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PAZARTESı 

B üyük 
8oll Ula vukua gelen Surlg~ 

UıtUMintk bulıınan ve ölüm uhli
ltaeri atlatan blr Franaı:ı muhar. 
rfrinln laganı teııblt eden dikkal.e 
Mln notlarını bugün dördüncü 
..,,.,amuda veriyoruz. 
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TA V LA 
Müsabakamız 

(Yazısı 7 inci sayfamızda) 

imparatorun ordusu büyük bir bozguna uğradı 
Heyecanlı 
haberler 

D ün doğu Afrika vuiyeti hakkında 
JÜyük telif ve heyecan gösteren ,.. 
bazı haberler gelmiştir. Bu haber-ı 

Kaçan kıtalar talqan taqqareleri kovalı1Jor 
Adisababa uolu artık apaçık 

l~e göre Aşiyangi gölü civarında !tal· ~ ' 
1'blara karp durmak istediği halde 
lllağlQp olan ljabet imparatoru elinde -
ki aon kuvvetlerle (Adisababa) ya dön
lnilf, İtalyan askerlerine (Adisababa) 
ftni kapısı olan (Dessiye) yolunu tama• 
lllen açık bırakmıı, öbür taraftan ltal • 
>"anlar (Gondar) ı zaptettikten sonra 
tngiliz nüfuz bölgesini teşkil eden (Ta· 
fta) gölüne varmıştrr. İngilterenin Ak -
denizdeki harp gemilerinden bir kısmı 
"' g~riye çektiği, bu suretle İtalyaya 
ltarıı tatbik edilen zecri tedbirleri gev
lettiği de bildirilmektedir. 

~-

Asmara. 5 (A .A.) - Havas ajana 
muhabirinin haber verdiğine göre, son 
Habeş ordusu, evvelki gün Aşyangi gö
lü civannda vukua gelen harpte tamae 
mile mahvolmuştur, 

Cenuba doğru darmadağınık kaçan 
negüs'ün kıtaatı İtalyan tayyareleri ta• 
rafından takip edilmektedir. 

MUHAREBE NASIL OLDU? 

:İtalyan umumi karargahı, şimal ce_p. 
hesi, S (A.A.) - Havas ajansı bildiri ı 
yor: 

Hiç JÜphesiz Habeşistan İtalya ile 
baıtı başına harp edt-cek bir kuvvet ve 
ltabiliyeti esasen haiz değildi. Fakat 
.. illetler Cemiyeti içinde olan devlet • 
lerin maddeten değilse de manen yar -
dını eder görünmesi kendilerine bir de· 
teceye kadar kuvvet veriyordu. (Ren) 
b&diıesinden sonra Habeı işinin ikinci 

Pltna atılarak Cenevrede unutulur gi- Bombardıman edUen Harrar üzerinde ltalgan taggarelerl. (Kö,ede) Habeflerin bozguna uğradıklan Aıangi gölil. 
bi ohnaaı, İngiltere ile Fransa arasına 

Haber verildiğine göre, negüs'ün ar
sıulusal vaziyetin karışıklığı dolayısile 

alela~ele Adisababaya çağınldığı riva • 
yeti dolaşmaktadır. Adisababaya gi ı 
den yollar, şimdi İtalyan ordularına ta• 
mamen açıktır. Ve ordular yollardaki 
:arızalardan başka güçlüğe tesadüf et • 
miyecelclerdir. Habeşlerin uğradıktan 

karı§Jklık, İtalyanlar diişmanJarınr mah 
vetmelerini ve İtalyan ordularının za -
yiatile kıyas kabul etmiyecek zayiat 

( Sonıı: Sa. 7 Sil. !J 

liren anlaşmazlığın 'bu suretle büyil -
"'tal. İtalyanın bu vaziyetten istifade 
~erek askeri taarruzlarına yeni ham -
"1er vermesi Habetlerin maneviyatını 
""-nııttr. Bu memleket İtalya karıı • 
~ kendisini pek yalnız ve yardımsız 
, 1""1,tur. Son mağlQbiyetlerde bu ru
~aı.ua ile aynca bh .t.c•lrl Olm~Ulf. 
'"~ 'ftnı1r6rr.fti\?inı&nn ffabqlıtan
'la elde ettikleri askeri muvaffakiyetle 
'Ururları bir kat daha yükselmiıtir. Fır 
'at bulunca Habcşistana ait sulh §art • 
lannı ağırlattırmak istiyecekleri muhak
kaktır. 

Bununla beraber ortada İtalyayı bil· 
tiln fbaksatlanna utaıtıran ve doğu Af· 
tlL_ 
~•rnda tamamen serbest bırakan bir 

Bulgaristan tek başına 
muahedeleri bozamaz 

Tevfik Rüştu ras lre grattakı bir 
beyanatında böyle söyledi 

Belgrad, 5 (A.A.) - A,·ala ajan. 
sı bildiriyor: Türkiye Dış işleri Ba. 
kanı Doktor Tevfik Rüştü Aras dün 
sabah naip Prens Pol tarafından ka-

bul edildikten sonra Başbakan Stoya. 
dinoviçin terefine verdiği öf le ziya. 
fetinde bulunmuş, müteakiben Dok-

