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Belgrat müzakereleri dün bitti 
.................................................................................. 

Küçük İtilafla Balkan Antantı lngiliz donanm~~~····· .. ·~~·····~~;~~~k"? .................... · 

Dünya sulhu için en kud- Ticaret gemileri işi Lon
olmuştur drada bir hadise çıkardı retli bir destek 

Başvekilimiz, A-d-ir_y_a_t-ik_s_a_h_ı-·ıt-e-rindeki Dubrov- I şçi partisi kamaraya bir takrir verdi. Gaze-
nik'i ziyaret edecek, Dün meçhul asker abidesi teler hükumeti " cebanet ,,le itham edi-

Kral Aleksµndrın mezarı ziyaret edildi ... ~?...~.~~~~ ........... ~'!:..~'!.:~ ... !.~'in bu ithamlara karşı izahatı 
"iü;·ki;; .......................................... , Fransada Kabinenin kararı Frankoya 
ve 

'T ugoslavya Buhran d Başbakanımızla Dış Bakanırruz, yar ım sayılıyor! 
dost ve müttefik Yugo:lavyanın misafiridır1er. Eski Maliye Nazırı Vapurlar yalnız açık denizlerde himaye görecek 
E~şbakanımızın istanbuldan ha- hükumete şiddetle 

rc~~etinden önce Türk ve Yugos-
la: basınları mümessillerine ver- hücum ediyor 
digi bcyan.lt ve Yugoslav basınının --
bu zi:varct münasebeti ile y~ptığı Vaziyet, Faşist inkılabı 
neşriyat gö?lcrimiz önündedir. o arifesinde Romanın haline 
beyanat \'C bu neşriyattaki sami • benziyormuş 
miyet ifadesi her taraft~ en mü -
sa,t tesirleri icra etmekten hiıli Paris 13 (A. A.) - Eski maliye 
ka.nıl\·acaktır. nazırı B. Regnier, B. Blum'un siya• 

Başbakanı:::ıızııı tebarüz ettir -
dikleri gibi Buyuk Şefin, krndi
sni Ankara iste yc~unda uğurla • 
ma Jrı '~ bu sırada Yugoslavya • 
ık Ti. ·kiycvi bı ıbır.-ıe br~lıyan 

rw ıılal.ın saglam ı/lından bahis 
buyurı ,lf İc a \'ekillcrı he • 

setindeki "v&kfe,, hakkında bir 
takım mutalealar serdediyor ve 
ezcümle diyor ki: 

"Clichy'de vukua gelmiş, olan 
kanlı hadiselerdenberi yeni içt;mat 
kanunların !ıer gün ihlal edılmek 
le oldukları haber verilmektedir. 
Hükümel, cesaret kırac:ık bir pa• 
zarlık yapmakta ve nıebusan mec. 
!isine adeta zorla kabul ettirmiş 
oldu 11 kanunların mevcudıyetıni 
hatırlatmaıta bile cesaret edeme· 
mektedir. 

:- clinı ., f v·mlade toplantısındJ. 

'1ü ı.ı; < in Y ı .,.• avyaya c 'ld n 
baglıiıgın rı ıLı...ııc.ı istemesi ve 
Türk lıalkının Başbakan Ankara
da!1 istaııbula \'e İstanbuldan Yu
gusla\":- .ıya hareket ederken geniş 
tezahürclkrdc bulunmus olması 

iki millet arasındaki day;nışma ve 
anlaşma fikrinin Türkiyede ne ka
dar köklc•miş bulunduğunu göste
ren cani, del.llerdir. 

