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Cenevreden dönmekte olan Suriye H_ariciye Nazırı bize şunları söyledi: 

" on mDzakerel rde ç a azı mevzii ihtiUiflar bizimle değil, 
Fransız eksperleriledir. ~ ,T~rki_yenin dostluğunu he~ şeye tercih 1 ederiz, bu dostlugu hıç bır şeyefeda edemeyız.,, --' 

Sofya, 5 [Huscsi) - Tuna nehri 
taşmış ve sahillerdeki kasaba ve 
köyleri, bilhassa Vidin kasabasını 
sular basmıştır. Bulgaristanın yük· 
sek mıntakalarına kar yağmaktadır. 

Siyasi engellerin önüne geçildi, 
kontrolün ne zaman başlıyacağı 

önümüzdeki haf ta ilô.n edilecek 
----·--

Milisler Burgos önünde! 

Salamanka askeri hastahanesinde mulıarebelerdeh sakat kalan 11as9ona· 
list gençler lıımşirıltrlı bir/iki• bahçede hava alıyorlar 

(Yasısı 2 inci sag/amrzda) 
==============z:======~-=====================-=====-:===-=== 

Filistinde iki yeni hü
ediliyor 

., 

kiimet teşkil 
Kudüs bitaraf serbest bir şehir olacak. 

Maverayı Erdün Emiri Abdullah 
yeni Arab hükumetinin başına geçecek 

Yahudiler bir milyon nüfuslu bir 
dominyon kuracaklar. 

r ifütinde Telaviu'de Yahudilerin Araplara karşı tertip ettikleri bir nüma!Jll 

Lor.dra, 5 ( Hususi) - Havas 
ajansı bildiriyor: 

Londra'da içtima halinde ol:ın 
Britanya Krallığı anket komisyonu 
Filistin hadiselerine nihayet ver
mek maksadile şu kararları ittihaz / 
etmiştir. , 

Fılistin iki müstakıl hükumete 
1 

ayrılacaktır. Bu hükümetlerden bi
risi, muhtar Yahudi dominyonu 
olarak Brihınya impratorluğunun 
bir cüzü sayılacaktır. 

ikinci Hük ümet, müstl\kil arap 
devleti olacaktır. Yahııdı hükumet~ 
Haka ve Gaza havalisini iç ne ala. 

( Deı·amı ikmci sayfada) 
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Başvekil Ereğli · - Hindistanda 1 KÜÇÜK HABERLER 1 
Bu··yu··k =-----------içeride 

Sofyaden saat 
3 de telefonla 

İki Bulgar 
Nazırı 

--D;ş J l SiYASA 
Orta Avrupa, lngil

tere ve Fransa likfabri a
sını da dün açtı 

--
varışık/ıklar *~kanununun tatbikile işçi -n j ler için kurulacak hayat sigorta -

Londra ,; [Hususi] _ Yeni sının Devlet himayesi altında ve 
kanunu esasiye karşı Kalktitede yepyeni bir sistemle yapılması i-
çok büyiik karışıklıklar olmuştur. çin bazı esaslar hazırlannuşlır. 
Üniversite j üç Hi:ıtli öldürülmüş- * Bir müddettenbcri bulunduğu 

. 
istifa etti 

İtalyan hariciyesinin Yugosla~~ 
ya ile anlaşarak dostluk P8 ~ 
imzalaması, Fransayı olduğu gıb 
İngiltereyi de çok fazla alfıkat:ın ' Karabük demir ve Ç€lik fabrika

larının evvelki gün temelini atan 
Başvekil İsmet İnönü, dün de yan
larında Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Aras, Ekonomi Bakanı Ce -
lal Bayar, Gümrük ve İnhi.sarlar 
Vekili Ali Rfına Tarhan, Ingıliı 
Büyük Elçisi Sir Pcrsi Lorcn ve dı
ğu zevat olduğu halde, Kayseriye 
geÇ€rek, oradaki tayyare fab -
rikasını ve mensucat kombina -
sını gezdikten sonra akşam saat aı
tı buçukta Konya Ereğlisıne var -
mışlar ve büyük bir kalabalık ta -
rafından nlkı~larla karşılanrrJşlar

dır. 
Milli renklerle donatı1mış oıan 

fabrikanın kopısı üzerine şu levha 
konmuştu: cDevlctin yapıcı kJdre
tine inan!> 

Türk mühendis ve işçilerinin e- ı 
seri olan bu büyük dokuma kom
binası işlemekteydi. Başbakan fab-

rikanın iplikhane, dökümhane, 
boyahane, depo, santral ve su te-

sisatını gezmiş, verilen izahatı dik
kntle dinlemiştir. 

ler Burgos 
Londra, 5 ( A. A. ) - Sunday 

Times gazetesinın yazdığına göre, 
lspan yanın denizden ve karadan 
kontrolü p'Anının ne vakit mer'iyete 
gıreceğı önümüzdeki hafta ilan edi
Jeoılecktir. Yeni hiçbir sıyasi müş
kü'at bildirilmemektedir. 

Ademi müdt\halc komitesi de 
yeni hiçbir toplantı yapmamıştır. 
Bundan şu nelice çıkarı abılir td, 
devletler gönüllülerin geri alınrnac;ı 
ve lspan) a bankası altınhrının b • 
tarcıflaştırı.m ısı meselcsıni tetıdı< 
için kontrol p anının tatbika konul
masını beklemektedirler. 
AMERıKALI GÖNÜLLÜLER 

Paris S (A.A.) - Ha\'re'a çı• 
karak 

1

Frans ıyı ve beynelmilel 
sergi)i gezeceklerini söy iyen 22 
Amerikalı Fraosıının cenubunda 
gıılice ispanyaya geçmek üzere 
Murel'den Pana'ya giden trene 
binerı~rken jandarmalar tarafı odan 
yakalanmıştır. 

CUMHURiYETÇiLER BURGOSU 
TEHDlT EDiYORLAR 

Paris, 5 (Hususi) - Cumhur!
yetçiler Burgosa doğru muvaffakı-
yetle ilcrle.mektedirler. Dünkü hü· 
cumlard:ı yırmı kılometro daha 
iter le) erek bir c;ok köylerı zabtet• 
mışlerdir. Cumhuriyetçiler asıleria 
hükumet merkezine kırk kilometro 
mesafede bulunmaktadırlar. B.r kaç 
gune kadar burasının zabte~il~ 
ceği zannolunmaktadır. "f ehlıkcli 
bir vaziyete giren asiler umumi 
bir seferb'!rlik .lan etmişlerdir. 
Kurtuba cepbesi;,de de hü~ü.met 
kuvvetleri ilerlemektedirler. Asııer, 
Madride karşı umumi bir taarruıa 
hazırlanmaktadırlar. Taarruzun Pa· 
urtcsi gunü ( bugün) başlaması 
beklenmektedir. 

BASK CEPHESİ 
Bilbao, 5 (A.A.) - Bask cephe -

sinde asilerin taarruzu tam bir 
muvaff akiyetsizlikle neticelenmış
tir. Hükümet milislerinin ilk gün
lerde işgal ettikleri siperlere yeni
den girdikleri ve mukabil taarruza 
başladıkları haoor verilmektedir. 

BİR TİMARHANEYİ DE BOM-
BARDIMAN ETTİLER 

Boyonne, 5 (A.A.) - Son taar • 
ruzları esnasında asi tayyareleri 
bitaraf mıntakada bulunan Santa 
Aguada timarhanesini, alçaktan u
.çarak, damın üstünde ğöze çarpa -

Degrel 
Van Zeeland 
Mücadelesi 

Brüksel 5 (A.A.) - Brükselliler, 
11 Nisan tarihinde demokrasi ve
ya otokrasi prensiplerinden birınl 
tercih edeceklerdir. Rexiselerin li
deri B. Leon Değrelle ile başvekil 
B. Von Zeelandı karşıla~tıracak o· 

lan kısmi intihabatın Belçikanm 
siyaseti üzerinde knt'i bir tesiri o
caktır. İki rakipten her birinin bir 
çok kozları vardır. Fakat zayıf ta· 
rafları da yok değildir. 

B. Van Zceland'm rakipleri, c Van 
Zeeland, Moskova'da pnrolasını 
e>rtaya atmıya çalışmaktadırlar. 

B. Lcon Degrclle'c gelince, ken
disi halk tarafından pek ziyade se
vilmektedir. 

Eabrika iç kısımları yüzde 20 ve 
hariçten bir mısh daha genışletıle
cek şekilde kurulmuştur. 80 numa
ra dıkiş ıplığı de çıkarılmak üze -
redir. Almanyadan getirilen 4 ma
l:ıne kurulmuştur. Kısa zamanda 
yapılnn tecriıbeler kombinanın 

genışlctilmesıne lüzum gösterdi -

ğınden dahilen tevsii için bu Mar
tın 3 ünde yeni sıparişleri veril -

miştir. Kombınada şimdıden bıne 

yakın daimi amele çalışmaktadır. 
VAH, VAH, VAH! 

Karabükten bildirildiğine göre, -fabrikanın temel atma merasıının-
de bulunan ve sekız senedir Zon -
guldakta konsolosluk yapmış olan 

bir Fransız rastgeldıği zevata hayf
h hayflı şu sözlerı söylemiştir. 

- Ne yazık! burada eskiden av
lanıyorduk, artık bundan sonra 
avlanamıyacağız. 

Konsolosun bu garıp ve yersiz 
~özleri sadece gülünç teliikki edil • 

miş ve hiç kimse kendisine cevap 
dahi vermemiştir. 

önlerinde! 
cak şekilde resmedilmiş olan kızıl
haç işaretine rağmen, bombardı -
man etmişlerdir. 
Söylendiğine göre, hastalardan 

bir kaç kişi ölmüş ve yaralanmış -
tır. 

Buraya gelen hükumetçi Mour
sica motöri.ınün kaptanı Biscaya 
körfezinde üç gündcnoori bir çok 
muharebeler vukubulduğunu ve 
Bilbao havalisinde sahilde oturan 
halkın bu muharebelerin muhtelif 
safhalarını merakla takip ettığmi 
söylemiştir. 

Kaptan, iki taraf gemicilerinin 
şıddellc çarpıştığını, çunkü her ı
kı tarafın denız kumandanlığının 

Bıscaya körfczmin zaptına büyük 
bır ehemmiyet atfetmekte olduğu
ğunu ilüve etmıştır. 
KATALONYA SAHİLLERİ BOM-

BARDIMAN EDİLD1 
Barcelona 5 (A.A.) - Asılere a

it üç motörlü iki tayyare, Kata -
lonya sahillerinin muhtelif nok -
talarım bombardıman ettikten son
ra cumhurıyet tayyarelerinin şid -
detle müdahale etmeleri üzerine 
kaçmağa mecbur olmuşlardır. 
Bombardıman neticesınde ölen· 

lerin mıktan henüz malüm değil
dir 

HÜKÜMETÇILER BİR ŞEHİR 
DAHA İŞGAL ETTİLER 

Andujar 5 (A.A.) - Havas A • 
jansmın muhabiri bildiriyor: 

Pozoblanco mıntal .ında feal1i
yette bulunan hükürnet kıt'aları 
şiddetli bir muharebeden sonra 
Pozoblanco'ya 49 kilometre mesa
fede kain Val Seguillo kasabasını 
işgal etmişlerdir. 

Hükfımetçiler, O asi asker esir 
ve mühim mıktarda harp malze • 
mes1 iğtmam etmışlerdir. 

Hükumet kıt'aları ilerlemeğe 
devam etmektedirler. 

SEPTE BOMBARDIMAN 
EDİLDİ 

Cebelüttarık 5 (A.A.) _ cJai • 
me'i• olduğu zannedilen meçhul 
bır harp gemisi, bu gece 40 dakika 

kadar Septeyi bombardıman etmiş
tir. 

Hasarat miktarı henüz tesblt e· 
dilememiştir. 

J Harp okuluna 
Kayt ve kabul 
Şartları 

Bu sene H ırp o kuluna alına-

tür. Hindistan sosyalistleri şefi Yu· Avrupadan dönen İnhisarlar U -
suf Ali ile bütün maiyetini lngilizler mum Müdürü Mithat Yenel yakın-
tevkif etmişlerdir. Delhi pariamen.. da Ankaraya giderek Vektılete Av-
tosunda Hıntli mebuslar parlamen- rupadaki tetkik ve teşebbüsleri 
toyu Hindistan bayraklarile donat- hakkında izahat verecektir. 
mışlar ve lngiltere aleyhine çok * Vılayetler hudutları dahilin -
heyecanlı nutuklar söyiemişlerdir. de ne kadar Köy Bırlıği kurulaca-
lngiliz Başkumandanı Robert Kas· ğını Dahilıyc Vckfıletıne bıldirme-
sal De:hiyi lerketmeğe mec ur ol· ğe başlamıştır. 
muştur. Pencap havalisinde de is• * Türk Ginekoloji cemiyeti per-
yanlar başlamışltr. şembe günü saat 18 de Tiırk Tıp 

Cemiyeti salonunda toplanarak o-

Filistin . 
iki hükumete 
Ayrılıyor 

(Birinci sahifeden deefam) 

rak bütün sahil boyırnca uzayacak 
tır. Bu hükumet topraklan içinde 
bir milyon yahudi iskan edilecek• 
tir. Şimdiye kadar Fılistinde yerle. 
şen yahudilerin sayısı dört yüz bin 
idi. 

Filistin topraklarının diter ak· 
ıamı ise yahudi devleti olacak ve 
maverayı şeria topraklarile birleş
tirilecek olan yeni devletin başına, 
Emir Abdullah getirilecek tir. Ku-
düs, l itaraf bir şehir olacak ve 
lngilterenin himayesine verilecektir. 
Hayfa ve limanı da lngiltere hima
yesine girecektir. Çünkü Musul 
petrolları bu limandan akmaktadır. 
lııgiltere anket komsivonu bu şekili 
halli en muva!ık bulmaktadır. 

Graziyaniyi 
imparator mu 

•• 
Oldürlecekti ? 

Londra, 5 (A. A.) - Habeşis
tan sefareli Azione Coloniale ga• 
ı.etesinin isnadatına karşı bir pro
testonamc neşretmiştir. 

Bu gazetenın yazdı~ına göre 
Mareşal Graı.iani'ye karşı yapılan 
suikast, şubatın sonunda Londra'
dao hareke.l eden iki yüksek Ha
beş memuru tarafından tertip edıl
miştir. 

Se{aret, H-ıilc Sela~sie'nin etra-
fındaki kimselerden hiçbirhin 
geçen llkte.şri:ıden sonra Londra ı 
terketmemiş olduğunu katı'yetle 

temin etmektedir. 

Musolinl 300 tayyareyi 
t efti' e tti 

Roma, 5 ( A. A. ) - Musolini dün 
Ciampino tayyare meydanında 300 
tayyare ile 10 000 tayyareciyi tef
tiş etmiş ve birkaç nişan ve ma
d alya dağılmıştır. 

nuııcu yıl dbnümünü kutlulıyacak
tır. * Vekiller Heyetinin yeni bir 
kararile madencilerin amele bir -
liklerine verdikleri yiizde bir his
se, bir buçuğa çıkarılmıştır. 

