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lsmet . lnönü Sancak Meselesini izah etti 

Sinirler Okadar Gergindir ki Ansızın Vukubulaca 
Hidiseler A.rzu edilmiyen Neticeler Doğurabilir 

uriyenin SancaQa 1 in~~t~re Alııncı Jorj Dün 
Hükmetmek istemesi ~::~:~ Kral ilin Edildi 
Haksız, Zalimanedir • Edvard dün merasını 

1. lnönünün 
nutkundan: 

Bu Mıntakada Bir Emniyet 
Zaruridir 

yapılırken F ransaya gitf 
Zirai \·a.zfyet:miz ortadan da

ha iyidir ,de.nllebllir. bütün 
mn.h uUerinıiz il1 fiyata sa. 
tıhlı. 

Vaziyeti Al ı nması 
Londra, 12 (1 AN) - Sabık Kral Prens Edvard dün 

gece sıkı Lir ketumiyet içinde Porteamut'A gitnıi~, oradan 
Hury muh:-ibi ile hareket etmiştir. Hury n1uhribin~ Wolf. 

J\nkara, 12 (A.A.) -Arttırma ve Yerli Malı Jiafta ı- hound .nuhribi ref1tkat ediyordu. Sabık Kral halihazırda 

• nm yeclinci yıldönümünü Baıvekil İsmet lnö_1ü bugün · Franıadadır. KenJisinin Bal ekspresi ile hareket edeceği 
Ankara Halkcvindeı söylediği şu nutukla clÇmı~tır: anlaşdıyor . Endüstri programnnızda bu 

• 

enenin •ıls ine düşen i,. 
lerf mu\'alfakıyetle tahak
kuk ettiı dik. 

Yeni fabrikalar açtık. Demir 

Arttırma ve Yerli Malı Haftasını açtyorum. Bu anda Ekspres Avusturyada 
bütün memleket bu haftanın açılmasını meserretle kar- İnsbruk'a gidecek ise de sa-
§ılıyor Mektep çocukları ve aileler bu harta jçinde mem- bık Kralm nerede ineceği 
lekete söyliyeceklcri sözleri ve aileleri içinde alacakları malum değBdır. 
tedbirlerı :"evb.le düşünüyorlar. Bu teşkilat.. bize şu kadar · YENİ KRAL TA}lTA 
yıl evvel kuranlar ıağolaunlar. Bize iyi bir hediye vermis b l'U RDt; 

Şark 
Demiryolları 
Satın alındı 

• 

ve çelik fabrlkalanmızm 

Dd buçuk yıl sonra, ~iki 
de daha e\"\'el i.ı lemeslni 
bekliyonız • 

ve memlekette İ)İ bir adet yaratmıtlardır. ~ Bu sabah iclas clisi Sen Jems 

Cümhurıvetin merkezin -r --------------------.sarayında toplanarak yeni kral aı • Ankara, 12 (TAN) - Hükiııne 
de salahiyet ve mes'uliyet SANCAK LA tıııcı Jorjun krallığını ilan merasimi- Şark Demiryollan l§letme Şirketi 

Ziraat lçln aslı tedbirler al- sahibi arkadaşlar. sonra ni hazırladı. Iclas meclisi, meclisi smda işletme imtiyazının satın al 
~ U <'HJÜ;, önümüzde 
geni mik;nıbta - ~: 

memleketin iktısad: haya _ bas Azasından, belediye reisinden, ması hakkında başlamış olan mUzake 
tınaa'. azır!•Cn ve sözleri o- Lôrdlardan ve safredcn mUteşekkit- relore, Şirketin M. Dövi'nin reislıff a 

di. Bunların hazırladıkları program tında bulunan murahhas heyeti il 
!anlar bize takip olunacak •• mucibince yeni kral saat ıı de Sen murahhaslarımız arasında bir haf 

-----·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_•_•_•_, iktısadi siyaset: ve alınması K ti H k t Jemus sarayına geldi. Ve saraya gi. danberi devam edilmekte idi. 

mn başhyacaAız • 

B lüzumlu tedbirJeri anlata· ur er are e rerken askeri bir muhafız kıta resmi Bugün, en son olarak, işletme im i r Hafta" k caklardır. selamı üa etti. Kral Bahriye Amiral yazının toptan altı milyon Türk li 
Her akşam bu konferansları sabır - H ı 

1 
' elbisesi giymiş bulunuyordu. Iclas he sı mukabilinde devir ve ferağı iki 

Tarl•h sızlıkla bekliyeceğiz, zevkle dinliyece.. azır ıyor armış. - [Arkası 8 incide] rafça kabul edilmiştir. 
ğiz. Kısa ve umumi bir hulasa yap. 

mak ~in ben de her sahada iktısadi r:- 1 
A nta~~a·' ~:~a~~M::ı_ :::yetimizi gözd<>:l geçirmek iste. M d "" d k. b .. .. 1 Adana sey ıao mınf akasında 

it letler Ce~iyetin.in ZİRA! V AZİYET!JVIİ~ USa agın a t 
l;' arşısın~ çıkmak uze:e?ır. Bu sene geçirdiğimiz zirai vazı~e: ı u un ı · 
l akat bır taraftan da bızım- te umumi surette ortadan daha ıyı E ı 
e :Fransa arasında konuş- denilebilir. Mevsimin ilk zamanları~ rmenı• erı• teslı•h ettı•ler , 

l°tlalar devam ediyor Bun- da ümitlerimiz daha ,.rktu. Zannedı. 
la.rd .. · . yorduk ::i birçok mahsullerde bolluk 
t . an acaba musbet bır ne- e ık· 1 · b 'e bir iki misli lce k b·ı k ., vve ı sene ere nıs 

9ı ÇI a 1 ece - mt. . fazla olacaktır. Bazı hava akisleri, 
ltat !111asım ~ok temenni ed~~z. Fa- bazı mahsuller için bize umduğumuz 
lııı:ıı az:iyet nikbin olmıya müsait de- neticeleri verdirmemiştir. Zaten zi. 
lıı~~-l'. Fransa bize ka~r tatlı dil kuJ. t b .. led' Evvelce tahmin olunan 
.. ~or .. l d. "Ara zd raa oy ır. 
~~I • • oy e ıyor: mı akJ hesaplar her noktada ayni aynına 

,. tık bozulmamı h r. Salan Antak. k Fakat tekrar .. diyorum ki u. 
.. Ilı e1 • d iz • d" çı maz. 

tıJıu ·ı m c b c hır u,.man taraf mumi olarak bu seneki ziraat vazi. 
'it~~ e bakrna)m. Ortada ancak mu- yetimizin iyi olduğun:ı söyliyebilmek 
l.t eleri ba.5ka bru ka ureUerde tef- le bahtiyarım. Büyük mahsullerimiz 

Lazikive, ı2 (Hususi) - Sancakta umumiyetle deh
şet hala huhmünü sürmektedir. Münevver T ürkler ya bir 
köşeye P,İzlenmişler, yahut, tevkif edilmi~lerdir . 

~MUSA DACINDA ERMENİLERİ TESLİI-I 
ETTİLER 

La/,ikiye. 1 l (Hususi) - Sancaktaki Taşnak Ermeni
lerin silahlandırılması işi, günden güne tahakkuk ettiril
mektedir. Yeni Sancak meb'uslanndan :rviuses Der Ka
losyan'ın ·mrı altında Musa Dağındakı Ermeniler teslih 
edilmıc;lercli:-. 

t'r~emizden doğmu. bir görüş iyi fiyatla satıldı. Bunlann başında 
'41 . \'ardır. Bunu da llilletler Ce • üzüm, fındık, incir ' _ bilhassa tütün 

leti halleder.,, zikrolunabilir. Ekin orta Anadoluda FRANSIZLAR 5 O YAY - - ------- ---
/~'e söz ve şarkta iyi idi. Garbi Anadoluda ba- y ARE GETİHTTlLER Go·. z go·. re 

tı- a.kat Fransanm kullandığı zı mmtakalarda fe~a havalardan do. Adana, 12 (l·Iususi) -
r b r b . . tabn" d i layı çok zarara ugradık. Fakat gar A k d k 1 T .. k 

~()r. rt:• uküısan l ızı ·~ ın .. elem. bi Anadolunun diğer mahsulleriyle nta ya a apa t olan ur • • ı 
• )r'Un yapı an 1 er, SOY enen be • · dU

00

kka"'nlarI SOyUln1agw3 baş gore ya an 
11 ~ler;. b. d.. . t k . t kt raber vazıyetı de çokluk olarak or. -
\(lr ır uz.ıye e zıp eme e - tad d h · · 1 b·1· lamıştır. Vataniler, Millet-1_ • nır· ·k· gUn l H A. an a a ıyı sayr a ı ır. 
-~·- ı ı evve avas Jansı · 1 C · 
~ ""'kYada Türklere kar§I zulüm ENDÜSTRİ PLANIIV!IZ er emıyetine bir heyet 

l>llrn .. ~ ~ göndermek için giriştikleri ~ . ~ıgını, örfi idare bulunmadı- Endüstri programında bu senenin 
lt .. : 1ddia k ııa .... T ... T B ·dd. Bu i§e önayak olanlardan .~ ya a Şuugw. u 1 ıa [Akası 6 ıncıda] 
t~ Inda (TAN), gazetecilik vazi - bir grup, maksatların: tel-
' tarn bir surette yapmak imka- G l grafla Cenevrc~ye bildirmiş-
~ buıdu: Örfi idare beyannamesi . enera !erdir. 

, ~ ~tnı ele geçirdik ve perşembe Martelin üç gUndenbcri hasta ol -
~i~~ ~Ushamıza bastık. Fransanm Şang Kayşek duğu haber verilmektedir Alman 

H AV AS HALA TEKZİP 
ETMEKTE BERDEV Al\1 ! 

Paris, 12 (A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: 

Her tarafla- irtibat 
temin edildi 

Yedi Gün Harabeler Altında 
Yaşayan Bir Çocuk Bulundu 

~)<! e Soztinun biribirine ne kadar az malumata göre, Fransızların elli tay-
'fııe~~h, müsbet bir noktada böylece Esir düştü yare getirttiği yolundaki haberler, 
~ ana çıktı • teeyyüt etmektedir. 

lskcnderuna dair bazı yabancı mat 
buat organları tarafından neşredilen 
tahrikimiz haberler karşısında, Ha. 
vas Ajansı, manda otoriterlerinin ic. Odana, 12 (Hususi Bugün aeylap fP.Jaketinin canlara 
raatı sayesinde seçim devresinin San malolan facialarından biri daha meydana çıkmıştır. lşi
cak dahilinde hiçbir mühim hadise tenl.,. .. i büyük bir heyecana aürükliyen hadise şudur: aıt t - - Londra, 12 (TAN) - Tokyonun 

~a · a bu aykmlık yalnız bir nokta- resmi ajansı tarafmd:ı.n verilen mahi 
~hisar etmiyor. Karşımızda bildi- mata göre bir ihtilali bastırmak üze
~ sevdiğimiz Fransa. yoktur. re Şenri ülkesine giden cephe hü -
~'ltr anın da.r ruhlu müstemlekeci klımet şefi General Şan Kay Sek ih
'rts~?'J Vardır. Fransa, Ankarada tililcilerin eline düşmUştür. IhtilaI

'°lltış ' Cenevredc bizimle dost dost ciler, Çinin Sovyet Rusya ile ittifak 
Urken, Sancakta en §iddetli öl- ederek Japonyaya harp ilan etmesi 

[Arkası 8 incide] ni istemektedirler. 

KÜRTLEl~ VE VATA- vuku bulmaksızın geçtiği hakkında Sugediğı mahallesinde o- Feyezanda bütün yoılarm kapan • 
NİLER Beruttaki Havas muhabirinin evvelce turan Maraş Meb •usu Ke· ma51 her tarafın sular altında kalma 

Halep, 12 (Hususi) - Sancakta verdiği haberlerin doğruluğunu te • • sı, Ahmedin şehire dönmesine imkln 
namzetliğini koyan ve çok kuvvetli kit edebilecek vaziyette bulunmak. ~alın G~acısc ~hmet, sey- \Te fırsat vermemiş ve zavallı baba.. 
olduğu halde Vataniler tarafından a. tadır. Şurası tasrihe 18.yiktlr ki örfi laptan bırkaç ı-un evvel ÇO- herşeyden bihaber, ancak bugün dö
lman tertibat yüzünden seçimde a - idare ilan edilmemiş ve siyasi ~ahi- cuklanna •:eda ederek şehir- nobilmiştir . 
kalliyette kalan KUrt beylerinden Re yette hiçbir tcvkifat yapılmamı§tır. den ayrılnnş ve köye git- Ahmet, evinin buluRduğu Sugediği 

[Arkası 6 ıncıda] [Arkası 6 ıncrda] miştir. [ArkRsı 6 mcıda] 



TAN · 

Antakya Mektubu 

Antakya lisesinde Ş_ehr~mi~de A!"takyahlar 
Türkiye düşmanhğı sıyası bır cemıyet kurdu 

Dünkü 

toplantıda 

bulunanlar 

yapan hocalar Cemiyetin -D::= 

Birçok şubeleri G e~en gün: Antakya Lisesi ile ~üfettiş Bazanti hak-
.-· kınd~ okuyucu!a:ı1!1ızdan bır HataylHıın gönôer-

d.ıgı. m~.k~~b~ n_~~retmış ıdık. Bugün rle Antakya Lisesi
nın ı~yuzunu gosteren gayet enteresan bir tetkik mektu
bunu sunuyoruz. 

Lise 19~ 1 yılında Musal
la sahasında . inşası biten bi
naya nakledildi. U harfi şek
linde yapılan mektepte An
takya dışıildan gelen taleLe
lerin yatması için hususi beş 
oda ayrılmış ve gelen talebe
lere verilmisti. O vakitler 
bir de izci teşkilatı vardı. 

İzciler, Tüı1t izcileri gibi giyiyor ve 
hazırlanıyordu. BUtlin ihtiyaçlar te -
min edilmişti. Bir de lisenin musiki 
kolu ve iletleri vardı. Gerek izci ve 
gerek musiki işlerini o vakitler lıse 
sarusörü olan Cevri adında bir Türk 
idare ediyordu. Bu zatın talebeler ü. 
zerinde kuvvetli bir otoriteei vardı. 

• 

Gün geçtikçe liseliler izcilikte ve mu- "--

Antakya Maarif Müfetli~i 

Bazanl: 

sikide ilerliyorlardı. Bu terakki ve 
modernle.şmeyi ileri için muzır gören 
Mösyö Bazanti hiç yoktan sebepler 
çıkararak "derslerine mani oluyor,, 
bahanesiyle izci ve mu.siki kolunu ha- . M:ınmut Ali çoktanbcri Antakya 
in bir vuruşla keeti. Her ne kadar bu lısesınde tarih ve coğrafya muallim . 
mesele ile uğra§ıldı iae bir netice ve- liği. ~apmaktaydı. Ders arasında söy
remedi. Bazanti çok haris ve kindar- tedıgı bazı fıkra ve tarihi vak'alarla 
dı. Türk t11.lebeye milli heye<'aI' veren, 

Eevvel hazırlanmış planm ikin~ çok sevilen bu zat Fransızcası azdır 
ci ve mühim kısmının tatbikine geçti. diye İskenderun ilkm~tep müdür -
Bu: Derslerin Fransızca olarak oku- lüğüne atıldı. 
tulması idi. Lisenin bir tarafında hı- Antakya, Sancağın atan kalbidir. 
ristiyan ve Aleviler ayrı hocalardan Mahmut Ali İskenderuna atılınca ruh 
Arapça diliyle ders görürler, bir ta- ve imanını değiştirmiş olmadı. Bunu 
rafında Türkler ayrı muallimlerden gören Maarif İdaresi ceza olarak ma
Türkçe olarak ders alırlardı. Ve bu aşını epeyce azalttı. Lise \ansörlUğü
~ekilde 'Türk lisesi,, , "Arap lisesi,. nü idare eden iyi bir Türk genci olan 
diye ild lise bir binada çalışryordu. Cevri Fehim de Kmkhan ilk mektep 
Eğer Bazanti dersleri Fransızca o- müdürlliğüne nakledildi. Gaye, faal 

!arak okutacak olsaydı bu ikilik kal· olanları, iş yapabilecekleri Antak • 
kacak ve "Antakya lisesi,, adında yanm münevver muhitinden uzak -

derslere devam edilecekti. Bu şekilde Jaştmnaktı • 
Türklerin lisedeki ekseriyeti mevzuu Hoybon CeMİye;; kôtib; umumisi 
bahsedilecekti. 

Dört sene evvel bu fikrin tatbikine 
başlandı. Ve lise-de Türklerle Arap
lar, Türkçe ve Arapça dil derslerin • 
den başka saatlerde ayni sınıfta O· 

kumıya başladılar. Bazanti, söze ge
lince "ben Galatasaray lisesinin eşi
ni Antalkyada kurmak istiyordum. 
Muvaffak oldum,, demiye başladı. 
Halbuki Galatuaray ile Antakya li. 
..esi arasındaki fikir ve ruh, ders ve 
terbiye ayrılığı mukayese edilemezdi 
ki .... 

Baıarı'inı1 vaıiytııfi 

B aza.nti, Atanka)'aya geldiği 
vakit ayağnıda delik, deşik, 

bir kundura, yamalı, kirli bir panta
lon, sni:mda bir sveter ve bqmda 
80lmUŞ bir bere vardy. 

Tahsili lise derecesinde idi ve Pa.. 
ris sokaklarında sUt satan bir Fran-
111zm oğlu idi. Aldığı dolgun maaş pek 
tabitdir ki bu perişanlığa son verdi. 
Fakat bir dert vardı: Ev! Evi mek • 
tepten uzaktı. Ayni zamanda ev ki
rası veriyordu. Buna da son "{ermek 
için hariçten gelen Türk talebelerin 
yattığı beş odayı gece gllndü:r eline 
geçirmeği dUşUnilyordu. Ve iiç sene 
~nce bu meseleyi halletti. Leyli tale -
belerin elindeki odalara taşındı Ya
pılan umumi şikiyeyte son vermek 
için mektebin ikinci katını teşıtil eden 
lld küçük oda ile bir büyük salonu 
açıkta kalan çocuklara verdi. Fakat 
büyük salon birkaç giin sonra mü -
taıea salonu diye alındı. On beş genç 
lki odaya yerleşmek mecburiyetinde 

kaldılar. 

M elcfep+oki hocalar 

B ugün bu tekilde der1lere de -
vam eden Antal-ya lisesinde 

muallimlik edenleri bir gözden geçi-

relim: 
Gaziantep valisi Antakya.ya gelip 

etomobili ile beraber bütün bir Türk 
kütlesinin elleri üstünde misafir ola. 
cağı Turizm oteline gidip, gözleri do· 
lu olarak ha.kkmda gösterilen tevec· 
cUhe teşekkür ettikten sonra başlı • 
yan Sancak memurları tensikatı lise 
muallim kadrosunda da görüldü. An. 
tep valisi Akifi karşılıyanlar ara.sm
da Mahmut Ali, Cevri Fehmi adın • 
dald bir Antakyalı ve diğer ba7:t mu-

P.r vıı.rdJ. 

A ntalkya lisesinde "Türk edebi
yatı tarihi,, dersini okutan; 

meşhur Hoybon Cemiyeti katibi u
mu.misi Vanlı, Kürt Memduh Selim • 
dir. 

Bu herif Fuzulinin Türk olmadığı
nı iddia edecek kadar garabetlere dü
şerek maaşının arttırlmasına çalışan 
bir Türk düşmanıdır. Memduh Selim 
iyi Fransızca bilir. Bazantinin çıkar
dığı iki kitaba Antakya, İskenderun 
ve havalisi hakkında yanlış rakam -
tar, bozuk fikirler veren, Türk köyle
rinin Arap köyü olarak gösterilme. 
sine çalışan yegane haindir. Ordu gi
bi bir Türk köylıne Ahdülkadir is
minde bir belediye sUpilrgecisini mu
allim yaptıran, Türk talebenin şapka 
ile mektebe devamını menet mesini 
emreden adamdır. Ayni zamanda 
Fransız tstihbaratmm adamıdn·. 

Ali İlmi Fani: Adanadaki ahlaki 
rezaletleri ve 1stikl8.l ı:arbinde Fer
da adlı bir gazete çıkararak yazciığı 
çirkin makaleleriyle tanılan ve yüz 
elilik listesine dahil olan bir yetmiş • 
l~ Türk düşmanıdır. Türkçe ve ede
biyat derslerini verir. 

Ali tlmi Fani, bir ay kadar Cünye -
de Filozof Rıza Tevfiğin yanımla 
kalmıştır. Sonra yine. Antakyaya 
dönmüş ve derslerine ve yine Türkiye 
aleyhinde propagandalarına devam 
etmeğe başlamıştır . 

Ali Umi Faninin küçUk kardeşi 

Mes'ut Fi.ni iki sene önce Paristen 
dönmüş ve felsefe muallinıliğini üze.. 
rine almıştır. Namık Kemalin büyük 
bir serseri, hakiki bir deli olduğunu 
ilk derslerinde söylemiş ve talebe • 
nin yuhalariyle karşılanmıştır • 

Araya meşhw· ilim Bazanti gir -
miş ve sözlerine felsefe za iyesinden 
tefsir ve bu sın etle derse devammı 
temin etmiştir . 

Bu da ağabeyi gibi ahllk düşkü -
nUdUr. Son za.manJa.rda, Mendup DU
rionun nlşiricftci.n olan Elliva adlı 
paçavranın Türkçe kısmını idare et-

miştir • 
Bunun fu.erine bUyilk bir dayak 

tehlikesi atlatmıştrr. Bugün ağabeyi 
ile Adalı Mehmedin , Kuseyri Musta
f~ hususi casusluklarmı yapmak

tadırlar • 
(Bu mektubun son kısmmı aynca 

nesr .. deCPfiz.} 

Bulunacak 
Ş ehrimizde bulu~an Antakya • 

lılar, "Hatay Erkinlik Cemi
yet1,, adile siyasi bir cemiyet teşkil 
etmişlerdir. Yeni cemiyeti teşkil e
denler, Antakya - Lskenderun ve ha· 
valısi yardım birliği azalarıdır . . 

Antakya - Iskenderun ve hava -
lisi birliği azaları dün Halkevinde 
fevkalade bir toplantı •yapmışlardır. 
Toplantıyı Antakyalı Nihat açmış • 
tır. Bundan sonra Antakya Mebusu 

Yeni Takas 
Ofisleri 
Hazırlanıyor 

'rayfur Sökmen, birliğin iyi işler gör-r------------
düğünü; fakat bugün vazifesinin ---------

daha yü'.<sek olduğunu bunun için bir Kara bu·· kte 
liğin "Hatay Erkinlik Cemiyeti., adi-
le yeni bir teşekküle kalbedilmesini ,. nşaata 
teklif etmiştir. 

Tayfur Sökmenin bu teklifi mu -
vafık görülmüş eski birliğin feshine başlanıyor 
karar verilmiştir. 

"Hatay Erkmlik Cemiyeti,, nin Karabükte tesisi takarrtir eden de-
merkezi Lstanbulda olacak, Adana. mir fabrikalarının inşasına önumüz· 
Mersin, Kilis ve diğer icap eden yer- d ki il 
!erde şubeleri açılacaktır. e - kbahardan itibaren başlana . 

Bundan sonra, yeni cemiyetin ni- caktır. Demir müessesatı memleke . 
zamnamesi okunmuştur. Cemiyetin timizin ihtiyacı olan her türlü demir 
faaliyetini, idare işlerini izah eden ve çelik malzemeyi imal edeceği gi
nizamname aynen kabul edilmiştir. bi, istihsal edeceği madenlerden muh 
[dare heyeti seçiminde .Dısan insel. telif sanayi maddeleri de çıkaracak
Baha Kunt, Ahmet, Zihni, Faik tır. Fabrikaların işletilmesi için Türk 
Türkmen, Şekip ve Hülki kazanmış-lardır. mühendisleri ihtisas için Ingiltereye 

Seçimden sonra, idare heyetinden gönderilecek ve bütün müesseseler 
Ahmet söz alarak heyecanlı bir hi - Türk işçilerile idare olunacaktır. Fab 
tabe söylemiş ve demiştir ki: rikalann tesisi hakkındaki mukave _ 
"- üzerimize aldığımız vazife çok leyi imza eden Ingiliz sermayedar 

bUyüktilr. Bunu bütün varlığımızla gruplarının mümessili Mister Ma • 
ifa edeceğiz. Ben Antakyada bulun -duğum sıralarda gördüğUm heyecan kenzi senebaşı yortularını lngiltere-
ve alaka, buradakinden çok büyük _ de geçirecek ve sermayedar gruplar 
tür. Bütün memleket, Hatay Türkle· la temas ettikten sonra yeni sene için 
rile, Hatay gençlerile kuvvetle öğü· de tekrar Ankaraya gelecektir. 
nebilir. Oyle bir gen_çljği, . yalnız 
~ürkler yetiştirir. Antakyalılar, size 
selam gönderdiler:,, Ahmet, bundan 
sonra, Hataylıların Atatürke ve va
tana karşı besledikleri derin bağlı -
lık hislerini anlatmlş, sözleri şiddet
le alkışlanmıştır. Toplantı bu suretle 
nihayet bulmuştur. 

ihracatın 
Kontrolü 
Salıya başlıyor 

Bu ayın on beşinden itibaren ihra
catçı tacirlerden ihracat rühsatname 
si aranacaktır. Memleketimizde şim· 
diye kadar bin ihracatçıya rühsatna
me verilmiştir. 
Diğer taraftan, ihracatın sıkı mü-

rakabesine de bu ayın · on beşinde baş 
!anacaktır. Bu işe on mürakip ba -
kacaktır. Bunlar şimdilik yalnız ih -
raç nizamnamesi çıkmış olan fındık 
ve yumurta ihracatını tam şekilde 
kontrol edeceklerdir. 

Edirne zirai 
Hap=sanesinde 
Tetkikler 

• 

Adliye Vekaleti hapishaneler mü . 
tehassısı Mutahkar, bugün zirai ha
pisanede tetkiklerde bulunmak için 
Edirneye gidecektir. Edirne hapisa
nesindeki 100 mahkum geçen sene 
ektikleri süpilrgeleri şimdi işlemiye 
başlamışlardır. Süpürge ziraatinden 
alman netice çok memnuniyet veri
ci bir haldedir. Vekilet, burada bir 
de halı fabrikası kurmak ta.savvu . 
rundadır. Mutahhar, Edirnede bil • 
hassa bu işler üzerinde tetkikat ya
pacaktır. 

Mimar Siuan Mutfaklarının 
Tamiri 

Radyolar 
Kontrol 
Ediliyor 
Kah've, gazino ve diğer yerlerdeki 

radyoların kontrol edilmesi alakadar 
lara bildirilmiştir. Bu kontrollar ne

ticesinde senelik taksitleri verme -
dikleri görülenlerin radyoları faali· 
yetten menedilecektir. Radyoları 

gramofonlu olanlar, ayda bir lira be
lediye resmi vermek suretile yalnız 
gramofonlannı kullanabileceklerdir. 

Bu emir üzerine, evvelki akşam 
ve dün gece birçok semtlerde kon • 

troller yapılmıştır. 

Yüzbin liralık 
Sahtekarlık 
iddiası 
Bundan bir mi.iddet evvel, Ermeni 

patrikhanesi sabık erkanından ba • 
zıları hakkında 100,000 liralık bir 
sahtekarlık işi dolayısile zabıtaca 

tahkikat yapılmıştı. 
Bu sahtekarlık iddiasında bulunan 

tarın gösterdikleri vesikalara naza • 
ran, hadise af kanunundan önce geç
tiği için cezai takibat durdurulmuş
tur. 

Yalnız, davacıların alaeaklarmm 
temini için meseleler emlaki milliye 
ye ve en son olarak ta Maliye Ve • 
kaletine gönderilmiştir. Maliye Ve -
kaleti, işi tetkik edecek ve yapıla
cak muameleyi lstanbulda alakadar 
makamlara bildirecektir. 

iktisat Vekaleti takas işlerine ait 
yeni bir proje hazırlamıştır. Yeni şe
kilde takas işleri Cümhuriyet Mer
kez Bankası tarafından görülecek . 
tir. Bu arada· takas umumi katiplik 
leri de ihdas edilecektir. Bütün ta • 
kas heyetleri bu umumi katipliğe 
bağlı bulunacaktır. 

Şehircılik 
Mütehassısı 
Ankt:ı-raya 
Gidiyor 
Şehircilik mütehassısı Pfost, müs

takbel Istanbul planına esas olmak 

üzere yaptığı tetkiklerin sonunu izah 
etmek üzere bayramın üçüncU günü 
Anka.raya g!decektir. 

ten sonra icap eden talimatı alacak, 
ondan sonra esa.s projesini hazırlamı 

ya başlıyacaktır. 

Maden Ocaklar1..-ıda Çalıştı .. 
rılacak Mahkfmılar 

Adliye Vekaleti, bazı mahkumlarm 

Zonguldak madenlerinde çaliştınl • 

ması için tetkikler yaptırmaktadır. 

