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Antakyada ' . sznsz bir tazyik basladı 
' 

sahiller ise 
1 ı sıkıstırm 

aslayınca ver 
·cin yenid,~ 

• hsil 
• 

emır a 
...:. .. -

Bir facianın hatırası: lntilıabof es

nasında Antakya sokaklar1n1n silah
lı manzarası .. 

Dünya 
Siyasetinde 
Dönüm noktası 

• s. 

Roma beyanname

ltalyan • Alman 

Ahmet Emin YALMAN 

I• ngiltere ile 1 talya ara
sında Romada imza

lanan beyannamenin metni 
neşredilmiştir. 

Beyannamede çok dikka
te değer sözler vardır. İki 
memleket, kendi aralarında 
ve bütün diğer Akdeniz dev
letleri arasında I?~vcut mü
nasebetlerin ıyıleşmesine 
gittikçe fazla yardım ede
ceklerdir. Bu devletlerin 
hak ve menfaatlerine hür
met etıneğe de azmetmişler-
dir. 

Beyannamede bu "arzu ve oz. 
min saiki ~öylece gösteriliyor: 
Sulh' ve emniyefe taalluk eden umu
mi davanın menfaatine hizmet et-

mek... 
Beyanname, Akdenizde gınş, çı-

k transit serbestisinin gerek 
ış, ve 1 1 

.• 
İngiltere ve gerek ta ya ıçın hayati 
bir mahiyeti olduğ.u~~ ve iki tarafın 
bu menfaatin bir1b1rıne uyduğunu 
tasdik ediyor. Sonra h~r. iki taraf, 

Akd · mıntakasının mılh statüko. 
enız . t' 

sunda ve arazi tamamıye ı mülkiye . 
• sine ait statükoda herhangi bir de
ğişiklik vUcude get!.nnek veya vticu. 
de getirildiğini gormek arzusunu 

reddediyorlar. . . 
Her iki taraf biribinnın. hak ve 

menfaat.ine hürınet etme!1 taahhüt 
etmişlerdir. Beyannamenın hedefi 
olan iyi münasebetleri bozacak ~e~
tUrlü faaliyetleri boşa çık~a~ ıçın 
her 'k" . de en iyi gayretlerını sar-

ı ısı . h 
fcdeceklerdir. Beyannamenın edefi 
sulh menfaatlerine hizmettir. İki ta
raf arasında anlaşma . hiçbi_:. ~aşka 
devlete karşı müteveccıh degıldır ... 

Sulh sahasında büyük adım 

R oma beyannamesi d?nya _ si~a
seti için mühim bır donum 

noktası teşkil ediyor. !n.gi.li~ siyase~i 
için de, İtalyan siya.seti ıçın de bır 
nıuvaffakıycttir. Hele sulh davaı~ı. 
Akdenizde ve dünyada hutur ve em
niyet kurulması gayesi için Roma 

[Arkası 10 mıcu,daJ 

Vekiller Heyeti r.:-----

Hariciye Vekilimiz 
Ankaraya vannca 
der hal toplandı 

Lazkiye, 4 (Hususi) - Sancaktaki Türk milisleri iş· 
ten çıkarılarak yerlerine başka unsurlar ve muhite ya· 
hancı kimseler getirilmektedir. Bitaraf müşahitlerin 
Sancakt~ki hakiki vaziyeti tetkik etmek üzere oraya git· 
tikleri sırada alınan bu tedbirin sinsi bir tazyik tedbiri 

1 olduğunu uzun boylu anlatmıya lüzum yoktur. 

Adananın 
kurtulzışu 

Ankara, 4 (TAN) - Adara· 
nın forfuluıu, yarın gece şeh
rimizde de büyük merasimle 
fes'it edilecektir. Toroslu 
gençlerin tertip ettiği kulla
ma programına göre, Adono 
kurfulu§unun tarihçesi yapı 

lacak, kurfulu§ menkıbeleri 

anlatılacaktır. 
• • 

"TAN,, Adana için dol· 
gun ve zengin bir sayfa fer
t ip etf i. Lütfen sekizinci say
fayı oçımz. 

Fransız Elçisi Ankarada 

• Ponsot yeni 
if er yapm 

memur dildi 
a 

Elçi "Tan,, Muhabirine beyanatta 
bulundu, bugün Hariciye Veki
limiz tarafından kabul edilecek 

Fransanın Ankara Sefiri M. Ponsot dünkü ekspresle 
Parsten İstanbula gelmiştir. Sefir gelir geln1ez Dışişleri 
Bakanı Doktor Tevfik Rüştü Arasın İstanbulda olup ol
madığını sormuştur. Doktor Arasın Pazar akşamı hare

Antakya, 4 (TAN Muha-ı . -- - - ket ettiğini duyunca hiçbir yere uğramadan Sirkeciden 
birinden) - Bitaraf rnüşa - .,.i!~~~,~~?~,..~*~::.IF' bir motöre binerek doğru Haydarpaşaya geçmiş ve To

ros ekspresile Ankaraya hareket etn1iştiı. 
Haber aldığımıza 9öre, heyeti-

' 

mizin Pariston hareketinden sonra 
Fransa Hariciye Nezareti Sancdk 

hit heyetin Antakyaya geli
şi hükumet memurlarile, 
Fransızları hummalı bir ça
lışmıya sevketmiştir. Şimdi 
heyet ile görüşüp dert anlat 
mak teşebbüsünde bulun
mak istiyenlerin gerek Zira
at Bankası, gerek tahsildar
ıaı taratından tazyık edı1me 

· i meselcsile meşgul olmakta devam 
I etmiştir. Fransa Hariciye N<.uırı M. 

1 Oolbos işi biuat derinden derine 
İ tetkik 'Otmiştir. Bu tetkikler netico-

Jeri emredilmiştir. 
Bunun üzerine Kırıkhan tahsil • 

darlarından ikisi istifalarını verecek 
lerini bildirmişlerdir. Ziraat Bankası, 
kendi adamlarını kafi görmiyerek 
beş kadar yardımcı memur almış 
ve köy ağa larını, Amuk beylerini 
şiddetle sıkıştırmaya başlamışlar

Bunclon sonra Akdenizcle dalıa serbest clola~acak olan lngi/iz donan· 
masııdan bir filo 

dır. 

Vergi defterlerinde tahrifat 
yapıyorlar 

İskenderun, 4 (TAN muhabirin
den) - Maliye dairesi memurları, 
herhangi ant ve umulmadık bir hiı· 
dise dcarşısında kaldığı zaman vergi 
defterlerinin alınması veya kontrol 
edilmesi endişesiyle şimdiden bazı 
defterlerde oynamıya kalkışmıştır. 

Akdeniz anlaşması 
italyayı Montröye 

yaklaşllnyor 

Bir odacı tarafından görülmeleri 
Uzerine hemen işi dalavereye çevir • 
mi, ve odacıyı para vasrtasiyle e· 
dinm.iye çalışmışlardır. 

1 • Fransada Bazı Mahafil Memnun Olmadı 
2 ·Donanma Meselesine Temas Edilmemiş, 
3 • ltalya, ispanyanın Tamamiyetini Tanıdı 

Maamafih odacı gördü~UnU ve 

Londra, 4 (TAN) - İngiltere ile İtalya arasmda Ak
deniz muvakkat anlaşmasının imzasından sonra iki taraf 
notalar mübadele ettiler. İtalya verdiği notada ispanya· 
nın mülki tamamiyetini, hangi tartlar dahilinde olursa 
olsun, muhafaza edeceğini ve bu tamamiyeti tadıl edt>cck 
mahiyette hiçbir harekette bulunmıyacağını söylüyor. 

şUphesini tanıdıklarına söylemiştir. 
Maliye dairesinde kasti bir yangın 

çıkanlacağı söylenmektedir . 

I Arkası 3 Un cilde] 
----------------_ __: __ ,___ Bu Akdeniz anlaşması, 
-~..,.-a:uı:u~--------

-

Eski bir. Nazırın 
Siljasi hatıraları 

Hakkı Paşa kabinesinde bulunrnuş bı.! kn bi
ne çekildikten sonra da o zamanın siyasi haya
tındc> ön safta birinci rol aynamış, e~ki b!r na
: ıı, siyasi hatıralarını vakit vakit (TAN) <la 
n !:"s.retmektedir. 

Bu hatıraların meşhur otuz beşinci madde 
müzakerelerine, büyük kabineye, Balkan Har
bine ait J<ısımlarını muntaza?1~:' ve devamlı 
surette bize yazmasını rica ettık. 

Ricamız kabul edilmiştir. Hatıralar haftada 
ikı cefa pazar ve perşembe gt;rtlerı ga!!.etemızin 
bc•<nci sayfasında çıkacal:tır. 

$ .:ı ~ 

!Jk yazı perşembe nüshamız ıa7:ır. . 
E~:ki nazırın hatıralarında, nug:ıne kadar h1 .; 

i.lt.~ı edilmemiş, mühim mah1n.at bulacaksınız. 
But Gn bir devrin içyüzü böylel.e tenvir edilmiş 
olaraktır. _ .......... ...., 

neşrolunmadan evvel Mısır, 
Türkiye, Yugoslavya ve Yu· 
nanistan devletlerine gön
derilmişti. Mısır ile Fransa· 
ya müzakerenin bütün inki
şafları hakkında maIUmat 
veriliyordu. 

Fransada tesir 
Anlaşma Fransa hariciyesinde 

çok iyi t sir yapmış, Fransa Hari -
ciye nazırı bu miinasebetle söylediği 

[arkası 10 unouda] 

Roman Üstadı 

REŞAT NURi 
BUyilk roman üstadı Reşat Nuri 

{Eski Hastalık) ismindeki son eseri
ni Yedi Gün'dc neşre başladı ve son
suz bir muvaffakiyet kazandr. Bu
gün çıkan Yedi Giln nıecmuruıında bu 
çok kuvvetli romanı takip ediniz. Y~ 
di Günün bugün çıkan sayısı zengin. 
mündericat ve resimlerle doludur. 1 

1 a baı 'r ~ a v rılrnı~ v 

· M. Ponsot bunları hu~umetimize bil 
dirmiyo memur edilmiştir. 

F ız s fıri, Dışişlcri Bakanımız-

la ol n t mn ını bir an cwel yapmak 
isltdıği için akşam trenini bcklemi
ycrck derhal Toros Ekspresiyle yola 
çıkmıştır. Istanbuldan Haydarpaşa.
ya geçerken etrafında bulunanlarla 
konuştuğu sırada netice hakkında 

her vakitki gibı nikbinlik gostermiş. 
tir. 

M. Ponsot Ankara temaslarını yap-
tıktan sonra Parise dönecek veya Ce- Fransız Sefiri M. Ponsof 
ne\ reye giderek Milletler Cemiyetin. !-----------
de cereyan edecek müzakereler esna. A 
sında orada hazır bulunacaktır. ta f Ü r k e 

"TAN,, Muhabirine 
Söyledikleri 

Ankara, 4 (Tan muhabirinden) -
Fransa büyük elçisi Ponsot, bu ak
şam Toros Ekspresiyle §ehrimize gel
miş, istasyonda Fransa elçiliği me.. 
murları tarafından karşılanm1ştır. 

Kendisine "TAN" adına, hoş geldi. 

[Arkası 10 unouda] 

Yılbaşı 
Tebrikleri 

Ankara, 4 ( A.A) - '{,,bap rlo
loyısile Cümhurreisimiz Afatürile 
ecnebi devlet reisleri arasmda sa
mimi telgraflar teati eclilmi~fiı. 

4000 italyan gönüllü 
SÜ İspanyol asilerine 

iltihak etti er 

Bombardıman altında bulunan Madridin lıarop ve t fk J t 
. . . . no '" ao neyeccrı-

Jı vazıyetını gosteren yeni bir fotoğraf 

(Bu husustaki son haberler 3 üncü sayfaıruzcladırl 

.. 
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No. 4 Yazan: MOMTAZ FAİK 

izc"ler ... Cenubun 
polis hafiye eri .. 

Buğday tarlasında keklıgin 
yürüdüğünü biie anlıyanlar 

lVurra 
Murra bir acayip nesnedir ki, bu

ralarda ç.ok mergup ve makbuldür. 
Murranm tiryakileri vardır. Onu iç -
meden yapamazlar. Murra bizim bil
diğimiz kakuleli bir sade kahvedir. 
Daha doğrusu kahve hülasasr, yani 
tabiri diğerle kafeindir. Onun için 
değil midir ki, zaten bir şırınga am
pulü miktarında içilir ve taamı da 
tıpkı - dostlar ağzından ırak - kinin 
gibidir. Bunu içen adamların ömür
lerinde bir daha srtma yüzü görnıiye 
ceklerini ben temin fJl'bilirim. lyi 
bir Murra elde etmelr iyi bir kokteyl 
yapmak kadar müşküldür. Kahveyi 
önce bir ibrikte adamakıllı kaynat -
mak, onu süzmek bir ibrikte daha 
kaynatmak, bir daha süzüp bir daha 
kaynatmak ve işi "cebri ala,, ile hü
lasa etmek icap ederse 9 uncu kuv
vete kadar kaynatmak gerektir. Bu 
suretle koyu, simsiyah bir madde el
de edilir ki, işte bu nesne halis Mur
ra olur. Bunu kaynatırken içine bi -
raz da kakule karıştırdınız mı dey -
meyin keyfine ... 

Bütün cenup vilayetlerinde h:.ı Mur. 
ra denilen aguyu büyük cezvelerle 
sokaklarda dolaştırırlar. Adamın ya 
nında bir sürü kulpsuz fincan vardır. 
Bu fincanların içine bir yudum ko -
yar. Siz bunu içtikten sonra bir tek 
daha verir. Bu suretle Murranm bü
tün porsiyonları tamam olur. 

- Yok canım, dedi. Evliya nerede 
izci nerede? .. !kisinin arasında dağ
lar kadar fark var. Bak bakaymı ba
na ağam ben evliya mıyım? .. 

- Yoo!.. 
- Halbuki ben izciyim ... 

- Evet ben izciyim. Mesela sana 
bakınca, senin bir lstanbullu oldu • 
ğunu, gezmek için bu taraflara gel· 
diğini, meraklı bir adam olduğunu 
söyliyebilirim. 

Bu benim için o kadar mühim, o 
kadar hayret edilecek bir fal değil • 
di. Eğer izcilik bu ise, ben de şu 

meşhur Hasan dayı kadar izci sayı
labilirdim. Çünkü ben Hasan dayının 
aşağı yukarı 50 yaşında olduğunu 
bile keşfedebilirdim. 

- Yoo! dedi. Dahası var. Bu kadar 
la olsa beş para etmez. Fakat ekin -
leri biçilmiş bir tarlada yürümüş bir 
hayvanın izlerine bakıp ta bunun 
keklik mi yoksa çil mi olduğunu an
hyabilir misin?... Anlıyamazsm. 

Halbuki ben tanırım.. Bak sana bir 
izci vak'ası aniatayrm: Vaktile bura
larda bir eşkiya takip ediliyordu. Bu 
cşkiyanın kim olduğu malilm değil
di. Fakat günün birinde bir çeşme -
nin yanında birtakım izler görüldü .. 
Tabii ayak izleriydi bunlar. Aradı -
lar. taradılar. Fakat heriflerin kim 
olduğunu bulamadılar. Bizim bir ih
tiyar izci babamız vardı. Nihayet o
nu çağırdılar. Baba izlere bir baktı. 
Ve sonra dedi ki: 

TAN 

'" 

Talebe 
Cemiyetleri 
Birliği 
F eshedif en Üniversite 

Tal ebe Cemiyetle
rinin tasfiye işf erine başla-
mlmışftr. Bu cemiyetlerin 
birçok hesaplan ve muame
leleri vardtr. Bunlar pey
derpey halledilecektir. Bu 
meselelerin fesbiti için ce

miyetlerin kongre yapma
/an mevzuubahis değildir. 

Fe·hedilen cemiyetler, 
şimdiye kadar talebelerin 
ders vaziyetlerini kolaylaş

t,,an bazı işlerle de uğraş· 
mışlard1r. Bu itibarla yine 
ya/mı fa/ebenin mektep ve 
ders hayafma ait işlerle 

meşgul olmak üzere bir 
"Yüksek Mektep Talebe Te
şekkülleri Konfederasyonu" 
kurulacağı söylenmektedir. 

Edeb,yat 
Gece i 

üniversite Edebiyat Faki.iltesi ta. 
lebe'ı' ri tarafından tertip edilen Ede
biyat Gecesi, bu akşam saat 20,30 da 
Fransız tiyatrosunda yapılacaktır. 

Geceyi Fuat Köprülü açacak, son
ra birçok hatipler Divan. Osmanlı, 
Halk edebiyatiyle Edebivatı Cedide 
hakkında konferanslar v~recekler -
dir. Bu konferanc;ları ver<>nler krın _ 
Ctran.;;m mevzımyla alf' kadar devrin 
kıvafetini taş1vacaklardır. 

Bundan başka sehrimizdP bulunan 
l)ütün sairler ve bu meyanda Yahva 
Kemal, Faruk Nafiz gibi tanmmt~ ze_ 
vat hııgiine kafi ar V'\zrh1dan Aiir ler -

den bir kac(Tm bizzııt sahneye çıkarak 
okm•acaklar<'lrr. 

Büyük bir konserve 
fabrikasını satlşa 
çıkaran şebeke 

OHANNES KiMDiR ? 
Milli Emlak Müdürlüğü ve polis iki gündenberi mü-

him bir .sahtekarlığın tahkikatile meşgul bulun
maktadır. İddıa şudur: Karaköyde Yenişehirli Muiz 
soka.ğında 68 numaralı bir konserve fabrikası vardır. Bu 
fab~ıka !stanbulun işgali senelerinde kaçmış olanlardan 
Artın oglu Ohannes Cancıyana aittir ve hazine namına 
kayd:dilmesi lazı~dır. Bu gibi karışık işler peşinde ko
şan bır şebeke fabrıkaya konmak için Beyoğlunda Çukur
cuma sokağında oturan Ohannes diye bir adam uydur
muş ve fabrikayı satışa çıkarmıştır. 

Polis, yaptığı tahkikatta] Müdürlüğüne yapılan ihbar ve id.. 
fabrika sahibi Ohannesin diaya göre, şimdiye kadar mektum 
firari olduğunu ve şimdiye kalan bu arsa son .zamo.nlarda satıl-

kada d 1 k t d
.. mrştır. Ve satış ta şu şekilde olmuş-

r a mem e e e onme- .. - . d · - . . b. . _ . . . tur: Koseogl u Mı halin Eftalya ismin.. 
ıgını tes ıt ettıgı ıçın Em· de bir kızı old • "dd' dil · 

l" k M .. d.. l". - . . d h 1 ugıu ı ıa e mış ve 
a u ur ugu er a fahri- bu mevhum kız Mihal namına varis. 

kaya el koymuş ve tahkika- lik iddia ederek aldığı sahte veraset. 
ta ~a .başlamıştır. name ile arsayı satmıştır. Şimdi bir 
Şımdı mevhum Ohanes .aranmakta- taraftan Kösemiha1 ailesi, diğer ta

dır. Barodan muvakkat bır müddet L raftan da Milli Emlak Müdürlüğü bu 
çın çıkarılan avukat Andra Pirminin sahte satışın tahkikatiyle meşgul ol. 
de bu işin avukatlığını yaptığını ile- makta ve Eftalyayı aramaktadır. Şim 
ri sürülmüştür. diye kadar bu sahte varis Eftalya bu. 

Emlak MtidürlilğU. bu şebeke hak. lunamamrştır. Tahkikata iki cephe. 
kında tahkikatına devam etmektedir. den devam edilmektedir. 
Hadise bir iki güne kadar müddeiu
mumiliğe aksedecektir. 

Bu da başka füı lüsü 
Ayni daire, ikinci bir sahtekarlık 

tahkikatına girişmiştir. Hadise şu
dur: 

Her ta~ebe 
pasodan 
ist fade 
edecek 

Murranın en birinci tesiri şifabah
şası insanları açıkgöz yaptnasmda -
dır. Bu "doz., u aldıktan sonra haddi 
niz varsa gözünüzü kapayın ve uy
ku uyuyun ... 

"- Bunlar iki kişidir. Bir tanesi E1nhhnıt C::"'""cı; hı>r sene ayni ge· 

Taksimde Köseoğlu apartımanmm 
sahibi Mihal geçen sene ölmüştür. Bu. 
r.un yalnız bir refikası ile Aleko is
minde bir oğlu vardır. Aleko firari
krden olduğu için Milli Emlak Müdür 
lüğü bütün mülklerine hazine namı. 
na el koymuştur. Bu ailenin Küçilk
pazarda Karanlık sokakta kıymeti ol
dukça yliksek bir de arsalan varmış. 

Bütün mektep talebelerine tram -
vaylarda tenzilat yapılması için ve . 
rilen karar etrafında şirketle Nafıa 

Vekaleti arasında temaslar devam 
etmektedir. Bu meselenin şirruiiye 

kadar geçirdiği safhalar şudur: 

BU tün cenubun içtiği Murra, giy
diği kahke bezi, yani Amerikanbezi, 
yediği yufka eıkmeği ve bulgurdur. 

izciler 
- Hey bana bak ağam bana da 

bir Murra!... 
Hasan dayı Murra içer de ben iç 

mez miyim?.. Anteptenberi Murranın 
hayli tiryakisi olmuş, ve lstanbula 
gidince kakuleyi Mısır çarşısında bu 
lur muyum acaba diye düşün.nüye 

başlamıştrm. 
- Hey bana bak ağam bana da 

bir Murra! Diyince Hasan dayı; göz 
lerini benden tarafa çevirdi ve uzun 
boylu beni süzdü. 

Halimden, çehremden giyinişim -
den ve lehçemden bir lstanbul ~ağı 
olduğumu anlamış ve belki de Murra 
içmeme hayret etmiştL Lak.Irdıya 
başlamak için: 

- Sen de tiryakisin galiba ağam? 
Dedim. 

Gözlerin.in içi güldü: 

- Ne demezsin? Dedi. Günde beş 
altı tane içmeden rahat edemem .. 
Bir sigara uzattım, aldı. Ve bu sigara 
ile beraber kon~mıya da başladrk .. 
ünce dereden tepeden, havadan su -
dan laf ettik. Sonra kendisine Diyar 
bekirdeki bir ahbabından bir selam 
sarkıttım ve sordum: 

- Nasıl burada kaçakçılık var mı? 
- Ne gezer dedi, eskiden.ıni.ş on -

lar. Şimdi kuş uçmuyor .. 
- Haydi canım sende, hudut böy 

le olur da kaçakçılık olmaz olur mu? 
Hiç olmazsa tek tük olur. 

yalınayaktır. Obürüsünde postal var cede tekrar edilecektir. :Müddeiumumiliğe ve Milli Emlak Şirket, 926 tarihli mukaveleyi ileri 

~==.:_===;:==:::=~~=:~==~=:T=f:~~=:::;=:~~~=====i;=:=..Lsürerek bütün talebeye Fasa verilıne-dır. 
- Tabii yalmayak izlerle postalı 

ayırmak mümkün! .. 
- Dinle evlat dinle ... Sonra baba 

anlatmıya başladı: 
"- Buradan gelmişler matraları

nı doldurmuşlar. Bi.r tanesinde mav 
zer var. Mavzeri sol omuzuna mat -
rayı sağ tarafına asmış. ötekinin a
yağı hafif topaldır. Bir tanesinin sol 
gözü kör.sağ kulağı sağırdır ... Nasıl 
bunları da izden anlamak mümkün 

uru o s maniye de :İ::'.hmbuguneKaaa &au~e~ 
Bu mukavelenamenin 16 cı madesinde 

b U 1 U n a n C e S e d I• n "Mekatibi aliyeden gayri ve 15 yaşına 
kadarki mektep talebesi ancak mek
tep zamanlarına münhasır kalmak ve 

esrarı Ço,. zu·· ıdu·· ... · 

Mehmet Ragıbın Müth·ş iht:laç
ler içinde can verdiği anlaştlıyor 

N uruosmaniye camiinin arka avlusunda bulunan ce
set hakkındaki tahkikat görülen lüzum üzerine 

yeniden derinleştirilmiştir. Buna sebep, hadisenin bir ci
nayet eseri olduğu yolunda birtakım ihbarların yapılmış 
olmasıdır. 