* Belediye binasına saat on i
kiye kadnr hakın girmesi yasağı 
kaldırılmıştır. * İstanbul Emniyet Direktör -
lüğü resmi ve sivil memur kadro -
su, önümüzdeki Haziranda geniş -
letileccktır. 

*Yeni Rumen - Türk ticaret an
laşmasını müzakere etmek üzere 
İktısad Vekiileti Müsteşarı Faik 
Kurdoğlu riyasetinde bir heyet ya
kmda Bükrcşe gidecektir. 

* Hatay anayasası tetkik edil • 
dikten sonra, ilk vapur, davetlileri 
ve gazetecileri hamil olarak İsken
deruna gidecektir. * Medeni kanuna aykırı olarak 
evlenenler, böyle evlenenleri ha -
ber vermiyen muhtarlar ve mede
ni merasim cereyan etmeden dini 
nikah akdeden ruhani memurlar 
şiddetle cezalandırılacaklardır. 

Dısarde 

* Tayyareci Lindberg, karısı ile 
birlikte Atinadan Zağrebe uçmuş
tur. * Türk kültür teşkilatı üzerinde 
tetkikatta bulunmak i.ızere, Irak -
tan bir heyet gelecektır. * Eski Fas Emin .Mevlayı Hafid 
ölmüştür. * Sovyet Rusyada halk komi -
serlerinden Yagoda cinai mahıyet
tckı bir takım curumlcrden dolayt 
azledılmiştır. * İngıhz amPlesi kralın toç giy
.me merasımindı:: aç kaldıklarını i
lan edecek tarzda tezahi.irdc bulun
mağa karar vermişlerdir. * Londrada bugün toplanan şe
ker konferansına hükumetimiz iş -
tirak etmemiştir. * Irak hükumeti köylerdeki ted
risat usulü hakkında tetkikatta 
bulunmak üzere memleketimize 
bır heyet gönderecektir. * Fransız istatistıklerine göre 
ayda 600 kişi Fransız tabiiyetıne 
girmektedir. 

Bu sabah çıkan iki refikım\z, 
Bulgar kabinesinde bir nazırın is
ti a ettiğini yazıyordu. Sofyadaki 
hususf muhabirimizi bugün telefona 

çağırdık ve Bulgar knbincs niıl vazi
yeti hakkında en scın malumatı 
aldık. 

" Köse lyvanof kabinesinde l'i· 
car et nazırı olan Va lef istıfa etmiş
tir. Nafıa nazırı üanef'in de istif ası 
bt klenmektedir. 

Bundan maada, Sof ya Belediye 
reisi mühendis lvanof da istıfa 
etmiştir. Bu haber henüz resmen 
Buıgar gaı.etclerine verilmemişsede 
istilaların vuku bulduğu muhakkak• 
tır. Devran edne kuvvetlı şayialara 
göre, Köse lvanof yeni bir kabine 
teşkil edecek ve müstakbel mebus 
intihıplarında muvaffak olabılmek 
için kuvvetli ve siyaseten yıpra

tılmamış elamanları yanına alacak· 
tır. Köse lvano{'un teşkil edeceği 
üçüncü kabinede şimdiki Harbiye 
Nazırı General Lukof'un yerine, 
partizanların hürmetini kazanmış 
başka bir Genera.in getiril.!ceği ve 
bu suretle ordu arasındaki tefrika• 
lara nihayet verılmeğe çalışılacağı 

söylenmel<tedır. 

Viyana da 
Kralcılar 
Nümayiş yaptı 

Vıyana, 5 (A. A.) - imparator 
Şllrl'in hatırasını tebcil için yapılımış 
olan dint bir ayinden sonra kral. 
lık taraftarlarından oldukça mü· 
him bir grup, saltanalln ıadesı 
halinde Ring bulvarında bir nüma• 
yiş yarmışlardır. 

iktisat FakUltesl Dekanı 
Ankaraya gidiyor 

iktısat Fakultesi Dekanı Ömer 
Celal Sorç yarın ekspresle Anka -
raya hareket edecektır. Genç de -

kan Ankaradan Ordoevınm salo -

nunda c Ekonominın vatan müda

faasındaki rollerı• mevzuu ü~erjn
de bır konferans verecektir. 

Rektör geldi 
Bır haftadanberi Ankara ve İz -

mirde bulunan Üniversite Rektö-

rü Cemıl Bilsel şchrımızc dön -
müştür. 

l st llahlar 
Kültür Bakanlığının daveti üze

rine Fen Fakültesi pr6fesörlerin -

den ve mühendıs mektebi öğret -

menlerinden Kerim Ankaraya git
mıştir. 

Bu madalyalardan birkaç tanesi 
şarkt Af rikada ölen tayyarecilerin 
namına verilmiştir. 

MAÇTA KAZA 
burada oturan eşya nakliyat şir-
keti müdürü Hans Müllerle ailesi- Cumhuriyet Halk Partisi Kadı-

SİGARADAN YANGIN ÇIKI- ni uykudan uyandırarak haber köy kaza merkezi tarafından tertip 
YORDU vermişlerdir Bu odaya girilince, edilen Kadıköy Halkevi birinci ve 

Bu gece sabaha karşı, sat 4,5 da bir kanapenin yanmakta olduğu ikinci takımları arasındaki maçta, 
devriye gezen mahalle bekçileri, görülmüş ve söndürülmüştür. dün, Uluköy birinci okul jimnastik 
Taksimde, Talimhanede, Ege apar- Yangının. gece sınemadan gelen muallimi Hasan, oyun oynarken 
tımanının 6 numaralı dairesinin bir Hans Müllerin 18 yaşınd-aki oğlu _ düşmüş ve eli incimiştir. Hasan, 
penceresinden duman çıktığını ve nun o kanapede oturarak içtıği si - tedavi için Sıhhi imdat otomobili 
içeride hafıf bir kızıllık olduğunu garadan düşen ateşten çıktığı an- ile Nümune hastahanesine göndc-
görmüşlerdir. Kapıyı çalmışlar, laşılmıştır. rilmiştir. 

başmuharrirleri 
! :-------------------------------------------~ 
1 Sabah ve akşam 
---------------------------------------------.... --------"'!"--------------------------= Cumhuriyet 1 sevkolunması icabettiğınin bütün ralı bir millet görürüz. Her tarafı 

lnglllz • TUrk ı,b irll§ I memurlar için bır şekilde tcsbit e- düşman, elinde silnh yok. Her ta _ 
Yunus Nadi Karabük fabrikalan- dllmesi lazım geldiğini ileri sürü- rafından knn akan bir Türk. Ken-

ne yazıyorlar? 

nın temel atma merasiminde !ngl- yor. Zıraat Bankası kanunu pro3esi disine yenl bir merhale yapmak az-
liz sefiri Sir Persl Loren'in söyle- Kamutayda görüşülürken, banka mile dövüşüp duruyordu. Soy adı-
dlği nutka, Türkiye ile İngiltere memurlarının tekaütlükleri için nı bu tarihin en küçük çapta, fa -
arasında sınai sahada başlıyan tayin edilen otuz senelik müddet· kat en büyük kıymetteki muzaf -
elbirliği bakımından, ehem • otuz beş seneye çıkarıldı. feriyetinden alan İsmet İnönü her 
miyet veriyor. Karabilk'te te • Devlet memuru olmak itibarile şeye rağmen dövüşüyordu. Bilmi-
celli eden İngiliz - Türk dostluğu- aralarında hiç bir fark bulunmı • yorum. Talii mi arayıp onu buldu, 
nun tezahürleri bütün Tiirkiyede yan bir kısım insanları otuz sene- yoksa o mu kendi elleri ile Türki-
büyük bir memnuniyet uyandır - de, diğer bir kısmını ise otuz beş yenin taliini arayıp yakasına ya • 
mıştır. Biz, dahili terakkimizi te - senede tekaüt etmek, memurlar a- pıştı. İşin bu tarafı bir mistik me-

dırmaktadır. ot' 
Yugoslavların Hnbeş impar~t .. 

luğıınu resmen tanımnlarını, Jııgı. 
!izler, kollektif emniyet ve u1ııs rı 
lar Kurumu prensiplerine ay1'

1 
•• 

bulmaktadırlnr. Bclgrad karşıt:ı; 
malnrının şimdiye kadar konuşu : 
lan ve şimdiden sonra kon uş~9 

• 

cnk olan siyasi meseleleri, tngılı 
ler, iki nokta üzerinde toplama.~:; 
dırlar. 1- Fransa ile birlikte l{u~ .... 
İtilaf hükumetleri kendi ara1arı11: 
da askeri bir ittifak akdederek Jlll' 
tekabil askeri ynrdım csnsını };il • 

bul etmeleri. 2- Avusturya baŞ\~ 
kili Şuşniğin, Tuna devletıeriJl1~ 
siyasi ve iktısadi bir müd'afna bıt 
liği meydana getirmeleri hakltı.ıı· 
da ki projesi ... 

İngilizlerin (Deyli Telgraf) gııı 
tesi, İtalya - Yugoslavya paktııı1 • 
arkasında, Romanya ile Çekosl0 

vakyanın bnzı korkulu göl gel·. 
germekte olduklarını yazmakta 
dır. Halbuki, Fransanın askeri 

1 

tıfak akdi hakkındaki teklifi "'{1'' 

goslavlarca şayanı knbul görülc.cf 
gıbi değildir. Çünkü, Yugosıavl 
komünizm, faşizm . namlııf1 

Avrupayı jkıye ayıran siyasi bl0~ 
!ardan hiç bırine iştirake tarnft 
değıldirler. Belgrad hükümetı ~ 
münizm cephesinde mevki alJ 
Fransa ile olduğu gibi, faşizm cer 
hesının başında duran İtalya j)e 

dosttur. Fransız teklifi ise, Alfl'lııt" 
Jar tarafından hücuma uğrıyab! t' 
cek olan Küçük İtilfıf fızasıııd , 
Çekoslovakyayı, otomatik bir şe • 
kılde Yugoslavyanın müdafaa et 
mesini icap ettirecektir. Maafl'lııf 
Çckoslovakyanın, Fransa ile si< 
dedılnıiş askeri ittifakı vnrdır. 11 
goslavlar Fransız teklifini kllb 

edecek olurlnrsa, doğrudan aoğf 
ya Avrupanın komünizm b101't1 

girmiş sayılacaklardır. şuşııiı' 
projesi ise, Tuna devletlerini 
komünizm, ne de faşizm b}oJctl 
girmeğe mecbur edecek, \'C bU t 
klımetlerin konfc>dcrasyon sı"t 
bir işbirliği meydana getirnıel 
ne yarıyacaktır. 

Frnnsızlar, Belgradda topl"-' 
Küçük İtilaf konferansının f! 
sız teklifini kabul etmcdiğirıcl' 
dolayı çok müteessirdirler. vo~ 
tor Beneşin bugün doktor Stoıli 
noviç hükfımeti ile bütün bU ~: 
seleleri yeniden görüşerek ittl 
meselesini mevzuubahs edrccğırı 
Fransız gazeteleri yazmaktadır! 
Her halde muhaklfak olan cibet (.t 
dur, ki, komünizm ve faşizm pi 

]arı altında Avrupayı ikiye s)ı1 
rak çarpışan menfaatler bugiinl 
de Belgradı kendilerine sahne 1' 
mışlardır. 

Ahmet RS~ 
llllllHUlltltltllfllUllllllllllUllUl lllllJllllllllUUUlllttllltıt 

Pol~ 
Eftalyanın yü-;U~~ 

bulundu b 
Taksimde, Talimhanede ,13i.il 

ses> apartımanında oturan rrııJf 
niye Eftalya Sadinin kıymetli 
yüzük taşı, bir müddet ev\'el, Jıl 
metçisi Şerife tarafından ç:ıııııP. 
tı. Zabıta, o zaman Şerifeyi bt1

1 

mamış, aramağa başlamıştı. şe 
dün yakalanmıştır. f 

ÜÇ SENE EVVEL ÇALl~ı\~ 
EŞYA . .ır. 

ti k d 
•ftll~'" 

s ü arda Hekimbaşı çı / 

de Muhtar bey sokağında 3 fl~t' 
rada oturan İbrahim polise 111ilııı 
caat ederek 3 sene evvel çsl 

bir beşibirlikle tabancasınııı '11 
caklarında oturan Muhsinde ~ 
ğunu söylemiş, Muhsin yıııcal 
mıştır. 

ALTIN BİLEZİK O 

cak talebenin kayıt ve kabul şartlara 
kara rıaıt~rıl '!lıflır. Sivıl liselerde of. 
2unluk ı mtıhanı verere k çı kını~ 
olan}ar Harp O kuluna g ir ebilecek. 
Jerdır. 

mfn etmiye uğraşırken, kendi fü· rasında manası kolayca anlaşıla- selesidir. Fakat, bildiğim bir şey 
tiyaçlarımız itibarile kendi kendi- mıyan bir müsavatsızlık ihdas et· varsa o acı günlerdensonra bugün-
mize yeterek kabuğuna çekilmiş miş olur. lerın lezzetini tadm& çok güzel 
bit millet haline gelmeyi asla dü • Açık Söz bir şeydir ... 
şünrnedik ve imkiinsızlıkla müey- Baş makalesi yoktur. Akşam: 

Kadıköyünde oturan tts~ıl 
j andarma kumandanı .Abdı>·,J' 
altın bileziğini çalan KoÇO ) 

lanmıştır. el 
PİY AGO İLE DOLANDIW 

Bunlardan bir sene sonra mü
racaat edenler imtihan~ ı z, iki veya 
dllha ziyade sene geçtiktt-n sonra 
müracaat edenler askeri Jiselerdeo 
birinde olgunluk imtihanına tabi 
olacaklardır. 

Liselerden ba,ka, san'at ve ihtisas 
mektepleri ve liselere muadil ek af. 
liyet ve ecnebi mekteplerden bi· 
rinde ol~unluk imtıhanı verecek
ler ve Türkc:!yi tam o leceklerdir. 
Talipler 16 yaşını bit rmi i ve henüz 
23 yaşına girm •rııi i olrn ılı hrlar. 

yet böyle blr cehalet bizden ebedi· 
yen uzaktır. So n Pos ta 

Karabükte clele veren iki bilyük Mes'ut bir TUrk, 
milletın bu medeniyetli, sulhçu ve ismet lnönD 
binaenaleyh alabildiğine şerefli iş 
birliğini alkışlıyalım. cSon Posta> da Muhittin Birgen, 

Karabük fabrikalarının temel at-
Ku run: , 

ma merasimi esnasında nutuk söy-
Devlet memurlar1 için 

tekaUt maaşı 
eKurun> da Asım Us, bir memu

run devlet hizmetine kaç yaşında 
girmLsi ve kaç sene sonra tekaüde 

liyen İsmet İnönü'nden bahsede -
rek şunları yazmaktadır: 

cGözlerimizi bundan on yedi se
ne evvele çevirecek olursak, harap 
bir memleket, kırık bır tüfek. ya -

Başmakale!İ yoktur. 