Bu işle meşgul olan Bursa müddeiu
mumisi Cemil yakında Zonguldağa 

gidecektir. Bu sene ilkbahardan iti

baren Zonguldak madenlerindeki 
mahkumların çalışabilecekleri ümit 

edilmektedir. 

T emıil Akademisine Alman 
Gençler 

Bir aydanberi tedrisata başlanuş 
olan temsil akademisi ve devlet tiyat 
rosuna şimdiye kadar 24 talebe ka· 
bul edilmiştir Maarif Vekaleti, ara -
dığı vasıflan haiz gene; buldukça 
bunların müracaatlarmı kabul ede . 
cektir. 

Ecnebi Mektep]erindeki 
Türkç~ Nluallimleri 

Ecnbei meirteplerindeki Türkçe mu
allimleri dün bir toplantı yapmış • 
tardır. Bu toplantıda pli.nlı dera usu
lünün yılbaşından itibaren tatbiki 
ve 18 saatten fazla dersi olan mual • 
lim.lerin mekteplerde diğer daimi 
muallimler gibi vazife görmeleri ka

rarlaştırılmıştır. 

Bugünkü hava: BULUTLU 

Rasat · merkezlerinin teııbit ettlflne " ~~ 
buıiin lstanbul mıntakaımda hava aıı bu
lutlu olacaktır: Memleketteki umumi bava 
vaziyetiı;ıe gelince, Şarki Anadoluda c;ok 
ve diler yerlerde az bulutla ıeçecektir. 
Rüzgarlar, umumiyetle ıimal istikametin • 
den ve az kuvvetle esecektir. 

Düıkıi hava 

12 inci •7 
lS5S Hicrf 

Giin: 348 Kaıım: 36 
1352 Kamı 

Ramazan: 28 30 lkinciteısrin 
Güneş: 7,17 - Oile: 12,08 
llrindi: 14.28 - Akpm: 
Yatsı: 18,20 - Imslk: 

lt'ı,&J 

5,30 

Topkapı sarayındaki Mimar Sinan 
mutfaklarmm tamiri için Türk tarih 
kurumunun yardımile 9 bin liralık 
bir tahsisat daha temin edilmi,tir. 
Bu para ile de mutfakların iç kısım. 
lan tamir edilecek ve müze haline kn 
nacaktır. Keşifleri yapılmaktadır. 

Yakında tamirata başlanacaktır. Sa
rayın kubbealtı ve harem kısmının 

kurşunlarınm da tamirine başlan • 
mıştrr. 

Diin hava ekseriyetlf' açık ıeçmııtir 
Sıcaklık derecP.si en çok 10.S. ~1 ha: va tazyiki 7i6 kayded~t~ 
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Siyaset ileıni l 
lngiltered~ Krallık 

' 
O n ay önce Kral Beşinci Jof" 

jun devrine vedl\ eden ınailt,. 
re ve Britanya imparatorluğu dUO
den itibaren Altıncı Jorjun devrirı• 
kavuşmuş bulunuyor. Aradaki kıs& 
fas ıla esnasında tahta geçen Seki • 
zinci Edvard, izdivaç meselesi ytl ' 
zünden, taç ve tahtını terketmiŞ "' 
bir müddet için memleketten ayrıl• 
mıJ bulunuyor. Fakat Sekizinoi Ed• 
vard, taç ve tahtını yüksek mevkii• 
ne yaraşan şerait içinde bıraktıi' 
gibi memleketten de gayet şerefli 
bir şekilde ayrılmış ve şahsi ,sıfatil• 
bir veda nutku söylemiştir. . 

Dün gece radyoda dinlediği11'11s 
bu nutkun tesiri altında kaımarrıalC 
mümkün değildi. .d 

Sekizinci Edvardın sesi, geçen fd,. 
yısta yine radyoda dinlediğimiz ff' 
sinden bambaşka idi. O zamanki caı' 
lı ve kuvvetli olan sesi yerine, bP' 
yük bir keder yüzünden günler°' 
gözüne uyku ıirmiyen yorgun, bi~ 
kin bir adamın kesik ve cansız fP" 

kaim olmuştu. Fakat sesin kaybet~ 
mediği bir hususiyet, samimiyeti id 

Sekizinci Edvard, gayet sade, I" 
yet açık, kısa ve veciz cümleleri' 
maksadını anlattı, hayat arkadaş•.•~; 
sikliği yüzünden büyük vazifesıl\~ 
mesuliyetlerini yüklenmekten A 
kaldığını ve tahta Altıncı Jorj adi~ 
çıkan kardeşinin bu vazifeyi, ı•~..aı 
kadar teşevvüşe meydan verrneCJP' 
yapmıya devam edeceğini söyledi" 

' Sekizinci Edvardın bu son beY• 
natı, kendisine yaraşan bir vedSıtt 
me idi. Bu vedanamenin lngilte~ 
insani hisleri coşturduğu ve 1<• , • 
lehinde ötedenberi hissolunan se~.tı 
patiyi takviye ettiği şüphe götürf'fl"", 

Sekizinci Edvard hakkında hi~~ 
lunan sempatiyi takviye eden bır ~ 
mil, onun s.on günlerde takip ett 
dürüst bir harekettir. 

Sekizinci Edvard tahttan veya J 
tan feragat şıkları karşısında kaıd'I 
zaman memleket efklrıumumiy,;,' 
nin kendisine karşı gösterdiği s~ 
patiyi suiistimal etmemiş, bil, 
~.alkın, lehinde yapmak istediil ..i 
zahürlerden kaçınmıct ve mesel' 

.- T fP' 
iki şıkile mertçe r.arşnaşaraK ,. 
rını vermiştir. · - ..ıA 

Son buhran· günlerinde çok m1". 
bir vaziyeti idare eden Başvekıl_ .ıı' 
ter Baldvin bu noktayi mevzuu~~ 
sederken, Kral Edvardın bilhstt' ; 
hareketini methetmiş ve kendisi~( 
bu yüzden ayrıca tebcile layik ol 
ğunu anlatmıştır. J 

Nihayet Kral Edvardın teri<• tıfl 
tahta. biraderi Prens Albertin p..I ,~ 
cı Jorj nA.mile geçmesi son gil"~ 1r 
Kanunu Esasi buhranını bertar• 
miş bulunuyor. JOd 

Sekizinci Edvard ile Altınot ., 
arasında bir iki seneden fazla ytf I 
kı bulunmadığı için iki~i birlikt' : 
tişmişler sayılır. ıJ 

Altıncı Jorj babası Beşinci Jo' 
birçok meziyetlerini varis oıdt.1~1 
çin yeni devri Beşinci Jorj de".'

1 

bir temadisi saymak, zanned•rıı 
yanlış olmaz. Altıncı Jorj dtl~ 
ba,lıyarak zevcesile birlikte ttf1 
turmuş ve krallık vazifesini '11 

ya başlamıştır. Kendisi önUrrıtıı 
nayısta refikasile birlikte t~9 I' 
cek, bu hareket te tngilterenı,, 
lık ve Britanyanın imparatorlt.I~ 
yatına bir fasıla veya hadis• gı 
1iğinl gösterecektir. o~ 

Hülasa lngilterede ciddi ve,,., 
bir buhran olarak telakki edil'

11 

dise tamamlle geçmiş ve herş•1 
bii mecrasına girmiştir. 

Ô"'!er Rno ooGtttl~ 

BiRKAÇ · 
SATIRLA 

O rta mekt.ep moaJJınıJllf 
hazlraııda yapııa.cak IJlt 

lara girmek tstlyenler en geÇ IJf 
Si inci günü ak.şanıma icad" 
duldan mmtaka içindeki ~ 
MtldUrlUklerine mttracaat ed t 
dlr. 

• 
1 
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'f ·Edvard'ın j8sti karşısında 1 

ispanya harbi yeni bir Kadznlarzmzz 8:~~2=-:: 
hazırlık devresine giriyOr Ne Düşünüyorlar?~~:E 

El.EK 

Konsey Vazı•yetJ•Il tehlı• kelı• Bütün impara,.orluk ve krallık tarihleri taç ve tahb ~~-eblrak.;•:;_.; 
için kardeşlerin.: katlet tiren binbir deaiae.ye batvuran ha- &&wa.IA9 ~ u~- 9111_,_ -

KÜÇÜK HARiCİ ria hükümdarlarm hikiyelerile doludur. Bugüne kadar tonu. Bilet alıp ~rl ctrmlt· o mada 

ıd "' k b } tt• HABERLER tarih Selazind Edvardm maceraama b~nziyın bir mace- '1Jkt.at;öriin kendisine alt bir mm 1-. o ugu n u a u e 1 rayİ bu kadar büy~k bir İmparatorluğu ve bu kadar teref. terlllyormuş. Salonun karanbğmda 
A '~=t~~:!!:. b~ak:: li bir krallığı kendi iateğile ve çok insani bir düşünüşle yerine oturan yeni müşterinin kim 

• londra, 12 (TAN) - İ'apanyada son günlerde şiddet- tam Macaristan Dahiliye Ba- terkeden, kard~şine yerini ıeve seve bıralmut olan bir fe- 0= ~ lar alkııbyan 
~lan havalar düz•lmeie bqladığı için ilci tarafm da yeni kanı De Kozma ,.rıfinı bir ragatin benzerini kaydetmemit tir. ~r de keadl nınm: tabU = 

eketlere hazırlandıklan anlqılıyor. Asiler tarafından ziyafet vermittir. Ziyafet •o- Bu hadise bunun için bü- JamUDlf. Yanındaki seyirci bu bare-
erilen .naliimata göre bunlar yeni bir plan hazırlamakta nunda iki bakan çok •amimı d" b"Jh M kf ı d 
e bu planla ispanya hükUınetini Madrjcli tahliye ve teali- ve dostane nutuklar teati et. tün unyayx ve ı assa e ep er e keti garip buJup yanyaıı bakmıf. Dik.. 

• - • ed--..:.'-• • • I ktedi I mı'tlerdı"r. dünyanın her tarafında ka- ta.tör aldmt etmeyip ve aeylrdlerln 
..., mecour eceJUennı aöy enıe · r er. k k ı.. aııu iştirak tme kte Is e-

• • dmlan pe ;:> a akadar et- Kızılay Tec.kı·ıaAtı şma e me rar 
\1_ Dün Madrit cephesinde A tina Oniversitesine &i . miştir. y dince adamcaiız eğilip dlktatörtin 

~ hareketl~t vukubul - Romanyanın renyınltalebedUny• Tabii bu hadise bizim Ankara,12 (Tan muhabirinden)- ~:desenbıglbldÜfÜDUyonm 
~~ıııtur. Asiler Koruna yo- min etmitlırdlr. mleket1r.tizde '"~e bu·tu"'n ıcqn v • • me · u Mekteplerimizde kurulan Kızılay amma.. demif • 
• _ u kesme'< istemişlerse de Dış siyasası muhitlerde konuşulan ve te,kilitmdan muvaffakıyetli netice. ŞlmdJ bu fıkrayı tenine~ 

\lr~ saat deveır.ı eden bir mu- y unan a.,veklli Metak • münakaşa edilen bir mev- ıer almdJ&...· ...xren M--'"'' Vek&ıeti, iki hidlseden babledeoeflm: 

bed .. k"" ··ı su beraberinde hava •"" &" -t4 .... e en sonra pus urtu - V B 1 k zudur. henüz tşfkillt yapm&mlf olan mek· Yanan adliye için yeni yapdamk ""'.. 1 .. . e a a n müst .. arı olduju halde dün ..,,.;a rd bu jea _ ... :oqllf er ve hükumetın top- Sekizinci .l:IUva m tini ve bu teplerin de bu eksiklerinin tamam • ll&l'aya ana anmllrkea, bea .,... 
Tanos tayyare istasyonuna Se ~an bun lan ag"" ır zayiat:i A 1 jesti yapmıı olan kizinoi Edvardı lanmasmı kararlqtlrmlf ve mektep Mehterhane yerini tavsiye etmlftlm. 

n a Ş m 1 &idırek ltalyan tayyareleri "I H ~atmıCllardır. Üniversite a S 1 nasıl buluyonunuz · erkee biribiri- !ere bunun için li.zırngelen emirleri Bu~ adliye saraymm Mebt.erbaııe 
v tarafından yapılan ikinci ü- aktadı --• .. _.____ ........... 

tltıahallelerınd~ \•ukubulan ne bunu 10rm r. vermi9tir. Gençlik Kızılay tefkilitı· anuına .J ............ _ _...,. .,IUM9 • 
' ÇUf talimlerinde hazır bulun· Yalnu kadJnlar değil, erkekler de nm beynelmilel kızılhaç tefkilltı tir. Fikrimin b&dmelere uymulyle 
Jıu Uhareb~ıerd~ de h~k~met ANTENESKO SUBA TT A muttur. bu mevsu etrafında fikir B<Sylemek- ile de temuı temin e1ilmi§tir. memnunum. (IDdieelerln fikrime uy-
_.!!.!._tlerı galıp gelmıştır. ANKARA v,. GELECEK tedir ve ekseriya hayranlıklarmı ile- Buı ecn,.,bi memleketlerden Türk muı demeyi tevuda mapylr bu • 

ri ltlrme t ır er. fl.ll1 t&nm· mekteplllerine A-~·1mak U.zere he- unun • ~n cepheeinde mlllaler ilerle • x ·~ k ed" ı Dün ak 'I" 1 ) 
. Aatoryuta hUkilmet kuv • Bükref, 12 (Hususi) - Hariciye ba k bi l._.._ ....,. • ._. B ..ıı-- U"' ı ..,._, __ _a __ 

Y . mış bir n acımızın r mec leLC: diyeler plmiftlr. UD- ~ 1e11e evve ·-v-
tı..:,;-· .t:e.m. r taamua pçmif ve Bakanı M. Antonesko bugün saylav- unanıstanın ''Bu harekete Ul'IJl o kadar bllyük . . A • yazdlpm bir aerl mektupta Ol'UUll 

.~ lar meclisinde ve Senatoda Roman. .bir hayranlık duydum ki, tanımadı· Kmlay pnç~k tefkilitı umumı ~6'meıll için Yalova bununlan d -
lod: cepksittde yanın dıe siyaaaamı izah etmiıtir. M. Alacagı"' ğım ineanlara mektup yazmak itlya- merkezi, muılhmlerln öna?'ak almam VanuJI tebiıfelme811'mn ~. 

4_ •• 11. 12 (A.A.) - Bu abalı rad· antoneako Balkan Antantmd&n balı.. dım lmadı~ h ld Möe ö Vind8or'a auretlle bllyttk faaliyeti görUlen mek bUDma lı;ln de latlyenlere bedava ana 
""' ,,.ua, sed Jk• M h • 0 6 ' a e Y ,, teplere bu ıelen hediyeleri vermekte 
r.v ile nefNClilmif o)&n bir tebliğde eıkea tunlan B<Sylemiftir : J U rlp bir mektup yazmayı dUttınllyonmı. dir •• ktepl .... _,_ d b mil verilmeli flkrbd Deri atlrmlittllm. 
....__:-: un- aiyuamızm MU1J umurl • -.e e.nDIUi e u ce eyf! B -"• t _., x.ıc.-ı... ki 
""'11yor kl: 6.1..,. arm. demiştir. mukabele etmek için hazırlaıu:nakta- u-.- .menmun yıcwe ~·~,,oram 

bQfma.ıı Buk cepheelnde biiyilk dan birini tepil eden bu te§ekkttl, Atına, 12 (Huaual) - Yeni erklni Herkesi bu kadar atlkadar eden dır. IAtlvenlen! bedava ev anuı verDm•I 
faaliyet pıermiftlr. Avala mm· Avrupanm bu kıammdak.i emniyeti harbiye reisi Amiral Sakellariu dün bu mevzu ha.kkmda bizim münevver kabul edUmft. Fikriinin bidfselerle 

mel& httkametçilerin 'iddetli bir mes'ut bir surette tamamlandırmak- aktam Londraya hareket etmiftlr. bayanlanmmn neler dU~ndtti\lnU müvul gldJtlne eevbılyorum. L&kln 
tardedllmittir. Villareal tadır · Amiral Londrada Yunanistan beaa • antamllk i<;in ufak bir anket yapma- Mekteplf'rd'! Soyadı bultiln, mutalealanmm hidl9elere bu-

takumda, kuvvetlerimizin mu • "Balkan Antantı müfit bir teşek • bına yapılacak olan iki torpito muh- yı ve onlara: Ankara, 12 (Tan muhabirinden)- crltnldl uypnluiunu maaleef antak 
bir taarnızundan aonra, mlliL kW olduğunu iabat etmiştir. Bu mU- ribi mttkavelenameeinl imza etmiye _ Sekizinci Edvardm bu jestini. Maarif Vekaleti, mekteplerde tale - kendim Deri aünnlye mecbur oluyor 

2:5 maktul bırakarak ric'at et • kemmel ıulh aletini kuvvetlendirmek aallhiyettardır. bu jeeti yapmış olan Sekizinci Ed· beye bundan IOnra 10yadlarile hitap ve diktatörün bareketlnha abble o-
rdlr. l~n her fıruttan istifade edecejb.,,, Amiral Sakkeıır· donanma ku vardi na81l butuyornnuz? edilme.ini ve yapılacak her tttrltı mu larak kendi filmimi ~ram. 

Ahloio liilen folhiA Hlilmiı .. ~ de=~ko eonra 1Ubattı top • mandanlığından .aynlmuı mUnasebe .. Dl.ye bir sual sormayı istedim ve amelede 10yadlannm kullanılmumı = >'.:~ bir tek arkadat im • 
-a,a. <µJ - Bir wu ~ k l Balk Ant& tı d tml tll dtln bir am...ı '""' t~i• otekı bayanlara bu mevzu hakkmda- ve hentlz eoyadı almam'f olan talebe -.-- ......,, 

ı.ap.nyanm AlLd~ı.· ~lfoM:ytn~rt1lbiTr~ttnl~lN~ e. "r.r'l. 1''-r- ~~ 1d ~ceterfnt .ı8ylt11n•k~ ~-- _._ ................... ... 
filen abluka edilmıt oldugu le ile de Ankarayı ziyaret edecegını·. . ve bUtUn efrada itaatle çal1fıp Yuna· ret vermek ll:r..ere en evvel bu mevzu vanıa bu4l*nil da flddetle -ı.. 
--..-.ı- nistanı çeviren denizlere herha.ngı· h kk d k ..ıı· 1 ...... , tUm t•te melerlni Maarif mUdttrlUklerine bil • Der mir. 7Amaetmem • 
ıını.wıuu-. •• 1 i..+ ' a m a en111m e ıro.-.. ş . .. d" . tir 

~lona mtıhimmat çıkarmıya soy em'il .. ır · bir düşmanın tecavüzünü lmklnıız bu suale verdiğim ceva.bt yazıyorum: ırmış · B FELEIC 
bir mi Canariu kruvazö Antonesko ltalyadan bahsederken 

'•-~--..ıı-!81apt,edilm'-+'... onunla çok sıkı dostluk ve emniyet bir hale koymalarmı bildirmiftir. \ ı 
.. ~uau "9"" mUnuebetleri teaia etmek arzusun _ "Ben CUmhuriyet devrinde yetiı • Gümrü" Başmüdürü • NASIL YAZI YOR UZ? 
\.!HJnyol ı11ltlmna atılan #oıpil da olduğunu, Romanyanm Altılar Sıhhat Müdürleri 'tim. Krallık ve imparatorluk kelime- Ankara, 12 (Tan muhabirinden) --
~~ya, 12 (A.A.) - Bahriye Komitesinde ttalyanm mUteamz 1&· Araıındcı leri bana bir mana ifa~1 etmiyor. Ve Ankarada bulunan latanbul güm • 
~ Kartqena. Umanmm geçen yılmaması için müdafaada bulundu • Ankara, 12 (Tan muhabirinden)- bunun için yapılan fedaklrlıfl bü • rUk bq mUdUrU Mustafa Nuri bu-
~~· tahtelbahirler tarafından bom ğunu, bunun da lehinde bir hareket Sıhhat müdürleri arumd&ki defitilr- tün azametlle belki kavnyuuyormn. gün latanbula dönmU,tUr. 81.f mU-
~ edilm~ Uzerlne ~an- olduğunu kaydet.mi' ve "bir L&tin Sekizinci Edvardı ben urt bir dttr, burada Istanbul gUmrlllderiniıı 

kruvazöriine 111&het etm1' olan milleti olan Romanya, Romanın ee- likleri bildiriyorum: Ferhat, bir Romeo ve Keremden çok Çinili Rıhtım hanında yerlettirilme-
muayenMi netıcealnde bu tor ref ve kudretini kendi menfaatlerine Muğla mildüril Slvasa, Tunceli mu daha UatUn görUyonım. ve onun bu si işi etrafmda veklletten direktif al-

~ bir ~nebi ve ihtimal bir ltal • uygun olarak teli.kki etmektedir ... dUrU. Mahir Tra.br.ona, Manisa mil • hareketinde iradesini yalnız kalbine l'lllfUr. 

..._~tllbahlri ta.rafından ablm'f demiş, ve iki memleket arasmdaki dUrU ZUhtU Siirde, Trabzon mildürü bağlam11 bir qığm, romantik kalp - - - -----------
~u meydana çık&l'llllf bulun - münuebetlerinln doetluk ve iyi kom- Fuat Kocailine, Siirt mUdUrti ibra· lerin botuna gidecek bir jeetinl de • diyordu. Buna kuvvet bulamıyacağı-

u blldümelçtedir. tuluk esuı tlzere inkitaf ettiğini, Al- hiın Diyarbekire. lzmir hUkilmet ta- ğil, bazı mefhumlara körilköriine bağ nı açıkça .CSylUyordu. F.tat bu va-
Jıti//ef/er Cemiyeti K >r.ıet·inin man • Rumen münasebetlerinin iyi biplerinden Kbım Muğla müdürlü • lanmıyacak kadar ileri olan bir zihni· zife, her ne pahu~ oluna. olaun 

iaıarı bir şekilde inkiııaf etmekte oldupu ğüne, latanbul hUkilmet tabiplerin • yetin ifadesini buluyorum. Ve btltUn onun için yapılacak ve terkedilmiye • 
~ 11 (TAN) _Milletler Ce töylemjf, Avusturyadan babiıederken den Cemil Gireeun mtıdttrltlğiine ta. bu .:ieatte ben hayalperver bir kalbin cek bir vazife idi. Her ne pahasına o-

Konaeyi bugtln uzun ve fırb· aulh muahedellinln ukerl httktlmle - defil. "1Urlu ve modern bir kafanın lunıa olaun onun 11fatı ,razifeyl tercih 
oldufu eöylenen pli celseler • rini dejiftirmelinin menfi tellir baak yin edllmiflerdlr. hlkimlifini ser.difim ic:in bu llareke- etmeeini emrediyordu. O vazifesini 
1oııra tapınya mMeleei U.zerin • tıjmı, bununla beraber JtomUlyamD Gümrükte Yeni Tayinler ti fevkallde belenlyorum." yapmalı ve kalbini suıturmalıydı. 

blı- karar vermiftir. Verilen ha - Avwrturyaya kartı blıllıiyatmm. d09
• Multo11iı R,tı•oıt Emin YALMAN loyan Nurinisa Sabri 

- ·""·-- göre verilen karar bilhuaa tane kaldığım anlatmJI, llacariltan- Ankara, 12 (Tan muhablrindeD)- " · 
eaa... iatinat ediyor: dan bahtıederken muahedeler çerçe ... ikinci mut gtlmrilk mutettifl Ab • - Yaman bir adam, harlkullde "Alk duygusu en ln8anf cluygu -

M. Turhan Tan, admı ıö;-lemelr iıteme
diii bir "müntekid" in (turkçeai "miinelı:
kid") türkçe yanh,larmı çıkarmak iltemi1o 
Allah kolıyl* verainl... Fakat kendisi de 
yanılıyor. lfeacll o "müntekid", yuamm 
bir yerinde: "yahud ki" demiı, M. Tarhan 
Tan hemen balmumuna yapqtır11or: 

"Y ala.ud"', malum olduğu ü.ıere Jtar-
/i rabtttır. "Ki"' u öyledir. Bıınlann 
ya,.ya .. getirilmen caykan dii§er. -
CUMHURIYET, ll. 11. 1936. 

M. Turhan Taa bana yasarken Nedim'i 
hatırlasaydı elbette vazıeçerdi: "Hanıilin 
alsam cillil pbad iri camı :FA aeni1" 

Yeni o "miintelrid" ıö:rle demiı: "Keba· 
neti pek M9Dlelll- Fakat hece Yeminin ca· 
bacak yerletmiı olmaıı, birkaç yd içinde 
ıaibaoildletivermai lıtikbalinin parlak ol· 
madıtmı ıosterir." M. Turhan Tan buna 
acaarfa, nahve ve ıiveye ayıwı" balmayıp 
töyle tubih ediyor: 

Hece vezninin çabuk yerlepıi§ oı
maaı, birkaç yıl Sçinde adeta mUıan'
kilefnıe.ri iatikbalinin parlak olmıya
cağını göaterir. 

t _ "-·-ya hnkAmetl tarafm • veei da.lreainde dostlulım deva_m et - dullah Nuri birinci _ _. m"•e.u.ı.ua. b. ir idam. Bütiln erkekler bu ttteın dur. l'abt ortada htıJrillnet itlerine ... .ı:-u " " ••uu. au 1.......-e"" turul "Adeta" .ıarfnu bilmem ne balda ilave 
&ıılatW'·~ veçhlle lapanya har· tiğini söylemit ve fakat Macanstanm UçüncU sınıf mUfettif Iaa p rtev ikin ıbret alsınlar. Bu, herkeein yapamı- tercihi mevzuubahı olunca aua • etmiı? "Yerlqivermeai" ile yerJeemiı ol-

""6• Tri hedesi aekert ahkamı- . e w b' muı icap eder. ÇtlnkU onun bu it · maıı araaaıda ne farlı: var1 Kab)"Or "olma-
Y&bancılar tarafmdan wku bu- yanon mua yı lik yrt bıra ci sınıf müfettişliğe dördüncü amıf yacagı ır §eydir. Dünyada bunu ya- terde vazifeye tercih edilmesi hiç te aıcmı" yerine olmı catmı... Ba huıuıta 

llltı . nı reddetmeei Romanya a .. • pacak az d rd K di8 · · M. Turhan Tan halı:h sibi 1iSrilı:ti70r ama 
dahaleye mebni tehlikeli bir kamu. demiş, Bulp.ristandan bah- mufettiş Kazım, Naci, Ahmet. Sup- bu f- am va rr. en 1 ıçın doğru değildir." bi: pek: "Bu iıin iıtikbali aoniilrttlr", 'Fa-

l 
aldıtmı kabul etmek. --...ıı-~~ "Bulgari8ta.D ile de en iyı· hi, Zeki, Hulfısi UçUncU amıf mUfet- ""'dam lık yapılan kadm, bunu ya lanm istikbali parlalı:Ur" di70ru, )'IUli bal -~.... pan .. 1 çok -ver Fakat bu •-~- Bo-n B.flıite Demirel ıiıaıı kullanabili--ru. ("Dır" haber eda-

-..,'-._ lapanyaya gönderilen harp doltluk mUnuebetlerinin tesisini ~ tifliklere tayin olunmuflardır. klrlı~ bir defa bile· kadmm ~= ,_ tı da hal ıoıteri;.~) Jıtikbal kullandmca 
tı.ı.~eeine ır.- '--elmilel kon• teriz, Bulp.rlatanı da bu huausta bız. kakm6 ' k .