811şvtkil /1mtl /nönü ve refikaları Belgrad ııarın'a Yaııoılav 
Başvekili Stogadinovl~ •e madam Stogadlnoviçle 

keııdiltrin.i kar~ılaganlar aruıınıla 

Hükumet, vaidierine ve teahhüt· 
ferine raj!'men ne ses hürriyetini Açık denizlerde lngille ticard Hpurlerınr lıimag• edecek olan /ngiliz 
ve ne de fikir hürriyetini zaman harp ı•milerlnde11 6ir fil• 

Aynı anlaşına ve dayanışma fik
rinin Yugoslavyada da aynı kuv • 
vetle mc,·cut olduğunu biliyoruz. 
Dost \"" müttefik millet basının 

yazdıkları yazılar kalplerimizi de- . 
rin bir Ze\'k \'e neşe ile doldura • 
en!< katlar içten, dostça, kardeşçe
dir. 

.Hassaten bugünkü. Yugoslavya 
ile bugünkıı Tiirldyeyı biribirine 
bağlıyan şeyler, ınü•clıallı bıılıın

dukları dımıolmıtik zıhniyet ıoe 

mılli dcdctwrı te '·ilatın. lııılhın 

milli ıncn<aatlcrıne mutabık bir /ıa
le /:oymak hususu•ıdaki lıakiki 1;c 
sam.mi ar· utandır. Her iki millet 
de, asırlarca milli bir devletın ken
di mıl!c•ınc ı·ernıck mccburiyet.n
de bulund•ııııı lıer türlü sosyal ih
timamdan malırıını bıı1ımımı$lar

dır: l\lazidcki sosual mukadderatı • 
mmn bıı beraberliği, ınulıakkal: 
surette bugiinkii siyasi lıedeflc • 
rimızdc1'i birliyin esasını tes'<il 
eylcıııcl:tedır Tiirkiye t>e Yug;s • 
lavya. bu gibi kiiltiirel ve sair mü
§abelıetlcrde birbirlerine o derece 
baylıdırlar b aralarmdakı dost . 
luk hiç bir §e?Jle bozulamaz ve Jııç 
bir şey korkmaz .• 

Samupra\'a gazetesinin bu söz • 
!erinde, Türk \"C Yugoslav millet- j 
!erinin his ve fikir beraberliğir,;n 
pe;< yerinde bir ifadesini bulmak
tayız. 

Buna, aynı gazetenin. Türk ve 
Yugoslilv ışbirliğini izahta göst:r- ' 
d.•. b b • ı~ı se e lcri ilave etmekle, dua 
bu sütunlarda anlatmak istemi• 
olduğumuz gayelerin iki tarafça ı~e 
kad<ır b~ıılmscnmış oldugunu kay. 
delmiş oluruz: 

• Yıı~o.•la!'ya ı·e Türkiye, ayrı 
ayr-.. ?J1lt!fJJenıc~ ı·e yii,.ünıenıelidir. 
Çünkü böyle bir tar:ı hareket hem 
kendHeri i~·in, hem Balkan ;ullıu 1 

için çok fena olacaktır. Bıı sebep • · 
teıı. yn,·rı: l<eııdi mcııfaatlerinıiz 
der;il; fa/.:at aym :,,,,;anda umıı _ 

ı Devamı ~ ci sayfada) 

' 

Belgrad 13 (Husus! muhabirimiz 
den- Bütün Yugoslavya milleti a. 
dına şahsi ve siyasi büyük bir sem
pati yaratan Başbakan İnönü, re
fakatinde Doktor Aras, Elçimiz 
Haydar vesair zevat olduğu halde 
bu sabah Oplenatza giderek müte • 
veffa Kral Aleksandr'ın mezarına 
çelenk koydu. Bu münasebetle bü
yük tören yapıldığı gibi İnönü ve 
Türk milleti için halk azim teza • 
hürat yaotı. İnönü bundan sonra 
meçhul asker abidesini de ziyaret 
etti ve öğleyin §erefine verilen zi • 
yafcttc bulundu. 

ismet İnönünün Yugoslav baş,·e
kili ile yaptığı siyasi mülakatlar 
tam bir fıhenk ve müsbet netice 
miişahedesile hitam bulmuştur. Hu
susi temaslara bugün de devam e
dilecektir. 