Tan -Aö1r aanaylimizln doğusu 
eTan, da Ahmet Emın Yalman 

asırlardnnbcrı çobanlık hayatı ge
çiren ve bu hayata mahsus maişet 
ve ihtiyaç seviyesmdc kalan bir sa
hada modern tekniğin en yüksek 
bir müessesesi kurulduğunu yaza • 
rak, Karabük fabrikalarının mem
lekete hayırlı bir de\'ir açtığını ya
zıyor. 

LIK /, 
Erenköyünde, mahalle. st

9

0 
piyango çektirmek suretıll~ ae 
dırıcılık yapan Abbas isnıl~ 
rl yakalanmış, Müddeiı.ıP1 
verilmiştir. 

ÇARPAN BİS!KL~1 
Beşiktaşta oturan J{e1fl11~ 

ği bisikletle aşçı Abdııtf tP 
çarpmış, ayağından yaral911 

sebep olmuştur. 

f 



YENİ BiR PROJE 
1 

r--------------------------------
,, Günün meselesi: 

Tarihi eserlerin tamiri için 
program yaplld.ı 

• Ticarette gayrimeşru vazi-
bı r yeflerin önüne geçilecek 

T rakyada bir etnoğrafya müzesi açıldı 
Mütehassıs heyetler yurdun her tarafını dolaşa
ak, tarihi kıymeti haiz iıbideler~ tesbU edigorla,r 

1 ş ehrinıi d .. kkep )eni b r )et nın ~ ,nındak t Mımar Sınanın ku - I 
c z e ve Anadoluda mev- lanı.dan _m~re. çuk, fakat çok sanatkarane bi,· ese· 

h ut anıt ve tarihi eserlerin mu- teşkil edılmıstır. . . . 
afozası · · b ·heyete memur eoılrn ı ı olan eskı (Darububyan) bınası 

llacc:ğını ıçınbazami dikkat sarfolu- f.yrıca Uu Müdürliığu mi - da orıjinal bır şekilde tamır olun-
ta ve unları harap olmak- Vakıflar mum 
-~ kurtarmak üzere mütehassıs marlarından Sürc.yya. Y_ iıcel de bu mu~tur. 
.. ,lrtıarl J t Hc~et a Aldığım1z malumata göre ayrıca 
tetki ar tarafından yurt içinde hafta Edirneyc gıtmış ır. ;.- burada büyük bir etnoğrafya mü -

kat Yapıldıöını yazmıstık. zalorı Babaeski, Havza, Kırklcıre.ı, 
,_,kAldığıınız ınalftmata göre"' bu tet- Lüleburgaz ve ci:•arı~ı dol.Jşarak 1 ze;i açılması kararlaştırılmıştır. 
lll l_er taınaınen ikmal edilmis ve tamir edilecek mımarı anıtlarımızı 1 Bı..ı.un ıçin şehrimiz Mtizes:r.den 
~enış bir tamir ve muhafaza prog- birer birer tesbit etmişlerdır. Trak- bır çok etnoğrafık eserler ye'liden 

g~l h~zırlanarak hemen tatbikata ya bölgesinde tamir edilecek ~~ e- bu hafta E-Oirneye gönderilmiş ve 
'Çılnııştir. serlerden maada progrmaın bırınct Trakyadan toplanan bu kabil eşya-
Yapılan progr d T k kısmında Türk mimarisının en kıy- lar da müzeye yerleştirilmiştir. 

takasındaki tam~~ a.k.r~ ya mm- melli eserlerinden olan Edirneİ'!ı:?· Bir kaç ay sonra bu müze bü -
tılarak bir kı ır er ı ı ısına ~~- ki Üç şerefeli cami yeni baştan ve yü':ülccek \'e Selimiyenin avlu -
ne haşlanınıı:~mmın hemen tamırı- dikl-atle tamir olunmuştur. !Sun - sur,daki Daıülkur'an da etnoğra!-

B :r ır. . ya müzesine tahsis olunacaktır. 
Unlardan nıaad t . 1 dan sonra Mimar Koca Uayrettının 

cak b . a amır o una • d ki Edirncdeki meşhnr tarihi <Be • 
""·ır ... u kabil eserleri tetkik ve ta- şaheseri olan Tunca kenarın a 
.. , " ın 'L • • • t ne ba lan destan Çarşısı) nın da har?biy" ""•·k ~ u, taç olanlarını tesbit et- Beyazıt camısınm amırı ~ • 
"

1
" uı yü-:: tuttuğu görüldüğünden :...u da 

llıüd·· :re de müfettişlik umum mıştır. . . .. 
~rluğü ıninıar ve mütehassıs- Ayrıca Edirncde Selımıye l'amu· tamir edılecckti_r_. ------..: 

MAHKEME I Dürzi~er . .. A - Tam ıstık/al 
Yni suçtan iki defa mah· istiyorlar 
k t• • ı d Suriyedea gelen haber:er. Mava. emeye ge ırı en a am rayi _Erdü.-ı?e.ki. \~Ziyetin gittikçe 

geraınleştığ'ını bıldırmektedir. Emir 
Hasan Atraş her ne pahasına olur!a 

:---Allah aşkına, şu numarayı 
dllkktina getiriver de ,siz de kur
t-,,/.,,n gelip gitmekten •.. Ben del. 
d Çarşıkapı Tavuk . Hir 0 vakıt &elmıı celp filin 
a tnak· • pazarı cıvarın - ı - ,.. 

?'ıtirc· . •ne, gramofon vesaire ta .. yok mu? 
ıı. ısı Osrnan ma Qşman, ceplerini karıştırıyw 
•Yıahk znun.. . 

Sulh erne, Sultanahmct İkinci Ararııyor .. Bulamıyor .. Cevap vecı-
h· Ceza mahkemesi yor: 
•ıak· ·· , 

hı •rn Saıabatt· De . ır ·n- - Yok bayım. 
1• &arlar takip ın mırde ı, Tı Hakim bu sefer, şahit takip rne-
lt ve S . memurların an a- ' .. _ 
Şahitı ieıdi şahit olarak dinliyor. murlarına donuyor: 

er diyorlar ki: _ Bu adam burada muhakeml! 
- Oıırnarıı d • . edildi miydi? 

Yat Yapı k n ukkanmda taharrı- E t Altı ay kadar e\•vel e-
~ ı tı 50 - ve .. 
~ fi~· · gram barut, 4 mav- d idi .d. Tabancalar musadere e-

ı:e;ı.: •-ır;ı, 2 Anı 'k A' ld f 1 ı ı. t gİ dört tane erı an JO ı - dildi. 5 lira para cezasına mahkum 
opl'U t b de uzun namlulu, ld id' a·z de vine ı:ahittlk. 

le a anca b 1 h" t o u ı. ı . J ... 
ıp nıe... u duk. Şa ıt, a- s· d o da\•anın dosva nu • 

n "•Uru v • · - iZ e J 
oıı.ehnedıkı . .n.emalle polis ihsanın e marası var mı? 

lfakirn. rı ~nlaşılıyor. Takip memuru Sacit cevap veri-
tuy0r.· Salahattin maznuna so-

yor: 
&i - Bunlar _ Bende var amma, not defte-

tı? ın iahitliklerine ne der- rimde .. Defter yanımda yok! 

- ~e d" . !tıilh)c 1Yeceğım? Ben ihtisa~ 
emesi d · · - o b n c bernat ettim. 

•i~ k aşka! İhtisas mahkeme -
lltı, ~ila~iakçılıktan beraat ettin. 
darı olu arın ınenınu silahlar -
l'\Q. p olmadığını araştırıyo • 

_ Öyle ise, şu adamcağıza, son
ra. 0 numarayı veriver de, kaleme 

versin .. 
Hakim, bundan sonra. karar ve-

riyor: 
_ Diğer şahitlerin de çağırıl • 

maları .. e evvelce görülmüş böyle 
~-- Bayıl'rl T bir dava varsa evrakın mutaleası 
" 11, (i,.. t ·· abancalar dört de - içı·n numarasının kaleme bildiri?-
" lr anc ·a· · "ltıe ı.. ı ı. lki üç ay evvel · 
ti·ı QU ll'lahk • mesıne ... 1 dırn "' emede muhakeme E- Sonra, maznuna dönüyor: 
ttı · Qera t 

\lsader a ettim. Sılahlan da _ Anladın mı? Numarayı Sa • - ~e: :tlinizdi. cıtten al.. Kaleme ver! 
lnı etıtn; u mahkemede beraat - Peki Bayım .. 

- t\J'e~ı Mahkemeden çıkınca, Osman, 

bı;:-- O davan Sacide diyor ki: 
'41)'or ın dosya numarasını - Allah aşkına şu numarayı 
- ııarnu::un? dükkAna getiriver de, siz de kur-
~~. tulun gelip gitmekten .. Ben de ... 

• ~ llltt1tttıtt HtlHllllMllllNdNMUlll.IU .......... HllllNIMI 

tJ.ılide'kf"'R;;,··TBf;"icilerimiz 
'/l,f.e Ermeni Bu akşam 
. Şt~!ar/ıkları Gidiyorlar 
tırıde ~ve tra111 Dört büyük Avrupa şehrindeki 
ta,d &'\IUQ v vay aon durak ye- . b k 
cta41 ~r. Bura: Eı:rneni mezarlıklan Beynelmilel binicilik ~~s~. a a~ı~a 
tıı '' ıkett bu ! bır ıamanlar ıebria · ıştirlk edecek olan bıoıcılık tokıbi· 
bir "ı4ter. tun ~chir i · vaziyeti· miz bu akşam saat 20 de liman~· 
\'e •ayfiye ele. Mecidiye; köyü mızdan hareket edecek olan bır 
et, hhirle birfcr~ halini aldıktan ltalyan vapurile yola çıkacaktır. 
''hh~tarlddareştıkten sonra orta• Binicilerimiz ilk önce Romaya 

~ıne lllu bulunması şehrin d B -k 
~'rlıtılc:diyc. v~!k ~örülmemektedir. gidecekler, ondan sonra 8 • ru • 
t"h"n ıklllal ınc!rlıkuyudaki me- ıel, Paris ve Londradadk~ musaba-
~ ı~n Yarıınd ettıkten sonra bu kalara iştirak edecekler ır. 

ilıt 8 rı de ar • Rum ve Ermeni· 
>&rıınjnra liın~!k~ ayıracak, bun· 

l'llesj Ya lk ı ınczarlıklara ölü 
' sa edilecektir. 

ı..,.~a·~!. 8eveceksinl 
'-k 1'0-.Q tıınıtın çokluğundan 
~ lelrikaouzı koya-
~••ra edecetiz. O.ür 

Cihangirde 
Yapllacak 
Binalar 

Şehircilik müteh1111sı B. Proı't
un Cihanıirde yapılacak binaıann 
bahıe içinde olmuı için bau k .. 
yıdlar koydutunu yaımıtbk. Mü
tebuau Cibanıf rin dnlz tarafaaa 

olsun, Şam hükumetinden ayrıla· 
ca '11111, Cebelidüruzdeki valinin ge. 
riye çağrıfmasını istediğini müs
temleke memurlarının soygunculuk. 
larına artık daha fazla tahammül 
edemiyeceğini ıöylemiştir.EmirAtraş 

Cebelidüruzun tam manasile istik. 
Jllini iıtemektedır, 

Cebelidür uz isyan hare. 
kelini idare eden Emir Hasan 
Eletrış 192S te Cebelidürut iıya. 
nını çıkaran Sultan Paşa Eletr&Jla 
görüşmek üzere Maverayi Erdünde 
kain Karak kasabasına gitmiştir. 
Sultanülelraı Cebelidüruza tam 
lstiklAliyet .wilbacıeye kadar müca. 
deleye devam eclilaaesiai tavsiye 
ettitinden Hasan Eletraı iı1an 
bıreketiai idare etmek üzere 
Suediyeye dömnüttiir. 

Dlter taraftan Şam hükuuıeti 
Ccbelidüruza yenl bir vali tayin 
ettitinden. halk yeni valiye kırfl 
nümayiıler yapmıJ, neticede vali 
Şama dönmek mecburiyetinde 
kalmı~tır. 

Mecidiye 
Köyünde 
imar işleri 

Belediye, Mecidiye köyuaü, esa .. 
h bir programla imar etmete ka· 

rar vermiştir. Bu programla, köyün 
içerisine akın !atam ve mecraların 
sahipleri bunları kapatmata mec• 
bur tutulacaklar. Köy yolunu kapa• 
yan. Erm,ni meıarlıtı ile köy yo
lu ara11ndaki belediyeye ait arsa 
üzerindeki dükklnlar yıktırılacak, 
buraya asfalt bir yol yapılacaktır. 

Köye bir bılk partisi blnu. 
yapılacak, likör fabrilca11 ,anını da 
bir gazino inşa ettirilecektir. 

Askeri 
Mütekaitler 
Toplandılar 

Ailkeri Mütekaitler Cemi1eti 
yıllık heyeti umumiye içtırnaın: yap. 
mı1ı eski idare heyeti murakıpları 
ibra olunduktan sonra yeni idare 
heyetini ıeçmişlir. 

Yeni idare heyeti şöyle ıeçıl
miştir: Reis General Ferit, Umumi 
Katip Binbaşı Rüştü, aıalar Yar· 
bay Rıfat, Yüzbaşı Lütfi, Albay 
Ali, Binbaşı Lütfi, Binbaşı Muzaffer, 
Yarbay Aziz, Hakkı Kaptan, Bin· 
başı Vehbi, Albay lsmail, Yarbay 
Hü!nü, Albay Hamit. 

y-~kı; bir kısmı;d;-hıç inı;at --;a. 
pılmamuına da münasip görmü~ 
tür. Bu kısım phılların elinde ise 
belediye tarafından istirn1lk edile
cektir. B. Proll'un inpati menet• 
titi bu sabaya ileride ne Jl!pılaca-
1' henüz belli delildir. Büyik IDo 
klllp lbidesiııin bwacla yapelma• 
•ula temeldir. 

/ktısat vekaleti, bazı firmalar 
hakkında tetkikat yapıyor 

T icaret ve sanat alemimizdE: ye· 
niden keşif, ihtira edilen veya 

imal olunan maddelere verilecek be· 
ratlal'la bunlara ait de\•letçe tanı
lac~k haklar hakkında İktıslt Ve
kaleti tetkikat yapmaktadır 

Bu tetkikat arasında, ihti:-a ve 
satış beratı almmıJ Türkiye veya 
ecnebi mamulatm~an bazı tar.ın · 
mış firmaların sattıkları maddelere 
ait kutu, teneke, marka veya şişe
lerinin veya bunların şekil ve eti
kc:•Jerinin sık sık taklit ed·lerek 
sürümden istifade edilmek istenil
diği görülmüştür. 

Vekalet, ticarette gayri meşru o
lan bu hallerin önüne geçmek, ye-

Bu projede ticaret ve sanat saha
sınôa keşfedilen ve kullanılan mad
delc.rle hububat, şarap, yağ, ..neyva 
gihi zirai mahsullere ait mülir'iyet 
hakları tesbit olunmaktadır. 