1 
• "Bak be ~ta "Bir inMnm qla her eeyin fev • mana biraz deiiıiyor. "Mflneldrid" in cüm-

~ it ... _ • .....,.. _,.J.. d btı .. nk bi t' ·1 k 1 T •• k• J a.ma ııarti e. n CUDi kinde tutması ve aevdiii inu.n için lesinde "olmadıtı" ;perine "olmıyacaiı" 
~- cağıe ;.,.min& edr 'lıııeb~l~a ldl e lşatirıı ana. ur ıye - ran ve tah-ı -nin l,.in b_._._ .. divıa ta tahtı fed tm i denilince, bence, f6yle bir fark blsıl ola· 

te 1 e 1 ır em r LHll ..., "$ ınuu.uu .,~ ç ve a e ee onun in.san- yor: latilı:balinin parlak olmadıiı = Bu-
"l'raua ve Ingiltere tarafmdan " · bir kere B<Syleee tıin sUzelliği kal - lık kıymetini yUkaeltir. tnaanıar ne- ciinlı:ii hali iyi ama bundan ıonra pek iler· 

'u.~.~ tavauut teeebbil8Une mü. Bul M"ll R d Transit maz. Fakat bu jesti yapan bir erke- kadar maddfle-+lklen'ni iddia -...ıı-rler- lemiyecelı: ; iıtikbalinin parlak olmıyacajı = ~ gar 1 i a yoıu qw ~ iıtikbalinc!en de bir .. y ilmıd edilmez ... 
l etmek. y I d tin, böyle bir teY aöylemiyecelt de ıııe etsinler daima his onlara hlklm M. Tarhan Taa "'Jı:ebaaet" in de doinı· 
~" lıliuetıer Cemiyetinin tetkill Sofya, 12 (TAN) - Bulgar milU 0 UD 8 muhakkak defli midir?" olacaktır. Ve her umta qlım emri. :i: "lı:ibanet" oldutwuı aöy!üyor ve diyor 

'te '--elmllel Aı.ıs.er •-killtı radyo ne,rlyat merkezinin in,aatı 
~vç3u .,.... -Y Ankara. 12 (TAN) _ TUrkl~ ile ~0,·, Su"L.u.,. Nı"lıolııt ı1·ı-1• n~ dınliyeceklerdir. Sekizinci Edvar - "Pek aetn'Mmn tabiri "r.ok tJeJ:..'11 u 

mudahale komit-·-ı har • Nisan ayma kadar bltirilmif olacak· .,- ~ ""'" J M r :1 .. 
CllU1 dm karar vermek için dllfUndOfU Kt:miwan maRaatna qeldiğinden ••• 

'!ltıraplarmı tahf"ıf için harekete tır. lran arumdaki transit yolunun hu- "Kral Edvard, bir tas ve saltanat k • Gazetelere göre, Bulgar radyosu katettiği k TUrk f "öylendiği günlerde sanki benim lı . lf. Tarhan Tan konaıma dilimisi hiç dii-
dudumuzu no tada ve e sa.nesine kafa hUrriyetinl UstUıı •ikbalim mevzuubahı imiş gı'bi nefetı ,ünmüyor; dikkat etıin: "Ben buna pek 

• yüz kilovatlıktır. Balkan yanmada • Iran memurlannm mU,tereken ça • tuttu. Bu yolda gösterdiği kuvvetli betenmedim' d e r k e n : ''biç te 
smm en büyUk radyo merkezi ola _ almayı bile unutarak gazeteleri takip f>etenmedim" demek iıteriı. Hem ae IJili· 

lıfacaklan bir gUmrUk binasİ kurul· şahsiyete hayran olmamak kabil de- ~iyordum. Onun karan bUtUn insan- yor1 bellı:i o "müntelrid", kibanetten biru 
caldır. .._,.+i.. fildir. Onun bu hareketi, hem mem· ho'1aıur? maBI için bir heyet te,ekkW elollU9..-. lığa geniı bir nefes aldırmJtbr. ln. Yine o mlintekid: "Avrapa irfanile ilk 

Ple-enı·n Ydd;;. .. :~-u·· Heyete bir Azerbaycan .. n-..n1r mil· leketine, hem de kendi vatlığma kar- 1 ta b ~ı ~ ı n ve temuanız Franıu edebiyatı delil de Al· 
• .,.. __ .. auaua- ıp bir aaygı ifade eder. san o up u .,,.._ .. ""'5 ""nm ye nwı ven Inciliz edebiyatlan 7olile oJU)'• 

Sofya, 12 (TAN) _ Pilevnenin aU fettifi bir Iran mUhendial ve Tilrldye ln bu jeetl yaı>an adamı takdir etmi • dı ..... demit- M. Turban Tan di,or iri: 
n# t••· giliz milletinin ve bUttln dünya ven bir tek fert tuavwr etmiyorum Atnııpo irfanile Uk tmnaaımazıtt 

kutu ·yıldönttmUnU dUn Bul-'°lar me tarafmdan tayin edilen blr maue ...., milleti ...ın1 kalbind •-· yul erı n e ona kartı du- Möeyo" WindlOr'.. uadetler temenni Franaı.ı eubi•-tile vuku gelmi§ ol-
raatmle kutıamıılardır. Atn villyeti Nafıa mlldt1rt1 dahildir. an tt ı...-.. bir ~-

Heyet dlln GtırcU•"•'•-'• ilk toplan eempa ' ......... kat daha ederim." duğu Mıdiaaı tarU& bokl""ndan YM· 
Plevne, bayraklarla donatılmıl bir .Y_... &rtmlftlr. Tarih bile, yerylldncle, lfte b&)'aDlarmllZdan alcbfmı ce • llfht'. Ontank f'GrlcJeri "'°""" tair 

bayram manzaruıım alllllftlr. Gene- tmmı yaPDUfbr. ~ye kadar ~le uU bir clemok· vaplar bmıJardlr, G&-'\yoniz ld bay.m ve ed'pımı.dn &aoe garb uıwzm. 
rallerden Daakalof, Atanuof Plevne ... thk kaydetmedi. lanmmn eklleriy •• Kral Sekizinci ni, ri~ t~. 
harbinin tarihi ve Bulgar latlkllll İtalya Kl'l'lı Hasta 0_ı1 S . • J.. .....a.-- yaptı.ıs.. .ca..... ha·- .. d .... ..._.-L.:d'". Aft'11pa ilmi d..an, irfanı 

2 ıtal Kralı 0« Of .,,..,~;S!n ölfÜnceıi r..uvanuu a• ,,..e\,Ç .,.~ ır -uu~.aa .... 
için olan ehemmiyeti hakkmda birer Roma, 1 ( A.A.) - ya • . . , , . · demit. ,.ıi billlaua edebiyat •e felsefeyi 
nutuk söylemitlerdir. Merasime, halk hafif bir soğuk algmlı.ııı.-d•.. mus.. Kral nutkunda "ben bana verilen Möeyö Wındsor a m ut bır hayat bsdetmi .. Hem ••ıarb" de:Fince Pranaa d~ 

·~ ' ' • +- l _.. ktedi dahil detil mi 1 Yolı:aa Pranu prb ıeçtı 
talebe ve ukerler de iftlrak et.mit tariptir. Hük!lmdar, kat'ıyyen ldm8e vazifeyi yalım ve aevdljim bdmdaa ~menn ıı::-".me r. de bisim baberimis mi yolı:? 

tir. yi mllllkat için kabul etmeınektedir. malınım oldukça bafaraımyacıum., Saat DERViŞ Af.leı 
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MELEK Büyük 
RESE MARIE Bütün Güzelleri 

SEVERiM Sahildeki kayığın 
çapasını kim çaldı? 

s 1 " E M A s 1 " D A film birden 
JEANNETT 
MACDONALD ve 
NELSON EDDY Jean Kiepura 

Seanslar: ROSE MARIE saat 11 • 2,30 ve CS,10 ve 9,35 te. KIEPURA saat 1 • 4,35 ve 8 de 

~--------•• Bugün saat 11 de tenzil!ttı matine 

Dün, Meşhut Suçlar Müddeiumumiliğine polis Eyüp 
isminde bir suçlu verdi. Davacısı da Ahırkapıda ~turan 
komşusu balıkçı Ömerdir. ~emil ile Hıza da şahit olarak 
mahkemede bulundular. Ömer dava~ınt ş(,yle izah etti: 

- Geçen gün Eyüp denizden dönüyormuş. Kayığını 
benim sahilde deınirlediğim kayığa bağlamak istedi. Ben 
buna mü~aacle etmedim. 

Birkaç g~:n sonra kahve
de oturuy0rdum. Eyüp ya
nıma gel<:I:, senin demirini 

DANIELLE DARRIEUX 
ALBERT PRFJEAN 
LUCIEN BARROUX 

Gayet Parisli 

Tatlı Bela 
• Musikili komedisinde • Meşhut 

suçlarda 
azalma 

keseceğim aedi. Ben ehem- -----------

Mefhut suçlar, kanununun yeni tat 
bik edildiği günlerdeki hızını kaybet
miştir. Dk zamanlarda günde suçlu 
ve fahit sıfatile Ista.nbul müddeiu -
mumiliğine 100, 150 alakadar getiri· 
lirken son zamanlarda bu miktar çok 
ualmtftn'. 

On be§ gün evvel bir pazar günü 

miyet verrr,edim. Hakikaten 
dün limana ındiğim zaman 
kayığımın demirini yerinde 
bulmadım. Anladım ki, 
Eyüp tehdıdini yapmış ve 
çapamı ça?mıştır. 

Eyüp bu iddıayı reddediyordu : 
- Çapa.sıru ben ne çaldım, ne de 

kestim. Ben ona kahvehanede latife 
etmiştim. Tesadüf en de demiri ç&lm
mışt.ır . 

Şahit balıkçı fahadetinde dedi ki: 

ŞElltR TİYATROSU DRAM KISMI 
Bugtln 20,30 da 

l'll'l]ll''llllllllll 
Ve ·'··ıau 

15,30 da 1 11111 
BUYUK HALA ' ... 
SON HAFTASI 111111111 

l!OLTUKLAR.: SO, •CJ Ku"'f 

ŞEHiR TiYATROSU Operet kıamı 

Buıüa 
20,30 da 

Ve 

1~130 ~a ll lillll1JJIUlll ır 
1/i/Ullj 1 ~ 

1111111111 j Leyli ve Mecnun 

Iata.nbulda hiç me,hut suç hadisesi - Biz bir gi1n utıtam Eyüple de -
olmamı,tır. Evvelsi gUn de mUddei- ni.zden dönüyorduk Kayığmıw Ö· 
umumiliğe yalnız bir hldise gelmif merin demirli bulunan kayığına bağ. 
ve müddeiumumilik bunun takibine Ia.mak istedik. O da buna kızdı. "Be- --------------
lUzum görmemiştir. Btı suretle ka- nim kayığım şamandıra değildir.,. di- Sütdamlaıı Açılacak 
nun tatbik edildiği gündenberi Istan yerek bu teklifimizi reddetti. Sonra Mwrlı bir Prenses tarafından Ço
bul iki gün me9hut suçsuz geçmiştir. bir gün kahvede ustam kendisine cuk E8irgeme Kurumuna terkedilen 
Kanunun mer'iyete gı'rdiği ilk gUn • "senin demirini keseceğim.,, diye P-

k Şehzadebafllldaki arsa Uzerinde bir 
terde ldi suçlara bakan mahkeme • a yaptı. 
lerin ifleri hayli azalm1'tı. Son gün- Şahit Riza da bu şekilde şahadet- sUtdamluı teaie edilmesi kararla, -
lerde mefhut suçlar azalmakla be • te bulundu. •Fakat sözUnün .,aka mı, tınlmıştır. 
raber leli ıuçlann sayısı tekrar art • yoksa ciddi mi olup olmadığını bile- ------------
mıya baflamı,tır. Bundan da takiba- miyeceğini söyledi. Bundan sonra hl
tm eaki fiddetinl kaybettiği neticesi kim Reşit suçu sabit bulmadığı iç.in 
çıkanlmaktadır. DUn de saat on ye- EytibUn beraet karannı tefhim eder
diye kadar milddeiumumlliğe ancak ken davacıya da: 

YENi NESRIY AT 

Baymdirhk İflerl Dergial -
Cümhuriyetin 13 Uncil yıl dönümün 

1 f Bugüne kadar yapılan Türkçe ı 
sözlü filmlerin en ıüzeli I~EK 
yarın aktam ba,Iıyarak bütün ,.:::- Sinemasın dB 

CbôLDE BiA 
TDAK .GENCi 

.. .. .. Sıca:~ ve Y~•~•. Diy~rl~rda aletli bir qk ve macera filmi 
Turkçe aozlu ve Turk musıkısı.Muııkı kısmını hazırlıyan ve söyliyenler: 

MUNIR NURETTiN • EITALYA SADi - OSTAT NEYZEN TEVFiK - MESUD CEMiL 
MAHMURE ŞENSES - BI: ..... TEKAR SALAHADDiN • KEMANI SADi 

iste Bahriyeliler 
(Fransızca) J A M E S C A G n E Y Bu kadar bUyük bahriye fi imi yapılmamıftır. 

Yarın akşam Türk Sinemasında-..., 

MARTHA 
EGGERT 

Pa risl i 

Bayramın birinci gunu 

HeEei.iEi< 
SİNEI\tIASINDA 

an töz 
iki mefhut suç hldiseal gelmlf ve - Ne yapalım bıiu kanaat gelme
bunlar da beraet kararlle neticelen- di. Eğer yapaysa Allahmdan bulaun 

de bayındırlık itlerine umuml bir -------------------------------------,,... 

mi~r. dedi. 

# ................................... ~ 

bakıft temin edebilmek makudile c • · D p • 
neşredilmi9 olan bu dergi cidden çok ~- asına e . arıs 
istifadelidir. 13 senede yapılan bil· 

tün nafia işlerini anlatan eser, ne- Fransızca AL JOLSON. RUBY KEELER-T D R K Sinomo.oaın.Ja. 
BUGUN iPEK SiNEMASINDA 

Büyük bir qk - Heyecan ve dehtet filmi 
fis bir kağıda buılmıştır, resimleri lllveten Türk donanmasmm Yunaniatanı ziyareti ve Ekler dünya haberleri 

de güzeldir. '••••••-----• .... Buıün saat 11 de tenıilltlı matine .,..------••••f'J 
CASUSLAR 
KARŞI KARŞIYA BUGON SAKAAY A SiNEMASINDA .. 

~ .................................. _.. 
Görülecek bir film! ibretle alınacak bir ders ! 

Eti •• Eneli olmayan hatta uzaktan benzeri bile yapılaıf 
yan bir film: 

Fransızca ıözlü büyük M. G. M. filmi 
Aynca Büyük Millet meclisinin açılma töreni ve Ulu önde

rin irad buyurdukları ııutuk. Şeytan ve Gençlik Kızıl Korsan 
Bu&ün ıaat 11 de tenzilltlı matine I (Praih Talebe) (KAPTAN BLUD) 

ADOLF WOHLBRUCK ve DOROTHEA WIECK 
tarafından oynanmıt emıalaiz bir ıaheaer. 

10.000 lerce inaan ve milyonlarca lira ile yapılan tah-"1 

DONANMA GELiYOR 
BUGON 

Amerikanın muazzam donanmumm iştirakile yapılan bir film 

Pek yakında SA KAR YA Sinemasında 
Adana F eliketzedetcri Menfaatine 

Yarınla ha.ılcitımızın o/o 25 ini AJana lelô.
lretzeJelerine yarılım emelile Kızılay Cemi

yeti emrine tahm etlileclıtir. 

SAR.AY 
StNEMASINO> 

-----·-
Sırf evde yalnız kapanıp kalmamak, d'41tt11miye 

mecbur olmamak için annesine refakat ediyor. fakat 
Hilmi Beylere &itmeyi istemiyordu. 

Hele bir gün Cennetbağındaki bağa da • 
vet edilip orada. uzaklarda dolatan ve ıözlerini ken
diaine diken Şakir Beye raatlayınca, bu aileden büs
bütiln ıoğudu, içini bir ürperme kapladı ve ~orknuy:. 
ba,Iadı. 

Bu hayata daha fazla tahammül edemiyecekti. An
neeinin zevkaldığı ,eylerden hotlanmıyor, gittiği yer
lerde bulduğu akranlariyle ise artık konu~cak lif 
bulamıyordu. 

Hayal ve dlifüncelerle dolu ve yalnızlık içinde ge
çen bir hayat, bu on dört yaşındaki kızı, kendi yafın
dakilerden ayn yapmıştı. O, fimdi bir kadın ıf bi 
dütünüyor, dertlerine tek başına çareler anyordu. 

Bir feyler ~pmak, artık her teye bir aon Vdrınek 
lhımdı. Bunu nasıl yapacağını tasarlarken bir glin 
evde Yusufla kar,ılqtı. Belki haftalardanberi onu 
yıkından görmemifti. YUzüniln ıanlığı, Muu.zezi 
korkuttu. Bütün söylemiye ha.zırlandığı ,eyleri unu· 
tarak: 

"Yuauf ağabey, ıana ne olmut? .. diye aordu. 
"Ne var kızım? ... ,, 
"Benzin pek aarannı,... Hasta mnım?,, 
"Değilim ... Babama UsUlUyonım. Sonra yalnızırk. 

İfsizlik .. Can sıkıntuı! .. ,, 
"Babam nud ... Son günlerde iyice defil mi?,. 
Yusuf, kızm "babam nuıl ?,, diye bu kadar tabi! 

bir tekilde soru,una rfildU: 
"Yatafa düşmüyor ... ,. dedi. Sonra kendi kendine 

IÖylenir gibi illve etti: 
"Belki de dtlfmiyecek !., 
"Ne demek istedin?,, 
Yusuf tekrar gUldü. I.J.fı değiştirerek: 
"Annen nerede, yine gezmekte mi?., dive sordu. 
"Evet!u 
"San neden eitmedin ?,, 

MEMLEKET ROMANI 

"Canım istemedi...,, 
Biraz bekledikten ve Yusufun yüzüne dtıtkatle bak· 

tıktan sonra kelimelerin üzerinde duran1' teılu'ar 

etti: 
"Canım istemedi!., 
l:su ı<vuuştucty! , .. parlarken Yuıuf, aokak kapıemm 

yan·nda ayakkaplannı ıfymiye uğrqıyor. Muuıeı 
de yanında, ayakta duruyordu. 

Genç kız, onun ptmekteki acelelinl seyrederken, 
birdenbire içinden gelen bir teeuürle: 

"Amma, belki bir ıün canım iltiyecek!,. dedi 
Yusuf, hemen doğrularak SOMU! 
"Neyi?,, 
Muazzez omuzlarmı ıilktl. 
Yuauf tekrar aormak ve mrar "tınek için atımı 

açtı, aonra vugeçerek arkumı döncfü. Kapıyı aral&
yıp IOkağa çıktı. 

12 
Gilnet tam tepedeydi. Yusuf nereye rttmek tat.. 

diğini, evden niçin ~ıktıfmı unutmuttu. Şu anda ka
!asmda bir tek dtifilnce vardı. Kacmak, evden uaak· 
!aşmak, oraya dönilp Muazzeze fU ıuali aormamak: 
"Neyi canm istiyecek. neyi?,, 

Biraz yavaflarsa kendine hl.kim olamayıp seriye 
koşacağını lıiuediyor ve daha hızlanıyordu. Bir mUd
det sonra kendini kasabanın cenup tarafındaki kapı
larda buldu. Oyalanmak için etrafına baktı. Bütün 
tarlalan, bahçeleri, hattı zeytin ağaçlannı teker te
ker tanıyordu. GöpUnUn bir dUğmeeln,1 çözdU. MUt· 
hiş bir gilnes ortaltğı kavnnıyor ve c~ır ~ekleri 

SABAHATflN ALI 

feryatlannı mütemadiyen artt.Jnyordu. Yusuf rözle
ri yarı kapalı ve terliyerek yUrildü. Bir aralık bumu
na zeytinlerin vakur kokusuna benzemiyen bir koku 
geldi. Gözlerini açtı. Bu bir incir ağacı idi. Zaten ild 
ağacın kok~.ı onu e4kidenberi JOk aanyordu. C. • 
viz ve incir... ~· 

Ce~in ·oyu, a·:.ı.ip, btraz da attarlarm sattığı ıtri· 
yata benziyen bir kokusu vardı. Bu tatlı, latif bir ko· 
kuydu. incirin kokusu ise hiç güzel değildi. Lilzuct, 
yapıfkan ve ağır bir kokuydu. İnsan günefte incirin 
sütünün ve usaresinin tebahhur ettiğini ve bu koku
nun oradan geldiğini sanıyor ve nefee aldıkça burun 
delikleri ıankl yapıf yapıt oluyordu. 

Gözlerini tekrar Y'J.m&rak yürUdU. Terden ıırsık· 
lamdı. Yerler o kadar sıcaktı ki ayakkaplarmın köse
lelerini bile geçerek tabanlannı yakıyordu. Koyu 
zeytin yapraklarını bile teffaf yapan bir aydınlık 
vardı: Gözleri kör eden, etrafı biribirlle kaynatan, 
kanftıran bir aydınlık .. GUnef sanki 19ıfmı kova ile 
yeryüzüne dökUyordu. 

Biraz daha yilrtlyerek kurumu, bir dere yatağına 
~eldi ve burada bin bir tUrlU nebat ile karşılaştı: U· 
fak çmar ve ıöğtıt fidanlarmın dallan biribirile ka· 
nşıyor, Hayıt ağaçlarmm ekfl kokuıu etrafa yayı
lıyor, zakkum fıdanlan erguvan renkli çiçeklerle 
parlıyor ve kımıldıyor ve sararınıf sazlar, tikenler, 
kı:ımııılar vabani naneler. vahsi ayva fidanlan biri • 
birinin içinde kayboluyordu. Ve bütUn bunların etra
fında ı;akıl tatlan ve kum vardı. Bu tqlar bile sıcak· 
tan kavrulntUf ve bUzülmUıe benziyorbırdı. Yu • 

Bugün ıaat 11 de tenzilltlı matine 

cuf cMıe y&t.:ı.tmdaki bu nebat callft.rine tolıU: 
Bir kertenkele bı&la kaçtı ve bir kaç.ağustos 
ıuatu. Sonra tekrar batladılar. Yusuf ıönıl .. 
yakuını tamamen çözdü ve ceketini çıkardı. 
açarak bitkin, harap, nefeı almıya uğrafıyordU. 
nı usandı. Baflllı koymak için fidanlann kökilP 
çakıllan attı ve biraz nemli, serin kum bulab 
için orayı e9eledi. Fakat hel"fey kuru ve atet gibi 
Biraz ıiltubet bulmak için belki lld &rfm kaznıak 
edecekti. 

Ellerini gözlerinin tlstUne kapıyarak arka 
yattı. Güneş yapraklann arkasından bile gözleri 
maşt.Jnyordu. Ywıuf kafumda uğultular h 
Şimdi kelime kelime hatırlıyamadığı bir cümle 1 

girmek için başının etrafında dolaşıyordu. Mil 
ne demişti? "Belki bir (Ün canım istiyecek!,. rrıi 
mifti ... Bu kadar kat'i mi söylemişti? Yoksa: 

1 

canım isterse!,. mi demifti. Bu daha çok bir teJl 
benziyordu ve sarih bir mlnuı yoktu. "Böyle 
di ise bir feY değil!,, diye dUşUnUyor fakat )ı(&J 
zin böyle söylemediğini de gayet iyi biliyordu. 
sma ıokmak istemediği liflar etrafında ınuk• 
ler yUrtlttüfUnü fark edince içerledi. Bir an t~ 
tUn beyninin durmasını istedi. Bunu o kadar "

0 le ve candan iıtedi ki, gözleri y-.ardı. Kendi 1<e 
ile hızlı konuşmamak ve bağırmamak için bit 
afzmı kapatıyordu. Bir aralık hiç bir teY dUtUll~ 
fibl oldu ve içinin hafiflediğini hluettl. Fakat 
aonra kendini, a~m lc;lnde "ne olacak? N'• ,il: 
cak ?,, diye mütemadiyen mmldanırken yak~, f 

Oldufu yerde dofruldu. Ayafa kalktı. EU•~ 
tUne yapıpn kumlan silkti. Buralarda ~ 
kendini avutamıyacağını anladı. Meselenin fe\f 

0 
1. 

ehemmiyetsiz ve dU,Unmiye değmez olduğtıt! "e~ 
rarhyor, "eve gidip kendisile konuşayım ... Ne ,t1 ~ 
istedi acaba? .. diye söyleniyordu. Fakat adırrtl ("_. 
gide ıUr'atlendi ve kaaabaya adeta koşarak ~J 

(Arlrd' 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

Tan'ın hedefi: Haberde. fikirde, 
berteyde temiz, dürüıt, samimi 
olnıak, kariin gazeteai olmaya 

çalıtmaktır. 

/Günü~ Meselel~~ı 
DELE'JELERİ!vIİZ 
GİDERKEN .. 

Bütün Türkiye kamoyunun San
cak davası üzerine na.sil titreınekte 
Olduğunu izah etmeğe lüzum yoktur. 
J\fn başta., Sancaktan aJageldiğimiz 
lılttt haberlere bir nihayet verilmek, 
Sine.ak Türklerinin emniyet, sü.kfin 
\re hürriyetleri temin olunmak nok
tası üzerinde Israr etmek isteriz. Ö· 
tey gece Paristen gelen telgraflar a
!'a.'Uıda. Fransız Başvekili Leon Blu
bıun Türkiye tıe Fransa arasında.ki 
llıiina..cıebetlerin hi~bir vakit bugün
kü kadar dostlukla mütema~iz oıma.. 
dığı ve Sancak meselesini in.zi bir 
bıU,küJ a.ddettiği hakkında.ki sözleri 
hekeıs tarafından memnuniyetle te • 
lakJd edilmi~tir. Biz ahitlerden ,vazl
tetln haldkatlannda.n ve blr bölge 
halk ekserlyet.inln hakkından gayri 
btr ~y istemiyoruz. 

İki Ciimhuriyet aıMmdakl dostlu· 
ta verdiğimiz kıymet, Şefimiz ve 
hiikfımethnlz tarafmdan gerektiği gt. 
bt anlatılmıştır. Ankara itilafmdan • 
beti geçen on beş senelik komşuluk, 
ttlrkiyenin Fransız itibar ve menfa
ltlerbte ne kadar sıkı bir riayet hiMl 
hesıemekte olduğunu lsbat eder. 

Ctimhuriyet Türklyesine kal'Şl 

tı'ra.n.u.nm aykm bir meyilde olması 
Sc;1ıı bfçblr sebep yoktur. Fransa, 
l!lıuıcak meselesine Şefin, htikfmıetin 
\te bütün milletin vermekte olduğu 
~emmlyeti ve Atatürkün nutkunda
~ ıneşhur fı:kra.danberi geçen hMise
~rt pek i)i biliyor. Bazı haklkatsever 
""1harrirler Sancak davasının neza
~ pek güzel tahJil etmişlerdir. 
1ean • Pierre Gerard dünkü nüsha • 
llıl7.da çıkan yazısında. diyordu, ki: 
h~Kenoerwı llJtA.'-1.....,tude Atatürkün 
liırumeti dost, nazik ve uuı ust mıv-

t'anım,tır. Mesele ortaya atılmıştır. 
~el'şey bizi, bu meseleye tatmhı edici 

b- hal ~kli bulmağa sevkeder. Her 
... Y: yani a.'ırlrk an'anelerlmlz, min • 
~~vazifemiz ve mahalli menfaatleri. 
.. IJ);!_ ,, 

"u J\.ynt zamanda lşgaldenberi Sancak 
l'klerinin Frammyr. karşı takip et. 
~ olduğu dürüstlüğü, kaydeden 
~ dikkat edllmeğe değer. 

ı!ttrasmı unutmamak gerektir ki, fi.. 
1 

1~nden hürriyet müdafaası silahmı, 

4 
1 Türkiye '\.•e Fransanm miişterek 

()~hhtitlerbıe itimat ederek bıralonı§ 
I; rı Türkler bu t.eahhtidün yerine 
~etlt1leceğine ve istikbalde taJilerl, 
, leahhüdün MMı olan hak ve hu
~~lyetlere göre tayin edlleoce~e ka. 
))s.::::uklarmdan, hiçbir tahrike ka-

v "' ksızm ,adalet gününün gelmesi-
~klemt,ıerdJr • 

f Cenevrede banşçı usulün muva.f. 
~k obn.a.,mı tememıl ederiz. Bir ta.. 
.ıı t~ Franu İle Türkiye a:rMmda qe . 
g11"aırı edegelen, diğer taraftan yeni 
~Ye ile kom~usu arasında kurula -
~ <>lan iyi miina8ebetler ti:ıerinde, 
tu <'.ak da'\.'8SJD.lll ehemmiyeti söz gö-

l'ttıeoz • 
\~ ller tarafın hakkı ve menfaati gi -
~~ '-'e onlar kadar, Sancağın hakkı 
~ l'rıenfa.ati; tahakkuk etmerılni bek. 

ibniz şey bundan ibarett:lr. 

'"'- Falih Rıfkı ATAY 
~ ...... -----=--ıı=ı=:-=-=--
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~el -v-art'Iı: I se-v-gilisi ı._'a_ri_h•_D_ed,_ik_od_u 
İspanya Kraliçesi Elizabet 

l\l.la.claı: ı ı Siı: ı: ı psoı: ı .. _;: ı!:: ::ne;a~llmbet 

Harikulade 
geçmişti. Kraliçe Elizabet, tam ına.

naslle sefih bir kadındı. çarhk Rus-

yasmm Katerinuau andımdı. 

Kraliçe Elizabete tebrik için snre

ti mahsusada bir memur göndermek . 
lamn geldi. Bu vazife, Keçeci Zade 

Zeki Bir Ev 
İzzet Mollanın oğlu Londra sefareti 

Ba.~katibi Fuat Efendi (Pqa) ya 

verildi. 
Fuat Efendi (Pa§a), Ma.dride on 

~ gün kalmak üzere gitmişti. On 

beş günde tebrik vazifesi yapa.cak, 

dönecekti. 

Kadınidır Kraliçe Elizabet, Fuat Efendiyi 

(Paşa) görünce kendisine meftun 

oldu. Türk güzelinden bir türfü ay
nlmak istemedi. Hergiin blr \resile 
lcat etti. Tam bir bu~uk sene Fuat 
Efendi (Pa.,o;a) yı yolundan alıkoydu. 
Uzun müddet Madritte kalm.a.k, he-

İ ngi!tere Kralr Seki-
zınci Edvardm taç 

ve tahtrn. terketmesile 
neticelenen aşk macera
rasının kahramanı Ma
dam Simpson 'da, Kralı 
teshir eden nedir? 