Geçirdiği tedaviler 1 
Mehmet Ragıp, aslen Adapazarlı· G 

dır. Sanatında usta bir kunduracıdır. • 1. Rej mi 
Günün biriı:de frengiye tutularak cin. 
net getirmiş, ve çalıştığı imalathane
den akıl hastalıkları hastanesine gö. 
türülmü.ştür. Yapılan tedavi Meh
met Ragıbm muvakkaten iyileşmesi
ni temin etmiş ve kendisi hastaneden 
çıkmıştır. 

Fakat, Ragıbın deliliğini duyanlar 
ona iş vermekten çekindikleri için bu 
adam bir müddet işsiz dolaşmış, ak. 
re.basından birinin gönderdiği para i-
le maişetini temine çalışmıştır. Fa.. 
kat, bu sırada muntazam iğne teda-
visine devam edemediği için akli mu
vazenesi tekrar sarsılmıştır. 

l!e Mem ekete 
ılk G ren Eşya 

lkincikanunun birinci gününden 

itibaren tatbikine başlanan G. t re· 
jimi ile Avrupadan memleketimize 

ilk giren mal, üç kalem eşyadır. Bu 
eşya tababette kullanılan tellerle 

mekteple ikametgahları arasındaki 

hatta muteber olmak üzere paso ala
bilir" fıkrası vardır. 

Fakat 339 da yapılan muaddel muka 
velename ile ücretler tesbit edilmiş ve 
bu mukavelenamenin birinci mad. 
desine "asker ve mektepliler için 2,5 
kuruş" tabiri konulmuştur, ki, bu 
ma.dde mutlaktır ve bila kaydü şart 
bütün mekteplerdeki, ya,şları ne olur. 
sa olsun bütün talebeye şamildir. 

Fakat, bu karar ancak bir hafta 
tatbik edilebilmiştir. 339 mukavele
sindeki birinci maddenin 326 tarihli 
mukavelenin 16 ncı maddesini tadil 
etmediğini ileri süren şirket, o zaman 
bu talebi kabul ettirerek yeni bir ta
rife hazırlamışttr. 

Nafıa Vekaleti tarafından mukave. 
lename üzerinde yapılan etraflı tet
kikler, ilk mukavelenin 326 mukave
lesinin mi.itE:mmimi olmadığım göster 
miş ve 339 mukavelesindeki mektep
li kaydının bila kaydüşartj zikredil
diği neticesine vanlmıştır. 

Şirket, Vekaletin bu haklı iddiası 
karşısında müsbet cevap vermiştir. 

Vekaletin mümessilleriyle bu işin 
tatbik tarzı etrafında görüşmelere 
başlanmıştır. Yaş ve mektep derece. 
si tefrik edilmeksizin bütün mektep-
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Bir şirket 
600 ton 
buğday 

aldı 
E cnebi şir'ketlerin temt'f. tü • 

lerinl ancak Türk mallan 
ile harice çıka.nnala.n Waıııgeldi
ği için İstanbuJda bulunan bir eo
nebi şirket, Derincede vapura 
teslim şartiyle Ziraat Bankasından 
600 ton buğday satın alnuştır. 
Banka, bu buğdayı şirkete 8 bu~ 
kuruştan saıtnuştır. 

Piyasada şayi olan bu haber ü
zerine buğday piyasası biraz oy· 
D.8Jklılk göstermiştir. Geçen cumar
tesinin yüz vagonluk müvaredatı 
bankanm satrşı yüzünden kamilcn 
satılamamıştır. 

Fakat fiyatlar düşmemiş, yüzde 
on beş çavdarlı beyaz ma.Jlar bile 
6,80 kuruşa müşteri bulmuştur. 
Bankanın satışla.n Ana.doluda da 
tesirini göstereceği için elinde huğ· 
day tutan müstahsil biraz fayda
lanmış olacaktır. 

Dün şehrimize kırk beş vagon 
buğday gelmiştir. Pulatlı mallan 
7,10 - 7,15 arasında satıhnıştır: Şu 
hesaba göre. met glinlliılc müvare • 
datın evverıd güne nazaran kıv· 
metlerinde beş paraya kada.r bİI' 
yükseklik görülmektedir. Pi~·asa 

kendini muhafaza etmekle b;ra • 
her istekli olarak kapanmıştır. G&
len 00 ton arpa 4,37, 30 ton çavdar 
beş kunış yirmi iki bm:uk paraya 
susam 18 kunı5a, san mısır 4,35 • 5 
kuruşa. verilmiştir • 

Dört Yangın 
Başlangıcı 

Dün, dört yerde yangrn olmuştur~ 

1 - Galata Beyzade sokağında 
Yorgiye ait bina altındaki kahveden 
yangın çıkmış, sönqWiilıimüştür. Bina 
5000 liraya sigortalıdır. Sebep ~ 
~ ı..1..a..a..a.u.u, ı...d.u1L. 

2 - Kalyoncukullği.lpda 35 nu -
maralı evin soba bacası tutuşmuş, s&ı 
dürülmüştür. 

3 - Ankara caddesinde, Kefeliz&.. 
dl' Ham.diye ait Mitatpaşa hamnm 
kolôrifer bacası tutuşmuştur, ateş. si
rayetine meydan verilmeden söndü
rülmüştür. 

4 - Beyazrtta Türbekapısmda kah 
veci Ali, tavan arasında dolaŞlrken 
kibrit çakmış. oradflki otlann tıutu"' 
ması neticesinde yangın çıkmıştır. A.. 
teş itfaiye tarafından söndürülmüş -
tür. 

F eriköyündeki Su Deposu 
Belediyeye bağlı sular idaresinin, 

Feriköyünde yaptırdığı su deposu· 
nun lnşaatr bitmiştir. 7500 metre 
mikabı su alacak olan bu havuzun 
yanına şimdi de bir su tevziat odası 
yaptırılmaktadır. Odanın inşaatı da 
bir buçuk ay sonra bitecektir. 

Komünistlik Suçlulan 
Sorguya Çekiliyor 

Yedinci istintak hakimi Ramazan, 
dün iki gün evvel tevkif edilen 13 
komünistlik suçlusunun isticvapla -
nna başlamıştır. 

!ilerin senen.in her ayında ve her gü.. 
nünde tenzilatlı pasolardan istifade 
edebilmeleri bir bütçe ve bir formali
te işi olduğundan bu kararın tatbiki 
bir buçuk ay kadar uzayacaktn. 

- Eh tek tük vardır fakat onlar 
da. çabuk yakalanıyor ..• Çünkü ya -
man izciler var ... 

Izciler? •. K ayma.kamlar bugün vilayette 
bir toplantı yapacaklar ve iş 

kanununun tatbikatı etrafmda görü
~eceklerdir • 

SSONKANUN 19371 
SALI Bugünkü Hava: KAPALI 

Izci, benim bildiğim eski keşşaf • 
lar yani şu bizim izcilerdi. Bundan 
başka türlU bir izci olacabru altlı -
ma bile getirmemiştim. 

- Izciler? .. 
- Evet izciler var. Bunlar gökte 

kuş uçsa, bir tarlada keklik dolaşsa 
bilirler ... 

- Evliya mıdırlar?- ---
Parlak gözleri içinde bir alev par

ladı. Beyaz süt mısırı gibi dişleri kır 
mızı dudaklarmm arasından meyda 
na çıktı. Bir elile şakak başı.nI ka.şı
u.:ı~ aiilnii~ 

Meteoroloji istasyonlarının verdi

ği malumata göre, bugün hava ek -

seriyetle bulutlu ve yağışlı g~ecek· 

tir. Rüzgar, muhtelif istikametlerden 

esecektir. Ege mıntakasmda, Kara
deniz sahil mmtakasında yağışın de

vam etmesi ihtimali mevcuttur. 

1 inci ay Gün: 5 Kasım: 59 
1355 Hicri 13~.! tforıı 

Şevval: 22 23 Birincikanun 

Güneş: 7,26 - Oğle: 12,19 ı 
!kindi: 14.,41 - Akş:m: 16,53 
Yatsı: 18,31 - Iınsak: 5,39 
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AMERiKA YA GiTMEYE LOZUM KALMADI!! 

·GöZLERl KAMAŞTIRACAK BiR ŞAHESER 

ISTANBULA GELDi 
Amerikanın meşhur güzellikler kralı. yıldızlar yaratıcısı 

Doktor Orhan Arsalin 
Makalesi 

Cumartesi sayımızda üniversiı. 
(Devletler Umum! Hukuku) Doçenti 

Bir aşureci dün 
hırsızhk suçundan 
mahküm oldu 

z; G F E ı. D· Tc''f 'f LAR 
nın Hayatı - Yükselişi - Gizli sevdaları - Maceraları. Sah nede 1000 güzel !:. _t 
parlak re~üle~ -. En nefis musiki - sayısız orkestralar - M eşhur tarkxlar - Emsalsiz de· 
recede mue::s:r bır mevzu. 

Doktor Orhan Arsal ım.zaeiyle bir 

yazr çıkmıştır. Bu yazıdaki esas 
maksadı izah için gazete namına ya· 
zrlan mukaddime bir yanlışlık eseri 
olarak imzalı yazının başlangıcı gibi 
görünmüştür. 

Bundan başka yazının, umumi oku· 
yucu için daha açık bir hale konulma
sı maksadile, birkaç yerinde ufak te

fek tadiller yapılmıştır. 
Dün Sultanahmet ikinci sulh ceza mahkemesinde !lyas adlı bir hırsız

lık suçlusu mahkum oldu. Davacısı Kapalı çarşıda mobilyacılık ve mus.. 
l~~~uluk yap~ .Diyarbe~irli Sabri idi. Muhakemenin ikinci celsesi gö
::uyordu. Hakim, Sa.brıye daha sualini sormadan o, anlatnuya başla. 

Bu kadar güzel ve ihti~amlı bir taheser henüz ne görülmüş ne de hiçbir yerde gösterilmiştir 

- Ben Diyarbekire gitmiştim. Dört ay kaldım. Bizim dükkanlar açık
tı.r. Bu çocuk oradan bazı şeyler aşırmış. Çarşıdan gitlerken elinde be
nım ~aryola tokmaklarını gördüm. Kandil günüydü. Gençliğine acıdım. 
Affedıyorum ve dava da etmiyorum. 

BU PERSEMBE GECESi M 1 k s k 
. müst~snag~aolarak e e ve a arya 

Sınemalarmda bırden. Bu muazzam film Metro Goldwyn • M ayer Ekstra Süper prodüks
~ondur. Numaralı biletler şimdiden satılmaktadır. 

Doktor Orhan Arsaldan aldığımız 
bir mektupta: "1854 yılı medeni Av
rupanm barbar dediği ... ,, diye başlr
yan yere kadar olan mukaddimenin 
kendisinin olmadığını tasrih etme
miz istenmekte ve yazı içindeki de
ğişikliklerin eski ve muaddel şekille
ri gösterilmektedir. 

Hakim Salahattin Demirelli, bu fe.. -·---
ragatr zapta geçirdikten sonra suçlu 
fi.şureci llyasa sordu: 

- Sen ne diyorsun, bunları niçin 
çaldın? 

llyas birinci celsede hırsızlıklarını 
biilbül gibi itiraf et.miş, üç defa dük
k.8.na girdiğini, lavman musluklariyle 
b<:raber üç lamba vesaire çaldığını, 
bunlardan bir lambayı Yorgiye, mus. 
luklarla iki lambayı Veliye sattığım, 
diğerlerini de Ismaile emanet bırak
tığım söylemişti. 

Şimdi hakimin suallerine cevap ver 
memiye başladı: 

Davacısı ve 
Şahidi Çocuk 
O:an Bir Dava 

A vadis, pejmürde kıyafetli, iri ya
rı bir adam. Polis onu Sultanahmet 
sulh ikinci ceza hakiminin huzuruna 
suçlu olarak çıkardı. :>avacısı da 
13 yaşında Ramazan isminde bir ço. 
cuktu .. Başı sarılı idi. Davasını §Öyle 
izah etti: 

GELiYORLAR! 
GULEREK VE GOLDOREREK 

EGLENEREK VE EGLENDlREREK 
TATLI BiR ECNEBi DlLILE 

1DRKCE KONUŞARAK 
KOMiKLER KRALI 

Lor~l - HE1.rcli 
ÇOCUK HIRSIZLARI 

1 O kısımlık büyük kahkaha kasırgası 

i p E K. Sinemasının en büyük 
muvaf fakıyeti olacaktır. 

Yapılan yanlışlıktan dolayı Dok. 

tor Orhan Arsaldan özür dileriz. 

Vefat 

- Bay hakim, ben onları çalma _ 
dmı. Sokakta bulmuştum. - Dlin Şehzadebaşmdan geçiyor - , ım•••-• 

dum. Çocuklar; A vadisin peşine ta _ Yarın matinelerden itibaren ---- .. ( ................. ~ 

Şehrimiz tücarlanndan Trabzonlu 
Dedezade Bay Ahmet Salih vefat et
miştir. Cenazesi bugün saat on bir
de Nuruosmaniyede Şerefefendi so. 
kağında Açık Söz gazetesi karşısın. 
daki 6 numaralı hanesinden kaldırıla
rak cenaze namazı Beyazrt camiinde 
krlmarak Edirnekapı şehitliğine def
nedilecektir. Kederdide ailesine ve 
oğulları Hasan Cemil ve Hüseyin Av
niye beyanı taziyet eyleriz. Mevl! 
garikı rahmet eyliye. 

- Ya .. Geçen celsede itiraf etmiş • 
tin. Şimdi inkar ediyorsun.. Aklınca 
ne kazanacaksın? 

kılmışlar, onu kızdırıyorlardı. Ben 1 

onun meczup olduğunu falan bilmL 
yordum. Kendisine takılmadım. O, 
birdenbire homurdandı. Ağzı köpür
dü. Çocukların arkasından koşmıya 
ba~ladr. Onlar kaçtılar. Beni yaka. 
tadı. Kurbanlık kuzu gibi yere ya
tırdı. Ellerime, yanaklarıma bastı. 

Eline aldığı bir taşla kafama vumıı
ya başladı. Kafam yarıldı. Eğer 

yetişmeselerdi, başırru buz gibi eze _ 

YILDIZ Sineması 
"Ben bir Pranga kaçağıyım., ve 
"Kara Yılgı,, filmlerinin yıldızı 

Parisli Kadınların samimi hayatına dair en hakiki ve en nük
teli filmi, sinemanın bir ,aheseri 

P A U L M U N 1 'nin 
- Beni karakolda dövdüler de o

nun için itiraf ettim. 
En büyük filmi (Fransızca) 

EVLENME 

Kadınlar Kulübü YILMIY AN ADAM Universite Rektörü Profesör Cemil 
Bilselin kızı Bayan Nimet ile, Fen Fa
kültesi Riyaziye Doçenti Dr. Orhan 
Hamdi Alisbah'm düğünleri Yılbaşı 
günü, Rektörlük evinde yapılnuştır. 

Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Us
tilndağ, Birinci Ordu Müfettişi Or .. 
general Fahrettin, Fdrtllte Dekanları, 
Universite profesörleri ve iki tarafın 
dostları, aileleriyle bulunmuşlardır. 

Yeni evlilere bahtiyarlık dileriz. 

- Oğlum, mahkemede de ben seni 
dövmUş değilim ya .. Haydi karakolda 
dövdiller de itiraf ettin. Ya burada ... 

- Ben mahkemenin ne olduğunu 
bilmiyorum. Ömrümde ilk defa gel
dim de şaşırdım. 

4'1Yakmda TÜRK Sinemasında, 

ba,Iıyor. Ba, rollerde: DANIELEE DARRIEUX 
BETTY STOCKFED ve Paria'in en güzel 300 kızı 

- Bugün: öLOM PERiSi filminin son günüdür. -
ŞE~~ rı:r::Rosı ı ·~ llllllll[lllllll 

8~o~:Ja~ 11 ı 111...1111/ 
- Şimdi sorgularıma cevap ver. 

Sen dükandan aldıklarını kime saL 
tın? 

cekti. ,. Yann matine•erden itıbaren - StJRTVK 1 111111111~ 
Bu davanın üçte §lahitli vardı. Bun

ların en büyüğü 9 yaşında idi. Evve
la 8 yaşındaki şahit iskemlenin üstü
ne çıkanlarak dinlendi. Bu hadiseyi, 
davacının saylediğl gibi anlattı. ot 
ğer şahitler de öyle söylediler. 

SÜMER Sinemasında 
tı.UL1 UJ1.LAR: 60, t<ı uu.• "'~ 

- Bir rn.mbayı Yorgiye, musluk
larla iki lambayı Veliye sattım. DL 
ğerlerini de lsmaile emanet bırak
tını. 

Haf tanın en güzel ve 2 büyük filmi birden 

Görülmemiş bir film f ransizka Gaa 'ill 
Bu senenin yegane 

Baylar· 
, tl"tutyt ve t ttlUJc&y& ~1\.-:>uu vı~ 1 

tehlikeden koruyor. 1, 3, e ve 12 il Hakim bu sualleri sorarken davacı 
arkasındakilerle kom~şuyordu. Hakim 
ihtar etti: 

Hakim A vadisi "25 lira para cezası
na mahkum etti. Çocukların kendisi
ni kızdırdıklarını nazarı itibara ala:- ALTIN ÇOCUK TTY ATROSU FATMACIK ambalajlarda eczanelerde bulunur. 

-Burada konuşulmaz. Sen davan.. 
dan vazgeçtin, istersen çıkabilirsin, 

dedi ve sonra mübaşire emir vere -
rek Sabriyi mahkeme salonundan dı • 
r;anya çıkardı. Ve bu eşyayı bilerek 
sa tm aldıkları iddiasiyle mahkemede 
suçlu olarak bulunan Yorgi ve Veliye 
sordu. Bunlar ikisi de: 

rak cezasını 16 lira 60 kuruşa indir. 
di. 

ni 6 ay hapse mahkfun ediyor ve suç 
tekerrür ettiği için de bu cezayı 7aya 
çıkarıyordu. Suçlu (7 ay) kelimele
rini dinlerken "ay., dedi ve dudakla

Ölüm pusuları, yakıcı meşa- Kelebek 
leler, mezar izbeleri, esraren-
giz ölüJ?ller, Kan içici vam- ı Zengin ve muhtetem filmi de 
pirler. ı ilaveten gösterilecektir. 

~---------------------------!~ 

Bu Per9embe ak9amı SA R AY Sinemasında 
Mevsimin en calibi dikkat musiki hadiseai 

Dünya tenoru BENJAMiNQ GiGLi'nin 
rını ısırmıya. başladı. Hakim sonra .t1111llll••••••••• yarın ak,am En aon ve fevkalade filmi olaıı 

- Bu esnaftır. lyi adam biliriz. 
Her gün çarşıda zerde ve aşure satar. 
Hırsızlık olduğunu bilmiyerek satın 

aldık. 

SAADETiM SENSiN 
çalınan şeyin azlığından ve yaşından .. ,,, E L E IC SıNEMASıNDA 
dolayı cezasını iki ay 27 güne indir-

di. Diğerleri hakkında da beraet ka- M u·· N ı· R N u R ETT ı· N 
ran verdi. Mahkfun cezasından in _ (Du biat mein Glück) 

Hakim, bundan sonra kararını ya.z
dırmıya başladı. Suçlu Dya.s krulak ke.. 
silmiş, nefes almadan dinliyordu. 

mesinden dolayı çok memnun görü - ve ARKADAŞLARI 
nüyordu. Bileklerini kelepçeye ver - Beşiktaş Kızılay menfaatine K O N S E R vereceklerdir. 
di ve jandarmanın önünde tevkifa - Bu konsere Konservatuvarın icra heyeti de iştirak edecektir. 

Eserinde dinlett!ği muhrik ve sıcak sesi her yerde takdir al
kı~larile karşılanıyor. 
Bu film; mevzuunun inceliği ... Muhte,em mizanseni ve hari

kulade musikiıile sinemanın bir taheaeridir. ---~ Hakim suçu sabit görerek kendisi- neye gitti. Yerler numaralıdır. # 

"Oğlum, babanla aramızdaki hukuku bilirsin, bir 
derdin, bir ihtiyacın olursa hemen bana gel!" de -
mişti. Fakat Yusuf o sırada bir şey dinleyip anlıya
cak halde olmadığı için Hultl.si Beyin o sözlerini an
cak şimdi hatırlıyordu. 

Küçük ve basık yazıhaneye girdi. Burası alelade 
bir dükkandı, yalnız içerisi beyaz badana edilmiş ve 
birkaç kanape, koltukla döşenmişti. Yerde güzelce 
bir halı, kenarda, avukatın önünde, geniş ve üzeri 
kağıtlar, kahverengi zarflarla dolu bir masa duru -
yordu. Duvarlara güzel hatlarla yazılmış bir çok lev
halar çivilenmişti. Hulftsi Beyin tepesindeki büyücek 
levhada usta bir sülüs ile yazılmış: 
Ayinedir bu a.ıeım, her şey hak ile kaim 
Miratı Muhammedden Allah görünUr daim 

lbaresi vardı. Onun biraz solunda, dükk!nm içine 
doğru yanyana asılmış duran daha küçUkçe levhalar
da.: "Bir kasit ne ise hUküm ona göredir!", "Şek ile 
yakin zail olmaz!., 1'Zaran !m.mz def için zararı has 
ihtiyar olunur!,, gibi mecelleden alınmış cümleler 
vardı. Hulüsi Beyin tam karşısında, bir ihtar gibi, 
fevkalade güzel bir talik ile yazılmış: 

Gariki bahri isyanım 
• Dahilek ya Resululleh. 

Levhası vardı. 

Hulusi Bey Yusufu içeri çağırdıktan sonra is -
kemlesini biraz kenara, üzerinde düstur ve mecel
le ciltleri bulunan bir rafa doğru çekti, Ywıufa da 
karşısındaki kanapeyi gösterdi, sonra havadan 
bahseder gibi sordu: 

"Oğlum, hiç uğramıyorsun! Nasılsın bakalım!" 
.. !yiyim efendim!" 
.. Hanım kızım nasıl?" 
"Iyiler efendim!" 
"Bir kahve içersin değil mi " 
"Teşekkür ederim efendim, hacet yok!" 
''Olmaz! Ne demek, bir kahve içmeden gidlllr 

mi?" Sonra dışarıya doğru seslenerek karşı sırada-

: K·UyUcal<ı ı Yusi.Jf( 
. . ~ . . . . .. ' 
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ki kahveciye: 
"Bize iki şekerli getir!" dedi. 
Yusuf etrafına bakmıyordu. Hulusi Beyin ma.sa

smın ayaklan tornalanmıştı ve yukardan aşağı 

doğru inceliyordu. Yusuf bir gözilnU hafif kapıya
rak bu ayaklardaki torna halkalarını seyrediyor ve 
bir taraftan da HulUsi Beyin kendisini buraya ne
den çağırdığını merak ediyordu. Içinde buradan 
bir an evvel çıkıp eve gitmek ihtiyacı vardı. 

Kahveler geldikten sonra avukat sordu: 
"Yusuf efendi, evladım, Edremltte yerleşip kal

mak niyetinde misiniz?" 
Yusuf hiç beklemediği bu sual karşısında bir 

müddet durakladı, sonra: 
"Bilmem ki?" dedi. 
Sahiden de bilmiyordu. Bu sualin cevabını ve

rebilmek için aylardanberi kafasının içinde dolaşıp 
duran birçok diğer suallerin halledilmesi lazımdı. 
Hayatının ne şekil alacağını bilmeden ve bu hu -
susta bir karar vermeden karşısındakine ne söyli
yebilirdi? 