Aynca bu gibi haklara ait ma -
mulatın marka ve kutularını tak • 
lit Edenlerle kanunen himaye gö -

re ı müesseseler ve Kızılay, Kızıl· 
ha•; gibi veya buna benzer lc&yır 

cemiyetleri mamuliUannda kulla

nılan arma, şekil veya resimleri 
ilk nazarda tefrik edilemiyecelı 

derecede benzetmiye U,ebbüs ~ 
denler hakkında projede ceza1 hü· 
kümler bulunacak ve bu gib.leria 

ni bir ticari ve sınat mülkiyet hak- mallan kat'iyyen tescil edilmiye • 
kı esaslarını ihtiva etmek üzere bit rek satışlarına müsaade olunır.ııya-
proje hazırlamıya başlamıştı.. caktır. 

.......... •"'''""'"'""_ .............. """"''"'''""'"'"''"''' .................................. tNtllUHlllUllHtftllfMNllll--

Yol parası 
Vermiyenler 
Yolda çalışacak 
MUkellefler birer birer 

tesblt edlllror 
936 mali yılına ait yol parasının 

ikinci takstt ayı mart olduğur.dan 
devair ve belediyede çalışan müs • 
tahdemlerin maaşlarından ~u ay 

üçer Jira kesılmiştir. Sair mükel • 

leflerden 936 mali yılına ait borcu 
olanlardan tahsilat yapılıp yapıl -

m<>C:ığının bu ayın 15 ine kadar teı;

blti Belediye riyasetinden şube!Pre 

bijdırilmıştir. Şubeler hem'!n bu 

gibilerin bir listesini çıkaracaklar 

ve ayrıca bu mükellefiyeti bec'enen 

ifa etmek istiyenleri de tesbit ede· 
ceklerdir. 

Bu gibi mükellefler önümüzdeki 
ayc an itibaren vilayet yollarmda ve 

ezı:ümle Beykoz ve civarı ve İstan 
but harici yollarında çalıştml:.cak 
lardır. -·---
Seyyahlan f0f6rler 
Cemiyeti taııyacak 

Şoförler Cemiyeti heyelt idareli. 

ıotc..rlerin hakkı olan seyyah ta~

ma işini cemiyete bağlamak için 

h32.ırlıklara başlamıştır. Ce'lliyet 

işi olan bu işin fertlerin elinden a

lınnıasile, seyyahlara daha l'\Üyük 
kolaylıklar gösterilecek ve şoförler 
arasında devam eden anlaşmamaz
lık da halledilmiş olacaktır. 

Garao11lar1n baloau 
Garsonlar Cemiyeti işsiz arka • 

daş!arına yardım etmek üzere on 

nisanda Maksim barda sabahıt ka

dar devanı etmek üzere bir balo 
tertip etmiştir. 

Bir vapur battı 
Londra. S ( A. A. ) - Afdır 

adındaki lnriliz vapuru kesif bir 
ılı eanuanda Carlisford açıklarında 
diter bir lnfiliı vapuru ile çarpt• 
tarak batmııbr. 

Vapur kaptanınııı karısı ile tay• 
f ~dan ile, kiti botulmuıtur. Oç 
kıtl kurtarıhaııttr. 

Eski Bulgar Kralı 
Napoıide 

Roma, S (Huao5f) - Koriyera. 
dellasera gazetesinin yaıdıtına 
gör~ Napoliye reler ek (EkseJ,f yor) 
otehnde misafir olan eski Bulgar 
~ralı Ferdinandı, ltalyan Veliahtı 
ııyaret ederek uıun müddet ra. 
rütmüıtür. 

Tıp fakUltealnln yeni 
P•vronlar1 

. .T~p fakültesi IAboratuar ve po
Jıklınıklerini bir kat daha genişlet. 
mek üzere Cerrahpaşa ve Gureb:ı 
hastahanesinde yapılacak yeni p.ıv· 
yonlara ııit hazırlıklar tamamlan. 
mı~ ve pllnları da Maarif vekileti 
tarafından tasdik. edilmiştir. Ya
kında bu inşant için münakaıa 
açılacaktır. 

Diter taraftan belediyenin Cer• 
rabpqa hastahanesinde yapacatı 
Jeai çamqırbane ve mutfata aid 
ba11rbklar blttitlnden yakıada fa. 
ıaata baılanıcakbr. 

Şe kerci/er 
Cemiyeti 
Yeni binası 

Bir dlapanser de ac;llacak 
Şeker ve şekerlemeciler C~mi • 

yeti merkezi idaresi olan 4 üncü 
Vakıf hanındaki dairesinden çıkarak 
Cağaloğlundaki eski Kızılay bina· 
sını kiralıyarak lazım gelen ta • 
mirleri yaptırmıya başlamıştır. Ta· 
miratın ikmalile hemen yeni bina· 
ya nekledecektir. Ayrıca cemiyetin 
bir sıhhiye teşkilatı kuracağı ve 
bir de 4 yatakh dispanser açacağı 
haber alınmıştır. 

Güzel 
Sanatlar 
Akademisinde 

Güzel San'atlar Akademisi için 
Avrupadarı getirilen profesörler, 
Akademinin resim, mimari ve hey
keltraı tubelerinde hayli isWıat 
ve dejipklikler yapmıflarchr. Bu 
meyanda. bilhassa mimari tubeai 
profesörü Brunot Taut 48 saat olan 
dersleri 26 ya indirmif, birinci ve 
ikinci senelerde okunan derslerden 
bazılarını üçüncil ve dördüncü n· 
nıflara nakletmiştir. 

Heykeltraş ıubesine Almanya • 
dan getirilen profesör Bellinı de, 
eskiden bir sınıf ve atölyede çalı
ıan talebeyi, kabiliyet ve derecele
rine göre büst, kabartma vesaire 
gibi atölyelere taksim etmiştir. 

Resim profesöril Leopold Levt 
de, gençleri teşvik için sık sık 

konkurlar tertip etmeğe başlamı~ 
tır. Bu konkurlarda birincilik ve 
ikinciliği kazanan talebenin eser -
leri, resmin değerine göre, 25 lira· 
dan 80 liraya kadar para müklfatı 
verilerek Akademi tarahndan a • 
lınmaktadır. 

Akademinin muhtelıf ıubelerl 

için ehemmiyetli mikdarda mal • 
zeme de satın alınmıştır. 

Bu sene sonunda fevkalide kud
ret ve kabiliyet gösterecek talebe
den bazılarının A vrupaya gönde • 
rtlme!t ~ tasavwr edilmektedir. 

Kltapcllar ve lclllt 
KAğıt buhranından şikayet eden 

tabi ve kitapçılar bir toplantı yapa
rak kendilerine de, gazete ve mek· 
tep kitaplarının klğıtları için veri
len müsaade gibi bir müsaadeye 
mazhar olmalarını temenni eden 
bir istida bazırl,mışlar ve Vekale
te göndermJşlerdir. Bu müsaade 
verilirse kitapçılar, bir çeşit kağıt
la kitap basacaklar, bu kağıt çeşi
dini intihap da Vekaletin arzusuna 
tabi olacaktır. 

Yaklflar Uınum MUdUr
IUIUnde değl•lkllkler 
Vakıflar Umum Müdürlüğunde 

bazı dekişiklikler olmuştur. Umum 
müdürlük muavin vekaletini yap
makta olan umum müdürlük mua-
melat müdürü ismet aslleten mua
vinliğe, BeyoQfo vakıflar direktörü 
Halim Baki umum mü dürJük mua
mel&t müdürlüğüne. umum mild Or. 
Jük varidat müdürü Cemal Beyotla 
vakıflar direktclrUijiine birer derece 
terfi ederek tıyin edf lmlılerdf r. 

Umum mOdGrlOfe ele vakıflar 
direkt6rü HllmiD tayla edilaceti 
t6ylennıektedir. 

- .. 
Halk filozofu 

diyor ki: -----· 1 
Dünyada ne garip 

akıldır bu ı .. 
Dünyada çok g:ırip bir şey anla

şılmakta: 

Galiba çok düşünmekle lıiç dU -
sünmemek netice itibarile musavi 
tıkıyor. İhtimal ki, bunu anlıımı7 
olan ecdadımız bundan dolayı: 

- Kokoz olup düşünmektense, 
uyuz olup kaşınmak hayılıdır! 
demiş olacaklar. 
İnsan şu günlerde dünyanın ga

rip vaziyetine bakıp da hayı·etlere 
düşmesin: Kabil değil! · 

Mesela: Şu milletlerin silahlan
ma meselesini anlıyabilen ,•ars~ 

beri gelsin! 
Yapılan hesaplara göre yalnız 

geçen sene devletler silahlanmak 
için 25 milyar Ura sarfetmişler! Bu 
par~, Büyük Harp arifesinde, t.arp 
için alınan silahlara nazarım üç 
misli! .. 

De\•leUer ellerinde, avuçlarmda· 
kini silahlara yatırıyorlar. N~ için? 

Harp korkusundan! 
Peki amma, Avrupa milletleri • 

nin hepsi medeni, bunca yüksel -
miJ. namuslu milletler değil mi? 
Sonra, bakıyorsun. hepsi de hazır
lanıyor?. 

Kime karşı? kimden korkulu .. 
yor? 
Avrupayı bir san ırk, bir lcırrnı· 

zı ırk, bir kara ırk mı, yoksa Ame
rikanın ıu meşhur gangsterle'"i mi 
istilA edecek? .. 

l~C.yle bir tehlike de yok. Herke-..: 
- Kendimi müdafaa edeceğim! 

diyor ve alabildiğine silahlanıyor. 
Peki amma, herkes kendini müda
faa edecek, anladık: Hücum eden 
kim? .. 

Görülüyor ki, herkes incedf·n in· 
ceye düşünüp silahlanmakla, ha
k\t atte, hiç düşünmeden hart'kı:t; 

dilmiş olmuyor mu? 
Bundan anlaşılan kat'i cihet de 

§Udur: 

Milletler yalnız (harp) fikrinden 
korkmaktadırlar! 

Şu halde, daha iyi ya. Demek 
hi~ bir devletin harbetmesine büs
bütün imkin yok! 

O halde dünyadaki bu (harp kor
kusu) hastalığı nedir? 
Eğer bu akıl ve mantıkın Wası -

nı f Österiyorsa vaydır halimiıe' Zi· 
ra, asıl o vakit harp olur!! 
Şu dünyanın mantıksızlığına 

hayretler içinde kalmamak kabil 
mi: 

Hem varını, yoğunu silahlara ve
rip kokozlapyor, hem de fü.telik 
harbe ka§lnıyor!! 

Halk Filozofu 
.....hllllMIHNffl .... t ......... ı ................................ ,,,
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r Birimizin derdi " 
Hepimizin derdi 

Resmi 
Hastahanelerdeki 
Muayeneler 

Geçen rün bir yerde konu
ıuyorlardf. Kulak kabartfık. Şe
hirde bir çok hastahaneler var. 
Bunların içinde halkı meccanen 
tedavi ve muayene etmek mcc· 
buriyetinde olanları herkes bili
yor. Kulak misafiri olduğumuz 
muhaverede şu me-se!e mevz~u. 
bahsediliyordu : 

Baza hastahanelerde. bazı 
doktorlar, hastaları muayene et· 
tikten sonra, hastaya: 

- Muayenehaneme rel -
Daha esaslı bir muayene yapa. 
lam... iyi bir tedavi r6rün6ı... 

Diyormuş ... Bu suretle, resmi 
hastahanede aidatı maaş muka. 
bilinde meccanen tedavi ettiji 
hastalardan bir kısmını kendi 
husuıl müşterileri aruma ı•>ku
yormuş ... 

Bu iıi yapan doktorlar var 
mı? •• Varsa nerededir. kaç ta• 
nedir?. Bilmiyoruz. Falrat, bir 

noktayı hatırlatıyoruz. Hastahane• 
lerde muayeneye gelenler çok 
fazladır. Bu hastalar ekseriya, 
gayet seri bir şekilde Nradan 
geçer.Bir doktor da birisine: 

- Muayenehaneme gel, daha 
esasla bir tedavi gör .. 

Deyince, halkın hastahaneler
deki muayenelere karp itimadı 
kalmaz. Hatt4, birçok kimseler 
tanırız. Resmi bir hastahaneye 
a-fderek muayene olmayı, hiç 
muayene olmamış telakki ederler. 

Bu mühim mevzu üzerine 
allkadarlann dikkat nazarına 
çekeriz. Birimizin derdi, hepi. 
mizin derdi oldutuna göre •• 
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" Yunanistan deniz aşırı bir 
. . ı· B I' savaşa gırış ı. u 

savaş kudretinin fevkinde idi,, ı 

Dumlupınar muharcbuinfie vuigotl ıösterir haritu 

'}. tina, 1 (Hususi Muhabirimi -
zin mektubu) - Burada Dumlu -
pınar muharebesinin yıldönüm•.l 
mtinasrbetile yapılan merasim ııak
kında İstanbul gazeteleri hiç bir 
şey yazmadılar. 

Halbuki bu merasimin Türk- Yu
nan dostluğu bakımından ayrı bir 
ehemmiy<?ti vardı. 

Atinada, 34 üncü alay kışlasında 
yap:lan bn merasimde Kral Yor -
gi ce hazır bulundu. 

Yunanlıların Anadoluda giriş -
tikleri muharebelerde ölcnler·n ad 
laıını anmak için tettip edilen bu 
merasimde şu sözler tebarüı; etti
rilmiştir: 

Yunanistan deniz aşırı bir savaşa 
girismiştir. Bu savaş kudretinin 

ie· j.inde idi. 1920 de kral Kons'..ın
titı geldikten sonra, b ir keşif ya -
pıldı. Ve o ana kadar c"hemmiyet
si" :;ete gruplPrI:t zannndilen kuv • 

vetlerin, milli Kemalist kıyamının 
k ı. vetli ordusu olduğu meydana 
çıktı. 

Türk vatanperverrinin gayretleri 
en müsait şartlar dairesinde ileri 
gidiyordu. Avrupalıların yorgun
luğu ile aralarındaki nifak ve mil
ıe•ı.ı ana ycrclunu kurtarma aşkı 
oı.un lehinde idi. 

Yunanistan müşkül mevkide idi. 

Dr:j:ınları tereddiit içinde bulu -
n• .yorlarcı. Ar.adoluyu n<'sıl hıra

ka~okhrını bil"Tliyorlardı. 

Galip devletler de bu işe so:-ı ver
mt-k istiyorlardı. Londrada top -
lau.kları konferansa resmi Türki
ycd'en maada Ankarayı da çağır -
dılar. 

