini bildir. 
dim. 

Kral, o zaman bana 'Madam Simp
sonla evleneceğim, ve memleketi ter· 
kedeceğirn,, dedi. Kral, 25 tcşrinisa. 
nide beni huzuruna çağırdı. au arada 
bir uzlaşma aranmıştı. Morganatik 
bir izdivaç yapılması arzu ediliyordu. 
Kralat parlamentonun hiçbir zaman 
böyle bir kanunu tasvip eylemiyece · 
ğini söylemek mecburiyetinde bulun· 
dum. 

Kabine, 2 kanunuevvelde kralın bu 
teklifi üzerine müzakerede bulunduk. 
tan ve dominyonlarla temasa geldik· 
ten sonra, Krala Morganatik bir izdi
vacın kabil olamadığını tekrar eyle. 
mek mecburiyetinde kaldım. Kral, 
bu reddi sürpriz ile ka.r§ılamadığmı 

cevaben bana bildirdi. Ve artık bir 
daha bu i,ten bahsetmedi. Kendisi, 
cidden kusursuz bir centilmendi. Ma 
jestenin o zaman en esaslı endişesi, 
tahttan feragatinin mümkün olduğu 
kadar az kan~ıklığa badi olması ve 
kardeşin•n tahta çıkmasının kolay
laştınlması idi . z 

Majeste, bu sabah bana bir not 
gönderdiler. Bu notta şunlar yazıl idi. 
"Dilk dö York daima iyi kardeş ol
muştur. Eminim ki kral olarak impa. 
ratorluğun müzaheretine 18.yiktir ve 
bu müzahereti alacaktır.,, 

Bu son günlerde hepimiz Kraldan 
bir karar almaya çalıştık. Bunda mu 
vaffak olamadık. Kararını bizzat Kral 
kendisi almıştır. Bundan cierin suret 
te mütee88iriz. Fakat aramızda bunun 
üzerine hüküm yürütecek hiçbir kirn 
~ mevcut değildir. Majeste, 9 Eylül 
de kabinenin ıon bir istit hamına, ka 
rarında sabit olduğu ve ilave edecek 
hiçbir oeY bulunmadığı cevabını ver 
mi§tir. 

Baldvin sözlerini şöyle biti tmiştir: 

Arzum imzaladığım devlet vesika -
•mm derhal mer'iyete girmesinin ge
ciktirilmemesi ve meşru halefim kar. 
deşim Dük dö York hazretlerinin tah 
ta culiısu için bütün tedbirlerin der • 
hal almmasıc:hr. 

YENi KRALA 
SADAKAT YEMlNt 

Hepimiz, sıkı saflar halinde, şimdi 
yeni kralın tahtı arkasında toplana 
lım. 

Londra, 10 (A.A.) - Kralın taht
tan feragatı, Avam kamarası ile ayni 
zamanda, Lordlar kamarasına da bil
dirilmiştir • 

Başbakan teessür ve heyecanından 
!!On sözlerini zorla söylebilmiş ve be 
yanatım bitirdikten sonra bir külçe 
halinde yerine otunnuftur. . . 

pro1esı Feragat kanunu 

Madam 
Kimdir? 

Madam Sımpson bun.dan 

Kırk sene evvel do~muştu 

Ailesi fakir değildi fakat 

Mureffelı da saqılmazdı 

Newa Chronicle'den: 

S o~ ı;iinlerd~ en çok ~e~~uu habsolan kanın, Kral 
Edvardla evlenecegı soylenen l\1adam Simpson 

int.c, siyah zeki g·özlü. şık, sporcu, bilhassa golf ve 
brıç .neraklısı, güzel değil, fakat cazjp, ~.:ırk yaşlarında 
bir kadındır. Son günlerde Mister 'Baldvinin, saray ile 
Başvekalet arasında mütemadiyen gidip gelmesine, 
Sa:aydan Parla-nentoya, Parlamentodan kabine top
lantrlarına ko·~masına sebep olan odur. 