(Sonu: Sa. 1 Sü.1) 

~~~:r~ulunmadığını da kabul etmek B \J 

1 
• 

Zira İngiltere - Bazı Fransız kay - og az arın 
~lrndan gelen telgraflarda denildiği 
tıbi - İtalyaya karşı doğu Afrikasında 

tahkimi 
-~k her türlü mukavemetten vazgeç. ltalyan gazele eri 1ürkigenin lozan muahedesini 
Qait değildir. Geçmesine de imkan yok .., .., • • .,. • • 
tı"bidir. bozdugunu, Bogazları tahkım ettıgını IJ•ZılJorlar 

Nitekim tngilterede Habet meselesi 
~ı.un ilk plina ıeçmiı görünmektedir. 

1 
Ciltere hükumeti (Lokarno) devlet • 

:uıin aralarında konutmak için ayrıca 

"Türkiyenin yaptıgı harekete 
edemez!,, kimse itiraz 

'111caelde toplanmalarına lüzum olma-
drfnu, bu defa İtalya ile Habeşistan a- M 1 k . k 
~da aulh ,artlarını tetkik etmek ü . ısır/ıJar ÜT ıyegi /ıa /ı gÖrÜyor/ar 
tere toplanan On Uçler konferansmda (Yazı8ı 5 incide) 

lltkah devletlerin konutmaları kafi bu- ----------- --------------------
1llrıdufunu bildirmittir. Şayet İtalya Ha• 
~iıtanı ait sulh şartlarını ağırlaştır • 
"-k meyUne kapılacak olursa zecri ted
~lertn yeniden mevzuu bahsedileceği 
«e arııa,rtmaktadır. tngilterenin Akde -
"izdeki barı harp gemilerini tamir et • 
~tk veailesile geriye çağırması doğu 
4frika sahasında İtalyanın bundan son 
ta ntnız ve serbest bırakılması dl"!T't'k 
def ildir. 

1 
Unutmayalım ki kırk sekiz. elli dev· 

tt liabeı meselesinden dolayı 1talya ile 
tltonoaıik münasebetlerini kesmiş bulu• 

~lı)'ortar. Bu devletlerden hiç biri ltal- ~S.:S~~~ 
~dan mal almıyorlar. Zecri tedbirlerin 
n tekU Byle bir kaç ay içinde tehlike-

blr teair yapmayabilir. Fakat bu ted· 

birıerin senelerce uzaması bütün İtal - Dünkü lik maçlarında Beşikta11 Topkapıyı 6 - l , J'efa Güneşi .1 - l, 
~ ~ko~omi hayatını alt üst ede • Galatasaray lstanbulsporu s - 1 yendiler. Talsiltitını ı üncü sayıfnmız-

r. Şımdıye kadar İtalyadan mal alan dn '1ulaeaksınız. Yukarıkı resim y,..fa - Güneı maçında alınnuıtır. 
'leketler ihtiyaçlarını tatmin etmek _ _ ___ __________ __________ __... ____ _ 

~ kendilerine başka piyasa tedarik e
~ene bu memleketin dış ticaret mec
ı.. Yarı yarıya kapanır, yarıyarıya da 
tilı:arnetini değiştirir. Bunu eski hali
~ tctirmek artık devletlrin bile elinde 

fildir. 
beznek istiyonu iri udece ekonomik 1 

maksaflar için Habeşistan davasına te· ı 
şebbüs etmiş olan halyanın bu yoldan 
duçar olacağı zararlan Habeşistanın ta
mamen istilası bile telafi edemez. O -
nun için İtalyanın ergeç İngiltere ve 
diğer Avrupa devletleri ile Habeı mee 
selesinde anlaımaia razı olacalı tah -

min olunabilir. Fransa, Alman mesele
sinde italyadan ziyade tngilter~nin yar
dımına ·muhtaç olduğu için onun da bu 
meselede nihayet fnaifö: tuini kabul e
deceii §Üphesiz &örülebilir. 

ASIM US 

Sadri Ertemin fikirleri: 1 -- - - - - - - - - -
aaır ı•• liaşlar 

fT• 
olacakl0 
"Aristokrasiden 
halka doğru bir 
qükselış var. Bu 
yükseliş kendini 
adım adım 
hissettiriyor!,, 

(Yazısı 6 ncı sayfada) Bay Sadri Ertem 

Ankarada sivil atış 
poligonu açıldı 

Erzurum say/avı Nakiye Ergün de atışta bulunda 
ve "Bugünü hiç unutamıyacağım,, dedi 

Ankara, 5 (Telefonla) - Sivil atış 
poligonunun bugün yapılan açılma tö
reninde C. H. P. Genel sekreteri Re
cep Peker, Adliye ve İnhisarlar Ba -
kanları, genel kurmayı ikinci rei!i A
sım, fırka kumandanı General Kemal. 
Erkanıharbiye muallim heyeti, fırka 
idare heyeti azalan, Spor ittifakı u
mumi merkezi erkanı ve sayJavlar ha
zır bulunmu~lardır. 

Atıcılık federasyonu başkanı Şük
rü'nün nutkundan sonra Atış mı ;alli -
mi kurmay A~um tarafından V"'rilen 
ilk atış dersi dinlenmiş, Recep Peker 
gençleri teşvik edici kısa bir diyevde 
bulunmuştur. Bundan sonra atış po
ligonunu gezen Recep Peker, böyle bir 
eser yarattığı için bu işin başarıcıla
rından Gümrükler Bakanı Ali Rana· 
yı tebrik etmiştir. 

Genel kurmay Asbaşkanı Asım da 
Atıcılık sporunun memleketin en ucra 
yerlerine kadar taammUni atmesinin 
lüzumundan bahsettikten sonra atıı; 

salonuna geçilmiş, merasimde hazır 

bulunan büyükler tarafından atış 

tecrübeleri yapılmıştır. 

Bayan Nakiye Ergün 

İlk tecrübeyi yapan Recep Peker 
attığı on kurşundan dokuzunu hedefe 
isabet ettirmiştir. Recep Peker'den 
sor..ru s:rrnsilc .Adliye Bakanı ŞUkril 

Saracoğlu, SUmer bank idare heyetin· 
den Asım, saylavlarımız. İdman ltti • 
fakı reisi Aziz çok isabetli atıglar yap-

- Lütfen aagılagı ~ -





''Bir genç maymun 
olmıya razıyım,, 

Gençliğe, bilseniz ne kadar 
iatekliclir/. Herkeı gençliğe iıtek
lidir. Y aılanmak, buru~mak, bü
ltiilme/tı ve •onra yüz üıtü gitme
li kim İ•ter/. Fakat bu bahıetti· 
fim, ~ delikanlı ve daha çok 
Yflllanmafa doğru gitmif adamı 
ne zaman gör.em, bana 11hhati
ne, görüniifüne dair bir aorgu 
aorJafunu ifitirim. 

- Nasılım? Der ••. 

Ben, onu bazan yormamalı, 
lıemlim ele· yorulmamalı ıçın: 

"Geftfnn/. Senin ycqında ıana 
beMiyen cliri inıan ~>ktur.,, der 
rılıanm. Fakat doğruıunu iıter 
aenü, laer zaman onu okfamalı, 
dilefimdir •. Ben: "Ateı gibiıin !,, 
derken onun gözleri ıevinçle ve 
~elr yatııluınlığı ile yeniden 
PG1'lar ve oturduğu yerde adeta 
tepinir. 

Gerçekten ıağlamclır ela •• 
içki kullanmıyor cleğü. Fakat 

ona belki de enerjisini daha ceıa
retle dört yana ıaçmak, gürültü 
~apmak için içiyor. 8Qfka ne clü
tündüfünü bilmiyorum .• 

Geçen akıam, gene karııma 
p.ktı: 

- Ncudım? Dedi. 

Yüzünün bir kabartma harita 
wibi girinti ve çıkıntdanna, boy
nuna doğru inen intizamsız çizgi
lere bakaiak, gene onuruna da do
-nmama/tı için: 

- Sen genç bir file benziyor 
ilin, dedim. 

- Azizim, eledi. lıtersen genç 
1.:. ~ ... ,. ~•nzi_vormnJ de! .. • Ac...,,.,.... 7'~~ Olrqım .. 

Hikmet MUnir 

ECZA FIATLARI 

Tilrt ecza kodeksini bugUnkU ihti
nca göre tadil etmek üzere toplanan 
komisyon çalışmalarına devam etmek
tedir. Şimdiki kodeks beş sene evvel 
hazırlanmış olduğu için bir çok mad
deler değişecek bu arada memleketi
tnlzde yetişen ve dahilde yapılan müs
tahza.rat göz önünde bulundurulacak
tır. 

Bundan başka Farmakoloğlar ce
tniyeti bir müddet evvel yaptığı top
lantılarda llaçlann ayn ayrı fiyatlar
da satıldığını nazarı dikkate alarak 
bu illçlarm fiyatını Sıhhiye Vekaleti
nin tayin etmesini ileri sürmüştü. Ko
dekste yapılacak tadilat arasında bu 
cihet ele unutulmıyacak ve ilaçların 
her tarafta ayni fiyatla satılması k:ı
l'arlaştmlacaktır. Yalnız hariçten ge
lecek il!çlann ihraç iskele ve istasyon 
lanna göre uzaklığı görülen yerler i
çin muayyen bir nisbet dahilinde yol 
IXıaaratı zammedilecektir. 

HALK KONFERANSLARI 

Beyoğlu Halkevi Köycülük şubesi 
lıalarmdan 45 kişilik bir grup Halke
~ tarafından tutulan bir istimbotla 
dtln sabah Kemerburgaza gitmiştir. 
lreyetten bir ikisi halk terbiyesi mev
IUu etrafında söz söylemişler, köylü -
!erle hasbıhal etmi§lerdir. Heyet ak
e.nı geç vakit dönmUt§ür. 

YERLi MALLAR SERGiSi 

latanbulda açılması mutad olan 
l'erıtmaJlar sergisi için Sanayi bırliği 
Perwembe gUnU bir toplantı yaparak 
llıevcut sanayicilerimizin esaslı suret
te bu ite girip girmiyecekleri mevzuu 
ııu tetkik edecektir. ldare heyeti per· 
lelnbe gUnU kat'I kararını verdikten 
Sonra teşebbüse girişilecek ve sergi 
haziran sonunda açılacağı için tek -
tar Galatasarayda yapılması etrafın. 
da KWtUr Bakanlığından müsaade a· 
hııacaırtır. Diğer taraftan mektepte 
lıntn.anıar devam ettfği takdirde mek
tep hahı:esinin bu iş için kafi geleceği 
Ve ba~ka bir yer aranmıyacağı söy
lenmektedir. 
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"imzayı kim bozarsa namussuzdur!,, 
Dün toplanan eczacılar ilaçları aynı fiyatla 

satmak için verdiler • 
ımza 

E~zacılar cemiyeti dUn sene-
lik kongrelerini Eminönü Hal· 
kevi salonlarında yapml§lardır. 
Kongre hayli mUnakaplı olnıuş ve 
geç vakte kadar ıilrmutttlr. 

Kongre başkulığına Bay lsmet, 
sekreterliklere de Bay Arü ile Bay 
Fuat seçilmişlerdir. 

Genel sekreter Bay Hasan, idare 
heyeti raporunu okumugtur. Okunan 
raporda kurumun belli başlı uğraştığı 
işler, Finans Bakanlığına gayri saf 
gelirden alınan % 6 kazan vergisinin 
indirilmesi için yapılan teşebbUs, mUs· 
tahzarata yapıştırılan istihlak pulla
rının kUçUltUlmesi temennisi, buz dc
laplarından alınmakta olan motör ru
sumunun alınmamMı, bakkallann illç 
satmamaları, ve eczt. tarüesidlr. 

Raporun okunmasından sonra uzun 
mUnakaşalara yol a~ mesele ecza 
tarifesi ve eczacılann illçlan ayni 
fiyatla satmalan işi olmuştur. Dün 
kongreye iştirak eden 132 eczacının 
131 i eczayı ayni fiyatla satacaklan
nı taahhüt eden kağıtları imzalamış 
olduklan halde bazı i.zalar itirazlarda 
bulunmuşlardır. İleri sUriilen fikirler
de Tür ki yede ecza f iyatlarmın diğer 
memleketlere nazaran çok aşağı oldu
ğu, tarife üzerinden satmamanın halk 
üzerinde bir çok menfi kanaatler uyan 
dırdığı söylenmiştir. Bay Ziya Nuri: 

"- Burada imza atıyoruz. Fakat 
sl$zümü:::ü tutmıyacağız. Gene ucuz 
satacağız. Bence istiyenler gene imza 
'Verdikleri halde istedikleri gibi hare
ket edeccTdcrdir. Bunu kontrol etmek 
imkanrnı bulamıyacağız. Bunun için 
elde bir mileyyidemiz yoktur.,, 
~tir • .U.y it.ora Nuri',,_-_._p 

veren Bay Nizamettin şunlan söyle-

Perakende satıı 

müddeti bitti 
lstanbulda mevcut olup memle -

ketin ecza ve müstahzarat ihtiyacını 
temin eden ecza depolarını peraken
de satıştan meneden talimatname· 
nin verdiği azami müddet dün akşam 
bitmiştir. Bilindiği üzere bu talimat. 
name ile beraber depolara maıt ve 
tıbbi mecburiyetlerde tahmil edilmiş 
bulunmaktadır. Bu suretle eczacıların 
daima şikayet edegeldikleri bir vazi. 
yet ortadan tamamen kalkınış ve ec -
za depolarının kontrolü işi daha sa
lim bir hale sokulmuş oluyor. Sıhhat 
Bakanlığı eczahaneler müfettişi dün bU 
tün depoları gezerek mevcut şeraite 
uyup uymadıklarını tetkik etmiştir. 

ŞiRKETi HAYRiYE HiSSEDAR. 

LARI BUGÜN TOPLANIYOR 

Şirketi hayriye hissedarları bugün 
fevkalade bir toplantı yapaca'&'ardır. 
Bu toplantıda 3irketin Hasköy tamir 
fabrikasının tevsii ve bu fabrikanın 
teşviki sanayi kanunundan istifadesi 
için girişilen teşebbüsler üzerinde ko. 
nuşulacaktır. 

··························································· 
Memur eczacıların 

derdi de çok 
büyüktür!,, ............................................................ 

miştir: 
"- Malımızı namus ve haysiyeti -

miz namına satacağız. isterse müşteri 
almasın. 131 eczacı imza etm~tir. kim 
bozarsa namussu.idur. Müeyyide ne 
demektir. Herşey hükUmet kuvvetile 
yapılmaz. Eğer sözümüzün k1ymeti 
yoksa başka ... Fedakarlık yapacağız.,, 

Bazı Azalar Bay Nizamettin'e ce -
vap vermişler, işsizlikten, vergi çok
luğundan şikA.yet eden bir çok eczacı
ların bu durumlarını mazeret diye ile
ri sürerek gene imza verdikleri halde 
tarife dı.şında satmaları mtmkün ol
duğu söylenmiş, fakat umumiyetle 
imzaların namus olduğu, binaenaleyh 
kimsenin böyle bir şey yapmağa cesa
ret edemiyeceği, böyle yapan olursa, 
müşterilerden bunun tesbiti mümkün 
olduğu da ileri sürülmüştür. Bundan 
sonra imza etrniyen Bay Cevat da im
zaya davet edilmiştir. Bay Cevat: 

"- Benim on dört yıldır mesleğim
de ne suretle hareket ettiğimi herkes 
'bilir. Şahsan bugün imza edilen tari
feyi tatbik etmekteyim. Eğer ak.sini 
yapmVJ ol8aydım o vakit imzaya da -
vet edilmem makul olabilirdi. Esasen 
ayni şeyi yapmakta olduğum için im· 
za 'Vermeği lüzum81ız görüyorum.,, 

Demiştir. Nihayet B. Cevat da im
za vermiş sayılarak bu mesele halle • 
dilmiştir. 

J,lt,uı~ ~--plar okunaraJc: 
liaoul edilmiş ve serbest mevzu Uze-

Otomobiller 1 arlaba~ını 
takip edecekler 

Şoförlerin on kuruşa dolmuş yapa
rak müşteri taşımaları belediye zabı· 
tası talimatnamesine göre memnudur. 
Buna rağmen şoförler Taksimden, Te
peba§ından Karaköye sabah ve akpm 
müşteri taşıyorlardı. Bilhassa sabah· 
lan Taksimden bir çok kimselerin 
tramvaya binmeyip otomobili tercih 
etmeleri üzerine sabahlan Taksim 
meydanının otomobillerle dolduğunu 

ve bu yllmen tramvay seferlerinin in
kıtaa uğradığını gören seyrüsefer baş 
memurluğu otomobillerin burada dur· 
malarını yasak etmiştir. Bundan baş
ka Harbiye istikametinden gelen oto
mobillerin Taksimde eski Fransız has
tahanesinin yanındaki sokaktan değil 
daha yukarıda stadyomun karşısında· 
ki sokaktan geçerek Tarlabaşına in -
melerine karar verilerek tatbikine 
başlanmıştır. 

Buna rağmen sabahları on kuruşa 
otomoblile işlerine inmiye alışmış o • 
!anlar stadyomun karşısındaki soka
ğa giderek otomobillere binmektedir
ler. 

rinde mUnakaşalar olmuştur. Bir çok 
Aza, kurum mecmuasına ehemmiyet 
verilmesini ve bir de bUtUn Türkiye 
eczacılan için re.simli sanlname hazır
lanmasını ileri siirmUşler ve kabul et· 
tirmi§lerdir. Bu arada memur eczacı
lar hakkında ali.kadar makamlar nez
dinde teşebbUsatta bulunulması ileri 
sürülmüş, memur eczacılardan biri: 

"- Memur eczacılann dttrdi ço'J.• 
biıyüktilr. Bununla kurum aldkadar ol 
muyor. Bir çok biıyük hastahanelerde 
bir 'Veya· iki eczacı bulunuyor. Geceli 
gündüzlü çalvıtınZan bu eczacılar az 
para alıyorlar. işleri ne kadar çoksa 
mes'uliyetleri de o kadar ağırdır. Bir 
doktorun reçetesi eczacı tarafından 

kÖntrol edilebilir. Fakat eczacının ver 
diği ilaç kontrol edilmeden hastaya 
'Verilir. Geceli gündüzlü çalı§tmlan 
bu eczacının bitkin bir hal-e gelerek 
yanlı§ yapması fena neticeler 'Verir.,, 
demiştir. 

Belediye 10,000 lira ilaç 
parası ayırdı 

Belediye Anadoludan gelip hasta -
hanelerde tedavi gören fakirlerin mem 
leketlerine dönmelerini temin için ge
çen sene olduğu gibi 936 bütçesine de 
6000 lira koymuştur. 

Bundan b1.3ka İstanbuldaki fakir
ler için de 10,000 lira ilaçparası ayır
mıştır. 

935 senesi bUfçesine konan her iki 
tahSisat pek az kalıiuştır. Belediyeye 
her gün baş vura:nlardan hakiki muh
taçlar Ye fakirlere yardım edilebilmek 
tedir. Nahiye müdürleri ile zabıta me 
murlarmm da fakirlik vesikası verdik
leri kimseler hakkında esaslı tahkikat 
yapmalan bildirilmiştir. 

HAVUZLAR BEDAVA 
BOŞALTILACAK 

Cuınuriyet mUddeiumumiliği ile 
Emniyet direktörlüğünün gösterecek
leri lüzum üzerine itfaiyenin kuyu , 
sarniç ve havuz gibi yerleri bedava 
bOşaltmasma Şehir meclisince karar 
verilmiştir. 

Bu karar alakadar dairelere ve bü
tün itfaiye teşkil~tına bildirilmiştir. 

• 
• 

.-4n,arada yapılan F~nerbahre - Ankaragilcü maçını seyredenlerden bir grup - KoMer vermek için 
gelen Bertin devlet opera8ı muğanniyelerinden Bayan Maria Müller Ankarada 

1 Gezintiler 1 
~~~~~~~~~~~~-=--

Kocaman sakaHı 
adam! 

Gençliğin ve yeni yetiımelerin 
ıöylediklerini dikkatle sürzmeği 
borç bilenlerdenim. Gazetelerde 
çıkan düşüncelerinde derinlik de
ğilse bile, derinliğe ıusayıf arı• 

yorum. BQfkalarının dudak bü
küp: 

- Adam ıen de, İfİn mi yolı1 
Diye bir kenara athlılaranı, 

ben evirip çeviriyor ve belki bir 
ıey bulurum, diye oyalanmalıtan 
hatta yorulmaktan çekinmiyorum. 
Açıkçası boıluktan korkuyor ve 
her ııık damlasında bir ~ün .. 
müjdesi ummak iıtiyorum. 

Bu genif ve bol keseden cö
mertlik, bana hocalık yolundan 
geliyor. Her iıtidadın en yüueli 
değerine kavuım~ını iıtiyen ho
calık yolundan ••• 

Gönlümde bütün hamlıkları. 
eksiklikleri bağıflamağa hazır, 

engin bir hoı görme duygusu ile 
okuyorum. Saklamak neye ya• 
rar? Sütunlar bittikçe alnım lnr 
rafUyor ve boılulrla yorpn cliifii
yorum. 

Delikanlılarda iki bozuk noi. 
ta var: 

1 - Olduk!. Diyorlar. 
2 - Saygısızlığı zaler bayr1r 

ğı •anıyorlar. 

S. Gezgin 

23 NiSAN 
23 Nisan ulusal bayramı yaklqı • 

yor. Bu bayramda da tebrikelrinizl 
büyükleriniz ve dostla.rınız ~ 

cuk Esirgeme Kurumunun "Lüks,. 
telgraf kağıdı üzerinde okuma
lannı isterseniz, <;ekeceğiniz tel
graf müsveddesinin üzerine "Lüks,, 
kelimesini yazmanız ve 15 kuruş fazl• 
rnrmcniz kfı.fidir. 

Bu kağıtların geliri tamamen yur
dumuzun yoksul ya\TUlarmın bakı • 
mına ayrılmıştır. 

"Lüks., telgraf krığıoını kullanmak· 
la hem muhatabınıza karşı fazla htır· 
met ve hem de zaraf etinizi göstermi§ 
olursunuz. 

Çocuk EsirgeJM Kunımu 
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...... -Suriye ihtilallerinin tafsilatı [ K 1 S A H AB E RL l!R ] s p o --:-: -- - . :.. - - ---

~~!~~_tj3i_-- -- ~ =--R 
Şam da isyan 

Yerli Araplar Fransız tanklarına karşı 
taşla nasıl muharebe ettiler? 

* Zeytinyağım evvelce Yunanistan 
piyasalarından alan Japonlar bu defa 
Türk piyasalarından almak istemekte • 
dirler. Memleketimizden gönderilen nü 
muneler beğenildiği takdirde Jap~nlar 
mühim mikdarda zeytinyağı mübayaa 
edeceklerdir. 

Dlnkl maçlar 
• Haydarpaşa Nümune hastanesi o -

peratörü Feridun Şevket Berlinde top
lanacak olan Etibba kongresine iştirak 
etmek üzere Almanyaya gidecektir. 

* U nyon Française resim sergisi a • 
ym on üçüncü günü saat 18,30 da açı

lacaktrr. Bir çok Türk, Fransız ve ec • 
nebi amatörler sergiye iştirak etmişler• ı 
dir. 

SOYADI ALMA!': Jç:.v ÜÇ 
MiLYON MÜRACAAT VAR 

Beşiktoş 1 opkapıyı 6 - 1, Vefa Güneşi 3 -1 
Galatasaray Istanbulsporu 5 - 1 qendiler 

~amtkı isyan esnasında alınan re.~imlerden : 
gönderilen tanklar. 

Asilere karşı 

Soy adı alma hakkında verileı 
mühlet haziran sonunda biteceği için 
şubelere yapılan müracaatlar çoğal -
mıştır. Bir temmuza kadar kendileri· 
ne soy adı intihap etmiyenlere her vi
layetin en büyük mülkiye memuru bir 
soy adı takacaktır. Diğer taraftan öğ
rendiğimize göre soy adlannı tescil 
ettirmek üzere şimdiye kadar üç mil
yon kişi müracaat etmiş bulunmakta
dır. Hristiyan vatandaşlardan bir ço
ğu da eski soy adlarını değiştirerek 

Türk köklerinden gelme soy adlarr 
almaktadırlar. 

Galatasaray kalesi önünde 

Dün lik maçlarnıa devam edildi. Şe
ref stadrnda Beşiktaş, Nuri, Hakkı ve 
Şereften mahrum bir kadro ile Topka• 
pıyı 1 - 6 yendi. İlk devre O - 1 bit • 
mişti. ikincide Topkahlar sinirli bir o
yun oynadılar. Oyun sertleşti. Hatalar 
çoğaldı. Fakat bu sinirlenmeden zararlı 
çıkanlar gene Topkapılılar oldu. 

lıeyecanlı btr an. 

lara yakıştıramadık. iki oyunculannn 
hakem tarafından dışarıya çıkarılması 
na kadar varan bu sert oyun birine 
devrede verdikleri güzel oyunun değe 
rini çok azalttı. 