Çünkü görünüşe göre 
Madam Sırı-ıpson çok gü
zel bir kadın değildir. 

Anlatışa gor e Madam 
Simpson ev sahibi olmak 
bakımtndarı pek yüksek 
meziyetlerı haizdir. Misa
firlerini nasıl izaz edece
ğini bilir vt? heps~ni hoş
nut eclecek her şeyi düşü
nerek yapar. Bütün İngil
terede on'3. benziyen ka~ 
dınlann beşı. on~ı geçme
dikleri söyleniyor. 

Madam Simpsonun şahsına ge. 
lince ona güzel demiye imkan yok 
tur. Fakat bu simanın hususiyet
leri vardır. Ve bunların birincisi 
güzel ve yüksek alnıdır. Madam 

Simpson yakın zamana kadar alnı
nı saçlarile örttüğü halde son za
manlarda bundan vazgeçmek ve al 
nmı açık bm~ km:tyı Uıorcili etnıiş
LJ.r. 

M adamın elleri kuvvetli, par • 
makları kısadır. Ve parmak 

larına yüzük takmaz. Endamı 11on 
derece zariftir. Ve her çeşit elbi -
seyi giymiye müsaittir. Kullandığı 
mücevherler, muhteşem küpeler • 
den ve bileziklerden ibarettir. Nis
te banyo mevsiminde zarafeti ile 
nazandikkati celbetrtıiştir. Ustüba.
şr, muntazam ve zariftir. israf ve 
sefahatten uzaktır. 

En mühim meziyetlerinden biri, 
zekasıdır. Viyanada kral Edvardla. 
birlikte bir oyunu temaşa ettikleri 
sırada, bir aralık Kral, locayı ter
ketmiş, fa.kat Madam, locadan ay
rılmamış, ve sonunda Kralın da 
locaya dönerek günün yıldızını al 
kışlamasmı temin etmiştir. 

Madam Simpsonun sesi, tam A
merikalı i!esi'dir. Onu Ingiliz sesi 
olarak kabul .etmiye imkan yok • 
tur. Çok iyi huylu, mun8.88af bir 
kadındır. Ara sıra inadı tutar ve o 
zaman noktainazanndan dönme • 
sine imkan kalmaz. 
Göze çarpan bir meziyeti, kralm 

en yakın dostu sıfatile birçok ye
ni dostlar edindiği halde eski dost 
lanna sadık kalmasıdır. 

K onuşması tatlıdır. Düşünce • 
leri incedir, fakat o kadar 

derin değildir. Konuşmalarını gü. 
zel fıkralarla süsler. 

Spor kadmı değildir, fakat iyi 
briç oynar. Kral, tayyare merak • 
lısı olduğu halde, Madam tayyare. 

I 
den ürker. Fakat çok güzel dans 

eder ve seyahati sever. Yemek pi
şirmekten zevk aldığı için kendisi
ne mahsus bazı çeşitleri fevkalade 
maharetle yapar. Fakat kendisi 
pek az yemek yer. Adamlarını ida
rede çok büyük hüner gösterdik
ten başka işlerinin birçoğunu ken
di yapar ve alışverişlerini doğru
dan doğruya bizzat idare eder. 

Ev idaresi onun en belli başlı 
zevklerinden biridir. Ve bu i4i tam 
bir muvaffakıyetle yapar. Modern 
tezyinat sevmediği şeyler arasın
dadır. On sekizinci asnn tezyina
tı en çok sevdiği ve beğendiği 

Moın. SDmpson -
Çok güzel değildir. Fakat 

çok iyi giyinir. Zariftir. Kul· 
landığı mi~cevher ler muh· 
teşem küpel!>rd~n ve bilezik
lerden ibarettir. israf ve se· 
fahati ıev :nez Çok iyi h'-'Y• 
lu munıif lıir kadındır. Ko· 
nu§malarmı güzel fıkralar. 
la ıüıler. Spor kadını değil· 
dir. Fakat -iyi briç oynar. 
Kral Edv~udın aksine o!arak 
tayyareden ;ok korkar. 

bık kansı hakkında şu sözleri söy
lemiştir: 

11Ha.yatıında gördüğüm kadın • 
lann en zarifi idi. Vazife ve memu
riyetim onun tertip ettiği ve ç~k 
sevdiği ziyafetlere iştirakten alı
koyuyordu. Çok geçmeden aramız 
soğudu. Çünkü, vazifem başında 
bulundukça karımdan uzak kalı • 
yordum. Kendisi cidden cazip bir 
kadındır. Son derece kuvvetli bir 
seciY,e sahibidir. Sevimli, zeki, bir 
1rnchn. cali iyi bir arkadaştır. Se • 
kiz sene beraber yaşadık ve 11 se
ne evvel ayrıldık. Harikulade bir 
kadın olduğuna inanıyorum. Ken
disine karşı hürmet ve takdirim 
devam ediyor. Ona en gilze: dilek· 
lerle mütehassısım." 
Kansı tarafından boşanan bir er

keğin bu ,ekilde söz söylemesi, 
Madam Simpson lehindedir. 

dam ile koca.sının aralarının açıldığı 
§ayi oldu .. 

Mister Simpson karısına refa 
kat etmiyordu. Çok geçmeden ka
rı koca aynldılar. Kralın ziyafetle
rine Simpson tek başına devam et
mekte idi. Yeni Kral ile Kraliçe, 
Mister Çurçi1 ile kansı, Samvel Hor 
ile kansı, B~vekil ile kansı, bu 
ziyafetlere devam edenler arasında 
idiler. 

Bu sırada Amerika gazeteleri 
Madam Simpeonun hareketlerini 
yakından takibe başladılar. Mada
mın bütün alışları verişleri, bütün 
ziyaretleri, Amerika. gazetecileri 
tarafından takip olunuyordu. Ve 
derhal Amerikaya bildiriliyordu. 

Bu sırada meselenin nasıl bite-

ceği düşünülüyordu. Tarihçiler ve 

sika aramıya başladılar: Kral dör
düncü Jorj ille anna Fitzherbet 

arasında geçen macera buna benzi-

' men hergün ~raya gidip gelmek 
Fuat Paşayı şapka giymiye mecbur 
etımişti. Fuat Pa5anrn Madritte şap

ka giydiği İ!ııtanbulda şayi oldu. Fet
vahanenin ttl'ZJ ÜzP,rine Abdülmecit 
Fuat Pa.•nm katlini ferman etti. 
Çünkü ıı;apka giymek - O zamanın 
itika.dmcaı- küfretmek demekti. 
K8.firln i~ katli vacipti ( ! ! ) 

yordu. Dördüncü Jorj Annayı sev
mişti. Anna kraldan altı yaş büyük 
tü Duldu. Avamdan olduktan baş
ka katolikti. Bununla beraber dör· 
düncü Jorj bu kadınla gizlice ev
lenmiş ve Ingiliz kilisesi papaslan 
Bu nikahı kıymışlardı. Anna 1837 
de öldüğü halde hadise ancak 
1905 te anlaşıldı. Çünkü 1837 de 
İngiltere bankasına tevdi olunan 
bir zarf, kral yedinci Edvardın 

ta · etti~i bir heyet tarafından.. 
açılmış ve izdivaç vesikası ile di
ğer vesikalar bunun içinden çık • 
mıştı. 

Kral Sekizinci Edvard bu ha -
diseyi örnek almak istememiş, ve 
Madam Simpson ile münasebetle
rini idame etmiştir. 

Madam Simpsonun açtığı talak 
davası 27 Birindteşrinde görüldü. 
Ve Mister Simpson kendisini mü
dafaa etmediği için hakim ayrılma 
kararını verdi. 

Suttan Mecidln iradeı;i Babıi.llye 
geldi. Ça.'lakkale mutasarnfma bU
dirilt>rek Fuat Efendinin (Paşa) 
Ro~a.za gelince hemen tutulup bo • 
jfazlırnmRsr ira.dede yazılı idi. Sadra
zama divanı huma.yun kalemlnden 
\"anlan fennan ı;mnulunca mahrema.
ne müst~ar Sadriili Mümtaz Efen· 

'di~i çaıbrdJ: 

"- Miimta.z Efendi! .• Ne yap yap. 
Şu fermam göndermekte geciktir. 
Ferman Canakkıale mutasarnf ma., 
Fuat Efendi g«tikten yirmi dört 
saat ır;ıonra varı;r,m. Fuat Efendi Bo • 
iht7.i1an S?e<:ip tstanhula nrmca ken
dini kurtqrn·. ZP.ld'1ir, nf' yanar, ya
nar PRdi~ah1 kandınr. KendinJ af
fettirir. 

Dec'ti. Fi'hnklka Miimtaz Efflndi
nin ıtöndP~ı~ ferman yinnJ dört 
"llU't !Mtnm ~&7.a ,·ardı. Fuat Pata 
boğazlft" ..,,. kt.11 n ku rtuJchl. 

Abdurro~mon Adi! EREN 

tı • 
Hareketten . bir ırece twvel Misis 

Simpsom•., a\'lıkatı, hazinenin par
lamento işleri başmüşaYiri Sir Mor -
ris Gnyer ve kralın avukatı Ue uzun 
cızadı~·a görii~mfü)tü. 

B ilh.assa bu sene zarfında Kral 
Edvard ile Madam Simpson 

arasındaki dostluk son derece kuv
vetlenmiştir. Madamın evi ile sa. 
ray arasında hususi bir telefon 
hattı uzatılmıştı. Kral, her gün Ma.
damın evine giderek çayını orada 
içiyor ve Madam Fortbelveder'in 
tefriş ve tezyina.tı ile pek yakından 
alakadar oluyordu. 

MADAM SiMPSON'UN 
KAN'DAKi ViLLASINDA 

mç bir yolcu tan·a~lnln rota 
ı;ıkmağa ct"'lıaret edemediği bir ha\'1L
da tan·are havalanmııı.tır • 

Pariste tayyue meydanı, puaport 
ve gümrük muamelesi yüzünden tay 
yareyi yolundan alıkoyma.mak itfn 
emir almr~tı. 

Kral Edvard, bu Madamla. ta • 
nışmadan evvel, daim& mağmum, 
hatta bedbaht görünmekte idi. A· 
rada dostluk inkişaf ettikten !OD· 

ra. Kral eski ne,esini tekrar bul • 
muştu. Madamın tesiri kral üze • 
rinde çarçabuk kendini hissettirdi. 
Kral, ötedenberi orta halli soa 
yete kadınlarına kar,ı mecl\ip idf. 

Kral ile Madam arasında aıkı 

dostluğu ıııağlamlıyan amillerden 
biri, ikisinin de ayni meselelerle 

alakadar olmalandır. 1'8izlik ve iş· 
çi sınıfın yaşayış meselesi bunla.r 
arasındadır. 

Kral, Madam Simpsonun tetvik 

ve müzahereti ile, memleketin fa
kirleri lehinde mühim vazifeleri 
üzerine almıştı. 

Kralın bu sıra.da ya.zıp işçi ın

nıflarınm hayat ve mukadderatını 
mevzuu bahsettiği ve bunların re· 
fa.hını temin edecek ça.releri göster 
diği kırk elli raporunu, ancak tarih 
meydana çıkaracaktır. 

Bu yoldaki ça1141malar Ma.da.n:ı 
Simpsondan ıörülen m\lll.heretin 
~ri idi. 

Kral Edvard, son zamanıa.rda. 
bahçıvanlığa. merak saldır • 

mrştı. Onun bu merakını takviye 
eden en mühim lmil de Madanı 
Simpsonun arkadaşlığı idi. 

Londradan Kan'a hareket 
eden tayyarede kimler vardı? 

Biiyttk İngiliz dra.mnun son per • 
dest kapanmuda.n iki gün evvel e~ 
r&rengiz bir tayyare Londrada.n Ce
nubi Franq.ya yıldmm sür'atfyle bir 
seyahat yapmr~tı. 

Gelen t.elgaf haberlerinde bu seya. 
hate dair peku maJCimat vardır. Düıı 
gelen İngiliz gaute-lerf ele ancak kr
&aea hlalfunat veriyorlar. 

Meı.ıtela (Taym18) diyor ki: "Hu
susi 8Urette kiralanmış bJl' tayyare, 
88.lı günü saat dokuzu on geçe liç 
yolcuyu hi.mU olarak (Kan) a git • 
miştir • 

TayY&re hareket f'(ff'rken yolrnla • 
nn lshnleri glılf tutulnıu~ttır. F~at 
Fransa.dan gelen htıbPrlere göre yol
cular Dr. Kirkwood, M'sls Slmpııonun 
&'\7\lkatr Mister G,.dda.rd \ 'e avukatın 
katibi Mlst~r Barronlfur. 

Rav1L raporlan ıayrf mUsııtf olma-
1111& rağmen tayyan seyahııtinden 

r;eri kalmanuşt:r. O saatt.f' Awupa

nın her tuafnt•l&ıı ft'ntı ttaherler l{e. 

llyordu. A\ "'it• hava meydanl!lnnın 
~ofunda seyrtiseftt tatil edilml,tl. 

mobille Kana hareket etm.işlerdır. 
Bu sırada Misis Simpsonun yanın. 

da bulunan Sekizinci Edvardm .. aray 
ekinmda.n Lord Brownlow, avuka • 
tm Misis Sipmsonun Londrada. bu -
lunan evinin tasfiyesine ait meseleleri 
gö~ek üzere Kana geldiğini bir 
beyanname lle ilan etmiştir • ., 

(Nevyork Herald) m Parls n\isha
mıda doktorla arkada5tannm esrarlı 
seyahatine dair şu tafsilatı gördük: 

"Doktor Klrkwood İngiltereni:n en 
meşhur dokt.orlanndanclır. Bu dok_ 
t.orla. Misis Sim~nun avukatını ve 
&vukatm katlbtnl hamU olan tayya
re, İngiltere hava nezareti tarafından 
İngiliz hava hatlan şirketinden kira. 
laJ'ınuştır. 

Üç yoJcu sabah ~·edide Londrada 
bulusmuşlar ve beraberce ha.va 
meydanına ~itml~lerdir. Orada beş 
yolcuya mahsus bir Dragon tayya • 
rMi harekete ha.zır bir halde kendL 
lerini bekliyordu. 

Ta.yya.rOOe bir ptlot, bir de tt>lstz 
memuru vardı. Yolcular meydana 
ı;celdikten on dakika sonra tayyare 
ha.reket etmiştir. 

Fraatsadan, bu kotsyhk'ar öc gttn 
e\"\"el dl'rhl'I vola eıkacak bir tayyare 
i('in lsten<li,:i hat<le, her nedtttse 
bu esrarengiz se)•ahat ilk tasaV\'Ul' 

Mildi~den Uç gUn 80bra yaprlnm • 

trr.,, ' 

Madam Simpso~'un 
Villa~mda Gazeteciler 

Misis Sitnpsonun feragatten evvel 
Kanda. geçirdiği günlere ait Nevyork 
He.rald şu mahimatı ,·eriyor: 

"Sekizinci .EdvarJm saray erkanın 
otan Lord Brownlou·, Misis Simpsona 
refakat ediyor '\.'e her gün gazet.ecl • 
leri kabul ederek malümat veriyor. 

ltfisis Sim~<mun misafir kaldr~ 
Villanın sahibi Rogers isminde bir 
Amerikalı ile zeY~idir. 

Salı günü ilk defa J:arak gu.eteel
lerin resim çekmeıdne müsaade edil· 
mt,tir. Sinema almağa müsaade 
yoktu. 

Ml!ıd9 SlmJ>f'On palmiyeler arasın • 
dan göründüğli srrac.la haJlndeJd ki • 
barlık l"e zera.fet derhal göze çarpı -
yordu. 

İhsan, en yiiksf'k içtimai tabaka • 
ya menımp, rtlksek nıhlu btr kadm.m 
ka~ısmda olduJ!unu hfQediyordu. 
~lm almrrken bir f otoğra.fçı fa 

ricada. bulundu: 
- Ri<'a Nlerim ~JünUı .. 
Misis Sim)l8onun yüzündeki ciddi • 

yet ve vakar bir kat daha arttı : 
- Niçin tebessüm edelim f dedi. 

Tebessttm etmek r.ama.nı mı! l',,..~ - Kendln6eo kift:ük 
'~? l'ıı dövmekten utannıtyor mu
~ ~u gidiı;.le bü;rüdüğiio zaman 

......, 
0

1ek tutacaksm?. tezyin attır. 
Kral hafta sonları Bclvedere git

tikçe Madam Simpeon da davete 
iJtirak ederdi. 

Tayyare altıyı 25 geçe Manllyaya 
varmıştır. Enrel& (Kan) a. gitmek 
tasavvur edilirken orada karanlıkta 
yere inmenin lmki.nst-ıhğma dair tf'l
slzle haber afmmrş ve MarsUyaya in
mek mecburiyeti hasıl olmu~hır. 

Yolculardan üçü de çok asabiyet 
göSteriyorla.rdı. Seyahatin çok mü -

biın ve mfuıtacel olduğu yolcuların 

her hallerinden belli idi. Seyahate 
çıkaaLklann, kimse Ue tema.s etme
mesi b.aldmida da tertibat aJmmrş. 

VUIAda.n günde Ud, Uç defa Lon.. 
<Ira. ile konuşuyorlar Fakat Sekizinci 
Ed,·ard Misis Simpson ile tono"u~·or 
mu! Bunu anlamak mftmkUn olma. 
mrıtır 

'-.: ~etnıen olacağım, tıa.y öğret. Madamın ilk zevci olım kuman
dan Spencer birkaç ha.fta evvel sa Bu eenenin yas mevsiminde Ma· 

Dokfur Klrkwood ile arkad~lan 
acele blr yemek yedikten 90Dra oto-
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ismet Inönö Sancak 
meselesini izah etti 

Göz göre 
[B&fl 1 incide] 

goe ere yalan fit ağayii Rndater devlet ~--• 
leri tarafmdalı yeniden meb' 
teklif edilmi§tir • 

<\ANCAKTA 

[Bqı 1. incide] Reşit ağa bu teklife red cevabi 

[Bqı 1 incide) 
hiaaesine dtlten itleri muvaffakıyet
le tahakkuk ettirdik. Yeni fabrikalar 
açtık, yeni fabrikaların temellerini 
attık ve yeni fabrikalan mukavelele.ce 
bağladık. 

Bilhaua bütün memleketin dikati 
ni iki mevzu il.zerine çekmek isterim: 

Biz, bu fikir temevvüçleri arasında 
paranm kıymetini tutınayı, alınacak 
tedbirlerin bizim memleket için en i
yisi saydık. Şimdi ticaretin hemen 
her memlekette bir tekil ve surette 
güdüm altında bulunduğu devirlerde 
yiz 

üzerinde başlıca ehemmiyet verdiği
miz birisi maden işletmesidir. Zanne
diyoruz ki maden iıtletmesi için de bir 
iki senede alacağımız neticeler bu 
memleketi hariçten ithal edilecek kıy 
rntli vasıtalarla cihazlandrrmak için 
bize geniş fırsat verecektir. 

Arap memleketlerini Arap milletine 
bırakmayı kendi siyasetine esas tut
muttur. Bunu resmf olarak m1uJu 
ınllllde ilin ettik. lııliaakı milUyi o za 
ma.nki güç ,artlar içinde zaruri ola
rak yapılmış saymak yanlıştır. Misa
kı milli fUurlu bir siyasetin ve de -
rin bir kanaatin ifadesidir. ÇUnkU mi 
sakı millide zikredilen Türk memJe. 
ketlerinl bize hazır vermediler. Biz 
onlan latilıaal etmek için dtlnyamn 
galip devletlerine karşı daha dört 
sene harbettik. Daha dört sene har
bettikten sonra kazanılan muzaffe -
riyet neticesinde Arap memleketleri 
ne ka1"91 olan vaziyetimizi ve zihniye 
timizi değiştirmedik. Lozan muahe • 
desinde bin;ok mücadelelere ve bir· 
çok tazyiklere kar4ı Türk milletinin 
iatiklüini ve haklarmı mUdaf aa eder 
ken Arap milleti üzerinde bir manda 
tesis olunmaması için yani Arap is • 
tikllline münafi bir vaziyeti muahe 
dede kabul etmemek için de çok ezi· 
yetler çektik. En nihayet kabul etti· 
ğimiz bu mıntakalann alakadarlara 
bırakılDUf olmasıdır .. Ali.kadarlar -
dan maksat eğer manda sahibi dev
letler olsaydı bu kadar mücadeleye 
!Uzum olmakaızm onlann adını ıa • 
dece zikretmek kifayet ederdi. Ali· 
kadarlar, herkettteıı evvel, bizim, na· 
zanmızda, bıraktılımız memleketle
rin halkı idi. 

.Sadece bazı kimseler, silih taşımak, W.tir. Reşit ağaya wku bulaD 
evlere taarruz etmek cürümlerinden racaata Suriye mukadderatı ile 
ve diğer adi cürümlerden dolayı mu.. kadar olanlan endişelendiren l)i 
hamekeye verilmlttir. dise sebe polmuştur: 

Anof/olu Ajansının no#u R~itağanın meb'us seçilın 
yt1zUnden kürtlerle Vatannerlll 

Anadolu Ajaruu aynen bültenine sı adamakıllı açılmıştır. Ha.tU, 
geçirdiği yukanki tekzipleri esasın
dan tekzip edecek birtakım malumat dağında Araplarla Ktlrtler 

Bu mevzulardan birisi kömür il.zerin 
de, ikincisi demir üzerinde aldığımız 
tedbirlerdir. ~en yıl yine yüksek 
huzurunuzda memlekete hitabederken 
kömür politikası diye huswıt bir mev 
zua temas etmi§tim. Kömür havzum 
da ucuz fiatıa çok iatilıaal yapabil 
mek için lizmı olan tedbirlerin hepsi 
ne teveuill etmig bulunuyoruz. Bun 
larm bqmda yüksek ıirketler elinde 
bulunan işlerin devlet taraf mdan a 
lmmaaı geliyordu. 

Bu devirlerde para kıymetinne 
hükmetmek çok müşkül değildir. 

Umumi olarak memleketin bu ge
çen bir sene zarfında iyi çalıştığını 
huzur içinde ehemiyetıe ve geniş bir 
istikbale doğru yürek ferahı içinde 
vürUdüğUnU hUli.sa olarak söyliyebi
lirim. (Alkıglar). 

ve vesikalara maliktir: bir takım hadiseler de cereyan 
1 - intiha.bat bUnU idarei örfi tjr. Biz de yen: senedenberi güdümlü 

bir ekonomi takip ederek paranm 
kıymetini kolaylıkla muhafaza ede
bildik. 

Fransız memuru tarafından ilin edil Suriye intihabatmda KUrtler 
mif, buna dair illnat duvarlara talik mma kendileri tarafından göst 
olunmu, ve ahkamı 0 günden itiba _ cek bir namzedin Vatantıer 
ren cereyana başlamlfbr. dan kabul edilmemesi, daha iJl 

Ereğli Şirketi ile iki tarafı mem 
nun edecek ameli ve makul neticeler. 
le anl&fJDJf olmamızı memnuniyetle 
zikretmek isterim. Bundan sonra na. 
kil vurtalaraı, ocaklarn birleştirile. 
rek ruyonal bir halde iflemesi, hüli 
aa çok iatihaal yapmak ve memlekete 
pniı mikyaata kömüı istihlik ettir. 
mek için tedbirler alacağız. Bu kıt gU 
nünde bizim memleketin yakacak 
madde olarak kömürü genif mikyas 
ta kullanmI.f olmaaını iyi bir dilek 
olarak zikretmek isterim. 

Para kıymetini memleketin iktısa
df tartlarmdan dolayı dUtürmek fik • 
ri bi7.e gelmedi. Aksine olarak mem 
leketln iktıaac:U •artlarmdan dolayı 
paranın kıymetini muhafaza etmetc 
fikrini ediJldi.k. Dahilde ve hariçte 
çok borç edilir. ve bu borca faydaaı 
olsun diye pva c:HltflrWUr. Yine dtl
ttlrme memlekette ucuzluk husule 
getirmek için tedbir olarak ileri sü
rülür. 

verecek-.ni- cm sh rshrd she c cc 
Memleketin vaziyetini sevinçli bir 

nazarla görUrke"l büyUk Cümhur Re
isimiz AtatilrkUn admı sevgilerle VP 

saygılarla anmak bizim için tatlı ve 
'erefli bir borçtur . 

(Alkışlar) . 
Şimdi arkadaşlar, ılarici bir mese 

lemize, bugün ic;inde bulunduğumu1 

mühim niuır meseleye temu edece .. 
ğim. 

2 - Muhakkak olan bir nokta, günlerinde Kilrt beylerinin Va 
balkm yüzde dokaanmm intihabata re kfll'ŞI cephe almalarına sebeP 
iftirak etmemif olduğu ve 1<>kaklar muştur • 
da ntımaylş yapanlara ka111 mitral- Reşit Ağanm kazanın~ 
yöz ve zırhlı otomobil kullanıldığı • filen çalıtan Mendup idi. Maıcsa' 
dır. Bu yüzden ild öltl ve 50 kadar idaresi dahilinde bulunan K 
yaralı vardır. dağınık ve biribirine düşman 

3 - Şehirde dUkkhlar kapatılmış sokmak bu suretle mandater 
köylWerin tehirlere gelmesi mene - memurlarına oto:ite kazan 
dilmiştir. tı • 

4 - Halepten, Şamdan başı bozuk Bu vaziyet. bir tarafj:an da ~ 
Biz memlekette ucuzluk için para 

kıymetinin dilttlrlllmeeinl dofru ted 
bir olarak kabul etmiyol"UL Para 
kıymetinin dilgtbillmeai ihtimali oldu
ğu zaman her türlü ithalat fl9YU1 
derhal kıymetine zam yapar. 

Murahhas heyetinizin mUzakere ye 
rine gitmek üzere yolda bulunduğu 
l9kendenm ve Antakya meselesi 
<şiddetli alkışlar) bu meselenin P'rarı 
la ile olan cephesi ıudur: Bizim 921 
ve 923 muahedeleriyle hususi f&rtl•r 
ıdtmda bıraktığ--.ıın tskendenın VE' 

Antakya mmtakaamın tekq,muı •n 
hadisat içinde istikli.le kavutmasmı 
istiyoruz. Bu meseleyi Fransa CUm · 
hurtyeti ile Cemiyeti Akvamda görU
şeceiiz . 

çerkes ta.bunan getirllmif, köyler, nDerin ihtiraslarmı tatmin edi 
evler baaılınlf, çarşıda, pazarda da- Suriye meclisinde yalnız kendil 
dınlarm UatU başı aranmıştır. seçtikleri meb'uslarla MendubUJl 

5 - Ekseriyet iştirak etınedili i· zetleri bulunacaktı. Bu sebeptlll 
çin zorla alınan reylerle intihap edi- laVT Kürtlere ika~ Taıpıak 
len mebuslar, zırhlı otomobillerle Ha ri silahlandırmak ldeta günün 

DEMİR VE ÇELİK 
FABRİKASI 

Çok ehemmiyet verdiğimiz ikinci 
mevzu yüksek kurumlarla büyUk de. 
mir ve çelik f&brikaaı lrurulmaaıdır. 
Bunun için muteber ingiliz firınuiyle 
yaptığımız mukaveleyi zikredeceğim. 
Mukavele!~ g(Sre iki buçuk yıl sonra 
tlmidimi7.e göre, belki biraz daha ev. 
vel bu fabrikanın itlemeeini bekliyo. 
ııız. 

Para düştırülmesi suretiyle ihracat 
mallanmızm daha kolay sürüleceği • 
ni bizim memleket için iddia etmenin 
doğru olmadığını da sanıyoruz. Çlln
ktı ihraç edilecek malımız elimizde 
kalmıyor. 

Zamana gijre, makul 11.yılacak fi -
yatlar il2rlnden ne kadar mal c;ıka
nraak sürebiliyoruz. Ondan sonra pa
anm dtltmesi ihtimali kanpsmda vu
kua gelecek her tilrIU pahalılıklar. 
memleketin iktıaadl hayatını umuıni
ye\le çok milteet"sir ed~ir. 