Madam Simpson 40 seue evv~l A
merikanın Maryaland tauflarında 
ooğdu. Ailesi orta halli blr aile
dir. Ozadı Bessi Wallis'tir. Babaaı
le anasının şeceresi ta Normanlar,1. 
kadar götürülmektedir. Bessi Wal
lis tam üç yaşına girdiği '>:ıtınan ba
bası öldü. Ve kızı yalnız annesi ye
tifirdL Ana kız, Baltimorede ya
şıyorlardı. Anasının varidıt1 azdı 

ve kızının tahsil masrafına kifayet 
etmiyordu. Bu yüzden ann:?si, evine 
pansiyöner almıya mecbur oldu. 

Ai:~nin voıiyeti 

B essi'nin ilk günleri bu şekil· 
de geçti. Bu aile gerçi fa

kir değildi; evin içinde hizmetçiler 
de vardı. Fakat bolluk ve ~fah i
çinde de değildi. 

Bessi Wallis 12 yaşına varmıştı. 
Bu sırada annesi ikinci defa cvlen
<li ve kızını amcası Solomon Waifil
de verdi. Mister Solomon yeğeni
ni, Baltimorun en iyi mekteplerin
de~ birine vermiş ve genç k:z . bu 
sayede Baltimor soeyetesinin evlat. 
lariyle birlikte yetişmek imka.n~nı 
elde etmişti. BeMi. mektepte ders· 
!erine çalışmamakla beraber son 
derece zeki idi ve zekası kendisini 
tanıyanların hepsi ta.raf ınd.ın tak
dir olunurdu. 1914 senesı başla
rında Beasi Baltimonın genç kızla. 
r. arasında sevimliliği ve cazihesi
le şöhret kazanmıştı. 

1916 da, ilk kocası olan F....arl 
Winfield Spencer ile karşı· 

laştı. Bu adam, genç, yakışıklı bir 
tayyareciydi. Mis Wall\a ile Spen
cer 1916 senesinin 18 aonteşrin 
günü evlendiler. O zaman bu izdi
vaçtan bahsedenler, Mis BeAi'nin 
bir "kraliçe" gibi göründüğünü söy 
!Uyorlardı. bdh·ac; H12~ te talik 

/il iıchvor; 

ile nihayet buldu. \'e Mis Bessi 
Wallis 1926 da Ingiltereye gitti. 
Kocası Mister Spencer, d!~or ki: 

"Kendisi, tanıdığım kadınların en 
zarifiydi. Fakat aramız açııdı." 

Bessi bu izdivacından hiç çocuk 
doğurmamıştı. Beaai 1928 de ikin
ci defa evlendi. Kocası Kanadalı 

idi, a.dı Aldrid Simpson'da. 

Karı koca bir aralık son derece 
mesut yaııamı§lar ve Madam Simp
aon Londranın sosyetesinde {.ok iyi 
bir nam kazanmıştı. 

Kral Edvardın Madam Simpson 
ıle milli.katı bu sıralara teaudü! C· 

der. 
Daha sonraki senelerin nasıl geç.. 

fiği pek belli değildir. Fakat 19.:15 
de Ingiltere veliahtı Viyana ve Bu
dapeşteye gitmiş, o zaman iki•inin 
isminden bahsolunmuş, daha sonra Beyannameyi lordlar ka.nıaraıında 

Lord Halifax okumuı ve ıunlan 111 
ve eylemi§tir. 

Kralın beyannamesi, Kanadaya, 
.Avusturalyaya, yeni Zela.ndaya ve 
Cenubi Afrika Birliğine gönderilmif 
ve dominyonlar tahttan f eragatın ka 
n unilt!ştirilmesine m uvaf ak atlarını 
bildirmi~lerdir. Bl.fbakan B. Baldvin, 
İrlanda B1.fbakanı B. de Valeradan 
bir mektub almıştır.De Valera, yeni 
vaziyeti nazan dikkate alacak olan 
parlamentonun toplantıya çağtnldı • 
ğını bildirmektedir. 