Nb•an ayı iptidasmdanberi Paris
te Suriye nasyonalistleri ile Suriye 
cümhuriyeti hükumetini temsil eden 
bir heyet bulunJbaktadır. Bu heyet 
Fransa hükumeti ile Suriyeye verile_ 
cek istikHili idare şartlan hakkında 
bir muahede projesi hazırlıyacaktır •. 
Suriyeliler ile Fransa hüktlmeti ara
sında başlıyan bu müzakerelerden 
cvve], yani geçen şubat içinde bü
yük ye kanlı ihtilaller oldu. Suriye 
gazeteleri bu ihtilallere dair malOmat 
veremedi. Fransız gazete]eri de bu 
hadiseleri aydınlatamadı. 

"VU,, NELER YAZIYOR 
Fransızca "Vu,, mecmuası bu ih_ 

lilaller esnasında Suriyede bulunmuş 
olan bir gazetecinin, tanınmış Fran
sız muharrirlerinden (l\.larsel Homet) 
in yazılarım neşretmiştir. Şark ah
vnJine dair ihtisası He maruf olan 
bu gazetecinin yazıları, Suriye ihtila. 
1i hakkında bir çok etraflı tafsiIA.t 
\ermektedir. 

Marsel Homet'in müşahedelerine 
,.e ifadelerine göre .. son Suriye is
' anları Suriye nasyona]ist reislerin
den Fahrul Barudi'nin Şamda Eme_ 
\'İye camiinde n•rdiği bir nutuktan 
sonra ba~lamrstır. Fahrül Barudi 
bu nutkunda müslümanlar ağzmdan 
Lübnanın M:llonu patriği (Al'ida) 
hakkında çok senakar bir lisan kul_ 
lanmıştır. Bunun üzerine Lübnan 
hristiyan kilise. i bir teşekkür mektu
bu yazmış, bu mektup gene Fahrül 
.Barudi tarafından yirmi bin Suriyeli 
müslüman Arap huzurunda cami içe. 
risinde kürsüden okunmuştur. Bu 
mektubun okunuşu, müslüman Arap. 
]arı tarafından Suriye hristiyanları 
lehine büyük tezahürata sebep ol -
muştur. 

Uzun ve beyaz sakallı, zaif ve ku. 
ru vtn:utlu bir adam olan patrik 
:ATida, Fransız muharririni kırmtzı 

bir esrnp içinde kabul etmiş ve şu su
retle beyanatta bulunmuştur: 

- Ehli salip devirlerindenberi 
Uk defa olarak müslümanlar camile
rinde toplanarak hristiyanlar hakkrn. 
da g\izel ve kalbi temenniyatta bu
lunmuşlardır. Bu mühim tarihi ha
diseden dolayı son derecede mesu. 
dum. Suriye hristiyanları ile müslü
manlar ara.;;ında hasıl olan bu yakıl

lık ve el birliğ"i, temenni ediyorum 
ki, uzun zaman sürecektir. Fakat 
hu yakınlık ve el birliği bazılarının 

zannettiği gibi Frnn~aya karşı müca. 
dele için dt'i{il , bi1:ikis ona hizmet 
ve yardım etmek içindir. Şu kadar 
,·ar ki bugünkü \'aziyette Fransa Su
riyeye karşı hatah bir usulü idare! 
tatbik ediyor. Suriye aibr ver~iler 
altında ezilmektedir. Halk nt:trr. 

. Du halin sonu ne olacaktır? •. 
Maroni patriğinin hu .;:özlrrinden 

kolayca an laşılacağ'ı vech ;ıe bugün 
Suriye müslüman Arapları ile hris
tiyanları arasında Suriyenin istikla. 
Jini temin maksadı uğrunda hir mak.

1 
sat birliği hasıl olmuştur ~uriyeninı 
siyasi havasındaki hu hal Suri~·e i . .;;. 
yanını koJaylaşhrmıstır. 

ISYAl\'IN SRBEPLF:RI 
Mar.:ı@l 1J o met, Suriye ihtila Jltrf.

1 nin nasıl ba .. ladığınr izah etmek için 

bu malilmatı verdikten sonra şu su • 
retle sözüne devam ediyor: 

Suriyede halkın isyanına sebep 
bir deği1, bir çoktu. Bunlardan 
biri Şamdaki elektrik kumpanyasının 
tarif esini suiistimal derecesinde yük
seltmiş olması idi. 

Fransız mahallesin• nisbetle on 
kerre daha aşağıda bir hayat seviye_ 
si yaşamakta olan Suriye halkı bura
da elektriğin beher kUovatı için dört 
frank (Türk parası ile on sekiz, yirmi 
kuruş) ödiyorlardı. Bu yüksek tari
fe, şirketin bütçesindeki açığı kapat_ 
mak maksadile de tevil olWUlmazdı •. 
Fahrili Barudf elektrik kumpanyası
na karşı halkı boykot 11'-nına davet 
etti. Bunun üzerine Suriye hilktime
ti Fahrül Barudiyi tevkif ettirdi. 

SiVİL TAYYARE MEYDANLAR/ 
HAZIRLANIYOR 

Hava yolları devlet işletme idare
si bu ay sonunda Ingiltereden gelecek 
o]an yeni yolcu tayyarelerile takviye 
edilmiş bulunacaktır. Onun için idare 
şimdiden faaliyete geçmiş ve hava 
postalannm durak yerlerinde yeni si
vil tayyare meydanlan hazırlatmıya 

başlamıştır. 

Bu suret]e şimdiye kadar askeri 
uçuş meydanlarından istüade eden si
vil tayyarecilik bundan sonra ayn u· 
çuş sahalarına sahip olacaktır. 

Tevkiften sonra da (Dirizor) civarın- --B-IR-1SIM GtJNV EOLENTISININ 
da çölde (Kameş1iye) ye nefyolundu. 

Bunun üzerine Fahrül Barudinin BONU- Kumkapıda boyacı Bifnyami
nin evinde yapılan isim günü eğlencesin 

kız kardeşi ortaya ~ıktı. Bugün bi-
le bUtUn uri e kadınlarının eri de bir hadise ~ıkniış, Talagon mda 

biri yaralanmıştır. Talagonı ka.rısı H y 
çarşafla kapalı olduğu halde bn ka- kuhi ile buraya gelmiş, fakat sonra-
dın Şamda büyükü bir halk kalabalt- dan karısını kıskanarak evine dönmek 
ğı ön ünde peçesini açtı ve verdiği bir istemiştir. Bu esnada ev sahibi BUn • 
nutuk ile halkı Fransa aleyhine is- yamin ile Mihran ve İsmail Talagonun 
yana teşvik etti. Bu nutuktan son- üzerine hücum etmişler, Bünyamin 
ra Suriye hükQmeti, bütün nasyona. Talagon'u bıçakla. yaralamıştır. 
listlerin içtima mahallerini kapattır- --------------
dı. Yüce komiser Kont M.artel bu 
vaziyetten istifade ederek Suriye nas. 
yonalistlerinden yüz kadar kişiyi tev. 
kif ettirdi. 

lşte bu icraat Suriyede isyanın 
meydana çıkmasına kafi ge]di. Bu
nunla beraber isyanın sebebi yüce 
komiserliğin bu icraatı olduğunu zan 
etmek doğru değildir. Bu sa.dece bir 
vesile olmuştur. Suriyeliler, her ne 
pahasına olursa olsun artık istikHll
lerini almak için açık mücadeleye gL 
rişmek kararında idiler. 

vüzlerine set çeki1ebilmişti. 
Fakat Fransız askerleri gelmekle 

mesele gene halledilmiş olmuyordu. 
Çünkü bu askerler silah elde müdafaa 
halinde durmak mecburiyetinde bulu
nuyorlardı. Bundan dolayi Fransız 
Generali Suriyede çerkeslerden mü -
rekkep olarak te5kil edilmiş olan bir 
Kafkas süvari alayını yardıma çağır_ 
dı. Kanlı katil adamlardan toplan
mış o]an bu çerkes kuvveti isyanın 

bastırılmasına memur edildi. Fazla 
olarak bu çnkeslerin muhafazası için 
bir de otomitralyöz verilmişti. Çer. 
kes süvarileri (Kara çarşı) içinden 
çıktılar. Geçtikleri yerlerde isyancı_ 
lar üzerine ateş ederek yürümeğe baş
ladılar. Çerkes süvarileri Seyyid 
Amun meydanına vardı1ar. Burada 
bütün yolları tuttular. 

O vakit asiler hücuma başladılar. 

Altınordulular da kuvvetli rakipleri 
Beylerbeyini 1-4 yenerek güzel bir ga• 
libiyet kazandılar. 

TAKSfMDE 
ilk maç Anadolu - Süleymaniye a

rasmda yapıldı. Çok heyecanlı olan maç 
2- 2 beraberlikle bitti. 

Günün enteresan maçlarından birisi 
Vefa - Güneş maçı oldu. İki tarafta da 
eksikler vardı. Buna rağmen iki taraf 
da güzel bir oyun çıkarıyordu. Birinci 
devrenin mühim bir kısmında Vefa he
men hemen Güneş sahasında oynadı. 

Fakat bu arada bir hata kendilerine bir 
sayıya mal oldu. Devre O - 1 Güneş 
lehine bitti. İkinci devrenin mühim bir 
kısmını Vefa ecne hakim oynadı. Bu • 
nunla beraber oyun sona yaklaşıyordu. 
Maçın Güneş lehine bitmesi ihtimali 
baş gösteriyordu. Fakat Vefalılar bi 
Tincisi penaltıdan, biribirini kovalı • 
yan üç golle vaziyeti birdenbire değiş • 
tiriverdiler. Maç 1 - 3 Vefanın gale· 
besile bitti. 

GALATASARAY - IST ANBULSPOR 

Bu maç diğerinden daha enteresan 
oldu. Fenerbahçe ile geçen hafta bera• 
bere kalan İstanbulspor bütün dikkati 
üzerine çekiyordu. Hele başlangıçta bir 
de sayı çıkarınca Galatasarayın yenile
ceğine inananlar çoğaldı. Fakat Galata
sarayın genç kadrosu iyi çalışıyordu. 
Bunun neticesi hakimiyet yavaş yavaş 
Galatasaraya geçmeye başladı ve devre 
1 _ ı berabere bitti. 

ikinci devrenin başlangıcı ağır bir 
tempoyla açıldı. Oyun ortada oynanı • 
yordu. Devre ortasından sonra Galata · 
saray ağır basmaya, İstanbulspor kale
sinden ayrılmamaya başladı. İstanbul• 
sporlular sinirlenerek sert bir oyun tut 
turdular. Bunun neticesi aleyhlerine ol
du. Galatasaraylılar sıra ile dört gol da
ha cıkararak maçı 1 - 5 ıalibiyetle bi· 

Bu hadiseler geçen ikinci kbunon 
yirmilerinde oluyordu. iptida Şam· 
da mektep talebeleri "Sultanselim,, 
camiinin önünde toplandılar. Şehir
de Avrupalıların oturdukları mahal. 
leleri muhafaza altına almak istiyen 
polis kuvvetleri üzerine hücumda bu
lundular. Polis, sopalarla talebeleri 
dağıttı. Fakat mesele bununla ka
panmış olmadı. Geceleyin nas'.''Ona . 
list Şam mebusu Cemil Merdam'ın 
adamları kapı kapı dolaşarak halkı 
ayaklanmağa teşvik etti. Sabahleyin 
erken, saat be~te şehrin merkeıi olan 
"HamidiJ"e., t'arşısında toplanan po -
li~ler üzerine halk farnfmdan taş 
Ya·~muru yaı!dırıJdı. Bir ~ok polis
ler yaralandt. 

Bütün pençerelerden, bütün gizli ka. 
pah yerlerden ateş ediliyor, taş yağ. 
drrrlıvordu. Fransız kumandanı Mit
hat paşa çarşısında bir otomitralyöz 
göndermişti . Taş ,.e kaya hürumu ~ 
karş~c:;ında bu otomitralyöz geri dön
meğe mecbur kaldı. Taş parcaları 

bu alet üzerine sangi bir obüs gibi 
çarparak gürliyordu. 

ti~il~ 1 
Sinirlenmeyi. i~i s~rt oyuna, maksadı 

hatalı sisteme dökmeyi lstanbulsporlu-

POLiS KUlTETI ACiZ 
Asiler tahmin edilemez bir cesaret 

gösteriyorları. Bazrla rı ell<>'"in<> a 1 • l 
dıkları demir o:;opalar ilı> otorı,· ·r·ll

yöz üzerine hücum ederek h\stik te _ 
kerlekleri delmek irin uğra~ıyor, ba. 
zıları tekerleklerin önlerine a;la~ dal
ları atarak makine·,in ilerlemesine 
mani olmak istiyordu. 

F enerbahçe stadında: 
Anadoluhisar - Kasımpaşaya 3 -l 

galip, Eyüp - Hilal'e 2-1 galip. 

Fener bahçe 
Ankarada ikinci maçını 

1 - O kazanabildi 
Ankara, 5 (KURUN) - Fenerbah· 

çe bugün ikinci maçını Anka.ra. pm · 
piyonu Gençler birliği ile yaptı. 

Takımlar saat 16 da sahaya dizil 
diler. Fener takımında Fikret de yeri 
ni almıştı. Hakem bundan evvelki ma 
çı da idare eden Bay Sedat idi • 

Oyun başladıktan itibaren yinn 
dakika kadar Fenerin bariz değil fa· 
kat mahsiıs bir hakimiyeti 9.ltmda de
vam etti. Bu devrerJ .. li'"ner nVJD1Ciılaı 
rınm paslan, milsellesleri orta.ıay,.ı .. 
rı nazarı dikkati celbediyordu. 

Bu devrenin neticesi 17 inci daki
kada ve gene sağdan yapılan bir htl· 
cum esnasında Niyazi'den Naci'ye v~ 
ondan Esad'a giden topu Fener santr· 
hafmın çok kuvvetli bir şütU ile golf 
tahvil etmesi oldu. Ve birinci haftaya: 
1--0 Fenerbahçenin lehine bitti. 

İkinci devrenin birinci safhası , aı 

devam etmekle beraber Fenerin sılc 
hücumlarile başladı. Bu esnada Fik· 
retin de kuvvetli bir iki akını nazar 
dikkati celbetti. Fakat Fenerin MY' 
arttırmak ve Gençlerin müsavatı te · 
min etmek hususundaki gayretleri ne 
ticesiz kalarak maç 1-0 Fenerbahç& 
nin galibiyetile neticelendi. 

Galafa$arag kulübünde 
Galatasaray spor klübü teknik fU · 

heleri bir toplantı yaparak kaptanlan ' 
nı seçmişlerdir. 