Bir kere daha mırıldandı: 
"Bilmem! .. " 
Hulüsi Bey biraz düşündü: 
"Burada sizin ne malınız var?,, dedi. 
"ElU ağaç zeytinimiz, on dönüm kadar tarlamız 

var!" 
"Sizi geçindirmez! .. Sonra bunlarla uğraşacak 

adam lazım, sen halbuki artık boş değilsin!" 
Bir müddet sustular. Hu!Usi Bey tekrar sordu: 

"Annenizin kimsesi yok mu?" 
"Yok! .. Anası öleli çok oluyor, babası da üç se

ne evvel ölmüştü galiba. Nazillide reji memuru idi. 
Bir şey bırakmamış ... " 

"Senin kimsen yok mu?" 
Yusuf gözlerini karşısındakinin ytizüne dikerek 

uzun mliddet baktı. Bir şey düşlinmüyor, sadece 
kafasının içinden birdenbire hızla geçmiye başlıyan 
bir hatıralar şeridinin durmasını bekliyordu. Niha
yet yavaşça: 

"Benim de kimsem yok!" dedi. 
O zaman Hulusi Bey, çaresiz bir vaziyette kal -

mış gibi iki elini açarak: 
"Oyle ise yapacak bir şey yok! .. " dedi. "Burada 

kalacaksınız. Fakat beni dinle evladım. Her şeyi 
açıkça konuşalım. Siz benim canım kadar sevdi -
ğim bir arkadaşımın yadlgarlansınız. Sözlerime gü
cenme. Bir kere artık babanızın sağ olmadığını 

unutmayın. Bu lafımın sana bir ilişiği yok, daha 
ziyade valide hanım için söylüyorum. Ne diye sak
lamalı, siz artık fakir bir aile sayılırsınız. Kendi 
aleminizde yaşamalısınız. Sonra bilirsin ki bu ka
sabada herkes senin dostun değildir. Başından tür
lü işler geçti. Onun için de tetik ol.. Bulunduğun 
işe dört el ile sarıl. Şimdi karışık zamanlar. Kendi 
kendine bir iş yapamazsın. Ticarete atılayım de
sen hem sermaye ister, hem tehlikeli iş. Bak, iki 
haftadır pazarcıları eşkiyalar soyuyor. At araba al
san yarın hükumet bir emir verir, askeriye için 
zaptederler, eline de bir senet verirler, ezip suyunu 

içersin. Yeni kaymakamın gözü sendedir. Hiç kimse 
kendinden evvelkinin adamlarını yerinde bırakmak 
istemez. Hatta üç dört gilndilr ne diye sana bir şey 
olmadı diye hayret ediyorum. Çünkil henüz daire
ye mülazım olarak devam ediyorsun. Çıkarmak ko
laydır. Fakat kim bilir, belki vicdanlı bir adamdır. 
Ben daha görmedim. !fakkında söylenenler pek iyi 
değil amma, doğrusu ancak Allaha malumdur. 
Bak! En mühim şeyi unutuyordum. Senin Şakirle 
ve Hilmi Beyle aranda bir geçmiş vardrr. Bunu da 
unut. Dayanacak kimsen yok, içinde onlara karşı 
en küçük bir düşmanlık sakladığını farkederlerse 
seni ezerler. Yeni kaymakam ile de hemen arayı 
doğrultmuşlar ... Doğrultmasalar bile, paralan var, 
efendim, paraya karşı kimin gücü yeter ki! .. " 

Yusuf ses çıkarmadan dinledi. Hulusi Beyin onu 
buraya çağırışının sebebi her halde yalnız bu na.si· 
hatıeri vermek değildi. Yusuf onun evvela başka 
bir şey söylemiye hazırlandığını sezmişti. Fakat 
Edremidi bırakıp gitmelerine imkan olmadığını söy· 
leyince Hulusi Bey fikrini değiştirmiş, sözil başka 
taraftan açmıştı. Yusuf bunu pek güzel hissediyor 
ve dayanılmaz bir tecessüsle Hulüsi Beyden asıl 
söylemiye hazırlandığı şeyi sormak istiyordu. 

Fakat buna cesaret edemedi, daha doğrusu bu 
arzusunu ifade edecek kelimeler bulmıya ve cüm
leler tertip etmiye muktedir olamadı. 

"Sen başka bir şey söyliyecektin; haydi onu da 
deyiver!" demek olmazdı. Başka yollardan ytirü • 
meli idi, fakat böyle ustalıklı sözleri Yusuf zihninin 
sükunetle çalrştığı zamanlarda bile yapamazdı. 
Halbuki şimdi mütemadi bir ihtimal ve sual zinciri 
kafasının içinde uğultular yaparak dolaşmakta idi. 
Yavaşça doğruldu. Avukatın elini öptükten 

sonra: 
"Sözünüzden çıkmam HuH'isi Bey Amca!" diye

rek ayrıldı. 
(Arkası var) 
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'I'AN· 
Gündelik gazete 

Başmuharnri 

Ahmet Emın Yalman 

Bizim Yaramazlar 1 '----------+------
rarihl Dedikodu 1 

Birinci Meclisi Meb 'usan 

Tan'ın hedefi: Haberde fikirde, 
herteyde temiz, dürüıt, aamimi 
olmak, kariın gazetesi olmay• 

çalıtmaktu. 

ı~Ün Mese.eıer• 1 

.OÜN A~SA~ İ Ki SAAT AYA 
BAKOIM, BİR ŞE.Y 
GOREME DiM • A bdülhamit 1298 te cüllıs etti. 

1293 te kanunu eM.Si ilan o
lundu ve 1298 te Aloskof muhar~ 
başladı. 

Harp devam ediyordu. HUseyiD 
Avni Paşa glbi muktedir bir seraa. 
keri bir uçak, garezkô.r, haln, hun
har bir çerkezin &efil kurşunu cani
yi.ne yere sennlş, mllletf, muhtemel 
en bü~1ik kumandanmdan mahrum 
etmiş idi • 

Akdeniz meseleleri 
Akdenizde, bugün bütün dünyayı 

meşgul eden üç mesele \·ardır: 
i 1 mi n Yeni iddiası: 

Melrtebi Harbiye Nazın Süley • 
man Pqa., kılıcına da~ anarak Mlthat 
Paşa kanunu esasisinin iradesini • 
Yıldız sarayında - bir gece ~ atsıdan 

110nra Abdülha.midin elinden zorla 
koparmış, ve - &bıi.lide beklemekte 
olan Sadrazam IHithat Paşaya getir. 
nıiştl. 

1 - İngiliz - İtalyan anlaşma - Yazan: 
IU ' 

2 - İspanyanın vaziyeti, 
3 - Sancak meseleW. 
Bütün dünya meseleleri blrlblrln 

bağlıdır. Dünya siyaseti o kadar b -
rlbirine girift olmuş, o kadar ara.p 
saçı hallnl almıştır ki, cihanın bir 
köşesindeki bir bidJse, dUnyanm 
dört köşesinde aksiseda ya~ 
hii li kalma.ma.ktadn' • 

Bir Kültür ölüyor 
yenisi doğuvor 

Rauf A. 

Hotin'i 

Blrlr.cl meclisi meb'usam, sonra • 
lan &adrazam ve başvekil olan Ah
met Vefik Paşa açtı \ ' e astarcılar 

kf'thüdası Ahmet Efendi - İstanbul 
meb'mıu sıfatiyle şiddetli • nutuklar 
söytemeie ba.,Iadı. HUkômeti fella 
halde ııııikıştırdı. 

Karadeniz, deniz muharebelerine, 
askerin idare şekline dair yürüttü~ 
tenkitlere t'8Jlla.r da~·anmaz oldu. 

1 Halk heyecan \'e gale,:ana geldi. Ah. 
• dUlhMnit telA.şa düştü. Birinci 
: meclisi mt'lb'usa.ru feshetmeğe, da. 

1 ğıtmıya kalla tı. 

Bu sebeple Akdenlzdeld bu üç 
nıesele de mahalli meseleler olmaktan 
çıkarak beynelmilel birer mahlyet 
almıştır • 

• • • 

FAKAT BU KÜLTÜRÜN 
SONU NASIL BiR KÜLTÜRE 

İngiliz - İtalyan 
anlaşması 

lf abeş harbi üzerine İngiltere De 
İtalya arasında Akdenizde ortaya 
~ıkan menfaat ~şması pamuk ip
liğhıe bağlanarak ba.lledlldl. 

BAŞLANGlÇ OLACAK? 

tıki devlet te Akdenizdeld men -
faatıerinin müşterek olduğunu kabuJ 
ettikten sonra : 

"Akdeniz mmtakasmda milli ve 
yahut arazi tamamiyeti millkiyesin
d ki statükoda herhangi bir deği~ik
lik vUcude getirmek ve yahut alaka
dar bulundukları tai<dirde herhangi 
bir değişiklı~ vUcude ~e~rilmesini 
görmek hususunda her tilrlü arzuyu 
reddederler... diyorlar · 

Bu cUmJeden ~ıkan mina şudur: 
Akdeıılzde tspanya işlerine kanş -
mak veslle8lyle İtalya Ba.lear adala
nna el uzatmıyacak. yahut ispanya.. 
nm Afriı!<a müstemlekelerinden an
ıtı :bleLIU~ t."CtlliHl" • 

l'ine bu cüml~ &ikan W&er bir 
ına-y. gfire Almanya. İspanyayı 
kolonbe etmeJ?e kalkar, yahut yap _ 
tığı maddi yardana mukabu aru1 
kopa.rmıY• çalışll'S& bu Dd devlet bu 
arzunun tahakkukuna mini olacak
lardır • 

Çlınkü tngUtere Hariciye Nazın, 
İspanyanın tanıaınıyetl mWklyeelnln 
haleldar oımasnıa hiçbir sebeple 
mlisamaha etıniyeleğlnl açık~ UAn 
etmiştir • 

Bu balamdan tnglltel'e - lt.alya an-
laşması Akdeoizde sulhtt teeıse 
doğru atrhnış bUyilk bir adımdır. 

l'ahıız tspanY• ınesele8inde he -
nüı halledil~ olan bir dava da
ha va:rdır: tngUtere ve Fransa Is -
panyada bir f aşlst devletin kunıI • 
masma taraftar değll:ler. Halbuki 
Almanya ve ttalya panyanm bir 
komünl~t merkezi oımasma müsaa
de etmlyeceklerlnl l!IÖylUyortar · O 
halde ne oıaeek ! Fraııko muzaffer 
olursa lngiltere ve f'raD51' ne yapa
caklar! HükÔDlet9ler galip gelirler
se Almanya ne ıtaıyanın battıhare
ketı ne olacaktır!. 

Bu suallerin cevaplannı bu~ 
vermek mümkUıı otnııadığma göft, 
İngillz - ttalyan anlaşınasma ra~ -
men, Akdenls meselesi hıtıüz halle-

dibıılş sayılalll&L 
• • • 

Sancak meselesi 
Akdenbde ~ muht&O ll

ettnctt mesele de Sancak meeeleal • 
dlr. Bu meeelenln lullll yalnD Franaa 
Ue Ttirkiyeyl değil. ,Akdflllbd• all • 
kası bulunan bütiia devletleri. ve al
~·asctıerinl TüJidYe veya Fransanm 
siy~tine bağlamı!J buJUD&ll biitiln 
rnUletlert ali.kadar eder. Bu mesele 
halledllmedlkçe Akclenir.de sulhtbJ 
teessüs etmesine lnıkin yoktur • 
Bu~ haliyle ~ Tüıtdye. 

nln lddJasrru kabul etmek istemiyor. 

D ünya Büyük Har· 
bin sarsıntıların

dan bir türlü kurtulamı· 
yor. Bu yakınlarda kurtu· 
lacağa da benzemiyor. 

Siyasi cephede, Millet· 
ler Cemiyeti misakı ve 
müşterek emniyet tSerabı 
arkasında bir hayli koşul
duktan sonra silahlanan 
silahlanana ! Şimdi önüm· 
de duran bir Fransız ga· 
zetesinde -- Le Journal, 
28 İlkkanun - kocaman 
bir başlık: "İsviçre silah· 
!anıyor!,, demek kurtlar· 
dan sonra kuzular da, var-

sun, ailiha sanlıyorlar. 

I
• ktısadi cephede 1929 da 

ba,Iıyan buhran sürüp gi
diyor. Meşhur masala göre, geçit 
resmi yapıp giden yedi zayıf ine
ğin arkasından zuhtir etmeleri u
mulan semis ineklerden hill eeer 
Yok, çanlannın sesi uzaklardan 
bile gelmiyor. 
Vakıl lngilterede ve iırterlin 11· 

rasına bağlı sayılan İskandinavya 

mernleketlerinde sıkıntı gere(l gi
bi hafiflemiş görünüyor. Atlaa 
Okyanusunun öbür yakuında Bir· 
leşik Amerika Devletleri Reisi 
M. Rooeevelt'in iktıaadi durumu 
hayli düzelttiği aııl&fıhyor; fakat 
bu allmetlerden hiçbirinden, dUn· 
yayı kasıp kavuran umumi buh
l'aıını tamamiyle yenlldiji bllkmil 
çıkaniamıyor. 

Zaten ıtyul ve lktısadt cephe
ler ayni küllün birlbirine kenetli 
iki durumu olduğuna göre dünya 
siyaatyatmm bugünkü korkunç 
Vaziyetinde beynelmilel iktıaadi -
yatta ıağlam ve sürekli bir iyilik 
beklemek nasıl mümkün olur! 

Geçen asırda sınat inkişafın ve 
mUstemleke isti.smannm bolluk 
devrinde araaıra geçirilen buhran
lan muntazam fuılalarla gelen 
ve adeta bir kanuna tlbi bulunan 
a.rtza1ar gibi tellkkt etmek zehabı 
revaç bulmuttu. On blr eeneden 
elli seneye kadar aralıklarla ıe • 
lip seçen buhranlardan b&baeden 
lktıeatçılar vardı, o buhranlar u
f aktefek himmetlerle, battl "vak· 
t1 merhun" u gelince kendilikle
rinden geçerlerdL U.ldn geçir
mekte olduğumuz buhranı onlara 
kıyaa etmek doğru olur mu! 

Bugün Büyük harbin bıraktıiı 
maddi ve manevi harabe Uat.Unde, 
eskiden yapıldıfı gibi. yalnız ta • 
mir !file uğ'rafılmıyor. Blribirine 
bıc;ak çekmiş iki ideoloji çarplfl • 
yor. 

Milletler Cemiyetinin de Fran8a • 
leyhlnde karar vennesinl bddemetr 
pek varit görUnmUyor • 

o halde Sancak meseıesrnm halU B eşeriyetin buhranlı geçitle-
lçln bir yol kalıyor: Jlakla lhkak et- rinde de birçok mUtefek-
meı'k... Fakat bu da Akdenlzde daha ~'!!!!!"!'!"'!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!9 
büyük tehlikelere yol açabDeoeli için lıtlDMI 1iamdır • 
bbce Akdenlzde •ulhlln devamını Is- İtalya De anlattıktan sonra lncD
t.eyen İngilterenln araya glrerflk Od terenin bu davayı da baDe delAW e&
tarafm lddlala.ımı b&nlUJ'DJIY& CL llUıld 1UllnllıbUlr .. 

kirler bu buhranl&nn devasını ola
masa bile hiç olmuaa hikmetini 
anyagelmi,lerdir. 

Ta eekidenberi zamanın derinli
ğinde ve meklnın genişliğinde ya
pılagelmekte olan bu araştırma
larda tam manasile fenni bir kıy
met bulunduğu iddia olunamaz; 
fakat faydaları da inkar etmek 
doğru olmaz. Henüz müspet bir 
fen ,eklinde tebellilr edememekle 
beraber yavaş ta olsa durmadan 
llerliyen ve geçmişten geleceğe 
doğru ıtıklar saçmak istidaaı 
gösteren içtimat bilgilerimizin ilk 
kaynağı o araştırmalar değil mi
dir? lçtimat teki.mut bahsi hail 
bu merhalede bulunmuyor mu? 

Bir Fransız mecmuasının anlat
tı~ıı ~öre Macar bi1"1nlerinden 
'U p .... 1 T ;m>ti ,:ı,. ft1' ;cH .... of t4>kfı-

mül da vşsını ele al,qı.ı,. 'l'arihi, 
battl tarihten evvelki zamanbtrı 
incelemiş, yalnız Avrupayı değil, 
Asvayı ve Afrlkavı da kalburdan 
geçirmiş. Son derecede dikkRte 
değer bir eser )"lmtt.. Henüz 
fransızcııya nakledilmemiş olan 
kitabmda burtlnkU hercll merce 
bakıp, birçoklannm korktuklan 
gibi, Avrupa kUltUrUnün blr uçu
ruma doğru WrUklenfp ıUrUklen
mediği meselesini tetkik etmif. 

B tt zatin kınaatlnee bazı mu
hitlerde hükUm etlren bed

binlik "kUltUr" ve "medeniyet" 
arasında umumt surette yapılan 
avırttan 1lert ge1lvorrnut. Kültü • 
rUn mUıneyyiz ııfatı canlılık, in -
kifaf ve tlklr, fellefe, din ve san
at &alıa.lannda yaratmak kablll
yetl lmı.,. Halbuki medeniyet. bl
Wd•. hareketatıı ve ancak teknik 
eahada icatlar ve lktıudi sahada 
yenilikler ile bUyük ,eyler yapmı
ya müetalt imi,. KUlttlr insan 
varlıfmm en derin noktalanna 
temu ettıtt halde medenivet ba
yatın ancak fiP.lk, clıımant clhetle
rUe me~l oluYormu,. 

M. Ligetl'nln anlattıfma göre 
bu kUltUr ve medeniyet ayırdını 
yapanlar, zamanımm Romanm 
inhitat devrine, eon imparatorlar 
zamanma benzeterek ancak m• • 
denlyet kaldlfına, Jdllttır hayatı • 
nm lnfla&h ettlflne. muhteviyatı
nın y&ftf J&V&f boıtalc!ılma kana 
at ptlrlyorlarm-. muhakemelerl
ıil &yle ytlrttttl)'OPl&rmlf. 

Macar mtldekldld bu muhake
meyi dofru bulmuYor. Onun ld
diuma ~re bu dtltUncelerin te • 
meli çUrUktU.r, Y&blıftn': zira Ro-
manm inhitat devri JIWttlr bakı· 

mmdan yavq Javq kunımuf, 

muhteviyatı bop.lmıt değil, bill
kla bul cihetlerden f evtzli b i r 
manzara arzetml.ıtr. Fena impa
ratorlar devrinde aan'at dikkate 
pyan bir ıurette teklmUl etmit
tir; yeni bir kUltflr doğurmak ta
tldatlan göltermittlr. 
Baıtlarmm ıannettiii flbl eski 

bir kUltl\rUn ~lmesfle beraber ye
ni bir kUlttırUn dofmuı bir teu
dttf eeeri deJildtr. O 8H1mle bu 
c!ofum halkalan blrlbtrine gecen 
külttlrl~r sineirlDde annıtJa bal • 

I Ra8klt1hl, Salt Paşa Ue imşarede 
bu tundu. Başkitip itiraz etti: 

1 "- Hayır efendim t Me<>lisi nınb'u-
sMı feshedip datrt.&mazsmız. Fes • 

1 hederBeDlz, )'emininl:ıde h:mıs olur-
1 sunuL BUvtik vebal ve günaha gt. 
il reftlnlz. Kanunu esasi ahkC\mma rt-

&'\"et etmflml , ana muhalefet etmiş 
oİunıunuz. Halbuki siz kanunu ftlMI 
ah1dlmma riayet edeceğtnlze yemlll 
ettiniz .• 

Abdülhamit durakladı. Azhn ve 
İ lradftti 8&1'8ıldı. Fakat lse bir çarel 

hal bulmak lazımdı. ÇiinkU meclisi 
meb'U9&nda söylenen şiddetli nutuk· 
larla mlllflt sa.nıh)'or, İstanbul ve 
ıa.,ra halkı blrlblrlne geçiyordu. 

1 Muharebede l8e f el&ket üzerine f ei&-

\ 

la>t l'BitlO'IJ'OrdU. 
Nlha:ret mabeyin b&1Jkltfbl Salt 

\ 
Paşa blr hal ÇBJ't'Si buldu. Mithat 
PMa kanunu esasisinin hlr maddesi 

1 
padişaha - doğrudan doğruya - mee
Hsl meb'usam mm·akkaten tatil et. 

1 mflk hakkmı veriyordu . 

Bugünkü kültürün müflıiı ve muazzam e erleri 

1 Abdülhamit muvakkaten mecl181 
meb'ug,ru tatll etti. Birinci meclisi 
meb'usanm, birinci tatili otuz bir, o
tuz iki sene sürdü. 182.J inkılabı y&
tişmenıit, Reval mülAkatı "İttihat ve 
Terakki,, Oemtyettnı galeyana tte'\'• 

ketmemlş olsaydı aaı.ba daha kac 
sene devam edeceb-ti?. 

lıdırlar. Her sönen medeniyet, ay- UlküsU ile kurtarıcı bir aksUllmel 
ni zamanda, yeni bir rilfeymi do- yapar. 
ğurur. Fikirlerini hulasa ettiğimiz, 

M acar mütefekkire g5re lçU. 
mai teklmUl yUkselip al

çalan dalgalı bir hat şeklinde de
vam edegelmektedir. Bu dalgala
rm aralannda.kl buık devreler 
bir kültürün ölUmUnü ve baŞka bir 
kUltürUn doğumunu gösterir. Bu 
dalgalı ha.reketi vUcude getiren 
amlller insan nıhunun b~lıca iki 
temayülü arasındaki ezell çarpış
madır. 

Bu temayüllerden birincisinde 
fert uıldır, ferdi hayatın mUmkUn 
olabildiği kadar serbest inkifafına 
do~ şahlanır. 

İkinci temayUl bUtUn inSAn ce
mf vetlerinin temeli olan nizam ~ 
intizam :r.aruretinden doğar. 

Bu c:arprşma e7:elden ebede doğ
nı sUrUp 1rldecektir. 

Bir tarafta frtrf hUrrivet aşkı, 

hattl belki de fazla kısaltmak za. 
ruretlle pek iyi anlatamadığımız 
Macar müverrihine göre her kili· 
tür 9emasında Uç devir görülür: 
lık devir sıkı bir murakabe altın
da ve nizam ve inti:r.a.m içinde 
yükselir (eski Yunandı Isparta -
nm ikbal devri. Avrupada Orta 
Çağlar). 

Dalga.nm tepesinde ferdin baf 
kaldırmıya başlaması ikinci devri 
tet,kil eder, hürriyet aşkı alevle -
nir (eski Yunanda Aristid. Pe -
rikles devri, A vrupada Renais

sance). 
Dalganın alçalışına tekabül e -

den UçUncU devirde hUrrivet fi • 
kirlerinde taşkınlıklar VP ihtili.lcu
yane temayüller (eski Romada 
GrakUs, Spartakl\s'ler. Son Çağ -
laJ"da Fransız ihtilali). 

İçtlrnaf bir infisaha varan bu 
öbt'lr tarafta nlJam ve intizam ıa- initten sonra yeni bir kUltUr baş-

langıcı. · nır,eti! 

Au çarpı,mada lııtfhdııf edile • 
bllecek gaye ancak fU olabilir: 
Nisama baflı bir hUrrty~ veya • 
but hür bir nizam ve intizam. 
~terivet bu UlkUye ancak 11kı 

bir disiplinle. içtimai lnzıbatla va
rabilir. lc:timaf inzıbatla nefsine 
hlkim olduğu vakit hürriyete hak 
kazanır. Tarihte bövle muvazeneli 
devirler teklmUI dat~lıınnm vUk-
1ek noktalarma tekabUI eder: f&· 
kat burada, maatteeMUf çok kalı
namaz: zira fert dalma daha zi
yade hUrrtvet ister. Deprene dep
rene cemiyetin rabrtalarmı "°e~e
tlr; hürriyet, nizam ve intizamı 
kemire kemf?'f' frthnai temelf ve
rinden oynatır. Nihayet teklmW 
dalgası bir hercümerç bR.Sıklığına 
lnt'r; fakat ayni zamanda be•er 
l'\lhunun ikinci temayUlU hareke
te «~er. nizam ve intizam teme
li Ueerine kurulmu.e bir cemiyet 

A na h"tlıtrmı ı-&ttermive ca-
t~ftmrı bu nazarlveye 

J'fSre ~lzel san'atlerin teklmUIUn
de. mimaride, hevkeltraşlde, re
limde ve muaiktde bu tariht ce -
reyanm, bir aynada olduğu gıbi, 
tarih aklıderi görUlU.r. 