Avam Kamaruının yeniden top • ============================ 
lanmuı üzerine, parlamento azası • göre kral Edvard, iki meclis tarafın cağını daha kararlaştırmamıttır. Ma 
dan birkaç kişi kısa beyanatta bulun dan kabul edilecek olan tahttan fe· mafih altıncı Georges ismini atar.ağı 
muş ve bunu müteakip Başbakan ragat kanununu imzaladıktan ve bu sanılmaktadır. Tetevvüç merasimi. 

suretle feragat filini tamamladıktan muhtemel olarak, evvelce Sekizinci 
Baldvin, tahttan feragat hakkındaki sonra muhtemel •urette yarın ak - 'C'~ rd . . t b't d"I -n d 12 .. CA&Va ıçın es ı e ı en 6 ... n e 
kanun projesini tevdi eylemiştir. şam lngiltereyi terkedecektir. Bu im nisanda yapılacaktır. 

Bu kanun projesi mucibince, taht· za, Sekizinci Edvardın kral ııfatiyle Umumiyetle halk, teeMÜr içinde • 
tan feragat keyfiyeti, kanunun kral son işi olacaktır. Kral, kanunu ya • dir ve kanunu eıasi buhranı hakkın· 
tarafından tasdikini müteakip der • nn akşam imzalıyacaktır. da fikirleri ne olursa olsun herkes, 
hal meriyete geçecek ve o dakika • Kralın nereye gideceği hakkında ruhi mücadelesinde, krala karşı de· 

tam bir ketumiyet muhafaza edil • rin bir sempati duymakta.dır. 
mektedir. Sanıldığına göre, Sekizin- Londrada, parlamento binası ö • 
ci Edvard, hiçbir Unvan almıyacak nünde toplanmış bulunan 20 bin ki· 
ve Edvard Vindsor ismini taşıyacak· ti. "Kral tahttan feragat etti, Dük dö 
tır. York kral oluyor,, sözleri ağızdan 

Lord Halifax, lordlar kamarasının 
yeni Krala cumartesi günü saat 15, 
45,de sadakat yemini ede~ğini de 
bıldirmiştir. 

dan 'itjbaren sekizinci Edvardın kral 
lığı nihayete erecektir. Bu kanun pro 
jesi mucibince kral hanedanı azasının 
izdivacı hakkındaki 1772 kanunu Se 
kizinci Edvarda ve evlid ve ahfadına 
kartı tatbik olunmıyacaktır. 1772 ka 
nunu mucibince, Kral hanedanı aza 
sından herhangi birinin evlenmesi i· 
çin muhakkak surette evlenme tari
hinde tahtta bulunan hükiımdarın 

izni lazım gelmektedir. 

Sekizinci Edvardın yeni adı: ağıza yayılmıya ba.tlayınca derin bir 
yese dü,mü,tür. Londra, 10 (A.A.) - Kralm taht, 

tan feragat beyannamuinl okuduk
tan sonra, Başbakan Baldvin, Avam 
kamarasında uzun bir beyanatta bu 
lunarak Kral ile ·olan müzakerelerinin 
tarihçesini yapmış ve nutkunuı1 sonun 
da, Tahttaki değişiklikle alakadar 
kanunların tevdii zımnında vakıt bı 
rnkmak üzere içtimaın talikini iste 
miştir. 

Muhalefet lideri, buna hiçbir itiraz 
da bulunmadığından, Avam kamaraaı 
iytimama nihayet verilmlttir. 

Avam Kamarasının tahttan fera. 
gat hakkındaki kanun projesini birin 
el kıraatinde kabul ettikten 10nra 
ya!"ln toplanmak Uzere dağılmıştır. 

Kral Ed,·ard feragat kanu • 
nunu imzaladıktan ıonra 
Londra, 10 (A.A.) -Sanıldığına 

Mister Edvard Vindaor 
Londra, 10 'A.A.) - Tahttan fe -

ragat etmekle, kral Edvard, ayni za
manda bütün kraliyet iinvanlannı da 
ter.kedecek ve ıade bir surette Mis -
ter Edvard Vindaor ismini taşıyacak 
trr. Maamafih Sekizinci Edvardın 
memlekete ve imparatorluğa olan bü 
yUk hizmetlerine mükafat olarak ye· 
ni kralın, mumaileybe yüksek bir 
Unvan, muhtemel olarak Dük Unvanı 
nı tevcih eylemesi de muhtemeldir. 