Futbole eski lutbolcülerden Arif, at 
letizme, milli atletlerimizden Şinasi, gt 
reşe milli güreş takım kaptanı 79 ıntc 
ve Balkanlar şampiyonu Nuri ve bok~ 
de eski ve kıymetli bokaörlerimi:ıdet 
İstanbul boks heyeti reisi Süheyli ıeÇ 
mişlerdir. Yeni kapta~.lara muv:affaki' 
yet dileriz. 

Polis kuneti halk hücumu karşı
sında tamamile aciz bir hale ge)mi~
ti. Akşam saat sekiıe doğru vazi. 
yet bütün bütün vahimleşmi~ti. Çün
kü artık nümayic:ıçilerin adedi ~oii':tl

mı~tı. Bundan sonra polise karşı 
bütün bütün mütecaviz bir vaziyet 
alındı. Polis kuv!etlerı halk hiiru. I 
mu karşısında gerilemeğe ba: 1amı.:t1• 
Bunun üzerine polis idart'si Fr:-ır <= •7 

müstemleke askerlerinden yardım i~

tedi. Biribiri arka.-.rr':l rf'7a~·ir Tn. 
nu.cı. Fa.cı. Hindi Çin. ~fal::ı"a a~. 

kerleri S?E'lhorlard1. Bu -:urt>tle mu-ı 
hacimlerin bir dereceye kAdar teca -

Otomitralyöz krıfi ırelmeyinr<> oto-
t Fenerbahçe - Ankaragücü maçından evvel iki takım bir arada. 

mohllli top gönderildi. ptid~ hl~ 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
"onra iki. üç, dört. beş . nıha :n!t 
tam alb otomobilli top S?eldi Riitün 
bunlar isvancılara karsı Fran~ız as. 
kerlerini müdafaa etmek kin ~eliyor
lardı. F::ı kat ıtf!nf' bir teı:ıir göc;;fere
mi~·orla rdı. 

Bundan sonra şehir üzerinde mit. 

ralyözlü tayyareler dolaşmağa başla-, 
dı. Gene bunlar da kafi gelmeyince 
tanklar ortaya çıktı. Tankların önün
de asiler gerilediler. Tanklar durun. 
ca dunların etraf mı çılgın yaygara · 
larla bairışan bir halk kalabalığı sar. 

dr. Tankların etrafındaki halkı ._. 

ğıtmak için Franaızlar yeniden ~ 
ci ve ~on ihttyftt km·vetlerini göııdef• 
nıeğe mecbur oldular. 

(Arkaıı var) 
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Boğaz!ar!n ( Kırkından Sonra 
ltalg~n~~e~~~e1 göre ~~ .~ z~ a:: : s:r:e~=:~,Q~ ;,:.~~ !:.. r 
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Baka.ım bu maşalın sonu nasıL bağlanacak?/ 

-~ 

'eldcı Allalu gördüğün/J ( ! ) iddia eden köylü, yanuula köylününü duuını 
alarak iyileıtikleri bir kadınla çocuk. 

ll'ranauca Voila mecmuasının IOl1 aa-, 
~da okuduğumuza göre Romanyada 
~ gördüğünü ( 1) iddia eden bir a
~ya Ç!kmı§tJr. Bu adam Roman• ,._.11 .......... , •.•. ,,....,_ 
tat Lupu adlı basit bir çobandır. Bu 
Çoban geçen mayısın birinde sürüsünü 
ctiderken, çobanların oturduğu büyük 
bir kaya üzerinde, uzun tUyUl bir ko
~n postu giymiı büyük bıyıklı, uzun 
'-kallı etrafı nurla sanlı bir ihtiyar gör
~. Bu ihtiyar ona "nereye gidiyor • 
ltırı?" demi§. Petrat o zamana kadar 
dilıiz ve aağırmıı. Fakat mucize olarak 
hu aözü ititmiı. İhtiyar fU sözleri de 
b&•e etmit: 

· .,_ Git, köylülere söyle; bınızlılı et
"-inler, kanlanm dövmesinler, pazar 

"-len çalqmumlar. Kadınlar kocala
.._ alclatmuınlar. Eier hu dediılderimi 
~ hepsini cezalandmnm!,, 

Çoban Petraı bu a<Szlerl gidip aöy • 
Jememif, bir iki defa daha Allah ken -
disine görünerek ihtar etmiı. Nihayet 
yeni peygamber vazifesini yapmaya mec 
"""' .. ,,.t!f=• lfe!w,•-... ~ 
lilnün kartrsında yerlere kapanıyor, o-
nun takdisini istiyor, bu takdis ile ha .. 
talar iyile§İyor, kötürümler yürüyor -
muıl. 

Voila mecmuasının Romanyaya gön 
derdiği hususi muhabirin büyük bir 
ciddiyetle anlattığına göre §imdiye ka• 
dar on milyon halk gelip beygambe -
ri ( !) ziyaret etmif, hayır duasını al • 
mıttır. Petrat Avrupaya gitmeyi ve o • 
rada sulh için vaaz etmeyi de dütünU • 
yormuı. 

Muhabir yazısının sonunda §Öyle IÖy 
lüyor: 

- Bu zat keıke A vrupaya gelse de 
bizimkileri de kandıraa ! .. 

lngiltere - ltalga 

Türkiye hakhdır 
Son Poıta ile selen ltalyan cazete -

leri Türkiyenin boğazlan tahkim etti • 
ğini ve dolayuile Lozan muahedesini 
bozduğunu yazmaktadırlar. Bu arada 
T evere cazetesi bir ba~ede ıun -
lan yaznutbr: 

'' Türkiye 1923 yılında imzalanan Lo
zan muahedesinin askeri ahkamını boz. 
mut, Çanakkale, Marmara ve Boğaziçi
ni tahkim etmek hususunda tam bir 
hürriyet sahibi olduğunu Milletler Ce
miyetine bildinniıtir. 

Londrada bulunan Türkiye Dış Ba • 
kanı Tevfik Rüttü Aras. Türk hükQ -
metinin kararını bizzat Eden'e tebliğ 
etmiıtir. 

Bu karar, Lozan muahedesini imza 
ctmit olan İtalya, Fransa, Japonya, Yu
nanistan, Romanya ve Yugoslavyaya da 
bildirilecektir. 

Milletler Cemiyeti genel katipliğine 
göre Türkiye gerek harpte, ve gerek 
sulhta boğazlan her türlü gemilere a• 
çık bırakacağını temin etmittir. 

Diier tanftan Stampa sazetesi de fU 
miital•da bulunmaktadır: 

"Boğazlar mıntakaıı Ren mıntaka -
aile birlikte silahtan tecrit edilmi§ ye • 
gine mıntakalardı. Ve TUrkiye Millet
ler Cemiyetine diğer muahedelerin as
keri hükümleri bozulursa Boğazlan tah 
kim edeceğini daha evvelden bildirmiı
ti. 

Lozan muahedesine gCSre Türkiye bo
ğazlar ve Marmaradan her türlü tica • 
ret ve harp gemilerinin ve tayyareleri -
nin deniz ve havadan geçmesine mil • 
aaade edecektir. Ve bu mmtakalarda 
müstahkem mevkiler, daimi topçu te -
siaatı ve deniz mevkileri vücude getiri
lemiyecektir. 

Boğazlarda seyrüsefer serbestliii 
çok mühimdir. Türkiye *>il •eksen .ene 
qL& •••••twır •. , ..., JıiıifP 
sında boğazlan dört defa kapatmıştır. 

Maamafih ajansların tebliğlerine rağ 
men Türkiyenin boğaz rejimini feshet· 
tiği pyiaaı henüz tahakkuk etmemif -
tir.,, 

Zajrepte çıbn ~ .-etıeei \o. 
fazlanD tMkimi meaeleei aıtuıfmcla dik 
kate deler bir o 'ele neıretmiıtir. Ver 
eliği habere söre FNmıZ Dit IMıbnı 
F1andin, Rüttü ArM, Litvincıf, Y usoe • 
la• ,.. Polon,a sefirleri ile JaPbiı ko • 
nu ......... boiazlaml tahkimi meaeı.. 
sini konapnaıtur. Flanclin, Türkiyenin 
boiulan tahkim arm1Unu '-lemesi • 
nin mantıki oldufunıa, Almanyanm 
V enailles muahedesini bozmumdan 
sonra Türkiyenin ele hoiazlar mesele • 
sinde sirdiii taahhütleri yerine setir • 
mele istemeJIWinde hlıkh olduiumı aöy 
lemi, tir. 

MISIR TURKIYEYI HAKLI 
BULUYOR l.igiltere münasip bir zamanda ltalyaya 

karşı tehditkar bir vaziyet alacakmış 
Mısır sazeteleri boiazlann tahkimi 

meselesine büyüle t.ir alika cöatennelr
tedirler. "Elehram" Rom.da bu mete. 

. Romadan Entranıijan eazeteıine bil- j hafua etmek olduğunu söylediği için leye dair ilen sürülen lıtiraz lrayıtlan-
dıtiJiyor : , tek başına böyle ağır bir harekette bu • • yazdıktan eonra siyasi Roma mMıa. 

Kimden bahsettiğ:ıni an ı 
lıyamadın mı elmasım?,, ''Şe 
sini daha yükselterek:,, Büyüka 1 

dada, Bahçıvan oğlu sokağında 

meyhaneci Yani'nin 12 numarah 
hanesi ittisalmda mukime, mo -
distra Angeliki, namı diğer Ange. 
ru denilen pespayeden, müteaffi. 
neden bahsediyorum... Makamı 
validen ebamm hemşiremiz bu gi. 
bileri ne diye buraya kabul edi · 
yor, evini taaffün ettiriyor? .. 

tcadiyeli ile kolkola merdivf'· 
ni çıkmakta olan Artin (Öküze 
üvendire lazımdır!) diyerek geri
sin geri aşağı indi: 

- Müdirem, işbu hanenin pla· 
nını, taksimatını ben müheııdise 
sor. Arzun, mundann leşleşdiği 
odanın f evkindekini mi işgal et 
mek? ·Öyle ise gel peşimden, oda 
müşterisiz ise seni odaya soka · 
yım! 

Artin önde, Hacı lie Manolya 
gene smısıkr koltuk koltuğa, yu -
karıya çıktılar. Oda boştu. Girdi
ler. Horozyan: (Kalinikta müdü· 
riim !) diyerek seğirtti karşıki ka. 
pıya .. 

Beş dakika geçmiş geçmemişti. 
Dana odadan <hşan kendini attı. 
Arayıcı fişeği gibi odadan odaya 
dolaşıyordu: 

- Artin efendi!.. Horozyan 
efendi! .. Evkaf mühendisi mirim! 
Neredesin, sesini çıkar yahu! •• 

Manolya yetişmiş, susturmak 
istiyordu: 

- Kale sa.mata yapma, mama 
ıkiıaak B~i Af ki.® şokak Jle
yil, eır ıttRs bir rntıdmı e:v ••• 

Nihayet, kapının birinin arka· 
sından Arlin'in sesi çıktı 

- Bundayım, talebin nedir 
müdürüm? 

- Birader, fevkalade mühim 
ve müstacel bir şey söyliyeceğim; 
çabuk meydana çık!.. 

Artin, Ermenice asfash, mas • 
faslı bir alay mınltrdan sOfü1l ka 
pıyı aralayıp Haciyvat gibi kafa· 
sını uzattı : 

- Buyur gözüm! 
Hacı, odaya kapandı kapa .. 

nah {İntikam! .. İntikam!..) diye 
söylenip durmuş, hiç dili dunna
mrştı. Gene: 

- tntikam !.. İntikamdan tat
lı ne var? .. Ahzisar baldır bal! de
yince Artin' de hoşafın yağı ke -
sildi: 

- Amman müdüıiim merha · 
met, beni hucceten gebertecek 
sin !.. Elinden bir kaza çıkardın? 
Süprüntiiyii hakladın? 

Dana, verdiği kararım bildir
di: 

Pran11z umumi efkln Almanya me • lunacağı pek de ümit edilemez. Eğer filinin henüz bir '" söylernedifini, fa 
'tleıile meuul olduğu için, bugün, pek böyle bir ultimatom gönderirse Roma kat ltalyanlann Türlöyenin hareketile 
h•aı gitmekle baraber, Avrupa sulhu- bunu muhakkak reddedecektir. Şu hal• Almanyanm Venailles ve Loirarno mu
"" tehdit edecek mahiyete ginnig olan de Akdeniz bir harp sahası olacak ve aıbedelenne yapb"1 hıardcet arasında ı.;r Kesede kafi miktarda para 
lıaıuiz - İtalyan mücadelesini düşün- Avrupayı ateşe vermek istidadını gCSste l.ewzerlilc buJ...d-kl•""•· Türkiveni" var. Manolya ile tcadiyeliyi alıp 
~r. Romada dikkatli bakıtlarile va• recektir. Mussolini ıahsı itibarile buna ll'alin bir devlet 11fatile ~tçe imza· 0 gece adaya götürmek. Ang-eli· 
fl1eti tetkik edenler pek de emniyet ve- inanıyor ve hiç bir korku duymadan hi ladılr bir muahede .t.tcan.n. tecavüz 
H.-. ki'nin evine karşı olan odaya ku-
~.-.ıı olımyan bir takım hidiseler görü • diselere bakıyor ve neticeyi soğukkan • etnM" olacaftnı dütii""-'ötclerini yazıyor. 
hırlar. Burada bir Avrupa harbine ha• lrlıkla bekliyor. F.Jehram'a cöre Türlriye hnhzlan rultmak. Pencerelerin hepsini fo-

, t!!!-nıldıiı muhakkaktır. Fakat bunu tngilterenin nihayet bir gün Millet- hfılö9"e lc"nr v8"'tistir. TürW<ivf!nİn ra etmek. Evde, bahçede sabaha 
--..ı)'anlar yJpmıyacak, bilakis muka - ter Cemiyeti maskesini yüzünden ataca• tahditleri k .. tdmnıtk ve tam hukukuna kadar eğlenip zevk sürmek, oyna· 
~et ve müdafaa vaziyetinde kalacak· ğı ve batlı baıına harekete geçeceği lravu~ ir.i" J.~,. .. wi bir~ lra • mak, hora tepmek. Hatta müm 

dır. bekleniyor. Artık bu zaman da yak • çnu•ı•n t.t.:idi". t•k '1rsat t~ıt_.. künse bir saz maz takımı, rum 
Buradaki kanaate göre tngilterede taımış gibiidr. Çünkü ftalyaıılar fngi • nin lt,.lyaya kvıı tec:IMrleri dolayılİle mum çalgısr da tedarik eylemek. 
~~ İtalya aleyhinde zecri tedbirler liz nüfuz mıntakası olan Tana gölü he• Akdeni7 dnletlerinden yanhm isteme ·ı O 
L.. rezileden, deniyeden, müteaffi-
~ ~sedilmeğe ba§lanılmıştır. fngil· valisine e-irmiş bulunuyorlar. Bu va:r:i- sinden tfoimuttu" ve Türkiye belki Av-
~ mftnash> bir zamanda ftalyaya veti İngiltere kabul edebilecek midir? ... ,pa h~diseleri dot .. yısile bu taletti kat'il neden böylece intikam almak.. 
~ tehditlrlr bir vazivet alacağı bun- C'"iinkü menfaatleri, nüfuzu mevzuu babı bir ıekilde serdetmiyerelı '-fka bir fu- Mühendisin hala çarpıntısı din· 
cltrı anlatılıyor. Her n~ kadar resmen c'llmakt:\dır. Ne olursııı olsun ftalva her sat zuhuruna ;.,tj.,,,."" etmeyi daha mu.--------------
~Ylenmiyoraa da, İtalyanların Adi~a- ;htimale karsı hazır bulunmaktadır. •alık cörmü~tür. kamu. Türkiyenin eritmesini istediği 

baya doğru ilerlemeleri üzerine bir • ==-= Türkiyenin ..,.iazl<m tahkim isteii hedef herbanci bir dütmanın tecavüzü-
~blre lngilterenin Romaya bir ulti - CELAL BAY AR GiTTi ha:yati ve tedafüi bir ııskeri zanıretten ne rmnaz kalmlımak için tedafüi vası • 
"'-torn verme'i beklenivor. Bir kaç gün evvel şehrimize gel· tfA~'ttadfl'. He-kesi~ ıi'ahlannr art • talar tedarik etmelr n tedbirler almak -