Arkadqlar; 
Mahsus tafsilltlr konUf1JYO?UD1: 

ZİRAAT İŞLCRİ VE SU Bir taraftan paranm lnyrnetine hU . 
POLİTİKA Si kOmetfn, B. M. Meclisinin hlkim 

:Arkadqlar, olduğunu göstermek istiyorum. Di-
Bu eene bilhuaa ziraat için esaslı ğer taraftan paranm A.tiyen de mUs

tedbirler aJma:t yolundayız. MUhte - takir tıutulmumı icabetttren sebep 
JJt mmtakalarda tetkiklerde bulun- !eri anlatmak istjyonım. 
dltk. EhemmiJ19iJe vardığımız netice Bizde itimat meseıesi bütün ted • 
odur ki eğer daha fazla mahsul al - birlerin başında gelecek bir unsur -
mak iltiyoraak daha radikal davran- olduıluna kaniim. 
mamız lbmıdır • Şimdi pek mühim olan diğer meaııe 

Demek iBtiyonım ki bugilııktı prt. leye geçiyorum: Memlekette geniş 
lar ve vuıtalar içinde miktar olarak mikyasta ucuzluk mUcadeleel yapı • 
ımı.aı edilecek maddeler qağı yu. yonız. 

kan iatihaal edilmektedir. Köylüye Bir iki senedenberi aldığmıız ceeu -
ve çiftçiye daha fazla mahsul kazan- rane tedbirler müsbet neticeler ver • 
cbrmak için yeni tedbirler lazımdır. d" Şek rd t d · tod ilah ı: e e, ur a, çımen a, ... 
Bu tedbirlerin bafmda şu itleri bu Bu politikaya bu sene de devam ede-
lunız. ceğiz. Para düsilr:mekten dolaVT vib: 

Onümibdeki sene içinde memle • de 30 ucuzluk bekliyen memlek~ 
kette genif mikyasta ıu politikaama re nisbetle biz iki sene fc:inde, esaslı 
bqlıya~ Bir talmn büyük •ular ihtiyaç maddeleri füıerinde. yüzde 30 
var ıki yalnız tahribat yapıyorla:-. Yi- dan fazla ucuzluk teminine 11imdiye 
ne bir takmı gi1zeJ sular var ki on • kadar muvaffak olduk. Bu istikamet
larm ıulamumdan memleket istifa te bundan sonra da mUsbet neticeler 
de edebilir· alacabmıza eminiz. önUmüP.deld ae-
ÇİFTÇİYE KOLAYLIK ne lc;inde temel ihtiva~ maddelerin • 
Sulamakla beraber memlekette zi • den daha bir ikisi Uzıerinde ucuzluk 

raat usullerine ve &iraat vuıt&Iarmı tedbirleri alacaflz • 
Ucuzluk mUcadeleei yaparken bir 

yenileetfr.mek için çiftçiye PIÜt mik- noktaya memleketin dikkatini ceI -
yuta kolaylık gö&teennefe bqhya • hMeceJjm: O da merkezde, BOvtık 
cağız. Millet Meclisinde devetin ucuzluk 

Endüstri programı gibi bqlrbaşma yapmak için fedakirhk yaptığı mev • 
bir ziraat programmm tahaklrutc saf zular Uzerinde kolaylıkla ~ftemiyece
halarım her sene tetkik etmek bizim timiz, memleket köşelerinde diier şe 
yeni bir zevkimiz olacaktır. killerde resimler alınmrya kalkmma-

Bu sene memlekette, huzur ve ça- Ildır . 
hpıa ne,eei de pek ziyade memnu- Meaell bu sene sayım içf n hazine 
niyeti mucip bir halde idi. Bu var- varldatmdan eautr fedaklrbk ettik. 
lıfr maliyenin heeaplarmda açık bir Dolaşt:ıfmı emıada ttırlil şekilde hay 
ıurette görUyoruz. van UF.erinden reetm alınmak tema • 
Şimdiye kadar hazinenin varidatı vtllleri gördUm. Bundan BODra B. 

ıeçen lenin bu yıllarma niebetle hiç M. Meclhıind3 ucuzluk tedbirleri al 
o1mı•a 12 milyon lira fazladır. dığnnız maddeler Uzerinde difer ma-

MİLLt P ARAMIZ kamlar taratmdan herhangi bir au-
Millt pan.mız bugUn en sağlam bir retle resim konulmaamı kanuni mUey 

bttnye göetermektedir. Bütçe mUva- yideye bağlamak f"tkrindeyiz. DlSviz 
zenesi §ilphe götUrmiyecek surette sarfiyatı meml~etln umum! idaresin 
emin, hattl tbnit edildiğinden fazla de iyi bir kontrola alınmıştır. 
varidat veren, gerek ziraatte ve ge-- Harici bon;lamnız üzerinde bu bir 
rek M.Dayide ika.zancı 'her 1ene art . sene zarfmda başka bir anlaşma yap 
makta olan memletin milli parumm tık. Bu anlaşmrya göre borc;lanmı
kıymet ve kudreti elbette .Upheden .mı yarJBmı mal ile ve yansını timdi
uade, herhangi memleketin parasile ye kadar olduğu gibi dövizle tediye 
boy ölçttteeek kudrette bulunmam il edecefiz. 
zmıdır .. Bundan başka yaptığnnız ciddt 

lehe kaçınlmı,tır. si olmll$tu. 
6 - Antakya ve Iakenderun ve sa- Halbuki bugün Kürtdağmda 

ir yerlerde yapılan tevkiflerin adet mıldanmrya başlıyan hareket, 
ve eaamisi herkesçe maUimdur. dubu ve Vatanlleri dUtilnd Arkadaşlar: 

CUmhuriyetin harici siyasetinde 
bUtUn komşuları ile iyi olmak arzu
su zannediyoruz ki, üzerinde tered
düt edilmesi mümkün olmıyan bir 
siyasettir. Bütün komşulanyle iyi 
münasebet kurmak ve bütün eeki 
düşmanlan tedavi ederek sıkı ve sa
ınimi dostluklara çevirmek için Türk 
milleti t1inden 96f1ft her fed&klr\ıiı 
yapmıştır. Komşumuz olan Irak 
memleketinin mU.takil bir devlet o
larak kunılmumı biz herkesten ev -
vel ve cemiyeti akvamdan evvel ar
zu ettik. 

7 - Dahilde gazeteler kapanmış· başlamıştır. ÇUnkU, yeniden 
tır. Antakyaya hariçten hiçbir gaze- lacak bir hareket. mandater 
te aokulİnamaktadrr. Antakya ve Je. memurlarmnı idare kabiliyeti Evvela bu mıntaka için emniyet 

tedbiri alınmasmı lUzumlu buluyo -
ruz. Sinirler o kadar gergin olmuş -
tur ki, ansızın vuku bulacak hidiaeler 
arzu edilmiyen akisler ve çok ııkm· 
tıb vaziyetler husule getirebilir. 

kenderun hudutlan her taraftan her kında verilen fena notlan 
keee karşı kapanmıştır. lendirecektir. Diğer taraftan d• 

BUtün bunlar tebip gösteril. dup olsun, Vatantıer olsun, Y-' 
mek istenilen 11Uktina deli.let etmez. tez mtldafaa etmektedirler. Bu 
Bu aebepledir ki, Türkiye, cemiyeti yer dolqarak Suriye vahdeti 
akvamdan ihtiyati muhafaza tedbir na imza toplamaktır. Reşit 
lert almmaBJDı latemiftlr. TUrklye yapılan müracaat, hem bir 
bariciyeainin bu talepte nekadar hak ztthuruna mini olmak hem de 

Sil'kfuM:t içinde konuşul&bilmek için 
evveli bu mmtakada bir emnyet vazi 
yeti husule getirilmesini ehemmiyetli 
buluyoruz. Cemiyetl Akvamda bunu 
bir madde olara::C: mevzubaluM!dece,i7 
Sonra ciddi olarak do11t olan ikl mem 

lı olduğunu ~er gUntın hadisatı la - vahdeti için eleman ' tedarlk 
bat etmektedır. g-ayesinf takLp ediyordu. Reşit 

leketin çetin bir meseleyi konuşması 
gibi hansa ile .koa~ pPatluk 
siyasetinin ve dostluk hislerinin zih· 
niyetimize hlkim olduğunu söylemek 
benim için bir zevktir. Biribirinin 
dostluğuna ciddi olarak kıymet v# 
ren iki memleketin Cemiyeti Akvam 
sinesinden bir anlatma ile çıkm&allll 
samimiyetle ümit ve temenni ec:ııyo-

lrakm milstakil bir devlet olması 
1lhlalaalelt Bir olarak blsim tarafı • 
mtzdd imza edflmlftir. Ondaıt eoilııd 
111 bu memlebtle komfulutumus o
ka.dar iyi hislerle ve o kadar iyi latl
kamette inkifaf etti ki, çok zaman 
hudut hldiaelerinde Ud memleket bir 
vücut gibi hareket etti. Tam bir em
niyet havası Irak • Ttlrk hududunda 

ruz. hikim bulunmaktadır. 
Bir de meselemizin Suriyelilere ta Suriyeye de biz kıymetli bir kom· 

allfık eden cephesini izah etınek isti- fU gözü ile bakmak istiyoruz. Suri • 
yorum. yelilerin istikllli ihtimalinden bahae 

Arkadaşlar, dlldlkçe biz bunu daima a.şiklr bir 
Bazı Suriye aiyuet adamlan bu sevinçle kallıladık. Cemiyeti Akva • 

meeele vesileaile son zam.anlarda si da Franaanm Suriyeliler iatiklll yo. 
nır. ıuı·k göste' rdiler. Iakenderun ve i · lunda inkişaf ettirmek çm bulduğu 
Antakya havalisinin Suriyeden ayrıl her fmlat bizim tarafnnır.dan bllyilk 

Adanadaki 
Seyfiip 

[Başı 1 lncldel 
mahallesine k09mupa da yuvasınm 
yıkıldığını ve bir ankaz yığım haline 
geldiğini görmtlt ve yıkıntıyı kRnş • 
tırmıya başlaml§tır. 

Bütün mıtt#olr.alorlo irlibat 
ftsis edll:)O" 

Adana, 12 (TAN Muhabirinden) 
- BUtUn mmtalıalarla irtibat tesis 
edilmiştir. Şimdiye kadar bulunan ce
setler elli tanedir. Maamafih bu ra • 
kam ,insan zayiatını tamamtyıe ifade 
etmemektedir. Henüz &rqtmnalann 
arkası alınmamıştır. Son yapıhın bir 
ke..,fe göre. umumi zarar 3 milyondan 
eok fazladır .. 

muma itiraz ediyorlar. Asırlık A - sita.)'i9e uğradı. Son defa resmi nota 
rap dü,manlarmm, yani bizim, Türk tar teati ederken ve Suriyede siyaai 
lerin, Suriyeden kıymetli bir parça adamları TUrkler için hofa gltmiye
almak istediğimizi Arap milletine cek her türlU sôzleri söyledikleri va. 
ilin ediyorlar. Daha çok tafsillt ver kitler dahi Suriyeliler müstakil bir !!l!!ll!B!!!ü!!!yük!!!"!!!!'!!h!!!ey!!!ecan!!!!!!!!!!!l!günl!!!l!e!!!rm!!!'!· !!!d!!le!l!bazıl!!l!!!!l!!sL!!! 
miyeyim. Bizi inciten nice acı sözleri devlet olarak lnki•af ettiren Fransa etin 

l Evv 1.. ..., yuet adamları memlek vatanper 
bizden eelrgemiyor ar. e funU ya k•-· tebrik duygularmı ve Suri- ı biz ilk d An - yo verliğini değerli özlerinde top adıkla. 
söyliyeyim ki, • en enm ve • yelilere ka1111evgilerimizi ve iyi kom larmı zannederler. ve ifratlı mUllha 
takya mmtakumı hiçbir zaman Su- şuluk hialerini tebartlz ettirmiye ,.._ 

d ğiliz (şidd tll ,,.. ıalara dU1terler. Umit ediyorum ki, riyelilere vermiş e • e ve 1·-+•k. Bizim bu kadar hayırhah ve 
) "'i'- hadisatı daha soğuk kanlı mUtaıaa 

sürekli alkışlar dürüst vaziyetlmize 1r .. -ı Suriyenin 
~., etmek mUmkUD olduğu vakit Türkler 

Hukuld tasfiye esnasında mab ve- istikli.le giderken bir TUrk iline hilk· 
w le Arap milleti arumdaki iyi komşu. ren biz olduğumuza göre hiç olmaz· .rnetmek arzusu göstermesini yanlıf,J, 

izi luk ve iyi doetkık faydalan müfrit dil sa malı kime ve nereye verdiğim· haksız ve çok zalimane buluyoruz. 
bizim iyi bildiğimizi kabul etınek la- (Şiddetli alkışlar) fÜDcelere hakinı tutulacaktır. 
zımdır. Ondan sonra bizim Arap mil- Yüzlerce kilometro uzunlukta hu· Suriye devletini doğarken muhab • 
Jetine ka111 hayirhah ve iyi dost his· dutlarda yanyanayız. tyi ko1119ulann betle ~llmlıyvnıs. Fakat orıun daha 

doğarken Tllrk illerini elde etmek he 
terinde bulunduğumuzu görmemek içmde bulunduklan huaur haVUI 
hakaızlıktlr. Osmanlı imparatorluğun e .. cazibeli mücadelelerin verebilece veelerini göstermesini dığru bulmuyo 

ruz. Türk mmtakaanda Iskenderun 1i da Araplann fena idare edildiğini il menfaatlerden üstündür. Muhte · 
zikretmek, bile, milliyetçi Türklere. if ko~ularla verebileceği menfaat • manma Suriyenin muhtaç olacağını 
Türk CUmhuriyeti evlitlarma karşı terden üstündür. Muhtelif kolJlfular· iilşünmek bu mıntaka il.zerinde Suri 
ortaya ıUrtllecek bir sistem 'değildir. la tecrübe ettiğimiz için bu bahtiyar ye devletinin hlktmiyetini ihtiyaç 
Hilifetçi Osmanlı imparatorluğunun neticeyi sallhiyetle söyllyebillriz. gl\etermez. lakendenın mıntakaama U 
1<>n 100 senesindeki fena idareainden Biz kuvvetle kaniiz ki, Suriyelilerin man olarak bugünktı Türkiye Cumhu 
Araplar hiç olmaz1a Türkler kadar Türklerle iyi komtulugu MU tutma riyeti arazıainden muhtaç bulunan 18 

mesuldUrler. Biz pek iyi hatırlanz lan, Arap milletinin de menfaatine halar, ŞimaU Suriyeden muhtaç olan 
ıiıemleketin başında resmen bir Ar· daha çok yanyacaktır. Fakat bir 'narından daha büyüktür. 
navut Sadrazam ve sultan Hamldin 'loktayı açık yürekle söylemek iate- - Bravo sesleri -
yanında memleketin hakiki Sadraza· rim. Bizimle hem hudut olan bir TUrk Dünyanın her yerinde 118.hill olmı. 
mı tanılan Şamlı bir vezir bulunur- memleketinin Arap devleti tarafm · yan ve yahut arzu ettiği sahil kılını 
du. (Bravo sesleri) Bıa zatların im • dan dini, harsı ve iktiaadt tUrlU v•- baıka memleketlerin elinde bulunan 
paratorluk idaresindeki ehliyetlerini srtalarla milliyetinden uzaklaştınla - yerlerde, milletlerin birbirlerile ikti. 
ve devletlerine olan sadakatlerini bileceğini zannetmek yanll.f bir he - gdJ mUnuebetlerini kolayca tanzim 
mtlnak&f& mevzuu etmek Cıkrimden saptır. Bu, bUaUn Türkiye memleke edecek çareler bulunmuştur. Demek 
uzaktır. tini huzurdan mahrum etmek ve onu istiyon.ım ki, iktisadi müllhazalar 

nm teklifi kabul etmemesi M 
luk mahafillnde iyi bir tesir 
mamıştır. 

AT 'F.VlLJi.1~ MUT~~ 
Llzikye, 12 (Husust) -

da 1 Kiııunuevveldenberi ta 
len idare, şiddetle hüküm 

le'Yller, Tllrldere gÖllterileD 

den pek mtıteelstrdiıier. TUrlc 
hallelerlnde, tızerinde en ufak 
ya bıçak bulunan kimseler 
tevkif ohmarak kiliselere 
yorlar. 

Cenevre, 12 (A.A.) - Had 
diriyor: 

FranaD dışifleri mU.tef&l'I 
Vienot, matbuata beyanat~-~ 
rak, Komeyin fimdfki to~ 
nameeine dahil olan laken~ 
eelesine temu ederek de~ 

"Türkiye, Türk ahallnhı bP"ı 
lunduğu Iskenderun için JD 
Suriye Ctlmhuriyeti çerçevdl 
otonomi istemektedir.,, 

Vienot, Türkiye ile FranJa 
da değil, Fransa.ya verillDif 
mandayı tadile yeglne 
olan milletler meclisi ile Tür~ 
smda ihtlli.f mevcut olduğuD• 
deylemiftir. 

NOT - Anadolu ajansı. 
binin hiçbir zaman lak 
mU.takbel Suriye CUmhurl 
c;ivesi içinde otonomiabıi 
memif olduğunu beyana 

_ _... __ 

Çeki Karlin Ankara 
3 - 0 Yendi 

Jki maç yapmak tısere _, 
giden Çeki Karlin takrmı dUJJ fi 
çını Ankara GllcU ilı yapınd 
tanbaşa hAkim bir oyuııcı.o 
3 - o galip gelmiştir. .-f 

Çekler bugün ikinci mac;ları-
1,.r Birlffi ile vapacaktTr. 

etmeğe çalıftun. Omit ~ 

Arkadqlar T kontrol bu sene bizi döviz baıkmım .. 
Bu eene muhtelif memleketlerde dan daha mUA! vaziyette bırakmJŞ 

para kıymetleri tuerinde tilrlU te - tır. On tı mil z deki eenelerin 
mevvUçlere rastladık. Şimdiye kaelar ihracat maddeleri içm de bilhaaaa aç. 
para krymetini tutmakta israr etmiş tığımız mevzularm inlqişaf ettiril 
olan mUhim memltketler, paranın nieei eayesinde döviz vaziyetimizin 
kıymetini dOlilrm• karan allllJl)ıar - daha mi.aft olacafmı umuyoruz. 
dır Bir.e dlMz tem.hı edecek mevzular 

TebarUz ettirmek iatediğlm nokta çıldırmak için, lfkence içine atmak devlet hakimiyeti mUli.haza8IT'dan 
imparatorluk idarealnde Arnavutıa - demektir. Buna aala muvafakat et tamamen ayn olarak mtltalea edile. 
nn da Arablarm 4a Jalç olmazsa Ttlrk miyeceğiz. (alkrtlar) bilir. Bu mtıllhualarla Suriye halin. 
ler kadar meıul olduklandır. lmpa • Böyle bir ihtimali niçin kabul etmi na ve Arap milletine karşı hislerimi. 
ratorluk çöktUğU zaman Suriye Ana yeceğlmizi vicdanımızın bUtiln kanaa zi hal ve istikbal için ifade etmeğe 

doludan ve Şamı Ankaradan daha tiyle söylemek için, soğuk kanlılıkla ve bizim tskenderun, Antakya ve ha. 
mamur bıraktıfmım zannediyorwı. herkeee O.naat verici deliller bularak valiai meeeleelni nekadar milli ve cid 
Milli devlet ilk temellerini atarken izaha c;alıııyoruz. ti! görmefe mecbur oldufumuzu izah 

sözlerim haklanmızı ciddi 
bir çerçeve içinde nasıl 
da göstermio olacaktır. 

Biz Cemiyeti Akvam p 
bağlıyız. Cemiyeti AkvaJll 
maaı dahilinde milletleriJI 
aelelerini mtızakere edeb. ,.,, 
ve bu yoldan mesut netlCIP"".: .. 
labileceğine inanıyoruz. ( 
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Haftanın Resimleri 

Kral Edvardın tahttatı feragati şayi al.arı esrıasına.a sara:ıtın varmaklıkıarı 

aatt!a Madam Simpson Kandaki 
ltıuhafızları aras1.ı .da, ıy ... d& Ma
Cam Simpso.nım evi. 

J J~ 

f'tra/ı11aa toplana41lardan t>ir grup 
ile ba§Vekilin hükümct kona
ğında1ı çıkması üzeri/le kcmiisi
ni kar§ılıymJ ve havadis bekli
ycu halk. 

Çocuk Mahkemeleri İstiyoruz J --------
ı Bi.r Müsabaka 
Yüzünden 
MahkUm 
Olan 
B iri laci~ert elbiseli kısa boy

lu kesık bıyıklı bir delikan
lıcık bıyıklarını heves etmiş te 

uzatmış, eğ - uzatmamış olsa o
na on dokuz yaşını vermek ihti
mali yok. 

Diğeri uzun boylu gr:i kostüm
lü on yedi, on sekizlik bir şey ... 

!kisi de mektep hocasının kar
şısında durur gibi hakimin kar
şısında, uslu, uslu, terbiyeli, ter
biyeli duruyorlar. 

ocuk 
çası fabrikasında çalışıyoruz. Fab 
rikada kim fazla iş çıkaracak diye 
oir müsabaka yapıldı. Ben birinci 
geldim. Arkadaşlar beni kıskan

mışlar mı, bilmem haset mi etmiş
ler ne olmuş, herhalde bu işe hid
detlenmişler .. Bu çocuk ta bizim 
fabrikada. Ona benim için demiş-
ler ki : "O kuvvetlidir .. Onun hak
kından sen gelirsin, çevir şunu 

döv ... arkadaşım da teşvike kapıl
mış akşam eve giderken beni is
mimle çağırdı. Ben de bir şey söy
liyecek zanniyle yanına gittim. 

Yazan: 

Suat Derviş 

ya doğru giden gri elbiseli arka

daşını selametliyor: 

- Haydi üzülme ... Bir kaç gti
nün kaldı diyor ve şık gri kosliım
lü, saçları muntazam taranmış 

genç çocuk bileğindeki kelepçeye 
bileği takılı beyaz saçları yağu, 

üstü kirli Habeşi bir mahkumu 
kendisiyle birlikte adeta koştura
rak hapisanenin kırmızı otomobi
line doğru telaşlı, tela~.ı gidiyor. 
Kimseye kendini göstermemek 
ıçin, adliyenin taş merdıvenlerine 
kadar onun arkasından giden ve 

Hi.civert elbiseli gencin anası göz
lerini silerek: 

- Ah, diyor Allah muhafaza et 
~e de alnının daman çatlamasa.. 

Bir tanesi, lacivert kostümlilsü: 
- Biz biribirimizle barıştık di

yor. Biz biribirimizden davacı de
ğiliz. 

Bilmiyorum ne sebepten ... Her -
halde işe hukuku umumiye karış: 
mış olacak... Böyle biribirlerile 
barışmış olmak onları cezadan 

kurtarmıyor. 

Ağzıma bir tokat yapıştırdı. Ta-

bii ben de mukabele ettim ona bir ' ı 
yumruk vur<ium. Dövüşmiye baş-
ladık ... Tam bu ıurada arkdaş al

tıma dtişllnce belki de kurtulmak 
Finlandivada 1 

Birini on dört güne diğerini on 
iki güne mahkum ediyorlar. Ve 

mevkufen muhakeme edildikleri 

için be~ gün yattıklarından bu
günler de malıkümiyetlerine sayı-

Kefalete rapten serbest bırakıl
maları için ise birinin yirmi, diğe-

için kolumu kanattı. 1'te bu ara 
bizi yakaladılar. Mahkemeye ver

diler, mahkum olduk... Halbuki 

biz aramızda çoktan barıştık. Ben 

hakkımdan vazgeçtim. O da vaz

geçti. Fakat işte hapse mahküm 

olduk. 
- Bundan evvel başınızdan 

böyle bir şey geçmiş miydi? 

---·---- -
l 

lıyor. 

1 

rintn kırk liri vermem llilm .. 

Samiin arasında üç kadın var ... 

Siyah yeldirmeli siyah baş örtülü 
üç kadın ... Büyük bir f eliı.kete uğ-

- Allah esirgesin böyle hiç bir 
ley bqımdan geçmedi. Bet giln 

mevkuftum .. Arkadatların yüzüne 
nasıl bakacağım diye arımdan ö

leceğim .. Hele şükürler olsun ben 

yirmi lira kefalet vererek bugün 

çıkıyorum. Temyiz de edeceğiz 

belki bir daha girmem, fakat ar· 
kadaşımın da ne kırk lirası var .. 
Ne de kendisile uğraşan kimsesi.. 
Benim kırk liram olsa ben verir 
onu kurtarırdım. En ufak bir 
hıncım bile kalmadı ona.. Biliyo
rum. Çok iyi çocuktur o... Arka
daşlara uydu. 

tona -
10 racıa hbıdlmet aon .. tu.ın önu, 
~ı.~idiseler arasında büyük bir 
lıl .u;ıılıta sahne olmu$tar. Halkm 

dııe ile alikadarlıiı, hadisenin de
V&ını müddetince ckıilmemiıtir. 

Kral Edvardın taç ve tahtından fera
gat! ile neticelenen hadiseler lngilterede 
ba}ından sonuna kadar derin bir alaka ile 
:~kip olunmuştur. Resimlerde görüldü
~ti gibi halk gece gündii~. hükumet dairesi 
Ve saray etrafında bek1 t:n1iş ve hadisenın 
~afhalarını anlamak için büyük bir merak 
~~stermiştir. Bu sırada Madam Simpson 
1'Jısae kuvvetli bir muhafaza altında ya
lı~ordu. Fransız zabıtası Madamın hiçbir 
"ahatsızlı2'a uğramamasına ehemmiyet 

Son günlerde saray 
ile hükumet konağı 
ve parlamento ara
sında mekik dokuya. 
rak c;ok yorulan Baş-
vekil Mister Baldvin 

vermiştir. Nihayet mesele malum oldu
ğu ~ekilde halledilmiş bulunuyor. 

Şimdi Kan şehrinde bulunan lVIadam 
Simpson gazetecilerle konuşmaktan de
ğil, hatta temas etmekten kat'iyyen ihti
raz etmektedir. Madannn villa~ını birçok 
gazeteciler sarm"ışlar ve kendisil~ müla
ka~ yapmak istemişlerdir Fakat Madam 
kendilerinin yalnız bir fotoğraf çekmele
rine müsaade etmiştir .. 

ramışlar gibi dövünüyorlar: 
- Aman Allahım eşin dostun 

yüzüne nasıl bakacağız ... 

- On dört gün yavrucak mah
buaanelerde yatacak... Allahım 

alnının daman da çathyacak .. Biz 
çoktan vazgeçtik davamızdan ... 

Mahkumlar, dışarı çıkıyorlar. 

Grili genç; jandarmanın yanında, 
lacivert kostümlüsünün, etrafını 
Uç kadın sarmış... Licivert kos
tümlü delikanlı bir elini gözleri
nin üstüne koymuş bir çocuk gibi 
hüngür, hüngür ağlıyor, 

- Yavrum ne ağlıyorsun? .. 
Verdik işte yirmi lirayı beş gün 
yattın, kurtuldun... Temyiz ede
riz.. Bir daha girmezsin... Biz 

ı kendimizi müdafaayı becereme • 
dik .. Obür defa vekil tutarız. 

Grili çocuğun gözlerinden dö • 
killen yaşlar yanaklarının listUn
den tane, tane yuvarlanıyor: 

- Arkadaşların yüzüne nasıl 

bakaca2ız. dive inlivor adeta!.!. 

S iyah yeldirmeli kadın: 
- Hakkın da hayırlısı ol • 

sun çocuğum diyor. Ne yapalım 
beş günü geçti daha dokuz gün 
yatarsın içer<ie kurtulursun ... Bu 
da belki bir ders olur sana... Bir 
daha şuna buna uymazsın. 

Etrafına bakınarak; 
- Temiz çocuktu. Vallahi diyor 

o da gül gibi çocuk ama... Arka
daş teşvikine kanmış... Cahillik 
işte ... Yoksa davacı olacak mev
kide biziz ... Biz affediyoruz ama! .• 

Ağlaması yavq, yavaş hafifli. 
yen lacivertli delikanlının yanına 
yaklaşıyorum elimi koluna doku
narak: 

- Geçmiş olsun diyorum .. Çok 
üzülüyorsunuz .. Nedir bu mahku
miyetin sebebL. 

Delikanlı: 

- Hiç diyor saçma bir şey .. Bir 
müsabaka yüzünden ba.şıDtıza. {eJ.. 
di. 

- Ne oldu! 
Diye tekrar soruyorum. 
- Biz zıeytinburrıunda df, ftf'· 

B iz boyle konuşurken gri 
kostümlü çocuk jandarma 

ile ortadan kaybolmuş üç kadınla 
delikanlı da bana selam vererek 
yanımdan uzakla,ıyorlar. Ben !<o· 

ridorun ortasındayım, kucağında· 
ki kundaklı çocuğu ile taşın Uv•ıi. 
ne çömelmi' sefil ve perişan kılık
lı bir kadın kim bilir ne bekliyor'! .. 

Derde ağrrcezanın kapısının 

yanındaki sıralarda süngülerin a
rasında oturan soluk benizli t!ıi
sizler var... Sonsuz bir itina ile 
boyanmış, süslenmiş !!açlarının 

her bir teli alnının üzerindf' , t 
lerce düzeltilmiş siyah şapkalı bir 
kadın ayak, ayak üstüne atmış 

manikürlü parmaklarile tuttuğu 

ince bir kadın sigarası içiyor. Cst
leri başlan yırtık, pırtık insanlar 
mütemadiyen gidip geliyorlar. A

rada bir temiz giyinmiş. temiz ta
ranmış, güzel yüzlü memur ba
yanlar bir odadan bir odaya geç
mek için bir kalabalığın arasından 
süzülUyorlar. 

Ben yeni bir mevzu bulmak ü
midiyle ilerliyor ve bir bqka mah
keme salonunun samiini arasına 

• 
karışıyorum. 