Dük dö York. ne isimle tahta çıka . 

Birka~ dakika, halka derin bir sU· 
k~n hlkim olmuf ve herkee yavaş 
aeele konutmıya baflamı,tır. 

Kralın tahttan feragati halka rad
yo ile ve gazetelerin hususi nüıha • 
lan ile bildirilmittir. Her yerde u . 
zun uzadıya ancak bu mesele konu • 
şulmaktadır. Mahallelerde, dükkanlar 
önUnde, kadınlar, gazete satın almak 
için uzun sıralar tetkil etmişlerdi. 

Buckingham sarayı önünde de 
halk. toplanmış bir haldP idi. 

Simoson 
-~--...-"' 

Madam s~,..pso,,· un bir portresi 
Madam Simpeon kralın miaafirleri _,_._ ·d· m-ı.c ı ı .. 
ara.ııında görülür olm1.11tu. Bu sıra- Birkaç hafta. önce Mada.m 
da Amerika gazeteleri on•ın başın- ıonun ismi, saray bültenle 

da büyük bir elmas bulund~ğu hal- kocuının iami olmaksızın çı~ 
de kral ile birlikte çardaş olnadtğı· du. 

Kral, geçen yaz Nahlin yaJ m yazıyorlardı. 

Bu senenin mayıs 27 sinde Ma
dam Simpson adı saray bültenle
rinde, kralın misafirleri arasında 

göze çarpıyordu. Ve Madam SimP
son, Mister Baldvin, Madam Bald· 

vin, Lord ve· Leydi Mountbatten 
ile birlikte kralm yemekledT\de be
raber bulunuyorlardı. 

Kral ile Madam Simpson 

Bu vaziyet efki.n um'Jnıiyeyi 
meşgul etmekte ve herkes 

kral ile madamın ileride münase
betlerinin ne olacağını merak et.. 

Akdenizde seyahat ederken M / 
Simpeon da kendisine refa..ca' 
mişti. Gerçi LOndra gazeleletl 
bunu yazmamıştı- fakat, A 
matbuatı bum.ı açıktan açığa ) 
maktaydılar. 

Madam Simpson geçen bl 
teşrinde kocasına karşı tatil< 
vası açmış ve talak davasının t 
rülmesine başlanmıştır. ~ 

Halihazırda herkesin bildiği . 
hakikat, lngiltere Kralı Sckiıİ' 
Edvardın Madam Simpson'la e 
nebilm~k için tahttan feragat e 
ğidir. 

Adanadaki Seller altınd' 
kalan yerler ..... 
(Ba,ı 1 incide) 

kileri h~niiz su altındadır. 
Beş güncie-n beri bu mevki
lerde bulunan ·betbaht yurt
taşların hayatından hiçl>ir 
malumat aJınanıamıştır. 

Henüz yeni irtibat tesise
dilebilen cazı cenup knyle
rine gidebilmek imkansız 
bir haldedir. Geniş ve imti
datlı kil bataklığı, bütün yar 
dım ve imdat faaliyetlerine 
engel olmaktadır. 

Kızılay, yoksul düşe~ feli.keue
delerin yardımına. f aaılaaız devanı et
mektedir. Dün de bir miktar çadır, 
battaniye ve sair lüzumlu efya ge • 
tirtilmiştir. Cümhuriyet Halk Parti· 
si Osmaniye kaza kurulu tarafından 
temin olunan odun ve kömürün sev 
kiyatına başlanmı,tır. Tevzia.t bir iki 
gün içinde yapılacaktır. Kızılay im -
dat çadırlarının kurulması için de 
azami bir rayreUe çalışılmaktadır. 