Mimarinin derin izlerl birinci 
lııfbada görtllU.r. Elblrliğile, inzi
bat ve intizam ile çal.ıfan cemi
yetin yUkaelttlğl azametli abide
ler meydana gelir. (Orta Çağlar· 
da Gotik v~ Roman kiliseler gibi). 

Ferdi deha mahsulü olan resim 
dalganın UçlincU aathaaına, lnı,i
ne tekabW eder. 

Ne mimari kadar içtimaf, ne 
de realm kadar ferdi olmıyan bey
keltra,i dalganın orta kısmında 
kemalini bulur. San'at sa.basında, 
insan ruhunun iki esaslı temayil
lilnU mezceden heykeltr&fldir. Es-

• 
\1al<'ayı sadrazam Sait Paşanm 

ikinci damadı Şerif Bey merhum 
nakletti. 1815 te bir aksam yemek 
sofrasmda uılattı. Sofrada Ömer E. 
fendi zade Hariciye TerclUrıe Kalemi 
Müme\izi Refet, Malh·e Nazın Mu· . . 
sa Saffeti Paşa t.onınu ve ait Paşa-
nın namzet damadı Saffeti Zlya da 
butunuvorlardı. 

Şerif Bey, Bağdat kumandam, 
Yarıyah Aglh Paşanın oflu idi. Pa
rlste hukuku sh·aslve tahsil et.mı,, 
güzel bir hariciye . memuru olarak 
~·etişmt ti. Toplandığımız \ "t'lr, Pe ... 
palMm altında. Mahmutab (.eşme· 
!llnde, Cami 80kağında 12 numarab 
evdi. 

Abdurrolımon Adil EREN 

ki Yunanda Perikles devrı, Soıı 
Çağlarda Roncsans. 

İki dalga arasındaki içtimai her 
cUmerç devresinde bu san'atler 
hi.kinı mevkilerini kaybederler. 
Yeni bir devre doğru iştiyakla 
kaynıyan mücerret fikirlere, endi
,eli duyıulara musiki tercüman 
olur. Müellife göre modem mu -
sikinin başlıca kaynağı Romanın 
sukutunu takip eden istila devre
sinin doğurduğu kilise musikişi . 
dir. 

A rtık ne daha eski devirlere 
göz atmıya, ne de yeni 

devirleri daha ziyade takip etmi
ye imkln kalmadı. Yalnız sözU 
keserken söyliyelim ki Macar mU
dekkike göre iki dalga arası olan 
bugUkü devirde Avrupa sana'tine 
ıenci mUziğinin ve zenci plasti -
nin sokulmuş bulunması b 

k k .be ey. 
ır ın a 1 ti bakımından h 1ı 
b' ı· ' ayır 
ır a amet gibi görUnmemekt d" 

Bununla beraber. istikbal hak\ı~: 
da oldukça nikbindir KUltU 
i ..:-J • r ıin-

c ı.wın kopacatına kail decnıd· 
o• ır . 
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llP V ~~R r J 1 
Bergün Beyaz Ev 

Bir Hikaye 
\.._____ı_ __ _ - Yazan: Neyyir Karaman'1oğl11 

ALLO! Amerikalı Antrenör 
İ$e varamadı mı ? 

ALLOI 
Güreşçiledn Finlii.ndi)"aya 

se~·ahatleri münasebetile Spor 
Postasının 4 - 1 - 937 tarihli 
nüshasında yazdığı makale-

Akşam ... Karanlık ... Yağmur çise- kıp kaçmıştı. Aşkın bilyüliyen, bU 
liyor. Gece daha şimdıden sokaklara yuran, çeken sesi "gel'' dediği gü 
sinmiş gibi. Ses az, kımıldanış az. beyaz evin kapısını kendine bir da 
Yokuşu ağır ağır çıkan kadının genç ha açılmamak üzere kendi elile ka 
bir silueti, fakat yorgun bir yürü- payıp gitmişti. Arkasında aylar v 

1 
yüşü var. Bir vapur tektü~ yolcusi- aylar süren bir yas ve yaş bıraka 

' 

le bu güz akşamına kısa bu zaman bu gidiş, onunla beyaz evin arasın• 
can veriyor, Işıktan çıkan insan göl- hiçbir şefkatin eritemiyeceği bir bı.ıt 

Levis'in gayretiyle biz 
Atletizmde birçok 

rekorlar kazanmıştık 
Atletizm Federasyonu tarafından yol verilen Ameri

kalı atletizm antrenörü Mister H. Lewis hakkında Milli 
atletizm kaptanı Galatasaraylı maruf atlet Mehmet Ali 
bize şu makaleyi gönderdi. Atletlerin hocaları hakkında 
ne düşündüğünü gösteren bu yazıyı aynen dercecliyoruz: 

Spor işlerimiz yürümüyor! Bu gi
dişle daha uzun müddet te yürüye
ceğe benzemiyor. 

Sporun, bir memleketin sosyal ha
yatında en mühim bir mevki işgal 

ettiği şu asırda, içinde booalamakta 
olduğumuz vaziyete bir hatime çek
mek icap ettiğine, sporla alakadar 
olmuş her aklıselim sahibi inanıyor. 
Hatta bugünkü spor teşkilatile bu 
derde deva bulabileceklerini zanne -
den spor erkanının bitkin görüşleri
ne mukabil spor alemimizde bir zih
niyet değişikliğinin ve bunun netice
si olarak bir sistem ve teşkilat de
ğişikliğinin vücude gelmesi icap et
tiğine, benim gibi inananlar da var .. 

YOLSUZLUKLAR 

ANTRENÖRÜN VASIFLARI 

Nihayet iyi bir antrenörde aran -
ması elzem olan evsafa geliyorum. 
Bu evsaf aşağı yukarı şunlardır: 

a - Öğreteceği san'at hakkında 
derin bilgi sahibi olmak; 

b - Talebelerile anl~abilmek için 
iyi bir psikolog olmak. · 

Lewis Tilrkiyeye 1935 senesi bida
yetinde gelmiş ve bu tarihten itiba
ren pek mahdut bir zümre teşkil e· 
den Türk atletlerini çalıştırmıya 

başlamıştır. Faaliyetinin müsmir o
lup olmadığını anlamak için elimiz
de müsbet bir ölçü var, o da Türkiye 
rekorlarıdır. Lewis'in faaliyete baş
ladığı zamanki Türkiye rekorları 

cetveli ile Lewis'in vazifesine niha
yet verildiği şu günlerdeki Türkiye 
rekorları cetveli mukayese edilecek 
olursa görülür ki: 

ıoo, 200, 1500, 3000, 5000, ıoooe 

110, 400 mania, yüksek, uzun, üç a
dım, sırık, cirit, disk, rekorları kırıl
mış ve senelerdenberi yanın muka
vemet koşularındaki zaf ımıza bir 
çare bulunmuştur. Ve hatta büyük 
bir kehanette bulunmaksızın denile

.. 
Mehmet Ali 

den: 
''Sporlarımızın hemen he. 

men .ı e p s i n d e olduğu 
gibi milli, güre~ t.aıkımımız da 
Bertin olimpi~·atıarından son 
ra tam bir hareketsizliği'! diiş. 

mfü}tür. O katlar ki bu bitm.-ı. 
tükenme!< bilmi,ren istirahat; 
ne umumi merkez, ne nuntak? 
~iire5 ajanı iht3.le cesaret ede· 
medi~den ba"·ka spor yazıs 
yazan arkada~larımız bile on. 
lan bu kış uykusundan uyan · 
dırmakt.an kotl<ar gibi çıt bil< 
~ıkarmamı~lardır. 

Esagen Balkan güreş mü 
-,abakalanrun yapılmaması 

nm asıl sebebi de bu değil mi· 
dir?. 

Elindeki takımının gür~ 

kabiliyetini ~·ol<tan anJayarai· 
hiitü'n hislerden kendini kur . 
hırma'k suretiyle onun gen( . 
leştirilmesini temin edecek vt 
Halkevinin yaptığı hareketi 
bizzat kendi :raparak yPni el.
manlar ara;racak olan ı;ir~ 
federasvonumuz nerede? O . . 
glireı, federasyonu ki lıunıı 

yapma<lrktan ha!ôi'ka bu ~tire., 
çilerin birf.r birer clağrlmasmı:ı 
elleri böğründe baktr kaldı!., 

Bir Ecnebi Takımı 
Şehrimize geliyor 

Onümüzdeki hafta zarfında ŞP. hri. 
mize bir ecnebi takımı geleceği ha. 
ber alınmıştır. Bu takım burada bir
kaç futbol müsabakası yapac<ı.ktır. 

Bu hususta muhaberelere devam edil-
rodctedir 

Spor hayatımızı takip edenler, be
nim arada sırada icap ettikçe, ve 
bilhassa yapılan yolsuzluklar atle
tizm sahasını alakalandırdıkça, ya
zı yazdığımı bilirler. Bunu söylemek 
ten maksadım bu yazımın bazı kim
selerde uyandırabileceği infialleri 
şimdiden önlemek ve maksadımın 
~ahsiyatla uğraşmak olmadığını, pek 
sevdiğim bir sporun idaresini deruh 
te etmiş, onu geregi gibi yürütmek
le mükellef bulunan kimselerin bu 
spora zarar verecek icraatını objek· 
tif bir tarzda tenkit etmek olduğunu 
hatırlatmaktır. 

bilir ki, şayetLewisgclec~ menim~--~~--~~~~~~--~~~~~~~~--~~~~~~~~
d.e alakonmuş olsa idi 400 ve 800 ı 
metre rekorlarımız da sahiplerini 

SEBEP NEDİR? 
Gazetelerden öğrendim: !ki sene

ye yakın bir müddetten beri milli at 
letizm takımımızı çalıştıran Ameri
k~lr antrenör (H. Lewi.s) in vazifesi
ne nihayet verilmiş. 

değiştireceklerdi. 

ÇOK SEVİLMİŞTİ 
Diğer cihetten Lewis bugilne ka· 

dar Türkiyede antrenörlük etmiş o
lanların en kültürlüsü olduğu için, 
ve kimbilir belki şahsi nezaketi de 
buna inzimam ettiği için temas etti
ği herkesi, ve bilhassa talebeleri 
kendisini pek çok sevmiştir. 

Adanada spor 
himayesizlik içinde 

bunahp kaldı 

geleri tekrar ışık ve sıcağa kavuş - hiçbir sevginin dolduramıyacağı bı 
mak için kaçıp, koşup, dağılınca bu uçurum, hiçbir merhametin silezniY 
geçici canlılık ta sönüyor ve yollar ·eği bir küskünlük doldurmuştu. 
gene sessizliklerine dönüyor. Yalnız Serap ardında koşan susuz bir iıı 

o, yorgun tavırlı, genç siluetli kadın, .5an gibi nekadar boş yere ve nek~ 
o .. acele etmiyor. Yokuşu ağır ağır dar uzaklara gitmişti. Bu dönüş nl 

1 .. 
tırmanıyor. Sinemanın önüne varı - çin şimdi? Yok, hayır. bu bir dönU 
yor .. Orada bir dakika aydınlığa ba- değil, bir geçiş ancak... Fakat gen 
kıyor. Belli karanlık ve soğuk ona da kadın geçmiyor, geçemiyor. Gönlü 
ışığın ve sıcağın hasretini vermiş. gcGemediği yerden insan g~çip gide 
Fakat durmuyor. Başının ic;inde baş- bi r mi? Orada, beyaz evin önünde 
kn. bir ışığın çeken kuvveti var mut- çi!";cliyen yağmurun altında dışaıı • 
lak... nm soğuğundan çok içinin ateşindel1 

Son seyirciler, yanyana, kolkola, titrevip duruyor. ; 

grup g'rup geçiyorlar. Dönüp yalnız Iyi kapanmamış bir storun yanfll. 

kadına, yorgun kadına, soğuğa, yağ- dan duvara asılı bir resim, bir k~ • 
mura aldırmadan ağır ağır yürüyen konmaz, bir koltuğun üst kısmı g" 

genç kadına bakıyorlar, sonra sine · rünüyor. Daha fazla, daha başk• 

manın ışığında kayboluyorlar. Kö. şeyleri, onları, annesini, babasıntı 

şcde kestaneci başlama zamanı biten kardeşini görmek için yanan gözleri 

~inemamn bitme saatini umutla bek- beyaz storlar perdeliyor. BeyııJ 

lcyip ellerini uğuşturuyor. uŞuyor, storlar bu yaş dolu gözleri, dalı• 
Ihtimal yorgun da ... Fakat içi belki ölmeden, tıpkı bir toprak yığını gibi 

bu genç kadından daha şen... . kör ediyor. 

Yokuşun başına yaklaşınca solda - Merdivenin dibinde, ışığı sokağı 

ki sokaklardarı birine sapıyor. Kim- vuran mutfak penceresine eğiliyot• 

selcr yok; köşede yanan elektrik f e- Küçük hizmetçi kız seker gibi şen ,,., 
neri taşlara aksettirdiği ince, genç rahat dolaşmakta. Içerde biri: 
gölgesinden ona bir eş yapıyor. So -
kağa gözlerini kapıyan evler aydın -

lığını içine dökmüş. Kim bilir bu 
saatte her~irinde nasıl bir gece baş
lamak üzere. O, bunlara bakmıyor. 
Küriik ayakları gecenin sessizliğini 
ürkek ürkek çiğniyerek birkaç adım 
ilerliyor. Beyaz bir evin taş merdi -
venleri önünde sendeler gibi, düşer, 
vıktlır gibi duruyor. 

Beyaz evin de dışı uykuda , içi u • 

yanık. Her tarafı karanlık. Yalnız 

alt katta pancurları açık bir odanın 

hıwaz starlardan akşamın koynu -
na beyaz bir ışık sızıyor ve Kapalı 

camların ardında bir radyo Toskayı 

çalıyor: 

"Gökte yıldızlar pırıldıyordu" 

Toska, onun en sevdiği hava ... Be
yaz ev onun taptığı yuva ve bu ak • 
şam onun gurbete düştüğü akşam.n 
ilk dönümü ... Tam bir yıl önce o bu
rada neş'eyi, şefkatini, saadeti bıra-

Nizamname Ne 

- Fatma, haydi kızım, gecikııl 

diye sesleniyor. 

Bu ses, genç kadının içinde yirınl 
yılı çağıran, yirmi yılı bir ateş gibi 
tutuşturan bu anne sesi yalnız kil • 
GÜk Fatmayı çağırıyor. Onun farkfll• 
da bile değil. Yabancılara, dilencile
re bile acıyarak açılan beyaz evin J.c& 

pısı ona açılmıyor. 

Başını mutfak kapısının taşma ds• 

yıyor. Ona başının içinde yanan a.t~ 
ancak bu taştan aldığı soğukla el<JI" 
lecek gibi geliyor. Okşayıp öpemeıl1' 
... • 11 • ..;."a. .. .. .. • , • \ 

;ak iÇi~ oğuk taşa yanan ellerin 

dayıyor. Böyle kim bilir daha neka.• 
. dl dar zaman kalacak. Fakat ıçer 

yakla.~an bir ayak se8i var. Korkıı.IS 
korkak karşı kaldmma atlıyor. ~ 
vaz evden. neş'eyi, şefkati. saadeti \'e 
~önlünü bıraktığı kendi evinden giY 
rülmekten korkan bir hırslZ gibi ıJ• 

zaklaşıyor. 

Bu kararın esbabı mucibesi zikre
dilmiş olmamakla beraber bunun tah 
mini güç değildir. Zira bu gibi ahval
de ancak iki şık mevcuttur. Şöyle ki: 

Bir antrenörde aranan en büyük 

hakikat. talebesile arkad~ olmak 
hasleti, Lewis'de fazlasile mevcuttu. KLÜPLER DAGILIYOR MU ? Zaman Tatb'k 

Allahın yarattığı tabii ve 5af 

çocuk gıdaları. 

Antrenörün vazifesine ya badema 
B.tletizm antrenörü kullanılmıyacağı 
için veyahut ta antrenör ehliyetsiz 
olduğu için hitam verilir. 

Hemen söyliyclim ki; bu hadise
de her iki şık yanlış ve binaenaleyh 
karar Türk atletizmi için zararlıdır. 

KAÇ ANTRENÖR? 

İddiamızı teşrih edelim: 

Türk Spor Kurux:nu Futbol şubesi 

için bilmem kaç tane antrenör getirt 
meyi lüzumlu görürken atletizm şu

besinde bir antrenörü fazla ve lüzum 

11uz görmiyeceği, spor siyasetinde 
prensip birliği bakımından kuvvetle 

tahmin olunabilir. Antrenörün; ölü 

bir halde bulunan bir spora can ve
recek kudrette bir ilaç olduğuna esas 
itibarile kani olmamama rağmen, 
Türk atletizminin bir antrenörün 
hizmetlerine muhtaç olduğu da a -
c:;ıktır. Binaenaleyh verilen kararın 

ikinci şrka istinat ettiği iddia oluna
bilir. 

Demek oluyor ki; antrenör Le
wis'in vazifesine ehliyetsizliği yüzün 
den nihayet verilmiştir. 

ACABA ÖYLE Ml '! 
H. Lewis. Duke Üniversitesinden 

mezundur. Hocası bulunduğu spor
da fiilen temayüz etmiş. 3 sene evvel 
Amerikada bir yanm mukavemet 
koşucusu olarak 800 metreyi 1 daki
ka 5-ı saniyede, 1500 metreyi 3 da· 
kil<a 53 saniyede yapmıştır. 

Gecen sene Amerika milli takmıi
le Be~lin Olimpiyatlarına iştirak et
mis olan 1500 metreci Veuzke ve 800 
metreci Robinson'un Lewis tarafrn
da n mağlfıp edilmiş olduklarını da 
ilave edersek antrenörün atletizm 
eahasındaki şahsi kıymeti iyice an • 
la.~ılmış olur. 

Bu uzun tahlilimizde varmış oldu

ğumuz neticeler nazarı itibara alına 

cak olursa denilebilir ki: 

Lewis mütekamil bir insan ve 

çok değerli bir boca idi. Atletizm f e

derasyonu şu son vermiş olduğu ka

rarla yani, Lewis'in vazifesine niha
yet vermekle, atletizm sahasında 

yapmaktan hali kalmadığı gaflardan 
bir tanesini daha yapmış ve Türk at
letizmine terakkisi yolunda yine en
gel olmuştur. 

Bilmem atletizm sporunu idare e
denler, o mevkie sahip olmalarının 

hikmeti, sırf spor yapanlara hizmet
te bulunmak olduğunu ve ittihaz e
decekleri kararların keyfi ve şahsi 
olmaması icap ettiğini ne zaman an
hyacaklar? 

Sözlerimi bitirmeden önce, iki se
neden beri arkadaşlrk etmiş ve spor
daki bilgisinden istifade etmiş oldu
ğum (H. Lewis) e; pek çok sevdiğim 
Türk atletizmine, maalesef pek kısa 
süren şu müddet zarfında, y~pm~' 
olduğu iyiliklerden dolayı esk~ b~r 
atlet sıfatile teşekkür etmeyı bır 
vazife bilirim. 

Avrupada 
Futbol 
Şampiyona 1arı 
Aııkara, 4 (A.A.) - Dünkü pazar 

günü Avruparun muhtelif şehirlerin. 
deki spor harekatı hakkında aldığımız 
malumatı aşağıya yazıyoruz: 

Çekoslovakya lig maçları: Sparta 
- Afk 4 - O, Dfc - Union Ziçkov O -
O Skliben - Bohemianc 1.1. , 

Adana muhabirimiz yazıyor: 
Adanada kalabalık bir spor gençliği ve günden güne i.nlcişaf etmekt.e 

olan bir spor hayatı vardır. Bu nazarı itibara alınarak modern bı.r 
d .. ·ı . r y . t dyom ve hı-stat yapılması için teşebbüslere e gırışı mış ır. enı s a . 

podrom Şalcirpaşa yolu üzerinde 30750 metre murabbaında bir arazı 
üzerine yapılacaktır. Bunun iı;in de 100 bin lira sarfedilecek ve inşaat 
dört senede bitecektir. 

Adanada spor şimdiye kadar cid· Y 
di bir himaye görmüş değildir. Türk 
spor kurumu Adanaya para yardımın-
da bulunamamıştır. Ada.nada mevcut 
üç klübe parti veznesinden senede 300 
lira kadar bir para verilmektedir. Bu
nun kifayetsizliğini söylemiye bile ha· 
cet yoktur. 

Şimdiye kadar da maddi bir eser 
olarak Adana sporculuğuna stadyom 
daki 200 kişilik tribündan başka bir 
şey verilmiş de değildir. Adana genç. 
leri buna rağmen nevmit olmamış -
lah ve bütün ihtiyaçlarını kendileri ', 
temin ederek hayatlarını idame etmiş · .• 

!erdir. . 1 
Adanada diğer mıntak~lar k~dar ! 

himayeye layık bir gençlık oldugun

dan alakadarların nazarı dikkatini 

cclbederim. 

• • • 

f 

Adana sfodyomuncla tribünün 
arkadan görünüşii 

Muhabirimizin bu mektubunda, 
klüplerin yaşamakta olduğu yazıl • 
makta olmasına rağmen Adanada çı -
kan (Türk Sözü) gazetesinde (Nev -
zat Güven) imzasiyle çıkan bir ma -
kalenin başında şu satırları okuyarak 
müteessir olduk: 

leri için toplanıp dağılıruya karar 

vermişler ve bu karan (!elman Cemi

yetleri İttifakı) merkezine bildirmiş
ler." 

"Dün içimi sızlatan bir haber al -
dım. Adana spor klüpleri yardımsız -
hk ve alakasızlık yüzünden düştük • 
leri kötü vaziyet içinde daha fazla ö • 
mür sürmelerine imkan göremedik -

Bu. doğru ise acınacak şeydir. Teş

kilatın yeni ve azimkar ellerde klüp. 

lerle daha fazla alakadar olacağına 
emin olduğumuz için biz. Adanalılara 

bu kararlarından vazgeçmelerini ve 

Türk Spor Kurumunun himayesinden 

emin olmalarını tavsiye ederiz. 

Ed lecek? 
Geçen umumi spor. kongrcsi~~e 

teşkilata yeni bir şekıl vermek ıçın 
bir yeni esas nizamname yapılmış 
fakat dahili nizamnamelerin kongre
ce tanzimine imkan olmadığından 
dolayı bu iş umumi merkeze bırakıl-

mıştı. 

Bundan bir buçuk ay kadar evvel 

umumi merkez teşkilatına dahil olan 

ve olmryan eski sporculardan mürek 

kep bir komite teşkil ederek dahili 

nizamnamelerin tanzimi işini ona 

vermistir. 
Bir ·kaç.. gün evvel bu komite aza-

nın ve klüplerin tescili ve sporcula

rın klüp değiştirmeleri hükümlerini 

havi bir projeyi ikmal ederek umu

mi merkeze göndermiştir. 

Diğer taraftan öğrendiğimize göre 
yeni hükümleri havi dahili nizamna 

me neşredilinciye kadar işlerin sekte 

ye uğramaması için umumi merkez 

daha bir müddet eski nizamname 

hükUmlerinin tatbikini alakadarlara 

tamimen bildirmiştir. 

Hilal Klübü Kongresinin 
Kararları 

Hilal Spor Klübüııden: 
Kongremizin verdiği karara tev

fikan bütün üyeler kayıtlarını yeni • 
liyeceklerdir. Kayıt yenil<'nmesi. i~i~ 
idare heyeti 15 şubat 1937 tarıhını 

son gün olarak tesbit etmiştir. U · 
yelerimizin bu tarihe kadar kayıtla
rını yenilemeleri ve bu işi yaptırmı

yanlarm kltiple alakalarının kesile
ceği bildirilir. 

Pırınç, yulaf, mercimek, buğ· 
day, irmik, patates, mısır, arpa. 
çavdar, türlü, badem. 