Bununla berabeT, İngiltere daima miş olan Ekonomi Bakanı Bay Celal •1r~!• bir zaman"• Türkiye kendi mem br. Tirtd,e ...._ , ..... isen fttanma 
lıtületter Cemiyetini ileriye sürdüğU. ve Bayar dün akgamki trenle Ankvaya lelı<!tini mütecavizlere açwk hırabmu ve hizmet ebniı olur ve buna kilme itiru ._._dmm bu cemiyetin misakını mu • dönmüştür. 1 keneli istildit ve ........ tehtikMe llll'a -l edee•••,,. 

memişti. Benzi kağıt, her azasın. 
da titreme, alık alık kafa kaşıyor• 
du. • 

Hacı, fikrinden cayacak gibi 
değil. Kafasına koyduğunu koy • 
muş, vinç ~etirsen çıkaramaz .. Işl 
tehdide de vardırıyordu: 

- Birader gözüm fena kızdı. 
Cebri nefs edip kendimi zaptet • 
tim. Kahbeyi gırtlaklayıp yere vu. 
racakken, başını beynini dağıta • 
cakken Allaha sığındım, vazgeç• 
tim; fakat intikamımı adada al • 
mağa ahdettim .. Mani olacaksan, 
40 dereden su getireceksen peşin 
söyle; meseleyi burada kestirip 
atayım.. Kaltağın olduğu odanm 
kapısına bir tekme. Dalayım içe
ri, atayım şıllığı pencereden aşa,. 
ğı... Yanında adam mı var diye• 
ceksin? ... 

Olanca kanı başında, saçlan 
dimdik, gözleri evinden uğramI§, 
azgın bir boğa gibi böğürdedi: 

- O dürzüyü de yiyeceğim! 
Artin, guguk kuşu gibi öttü: 
- Emrin emir ... Bu akşam Bilı 

yükadaya gittik bitti!.. 
Horozyan masrafı hesapladı 

ve plam tasarladı. Şimdıiye kadar. 
ki masraf, içkisi ve bahşişi ile be
ra ber, yallah yallah iki buçuk li• 
ranm içinde ... Y osmalan gece A· 
daya götürmek kolay. ikisi de, 
memnunen, oynıya oymya gider. 
ler. Çünkü buradaki işleri gündü
ze münhasır; ev gündüzcü bir ran
devu evi. 

Fakat hava kararmadan evet 
kurtulamazlar. O vakte kadar bu. 
rada bulunmak mecburiyctinre • 
dirler. Binaenaleyh akşama ~a • 
darki avaitlerini de vermek la • 
zmı. Beherine, laakal ikişer buçulC 
liradan, cem'an beş lira. 

Dana'dan sekiz lirayı aldı. E
be madamı bir kenara çekti. Evve
la iki buçuk liralık hesabı gördü. 
Madamın suratı ekşimişti: 

- Her Hogozyan, f erzahye 
mih, eksküze, sen buyuk biğ ya • 
lanci.. Ne ki söyledin hiç biğ yok.. 
Bu ekselans çbk zengin, çok ga. 
lan, çok huvağdla; biğ pork gil:if 
pağa yiyecek diyoğdun. Hepsi bog 
kuru bira çektiniz; pe şarap, na 
likör, ne şampanya içtiniz. Bu &.. 
dam biğ skandal da yapiyoğdu. 1 

Artin: 1 
- Tut ki bundaki angajömani

mız akşama kıdardır, al bedelini 
peşin şorami ! diyerek beş sarıyı 
toka edinces Ebe madamın gözleri 
açıldı. Arkasından Aıtin, maksatiı 
şorami ! diyerek beş sarıyı toka 
edince Ebe madamın gözleri açıl
dı. Arkasından Artin, maksada 
bildirdi: 

Ekselansın :Manolya' dan eks • 
traordineröman hoşnut olduğunu, 
bundan böyle başka hiç bir ma • 
halli frekante etmiyeceğini,, bo • 
yuna buraya devam edeceğini SÖYı 
}edikten sonra, 

- Maıeri, ded1, direktöıiim 
senin ilem konesans hasıl edişin
den dolayı enfiniman bahtiyar 
olduğunu iş'ar edoor. Seni bu ak
şam Prenkipodaki villasına davet 
etmeklik arzusunu bana deklare 
edinces, tarafından lazım gelen 
röponsu dayamışım, demişim ki~ 
(Azizem lJunda fazla aküpedir. 
Ek~elansrmın bu envitasyonunu 
mersilerle karşılar fakat sedhezac 
hayıf ki icabet edemez!.. 

(Adam .... ı 
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Sadri Ertemin fikirleri: 1 - - - - - -
"Bir gla başlar 
ayak olacalr.111 

"Aristokrasiden halka doğru bir 
yükseliş oar. Bu yükseliş kendini 

adım adım lıissetlirigorl,, 

Gazetemizin "1,aretler,, mır 
harriri ve hikayeci Scıdri Ertem> 
•orduğumuz .uallere Anlı.araJan 

cevaplarını göndereli. Uzun oldU"' 
ğu içln ikiye arırmak zaruretinde 
kaldık. llk kı•mım bugün veriyo. 
ruz: 

- Sualiniz bir nesil kavgasının 
parolasıdır. Yani bir sanat ideoloji. 
sinden bfr başka sanat gtirüşttne ge. 
çiş hamlesidir. Fakat bizde ideoloji 
kavgalan yalnız sanatta değil, btltün 
sosyal işlerde pratik bir formül bul .. 
muştur. 

- Ben varım, sen yoksun! 
Bizim edebiyatın kl!Sfk dili Yok

tur. Fakat böyle kl!sik bir ananesi 
vardır. Bu anane çemberi içinde 
kaldıkça hfç bfr şeyin halledlleceflne 
ve hakDd kıymetlerin ortaya Çlbea. 
fına inannuyonım. 

ruz. Sonra da tapmıyanlara kızıyo. 
ruz. Kökünü halktan alan halis ka. 
litenln hakim olduğu gün çok kitaplar 
unutulmuş olacak, çok putlar bir me. 
zar taşı halini alacaktır. Sahte sa. 
na.t aristokrasisinin karşısında tıpkı 

Mesih gibi konuşabiliriz: 
"Bir &lin başlar ayak olacak!.,, 
Son em yıllık edebiyat mUcadele

lerl, bize btr hakikat sezmek için frr-
sat vermiştir: . 

Kaliteyi kaybetnteden ~ristokrasi. 
den halka doğru bir yükseliş vardır. 
Bu yi1kseliş kendini adım adım his
settirmektedir. 

KAVGA VE ŞôHRETLER 
Zaten böyle bir dinamizm içinde 

bulunmasak bile bir edebiyat krym.e. 
tinin ayakta kaldığını lsbat için hiç 
olmazsa iki neslin ortadan çekilmesi 
lbrmdır. 

Biltün edebiyatı cedidenin ehli sa. 
tip harplerine benziyen hUcumlarma 
rafırıen, Naci blzlın edebiyat tadhi

!STANBUL - 17 Üniversiteden nakil. in 

kllAp dersi. Esat Bozkurt. 18 Dan.t musiki 
si. 19 Haberler. 19,l:S Oda. musikisi (pl~). 

19,45: Konferans halkevi tetkiklerinin kül 

tür bakımından ehemmiyet!. İstanbul kon.ser 

va.tuvarı direkbörU Yusuf Zly& DemlrotııL 
20,30 stUdyo orkestraları 21,30 son haberler, 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının ga 

zetelere mahswıı havadis servisi verilecektir. 

BÜKREŞ - 13 - 15,10: PlAk ve haber 

ıer. 18,15: Pl~. 19,15: Hafi! musiki. 20,20 

Konserin devamı 21,25 oda musikisi Brahma 

22,l:S oarkılar. 22,45: Mandolin orkestrası. 

23: Konser nakli. 24: konserin devamı. 

BUDAPEŞTE - ~8,30 Macar şarkıları. 

20: PlAk. 21,10 stüdyo plyesi. 22,50 Kont. 

22,30: orkestra (Haydn, Glazunov, Rozsa). 

VARŞOVA - 17,115 Koro 17,30 radyo pi 

yesl. 18,50: radyo film! (musikili kısmı). 19, 

30 çocuklara 19,415 muhtelit 21: A8keı1 ko 

nuşmalar. 21,SO Salon trtyos\1, 22,15 edebi 

yat. 23: Senfonik konser. 24,0li plAk. 
MOSKOVA - 18: Opera solistleri. 18,30 

konser. 19,4:>: radyo festlvall. 22: muhtelif 

dillerle neşriyat. 
BERLlN - 19: :Marş ve opera par<;aları 

20,15 Piyano. 20,45: AktUallte. 21,10 ilkba 

har ısarkıları (Lauta). 22,20 Lirtk piyes. "E 

slr kug" 23: Haberler. 23,SO plyana keman 

(Şubert, Şuman, Brahms). 

VlYANA -18,30 plyano. 18,liO: Muhtelif 

20: haberler ve saire. 21,05 Nakil (Graz'dan) 

22,25 eğlenceli musiki 23: Haberler konseri 

devamı. 
Beni böyle bir telA.kkiye stlrfikli· 

yen sebeplerden biri, sanat deferi .. 
nin iki iiç nesil sonra ancak ayakta 
kalabileceğine inanmış olmam, lkin. 
eisi de bizim milteIDAdlyen kabukla
şan, kuruyan bir ktlltUrden asla, ö. 
ze doğru gidişimiz. kısacası: bayatın 
büyiik bir dinamizmle bizi her gün, 
her saniye yeni kıymetlere doğru sü. 
riiklemesidir. Bir devirde Y8.§1Yoruz 
ki, gtlnlerimlz için HerakUt gibi ko
nup.blHrlz: 

mJzde bir irtifadır. Ahmet Mithat -----.... ---..----.1 

-ı'epemizdeki güneş her gün ye. 
niden dofutor, her gün yem"len. 
mektedir.,, 

Bu ik.l sebepten dolayı kimin e· 
debiyata mal olacafını, kimin şa.tata.. 
tına rağmen sökillUp atılaeafnn ta. 
yin müşkiildtir. Efer ba suatfnfze, 
ı:ıağ olsaydım da 50 sene aonra cevap 
,·erebilseydim. Cevaplarım çok ente
ressan olacaktır. 

Bugün kültürce ve bUn7ece bir 
değişmeler mahşeri halindeyiz. Ası1 

Türk cemiyeti ktiltUr ve sosyal bUn. 
ye bakımından benlitfnl bulmuş, yer. 
11 ~rlne oturmut dellldit. Boyuna 
heyelAn dnam edlyor. Biinyesl ve 
kültürü kendini bulmuş sosyetemizi, 
elli yıl sonra bngiinkil. coğrafya 
içinde şöyle düşUnüYorttm: 

ELLi SENE SONRA SOSYETEMiZ 

Otuz milyon insan toprakta ~h
pyor. OkuYQr, )"Ulyor, hayat se. 
viyesi üstün. 

45 milyon insan §ehirlerde, ve sa. 
nayi ınü~lerlnde ~hşıyor. 

efendi, Ahmet Rasim zamanlannda 
edebiyatla alakasız sayılırdı. Fakat 
bugtin bunlan edebiyat tarihinden çı. 
karmak miimkün değildir. Ustad 
Hüseyin Rahmi için de gençlitinde 
ve orta yaşlılıfmda. bir çok üdeba 
müe1lifler sllkClt etmişlerdi. Fakat 
bugUn Hüseyin Rahmiyi anıp da ede. 
biyatımm hatırlamamak mUmkttn de
ğildir. 

Zamanın hatasını gene zaman ve 

PazRrteıi SALI 
Takvim o Nisan 7 Nisan 
:::ı:ıı:======lt4Muharem I5Muharem 

Gtın doA'U§u 
GUn batıp 

. Babab nam&l3 

Öğle rwnuo 
Ddndt oamam 
Akfam nam&ZJ 
Yatsı namazı 

tıuak 
Yılm geoeıa gblerl 
Yılm kalan gtınlerl 

537 
18,39 
5,26 

1217 
15,45 
18,38 
20.11 

3,53 
96 

269 

536 
18,39 
5 26 

12 17 
15,55 
18.39 
20,12 

3,52 
9! 

268 
e.eer teWi ediyor. Eser yerintı söz '-----------~---,,,;; 
ve kavgadan gelen şöhretten her 1..a. __ !!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'!'!!!!!!!!!!!!PI 
man korkulur. 

Bugtınden de, dttnden de yann 
sempatiler, antipatiler, hf ddetler, 
kıskan~lıklar, yaranlıklar ortadan 
çekildikten sonra intikal edecek halis 
kıyntetler elbette vardır. Bunlar bi. 
zim ruhumuzu bir Amerika gibi keşf 
edecek. olan Kristof Klomp1ardır. 

Nesil kavgalan, tanzimatrn yarım 
bile değil, çeyrek münevver ktiltUr 
çöplUğünde bir horoz döğUştürmesi 
halinde kaldıkça ve münevver, yara
tıcı ruh kaynaklanna kayıtsız bulun. 
dukça, pozitif görüşe inanmadıkça. 
diinkülerden fark, sadece wm ayrılr. 
ğı olacaktır. 

Fikirlerimi böylece izah ettikten 
sonra, artık bugünkü edebiyatçılar 
hakkındaki düşüncelerimi sübjektif 
bir hUkUm olmaktan ziyade, bir · mü
şahede olarak anlatmak isterim. 

GELELiM HECECiLERE •• 
Şimdi gelelim hececiler bahsine: 
Hececiler sözünün bence iki türlil 

manası var dır: 
l - Vezin olarak aruz yerine he. 

ceyi kullanmak, 

muayyen ideolojinin ifadesi idi. Bu 
ideolojiyi Ziya Gökalp kuruyor, itti
hat ve terakki besliyordu. 

