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6 ıncıda: Ankara stadında 
yapılan maçların tafsilatı 

Sancağa Müşahit Heyet Gidiyor 
~ 

Fransa Sancaktaki 
Askeri Geri Cekecek 

-

Müşahıd 
Heyette 
Kimler Var? 

Cenevre, 17 (A.A.) -
İsken deruna gönderilecel< 
müşahitler komitesi bir İsviç 
reli, bir Holandalı ve bir 
Norv~llden mürekkep ola
caktır. Alikadaar hükiimet
ler bu milşahitlerl Şark işleri

ni bilen zevat arasından in
tihap edemk1f-:rdir. 

Cenevredeki 
Karardan 
Sonra 

Al11rel Emin YALMAN 

ihtilaf Halledilmeden 
Suriye Muahedesi 

Tasdik Edilmiyecek 
Cenevre, 17 (Hususi) - Milletler Cemiyeti Konseyi 

mazbata muharriri İsveç Hariciye Vekili Sandler ile Tev
fik Rüştü ve Fransız Murahhas Heyeti Reisi Vienot ara
ımdaki müzakereler, dün nihayet bulmuş ve mazbata 
muharriri Sandler iki heyetin noktai nazarını bildiren 
raporunu Konseye vermiştir. 

konseyin kararlan 
Cenevre, 17 (Hususi) - Milletler Cemiyeti Konseyi 

Sancak meselesi üzerine üç mühim esas üzerinde karar 
vermiştir. Bu kararlar şunlardır: 

ı - Suriye - Fransa İstiklal muahedesinin Fransa 
meclisi tarafından meselenin halledimesine kadar tascik 

M illetler Cemiyeti, San- olunmaması. 
cak meıeleai hakkın- 2 - Fransız kuvvetlerinin Sancaktan geri çekı .. mesi. 

da; bitaraf mazbata muhar- 3 - Sancağa müşahit sıfatile bitaraf bir heyet gönde-
l'İrinin raporuna uygun bir rilmesi. 
karar vermittir. Konseyin bu şekilde verdiği kararlarla Türk heyeti 

murahhasasının talebine karşı aldığı bu tedbirler, heye-Meselenin esası, Cemiyetin gelecek 
toplantısında konuşulacaktır. 0 za- timizce gayrikafi görülmüştür. Ancak, Fransa ile baş----- ··-.ı-- ~ ... "-,yt!!?Lfen.yu•mAmn• lıyacak olan müzakereleri daha dostane bir hava ıçi}'ıde 

~nn-~trııımıırmt1'"'11ffıiçı"'11~"99.-ar.İ!Iİ~~-rl-~--iittiı!'Ö'ı.....,'81ı'9tıırtrırrett"'fl~1Ju ~arar\rftdd-iil-!,...:. 'PM-1. 
'1Üfahit göncı.&Jeaektlr. Bu mtlfahit- ti, karar karıısınaa musterıkif kalmıştır. 
lerlıı vazüeleri, mevcut gerginliğin TEVFİK RÜŞTÜ ARAS 
.. heyecanın bertaraf olmasını, muh-
t.neJ hadiselerin önüne geçilmeaini 
'te halkm hWJUr ve emniyetini temin 
ltınek; bir de mevcut bal ve tartlar 
ı..tkmda Milletler Cemiyeti için bi
~r rapor hazırlamaktır. 

Biz, bu karar k.ar§ısmda mUst.enkif 
~dık. 

PARİSE GlDlYOR 
Cenevre, 17 (Hususi) - Tilrldye Hariciye VekW Tevfik Rüştü Araa, 

Fransız Hariciye Nazın Delbos tarafmdan Parlse davet edilmiştir- Tev
fik Büşttl Aras, bir Od güne kadar Parlse gidecektir. Parls ziyaretinde 
l&laenderan • Antakya meselesinin esasına alt ilk temaslar başlUIUf ve 
Hariciye Veldllınlz yılbaşından evvel Ankaraya dönmU§ oluaktır. 

Fraıısa, ınesele üzerinde tatmin edici bir sureti hal tek11f ede!'MI, yd
l>81Jından sonra iki hilldimet ve konsey raportöril aruındakl müzake -
relere devam edilecek mesele konseyin 18 kfoıunusanl içthnamda hallo. 
lunacaktır • 

[Konseyde yap1'an müzakereler 8 inci saylamızdacllf.] 

1 

Me~lıur tayyareci Koslu lslanbufa getiren tayyare 

Meşhur Tayyareci Kost 
Dün lstanbula Geldi 

Kost Tayyarecılik Hakkında Diyor ki: 

Müdafaa için En 
Esaslı 

Kuvvet layyaredir . 
Cenubi Atlantik denizini geçmek suretile 

Avrupa ile Amerika arasında ilk hava yolu
nu J.turan ve dünya rekorunu kıran meşhur 
Fransız ar isi Kost Gostes) dün Po-

UJDlll'll at" ınıan taYYaresife 
Atinadan şehrimize gelmiştir. Kost'un ya
nında iki pilot bulunmaktadır . 

Kost dün saat 12 de Atinadan hareket et
miş, saat 1 de Çanakkaleden geçmiş, 2.30 
da Yeşil köy tayyare meydanına inmiştir. 
Fransız tayyarecisi, Hava Müfrezesi Ku
mandanlığı, Havayolları Devlet İşletmesi 
ileri gelenlerile dostları ve bir arkadaşımız 
tarafından karşılanmıştır. 

[Tayyareci Kostla yaptığımız mü/Skat 7 inci say· 
kararı kabul edeme7.dik. Çilııkü, 

IQa.bad.ı temin ettiğine kani değiliz. 
l«Ueaııitlerin muhatabı kimler olacak-

bı-? Bugünkü fena va.ziyetten mee'ul ~~---~-~--~~~~--~~---~--~~--~~~~~--~~-----~----------~·--~----
"aıı Fransız memurlan değil mi? J .) ~ .-~ ) :~ _...--. R as 1• m r u 

lamııclaclır.] Kost Y eıill<öyôe fayyaresinden inerken 

~. Milletler Cemiyetinin mU- 'l .~ 1 , , 

~ bitaraf surette hareket J ., _.-;-! ~fJJ ,Qn~~HL~~I~~~~~~ E ..... _ ( __ ... c-. ./· &;': \ • 'EKiN s •• r D u·. şt u·. ~itlerine ve haki.katin meydana t( A N S u\ ,~ f J 
1
).

1 
~ ~'\ 1J N 

tlbn.rna imkln bırakacaklann& na- • • c "4# ' • • • ~· ~ ~§~~~i 
"14!llnln olabiliriz? ~OW /' ~ İ ...,--1 ·} ~~ 4 Londra, 17 (Tan) - Gelen haber. 

hı.L. hal f -.. f ~ .. - '-.. , ... f ."- lere göre Garbt Ha.beşistanda vuku 
-~r taraftan karara mu e et r-":> t-"

0 ltANF(lf ONA~,'- --_..~.. bulan muharebelerde Ras 1mro esir 

ispanyada Harp 
Gene Şiddetlendi 

~- Çünkü Uç bitaraf milşahi- r\) .._.;.._.. • '.. \.:f.A. ? dlln-ıı..+ 1m dövilaü k 
tlıı ink' f / ......... I --- , ·~- , ., ""9'"""9"Ur. Ras ru -""1' r en 
.. _ &ııcağa gitmeei ve fena l§& - \ ..... ~ ,·'H>•' u p E. H ---.... ~ "'2._•:9.NANltiNı yakalanmış ve kendis;yle birlikte 800 JI Aadrı·ı Bombardıman E' Jl 1 J,· ~önüne geçilmesi de bugilnkü fe-- ~' ~i.4r , \ 't'1 ~: Hnı...... · LVl~ Uı lU4 
~~!ete. ııiabetle bir l&llh adımı \ Ci ~· ( ~_,. .................. _~()İ '""l ~li de ele geçmiştır. 
~ /AY ' .. (• ,.,._~ ;__.,, • • .. ,~~ ~KIANG lngiltere Habe!in ilhakmı 
lltıeahitler Sancaktaki vazifeleri I ·yl'"'- c,---y! ."-. ~~ haANGSt.t lcuumıyacak 

.... _-- . tin o:e} k ,. '\ ,- ' " ' , ..._ 
:-tına gidedursun, Cemıye " ece : - ı / Londra, 17 (Tan) - Avam Kama-
'cli t.oplantısma kadar, bot dunılma- rasmda İngilterenin Adisababadaki 
-.._ nıukarrerdir. Türidye ile Fran- Çinin merkezi Ye ıimal Yil6yelleri arasında mulıare/;.e baılamak üze- sefaretini konsolosluğa çevirip çevir. 
'- l.raamda kODIJllll&lar devam ede- ıeclir. Harilacla Nankin Hükumeti Reisi Çanq-Kav·Şekin esir bulun- miyeceği hakkrr.dı.. sorulan bir suale 

~r. c/uğu Sianlu ıelıri Ye Şensi yi/8yeti ile biliıik Yil6yetler görülmeHedir. cevap veren Mister F.den meselenin Bununla b~rab~r hüku- _... ..... r • n n ·an n n - " 
l'r.ıı. Hariciye Mnsteşan M. Vie- tetkik edilmekte olduğunu söylemiş met kuvvetlen, asıler tara - -.....- •• • 

'at.CenevreyegitmezdenevvelFran- Japon bahrı·yesı· ve bununla beraber hUkiimetin Ha - fından vukubulan son tarru- Veremle mucadeleyı 

Londra, 17 (TAN) - Asiler üç gündür beynelmılel 
kıt'ayı Madridin garbındaki Boadilla'dan attıklarını ve 
burasını işgal ettiklerinı iddia ediyorlar. Buna mukabil 
hükumet buraya vukubulan bütün taarruzları püskürttü
ğünü ve bir kilometre kadar ilerlediğini haber veriyor. 

'rı ~leriyle görüşmüş ve şöyle bet ilhakını hukukan tanmıak fikrin- zun çok şiddetli olduğunu, şlddetlendirmeliyiz ~: "Bu ihtilAf bizimle Türkiye de olmadığını ilave etmiştir • asilerin en modern silahları 
~değil, Milletler Cemiyetiyle hazırlıgv a başladı kullandıklarını bildiriyor ve 

kiye arasındadır." Alman hudut milisler ilk safları tamamile .._11. \'ienot, Cenevrede söz söylerken 

~-lddıasmı tamamile hatırdan çı- K , ( k Almanlardan müteşekkil ol-
~· Kullandığı lisan çok na- Çindeki Karışıklık Artıyor ıt a arı ta viye duğunu anlatıyorlar. 
IL.a \>e dosta __ ne olmakla beraber mil- Ed•ı• On gündenberi ilk defa olarak asi-
~-. tt ği tez dar ko ma 1 _JyOr lerin tayyareleri Madriti bombardı-'1e\ 1 

• ı:dir ve yu - Londra, 17 (TAN) - Çinden gelen haberlere göre man etmiştir. Tayyarelerin sayısı, 
h-~ unye .:_ _ ~rse Nankin hükUmeti Çang-Kay-Şeki kurtarmak için Şanai Berlin, 17 (A.A) - Merkezi Stutt. bir habere göre 52 idi. Şehirde elli 

iL -ug?Usunu araman. •-•uı 6
.,..... ' • d ki S" fu --L • kar k •• d .. • gartta b l beş' . k l rd 100 k d ki . aktul -.ql1:ye nıuahedeeini müzakere ve im- eyaletm e ıan IJCA•nne şı as er gon ermege Ka· u unan ıncı o o u gar ev yanmış, 80, a ar şı m 

~eden bir Fransa murahhasmm baş- rar vermiştir. Bir rivayete göre hükiimetin askerleri iler nizonlanna yeni takviye kıtaatı gön- düşmüştür. HUkQmet tarafından ve. 

Veremden 
30.000 

Kişi ölüyor 
°" ttlr 5• f 'd 15 "I kad kJ derilmiştir. Bu takviye kıtaatı, Al- rilen malQmata göre OD beş avcı ta:y '1İ lU hareket etmesi de beklen- lemiş ve ıan u an mı e ar ya atmıştır. man ordusunun mikdarmı 36 fırkaya yaresi bunlara mukabele etmiş ve a- Veremle mücadele için 

\« v· led bita f d Verilen malumata göre sındaki irtibatı kesmek ve iblağ etmeyi amir olan askeri kanun si tayyarelerinin ikisini düşürmüş- büyük bir anket açtı" 
~~ ıenot, bu meee 1 e -r:k ~ asiler hükumet kuvvetlerile yeni kuvvetler gönderilnıe - kadrosu dahilinde beşinci kolorduyu -tUr. . 

Ye olamaz. Mese eye ' • k · "' · l . · H takviye maksadiyle gönderilmiştir. Diğer taraftan İngiltere ve Fran -
... dostluğu ve Yakın Şarkm çarpışmaktan çekınme te sıne manı o mak ıçın ua- Di w t raftan Al taraf d 1 a •nıertne tavas Be•ı"ncı· saylacla DoAtor General :-ıtılıtı •• d .1 k · · d ger a man D. N. B. sa m an spany '91 :r 
'cJ "e huzuru zaviyes~nden baka· ve !1111t~~a ı~en .gerı eme.: Yl? cıvarın ~ taarruza g~- ajllDSl Almanların İsviçre hudUduna ut için muhtelif devletlerden cevap- TeW'fik Sağlam'ın yerdiği nollcrı 
~ine Fransa - Sunye muahede- tedıı:. Dıger hır rıvayete go- mış, ve demıryolunu tahnp &9ker taıışit ettiklerine dair ew&bi ıar gelmektedir. b .. .. k b ·, ibre#le ol:uyacahınıı 

aıtmdakı lmz.ası manidir. re~eşal Liang'ın kuvvet- ederek birçok köprüleri ber- kaynaldarmm verdiği hiLberi teblp [İspanya hidlselerlne dair tafsl- uyu_.~ ___ .. _ . _ . · 
iArkası 8 fncldef re i Nankin kuvvetleri ara- [Arkam 7 nelde] etmektedir. w bçtbıcü sayfanmdadır.] ...-.wwwuwu-. u MUI 
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Viyana Mektubu: 

Sabık İngiltere Krah 
Edvard Viyanada 
nasll karşılandı? 

Aksarayda 
heyecanlı 
bir takip 

Evvelki gece, Aksaraydan Yenika
pıya giden cadde üzerinde silahlı bir 

Viyan~, 14 ~~u&~si muhabirimizden) - Dün gece takip hadisesi olmuştur. 
eskı Sekizıncı Edvard ve yeni Dük dö Vindsor . ~ civarda vazife gören bekçileİ-den 

Enzesfeld şatosuna muvasalat etti. b~n, saat 10 a doğru sırtında büyük 

Gazet~iler _daha .önceden koşmuılar ve eski Kralı kar- bır bohça taşıyan bir adamın ilerle-

1 k t 1 d Fak 
eliğini görünce kendisine yaklaşarak 

şı ama ıs emış er ır. at sabık Sekizinci Edvardın bo 

t b
·1· t k hçanın içinde ne olduğunu sormuş-

0 omo ~ ı şa onun.. apısına varır varmaz kapılar açıldı. tur. 
Ve zemıne koyu golgeler seren meşalelerin ışığı altında Şüpheli bir vaziyet takman genç, 

ba!ları miğ~e~Ii. dört _jand.armanm süngülü tüfeklerile bohçanın kendisine ait olduğunu ve 
sela~ resmını ıfa ettıklerı ve büyük otomobilin büyük içinde öteberisi bulıunduğunu söyle _ 
demır kapının içinden süzülüp geçtiği görüldü. miştir. Bu izahati kafi görmiyen bek-

G çi, düdük çalarak diğer bir bekçiyi 
ece yansına yarım saatr __ _.:.._ ___________ daha çağırmış, üçü birden karakola 

vardı. Ortalık soğuk ve ka- y Unan· I Sf an I n gitmek üzere yola çıkmışlardır. 
ranlıktı. Otomobil geçtik - Onde giden genç, bir dönemece gel-

ten sonra demir kapı tekrar K 0mşuIar1• 1 e dikleri zaman elindeki bohçayı atarak 
kapandı ve Dük dö Vindsor kaçrnıya başlamıştır. Bekçiler bu 
seyahatinin sonuna vardı. Q ani kaçıştan şaşırmışlar, taba~cala-

Dük dö Vindsor takrı'ben bir saat lan desti ug"" u rma davranarak havaya ateş etmiye 
önce Viyanada idi. Viyanadan otuz başlamışlardır. Fakat, meçhul deli-
nıil mesafedt.ki Enzesfeld şatosuna Atina, 17 (TAN Muhabirinden) - kanlı, aldırış etmeden koşmakta de-
kadar uzanan yol, başından sonuna Başvekil Metaksas bir !skenderiye vam etmiştir. Bu sırada da bekçilerin 
kadar jandarma muhafazası altında gazetesinin buraya gönderdiği muha- arka d id" b. · sın an sivil bir zabıta memuru 

ı. Bunun son merhalesinde jantlar- ırıni kabul ederek beyanatta bulun- da yetişmiştir. 
malar sıklaşJl'l!lş ve çelikten bir kor. muştur. Bu beyanatta hükumetin en 
don teşkil etmişlerdi. Otomobilin 

1
• bilyük mesaisinin Yunan milletine Bu heyecanlı, takip, bir müddet da-

şıklan aksettikçe miğfer ve süngü pı- cesaret ve kendi kendine itimat his- ha devam etmiştir. Genç, tabanca a
rrltısından başka bir şey görülmiyor. !erinin telkinine münhasır olduğu- teşlerine rağmen karanlık ve dolam
du • ~u söylemiş ve bu hususta yapılan haçlı olan yollar arasında kaybolrrıuş

ışleri birer birer saydıktan sonra Yu-
Gazetecilere yasak! 

Ş atoya ancak yirmi met.re ıı:a

dar yaklaşmak mümkün ol -
du. Daha sonra bir polis komiseri, 
elinde sıynlmış duran kılıcı ile koş. 

tu, ve gazetecileri taşıyan otomobili
mizin önüne gerilerek : 

- Dur! 
Emrini verdikten sonra ayrii sert

likte bir tavırla sordu • 
- Kimsiniz? • 

ı - Gazeteciyiz? • 
Cevap kat'i idi: 
- Kim olursanız olunuz, buradan 

bir adım ileri gidemezsiniz!.. 
Hep birlikte köye döndük. Bütün 

halk evlerine kapanmış bir halde idi. 
Birkaç jandarma bizi köy hanına gö. 
türerek be4tlememizi söylediler : 

Şato buradan görünüyordu. Işık -
lamı birer birer söndüğüne dikkat 
ettik. Yaln.'iz iıkinci kattaki bir oda -
nm penceresinden biraz ışık sözü • 
lüyordu. Galiba eski kral burada 
dinleniyordu. Kral Edvard, daha üç 
ay evvel de buralarını ziyaret etmiş· 
ti. Fakat bu defa burada ne kadar 
kalacağını bilen yok. 

Sabık kral Viyanaya başı aÇlk o
larak muvasalat eder etmez, kendi • 
sini bekliyenlere : 

- Bir şey var mı? diye sordu: 

. tur. 
nanıstanın takip ettiği harici siyase-
te geçerek demiştir ki: 

"- Yunanistanın bütün devletler 
ile olan münasebeti çok iyidir ve 
Balkan ittifakımız da çok sağlam

dır. Türkiye ile olan dostluğumuz 

pek samimi ve derindir. Bu dostlu· 
ğun ne derecede samimi bir şekilde 
devam etmekte olduğuna en yakın 
delil Türk donanmasının Faler'i zi· 
yaretinde gördüğünüz tezahürattır. 

Diğer Balkan müttefiklerimiz bulu-
nan Yugoslavya ve Romanya ile de 
pek samimi ittifak bağlarile bağlı-

yız. İtalya ile de münasebetimizin 
dostc:;a olduğunu zikredebilirim . ., de
miştir. 

Çal civarında 
Kanlı bir hadise 
Çal, - lsabeyli köyünde hayvanla

rı muayene eden baytar Vasıf, muh

tar Ali ile beraber dönerken ve bin

dikleri araba, daha köyün ortasında 

iken, Ali oğlu Ismail adında biri ara

baya doğru sekiz el ateş etmiştir. 
Arabacı iki kurşun yiyerek ölmüş, 

muhtar Ali sol omuzundan yaralan

mıştır. 

Bekçiler, içinde çalJnmış eşya bu
lunan bohçayı karakola getirmekten 
başka bir şey yapamamışlardır. Eşya
ların sahipleri aranmaktadır. 

Zabıta memurlan, bu yaman hırsı
zm hüviyetini tesbite çalışmaktadır
lar. 

iş bürosu 
teşkil Atı 
çalışıyor 

Ista.nbul Iş Bürosu t.-skiHih hn~h .. _ 

den itibaren çalışmıya başlıyacaktır. 

Iş Bürosu teşkilatı başmüfettişi Ha

luk Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

Büroya Dördüncü Vakıf hanında bir 

daire ayrılmıştır. 

Iş kanunu hükümlerinin tatbikin • 
d:n ~vvel bazı fabrikalar bir kısım iş
çilerıne yol \·ermişlerdir. Bu işçilerin 
şikayetleri ilk olarak büroda tetkik 
edilecek ve haksızlığa. uğradıktan an
laşılanlaı işlerine yerleştirilecekler _ 
dir. 

Topluiğne 
Fabrikası 
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Beşbin Lira 
Ortada Yok 
S on üç aylı~lar dağı~rlırken Emlak ve Eytam Ban-

kasının bır veznesınde beş bin liralık kadar bir 
açıklık çıktığı polise haber verilmiştir. Maaş sahiplerine 
kolaylık olmak için Banka üç aylıkları müteaddit vezne
ı~:den dağıtmaktadır. Bankanın başveznedarı Zeki her
gun sabahları parayı birer makbuzile ikinci veznedarlara 
vermektedir. 

Arifeden bir gün evvel de ı--
Zeki ikinci veznedar Nuriyel BQGAZIN 
sabahleyin ( 5 O) bin lira 
vermiş ve makbuzu da im- IMARINA 
zala tmıştır. 

Nuri, parayı dağıtmış, akşam he-
sap gö~rken beş bin liralık bir açık . DO G R LJ 
buJundugunu anlayınca derhal baş · 
veznedara başvurmuş ve itimadı üze • 
ri~e ötedenberi parayı saymadan al -
drgı gibi bu sabah ta öyle yaptığını ve 
f~kat beş bin liranın bulıunmadığını 
soylemiştir. Veznedar Zeki, kasasını 
s~~ı~ ve fazla para çıkmadığı için 
Nunnın maaş sahiplerine fazla tedi
yatta bulunduğunu iddia etmiştir. 
Banka müfettişleri ve polis iki taraflı 
tahkikat yapmaktadırlar. 

Hatay Erkinlik 
Cemiyetinin Yeni 
Şubeleri Açılıyor 

.. Siyasi bir cemiyet olarak Hataylı 
fürkler tarafmdan teşkil edilen "Ha
tay Erkinlik Cemiyeti,, çalışmalarına 
başlamıştır. Cemiyetin merkezi şim
dilik Karaköyde Ilyadi hanındadır. 

Fakat, yakında ayrıca müstakil bir 
bina kiralanacaktır. 

Hatay Erkinlik Cemiyetinin diğer 
yerlerdeki şubeleri, yakında açılacak
tır. Cemiyet, kendisine mahsus bir 
bayrak tesbit etmektedir. Bayrak ay
nen Türk bayrağıdrr. Yalnız, ay yıl
dızı kırmızı, kenarları beyasdrr. 

Cemiyefin Dörfyol ıubesi ele 

Şirketi Hayriye, Boğaziçinin imarı
na ve bu suretle yolcu adedinin arttı
rılmasına büyük ehemmiyet vermek
tedir. Memnu mıntakaya giren Al
~ınkum, Gümüşkum ve Sütlüce plaj
la nndan kaybettiği müşterilerini tu
t abilmek için Beykozla Paşabahçe a
rasındaki Sultaniye çayırında bir plaj 
yapmıya karar vermiş ve keşiflerini 

de hazırla.tınıya başlamıştır. Beykoz.. 
daki Hünkar iskelesini de denire doğ
ru uzatarak bir araba vapur iskelesi 
yaptıracaktır. 

Kandillide yeni bir ilkmekfep 
binası 

Şirketi Hayriye, Kandilli iskelesi el 
varındaki boş arsalar üzerin.de yek
nasak evler yaptırarak kiraya vere
cektir. 

Şirket. Kandillide bir de ilkmektep 
binası yaptırmıya karar vermiştir. Bu 
binayı Maarife kiralıyacaktır. 

Barbaros türbesi 
Yanında bir 
Park açı lıyor 
Büyük Türk denizcisi Barbarosun 

türbesine şöhretiyle mütenasip bir 
muhit hazırlanması kararı üzerine 
tıelediye mühendısıerı t.ur0t:.uın eı:ra~ 
fında açılacak yerlerin ve yeniden ya
pılacak parkın planlarını hazırlamıya 

başlamışlardır. 

Siyaset · alemi 
Uzak Şarkta Bir 
"İspanya" mı? 

y ıllarda~. b.~ri "Ç'.~,. devfetinir1 
en buyuk mumessiU ve ert 

kuvvetli adamı sayılan General 
Çank Kay Şekin, "Genç Mareşal,, 

ü~vanile meşhur olan Çang Hseh • 
Lıang'ın eline düşmesi Uzak Şarktarı 
başlıyarak bütün dünyayı kaplıyaıı 

merak ve endişe uyandırdı. ÇünkU 
bu hadise Uzak Şarkta yeni ve uzun 
bir muharebeye başlangıç teşkil e· 
debilir. 

Çang Kay Şek, dört yıldanberi 
Japonya ile tam anlaşarak değilse de, 
Japonyayı okşryarak vaziyetini mu· 
hafaza ediyor, Japonya ise, günden 
güne Çinin içine sokuluyor, Çin ül· 
kelerinin bir çoğunda Japon nüfuııJ 
kökleşiyordu. 

Çinlilerin bu vaziyet karşısında 
duydukları memnuniyetsizlik isya!1 
derecelerine varıyor ve bu isyanın rıe 
zaman patlak vereceği merakla bek• 
leni yordu. 

Fakat Çang Kay Şek, Japonya jle 
dostluğunu idame ederek Japon İŞ' 

galine karşı gelen ve "Kızıl Çinliler,, 
diye tanılan unsurlarla dövüşüyor • 
du. Ayni sırada bütün Çin içinde 
kuvvet bulan bir cereyan milli vah -
deti temin ederek istilaya karşı gel ' 
nıek, hiç olmazsa Japonyanın dahll 
fazla ilerlemesine mani olmaktı. 

Fakat Mareşal Çang Kay Şekir1 
nüfuzile mücadele etmek kolay de • 
ğildi. Kendisi Çinin bütün mukadde• 
ratına hakim sayılacak vaziyette 
idi ve onu yerinden oynatacak bit 
kuvvet tasavvur olunmuyordu • 

Nihayet eskiden Mançuride fer• 
manferma olan "Çang Tsulin,, in oğ• 
lu olan genç Mareşal Liang bütür1 
Çini, Japonyaya karşı, birleştirnıeK 
ve harekete geçi mıek üzere faaliyete 
ve ilk hamlede Mareşal çarıg 
Kay Şeki esir aldı. 

Buna karşı Nankin hükClmetİı 
Şensi ülkesinin merkezi olan SianfıJ' 
ya karşı asker göndermiye ve harP 
ederek Çang Kay Şeki kurtarmı)'3 
karar vermiş ve Nankin hükumetinill 
asktrleri bilfiil hareket etmif bulı.Y 

nuyor. 
iki tarafın çarpışıp çarpışmıyacalC' 

•- - ... L--:~- ...,_.,..,11: ~,..._~:ı 

Fakat il<i taraf arasında çarpıf 

Dörtyol, 17 (TAN) - Hatay Er
kinlik Cemiyetinin buradaki şubesi, 
iki yüze yakın Hataylının iştirakiyle 

açılmıştır. 