Burün reamı membalardan ıızın 
haberlere göre, teabit edilebilen ölü 
adedi 39 dur. Yalnız şehir hudutları 
içinde ael tahribatı yüzünden 1835 ev 
yıkılmıttır. 

ÇaJ"fıda ekonomi hareketleri yavaş 
yavaş normal bir safhaya girmekt"· 
dir. Umumi zararın 3 milyon lirayı 
bulduğu tahmin ediliyor. Maamafih. 
bu rakamlar yeniden her irtibııt ya
pılan köylerden alınan "'"· r:ııa tıa 

değişmektedir. Bu itibarla, bugünkü 
rakamlar, bu büyük felaketin ac.hğı 
nı ifade edemiyecek kadar noksandır 

Asıl netice, şark ve garp ıstı 
!erindeki köylerle irtibat tesif 
mesinden sonra çıkabilecektir· 

Yeniden bir yağmur ve dol-' 
bir feyezan beklenmiyorsa da 
muhtemel yağışlı bir manzarl ' 
mektedir. Adana ufuklarında J 
len koyu bulutlar, umumi nıet' 
endişe uyandırmaktadır. 

Feyennın en taşkın anlarıtıd" 
detli su saldırışına maruz kalır 
lan Akkapıda ve Ada aokağııt : 
şer yüz, köprü sokağı ve ha~ 
çede 250 şer, Midikte 200 ve 

1 
kuyusunda 28 ev tamamen >"~
harap olmuştur. Şehrin bu rnJ11 J>' 

larında muavenete muhtaç o~ 
255 olduğu anlaşılmıştır. S > 
teberrüatın yekunu 3500 liradlt· 
na kadınları, felaketi en çok oıı 
denlerin yardımına koşmuf. d ı 
maksatla bir elbise ve çanıafl10 
lan tısı yaparak birçok eşy~ ı ;/ 
mışlardır. Bu eşya tasnü edilıı1 
dir. 

Ismet lnönü enstitüsü atölr 
ne getirilmiştir. Muhtelif JXl 
ve evlerden ema.neten 20 dik~ 
nesi buldurulmuştur. Şehirde rtU 
ı:ilerle Adanalı kadınlar her tU~ 
dım ve imdat faaliyetlerine b . 
tirak etmektedirler. Cami ve A 
!erde iaşe ve ibate edilen verit' 
1950 yi bulan f ellketzedele 
vaziyetleri iyidir. ~~ 

Kerpiç evler fasıla ile yık~,ıı 
dır. Bu itibarla belediye su et' 
men obıun zarar görımUş evl ttf 
lan yıktırmıya karar verrrıd~~ 

Nia' TANG 
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SÜMER BANK 

Yerli Mallar Pazarları 

IN•ÇE.TiN•VOLLARA•DAVANIR 

İstanbul Ticaret ve Sanayi 
Odasından; • 
•. İstanbul kuru ve yaş yemişçiler ve sebzeciler cemiyeti 
ıçın eski idare heyeti tarafından teklif olunan nizamna
me hakkında bir karar vermek ve i~tif a eden idare heyeti 
lzalarının yerlerine yenilerini seçmek üzere 22/12/936 
Salı &·ünit saat on dörtte Kerestecilerde hal binası arka
•ında İstanbul bahçıvanlar esnafı cemiyetinin merkezin
deki salonda toplanacak olan heyeti u1,1unıiyeye kuru ve 
)aı yemişçiler ve sebzeciler cemiyetine kayıtlı olanların 
CÜzdanlarını da ycJnlarına alarak iştirakleri"bildirilir. 

0 '3546" 

Zayi - Galata lthalat Gümrüğün
den almış olduğum 9148 numara ve 
5 • 8 • 936 tarihli beyannamenin 2 in
ci nüshasını zayi ettim. Yenisini çı

kartaca~mdan eskisinin hükmü yok. 
tur. Salti Franko 

T A N 

Bayonlorm canclon ark.ocloıı: Ayboılortndrı kullandık!a.·ı 

"FEMiL,, Tuvalet Bezleridi 
Hel"' eczanede bulunur. Türkiye ve umum Balkan 

hükumetleri İçin vekili İş Ecza Deposudur. 