S aat epey geç oldu ve mah
kemeler kapanacak.. Adli

yeden çıkarken en aşağı katta la
civert kostümlü delikanlıyı göri 
yonun Janciarmra ile birlikt.e kapı-

Re~s;cünıhur' 
Pehr F.ıir.cJ Svinhufvutl 

Ayın on beşinde, öbtir gün, Finlln 
diya Reisiclimhuru Pehr Evind Svin 
hufvud 75 yaşını doldurmaktadır. Bu 
münasebetle Çarlık Rusya.sının ta • 
hakkumünden kurtularak istiklalle
rine kavuşan Finlandiyada bliyük 
merasim yapılacak ve cUmhuriyetin 
kuruluş hatıralarile Cümhur reisle
rinin hizmetleri anılacaktır. 

P. E. Svinhufvud, Universite hu • 
kuk tahsilini bitirmiş ve birçok me • 
muriyctlerde bulunduktan sonra isti
naf mahkemesi reisi olmuştur. Svin
hufvud, daha genç yaşta, Rus hücum 
larına karşı Finlandiya muhtariyeti 
ni müdafaa edenlerin başına geçmiş, 
hatta bu uğur<ia çalışırken Çar ikin· 

ci Nikola tarafından Sibiryaya sil • 
rülmüştür. 

Svinhufvud Sibiryada 3 senelik 
bir sürgün hayatının bütün acılanna 
katlanmış, 1917 de Rus ihti18.linden 
sonra Finlandiyaya dönebilmiş ve 
Teşrinisani 1917 sonlarında ilk kabi· 
neyi kurarak 5 Kanunuevvelde Cüm 
huriyeti ilan etmiştir. Svindufvud, 
1918 senesi başlannda çıkan dahili 
harbin bastırılmasında amil olmu, 
ve Fin istiklhlini bütün dünyaya ta
nıttırmıştır. 

Dahili harpten sonra istirahate ç~ 
kilen Svinhufvud, 1930 senesinde 
Başvekalete getirilmiş ayni sene için 
de de Reisiclimhurluğa seçilmiştir. 
Kardeş milletin bugUnkU Reisi 

Cümhuruna daha uzun seneler mu • 
vaffakıyct dileriz. ----

Erbaada Parti idare 
Hey: eti 

Erbaa. (TAN) - Dçemiz C. H. 
Partisi kongresi yapılmış, Şevki On
der, Behcet Ustün, Alim Ateş, Ali 
Doeelli. Bedrettin Ustiin veni \dare 

tti.H ?t.: 
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Tayyare Piyangosunda Albnt~J~j~:~i~~:~~~- ~~~i~anaıık 
B ee ee k ek e yeti, taht odumda kralı beklemekte minin yapıldığı anl&fllıyor. Uyu 1 ramiye idi. Krala mUvasalati 'Uzerine kendi- Daha aonra Nevr.eli.nda, Hong (B"lı 1 ittcitleJ 

sine sadakat yemini ifa edildi ve kra Kong, Malay, Kanada Avuatralya, çilde zulüm ve tazyik devam ediyGI'• 
lm kendlai de lakoçya kiliseainin ma Cenubi Afrika, Sent Helen aduı ve Tıpki mütareke günlerindeki iki cep-

3 4 6 7 4 auniyetine ait yemini ifa etti. Kral Filiatinde ayni merulmin yapılcbiı heli Franmı siyaseti gibi. .•• 
~ daha sonra dominyonlann milmeuil anlqıldı. Fnma ile Milletler CemJyetidl 

D lerini ayn ayn kabul etti. Bunlarm lrlinda meclisi, Yeni Kralı tanıyan tavauutuna meydan katmadan an• 
her biri temsil ettiği dominyon na- Kanun llyihumı kabul etmif ve ka- lqmıya hiç mi llmit yok? Bunu da 

~ e b t Ett• mına krala arzı sadakat etmif, kral nun umumi. vali tarafmdan tasdik iddia edemeyiz. Franklen Buyon ~ Umaraya ısa e 1 da hepeine ayn ayn iltifatta bulun- olunmu,tur. ]qmuı, mütarekenin en kaNnlık 
muştur. Dominyonlar nlmına Avua- Yeni Kral Pazarteei günü parll • günlerinde; Cenevre aahalarmda JıAcl 
tralya, Yeni Zelanda, Cenubi Afri - mentoya ilk tezkeresini gönderecek, bir ihWlf hüldlm silrdtlğil bir mrada 

Tayyare piyanıosunun son kefidesi dün tamam
lanmıttır. 40 bin liraltk büyük ikramiyeyi, Taksimde 
Tqkışlada. askerlik eden berbtr Cemil ıkaıanmıştır. 
Ayni biletin bir parçası da Ankarada istasyon ha
mallarından lsmailde idi. Bütün hayatı . hamallıkla 
ıeçen Jsmail, hiç yoktan (4000) liraya kavuşunca; 
tarif edilmez bir sevince kapılmıf. müjdeyi alır al
maz, arkadaşlarına çaylar, kahveler, limonatalar ıs· 
marlamıf, birçok tanıdıklarına paraca yardımda bu
lunmuştur. Dün, bir muharririmiz, (4000) lira kaza
nanlardan berber Cemille Tqkıflada 1örUtmU9tUr. 

Berber Cemil demiftir ki: 

ra ile ilerde bir berber dükkanı satın almak niyetin. ka, Hindistan ve cenubi Rodezya tezkere okunduktan aonra Mister imza edilmiftl. Bakalım, tarih bu nı.-
deyim. Şimdilik askerliğimi yapıyorum. Terhiı edil· mümeuilleri hazır bulunuyorlardı. Baldvin yeni krala k&J'fı sadakati lelede de tekerrür edecek mi! 
meme daha sekiz ay vakit var. Bedel vermek niye- Kral daha sonra Sen Jemua sara. mutazammm bir takrir verecektir. • 
tinde delilim. Niçin bedel verecekmitim. AıkerlH<ten ymdan çıktı ve dışarda bUyUk bir ka Eaki kralın tetvici için yapılan ha- Canlı h11 Jrom 
fikiyetim yok ki, .. Sekiz ay sonra, Allah izin verirse, labahk tarafmdan hararetle alkıf - zırlıklar devam edecek ve yeni kral B u hafta içinde dünyanın. bfltilll 
eski zanaatim olan berberliğe tekrar başlıyacağım!,, landı. 12 mayısta tetviç edilecektir. Proı- mflzmin dertlerini bir müd • 

Berber Cemil biletini, Kazlıçe,mede demirhane İKİNCİ JORJ İMPARA- ramda yapılacak tadil1t yeni kraliçe det için unutturacak hldiaeler oldui 
caddesinde arkadqı berber Nevzatla mUtterek ola - TOR İLAN EDİLİYOR yi nazan itlbare almaktan ibarettir. Btlttln lnaanlarm gölleri lngiltert 
rak almıştır. öğleden sonra saat üçte Sen Je. ESKi KRALA DÜK UN- dikili kaldı. Cihan aahneeinde, 

Bundan bafka 15 bin liralık ikramiye Ankarada vi- mus aaraymdan Kral Altıncı Jorj V ANI VERİLİYOR lamı nealllerce hatırlarmdan ailiııml-
IA.yet baytar direktörlUiünde Ahmet isminde bir me- İngiltere lrllnda )4averayi Ebhar do y nl kral Eeki krala ""Dtlk tınva. yecek canlı bir iram oynandı.DUnya• 

ı - Biletime, büyük ikramiye isabet edectiini umu. 
yordum. Şimdiye kadar aldıfım biletlerin hiçbirine 
piyanıo isabet etmemifti. Fakat, bu defa içimde, ara 
sıra tuhaf bir his, bana: 

mura, Bakırköy bez fabrikasında amele Şükrüye, Af. minyonl~ kral ~e Hindistan impa • e ktir B tın 00 dö nm en bflyflk devletinin reisi taht:JJIJl 
pullu f8ker fabrikasında memur Etheme, Qalatada. ratoru olarak Uln edildi ve 41 top a- ~ ~recel • u k v:temeldir. bırMtı ve çeklldi. ÇUııkU. bir kadı • 
Adapazar Düzce oteli sahibi Abdürrahime çıkmıtt~r.. Wdı. Sarayın dıfl kalabalıktan mah· F ~ t ~ 0 ~:h ç~ reemt mal<unat nı yabm qkla değil, ayni zaman 

12bin liralık ikramiyeyi de Deyrek tahsilat kttıbı şer gibi idi. Bu yüzden muhafız kı- a; u yo en saygı ile ve vicdanla seviyordu. Oka-

1 - Kazanacaksın! Kazanacaksın! Diyordu. 
En nihayet kazandım, işte ... Parayı ne yapacağımı 

eoruyorsunuz. Elbette, onu, bir oturuşta yiyecek de
lilim. Zanaatim berberbiktir. Piyanıodan çıkan pa-

Hızır, .tüccardan Eyüp, Armu~luda. manifaturacı ter taatı zabıtaya yardım mecburiye • yoEa~~· Kralın dtln gece radyo ile dmla ahenldi bir aile kurmazu. V9' 
!I Şefık, lstanbulda Atar Refık mağazasında Ba - tinde kaldı .. 

1 
d.w. "zl 

1 
kette ,.11.k de- hayat arltadqmdan manevi yardDll 

E · ·· · H · soy e ıgı so er, mem e ~ 
yan mllı ve Ankara hukuk fakultesınden asan Sen Jemste ilan merasimi yapılı • rin tesir bırakmıştır. lhtimal ki tim. &:örmer.se, üzerindeki ağır mes'uli~ 
kazanmı,ıardır. yorken Avam Kamarası ile Lordlar d'ye kadar radyoda aöylenen nutuk. tin altmdan kalkamıyacaği kanaatuıe 

10 bin liralık ikramiye Babıtli caddesinde Acı Mus Kamarası toplanmıa ve burada kra- 1 
•• d k dini . :-ı lan nu. V&rmlftı • 

l .. ı... k•.ıG> d ah t ı · d b" · k ., lar ıçın e en ço eyıcUN o ~ so -.ın a "' me smın e ırıne çı mıttır. la sadakat yemini ifa edilmiştir. Lord tuk bu idi. İnsanca ölçil ile bundan heyecan• 

• k G d ç k 1 B N 1 T lar Kamaraaında yapılan merasim Eeki kral, dün aqam ağır ağır fa- h bir vaziyet tasavvur etmek gtıo " 1 İ Ün e e İ en ütün umara arın am esnasında, Kral F.dvarda tahsis olu- k t çok açık bir aurette tellffuz e. tür: Milyonlarca hıaanm, mevklfılf 
nan tek -~ht Y.erine yeni Kral .. ve d:rek irat etmiftir. Sesinde kendisi. mea·~~ ~ir rltya teklinde gördilklerl; 

Ve S 1ra1anm1 c L ı·stes ,· n ,· N ec red ,·yor uz Kraliçe ıçm lkı taht konduğu goze nin heyecan içinde olduğunu göste - mevkiinm, ntlfuzun~ debdebeılinill 
y y çarpmıştır. bir boğultu vardı. Kendisi ara en ktlçtlk bir r.erresme sahip o 

Kral tahta oturd~ sonra In • :~ hitabesini kesmek mecburiyetin için hasret çektikleri insan, meı-; 
gilterenin kara, denız ve hava kuv- d kalını, ve dinliyenler heyecanına herkea gibi olmanm, herkea gibi h 40,000 lira J:oıonon No. 

~4674 

f 5,000 lira kaıonan No. 
21769 

12,000 lira iaıonan No. 
1124 

10,000 lira ioıonan No. laı 
1'435 
Jl091 ·-

1,000 liffl loıonan No. lflı 
22556 
21671 

1000 lira l<aıonon No. lor 
16721 
11741 
234'45 
Jlflf 

282 
781 

1637 
1985 
2198 
2490 
2990 
3644 
4263 
44~ 

4699 
49M 
4969 
5196 
5809 
5935 
6274 
6524 
7044 
8087 
9299 

10310 
500 lira bıonon No. loı 10765 

t 106 8C53 1009 1360 1998 11237 
2931 3818 4390 48rSO 5475 11658 
5527 6304 6903 9092 9816 12279 
9952 10149 10337 10838 11341 12759 

12452 12857 13151 13997 14563 13044 
H702 U742 15065 15247 16103 13792 
18038 18139 18550 1883:S 20741 14350 
22171 22758 23171 23967 24292 147~ 
24753 25316 25617 25997 26~1 15394 
28125 28231 28359 28562 28882 15877 
29MO 29800 306M 32319 32329 16301 
82635 32828 32865 33150 33703 lb449 
35513 35M4 35816 ~987 36116 16819 
36671 38482 38578 38787 39957 17627 

200 liıli loıanon No. lor 18007 
682 3412 3584 4406 6354 18442 

7082 7721 9362 98&5 10085 18616 
10221 11039 11196 12437 13649 19342 

14113 14322 14441 14649 15031 19635 
15730 19346 19742 20684 209« 20021 
21677 22658 22987 22992 23010 20479 
23401 23628 24~ 24412 25078 21130 
25865 25907 26694 26833 27427 21555 
28568 30145 30308 30369 30664 22• 23 
32088 32130 32802 33999 35086 22877 
35282 36460 36921 37411 38168 23246 

88288 38706 39063 39399 39561 24013 
24367 

100 /iro ioıonon No. far 24832 
27 44 3009 4034 4288 4684 25075 
5351 5514 6608 6675 7017 25485 
7~7 724 7 7385 8' 74 8674 26268 
9199 9379 998' 10064 10333 26928 

11268 11331 11514 12500 12933 277 49 
13096 13276 13417 13833 1410! 28684 
14340 14902 15558 16215 16387 29136 
17141 18483 19179 20014 20303 29765 
20387 20576 20886 21653 21832 30570 
21959 21974 22363 23954 24821 31182 
25560 25MS 25749 26106 26367 31366 
26677 21129 27280 27689 27773 317 '°-
285~ 29246 29381 29612 30153 3214 7 
30502 30537 30749 30968 31629 33333 
31725 32130 32778 32814 33122 33662 
33415- 33898 34018 34117 3"9' 34179 
'!tA512 '!tllCl\12 oa::a70 35881 36108 
;;187 ~ ~ 37073 37289 

34777 

37425 37511 38174 38250 38569 = 
39086 39433 394 78 39912 36240 

50 lira J:a:.onon No. /ar 36549 

196 
900 

1812 
2008 
2202 
2506 
3467 
3774 
4267 
4467 
4734 
4909 
5077 
5267 
5881 
6064 
6218 
6788 
7219 
8237 
9637 

10382 
10834 
11304 
11663 
12341 
12761 
13080 
13999 
14477 
14754 
15594 
15887 
16309 
16495 
16929 
17752 
18077 
18463 
18697 
19433 
19672 
20093 
20624 
21192 
21792 
22586 
22886 
23319 
24211 
24439 
24854 
25077 
25496 
26506 
26972 
28128 
28756 
19161 
29861 
30586 
31198 
31396 
31821 
32220 
33369 
33782 
34187 
34951 
35244 
35768 
36258 
36569 

337 
1103 
1904 
2012 
2238 
2622 
3490 
3877 
4296 
4526 
4765 
4928 
5078 
5408 
5886 

"'8114 
6302 
6857 
7619 
8472 
9714 

10585 
10902 
11342 
11856 
12376 
12805 
13101 
14032 
14585 
14768 
15663 
16132 
16360 
16574 
17002 
17815 
18344 
lSMS 
19008 
19479 
19737 
20174 
20681 
21295 
21815 
22606 
22985 
23404 
24245 
24714 
24969 
25249 
2M82 
26608 
27109 
28520 
28866 
29527 
30064 
30647 
3123:5 

614 
1261 
1955 
2047 
2255 
2961 
3510 
4075 
4301 
4545 
4868 
4964 
5109 
5436 
5921 
6164! 
6327 

<6M9 
7643 
8668 
9947 

10606 
11101 
11363 
12129 
12482 
12897 
13450 
14037 
14654 
14812 
15682 
16196 
16361 
16642 
17057 
17985 
18408 
18578 
19176 
19489 
19977 
20201 
21036 
21479 
22269 
22848 
23198 
23621 
24316 
24802 
24979 
25258 
25962 
26757 
27319 
28559 
29071 
29591 
30295 
30930 
31237 

31407 31:568 
31933 32065 
32572 32923 
33393 33466 
33950. 33965 
~ 34363 
34985 35130 
35344 35421 
35990 36113 
36272 36389 
36741 36742 

748 37414 
1516 38428 
1963 39174 
2197 39863 
2478 
2962 
3626 30 
U49 518 
4378 685 
4578 878 
4895 1380 
4968 1638 
5151 2130 
5503 2404 
5934 2888 
6339 3104 
6333 3485 
6910 3787 
7947 3877 
8928 4126 

10010 4653 
10611 4887 
11137 5535 
11423 5881 
12198 6161 
12486 6382 
12927 6709 
13587 7250 
14276 7765 
14676 8027 
15197 8333 
15851 8481 
16234 8715 
16374 9167 
~6809 9476 
17326 9779 
18005 10463 
18438 10968 
18612 11450 
19296 11729 
19549 12053 
19999 12294 
204~ 

21093 12638 
21538 13045 

13409 
22327 13aJ8 
22875 14289 
23220 14780 
23678 14882 
24322 15281 
24819 15643 
25064 16039 
25287 16331 
26259 16617 
26849 
27390 16815 
2857 4 17305 

17666 
29082 18133 
29597 18811 
30478 19102 
31147 19507 
31341 19676 
31600 19912 
32131 20120 
32968 20436 
33656 20664 
33974 21061 
34602 21469 
35155 21938 
34545 22105 
36215 22509 
36394 23051 
36941 23302 

37814 37877 38406 38413 
38629 38648 38771 39157 
39408 39526 39683 39718 

vetlerine mülkiye memurlarma aellm h:kim olmak için sarfetmlt olduğu sual haya.ta Mhlp. bul 
lannı göndermiştir. gayretin farkına varmışlardır. huretini çekiyormut ve ba 

30 lira ltaıonon No. lor 

66 165 
524 532 
706 741 

1003 1181 
"47 1454 
t187 176' 
~32 2133 

2463 2562 
2952 2976 
3107 3249 
3502 3571 
S8(K 3805 
3957 3978 
4422 4433 
4715 4822 
5016 5084 
5697 5758 
5814 5902 
6181 6210 
6417 6424 
6783 1070 
7334 7616 
7792 7804 
8057 8132 
8342 8350 
8524 8628 
8753 8844 
9353 9356 
9581 9598 
9902 9989 

10555 
11013 
11517 
11762 
12111 
12348 
12673 
13109 
13549 
13924 
14303 
14790 
14895 
15383 
15674 
16068 
16377 
16739 
16998 
17314 
17958 
18196 
18890 
19223 
19551 
19758 
19973 
20160 
20439 
20727 
21211 
21559 
21956 
2ıt85 
22596 
23085 
23371 

10755 
11026 
U536 
11914 
12153 
12532 
12829 
13211 
13575 
13946 
14397 
14816 
15019 
15416 
15848 
16072 
16391 
16760 
17176 
17438 
17996 
18245 
18976 
19237 
19565 
19774 
20<K4 
20222 
20470 
20762 
21213 
21580 
21989 
22198 
22789 
23139 
23387 

478 
am 
217S 
2555 
3091 
3293 
3606 
3809 
4069 
4438 
4856 
5311 
5768 
6096 
6228 
6668 
7120 
7629 
7968 
8212 
8417 
8630 
9055 
9371 
9660 

10081 
10787 
11225 
11662 
11930 
12171 
12620 
12872 
13240 
13617 
14080 
14516 
14827 
15152 
15507 
15948 
16195 
16434 
16771 
17181 
17547 
18027 
18293 
18996 
19254 
19593 
19776 
20<K9 
20368 
2048' 
20882 
21309 
21643 
22023 
22223 
22903 
23140 
23426 

BÜTÜN ERİT ANY A !M. Bugtınkü gazetelerin hepsi de eski uğruna herteyi fedaya hamıD11! • 
PARATORLUGUNDA krala hazin vedanameler yazmakta tld gUn evvel aon perdesi inen b1 

278 
674 
877 

Bu meruim lngilterede yapılıyor idiler. Bütün gazeteler, yeni kral ve ytlk dNmm siyasi tarafı fngU 
k · --ı- Britan impara- kraliçeye kartı samimi yuılar yaz • ait bir aile meeeleeidlr. Fakat 

en aynı meı..uu. ya maktadırlar. Wincüor isimli aerbest bir İngiliz 
to~luğun un her tarafmda tekerrür tandqı mevkilne yllbelmeil 

1370 
1622 
2061 

ediyordu. tTAL YA V AZtYETTEN bilen SeJrtsbıcl Edvardm Un 
Her yerden evvel Fiji de yeni llln İSTİFADEYE BAKIYOR mevlde k&lll gWerdlll feragat, ha 

2365 238rSO 
2685 24046 
3098 24234 
3332 24434 
3694 24-872 
3848 25301 
4124 25647 
4523 25899 
4857 26207 
5356 26374 
5780 26655 
6133 27569 
6300 27750 
6692 28100 
7192 28316 
7677 28683 
8020 28971 
8225 ~ 
8478 29586 
8634 29832 
9123 29963 
9431 30341 
9735 30746 

10135 30859' 
10843 31122 

11275 31303 
32045 

11673 32482 
12004 32724 
12212 33089 
12624 33396 
12923 33605 
13242 33803 
13740 34174 
14184 34425 
14622 34725 
14867 35237 
15171 35432 
15531 35839 
15964 36294 
16300 36611 
16512 3R852 
16804 371415 
17211 37592 
17631 37908 
l8ll2 38166 
18435 38516 
19067 38790 
19400 38921 
196Cm 
19898 

23866 
24101 
24269 
24671 
24889 
25360 
25664 
25974 
26288 
26462 
26718 
27605 
27758 
28121 
28342 
28101 
28989 
29109 
29718 
29875 
30057 
30409 
30781 
30928 
31155 
31321 
32087 
32554 
32816 
33174 
33417 
33668 
33908 
34184 
34429 
34761 
35300 
35477 
~916 

36360 
36625 
36892 
37176 
37~ 

37927 
38252 
38557 
38797 
38953 

23888 
24109 
24281 
2,4682 

25043 
25403 
25686 
25985 
26304 
26534 
27003 
27622 
27787 
28177 
28'70 
28875 
29003 
29259 
29748 
29905 
30099 
30497 
30798 
30970 
31203 
31610 
32090 
32606 
32856 
33254 
33483 
33707 
33923 
34212 
34553 
34809 
35301 
35670 
36029 
36419 
36637 
36937 
37196 
37599 
38081 
38338 
38634 
38817 
~ 

23928 
24110 
24369 
24758 
15113 
25571 
2:5717 
26089 
26314 
26569 
27021 
27632 
27943 
28216 
28524 
28941 
29005 
29463 
29808 
29923 
30162 
30654 
30820 
30973 
31~7 
31626 
32167 
32639 
32943 
33327 
33522 
33717 
33956 
34255 
34635 
34866 
35322 
M744 
36039 
36577 
367,.44 
37001 
37320 
37791 
38099 
38345 
38653 
38823 
39149 