Toplantıya Tayfur Sökmen riyaset 
etmiştir. Şubenin açılmasını mütea

krben büyüklere tazim telgrafları çe • 

kilmiştir. 

Bu iş, ilkbaharda bitirilmiş olacak
tır. Türbenin dışındaki san'atkarane 
yapılmış lahtlarla Barbarosun akra
basına ait mezarlar olduğu gibi mu
hafaza edilecektir. 

malar başlar ve binmrafı Japonyllıı 
bir tarafı da Sovyet Rusya tutacıı.~ 
ve takviye edecek olursa Uzak Şarj(' 
ta da bir "ispanya,, ile karşılaşıııll~ 
üzere olduğumuzu tahmin etmek pe~ 
te yanlış olmaz. 

Uzak Şarkta da bir "ispanya,, tı&f' 
birıin ç ı kması mukadderse bu hafP 
ispanya harbini tamamile unuttur~· 
cak derecede geniş ölçülü ve netie' 
itibarile çok derin tesirli olacaktır• 

Ramide bir 
ceset 
bulundu 

Alton bileziklere 
Rağbet azalıyor 
Kuyumculuk piyasasında yeni bic 

nevi sahtekarlık türemiştir. Bu da, 
bakır veya demir teller üzerine altın 
kaplama yapılaralr saf altrn bilezik 
yerine satılmasıdır. 

Ömer Rıza DO~RUL 

Ve eline verilen bir yığın telgrafı 
paltosunun cebine yerle§tirdi. Fakat 
zabıta, sabLk kralı taşıyan arabanın 
etrafında bir kordon teşkil etmişti. 
:Yalnız İngiltere sefiri ile Viyana po
lis müdürü krala yaklaşabildiler ve 
kendisini selamladılar. Eski kralla 
beraber İngiltere zal:ırtasmm bir me
meuru ile Slipper adlı köpeği bulu _ 

Katil, muhtarın ölmediğini görün

ce tabancasını yeniden doldurmuş, bu
nu gören Ali yaralı olamsma rağmen 

kaçmıya başlamıştır. Kontenjan dolayısile ithali tahdit Jandarma, dün öğle üzeri RamidP Bu yüzden, altın bileziklere karşı 

olan rağbet çok azalmıştır. Maama. 
fih, içi bakır veya demir olan kapla
ma bilezikleri saf altın fiyatına satan
lar hakkında kanuni takibat yapıla

caktır. 

Koyun gibi 
kesmişler! 
Acıpayam - Kızılhisar nahiyesill' 

de Şevket isminde biri, gece kaJ:ıV~ 
den çıkıp evine giderken, Calllbs~ 
Alinin oğlu İzzet ve kardeşi Yakub?~ 
taarruzuna uğramış, bir koyun g'1., 
yatırılıp ustura ile boğazından ke9

1 

lerek öldürülmüştür. 
nuyordu • 

t Fofoğralçdar gelsinler/ 

S abık kral istasyondan dosdoğ

ru otomobiline geçti ve ha -
rekct etmek istedi. Fakat tam bu sı. 
rada otomobili <lurdurarak Avustur
yalı .muhafızlarından birine : 

- Fotoğrafçılar gelsinler! dedi. 
Çünkü <;ok yoruldular ve benim için 
uzun bir seyahati gö:re aldılar!.. 

E ski kral otomobilden inerek istas 
yonun baııamakları üzerinde dur
du ve beş dakika kadar fotoğrafçı -
lamı her dileklerini gülünısiyerek 
kabul etti. Nihayet : 

- Baylar! Zannederim ki yetişir! 
1 Dedi ve otomobile doğru yürüdü. 
· Sabık kralm misafir olduğu şato 
Baron ve Baron es ö jen Roçilde ait
tir. Bunlar Roçild ailesinin Avustur
yadaki şubesinin başıdırlar. Baro • 
nes, Filadelfiyalı Mis Katerin Volf -
tu. Ve gençliğinde güzelliği ile meş
hurdu. Baron Roçild, bu kadını ala. 
bilmek için dört sene beklemiş, ve 
nihayet on sene evvel Kont Şomb -
rondan bo§anması üzerine Baronla 
evlenmiştir • 

Kendisi ince ve zarif bir kadındır. 
A vusturyanm en şık kadını olmakla 
maruftur. 

Baron ile karısı senenL yedi ayı
m Paris, Londr1 ve Amerikada ge • 
c;irdikleri halde bu sonbahar A vu~-

Katil, muhtarın arkasından sekiz 

el daha ateş etmişse de tutturamamış 
ve kaçmıştır. 

Baytara bir şey olmamıştır. Katil, 
sonradan yakalanmıştır. 

Atatürkün Ankaraya Ayak 
Bastığı Gün 

Ata.türkün Aukaraya ayak ba.stık
lan 27 Birincikanun, An.karada bü
yük merasimle kutlanacaktır. Anka
ra Halkevi bu tarihi günü tesit için 
hazırlıklar yapmaktadır. 

Kubilay Günü 
23 Birincikanun Kubilay günil, her 

sene olduğu gibi, merasim yapılacak
tır. Halkevleri bunun için program 
yapmaktadırlar. 

turyaya gelmiş bulunuyorlar. Eski 
kral ile dostlukları veliahtliği za • 
mannıdan başlar . 

Sekizinci Edvard geçen yaz Ma _ 
da.m Simpsonla birlikte şatoyu ziya _ 
ret etmişti • 

Şato, A vusturyanm en güzel şato. 
larmdan ve eski kalelerinden biridir. 
Avusturya AJplarınm 6000 kadem 
yük.sekliğinde olan bir noktası üze -
rinde yapılmıştır. Kırk odası vardır. 

Avusturya hükU.meÜ, kralın se -
yahatini gizli tutmak için her ted • 
biri almış ise de gazeteciler, herşey
den haberdar olmuş ve sabık kralı 
bütün seyahatinin devamınca takip 
etmişlerse de kendisini rahat.sız et. 
memişleroir • 

edilmiş olan toplu iğneleri imal et- tarlada başından vurulmuş bir ce~t 
mek üzere şehrimizde bir topluiğne ve yanında da bir tabanca bulmuş ve 

fabrikası açılmıştı. Üç senedenberi derhal müddeiumumiliğe haber ver

piyasada yalnız yerli topluiğneleri miştir. 

satılmaktadır. Fabrika memleketi- Ceset, o civardaki halka gösteril

mizin beş on senilik ihtiyacını karşı. miş, kimse tanıyamamıştır. Hüviye
lıyacak kadar topluiğne yaptığından 
Çalışmas .h t . t· tinin anlaşılmaması, hadiseye esra-

ına nı aye vermış ır. rengiz bir mahiyet vermiştir. Nö-

Haliçte Bir Sandal Devrildi 
Mehmet, Fenerden aldığı beş ~ıyi 

sandalla Kasımpaşaya götürürken ma 
nevra yapmakta olan Ticareti Bahri-lktısat Vekilinin 

Tetkikleri 
lktısat Vekili Cela.J. Bayar Bayra

mın birinci günü şehrimize gelmiş ve 

ertesi günü sabahı Akay idaresinin 
bir vapurile beraberinde İzmir Meb'
usu Hamdi Aksoy olduğu halde Yalo 
vaya gitmişlerdir. Cela.I Bayar Yalo
vadan Gemliğe geçmiş ve kurulması· 
na başlanan sun'i ipek fabrikası hak
kında tetkikatta bulunmuştur. lktı
sat Vekili Yalova yoliyle dün şehri· 
mize dönmüştür. Vekil, bugün 1stan 
bul radyosunda bir konferans vere
cek ve memleketimizin iktısadi kal • 
kınma işleri hakkında da ehemmi • 
yetli izahatta bulunacaktır. 

betçi müddeiumumi mıuavini Ahit tah 

kikata elkoymuştur. 

iplik Meselesi T etkik 
Ediliyor 

Milli sanayi birliği muamele vergisi 
ve iplik meselesi hakkında tetkikler 

yapmaıktadır. 20 numaradan yukarı 

cins ince ipliklerin ithali için genel 
ithalat rejiminde serbest listeye konul 
ma.sı hakkındaki müracaata henüz ce
vap gelmemiştir. Bugünlerde yeni 
kararlar alınması muhtemeldir. 

• ye müdürlüğüne ait bir romorköre 

çarpmış ve yolculardan Lefter, Bodos 
Anastasya, Yamandi deniz.e düşmüş. 
•rdir. Etraftan yetişen sandallaı 

hunları kurtarmışlardır • 

Edirnekapıda Bir Yaralama 
Karagümrükte Ncsilşah mahalle. 

sinde Sarmaşık Hızırın kahvehane -
sinde dün bir yaralama hadisesi ol • 
muştur. Kuşgöz Niyazi, kahvede rakı 
içmek istemiş, b'Jna mani olmak isti . 
yen garson Bekiri bıçakla birçok yer -
!erinden yaralamıştır. Yaralı Cerrah
paşa hastanesine kaldırılmış, Niyazi 
1P. yakalanmıştır. 

Daireler Bugün Açılıyor 
Bayram bittiği için resmi daire ve 

nüesseselerde memurlar bu sabahtan 
tibaren işlerine başlıyacaklardır. 
Yalnız mektepler bugün ve yarın 

da kapalı kalacaktır. 

\TAkVi/.\fJJ~HAVAI 

' 

18 Birincikanun ı 
CUMA Bugünkü Hava: DEClŞlK 

Rasat merkezlerinin tesoıt ettiğine göre; 
bugün lstanbul mmtakasmda hava kıl!men 
kapalı, kısmen açık geçecektir. Memleket
teki umumi hava vaziyetine gelince; mute
havvildir. Bazı Terlerde yağ-ıur yağacak
tır . Rüzıar şimalden hafif esecektir. 

Dür·f. ı hava 

12 nci ay 

1355 Hicri 
Gün: 353 Kasım: 41 

1352 Rumi 
Şevval: 4 5 Birincikanun 
Güneş: 7.20 - OğJe: 12.11 
Ikindi : 14.30 - Akşam: 16.42 
Yatsı : 18.21 - Imslk: 5.33 

DUn hava ıüzeldi. Güneşli geçmiştir. Ha-
va tazyiki 771, sıcaklık en çok8, en az O kay- dedilmiştir. 

Katiller, bilahare yakalanmış, b~ 
cinayetin bir kadın yüzünden ika e 
dildiği anlaşılmıştır. 

"'==================~ 
~~--~ 

BiRKAÇ . 
SATIRLA 

L iman i5lerl hakkında tkf' 
Vekaletine izahat verere~ ~ 

ni direktifler alan Liman İdare51 ,J 
mumi Müdürü Raufi Manyas şe 
lllİ7.e dönmüştür. 

E ski Ermeni •patriği AsJsJl~ 
şehrimizden ayrılmıştır·;! 

lanyanın Kudil!Je gittiği ha.her 'f 
yor 

• l •
1 

stanbul Barosu senelik :.l 
mi heyeti, bu ayın 26 ti 

ağıreem mahkemesi salonundS 11 • • g.1 
Ja.na.ca.ktır. Bu topla.ntıda yeıtı f 

ı , katlık kanunu layihası ltakkfflö' , 
murni heyete izahat verile.ıcektir • 

• l" 
M illi Sanayi Birliği, fiit!f 

sanaJi mamulat ve lfle' ~ • de ~· 
tını toplıyacak bir sergi vtlcU 1,r 
tirmive karar vermistir. Fabrfl'i'_.ı 

• • f et'' 
bu karara mi.ishet l!t:,·ap veJ'J11~ 
llislS4'<W ~~_..... 

i 
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Ticaret kanununda 
yapllacak 

ispanyol asileri şimdiye kadar yeni değişiklikler 
120 tayyare du•• şu•• rmu••şıer Ankara, (TAN muhabiri bildiriyor:) -926 senesin-

denberi tatbik edilmekte olan Ticaret Kanunumuz Ad-
liye Vekilinin reisliği altında toplanan hukukçulardan 

Doyçlan d zırhlısı bir Altıncı T ori :~::~r~p bir komisyonun elinde yepyeni bir şekil almak 
J 4 J Komisyon, Ticaret Ka-

l · ı · • • • d d d B b G b nunumuzun Borçlar Kanu- Radikal ngı iZ gemısını Uf Uf U Q QSl İ i nu ve._Medeni Kanunla ~Y-

Hı 
kırı duşen bazı maddelerıni 

Londra, 17 (TAN) - Cityof Oxford adlı İngiliz va- izmef Edecek· tadil etmek maksadile top-
Puru, Portekiz sahillerinden geçerken Alman zırhlısı lanmıştı. Fakat daha ilk 

d
Doyçland'a rastgelmİ§, Alman zırhlısı İngiliz gemisini . Londra, 

17 
(A.A.) - Muhafaza - müzakerelerde görüldü ki 

d 
karlar mahafili, kralın her sahada . k.. dd . . ' 

~r urarak nereye gitmekte olduğunu sormuş ve Mısıra babası tarafından .. 1 . 1 bın usur ma elık Tıcaret °"tt• ... . . 1 çızı mış o an yolu . . b . 
"• ıgmı an ıyarak serbest bırakmıştır. takip etmek arzusunu izhar etm· 1 Kanununun uç eş maddesı 
. Hadise Berlinde doıtça bir selamlaşma şeklinde tas- duğundan dolayı memnuniyet ı:Y~~ üzerinde yapılacak olan de-

\ir olunmaktadır. etmektedirler. ğiştirmeler maksadı temin 
.. Asilerin bir istatistiğine 1 Bu mahafil, kralın Lord Vigramı etmekten uzak kalacak, ve 

gore şimdiye kadar düşür-1 • k • b k kendisine daimi müşavir yapmasına yine hukukumuzun temel 
d.ükleri hükumet tayyarele - 1 1 U ÇU bü~ bir mana ve kıymet atfetmek. direkleri olan üç büyük ka -
r . tedırler . d k" ının sayısı 120 dir. Bunla - nun arasın a ı mutabakat-Lord Vigram, beşinci Jorjun husu-
tzn 6 9 u Fransız' 1 7 2 si İn- y ı I d a si katipliğinde bulunmuştur. Nihayet sizlik tamamen ortadan 
giliz gerisi Sovyet menşeli - bu mahafil ,bundan böyle kralın ya_ kalkmış olmıyacaktır. 
dir. rrş ahırlarının beşinci Jorj zamanın- Bilhassa bellibaşlı g:>ze çarpan nok-

Sosyalistler 

Hükumete 

Muzahir 
Paris, 17 (Tan) - M Daladye Ra

dikal sosyalist fırkanın icra komite
sinde beyanatta bulunmuş, Fransada 
yapılan içtimai ıslahattan bahseder. 
ken "Bu ıslahat Cümhuriyet bünyesi
ne girmiştir.,, demiş, daha sonra da
hili vaziyetin çok düzeldiğini anlat _ 
mış ve Fransanm İngiltere ve Ame _ 
rika derecesinde refaha kavuşacağını 
söylem~tir . 

General Franko 1931 ihti 2 2 • ı da olduğu gibi idare edileceğinden ta, borçlar kanunu ile ticaret kanunu 

}'at. z_abi.t.leri ile zabit .vekil·-J m 1 yon ve Balmoral ve Sandringham şatola. arasında, ayni mevzular üzerinde ko-l nnm eski müstahdiminine kavuşaca nulan muhalif hükümlerdi. Bunun Daladye Frc...Ilsanın müdafaa kuv-
erını murettep yerlerıne gıt beb. b "k" k b k b ltı - - ğmdan ve eski kaidelerle idare oluna- se 1• u 1 1 anunun aş a aşka vetinden bahsederken "Avrupa bir 
eğe davet etmiştir. Nurullah Esadın Rad- cağından dolayı memnuniyet göster- memleketlerin kurduğu esaslardan süngü ormanı haline geldi. Dünya bu 
lngı•ltere hükumetı· tavnaaut için n tercu··me tm k t• l al te GQ<1 mektedirler . ayne e e sure ıy e ın- sene teslihata iki yüz milyar tahsis 
klifler hazırlamaktadır. Teklüler yodaki Konferansı masından başka bir şey deg·ı·ldir. b ---------- M d s· A etti.,, demiş ve Fransa müdafaa kuv-

1 
aıırlandıktan sonra alakadar dev- 0 am ımpson vusturyaya Bilindiği üzere borçlar kanunumuz etıere bildirilecektir. Ankara, 17 (Tan) - SümerbanJc •t • velini ço'.< yüksek tutmak ve içtimai 

gı mıyor Isviçre borçlar kanununun aynen ter- Ih"" k k ıA ld" -
Bu teklülere göre muhasım taraf- Umumi Müdürü Nurullah Esat Sü- su u oruma azım ge ıgini ilave 

1._ T Viyana ,17 (A.A.) - Dü~ de Vind. ciimesidir. Ticaret kanunumuza. ge- etmiştir . 
"lQ' bir mütareke akdine davet oluna- mer, asarruf haftası münasebetiyle d be Caklardır. lki taraf muhasematm ta- radyoda verdiği konf eransmda, sorun etrafındakiler Madam Simpso- lince o a, llibaşh bir menşeden Daladye harici siyasetten bahseder 
til.i anında işgal ettikleri topraklan memleketimizdeki ekonomik oluşun nun Avusturyaya seyahatinin henüz mahrumdur. Ve bu yolda 30 - 40 se- ken Fransa ile İngiltere ve Amerika 
lnUhafaza etmeleri teklif olunması bir senelik neticelerini tahlil ve izah mutasavver olmadığını söylemekte - ne evvel .nemleketimizde başlıyan ka arasındaki temasın h~r zamandan 
lnuhtemeldir. Eğer muhasımlar bunu etmiş, Türkiyenin hayatını, bir çok dirler. nunla.ştırma hareketinden elde mev- stkt, küçük itilaf ile münasebetlerinin 
l'eddederlerse lngiliz ve Fransız hüku bakımlardan bqtan aşağı değiştire _ Eski kralın tekaüdiyesi 25 bin cut ne varsa onlardan istifade sure- her zamandan daha dostane olduğu-
Jnetıeri bütün dikkatlerini ademi mü cek bir reform devrinde bulunduğu. ister/in olacakmıı / tiyle hazırlanmıştır. nu anlatmıştır . "'-L . ·· 

1 
· t· Halbuki borçlar kanunumuza esas -ııaıe anlaşmasının kat'ı olarak tat muzu soy emış ır. Paris, 17 (A.A.) _ "Paris Midi" _ Radikal sosyalist icra komitesi he-

lıiki u · d tek if d kl dir Tü' k k olan Isviçre hukuk aleminde aynca zenn e s e ece er . r e onomisinin geçirdiği derin nin Londrada iyi bir membadan ög- • men ittifak ile kabul ettiği takrirde 
t>_yte A" · tihb ·· 1 b"" bir ticaret kanunu mevcut deg-·ııdir . 
.. \,() r Jansının ıs arına gore, unye tahavvülünün teşkilatçılığına rendiğine göre, hazine Dük de Vind- hükumetin harici ve dahili siyasetini 

londrada Fransı tngı·ıız· t klifl ·· -1. Orada ticari meseleler borçlar kanu-z - e e- ornoıı. olduğunu söyliyen Nurullah sora zannolunduğu gibi 50.000 de _ tas,.ip etmiş, halk cephesine karşı ta-
line gelen cevaplar bu tekliflerin "C'- t s· nunun ticarete ait olan son kısmının .cAa ıimer, beş senelik sanayi pli. - ğil, 25.000 İngiliz lirası tekaiid:iye h""k"" 1 ... d h . . ahhi.itlerine sadı~ oldnğunu söylemiş. 
llrensip itibariyle kabulü mahiyetin- nmdan bahsederek şunları söylemiş- tahsis edecektir. u um en ıçın e alledılır. başkalarının da ayni taahhlitlere ih. 
"'· '"i;i;ı~~·f;;ıcit~~"ineleri '"~-.: .. - --- ~ Kral ile M. Neville Chamberlain, .. ~rçlar kısmı tercUme. edil~rk~n His ile sadık olnıalannı istediğini ila-

- Bılıyorsunuz iri ;u, ı..:r _ •• ...:ı:ıK ı.-.... _ -- ··~uu.,ı;a 'l)U•uçıua~ıcruır. f~~nUnden ~z~ta kalan bır eksıkJik »a atmiRUr 

Mübadele endüstrileşme planının tatbikatı bü- Ortada dolaşan bir şaviava göre . aç. se~e ıçınd~ derhal kendisinı --===---===-==-===--==-==--
Lo dra 7 ' ~ . hıssettırmış ve ş d" ld - "b" 

n • 1 (A.A) - Avam Kama- yük kısmı itibariyle, Siimerbanka va. sabrk kralın, şahsi servetini hayli ye- Adi" V k .' . ım 1 0 
ugu ?1 1

• kat, dünyanın en güzel kanunlariyle 
~ında bir suale cevap veren Eden, zife olarak verilmiştir· miş ve hatta istikrazlarda bulun ıye e alctını, bu kanunu yemden öğünen cümhuriyet hükumeti istiyor 
~k arazisi ile mücavir arazide bu- ş· . · ld - h be · u · A 1" ve ehemmiyetle gözden geçirmiye kı· , kanunlarımızın maddelen· arasın-
ı ımdı bankanm bu vazifeyı· nasıl muş o ugu a n ?.enne rne e b t . t• 
Unan esirlerin ve rehinelerin müba- Fııık b t ·ı· . d . mec ur e mış ır. · · ·h ~l yaptığını söyliyeceğim : ası u enzı atın ıcrasın a ısrar • . . . da dahi, en göze göriınmıyen, en ı • 

lıl.. esi için Bask hükumeti ve general SU rb etmiştir . Bmbmne uygun düımiyen mal edilebilen sahalarında dahi mü-
... .ranko arasında milli kızılhaçm ta- me ank, kurulduğu tarihten iti h ·1 .. I 
"laautu ile müzakereler cereyan et _ haren, devletin kendisine tevdi ve e- Lancastre ve Cornonailles dükalrk- . . u um er bayenet bulunmasın. 
"" k manet ettı·gı-· • ..;11. k ·k "f larmm ziyaı kendisine senede 120.000 Bır mısal olmak üzere rekabet mev- Şunu da so··yıemek la"zımdır kı·, ko-:e te olduğunu ve İngiliz hükume- .ruın.se ve nazı vazı e .. linin bu müzakerelerden devamlı ola ile mütenasip olarak, milli ekonomi- İngiliz lirasına mal olmaktadır, ~~-u ~tr_afında ıkı ~amınumuzu~ hü- misyonun .madde madde teşrih eden~ 
~k haberdar edildiğini söylemiş ve de hakiki bir kalkınma faktörü ol - Fakat, iyi malumat almakta olan um en ar.~ın~ak~. uygunsuzlugu zik- üzerinde durduğu bu iki kanun ara· 
~lnlştir ki: muştur. .mahafil, ~endisiııin şahst servetinin retmek mumkundur. Borçlar ve ti- snıda ehemmiyetli denebilecek dcre-

''Bizzat Büyük Britanya Elçisi Kı- Bilhassa beş senelik endüstri pla _ normal surette altı milyon İngiliz li- car~t kanunlan "rekabet" mevhumu- cede aksaklıklar da mevcuttur. 
~ç mümessileıine faaliyetle YS.: - nnıın tatbikatına başlandıktan sonra rasma bali~ olduğu fikrindedir. Bu • nu ızah ederken müb.ı.yenet daha bu Tercüme esnasında gözden kaçmış 
'";"ll. etmektedir. İngiliz harp gemıle- Sümerbank elinden milli ekonomiye nun beş milyonu kraliçe Viktoryadan mefhuma verdikleri isimle başlar. incelikler ,hukuk edebiyatımızda ıstı 
~ ~e her iki tarafın vaki olan talep- yatırılan sermaye, bu kalıkmmanm ve bir milyonu da kraliçe Alexandra- Borçl~r, kanunu başkasmı.~arara uğ- !ah ktthğı yüzünden ifade edileme . 
.._eti üzerine mübadele işinde müm - eıı ehemmiyetli kaynağı mahiyetin _ dan miras kalmı~ır . rntabılecek olan reknbete haksız re- miş mefhumlar, hatta tertip esna -
.ıı:tın mertebe teşriki mesa.iYi kabul et dedir kabet", öteki "gayri meşru rekabet" smda mananın aldığı başkalıklar var-
~erdir. · · merbankın vazifesini tahakkuk etti- diye zikreder. dır ... 

iki buçuk sene içinde rebilrnesi yolunda, bütün imkan ve Filhakika, iftiharla zikretmek la- Bu ve bunun gibi küçük büyük de-

lngiltere-italya 
Anlaşması 

l:.ondra, 17 (A.A.) - Havas Ajan
~ muhabiri, Akdenize dair olan 
hıı tiliz • İtalyan n:uva.kkat itilafının 
t.._ kuvve aktedilmiş olduğunu, ancak 
~un aşağıdaki sebeplerden dolayı 
~ ~ ilan edilmemiş bulundu_ğunu 

lihbaratma atfen bildiımektedır. 
d.} _- İngiltere ile İtalya Adisababa. 
~ sefaret meselesini halletmek ar
~dadırlar. Bu mesele h87iha~a 
~dra ile Roma arasındaki muza -
tecur ~lerin mevzuunu teşkil etmek -

" 2 - İngiltere, kendisi ile İtalya 
~da İspanya meselesi yüzünden 
~': itilaf çıkmamasından emin ol-

ısteınektedir . 
lr .. ~n günlerde İtalya, İspanyaya 
~hattı hareiretini biraz değiştir. 
t · Bu hal, İtalyanın Alınan nü.. 
~dan sıynlaraık bitaraflık mese
~- Fransa ile lngiltereye iltihak 

gini ümit ettirmektedir . 

1 ~diı-Ababada Bir Yunan 
· Konsolosluğu 

'ltı~tlna, (TAN)- Yuna.ni8tanm Ro
bı; tlçlsi hUk\lmetinin Adisababada 
~~neral Konsolosluk t_esis ~t1?ek 
~lğinl Roma hük\lmetıne bıldır -
~~r. Yunanistanın bu karan Ha
~ın ilhakını tanıdığına delalet 

suretinde tefsir edilmektedir. 

Planm başlangıcından, içinde bu - vasıtalariyle onu takviye etmekte ve zımdır ki, eline gelen davayı adalet ğiştirmelerle, ticaret kru •unumuz yep 
lunduğumuz ayın başına kadar geç - bankaya en ileri müzaheretini göster mehengine vıuran Türk bakimi. kdnun yeni bir şekil alacaktır. Bunu gözö-
miş olan ~i buçuk sene zarfmda Sü.. mektedir . daki maddenin nıhunu sezen ve mad- niinde bulunduran Vekaletin salahi-
merbankm kurduğu ve kurmakta ol- Yeni lcombinalar dedeki kelime ne olursa olsun, dava- vetli komisyonu, ticaret kanunumuz 
duğu fabrikalara fiilen tahsis ettiği da vazn kanunun maddeye sindirdi~i içın yeni bir layiha hazırlamıya ka-
sermaye miktarı 22.000.000 lira"" Birinci beş senelik plan tamamile ruhu tatbik eden bir hukukçudur. Fa-J • rar vermiş bulunmaktadır. 
geçmiştir. Bundan b~ka kurulmakta tahakkuk ettiği zaman memleketin ============================ 
olan fabrikalar için giriştiği taahhüt iş hacmine ve refahına ilave edeceği ır 
!erin yeklınu beş buçuk milyon lira- pak çok büyük olaca.ktır. N A S 1 L Y A Z 1 Y Q R U Z ? l 
dır • Bugün sermayesinin yüzde yüz his- \.. 