~--------------------------' 
1 lıtanbul Belediyesi İlanları 1 

T akai Sahiplerine. · 
Taksi OfomobillPrinin bazan talimatnameye <l',:bı bir renkte boyalı 

olduğJ görülnıekiedir. Bunun önüne geçmek :çir tal;matnamedcki bo
yanın hakiki r~ngı ı~tanbulda araba boyası ile uğraşarı mücs~oselere 
verilmi§+ir. Arabalarını boyatmadan evvel bir defa da Emniyet 6 ıncı 
Şube Müdürli,;ğündrJki nümunt:ınin tetkık edilere~ ona göre boyatılması 
aksi takdirde tali.,,atl"ameye tamamile uygun olmayacak ~ekilde yeni 
boyanan ardbalara ~ı'Jl:şma izni veı ılmiyeceğı ilan olurur. "3569" 

• • * 
H .• susi idareden aylı~ dlan emekli ve öksüzlerı!l Evl~I 936 üç aylıkları 

9 K~nunuev' el cn6 Çu~amba gününden itibarer Zirdat Bıtıkas•ndan 
verdirilecektir. Aylık sahiplerinin Bankaya müraC'.a~+ları ilan olunur. 

··e.. 113504 .. 
• * • 

1 nuıııaradcın 250 numaraya kadar 11 Kanunur.vvel 1936 Cuma 
251 11 400 11 11 

12 Kinu,,uevvel 1936 c~martosi 
401 ,, 11 11 

14 Kanunuevvel 1936 Pazartesi 
Beloıdi'leden aylık a!an emekli ve öksüzlerin K4,,unuevvel 193b Üç 

aylık maaşl.ırı y:ı"a!ıda yazılı günlerde aylık cti:-:lanlarındaki tediye sı· 
ra sayılarına göre Ziraat Bankasından verilecektir. Aylık sahiplerinin 
müracaatları ilCjn olunur. "B." 113532" 

ilan 

• 

ll 

Türkiye için yegane mümessili: BOURLA BiRADERLER ve Şıı. 
IST ANBUL, ANKARA, IZMIR 

lıtanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
28 12/93G Pa?artesi günü saat 15 de İstanbulda Na

fıa Nlildürlüğünde 8070 lira keşif bedelli Nişantaşı Kız 
Orta Okulu bir kısım inşaatı açık ek:,iltnıeye konulmuş
tur. 

Mukavele, eksiJtme, Bayındırlık işleri genel. 1-!ususi ve 
fenni şartran1eleri~ proje, keşif hülasasııe buna müteferri 
diğer evrak daıresinde görülecektir. 

Muvakkat temir.at 605 lira 28 kurv~tur. İsteklilerin 
teklıf mekruplarını ve en az 5000 liralık bu ise benz~r iş 
yaptı~ına dair gci8tereceği vesika üzerine Nafıa l\1 üdür
lüğünden almış ol"5uğu müteahhitlik ve Ticaret O.dası ve
sikalarile 28/ 12, 936 Pazartesi günü saat 15 de Nafıa 
Müdurlügüne gelmeleri. .. 3562" 

-- OSMANLI BANKASI 
ILAN ı 

- .ı'/ ··' ~ O.manh tiankuınrn Galata, Yeni .. 
cami ve Beyoğlu devairi, şeker bay• 
ramı mUnasebetile 115, 16 ve 17 llk
klnun 1936 tarihlerinde kapalı bulu· 
nacaktır. 