HASAN özlQ 
Un~arHe 

çocuklarınızı besleyiniz ve b~: 
}'Ütünüz. Vitamini ve kalorısı 
bol olan bu özlü unlarından is· 
tediklerini ve sevdiklerini bı1'· 
tırmıyarak değiştire değiştire 
yediriniz. Çabuk büyürler, Çil' 

buk diş çıkarırlar. 
Hasan markasına dikkat. Ba.şl<ll 
marka verirlerse almayınız ~e 

B··t·· netet aldanmayınız. u un ecza 
ve bakkallarda bulunur. Ha.sştı 

ıw deposu, İstanbul, Ankara, 
. yoğlu, Beşiktaş, Eeki,ehir. j ,; _____ _ 
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Kumandanların Harp Hatıraları 

General inönünün 
havatı savasla dolu 
l ürk tarihine ve 

Türk ordusuna, e· 
''Dedi şeref ve iftihar temin 
eden bu büyük K uman
danın askerlik hayatı, 
memlekete fay dalı hare
ketlerle geçmiştir: 

1316 senesinde Harbi· 
ye Mektebinin seyyar t op· 
çu sınıfına giren İs~~t 
lnönü, 1322 senesının 
Eylfıl ayında Erkanıharp 
Yüzbaşılığı ile mektepte~ 
çıkmış; !kinci Or du emrı
ne verilmiştir. 

İsmet !nönü, bir taraf
tan askerlik vazifesine de
vam ederken, diğer taraf· 
tan da Meşrutiyetin istih
sali için çalışmı~tn:. Bazı 
arkadaşlarile ~~ıncı Or.~u 
mmtakası dahılınde, Hur
r iyetperver zabit1.erden 
mürekkep mühim bır teş
kilat yapmıştır. 

M eşrutiyetin UAnmı ta~lp e
den günlerde, Edırnede 

• ~uhur eden korkunç irtlcaın önüne 
geçenlerin b~ında., İsmet lnönil 
Vardır. 

caı Mart) Istanbul lrticamm 
ba.stınlma.sı işinde de 1smet İnönü 
çok kıymetli hizmetler ifa etmiş; 
(Hareket ordusu) na iltihak et
nıek için Edirneden çıkan kuvvet
lerin kumandanları arasında, 1s -
tanbula gelerek ordu erkanıharbi
yesi arasında mühim vazifeler ifa 
eylemiştir. 

Bu tarihten itibaren, istikbalin 
• u bilyUk kumandanının hayatın
da artık mütemadi bir hareket 
başlamıştır. 

324 aene.ı t.e,rlnteVveUnae, rllt • 
besi kolağalığa terfi edilmiştir. 

323 senesinde, Yanya ve Preve
ze cihetlerinde yapılan (erkanı • 
harbiye seyahati) ne memuren 
gönderilmiştir. 

326 senesinde dördUnctı kolordu 
erkanıharbiyesine memur olmu,_ 
tur. 

327 senesinde, Yemen Kuvayı 
Mtfrettebe Erkanıharbiyesine ta • 
yin edilerek muvakkaten Yemene 
gönderilmiş; ve orada da, (Ye
men Kuvayı Umumiyesi Erkanı • 
harbiye Riya.seti) ne geçirilmiştir. 

• !met ! nönUnUn, Yemen
i deki faaliyeti, çok mühim. 

Bir. (San'a) nın asilerden iıtirda. 
dı esnasında yapılan kanlı mUsa
demelerde askeri kudret ve liya _ 
katini gösteren lsmet lnönU; (Ve-
18.n) ve (Konfide) de zuhür eden 
isyanların tam za?1an!nd~ önüne 
geçmek suretil~ sıy~s~ dırayetini 
de ispat eylemı.ş;. bUt~.n _hu kıy _ 
metli hizmetıerının ~ukafatı ola. 
rak rütbesi binb~ılıga terfi edil. 

miştir. 
Yemenden muvaffakıyetle av

d t den 1smet tnönü, Balkan mu-
e e k (B '' ··k harebesini mUtea. 1~ • uyu . Ka-

rarg8.hı umumi Bınncı Şubesı ) n e 
naklolunarak, Bulgar delegelerile 

ıh .. akeratına memur heye. 
MU muz .~· ta . 
Ü k • mUşavirhgıne yın edil-n as en . b . • 
miştir. tsmet tnön?, k~ ınyausı ~a-

"f . d büyu" k bır ıyase e ifa 
zı cyı e H b' 
ettikten sonra. Balkan a r ınde-
ı .· k garp ordularının bazı 
~ı şar ve • 

, 1 U cra ve erkanının tah-
mes u m d"l .. 
kikatım icraya memur e_ 1 mıştı:. 
B ·yetini de, Erkanıharbı-u memurı .. 
ye Üçüncü ŞubeSine !ay1~nhı. takip 

,1 . B"tiln bu deger ı ızmet-es emış.. u . .k .. 
1 . k bil kıdemıne ı ı se-
erıne mu a: ' f ed'l . ti 

'le zam suretile t.alti ı mış r . 

3 30 esi 16 Teşrinisanisin-
son w rr· 

d k untakamlıga te l e-e, a,,.- . ıh 

d k B. . el ordu Erkan arbi-ere ınn • 
. ··t akıben de kararga-yesıne, ve mu e . .. . . 

hı umumi birinci şubesı mudırı • 
yetine geçirilmiş.. Bir se~e sonra 
da muharebe gümUş imtıyaz ma
daİyasile taltif olunara~ İkinci 
Ordu Erkllnıharbiye Rıyasetine 
ıtakledilmiştir... Ve bu tarihten 
Dara c» - Umumi Harbin 110- 1 

·Edirnedeki 
irticadan 
Yemene 
kadar 

General ismet lnönii 

nuna kadar • İsmet lnönünün as
kerlik hıı.yatı, artık cephelerde ve 
düşman karşısında geçmiştir. 

331 senesinde, hizmetlerinin 
mUkifatı olar a k miralaylığa ter -
fi edilen İsmet t nönüne; Alman
lar tarafından (Demir Salip) ve 
Avusturvahlar tarafından da 
(Kron dö Merit) nişanları veril -
mek auretile kıymet.şina.-:.lık gös • 1 
terilm41tir. 

?_ t 1 .. U 332 sene.cıi kirnu • 
ı:1me non . d .. 

nuevvelinden itibaren sırasile or-
. · .. ·· kolor-düncü virmincı ve liçuncu . 

' J t )~n duların kumandanlıklarına a 
edilmiştir. Bu esnada cereyan e
den harplerde gösterdiği yararlı~-

d. · u nı· lardan dolayı da, ken ısıne ş 

r 75Ô lira 
Veriyoruz 

· lliki:re n tt:8imlf'ri karşrla..5hntUl 

mütu~bakamız denm edi)or. Neş
rettlğhnb rMimlt>rin han~l hika· 

yelere ait olduğunu doğru olarak 

Resim: 5 

Fıkra: 5 

şanlar verilmiştir: 

İkinci rUtbeden Mecidi 
{'.I'ebdilen} Kılıçlı Mecidi. 

Şeria muharebelerindeki feda
karane hizmetlerine mUkafaten 
ikinci rütbeden Kılıçlı Osmani. 

Almanya imparatoru tarafın -
dan birinci sınıf Demir Salip. 

İkinci sınıf Kılıçlı Kartal. 
lsmet lnönU, Umumi Harbin 

günlerine kadar, cephelerde bu 
suretle çalıştıktan sonra lstan bu
la gelmiş; (Kolordu Kumandanı 
salahiyetile). Şürayı Askeri Mua
melat Müdiriyeti, esasatı sulhiye
nin askerliğe ait maddelerini ha -
zırlamak için teşekklil eden komis 
yon riyaseti , Harbiye Nezareti 
müsteşarlığı gibi m"ihim vazifeler 
deruhde etmişti. Ve bu sırada, 
(Atatürk) tarafından milli mü
cadele emri verilir verilmez; kıy
metli hizmetlerinin hedefini, ar
tık Anadoluya çevirmişti. 

A tatUrkün emir ve işareti 
Uzcrine, (İstiklal Harbi) -

nin mukaddes hizmetine atılan İs
met Inönü, lstanbuldaki yükl!!ek 
ve debdebeli mevkiini bırakarak 
sırtına bir nefer kaputu, başına 
basit bir kabalak geçirmiş; bir -
kaç sivil arkadaşile beraber, - baş
tanbaşa fesat ve isyan ate~leri 
kaynamıya başlıyan - Adapazarı, 
Hendek. Düzce mıntakasından 
doğruca Ankaraya geçmiş.. Bu 
suretle de ruhundaki asil kahra
manlığı göstermişti. 

Atatürk, bu kıymetli yardımcı -
sını takdir ettiği için (Bilytik Mil· 
Jet Mecli!!i Hiikümeti) teşekkül 

eder etmez, İsmet İnönü, evvela 
(Erkflnıharbiyei Umumiye VekA.
leti) ne ve sonra da - Yunan ta
arruzları başlar başlamaz - Garp 
CeP-hesi Kumandanlığına memur 
eylemişti. 
!şte 0 gü nden itıbaren İsmet İn

önü, artık askC'ri ve elvasi hayatı, 
en baş döndürUcU bir devreye 
girmişti. 

Üniversitede Bugünkü 
Konferans 

Bugün saat 17 de Üniversite kon
ferans salon unda Tıp Fakültesi Pro· 
fesörlerinden Winterstein tarafın· 
dan "iradi hllrriyetin ve mes'uliyetin 
fiziyolojik temelleri,, adıyla bir kon·' 
ferans verilecektir. 

Müsabaka 
kuponu 
No.5 

bulup bize giintleren okuyucula • 
nmıza 7.)0 liralık ikramiye Vflre

ceğiz. Kuponları kesip sak.la) mız. 

H . .ı I d'ye eceg"ini önüne katıp turıuculuk oca merhum tıcarer o sun ı :s 
et-

miye çılcmıı. Fakat daha: . 
- T urıul demeden eıelc antrmıya ba§fayınca. 

Hoca hic/c/et/e: . t caksın? Ben mi? 
Y oo/ Arlcadaıl T urıuyu sen mı sa a 

diye eıeğe çıkıımıJ. , 

. 

TÜRK KADINI NASIL i~ BULUR? 

K üçük bir oda .. Pencereleri 
avuç kadar. Bu avuç ka -

dar lki pencere sımsıkı örtülü. Or

tada bir saç soba... OstUtıde bir 

tencere... Kenarda bir minder ...• 
minderin Usttinde bir el makinesi 
var. 

1 
Türle kadtntntn İ§ hususuncla 

en çok meıgul olduğu, ek-

i 
mele parasım en çok kazan· 
dığı bir tüfün deposunda 

İşçi lcadtnlar ---·-

lşbaşılar da bana fena gözle bak. 
madılar ... Kadının keneli tıynetin
de olursa o za.man he~eyi yapar 

amma.... 1nanm bnna, onu da ışL 

nin başında yapmaz.. İşten çık • 

tıktan sonra hovardasiyle bulu • 
şur. Çünkü, iş başında kendini ke

Yere besbelli 
keçedir diye se.. 
rilmiş olan kirli 
bir paçavranın 

lietUnde ayıkları. 
mış sebze süp
rüntüleri ... 

Biz buraya ça,. 
mıurlan dizleri-

mizi aşan yola beı: 
zer bir yerler

Büro ile fabrika 
işçileri arasında 
ne fark vardır? 

paze eden kadı
na ekmek yok. 
tur. 
Acı bir gülü§. 

le: 

- Bizim gibi 
fakir kızlar, fa
kir kadınlar ilk 
önce ekmek pa
rasını çrkarmağı 

düşünürüz. Ek.. 
den, tahta perdeler, minimini ku
lilbeler arasından geçerek geldik. 
İki Uç ayak tahta bir merdiven -
den aşıp odanın keçesini kirlet -
memclı: için i.skarpinlerlmizi kirli 
ve dar bir aral.rkta bırakarak gel. 
dik • 

B ura.sı işsiz bir tesviyeci us
tasiyle bir lastik fabrika -

smda amelelik eden bir Jcadrnın 

klübesi ... llerde bir salıncak 
var.. Bir buçuk yaşlarında bir 
çocuk göğfıil hınlWar içinde ... Pek 
milthi~ bir bronşit var. Ortada do
la.şıp duruyor .. 

Makinenin başında di«iş d:!otcn 
genç bir kadın ve çocuğu yanın. 

da ihtiyar bir bUyük anne var. 
Genç kadın anlatıyor: 
- Bana na.sıl iş buldunuz? diye 

soruyoreunuz. Biz iş bulmayız ki, 
işin içinde doğarız.... Ömrilmiln 
neresine kadar dUşUnsem, gözü • 
mün önüne tütün denklerinden, 
lUtün yapraklarından başka bir 
şey gelmiyor. 

A nncm tütünde çalışırdı, ba
bam tütünde çalışırdı. On

lar öldüler ... On iki yaşımda tesvi. 
yeci olan eni§temin yanında kal • 
dnn. O zaman yine işsi1.di. Tabii 
bize bakamıyordu. Beni de tütüne 
verdiler ..... 

Amma nasıl verdiler. nasıl mü
raeaat ettiğimi bilmiyorum.. ~e: 
nelerce, tütünde çalıştım .. Çok ıyı 
bir işçi oldum .. 

- Mütemadiyen çalıştınız mı?. 
- K8.h iş bulurdum. kah iş bul. 

mazdım. tş bulmadığım zamanlar 
da oldu ... 

_ o zaman ne yaptınız?. 

Benimle istihza ediyor: 
3.J., 

- İşsiz adam ne yapar "'' ... 
Tabii yan gelip oturdum. Kardeş
lerim çalışırsa onların par~smı 
yedim. Kah ben çalıştım .. GUnde 
bir bu~k liraya kadar kazandım. 
Onlar benim paramı yediler. Şim
di iki senedir evliyim. Artık ça • 
lışmıyorum. tş bulursam evde di
kiş yapıyorum .. O kadar ... 

_ İş hayatınızda uğradığınız 

fena şeyler olmadı mı?. 
_ Oldu ... Bir gUn çalışrrkcn er

tesi gUn artık gelme deyip ekmek 
paraı;ız kalma!<! 

- Başka? .. 
_ Başka. erkek işçi kadar ça. 

lıştığımız halde erk<"k yevmiyesin
den çok aşağı yevmiye almak ... 

Ç alışan kadmlarm işe gire • 
bilmeleri için i? sahipleri. 

nin, yazıcıların veya 1' başlarmm 
hoşuna gitmesi lazımgeliyormuş, 

diye bir rivayet var? • 
- Hayır ... Fabrikaya işçi seçer

lerken, insanın yUzilne bile bak -

Yazan: 

SUAT 
DERVİŞ 

mazıar. Amerıkan ı.>ezı gıbı sağla. 

mını seçerler. Kadın mısın, erkek 
misin, çocuk musun, patronunun 
ne umuru?. 

lş sahibinin derdi, çok dayanık· 
lı, hamarat, eli işe yatkın ve az 
gündelikli işçidir .. 

- Çalışan kadınlara ustaları ve 
arkadaşlan sataşırlarmış .... 

- .ı\llah a.şkma bayan... Sen 
hiçbir depoda, hır fabrikada bu • 
lundun mu?. Gundc on bir saat 
yıpr nnn insanların binbirınc ka· 
dm, erkek gozilyle bakmıya me • 
calleri var mı? ... 

- Ben en genç. en parlak, en 
iyi zanamlarrmı tiltUnde geçir -
dim ... Bir tek erkek arkadaşımın 

fena bir muamelesini gönnedim .. 

Dökü 'müş Ağaç 
Yapraklarından 
Gübre Yapı ·acak 

Belediye temizlik işleri müdürü, 
çöplerden azami istifadeyi temin et
mek için, A vrupadaki emsalini de 
göz önünde bulundurarak, yeni bir 
proje hazırlamıştır. Bu projeye 
göre çöplerin içindeki bir çok mad· 
delerden muhtelif şekilde is lif ade 
temin edilecektir. 

Sokaklara dökillen ağaç yaprakla· 
rından gilbre imalı suretile mühim 
bir menfaat elde edilmesi için de ter 
tibat alınacaktır. 

Bu proje tamamile tatbik edildiğı 
zaman şehrin her tarafındaki ağaç 

dökUntüleri bclediy amelesine top· 
lattırılncak , bunlar hususi kuyularda 
gübre haline getirilecektir. 

meğimizi çıkardıktan sonra da 
lapaya döner, bir an evvel yatağa 
yatıp uyumıya ,dinlcnmiye ba~rnrız 

- Halbuki daktiloluk eden, 
\'e.znedarlık, kasadarlık ve kati -
belik eden bayanların büyük bir 
kısmı, patronlan ve arkadaşları ta 
rafından sarkıntılığa uğradıkları • 
nı söylüyorlar. . 

- Onlar lilküs giyiniyorlar. LO
küs esanslar kullanıyorlar.. Tır
naklarını düzeltiyorlar. Yüzlerini, 
dudaklarını boyuyorlar. Tütünde 
on iki yaşından itibar<'n çahsan bir 
kız.m yUzü ise limon gibidir. Para 
maklan çarpılır, vücudu ka\'rulur, 
üstü ağır tütün ko~<ar, bu kc>ku 
ciğerleıine kadar siner de nefesi 
bile kokar... .z 

Şükürl<'r olsun Allnha ı..; bis 
yine kavrulmamış ta böyle serpile-
bilmişiz ... Vnktinde bir koca bul
duk, ciğerlerimizi kusa, kusa ge
bermekten lmrtulduk . 

Boğazı 
imar 
Etmek için .. 
Şirketi Hayriye, Boğn.zııı ıman fçfn 

yeni hazırlıklar yapmaktadır. Bu ara.. 
da Boğaziçindeki iskelelerin kazıkt.aD 
kurtarılarak karaya alınması düşil • 
nülmektedir. Beşiktaş. Büyükdere, 
ve Sarıyer gibi biı kaç iskeleden baf.. 
kıt diğer iskeleler kazık üstünde ve 
birer baraka halindedir. Bunlar Bo. 
ğaz manzarasının gUzclliğini bozdu. 
ğu gibi sık sık kazık değiştirildiği L 
çin şirkete de hayli ağır bir masl".&f 
açmaktadır. 

Şirket, Büyükdere iskelesinin ~ • 

tüne yaptırdığı gazinoyu vergisini a
ğır bulduğu içln yıktırmıştır. Bu yüz. 

den iskelenin manzarası tekrar bo... 
zulmtLstur. Şirket, hemen bUtün te. 

sisatına, kiraya veriliyormuş gibi ver 

gi tarhedilmesini çok ağır bulmakta.. 

dır. Vergiden affedildiği takdirde 

Boğazı güzelleştirecek tarzda zarif 
bir iskele yaptırmıya hazır olduğunu 
alakadarlara bildirmiştir. 

Mektepler Açıldı 

Temizlik işleri mUdürlüğü bu pro
jeyi şehrin her tarafında tatbike 
başlamadan evvel bir tecrübe yapıl· 
masını muvafık görmü,, bunlar için 
Kadıköy yakasını seçmiştir. Belediye 
nin çöp araba ve kamyonları ile le· 
mizlik işleri amelesi Kadıköy - Bos 
tancı ile Kadıköy ve havalisi cihe· 
tindeki bUtün sokakları dolaşmakta 
ve yerlere dökillmüş olan ağaç yap
rak ve kırıntılarını ayrıca toplamak· 
tadırlar. Bunlar J."encrbahçede husu· 
si bir arsa üzerindeki kuyuda topla· Yılbaşı münasebetile kapanmış bu 
nılmaktadır. lunan bUtün mektepler dün sabah 

yeniden açılmış ve tedrisata başla • 
Çöp toplama isfosyonlart nılmıştır. 

Belediyenin 937 bütçesine şehri· ~='"""".~:=:==========~ 
mizde asri çöp imha ve toplama is· taahhüde girişmek eartile bu istativ:. 
tasyonlan inşası için tahsisat ko - lan bir an önce yaptırmak fik..; d 

'l "lk d' t · '11 e-nulmaktadır. Yeni bütçe ı e ı yapı· ır. stasyonlar fenni tertibat d 
lacak iş tc bu istasyonların yapılma- haiz bulunacaktır. 1 a 

eı olacaktır. Hatta belediye reisliği Gerek toplama, gerek imha istas. 
bedeli 937 bütcesile ödenmek üzere yonlannın projeleri yapılmıştır. 
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Güzel Adanantn umumi. görünü~ü 

Şehrimizde 

Bugünkü 
Meras·m 
Adananın Kurt uluı bay

ramı miinasebefi/e T oros 
Gençler Birliği Eminönü 
HalkevincJe bir fop/aı,fı ter
tip etmiştir. 

Bu toplantı saat 15,30 cJa 
başlıyacak muhtelif hatipler 
~öz söyliyecek, sonra bazı 
kurtuluş haftralart anlafıla
cakttr. Bunu bir konser fa
/cip edecektir. 

• • 

Seyhan Cukurovava 
akıtıldığı gün 

bere ket ovası o acak 

T oros Gençler Birliğin

e/en: 
T oros kurfuluJunun 15 in

d ytf cJönümü münasebetile 
6. 1. 937 salı günü 15,30 cJa 
Eminönü HallcevincJe tertip 
edilen merasime bütün T o
roslularm gelmelerini clile
iz. 

Adan ada 

Yeni yılın su projesi Adanayı Çukur- maarıf faa!tyefi 
Adana, (Hususi) - Yalnız Adana 

ovanın en sağlam anhan yapacaktır 
merkezinde değil, fakat bütün Sey. 
han mmtakasmda maarif faaliyeti 
bundan Uç sene evveline, yani cüm
huriyetin onuncu yılına nisbetle mü. 
him miktarda artmıştır. Mektep sa. 
yrsı da bütün Çukurovnda bir misli 
kadaı çoğalmış bulunuyor. 

Adana, (TAN) - Seyhanın gemsiz, hırçın sularının 
kıyılarında uzanmış bir şehir: Seyhan. 

Seyhan, Çukurovanın gelir kaynağıdır. 
Trenler, bu kaynağın zengin mahsullerini binbir yana 

taşır. 

Seyhan sulan Çukurovanın sanki Nil'i, Adana da Sey
hanın sevimli bir çocuğudur. 

Pirinç, pamuk, buğday, mısır, da· 
rı, arpa, yulaf ve tütün mahsulleri
nin milyonlarca kilosunu her yıl 

Anadoluya hediye eden bu altın 

ova, yalnız bayındırlık cephesinden 
tam hakkını alamamıştır. 

Ziraat ve ticaret işlerine verilen 

ehemmiyet ve gösterilen al~ka, ba

yındırlık işlerinde de ayni zengin
likle görlerilmiş olsaydı, Seyhan ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 

Adana Türk Hava K.urumu 
Reisi 

Adana da 
Türkkuşu 

r Adana, (TAN) - Türk Hava Ku
rumu Adana §Ubesi faaliyete geçmi§
tir. 

llk iş olarak talebeleri bir araya 
toplıyabilmek ve nazari dersleri ta. 
kip ettirebilmek için bir bina aran -
mış, Hava Kurumunun mevcut bina -
ama bir kat daha ilave edilmek sure_ 
tiyle bu ihtiyaç temin o!:unmuştur. 
Şehre mUmkUn mertebe yakında, 

paraşüt kulesi için bir yer seçilmiş, 

yol ve diğer şartları haiz bir saha da 
bulunmuştur. 

Buralardaki tesisat çok mUkem . 
mel olacak ve yalnız Türk Kuşu ta • 
!ebelerine hasredilecektir. 

Bu tesisat yaptlrncıya kadar glm • 
dilik nazari dersler için Halkevi bi _ 
nasından ve uçu§lar için de tayyare 
ıahasrndan istifade edilecektir. 

Türk Kuşuna girecek azalar, uçu
cu, yardımcı ve fahri olarak Uç kıs
ma aynlrnıştır. 

Bugünlerde planörlerin gelmesine 
intizar edilmektedir. 

Adana gençlerinin TUrk Kuşuna 
karşı gösterdikleri alaka bilyüktlir. 
Bu defa uçucu azalar yüzleri aşacak. 
br. 

Birkaç gUne kadar testsatm insa-. 
11na baslanacaktır. 

sularının iki yanında bugün güzel 
Adana değil, muazzam ve bir şahe
ser doğmuş olurdu. 

Son on senede .. 