Bu hesaplarda, kanunuevvel baş - sesi Sümerbank elinde bulunan fab. - - --·--- ----------- -------./ 
larmda mukavelesi imzalanan demir rikalarla sermayesinin ekseriyetine Cümhuriycttc7• önce her köyde bir Cemiyet nihayetsiz derecede küçük 
ve çelik fabrikaları ve önUmilzdeki S ü m e r b a n k ı n sahip olduğu ~y im:<1mı vardı. Bunıar, hiç bir ~y parçalara bölünmektedir. Sınıf~nıa, 
çalışma senesi proğrarnma almmış ve Sümerbankın idare ettiği fa.bnka bı~~edıkleri halde çok nobran, çok bu sonsuz bölüntülerin, yalnız men-
olan kimya sanayii grubu ve milte . w •• • • mu eassıp, çok cntri}:acı olu.rlardı. - f t lnrın ve dıger endustnel muessesele 1 Kazım N . D K N 1~ 11 10 aa sevkiyle poldrize olnıasmd<ın, a-
ferrik diğer mevzular dahil değildir. amı uru, ızıwy, - ,;, . rin adedi 14 tür. 1936. d<Jta ayrı bayraklar altına sığınmasın 

Tahminlerimize tesir edebilecek 
.kuvvetli teknik sebepler çıkmadıkça 

birinci beş senelik planı iki sene son
ra bu aylarda bitirmemiz lazımdır. 

Zamanmdan evvel bitirmiş olacağız 
demd<tir. 

Plan bitince SUmerbankm milli en
düstriye yatırmış olacağı sermayenin 
yekunu 65 milyon Türk lirasını bul • 
muş olacaktır . 

Sümerl>anktan başka Türkiye İş 
Bankasının re'sen tahakkuk ettirdiği 
muvaff a.k teşebbüsler ve SUmerbank 
ve Türkiye Ziraat ve İş Banka.Iarmm 
birlikte başardıkları mevzulardaki 
sermayeler de hesaplanırsa, millt en. 
düstri mahdut birkaç sene zarfında 
90 milyon Tiirk lirasına varan bir ye 
ni sermaye kuvveti ile techiz edilmiş 

bulunacaktır 
Büyük Başbakan ve hUkiimeti Sil -

Memlekette şöhreti teessüs etmiş .. M~demki köyden bahıolUlluyor, imamın <lan ba§ka bir §ey midir1 - Nesuhı 
fabrikalarla bunlara yeniden iltihak koy ımamı oldutunu tasrihe lüzum yokt..ır: Baydar, Kızılay, 15 • 12. 1936. 

":·· her köyde bir imam vardı" demek kafi
etmiş olanların umumi çalışma şart- ~ır. "~öy im.amı" diye tasrih edince köy 
lan huzur ve memnuniyet verici bir ım~mhgmm, ımamhkta ayrı bir rütbe oldugu manası çıkar. 
manzara arzetmektedir. Ikin~.i ~ümled~i "halde" kelimesi yerin-

de degıldır. Sankı bir 1ey bilenlerin "nob-
Önümilzdeki altı ay zarfında bun- ~~· ~ü~eassıp, entrikacı" olmak hakları 

lara şimdi kurulmakta olan Uç yeni ı~ıı .rıbı bir mana çıkıyor. "Bunlar hem 
büyük fabrika daha iltihak edecek • ~~c; :~tri:Yo~i;~u~ler, hem de .... demek da
tir • . Kizım Nami Dur makalesini 1öyle biti-

rıyor: 

1937 senesinde yeni kurulacak beş 
fabrika ile, milli endüstrinin bünye- Şairin dediği gibi "San'at güç isP 
sine tam olgunluk verecek olan demir <le, tenkit kolay değildir." 
ve çelik fa.brikalan gnıpu da vücut 
bulduktan sonra Türkiye topra.klan
nm ve vatandaşla.rmm sellmet ve re
fahına matuf bUyük adımını taha.k • 
kuk ettirmiş bulunacak ve mllletlera
rası ekonomisinde hem daha müsbet 
ve müessir, hem de daha mUfit bir 
rol oynamak mevkiine gelecektir., , 

"~airi~. d~dlfi ribi" lraydmı okuyunca zik
redılen. sozun manzum oldufunu sanıyoruz, 
h!'-l~ukı manzum defi!. O söz bir Frenk şai
rının. O h~l.d~ muh~r~r tasrih etsin: "Bir 
Fransız 1aırını dedıtı cibi ... " desin A 
Fransız 1~iri d~ öyle söylememit. ha;tl ~~ 
z.ıddını ııö!l~n;nş: "La critique est aish et 
1 ~rt •. e~! dıffı.cıle - Tenkid kolay ama sanat 
guçtu_r de!11•1· Kbım Nami Duru tunu de
me~ ~·t~l'l!ıı: "Gerçi ıanat, Frenk tairinin 
de?ıfi gıbı güçtür ama tenlcid de, onun aan
dıgı kadar kolay delildir." 

"Nihayetsiz derecede" bilmem ne mana
da kullanılmış? Aceba: "Küçük" sıfatının 
z~r.fı mı? Muharrir bunu fransızcanın "in· 
fınıment pe~it" si mukabili diye mi kullan
mış? Oyle ıse "gayetle küçiık" veya son 
"derece küçük" demesi daha iyi olurdu. 
~?~s.a: "Nihayetsiz derecede" bölunmek 
fıılının zarfı mı? Muharrir bunu "illnihaye, 
i 1, infini" mukabili olarak mı kullanıyor 
~-yle ise: "Cemiyet günden cüne daha kü
c;uk parçalara bölünmektedir" diyebilirdi. 

ikinci cümledeki "polirize" kelimesi ne 
demek oluyor?. Frenkçeden bazı kelimele· 
ri, belki de birçok kelimeleri alınaia ihti· 
yacunız olabilir. Fakat ıırf bir istiare yap
mak hevesi ile bir kelime almağa lüzum 
yoktur. istiare, bir fikri daha kolay veya 
daha vazih bir surette anlatmak ic;in ba1-
vurulacak bir vasıtadır. Türkçe bir yazı 
okurken "polirize'· kelimesi, fikri anlama
mıza yardım f'tmek töyle •ursun, bizi şa
şırtır. Nasuhi Baydaı: "Smıflaşrna, bu son
suz bölüntülerin •ıılnız menfaat mıknatısı 
ile toplanmasından ... başka bir 1ey midir?" 
diyebilirdi, böyle dese hem sözü daha va
zih olur, hem de istiaresini kaybetmezdi. 

"Polarisation, pôlariıer" kelimeleri türk-

ftifK 
Bir Cevelan 

Bayramın ilk günü bir baha dos
tunun elini öpmek için Uoğaza git
mek Iazımgeldi. llava güzel. Hatta 
ılık oldub'U için bu \'aımr gezintisi 
haylice. hoş bir şeydi. 

Vapura bindik ve kola~·ca ~ik • 
taşa geldik. Beşiktaş iskelesi bir eğ
lenceli yerdir. Kömür ka~"lklanndan 

tutun da lfıfla yürümiyen peynir ge
milerine kadar her ~eşit bahri mera. 
kip bulunur • 

(Aman sırası gelmişken şunu 

matbuatın adı yazılmadan a.nlaşıh • 
ve.ren şüphesiz deniz üst.a<lına sor -
sam: (Peynir gemisi lafla ~iirümez, 
derler onu anladık. I..U.kin lafla han_ 
gi gemi yürür. Onu bilmiyoruz. Öğ -
rensenk de rahat ,,tsek!.) 

Ne isE", Beşiktaşa yanaştık ve dur
duk, durduk, durduk. Ne kadar dur. 
duk? Ben diye~im on dakika, siz de
yin 20 dakika.. Geliıi, şunu hesap e
delim: Vapur 4,15 de köprüden kalk. 
tı. 4,50 ele <le l~ikt.aştan kalktı. 

Köprü - Beşiktas kısmına 1 O dakika 
ko~·sak, beş dakika da ~·anaşma, 

kalkma payı bıraksak, )ine Besiktaş
t.aki aram miiddeti ~inni dakikayı 

bulur. Şayanı ha~Tettir ki o kadar 
eflen<'f"li olan Besikt.as iskelesindeki 
20 dakikalık meksü aramdan dolayı 
bizde fazla iicret talep edilmediği gi
hi ~·ol<'nlardan da kimse bu uzun is. 
tirahatin sebP.hinl sormadr. Ben 
korkarak, dışan~·a çıktım ' 'e ~nnacı
~?a : 
"- Neden duruyonız, dedim. Mu. 

maileyh bir !mpta.n pasa otoritt>SiyJe: 
'.- tlsküdardan aktarma bekliyo. 

nız, dedi. 
Akt.annanm ne olduğunu bUme • 

sem: 
- Pekiita ! Biz gidelim de o arlia

dan ~elsin, diye bir şahane cevap ,.e. 
rehilirdim • 

Uzatmıyalrm, okadar beklenen mü
rekkepli kalf!'m kadar uf nk ''Rpur, 
t~sküdnr<lnn geldi ve yolcular, kendL 
lf"rini bek11ven lıü~'Ük vapura bir ye
ni gelin edasiylt" ·ktnta ktnta girdi. 
ler. Biz de bu güzel, e~ıieo<'.eli iskele 
den kalktık. 

Ortaköy, Arnavutkö~'Ü, Bebek, Ru. 
-e1u.&een. Emh'ıır6n lskt!lt!lerlne ui
nyarak ''olumıu:a dt>vam ettik. ZL 
yarete j!'ideceğim yere tarifeye balca
rnk ~·aph~m hesaptan yirmi bes da.. 
kika sonra vardım. nıraz geç oldu 
amma, temiz oldu. 
Ne~·se ~l öntük, dua nlclık. Beşik • 

taş iskelesincleki ta\'nklrufumuz se • 
bebiyle asıl :r.i~·aret etti~imiz ,·erde 
fazla kalamadık. Hemen avdet \'apn
nına ~·etismek için se~irttik. Hava.. 
nrn sıcakltğmdan mı, çorabın kaim • 
lıt;ndarı \'eva kumluranın huşunetin. 
den mi hilmem neden, sa~ ayağım 

deh etli acıyordu. Avat;mın acısı içi
me ezginlikler \'erdi,::;ri halele en bay • 
ramlık kundurası a:rağmı sıkan ~ • 
raklar gibi topallamnmalc için şıpşıp 

terliğiyle yürüyormuşum gibi adım 
atıyordum. 

Bu mlm'tll ile iskele)·e vardıktan 

ve orada yolculardan ziyade se)'irci
lcrin işgali altınclnki bekleme odnsm. 
da bir miiılllet eğlendikten sonra ,.a
pur geldi biz de cancağımr7J içeri atı. 
yonız. 

Daha admı sö~·lemek istroıediğim 
kısmnnla \'apurun kanapesi biribirl. 

1 
ne kavuşmadan bir çatlak ses' kulnk-
lanmızı iğıleliyor. İlk şaşkınlıJ?;mı 
geçtikten sonra göriiyorum ki bir 
musiki meraklısı ardını yolculara dön 
müş. öniine de~..Jnnen kadar ufak bir 
fonoğraf atmış, rastgele şaheserler 

çalıyor. Çalman plaklann eın bii)iik 
kıymeti 18 inci asır mamulfıtrndan 
antika seyler olu u idi. Şasıla<'ak 

nokta şurası ki: kimse bu giizel mu. 
siki zi~·afetinden dolayı bizden fazla 
ücret istemedi~ gibi bu ziyafeti \"e

ren meçhul meraklıya tesekldir et • 
medi. Böylece köpriiyP ~eldi~iz za
man paramız C<'bimizde, keyfimiz ye_ 
rinde idi, Fakat kafamız kıuandı. 

Bir ba3Tam günii, Boğazda yaptı
ğını hu kiiçük ceveliinrn karakteris • 
tik nokt.alanm va7.ayım, dedim. Bil
mem fena mı ettim. 

8. FELEK 

çeye fizik kitapları ile ıirebilir; o zaman 
kabul edebiliriz. 

O kelimeleri alsak bile onları kend ı ııar
fımrza uygun bir hale koymamız lizımdır. 
"Pôlariser" fransızcaya has bir masdardrr; 
türkc;ede "er" ile masclıır, "~'' ile ismi me
fu1 olmaz. 

(Nasuhi Baydar "pôlarisE" şeklinde kul
lansa. bunu. ecnebi bir kelime olduğunu 
göstennck için: italik harnerlc veya tırnak 
içinde yazsa idi, belki fcnamrza gitmezdi.) 

~lıleı 
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.M.ahk:emelercle 

Polisleri 
hırsız sanan 
bir sarhoş 

Sultanahmet sulh birinci ceza haki
mi sarhoşluk suçlusu bir maznunu 
sorguya çekti. Adını sanını sordu. 
Aldığı cevaplar şunlardı: 

38 yaşrnda balıkçı Sürmeneli Meh
met oğlu Ali. Yeni.mahallede kilise 
sokağında, 3 numarada oturuyor -
muş. Okuma yazm8.8'I yok. Soyac:ll 
Emanet .. 

Hakim Reşit, iddianameyi okuduk. 
tan sonra sordu : 

- Ali.. bak. dün gece çok sarhoş 
olmuşsun, re~let çıkarmışsın, niçin 
yaptın?. 

Ali biraz utanarak cevap verdi : 

- Ben Ramazanda oruç tuttum. 

Eline ne geçirdi ise 
kırıp parçalamış! 
Ne Yapalım, Diyor, Bayramlık 

Elbiselerimi Vermedi 
Polis meşhut suçlara bakan Asliye Dördüncü Ceza 

mahkemesine Aziz adlı bir suçlu ile bir bohça elbise getir
di. Davacı da Azizin kansı Naciye idi. Naciye davasını 
ağlıyarak anlattı: 

- Ben bir dokuma fabrikasında çalışıyorum. Para 
arttırdım. Kendime bir entari ile manto yaptırdım. Ko
cam Aziz çalışmıyor, çalışmadığı halde benden elbise is
tedi ve dün gece eve geldi. Bıçakla beni öldürecekti. O
damdan dışarıya attı. 

Sonra bıçağı eline alarak 1 

entariıerimi, baıtomu, yatak. Ayaklarının a. tına 
çarşaflarını paramparça kes- AJd l b 
ti. . . . ı ar ana 

Reis, Naciyenin iddıasını dınledık-

ten sonra yedi senelik zevci Aziz.e Tekmeler ~e 
sordu: 

- Siz nasıl kan, kocasınız. Bir~- Vurdular 

Bugüne kadar yapılan TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI filmlerin Seyirci rekorunu kıran film: 

CDLDE BiR TDRK GENCİ 
Eğlence - Neşe - Kahramanlık - Aşk, sergüzeşt ve NEF!S TÜRK musikisi 

Sinemasında harikalr bir 
muvaffakıyetle gösteriliyor. 

.----Pr. ZATI SUNGUR---~ 
BOYOK VEDA PROGRAMI 

Cuma, Cumarte•i, Pazar matine ve •uvare 
FIY ATLARDA MOHlM TENZILA T 

Ramazanda gösterdiği numaraların en mühimlerini takdim eyliye
cek ve müşterilere ücretsiz hediyeler takdim ederek bazı sırlarını 

tFŞA EDECEKTiR. 
Localar: 150, 200, balkon birinci 40, talebeye 25, mevki 30, talebeye 

20, dühuliye umumi 20 kuruş. 
Sayın ve sevgili müşterilerimizin arzularını yerine getirdiğine kani 
olan müessesemiz bu fırsatı kaçırmamalarını kendilerine tavsiye eder. 

Ferah Sinema _, 

Göklı:ıri paralıyan tayyareler - Dalgaları yaran Dritnotlar... Kay
nak ve çılgınlık dolu gençlik ... 

Donanma Geliyor 
Memleket... Şeref ... Bayrak ... 
va büyük bir şaheser. 

Vazife hissini bütün gönüllere aşrlı-

RUBY KEELER - DICK POWEL • LEVIS STONE 
Bugün SAKARYA (Eski Elhamra) sinemasında 

Radyo 
Bugünkü program 

Oğle neşriyatı - Saat: lZ.30 Plakla ~ı 
musikisi; 12.50 Havadis; 13.05 Plikla bJ1 
muzik ; 13.25 - 14 Muhtelif pli.k neşri)'•~ 
Akşam neşriyatı - Saat 18.30 Pi 

dans musikisi; 19 Konferans : Tasarruf 
yerli malı haftası münasebetiyle, BayaJI 
fet Halim tarafından; 19.30 Spor mu 
beleri: Eşref Şefik tarafından; 20 Y 
Rıza ve arkadaşları tara fından Türk 111 
kisi ve halk şarkrları;ı; 20.30 (Saat a 
Orkestra: 

1 - Weber: (Juber) uvertür. 
2 - Linke : (Vals sarhoşluiu) vatı. ·ti 
3 - Massenet: (Alsas sahneleri ıiVl 

de.n, Ihlamurlar altında) 
4 - Rubinstein: (Bayader) , 
5 - Lehar: (Gül ve Çocuk) . 
6 - Lehar: (Alaaıılı delikanlı). /. 
22 Ajans ve obrsa haberleri ve ertetl jl 

nün programlan.; 22.30 Plıikla ııololri 
Son. 

J\.ğzmıa rakı koymadım. Refikam ra
hatsızdı. Balıkpazarma uğradım. Te
essürümden şöyle biraz içtim. Rakı

lar fena imiş galiba... Beynime vur. 

du. Ben dışarıya çıktım, bir otomobil 
tuttum. Ve: "Beni Taksime götür.,, 
dedim . 

raftan fakirlikten demvururken, bır 
taraftan da böyle elbiseleri parGalıyor 
kesiyorsunuz. Sen öfke He kalkanın 
zararla oturacağını bilmez misin? Ne

Sultanahmet sulh birinci ceza mah- ilaveten: 1 - Büyük Millet Meclisinin açılma töreni ve Ulu Onder 
Günün prograrn ö~ü 

Senfonik kooserler: 
kemesi, bir dövme davasını netice- Atatürk'ün irat buyurdukları son nutuk. 2 - Ankarada Cümhuri-

20.40 Bükreş: Filhrmonik (pllk); ız 
lano: Konservatuvardan nakil. Oradan Y enima.hal.leye gidecektim. lendirdi. Davacı yerinde ıskatçılık ...._~••••• yet Bayramında yapılan muazzam resmi geçit.••••~ 

Biraz sonn kıendın Taksim meyda
nında değıl, ~11'D ve tanımadı -
ğmı bir yerde buldum. Artık ne oto. 

mobil, ne de bir gelen giden vardı. Bir 
duvara dayandım. Uyum~ kalmışım, 

sonra da yere uzanmrşmı. Bir aralık 
çok dalmışm. Bir ses işittim. Benim 

omuzumdan tutup kaldınverdi. Koy
numda (950) lira param vardı. Beni 

hırsızlar soyacak sandım. Bütün se -
ıimle bağrrmıya başladon : 

- Yangın vaarr .. Yangın vaarrr!. 
Bu adamın yanma birkaç kişi daha 

geldi. Ben bunları hırsız sanıyordum. 
Ve bağırmama devam ettim. Halbuki 

bunlar polism~. Karakoldan öğren -
dim. 

Bundan sonra şahit olarak üçüncii 
komiser Hamdi Dundarla polis Hulu. 
si ve Srtkı dinlendiler. Hamdi Dun • 
dar dedi ki : 

- Sabaha yakın saat dört buçuk
ta Saraçhaneba.şından geçiyordum .. 
Birisinin kaldırımların üstünde yat -
tığını gördüm. Kaldırmak istedim. A. 
vazı çıktığı kadar bağırmıya başladı. 
Ben düdük çalarak istimdat ettim. 
Merkezden iki polis geldi ve bera • 
ber kendisini karakola götürdük. Ce
binde 950 lirası varmIŞ. Karanlıkta 

polisleri hırsız sanmış. Esasen kendi
si de sarhoştu. 

Müddeiumumi suçlunun parasını 

tamamen kendisine iade etmişti. Ha. 
kim bundan sonra suçluyu 6 lira para 
cezasına mahkum etti. 

ye yaptın, bu işi? 
Aziz heyecanlı bir ifade ile cevap 

verdi: 
- Karım bana, ben seni istemiyo· 

rum artık, senin ağzın kokar, dedi. 
Benim bayramlık iselerimi verme
di. Ben de kızdım. Kendi paramla al
dığım entariyle mantoyu yırttım. Fa
kat karım görümcesi Vasfiye ile bir 
oldu. Benim üstüme sırıkla yürüdü~ 
ler, beni dövdüler. Asıl davacı ben ol
mam lazımdır. Onlar el çabukluğu 
yaptılar. Hem suçlu, hem güçlü vazi
yete geçtiler. 

Bundan sonra mahkeme şahit ola
rak Vasfiyeyi dinledi. Azizin aleyhi
ne şahadet etti, dedi ki: 

- Biz bir evde otururuz. Azizle 

kansı dün öğleden akşama kadar kav

ga ettiler. Nihayet Aziz eline bıçağr 

aldı. Kansının üstüne yürüdü. Ben 
araya girdim. Bana da küfretti. Bıça
ğ1 Naciyeye sapltyamayınca arkasın
dan attı. Bereket versin ki isabet et
medi. Yoksa ciğerlerine kadar sapla
nacaktı. Sonra eline keseri aldı, evde 
ne bulduysa paramparça etti. Yor
g:.>nları, çarşaflan, lime lime parça. 

ladı. 

ettiği söylenen Veysel vardı. Veyse
lin sırtındaki paltonun kollan ve etek
leri başka başka elbiselerden kopa
rılmış ve sicimlerle biribirine bağlan
mak suretiyle bir cübbe haline gel
mişti. Veysel, muntazam ve müsecca 
konuşmıya çalışıyordu . Sık sık ta 
paltosunun yakasını başına kadar kal
dırmasından çok sinirli olduğu anla 
şılıyordu. 

- Beni dövdüler bay hakim, öldü· 
rüyorlardı. Bu ikiarkadaş. Mustafa 
ile Ismail. Parkın içinde beni ayakla
rının altına aldılar. Nereme rastge
lirse tekmelerle vurdular. Bana: "E
dimekapısmda ölüleri soyduğun yetiş
medi de şimdi şehitlige mi dadandın, 
bir daha oraya gelirsen, seni öldürü
rüz.,, dediler. 

SuGlu yerindeki Mustafa ile Ismail 
Edirnekapı şehitliği bekçisiydiler. 
Bunlar davacının ıskatçı olduğıunu. 

ölü sahiplerini bizar ettiği için ken
disini şehitliğe sokmadıklarını, bun
dan muğber olarak böyle bir dava aç
tığını söylediler. 

Veyselin şahitleri de vardı. Bunlar 
da mezar yapanlardandı. Onlar hadi
Sf'ye şahadet ettiler. Fakat bazdan 
hadisenin Sultanahmet parkında, ba
zıları da Gillhane parkında cereyan 
ettiğini söylemek suretiyle tezada 
düştüler. Hakim bunları çok sıkış -
tırdı. Ve nihayet suçluların beraetı 

Aziz buna itiraz etti. Bu sırada 

karı , koca hakim huzurunda kavgaya 
tutuştular. Mübaşir Ekrem onları 

susturmıya çalıştı. Birisi susarken ö-
n~ karar verdi. 

bürü başlıyordu. Hakim kendilerine 
mahkeme huzurunda olduklarını ve ~eme evdeki kınlan eşyanın ve kıy
sormadan hiç kimsenin söz söyliyemi· metinin tesbiti için tehir edildi. Bu
yeceğini kat'i olarak ihtar etti. Muha- gün muhakemeye devam edilecektir. 

"Ben sana bir 
iş yapayım da 
Sen gör,, 

Polis, dün müddeiumumiliğe bir 
sarhoşluk ve iftira suçlusu getirdi. 

tddia şu idi: 
Topkapıda Fatma Sultan mahal· 

lesinde Ebe sokağında 24 numara!ı 

evde oturan tsmail, dün gece Beyoğ
luna çıkmış, kafayı tütsülemiş, cebi
ne de bir şişe indirdikten sonra fıs

tıkçı Alinin dükkanı önüne gelmiş 

ondan da fıstık almış ve şişesini çe-

şeyi Alinin ağzına dayamış: 
- tııaki içeceksin, sen de benim 

gibi keyifli olacaksın! 
Ali, bunu reddedince: 
- Şimdi ben sana bir iş yaparım 

ki, altından kalkamazsın demiş ve 
feryadı basmış: 

- Polis, polis. Ali ile çırağı beni 
dükkanda soydular. Paramı aldılar .. 
İmdat. imdat.. 

Polis gelmiş Aliyi ve !smaili mer
keze götürmüş, tahkikat yapınca !s
mailin yalan söylediği ve çok sarhoş 
olduğu ortaya çıkmış. Kendisi de A
liye iftira ettiğini itiraf etmiştir. İs
mail bugün rezalet çıkaracak dere
cede sarhoş olmaktan ve iftira et
mekten muhakeme edilecektir. 

Kır Koşusu 
Beyoğlu Halkevinden: Evimizin 

yıllık kır koşusu 20 - 12 - 936 pazar 
günü saat 9.30 da, hava yağışlı dahi 
olsa, Şişli tramvay deposundan baş
lıyacaktır. 

3000 ve 5000 metre üzerine tertip 
edilen bu koşulara bütün mektep ve 
klüpler iştirak edebilir. 

Türkçe ve Moda Dersleri 
Şişli Halkevinden 
Moda ve biçki, çiçekçilik, şapka -

cılık ve türkçe derslerine 18 Birinci
kanun cuma günü başlanacaktır. 

Kaydedilenlerin ve diğer isteklile
rin hergün Nişantaşı Rumeli cadde· 
sindeki Halkevimize gelmeleri. 

1' 17.t\aya Teberrü 
Eyüpte Babahaydar camii imamı 

Osman Mümtaz Evginin delaletile 
Kızılay için 325 kuruş toplanmış ve 
belediye matbaası mürettiplerinden 
thsan tarafından Kızılay veznesine 
yatırılmıştır. 

140 Çocuğa Sıcak 
Yemek 

Bergama, (Tan) - Bura mektep· 
leri ebeveyn birliklerinden müteşek· 
kil bir heyet, Kızılay cemiyetinin de 
yardımile, orta ve ilk okullardaki 
140 fakir talebeye altı ay mUddetle 
sıcak yemek yedirtecektir. 

Bu hayırlı işde, jandarma binbaşı
lığından mütekait Mustafanın hiz . 
meti görülmüstiir 

Hafif konserler: 
16 Prag: Radyo orkestrası; 17.30 Va 

Salon musikisi; 18 Bükreıs: Radyo orlı 1 
rası; 18.15 Varşova: Orkestra (plik:); 
Laypzig : Hafif mus ikisi; 20 Florand: 
nşık muııiki ; 20.25 Brüno, Prag: Radyo 
pur isi ; 21: Viyana: Karışık neşri yat ; zl· 
Milano vesaire: Hafif musiki; 23 Bi.ikf 
Sibiceanu orkestrasr; 23.15 Varşova: 
lenceli radyo orkestrası; 23.35 Buda 
Çigan musikisi ; 23.30 Llvtıziıt: Gece 
s ikisi. 

Operalar: 
20.30 Buda peşte: Operadan nakit; ti 

Laypzig~ Weberin Freischütz operası: %1· 
Roma: Weberin "Il franco cacciatore" O 
rasL 
Oda musikisi: 

17 Mil an o: "Pro arte" kuarteti: ı 
Prag. Förster yaylı enstümanlar kuart 
19.30 Budapeşte: Salon kenteti. 

Plak muslkJsi : 
13.15 Bükreş ; 17 Llypzig; 20 Ronıa. 

Dans musikisJ: 
(plfk)~ ~.f.m," öu?a\~~ıt~--.. ... • .. 