J. undra konferansı esnasınd:ı im
zalanan Fransa - Türkiye uzlaşma
sı. /.nadohıdaki durumumuzu ra
h • 2iyade berbat etmişti. 
Harekatı askeriyeyi politil-:anın 

idl'!re etmesi kad'ar kotü şey yo'< ur. 
Kemalist kuvvetleri karşısında Yu-

naıılılann mühım bır ış görmele -

rine imkan yoktu. Bir kaç sınıf si
Jfııı altına alındı ve bunlar Anado
luya ayak basmadan hareke• ı as-

keriye başladı. 
Ruslar ve Flansızlarla uzlaşan 

Türkiye, bütün kuvvetlerini Yu -
nan ordustınun karşısına yığmış -

tı. Mart harekatı pek çetin olmuş
tur. Anlaşılan, bu iki milletin dost-

luk yolunu bulması ıçın, çetın mü
cadelelerle karşılaşması mukad -

dermiş. 
.t'olitikacılar Yunan ordusunun 

E$kışehir - H.fyon hattını tutrucısını 
is •emişlerdı 4C> kolordusu Eski
şenıri ve Uşakta bulunan cA> ko-
lordusu da Afyonu işgal emrini 
alJılar. cC> kd'lord'usu Kovalic-Av
glrı' hattında bii.yük Türk kuvvc:t
leri ile karşılaşlıgından on gün sü
ren çetın muharebelerden sonra 

Bı.ırsa civarındaki eski ıncvzil~r ine 
dönmiyc mecbur kaldılar, mühim 

m·ı~ :ıvemet gôrmiyen cA• kolordu
su ise 14 Mart günü Afyona gırmış, 
hatta daha öteye de bir kaç bas • 
kın yapılmıştır. Fakat yalnız ba
şına ileri sarkması bu kolorduyu 
teh!ıkeli bir vazıyete sokı •• uştu. 
T:.irklerin mukabil taarruzuna uğ
raır.ak tehlıkcsi ''ardı. Bu scbefl -
ten ordu kumaııdanlıgı Afyonu bo
şaltmıya karar verdi. 

Mukabıl taarruz Dumlupınarda 

y 1p:ldı. Yedi Turk fırkası 34 iin
cü Yunan alayının üzerine yiıkJı::n
diler. Bu muthiş akın karşısında 

al.ı) süngü ve el bombalarına da
yanarak, gerilememıştir. Alaym 

bu:Ln mevcudu ateş hattına sev -
kedilmışti. Alay sancağını eline a
la:ı papaz ile ilk defa koşmuş ve ef
radın maneviyatını yiıkseltmışti. 

Bu çetin savaş esna ında Yu -
nan birlıklerinın gôstermi olduk -
lan tesanut cıddcn şayanı h:-t.) ret· 
tir. 1 inci alaydan sonra II net 
fı~·k:ı, kendiliklerinden yardı .. na 
kJ:a:ıuşlardı; 7 nci topçu bölüğ1ı de 
sı;>tir tertibatı almaya lüzum gör -
m~den ateşe başlamıştı. 

Bu muharebe t am üç gün sür -
m;l:.tür. Bu üç gün iç:nde ond:ın 
fl1zl:1 taarruz ve muknbil taarrıız
lar yapılmış ve her ıki taraf azim, 
şecaat ve fedakarlıkla çarpışmış
lardır. 

•'Ti!)OS• ga1etesi bu merasim rı :ü
nascbetile yazdığı satırlara şu cum
lcyı ilave cdıyor: ' 

c N ıha yet taarruz ağır zayia~la 

pfü:l i.irtülmliştur. Yunnn ordusu -
nun kahramanlığı ve vatanpeiver
ıı~ı ıçın şeref teşkil eden bu mu -
h:m.:benin yıldönümü Gudi meyda· 
nı•ıc.'a l·ralın da huznru ile te~'id 

cdılmiştir. Yunan nesilleri vatan 
uğrunda can verenlerin şeref ve 
anı!dıklarını gôz önünde bu!un -
durmalıdırlar. 

Londrada Yunanlıları himaye 
eden yalnız ve şahsen bir ~cnebi 
başvekil olmuştur. Bu zat bile itle
n~:-. müdafapya ces?.ret ede:niye -
rek. Yunanlıların kulağına: .ken
dir.\ göster.• diyordu. 1921 Mart l,a
rek5.tı ic:tc bu vold'a basladı. Yunan iılanı Anadolu 6acliresine siltük ligen Vi!n fze losun cenaze merasiminde nlsanlartnr taşlyan ef zu:ı ıar 

üyük Harpte 
Türk ahriyelileri 

Nasll d··ğoştüler 
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Filika büyük köpükler saçarak 
limana doğru ilerledikçe korku art
tı. 

Ve biraz sonra limana çıkan 
Türk bahriyelileri karşısında hiç 
kimseyi bulamadılar. Muhafaza 
memurları çoktan kaçmışlardı. 

Hamidiye kumandanı şehir hal
kına 2 saatlik bir mühlet verdi. 

Bu mühlete göre herkes şehir -
den çıkacaktı. Aksi takdırde bom
bardıman esnasındaki zarardan 

me. 'uliyet kabul edılmiyordu. Rus 

kumı:mdanı Türkün alicenap 
karııkterine bugün dC> il, asırlar -
d . .mbcri vakıftı. Büyuk dedelerin
d en 17 asırdan bugüne kadar mü-

ten adiyen Tiırklerin karşısına çı· 
kan Ruslar; harp esnasındaki şid
detine mukabil esirlere hatta halk 

tabakasına karşı Türkün gösterdi· 

ği büyüklüğü çok iyi biliyordu. Bu • 

hareket de bu bilgisine unutulmaz 
bir hatıra ilave etmişti. 

Telsizler mütemadiyen işliyordu. 

Bnhassa Rus şehirlerinden etrafa 

yayılan dalgalar Türk gemilerinin 

telsiz makinelerine girdikçe bunun 
ne oldugu daha iyi anlaşılıyordu. 

Rus limanları bü) ilk bir korku 
içinde imdat istiyorlardı. Bir taraf
tan N ovorosisk, diger taraf tan <)i • 

vastopol.. hatta Odesa.. telsizleri 

mütemadiyen (imdat) işaretleri 

yağdırıyordu .. 
Bunu makinesinde zapteden 

Türk harp gemileri de diğer arka
daşlarının ne yaptığını daha iyi 
anlıyordu. IIamidiye de karşısında 
bulundıııtu limandan etrafa yağan 
telsizler işaretlerini tesbit etti .. 
Fakat buna rağmen 2 saat bekledi. 

Çünkü gelecek olanın göreceği 

de vardı ... Asırlardar.be:-i karıda 

kavga eden Ruslarla Türkler bir 
kere de denizde boy ölçüşürlcrdi. 

Nihayet vakit geldi.. . 
H3mıdive"lin bata .. ~·alarınc?~1'.! 

h:ızrr ol ~antr.rı ~:ıldı .. bütün batar

yalar bir an içinde ateşe müheyya 
bir hale gelmişti. 

Kumandan elinde diırbin şehrin 
arka tarafındaki istihkamları kon· 

trol ediyordu. NJıayet kumandayı 
verdi ... 

- Hedef sağdaki istihkamlar .. 
Batarya kumandaları ölçüleri 

verdiler ve kumandayı tamamla · 
dılar .. 

- Hedef sağdaki istihkamlar .• 

mesafe 2000 .. ateş .. 
Bir an içinde taretlerden ateş 

fışkırdı.. Hamidiye kahramanla -
rı .. dünya tarihine sayfalar yazdı
rac·ak kahramanlar öyle isabetli a-

tışlar yapıyorlardı ki .. bir an için

de F eodosya allak bullak oldu. 
İstihkamların bulunduğu yer"den 
bir toz dumanından başka bir şey 
yükselmiyordu . 15 dakikalık ateş 

sanki şehri bir yığın toprak haline 

getirmişti. 
Kışlalar, kömür depoları .. büyük 

depolar .. hep berhava olmuştu. 

Böyle işlere alışık olan Hamidi
ye kahramanları hiç bir heyecan 
duymuyor ve her mahvolan büyük 
bir binadnn sonra yalnız bir emir 
yükseliyordu: 

- Sağdaki sarı kışlaya .. 
- Soldaki kömür depolarına .. 

kün intikamını alacak umumi bir 

kün intıknmını alacak umumi bir 
yer kalmamıştı. Hamidiye de işini 

15 dakikada bitirivermişti. Artık 

garbc doğru bir rota ile dönmek i
cap ediyordu. K umandan son bir 

d 

.eçen yazdı. Adaya taşındıktan 
bır hafta sonra, bi: gün, yalnız ba
şıma, Dile doğru ağır ağır yürü -
yordum. Çamların altında temiz 
hava alıyor, hem de: 

- İşte yalnızım, Allah karşıma 
bir kısmet çıkarsa da biraz eğlen -
SPrr., diyordum. 

Daha bunu aklımdan geçirirken, 
yııJun sağından ince bir öksürük 
:;esl duydum.. Döndüm, baktım. Bir 
genç kız, çamın altına oturmuş, 

kitap okuyor. Güzel bir kızdı. Sarı 
saçları omuzlarına dökülmüş, göz

lerinde sıcak bir rüya havası var
dı. Beni görünce, ellerile etekleri
ni çekerek diz kapaklarını kapat -
mak istedi. Ona uzun uzun baktım. 

Bekar bir adam ne düşünür?. He
men balta olmak değil mi?. Adım
larımı yavaşlattım. Gülümsedim. 
O, gözlerini kitaptan ayırmış, de -
nizi seyrerler gibi duruyOfdu. Fa -

kat, yan gözle bana bakıyordu. He
men orada durmak için, bir baha
ne bulamadım. 50-60 adım kadar 
ilerlemiştim. Fakat dönüp donup 
bakıyordum. · 

Genç kız, yerinden kalkmış, yt>
lu n deniz tarafına gelmiş, bır ağ -
ca dayanmış, koltuğunda kitaplar, 
şairane bir pozla duruyordu. Ehle 
saçlarını düzeltir gibi yaparak, ba
na bakıyordu. İçimden: 

- Belki o d'a, bir kımet arama
ğa çıkmıştır, kimbilir, dedim. O da 
yalnız, ben de yalnız. 

fosan, çok defa yüz yüze soyli
yen·ediği şeyleri uzaktan soylıye
bilir. Kızdnn epeyce uzakta idım 
Ce:..arctim artmıştı. İşaret ettını. 

Beraber gezmeği teklif ettım. Ni
hayet, redderse, yoluma gıderdım. 
Fakat, kız gülümsedi. Denızden 

dah<ı çok, gözleri bende idı. 
Hemen geri döndüm. Hızlı hızlı 

yanına geldim. Söze başlıyacak -
tım. Fakat, sanki, yanına geldığı -
min hiç farkına varmamış gibı, de
niz'~ bakıyordu. 

Bir kere yüzüme baksa, hemen 
sözı.: başlıyacaktım. Bir adım ya -
nınca durduğum halde, hiç oralı 

oh"J.uyNdu. Tuhaf 'Qir vaziyette 
kalmıştım. Kendi halime gülüyor
dum. Belki o; 

- Amma da sırnaşık şeymiş .. di
ye bana numarayı vermişti. 

l'ir dakika, iki dakika... Hep 
hPkliyorum. Nihayet dayanama -
dım: 

defa daha etrafı kontrol ettikten 
sonra kumandayı da verdi: 

- Avdet ... 
Hamidiye limana çıkmış ve bo· 

ğaz istikametinde ilerlemeğe baş -
lamıştı. Karadenizin sert dalgaları 
arasında adeta yuvarlanır gibiydi. 
Beyaz köpiıkler biraz evvelki kah
ramanlığı unutmuş gibi kıvrıl.ı 

kıvrıla sahile doğru uzanıyordu. 
Çanakkaledeki gözcüden aşağı 

haber verildi: 
- Uzaktan bir yelkenli geliyor. 

- Bandırası ne? 
-Rus ... 
Birdc>nbirc ,gözler o tarafa çev

rildi. Uzaktan gelen yelkenli de top 
menziline girmişti. 

Hamidiye işaret verdi.. 
- Teslim ol... 
Bir yelkenli ne yapabilir?. Fakat 

cezasını vermek 15zımd'ı! Çünkii 

rli .. eğı-ırie ha.,.t' b:m-!ırac;ı olt>n hPr 
geminin yapacağı iş bu idi. İçinde
ki G kişi esir edildi. 

Hamidiye kuınandanı; yalnız ka
lan teknenin de Karadenizdt1ki 
milyonlarca ölünün arasına gitme-

- · Artık insafınıza müracaat et 
yorum, dedim.. Lutfen bir kere' 

l .. .. b k v k ır8. o ~t n yuzume a ·ın .. eger ·o\· 
sıım:, derhal kovunuz .. çünkü, ı,e 
lemekten sabrım tükendi.. 

Güzel kız çevik bir harel<e 

bana döndü. Ağaca yaslanrtl1' 

Baimı yana doğru eğerek gütd~ 
- Sizi davet ettiğimi hatırlıııf 

yorum, beyefendi.. 

- Orası öyle .. fakat, ben ~ıı: 
ne yapmalıyım?. 

rııl• - Bunu bana mı soruyorsu 

- Evet... 
Tatlı biı· kahkaha attı : 

- Çok orijinalsiniz va113 

Hayatımda ilk rastladığım bit 
siniz... 

19 
- Olabilir ... Sahi, bırakın 8 ti' 

yı ben şimdi ne' yapmalıyıırı .. 
ni kovacak mısınız?. Yoksa .. · ~ 
Çamların ortasındaki yaJnıı 

bircien ciddileşmişti: 
- Ne söylemek istedığiniıd ıı!'I 

yorum .. fakat.. ne istediğıniıi 'el 
lamak biraz müşkül.. doğrusu, 

sarctinize şaşıyorum .. 
- Evet, ben de öyle.. . 

3 
- Olur şey değil.. siz de Tll1 ş 

yorsun uz? 
Ellerimi beyaz pnntalonılfll 

cep~erinc soktum. Mühim bı1 

tuk söyliyC<!ek gibı, ai'rır JI! 

başladım: 

k . "ı" ' - Ma sat ve gayemı, sı J ı 

ca ~öykmek isterim. Bcnderıı 
- Estağfurullah .. 

- ... şöyle Dile doğru bır 1?'~1 
ğc çıkmıştım. Hem hava a 

h d .. .. k 1 a bir 
0nı e yul'ur en, rnrşım 

zcl kız çıksa da rkaci.ışlık e 
biıc.:z konuşsam, denizden, çıı~ı 
d .. rn, rüzgardan bahsetsem, 
duşünüvordtım. Bu Psnada siıı 
d'iinı. Yalnızdınız.. size dile~~ 
baktım. Sız. de bana baktınız.· 
cuıchim Siz de giilünüz ... ~, '0 
li.ışuniız, bana ccsar<'t vcıd1• ~ 

"zciliginizi takdir etmemek, siı'~ 
şı tir kabalık olurdu. Sonra ) 
nıza geldim ... 