He~cilik Ziya Gökalpın ''TUrküm, 
mtlslilmanım, Avrupalıyım.,, formü. 
Hl ile ifade edilmek istenen hayatın 
estetik bakımından inikası idi. Bu e
debiyat dilde TUrk, imanda müslü. 
man, teknikte A vrupah idi. 

Edebiyatı cedide ve f ecriitiye gö. 
re bir nevi ilerleme idi. 

Ziya Gökalp, tanzimatçı Reşit pa
şadan ne kadar ileri ise, Uç şeyin te. 
lifi ne ayakta durdurulmak istenen 
hayat o kadar tezatlarla dolu idi. 

Ziya Gökalp, zıdları bir araya 
toplamak, meselA. modern teknik ile 
teokrasiyi Jehim lem ek, bu leh imin Us. 
tüne de Türk nasyonaliımini bir bo
ya gibi vurmak eme1inde idi. Kadav. 
rası bundan ibaret olan Ziya Gökalp 
felsefesi edebiyat meselelerini de bu 
zaviyeden görüyordu. 

Hece edebiyatının kendine göre 
bir dünya görüşü vardı. Bu görüş 
kısmen teokratikdi ve Piyer Loti vari 
muhafazakardı. 

Bounnın~nn 8onn 
G i, karISI Odet'i boşadı. Stüd. 

yosunda bir divan üzerine 
uzanmış, sigarasını geniş 

nefeslerle içiyordu. Pek neşeU idi.. 
Bu neşe.si sevimli, güzel karısından 
ayrıldığı için değil, davanın sonu 
gelmez formaliteierinden kurtulduğu 
içindi. Şimdi bekarlık keyfHe siga. 
rasmın dumanlarına bakarken biz. 
metçisi içeriye girdi ve: 

- Bayan sizinle konuşmak isti_ 
yor. 

Dedi. 
- Hangi bayan?. 
- Dünkü karınız; hani şu boşa-

dığuuz bayan. 
Odet içeriye girdi. Şen, serbest 

bir tavrı vardı: 
- Senli benli konuşabllfrlz de. 

ğil mi?. 
- Şüp esiz. hele aramızda geç. 

miş olanlardan sonra •. 
- Ne geçti aramızda?. Bir bo

şanma!. Başka f .. 
- Hayır o değil, evli1ik ve onun 

fayda1a rı da geçti 
- Ne kadar aptalsın, Gi !. Be. 

nim hayallerimi mahveden evlilik çok 
unutulmuştu. 

- Benim için öyle olmadı, Odet. 
Sen o zaman hayalimde yaşathğ'ım 
sevimli bir kızdrn. 

- Eksik olma. Beni boşamakla 
hata ettiğini anlıyorsun ya. 

- Neden hata edecekmişim. Sen 
beni aldahyordun. Hat~ bunu mah. 
kemedeki adamlara da itiraf ettin. 
Doğru değil mi?. Beni aldatmıyor 
muydun?. 

- Eğer buna aldanmak denirse! 
Böyle ehemmiyetsiz bir şey için bu 
kadar gilrültii koparmrya ne lüzum 
vardı? Sen iyi hareket etmedin yav. 
rum. Ailem bu yaptığını hiç de doğ~ 
ru bulmadı. Ya seninkiler?. Onlar 
ne dediler? . 

- Bir de onlara soracaktım de~ 
ğil mi? 

- Beni almak isted~in zaman fi. 
kirlerini sordun ya! Şimdi de bıra
kırken soracaktın. Söyle bakayım, 

benimle nişanlanmayı teklif ettiğin 
zaman ai1em sana ne demişti. 

- Sevimli, namuslu bir kız ol. 
duğunu, çok iyi bir ev kadını o1abL 
leceğini söyledilerdi. 

- Ya, gördün mü?. Ben hfiliı 
öyleyimdir. Boşamakla ne büyük bir 
hata ettiğini anla!. 

- Peki ama, aramıza bir Jorj 
giriyordu. 

- Jorj olmuş, başkasr olmuş, 
bundan ne çıkar? 

- J orj senin aşıkın idi. 
- A~ıkım mı? Haydi büyük söz-

lere başlamıyalım. Bak ben ne ka
dar sükunetle konuşuyorum. Ben de 
ağ·zımı açar, ic;timai vaziyetimi malı. 
vettiğin için her şeyi söyliyebilirim .. 
Fakat söylemiyorum. Boşanmış bir 
kadın olmıya. razi oluyorum. Talihi-

. me küsüyorum. Buna sebep olan 
kim?. Sen!. 

- Ama kabahat sende. 
- Gene büyük söz. Sen hfç de 

- Fransızcadan -

doğru düşünceli bir adam olmıyacak
sın. Eğer olgun fikirli, kibar bir 
adam olsaydın, kendi kendine diye
cektin ki: ''Gürültüye patırdıya lü .. 
zum yok. Mesele çıkarmryabm. Ka
rımın bir aşıkr rnrmış. Varsın olSUJI· 
Hatta iki, üç, beş de olsa ne çıkar! 
Bir gün bundan usanarak gene bani 
dönecek, tamamile benim olacak" 
Onunla hfrlikte güzel bir ihtiyari~ 
geçireceğiz.,, 

işte yaptığın münasebetsizliklere 
bak, nelere sebep oldun. Bir defa 
yalnrz kaldın. HizmetçUerln seni SO· 

yup soğana çevirecek Sonra kr. lbiıd 
bir takım geçici sevgilere verect:ksiıt· 
Birlikte yaşadığımız zamanlar böyle 
miydi?. Akşamları baş başa kalrr• 
dık . Sen bana: "Seni seviyorum t.,, 
Derdin. Ben• de aynı cevabı verit• 
dim. Ya şimdi? Zavallı eski kocs· 
cığım, ne kadar sıkılacak, Dt" ki.• 
dar teessüf edeceksin. Emin ol ıd 
sana çok acıyorum. Sen gerçektell 
delisin. Saadetini kendi ellnlt> yık· 
tın. Benim bir lşıkım varmış diy• 
mahkemenin kara elbi.<ıeli adamla.rı111 

üzerime saldırmakta ne mana vardi· 
Ya bir çok Aşıkım olsaydı, o zaınaJI 
ne yapacaktın? 

- Peki, neden en samimi ark•' 
daşım olan Jorj ile seviştin? 

- Onu ben mi arayıp bulduın1· 
Eğer aramak ve seçmek bana kaJsaf• 
dı, her halde daha iyisini bulurdufll· 
Fakat karşıma çıktı. O kadar se
vimli göründü, senin hiç de söyle' 
mediğin öyle güzel sözler söyJedi 1'i 
mağlup olmamak kabil değildi tşt' 
biz zavallı kadınlar hep böyleyiz, eJ· 
lerinizde oyuncak olup gidiyoruz. 

Gi sinirli adımlarla odada dolaŞf• 
yordu. Dünkü kansının bu ziyaretlı 
bu sözleri onu pek sarsıyordu. fl~ 
nişanlandığı günleri hatırladı. GeÇ' 
miş olan o güzel günler gözü önüııd' 
canJanmıya başladı. 

- Pek gUzel dedi, yentdrn b\( 
arada yaşryabiliriz. Belki bir gil' 
tekrar evlenmemiz kabil olur. 

- Jorju sevdiğimi bildiğin hatd1 

bunu nasıl söylüyorsun? 
- Oyle ise ' neden içtimai vazi}·t' 

tinin bozulduğundan şikayet ediyot• 
sun?. Gidip Jorjla evlens;eneI . 

- Bu sözü sender• bekliyecek dt• 
ğildim. Jorj bana ~ücendi. Benlıt1' 
le görüşmek istemiyor. Şimdi b~ 
yaptığın f(!nahğı tamir edecek, btfl

1 

J orjla barıştıracaksın .. 

- Krm, ben mi? 
- Tabii sen. Beni ebediye~ 

f - ~~ mahvetmek için etra ıma snçtıgın • 
tülükleri temizlemelisin. Sen bir ll; 
belftsısın. Beni boşama.n Jorju }(tı
dırdı. Onu memnun etmek için bt' 
nimle tekrar evlenmeni rica edece"' 
tim. Fakat bunu yapmadrm Yıı1; 
nız aramızı bulmak vazifen olduğ-tıfl 
söylüyorum. 

Hizmetçi, Jorjun geldiğini ha~ 
verdi. Gi, hiddetle sordu: 

Bnnlann şehlr1erf yep yeni; kır
lardaki hayat tamamen değişmiş, 

köylerin yerinde zirai kasabalar var. 
Şehirlerde ve kasabalarda kurunu 
Tosta bir hatıra halinde bile değil, 
bütün kafalardan silinmiş, ne ~pa. 
çul bir Şarklılık, ne züppe bir Avru. 
palrhk gi:Sze çarpmıyor. Ne kafalar
da kaplttnasyon, ne ruhlarda. bir 
koloni var. 

11 - Estetikde bir devir açmak ı. 
Hecenin vezin olarak Osmanlı 

tanzimat düşüncesine eklenmesi Bal. 
kan harbinin sonu ile büyük harbin 
sonuna kadar süru. 

Bu edebiyat, kafes ardındaki sev.================== 
- Hangi Jorj bu? 
- Sizin ve dUnkü karınızın es~1 

Üniversitelerimiz nakilcilikten o. 
rijinaliteye geçmiştir. Bu toprak üs. 
tündeki berrak, duru bir su gibi kül
türün içindeyiz. 

Böyle bir devre gelecektir. Bu 
devrenin estetik kadrosuna kim gire. 
cektir?. 

Bugünden yarma uzanan tantans
arı kim gösterebilirse, bugün mtiphem, 
manasız, dilsiz sayılan kütleleri kim 
dile getirirse. 

Ben böyle bir est.etik basil badeJ
mevtine inanıyorum. Bunun için bu. 
günkü gelip gedci ve eşnf saatlere 
göre blrlblrfmiz hakkında verditfmiz 
hUkiimlerin, dedi kodudan çok daha 
ileride bir menzile erişeceğine kani 
değilim!. 

Çilnkti bizler, bir şehrin, veya 
iki şehrin birer mahallesine çekilmiş, 
bttyfik kütleden tamamen uzak 
kendi kendimize konuşuyoruz, kendi 
kendlıntze gelin güvey oluyoruz. Da
hf]er halk ediyor, putlar icad ediyo-

Hecenin halk ve tekke edebiyatın
dan münevverlerin ıırasına girmesi sa. 
de bir teknik değiştirme meselesi ise 
bunun çok basit, hatıl konıışmıya de. 
ğer bir şey olmadığını söylemek icap 
eder. Aruzdan heceye geçiş, eski bir 
tellkkiye göre, lsl~m kozmopolitH
ğinden millet jenisine dönüşün sem. 
bolü sayıldı. Bugünkü dil telakki. 
lerine göre, aruz dediğimiz ve evvel
C4' yabancı sandığımız nesnenin mUli 
mahsulattan olduğu tesbit edi1miştir. 

Ve gene şüphesiz ki aruz bir Mehmet 
Akifin, bir Yahya Kemalin dilinde, 
heced mim şairden daha çok bu mil. 
Jetin malı olmuştur. Şiiri mutlaka 
vezinJere, mısralara bağlarsak ''PZ. 

ni, kafiyeyi bir tarata brrak8n. ve 
halis şiiri verenlere, meselA Nazım 
Hikmete diıtn jenisint anlatmamış 

mı diyeceğiz. 

ZIYA GÖKALP VE HECECiLER 
Osmanlı edebiyatının son demle

rinde heceye kavuşması bence bir 

giliyi ne güzel nazma ~ekiyordu .• 
Cumbasında oturup udunu tıkırda
tan ve sokağı hicazkar bestesfle dol
duran komşu kızlarının, ıztırabı, aş. 
kı, aşı boyalı evlerin malta döşeli 
ta.şhklarında ayakları takunyalı ve 
başları oyalı yemenilerile dolaşan 
haminne1erin masalları ne güzel an
latıldı.· Bu edebiyatın kafes ve çar. 
şaftan sonra yaşamasına imkan yok. 
tu. 

YENi BiR UFUK 

1918 denberi - tabii burada 1918 i 
bir başlangıç rakamı diye alıyoruz. 
tesirlerini bizde 1926 dan sonra gös
termeğe başlamıştrr. - yep yeni bir 
hayatın platformu üstündeyiz. Bu 
plfttform edebiyatımızda yeni ufuk. 
lar, yeni meseleler açtr. 

1918 denberi dünyada ve Türkiye. 
de öyle hadiseler oldu ki, biitiin es
tetik kaideleri, sosya1 felsefeler te. 
pe taklak gelmiştir. 

Türkiyeyi . bir merdiven altı farz 
edip dünya cereyanlarının merdive. 
nin üstünden koşup gittiğini !'\anmak 
llata olur. Dünya cereyanlarından 

sarfı nazar sadece Türkiyedeki bün
yevi değişmeler estetikde şuurlu veya 
şuursuz akisler bırakacaktır. Nite. 
kim de bırakmıştır. 

Yeni hayatrn vasıflarım şöylece 
tavsif edebiliriz: 

I - Türkiyede modern sanayi ku. 
ruluyor. Bunun hayatımızda akisle
ri vardır. Bunun edebiyatı mevcut. 
tur. Dar manasile Nazım Hikmet bu 
varlığın estetikde inikasrdır. 

Il - Türkiycnin merkezi ~ikletlni 
hala köy teşkil ediyor. Bu köy me_ 
selesi denen realite ile alın alına 
yı'.'.. En sağ cenahın insanları bile 
köy işini, bir fildr, bir edebiyat ve 
lıir kanun me.sele~i olarak konuşuyor. 
lar. 

Bu hayatın edebiyatta akiq bırak. 
mamaPr mümkün değildi. Yakup Kad
rinin "Yaban,, ı, Mahmut Yesarinin 
"Y~nık Omer,, i, Demircioğlu Yusuf 
Ziyanın "Akkuş,. u, Sabahattin Ali 
ve Salt Faik'in bazı hikayeleri. Aka 
Gün<liizün ekc-nj romanları bu tan_ 
dansın akisleridir. 

(Sonu yarın) 

dostunuz. 
Gi'ye doğru yürii)e-Jorj girdi. 

rek dedi ki: 
- Azizim, beni Odetle barıştı~· 

manı rica etmek için geldim setıl ~ 
sebebine aramız açılmıştı... Fs~ll 
bu ne? Odetin buradr işi ne? 

- Seni beklemek için gelmi~ ollY 

cak d' 
- Ya öyle mi? Odetln butll 

hiç bir işi kalmadığını AAnıyordUfl'lj: 
ikiniz de beni aldatt1nız. Pek ~uı~, 
mademki burada imiş, gene burıı ti 
kalmasında hiç bir beis yoktur. 1Jl 
böyle uçarı kadınları sevmem. tı·· 

Jorj şid detle kapıyı açıp ~11' 
Odet ağlamıya başladı: •· 

- Gördün mü bana yaptı~t1'1~, 
Kocamr kaybettim, aşıkımı kaYtıe ti 
tim. Artık bana yaşamanın Jiiıt1~0, 
kalmadı. lşte sonunda katillıt1 ° 
yorsun. te• 

- Dur canım, te liş etme. ne W 
ye gidiyorsun1 Gel buraya. BtJ dl 
te taJihln parmağı var ga1iba flll# 
şapkanı cıkar da gene eskisi gibi e 
hanımı ol?. 