BABA 
-\.rı/ .'l'llKLAR: 50. 41ı nu•ı4 

ı 11111111ıımııı~ 

1 ıli\IJi [il 
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ŞEHIRTIYATRO 
OPERET KISr.41 

Bugttn 
20,30 da 

Leyli ve MecnıJll 

Kollejde Konser 
Rober Kollejde 20 BirincikAl' 

Pazar günü saat l:ıeşte piyano ve 
la verilen konsei'lerin ikincisi '/ 
cektir. Herkese &.çıktır. 

Sırtına, bilhassa tepesine batmanlarla yük 
oturtulmuş gibi ezilme duydu. Kendi -
sinden sakladığı ve bu anda kendinin de adamakıl· 
lı bilmediği bir şeyler vardı. Bu kızla aralarında 
konuşulmadan, düşünülmeden, hatta yüz yüze ba
kılmadan bir macera geçmiş gibiydi. Bunun ne ol· 
duğunu düşünemiyor\ sadece beş dakika evvel bir 
yabancı, uzak bir insan sandığı bu kızın baş dön
dürücü bir sür'atle kendisine doğru koştuğunu, 

yaklaştığmı hissediyordu. Bir elile aralık duran 
kapıya tutunarak ve sırtını 1'ol ciemirine dayıvaralı 
sordu: 

MEMLEKET ROMANI -37-- SABAHAT'flN ALİ 

uıyorıardı. Yusut Hılmı Beyın bağına yaklaşınc' 
çıtin kenarına sınerek ilerlemiye başladı. Eli ti' 
bancasındaydı, Etrafta kımseler yoktu. Güneş el' 
kı sıcaklığım kaybetmıye başlamıştı. Vakit ikindi)" 
yaklaşıyordu. Fakat insanlar teminki müthiş sıct' 
ğm gevşekliğini henüz üzerlerillden atamadıklatl 
için sokuldukları yerlerden çıkmıyorlardı. Y~ 
Hilmi Beyin bağındaki köşkten şarkılar ve gürilltU' 
ler geliyor ve bağda birkaç kadının dolaşıp uzuıı' 
yediği görülüyordu. Yusuf bunların arasında !ııfıl' 
azzezle şube reisinin kızı Melihayı ~çti. Henüz Y'~ 
koruk olan bu üzümleri yemek için bu sıcakta yat' 
başlı kadınların güneşe çıkmıyacakları tabii idi. "Ne oluyor?' ' 

Kübra kapının yanma gelmişti. Boğuk ve yavaş 
bir sesle: 

"Ne diye gidiyorsun Yusuf Ağa?" dedi "Ne ya
pacaksın gidip te ... " 

Yusuf karşısındakine bakarak başını salladı. Kız 
tekrar mırıldandı: 

"Kendine yazık edeceksin ... Senin yolun orası de-

ğil ... " 
Yusuf bu yarnn ve manasız cümleleri ta.mamile 

anlamış gibi cevap verdi: 
0Doğru. Gitmesem benim için da.ha iyi olacak

Fakat lazım!" 
Kübra küçük vücudünden beklenmiyecek bir sert

likle başını silkti. Bir adını geri çekildi. Yusuf bu 
anda karşısındakinin gözlerinde, ona ilk defa zey
tinlikte rastladığı zamanki batıcı bakışları gördü ve 
kendini o zamanda olduğu gibi suçlu hissetti. Sonra 
elinden bir şey gelemiyeceğini &J\lat.tn4k ~tiY.:en bir 
tavırla omuzlarnıı Bilkti. 

Kübra: 
"Git" dedi. "Ben de gideceğim. Biz de gideceğiz. 

Artık dayanamıyacağım ! " 
"Hadi ana, hazırlan, gidelim!" 

1 J[a.dm olduğu Y.erde taş kesil.mit gı"bl auroYordU. 

Kapının yanında konuşulanları duymamış, fakat 
orada fevkalade şeyler cereyan ettiğini anlamıştı. 

Kübra tekrar Yusufa döndü· 
"Bizi bir daha görmiyeceksin Yusuf ... " dedi. 
Yusuf çok iyi bildiği bir şeyi söylüyormuş kadar 

kat'iyetle ve karanlık birtakırrı hWerin .;ıevlcile "& 

vap verdi: 
"Belli olmaz ... Görüşürüz ... " 
Yavaşça kapıyı araladı ve dışarı sıyrıldı. iki ayak

lı taş merdiv'°11de 'Pi" müddet durdwt-an ~wnra yü
rüdü. 

-13-
Yusuf ne yapacağını bilmiyordıu. Bugün her şeyin 

başka bir çehre alacağını, bugün bir şeyler olacağı
nı, bir şeyler olması lazmıgeldiğini seziyor, fakat 
sarih ve kat'i hiGbir şey düşünemiyordu. Ne yapa
caktı? Elile tabancasını yokla.dı. Sonra bu hareke
tini çocukça bularak güldü. Kendini zorlamadan ak
ıma eseni yapmıya karar verdi. Aşağıçarşıya doğ

ru yUrUdU. Yolda rastgele düşünüyordu: Hilmi Be
yin bağına gitmeli, fakat ya Şakir de orada ise ... 
Ya bir kaza yaparsam. O zaman hiçbir şey dilzelmiş 
olmıyacaktı. Çarşıdan yıldıran gibi geçti. Bugün 
buradan UçUncll defadır böyle yan koşarak geçiyor
du. Kahvelerdekilerin bir kısmı ona hayretle bak
tılar. Biraz daha aşağılarda, arabacı dükkanlannm 
bulunduğu meydanda birkaç yaylı duruyordu. On
lan görllnce olduğu yere mrhlanm.ış gibi durdu. Bir
den.bire ve bir çivi gibi beynine saplanıveren bir fi-

kir şimdi oraya yerleşiyordu. Ancak bir iki dakika 
sonra kendini topladı ve yüzünde kendinden emin, 
rahat bir gülüşle yaylılardan birine giderek sahi· 
binden arabayı birkaç saat için kiraladı. Arabacıya 
"Cennetayağma gidip geleceğim, belki biraz da ka· 
lırım !" demişti. Kendisini tanıdığı için hiçbir şey· 
den şüphelenmiyen arabacı atların boynundan yem 
torbalarını çrkardı, oturacak yerin altına koydu. 
Kayışları taktı ve terbiyeleri bu sırada arabaya at
lamış olan Yusufa uzattı. 

Yıusuf yaylıyı Soğuktulumbaya kadar ağır ağır 
sürdü. Fakat ondan sonra kamçıya sarılarak atları 
dörtnala kaldırdı. Sabırsızlıktan bayılacak gibiydi. 
Arabadan ve atlardan daha çabuk gitmek ister gibi 
öne uzanıyordu. Bozuk ve taşlı yollarda boş ve ha
nleli araba tehlikeli sallantılar yapıyordu. Cennet
ayağınm bağlan aramıdan geGen dar ve çukur yol 
kupkuru idi. Tikbaharda bir dere gibi su ile dolu 
olan sokakb şimdi yer yer unrganla.r vardı ve bun
lar dörtnala kosan atlann nallarma ~rparak kopu
yor ve sttvruluvorlardı. 

Yu9Uf hızlT hızlı nefeıs alıyordu. Sanki evden bu
rıtya kadar koşarak gelmişti. Bu sırada yolun 
öbUr ucundaki bağda dolaşanları gördü. Arabayı 
oraya. kadar sUrmek ortalığı telba verebilirdi. Ter
btyelere asılarak havvanlan durdurdu. Yere atladı 
ve kenardaki ytlksek yaya kaldırımına Gtkıı.rak hrz. 
11 hızlı yUrUdU. Bu kısa fakat yorucu koşmadan son
ra a-tla.,. olduktan verden ktmıldamıyorlar ve ku--

Yusuf bağı saran çitin etrafını dolaştı. Biltll' 
ağaç diplerini ve kuytu yerleri gözlerile uzakts' 
araştırdı. Köşkün içindekilerle bağdaki iki kızd~ 
başka ortalıkta kimse görünmüyordu. Buna kan8' 
getirdikten sonra bağın parmaklık şeklinde taht'' 
lardan yapılmış kapısına döndü. Elile kapıyı itti -ti 
içeri girdi. Bağda dolaşanlar tahta kapının alt ucll' 
nun yerde sürtinerek çıkardığı sesi duymuşlar, I>" 
tarafa bakıyorlardı. Yusuf kısık bir sesle: 

"Muazzez!" dedi. 
Genç kız §8.Şırmıştı. Yanında bir şey anıamad,

duran Melihaya bakıyor, sonra başını etrafına ~ 
virerek glıya birini arıyordu. Bu tereddüdü pe~ 
sürdü. Hemen kendini topladı. Arkadaşına: .:' 

"Sen yiye dur, ben bakayım ... Yusuf AğabeY .... 
gelmiş, babama bir §ey mi oldu acaba?" f 

Derhal bulduğu bu yalana kendisi de inanmış ..J 
bi içi cız etti ve hakikaten Yusufun buraya babaJll" . 
ait fena bir haberle gelmiş olmasından korktu..~ 
ğın çapalanmış topraklarmda ayakları asma çU~ 
larma takılarak koşarken her adımda telişı artır. 
ve tiril tiril titriyordu. Ağzından birkaç kere ·ıl' 
bacıfnn ... 
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TAN ,--------------------------------~ 
Gündelik gazete Memieketimizde Veremden Her 
~ Ahm1!:ş;,::ı:~:ıman Sene 30,000 Kişi Ölüyor 

1 r arihl Dedikod11 ı 
lkdamcı Ahmet Cevdet 1 
İkdamcı Ahmet Cevdet, rüaumat 

ldarMlnde tütün üzerine muhammin

llk eden Abdullah Efendinin oğlu 

idi. Gayet mahir bir tütüncü 

olduğu için elli altın maaş alırdı. 

E\i, Ş • h z a d e b a ş ı n d a Hoş
kadem mahallesinde Kınktuluınlıa so

kağmda idi. İkdamcı Ahmet Ce' det 
bu evde dünyaya geldL 

~an·m hedefi: Haberde. fikirde, 
erteyde temiz, dürüıt, samimi 

0lllla.k, kariin ıazeteai olmaya 
çahtmakbr. 

1 Günün Meseleleri 

Cenevredeki müzakere 
haberleri 

Cenevrede Milletler Cemiyetinde 
... büyük dav&m1Z görülüyor. 

Bu da\·aımz ,Fııuıaız JD81ldası aL 
1-da bulunan Sancağın istikli.li me
leleaidir. Biz davacıyız. .K&rşmuzda 
l'ta.nsa vardır • 

Fakat bu müzakerelere ait haber· 
leri biz Havas Ajansı va.art.asiyle öğ. 
l'eniyonız. Havas Ajaıw Franaanm 

Veremden senede 30.000 kişi öldü
ğü hesap edildiğine göre bir insanın 
maddi kıymetini en aşağı bir hesapla 
500 lira tutarsak bununla bir senede 
kaybett;iğimiz ıervet 15 milvon lir• 
eder. 

Bu felaketi hafifletmek kabil midir? 
Bunda şüphe yoktur. Verem mücadelesi 
yapan her memleket buna muvaffak ol
muttur. Biz de verem mücadelesini art
tırırsak bu adedi daha, çok aza indirebi
liriz. 

Veremle Mücadeleyi 
iddetlendirmeliyiz 

• • • 

"-mi ajansıdır. Anadolu Ajamu, 
4ünya haberlerlnl, resmi ajanslar va- bütün 
"taaiyle aJdığı için, Cenevre mii7.a.- v e~e~, _ dü~y~ 

tutarsak bu da 13,5 milyo~ ya.par 
Bu hesapta ,u zararlar dahil de. 

ğildir : 
Verem en ziyade genç yq hasta

lığıdır. Bu hastalığa tutulan aile 
babası ise Çall§ma kudretinin azal
masından dolayı ailesine bakamaz. 
Çocuklarının, kansmm zayıf kal • 
masma, diğer hutalıklara kolay
lıkla tutulmasına, verem olmaları
na sebep olur. Yetiştireceği mahsul 
çelimsizdir. 

lkdamrı Cevdet, rüştiye tahsilini bi

tirdikten sonra hukuk m6ktebine gir
di. Hukuk mektebi o zaman yanRn ad 

liye dairesinin bahçesinde idi. tk • 
damcı, 1302 de hukuk mektebine gir
dL İmtihanda birinci geldi. Sahahla

n, üç saat hukuk mektebine gelir, 

öfleden sonra da Ebüssuut caddesin 
de, Kırkambar matbaasına de\·am e

derdi. O zaman Kırkambar mathaa
smın yazı odasında tek bir masa nr
dı. Masa, cllilı bir çam tahtasmdan 

yapılmıştı.Duvara tesadüf tıden kısım 
Ahmet Mithat Efendinin kÖŞf!Si idL 

Diğer tarafta da mahcup mahcup Ah
met Cevdet oturur, Mithat Efendi
nin talimatı dairesinde yazı yazar, 
ona yardım ederdi. Şeyh Vasfi ikin 
diye doğru, yeşil sanğı, yeşil latası, 

yeşil şalvan Ue arası.ra matbaaya 

uğrardı. Şeyh ' asfl gelince, nargile 
\'e kah\'e ısmarlamrdı. 

llereıerlnl de Havas Ajansmm istih • ıçın oldugu gıbı, 
~ febekeslnden almağa mecbur memleketimiz için de büyük 
Oluyor. bir afettir. 

lteımıi ajanslar bitaraf olamazlar. 
lltlkümetlerlnln görilşlerlnl takınmı· 
)'a mecburdurlar. Bu Sebeple de ver
cllkıert ha.berler bitaraf değildir, ek
lertya propaganda mahiyetini haiz • 
dlr. Bu sebeple Türk efkln umomL 
>"eel üzerine en çok titrediği bir me
leleye alt haberleri, muhasım tara • 
fııa istiht.r vasrtuiyle elde etmek • 
len mustariptir • 

Bunda Anadolu Ajansını mes'ul 
etnıek insafsızlık olur. Çtinktt Ana • 
dolu Ajansı dar bir bütçe Ue hareke.. 
te mecburdur. Avrupanm büyük 
lberkezlerlnde husuai muhabirler bu
haaduramadıiı gibi böyle mtlhlm da
~ için, hükfunetln aynt"a yardnlll 
Olnwbkça, hwtusf muhabir göndere. 
lbemektedlr • 

llalbukl Balkan memleketleri bile 
höyük Avnıpa merkederlnde birer 
lllatbaat ataşMI bahmdunmya bat
lanışlardır. Romanya ve Yagoelav-
" - ••• __ .._, , AA a.n. ......_ 
llaatbua.t at.aşeal Yardır • 

Bb belki biii&l)u t.eı;kDllı ittim 
addedebUlrlz. Fakat memleket mese. 
leleri beynelmilel konf enna ma•ıla
"- konduğu zaman, orada mutlaka 
._., matbuat mümeMW, fakat bllhu
'- bir ajans muhabiri buhmdunmya 
itina etmek mecburiyetindeyiz. 

Beynelmilel meMJlelerde Anaclolu 
4Jauau ve Tlirk matbuatını ecnebi 
'Jan.lann propapndumclan Jmrta. 
~ona.k, hiç obn••a kendi da
'alanmm kmdl pzömtble Wdp et. 

~ ihmal edemeyiz. Filvaki ba de

'- Cenevrecıe cereyan eden mtlsakere 

hll'kaç gönlük bir mMeleydl. ~ 
n.t için btiyttk bir munf• glrmlde 
'-1da görtllmlyebWrdl. Fakat ha 
teerübe bbe göstennlttir ki kendi 
Gal'alarnmz göriildtlğtt saman ecnebi 

l'ropapndumdan kurt1llmBk bizim 
lela zaruri bir Jıaldlr. 

ltüldiıoetln bu sanıretl takdir e
.... Anadolu Ajansına ba gibi 1'L 

lılret.1en1e 11.mngelea yardam .ar · 
....., ..... ııl Jllll&llS • 

• • 
~~anılmıyacak 

1rkaç rakam 

• 

ISlr lngruz guet.f ınllletler harp 

ı........iı hakkmda ı.a raJrunla.r ve

l'ltor , 
an rakamlara göre dünyanın yedi 

~ devletinin harp lıazn'lıiı için 
""ıettlklerl para mlktan günde 

~ 
~.ooo tngllb Jlruıdır. Bu dev
~ harp malzemesi için dNrfked• 

t.40() lngUlz llrul urtedlyorlar. 
OUn pçttkçe bu murafm çoğaldı· 
~ ~UnUntlz, ve lnunlarm zeki

~· kuvvetlerinden, vakitlerin. 
te merjUerlnden kaybettllderlnl 
...::- Dlve ediniz. O vüit harp 
it..: IJ ltnm bUe tnll&lllık için bir harp 
~ btiyttk bir lfet oldatunu tak
~ geclkmflltllnls • 

...... --- bir insan &lem yaratabllir. 
~ insan bir araya geline Uem
ı._ hioatablllrler. Bu yaratım imlan • 
~ ~ mtlneer olacak ltbumsuz 
~ için bu kablllyetlerlnl öldür • 
\t, l'lnl diifiinünee akıl duruyor. 
...... ......... haldJrata zeklmndan 

...._,e dtietlı1l.yor , · 

1 Senede lstanbuJda takrt
• ben 2000 kişi veremden 

ölüyor. Bu nisbet üzerinden ve fa
kat köylerde veremin daha az ol
duğu da hesaba katılmak şartiyle, 
bütün memleket için veremden se.. 
nede 30.000 ölüm kabul edilebilir. 
Bu i.f etin dehşetini göslP-ren bir 
rakamdır. 

2 Bu fellketi hafifletmek 
• kabil midir? Bunda şüp

he yoktur. Verem mücadelesi ya
pan her memleket buna muvaffak 
olmuştur. Birkaç misal zikrede
yiın: 

Aınerlkada 1898 de, Verem mü· 
cadelesine başlanmaman evvel, 
veremden ölUm on bin nüfusta 
28,3 iken 1927 de 10,6 olmuştur. 

Yani 30 eenede yUJlde M uıalmıt • 
&.U. 

FranMda 1898 a.: -vn uınae M 
iken 1926 da 24,2 olmuştur. 

lnglltenıde de otuz senede yan 
yarıya inmiştir . 

İsvlçnıde 1900 de, eenede 9000 
kiti veremden ölürken 1934 de 
4300 kiti ölmUftUr. Burada da o
tuz bet eenede yüııde elliden ziya
de azalmıştır . 

ltalyada 1924 ten 1933 e kadar 
on eene içinde veremden ölüm yan 
yanya ualn11'tD' • 

Bunlarm hiçbirlai kendi ketıdine 
olmam11. mileesir, metodik bir mtl.. 
cadele aaY~e 1118vıi~ ~;._ 
tir. 

3 Dilde verem mfteadels 
• var mıdır! BiPJde ~ 

mUca.deleei için ilk admı büyük 
harp ortumda atılmJI, fakat hiç 
birşey yapıla.manu,ırr. Sonra 1923 
te lzmirde, 1926 da latanbulda Ve
rem Mücadele Cemiyetleri tetek • 
kill etmiştir. Billhare Sam8unda da 
bir cemiyet f.e9kil edilmiştir. Bun
lar, hizmetleri bulunduklan şehir
lere münhasır, mahdut teeekkül. 
lerdir . 

İstanbul Verem Mücadele Cemi
yeti EyUpte bir dispanBer açını,, 

ErenköyUnde orta halk için ucuz 
bir sanatoryom tMie etmit ve 1s.. 
tanbullulara propaganda yapmıya 
çalışmıştır . 

HUktlmetin Ankara, Bursa, fa
tanbul gibi bazı eehirlerde birer 
verem dispan11eri, H e y b e 1 i a
d a d a 250 yataklık b i r 
aanatoryomu, H a y d a r p a f a
da lnntaniye hastanesinde 75 ya
taklık, Cerrahpqa hutanesinde 
50 yataklık birer verem kısmı 

vardır. Maarif Yeki.Jeti İlltanbul -
da bir prevantoryoıL ac;mıe, bil' de 
sanatoryom intuına bqlamıetır. 

Bundan başka yatak yekillıu 
yUze varan Uç hwnıal aanatoryom 
va.rdır. Bu halde bütün memleket • 
te veremliler için beş yüz kadar 
yatak var demektir. 

M Ukayese için diğer memle • 
ketlerden bir kaç rakam a. 

lalıın: 
Fransanm 1933 senesinde 777 

diapaneeri, verem için 61,880 ya
tağı vardı. Bu o zamandanberl 

Heybeliaclacla Verem Sanatoryomu 

Verem bütün dünya için olduğu gibi bizim mem
leketimiz için de büyük bir afettir. Bu Afete karşı 
esaslı ve ciddi bir mücadele açmak zaruretindeyiz. 

Bu maksatla, memleketimizde verem hastalığı ile 
uğrqan ve bu hastalıkla mücadele eden doktorlan
nuz arasında vereıqe kartı koymak için ne yapılması 
naıuanöa Dır "UlKet yaptık. 

ilk olarak kıymetli doktorumuz Tevfik Sağlamın 
bu hususta bir arkadaennıu verdiği notları neere
diyoruz. 

tutarsak bu da senede takriben 
5 milyon lira eder . 

d - Bu tam veremli hastalar
dan başka, bunların hemen i.Jd 
misli tahmin edilebilecek sayıda 

gizli vereme uğramış, yani hasta. 
lığı faaliyette olmıyan, vücudü za
yıf, çelimsiz, çabuk hasta olan ve 
çalışma kudreti çok azalmış bulu
nan insanlar vardır ki onların bu 
istihsal eksikliğini günde 25 kurU§ 

Vereme tutulmasa bile, diğer 
hastalıklara çabuk tutulur. Ve ça. 
buk ölürler. Bu çocukların büyü • 
mesi, hastahklarmm tedavisi nor
mal bir insana nisbeten daha çok 
masraflıdır . 

Veremli bir kadın ise, doğura. 

mıyacaktır. Böylece nüfusun artma 
masma sebep olacaktır. Doğurur
sa çocuğuna kendisi baka.mıyacak, 
bu da aileye lüzumsuz bir çok 
masraflar yükletecektir . 

Bütün bu zararlan tophyacak o. 
lursak veremin memleketimime 
senede yuvarlak hesap. en az bir 
tahmin ile, 50 milyon lira olduğunu 
kabul edPbil.iria 