Üst tarafını biliyorsunuZ··· 
- Sözünüz bitti mi?. • &l 
- Bitti.. Yalnız şunu ila\·e 0 

yim, kendimi size tanıtJJ19 _..1 . ,. ,~t:'"' 
Bendeniz Sedat Veysi .. hıJtıt. f 
yinı .. gazetelerde hikfıyc ysı9t 

Genç kız. bu dakikaya kad81' 
lerımi lakaydi ile dinliyord'ı.1 • J 1 

(D~vrımı 6 ı:ıcı snrı/ 

ıV1 
si için bir kaç mermi atınıı1' 
geldiğini biliyordu. ıJ ~ 

Nitekim öyle oldu .. hcJ'l'l ~ ~ 
"d" . 1 btf mı ıyenın nışancı arına 

daha tecrübe dersi olacaktı· 
- Ateş.. 0eıı 

Bir kaç dakika sonra J{tıt9 ıf. 
zin geniş ufuklarında bi: ;1 o 
gib"t yayılan ses, bir geın1Il1 10 
Türk donanmasına kurball 

0 

nu ilan etti. 
••• oıJ·· 

Hamidiye artık memntJ?, ıi.I~ 
mic!ler yaptıkları işden b~ı) ' 
scv:nç içinde yüzüyorlar 

1
' 

öği~ olmuştu.. \,ııl 
Yemekten sonra batar .. 

}dl·· haz.r ol çanları yine ça 
- Ne var? 

DUzeıtrne ı 
.... ıfl 

D:inkü sayımızda ro••· 
düncü sütunundan soorll ;('J 
knrıştığı görüldü. D0

0 1 
~ 

rlördüncü sütunun aşağıtıı 
voruz. 



Si 
'larşim· 

erikada yahu
ruza geçtiler 

Esl-c "den zencil~re saldırırlardı 
e 

şimdi de yah dilere 
l~arşz haydutluğa kalktılar 

. 
nin kanun harici addettiği meşhu'l" 1 

c'K.u-Kluks-Klan> tc:kilatı yedi se

kı~ .... ydanbc:rı Amerikada yeniden 

faali)clc geçmiş bulunuyor. Eski

d1.;n oldu u gibi blivük binaların 
Üze • d · rın , K. K. K. harfleri tekrar 
goruJmiyc.: b l nırı tır. Aynı harf

krle, 12 yıl oncc, butun Amerika

Ya deh <'t salan bu tedhiş teşkila
tı, bu d0f.ı, komünistlere karşı mü

cadele etmek üzere ortaya atılmak
ta oldtı 1unu ilan etmektedir. 

lB65 yılında, Amerikayı, Abra-

ham Linkoln idare ederdi. Şi -

rn::ıı ve cenup RAmerikası arasında 
\ruku bulan bir muharebeden son
ra tc k"l . ş ·ı cdılen bu cemiyet, zen-
Cılerle ·· mucadclc etmek üzere or-
taya atılmıştı. Çünkü o zaman, 
ze.ıcilere insanlık hakları bahşedil
tn•-ti. Zencilerin bu serbestisine 
rna · 1 nı o.ınıya calışanKlu-Kluks-Klaıı 
te~k l" ~ 
• 1 atına, yalnız beyaz insanlar 
aza olabilmekte idiler. Bu te~kilfıt 
0 ı.ıman ve ondan sonra, binl<'T"" 

mayiş, zencilerin aleyhine idi. Fa· 

kcıt, tcışkilfıt, aradan çok geçmeden 

tekrar eski tedhiş usullerine mü· 

rac:.at ederek, yalnız zencileri de· 

ğil, ayni zamanda Katoliklerle Ya· 

hudileri de öldürmiye başlamıştır. 

Bundan bn~kn, Amerikanın dahili_ 

siyasetine müdahale etmek iste • 
miştir. Siyasete karışmak istiyen 

her Katolik papazı gizli bir el ta· 
rafından öldürülmiye başlanmıştı. 

, !124 yılında 'bu suretle öldürü· 
len Yahudılcrin sayısı üç yüzü geç· 

mi;;ti. Teşkilatın reisi o seneler 
zaı~fında, Stefenson isminde bir 

genç idi. Bu genç, zencilerle, ya
bancı ve Yahudiler için bir şeytan 

kadc.r korkulacak bir adam olmuş

tu. Bir sabah, bu gencin odasında 
genç. ve gü7.el bir kadının cesedini 

buldular. 
Bu kadın, Stefensonun dostu idi. 

Derhal polis çağırıldı ve bu ölü ka

dının bu odaya ne suretle g':!tiril • 
diği bilinmiyordu. Polisler, l.Ju söz· 

ıeri dinlcmiyerck Stcfcnsonu tev -
kif ettiler, mahkeme kendisini ebe

di kürek cezasına mahkum etti. 

·- laan 1937 

İstanbul geceleri 

Macarlar bize yerli mahsül ola
.rak kıvrak artistler gönderiyor 
Bu kızlar sabaha karşı bardan çıkarlarken PARA derler, patron 

sonra keyfi gelir saat ikiye kadar düşünür ve ancak o saatten 

Tam bu günlerde de (K. K K.) 

teşVilatının kongresi içtima halin

de bulunmakta idi. Mevkuf olan 

geı~~ reis, bugüne kadar esrarı ha~ 
la nnlaşılamıyan bir şekildJe, bir 

tan are ile kongrenin akdedildiğ: 

yere geldi ve bir :nutuk söyledik

ten sonra yine tayyareye b~'."'nek 

havisyaneye gitti. O günden llugü
ne kadar bu adam hala mevkııf bu

lunmaktadır. 

r "' r ı 
Türk artist kadın 

A11ıe,. ·1' 
h . r ada eski ve kötü bir mez• 

ebr kald trmrqa çalış:ın Cumhur 
z rdsi Rurvelt 
eııriyi Öldürmüş ve bir çok ma-

sum · -
ınsanları gazla benzinle yak-

~~tı. • 
o 
. zamanın telakkisine göre, res-

~1 lllak 
amlar nezdinde vatanper-

ver bir t .. 
b eşekkul olarak mukayyed 

uluna 
~ h n ve yalnız, umumi ahliıkı 

l ı.. afaza ve vatanperver duvcu-an .~ 

k ayakta bulundurmak Ameri-
a b ' aYrağına herkesi hürmet ettir-
~ek 
,_. gayelerini gu·· den bu tec:ekkül 
'IJlt k ~ , 
rn· aç yıl içinde çok kuvvetlen -

ış ve ik" · 
la 1 mılyon kişiyi kendi saf-

rı ara 
ınuı:t sına almıy::ı muvaffak ol

~ u. 

b· 
1924 Yılında Ncvyorkta yapılan 

l~lu-Kluks-Klan'ın ikinci Ye üçün· 

cil derecedeki reislerinden bazıfarı 

da yine hapishanede bulundl l;lan 

içi.ı Tcrrorist teşkilat o zamandan· 
beri adamakıllı bir faaliyet gös • 

tercmemekte idi. Fakat, Amerika
nın f ndiyana Cumhuriyetinde yeni 

yet:~en reislerden doktor Geri 

isnrinde birisi teşkilatın önüne 
geçmiş ve yedi sekiz nydanb~ri A· 

meıikada bu teşkilat yenide:ı faa-

ko1ı • 1'"ecle ı'\ • • r:- Elsalcl isminde 17 
lloıırıd Vnıversrleae tahsil de bulunan rafıma • _ 

lstanbul delikanıı-
ıarı lacivert. mavi. 
ela ve siyah gözlü 
kızların ince belle
rini kavrayarak 
dans etmekten 
başka pir şey dü

şünmezler ------
Saat 22. 
Yeşil kabuğundan henüz çıkmış, · 

siyahlaşmamış taze kestane ren • 
gini andıran bir boya ile içi bo
yanmış bir ceviz kutusu hissini ve-
ren bir salon. 

Tatlı bir müzik kıvraK' ?ir vals 
alıyor ve dört çift dönüyor. j 

________ __.J 

Sant6z D•nfz Ko11.tanı 

içini çekerek mı
rıldandı : Ev~t, ba
har buradf:l l Si
zin için öyle!.. Bu
rada da oahar hal 
Fakat gelin. bir de 

bizden sorunı 

Bir tango çalıyor, o kadehini a

cele acele yuvarlıyor ve lacivert 

gözlü Macar dilberinin önünde bir 

reverans yapıyor. Biraz sonra, a
celeden vermut ile ıslanan eli, d'e

kolte bir sırtın pembe yumuşak et-
. lerini kavrıyor. 

Etrafta çiçeklerle ve renkli a • 
ba}urlarla süslenmiş..masalarda ge· 
ce hovardaları evvela içlerini çe • 
kiyorlar, sonra da kadehlerini ... 

Patron, büfenin kenarınd'a yük

sek bir tabureye oturmuş elini tez
gaha dayamış, düşünüyor. 

Dönüyorlar. Genç kız, ıslak ve 
yabancı parmakların, sırtını üşüt

(Oevamı 6 ıncı say /ada) 
- lik garson, hiıla vermut kadehile, Müşteri hangi kadeh patronun l 

\•iski kadehini ayıramıyor. Müş - zararınadır, hangi kadeh karına - ' Röportafı yapan: 
teriye viski kadehini vermiş .. Bun- dır, farkında değil. O yalnız gü - Abdurrahman ş. Laç 
larla gel de uğraş!> zel Macar kızına meftun. . _____________ _. 

Yanımda müessesenin idarecile • 
rinden biri bana: 

c- Patronun keyfi yok bu ak • 
§am, diyor! 

Bütün bu gördüğün kalabalık na
file. 

En kabadayısı viski içiyor. 
Halbuki bu akşam patron artist

lere tam 450 lira vermek mecbu
riyetindedir. Şu dakikada, hası • 
lat 50 lira. Elbette patron düşünür. 
Artistler tornikeden çıkarken pa • 
ra sayılmalıdır.> 

c- Hasılat olmazsa patron ne 
yapar> diyorum. 

c- Ne yapacak, keseden ekli • 
yecek. İstanbulu eğlcncFirerek pa
ra kazanmak kolay değil! Amma 
belli olmaz.. On ikiden sonra bir 
de bakarsın .. çok değil .. üç kişi dü
şer .. zengin, tüccar, hovarda, pa· 
ralı .. ikişer yüz lira bıraktılar mı, 
tamam.. O zaman patronun değme 
keyfine. Amma şimdi" şu saat dü -
şunce saatidir. Acaba düşecek mi? 
Bunlara bakma, bu delikanltl'ar sa
lonun neş'esidirlcr. Biz de on • 
lnrdan çok bir şey beklemeyiz!, 

Bu sıra® patron yanımıza gel-1 a " b' kl'k /'" etlerı goslerme~• 0 011 ..,.enç rr kız son günlerde erke ı a am • 
011ırş _ J /an amelrgafıan 

•orı,.0 b' tıe gorülerı lüzum üzerine hastancae yapı • dl k k 
kr!Ja/~ti 1'" deli kanlı olup ortaya çrkmış.tır. Eski Fatıma ıım •r • 

nde '"'h ·ı · a· .. sı ıne devam etmek/• ır. 
1 

di, arkadaşına: 
c- Gördün mii, dedi, şu garso

nun yaptığı işi .. Guya yirmi sene- Arbo Reoü.U kel•lıık dansı 



Üç komita 

Makedonya komita· 
cıları arasında 13 yılı 

( 5 net sahifeden tlıoam ) 1 
tü~~ün farkındadır. Fakat ne ya- Adalarda bir yar 
pabılır 

••• f 4 üaca •a9/aüan devam] ._.-----~----- Yazan: M. S. ÇAPAN 
Şimdi numaralar ba lıyor; pro- dimi tanıttıktan sonra, birden can- 1 1 

. kt '' kl' zi Iand 1 kinci kısım - 33 -Je or ren ı yalar veriyor ve ı: 

bütün gözler antreye dikiliyor. - Hikaye mi yazıyorsunuz? Di· 1 Eskiden, bugünkü gibi kapak, montaJ·, 
Gözlerinin içi gülen, sekiz genç ye sordu.. 1 -33 -

Rusçuk ~e _Tuna boyu .TürkleriJ Büyük Türk lnkilabına uyrun bir 
yoldan yuruyerek mcdenıyete ulaşmak istiyorlardı komitacılık zihni· 
yeti bu iosanr düşüncelere balta oldu. Gençler m;hzun ve mükedder 
vatanlannı terkcderek ana yurda göç clmeğe mecbur oldular. 

Re imde Rusçukta (Alemdar) kulübü Turk iençleri (Şah ve padif&h) 
operetini temsil ederken görülmektedirler. 

Macar kızı içeriye giriyor. Hepsi - Evet efendim, hikaye yazıyo- fazla kağıtla Oynamak hileleri taam• 
dekolte ve bir örnek kostümler giy-1 rum.. müm etmemişti. Bilinen yegane hile 
mişler .. Bunlar Macaristandan ge- Biraz evvelki ürkek hali yoktu. 
tirilen Arbo - Murayı heyeti. Gü- Bana, karşı tam bir itimatla konuş- tunlardı : Telgraf, kazıma sirkat ••• 
zel bir Macar dansı oynuyorlar. mağa başladı. Sanki eskidenberi 

Masalardaki müşteriler bu dan - tanışıyormuşuz gibi: 
sa meftun ... Bir daha .. Bir daha di- - Ah .. dedi, bilseniz, hikaye o • 
yorlar. kumasını ne kadar severim_ bütün 
Kızların en güzeli giılerek, Ma- boş saatlerim küçük hikaye oku • 

carca.. makla geçer .. hiknye kitapları alı-
- Peki! diyor. Ve dans tekrar- rım. Bütün gazetelerin hikayeleri-

lanıyor. ni okurum .. 
Macar kızlarının en küçüğü, tat-

Endişem zail olmw:tu. Kızı ka-
lı bir deniz rengi gibi mavi gözle- ~ 
rl olan Cina ortaya çıkıyor ve kıv- fese koymuştum. Ona neler anla .. 
rak bir rumba oynuyor. Bu da bir tılması Inzım geldiğini sezmiştim. 
numara! Küçük hikaye, büyük hikfıye, ro-
Yanımdaki masada bir delikanlı mar., derken, konuşma samimi ve 

arkadaşına mırıldanıyor: hararetli bir safhaya döküldü. İki. 
.. - Kafir kız, benimle danse • miz de kendimizden geçmiştik. Yo-

derken böyle oynamıyor.> 
Arkadaşı•cevap Yeriyor: lu'l kenarından yürümeğe başla • 
c- Sen onun gibi kıvranamaz • mışhk .. belki saatler geçmişti. 

Şarpui evine 
döndütü zaman, 

bir yıtın rüna· 
hın üstü ne, bir 
yığın daha il!vc ' 
etmiş bir halde 
idi. 

Zührap, bir haf· 
talık raybubetin 
sebebini sorma• 1 

1 
dı. O, her şeyi 1 
ôğrenmiı, olan bi· 1 

1( len itlerden ha• 
beri vardı. Fakat 
ne yapsın ki: 

- Avl 

.. --~. ,, 

Koptu içimde büyük bir 1copumn ır----Y-a_z_a_n_=--------, 
telleri! 

Belki biraz çağlarsın bir tarihin M. Necmeddin Deliorman 
Sofyadııkl (Dcllorm•n) 

kışında, ıazeteel aahlp ve batmuharlrl 

sın da ondan!> Hava kararmış, elektrikler yan. 
Projektörün ziyası değişiyor .. Mü- mıştı. Kendimizi iskele meydamn-

zik başka bir hava çalıyor .. Ve or- da, saatin altında bulmıyal'ım mı? .. 
taya kanarya sarısı mayolar giyin- Amma da dalmışız .. 
miş , kuyruklu ve kulaklı kızlar çı- Gecenin olduğunu farkedince, 

Yırtıcı bir mah· 
lQkun eline düt
müştü. Zorba e· 
linden av almak, 
işte bu olamaya. 
cak bir şeydi. 