Hemen on senelik bir imar faali
yeti tarihi mevcut olan Adana, bu 
kısa zaman içinde, büyüklüğüne ba
kılırsa, yine çok büyük bir ihtima
ma, bakıma mazhar olmuştur. 

937 de tatbik edilectık olan bü -
yük su projesinde Adana başta ge
liyor. 

Başıboş akan Sayhana ne zaman 
gem vurulur, suları ne zaman Çuku
rovaya fışkırtılırsa, o zaman Ada
nanın Çukurovası, bir bereket ova

sı, bu bereket ovasının sağlam am
barı Adana olacaktır. 

Deli suların dar yatağı taranıp 

genişletilmedikçe, bu güzel mınta

kada bir çöp dikmek kabil olmıya
caktır. 

937 su projesi, Adanayı Adana 
yapacak ve Çukurovayı yağmur 1 
duasından kurtaracaktır. 

Ac/ana limon olursa 

Bir ecnebi grup tarafından Ada
nanın bir nehir limanı haline geti
rilmesi hakkındaki teklifi burada 
alaka ile karıılanmıştır. Seyhan neh
ri l O metre derinliğinde temizi ene· 
rek açıldığı takdirde ilk nehir lima
nı burada vücude getirilmiş ola
caktır. 

Bu teklif kabul edilirse Adanada 

Kurfu/u§ tarihimizin mes' uf haftrafartndan: Büyü~ Kurfartcı Atatürk. 

Adanayı ziyaretinde Kolorcluclan çılcarlcett 

daha birçok yenilikler vücuda ge- Dörtyolda 
tirilecektir. Bunlardan en mühim- Dörtyol, (Hususi) - Bu sene por. 

mi nehrin garp yatağında vücude takal mahsulü bereketli olduğu gibi, 
müşteri de bulmuştur. Fakat Dört. 

getirilecek büyük barajlarla elek- yolun bUtün dileği bir liman vücuda 

trik ihtiyacının da temin edtlmesi getirilmesi ve Denizyolları vapurla.-
olacaktır. , nnm buraya da işlemesidir. 

ıl -· - ., 

Adananın onbeşinci 
kurtuluş Ylldönümü 
sevine e kutranıyor 

Adana lcurfuluıunun mukaddes sembolü: Tarihi büyük bayrak 

[TAN'ın Kurtuluş seferine ait kolleksiyonundan] 

Bugün Adananın on beşinci kurtuluş yıldönümildür. Bu mes'ut günOıa 
.eyecanını bugUn Adanalılarla bera ber bütün yurt bir kere daha tada. 

cak ve ayni heyecanla kutlayacaktır. 

Şehrin bu yıldönümU münasebetiyle yapacağı bayram, görülmem.it 
şekilde parlak ve coşkun olacaktır. 

Kurtulu§ bayramı için çok zengin 

1 

ve geçen senekilere nisbetle çok mü. 

kcmmel ve geniş bir kutlama progra
mı hazırlanmıştır. Bu bayrama bü. 
tün Hataylılar da iştirak edecekler. 
diz. 

.Adananm kurtuluş yıldönümü mil
nasebetiyle Ankarada da büyük me
rasim yapılacaktır. Ankarada bulu
nan Adanalılar, bayramı büyük bir 
coşkunlukla kutlamak için hazırlan. 
mışlardır. Bu akşam, Ankara Hal
kevinde bir toplantı yapılacak ve sa. 
baha kadar bu güzel yurt parçasının 
kurtuluş hatıraları anılacak, menki. 
beler canlandırılacaktır. Ayrıca, mil. 
li oyunlar da oynanacaktır. 

Bayram tezahüratında bulunmak 
üzere, şehrimizde bulunan Adanalı. 

!ardan çoğu memleketlerine gitmiş _ 
!erdir. 

Verilen haberlere göre, bugtın A -
danada yapılacak muazzam merasim 
VP toplantılarda bilhassa memleke . 

1 tin istiklal sacvaşiyle düşmandan na • 
1 sıl kurtarıldığı tebarüz ettirilecek, 
i Türkün hiç bir zaman istikla.Isiz ya-

l şıyamıyacak bir yaradılışta olduğu 

bır kere daha tekrarlanacaktır. Bu 

1 

arada, Adananın ne gibi şartlar altın 
da ve ne kadar mUşkül bir vaziyettey. 

1 

ken kendini kurtardığı hakkındaki ha 
tıralar birer birer yadedilecek, Hal. 
kevlerinde, mekteplerde halka ve ta-
lebeye kurtuluş tarihi anlatılacak . 
tır. 

Akşama kadar devam edecek olan 
bu coşkunluk tezahüratını müteakip, 

ı gece, resmi, huswıi bUtUn binalar e. 

lektriklerle donatılacak, mekteplerde 
müsamereler verilecektir. Teslt prog-
ramına göre, gece fener alayları da 
tertip olunmuştur. Umumi meydan. 
lnra, cadde başlarına halk kürsüleri 
konulmuştur. Bu kürsülerde liseli bır 
çok gençlerle aHtay Erkinlik Cemi
yetine mensup yurtdaşlar heyecaulı 

nutuklar verecekler, Adanaya ait kur 
tuluş mücadelelerini artlatacaklardır. 

Bayramı yaşamak ve yaşatmk için 
Adana merkez, kaza ve köylerinden 
birçok atlı ve yaya kafileler şehre 

gelmişlerdir. Adana belediyesi civar 
vilayetlerden gelecek olan heyetleri 
ağırlamak için bütün tertibatı almış. 
tır. 

Bayram, bu sabah askeri krtaatm 
geçit resmiyle başlıyacaktır. Geçit 
resmi çok parlak olacak, merasime 
lise ve ortamektep talebelerinin hep. 
sı iştirak edeceklerdir. 

Adanayı 

koruyacak 
tedbirler 

Adana, (Hususi) - Portakal dfya.. 

rı, pamuk memleketi olan Adananın 
bazı dertleri vardır. Adanaya ikinci 
bir Mısır ve Seyhana da ikinci Nil em 
niyetini verdiren bereket işareti, za. 

man zaman bazı tehlikeler kar§ısmda 

bulunur. 

Dilnya üzerinde en güzel cins şe

ker kamışını yeti~tiren, toprak par

çası muhakkak ki Adanadır. Fakat 

bUtün bu bereket k.aynaklanna rağ. 

men Adananın zaman zaman korku
tucu, hatta zarara sokucu tehlikelere 
maruz kalması, Çukurova mUstahsi

lini üzmektedir. 

. BUtUn Çukurovalıların hükumetten 

dilekleri şu maddeler altında hUlasa 

edilebilir: 

1 - Seyhan ve Ceyhan nehf rleri
nin feyezanma kar§ı koruyucu ted.. 
birler almak. 

2 - Çiftçiye, istihsali çoğaltacak 
şekilde kredi temin etmek. 

3 - Mıntaka icabı sıtma ve trL 
bom gibi hastalıklara kargı çok şid
detli bir mUcadeleye girişmek. 

4 - Çukurova şehir ve kasabal~ 
rmın imarına himmet etmek. 

Bu sayılan maddelerin icapları ye

rine getirilecek olursa Adana mmta.

kası en çömert bır yurt par~ası tır 

lıne gelecektır. 

Blitiln bunlardan başka Çukurova 
çiftçilerini diişUnd"iren meselelerden 
biri de ziraat amelesidir. Hasat za
manı ziraat amelesi bulmak bazan 
çok müşkül oluyor. Ziraat Vekaleti.. 
nin bu işi ele alarak çok ciddi bir 
memleket meselesi halinde meşgul 
olması temerutl edilmektedir. 

Tarsusta Belediye 
Tarsus, (Hususi) - Belediyemiz 

son zamanlarda kuabanrn iman ve 

dUzgünlüğU hU8U8Ullda ciddi faaliyet 

sarf etmektedir. 
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KIŞLA DUVARLARI ARKASI!vDA 

No. 5 
YAZAN: ZIYA ŞAKIR 

Kutt~me, Pencerenin önünde Kulaklarını Sokağa 
Dikmiş, ge!ecek Haberi Sabırsızlıkla Bekliyordu 
Diye bağırmıştı... Cariye Hinid, f Kuttame, geri çekilmişti. Fakat; 1 den, bunun bile kim olduğunu an _ 

henüz kapıdan uzaklaşmamıştı. Fa- ı alacakaranlık içinde, beyaz keten hyamanuşlardı. 
kat kazların acı acı feryat etmelerin entarisinin göğsünü kıpkızıl bir le- Fakat, çöl yolunda pusu tutanlar; 
den, (Hasan) ın bu acıklı istimdat ke içinde görünce titremiş: alacakaraıılıkta bir hecinin sür'atle 
le<iasını duyamamıştı... - Kan!.. kasabadan çıktığını görür görmez 

Namaza uyanan komşular, bu gü. Demişti... Ve sonra ... Bir adım ge- derhal yola atılmışlar; hecinin yu _ 
liiltüyü duyar duymaz ,icapılarmdan ri çekilerek ilave etmişti: larma yapışmışlar; üstündeki ada-
fırlamışlar .. başından sızan kanlar - - Evet.. Kan... Yaralı mısın, mı yere almışlardı. 
dan bfhüş bir hale gelen (Ali) ile ,o- tbni Melcem? Bunlardan biri, lbni Mclcemi ta-
nun üstüne atapanmı§ olan (Hasan)· . lbni Melcem, vahşi ve muzaffer nımıştı. 
nı etrafını al~lardı . bır tebessümle; cevap vermişti. - Ya, !bni :\lclcem! .. Sen; bir 

(Ali) nin kanlı vücudunu yerden - Evet, kan ... Fakat benim kanım hayli zaman evvel, M.ckkeye gitmiş-
lıı:aldınmşlar; sırtını duvara daya • değil. Alinin kanı .. O. o halinde bi- tin. Şimdi burada ne arıyorsun? .. 
nı~lardı... • le beni ayaklarının altına alıp ezmi- Diye bağırmıştı. 

(Ali), derin derin inlemişti. Ve: ~:e ç.alıştı. işte 0 zaman; kanları lbni Mele em şaşırmıştı. 
- Evet.. hilkUm, Allahmdır.. uzenme bulaştı. - Akra.balanını ziyarete geldim. 
Dedikten sonra ,kendisini kaybet- Kuttame, zalim ve kindar bir te- Diye mırıldanmıştı. . 

inişti... . b .. essümle, ellerini göğsüne basmıştı. - :Pakat.. Ya bu ı bu üstündeki Kum sandığı üzerinde noıori tatbikat yapılıyoı 
"Ne cf11,,,vor~unuı? Aliyi Rana bulaşan avuçlarını, kaldırarak kan? 

I t 'f bakmış· - Biraz evvel, hecinden düştüm. kat et ı er.,, ·. .. 
Mes idin ka.pısında, koriruiıç bir .-:; Alınin kanı.. A1inin . kanı, . oyle - Amma .. Kılıcının kabzası da 

lea 5 . . mı ... İşte, Uç ısenedenberı kalbımde kan içinde. 
ytikselmıştı: yanan t · b .. d" k rd b' · d _ E mUslUmanlar! .. Ne duruyor . a eşı, u son urece · . Bunla an ırı ayanamamıştı. 

aun ? y CAr> ; katlettiler. Dı~~ mırıldanmıştı. Çılgın bir sü- lbni Melcemin gırtlağına sarılarak: 
~z.... 1 

) eden· ilk ··rultüde rur ıçınde ellerini yüzüne kapamış.. - Söyle, mel'un! .. Emirülmümi-
k Böyle .~e?'at. . ' gu Ateş gibi yanan dilile, bu kanları ya- nini, sen mi öldürdün~ .. 

açan munadi ıdı • lamıya ba.şl t D' b gw ırmıştı 
Mesçitte henüz toplanmıya başlı - a~~ş ~: • ıye a · 

Yan Kufeliler, derhal münadinin et- . Y~ bu usfundekı kan~ lbni Melcem, manevi bir tesirin 
raf . . !er korkusundan tit- Canılerı arıyanlardan bır kısmı altında ezilerek ne cevap vereceği -

ıru çevırmış ' Kiıf 1 k . dT d 1 k !iyen Miliki isticvaba girişmişlerdi. •w e sokaklarında dolaşır ar en, nı şaşırmış; ı ı o aşara : 
Mllik ördtiğilnU anlatmıştı. İç • dıger kısmı da, kasabadan çıkan - HUkUm, Allahındır. Herkes. 

lerinden' ;iri : yollara pusular kurmuşlardı. takdirine razı olmalı. 
_ V kit eçlrmiyclim.. Katilleri Kasabada oradan oraya koşuşan- Diye mırıldanmıştı. 
k a g lar, canilerin izlerini bulamamış- Küfede bu kanlı hadisenin cere -

YaD~ıyaln:ı·· • t ıardr. Hatta, Hasan tarafından ye- yan ettiği gün, <Şam) ve (Mısır)-
ıye bagrrmış 1

• d" ·· ··ı ş · h fif l d d · · ··h· k' h" 1 B ··zı rl . itenler. derhal t f re uşuru en ebıp te, • a yara ı a a ıkı mu ım va a zu ura ge -
u so e ış e ra a old w • • b' Cı b. ortadan miı:ıti. 

dağılmışlardı. Bunlardan bir kısmı k ubogul ıkçınb. - ır en ırel d' ~. 7 

.A. • • k 1 dı ay ara ır yere soku uver ıgın-
'WG.J (Ali) nın evınc oşmuş ar . 

(Arkası var) 

(Alil nin evine koşa~ar. (Hü~ • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

yin) le karşdqmışlardı ... (Hüseyin) 
in elinde, yş.lm bir kılıç vardı . 

(Hüseyin), t.eessüiden şuurun11 
bybetm~ •..• ,, 

- Hey, Alin.hm zalimleri .. Tann-

_ .. _ 
SAG3blK ÖGÜTlERi 

LOKMAN HEKiM 
nm ulanma nuıl kıydınız?.. Hani ~~~-----= 

0 
d1"5 

onun katilleri? (Ha.8an), onlarda 
birini öldürdüm, diyor. Nerede : 
ınel'unun kanlı 18..§esi ? .. 

[)iye feryat etmekteydi. 
(Hüseyin) i, gUçlUkle za.ptetmiş • 

ler: 
_ BUtUn mfüılUmanlar, ayaklan-

dı. Her tarafı llnyorlar. Şimdi, btı. 
lup getirirler. Sen, babanm ba.şı u. 
cun t:uı ayrılma..... • 

Diye, bin roUşk~lat ile (Hasan) ı 
eve soicabilnlişlerdı. 

• 
Kuttame oturduğu pencerenin ö-

nünde kulaklannı eokağs. dikmişti. 
Gelec:k ha.beri bUyük bir sabırsız. 
lıkla beklemekte idi. 

"Arfıl benimsin, Kutfame.,, 
Birdenbire uzaktan bir glirültU 

lfltmişti. Bu gUrUltU, k°'a .~a ge
len iki adamın ayak seslen ıdı. 

Za.ptolunınu bir heyecan ile 80 • 

kak kapmm& tırJaını.ş, k~pryı açmış
tı. Katmaktan nefeslen kısılmlf 0 • 

Wı ild a.dam. içeri d.a~mıştı. 
Kuttame, dişleri bınbirine çarpa. 

ra.k eorm~u: 
- Ne oldu'! .. 
lbnl Melcem, elindeki kanlı kılıcı 

Kutta.menin ayakları altına a~; 
ıüçlUkle homurdanmıştı: 

. - Aliyi, öldürdüm. l§te, nitanesl. 
Artık· beninısin, Kutta.me ... 

Ku;ta.me, Ibni Melcemin Uatti.ne a
~ .• Boynuna aarılmlftI. 

_ Yl, lbnl Melc~m: .. Baba.ının, 
koca.mm karde,lmin ıntika.mın1 al _ 

' . dm. Elbette seninım. 
Diye mınlda.nını.ştı. " 
Verdan sabınuzlık gostermif: 
- Şimdi, bu sözlerin sırası değil .. 
Şebi JiMa.nm savurduğu bir kı-

lıç dar~ile yere yuvarlandı. Eğer, 
ölüp gitt.iee zararı yok. Fakat eğer 
ölmedi iae şUpheıiı ki ona. ~kence 
eder ve h~ikati söyletirler. O, if. 
JUtta bulunmadan, biz kaçmalıyız. 
Bir müddet, ayn ayrı yerlerde sak
lanmalıyız ... Sonra tekrar birlqir, 
tözlerimlzi ve vaitlerinıizi yerlerine 
getiririz. Haydi, lbni :Melcem... Or
talık ta.mamile ağarmadan, een bir 
tarafa .. Ben de bir tara.fa. .. 

Demişti. 

lbni Melcern ile Kutta.me: Verida.. 
nm bu sözlerine hak veıınişlerdi. 

Yorgunluk Neden Gelir ? 
ilkin çok çalışarak yorulmak

tan. Fakat o tı..irlüsü tatlı yor -
gunluktur, her çalışkan adamın 
başına gelir ve dinlenince geçer. 
Bu türlüsüne hekimler karış.rnaz -
lar. 

Benim söylemek istediğim çalış· 
trıadan gelen, daha doğrusu, hiç 
geçnıiyen, çalışmıya da engel olan 
yorgunluktur. Hekimliğin karışa· 

Cağı yoqıunluk bu türlüsüdür. 
Bazıları daha dünyaya gelirken. 

yorgun gelırler. Uzuvlarının hep: 
si yolundadır. iyi yer, içer ve ıyı 

uyurlar. Bununla beraber keııdil&
rini daima yorgun duyarlar. Bir 
saat çalışsalar yorgunluk artar, 
dayanılamıyacak dereceye gelir. 
Bereket versin ki bu türlü yor -
gunların sayısı pek a.zdır. Zaten 
olanla.r da fikirleri İllce, yüksek 
adamlar a.rasındadır. Onlar yor • 
gunlukla.rı a.ra.sında pek az çalış
ıı-1akıa büyük iş meydana getirir· 
ler. 

Bunla.rda.n sonra, dalma yorgun· 
luk duya.nların en büyük kıs.mı 
Yllfayışlarında sağlık kaidelerini 
tanımıyanlar, türlü türlü zehirler-
le ka.nlar ı nı kirletenlerdir. / 

Bir kere lüzumundan az uyku 
daima yorıunluğun en büyük se
beplerinden biridir. insanın beyni 
90k işlemez de yalnız kollarile çalı
fır, bedenlle işlerse 5, 6 saat uy· 
ku yetişebilir. Bazıları bu kadar 
uykunun beyinle işliyenlere de ye
tişecefini sanırlar ve işleri çok 
olduğunda.n, ya.hut monden hayata 
ÇOk kapıldıklarından kendilerine 
lhım olan va.kti uykularından ke
serek bulurlar. Böyle yapınca da, 
yorgunluk, halsizlik kendini he -
men gösterir. Böylelerine sekiz 
sa.at, dokuz saat uyku uyumak 
tavsiye edilince, tavsiye de tutulur
sa, yorgunluk çabuk ıeçer. 

Kimisi içkide itidali tanımadı
fından, keyif yolunda yorıun dü
•er. Keyfin fazlalıiında.n ıelen 
yorgunluğu geçirecek illç. tedavi 
yoktur. Tek çaresi içkiyi aza.it • 

mak, yorgunluk geçinciye kadar 
büsbütün ha.zfetmektir 

Zaten içkide ifrata devam edil
dikçe, yorgunluk devam ettıkten 
başka, mide ve barsaklar da ça
buk bozulacağından bütün vücut 
sağlıiını kaybeder, zayıflık gelir. 
insan fazla sinirli olur, yüzı..inün 
çiz&ileri uzar, ekşi bir şekıl alır. 
Sıkıntı, merak başlar. O vakit ba· 
zıları kendi kendilerine midelerini 
de düzeltnıiye çalışırlar ve baş ilaç 
olarak karbonat alırlar. Halbuki 
karbonat böyle zaten tahriş edil· 
miş mideleri daha ziyade tahriş 
ederek, büsbütün zıt gelir. 

içkinin fazlalığından gelen yor
gunluğa karşı ilk yapılacak şey ye
nıeklerde eti ve yumurtayı hemen 
kaldırmaktır. Böylelerine etle, yu· 
murta kuvvet değil, daha ziyade 
yorgunluk ve dermansızlık verir. 
Yalnız sütle sebze heın mideyi ve 
barsakları düzeltir, hem yorgun -
tuğu geçirir. 

Bu mevsimde insana yorgunluk 
veren sebeplerden biri de sobala-
rın iyi çekmemesidir. Soba iyi çek· 
meyince çıkardığı gazler itısanı 
az çok zehirler ve yorgunluk duy
gusu getirir. Yorgunluğa başka 
bir sebep bulunmayınca bunu ha
tıra getirıııelidir. 

Şeker hastalığına tutulmuf o
lanlarda, tiroit guddesi fazla ifli
yen lerde, böbreklerin üzerindeki 

guddele~i fena işliyenlerde de, çok 
defa daıma yorgunluk duygusu 
bulunur. Bunun tedavisi tabıidir 

ki ancak hekime terettüp eder. Bü
yük hastalıkların nekahet devrin· 
deki yorgunluk, müzmin hastalık
lardaki yorgunluk ta öyle. 

Fakat kendilerinde daima yor
gunluk, duyanların en çoğuna iyi 
gelecek iyi bir teda.vi şekli, ılık 
suyla du' yapnıaktır. Soğuk su 
sinirleri rahatsız eder, yorgunlu -
ıu arttırır. Ha.lbuki ılık su - du' 
,eklinde, banyo şeklinde deiil- hem 
sinirleri dinlendirir, lıem yorgun-
luğu geçirir. 
Duf tertibatı bulunmayınca, a

laturka hamam yerinde ılık su dö
künmek te onun yerini tutar. 

MehmetciQin 
cok gücüne 

en 
Yazan:--. 

Salahatfin 
giden 

D uvarlarda, büyük 
harflerle yazılmış 

şu satırları okuyorum: 
- Asker, vazife, na

mus borcudur! 
-Asker! Talimde zah· 

met, muharebede kolay
lıktır .. 

- Harp, harpten evvel 
kazanılır ... 

- İta at, askerliğin te
melidir .. 

- Burası kışlanın re· 
viriclir ! diyorlar. 

Bir kapı açıyor: 
!çeri giriy...ıruz. Sıra sıra demir 

karyolalar içinde, ME'hnıetçikler 
yatıyor. Hastaneye gönderilme • 
Jerine lüzum görülmiyen ehemmi -
yetsiz hastalan, birkaç gün için bu 
revirde alıkoyuyorlar. 
Saydım: Hepsi yedi kişi... Koca 

kışlada ancak yedi hasta neferimiz 
var. 

Uzun boyu ile. karyolaya güçlük-
le sığan bir ere yaklaştım: 

- Neyin var hemşerim?. 
Da vranmıya çalışıyor : 
- ÜşUtmüştlın besbelli .. 
Ayağı sarılı bir baı;ka nefere so. 

ruyorum: 
- Sen ne oldun?. 
- Hiç efendim .. diyor!. 

1 
lsrar edince söylemeğe razı olu -

yor : 
- SözUm ona hayvan tepti de .... 
Arpayı, yulafı bol bulan kabrla

nn Mehmetçiğe böyle ufak tefek 
azizlikleri oluyor • 

R evirin çalışkan bir doktoru 
var. Hastalanna bir baba 

sevgisi gösteriyor. Bir aralık, ken
disiyle görUşUrken, bana dedi ki: 

- Revirde yatmaık, Mehmetle
rin ağnna gider İkide bir taburcu 
olmıya kalkışırlar. Zorla za.ptede. 
rim. 

Köşesinde bizi dinliyen bir eri 
göstererek sözUne devam etti • 

- Mesela. i§te bir tanesi!. Bron
şiti var. Üşütürse tekrar yatacak!. 
Fakat bir türlU meram anlamaz. 
İkide bir, "beni çıkar şuradan ... , di 
ye yalvanr. Mehmetler yalancık. 

tan hasta olmağı bilmezler. Ayakta 
duramıyacak hale gelinciye kadar 
çalışırlar!.,, 

Kahraman hastalara şifalar di
leyerek, revirden çıktık. 