tkdamCJ Cevdet, on, on bet sene 
kadar Tercümanı Hakikatte, Ahmet 

Mlthat Efendinin nnaret ve himaye 

ıd altında çalıştı. Sonra Bahri.il cad

desinde Reşit Efendi hanında 600 

lira sermaye ile İkdam gazetesini 

tesis etti. İkdamda önceierl ŞinuL 
nhı oğlunu ~ştmlı. Şlnaslnln oğla 

haylaz çıktı. Onu bırakıp yerine 
ha.bur Abdullah Efendiyi aldı. Ah· 
dullah Efendi çok zaman İkdamda 
idare memurluiu yaptı. Kilisli Dr. 
Rlfat merhum, 'Vsködarda Perte• 

~~~ ldltupbaa•lade •baha kadar 

B u fteup ~ ...... ,........ ..._.. etttıt bir haf 
ite ölçillen kemiyet -

ler üzerine bina edilmiştir. Halbu- talil< "Evliya Çelebr· seyyahatna • 
~i genç yaşta kaybettiği insanlar mesi müsveddelerine karşı Od be • 

içinde öyleleri bulunabilir ki mem. yaz mecidiyestnl Abdullah Efendi • 

leket için kıymeti ölçülemiyecek dm alırdı • 
bir hazinedir. Bunu bir ra.kamla Hukuk mezunu tkdamcr Cevdet, 
ifade etmek kabil değildir. güzel bir ilim ve bir gazeteci oldu. 

Hastalığını senelerece süriikli • Birçok eserler bastı. Lehon Can'ın 
yen insanlarm aileleri, muhitleri 
içine BAldıklan elem, neş'eeizlik ve ~ Tarihi tercümesini neşrettL 
bezginlik de bu hesap dI1mda kal- İki Kilisli; Necip Asım vtı Dr. RI· 
mıştır . f at Ahmet Ce\·detln delilettle türk 

Şu hesap göeteriyor ki verem çülüğe büyük hizmetler .-ttUer. BI • 
felaketi })€'.re büyüktür. Ve buna ri Lehon Can tercümesini, biri de 
karşı ne kadar f eda.ki.rlığı göze al- El·liya Çıelebl Seyahatnamp,sbıl ba. 
dırsak yeri vardır. lj&l'dı. Cevdet te resen Şemseddin 

ı---------------------------- Sami Beyin "Kamusu Türkı .. ' sini 

DoHor General T evf ii Sağlam 
art.maktadır·. 

ltalyada 1925 • 1934 aerıesinde 
verem mücadelem için 220 milyon 

Türk lirası sarfedilmiftir. 
Bizde diapan11er aayısmm ona, 

verem yatağının bet yüze bile var

maYJlma, mesela İstanbul Verem 
Cemiyeti bütçesinin 5000 lirayı 
geçmeyişine ba.kacak olursak, biz 
de verem mUcadelesi henüz kurul
mamıetır. dernek pek doğru~ur. 

4 • lerem, bize senede kaça 
mal oluyor? 

a - Senede 30.000 ki•i verem
den ölilyor. Bir insanın maddi kıy. 
metini en qağı bir hesap ile 500 Ji. 
ra tutarll&k bununla bir ıaenede 
kaybettiğimiz 15 milyon liradır. 

b - Veremden bir ölüye muka. 
bil ta.m hasta olarak üç kiti he
aa p edersek memlekette 90.000 
tam veremli hasta kabul etmek li
znngelfr. Bunlann kaybettikleri c;a 
l1'Jlla kudretlerinin bir günlük mu
kabilini yarını lira tutarsak senede 
13,5 milyon lira eder. 

e - Bunlann hekim, iliç, faz. 
la yiyecek illh gibi fazla muraf
larmı aıiam buma Jrtinde 20 kuruf 

butınlL 

GÖRDÜGÜM .. ŞEY· LER" 
tkdamcr Cevdet tab'an pinti idL 

• • • 

S K • Ol ? Her önüne gelenden: en ım uyorsun e - Bir cıgara nrsenize! .. diye CI• 

Soluk kumqtan bir manto.u, ba -
şmda siyah bq örtüsü vardı. Elinde 
yün örgüden bir çanta, si.nana salla
na yürllyerek önünde bir sürü insa . 
nm birikmit olduğu bir gişeye yak . 
laştı.. Memura yavaş sesle bir şey -
ler sordu . 

Memur her halde yorgun olacaktı . 

Fena halde hiddetlendi. Kadını ters

ledi. Kadın ayni yilklleklikte olan bir 

sesle: "Oğlum ,bağırma, dedi. Ya • 

vaş konuş, saygılı konuş,,. Memur 
daha kızdı: "Neden 11aygıh konuşa· 
cakmışım, dedi. sen kim oluyor11un ?.,, 

İhtiyar kadına baktım, acaba ne 

diyecek diye ve gönlüm istedi ki se
sinin o tatlı ve yorgun ahengiyle bu 

zata : 
- Ben hiç kimse olnuyorum, diye 

ceva.p versin. Ben elinde TUrk pasa • 

portu bulunan bir vatandaşım. Bun

dan başka ne bir rUtbem, ne bir ua

letim, ne bir mevkiim, ne de bir Un 
vanım var ... Ben bir va.tandqmı, işim 
dUştü, size mtlracaa.t ettim. Yanlış 

müracaat ettimse, nezaketle bunu ba
na bildiriniz, doğru müracaat etttmse 
vi.ne nezaketle bana cevap veriniz. .. 
Neza.ket, her medeni insanm biribiri 
ne ödemefe 1peobur olduğu bir borç
tur. Mantom solmu,, bq örttlm yır • 

tılmı.t diye bana böyle bağirdmız gara ister, tütün almaz, paket taşı
Halbuki demin önilnilr.e iri bir ba; ID&ldı. 

Fadıl Ahmet, metrutiyet iptida • 
geldi. Paltoeu yeniydi, ve tenısiyesi 
altın saplıydı f&pkuı ,ımdJ kutudan lannda ne,rettiği "Karikatür" ünde 
çıkmlf gibi pırıl pırıl yanıyordu. 0 Ahmet Cevdet lçla: 

Ci---. L.H fakat tabaka ta.. 
da benim gibi bir .. için buraya gel- - e-- ll!t ... , 

mişti ve onu tanımıyordunuz. ve şnnadı, der. 
Doğru töyler. 

maşallah ondan hiç bir menfaat te 
~emiyordunuz. 'Bundan da emi _ Abtlurrolıman Ac/il EREN 

nim. Böyle olduğu halde o gişenize -----------
yaklaşınca hiç te mecbur olmadığınız 

halde ayağa kalktınız... Size ıorsam: 
"Bunu neye yaptınız,, diye bana te -
reddüt etmeden '"mevkii içtimaiyeye 

göre hareket edilir. Bir hamal ile, bir 

müddeiumumiye ayni tekilde hitap 
~emem .. Onlan ayni merasimle kar 
şılıyamam,, dersiniz .. Halbuki smrf · 
~ız bir mlllet olduğumuz iddia edili
yor.. Siz henüz bunu duymadınız 
mı? 

İhtiyar kadmm yerinde olsaydım 
ben böyle konu••Jrdum. O aadece: 

- Ben kimse değilim, dedi. fakir 
biçare, dul ve kimsesiz bir kadmmı ... 
Amma ihtiyarım. .. Ben değil, aksaçb•ı 
başını eenden saygı belklerdl 

Ve geriye döndü. İşi takipten bellr 
de vazgeçti. Bizim arka, arka stra . 
lan.dığmıu ~ ...ıondan c;rktı, gitti. 

Sual DERV/$ 

- Otomobil ocen#ası 1te ,.Joncı 
lı,.rifmifl Güya otomobili bir sene 
it;i1t ıorontl etm11tı. 
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Fenerbahçe turnuva 
birinciliğini kazandı 

Turnuva 

birinciliğ·ini 

kazanan 

Fener bahçe

liler Ankara Stadının açılışındaki maçlar 
• 

1 inci gün: Ankara Gücü: 2 
Galatasaray: 1 

2 inci gün: F enerbalıçe: 3 
Altmordu: l 

3 üncü gün: Fenerbahçe: 1 
Ankara Gucü ~ O 
• 

Ankara, 17 (Tan muhabirinden) -
Bugün turnuvanın 2 nci ve 3 üncüsü
ı; ü tayin edecek olan Galatasaray -
Altmordu maçı bazı mülahazalar ileri 
sürülerek yapılmamıştır. 

Halk, bu maçı merakla bekledikleri 
i~in daha saat 12 de stadyomu doldur
mıya başlamış, saatlerce şiddetli bir 
soğuğa rağmen beklemiş ve hatta bir 
kısmı dayanamıyarak ikinci mühim, 
maçı beklemeden stadyomdan ayrıl
mışlardır. Bu itibarla, bugünkü maç 
larda ilk iki günkü kadsı.r kalabalık 

görülmemiştir. 

Birincilik maçı 
Turnuvanın birıncisini verecek o 

lan ikinci Fenerbahçe - Ankaragü 
cü maçına saat tam 14,15 te Fener
bahçelilerin vuruşuyla başlanmıştır. 

Takımlar şu şekilde sıralanmıştır: 

Fenerbahçe: Husamettin, FadTl, 
Cevat, Aytan, Reşat, Niyazi, Naci, 
Ali Rıza, Esat, Ş.ıban. 

Ankaragücü: Osman, Enver, Ali 
Rıza, Orhan, Semih, Musa, Abdi, Bi
ıaı, Yaşar, Fahri, Hamrli. 

Fenerbahçe takımında Fikret yok
tu, Fikretin gelmeyişi, Fent-rbahçe 
idarecileri arasında haklı bir iğbirar 

liler hakimiyeti tekrar ellerine aldılar. 
Maç ta bu suretle 1 - O Fenerbahçe 
takımının galibiyetiyle neticelendi. 

Maçtan sonra 
Maçtan sonra stadyomda bulunan 

sporcu vekillerimiz Şükrü Saracoğlu 

ile Ali Rana Tarhan, Fener'bahçeye 
birincilik, Ankaragücüne ikincilik 
kupalarını verdiler. 

Fener ve Ga/afasaraylılor yol da 
Fener ve Galatasaray takımları, 

bugün akşam üzeri Istanbula hareket 
etmişlerdir. İzmirliler yarın gidecek
lerdir. 

uyandırmı§tır. Gösterilen müsait şart Gördüklerimiz 
lar içinde klübünün şerefini Yükselte- Turnuvanın bu mühim maçı, cidden 
cek bir maça gelmeyişi, Fikret için heeycanl v ld k ·· • tli t. ı e o u ça sur a geç ı. 
Ankara sporcuları arasında hayret u- H ·k· t k ·· t rdi - · k er ı ı a ımın gos e gı oyun ço 
yandırmıştır. .. Ld' An k .ti. f tm k lA d guze ı. ca , ı ra e e azım ır 

Ilk anlarda, güzel bir akın yapan 

Ankaragücünün vaziyeti, taraftarla-

rma bir ümit verdi. Etraftan teşvik 
sesleri yükseliyordu. Kale atışından 

sonra Fenerin sağdan ikinci akım gö
rüldü. Niyazi, taç çizgisine müvazi 

bir vaziyette topu korner hattına ka· 

ki, Fenerbahçe, oyunun başından so
nuna kadar, rakibinden üstün olduğu 
nu her suretle isbat etmiştil". 

Fener takımında beraberlik göze 

çarpıyordu. Bu berberliği bozan, yal

nız Yaşarın fuzuli sertliği V'E! futbol 

argosuna göre yaptığı numaralarıydı. 

dar getirdi ve ortaladı. Ali Rızanın Ali Rıza, Niyazi, Aytan fevkalade i

başına değen top, kaleci Osmanın e diJer. Iki cenah muavini, galibiyetin 
linde kaldı. (Gol!) diye açılan ağrz- başlıca amili oldular. Forveythattın

lar kapandı ve güzel oyunun verdiği da yalnız Naci, ahengi bozqu. Eline 

heyecanla oyunu seyre daldık. geçen fırsatlan kaçırdı. Ali Rızanın 

Yerler, dün ve evvelki günkü gibi bir iki defa bekletmeden attığı şiltler, 

dondu. Oyuncuların a.vakla:rJ kayıyor- seyircilerin takdirlerini celbetti. 

du. Ankaragücü, Galata.sarayla oynadığı 

ilk gol gibi bir maç çıkaramadı. Daha doğ-

üçüncü dakikada Fazılın uzun bir 
vuruşu, topu Esada getirdi. Kısa bir 
paslaşmadan sonra, top soldan sağa 

geçti. Naci, ceza çizgisine kadar yak
laştı. Geriye doğru yerden pas ver-

• di. Ali Rıza, topu durdurmaksızın at
tı ve günün biricik golünü yapat"ak ta
kımını galibiyete ulaştırdı. 

Kaçmlan penaltı 
28 inci dakikada Semihten aldığı 

pası Hamdi yine kullanamadı. 36 ncı 

dakikada üçüncü bir Güç akını daha 

oldu. Top, Hamdinin ayağında Fe

ner kalesine ilerliyordu. Bu sır1da, 

Hamdi Yaşarın çelmesiyle yere yu 
varlandı. Hakem penaltı verdi. 

Stadyom, vaziyetin heyecaniyle bir 
tek kalp gibi çarpıyordu. Ne yazık 
ki, Güç müdafii Ali Rıza, lüzu.nsuz 

bir sıkı vuruşla tQDU 3 metre yük 5ek
ten avuta attı. 

ikinci clevre 

rıusu Fenerliler buna meydan verme
dHer. Ankaragücü bir penaltı fırsa

tını kaçırmak suretiyle taraftarlannı 
büyük bir yese düşürdü. Hakkım ka

zanan Fenerbahçe, bu zaferinden do

layı da tebrik edilmiye değer. 
Fenerbahçe ve Galatasaray Anka

raya gitmesi dolayısiyle bayram gün 
leri şehrimizdeki spor hareketleri ta

mamiyle sönük geçti. Yalnız dün, 
muhtelitler maçı oynandı. 

* • 
Taksimdeki Maçlar 

Taksim stadında saat 15 te çok az 
bir seyirci önünde Vefa, Istanbulspor 
muhtelitiyle Beykoz, Anadolu muhte
Ui karşılaştılar. Taknnlarmdaki kla
~ik oyuncuları itibariyle faik bulunan 

Vefa, Istanbulspor muhtelitinin bu 
maçı kazanması icap ederken genç ve 

enerjik oyunculara istinat eden Bey

k-0z, Anadolu muhteliti bütün tahmin

leri altüst ederek müsabakayı 4 - 3 
!kinci devrede oyun daha sür'atli, 

daha heyecanlı ve güzel oldu. Her i
ki takım da canla başla çalışıyordu. kazandı. 
Fenerin üstünlüğü, enerjik oynıyan Hakem, Süleymaniyeden Alinin ida 
Güçlülerin gol yapmalarına mani olu- resinde takımlar sahaya çıktığı za
yordu. man Vefa, Istanbulspor muhteliti §U 

Ilk on beş dakikada, taknnlarm a- şekildeydi: Az' En 
kınları mUsaviydi. GilnUn ve bu dev- Saim, Vahit, Ha.san, . ız, .. v~r, 
renin en güzel şütünü 18 inci dakika- Hüseyin, U.tü, Fahri, Gazı, Huseyın, 
da Fenerli Ali Rıza çekti, fakat top Muhteşem. 

Kemal, Leva, Kazım, Saim, Şahap, 

Tarık, Kenan. 

Ilk dakikalar müsavi akınlarla ge
çiyor. Her iki taraf biribirini kollu
yordu. 5 inci dakikada Saimdeu aldı
ğı pasla Kazım Beykoz, Anadolu muh 
telitinin ilk sayısııu yaptı. Bu sıra
da Muhteşem verilen penaltıyı dışa
rı atarak kaçırdı ise de biraz sonra 

yapılan iıkinci penaltıdan Enver muh 
telitin beraberlik sayısını yaptı. 

15 inci dakikada sağdan yapılan bir 

hticumda Kenanm ortasını Şahap he
saplı bir plase ile içeri atarak Beykoz 

Anadolu muhtelitini tekrar üstün va

ziyete geçirdi. Ve ilk devre bu vaıi
yette nihayetlendi. 

!kinci dvere başladığı zaman Vefa, 

Istanbulspor muhtelitinin daha canlı 
oynadığı ve Beykoz, Anadolu kalesi

ni sıkıştırdıklarını gördük. 

Hakim olmaJarma rağmen sayı çı

karamıyan yeşil beyaz muhtelit niha
yet 10 uncu dakikada Gazinin ayaği

le beraberliği ve biraz sonra kale ö

nünde topu müsait vaziyette yakalı
yan Hüseyin vasıtasiyle yalibiyeti te
min etti. 

Galip vaziyetten mağlup vaziyete 
düşen sarı siyah muhtelit açılmıya ve 
karşı kaleyi tazyike başladı. 

Bu hüoumlann birisinde Kazım sıkı 
bir şiltle muhtelitini tekrar beraberli-
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pılacak maçlar şunla.rdıt: 

Taksim stadmda: 

Süleyma.ııiye - Topkapı B. ta 
kımlan saat 13,20. Hakem Mü _ 

fit. Güneş • Galatasaray B. ta • 
kımlan saat 15. Jrakem Feridun 

Kılıç. 

Fener sta.dmda ~ 

tstanbulspor - Anadolu B. ta 
kımlan saat 13,20. 11..8.kem Ek

rem Ersoy. Fenerbahçe - Hilfil 

B. takımlan saat 15. Ha.kem Ba.. 

haeddin Uluöz. 

Şeref stadında: 

Beykoz - EyYip B. ta.kımlan 

saat 13,20. Hakem Rıfkı.. Vefa 

• Beşiktaş B. ta.kımlan sa.at 15. 
Hikem Sambn Talu. 

20 - 12 • 936 pazar günü yapı
lacak ın.açlar şmılardır : 

Taksim stadında : 

Anadoluhlsar • Ortaköy A. 

takmılan sa.at 11~30. Hakem Nu 

rl Bosut. Süleymanlye - Topka 
pı A. takmılan saat 13,15. Ha.. 

kem Şazi Tezcan. 
Yan hakemleri Feridun Kılıç 

f ürkiyenin ilk 
Büyük~ t ~dı. 

Bayram bize ı.ıu ~araftan 

ağız tadı ve saadet teınennıle· 
rı getirirken dığer taraftarı 

ı urK sporu ıçin L>LİYÜK ehem 
ıııyetı 11aiz mes'ut bır lıadı

J~yı de oıniınuze sundu. 8ay-

r- ~ 

1 Hergün 1 ı 
1 

Bir Hikaye 1ı Bayram İkramiyesi .•• 
~---~----'·-------.._, ___________________ ) 

Kadircon KAFU 
Bir arkadaşım anlattı: tına da ayni boyda kesilmiş kağıtlatl 
Neydi o günler!... istif ettiğini sandım. Lakin arkada.· 
Yılbaşı yaklaşır ve fabrikada her- şıma karşı bu şüphemi hissettirmek· 

kesin yüzü güliimser, herkesin elleri ten sıkıldım. Bununla beraber met· 
daha çabuk işler; herkes daha çevik divenden indim. Veznenin aksi tara· 
ve çalışkan olurdu. Hatta gözlerden fıııdaki gişelerine doğru yürüdüın ve 
bile zeka kıvılcımları saçılır, makine- oraya şöyle bir göz attım. Bir kala· 
lerin uğultusu arasında bir yaz saba- balık yoktu. 
hının gülümseyişi dalga dalga yayı- - O da beni aldattı. 
lırdı. Dedim . 

Şeker Bayramına beş, on gün kala Halbuki aldanmamıştmı, çünkil 
yine ayni hal... vezneye sokulup ta sormuş veya iS· 

. am gunıerı gazeteler ıntışaı 

.ırınetıığı ıçm ou mes'ut ha 

..ıısenın dogurduğu meınnunı

ıeti ortaya atamadık. 

Bu tatlı ve güzel günler Kurban temiş değildim. Böylelikle teselli bul
! bayramının geleceğine yakm da ya- dum. Buna rağmen arkadaşlarımı al· 

Bu bayram Turkıyenin ilk 
..ıuyük stadı Ankarada spor
.;uların hamisi bizzat sporcu 
...saşvekılııııız tarafından açıl· 

uı. 

Türk gençliği Cümhuriyeı 

ıdaresın ı rı sµurculara arma
~an ettıği bu güzel ve kıy-

0netli bayram hedıyesinden 

Jolayı çok mütehassıs ve ınin 
.ıettardır. Gençliğin duyduğu 

uu minnet ve şükran duygu 
farını onlar namına burada a
lenen yazmayı otuz yıllık e
mek ve alakamın bana verdı· 

ği salahıyetin ve yüklediğı 
vazifenin icabı bilirim. 
HükConetin hiç tereddütsüz 

yapagelmekte olduğu yardım
ların en değerlisi olan bu 
güzel hediyeye ilk nail olan 
Ankara spıorcularını candan 
tebrik ederken her sene baş
ka bir şehrin gençlerini böyle 
yüksek kıymette hediyelere 
.ıail olmuş görmekle sevine
ceğimizdeıı emin bulunuyo
ruz ve yine emin bulunuyoruz 
ki Türk sporcuları bu yüksek 
himayeye layık olduklarını 

göstermekte devam edecek-

lerdir. B. fELEI< 

lzmirdeki maç 

!zmir, 17 (Hususi) - Dün Gözte
I'IP tsıldmivlo h.:>~hPr<> ı.,..,Jı:ın C'.f'klı:>r 

bugün Altayı 31 yenmişlerdir. 

Güneş Klübünde Konferans 
Güneş Klübünden: 
19 Birincikanun 936 Cumartesi gü 

nü saat 17 de klübümüzde Bay Bur
han Felek tarafından verilecek Spor 
Mevzulu konferans için davetiyeleri
ni herhangi bir sebeple almamış olan 
aza ve dostlarımızın bu toplantıya şe 
ref katmalarını dileriz. 

ğc ulaştırdığı gibi son dakikalarda da 
galibiyet golünü yaptı ve oyun da bu 
şekilde Beykoz, Anadolu muhtelıtinin 
4 - 3 galibiyetiyle niha vet buldu. 

Ş. TEZCAN 

ve Samim Talu. 

Güneş - Galtasaray A. takım

ları sa.at 15. Hakem Ahmet A. 

dem. 
Yarı hakemleri Feridun Kılıç 

ve Samim Talu. 
Fener stadında : 

Altınordu _ Doğanspor A. ta.
kımlan saat 11 . Hakem Adnan 

AJun. Anadolu - lstanbulspor A. 

takJmlan saat 12,45. Hikem 

Halit Galip. Yan ha.kemleri Rıf. 

ıa ve Sait • 

Fenerbahçe - IDlal A. takım -

Ia.n saat 14:,30. Hakem Burhan 
At.ak. Yan hakemleri Rıfkı ve 

Halit Özbaykal • 

Şeref stadında: 

Feneryılma.z • Kragümrük A. 

takınılan saat 11,30. Hakem Sa. 

im Turgut. Beykoz - Eyüp A. 
takımları saat 13,15. Ha.kem Sa

di Karsan. Yan hakemleri Tah
sin ve Bahaeddin Oluöz. 

Vefa • Beşiktaş A. talmnlan 

saat 15. Hakem Nihat" Bekdil<. 

Yan hakemleri Bahaeddin Ulu -

öz ve Ekrem Ersoy • 

şanırdı. datmaktan kendimi alamadım. Servi· 
Çünkü bu zamanlarda kapıcıdan se döner dönmez, pek ağır başlı bit 

direktöre varmcıya kadar herkes, halle dedim ki: 
hiç olmazsa yarım maaştan aşağı - Ne duruyorsunuz? Ikramiye ve· 
olmamak üzere, ikramiye alırdık. riyorlar. Paydosa yarım saat kaldL 

Yapraklar dökülmüş ve çatılarla Sonra alamazsınız! 
dallarda rüzgar ıslık çalıyor. - Veriyorlar mı? 

Bu, kışın ~esidir. - Elbet! 
Kışın sesi ve soğuğu her şeyden zi- - Yalan söyleme! 

yade henüz odun ve kömürünü alma- - Vallahi veriyorlar, 
mış olan zavallı kü~ük işçilerin ve üçünün, beşinin birden servistetı 

memurların kalplerini titretir. çıktıklarını görünce için için onlarl& 
Fakat bizim kalhimiz titremezdi. eğlendim ve yalan yere yemin ettiğilll 

Hatta henü1 odun ve kömür almadığı- için duyduğum üzüntüyü çabuk sav• 
mız halde içimizin ısındığını hisse- dım. 

derdik. Aradan iki dakika geçti ve arkadııŞ 
Çünkü yine kışlrk masraf karşılığı larım birer, ikişer yerlerine dönerek 

olarak hiç olmazsa yanm maaş kia- kağıtlarını, kalemlerini toplamıYll' 

dar ikramiye verileceği haber alınır~ başladılar. 

dı. Kendi kendime. 
Lakin buhran gelip çattı ve tamam - Aldandıklarını belli etmiyorlar! 

beş yıl: Doğrusu hepsi de yaman aktör7 

- Geçmiş zaman olur ki hayali ci- Dedim. 
han değer! iskandil etmek için birisine sor -

Diyerek bayramlarda pis pis dü _ dum: 
şündük; henüz kış gelmeden, tüyleri - Aldın mı? 
yolunmuş kediler gibi düşünmiye baş - Elbet ... 
ladık. - Sahi mi? 

Fakat geçen bayram hiç beklen - Başka birisi, hatta üçüncüsü de, lk' 
mediği halde: ramiye aldıklannı söylediler. 

Için için düşündüm: - Yarım maaş ikramiye varmış. 
Diyorlat"dı amma, acaba bunda al

danmıyorlar mıydı? 

Çünkü ayni haberi bir başkası, da
ha kuvvetle yaymıya başlamıştı. 

- Muhasebeci söyledi.. 
- Işletme müdüründen de duy-

dum. Umum rnfülilrl_;ll.rh>n tPlPfön .,.+_ 

mııµt:4. o.., .. ~ ... peklenıyormuş. 

Diyordu. 
Tamam beş yıl ara.sıra böyle ba

lonlar uçurup ta biribirimizi aldattı
ğımız için biribirimize inanmak, he
le bu haberi vekarla karşılamak kabi
liyeti kalmamıştı. 

- Beklenen emir saman kayığiyle 
geliyormuş! 

- Trenle geç kalır diye öyle gön
deriyorlarmış! 

- ikramiye yarım maaş değilmiş, 
beş yıldanberi verilmiyenlerin hepsi 
birden verilecekmiş! ... 

Bütün sıkıntıya rağmen bu sözleri 
kahkahayla karşıhyanlar bile vardı. 

lki gün, üç gün, beş gün geçti ve 
arife günü, gelip çattı. 

Haberi verenlere: 
- Emri getiren trenin yolda. kö

~ürü tükenmiş, değil mi? 
- Yok canım, rüzgar kesilmiş de 

onun için saman kayığı enginde kal
mış! 

Diyorlar, alay ediyorlardı. 

Arife günü öğleden sonra: 
- Emir geldi. Bordro yapılıyor

muş! .. 
Dediler. 
Kimse yerinden kımıldanmadı .. 

Hatta bu sözlere artık gülmüyorlar
dı bile ... 

Çünkü işçi ve memurların yüzde 
doksanı, o gün karısına bir küçük 
hediye, çocuğuna bir çift papuç, ken
disine bir kravat bile alamadıkları i
çin en mukaddes vazifelerini yapamı
yan birer zavallı mahkfun.dan farksız
dılar. 

tşten çıkmak için ancak bir saatlik 
zaman kalmıştı. 

Kendimi tutamadnn, muhasebeden 
bizim servise gelen ve en çok güven
diğim bir arkadaşa sordum. Gülüm
siyerek: 

- Bize yukarıda verdiler. Şimdi 

aşağıya iniyorlh. Vezneye git! 
Dedi. 
Gülümsemesinden şüphe ettim: 
- Yalan söyleme! 
- Niçin yalan söyliyeyim, işte ... 
Koynundan bir deste banknot çıkar 

c1ı ve gösterdi. 

- Aralarında birleşmişler de, be' 
nim onlara yaptığım oyunu onlar d~ 
bana yapacaklar! ... 

Dördüncüsü cebin<len paraları ~ • 
kanp gösterdi. Bu arkad~m babll' 
sı zengindi ve fabrikaya işsizlikten d 
"'T •ulnlmsı!'lm div~ ~pfü.,.:ı; 

- Nafile ... Beni aldatamazsm-m! 
- Sahi, almadın ? InanmıyoJ'9tltl 

ha! ... 
- Çabuk git ... Neredeyse k8.S!l lr" 

panır!. .. 

Lafi uzatmamak için: 

- Aldım canım, mahsus söytnyO' 
rum. 

Dedim ve onlarla birlikte kapıdıl~ 
çıkarak, tasalı tasalı, çiseliyen ya.ğ' 
murun altında, omuzlarım çökmüş bit 
halde eve yollandım. 

Ertesi gün arkadaşlardan biri ~;,,~· 
yaretime geldi : 

- Ne haber? 

Dedi. 

- Ne olacak! Parasız bayramın !1~' 
sıl geçtiğini sen de benim kadar t>i• 
lirsin! 

- Parasız b ayram mı? Insaf "!'' 
hu! Daha dün yarım maaş ikra.D'ıl)'e 
aldın!. .. 

Gülümsedim ve eğlendim: 
oı· 

- Yarım maaşla ne alınır kf... ·' 
duktan sonra hiç olmazsa iki ntP' 
olmalı!. .. 

- Orası öyle amma, buna da. ait' 
kür! ... 

Gitti. ~ 
Fakat onun, benim gibi tas0 1J cı 

madığı gözüme kuvvetle çarptı. 

Gurbet gibi bir bayram geçti. 

Bayramertesiydi: 
- Seni muhasebeci çağırıyor. 

Dediler. ...!• 
Gittim. Kaşları iki sorgu işareti lf 

bi hayretle kıvrılarak sordu: , 

N .. "k . . al ;,ı...,t ~ - ıçın ı raınıyeyı ma~· · 
ran var mıydı ? 

O da benimle alay edemezdi 'JS·" 
Hem artık bayram da geçınişÜ 
Alık alık bakakaldım. 

Memurlardan birine seslendi: . -ef• 
- Reşadm ikramiye fişini }tesı' 

Muvakkat hesapta kalmasın! . fJ' 
Buz gibi olmuştum. Muhasebecı 

lümsiyerek ilave etti: f ıır 
- İhtiyacın yoksa bir tasart11l 

sabı aç ta yatır ... 

kalecinin ellerine çarptı ve kornere Buna mukabil Beykoz, Anadolu 
gitti. muhteliti şu kadro ile o~uyordu: ===----------------------------

Tayyare piyangosu satanların ca -
mekanlarındaki banknot desteleri gi-

Sahiden parayı verdiler. deJ'' 
Aldatmak isterken kendirn al dl• 

mış ve koca bir bayramı hetn Jce1l ıfl'' 
me, hem de çoluğuma ~oeuğuntll 
dan etmiştim. 
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rk.i kücük çocuk ablalartntn ellerini fuforak bayram 
yerine eaf fl>l)meğe qidiyor 

Su küçük çocuğun fohfo at üıerinde 
kurulup keyif çatmasına balcınıı 

TAN 7 

1 

Bavram yerlerinde çocuklartn ne}'esi bir sel 
halinde akıyordu 

Bek.çıbaba davul çatıyor ve evlerden bayram 
bah§ı§ı topluyor 

ı-

Yukamfa gümbür gümuur bayram ropn::m arm
yor - Sağda: Bayram yerinde çocuklar dondurma 

yiyorlar • Aşağıda: Dolmuşa bir çoculcl 
Var mı talibi? 

Meshur Tayyareci 
Kost istanbula Gel • 

1 
ı Kost tayyareden çok neş-

1 
eli inmiş, hoş geldiniz, di

, yenlere teşekkür ederek: 
1 - Enfes bir yolculuk 
·yaptık. Demiştir. 

Kost bu esnada karşılamıya gelen 
dostlarından birinin yakasında bay
ram mlinasebetiyle takılan "Türk Ka
dmları Esirgeme Derneği" nin roze-

1 tini görmüş ve •'Türk Kadınları'' ke
limelerini hızlı sesle kusursuz oku
muş ve: 

_Yeni türkçeyi ben de okuyabile
ceğim, demiştir. 

Kost geçen sene Noelde dememle
ketimize gelmiş, Eskişehre giderken 
fazla kar yağdığından geri dönmiye 
mecbur kalmıştır. Bunun için tayya
re meydanına aşina bir gözle bakıyor

du. 
Fransız tayyarecisi, hava müfrezesi 

komutanlığı salonunda bir müddet is
tirahat ettikten sonra dostlariyle be
raber otomobille Istanbula gelmiştir. 

Potez tayyaresi son sistem ve iki 
tspana motörlüdür. Ağırlığı 7150 ki
lodur. Kost bu sabah Yeşilköyden 

ı kalkarak Eskişehre ve oradan Anka
: rava gidecektir. 
1 ·Ankarada bazı ziyaretlerde bulun-

1 
duktan sonra tekrar Parise dönecek. 

I tir. Kost kendisiyle görüşen bir ar
. kadaşımıza demiştir ki: 
! - Bu ayın dördünde Fransadan 
1 kalktık. Milano, Roma ve Atinaya uğ-
ruyarak lstanbuln geldi4. 

_ Bu seyahatiniz, dostlarınıza bay 
ram tebriki yapmak için olmasa ge

rek? 
• _ Do!'ltlarımı ziyaret etmek, güzel 
1 memleketinizi bir daha görmek ve 
~ geniş mikyasta bir gezinti yapmak 
: üzere geliyorum. 
, - Atinadan haber verildiğine göre, 
Fransa ile Hindiçini arasında bir mu
kavemet uçuşuna çıkmışsınız? 

- Hayır, doğru değildir. Tekrar 
ı Parise döneceğim. 

1 
- Tayyareciliğin bugünkü tarak

kiyatiyle istikbali hakkındaki fikirle
; rinizi sorabilir miyim? 
1 Bu sualimin geniş mevzuunu derhal 

1 anlıyan zeki tayya:c.ci, ~ldü ':e .d~~
I tu tayyare mühendısı Salahaddını gos 
ı lererek dedi ki: 

- Asıl seyahatim, kıymetli bir mü
tehassıs olan Salahaddinin yapmakta 
olduğu tesisatı görmektir. Bu sualle
rinizin cevabını da kendisinden alabi
lirsiniz .. Mesela: Teknik kısımlarını 

size daha geniş bir salahiyetle izah e
debilirler. 

- Peki.. Si?.den de taktik kısımla
rından biraz malumat rica edebilir 
miyim? 

1 Kost, izahat vermiye başladı .. Dül şündüklerini anlatırken sözlerinde 
! kat'iyet, anlatışında tecrübelerin sağ
' lamlaştırdığı pratik göril§ler belli olu 
'.yordu. Kıymetli tayyareci anlatıyor 
' ve diyordu lti: 

- Tayyareciliğin kıymetini anla -
mıyan hiç bir millet kalmamıştır. Bu 
ehemmiyet bilhassa Habeş-Italya har
binde tamamiyle kendini göstenniş

tlr. Tayyare harpte daima en önem
li vazifeleri gören ve daima birinci 
planda mevki alması 19.zım gelen bir 
harp vasıtasıdır. Tecrübeler, tayya
reciliğin istikbali için birçok yenileş
meyi icap ettirecektir. Bu yenileşme 
vazyietinden istifade etmek her mem
leket için umumi bir zarurettir. Ben
ce, tayyareciliğin inkişafı için iki 
mühim esas mevcuttur. Bir harp vu
kuunda tayyare işini bu noktalardan 
na1.:an itibara almak faydalıdır. Biri 
avcılık ve takip tayyareciliği, ikinci 
si de bombardıman tayyareciliğidir. 
~nce ikinci esas, birinciden daha çok 
mühimdir. Her iki esasta da her gün 
iş birliği yaparak çalışmak ve bu ça
lışmayı bilhassa gece tayyareciliği sis 
temi altında toplamak lazımdır. Kuv
vetli objektifler altında, modern tay
yarelerle yapılacak bombardımanlara 
mukavemet çok güçtür. Avcı tayya
reciliğinden ziyade bombardıman tay
yareciliği düşmanın maneviyatını kır

mak, istirahatini bozmak noktasın

dan mühimdir. DüştinUnüz ki, bir 