Sanki hiç bir 
şey olmamı~ gibi, 
yine eski hayat 
başladı. Yalnız 

Tunam yine benimdir isminde akı
şında/ 

••• 
Heyecanı göğsüme bir çiçek gibi 

taJ.tım, 

Diişündiim ki ne olsa ona ulaşa -
caktım. 

Birleşen gönülleri ayınmş haııgi 

sınır, 

Benim için Tunanın akışile ısınır, 
Onun ahengi kalmaz ben o?mc.sum 

ym~ır·da 

Bu, böyle yazılmıştır bir Tanrı 

destanında. 
••• 

Bir yayla rüzgarına Jıasretimi bağ· 
larım, 

Bir hasret §arkısıdır damarlarım -
dan akan 

Ben bugün TUNA gibi içinizde çağ
larım, 

Yarın, TUNA içinde çağlar n:?b -
zımdaki kan! ... 

Bir gece yarısı, Adakaleli bir 
Türk gencinin, vapurumuz Tuna 
l'izerinde giderken bana ok1.4r!uğu 

bu şirri hemen kalemimi çıkarıp 
o zaman defterime kaydetmiştim. 

Beni Tuna üzerinde o zaman Vi
dine doğru seyahat ettiren beyaz 
boyah Macar vnpuru, şimdi Rus .. 
c;uk iskelesine zincirlemişti. Va • 
puru görünce, aklıma, bir gece ya
rısı, bana Tunnnın şiirini okuyan 
Adakalcli Ahmet geldi. Jandarma 
ile birlikte trenden inip Rusçuk 
emniyeti umumiyesine doğru gö • 
türfilürken kafamın içinde Tuna -
ya ait efsaneler canlanıyordu. Rus
çuk emniyeti umumiyesi (Prita -
vişte) şimendifer ganna yakın ol
duğu için, yaya gidiyorduk .. Jan -
darına, insanca muamelede bulun
duğundan, içimi serin tutuyordum. 
Gözüme ilişen her Rusçuklu Tür
ke, bir kardeş gözüyle bakıyordum. 
Nihayet, Emniyeti Umumiye ka • 
pısından içeri girdik, dik bir taş 
merdivenden yukan çıktıJc ve Tu
nay. nazır bir odaya götürüldük .. 
janc·arma, odada beni yalnız bıra
kıp dışarı çıktı. • 

Pencereden bakınca gözümün ö
nüne .Romanya sahilİerindeki sö
ğüt!ükler seriliyordu. Bütün sahil 
boyunca yemyeşil bir sahra halin -
de uzayıp giden söğütlükleri dü • 
fÜnd'ükçe, Tuna boyundaki Lompa
~sa kasabasının Dolna Sibre kö· 
yunde bir gece bana güzel bir ba
hk çorbası yediren Mustafa ağa ak
lıma geldi. 7~ yaşında bir ihtiyar 

oln.nsına rağmen, kalbi (hcrdem 
taze) bir hassasiyetle titreyen Mus
tafa ağaJ bir balıkçı kulübesi için
de, muallim Mehmet Fikri ve di -
ğer arkadaşlarla birlikte konuşur
ken bize doğru dönmüş ve şu sö
&ti.ttlükler arasında öti.ısen kuşlara 

dil l·at ediniz diyerek şunlau an· 
latmıştı. 

cBenim c:.na yurtta zengin bir 
kardeşim var. Her hafta me~tup 
göndermekte ve bugünkü balıkçı

lık hayatından artık vazgeçerek re
fahn kavuşmaklığım için çağırmak
ta c.lduğu halde, Tuna boyu kuş
larının ötüşlerini işitcmiyeceğim 
diy'., buralarını bir türlü kıyıp 
bırtkamıyorum. Çünkü, geçir • 
diğim tatlı ve acı öyle macera ve 
hatıralar vardır ki, mezarımın bi
le bu sahillere yakın bir yere ka
zılmasını bana vasiyet ettirecektir. 

\ ünkü, şu es~lerini işittiğiniz 

kuşlar bileJ kendilerine daha mü
reffeh yuvalar bulabilecek serbe~
tiye mAlik oldukları halde, ben ol
dum olası buralnrda otüşüp dur • 
maktadırlar. 

Size bu hususta küçük ve hazin 
bir hikaye anlatayım, dinleyın. 
cBir zamanlar, şu büyülü .,dhil -
!erdeki söğüt ağaçlarından birinin, 
çok incecik bir dc:lı üzerine, kü • 
çük bir kuş yuva yapmış .. 
Tuna'nın dalgaları gece yarıları 

çoştukça, zavallı kuş. sallanan in
ce dal üzerindeki yuvasıle birlik
te, uykulu ve mahmur halile, su
la• m içine batıp çıkar ıslanır ü
şü:, titrer dururmuş .. Gel'en P.~çen 
balıkçılar kuşun bu halini her gör-
d~kçe acırlar ve niçın acaba ~ • 
dıµ başka bir dal üzerinde \'e da
ha emin bir yerde yuva bulmadığı· 
nı 1 iribirlerine soru~tururlarmış. 
Bir ay, bir yıl, }mşcağız, bu in"E' 
dal üzerinde suların Içlne bata çı-
ka sallanıp durmu , fakat, yuva
sını bozmamış. 

Merak edenler bir l( n kuşa sor
muşlar ve c şu ku ııı .. W1illerde sa
na daha güzel, duha emin bir yuva 
bulduk, oraya gelir misin, ne için 
bu ince: dal üzcrmae sulara '.nta 
çıkı. sallanıp d\.ıruyor, eziyetli bir 
hayc·t sürüyor .;un?, demişler .. 
Kuş, ağlar bir sesle şu cevabı 

vermiş: 

c Vatanım .. V:ıtanım .. > 
cAh .. suya batanım .. > 

(Devamı 1•ar) 

T:>na boyu, Zfıtoy kasabuındakl Türk gençleri (Sakarya suyu) 

namandakl mllll dramı temsil ederken rörülmektcdirler. 
Komburitacabk zlbnlyetf. bu rençleriıa ekaeriaiai anı yurda röç etmefı 
mec etmlıttr. 

kı}or. Kanaryalar gibi şakrıyor • genç kız birden telaşlanml§lı: 
lar. Ortalarında karalar giyinmiş - Eve geç kaldım, dedi, merak 
bir bostan korkuluğu var. Güzel 
k l Ş Ki 

ederler .. beklerler ... 
·.marya ar arlcs - aris tango- - Hay, hny dedim .. Gözlermin i · 

sunu O} nuyorlar. çint bakarak güldüm ve ilave et-
Projek tor, bir bahar güneşi gibi tim: 

tatlı bır renkle solonu yıkıyor. 
- Oh! Bahar işte burada! 
Bır müşteri bağırıyor ve elinde

ki kadehi masaya ,·uruyor, kadeh 
kırılıyor, garsonlar dağılan parça
forı topluyorlar. 
Yanımdakı dıgeı· bir masada Türk 

kad.n artıstlerden Bayan Fazıla i
çini çekerek mırıldanıyor: 

c- Evet. Sizin için öyle! Enhar 
burada. Fakat bir de bize sorsanı
za .... 

Bu iç acısını kımse duymuyor .. 
Kalpler nes'cli .. Gözler gülüyor .. 
Numaralar de\•am ediyor. Bayan 
Rozi şayanı }\ayret akrobatik nu . 
mtııalar yapıyor. Taklak ata ata sa
londan kayboluyor. 
Yıne Duoharri isminde bir artist 

Fudbori ismindeki dansı oynuyor 
ve masada baş aşağı ayakları yu • 
karJda viski içiyor, tambur çalı
yor. 

Derken, güzel Rus artisti Bayan 
Şura modern bir tango oynuyor. 
ve Rus kadınına mahsus olgun kıv
raklığı gösteriyor. 

Yine başta bir bale heyclı gö
rünüyor ve cbahriyeliler. dansını 
oynuyorlar. 

Saatime bakıyorum. Gece yarı
sını çoktan geçmış: 2! 
Artık numaralar bitti. Kadınlar 

masalarına yerleştiler. Birer si -
gara yaktılar. Tam ilk dumanları 
etrafa savururlarken: 

- Tik, tak, tik tak .. diye ,·az baş
ladı: Bir fokstrot! 

- Yine görüşmek üzere ayrılı • 
yoruz, değil mi? .. 

- Görüşürüz, efendim .. 
- Bu gece?. 
- Olamaz .. 
-Yarın akşam?. 

- Kaçta?. 
- Saat 17 rle .. 
- Nerede? .. 
- Luna Parkta ... 
Kızın elini sıkıyordum. Ayrıla • 

caktık. Bir kaç adım öteden anne.• 
rnin gcldığini gördi.im Kıza Jıe • 
men: 

- Annem geliyor, sen şöyle ar -
kanı dön, iki adım ötede dur, de • 
dim. 

Annem, elinde paketler, çarşı • 
dan geliyordu: 

- Sedat.. dedi, sana bir kızdan 
b3lu:etmlştim ya .. Atıf beylerin ah
babı .. imiş .. hani.. işte, o kızın pe -
şine bugün adam koymuştum ya .. 
nafile, şıllığın biri imiş .. bir deli .. 
kanlı ile Dilde görmüşler, €lfüemle 
geziyor, tozuyormuş .. sen ondan ü
midini kes oğlum.. alacak kız mı 
yok?. 

Annem sözünü henüz bitirmişti 

ki, biraz ötede vapurdan çıkanları 
sep ediyormuş gibi duran .Vf ~ ·alla 

biı eıenbire döndü. Gözleri yaşar • 
mıştı. Annem'? dönerek: 

..:._ Çok insafsızca konuşuyorsu -
nuz, hanım teyze, dedi.. elalemle 
gez•yormuşum, öyle mi?. Oğlunuz
la geziyordum.. oğlunuz etaıem 

'? mı .... 

Retat feyzi 

flelikanlı müşteriler hemen ma -
salo.rından fırladılar ve yorgun ar
tistltre kimi gülerek, kimi emreder 
gibi surat ederek: 

- Buyurun dansa! dediler. · 
Güzel kızların hiç birı somurt -

madı .. Hepsi güldüler ve kalktılar ... 
Acı.ba yorgunluklarını unutuyor • 
lar mıydı! .. Yoksa unutmak mecbu
riyetinde mi idiler? 

j"'' ... '"""''"'""'''="'''""""'"'"""'"'''''""'"'''"'"' 
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Bunu önümdeki masada oturan 
gUıel kızlardan birine sormak n _ 
zere hazırlanıyordum. Fakat, gar -
son onu ç.ağırdı ve localardan bi· 
rlne götürdü. Arkasından buzlu 
tencere içindeki şarap da locaya 
gitti. Patronun arkadaşı: 

- Oh, çok şükür ? dedi - konsü
masyon başladı . Fakat... ah... gö
züm birini arıyor ... O gelse ... 

Garsonu çağırdı. Garson geldi 
ve garsona sordu: 

- Gözüm benim kimi arıyor? 
Garson bir iki saniye düşı.indük-

ten sonra cevap verdi: 
- Bay E ... yi. 
- Ne yapar o? 

- Zengin bir Ermeni tüccarıdır. 
~aftada iki üç gece buraya saat i
kıden sonra gelir. Çok cömerttir. 
Kalan müşterileri de masasının et
rafına toplar ve 300 lira bırnkır gi
der . ., 

Garson bu i hatı verdikten son
ra gitti. Patronun arkadaşı hata 
cah!., diye içini çekerken birden _ 
biri! yerinden fırladı ve: 

- Geldi - dedi - Bay E, geldi. 
Hakikaten gelmişti .. Ben onu ta

nımıyordum amma salona girişin
den belli idi. Müzik birdenbire a· 

-Akşam n~riyalı: 

Saatin 17 kılip dersleri Üoiver. 
siteden naklrn Mahmut Esat Boz. 
kurt tarafından, 18,30 Plikla dllns 
musikisi, 19.30 çocuklara masal f. 
Galip Tarcan, 20 Rıza ve arkadaş• 
ları tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları. 20,30 Ömer Rıza tarafın. 
dan arabca söylev, 20,45 Safiye 
ve arkadaşara tarafından Türk mu• 
sikis' ve halk ıarkıları, saat ayarı, 
21,15 Orkestra, 22,15 Ajans ve 
borsa haberleri ve ertesi iÜnün 
proiramı. 22,30 plakla sololar, ope· 
ra ve operet parçaları 23.30 son. 

YARINKi PROGAM 
Ôğlo neşriyatı: 

Saat l 2,30 plakla Türk musikisi 
' 12,50 Havadis, 13,05 muhtelif plAk 

neşriyntı, 14 son. 

dcta kahkaha ile gülüyormuş gibi 
neşelendi. O bir masaya oturdu. 
Kızlar onun etrafını aldılar .. O miiş
terilere de elile: 

- Gelin .. diyordu. 
Patronun ağzı kulaklarına varı

yordu. Kolunu tezgiıhtan cekü. 
Yüksek tabureden sıçradı ve can
lı bir neş'enin içine karıştı. Ben de 
yarın erken kalkabilmek için, u • 

yumak üzere TURKUVAZ'm bu 
tatlı kal abalı~ndan uzaklaştım. 

ABDURRAHMAN Ş. LAÇ 

Şarpui haber gel• 
dikçe, paşaın 2ön° 
Jü, canı istedikçe 
halvete iidiyor, 

Poker m•111klıl1111nılan mı11au1 Malıim•lçı 
Bda Tahir 

fakat bir geceden faıla kalmıyor, 
evine dönüyordu. 

Şarpuinin evinde poker partile
ri c:skisinden daha geniş bir şe • 
kilde bdŞladı. Her gece, dört bet 
masa kuruluyor, oyun sabahlara 
kadar devam ediyordu . 

Ne Kabasakal Mehmedin adam-
göı.!ü canı istedik!;e halvete gidi
ları, ne tüfekçi büyük ve küçük 
Tahir (paşa) ların avenesi, ne Be
yoğlu zabıtası oyunlara, poker par
tilı;!rine mani olabilir, ve ne de zor
balar, kabadayılar kapıya asılıp: 

- Haraç! 
!· tiyebilirlerdi. Böyle bir ta§ktn· 

lık yapamazlardı. Çünkü, evi Fe -
him himaye ediyordu. Bu lıimaye
YP. mukabil, başl:a kumarhaneler
den aldığı gibi: 

-Pay! 
- Haftalık! 
Almıyordu. O; haftalıklarını 

Şarpuiden alıyor, payını, günahki.ı.· 

E:-mPni kadınının dudaklarında" 

topluyordu. 
Şarpui, Fehim (paşa) nın gön

lünü yaptıktan sonra, artık oyun 
faaliyetine yeni baştan başladı. Es
ki oyuncuları tekrar toplamak o
nun için bir gün meselesi oldu. 
~arpuinin en mühim \•e paralı 

müşterilerinden birisi de, Yervant 
Zülırabın arkadaşı Dikran Dar -
basanyandı. Biribirlerlni cok se~ 
ven, bir dakika ayrılmıyan -bu iki 
dv~t, eski Galata borsasında spe
külasyon ynpnrak binlerce lira ka
zanmışlardı. 