A skerin tatbikat gördüğU sa
lonların birinde orliinal bir 

harita gözüme ilişti: Tilrk bayrağı· 
paramparça olmuş bir h'lde, 
vatan toprakları üstünde yatıyor -
du. 

sev .. Gün gör 

Yer ölçme dersinde. 

Haritada meş'um Scvr ınuahe. 
desinin bize ·,eye malolacağı, çok 
kuvvetli bir şekilde göstcrilınişit. 

Bayrağın hilal kısmmm yarısı, 
bu muahede ile Türkıycye bırakı
lan yerleri güçlükle örtebiliyordu. 

Erlerden Jirlnı çağırıp sordum: 
- Bu nedir? .. 
- Sevr haritası efendim ... 
- Scvr dcyınce senin aklına ne 

gelir?. 
- Melmeket gelir efendim ... 
Sonra .benim başka birşC'y sor

mam bekJemeğe !Uzum görmeden 
bMını sert bir hareketle havaya 
ıkaJdırdı : 

- Atatürk bırnksıwıiT. !!'ite böy
le yapacıı~clardı melmeketi!. 

- Atatürk kimdir?. 
Hiç dUşUnmeden, bir ilham ile ha. 

rcket eder gıbi cevap verdi: 
- Atatürk. Atatürktür. efendim. 
lşte bir Türk eri ağzından, Türk 

Atasının <'n güzC'I t rifi.. Atatürk 
için, ne söylenebi ır ki, onun ken
di adından UstUn olsun: Atatürk, 
Ata ttirktür ! .• 

j Çeri ~rdlğimi1 ZRman Meh-
metleri. yemek masalarına 

yerleşmiş bulduk. Cıvıl cıvıl konu-

şurken. bizi görünce sustular. Ko

ca yem<'kha.ne. esrarlı bir sUklıta 
büründü. Biz, ise> onlara kendimizi 
hissettirmeden aralarında dolaş -
mak istemiştik. Mehmet<: ~ler res. 
mi vazivetlerini bir türlü bozma -
ymca. ıkomutan araya girdi: 

- Ne oldunuz ya. dedi hadi ba-
kalrm ... Güle aynıya yeme~nizi ye-
senize ... . 

Memhetler, bu müsaadeyi alın -
ca, bir parça genişlediler. Fakat 
arada bir. göz uciyle bize bakarak, 
yemeklerini na1Jı nazlı viyorlardı. 

Komutan. onlara cesaret vermek 
için sordu: 

- Kimdi o. sizin aranızda biri 
vardı. Sofrada şarkı söylerdi?. 

Birkaç kişi hep birden atıldı: 
- Otomatik Mehmet efendim .. 
- Nerede o?. 
Bütün gözıer, sıralann arkuın

da oturan, ~ısa boylu, tombalak bir 
delikanlıya dikildi . 

- Haydi otomatik. başla! .• 
Manisalı otomatik Mehmet, bi

raz sıkıldı amma, komutanın em
rinden de dışan çıkamadı. önce 
pesten. fakat git~cle sesinin tonu. 
mı değiştirerek ba !adı: 
"llaisll halbadım oldun ~an hn4n"lı 

~özlt-rin .• ., 
O bövlc sövlerkcın. ötr~i MPh • 

metler .kahkahayı tıasnıRmaj{ için 
kendilerini zor tutuyorlardı .. 

lçir dc.>n : 
- Otomatik tchmrt. sarkıvı 

yanlış bC'll<'miş galiba! diye dUşUnil· 
yordum. Mcğ~r e otomatik. 8'1de 
bunu dcğtl. bütiin şarkıları, Löyle 
acavin şekle sokarn k n• ';adaşlan
nı güldürmekten 7..1'\'1< alırmış. o_ 
tomatik diye ad taıkmalannın se
bebi de şu: 

Manisalı Mehmet ateş gı"lJi bir 
şeymiş... Durma. dinlenme bllıne
den koşarmış. subaylan: 

- Otomatik makine misin be 
mübarek!.. diye diye. kışlada adı 

otomatik Mehmet kalmış ... 

Edebiyat Fakültesinin 
Çayı 

Üniversite Edebiyat Fakültesi Ta. 
lebc Cemiyetinin S<'nelik çayı, Kanu
nusaninin 16 ıncı Cumartesi günti 
Park Otel salonlarında verilecekt· 

ır • 
Her sene olduğu gibi, bu sene de 
çok nezih olacağında şu'·phe 1 o mıyan 
bu çaya memlekC'tin güzide cdeb· . 
çıları da dnvctlidir. ı~at 

Tüberküloz Cemiyeti 
Toplantısı 

TüberkUloz Cemıiyetinde • 
Tüberküloz Cemiyeti b n • 

üçüncü iı,;timaını 
1 

u senenin 
Ça,... b gü -937 inci 

. .,.am a nU B&&t (18 30) d 
tibba Odasında yapacakt · a E-

ır. 
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Dünya 
Siyasetinde 
Dönüm noktası 

(Başı 1 ocide) 
anlaşması en mühim bir adımdır. 

1937 senesi cidden müsait bir hava 
lle işe girişmiştir. Bu senenin ilk 
günlerinde ilk büyük adım atılmış 
oluyor: Biri Balkanlarda yeni bir 
varlığa ve birliğe doğru bir hareket, 
diğeri de İtalya ile sulh zümresi ara
sındaki gerginliği ve anlaşmamazlı
ğı tasfiyeye uğratacak bir anla.:;ma ... 

Hakikatte ortada biribirinden ay
n iki hadise yoktur. Roma ile Lon
dra, Belgrat ile Sofya arasında çizi
len yeni hatlar, ayni sulh ve anlaşma 
siy:ısetinin biribirine bağlı bir neti
cesinden başka birşey addedilemez. 

FaJİst blok ' dağılmıı ıayıltr 

•• şin içyüzü şudur: Faşist bloku 
namı altında dünyanın sulhu

ııU tehdit eden teşekkül dağılmıştır. 
Pek yakın bir zaman evvel, "Avru
panm mihver hattı Roma ile Berlin 
arasından geçen hattır.,, gibi sözler 
söylenmesine sebep olan çok ateşli 

Alman - İtalvan dostluğu ve iş be
raberli~i şimdilik maziye karışmış
tır. Belki de her iki taraf bir müddet 
zahiri muhafaza etmiye uğraşacak
tır, fakat işte okadar .. 

Romada atılan adımın manası aşi· 
kardır. İtalya ile Almanya ayni yo
lun üstünde buluşmuşlar ve bir müd· 
det yoldaşlık etmişlerdir. 

!talyanın Habeş tecavüzü karşı

sında bütün dünya birleşmiş, müş· 

terek emniyet namına İtalyaya karşı 
zecri tedbirlere sarılmıştı. Bu vazi
yette İtalyanların dünya yüzünde 
diğer bir hoşnutsuzluk unsuru olan 
Almanlarla birleşmesinden tabii bir. 
şey olamazdı. 

1talya Hai::;istana sahip olduktan 
sonra İngiltere ve Fransa ile konuş
tu. Her ikisi Habeşistandaki olmuş 

bitmiş işi tasdike ve İtalya ile em· 
niyet ve dostluk münasebeUerine av
dete razı oldular. 

İşler bu safhaya gelir gelmez Ro
ma ile Berlin arasındaki müşterek 

cephe hükümden düştü, bilakis ara
daki çok esaslı menfaat ayrılıkları 

ortaya çıktı. İtalya ile Almanya ara
sında menfaat beraberliği ortadan 
silinir silinmez, HiUerin nasyonal 
sosyalizmi ile Mussolininin Faşizmi 
arasındaki fikir ve duygu bağları da 
gevşedi. Faşizm komünistlikten el
bette hoşlanmaz, fakat kendi alaka
dar olduğu menfaat sahalarında İ
talyan renginde bir faşizm kurula
mazsa Alman renginde bir milli sos
yalizm kurulmasına kat'iyyen taraf
tar değildir. İtalya Hitler dininin A
vusturyada, Macaristanda, Çekoslo
vakyada, Yugoslavyada, Romanya
da, Bulgaristanda kök tutmamasına 
bütün kudretile el altından çalış
mıştır ve çalışıyor. 

/falyamn tecavüz beklediği 
yegône dü~man 

H ak.ikatte ~~a~~an .a:azisine ha
rıçten gunun bırınde tecavüz 

etmesi beklenebilecek yegane mem
leket Almanyadrr. Almanyadan Ak
deniz ve Yakrn Şark istikametindeki 
geçit yeri olan Avusturya, Macaris
tan, Çekoslovakya, 1talya ile Alman
ya arasında ebedi bir nüfuz kavga
sına mevzu teşkil edecektir. Yiye
cek te dahil olduğu halde dışarıdan 
en iyi şartlarla ham madde tedarik 
etmek ve mamul mallarına mahreç 
bulmak hususunda Almanya ile İtal
ya biribirlerinin her sahada rakiple
ridir. !spanyada Alman cephesinin 
kuvvetlenme!'!i Fransayı nekadar 
korkutursa İtalyayı da okadar kor
kutur. 

Roma anlaşması İtalyanın İspan
ya dahili harbinde gizli kapaklı rol 
oynamaktan vazgeçmesi ve Alman
yayı yalnız bırakması demektir. En 
son dakikaya kadar Avrupa sulhü 
için bir t ehlike membaı teşkil eden 
İspanya bataklığını bu sayede kurut
mak imkanı hasıl olabilecektir. 

/fa/yaya inan1/1r mı? 

·, talyanın sulh cephesine iltihak 
etmesi samimi midir? Londrada 

çıkan Economist Mecmuası beyanna
menin imzası arifesinde yazdığı bir 
makalede bundan şüphe ediyor. Di
yor ki : "İtalyanın sözüne nasıl inan
malı? Milletler Cemiyeti misakını, 

Kellog misakını ve 1928 İtalyan -
Habeş ademi tecavüz misakını bir 
hamlede çiğnemiş değil midir? Ma
reşal Bononun yazdığı kitaptan an
lıyoruz ki İtalya bir taraftan harp 
ha.zrrlıkları vaoarken. bir taraftan ı 

Fransız Elçisi 
Ankara da 

(Başı 1 incide) 
niz, dedim, son görüşmeler ve hadi
seler hakkındaki intibalarını rica et
tim. 

Ponsot, şen bir çehre ile bana, kar. 
şımızda, Devlet Demiryollarınm yap. 
tırdığı ve memleketimizin demiryolu 
faaliyetini gösteren elektrikle tenvir 
edilmiş sütunu işaret ederek: 

Akdeniz anf aşması 
italyayı Montröye 

yaklaştlnyor 
(Başı 1 ncide) 

nutukta ,anlaşmanın Akdenizde bir 
intizam unsuru teşkil edeceğini an -
latmıştır . 

Ba§ka bir makale 
Le Jurnal diyor ki: Fransa, bu işte 

gafil avlanmamak istiyorsa, siya 

"- Işık sütununu mu soruyorsu- Lopdradaki kanaat, Roma anlaş-

nuz? Cidden bedii bir zevkin mahsu-1 ma.sından sonra, İtalyanın Montrö 
lü ... Çok güzel buldum" dedi. 1 mukavelesi ile Londra deniz mukave-

setini hemen değiştirmeli. Fransa 
ile Italya arasında husule getirilmek 
i&tenen llll1.1'<arenet, İtalyan - lngiliz 
itilafmdan evvel daha kolay ve daha 
faydalı olurdu . Ciimhuriyet hü:Kumetinin demiryo- ! lesine iltihakı için daha geniş ihti -

lu faaliyetinin sembölü olan bu gil. mailer açtığı merkezindedir. Malum 
zel sütun hakkında Ponson,un intiba- olduğu üzere !talya zecri tedbirler 
lanru bu vesile ile öğrenmiş oluyor- dolayısiyle bu iki meselede tam ro -

L'homme Libre, İtalya - İngiltere 
itil8.fmm Fransa - İtalya uzlaşması
nı kolaylaştıracağını söylüyor ve 
şunları ilave ediyor : dum. ltinü oynamamıştı. 

'Acaba Londra ve Romada ayni 
Kendisine milli davamızın muvaf. lngiliz Gazeteleri fikir besleniyor mu?., , 

fakiyet derecesini anlatan eser karşı. Londra gazeteleri Akdeniz anlaş- ifa/yada tesir 
sında gösterdiği alakadan dolayı bah ması hakkında uzunuzadıya müta. 
tiyarlığımı kaydettikten sonra, Türki lealar serdetmektedirler. 

Roma, 4 (4..A.) - Havas muha -
biri bildiriyor : 

yenin bugti.nkü büyiiık davası olan Ha Deyli Meyl gazetesine göre, bu an
tay meselesinin Fransa bakımından, laşma yeni müzakerelere destek teş
için.de bulunduğu vaziyet hakkında kil edecek ve Habşistanm inkişafını 
11TAN" okuyucularını aydmlatmala.. kolaylaştıracak bir istikrazm aktine 

2 Kanunusani tarihli İngiliz - İtal
yan beyannamesi ile Kont Ciano ve 
Drummond arasında 30 ve 31 Karıu
nuevvelde teati edilen mektupların 

metni, pazartesinden evvel gazete 
ç11kmadığmdan ,ancak bugiin öğle ü
zeri hal'A: tarafından öğrenilmiştir. 

rım rica ettim. de yardımda bulunacaktır. 
Büyük elçi, ayni neşeli ve tatmin Deyli Ekspres gazetesi ayni im -

edici tavriyle, Sancak meselesinin i. k8.nlardan bahsedere.'k İngiliz hazi -
ki tarafın hüsnü niyetleri içinde nor- nesinin ecnebi memleketlere borç ver 
mal bir cereyan takip etmekte oldu- mesine ait olan kararın kaldırılması 
ğunu söyledi. ihtimalinden bahsetmektedir. 

Büyük elçi, yarın Hariciye Ve!dli Morning Post, iki memleket filo -

!zhar edilen mahzuziyet çok de -
rindir . 

Bu anlaşmanın ,bütün diğer Akde
niz devletleri arasındaki münase -
betlerin iyileşmesine yardım edeceği 
ni bildiren 'birinci frkrasmm sarih su 
rette Fransayı istihdaf eylediği bil -

Dr. Tevfik Rüştü Aras tarafından su arasındaki nisbete ve deniz üsleri 
kabul edilecektir. meselesine temas edilmediğini yazı

yor. 

Tramvay Seferleri Hakkın
da Halkın Dileği 

Topkapı, Edirneıkapı ve Yedikule -
de oturan ve tramvayla şehre gelip 
giden ha'ık, belediyeye bir müracaat
ta bulunrnıya karar vermişlerdir. 

Mürcaatm mevzuu Sirkeci ile bu 
Uç semte işliyen trarnvaylarrn Tak -
sim ve Harbiyeye kadar işletilmesi
dir . 

Harbiye - Fatih hattında 8 mmta
ka vardır. Sefer ücreti 6,25 kuruştur. 
Halbuki, Topkapı - Sirkeci arası beş 
mmtakadır. Topkapıdan kalkan bir 
araba, Ta.ksime kadar gitse bile, şir
ket yine zarar etmiyecek. nihayet 8 
mmtakalık bir mesafe üzerinde işle
me.~ suretiyle Topka.pı, Edirekapr 
ve Yedikulelilerin beyhude masrafa 
girmelerıini.n önüne geçecektir. 

Müracaatin bugünlerde yapılması 
muhtemeldir, 

Üniversitenin Uludağ 
Gezintisi 

Uç senedenberi muntazaman yapıl
makta olan Uludağ kayak gezintisi, 
bu sene de Profesör Reichenbacb'ın 
idaresinde yapılacaktır. Gezinti 17 
kanunusaniden ayni ayın 30 una ka
dar devam edecektir. Gezintiye işti
rak etmek istediği halde kayak leva
zımı oı.mıyanlara üniversite bu mal
zemeyi tedarik edecektir. Yol mas
rafı herkesin kendisine aittir. 

da Habeş Negüstine dostluk ve sulh 
teminatı vermekte devam ediyordu. 
Bu defa Akdeniz hakkında bize ve -
rilecek teminatın daha sağlam oldu
ğunu nereden bilelim?,, 

!ngiliz gazetesinin şüphede hiç 

hakkı yok. Çünkü Mussolini şüphe 

bırakmıyacak kadar açık konuşuyor. 

diyor ki: "Afrikada hesabımız ka

pandı. Başka yerlerde açık hesapla

rımız var. Ebedi sulhe inanmıyoruz. 
Milletler arasındaki milsavata inan
mıyoruz.,. 

Dünyada her §ey mümkünclür 

B u sarih vaziyete rağmen şunu 
düşünmek lazımdır ki insan

ların işinde hiç bir hesap ebediyet 
için yapılmaz. Muhakkak olan nok
ta şudur ki İtalyanın !ngiltere ile 
beraber yürümekte ve Alman yol
daşlığından ayrılmakta bugün ıçm 
büyük ve açık menfaatleri vardır. 

Roma anlaşması, ltalyaya yeni iktı
sadi kapılar açacak, huzur ve emni
yet verecek, muhtelif piyasalarda 
Almanların zararına olarak mevki 
tutmasını temin edecek ve Habeşis
ta nı inkişaf ettirmek için Ingiliz ser
mayesi bulmasına medar olacaktır. 

!talya, sulh cephesinde bir müd
det yo~ ve iş beraberliği yapınca, 

tecavüz emellerini büsbütün tasfiye 
ederek gitgide bu cephenin malı ola
maz mı? Dünyada herşey mümkün
dür, bilhassa makus istikamette yü
rümek imkanları kolay ve cazip ol-
mazsa ... 

Ahmet Emin YALMAN 

ispanyanın tamamiyeti dirilmektedir . 
Gazete1er:.ıı ekserisi, hah.ltı mübala- Anlaşma, İtalyaya ticareti ve Do-

ğaya kapılmaJ:.tan sakmmıya davet ğu Afrikası ile münasebetleri hak
etmekle beraber itilafı umumiyetle kında istediği teminatı vermektedir. 
iyi karş1lıyor. Fakat bilhassa siya.si mahafil, bu 

Deyli Telgraf, İtalyanın, İspanya- anlaşmayı, İngilterenin doğrudan 
tamaımiyetini tanıdığı için Balear a- doğruya Sovyetler Birli~nin rıii+'ııw 
dalarının ve Fasın istikbalini mevm.ıu altında bir Ispanyol Komünist Cilm 
bahsetmeğe artık mahal kalmadığı- hwiyetinin kurulmasına muhalefet 
nı. statükonun muhafazası teahhü - edeceği tarzında tefsir eylemekte -
dünün de diğer bir talmn memle - dir . 
ketlerin !talyanm siyasetine lcarşı Romada, "milli hakimiyeti mU>ı.ci

besledikleri şüpheleri de orta.dan yeye ait statüko,, kelimeleri bu 
kaldırdığını anlatmaıktadır suretle tefsir olunmaktadır. 

Parisfe şüpheler Almanyacla 
Paris, 4 (TAN) - İngiltere !tal- Berlin. 4 (TAN) - Salahiyettar 

ya anlaşmasının imzası burada mahafil İngiliz - İtalyan itilafını hu
memnuniyetle karşılanmış ise de ba sust bir memnuniyetle karşılamak -
zı rnahafil bu itilafm müessir olma- I! ta<irl" . 
smdan şliphe etmektedir . Bu sayede, A vrupadaki müşterek 

Bu mahafil ,son hadiselerin besle- mesaiyi sekteye uğratan en~ellere 
Jenilen ümitleri boşa çıkarmış oldu. - nihayet verildiği anlatılıyor. Bu iti -
ğunu beyan etmektedirler. 18.fname, daha evvelden yaıpılmrş ol-

!spanyol - Alman deniz hadise - saydı. Avrupanm kalkınmasına ya -
leri, Almanyanın İspanyaya karşı rıyac2~< birçok hal çareleri bulun -
asla uzlaşma yoluna gitmek niyetin- ması kabil olurdu. Berli.n mahafili -
de olmadığını isbat etmiş olup daha ne ~öre anlasma, daha mes'ut bir İfl
dün İtalyan askerlerinin vuruduna tikbalin müidecisidir . 

dair Cebelüttarıklan gelen haberler, r:aı---.__~-....... 
son zamanlarda ileriye sürülmüş o- B o R s A 
lan niıkbinane mütaleaları tekzip e • 
der mahiyette idi . ~....,......_....__. ... ._ _, 

"Jgfa/,, mi? 4 tKlNctKANUN PAZARTESİ 
Hatta bazı mahafil, 1ngiHz - !tal-

yan itilaflarını bir nevi "iğfal,, diye 
tavsif etmekte ve bu itilafların her-
hangi esaslı bir taviz mfilrn'bilinde 
olmaksızın Jtalyanın Akdenizdeki va
ziyetini tarsin etmesine medar ola -
cak mahiyette olduğunu ilave eyle-

mektedirler · 
Ayni mahafil, !talyaı_ı siyasetinin 

Alınanyanın esiri vaziyetinde kal -
maı..1.cta olduğunu, zira Almanyanm 

merkezi .Avrupada ve bilhassa Avus 
turyada İtalyan menafiine şiddetli 
darbeler indirebilecek bir mevkide 
bulunduğunu ehemmiyetle kaydet -
mektedirler . 

"T emp~,, in bir makalesi 

P ora# ar 

Alı O 

Sterlin 616,-
1 Dolar 122,-

20 liransı:ı fr 114.-
20 Lırct 120,-
eL Bcıçıta tr. 82.-
20 Drahmı ı9,-
.eu llvu;re tr. 56!>.-
llt Leva 20.-
1 Florin 63, -
20 Çekoslovak kro. 75,-

1 S•lına 20.-
1 Mark 25.-
1 Zloti 20.-

Pengo 20.-
!ll Ley 12.-
0inar 48.-
ı•ve"~ lturonu ln -
Altın 1022.-
Banknot 243.-

Umumi intiba, Temps gazetesinin 
Londra 

bir ba§makalesinde ifade ve telhis e- N cvyork 
618.-
0.7943 
17.015 dilmiştir. Bu yazıda ezcümle deni - Paris 

Milano 
liyor ki : Brüksel 

1nkiJ.iz - İtalyan itilafmnamesi, İn- Atina 

giliz • Fransız siya.setiyle taroamiy- ~~f ;;re 
le hemdenk olan ve Habeş buhranı Amstcrdam 

üzerine yıkılan ve yerine müşterek Prag 
Viyana 

!talyan • Alman faaliyeti formüliı Madrid 
kaim olmuş bulunan eski İtalyan si- Berlin 

ah Varşova 
yasetine rücu edileceğinden b se • Budapeşte 
dilmemektedir . Bükreş 

Maamafih bu itilaf, İtalyanın iki ~~~~~~ma 
büyük garp demokrasisi ile sulhün Moskova 
muhafazasına matuf ve faal bir teş- Stokholm 

riki mesai yapmasına medar olacak 1 _a_h_v_,_ı_n_·_ı 

15.0890 
4.7087 

88.35 
3.4567 

64.725 
1.45 

22.6940 
4.2475 

7.5485 
1.9741 
4.1958 
4.3284 

108.4142 
34.5470 

2.785 
24.98 

3.1383 

s. t t. 
621,-
12(>,-
117.-
125,-

35.-
23,-

!) / ~.

,~.-

66.-
80.-
1'.j -

28.-
22.-
23.-, ... -
52.-
v-

1023.-
245.-

618.-
0.7943 
17 .015 

15.0890 
4.7087 

88.35 
3.4567 

64.725 
1.45 

22.6940 
4.2475 

4.5485 
1.9741 
4.1958 
4.3284 

108.4142 
34.5470 

2.785 
24.98 

3.1383 

manevi şeraiti yeniden ihya ve tesis Anadolu I ve II kupon kesik 

etmiştir . " II 

40.-
40.-

A vnıpada halihazırda mevcut olan E • h a m 
ahval ve şerait dahilinde bu hal, na
zarı d:lkkate almmağa şayandır ve 
hatta bundan birkaç hafta evvel 
makul surette ümit ve tahmin edile
bilecek bir neticeden çok daha fazla 
şeydir 

11.na<lnlu 3 60 
Merkez Bankası 

lıtikra-ılar 

Türk Borca 
Erıani A. B. C. 
Sıvas - Erzurum I 

2S 80 
92,50 

23.05 
96.75 
95.-
95.-

1 

Amerikada en çok tehlikeye maruz 
olan san'atların biri de banka memur
larıdır. Haydutlar arasxra banka 
memurlarına taarruz ederler, ve bu 
yüzden bankalar birçok zararlara uğ_ 
rarlar. Banka memurlarmı bu gibi ta. 
arruzlardan korumak için, yeni bir 
vasıta icat edilmistir. Bu yeni vası. 
ta Gelikten yapılma bir masadır .. Bir 
hadise vukıuunda, masanın bacakla. 