ton ağırlığında bomba taşıyan ve mit 
ralyözlerle mücehhez tayyarelerden 
birkaç yüz tanesi ne kadar mUthiş bir 
tesir yapabilir? Bundan dolayıdir ki. 
muhtelif develiler bahriye nezaretle
ri böyle bir hücum karşısında ne gibi 

J 
Kostun tayyaresi Yeşilköye inerken 

Pore:z 

Tayyareci Kost kendisini karıılıyanlar arastnda 

tedbirler almak lazım yeleceğinı düşü- tayya -cilikte maharetini göstermit-
.u p cıul'Uyorlar. Gerçi bir iki tayya- tir. ....7ransadan kalkarak ilk defa A· 

renin hücumuna karşı denizlerde, ka merikaya gitmiş, adını bütün dünya· 
ı .. ıarda mukabele ımkam yok değil- ya Unıttırmı.ştır. Bundan sonra Ja -
Jir. Fakat birkaç tayyare filosu ya- ponyadan kalkarak Şimali Atıantik 
.ucı, mahvedici ve öldürücü müthiş denizini geçmek suretiyle altı buçuk 
birer vasıtadır. Hele 4 - 5 bin metre günde Parise gelmiştir. Türk şarabı
yüksekliklerden yapılacak gece taar m beğenen, rakıya milli Türk içkisi 
ruzlarına karşı kaymak güçtür. 1000 adını veren Kost, ayni zamanda balık 
• 1500 kiloluk bombaların tahribat av:ma çok meraklıdır. 

sahasının büyüklüğünü düşünebilirsi -----
niz. 

- Sür'atli tayyareler hakkında ne 
:füşünüyorsunuz? 

- Bence yalnız .Ur'at kAfi defildir. 
reçhizat ile, tayyarecinin ve tayyare
nin yapılışı arasında daima bir müva
zene olmalıdır. Tayyareci taarruz va
ziyetlerine göre hazırlanmış olınalı
dır. Emniyet tertibatını havi olmıyan 
bir tayyarede yalnız sür'at iş göre -
mez. Her şeyden evvel er.ıniyet ter -
tibatı lazımdır. Tayyareci hem ken
disinin, hem tayyaresinin bütün işle
me ve çalışma kabiliyetlerini kavra
ması ve ona göre silahını kullanabil
mesini bilmelidir. lşte Ispanya har 
bi.. Bu harp sahnesinde her taraftan 
satın alınmış (Eşartiyon) denilebile
cek kadar markası, techizatı başka 
başka tayyarelerle hiç bir şey yapıla
mamıştır. Araziyi bil'"'liyen tayyarc
·i hareketini tanzim ve idare edemez. 
Gerçi makine ve tecı-:z~ tta büyük te
'camüller görüyoru:ı1, fakat •mları kul
lanacak olan insa11 makinesi bulun
duğu tekamülden ileri gidemiyor. Me
sela yükseklerde, inişlerde tazyik:n 
azalıp çoğalmasına mukavemet gtlç -
tür. Düşününüz ki bu tazyike hara -
retin azalması da inzimam ederse sı -
fl'r derece hararetten 4 - 5 bin metre 
yükselince bu hararet nakıs 25 - 30 
dereceye iner ki, çalışmak, iş görmek 
~çleşir. Sür'at ölçüsü genişlemiştir. 

Gerçi saat~ ~O kilomet gidiliyor. 
Fakat bu ancak bir iki saat devam et
tirilir. .l\Iukaveemt azaldığı için 430 
- 440 kilometre yapabilecek tayyareci 
yetiştirmek lazımdır. Tayyarecinin 
~ece çalışmasında sü .. -'" ikinci dere
"ede kalır. Gündüz ralışan düşmanı 

.,..,ahvetmek ıazımdır. Btı· 
dnn dolRyı sUratten ziyade tam techi
zatlı gece tayyareleri muvaffakiyetli 
iı:ıler görebilir. Otomatik tayyarelere 
gelince: Bunlann bir iş görebilecek
lerine ihtimal veremiyorum.. Çünkü 
bunlara hedef tayin edilebilmesi için 
henüz müessir ve mükemmel te:1.ibat 
yapılamamıştır. 

Kost, son söz olarak diyor ki: 
- Bir )llcmleketin tam olarak mü

dafaası için en esaslı kuvvet tayyare
lir. Tayyare kuvvetine karşı koyacak 
'1rnUz hiç bir müdafaa vasıtası yok
tur. Tayyare hem karada, hem de
nizde, hem de tayyare kuvvetlerine 
mukabele edecek en kudretli silah -
tır. 

Kost kimdir? 
Costes, Fransız ordusuna mensup

tur. 22 yaşında ve daha çavuş iken 

Çan-/{ay-ŞeU esir olan 
Mareşal Liang 

Japon bahriyesi 
Hazırltğa 
Ba·şladı 

(Başı 1 incide)' 

hava etmiştir. 
Başvekil vekıli Vellington Koo ile 

Çang Kay Şekin kayın pederi ve Ma
liye Nazırı Tusung meseleyi sulhen 
halletmek için faaliyete geçmiş bulu 
nuyorlar. Avustralyalı gazeteci Do -
nald Nankin hükumeti namına değil 
se d~. anlaşılan Madam Çang Kay 
Şek namına Sanfuya gitmiş bulunu
yor. 
Şanghayda bir çok şayialar intişar 

etmektedir. Bu şayialara göre, Çang 
Kay Şek öldürülmüş bulunuyor. Fa
kat bu şayialar tahakkuk etmemiş 

bulunuyor. 
Nankinden resmen haber verildi -

ğine göre Çank Kay Şek ile birlikte 
tevkif edilmiş olan Çang Ouen, ser -
best bırakılmış, ve Çang Kay Şekin 
bir mektubunu taşıyarak tayyare ile 
hareket ettiğini bildirmiştir. 

Rivayete göre Çang Kay Şek bu 
mektubunda askeri hareketlerden iç
tinap olunmasını tavsiye etmektedir. 
Bir rivayete göre Nankin hükumeti
nin şefi, kayınbiraderi Tusungu ya
nına çağırdığı için Tusung yarın Si
anfu'ya gidecektir. 
Diğer taraftan Japon bahriyesinin 

mühim hazırlıklarda bulunduğu bildi 
rilmekte ve Sianfuda tutulan on re
hineden birinin öldürllldüğü resmen 
haber verilmektedir. 
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Konseyde Sancak meselesi 
etrafında vaoılan müzakere 

Sancak meselesi mti7.akere edilir
ken ga:ıetem.iz, bayram münasebetf
le iki gün inüşar etmemişti. Okuyu. 
culanJ.mzı, Milleti.er Cemiyeti mil • 
zakereleri etrafında tenvir etmek 

mak.-ıadlyle Ud günlük mUza.kerel~rin 
bir hill8.sMmı yaunağı muvafık buL 
duk: 

Türk heyeti, pazar günil Cenevre. 
ye \-armış, bazı temaslara başlamış
tır. İskenderun • Antakya mesele
si, .konseyin pazartesi ruznamesine 
e.lmmış, o gün, Hariciye Vekilimiz 
Tevfik Rüştü Aras, Sancağın coğrafi, 
siya.si ve hukuki bakrrndan tama -
men ayn olduğunu ve Sancak hak -
kında hiç bir manda verilmediğini 

eöyliyerek Sancak mukadderatının 

:Milletler Cemiyeti eline almmasmı, 

Fransrz krt'alariyle Türkiyeye ve 
Tlirklere aleyhtar unsurlardan müte. 
şekki! kıt'aların münaziUnfih arazi -
den çekilmesini istem~ti • 

Tevfik RUştil Ara.sın bu nutkuna 
konseyin sah günkü toplantısında 

Fransız murahhası Vienot cevap ver
miş, Fransız noktai nazarını anlat • 
mış, Sancakta bir tethiş hadisesinin 
vuıku bulmadığını söyliyerek bu ha· 
valideki askerl kuvvetlerin arttırıl
dığını ,.bir alay çerkez süvarisinin de 
oraya gönderildiğini üade etmiştir. 

Fransız murahhasmm bu sözleri. 

konsey muhitinde fena bir tooir u • 
yandırmıştrr. Vienot sözlerinin sonun 
da Antakyaya bitaraf bir tahkik ko· 
misyonunun gönderilmesini istemişti. 

Hariciye Vekilimiz Doktor Tevfik 
Rüştü Aras, Vienot'ye cevap vererek 

~wıla.n söylem~ti : 

neticesini müsait bir surette görme
ye imkan vermektedir. :ı."'ransanın ve 
Türkiyenin mümessilleri, esas mese
lenin tetkikinin gelecek mutat toplan 
tı devresine bırakılmasını konseyden 
istemek hususunda mutabık oldukla
rını bildirmişlerdir. Buna lntizaren 
ve icap eden sükun ve itimat hava
sının ihdası için, bazı tedbirler der
piş edilmiştir. 

Türkiye mümessili, konseyin 14 
Kanunuevvel celsesinde, Milletler 
Cemiyetinin bir komiserinin fiili ida
resi altına konacak küçük bir bitaraf 
jandarma müfrezesinin gönderilmesi
ni istemişti. Fransa mümessili, ken
disiyle yaptığı görüşmelerde, kendi 
fikrince bu tedbirlerin yerinde olmı
yacağını bildirmiştir. Türkiye mü
messili bu noktai nazara iştirak et
memektedir. Diğer cihetten, l<'ransa 
mümessili hududun :ki tarafında tah 
kikata tevessül edilmesinde ısrar et
memiş, fakat konseyin bizzat Sanca
ğa müşahitler göndermiye davet edil 
mesini teklif eylemiştir. 

Bundan başka, Fransız mümessili, 
konseyin esas mesele hakkında kara 
nnı vermesine intizaren, son Fran -
sız - Suriye muahedesinin tasdikini 
geciktirmeyi taahhUt etmiştir. Niha
yet, Fransız mümessili, mUşahitler 

yerlerine varır varmaz, ahiren Sanca 
ğa hususi surette gönderilmiş olan 
krtaatın geri alınmasını ve orada bu
lunan askeri unsurların normal mev
cuda indirilmesini taahhüt eylemiş -
tir. 

Türkiye farafmda 
Konseydeki Türkiye mümessili, hu 

dudun Türkiye cihetinde askeri ma
hiyette hiç bir tedbir mevzuu bah
solmadığını bildirdikten sonra, San -
cağa müşahitler gönderilmesi hak -
kındaki 1''ransız mümessilinin talebi
ne, teklif edildiği şekilde, iştirak et
mediğini söylemiştir. 

zami müddeti 1937 birincikS.nun sonu 
olarak tesbit eyler. 

6 - Müşahitlere sekreterlikleri 
için icap eden memurları vermiye ge
nel sekreteri davet eder. 

7 - Mali nizamnamenin 33 üncü 
maddesi mucibince, işbu kararın tat
bikinden tevellüt edebilecek masraf
ları karşılamak üzere avans hesabın 
dan 75 bin İsviçre franklık bir meb. 
lağa kadar icap eden parayı almıya 

genel sekreterliği mezun kılar, 
8 - İşbu karar suretinin ittihazı

nın hiç bir veçhile meselenin esası· 

na dokunmıyacağını ve bu meselenin 
tamamen açık kalacağını tasrih ey
ler.,, 

Tevfik Rü§fÜ Araç söylüyor 
Bu raporun kıratini müteakıp 

Türk delegesi Tevfik Rüştü Aras söz 
alarak aşağıdaki beyanatta bulun -
muştur: 

"-Baylar, 
Türkiye, muhterem mazbata mu

harririmiz tarafından bize tevdi edi
len karar sureti projesi hakkında is
tinkaf reyi verrniye karar vermiştir. 

Bunlardan da müsteban olduğu 

veçhile konseyin ittihaza davet olu
taka. için gayri müsavi bir idare tarzı 

bö l b
. nacag-ı tedbirler hususunda bir an -

" -Milletler Cemiyeti azası sıfati
Je şimdiden tebarüz ettirmek isterim 
ki, konseyin a.ncak idare bakımından 
tavsiyelerde bulunabileceği manda 
altında bulunan bir arazide iki mm -

Türkiye Cümhuriyetini bu karan 
vermiye sevkeden sebepleri size ve 
bilhassa Sandler'e bildirmeliyim. 
Türkiye mümessili için, memleketini 
pek ziyade alakadar eden bu mesele 
de müsait bir rey vermemenin müel
lim bir şey olduğunu her şeyden ev
vel söylemek iı1terim. Fakat mesele
nin ehemmiyeti, teklif edilen mukar
rerata iştirakime imkan vermemekte 
dir. Ayni zamanda menfi bir reyle 
bu mukarreratm kabulüne de mani 
olmak istemiyorum. Cümhuriyet hü
kumetinin Fransaya karşı muttasif 
olduğu çok dostane hissiyatı huzu
runuzda bilhassa kaydetmek iste
rim. Bu ruh dairesindedir ki, hadis 
olan ihtilaf hakkında Fransız müme.s 
silleriyle memnuniyet verici dostane 
bir tamı hal aramıya yine de çalışa
cağım. 

lstink.ôf sebepleri 
erdiril Filhakika y e ır va. v eqıez. ' laşma tahakkuk edememiştir. Her -

kia, konseyin salilıiyetini aşmadan halde konseye her iki hükumete de 
ve sebebi mevcudiyetini inkar etme • itimat edecektir. Bu iki hükumet, ma 
den hukuk! ve siyasi esaslar t~il lum olduğu üzere icap eden manevi 

Muhterem mazbata muharririmiz 
tarafından yapılan gayretleri saygı 
ile anarak ve kendisine burada min
nettarlığımı bildirerek, Sancak ahali
sinin müellim vaziyetini göz önünde 
tutan Cümhuriyet hükümetinin kon
seyden, esas meselenin tetkik ve hal 
lini hazırlamaya matuf tahaffuzi ted 
birler kabul. etmesini istemiş oldu
ğunu hatırlatmaklığıma müsaadeni
zi rica edeceğim. Cümhuriyet hüku
meti, bu maksatla, meseleye mevzu 
t~kil eden bölgenin, orada cereyan 
eden hadiseler hakkında ciddi bir tah 

edemez. 
Şimdilik bu kısa. müdahale ile ikti-

fa etmekteyim. Meslektaşım Fransız 
delegesinin taşıdığı uzlaşma hissiya

tını kendimde de duyarak, fimdi kar 
fUlllZ& çıkan pratik meselelerin halli 
için mazbata muha.rriri ile müzakere 

lere girifmiye hazır bulunmakta-

yun.,, 
Fran8ız murahMt Vienot, Tevfik 

RUştU Arasın bu sözlerine mukabe

lede bulunmuş ve şu cevabı vermiş -

tir: 

sükunu tahakkuk ettirmek için hiç -
bir gayretten fariğ olmıyacaklardır. 

Maamafih, Fransa hükumetinin 
kat'i talebi dolayısiyle, raportörünüz 
İskenderun Sancağına en kısa bir 
mühlet zarfında üç müşahitten mü
rekkep bir heyet göndermek teklifin· 
de bulunur. Şurasını tasrih etmek 
muvafık olur ki, Fransız teklifine 
göre, bu müşahitlerin vazifesi, neme 
selenin esasını tetkik, ne de tskende- kikat icra edilebilmesi havanın diğer 
run ve Antakya mıntakasmda en son şiddet tedbirleri ile yeniden bozulma 
hadise olan veya olabilen vak'aları ması için, tamamen bitaraf hale ko
tahkik etmek değildir. Keza müşa • nulmasını teklif etmişti. Bu şartlar 
hitler ne asayişin muhafazasında biz içinde hükumetin bizzat kendi arazi
zat hareket edecek, ne de efkarın si üzerinde de buna benzer bir tah-

.,_ Bu meselede ekselans Türk k'k t · ol d teskini için doğrudan doğruya müda- ı a ıcrasına razı maya ama e o-
delegeei ile tamamen hemfikirim ki, halede bulunabileceklerdir. Onların lurdu. 

rolü, müşahedede bulunmaya ve ica- Muhterem mazbata muharririmi • 
bı halde konseye malumat verecek zin huzuru ile cereyan eden görüş -
surette hadiseleri takibe inhisar ede- meler esnasında, Fransanın muhte
cektir. şurası bedihidir ki, mahalli rem mümessili, bizce müessir bir te
hükumet erkanı, müşahitlere vazife- minat teşkil eden taleplere iştirak e
lerinin if asmda her türlü teshllatı demiyeceğini bildirmiştir. Bu red ve 
yapacaklardır. sadece bir müşahit komitesi ihdası 

kı!men meselenin esasına temas e -
den iki izahnameden sonra, müzake
relerin hepimiz için oldukça yeni bir 
tarz teşkil eylemesi sebebinden bu 
mesele hakkındaki mül!hazalanmı 

biraz uzun bir ~kilde izah etmiye 
mecbur kaldım. Mazbata muharriri
nin karşılıklı hukuki iki tez üzerinde 
raporunu önümUzdeki Kanunusani
de tevdi etmesine intizaren Konseyin 
en faydalı olarak yapabileceği vazife 

derhal tatbik edilebilecek pratik ted

birlerin nazarı dikkate alınması ola
caktır. Eğer en kısa bir zamanda bu 
muvakkat tedbirler Türkiye delege-
llİ ile benim aramda vukubulacağın
da.n emin olduğum tam bir anlaşma 
halinde alınırsa, kendimi ziyadesile 
bahtiyar addedeceğim.,, 

Maıbafa muharririnin raporu 
Cenevre, 16 (A.A) - Anadolu A

Ja.nsmın hususi muhabiri bildiriyor: 
Milletler Meclisi Konseyinin bu sa
bahki toplantısında mazbata muhar
riri Sandler, celsenin başlangıcında 
bir rapor okumuştur. Bu raporda ez
eUmle deniliyor ki: 

Vesikalardan ve cereyan eden mU
zakerelerden anlaşıldığına göre, bu 
bölgeye taalluk eden beynelmilel ve
eaik hakkında alakadar hükumetler 
arasında görüş ihtilafı mevcuttur. 

Konsey azası, iki hükumetin mül
hem olduğu samimi dostluk ve hüs -
nüniyet fikri hakkında iki tarafca 
ftrilen teminatı kaydetmekle, şüphe
tiz, bahtiyardırlar. Bu hal, meselenin 

teklifi, böyle bir komitenin Sancak 
Raportörün teklifi vaziyeti hakkında faydalı bir surette 

Konsey kendisine yaptığım bu tek- malumat alamıyacağmı, çUnkü bu 
lifleri kabul ettiği takdirde, aşağıda- komitenin yegane istihbar membaı
ki karar surfetini tasvibine arzede- nın geçen hadiseden bizim nazarımız 
ceğim. da mes'ul olan mahalli makamat ola-

Konsey, cağını bildirmekliğe saik oldu. 
1 - İskenderun ve Antakya hava- Bununla beraber, uzlaşma gayre-

lisi hakkında ortaya çıkan meselenin tim bu noktada durmadı ve Uç bita
esasının tetkikini konseyin lkincikl- raf mümessile bir Fransız bir de 
nundaki alelade içtima devresine te- Türk delegesi iltihak etmek şartiyle, 
biri hususunda Türk ve Fransız hU- Sancağa böyle bir komisyonun gön
kumetlerlnin mutabık kaldıklarını derilmesini kabul ettim. Komisyo
müşahede ederek her iki hUkumete nun, bu suretle teşkil edildiği takdir
bu mtiddet zarfında konuşmalarına de, bizi alakadar eden vaziyet hak -
raportör ile sıkı bir temas halinde kında konseye malumat vermek hu -
devam etmelerini tavsiye eyler. susunda az çok faydalı olabileceğini 

2 _ Meselenin mes'ut bir neticeye düşündüm. Fransız mümessili bu tek 
vardırılmasına. yardım için hiç bir lifi de kabtil edemiyeceğini bildirdi 
gayretin esirgenmiyeceği yolunda ve bu hal, beni, teklif edilen tedbir
Franm ve Türk hükumetleri tarafın leri heyeti umumiyesi itibarile gayri 
dan verilen teminatı senet ittihaz ey- kafi addetmiye mecbur etti. Bununla 

1 beraber, bu cihette bir tecrübe yaer. 
3 _ Fransız hükumetinin yaptığı pılmasına mani olmak istemedim, 

ka'i talebi kabul ederek İskenderun fakat tamamen samimi olarak kifa
Sancağına en kısa bir müddet zarfın yetsiz addetttiğim bir tarzı halle iş
da rolleri işbu raporda tayin olunan tirak mes'uliyetinl üzerime almak 
Uç müşahit göndermiye karar ver- benim için imkansızdı. İşte istinka -
miştir. fımm sebepleri bunlardır ve konse-

4 - Konsey Reisinden, raportörUn yin bunu anlryacağını Umit ediyo
teklifi -üzerine, mezk\ır müşahitlerin· rum.,, • • • , 
ta)inini rica eder. Fransız aelegesmrn ceva6ı 

5 - :Müşahitlerin vazüesine alt ~ Bundan sonra. Fra.nsuz delp,gesl 

Vienot aşağıdaki beyanata bulun -
muştur: 

' "- Evvela ekseıa.ns Rüştü Aras 
m raportörümüze yaptığı çok muhi 
teşekkürlere iştirak etmek isterim. 

-
k 

u Diğer taraftan verdiği izaha hUk 
metimin hattı hareketi hakkında ko 
sey önünde bazı mülahazalarda bu 
lunmıya beni sevketmektedir. Dünk 
izahatımda da işaret etiğim gib 
l<'ransa, tahaffuzi tedbirler hususun 
da, ancak meselenin esasına dokun 
mıyacak veya manda sahibi hükiım 
ti vazifelerinden veya nizami salahi 
yctlerinden tecrit edemiyecek olan 
ları kabul edebilir. Bu kaygı, gere 
beynelmilel bir idareye gerek bu id 
reye tabi bitaraf bir jandarma kuv 
vetine müracaat imkanını yekten o 
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tada,n kaldırır. 
Manda sahibi bir devletin mandas 

altında bir toprağa Milletler Cemiye 
tine ait bir heyetin gönderilmesin 
talep etmesi başlı başına emsali gö 
rülmemiş bir tedbir teşkil eder. Hil 
kfımetim, böyle bir talepte bulunur 
ken, tebarüz ettirmekliğimin lazım 
geldiği zannında bulunduğum bi 
uzlaşma zihniyeti göstermiştir.,, 
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Fransız delegesi, bundan sonra 
Sancaktaki manzaranın tasvir edil 
diği gibi olmadığım, Fransanın bu 
gün alman kararların müteşebbis 

-
i 

oldl!ğunu söylemiştir. 

Romanya murohhas1ntn feessürleri 
Fransız degelesinden sonra söz a 

lan Romanya murahhası Pella şu be 
-. 

yanatta bulunmuştur: 
"- Sandlerin tevdi ettiği raporu 

ve karar suretini kabul etmekle be 
raber, konseyin henüz Türkiye ile 
Fransa arasında tam bir anlaşma ta 
hakkuk ettirebilecek bir vaziyette 
bulunmadığını müşahede ile duydu 
ğum teessürleri izhar eylemekten 

-

-
-

kendimi alamıyorum.,, 

I ngiliı clelegesirıin söıleri 
Bunu müteakıp İngiliz deleges 

Kranborn demiştir ki: 
i 

"- liıgiltere hUkümeti Krallyesi 
esas meseleye müteallik olarak hadis 
olan görUş ihtililfının kat'i surette 
hallinden evvel kararlaştırılacak ta 
haffuzi tedbirler hakkında umum 
anlaşmanın elde edilebileceğini ümit 
etmişti. Mezkur hükümet bu anlaş 

manın tahakkuk etmemesinden do -
layı, müteessiftir. Bununla beraber 
gösterilen dostane ve itilafperver fi
kir sebebiyle, meselenin heyeti u • 
mumiyesi hakkında pek yakında 

dostane bir sureti tesviye elde edile
bileceğine kani bulunmaktadır.,, 

, 

. 
i 

-

' 

Konseyin karon 
Cenevre, 16 (A.A) - Milletler Ce

miyeti konseyi, mazbata. muharrin 
Sandler tarafından verilen raporu 
Türkiyenin istinkafına mukabil, itti
fakla kabul etmiş ve bunu müteakıp 
reis bunu müşahede ve tesbit ederek 

, 

' içtima devresini kapatmıştır. 

Türkiye - Suriye hucluclunclo 
Halep, 16 (A.A) - Havas bildiri

yor. Sancakta sükun hüküm sürmek 
tedir. Bununla beraber, muhtemel 
hadiselerin önUne geçmek için, Tür
kiye - Suriye hududunda emniyet 
tedbirleri ittihaz edilmiştir. Suriye 
mebusl'arı Arap ve Türk ahalinin in

tihap mücadelesi esnasında iki kişi -
nin öIUmilne ve 20 kişinin yaralanma 

sına sebep olan hadiselerden dolayı 
müttefikan müteessif bulunmakta • 
dırlar. 

Bergama da 
Halk evi 
Çalışmaları 
Bergama, (Tan) - Halkevi temsil 

ve a.r kollan için yeni intihabat ya
pılmı.ş, bu iki kol faaliyetlerini bir
verilecek, bu ay ilk defa (İstikbal) 
l~tirmişlerdir. Her ay bir temsil 
piyesi oynanılacaktır. 

Her hafta cumartesi geceleri aile 
toplantıları yaprlmıya başlanılmıştır. 
Pazar geceleri de halk gecesi olarak 
kabul edilmiştir. 

Her iki gece rağbet görınekte, bir 
çok eğlenceler yapılmakta, bilhassa 
bandomuzun caz kısmından istifade 
olunmakta, geç vakitlere kadar dans 
edilmektedir. 

' 

Cenevredeki 
Karardan 
Sonra 

(Başı 1 incide) 

Pürüzsüı dostluk 

Bununla beraber bir kısım Fran-
sız gazetelerinin neşriyatına 

bakarak, biz, Fransada yakın bir za
manda daha geniş, daha açık ve sa
mimi bir görüş tarzı başgöstereceği
ni ve iki memleket arasındaki müza
kerelere bu samimi ruhun hakim ola
cağını ümit ediyoruz. 

Fransa ile kendi aramızda kurul
masını istediğimiz dostluk, yalnız söz 
de kalan iki yüzlü dostluk değildir. 

Tıpkı Londra ile Ankara arasındaki 
pürüzsüz dostluk ve karşılıklı emniyet 
gibi, Parisle Ankara arasında da es
ki dostluk an'anelerine tam bir suret
te dönWmesini istiyoruz. 

ıo. ız. uvo ==---':;7 
1 Samsunda 81 
Meşhut cürünı 
Yakası oldu. 
Samsun, ( T A N ) - Met 

hut Cürümler Kanununun tat • 
bikine başlandığı 1 Birinciteşrin u· 
rihinden bugüne kadar Samsunda 
cümhuriyet müddeiumumiliğine nıef 
hut cürümlerden dolayı 81 suçlu ye
rilmiştir. Müddeiumumilik bunlaflll 
16 sını asliye ceza mahkemesine, 65 
ini de sulh ceza mAhkemesine gön • 
dermiştir. Meşhut suçlar burada~ 
geçtikçe daha azalmaktadır. 

Kredi F onıiye, Kazanan 
Numaralar 

Kahire, 17 (A.A.) - Yüzde 3 fa' 
izli ve ikramiyeli Mısır kredi fonsiY6 

tahvillerinin dünkü çc.'kilişinde: 
1903 senesi tahvillerinden 762.sSf 

numaralı tahvil 50.000, 1911 seneSl 
tahvillerinden 54.979 numaralı tah'ril 
5.000 frank ikramiye kazanmışlar • 
lardır. 

Türkiye ile Fransa arasındaki bu ]<a· 
dar esaslı bir ihtilaf, bir üçüncü tara
fın müdahale ve hükmüyle bertal'll! 
edilmemelidir. lki taraf biribiritli 
anlamalı, dinlemeli ve yer yer çol<• 
mek istidatları gösteren eski dostıuJC 
köprüsünü kendi teşebbüs ve ha· 
reketlerile sağlam bir surette kurma· 
bdırlar. 

Avrupanın ve Akdenizin sulhü ve 
sükunu bakımından iki memleket ara
sında tabii olarak mevcut olan görüş 
ve menfaat birliğinin ancak o zaman 
fiili bir manabı ola.bilir. ----..--=====-..... ...,..=-,.-

Fransa, 1921 de kendisine emanet 
ettiğimiz Türk kütlesinin Suriye çer
çevesi içinde kalmasını istedikçe Türk 
kalplerinde Fransız dostluğu duygusu 
eski sıcak şeklini alamaz. Iki taraf 
arasında yalnız ebedi bir anlaşma

mazlık ve emniyetsizlik mevcut bu
lunmakla kalmaz. Yakın Şarkın bu 
kısmı tamamiyle huzur ve ahenkten 
mahrum kalır, Makedonyaya mahsus 
şartlar kendi kendine başgösterir. 

Milletler Cemiyetine itimoclımıı 
var, fakat 

Geçirdiğimiz mükerrer tecrübe • 
ler bize Milletler Cemiyetinin 

neticede vereceği kararlar hakkında 
tam bir itimat veriyor. 

Fakat biz ondan evvel Fransa ile 
karşı karşıya konuşmayı ve anlaşmı
ya çalışmayı çok faydalı buluyoruz. 

iki memleket arasmda bir ihtUif 

olmadığı hakkında M. Vienot tarafın• 

dan ortaya konulan tecahül, çok yan• 

lış bir yolun kö§ebaşıdır. Ihtilaf el· 
bette vardır ve iki memleket saıni• 
miyetıe gözgöze bakarak bunu da• 

hs. geniş bir iş birliği ve karşılıl<U 
emniyet çerçevesi içinde halletmlY8 
çalışmalıdırlar. 

Ahmet Emin YALMAN 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaleti iskan Umum Müdür· 
lüğünden 

a 
l - Orta Aan<lolu ViJayetJerine yerleştirilen göç· 

mcrler için fenr.i ŞJrtnamesi dahilinde 5000 adet pulluk 
imali eksiltmeye korıulmuştur . 

Bu pulluklara ait fenni ve idari şartnameler Ankarada 
lskfır. Umum Mtiriürlüğünde ve lstanbulda İskan Mü
dürlüğiindP. ru~vcut olup talipler resmi tatil günleri hariç 
olıT;ak iizere hergüıı saat 9 dan 17 ye kadar bu şartname· 
leri alabilirler. 

2 - Pazarlıkla ihalenin 21 / 12/ 936 p(\zartesi günü 
saa1 15, 5 de Sıhhcıt Vekaletinrle hususi Komisyonda ya
pılaca~ı ilan olunur. ( 3452) 

Daylel Demlryollın ve limınlan 1$1ıtme U. idaresi ilanlara 

Muhammen bedeli 2135 lira olan SüOO şişe telgraf mü
rekKebi 28. 12. 3G Pazartesi günü saat 10 cfa Haydarpa
şada gar binası ôahilindekı 1 inci işlctıne komisyonu ta
rafı~dan açık eksil~me ile satın almaca~t ır. 

Bu işe l{irmek istiyenıerin 160 1/ 2 lira muvakkat te
minat ve !::anum.m tayin ettiği vesaik!~ bırlikte eksiltme 
günü saatine kadar komisyona mür acaatlan lazımdır. 
Bu ı~e ait şartnaı;ıeler komisyondan pc1.rasız olarak dağı
tılmaktadır. ( 358 7) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

1 - Şartnameleri mucibince 100 000 adet yüzlük ve 
50.0~C adet ellilik tuz çuvalı pazarlıkla sa~m alınacaktır. 

2 - Pazarlık 19/ 12/ 936 tarihine rasthyan Cumartesi 
günü saat 1 o d~ Kabataşta Levazım ve rviiibayaat Sube
sindek. alın1 kon1isyonunda yapılacaktu. 

3 - Sartnamc1er parasız olarak hergiln sözü geçen 
şubeden 2I~nacaktır. 

4 -- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
e o/o 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen komisyo

na gelmderi :ıan olunur. "3544" 
t 

,, 
8.000 Metre Band Saksunya saat 14 "Örneği vardır 
5.000.000 Adet Mantar saat 15 

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı iki kalem maııe' 
me şartnameleri mucibince pazarlıkla satın alınacaktı!· .. 

2 - Pazarlık 15 / 1/ 937 tarihine rastlıyan Cuma gü11° 
hizalarında gösterilen saatlerde Kabataşta Levazıırı ve 
Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacalı' 
tır. 

3 - İsteklilerin şartnamelerini almak üzere herg~.~ 
pazarlık için de tayin edilen gün ve saatlerde 'fo 7 ,5 gıı 
venme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelılle' 
)P.ri. "3620" 
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Sultan Cem 
liükümdar Salahiyetıle Karamanda Vali Bulun an 
Suıtan Cemin Fe ciketi;.F at:hiıı Ölümü l!e Baş.ıyordu! 
~ Fatihm kuçük oğlu idi. Istanbul' 
4f!thın· ın altıncı yılında 1459 da dog· 
~u ' §tu. Babasının patlak devrinde 
~Ukluğıu pek tatlı günlerle geçmiş
l ve ikinci Mehmet öldüğü zaman, 
b~81 de, bir nevi hükümdar salibi -
d 1Yeti ile Karaman valisi bulunuyor
S u. Fakat Fatihin ölümile beraber, 
Ultan Cemin de felaketi başladı. 

b F'atihin büyük oğlu Bayezit osman
ta tahtına oturmuştu. Yanındakiler 
tafından "Sofu" IS.kabile anılan 

&aYezidin daha şehzadeliğinde iktidar 
81~hğı anlaşılmıştı. Fatihin meşhur 
~eıirlerinden Gedik Ahmet Paşa bir 
arp meydanında kendisini: 
- Sen padişah olur isen, sana hiz

l!ı.et etmek için belime kılıç kuşan • 
ttlanı! 

biye tahkir etmişti. 
~~inci Bayezit tahta geçer geçmez 
~ Sultan Cem bulunmak üzere 
erkes yeni hükümdarın ilk işi kü

Çiik kardeşinin vücudünü ortadan kal 
dıttnak olacağını anlamıştı. Saltanat 
~dişesile işlenecek olan bu cinayete 