Büyük tavla müsabakamız 

Dördüncü müsabaka yarın akşam 
Parasız 
Doktor! Tavla müsabakamızın dördüncüsü 

yarın &qam saat sekizde Aksarayda 
Valde ca.mii karşısındaki Vardar kı -
raathaneeinde yapılacaktır. Burada -
ki müsabakaya girmek isteyip de he
nUz isimlerini kaydcttirmemi§ olanlar 
yarm akşam saat yediye kadar idare
hanemizin yanındaki V AKIT kütüpha
nesine geUp kaydolunmalıdırlar 

Açm: KONUŞMA 
Kumkapı, Yenikapı, Samatya, Ye

dikule, Topkapı taraflarında mtisa -
baka yapılıp yapılmıyacağını soran -
lara: 

Buralarda müsabaka yapılıp ya -
pı!mıyaca.ğı henUz tamamile tesbit e
dilmemiştir. Eğer müsabakamıza gir
mek için bu semtlerdeki gazino ve kı
raathanelerdeki oyunculardan gelip 
kaydolunacaklann adetleri oraJarda 
aynca mUSabakalar yapılmasına lü • 
&um gösterecek kadar olursa tabii o
ralarda da ayrıca müsabakalar yapa-
11S. Şimdilik yukarıda isimlerini say
dılmırz semtlerden hemen müsaba · 
kaya girmek istiyenler varsa bunlar 

Bulgaristan İnua
hedeleri bozamaz 

( V stganı ı tncide) 
tor Stoyadiooviç ile yeni bir görü~me 
)'apnuşhr. 

Bu görüşmenin sonunda Doktor 
Tevfik Rüştü Aras, Avala ajansı mu
harrirlerinden birinsini kabul lüftün. 
de bulunarak kendisine bilhas.<:ıa de. 
ınlştlr ki: 

"- Belgraddaki dostlarım arasın
da dtmna ayni %evk ile bulunuyorum. 
ll. Stoyadinoviç ile umumiyet itiba. 
tile Balkan antantı ve bilhassa iki 
lttemleketi aldkadar eyliyen ve bugiln 
&Ugtık Avrupa meselelerine temas e
den işler hakkında fikir teati etmek, 
benim için her defasında mesut bir 
~lsedir. Bu hususta ancak şunu 
tekrar edebilirim ki, bu fikir teatile
'rl. 'dl.i,ilncelerimiz arasında mutlak 
beraberliği bir kerre daha te1ıit '!imiş. 
tir. Bu bizim için hiç bir RÜrpriz teş
kil etmez., 

KUÇUK ANTANT VE BALKAN 
ANTANT/ 

Avusturyanın son hareketi hak. 
kındaki bir suale Doktor Tevfik Rüş. 
tU Aras şu cevabı vermiştir: 

"- Küçük antant bu meselede 
bir Daziyet almağa saltihiycttardır, 
Fakat Küçük antanta müvazi bir 
birllk teşkil eden Balkan antantı, Kü
~ilk antantın faaliyet ve teşebbüsle. 
rini en büyük bir sempati ile takip 
etmektedir Küçük antantın iki aza
•ı bizim birliğimize dahildir. V çün
cu aza.sı ise, bir çok bakımdan rnJit. 
fefiklerim:izin müttefikidir,. 

BULGARiSTAN MUAHEDELERi 
BOZMIYACAKTIR 

Sulh muahedelerinin askeri mad
deleri bahsinde Bulgaristanrn a1abi. 

lecevl vaziyet hakkındaki suale de Dok
tor Aras şu tarzda mukabe1e etmiş
tir: 

"- Doğrudan doğruya aUikadar 
kolnfUlannı daha evoeldcn haberdar 
et1Mblzin Sofya Tıükum.etinin bu 
tarzda bir teşebbüste bulunmak niue
tinde olduğunu. zannetmiyorum. Çün. 
kü, kendüerile dostça komşuluk 
hıünaaebetleri idame edilmek istenen 
Tcomıuları haberdar etmek, en ipti
dai beynelmllel nezaket icabıdır. Bu 
tarzda hareket, alakadarın kendi 
tezini mtıdaf aa icin qösterecejji sebep
lerin kuvııctlcrinden bir şe11 kaqbet. 
tirrnez. Fakat eğer komsuforile olan 
dostluğa kıumet ııerilbmrsa lıu tarzda 
hareket, bir tarnfn bırakılamı11acak 
bir nu!cburirletfir.,. 

Doktor Tevfik Rii<;tü Arn<ı hu ı:n

hah Ankaraya cförımek üzere Belgrad. 
dan hareket etmio:tir. 

SEYYAR ESNAF 

Belediye ceza işlerile meşgul olan 
belediye mahkemesinin son bir seneye 
dair yeniden çıkardığı istatistik esnaf
ların en fazla yol işgali dolayısilr 
Cezaya çarpıldıklarını göstermektedir 
~u ciheti daha evvel göz önünde bu 
ltınduran belediye yol işgalini tasrih 

1 

bugün ve yarın gelip bize isimlerini r 
kaydettirdikten sonra yarın akşam 

Aksaraydaki Vardar kıraathanesinde 
dördüncü müsabakamıza girebilirler. 

BEŞİNCİ MÜSABAKA 
Beşinci müsabakamız da önUm.U: 

deki çarşamba günü akşamı tam saat 
sekiz buçukta Beyoğlunda İngiliz se 
fareti karşısındaki Saray gazinosun 
da yapılacaktır. 

Beyoğlu, Şişli, Maçka, Kurtuluş 

Kasımpaşa, Yenişehir taraflarından 
müsabakamız için isimlerini kaydetti 
renler bu çarşamba akşamı saat seki 
buçukta mutlaka Saray gazinosunda 
bulunmalıdırlar. Hasta veya bir işi 
olup da o gece oradaki müsabakaya 
gelemiyenler, daha sonra Beyoğlundr \ 
başka bir gazinoda yapılacak olar ı 

ikinci Beyoğlu müsabakamıza gire 
ccklerdir. Çarşamba akşamı Beyoğ -
!unda yapılacak ilk müsabakaya. giı•· 
mek isteyip de henliz kayıtlarını yap
tırmamış olanlar bugün yarın idare 
mize gelip isimlerini kaydeettinneli- ı 

dirler. j 

Habeşler bozguna 
uğradı 

( V st yanı 1 incide) 
vermelerini sağlamışbr, Negüs'e karşı 
yapılan son muharebede Habeşler bir 
kaç_ bin kişilik zayiat venni~er, buna 1 

mukabil İtalyan]ardan yalnız bir za - 1 

bit ve beş nefer ölmüş yirmi bir kiti de 1 

yaralanmıştır. Hareket şöyle yapılmış _ 1ı 
txr: 

İtalyanlar 3 nisanda saat 6,30 a &ğ· 

ru taarruza ge1;mişlerdir. Alp Saboda 
fırkalarına mensup birinci kolordu Sez
zadezba mevzilerine taarruz etmiş, E _ I 
ritre kolu bir çevi·rme hareketi yapa • 
rak Habeş kuvvetlerinin arkasına gel -
miştir. Akşam ilstU Alpliler Adi Arel 
Gerti dağına gelmişler ve Tabaida fır -ı 
kası, Habeşlerin muannidane mukave • 
metine rağmen Agemberte'ye vasıl ol - ı 
-Ufhn"- Mekan eeçidine yerl.,tattı.. ·-r 
ğır toplar düşmanın şaşkınlığını arttır
mıştır. Nihayet Habeşler bir kaç bin ki
şi zayiat vererek çekilmişlerdir. Fakat 
asker arasında panik başlamış ve İtal - ı 
yan tayyarelerinin faaliyeti bu paniği 

1 arttırmıştır. 

4 nisan Aşyangi gölünün şarkında 

k§in Kuaram'a doğru bir çevirme hare
keti başlamıştır. Habeş ri'cati hakiki bir 
firara dönmüştür. Negüs kendi muha -
fız kıtasından sağ kalan efratla birlikte 
cenupta ve uzakta bulunuyordu. 

AVRUPALILAR KAÇIYOR ı 
Cibuti, 5 (A.A.) - Her gelen tren 

Harrar•ın bombardımanı ve Diredauva 
üzerindeki tayyare uçuşları dolayısile 
buraya kaçan Avrupalıları taşımakta • 

1 
dır. 

ADISABABANIN BOMBARDIMA -
NI PROTESTO EDILDl 

Cenevre, 5 (A.A.) - Habeş Dış ba -
kam, Bay Henri Avenol'e çektiği bir 
telgrafta dün saat 8 de Adisababanm ' 
beş İtalyan tayyaresi tarafından bom · 
bardıman edilmesine karşı protestoda 
bulunmuştur. Bu tayyareler, şehrin Üs• 
tünde alçaktan uçmuşlar ve mitralyöz
le ateş etmişlerdir. 

Dış bakanı bu protestoda, Adisaba -
hada hiç bir garnizon mevcut olmadı " 
ğmı ve İtalyanlann bu hareketleriyle. 
açık şehirlere bile hürmet etmedikleri 
ni isbat etmi' bulunduklarını söyle -
mektedir. 
tT AL YAN PRENSESi ASMARAD~ 

Asmara, 5 (A.A.) - Stefani ajansr 
bilrliriyor: 

Prenses de Piemonte Asmaraya gel 
miştir. Madam ve matmazel Badogli,., 
kendisini karşılamışlardır. öğleden son
ra Prenseo;; Asmara hastanelerini ziya • 
ret etmiştir. 

f-Jer gün neşrettiği
miz kuponları 

toplayınız 
KURUN okuyucularına yeni bir 

hizmette bulunuyor: Parasız mua . 
yene .. 

KURUN hekimleri İstanbul ve Üs• 
küdar taraflarında haftada birer gün 
KURUN okuyucularını parasız mu • 
ayene etmeye hazırdırlar. Bundan is
tifade etmek için sadece KURUN 
·okuyucusu olmak ve neşrettiği . 
miz kuponları kesip biriktirmek 
kafidir. Yedi kupon bir defa muaye -
ne için yetecektir. Kuponlarımızı he
men kesip biriktiriniz. 

MUAYENE YERLERi VE GON. 
LERt 

İstanbul için muayene yeri KU -
RUN idarehanesidir. İstanbul tara . 
fında oturan okuyucularımız, Anka
ra caddesinde Kurun idarehanesi ya· 
ncnda ''VAKIT" kütilphanesine mü
racaatla biriktirdikleri kuponlardan 
yedisini gösterdikleri takdirde ken• 
dilcrine bir vesika verilecek ve bu ve
sikayı alanlar pazartesi günleri öğ
leden sonra saat 14 den yirmiye ka
dar kütüphanenin üstünde KURUN 
idarehanesinde doktorumuza kendi 
!erini muayene ettirebileceklerdir. 

OSKUDARDA 

Uskildar için muayene yerimiz tts. 
kiidarda Ahmcdiyede eczane yanın -
daki 20 numaralı evdir. tJ'sküdarlı 
okuyuculamnız da cumartesi günle -
ri öğleden sonra 14 ten yirmiye ka • 
dar yedi kuponla birlikte bu adrese 
giderlerse KURUN doktorunu ken _ 
dilerini muayeneye amade bulacak
lardır. 

RADYOLOJIK VE OPERATIK 
MUAYENELER 

:Dölttörlartmı% tarafından JQuay
ycn günlerde yapılan muayenelerde 
bazı radyolojik ve operatik ınua. 
yenelere ihtiyaç hasıl olduğu görül· 
dilğUnden bu ihtiyaçlann da temi. 
ni için doktorumuz bazı meslektaş

larile görüşmüştür. Ve neticede has. 
talardan Şişlideki Şifa Yurduna ve 
ya Kadıköyünde Moda caddesinde 
Röntken apartımanında Röntken mü. 
tehassısı Bay Kamilin muayeneha
nesine müracaat edeceklere azami 
tenzilat ve teshilat gösterilmesi 
kararlaştınlmıştır; ancak bunun. i. 
çin önce idarehanemize yedi kupon 
getirmek ve sağlık servisimizden 
bu müesseselere hitaben bir tezkere 
almak lazımdır. 

Doktorlarımız istiyenlerin tansi -
yonuna da bakacakları gibi Belso -
ğukluğundan, kulak hastalıklarından 
şikayetleri olanların da temin edi • 
len mütehassıslar tarafından, sağlık 
servisimizin vereceği vesika muka
bilinde muayyen günlerde parasız 

muayeneleri de kararlaştırılmıştır. 

KUPONLAR 

Kuponların neşri devam edecek · 
tir. Kupon biriktirmek için tarih sı· 

rasma riayet etmeye zaruret yoktur 
Tarih sırası ne olursa olsun yedi ku
pon gösteren her okuyucu bir kere 
muayene edilmek hakkını kazanmış 
demektir. Bu itibarla kupon biriktir· 
memiş olan okuyuculanmız istedik 
teri günden itibaren kupon biriktire• 
bilirler. 

Beyoğlu ve Kadıköy okuyucuları
mız için temin etmek üzere bulundu· 
ğumuz muayene yerlerini, muayene 
günlerile beraber yakında ilan ede 
ceğiz. 

•••••••••-••••••••••••••••••••••.,. .. ••••w••••••: 
Ptmek ve ne gibi işgalin cUrüm oldu : 
ğunu izah etmek üzere hususi bir erı p a r a s 1 z i: 
ciimen kurmuştu. Bu enclimen ce1~ 1 

maddelerini yeni ihtivaclara göre hı Muaqene kuponu i 
nil edecek ve esnafla belediye zahrt~ Bu kupondan yedisini birik• i 
c;y arasrna., 1d anlııcırnama.zlığı gider • 

tiren okuyucumuz KURUN dok : 
rne<Te l':'ll•M"""lth. Fakat encUmen }>, 1 ı 

toruna kendini parasız muaye - : ni\z i01eriııi hitiremedi~i tc:;in hazrr1' 1 
makta olrf,,,ı;,ı talimabıam~nln TV'iİ7"' ne ettirebilir. E . 
kere i~i Şehir mecltsfnfn teşrinisanij __ ............................. •·•··•·•·· ................................. • ....... ·• .. ·_. 
toplantılarına bırakılmı§tır. 
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Yük arabaları tahdit 
edilmelidir 

Bir arabacı işsizliğin önüne geçebil 
mek için arabaları azaltmalıyız, diyor 

Her esnafın derdi, şikayeti olduğu 
gibi arabacıların da pek büyük bir 
dertleri var. İktisadi buhranın ticaret 
üzerinde yaptığı tesirler arabacıları 

çok sıkıntılı bir vaziyete sokmuştur. 
Unkaparu köprüsünün son fırtına

da harap olması üzerine arabaların 

Galata köprüstinden geçirilmeleri es
nafın yeniden şikayetlerine yol açtığı 
gibi bu köprüden arabaların muayyen 
saatlerde geçirilmesi yolundaki şayia
lar da arabacıları çok telaşa düşür -
müştür. 