D.arbasanyan, kazandığı parala" 
sai·.ıayan , hasis, bezirgan ruhlu, 
mütemadiyen para kazanmak ate -
~·ı..; içi yanan ve kuduran bir a -
d<ım değildi. O, kumarı, içkiyi, sa-
21, eğlenceyi, kadını seven, bıı U· 

ğl.rda binlerce lira harcamaktan 
çcl. inmiyen bir ad'amdı. Etrafına 

bir sürü dalkavuk toplar. arka . 
da, alır, onlara rakı içirir, gezdi -
rir, eğlendirir ve bundan sonsuz bir 
u•.k ve neş'e duyardı. 

Yıllarca eğlendi, kazandıkça saz
lı. kadınlı alemler, eğlenceler ter
tip €tti. Bir gece Yorgancı bahçe • 
sini kapattı, ertesi akşam Konkor-
diyaya miışteri sokturmadı, (!ecenin 
bütün hasım.tını vererek, arkadaşi
le yalnız başına eğlendi. Adalarda, 
Büyükderede, Yenimahallcde, Ka
lender önlerinde yaptığı sandal sa
faları, mehtap iılemleri, her zevk 
chlınin ağzında bir sakız gibi çiğ
nendi, durdu. 

Poker oynarken, küçük bir ma
sa hazırlanır, yanına konur, bir ta
rafıan i~r. bir taraftan da oynar
dı. Gün oldu ki, Şarpuinin evini, 
her gece sırtısıra beş yüz, bin lira 
kaybetti, fakat mtiteessir bile ol
mndı, bu kayıp ona: 
-Vız! .. 
Geld( yine oynadı, yine kaybet

ti. 
Nasıl kaybediyordu? 
Şansı yardım etmediği ge::eler 

istisna edilirse, öbür akşamlar: 
- Boğuntu! 

ya düşürüp, miltemadiyen para -
sını: 

- Çabyorlar! 
dı. 

Kimdi bu lursızlar? 
Bu poker tirişörlcri kimdi? 
Oyuncuların hepsi de hatırı sa-

yılır bir servet sahibi idi. İçlerin
de, ticaretle meşgul olmıyan, bors3 
muamelesi yapnuyan adamlar pelc 
azdı. 

Tirişörlük, 

Hırsızlık! 

Bunların yapamıyacakları bir i~
ti. Hele Kirkor Zührabm bı;nlara 
hi<' aklı ermezdi. O, yalnız pokeri 
çok güzel oynıyan, oyunun bütün 
icaplanna V€ kaidelerine riayet e
den, riyazi bir mekanizma lçin .. 
de kağıtların hakkını. veren üstsd 
bir pokerci idi. Şansının kötü oldu
ğu geceler, bu kağıtla başka oyun
cu mesela: 

- 100 lira! 
Kaybederse, Zührap muhakkak, 

20 lira zararla yakasını kurtarırdı· 
Peki amma kimdi bu hırsız7 
Hırsız, Darbasanyanın en iyi 

arkadaşı Yervant Zührabın pre -
zantesile oraya gelen, Emest a -
dmda Maltızlı bir Fransızdı. 

Ycrvant bu ad'ama, en iyi dostıı 
Darbasanyanın parasını çaldırıyor· 
du. 

O zamanlar, bugün olduğu gibİı 
pokerin bir çok hileleri yoktu. J(~· 
pak, isvoli, ortak oynamak, montaJ• 
dokuz monte, altı kağıtla oynarns1' 
şeklindeki hileler hentiz taammli111 

etmemişti. Pokerde yapılan Jıilekiİ1 .. 
lık, bir kaç nev'e inhisar ediyor· 
du. 
Bunların belli başlıları kazıJll' 

sirkafla oynamak, en parah o • 
yuncunun yanına birini oturt·.r e
linde hiç bir şey olmadığı, blöf yal" 
tığı zaman telgraf vermekten ib9

' 

retti. 
Tirişör kazıma sirkafla oynarıce11; 

karşısındaki oyunculara dağıttlg 
kağıtları görür, ellerinde: 

- Sağlam. 

- Kazandırıcı. 

Kağıdı yoksa: 
- Fena! 
- Hiç bir şey! t 
Olmıyan kağıt mı var, onu anl

9

9
: 

oyunu ona göre idare ederek ~a 
zanırdı. Buna ilaveten, teıgrsf ., 
alırsa, kazanç yüzde yiız sigort8' 

girerdi. fY 
Dikran Darbrısanyanın yanına • 

turan kadın, Şarpuinin evine d~ • 
vam eden günahkar bir Rum d 10 
beri idi. Koyu siyah kirpiklet1~if 
içinde koyu siyah gözleri tatlı bt~ 
gülüşle süslü idi. Yüzü bir ~ dı· 
minyatiirü gibi güzel ve şirırıııtı' 
Dikramn ona derecesiz bir bıığ tJ' 
ğı vardı. Bunu sezen Yervant, }CJÇ 

nahkar yosmayı kandırmış. bil' ....,) 
~ı~rer 

zaman Fransızın odasına go u 1 • 
ya~acağı işaretleri, vereceği ıe 
grafları öğretmişti. ~ 

Ders bittikten sonra hırsı • 
faaliyeti başlndı. Ve Darb:ıs~, · 
yanın paraları, iş ortağı i}c, Jc' • 
tızlı Frımsızın ve alakası olaJl 
dının cepl'crine: 

- Aktarma! 
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il .... ()çok kalui ıakaallnaa 

kadar ~ Fakat topca uata.llb. 
Biriad dewecle oldatu tibi Be-

..... daha ....... Hlptl ..... 
tc* J4kl•Ma arat- a.ıe. t.pa 
lı:ah ,.. lltladea aftta •nk ... 
hakkak bir .. ,. bçardg. ........ 

Korneclea .... - Jlakb ... 
kafa ... •Oç.tı...--.. 
derdL Top e.vvell kal.... lal + 
retiaia içine ... " kale ..... 
... ·~ dlttl .. pi olda. .... - ... 

Oçok mldalll Al caa cktltıl 
içinde topa ........... ...... 
eBle clok9da .. .... , ••• 
verdL Epoef aka bir , ..... ~ 
albya pi ,.,.. S• I 

Son ... 
Hakkıma 20· 25 metreden çekıı. 

tllf ılbl bir .. °'°" 
kalesine lirdi ve d&c!ünci rol ele 
bta auretle yaplllDlf oldu. 

Düa .. 1 pllerclea 8'Qal Halda, 
blrhal ele Etref yapb. 

Siyah beyazlılar din ıillel blr 
oyunla ve oldukça bliyük bir 
farkla Oçoka yenerek bmirdeld 

• 

• • K••••Pltt•• t 
.... t. ....... t 

... .,m:Ualaale7e kavvet ftl'cl. 
~l!lll'll'Pce ......-...,_ 1 • ı .............. 

..,._ .-... Qıllıl 'lu• Ka. 
• •• lılllwıllt 1 .. 41!11 .,. ... ,...._ ,.. ....... .................. 

Son Teltra/ın 
ld.. abalcası 

Bayam 
8DI 

Okuyuculanmı za 

0Çoadl kame ~ • •··Rl•~~..-....--..:ıN 
q o,_ olall Gı~ -- to10Qiafl 
~ ll;c... .. ıiliich'i _,. iiorJll blldlrtrlm. 

'* "'' .. • • • ......_ ADRES ı Kaamp1p çok lllkha opada 
alk clewe ı • O Kaiampapmn ,.. 
Ub)yedle bitti. 

ikinci devrenin hemen Dk daki
kuanda beraberlk ıota çak ... 
Galatahlar beraberllte rua bir ... 

• ••••••••••••••••• 
iMZA 



latanbul Beledlyeal IHlnfarı · ---• 

Festivalde çıkarılacak el ilanları
nın kapak resimleri için müsabaka 

ı - 1937 lstanbul Festivali için neşredilecek el program.nın iki 
taraflı kapak res:ni müsııpakaya konulmuştur. 

2 - Çıkarılacak el programının e".>'adı 23 ı 10 dur. 
3 - Yapılacak resim lstıınbulun bu eğlence ayını tebarüz ettire· 

cek mahiyette ve en çok beş renkli olil.caktır. 
4 - Müsabakaya i~tirak edenlerden birinciye Yüı, ikinciye Elli 

ı:ra mükarat verilecektir. 
5 - Resimler 3 mavıs 1937 tarihine kadar Belediye lktısat işleri 

Müdürlüküne tevdi edilmiş bulunacaktır. 
6 - Müsabakaya girecı-:kler, mevzu hakkında tafsilat almak üzere 

Belediye lktısal işleri Müdürlüğiine müracaat elmelidırler. "B" "1831" 

:·· .; ... ,. . ~ . :·. ·"""/' \+. 

Radyolinin mucizesi 

!
Edebi bir bahar kadar güzel ve çelik 

kadar sağlam dişler yaratnıasıdır 

f RADYOLIN 
En bakımsız diş'eri 

bi~e kısa zamanda te• 
"' mizler, inci gibi plrla• 

tır, hiç kararmıyaıı bir 
beyazlık verir. 

~-~in 1 S T J F O ES f N J A R A YA N L A R A 
1 Beyoğlu, Elhamra ı-\an altında 254 No. da Ali Riza Canf csçi RAOYOLIN 

HASA ZEYT Y AGI 
Safiyeti ve lez:ıo:eti itıbarile ci hn tışiı m ul bir şöhrete sa lıi bidir. 
Şerh.et gibi tatlıd1r. Tahab"'ttc içmek surerile kulıanıhr. Yemek. 
lerde, salatalarda, mayone-1.rft", tatlılnrda nefasetine payan yoktur. 
Kum, taş, böbrek, mesane, idrar yolu, lıilhassa sıafr:ı, sarılık ve 
karaciğer hastalıklarında, zaafı umumide bol bol HASA N 

Z E Y T 1 N YA G 1 içiniz. 

işesi öO, büyük 75, tam litrelik teneke 115, şiş0 125. 

7; itrelik teneke 600 kuruştur. 
Hasan deposu: lstanbul, Ankal'a, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir 

Türk Hava Kurumu 

Şi -ı e 
z 

f 

adar binlerce kişi i 
gin e m·ş ir. 

6 ıncı keside 11 Nisan - 1937 dedir. 
' 

Büyük 
ikramiye • liradır. 

Ayrıca: 40.000, 25.000, 20.000 
15.000, 10.000 Liralık ikrami
yelerle (50.000 ve 200.000) 
liralık iki adet mükafat vardır •. 
Dikkat: Bilet alan herkes 7 • N 1 S A N • 

937 günü ak9amına kadar biletini 
değiştirmlt bulunmahd1r. 

Bu tarihten sonra bilet Uze• 
rindeki hakkı sakıt olur •• 

• 

1 MAGAZASINDAl<I NADiDE KUl'IAŞLAR 
1 5/4/937 Pat.artesi gününden itibaren mahkeme kararile 

lıiilll.-...... ~r;;....,-....-
perakende olara1< satılacaktır. 

ZAYi MAKBUZ 
lstanbul ldhalat Gümrüğünden 

15719 sayılı Beyanname üzerine 
almış olduğumuz 9-3-936 tarihli 
ve 276295 sayılı makbuzu zayi 
ettı~imizden yenisini çıkaraca_Q'ız. 

Eskısinin hükn ü olmadığını ılan 
ederız. fındıklıda No. 126: 

P. Yerganyan ve Ş. sı 

Dr. Hafız Cemal 
. (wY~l\1AN HEKİM) 

Dahiliy ınf tehassıs1 

Pazar an başka gunlerde oğle • 
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
İstanbulda Dıvanyolunda (104) nu· 
maralı hususi kabmesınde hastıı • 1 
ıarını kabul eder. Salı, cumartesi 
günleri sabah c9.5 - 1211 saatlerı ha· 
kiki fıkarayn mahsustur. Muayene· 
hane ve ev tclt?fon: 22398. Kışlık 
telefon: 21044. 

Okul Kızı 
Oktıl Kızlarının yıllardır bekle· 

dfkleri biricik kız mecmuası 
15 Nisand l çıkıyor 

o 

BIRE, 
1000 
VEREN 

Göz Hekimi 1 
Dr. Şükrü Ertan 
Cağa.loğlu Nuruosmaniyc cad. 
Cağaloğlu No. 30 (Eczanesi · 
yanında) T-e ef on. 22566 

Günde iki defa kutla· 
nılmah vo dişler onunla 
bol bol fırçalanmalıdır. 

Dalma 

RADYOLİN 

TARLADIR 

- .-:;;:::. 
eoooo~ocooxoo 00000000 

Y enİ Çıktı 8 Akba müesseseleri 8 
Ankarada her dild..:n kitap, ga. 1 

1356 Hıcrl 
Muharrem 

23 

1353 RJ·ııi 
M rl 

23 /. 
- ~- J~ 

Yıl 1937, Ay 4, Gün 95, K.ısı 11 

T h 1 D 1 zele, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz· 1 a t arı e- olara~. ~~BA mü~sseses~nde 
bulabılırsınız. Her dıld~ kıtap, 

viren Çocuk 8 ~~:::; ır~::;~~~,;~:~"'u::~~: 8 --~az~rt~~ ... ; 
5 Nisan 

1 bul,abonekaydedilir.Undervodd x \'akjtl lr \f sıti .... 

ÇOCUK ROMANI 1 yazı ·ıe hesaı: makinelerinio An· 8 
6

,.. s· j. 

Yazan: fSKENDER FAHREDDiN kara acentesi. Parker dolma 8 ------- 5 37 l O' 
k d 0 Giıne~ o ı kalemlerinin An ara il satış ye· r: 5 : 

BUtUn okuyucularımıza ridir. Telefon: 3:\n 8 Öğle 12 17 (t ı1 
22.1 ikindi 15 51 7 j 

tavsiye ederiz ,1.~ooı;:.~; Ak~aın 18 38 1 ~ ~b4J J 
ı ıoevren satllık dUkkAn J . Dahiliye ınütehasst&~ 

11 
Yatsı 20 ı ı 

Aksaray pYusufpa.şa Topkapı ı Dr. Ali Rıza Sağf a~ lcmsak ~ 
traım·ay caddesi köşe başındaki ·,~ahıL \ c umumi uc~rıy..ıu ıaı:ıı c 
(70) numaralı hakka! dükl<anı 

devren satılıkt ıl'. Taliplerin bu 
adrese mu. cctatleri. 

Ueşiktaş Tramvay Durak 
Başmuharrır Hastalarını hergün öğleden 1 

sonra kabul ecfrr E. zzet .:;ııl>' 
fl:ı c: 'Jı;:ı ~er: l\latbn-ıi f.U·· 