an'aneler ve kanunlar da müsait 
idi, Yıldırım Bavezittenberi Osman
b Padişahları k~rdeşlerini öldürür -
:etdi. Fatih Mehmet te padişah o
Unca, henüz beşikte bulunan bir kü 
Çlik kardeşini boğdurmuştu. Sonra. 
ltı.eşhur Kanunnamesine de şöyle bir 
~adde koymuştu: "Evladımdan her 

tne saltanat müyesser olursa, niza
ı alem için kardeşlerini katletmesi 
~ünasiptir. Bunu ekser ulema da 
~Cviz etmiştir. Bununla amel olsun
'1'!'• 

• 

Cem, Papa Alelcsandr Borjiya'nm saraytnda 

Cem, bir tahta oturmuş olan Papa Aleksandr'ın sağ tarafında ve 
masanın başında görülen sarıklı ve sakallı adamdır. Ortada, tüller 
içinde yarıısıplak bir kıyafet ile rakseden, Papanın güıelliği ile meşhur 
olan kızı Lükreçya Borjiya'dır. 

Bu tablo, Alman ressamlarından H. Kaulbach'ın eseridir. 

disini refah içinde geçindirecek bir 
tahsisat verebileceğini bildirdi. Cem 
kabul etmeyince üzerine asker gön
derildi. Cem Mısırh gitmek üzere i-

deti üzere şehzadeyi selamladı ve sağ 
elini uzattı. Sonra yola devam ede
rek Fransız sarayına girdiler. 

Cemin yanında bulunan dayısı Ali 
Bey, harem ve çocuklarını ve eşya . 
lannı getirmek üzere bir gemiye bin 
dirilip Karaman oğlu Kasım Beye 
gönderildi. 

Cem, Rodosta kaldığı müddetçe av 
ve zevkı sefa ile vakit geçirdi. Biraz 
sonra Rodosa, biri Karaman valisi, 
diğeri Gedik Ahmet Paşa tarafında" 
iki elçi geldi. Bunlar Ahmet Paşa
nın bir mektubunu getirdiler: Paşa. 
Şehzade Cemin kendilerine iltica et
mesini, Rodos şovalyelerile olan sul
hun bozulması şeklinde görerek, eğer 
daimi bir sulh istiyorlarsa, bir elçi 

~ ' Allahın yarattıfı tabii ve aa.f 
çocuk gıdaları 

Pirinç, yulaf, mercimek, buğ

day, irmik, patates, mısır, arpa, 
çavdar, türlü, badem 

HASAN Özlü 
Unlarite 

çocuklarınızı besleyiniz ve bü
yütünUz. Vitamini ve kalorisi bol 
olan bu özlü unlarından istedik
lerini ve sevdiklerini bıktırmıya
rak değiştire değiştire yediri
niz. Çabuk büyürler, çabuk diş 

çıkarırlar. 

Hasan markasına dikkat. Başka 
marka verirlerse almayınız ve 
aldanmayınız. Bütün eczaneler 
ve bakkallarda bulunur. Hasan 
deposu, İstanbul, Ankara, Be
yoğlu. B~iktaş. Eskişehir. 

.................... # 

göndermelerini teklif ediyordu. Gön
derilecek elçiden Şehzade Cemin tes
limi talep edileceği pek açıktı. Böyle 
bir talep reddedilse bile, İkinci Ba • 
yezidin adamları tarafından şehzade 
nin hançerlenmesi yahut zehirlenme
si de muhtemeldi. Ve nihayet. impa· 
ratorlukla da açık açrğa bozuşmak 
istemiyen Rodos şovalyeleri, Şehza
de Cemi, tarikatin Fransada bulunan 
malikanelerinden birine götnrmeyf 
kararlaştırdılar. 

( A'rka"ı 'ıır) 

Babasının ölilmünU haber alır al
~z. Karaman valisi bulunan Cem, 
"llYatını kurtarmak için isyan etti. 
,asile saltanat kavgasına başladı. 
'.talk arasında bUyük şöhreti vardı. 
l{endisini sevdirmişti. Karaman eya
letinin merkezi olan Konyadan ha· 
~eket ederek Bursa üzerine yürüdü .. 

ken Karaman oğlu Kasım Bey fik
rini çeldi. Rumeliye geçerse mu -
vaffak olacağına inandırdı. Cem en 
yakın adamlarından Firenk Süley • 
mam Rodos şovalyelerine göndererek 
kendisini Rumeliye geçirecek bir ge
mi istedi. Frenk Süleyman Bey, Ro
dosta iyi kabul edildi. Haçlı Sefer
leri sonunda, on dördüncü asırdan~
ri Rodosta yerleşmiş bulunan Sen -
Jan tarikatine mensup şovalyeler, A
dalar denizini bir Tür1ı: denizi yap -
mış olan osmanlı imparatorluğunun 
kendi adalarını da tehdit etmiye baş 
ladığını görerek, Cemin kendilerine 
ilticasmı fırsat bildiler. Fatihin oğlu
nu, hıristiyanlrk a.Ieminin menfaati 
için bir alet gibi. kulanaca•Jardı 

Bu sırada Gedik Ahmet Paşa ta
rafından şiddetle takip edilen Cem, 
yanında yalnız otuz kişi ile sahile 1 
gelmiş, Rodostan cevap beklemiye' 
vakit kalmadan kendisini bir Kara
man gemisine atmıştı. Gemiye bindi 
ğinin ertesi günü idi ki, 20 Temmuz 
1282, Rodostan dönen Frenk Sü
leyman Beyin gemisi ile kendisini al 
maya memur Kastilya Paşpapazı 

Don Alvarez dö Zoniyanın kumanda 
sındaki Rodos gemilerine rastgeldi. 

SAGLIK ÖGÜTLERi 
akat Fatih Mehmedin kuvvetli or

dusuna sahip olan Bayezidin mağlflp 
~hnesi imkansız olduğundan, ~s. • 
"<lllbuta haber göndererek Rumelının 
~Yezide, Anadolunun da kendisine 
.llınak üzere imparatorluğun tak -

'lnı edilmesini teklif etti. !kinci Ba
~tit, Türk birliğini parçalıyacak o
d n bu teklifi pek haklı olarak red-
ettt ve: 
- Arusu saltanat taksim kabul 

ttınez! 
biye cevap gönderdi. Diğer taraf 
~ Anadolu beylerbeyliğini vadede
~lt Cemin lalası Yakup Beyi elde et
ti. 'Yakup Bey askerile beraber Ba-
)ı....· -1A "'lt tarafına geçince Cem mag up 
tıldu. Ve Konyaya kaçtı. Oradan da 

~eainı alarak Suriye h~dudunda 
~ ~ır sultanlığına iltica ~tti. Os~an 
l.ınparatorluğunun mutemadıyen 
~n kuvveti karşısında Suriyedeki 
~ lcirniyetinin, hatta istiklalinin teh-
~eye girdiğini gören Mısır sultanı, 
~tkiyede dahili bir gaile ç!karan 
hi lXli iyi bir şekilde kabul ettı. Cem 
~ t lnUddet Mısırda oturdu. Bir ara
~ :.a hacca gidip geldi. O sıralarda 
~ ltı Karaman beylerinden Kasım 
,. '!!, Karaman halkının kendi aile-
1 ıne olan bağlılığına güvenerek mem 
~ltetine gitmiş, yeni bir isyan çı -
~ t?nak için çalışmıya başlamıştı. 
~il' sultanı para vererek yardım 
~~Ordu. Cem ile de birleşecek olur 
~bu isyanın muvaffakıyetle bite • 
~ nl tahmin ediyordu. Bir mektup 
ij~~k Cemi Anadoluya çağırdı. 
'i tıuz yirmi üç yaşlarında bulunan 
~ 8altanat hrrsile kavrulan Cem bu 
~ \'~ti kabul etti. Anadoluya gitti. 
~Şah olursa, eski Karaman beyli
' K~ıma vadederek asker topla· 
~t başladılar. Fakat bütlin talı -
Gıı lerın hilafına, muvaffak olama -
~ ar. Bunun üzerine Cem tekrar 
~al'deşine müracaat etti. Anadoluda 
'-'?. 0lrnazsa birkaç vilayetin kendisi
~ "erilmesini istedi. Bayezit bunu 

..ta reddetti, fakat memleketten çı -
!'ak kudüste oturması sartile ken-

Frenk Süleyman Bey, Rumeliye 
geçirilmesi hususunda şovalye tari
kati reisi tarafından kat'i bir söz 
verilmediğini söyliyerek, kendilerine 
teslim olmadan biraz düşünmesini 
ihtar etti, Cem, bu ihtara ehemmiyet 
vermedi ve gönderilen gemilere bine
rek üç günde Rodosa gitti. 

Rodosta çok parlak merasimle kar 

~ulandı. Bindiği gemiye, rıhtımdan 
en kıymetli ve güzel kumaşlarla süs-
lenmiş büyük bir iskele uzatıldı, ve 
İstanbul fatihinin oğlu, gemiden Ro
dos adasına bir fatih gibi at üzerin
de çıktı. En muhteşem elbiselerini 
giymiş olan şovalyeler, iskelede se
lama durmuşlardı. Cemin geçeceği 
sokaklar, nefis halılar, çiçekler ve 
şimşir dallarile süslenmişti. Evlerin 
pencereleri ve balkonları binlerce se
yirci ile dolmuş, kadınlar, genç pren 
sin gözüne çarpmak için en süslü 
fıstınlarmı giymişler, t:n dikkatli 
tuvaletlerini yapmışlardı. Şehzade Is. 
keleden kendisi için hazırlanan Fran· 
sız sarayına kadar muhteşem bir 
alay ile götürüldü. En önde şovalye
lerin ve şehzadenin bayraklarını ta
şıyan hizmetkarlar, onların ardında 
mızıkacılar, sonra, ipekli merasim 
elbiselerini giymiş şovalye çömezleri, 
pajlar yUrüyordu. Onların arkasın -
dan, at UstUnde, Cem ile Sen - Jan 
tarikatinin reisi Şovaliye Döbusson, 
yanyana geliyorlardı. Döbusson, Ce
min soluna gelmişti. Arkalarında şo 
valyeler ile Rodos ayan ve ekabiri 
yürüyordu. 

Sentetyen meydanına geldikleri 
zaman, şovalye Döbusson, elini Uç 
kere gö~üne lroyarak miislüman a-

~akalJı 
lzmirden gelen sakallı kızlar 

haberi bayram günlerinde konuş
malara eğlenceli, - sinirli bayan
lar için de meraklı - bir zemin ol
du. Baksanıza. lzmir telgrafı bu 
hastalığın bulaşık olduğunu söylü
yor. Ya, buraya kadar gelirse? .. 
Bizim gazetedeki arkadaşlardan 
biri de mütehassıs hekimleri do -
laşmış ve lzmirlilerin dedikleri gi
bi Kaşing - Sushing adında bir 
hastalık yoktur, diye kesmiş at -
mış. 

Vakıa işin içinde biraz karışık
lık var ama. biraz · düşünülünce 
düzeltilmesi mümkün. 

lzmirden gelen haber şöyle: Ku
şing (Cushing) demiş olacak. Pa
rantez içerisindeki kelime hastalı
ğı tarif etmiş olan hekimin adını, 
aslındaki şeklile gösteriyor. Pa -
rantez dışarısındaki kelime de o
nun bizim harflerimizle telaffuzu· 
nu anlatır. Böyle olunca bütün he
kimler bilirler ki, Cushing hasta
lığı adında bir hastalık vardır. 

Kafatasının içerisinde guddei 
nuhamiye dediğimiz küçücük, bir 
uzvun ön taraftaki kısmının fazla 
işle")8sinden ileri gelen bu hasta
lık - lzmirden gelen haberde den
diği gibi - gerçekten kadınlarda 

yirmi beş yaşına doğru meydana 
çıkar. Hastalığa tutulan kadının, 
yahut genç kızın - az. çok • saka
lı, bıyığı olur. Muayyen zamanlar
da kesilir, erkekleşir. Daha birçok 
alA.mteleri arasında - yine lzmir 
haberinin dediği gibi - insanı en 
ziyade, karnından, ve göğsünden 
şişmanlatır. Kollar ve bacaklar za
yıf kalırlar, fakat ağrılı olurlar. 

Hastalığın neticesi ne olacağını 
söylemiyeceğim. Çünkü herkese 
göre değişir. Tedavisi de hekimsiz 
olmaz. onun için bt1rada tedavisi-

LOKMAN HF..KIM 

kız.ar 
ni söylemek te faydasızdır. 

Bulaşık olmasına gelince, bunu 
hiç sanmıyorum. Hastalığın bula
şık olduğundan merak edilmesi, 
sakal ve bıyık yerlerinde az çok 
kılları olan bayanların çok olma -
sındandır. Bir hekimin dediği gibi, 
bayanların elindeki güzellik vası
taları bu kadar ilerlememiş olnıa
s~ı sakallı kadınların sayısı ina
nılamıyacak kadar çok olurdu. Gü
zellik vasıtalarından biri de cım
bız olduğunu elbette bilirsiniz. 

lzmirde bir tane Cushing hasta
lığı görülmüşse, bunu işiten ve 
kendilerinde de lüzumsuz kıllar 

bulunduğunu bilen bayanların hep
si merak etmiş olacaklardır. 

Halbuki bayanlarda meydana 
çıkan az çok uzun, az çok sık sa
kalların ve bıyıkların hepsi o has
talıktan ileri gelmez. En çok gö
rülenleri böbreklerin üzerindeki 
guddelerin fazla işlemesinden ile
ri gelir. 

Ust dudaklarının köşelerinde bı
yıkları yeni terliyen delikanlılar 

gibi, yahut şakaklarında favori ~a
kallar gibi veya çenelerinin ucun
da Napolyon sakalı gibi kılları çı
kan bayanlar da hep öyledir, böb
~eklerin üstündeki gudde fazla iş
lıyor demektir. Bazılarında (Hacı 
sakalı) gibi çember sakal bile o
lur. 

Bereket versin ki ,bayanlar bu 
lüzumsuz tüyleri yok etmesini 
pek iyi bilirler. Zaten mütehassıs 
hekimlerin ellerinde de cımbızdan 
başka vasıtalar vardır. Onun için 
bir taraftan bayanların elinde, bir 
taraftan da hekimlerin elinde 0 

vasıtalar bulundukça Cushing has
talığının bulaşık olabileceğin! me
r:tk etrrıeğe mahal yokt1Jr. 

Çocuklann sorduğu 
bazı 

sualler 
Bunlara cevap verebilir misiniz? 

Rüzgar esince niçin ses çıkurtr? 

Ayda insan var mtdır1 

Ses duvarı nasıl aşar1 

Buz su borularını niçin pa.tltıtır1 

F'ilin hortunııoıda kemik ı:ar mıdırt 

Gemiler rüzgara kar~tı nnsıı gidn
lert 

R.ola elbi,~f'yi niçin katılaştır•r1 

Bu suller ve bunlara benz~r 
binlerce sual vardır ki, ÇQ· 

cuğunuz sorduğu zaman -:e 
v~n veremezs= · halhuki 

YENl 

ÇOCUK 

Ansiklopedisi 
Bütün bunların cevabını ve
rir. Çocuk ansiklo;- ·=si öy
le bir eserdir ki. ~f>cuk onu 
zevkle, yorulmaksızın, bık

maksızın okuyab=Iir. Resim
leri, yazılı, tarzı, çocuk an
siklopedisini çocuğun E-n 

kıymetli d · · 1 haline geti
rır. Bütün dünya dillerine 
çevrilmif olan bu mühim 
eseri bu sahadaki vukuf ve 
tecrübelerile tanınmı, ·iç ki
şilik bir heyet dilimize çe
virm:,tir. 

Ulürüm 
kandil ı 
çin sone 

nıc;ın 

u:zgileı 

vardırr o 
Lokomotif 
nıc;in 

orıuflarf 

Yeni Çocuk Ans·k oped:si 
PEK YAKINDA ÇIKIYOR 

Ansızın yakalıyan ağrılar 
Yalnız bir kaş~ 

G R i Pi 
almak a derhat 
iza ~ e edHebilir 

GRiPiN 
Bütün ağrı, ıızı ve ıstırapların 
panzehiridir. Gripin varken diş 
haf ve romatizma ağrıları çekil 
"?ez, Gripin nezle ve giripi geçi 
nr; harareti düfürür, hastalıkla 

rın önüne geçer. 

------------- - -~~ 

Türk Hava Kurumu Bursa 
Şubesinden : 

Hdva Kurum\lna ait Bursadaki Sineına binasının şark 
cephesinde halen Şarkuliı bü ittihaz edilen kısm1 pazarlık 
suretile kiraya venJecektır. Binanın en üst katmda Bursa 
ovasını gören camekanlı geniş bir saloııla ayrrca fevkala
de nezareti olean büyük bir taraça ve bir de biife kısmı, or
ta katta; bii}'ük bir salon, alt katta; üç oda ve her katta 
tuv 1:et mevcuttur. 

Bina kamilen kalorifer ve elektrikk mücehhezdir. Ta
lip darıların 25 B!rincikanun 936 ya kadar Ti.ırk !-lava 
K'.lc 1mu Bursa Şubesi Direktörlüğüne müracaatları. 

"3.S83" 
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No. 21 YAZAN: z. Şenay 

'' Muhterem Peder! Saruhan Beyi 
Kazdığı Çukura Kendisi Düştü. ,, 
Saruhan beyi, başmabeyncmin söz

lerine hak vermişti. Daha fazla te -
reddüt göstererek pişmiş aşa ~u kat
maktansa, gemiye girerek beş on da· 
kika vakit geçirmeyi tercih etmişti... 
Oradaki adamlarına: 

- Dağılmayın. piz, şimdi çıkaca
ğız. 

Emrini verdikten sonra, başına -
beynciyi takip ederek evvela gemiye. 
sonra da, imparatorun kamara kapı· 
sından içeriye girmişti. 

O zaman; kıç üstünde duran bassa 
amiralinin, gür sesle verdiği korkunç 
kumandalar işitilmişti: 

leri, tamamile inkar ediyor. Lfıtfen, 
söyleyiniz; bu adam, bize karşı na
sıl bir suika.st tertip etmişti? 

Saruhan Beyi, başını papaza çe -
virmişti. Evvela ,gözlerine inanmak 
istememişti. Kendisine o kadar bü
yük dostluk gösteren, imparatorun 
kendisi hakkındaki suikastini büyük 
bir safiyetle haber veren bu Allah 
ıdamı; buraya nasıl, ve ne müna · 
3ebetle gelmişti. Haydi; nasıl gelir
se, gelmiş olsun.. Kendi aleyhinde 
ne söyliyebilecekti? Hiç şüphesiz ki. 
lehinde şehadet edecek, belki de, bu 
felaketten halasını temin edecekti. 

lşte bu ümide kapılan Saruhan 
Beyi, biraz geniş nefes almış: 

157 
Birinci 

mükafat 
Kazanmıştır. 

her hususta 
teminatlıdır 

Herkesin zevkine 
uygun yegane 

saattir. 

Cep, kol ve 
spor saatleri 

Deposu: 
Istanbul Sultan 
Hamam, Havuzlu 

Han No. 1 

Maliye Teftiş Heyetinden: 
35 lira maaşlı Maliye Müfettiş Muavinliği için 14 !kin

cikanun 193 7 tarihinde imtihan yapılacaktlt' 

18 - 12 • fl36 -;:;-

- Okçular!.. Küpeşteye.. iskele 
lizerindekilere ok yağdırın... Balta
cılar!. Halatları kesin ... Kancacılar!. 
Avara .. Dayanın .. Kuvvetli.. Hep bir
den.. Avara.. Avara.. Forsalar! Sıkı 
kürek .. Asılın. Kuvvetli, daha kuv
vetli .. Yelkenciler! Iş başına ... 

- Papa Mihal.. Bilirim. Doğru a
damsın. Bunca sene. komşuluk et -
tik. Doğrusunu söyle. Benim bir kö
tülüğümü gördün, işittin mi? 

Aranılan şartlar şunlardır: A - Memurin Kanunu -
nun 4. üncü maddesinde yazılı evsafı haiz olmak, B -
1 Kanunusani 193 7 tarihinde yaşı otuzdan fazla olma -
mak, C - Mülkiye mektebinden "Siyasal Bilgiler Oku
lu" Hukuk Fakültesinden, Yüksek Ticaret ve İktısat 
metkebinden veya bunlara muadil derecedeki ecnebi 
me' ·tepleı den mezun olmak, D - Yapılacak tahkikat 
neticesinde ahlak ve seciyesi müsait bulunmak. 

, __________________________ ...... 
O anda, kadırganın güvertesi alt 

tist olmuştu. Hassa amiralinin ver
diği emirler, derhal tatbik olunmuş
tu. 

Iskelenin üzerinde bulunan Saru
han Beyinin adamları, bir anda 
boşanan ok yağmuru altında yere se
rilmişlerdi. Bunlardan pek azı, ka
çıp kurtulabilmişlerdi. 

Halatlar, derhal kesilmişti.. On 
beş, yirmi kancanın iskeleye dayan
ması, kadırga ile iskele arasında, 

derhal gelişi güzel bir boşluk husu
le getirmişti.. Forsalara kumanda e
den zabit, elindeki tokmağı önünde
ki kütüğe şiddetle indirmiş, bütün 
kürekler, muntazam bir tempo ile 
harekete gelmişti.. Iskelenin üzerin
den, acı fery'1tlar yükselmekte idi. 

Saruhan Beyine gelince .. O, kama
rasının kapısından girer girmez, der
hal etrafını yalın kılıçlı Bizans za
bitleri tarafından ihata edilmiş; kol
lan arkasına çevrilerek elleri, bir 
anda bağlanıvermişti. Ve sonra. ka
nıaı·a salonunda, dimdik duran im
paratorun huzuruna sevkedilmişti. 

Imparator, ayakta duramıyacak 

kadar bitkin bir hale gelen Saruhan 
Beyini tepeden tırnağa kadar süzdük 
ten sonra: 

- Nasıl.. Beğendiniz mi? Kurdu-
ğunuz tuzağa kendniz, tu~u!dunuz. 
Şimdi, kendi cezanızı kenuınız ter -
tip ediniz. 

Demişti. 
Saruhan Beyi kendisini kurtar

mak ümidi ile her şeyi inkar etmiş, 
- Haşa.. Ben size karşı hiç bir 

kasitte bulunmadım. 
Diye, yeminlere girişmişti. 
lmparator, fena halde hiddetlene

rek: 
- Loradano ile Barhokoyu çağırın. 

Demişti. 

Papaz Mavro Mihali, ne ağrr ve ne 
mü"{ül bir vaziyet karşısında bu -
lunduğunu hissetmişti. Bahusus. el
leri arkasında bağlı bulunan Saru -
han Beyinin vaziyeti, kalbine fena 
halde ürküntü vermişti. O zaman 
yıldırım süratile zihninden şunlar 

geçmişti: 

- Tabiidir ki. söylediklerimi in • 
kar edemem. Saruhan Beyi de artık 
mahvolmuştur. Onu imparatorun hu
zurunda da büsbütün ezmeli.. Sada
katimi son kuvvetimle isbat etme -
!iyim. 

Papaz Mavru Mihali, bu kararla 
başını Saruhan Beyine çevirmiş : 

- Mukaddes imparatorun buzu -
runda yalan söylemek; Allahın hu
zurunda yalan söylemek demektir. 
Bu da, bizim gibi Allah adamları i
çin, mümkün değildir .. Mademki ben
den bir hakikat soruluyor. Ben, o 
hakikati söylemiye mecburum .. E -
vet .. Sen .. Saruhan Beyi .. Haşmetlu 
Imparator Hazretlerine suikast te • 
şebbüsünde bulundun... Maksadın; 
zati haşmetlerine dost görünmek, fa
kat günün birinde bu dostluk nikabı 
nı koparıp atarak. hıristiyanlık ale -
minin bu mukaddes vücudünü tevkif 
ve hapsetmek .. Bundan da kendine 
birçok istifadeler temin etmekti. Fa
kat. Cenabıhak, buna rıza göster -
medi. Adaletini izhar etti ve işte, bu 
gün ... 

Saruhan Beyi, durduğu yerde sıç
radı: 

- Bre alçak. bre hain. bre dessas 

herif ... Allahtan korkmadan bu söz
leri nasıl söylüyorsun? Bize gelip te 
Imparator hakkında türlü sözler söy 
liyen .. Imparatoru tevkif ve hapset
mek için, bize akıl öğreten sen değil Diye emir vermişti... Kamaranın 

kapısındaki zabitler arasında bulu· mi idin. 
nan bu iki Bizans zabiti, gelir gel - - Haşaaa ... 
mez: 

- Bey, her şeyi inkar ediyor. 
' Gördüklerinizi söyleyin. 
J Demişti. . 

•!ki günden beri Güzel Hisardaki 
baskın hazırlıklarını gizlice tarassut 
etmiş olan bu iki zabit, gördükleri
ni birer birer nakletmişlerdi. 

Saruhan Beyi, derin bir yeis ve fü
tur içinde, başını göğsüne eğmişti. 

Imparator, onun ihanetini bütün 
üryanlığı ile ortaya çıkarmak ve bu 
gizli düşmana son bir darbe vur -
mak istemiş: 

_ Bu iki zabit, benim adamlarım 
oldukları için sana iftira ettiklerini 
iddia edebilirsin. Fakat dur. Sana bir 
şahit daha çıkaracağım. Oyle bir şa
hit ki, yalan söylemesine ihtimal 
yok. Tam mana.sile bir Allah ada -
mı ... 

Demiş: 
- O hürmetlu başpapazı çağırtı-

nız. 

Emrini vermişti. 
Başpapaz Mavromihan, uzakta de

ğildi. Çarçabuk, imparatorun huzu
runa getirilmişti. 

Fakat bu adam, imparatorun hu
zuruna gelip te orada Saruhan Be· 
yini görür görmez çehresi b~mb~ -
yaz kesilmiş, sakalının her teli, dim
dik kesilmişti. 

Bunun farkında olmıyan !mpara-

tor: 

- Nasıl? Haşaaa mı? 

Vaziyet, ehemmiyet keshetmişti. 

Gerek imparatora ve gerek oradaki
lere bir hayret gelmişti... imparator, 
bu münakaşa arasında hakikatin kay 

bolacağını anlıyarak eliyle işaret et

miş: 

- lkiniz de susunuz. Yalnız hana 
cevap veriniz 

Demişti. 

Saruhan Beyi, yıldırımlar saçılan 
gözlerini papazdan çevirmiş; hakika
tin meydana çıkacağından cesaret a
larak, imparatora: 

- Ben, sözlerimi isbata hazırım . 

Diye cevap vermişti. 

Şu anda, kamaranın salonunda. 
heyecanh bir ha va esmekte idi. 

Imparator Saruhan Beyini isticva
ba girişmişti: 

- Sözlerinizi isbata hazır mısı -
nız? 

- Evet. 
- Ne suretle? 
- Geliniz. Şu mintanrmm düğme-

lerini <;özünüz, orada bir enam ke
sesi vardır. Içindeki mektubu çıka
rınız. O zaman, benim haklı oldu -
ğumu göreceksiniz. 

İmtihana talip olanlar 5 İkincikanun 1937 tarihine ka
dar Ankarada Maliye Vekaleti Teftiş Heyet-i Reisliğine 
arzuhalle müracaat edeceklerdir. Arzuhale şu evrakın rap 
tı lazımdır. A - Nüfus cüzdanı ve adresi, B - Kendi el 
yazrlarile tercümeihal hulasası "Memuriyette bulunan
lar ~nüddet ve sureti hizmetlerine dair resmi vesika rap
tedeceklerdir. C - Askerliğini yaptığına dair resmi ve
sıka "Askerlikle alakası kesilmemiş olanlar tecil edilmiş
lerse imtihana girebilirler, kazandıkları takdirde ancak 
namzet olarak kabul ol una bilirler." D - Mektep şaha -
detnamesi veya tasdiknamesi, E - Sağlam ve yolculuğa 
mütehammil olduklarına dair hükumet doktorunun ra
poru. Talipler tahriri ve şifahi olmak üzere imtihana tabi 
tutu: -aklardır. Tahriri imtihan Ankarada ve İstanbul
da ve muvaffak olanların şifahi imtihanı Ankarada yapı
lacaktır. 

İmtihan programı. 
1 - Maliye: A - Bütçe "İhzarı, tatbiki. tasdik ve 

kontrolü". Muhasebei Umumiye Kanunu, hükümleri, 
B - Vergi nazariyeleri ve usulleri, vasıtasız ve vasıtalı 
vergiler "sedüllü vergiler, veraset ve intikal vergileri, 
istihlak üzerinden alınan vergiler, Gümrük, İnhisarlar. 
harçlar" Türkiyedeki vasıtasız ve vasıtalı vergiler, C -
M:aliye Vekaletinin merkez ve vilayetler teşkilatı, D -
İstikraz nazariyeleri, tahvil amortisman, Türkiye düyu
nu umumiyesi, 

2 - İktısat: A - "İstihsal, tedavül nakit ve itibar, 
inkisam ve istihlak bahisleri" 

3 - Mali ve ticari hesap, basit ve mürekkep faiz, is-
konto, faizli hesabı cariler. 

4 - Hendese: "Satıh ve hacim mesahaları" 
5 - Ticari: Usulü defteri "esaslı ve pratik malumat" 
6 - Hukuku idare, memurin muhakemat kanunu, 

ceza muhakemeleri usulü kanununun tatbikat usullerine 
müteallik hükümleri, ceza kanununun memur suçlarına 
ait kısmı, kanunu medeni ve borçlar kanunu ile ticaret 
kanunlarının maliyeyi alakadar eden hükümleri. 

7 - Türkiyenin tabii ve iktısadi coğrafyası ve tarihi 
hakkında malumat. 

8 - Ecnebi lisanı "Fransızca, almanca veya ingilizce
den biri" 

İmtihan neticesinde Müfettiş Muavinliğine alınanlar 
üç sene sonra yapılacak ehliyet imtihanında muvaffak 
o!uriarsa Maliye Müfottişliğine tayin edilecekler ve bir 
sene staj için J\vrupaya da gönderileceklerdir. "2290" 

,.R_emington
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Asri haya~t~; bir yazı makinesi yazıhanede olduğu 
kadar ev ıçın de elzemdir. R E M 1 N G T O N 

- Muhterem peder! Saruhan Be-
Ji, kazdığı çukura, kendisi düştü. 
Fakat. kendisine isnat olunan şey -

Imparator, başmabeynciye emir 
vumişti... Başmabeynci, Saruhan 
Beyinin göğslindeki enam kesesin -
den bir mektup çıkarmış, Imparatora 
gö~ermişti. ı 

<Arka.at varl il 
s:ze .portatif m~ki~elerini~ .emsalsiz . modellerini 1 
takdım eder. Turkıye vekılı umumiıı: SIDNEY 

NOWILL ve ŞOREKASI-" 

t.ŞYAnın Cll'tSi AYNI OLSA ' DA 

Ucuz·ukta daima b iz galebe c;alarıı· 

Beyoğlunda 

BAKER 

Stoklarımız tükenmeden ihtiyaçlarınızı temin edinilı. 

EMNiYET MANiASI 
SAYESiNDE 

Yegane emniyet maniasile mücehhez olan Eversharp 

kalemi, bütün mürekkep leke ve bulaşmalarına nihayet 

vermiştir. Bu kalem artık akamu. 

Üstündeki kapağ'ı vidalayınız.- Mürekkep otomatik bir 

surette lı:.aJemin deposunda hap~ edilmiş olur 

Evenbarp kalemlerinde, fazla olarak ayar edilir uçlan 
~ - . 

ve mürekkebin 1rörülmcai ve cazip g-üzelliğ'i vardır. 

EVERSHARP 
HER KALEM iÇiN AYNI ŞEKiLDE BiR KURŞUN KALEMi YAR DIR 

Akay işletmesinden g 

1 - Yalova kaplıcaları methaline iki kilometre 111e~$ 
fede asfalt şose üzerinde gösterilecek mahalde yaptı!ı e' 
cak elektrik santralı tesisatı kapalı zarf usuliyle eksiltı11 
ye konulmuştur. "0~ 

2 - Eksiltme 30/ 12/ 1936 tarihli Çarşamba gıı,~, 
saat 14.30 da Karaköyde İdare Merkezinde Şefler ~tl 
meninde yapılacaktır. (Ş' 

3 - Muhammen bedeli ( 5 5. 3 2 7) lira ve 2 O kurıt 
tur. (• 

4 - Muvakkat teminat (4.149) lira ve 54 kuruştıt~i< 
5 - Şartname, keşif ve projeler İdare veznesinde!l 

lira mukabilinde satın alınabilir. .11~' 
6 -.- İstekliler teklif mektuplarını yazılı saatten t111'ıı1 

yet bır saat evveline kadar Encümen Reisliğine rrıa1' 
mukabilinde vermelidirler. ( 35 42) 

"~ Sa.b.lbı: AJunet t4nın "Al.MA.N • Umumi Neenyatı idare edeıı: S. ~~~·-' 
Uazetecifü ve Neeriyat Tiirk l.dmttet Sl.rketl. BuıJdtğJ yer TAN ırıııt 

• 
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ilaçrarınızı BahCje 

kapıda SALiH NECATi 
TAN 

den alınız. Reçeteleriniz 
büyük bir dikkat, ciddi 
bir istikametle hazırlanır. 

Keskin 
l ı 

• Grip, Nezle, baş ve diş ağrılarını 

Kaşelerı muannit san.cıla~ bir anda keser. 
Kıymettar bır ilaçtır. 

temin. ~•ilanmıyı mın ıd•• 
•• huahtınlH ıınçllk •erir. 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez 
12 Birinci Kanun 1936 vaziyeti 

Bankası 

Yalı"ıa ı AK Tt F 

24.040.887.J 

Lira .. 
.J, ROUSSKL de satılır. 

ISTAICBUL TOnel Mıydanı llo. 12. 
ı:ı 1Cum1rolu katalogumuıu 

ııııylnl:r, bedıwa gOndtrlllr. 

Kasa 
ALTIN: Safi kilogram 17.091.731 Lira 
BANKNOT • • • • • • • ,, 

,, 
6.884.348.-

687.063.57 

Motorlu 
UFAKLIK . • • • • • • • 

.__~~~~~~~~-U 

vasıtalar Dahildeki Muhabirler: 
Adnan Halet Taşpınar 
Otomobil kullananlara ve şoför· 

lere, motör işlerinde çalışanlara 1.8.
ıırn bir kitaptır. Kitapçılardan ara
l'ınız. 

Türk Lirası . . . . . •• Lira 

Hariçteki Muhabirler : 
-ALTIN: Safi kilogram 5.490.539 Lira 

Tevzi yerleri: Istan bul Kanaat ve 
ikbal, Beyoğlu Haşet Kltabev1. 

Altına tahvili kabil Serbest dö-
vizler . 
Diğer dövizler ve Borçlu kliring 
bakiyeleri . • · • • • • • 

_._DOKTOR ... _, Hazine Tahvilleri : 
HORHORNi 
Eminönü eczanesi yanında. 
Her gün akşama kadar hasta· 
lannı kabuJ eder. Tel: 24131 '--------·,, 

Deruhde edi.evrakı nakdiye kar
şılığı . . . . . . . 
Kan un un 6 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan hazine tarafından 

vaki tediyat . . • • • • • 

Senedat Cüzdanı : 

.. 

" 

Lira 

" --

616.523.34 
·-

7.722.881.74 

46.990.72 

32.160.098.52 

158.·ı 48.563.-

12.064.611.-

430.281.67 
22.495.983. 71 

Yaşadığımız ekonomi dev

rinde size pahalıya mal edil
ınek istenen nasihatleri şüp 
heli görünüz. 

HAZlNE BONOLARI • • • • 11Li~1a TlCARl SENEDA T . • • • • 
~~~~~~~~~-ıı 