Arabacıların dertleri ve istekleri 
nelerdir? Bunları öğrenmek üzere 
rastgeldiğim arabacxlarla görüştüm. 

Cemiyetlerile temas ettim. Hepsi işsiz
likten ve muhtelif yerlerden gördük-

. teri müşkülattan şikayet ettiler. Ce
miyetten salahiyetli bir zat arabacıla

rın kazançsızlığı hakkında şunları söy 
ledi: 

- Yük taşıyan bir arabacıya tah
mil edilen tekalif ile kendi ailesine ve 
hayvanlarının asgari iaşesine ait mas
rafları birer, birer hesap edersek çift 
atlı bir arabacının vasati olarak yev
miye dört buçuk ve tek atlI bir ara
bacının yevmiye 275 kuruş temin et
mesi lazımdır. Bu kazanç her gün aşa
ğı yukarı temin edilmiş olmalı ki yol, 
kazanç, belediye, iaşe borçları verile
bilsin. 

Halbuki muhtelif mmtakalarda 
kırktan fazla araba iskelesi vardır ve 
bu iskelelerde mevcut arabaların mik
tar ve adetleri o kadar fazladır ki sı
ra ve nöbet ile iş alan bu arabacılar 

arabacıları arabalarını satarak yerin 
yükarabası alıp geçinme yolunu tut 
tular. Bugün ancak 300 kadar muht 
lif binek arabası, 4500 de yük arabas 
vardır. Arabacıları bugünkü dar v 
sıkıntıh vaziyetten kurtarmak iç· 
piyasadaki arabaları tahdit etmelidir 

- Kamyon, kamyonet, otomobi 
hakkındaki fikriniz? 

- Onları da tahdit etmeli . hatta 
memlekete pek az sokmalıdır. Çünkü 
benzini, lastiği, karoserisi, ne bileyim 
en ufak bir malzemesine vanncıya 

kadar herşeyi hariçten gelmekte, bu 
ylizden memleket dışına her sene bin
lerce liramız gitmektedir. Arabanın 
herşeyi yerlidir. Bugün lstanbulda ye
di binden fazla araba beygiri vardır. 
Bir hayvan günde asgari 6-7 kilo 
arpa ve yulaf yediğine göre günde 
42000-49000 kilo arpa ve yulaf sar
fedilınektedir. Bir o kadar da saman 
ve ota ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı ay 
üzerine hesap edersek Trakyanın is
tihsalatı hemen hemen 1stanbulda 
harcanmaktadır. Arabacılık yaşarsa 

bu yüzden arpacı, samancı, araba ya
pıcısı, tamircisi, nalbant, saraç, de -
mirci, boyacı, canbaz gibi bir çok es
naf da iş bulur. 

Faytonculuğun ihyası, yük araba
cılarının yaşaması meselesi, ıslah ve 
teksiri hayvanat kanununun çerçeve
sine dahil bir iştir. Bu da hilkfunetin 
tetkik edip karar vereceği bir iştir. 

Bu hususta teşebbüslerde bulunmak 
üzere hazırlanıyoruz. 

Y. R. 

iki günde, üç günde bir nöbet alabil- '!'!'-~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 

mektedirler. Bir nöbet ücreti 100-150 Bir çocuk 
kuruş olduğuna nazaran bir arabacı -
nın yevmt kazancı 4.0-50-75 kuruş 
gibi hiç ınesabesinde.. Bir ara.bacı bu 
kazançla hem ken<nirgesliiecck, he.tti 

hayvanını doyuracak hem vergi vere
cek... Tamir masrafı da bu paradan 
çıkacak. · 

Bu kadar a.z kazançla bunun kabil 
olup olmadığını mantık ve vicdana 
ter kederim 

NASIL YAŞIYORLAR? 

- Şu halde iskelelerdeki arabacı
lar nasıl vaziyetlerini çevirebiliyor -
lar?. 

- Bunun cevabı kısaca şudur: 

Borçlanmak. Bugün borçsuz bir ara
bacı yoktur. Arabacılar ne karınları
nı doyurabiliyorlar ne mUııtazam ver
gi verebiliyorlar .. Hayvan için canbaz
lara, yem için arpacı ve samancılara. 
pakkallara, araba tamircilerine, saraç 
lara borçludurlar. Sabahları evinden 
iş bulmak ümidile çıkan bir arabacı 
akşam evine ümitsiz dönmektedir. 

NE YAPMALI? 
- Arabacıları bu dUşktin vaziyet -

ten kurtarmak için ne yapmalı? 
- lskelelerde fazla araba bulun -

ması zaten iş azlığı karşısında kıvra
nan arabacıları bugünkü feci vaziyete 
düşürmüştür. 

İskelelerin kadroları az ve mahdut 
olsaydı bir kısım arabacılar ekmek 
parasını çıkarabilirdi. Seyrüsefer başı 
memurluğu her istiyene yeni araba 
numarası vermekte ve bu numarayı 
alan bir iskeleye giderek nöbete gir
mektedir. 

Otobüs altında ezilerek 
'öl dil 

Evvelki gün Fenerde bir çocuğun 
ölümü ile neticelenmiş bir otobüs ka
zası olmuştur. Yapılan tahkikata gö
re hadise şöyle olmuştur: 

Şoför Rıza'run idaresindeki 3275 
numaralı otobüs, karşıdan gelen diğer 
bir kamyonla kar~ılaşmış ve bu kam
yonun arkasından ansızın atlıyan Şa
lom adındaki çocuğa çarpmıştır. Şa
lom, otobüsün arkalığı karnına sap -
Ianmak suretile yaralanmıg, ölınUrııtUr. 

Hadiseye müddeiumumilik el koy. 
muştur. Yakalanan şoför Rıza bugün 
adliyeye verilecektir. 

ZEHiRLENME - Cideli Mustafa 
Mecidiye köyüne giderken yolda üze
rine fenalık gelmiş bayılmıştır. Çoculi 
hastahanesine kaldmlan Mustaf a'nm 
köyden getirerek yediği baldan zehir
lendiği anlaşılmıştır. 

AGARANLA lr!EHDl - Valde ha
nının 10 numaralı dairesinde oturan 
Mehdi, ayni dairede oturan Ağahanla 
kavga etmiş, Ağahan bıçakla Mehdiyi 
sol böğründen yaralamıştır. Yaralı 
Cerrahpaşa hastahanesine kaldırıl • 
mıştır. 

BiR ÇOCUK YANDI - Fatihte 
Malta çarşısında Kurşunlu medresede 
oturan Meliha'nın sobada kaynatmak· 
ta olduğu su devrilmiş, bir aylık Ad -
nan'ın üzerine dökülerek yanmasına 

sebep olmuştur. Yaralı çocuk hasta • 
haneye kaldırılmıştır. 

İskelelerdeki araba mevcudu gün- ---------------
den gi.inc fazlalaşıyor. Üstelik bazı 

fabrika, müessese ve ima1athaneler de 
kendi namlarına hususi arabalar çı-
kardıklarından iskelelerdeki arabacı -
tara iş kalmıyor. Bütün bu darlık yet

, miyormuı, gibi isklelere ve araba mm
takalarma kamyonlar da musallat 
olmaktadır. 

F AZLALIGIN SEBEPLERİ 
- İskelelerdeki araba fazlalığı 

ı neden oldu? 
- Evvelce 1600 fayton. 800 tenteli 

ve briçka vardı. O zaman yük araba
sı ihtiyaç nisbctinde idi. Memlekete 
otomobil gelince evini barkını satan 
otomobil aldı. Bu iş o sıralarda ka -
;ı:ançh idi. Binek arabalarr. kendilerin
den çok daha süratll giden bu asrf 
vasıta ile rekabet edemediler. Binek 

Mamure - Adana 
hattında bir facia 

Adana - Mamure - Adana hattında 
çok acıklı ve tüyler ürpertici bir facia 
olmuştur: 

Mamureden - Adanaya gelmekte o
lan katarda vazifedar memurlardan koıı 
düktör Nuri, tren harekette iken hattın 
kenarında müvazenesini kaybetmiş ve 
tekerleklerin albna yuvarlanmıştır. 

Pek ani bir şekilde olan bu kazanın 
maalesef önü alınmasına vakit buluna
mamıştır. 

Zavallı memurun parça parça olan 
cesedi mümkün mertebe toplanabilmit
tir. 
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Gemlik C. H. P. Hçe yönkurul 
başkan ığından: 

1 - Yap•lacak ış; Gemlikte Atatürk heykeli yanında 5770 li 
ra 80 kuruş keşifli C. H Partisi konağldır. 

2 - Şartname, keşifname. pi lan ve r~simler Bursa lI ve Gem· 
lik ltçe Parti başkan•ıklarma ve Galata da Minerva hanmda 32 
sayıda mimarBay Abdullah Ziyaya müracaatla görül~bilir. 

3 - İş; açık ekslltme iledir. Ve eksiltme Nisanın 16 ıncı per· 
§embe günü saat 15 de Gemlik Urayında yapılacaktır. 

4 - Muvakka'.t teminat akçesi 432 lira 81 kuru4tur. 
5 - istekliler o gün teminat akçesinden ba,ka hususi şartna 

mede kendilerinden istenilen fenni ve mali ehJiyetnameleri göster
mek mecburiyetindedhJer. 

6 - Yapıya lazım kum, kireç, tat ve tuğla Partice temin olun· 
muştur. (1615) 

Ankarada Jandarma Genel Komutan
lığı Satın af ma Komisyonundan: 

Eldeki vasıflarına uygun bir kilosuna elli be§ kurut değer biçilen 
12000 kilo vazel:n 22 - 4 - 936 çarıamba günü ıaat on beıte ka
palızarf usulile satın alınacaktır. 

Şartnamesi parasız komiayond an alınabilir. 
Eksiltmeye girmek istiyenlerin eksiltme vaktinden en az bh saat 

evvPJ 495 liralık teminat, 9artnam ede yazılı belgeler, teklif mektup
larını Komutan lık Kurağında Komisyona vermif olmaları. ' 

(734) (1745) 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
Miktarı Mahiyeti 

900 metre Hartalık 1,80 
metre eninde 

Cinsi Tahmin bedeli 

Sat en bezi 765 lira 

Muvakkat 
teminatı 

57.40 

Yukarıda miktar ve evsafı yaz ılı saten bezinin l~ nisan 936 salı 
günü saat 15 de Basım evimizde yapılacak olan açık eksiltmesine 
girmek istiyenlerin muvakkat temi natlarım veznemize yatırarak o 
gün muayyen saatte komisyonumuza bat vurmaları ilan olunur. 

Şartname ve nümune her gün ayniyat tefliğinde görülebilir. 
{1616) 
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Sel inik Bankası 
Tesis tarihi: 18RR 

E'§ldare merkezi: /S1 AN BUL (Galata) 
= 1ilrklyedeki ~ubeleri: 

lstanbul, (Galata-Yeni Cami) 
lzmlr, Mersin 

Vuoaolstandakl Şubeleri : 
Selanik Atine Pire 

Her nevi Banka muamel f tı. 
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Türk Hava 1\ l romu 
Büyük P•yan~osu 

Şimdiye kadar binlerce kl~i,1 ! zeoJ!ln ell i 

6. cı keşide 11 Nısan 936 dadır. 
Büyük ll<ramiye 200.( 00 Liradır 
Bazı kimseler tarafından piyango bilet numa.ralarını havı cet 

veller tertip edilerek ihtiva ettiği bütü- numara larda ışli raki tazam 
nmn ... ~wc,1.. üzere satış yapıldığ1 ve a •larlata bilet verilmev p 

yalnız bu cetveller verildiği iş1til --ıekte d\. 

Bu suretle yapılan satışlarda Oirektörlüg'4 •.. .ızün alakası olma 
aığını Afm halkımıza bildiririz, 

Amerikada Nevyorkta lastik fabri · 
kalarmın çok kullandıkları - her nevı 
isler - kimyevi maddeyi imal eden bü· 
yük bir fabrika bütün Türkiye için na• 
muslu ve gayyur bir vekil arıyor. Mu · 
habere: İngilizce, fransızca yahut al -
mancadır. Alakadar olanların mektupla 
''V AKIT" propaganda servisine " las • 
tik" rümuzile bildirmeleri rica edilir. 

(P. 122) 

YAZI GOZEL GEÇiRMEK 
Çamhcarun en güzel yerinde cihan -

§Ümt'.U İstanbulun panoramasile bütün 
bir yazı haşhaşa ve sakin geçirmek, su 
ve havasından istifade etmek isterseniz 
mükemmel kiralık bir köşk vardır. Tut
mak arzu edenlerin V AKIT propagan• 
da servisine "köşk" işaretile müracaat 
etmeleri. (P. 121) 

Kimyevi bir mahlulün Türkiyede 
imalini deruhte ederek. 

PARA KAZANMAK 
İstiyenlerin mektupla ''VAKIT" evi 

propagar da servisine müracaatları rica 
olunur. (P. 117) 

VENi 

Modeller 
GELDi 

Sayın hemşirelerim! 

Hesap edelim, 

lktisad edelim. 

Elbiselerimizi. 

Kendimiz dikelim ı 

Kendimiz örelim! 

Şık geyinelim r 

AZ 

1 LE 

Şık Giyinelim! 
''V AKIT,, evi - Ankara caddesi, 

POSTA PULU MERAKLILARINA MODA SALONUN DA! 
Almanyada bir pul kolleksiyoneusu 

ile posta puUarı mtil5adele etmek ist i • Aradığınız . tlüt~n yeni modelleri bu 
· k ı d ı · · "VA lursunuz ı Telefon: 24370. yenlenn me tup a a res erını -

d · · "P p::."lll:1m1::::::::11um111nınnısnt1m111& .. 
KIT" evi propagan a servısıne os - M. h Al• 1'! 
ta pulu" rümuzu ile bildirmeleri TİCa P. Dr. e mel 1 sl 
olunur. (P. 

119> b... Bevliye mütehassısı ii 
Neşriyat Direktörü : Refik A. Sevengil l<öprühaşı : .. ~ mınönü h.an Tel :_ ırnıJ. 

Sahibi: ASIM Us - Vakıt Matbaası .. ::::===::aı uun:amct1 :Da.:ı::::. 
' 

-KUMBARA 

,--------------, Kitap Al! 

Yeni çıkan, tavsiyeye değer Türk 
ve yabancı dillerdeki eserleri "Ki
tap ve Kitapçılık" mecmuasında bu
lursunuz. Her ayın birinde ve on be· 
şinde çıkar. Yeni sayrsı güze! bir 
kap içinde çrktı. Tanesi her yerde 

yedi buçuk kuruştur. 

Doktor 

Hüseyin Usman · 
Sabık Haseki hastanesi dahiliye 

mütehassısı 

Laleli LQtüf apartımanı saat 4 • 1 • 
kadar telefon: 22459 

o 

BIRE, 
1000 
VEREN 

TARLADIR 

--
' • ~ "/~ .. ... 

.. 