=-=a..--~.-.. ---· ~ -- • ~ - - -- -... --.-.. --. -- --..•• cm====- ~====-=-- __ --------- ------ ---~ ----- -- -----=-===== ~ ==:.='::.:::=:=. - ... :::: ~ ==:====.. ===-== 
;;;;:r'- - _. ....._._~ -- - ------~ ----~ - ~ ~ ~.. =-~ = ~~~--~ =-~ ~ =====~== 
~ 4-~ ! = • CA ~ !~ .... - • • • -·• ı a ~ : - : ~= ~ :' ~ :- fi' 1 :i 
v===~== : ~= ~=~~=~~::~ 

; i_~ : ~ = ~ • - -- - - ::. ~ :__; 
9 __.; ~ ; =--"' = = ..- J ~ .=w • -

• • • • ·~ • • : r • 

, 
IMAP. 

v 
fST6N•V&. 

• 

KISA· OffTA ·UZU" dalgah neşriyah ;ki ... h='~ d:tha pahah radyolar kadar temiz ve berrak oran yeni R. C. A. radyosunun 
5 T. 4 modeli geldi. Yalnız 160 n. ayca 5o~ı.au ou radyoyu ayda 12 lira vermek suretile derhal evinize göndertinız 

O. T. T. A. Ş. BOURLA BiRA[ ERLER ve Şsı. 
Beyo§lu, ist ikili caddesi 

Yerli Matı ve 7 asarruf Haftasında 
Yalnız pe$in satıslarda 

SUMER BANK 
Yerli Mallar Pazarlarında 

iSTA"BUL ANKARA iZMiR 

Daima Pastil For 
Havalara Aldanmayın! 

---ıııı-~---

Hafif bi.. nezle; ağız veya burundan alman 
mik oplar büyük hastalıklara yol acabilir. 

öksürenlere= Katran Hakkı Ekrem (@T.URİN 
, MADENi KUTULAROA KAŞE 

F 
Sütün bu fena ihti
mallerden k o r u n
m ak i~in en iyi ill~tlr 

\ 

Grip, "evralji, Romatizma, baş ve diş ağrılarına birebirdir 

Bayram Münasebetile 
Hazırladığımız erkek ve 

çocuklara mahsus 
fLBlSELER, PALTOLAR, GÖMLEKLER, 
KRAVATLAR, PİJAMALAR, ÇORAPLAR, 
ŞAPKALAR, EL ÇANTALARI, FANELALAR 
TR1KOT AJ EŞYASI ve ıairenin en zengin ve 
müntehap çetitlerini pek elveritli fiyatlarla 
muhterem mütterilerimize takdim etmekteyiz. 

Beyoğlu, lıtikli.I caddesi 

' ,. Satıhk Otel. 

M Beyoğlunda Tcpebaşı civarın
da 18 odalık bir otel eşyasile be
raber devren satılıktır. izahat 

A 
y 
E 
~ 

almak ve konuşmak için Tepeba 
şında Asri sinema karşısında 

Lüxcmburg otelinde Halas'a mü-

' racaat olunabilir. -

Usküdar Icra Memurluğım:lan: Bir 
borçtan dolayı mahcuz ve satılması 
mukarrer 200 lira kıymeti muhamme 
neli bir direkli ve bir çapası ve ipi o
lln kotranın 18-12-936 T. de Cuma gU 

nU saat 15 de Modada Yoğurtçu dere 
ağazı şifa kayıkhanesinde açık artır 

ma ile satılacağından talip olanların 

mezkür gün ve saatte mahallinde ha
zır bulunacak icra satıf memuruna 

---------------------- 935-2083 Dosya No. ıu ile mUracaat-lan ilan olunur. 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprübaşı 
Tel 42362 - Sirkecı Mühürdar 

.. _ ıade Han. Tel 22740 -

Yalnız bu haf taya mah · 
sus olmak üzere 10 Birinci
ki.nun Pertembe günü kalk 
maıı lazımgelen Mersin yo
lu postasına bir gün rötarla 
11 Birincikanun CUMA 
günü ıaat onda "SADIK . 
ZADE,, vapuru kalkacak -
tır. (3545) 

Satıt rerl ralnı• ı 

PASTil FOR 

Köylü, Şehirli, ltçi, ZaL:~ 
_Herkes memnuniyetle 

POKER 
~:; b;:k1PöKaEA 
PLAY markasıf1' 

tercih ediniz 