Her nerede ve herhangi bir 

saatte Krem Pertevi kulla· 

n.abinlirsiniz. Yarım saat 

zarfında o teeirini göster
miştir, bile .. 

Orem Pertev'in yarmı asır

lık şöhreti asılsız değildir. 

Yüz binlerce kişiden Krem 
Pertev hakkında samimt 

kanaatlerini sorabilirsiniz. 

Eaham ve Tahvilat cüzdanı: 

( Oeruhde edilen evrakı oak- Lira 
A - ( diyenin karşılığı Esham ve 

( Tahvilat (itibari kıymetle) 
B - Serbest esham ve tahvilat ,, 

Avanılar: 

AJtm ve Döviz Uzerine • 
Tahvilat üzerine • • • 

Hissedarlar . 
Muhtf!lif. • 

• 
• 

• 

• • 
• • 

• • 
• • 

• ,Lira 
. " 

• • 
• • • 

• 
• 

17 .141. 780.23 

3.968.641.01 ----

2.108. 704.631 

16.916.490.12 

Yekiin 

-ADEMö ölKTülDAR 
ve BELGEVŞEKLiGirtE KARŞI 

HORMOBiN 
- Tabletler• - Her eczanede araıynız. (Posta kutusu 1255 Hormobinl .. 

./ 

Öksürenlere:Kalran Hakkı Ekreml 
Hastalıklardan 

Korununuz 

31.612.298.84 

616.523.34 

39.929.970.98 

146.683.952.-

22. 926.265.3b 

41.110.421.24 

19. 025.1. 94. 75 

4.500.000.-

12.256.460.55 

318.661.087 .08 

PASiF Lıra 

Sermaye . • • • • • • • • - 15.000.000.-

ihtiyat Akçesi . • • • • • • • 

1 

1 551.18.2.53 

Tedavüldeki Banlmotlar: i 

Deruhde edilen evrakı nakdiye Lira 158. 7 48.563 .. 
Kanunun 6 ve 8 lnct maddeleri· 
ne tevfikan hazine tara!mdan 
vaki tediyat . . . . . . o 12.064.611.-

Deruhde edl. evrakı nakdiye 146.683.952.-
bakiyesi. . . . . . . . . 
Karşılığı tamamen altın olarak 
Uaveten teda vUlt. vazedilen Lira 19.000.000.-
fleeskont ınukabiU Ui.v~ten ted. 
vazed. 

" 15.500.000.--< 181.183.952.-

• 
Türk Lirası "1evduatı ~ i' 13.348.609. 7 4 

Döviz Taahhudatı : 
Altına tahvili kabil dövizler . Lira 1.119.37 
Diğer dövizler ve alacaklı kll· 24 1 ()7 939.33 
ring bakiyeleri. 

" 24.166.819.9r. 

Muhtelif 83.-!l.19.403.48 
• • • • • • • • • • 

.. 

YekWı 318.661.087.08 

2 Mart 1933 tarihindt itibaren 
İskonto haddi o/o 5 ~ A1tm üze: ine avans % 4 ~ 

IVlACAR ZiRAAT MAKıNALARI Fabrıkası 
Hofh-err Schrantz . Clayton - Shuttleworth Anonim Şirketi 

TORKlYE MERKEZ ŞUBESİ 
lıtanbul, Sirkeci Ankara caddesi No. 154 

Telefon: 23577 Telgraf adresi: Hofherton Şube: ADANA 

1937 MODELLERi 
25, 40 ve 50 beygir kuvvetlerinde, tekerlekli 

veya tank ıiateminde 

H 5 C 5 Çelik 
MAZOT 

TRAKTÖRLERi 
Emaalıiz derecede mükemmel, ıağlam ve sadedirler. 

l,lemeleri en ucuz ve en emindir· 

O,oe mı,,,. 

Nezle, grip difteri gibi bulaşıcı 
hastahklar insana ağız ve boğaz 
yolile girer. 

AKRiDOL 
Çelik pulluklar, orak ve harman makineleri, motör ve lokomobiller, değirmen 
'er, yem kırma ve ezme makineleri, ekremözler ve yayıklar, santrifüj tulumbalar, 

her türlü ziraat makineleri. 

IOUPI 
latanbul belediyesi hal nıüdüriye

lhıden: Halde 28 No. da icrayı ticaret 
~en Kemal Akpınar buradaki mua-

bu yollan mikroplardan temiz
ler, hastalıkların alınmasına ma
ni olur, boğaz ve bademcik ilti
haplarını tedavi eder. Her ecza · 
nede bulunur. 15 tanelik kutusu 
35, 40 tanelik kutusu 70 kuruş

tur. 

ltıelesine nihayet vermiş olduğundan --------------------------
idaremfadeki teminatı iade edilerek 

ilişiği kesileceğinden mezk\ır yazıha-
11~en alacaklı bulunan müstahsil var

'a e\rrakı müsbiteleriyle birlikte niha· 

~et 15 • 1 • 937 tarihine kadar idare

ltıtı.e mUracaatlan lüzumu ilan olu • 
bllr. 

t1aı;ot yakan, yeni veya müstamel fak at tamir ~dilmia. Diri ne traktörleri cok ucuz fiyatla ııahlrr 

Edebı neşrıyat ve meraklı romanlar 
Cumbadan Rumbaya 
İhtiyat zaoiti 
Cephe gerısi 
Gurbet yolcusu 
Kır çiçeği 
Dünkülerin romanı 
Patron 
Kanlı sır 

Aşk yarışı 

Harp zengininin gelini 
Bağrı yanık Omer 
Beyaz geceler 
Graziela 
Rc.plıael 

Bir vagon penceresinde 
Impara toriçe ve Saray 
Fuji - Yama 
Casus Mektebi 
Bir çocuğun hayatı 
Pinokyo 
lnatçı Kahraman ağa 
Yakı . çağlarda Türk Tiyatrosu 

Basura 

Server Bedi 100 : 
Burhan Cahit 50 : 

it 
.. 

" 60 : 

" " 75 : 
,, 

" 75 

" " 75 

" " 100 
Mahmut Yesari 100 

.. " 
50 : 

Serınet Muhtar 75 : 
\lahmut Yesari 50 : 

Ruşen Eşref 75 : 

Halit Fahri 75 : 

.. " 
100 

Sadri Etem 50 : 

" " 
30 : 

Sedat semavi 30 : 
!skender Fahrettin 100 

Alpbonse Dode 75 
Pirandell 100 

Jules Vern 50 
Refik Ahmet 200 : 

KANAAT KiTAP EVi 

Hedensa 

M l.isahipzade Celalin 

piyesleri 

Bir kavuk devrildi 50 
Aynaroz Kadısı 50 
Atli Ases 50 
Balaban ağa 50 
lstanbul Efendisi 50 
Gül ve Gönül 50 
Demirbaş Şarl 50 
Fermanlı Deli hazretleri 50 
Kaşıkçılar 50 
Kafes arkasında 50 
Köprülüler 50 
Gülsüm 50 
Mum söndü 50 
Lale devri 50 
Pazartesi Perşembe 50 
Macun hokkası C50 
Yedekçi M 
Selma 50 

Dünyanın emsalsiz ilacıdır. Ame

liyatsız ba.sur memeleri mahv• 
-3.Pr, Kanı, Ağrıyı derhal keeer. 
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ALACA\i 111,.lllADYO •llCA•OLACAK 

O. T. T. A. $. : Beyoğlu istiklal caddesi, T okatlıyan karŞısında 

ve BOURLA BiRADERLER Mağazalarında, Ankara, İstanbul, Beyoğlu, fzmir 

• .> • .. ~ • • • " ·, • • , • .: • ~ .~ • • "" • F · . . · ı ~ • • • • 7' ı. , .. ; 

' . DAiMON • 
YERLi MAL/ KULLANMAK 
MEMLEKET BORCUDUR 

Senelerdenberi muhterem halkımızın rağbetini kaza

nan tam yerli E M 1 R tıraş bıçağının fevkalade 

mükemmeliyetine rağmen 1 O adedi 15 kuruşa satılır
ken paramızı harice çıkarmıyarak memleketimizde sak

lamak için ecnebi memleketlerden getirilen ve yüksek 

fiyatlarla satılan tıraş bıçaklarını kullanmağa asla lü-
zum ve ihtiyaç kalmamıştır. 

Arkadaş; her yerde 
tam yerli mah olan 

EM i R 
Tıraş bıçağını ara, al ve 

güle güle kullan. 

1 Her zevki tatmin edecek bir derecei nefasette ----.. IJ 
TEIRiŞAT LEVAZIHA1~ 

' ! 1 . . '·t. 

almak için; bunları satın alacak yeri bilmelidir. Beyoglunda To-
kathyan karşİsmdaki meşhur ' 

lUVA Magazalarında . 
Bu hususta en güç beğenenleri bile fazlasile memnun edebılecek 
zengin stoklan mevcuttur. Cazip ve şık divar kağıtları, en son mo
da tefrisat kumaşları, storlar, perdeler, birinci nevi muşambalar 
vesairenin müntahap çeşitlerini rekabet kabul etmez fiyatlarla 

bulacaksınız. 

· Satıhk Bina 
KIZILAY CEMiYETiNDEN: 
Cağaloğlunda ls.tanbul Sıhhat ve içtimai Muavenet Di

rektörlüğü kartısında Kızılay Mümessilliğinin bulunduğu 
bina satılıktır. Müracaat mahalli Yenipostane civarında 
Kızılay hanında "eski Akaarayllar hanı,, Depo Direktör 
iıniidür. 

Anot - Bataryaları 
VE 

TELEFON 
PiLLERi 

Emsalinden iki misli fazla dayanır 

Umum satış deposu : 

Volt Müessesesi 
istanbul, Galata, bankalar caddesi rto.5S 

.. AnDIÇLI 

TAKViMi RAGIP 
Mahmud Ragıb Ulug 

1937 
14 üncü yıl 

Arabi ayların başlangıcı, dini günler, lstanbul 

Rasathanesinden alınmıştır. 

Herk.es İ!;İn en lüzumlu ve laydal.ı maliimah bulabilirsin~· 
FIATI CILDLI 35 KURUŞ. 

KANAAT KiTABEVi 