Bugünkü program 
tstanbuJ : 
Oğle neşriyatı - Saat: 12.30 Plak

la 'l'ilrk musikisi; 12.50 Havadis; 
13.05 Plakla hafif müzik; 13.25 -
14 Muhtelif plak neşriyatı. 
Akşam neşriyatı - Saat: 17 Inkı

lap dersleri: Universiteden naklen; 
18.30 Plakla dans musikisi; 19.30 
Konferans: Doktor Esat Raşit tara
fından; 20 Vedia Rıza ve arkadaşları 
tarafından Türk musik.ai ve halk şar
kıları; 20.30 Cemal Kamil ve arkadaş
ları tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları; 21 Saat ayan: Şehir tiyat
rosu operet kısmı tarafından bir tem
sil; 22 Ajans ve borsa haberleri ve er
tesi günün programı; 22.30 PlAkla 
sololar; 23 Son. 

Günün proqram özii 
S •tttonik konserler: 

21,40 Nis - Kot - Dazür: Senfoni; 
21,50 Bükreş : Alfred Allessandresku 
idaresinde; 22,20 Brüno, Prag: Senf o
nik konser. 

1:..ı.tıJ konserler: 
11,30 Eindhoven (P. C. J.): Filips 

laboratıuvarından nakil; 13,10 Bük
reş: Plak konseri; ı 7 Laypzig: Hafif 
musiki; 17,10 Varşova.: Prosma.n or
kestrası; 18,15 Bükreş: Arturo Tos
kanini idaresinde (pU\.k) ; 19 LS.yp
zig: Şubert, Verdi, Li.st vesaire; 19,10 
Bükreş: Plak konseri; 19,10 Prag: O
pera orkest.·ası; 19,30 Budapeşte: 

Salon orkestrası; 19,40 Kolonya: Kü
çük radyo orkestrası; 19,50 Nia -
Kot - Dazür: Plak konseri; 20,20 
Varşova: Köylü bandosu; 20,25 Prag: 
Hafif nıusiki; 20,30 Eindhoven (P. 
C. J.): Filips laboratuvarından karı
şık neşriyat; 21 Bükreş: Kilise orgu; 
21,10 Breslav: (Sada veren çember) 
adlı süit; 23,05 Budapeşte: Çigan mu 
sikisi; 23,10 Lahti: Eğlenceli musiki; 
23,20 Prag: Orkestra, viyolonsel; 23, 
20 Viyana: Julius Bitner saati; 23,30 
LayPzig: Eğlenceli pIAk konseri. 

O~ratar : 
18,30 Moskova: Operadan nakil. 

Opı>retler: 

5 - 1 - 937 

cocukları 1 

I 

nndan birine hafif bir temas ile ma.. 
sanın üstü kalkıyor, bir kalkan gibi 
geriliyor, bundan başka göz yaşı ga. 
zı kurşunu atarak müteea\'izi bir müd 
det için bir şey yapmaktan aciz bıra. 
kıyar ve zabıtaya teslimini kolaylaş.. 
tırıyor. Yeni korunma vasıtasının bir 
meziyeti de, bir hadise vuku buldu
ğunu gösteren gürültü yapması ve 
imdat temin etmesidir. 

Çoban beyli 
ihraç kapılarımız 
Arasına alındı 
Ankara, 4 (T~'-1) - Çobanbeyli, 

coğrafi vaziyeti itibarile, bilhassa 
şark vilayetlerimizin Suriyeye çıkar. 
dJğı hayvan ve diğer maddelerin ta· 
bii geçitleri arasında bulunmaktadır. 
Hayvan hareketlerini kolaylaştırmak 
ve bu suretle ihraç faaliyetlerini ço 
ğaltmak için Çobanbeylinin hayvan 
ve hayvandan istihsal edilen madde • 
lerin ihracına mahsus kapılar arası· 
na ithali kararla.ştmlmıştır. 

Rus General Konso1oshane
sinde Gazetecilere Ziyafet 
Evvelki akşam Sovyet geenral kon

solos vekili tarafından Türk ga.. 
zetecilerine bir ziyafet verilmiştir. 

Gazetecilerimizden bir çoğu hazır bu· 
Iıunmuşlardır. 

Sofra etrafında çok samimi konuŞ

malar geçmiştir. General konsolos 
vekili, Tas ajansı direktörü ve baya
nı, Vis konsolos Kemal iKtabof tara. 
fından söylenen sevgi ve dostluk dolu 
sözlere gazetecilerden Neşet Halil, 
Nizameddin Nazif, Feridl•n, Suat 
Derviş ayni samimiyetle mukabele 
etmişlerdir. 

Tercüme Edilecek 
Eserler 

Istanbul üniversitesi Rektörli' w.i 

muhtelif fakülte ve enstitü profesör· 

lerine, talebeleri ve Türk ilim alemi 

için tercüme edilmesini çok zaruri ad

dettikleri eserlerin tesbit edilmest 

hakkında bir tamim göndermişti. Pro 

feaörler bu listeleri hazırlamakla 

meşguldürler ve yakında Rektörlüğe 

vereceklerdir. 

Mahlut Yağlara Etiket 
Konuluyor 

Yemeklik yağlar içine belediye ta
rafından haZirlanmış olan talimat • 
namenin tatbikine geçilmiştir. Mah
liit yağ satanlar ıkaplarm üzerine 
mahlut etiketi koyacaklardır. 

Yağ yaparak satan müesseselerin 
21,10 Kolonya: Eski ve yeni 

retlerden. 
ope- kontroluna başlanmıştrr. tmalata • 

Odu musilı:isi ~ 

18,20 Stokholm: Şimal musikisi 
(kuartet); 18,30 Buda_peşte; Salon 
kenteti. 

Resitaller: 
16,40 Prag: Keman - Org konseri; 

18,10 Prag: Piyano sonatları; 18,15 
Viyana: Şarkı - resitali (piyano ile); 
18,25 Varşova: Piyano konseri; 19,30 
Belgrat: Viyolonsel konseri ; 20 Layp 
zig: Piyano (Haendel, Şuman). 

U!i n~ musikisi : 

20,30 Stokholm: Kabare neşriyatI; 
22 Varşova: (Polonez dans havaları); 
23,45: Kolonya, Varşova; 24,05: Bu
dapeşte (plak). 

Trabzon yolu karla 
kapandı 

Erzincan, 4 (A.A.) - Geçenlerde
ki fırtınalardan sonra Trabzon yolu 
karla kapanmıştır. Bir haftadanberi 
İstanbul postası almamarnıştll'. 

ne ve satış mağazalarından alınan 

nümuneler belediye kimyahanesin • 
de muayene ettiriliyor. Talimatna • 
menin tamamen tatbiki için belediye
ce bir takip teşkilatı yapılması mev· 
zubahistir . 

Motosiklet Kazası 
kikatı 

Cumartesi günü Tevfikle arkadaşı· 
nm bindiği bir motosiklet Şehzade. 
başında Selime isminde oir kı.zı yara.. 
lamıştı. Müddeiumumilik bunlar hak .. 
kındaki tahkikab bitirmiş ve kağıtla.
rıru üçUncü müstantikliğe vermiştir. 

Güzel San'atlar Akademisi· 
ne Gelen Profesör 

Güzel San'atlar Akademisi heY· 
keltraşi profesörlüğüne tayin edilefl 
maruf Alman heykeltraşlarmdan prO· 
fesör Belling bugün şehrimize gel '• 
cek, ve Akademideki derslerine ba"'· 
lıyacaktır. 
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' ~ istanbul Gayrimübad.lrer Komisyonundan : 
O. No: Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No: Cinsı ve hıssesı Hısseye göre 

muhammen K. 

70 Kartaıf 
E: Asmalı E:3 Y:34 

Mahallen:l5 

E:137 
Y:l55 

Ahpp hane 620 Açık 

1169 -Unkapanı Hızır bey ' 

Bostancı Çataıçeşme !. 1627 

2040 

23:S2 

2749 

UskUdar Icadiye 

.Alcearay Baklalı 
Kemalettin 

Çengelköy Yeni mahalle 

4575 Paşabahçe 

4602 Hcybeliada 

4607 UskUdar Altunf zade 

5098 Balat Hacı Kasım 

GUnant 

5590 Kurtwuıı · 

5871 Yedikule Emine hatun 

7300 Mercan Daya.hatun 

Y: Küçükçınar 

Zeyrek yokuşu 

Çatalçeşıne E:15 MU. 
Harita:142 

Rarabet kalfa Kurtçelcbi 10 

E: Imam 

Y: Tiryaki 

Ha.san paşa. 
Abdioğlu 

20MU. 

Harita :1864 

E:43 

Köybaşr E: ve Y:24 

E: Değirmen Y: Kır
muı ve Demirtaş 

Küçtik Çamlıca. 

E:20.32 

ıo 

E: Sultançeşmesi 
Y: Ayııaıı c!Uk.kAn 
Muhtu 

E: Bucakbağt 
Y: li&vagıw 

BUyUk yeni han 

• 

E:3 defa Mil. 

46 Y:l 

E:lO Y:12 

E:23 Y: 7. 
7/ 1 

E: ve Y:41 

arttırma 

Kagir dükkan 1000 Kapalı 

24 7 Metre arsa. 

1148,50 Metre 
ara& 

66,64 Metre ansa 

Arsa. 

Arsa 

Kuyulu 1070 metre al"fJ& 

1530 Metre tarla 

163,50 Metre a.rsa 

Bahçeli a.h11-p hanenin 
9/128 hissesi 

zarf 

280 Açık 
arttırma 

1150 Kapalı 
&&rf 

1000 " 

50 Açık 
arttırma 

130 
" 

550 " 

765 " 
280 " 

100 " 

AhPP ahır ve ku- 1125 Kapalı 

Iübeyi milftemil boata- zarf 
nm 45/ 120 hlsaeai 
BilyUk yenihan 3 UncU 400 Açık 

kat 41 No. lu kAgir od&- arttırma 
nm 2/5 ht1eeeı 

Y'llkarıda evsafı yazılı gayrı menkuller on giln müddetle satışa çıkanJD'llftı~. Ihaleleri 18 • 1 • 937 tarihi

ne di.işen pazartesi gUnll saat 14 dedir. Satıt mUnha.aıran gayri mübadil bonoeıledir. 

--------------------------------~~--İllllİ--• ' 
Muhtıralı, Haritalı Hayat Takvimi Çıktı 
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'' manian l•l•lmı U. ldıreıl Rinlır1 ı ,, H . Ö Dıwf ef Demlryallırı 

1/1/l 93 7 tarihi~~en i~ibaren ''Sark Demiryolla~" 
şebekesi Türkiye Curnhunyet Devlet Demiryollanna il· 

Dt. ayrı me 
öğleden eonra BeYotlu Afacami 
karpmda No. 313 Tel n :fM& 

hak edilmiştir. . . . . 
Mezkur hat işlerının ~ırke~ıde Dokuzuncu İşletme Mü- ----------

dürlüğü tarafından tedvır edıleceği ilan olunur. "3816" .Istanbul 2 nci ltlla Memurluğun. 

------------- --- --- ----- dan: Miil'lis pamuk ve J!ebaU yağlar 

İstanbul Liman işletme idaresinden anonim şirketin maaasma gelen Istan

bul Ziraat Ba.nkaamm istediği 92.5 

uranın vergi borcu olmak itibariyle 

milmtazen kayd ve kabulüne ifiu ida

resince karar verilerek •ıra defteri bu 

suretle dUJeltilditi ~ olunur. 
' 
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(29018) 

p A HA · 
KUVVETLi 

FAZLA 

DAYANIRlAR 

VIC 

BATARYALARI 
HIEA VIEADE 

aATILIR 

AMIAIKAN MAMULATIDIR 

Beyoğlu 4 UncU Sulh Hukuk Mah 
keemsinden: Hacir altına alınan Ka 

terina Rebeka Tmgıryanm uhtesind 
buı.unan Beyoğlu Pangaltı mahailes 
nm Hidayet sokağında eski 11 yen 
15 sayılı evin sekizde bir hissesi 8 

. 

-
e 
i-
i 
. 

2 - 937 tarihine mUsa.dif pazartesi sa.. 
at !4 te açık arttırma suretiyle sa 
tılacaktır. Tamamının kıymeti 2897 
liradır, arttırmaya girebilmek iç 
7,5 % nisbetinde pey akçesi yatırma 

. 
,5 
in 
k 

şarttır. 

Ta.fsillt: MezkQr ev ))odrumsuz 0 

Iup yalnız zemin katındaki odanın al 
odunluk ve tavan arası ne 3 knttı 
Zemin katı: lkl kanatlı camlı bir d 
mir sokak kapı8ı zemin renkli çini d 
şenmiş bir taşlık bura.da sokak tara 
tında ufak bir oda vardır. Altı odu 
luktur. Taşlıktan bir kapı ile snfay 
girilir. Buradan ahşap merdıven 
yukan çıkılır. Arka tarafta zemi 
kmnızt <:ini döşenmiş içinde bir he 
yapılmış olan bir mutfak vıtrdJT. Mu 
faktan bahçeye çıkılır. Metr\ık b 

. 
tr 
r. 
e. 
5-
. 

n-
a 
le 
ni 
la 
t-
ir 

de kıuvmru vardır. 
Birinci kat: Önde 1 cumbalı bir O· 

da arkada bir oda vardrr. İki n· 
a 

A vrupaya Tal ebe 
Gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama Ensti
tüsü Genel Direktörlüğünden: 
1 - Maden Jeoloğu yetiştirmek üzere müsabaka· ile 

Avrupaya "1 O" talebe t?.hsile gönd~'llecektir. İsteklile
in aşağıdaki şartlan n:.a olması lazımdır. r 

~ 

c 

A - Türk olmak. 
B - Maden ocaklannda çalışab!JP.cek kabiliyette ve 

lhhati tam olmak. "Sıhhi muayene Ankara.da y~pıla· 
aktır,,. 

C - Lise mezunu olup Fransızca. Almanca, ~ngilizce 
dilJerden birisini okuyl.lı• yazabilmek. 

D - Yaşı 18 den aşnğı 25 den :ı, uı<.an olmamak. 

s 
2 - Müsabaka irnti!ı;ını Ankaı ada M. T. A. Enstitü

ünde 1 Şubat 193 7 günu yapılaca1'ru. Açrlacak m:i::;a
aka imtihanında kazanmış olmak •a bera b~r gönderile· 
ek talebelerin ihraz c:ttıkleri derece itibarile .. 1 O" ara
ında bulunmak şarttır. 

b 
c 
s 

3 - İmtihan: Riyaziye "Hen dest- cebir", Hayvanat, 
Nebatat, Jeoloji. fizık, kimyadan ve yukarıda yazılı dil
erden birinden yapılacaktır. 1 

~ 

4 - Tahsile gönder~l~cek olanlar. ileride tahsil UJi.id -
detleri kadar rıRcburi hı.1.mete tabı oJduklarmdan, bu hll
usta mükellefiyetlerin~ tevsik etmek üzere bir taa~hiıt· 

name verecekler ve btın:m içinde mmeber kefil göstere· 
ceklerdir. 

' 

. 

S - İstiyenlerin nüf u~ hüviyet ciiıdanını, :ıüsnühal 
varakasını, mektep 5ehadetnamesinı vey~ bunla~ıı: tas
dikli birer suretlerini. 4 kıt'a fotoğni ve dılekçelerını 28 ı 
.. ,' 93 7 Perşembe günü akşamına kadar Ankara~a 1\1. T. 
A. Enstitüsü Genel Dire'..\:törlüğüne göndermeleri ve 29 / 
1/ 937 Cuma günü sıhhi muayeneJed yaptırılmak üzere, 
öğleden evvel Bay Hasan apartımanındaki Enstitü Daire-
sinde bulunmaları ilan nlunur. ( 2 ~ 18) ( 36 7 4) 

T U R K i Y E - ........ ' 

Ş EKER FABRiKALARI 
ANONİM ŞiRKETiNDEN: 

NAKLiYE MÜNAKASASI 
1 - 1937 ıeneıi içinde yabancı memleketlerden fabrikala -

rımız namına ithal edilecek makine veaair efyamn güm 
rük muameleıile bunların fabrikalarımıza nakli. 

2- latanbuldan Şeker fabrikalarına efya ve malzeme nakli
yeai. 

3 - lzmitten lıtanbula ve Samsunda va1rondan vapurlara 
kadar teker nakil ve yükletilmeıi. 

ı,ıeri ayrı ayrı ihale edilmek üzere kapalı zarfla münaka
saya çrkarılmıthr. Teklifler en geç 14 aonkanun 1937 per -
tembe günü aaat 16 (on altı) ya kadar latanbulda Bahçekapı 
T af han 44 numarada kabul edilecek ve ayni gün karar ve -

rilecektir. 
lstiyenlere bu itlerin ,artnameleri paranz olarak Tathan 

daki büromuzdan verilir . 

' -----------------------------/ 
r ....... İnhiaariiiiiiii.· .. 1a ... r .. u.m.um ..... ~.u.·d.u.·r.ıu.·ğ·ü·n·d·e·n ...... 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 malze
me şartnameleri mucibince pa~arhkla satın alınacakt.~r ... 

2 - Pazarlık ı 51 1/ 937 tarıhine rastlıyan Cuma gunu 
hizalarında gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mübayaat Subesindeki Alım Komisyonunda yapılacak
tır. 

3 - İstekliJerin şartnamelerini almak üzere herg~.n 
pazarlık için de tayin edilen gün ve saatlerde ro 7 .s gu
venmc paralarile 'birlikte adı geçen Komisyona gelme
leri. "3620" 

el kat: Önde tarasalı bir od 
arkada bfr oda ve yanında hel& ~ eo r 1 
f!da iki dolap vardır. Tavan anı İstanbul Belediyesi ilanları .. 
katı: Arıkada önde birer oda vard -------- ----- ----------• 

. 
8T 

rr. 

Merdivenler ah ... ptrr. Ahııap kısm S. 1 1' 1 9·· "k d d K I ddesi 
!{"' ne ik muh•mmen kirası 96 ıra o an uyu a a a umsa ca 

ya~ı boya ile boyanm
14

trr. Eleırtr· sokağında 21 '4 metre murabbaı 937 veya 938 • 939 seneleri Mayısı so-

1 

ık, 

havaga.zr. ıru teefntl vardır. fste>kl b il' 
rin yukarda gösterilen ~n ve sut nuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuı ise e ı 

ile 
te 

Beyotlu 4 Uncu ırulh hukuk mshkem ihale gününde senelik kirasına verilen fiat uygun bulunmadığından art-
ıdne ba~wrmalarr ve 2.15 3 ı!eTIAli tırma 7/ 1/ 937 perıembe gününe u11tılmııtır. Şartnamesi Levazım Mü-

e 
ye 

re!!ml ne ihale JlUltı mUşterive ait dürlüğünde görülebilir. istekliler 720 kuruıluk ilk teminat makbuz veya 
lup stanı ~eli 715 % buldu~ ta mektubile beraber yukarda yazılı günde saat 14 de Daimi Encümende 

o-

k 

dirde f'n fı:tzla pev veren füprfne Iha bulunmalıdırlar.. ( B.) {32) 
edilece~ UAn olunur. (29030) • 

le 

• • 
Keıif bedeli 2388 lire 48 kuruı olan Y alovada Sıfat istasyonu ikma 1 

inıaatı açık eksiltmeye konulmuş ise de belli ihale gününde giren bu
lunmadığından p11arlığa çevrilmiştir. Keşif evrakı ve §artnamesi le
v111m Müdürlüğünde görülebilir. istekliler Bayındırlık Direktörlüğün
den eleceklerı fen ehliyet vesikasile 2490 No.lı kanunda yaıılı vesika 
ve 180 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile bora bor 11 / I ;

93
., 

pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(1.) (3804) 

--= Saıııbı: AJuueı l!.lwD l Al.M~ • Umwnı NeenyatJ ıda.re e<le . 
GuetecUtı ve N .. rtyat 'Mlrk Llmitet Şır1ıetı. B&alldığı yer r~.N~. ~Al.na 

• "11Hhıı ı.ısı 
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HASA UVVET ŞU UB 
Zafı umumi, kaiısızhk ve kemik hastahklarına şifa 

tesirleri çoktur. Çocuklar, Gençler, Genç kızlar ve 
ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. 

' • .. 1 • • ~ · • • ~ • f, 

KAŞE 

1 
Jrip ·Nevralji· Baş ve Diş Ağrlları • Artritizm ·Romatizma 

. • ' • 1 .. • 
.ı.sc.auouı ~ 111.ı ıuas J)1eıuuııu1:1ı..uı • 

dan: Müflis pamuk ve nebati yaglar 
masasına mUracaat eden: Mersın §İ· 
mendifer komisyon evi muhasebeci
sinin istediği 70 lira ile Adana elek
trik Tiırk anonim şirketinin istediği 
309 lira 26 kuruş ve Mersin n bati 
yağlar fabrik!ı.Sında makinist 'f ı atın 
istediği 200 lira hakkında göst ı:dik. 

leri deliller ve sepk eden muhabcrat 
ve alınan izahat şirketi ilzam eder 
mahiyette görülemediğinden kayd ve 
kabul taleplerinin reddine ve bu su. 
retle sıra defterine işaretine iflas i
daresince karar verilmiş olduğundan 
tarihi ilandan itibaren beş gün zarfın
da dava. (lflfı.s kararı veren mahke-

Kli§elerinizi TAN ÇlNKOCRAFHANESl'ne 
idare eden: Devlet Matbaası sabık çinkoı:raf Şefi 

KEMAL FERİDUN 

. . 
vermız. mede l8tanbul !kinci Ticaret) açmak 

haklan olduğu bilinmek üzere ilan o. 
lunur. (29017) 

Kanun karşısında 
Memur 

Memurlara ait ceza mevzuat 
ve hükümleri bir arada. 

Bilaiati ına her memuru ala. 
kadar eden bir kitap 
Yazan: Sümer Bank memurla
rından: 

ilhan Tarus 
- Cihan Kitaphaneai --

ihtira ilanı 
"Her çapta efvahi nariye ıçin kabi

li tefrik ve tebdil kaplama usulli .. 
hakkında istihsal olunan 13.11-1927 
günlü ve 594 sayılı ihtira beratı bu 
defa mevkii fiile konmak üzere ahe
re devrüferağ veya icar edileceğin -
den talip olanların Gaitada, lktisat 
hnnında, Robert Ferriye müracaatla
rı ililn olunur. 

İstanbul Asliye 2 nci Ticaret Mah. 
kemcsinden: .Mustafa oğlu Mehmet 
tarafından Taksimde Feridiye Çorba. 
cı sokağında 8 numaralı hanede otu
ran Şükran ve .Muazzez aleyhlerine a
çılan dava mumaileyhlerin ikamet
g i h 1 a r I n ı n m e ç h u 1 i y e
t i n e binaen i 1 a n e n teb -
ligat ifasına ve 13 kanunusani 937 
çarşamba günü saat 14 de muhake. 
me icrasına karar verilmiş olmağla 

keyfiyet tebliğ makamına kaim ol -
mak Uzere ilim olunur. (29023) 

Herkes Dişlerine Meftun 

ÇÜNKÜ HEROÜN 

RADYOLiN 
diş nıacunile iki defa dişlerini 

fırçalıyor ve onlara ebedi 

hayat. güzellik veriyor. 

Daima 
RADYOLiN 

Üşütmenin, Grip, Nezle, Baş ve Diş Ağrllarının kat't 
llACI 

KESKiN KASELERiDiR Bahc;ekapı 

Sa Uh rcecati 