20,000 lirolıJ: miiA:dlol 

Roma, 12 (A.A.) - Sir Erle Drum yatı için aeçtlli ete b.rtı cöı.e &1 
240l9 mondun yeni birtakım itimatnameler misilsiz feda~i.rhk, her insan kalbla 
24131 takdim etmiye mecbur kalmaımdan de sıcak &kisler bulmUftur. 
24422 ttalyanm ltalyan imparatorluğunun Türk millet,i, Sekizinci F.d 
24833 tanınmuı meeelealnden 19tffade et- phsmda yalnız İngiltere kralım 
1~183 mesi çok muhtemeldir. ğil, bilha.ssa samimi ve aail ruhlu 
25602 lt&lyanm daha zlyade muVakkat insan ve dost sevmişti. İngilt 
2M25 bir ltlllf vücuda getirilmek üzere mU cereyan eden tarihi hldiseler, bu 
26167 zakerat lcruı mak~dlyle anonim gi w doetluğu azaltmıyacak ,belki 
26350 itimatnamelerin teedidinl kabul ede buna yeni bir nevi insanca saygı 
26617 ceği zannolunmaktadır. ve edecektir. Diğer taraftan İngil 
27174 tNGİL TEREDEK1 DE - ye karp tarihi an'anelere, m 
~~~ ô1Ş1KI.,tK VE TÜRK menfaatlere, sulh w emniyet dava 
28218 GAZ:brfELERİ ımdaki tam beraberllfe da 

Londra. 11 (TAN) - Taynüa ga. doatluiumus elbette .&7JWA dev.-
28590 t si feragat h&berlnln Ttlrldyede cleeek ve dollt memıeatin "*1 
28942 ~~ ~esir ettiğine dair Iataııbul mu- nin muvaffakıyet! Tllrk milleti ta.rS 
:: habirinden aldıtı bir telgrafı nqret fmclaıı candan temenni olunaellltlfo 

29815 miştir. Taymil muhabiri diyor ki: Küçül: hi· Cihan Horhl 
29959 "'Feragat haberi Ttlrkiyede derin 

1 
ngilteredıe mualla.kta bul 

30199 bir teeuürle kaJ'fl}anmJftlr. Atattlrk aile davası halledilince bl1 
30669 ten her 8Dllf halk adamlarma varın. ctizler alakayla Cenevreye dikil 
30857 cıya kadar bUttlıı Ttlrk milleti In • Madrit htlldimetl, tspanya dahili 
31012 gilteredekl hldilelerl büyük bir aJl. binin lltglde alcbiı eeJdlde umumi. 
31273 ka ile takip etmiftlr. Seldzincl-~ harp mahiyeti bulundutunu ileri 

vard TUrklyede bulunduju ıu&-. 
31895 aadellğl. u.mlmiyetl, vakan ve an • mo.,ttır. tapanyanm tepbbllaU 

1111 32312 la ile btlttln kalpleri kasanm'f- ne Kllletler Cemiyeti fevkall.de -• 
32670 tı YlflB 1,.in btlttln millet. ~ rette toplanarat mttakerelere .,... 
32982 • unun ,, bir lanqb. 
33338 leri ıtlnil güntlne takip etmif, ve Madritin ·~bbtlatl çok yerindi 

hal çaresi bulunacaiı Umidlnl IOn _,... fi 
33561 dakikaya kadar muhafua etnıiftlr. harekettir. lapanyol bolufmUI 
337'9 Türk matbuatı, meleleyi Inclltere· panyaya ait blr dahil harp ... nDU""I 
33970 ye alt bir halle meleleal diye te1lk çıJmuttır, ldlçtlk öl~de bir 
34360 ki ederek ancak telıraf ajanlllarmlll harbi halini aJmıpır, Kara ve 
34690 verdlll haberleri k1lçllk Mrlevhalarla kuvvetleri temail edenler gittlk09 
34919 ikinci ve üçtlnctl uyfalarmda netlr ytık kaftleler haliılde İ8Pf1.Dyay& 
35347 ile iktifa etmif ve gerek sekizinci Ed ediyorlar. Geçen hafta altJ bin 
~783 varda ve gerek Ingillz milletine bil • lık bir kafilenin lapan)'Aya vardJll 
36293 yük saygl ve sevgi göatermlttlr·n Franko kuvvetlerine lltlhak 
3M96 dünya paıtelerlnde yanlımftll' 
36775 KRAL Tİ~OLE t.panyaya cephant flllıı ..tt1111.., 
37060 GİDİYOR diye ademi mtıdaheıe komttett 
37380 Nevyork. 12 (TAN) - Unltecl dunun, maddi techizattan çok '111 
878'9 Preu'in Viyana muhabiri bildiri • metli blr harp vuıtuı olan 
38110 yor: Sabık Kral Edvard ve Wılk Dl1k btıyilk ölçüde fapanyaya 80~ 
38367 dö Vlndaör burada. beklenmektedir. tadır. 
38682 Kendiai kıt apor mevaiminl Tiroide Sarayboımada atılan bir 
38865 geçirecektir. Sabık kral, Fury muhrt dan bir cihan harbi dofduitt 
39246 bi ile Tulona çıkmlf, oradan Ek.- lapanyada gittikçe ölçtlafl sen ,. 

le Inıburka hareket etmiftlr. Sabık Milletler&ru1 saf ve 10l haıi>tniJI 
krali limanda 6000 kişi bekliyordu. muml bir harp haliıı.t ılmıama 

Madam Simpeon iae Kandadır. Ve enrel yoktur • 
ta11k karan kat'lleflnceye kadar sa- Milletler Cemiyeti bu derde ot 
bık kral ile birletmlyecektlr. Madam re anyacak? Fransanm hazırlı 

22171 Simpeon kocuı Mister Simpaondan tav&111ut tefebbilıril ne dereceye 

20113 Yirmi bin liralık mUklfat ıu kırt 
20392 numara arumda beter yUz lira ola 
20524 rak taksim edilmiştir. 
20913 8053 23967 9816 32828 
21373 28359 25997 13151 20741 
21705 25231 13997 24293 1360 
22CM3 14702 82635 14742 33150 
22337 14702 32635 14742 331'50 
23033 1009 1998 69oa 18550 
23292 1883:S 35981 28562 10337 
23492 38482 22758 35816 10838 

12452 12 nisanda tamamile botanDllf ola • dar neti~ verecek! 
18139 caktır. Bunlan yalan bir amanda 
2812t5 İLK TEBRtK 1iz. Ancak vuiyet1n yalan bit 
~812:5 EDENLER manda bıaanhk ve sulh 
39967 Londra, 12 (TAN) Kral altıncı inzibat altına almacafmı ve d 
32329 Jorju ilk tebrik edenler Fransa CUm. huzur ve afllrillıa kavupcafıJll 
M 75 hurreili M. Lebrun ile Amerika Rei- ettirecek alimetler çok azdır .• .. ı 

• YAı.rı' 
"""'-----~· 
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OSMANLI TARiHiNiN 
BÜYÜK SERSERiLERi 

BORSA 
12 BlRİNCİKANUN CUMARTESİ 

EKONOM • 
1 

Paralar 

Alı t 

No. 4 YAZAN: llf}.AT EKREM l<OÇU 
Sterlin 614,-
1 Dolat 123,-

liaydaroğ'u Mehmedi Yarı Ölü B:r Halde Beygire 
Bındirdi.er Romakkapıya Götürdii~er 

20 Fransız fr. 114,-
20 Liret 123,-
"" Beıçlka tr. 82.-
20 Drahmi 20,-

618,
L26,-
117,-
126,-

$!>,-
23,-

·Tasarruf Haftası ve 
kuru meyvalar1mız 
Medeni şartlara uyarak yaşamağa alışmış olduğumuz 

hald~, tasarruf ve iktısadrn mahiyetini Iayıki!e anlamış 
değıl1z İçtimai hayatımız, hepimize a~· çok muhite uy
sallık meı:bı.riye:ini yüklemektedir. Ailede geçinme sis
temler· _yavaş ya ·ın.ş değişmiye başlamıştır. Bolluk sa
hası düne naz::ı.ran hergün azar azar çlaralcyor. Yaşamak 
şartlar: gittikçe ağırlaşıyor. Küçük1erin her sene yaşı 
arttıkça yetişme ·ı1e gelişme masrafları da birkaç misli 
yük~el'yor. 

- Müjde sultanım, demişti, Kara 
~aYdaroğlu kurşun yarasından köy
~e kalıp cümle haşaratları dağılarak, 
,.~ndisi de 25 adamiyle bir damda 
qlnııştır! 

liasan Ağa ile derhal atlara bine
~ek bir gün, bir gece gitmişler, Hay
da.roğıu Mehmedin sığındığı köye 
~a:nı.ışlardı. Yerlerini haber verdik-
1etıni görünce, yanındaki arkadaş-
1e.rı Haydaroğlunu son nefeslerine 

1 
ad~r müdafaa etmiye karar vermiş

el'di. Burada ikinci ve kanlı bir r.ıü
'tdeme oldu. Sadece Haydaroglu, 
{attığı yerden yedi kişi öldürdü. Fa-
~t yirmi beş arkadaşından on beşi

~ln vurulduğunu, onun da yakalandx
gını görünce intihara karar verdi. 
'l'abancasınm tek kurşunu yoktu 
~Ubuğunun içine barut dÇ)ldurdu. 
lıcunu yarasının içine ısoktu ve ba
t'llta çakmakla ateş verdi. Oyluğu 
Parça parça olmuştu. 
, liasan Ağa, baygın bir halde yata
&lna 19erilmiş olan Haydaroğlunun 
l'ataaımı sardırdı. Iki beygir arasına 
k11rl.llan bir sedyeye yatırarak Istan
buıa ··t .. d" go ur u. 

Bu dağ çocuğunu görmek için Is
ltnbul halkı Usklidara dökülmüştü. 
~İtkin bir halde bulunan Haydaroğ
hı Mehmet, vattığı yerden hall~a ~e-
l' .J -am_ veriyordu. Abaza Hasan Aga bu 

kaydeder. Muverrih Yağma ise: "'Mec dedi. Düştüm, yaşın uzun olsun deyu 
ruh ve meyti müteharrik mesabesin- ye .. tu.. ı d d' rop m . ., er ı. 

de olmakla Parmakkapıya gönderıp Katxrcxoğlunun Istanbulda oturdu
salbedildiler. Sakalsxz, henüz aarı bı- ğu günler zarfmda, devlet erkanı sırf 
yıkları gelmiş bir taze ycğit idi,, der. onun için cirit müsabakaları tertip 1 

* * * ederlerdi. Sadrazamm, sair vüzera ve 
Katırcıoğlu Mehmede gelinr.c; ı.:,i- ayanm ciriden.daz ağalan ile ciri

lakis, hayatının son yarııoı şan ve şe- de çıkardı. Sadrazam ile OU~Ull a
ref içinde geçti. yan, ekabir ve halk onun ciridini sey 

Isparta önünde Haydaroğlundan re gelirdi. At kullanıp cirit ve ??ıız
ayrılan Katırcıoğlu, bir yıl kadar A- tak oynadışına Istanbul hay.-aıt kal
nado1unun muhtelif mıntakahrıuda mıştı. 

dolaştıktan sonra, Evliya Çele.1;nm ı Katırcroğlu sancağma git'".:kt<>n 
Kara Haydaroğlu Mehmede tavs1yo bir müddet sonra Girit cengı>ıe m-•
etliği yolu tuttu. Dağda, bayrrcta mur oldu ve 1654 de donanma :ı~ ha.
serseri gezmekten usanarak, Çay ka- reket etti. Boğazdan çıkarken bir V~
sabasına gelerek ayandan Isa Ağanın nedik filosunun hücumuna ıığradı
çiftliğine kondu. lar. Katırcıoğlunun bindiği kalyon, 

Oradan Isa Ağaya haber vollı.v'a- ~ski, hantal bir gemiydi. Yedi Ve •• ~-
rak: "Ya gelsin beni affettirsin. ve"il- 'Te <1i etrafrnı f 

liı. hanümanm yakıp d\yan Aceme rxldı. Yelkenleri parçalandı. ~RO ki
giderim!,, diye tehdit etti. O .,.r--an, şi olan mürettebatından 30 kişı ka
(1649), yeniçeri ağası iken sa;1-.. .,.am lrncxya kadar cenkleştiler. Katırcıoğ'
olan ve Girit cenginin başlangı•·m- lu Mehmet paşanm yüksek metaı tti 
da büyük yararlıklar göstermiş olan ve cengaverliğile Venedikliler gemi
meşhur Kara Murat paşa sadı·azam yi zaptedemediler. Gemi bastantı:ara 
idi. lsa Ağa gibi hayatı temiz ,)a!":ık ederek, sağ kalan otuz kişi ile K::ı tır
geçmiş bir zatın tavassutunu iyı lrar- cıoğlu karaya çıkmıya muvaffak oı
şıladı. Katırcxoğlu affolunarak, Kara dular. 
Murat paşa müstesna, şeyhislam e- Giride geçtikten sonra, tam on beş 
fendi ve diğer devlet erkanı K.:ı.ı:ırı:•- yıl, Katxrcıoğlunun hayatı bir ka~ra
oğluna "amanname,. yerinde mck- manhk destanı oldu . 
tuplar gönderdiler. Katırcıoğlu ken- Bu eski serseri, eski şaki, Gi• it 
li!'!irıi rılrrııya g-.... 1>n!erle lstanbula ha- cenginde bir Anadolu uşağınm bıi~Un ı 
reket etti. Usküdarda karşıla.nar.ak vasıflarını göstermiş, bir asker. 

.zo hvıçre tr. 56!>,-
20 Leva 20,-
1 Florin 63,-
20 Çekoslovak kro. 7 5, _ 

l Şıhnı 20,-
1 Mar)r 23.-
1 Zlot' 20.-
Pengo 20,-

W Lo 12.-
Dinar 48,-
ı~ve~ kuronu 30 -
Altın ıoo5,-
8ankoot 240,-

Çehler 

Londra 616.25 
Nevyork 0.7956 
Paris 17.0625 
Mi lan o 15.12 
Brükse; 4.705 
Atina 88.6825 
Cenevre 3.4616 
Sof ya 64.9087 
Amsterdanı 1.4616 
Prag 22.515 
Viyana 4.2434 
Madrit 7.4625 
Berlin 1.9775 
Varşova 4.2190 
Budapeşte 4.34 
Bükreş 108.235 
Belgrat 34.4825 
Yokohama 2.7634 
Mo~kova 24.875 
Stokholm 3.1475 

Tahvilôt 

Anadolu I ve ll kupo" ceısılr. 
il 

E. •ham 

Anadolu % 60 
Merkez Bankası 

lıtikra-zlar 

Türk Borı;u 

Eıııını A B c. 
Sivas · Erzurum 1 

(} 

515,
.zt-
66,-
81,
~3.-

26.-
22,
.!3,-
1-l.-
52.-
'~ -

l006,-
~42,-

616.-
0.79595 

17.06 
15.1266 
4.7070 

88.7175 
3.4630 

64.935 
1.4625 

22.525 
4.245 
7.4756 
ı.9780 
4.22 
4.3425 

ıo8.28 
34.4975 
2.765 

24.875 
3.1485 

41 ,25 
41,25 

24,-
90,-

22,72S 
~7.-

95,-
95-

. . 

Radyo 
Kara Murat paşanm huzuruna çıka- kahraman olmuştu. Kandiye .talesi
rıldı. Murat paşa, Katırcıoğluna bir nin imdadına gelen Fransız şovalye
kürk verdi. İkametine bir konak talı- lerinin 16 kanunuevvel 1668 1abahı 
sis edildi ve bir gün, Kara Murat p:ı..şd. yaptıkları ve kendilerinin büyu .. 
tarafmdan henüz dokuz yaşınd-ı bu- hezimeti ile neticelenen huruç e.ma
lunan Dördüncü Mehmedin karşısına sında, ileri Türk siperlerinde hulunan 
çıkarıldı. Kara Murat paşa, Katırcı- Katxrcıoğlu Mehmet paşa, bulundu~u liugunKu program 
oğlunu, küçük padişaha şu parlak mevkii parlak bir surette müdafaa İstanbul 

Kazanç kısalmakta, Iü- I maktadırlar. Meyvalarımızm gıda ba 
zumsuz masrafların hududu ~~mın~an terkip ve faydalarını da 

· 1 kt d · Al k ogrenırsek yerli mahsulatrmıza bağ· 
genış -~me. e ır. .. ~-ş an. - lılığımız o nisbette artacaktır. 
lık, gosterış__, her gurnr~ bır LuHı Arif KENBER 
yarını oldngunu ve her var-
lığın bir yokiuk ile nihayet 
bula bileceğin: dtişüneme -
mek gibi sebepler, netice 
itibarile boğ·azrmrza dayanı
yor. Bizi yiyeceklerimizden 
kısmağa s~vkediyor. !-fer 
nedense hu tarzı hareketlere 
de tasarruf .nahiyeti veril
mektedir. 

Gerçi herşeyde, her işte kazancxn 
iyi idare edilerek biraz da attmlması 
bir tasarruf sayılır. Fakat canhhğın 
kudret ve kabiliyetini devam ettire
memek ve beslenme şartlarını takdir 
edemiyerek yaşamanın yolunu gı

Keçi Deris; Piyasası 
Keçi derilerinden ağır mallara ha· 

riçten talep çoğalmıştır. 100 adedi 
10 kiloluk deriler 225 kuruştur. Iyi 
koyun derileri 73 - 75 kuruşa sa
tılmıştır. Ekstra ekstra Kitranın ki
losu 230 kuruştur. 

Buğday İhracatı 
Almanyaya buğday ihracatı art

maktadır. Zirat Bankasının silo mal 

tarı kıymetlenmiştir. 1 - 3 !kinci -

kanunda vapur teslimi olarak Alman 

ya için 2300 ton buğday angaje edil

miştir. Banka bu parti malı yedi ku· 

dasızlık yüzünden çıkmaza sokmak ruşa satmıştır. Ingilterenin Amerika 
ancak "canlılıktan tasarruf,. olur. dan buğday alacağı haberleri üzerine 

Amerika piyasası biraz yükselmiştir. 
Yunanhlarm bizden bir kaç parti buğ 

day almak istedikleri söylenmekte -
dir. 

Türk - h~lyan Ticaret 
Anlaşn1ası Uzatıldı 

Tekrar müddeti biten Türk - Ital-
yan ticaret mukavelenamesinin 
m ü d d e t i ay sonuna k a d a r 

~uğun idam edilmemesini, tedavi 
tıiildikten sonra Girit cengine göPde
~ltnesini teklif etti. Bu sıralarda 
~Yya.h Evliya Çelebi de Şama git -
~ek üzere Usküdara geçmiş bulu -
tuYordu. Evliya Çelebi, beraber tuır. 
~ek yediği Haydaroğlu Mebme -
\ bu felaket gününde gönlünü al -
~k istedi. Hasan Ağa ile buluşa -
~~ Haydaroğlunun yatınldığr Çadı -
t,, gitti: cümle ile takdim etmişti: ederken şehit oldu. Evliya Çelebi, o- -- -

Bu yüzden vücut makinesi intizamla 
çalışamaz, hücrelerimiz kuvvetten 
düşer, yorgunluk, dermansızlık ve 
hatta ihtiyarlık bile sırtımıza çöker. 
Vücudumuzu besliyen hücrelerin e
nerjisini daima müvazenede bulun
durmak lazımdır. Kalorinin azalması 
hücrelerin yorulmasını, bozulmasınr 
ve nihayet umumi bir zat ile vücu
dun sarsılmasını intaç eder. Vita
minsizlik canlılık tezahüratını azal
tan belli başlı amillerden biridir. Vü-

- EBaelamü aleyküm beyim, 
t~ldin, sefa geldin! dedi. 
liaydaroğlu: 

h Oile neşriyptı - Saat 12.30: Plakla Türk 
0 ' _ Işte Katırcıoğlu dedikleri hınzır nun şahadetinden bahsederken. musikisi: 12.50: Havadis; 13.05: Plakta ha- cudun beslenmesi için lazım olan gı-

u z a t ı 1 m ı ş t ı r. Romada ye. 
ni ticaret mukavelenamesi için yapı
lan müzakerelerin de bu ay sonuna 
kadar biteceği anlaşılmaktadır. 

- Bre hey can kurtaran Evliya 
~lehi, sen de hoş geldin ve 19efa gel

tı, amma ben nahoş gelip, işte si
~llıet meydanına getirildim, de1i. 

lla.san Ağa. ile Evliya. Çelebi, başu
~ı.tıda oturarak kendisini teselli et
ler. Haydaroğlu: 
- Evliyam, bilir misin, dedi, Sa

l'ta.ıa.n belini aştıktan sonra Bahkhi
'ar köyünde ol kış gün ti bizi bastığm 
~tnan senden ne acaip can kurtar-
tk. Avratlar gibi ocak başında otu
~t'duk. O zaman senden can kurtar
dııt ~ma, şimdi bu Hasan Ağanın 
~Yei devletinde can kuşu u~acak 
tibi görünüyor, Evliya Efendi! .. 
liaydaroğlu Mehmedin gözleri ya

k~ı,tı. Evliya Çelebi: 
- Ne ağlarl9m beyim, hemen padi

{\h huzuruna vardıkta "Padi~hım., 
~ 'll9ça. canıma kıyma., beni Giride ~er
lt- Veli Hüseyin p•ya gönder, din 

~il'lına. kA.fire kılıç çalayım, ~ehit o
~Yıtn t d . ' d d' . ., ersın. e ı. 

'<ı ......_ Behey Evliyam, ölüm olduktan 
ll tıra sızlanmak ne boynuma bvI\_; .. 

en bir can için minnet mi ederim' .. 
~~~<ieta büyük bir alay tertip edile
a liaydaroğlu Mehmet, ~!ldra2 
~~f\l Mehmet paşanın huzurunv. çı
l!ı ~dı. Bir ayağx çukurda olan bu 
~0UYar Osmanlı vezirinin de paray'l 
}f Yanı.ıyan aç gözleri vardı. Kara 
bilYdaroğlu Mehmet, onun naza ınJa 
tir ~:tine idi. Dk işi paralannm han
bu:0:vlerde ve kimlerin yanında, ya
~e ~angi dağlarda ve bellerde saklı 
lf &'orrılilü olduğunu sormak oldu. 
'Ydaroğlu Mehmet: 

tır' Bunun suali mahşerde olacak
ib~d Çxkası bir canım için bu kadar 
lat'd Ullahı ele verip, ateşe yakıp, on
llıtı a olan ve bellerde gömülü o1an 
kil la:, hiç diyemem. Koca vezir, 
hı~ akfamhdır, dün doğdum, bugün 

lıt tn, hemen işin gör! .. dedi. 
evıeVi sadrazam: 
~ llaşUstüne ! dedi. 
......._ 8ba.şıyı çağırarak: 
bj Varın, Parmakkapıda salbedin: 
li Ye enıretti. 

~'ld~Yd~oğlu Mehmedi yarı _ölü bi.r 
ltt-, l> bir hamal beygirine bındirdı
t~tıı. arnıakkapıya götürdüler. Dar:ı
'<ıtı.l'aın ipi boynuna geçirıldikten 
~~ti Cellat yamağı altından hayvanı 
~de. :evliya Çelebi, seyahatname-

• bu gencin ölilmUnü teessürle 

budur, sultanım, af ricasiyle derga- "Şahadet camını nuşedip sarhoş ol- fif müzik; 13.25 - 14: Muhtelif plak neşri- dalardan tasarruf yaprlmamahdır. 

hınxza yüz sürmiye geldi! dular ve Katırcızade ~lehmet paşa ya~kşam neşriyatı _ Saat 18.30: Plakla Her uzvun tam olarak çalışabilmesi 
Katırcıog-luna Beyşehri sancak dahi üçyüz adet yeğitiyle mestülmesl dans musikisi; 19.30: Konferans: Tasarruf için muhtaç olduğu gıda maddeleri 

ld d ve yerli malı haftası münasebetile Orman avni deıhldir. Ilim adamlarının, mu-
beyliği verildi. Katrrcıoğlu Mehmet 0 u., er. Mektebi Muallimi Bay Tevfik Ali tarafın- ' 
paşaya hil'at giydirildi. !çlerinde Ak- Naima: zerafetile şöhret alan dan; 20: Belma ve arkada~ları tarafından allimlerin, muharrirlerin, dimaği meş 

k . Katırcıog-lu Mehmet pasaya ait şu .Türk musikisi ve halk şarkıları; 20.30: Mü- galeleri çok olanlarla, çocuk ve tale-
yakalıoğlu da bulunan on se lZ ar- · zeyyen ve arkadaşları tarafından Türk mu-
kadaşı da affedilerek kendilerine bö- fıkrayı kaydeder: sikisi ve halk şarkıları; 21: (Saat ayan): benin, sporcuların, bedeni çalışmayı 
lu .. k sı·pahı'lı'g-ı· verı'ldı·. Katırcıog-'lu Köprülüoğlu Fazıl Ahmet paşa Orkestra: ı k 'ttih ı· l · 

d d 
'tt·-· b' 1 - Mendelsohn: (Fi.ngal Mağarası). mes e ı az ey ıyen erın, genç, or-

Beyşehrl·ne bir mütesellim g ind~':'t'- ser arhkla Giri e gı ıgı zaman. ır 2 - Lanner: (Romantı'kler) vals. t ı .. · b a yaş ı ve yaşlıların her biri için 
rek kendisi bir müddet Istanbu~rla gun Katırcıoğlu Mehmet pa.,;a ıle e- 3 - Tchaikovsky: (Rokoko) veriyasyon-

b t .. · d G' ·t daclarında !arı. viyolonsel ve piyano için. terkip itibarile bünyemize faydalı 
kalarak l'stı'rahat ettı·. Bu miı.:'ldet ra er, a uzerın e ırı e-- 4 K - alman: (Çardaş Fünti.n) operetin d 
zarfında Sadrazam Murat paşayı, ki boğazlardan geçiyormuş. Katırcı- den parçalar. - maddeler en, vitamin çeşitlerinden 
şeyhisliı.m efendiyi ve diğer vüzera- oğluna takılmxş: ~ = 1;;;::.ra dansı. muayyen nisbetlerde besleyici, kala-
yı sık sık ziyaret ediyordu. Konuş- - Pa.şa, ne güzel bekliyecek dağ- 2!: Ajans ve borsa haberleri ve ertesi ri verici, kuvvet arttırıcı, büyütücü 
masx kaba, fakat çok zarif, zeki, şak- lardır demiş. günün programları; 22.30: Plakla sololar; gıdalar seçmelidir. Seçilecek kuvvet 

K t d • 23: Son. , 
rak bir adamdı. Dördüncü Mehmedin a ırcıoğlu a: 

Ef d. · · da;;.lard amnıa Günu"n p .. o~r:om "'zu" huzuruna çıkrşını naklederken: - en ım, ıyı s ır · • 5 .,. • ., 

"Garaca garaca göslerini gördü - kervanı işlemez! dive cevap verm;ş. Senfonik konsf'rler: 
ğüm gibi ödüm sadayazdı. Paşa, düş Bifii 18 Varşova; Beethoven. Vaıtner, Frank 

ve uire; 18 Roma: Bernardo Molinari'nin 
idaresinde. 

li gıda maddeleri arasında memleke-

.._..... ... rn::zrnwrsae u o ......... .........-..~.,..... za1'lll 

timizin güneşinden vitamin, topra

ğından kudret toplıyan yaş ve kuru 
meyvalanmız başta gelir. Avrupa ve 
Amerikalılarca bile kıymet ve ehem-

f •~ıt>rf'tln: miyeti tasdik edilen yaş ve kuru_ 
22 Roma: Verdinin (FALSTAFF) ope - meyvalaımızm ha~iki sahipleri ol-SAGLIK ÖGÜTLERi 

LOKMAN HEKiM 

Kuş Sütü 
Var mıdır. yok mudur? içerisin

de pek QOk türlü ~eyler bulunan 
bir yerden bahsettiğimiz zaman: 

- Kuş sütüne kadar, herşey bu
lunur! 

Dediğimize göre kuş sütünün, 
nadir de olsa, bulunması lazım ge 
lir. Halbuki bazıları bu sözü kuşun 
sütü olanııyacağı manasında tefsir 
ederler ve ısrar ederseniz: 

- Kuşun memeleri yoktur, kuş 
memeli hayvan değildir ki sütü ol
sun ... 

Diye gülerler ve gülmelerile, ak
sini iddia edene cahillik isnat etmiş 
olurlar. 
Kuşun memeleri yoktur ama, 

tanı manasile bir kuş olan güver
cinin sütü vardır. Hem de insan· 
larda olduğu gibi yalnız dişi güver
cinin değil, erkek güvercinin bile 
sütü olur. Güvercinin erkeğiyle di· 
şisi arasında sevginin pek şiddetli 
olduğunu bilirsiniz. Bundan dolayı 
erkek güvercin yuvasının içerisin
de dişinin yapacağı işlerin hepsine 
yardım eder, yavruları çıkaracak 

yumurtaların üzE?_rinde -dişisi gi
bi- kuluçkaya bile oturur. 

Cüvercin yumurtalarının açıl-

masından daha bir kaç gün önce 
erkek güvercinin de, dişi güvercinin 
de kursal<larının iki tarafında bi
rer küçük cep gibi bir şey hasıl o
lur. Bunların içerileri koyu bir süt
le dolar. Yavru güvercin yumurta· 
dan çıkınca bu sütü kendisi eme
mez, çünkü ceplerin dışarıya yol
ları yoktur. Anası yahut babası 

kursağındaki bu koyu sütü nefesi
le çekerek ağzına getirir ve gaga
sila yavrusunun ağzına verir. 

Güvercinin böyle yavrusuna süt 
vermesi yirmi gün kadar sürer. Bu 

kuş sütü pek kuvvetli bir gıdadır. 

içinde şeker yoksa da yağlı ve a. 

zotlu maddeleri pek boldur. Bun· 

dan başka kireçli, potaslı, fosforlu 
ve rııagnesiyomlu, madeni madde
leri vardır. 

Bu sütün pek kuvvetli olmasının 
delili güvercin yavrusunun en ça
buk büyüyen kuş yavrusu olması
dır. Güvercinin yavrusu yumurta
sından çıktığı vakit ancak yirmi 
gram ağırlığında iken kırk sekiz 
saat sonra iki misli olur ve süt ye
diği yirmi gün içerisinde 435 gram 
olur. Bu kadar çabuk büyüyen baş· 

rasL duğumuz halde bunlardan istifade 
Operalar: etmesini bilemiyoruz. 
21.20 Bükreş: Zellerin (L'OISll:LEUR) Bugünkü gençlik ve yarınki nesil 

opereti. 
Oda musikisi: için memleket iklim ve topra:klarmm 

yetiştirdiği bu kudret ve kuvvet mem 
balarından faydalanalım. Gürbüz, 
bünye ve dimaği inkişafa kabiliyetli 

22.40 Budapeşte: Salon kenteti. 
Muhtelif : 
15 Prag: Çekoslovakya - Italy~ 

maçını Cenovadan nakil. 

ka hiç bir kuş yoktur. 
Güvercin sütü yağlı ve azotlu 

maddelerinin çok olmasından dola
yı tavşan sütüne pek benzer. Tav
şan yavrusu da memeli hayvanlar 
arasında en çabuk büyüyen hay
vandır. 

futbol bir nesil yetiştirmek için en emin 
yol meyva yemektir. Fransızların 

.aile sofralarında, her derecedeki ıo. 
kantalarda Pötifur denilen ve içine 
kuru meyva çeşitleri doldurulmuş 
üstlük kutular bulundurulur. Her 
kutuda biraz kuru üzüm, incir, ba
dem, fındık, ceviz, vardır. Bilhassa 
çocuklar için en çok sarfedilen bun
lardır. Müdekkik bir biyolojist, bes
leyici ve vitaminli yaş ve kuru mey
valarla tecrübeler yapmıştır. Terkip 
itibarile çok kuvvetli bulduğu meyva 
!ardan günde kaçar adet yemenin vü 
cut için faydah olacağını hesap et
miştir. Mesela: Her gün bir porta
kal, iki elma, üç ceviz, dört yeş veya 
kuru kayısı, beş incir, altı zeytin, 7 
badem, sekiz fındık, dokuz Antep fıs 
tığı ve on tane kuru Uzüm yenilecek 
olursa bu miktar yirmi dört saat 
müddetle hücrelerde enerjinin muva 
zenesini temin etmiye kafi gelmekte 
dir. ı,te bundan dolayıdır ki, Avrupa 
her tıene bizden 20 - 25 milyon kilo 
kuru üzüm, 14 - 17 milyon kilo ku
ru incir, milyonlarca kilo fındık, ce
viziçi, badem, fıstık gibi kendi iklim 
!erinden ihtiyaçlarını temin edeme
dikleri kuru meyvalanmrzı satın al-

Şu halde insan yavrularının da 
çabuk büyümesi için onlara yağı 
ve azotu bol süt içirmeliyiz ... 

Diyeceksin iz. Böyle bir sütün 
yakında meydana çıkacağını ümit 
edebiliriz. O vakte kadar, kuş sütü 
yoktur, derlerse siz inanmayınız. 
Bir kuş olan güvercinin sütü var
dır. Bundan başka, erkek yavrusu. 
na süt veremez, derlerse yine inan 
mayınız. Çünkü insanların erkek
leri arasında bile yavrularına me
me verenler arada sırada işitilir. 

Zaten bazı A.limlerin fikirlerine gö· 
re bir zamanlar erkeklerin de hep· 
si yavrularına meme verirlerdi. 
Sonra erkeklerin tembelliğinden 
memeleri kurudu, yavruları besle
mek işi yalnız kadınlara kaldı. Fa. 
kat buna karşılık güzellikte yalnız 
kadınların oldu. 

Bayr anı A hşverişt 
Haıraretli 

Bayram yaklaştığı için her taraf
ta hararetli bir alışveriş b~lamış • 
tır. Kapalıçarşıdan Sultanhama.mma 
kadar uzanan cadde ile sokak arala -
nndaki dükkanlarda hümmalx bi~ fa· 
aliyet vardır. Mendillerin envax 5 - 20, 
c;orapların çeşitleri 20 • 30, kravatı~ 
20 - 35 kuruş arasında satilryor. A .. 
yakkabı. çorap, fanila gibi birçok eş
ya fiyatlarında görünür bir ucuzluk 
vardır . 

iki Mücevher 
Hırsızı Tutuldu 
Ahmet ve Zehra isminde iki kişi, 

dün kuyumcular çarşısında mücev • 

herat hırsızlığı yapma~ suçundan 

yakalanmışlardır . 

Ahmet ve Zehra ,dün sabah üç kıy. 
metli küpe ve bir yüzükle çarşıya 

gelmişler, kuyumculara f,;'Östererek, 

fiyat sormuşlardır 
Pazarlık, sivil 'neınurlarm nazarı 

dikkatini celbetmiş, yapılan cıık1 bir 
sorgu neticesinde her ikisı cle b'.lllla
n çaldıklarını itirai etmişlerdir. Bir 
aralık, küpelerle };izii.\\leri men•urla
nn ellerinde bırakarak kar,mıya te -
şebbüs eden suçlular zabrt-ıyR teslim 
edilmişlerdir. Tahkjkat derinleştiril. 
mektedir . 

Necip Asrrr· l Anmalc 
için Toplantı .. 

Edebiyat Fakültesi, eski hocaları 

merhum Necip Asımı anmak için ya
rın saat 15,5 ta Halkevinde bir top • 
lantx hazırlamıştır. Bu merasim pro· 
fesör Ragıp Hulusinin vereceği bir 
konferansla açılacaktır. 

Yurttaş: 

Balık en mükemmel 
dır. Ollu bol bol ye. 

gıda-

Ulusal ekonomi 
ve 

Arttırma Kurumu 
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No.18 YAZAN:Z.Şenay 

Antepli 
Gençler 
Ki/iste 

Bayındır 
Fabrikaları 
işliyemiyor 

"Yine Böyle Karaya Çıkhğı Bir Gün 
imparatoru Tevkif Edeceks!niz !,, 

Gaziantep, (TAN) - Llaemiz h· 
cilerl, ba.;lannda direktörleri Bay 
Haydar Niyazi olduğu ha.lde Kiliae 
gitmiflerdir. Kilia Halk Partiai izci
lerimize ziyafet vermif ve Kilialiler 
gen~lerimizi takdir etmi9ledir Ayni 
akşam buraya dönWmü,tür. 

hmir, - Bayındır f abrikalan kö
mlirlüzlükten faaliyetlerini tatil et
miflerdir. hmir Ticaret Odası bu 
fabrikalann Izmirde Zonguldak kö
mürünü mebzulen bulabileceklerini, 
Cumaovuı maden kömürünJen de 
toptan alınmak suretiyle istifade o
lunabileceğini bildirmiıtir. 

' - Yine böyle bir karaya çıktığı 
gün, imparatoru tevkif edecekainiz .. 

- E ... Sonra?. 
- lmparatorun tevkif edildiği ge· 

ce, Kalotet de limandaki bütün ge -
milere adam dolduracak .. Bizarul ge
mileri üzerine Aldıracak... Bunlar, 
gemilerin iizerine Grejva ateşi yağ • 
dıracak... lmperatorun dona.nmaaı, 

birkaç saat içinde yanıp mahvola -
cak ... 

- Sonra?. 
- Sonrası, malüm .. Evveli; impa· 

rator, hayatını Jrurt&rmak iatiyecet. 
Kendisini serbest bırakmak ,artiyle, 
belki size Bizans hazinesinin yansını 
verecek... Sonra; tabüdir ki, ıiz a
killne hareket edeceksiniz; bu para 
ile iktifa etmiyecekainiz. Bir çok ta 
zemgin köy ve kasaba istiyeceksiniz. 
imparator tekrar hürriyet ve salta. 
natına kavufmak için bunları ver · 
mekte de tereddüt etmiyecek... Da
ha sonra; bu muvaffakıyetinizle, ak. 
ran ve em11&liniz olan beyler arasın· 
da, büyük bir şöhret kazanacakıı . 
nız .. Tarihlere yuılacakamız.. Ve 
daha sonra ... 

Sarohan beyinin gözleri parlamı9. 
tı: 

- Ve daha sonra? .• 
Diye homurdanmıftı .. 
- Ve daha sonra .. lmparaton1 e· 

ıir ettiğiniz gün, Tekfur Kalotetin 
esiri olan Halil Beyin iadesi için siz 
babası ile mtizakereye girişeceksiniz. 
Uygun ,artlarla uyu,arak, Halil Be
yi alıp pederine göndereceksiniz. 
Hem, Halil Beyin pederi Orhan Bey. 
den alacağınız para ve hediyeleri, 
Tekfufum Kalotetle taksim edecek· 
ıiniz. Hem de bu veaileyle Orhan Be
yin minnet ve fükranmı celbeyliye • 
cekainiz .. 

İhtiyar, yorulmu9tu .. Birkaç da • 
kika, Sa.roban beyini dütüncesine 
terkettikten sonra, sormuştu: 

- Nasıl, beyim? .. Bunlar, her hal· 
de sizin gibi akil ve dirayetli bir be
yin reddedeceği §eyler değil... Öyle 
değil mi? .. 

Sarohan beyi eeuen haris ve ha
Iİll bir ruha malikti. Para için her 
,ekle girebilecek bir istida.da malikti. 
Vaziyeti, fÖylece bir gözden geçir -
mifti. 

Hakikaten, bef, on gün sonra, ar. 
tık kıflll tiddetli f ırtmalan ba, gös
terecek .. lmparator da, gemilerini 
burada kayalar'> batırmamak ic;i.n 
çekilip gidecekti .. Ve ozaman, burıca 
emek ve fedaklrlıkla.nna. mukabil, 
eline hiç birşey geçmiyecekti.. Hal. 
buki; imparatoru esir etmek, pek 
kolaydı .. Ve onu esir ettikten sonra 
da, Tekfur Kalotetin gönderdiği ha
berler, beş on gün zarfında bir haki
kat olacaktı.. Hele, Halil Beyi ba. 
buma teslim etmek suretiyle Orhan 
Beyle teeiı edeceği dostluk, çok işi. 
ne yanyacaktı ... · 

Sor.oltan ye11i lcaro11111 Yeriyor 
GUnden güne, her tarafa muvaf • 

fakıyetli akınlar yapan Orhan Be
yin korkusundan kurtulacak; her 
türlü taarruz ihtimallerinden muun 
bir ,ekilde yaşıyacaktı ... 

Uzun uzun bunları düşünen Sa. 
roban Beyi, derhal karannı ve~ • 
ti: 

- Git, doıtumuz ve komfumuz 
Kalotete aöyle.. Tekliflerini tamami
le kabul ettim. Imparator karaya çr. 
kar çıkmaz, tevkif edeceğim .. 

Demifti ... 
lhtiyar, kazandığı bu muvaffakı

yetten dolayı büyük bir memnuniy~t 
hiaeetmlfti: 

- I,te akıllıca if: buna derler, 
beyim .. Şimdi bir mesele daha var ... 

Liemifti.. . 
Siz, bütün hanrhldarmızı yapıp bi • 
tirdiğiniz rece, bizim kalenin kUJl
amda, Uç yerde &tef yakacwmu •• 

- Niçin'! .. 
- ÇUnkU, biz de hazırlanacağız ... 

Biltiin huırlıklanmw bitirerek im· 
paratorun, esir oldufu gece, Bizans 
donanmuııım üzerine ealdıracağrs .. 

- Bay, hay ... Huırhğrmm bitlr
cliğimiz günün gecesi Uç yerde ate, 
yaktmnm ... Uç gece sonradan tiba
ren, bu aletleri bekleyiniz .. 

• • 
Gece.- Zifiri bir bralık htlldhn 

sürüyordu .. Hiçbir taraftan hiçbir 
sea ititilmiyordu ... 

Kaleden bin hatve ileride, muha· 
sara kuvvetlerinin karargihlannda 
ateşler yanıyor; o derin zulmetler 
içinde, kızıl alevler yükseliyordu ... 

HAkim Kalotet, kalenin kara tara· 
tındaki bu~larda dolllfıyor; gözlen
ni, kara.nlıklardan ayırmıyordu .. 

Birdenbire kalenin yüz adım ka· 
dar yakınında, bir çakmak çakmış -
~. . 

Bir anda yanıp sönen bu atef, Uç 
defa lnvılcımlanmıftı .. Hemen Kalo
tet de, belindeki kayıf& uılı olan 
meı,in bir keseden çakmak taşını çı
k&rDUf, o da üç defa çakmıftı. 

Sonra, karanlıklar içinde, f()yle bir 
konufma ba,lamıştı 

- Kimdir o?. 
- Kimdir, o? .. 
- Ben .. Papu, Mavromihali .. 
- Parola? .. 
- Va.silyüs ... 
- Gel... Beyaz mendilin dUştüğU 

yere yaklaş ... 
Tekfur Kalotet, belindeki beyaz 

mendili ç ~tarmış, kale duvarının di. 
bine atmıştı ... Sonra yanında bulu -
nanlara : 

- lpi sarkıtın. 
Diye mınldanmıftı. 

lp, derha.l 11&rkıtılmı9tı .. Pıtpas Mav 
romihali, ipi beline bağlamıttı: 

- Çekin! .. 
Diye bağırmıttı... Birkaç dakika 

zarfında ihtiyar papaa, yukarı alın
mıftı. 

Tekfur Ka.lot, ıabmıızlıktan dııra
mıyordu. lhtiyar papas, kale beden
lerinin Usttine ayak baaar bazmaz: 

-Ne haber? .. 
Diye sormuştu. 
Papas, neteli bir sesle ceva.p ver

mişti: 

- Cenabıhak .. ve azizler.. Daima 
bize yardımcıdır. Saruhan beyi, bü
tün teklifleri kabul etti... Uç gece 
sonra, ateşleri bekliyeceğiz. 

- Peki.la, dostum ... Git, rahat et. 
Yarın ıabah gozlerini açtığın zaman, 
tam bin Ceneviz altınını başucunda 
bulacaksın... Ancak fU var ki, öğle

den sonra da kilise elbiselerini giye
rek, imparatorun kadırgasına yol!a
nacaksın. 

- Hay, hay ... Bin altın da onun i
çin alacak değil miyim ? .. 

- Evet. 
- Üçüncü olarak, cehennemin ka. 

pııında oturan şeytana gônd~rmiJ 

olsanız bile, tamamen hazınm. Tek İ· 
fin içinde bin altın olsun. 

Ertesi gün, öğleye doğru, Foça 
kaleeinin i,aret kulesi önündp kw
kan küçük bir kayık, açıkta duran 
Bizanı filosuna doğru ilerliyordu. 

Bu karığın baş tarafında, sırmalı 
kilise elbiaelerini giymİf olan papaa 
Mavromihali ayakta duruyor, elinde, 
uzun ve gümüş bir haç tutuyordu. 

Bizana gemilerindeki nöbetçiler, 
filoya doğru gelen bu sandalı gönniif 
ler; derhal düdüklerle, biribirl«'rine 
haber vermiflerdi. 

- Gelen aandal üaerine, aakm ok 
atmayın. 

Diye, biribirlerine bağırmıtlırdı. 
Sandal, doğruca imparatorun yal

dızlı kadırı&1111a yaklaşmıttı. San -
dalcının biri ayağa kalkarak ellerini 
boru fi.bl ağzına dayamıt: 

- Aya Nikola kiliaeainin ba9pa -
pazı, muhterem Papa Mavronıihwi.. 
HqmetlQ İzapo9tolia, Vuiliyos haz
retlerine bazı mühim maruzatta bu • 
}tınmak için gelmiftir. Ne irade bu· 
yurulur? .. 

Diye haykırmı,tı. 
Kadırganın güvertelinde bulunan 

tayfalar ve muhafızlar, evve11,uraya 
buraya kôfufmutlar; ve aonra, ka
dırpnm merdivenini indirmiye ~ &f
lamıflardı. 
Kayık, bu merdivene yanqm._.. 

reminin zabitleri, bqpapuı le&!"~l1'· 
lnlflar; tollarma girerek merdiven
den yukan çık&rıllJflanb. 

Trabzonda Parti 
KM> gresi 

Trabzon, (Tan) - C. H. Partiai 
merkez kamun yönkurul kongresi 
ya.pılmıştır. 

Kongre birinci reisliğine Dr. Re
fet Gokmoran, ikinci reisliğe Mah -
mut Tahsin, sekreterliklere Ali Rı
za l§il, Cemal ~rathan ıeı;ilmitler, 
dilekler okunmuş, kabul edilerek il~e 
kongreeine arzına karar verilmİJ -
tir. 

Evimize yanlıflıkla (fitre) 
zarfı bırakmazlarsa arayıp 

bulmak zahmetine de katla· 
nabiliriz. Zarfın üzerine ya
zılması icap eden birk~ keli
meyi ihma.I etmezsek Hava 
Kurumunun kontrol ı,ıerini 
kolaylqtırmıf oluruz. 

ı 2 - 18 Birincikanun Ulusal Tasarruf haftasıdır. 
Kunıbaralar 19 Birincikanun cumartesi gününe ka
dar Bankalo.rımrza getirilerek açtırdacaktır. Biriken 
par=i tasarrufa olan bağlılığı göstereceğirıden bu haf
ta i~inde mümkün olduğu kadar para biriktirmek her 
Türk için Ulusal bir borçtur. 

ZIRAA T BANKASI 
lstanbul Universitesi Rektörlü
ğünden 

ı - Di~ tababeti mektebindeki açık asistanhklara ve 
2 - Tıp Faküitt!sindeki Laborant namı.etliklerine is

tekli olanların şartlan öğrenmek üzere Tıp Fakültesi De
kanlığına m:.iracaatlan. ''3595" 

Akay iş'etmesi Direktörlüğünden 
Seker bayramına tesadüf eden Birincikanunun 1 S, 16, 

1 7 ci. Sah, Çarşamba ve Pertembe &\inleri Haydarpaşa -
Kadıkoy - Adalar ·· Anadolu - Yalova batlarmda pazar 
tarifesi tatbik olunacaktır. (3584) 

Batmabeyincl, Mavromihali~ il · •--------------------.. tikb&l etmif: 1 
- Hot pldinis, muhterem peder.. 1 latanbul Beleldiyesi İlinlan 

Bir arzunuz mu var. • l.•••••••••••llil•IİI••••••••••-.. 
De mitti. 
Başpapaz, derhal elindeki haçı ae-

maya doiru k&ldırnut: ı 
(Arkam var) 

Beıi~t .. ~ta ;:ıaıartesi günü kurul•n pazarın cumar'esi gününe çevril
cliii ve S:eriköyiindeki paurın eskisi gjbi ,,.urteıi kurulae41ğ1 ilin olu· 
nur. (8.) (360)) 

13. 12. 936 

SÜMER BAAN 

Yerli Mallar Pazarları 

Y erıı Matı ve Tasarruf 
Haftasında 

Yalnuı Pe9ln Nbtl•rcla 

Yüzde 10 tenzilat 
SÜMER BANK 

Yerli Mallar Pazar'arında 

Devlet Bemiryolları ve Liman' 
ları Umumi idaresinden : 

Adap3zar - Raydarpaşa arasında heı gün işlemekte o
lan 9 No.lı yolru trenimiz 15/ 12/ 936 tarihinden itibareıı 
kaldırılnuş ve bunun yerine Adapazarından saat "6, 15'' 
de h;:treket ile Haydarpaşa'ya saat "l~,50" de muvasalet 
edecek 1009 No. tahtında bir tren hergün işlemek üzer• 
seftce konulınuştur. Muhterem halkın malumatı olmak 
üzere ılan olunur. "3577" 



t::: - 13 .12 - 936 ============::::mıc::=:,._=::=ı:=:====== T A N :==iiiiiiiiiiii;;;;;iııımııii;;;;;;;m;;;;;;;;;;;;-=====-"""""'!lı==========;;::;;:;;iiiiiiiiiil_..;;;;;; 11 

' • 
' 

' ~ . ' ,,. ' ... 
I /I' 

/1 •• 

•' ,,ı 

U !J_/Gjfa 
C/l;ul.ElliLME iÇ/N 
~iNDi'DEN Bl'RlltTill 

İstanbul Gayrimübadiller komisyonundan: 
D. No. Semti ve mahallesi Sokalt Emllk No. Cinli ve h ..... I Hı ... ,. ı&r• 

........... f(. ...__ 
9IS Kartal 

101 • 
102 • 

l2o8 J'eriköy 

2283 F.frllrapr A vcıbey 
2282 Eğri.kapı Avcıbey - Edirnekapı 

Hacı Muhiddin 

8Te11 UakUdar Dısanlye 
rru U&kildar Dısaniye 

l77J. Kandilli 
Yenimahalle 

~ Kumkapı Çadırcı 

Ahmet Çelebi 

~ YenildSy 

~ Akaaray 
Kltip Kuım 

8378 Heybeliad& 

8to& Heybeliada Yalı 

-----
M.,.U Ayqma meYkll 1 367 i,GO metre tarla 230 Açık art-

ÇaVUfOğlu deresi mevkii 4 Ba12 metre tarla 

Keainoflu kuyusu mevki 8 9187 metre tarıa 
E. Ermeni kililell Y. 28 9S metre &n&Dm 
Y. Şahadet 9/18 hJa. 

E. Kutucu Y. J'utaeı 20 83 metre ana 
E. Kutucu Y. l'ut&cl 23 49,50 metre ana 

KUrkçtl :& 1Y.8 85 metn ana 

Barem iskelem 2• 118,2S metre ana 
Hanım iakeleel 2J 124 metre ana 

Ki1lM E. 61-63 Ara&Jlm ~ Jda. 
Y. 37-39 

Altmda Uttı falırika. 
amı ha vf bahçeli kir-

Gedikpqa E.66-68 
cad. Y. sa..81 

gir hanenin 
120128/4H720 lıil. 

E. ve Y. I Ananm ~hl& 

E. Orta 
Y. Çorbacrb&fl 

E. 10 Ana 
Y.2' 

E. 8 Ahf&p hanenin 
4/5 hl& 

E. 3 Klrgir dtlkklnm • 

tırma 

ua " 
soo .. 
120 " 

70 " :so " 
170 " 
aeo " 
llO " ao " 

1800 Kapa1r 
urf 

30 Açık art· 
tırm& 

80 " 
E. Değirmen 
Y. Dibektafı 
E. Berberoğla 
Y.ltiüzar Y. 11 6/24 hiL 420 • 

dn __ "tukanda evsafı yazılı gayrimenkuller on glln mllcldetle •bta c;rkarılllllflJr. Ihalllerl 28-12-93& tarilülle 
-teıı Pazartesi gllntt aat H tedlr. Satıf mUnhuıran gayrimtıbadil bono.tlaAır. 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLIGINE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri .. Her eczanede arqınut. CPOlt& kutun ~ Bormobln> 

YEN • 1 

Cocuk Ansiklopedisi 

ÇIKARANLAR 
Profea6r Salih Murat 

Faik Sabri· 
M.Zekerlya 

Çocuğunuz bua-Wı tam· her 
okuduiunu hir ıünser aibi e
mip alacak çağdadır. Eline ve
recek kitap bulamadıiınız zaman 
ıabrap cluyarıom:. 

Biz sizi bu ııhraptan kurtarıyo
ruz. Ve çocuiunuza goiıünüzü gere 
sere, tendclüt etmeden ~erebilece

iiniz bir eaer hazırlıyoruz: 

Yeni 

Cjocuk Anslklopedlsl 

Bu eaer, )'alım lü.de deiil, bütün 
dünyada büyük bir hidiıe telikki edil
miıtir. Çünkü çocuiun bütün 1htiyaçlan 

diifünülerelc haırlammt, bir çOcuiun •· 
raclıiı malümat onun clir~le, onun anhya
bileeeii tekilde pmlmıftıt. Yeni Çocuk 

• Anaiklopecliti en IOD m&IGmatı Jıtiva ede
rek tarzda tertip edilmittir. 
Çı:.cuğunuzu cinai romanlardan, tehlikeli sine
malardan, ıninasız mecmua ve kitaplardan. kur
tarmak istiyorsanız ona Yeni ÇC'cuk Ansiklopedi

sır..~ verini.ı. 
Cocuğunm Yeni Ç,ocuk Ansiklopedisine sahip 

olursa bem başka kitap okumaktan 'turtulur, hem 
snnfında jersJerinHtuırlamak için kolaylık görür, 
tıen'de erltenjtm ·ni ~•nıı.ut ohır .. 

Yeni Cocult Ansı opedisi 1 O günde bir 48 say

TAN Gaz~teaine: 
Yeni Çocuk Anaıklope 
diainin bedava bÜt'O§Ü 

rilnden bir nUaha gön 
dermenizi dilerim. 

İsim •••••••• 
• • • • • • • • • • • • • 
Adres ••••••• 
• • • • • • • • • • • • 

falık cüzler halinde çıkacaktır. 

Pek yakında 
Çıkıyor 

Yeni çocuk ansiklopedisi her keaenin alabilecelt ucus 
bir fiyata verilecektir. Çocuğunuz bir teker parulle 
yeni çocuk ansiklopedisine sahip olabilir. Çocuk anaik
lopedisinin çocuğunuz için ne bUyilk bir hazine olduiunu 
anlamak istiyorsanız hazırladığımız 16 aayfalık brotüril 
isteyiniz. Bunu bedava veriyoruz. Yuka.rclakl kupona 
doldurup bize gönderiniz. Derh&ı adresinize bedava b~ 
tilrUmUz g6nderilecektlr . 

iNHiSAR ŞARABI 

BOŞ SiŞELERiNi. 
Aşatlıdaki fiatlar üzerinden HER BA Yi gerı 

almağa mecburdur 
3AO Litrelik Galonlar 25 Kuruş, 

2 " " 15 " 
70 Santilitrelik f i,aler 10 

" 
lnhiaaf' ıarabı alclıimız her dükkin bu prabm bot ıiteaini iN fiatlar 

ÜHl"İnden seri almaia mecburdur. 

Almayanları 1 nhisarlar idaresine 
· •lklyet ediniz 

Süibl: ,..,,.. 811111 WAl.MAN •Umumi NfJllV&b ld&rtedell: 8. IAIJN 
Gultectlit ve NllliJat Tllrk Umltet 8h4rett. Buddrl! 'Jflr TAJll matbl•• 



A .M ER i K An 

Mi KA 
RADYOLARI 
Diğer bütün radyoların 

kaffesine faikdir. 
Her fiyatta ve her cins radyo mevcuttur 

Uk defa olarak cereyansız yerlerde radyo 
larmızı işletmek için veya akümülatör şar 
jı için benzinle işliyen grup motör dinam 
lar gelmittir. Mütemadi, 6,l l0,220 voltlu 

.. . '\.., .. '-... ı-eyanları mütenavibe tahvil eden cihaz 
Müt~n~vıp veya mutemadi cereyanlı &çelik lim ]arla mütenav.. ~~yolarınızı mütemad 
balı ıkı taraflı Model 107-L W yalnız 145 T. L. cereyanla alabilirsiniz. 

Her cins ve her marka Radyolarınızı M i k a Atö.yesinde 
emniyetle tamir ettirebilırs . niz. 

SiNEKLi 
BAKKAL 

Mevsimin en güzel romanı 

Yazan Halide Edi 
Battan sona kadar heyecan 
dolu 400 sayfalık bir eserdir. 

Tanesi 100, cildli 125 
Ahmed Halid Kitabevi ................... !, _______ , 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprilb8.fı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 

.... zade Han. Tel. 22740 _ .. 

Mersin Salı Postası 

13 12. 936 -

• l.~ t • ! 

Til FO 
Ağızdan ahnan 

mikroplara karşı 

en müessir devadır 

öksürük, nezle ve bron
fİt, boğazdaki bademcikle
rin iltihabı had ihtilatlara 
yol açabilir. Bunları ve di
ğer taharrütleri Paıtil F oP 
kullanarak izale edebilir • 
siniz. 

MiKA RADYO, Voyvoda cad~ai, Nazlı Han, Galata, Tel. 40021 
Yalnız bu haf taya mah

sus olmak üzere 15 Birinci
kinun Salı günü Mersin poı 
tası yapılmıyacaktır. (3609) 

• 

19 .. t7 YEDİG0N TAKVİMİ 

1937 
CJlıfına %alısu.s 
. AYLI~ 

12 
9 

; 16 
2~3 

!9 o 

Posta adreE-i! İstanbul, Ankara CaddE-zİ 

1937 
Senesi için 

YEDiGO 
Mecmuası tarafından neş· 

'---• TIFOBIL "" ' 
. Dr. IHSAN SAMI 

Tifo ve paratifo hastahklarma 
t~tulmamak için ağızdan alman 
tıfo haplarıdır. Hiç rahatsızlık 
vermez. Herkes alabilir. Kutusu .. ___ 55 kuruş_. __ _. 

11-• DOKTOR~ .. , 
HORHORNi 
Eminönü eczanesi yanında. 

redilen ayhk takvim bU Hergünakşamakadarhasta· 
lannı kabul eder. Tel: 24131 

sene her evin en güzel , --------• 
süsü olacaktır. 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Hi-

---•• • kımliğinden: 
Her ıayfaıında çerçevelenmiye layik iki Afif Türel ile Galatada Leblebici 
renkli nefiı bir levha vardır. sokağında 19/ 1 numaralı yerde mu-

~----•._ kim iken ikametgahları meçhul bu • 
lunan Zaharya, Perikli ve saire ara-

Fi atı yalnız 25 kuruştur. sındaki izalei şüyu davasından dola

Yedigu·· n' .. b .. t.. '.. k. yı müddeaaleyhlerden Atanaş varisi un u un ur ıye zahar p ·kı· · ya ve erı ı ıle Kosti zevcesi 

ve E cnebt memleketler ba- Efrosini ve Yaniye ilanen tet-ligat ya 
pıldığı halde mahkemeye gelmedikle-
rinden müddeaaleyhlerden Paraşku-yilerinde bulunur. 

lıtanbulda aatıfyeri: Babıali caddesinde va vekili ispatı veraset senedi getire
YEDlGON ıatıf mağazasıdır. Mektup içinde ceği gibi bu bapta mukaddema keşif 

--- Bütün Dünya 

POKER 
T ıraf bıçaklarını kullanıyor· 

Siz de ahnıı . 
POKER PLAY Markaıırı' 

dikkat ediniz 

En iyi ve en mükemmel mallar 

Rekabet kabul etmez fiatlst· 

BEYOCLUND~ 

BAKER 
Stoklarımız tükenmeden ihtiyaçlarınızı temin ediniz. 

yapılıp ehli vukuf tarafından rapor 
25 kurutluk posta pulu gönderene bu n~- Yerilmiş ve bunlardan bahsile muame ._ı••••••••••••••--••••••-' 

fis takvim gönderilir. ieli gıyap kararmm ilanen tebliğine -------------....:...---------~ 

(Y e<ligün) ldarehanesi mahkemece karar verilmiş olduğun • *'--------------•••••---•'1 dan 9/ 1/937 tarihine müsadif cumar- , 

••--••••-111!1•-•••••••--•-••-•••••••••-•• tesi günü saat on birde müddeaaleyh 
lerin mahkemede bulunmaları ve ka-

BAYRAMLIK MOBAYAATINIZ iÇiN ~ 
Herhalde; Beyoğlu'nda, lıtikli.I caddesinde 

1
,.

1 ~---~~------~~--~--

B A y R A M D A 

o R • 
1 K L L 

EN MAKBUL iKRAM VE 
f;iLEK riT, 151 
~ rşu NDEU D u L~~---·---

·~ . v. s. v. s. v. s. 

E R • 
1 

HEDiYEDiR 
PORTAKAL 
MUZ 
BEGE"DiK 

nuni müddet zarfında itiraz etmeleri 
ve aksi takdirde bilcümle vakıayı ik
rar ve kabul etmiş sayılacaklanna 

dair işbu !l'uameleli gıyap karan ga
zete ile ilin olunur. 

., 

~ağazalan~ı. ziyare~ni~ A 
Erkek ve çocuklar ıçın zengin ve müntehap y 
çefitlerde PALTOLAR, ELBiSELER, GÖM-
LEKLER, KRAVATLAR, PiJAMALAR, ÇO-
RAPLAR, ŞAPKALAR, ELÇANT ALARI, FA· 
NELALAR Trikotaj eua vesaireyi e: 

HER ZEVKE VE HER KESEYE UYGUN 
BULACAKSINIZ. 

M Be~. lıt!I ca~ıi R ~ 
'~--------------------------"" 

OSMANLI BANKASI 
30 Eylül 1936 Tarihindeki Vaziyet 

AKTiF 

Hisse senetlerinin ödenmesi 
jstenmemiş olan kısmı 
Kasada ve Bankalarda bulunrıın 
paralar 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar 
Tahsil olunacak senetler 
Cüzdp· · bulunan kıymetler 
Borçlu cari hesaplar 
Rehin mukabilinde avanslar 
Kabul yolile borçlular 
Gayri menkul mallar ve mobi!1a 
Müteferrik • 

Uıterlin Ş. P. 

5.000.000 - -

5.384. 726 19 6 
715.976 7 10 

4.494.780 9 8 
2.810.502 17 7 
6.693.689 8 3 
2.033.026 4 2 

370.024 1 1 
609.615 11 7 
105.453 18 7 

28.217.795 18 3 

PASiF. 

Sermaye 

Statü mucibince ayrılan ihtiya. 
akçesi 
Tedavülde bulunan banknotlar 
Görüldüğünde ödenecek senetler 
ve vadeli senetler 
Alacaklı cari hesaplar 
Vadeli bonolar ve cari he:sap1u 
Kabuller 
Müteferrik 

Kuyuda muvafık oldufu tasdik olun ur 
Mes'ul Murahhas 

tsterlin Ş. 
10000.000 ./ 

/ 
1.250.000 j.6 

317.583 
,,~ 

254.351 ,,, 
14,310.538 ,.a 
1.376.78'1 ,, 

370.024 j6 
21s.509 

ıS 
~.211.19!1 

ve 
Umumi Muhasebe Şefi 

O. OELLA SUDDA 

Ti.irklye U"""'" MUd!lrD 
•H. C ... ll(ELLI 