(Devamı ikinci sayfada) 
Vosl Yugosl a vganin genç ve 

seuimli k,.u/ı 

İŞTE .. - , ' 

. 

BİR ROMAN Kİ 
İçinde •• 

AŞK ve Kin 
SAADET ve ISTlRAP 

NEFRET ve İHTİRAS 
FAZiLET ve _KOTOLOK 

BiR KELiME iLE : 
Bütün fnsanlıK Çarpışmaktadır. 

HAYAT ' 

DENEN 
OYUN! .. 

Hayatı bUtUn açıklıöı ve çıplaklı· 
Oıyle ortaya koyan ve lneanlıOın 
iç yUzUnU tahlil eden bu kadar re• 
alist bir eser pek az yazılmıttır. 

YAKINDA 
A Ç 1 K S O Z sütunlarında Genç Muharrir 

NUSRET SAFA COŞKUN'UN 
Kal.,.inden okUJ'Haksınıır. 

' 

altına almaktadır. (Yum Z inci ıag/amıttda) 
{Devamı 2 inci $Ogfamııda) J========;:;========~==~~~==~=:;;;;;;;:,,=.,.. 

İş Bankası 
Direktörü 
Mua•nmer Eri,, dün ••h· 
rlmlze geldi, Londraya 

gidiyor 
iş bankası genel direktörü Mu. 

a'?mer F. iş dün Ankaradan şehri. 
mıze geln,ı,tir. Muammer Eriş Lan. 
draya gitmektedir. Bir ay kadar 
sürecek olan bu seyahat esna•ında 
Muammer Eriş lngiltere ile Türki. 

ye arasında başlayan iktısadl ve 
mııl! münasebetler üzerinde bazı 
teto<ikler yapacaktır. Muammer 
Erişin tetkiklerinin bankanın bir 
kısım yeoi iş mevzularını başarma• 
sına fırsat vereceti tahmin edilo 
ıııektcdır. 

100 İngiliz mebusu 
Almanyaya gidiyor 

Berlin 13 (A.A.) - lngiltere parlamentosu azas·ndan b. "' 
buraya 1 l • b ki ·ı k d' ' ır ço,.unun . . ge ~e erı ~ enı m:. le ır. Hatta bir lngiliz gazetesi, 24 ey'.iıl 

ıle 30 ıikte~rdın. ar~sınd11 lngılız parlamentosu azasından 100 kişinin AL 
manyaya gı eceğınden bahsetmektedir. 

Bu ~urahhas heyete Lord Volimer ile yüıba~ı Stirckland riyaset 
edecektır. 
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Kay betti ğimiz bii~'"iik"""~·~·j;"'m""'" 

Abdülhak Hamidin ce-
nazesi bugün 

merasimle kaldırılıyor 
Biiy.iik ö~Unün gö~Uleceği Zincirlikuyu. 
dakı yenı mezarlıga onun adı verilecek 

Büyük şair Ab-
dülhak Hamid kısa 

bir hastalıktan 
sonra evvelki ge• 
ce seksen altı ya. 
şında olarak, ha· 
yata gözlerini 
yumdu, 

Türk edebiya• 
tının bugüne ka· 
dar yetiştirdiği 
hiç şüphesiz en 
kuvvetli şahsi• 
yeti olan HAmi
din ölümünü işİ« 
denlerin derli\ 
bir ıstırap duya• 
cnklarına şüphe 
yoktur. Hamidi 
bilmeyen ve eser• 

. !erini okumıyan 
kim var? Hamidi 

'bu yaslı ıründe 
andı~ımız ve ha· 
tırasını taziz et• 
tiiimrz zaman, 
ins11nın gözünde /(agbıttifı•f• bflglk ,.ır Abdillhıı1r. Hamid 

ihtimamiarı ile lıtfrahat rdiyordu. büyük şairin yarattıtı büyük Alem• 
far bütün heybetile canlanıyor. 

Himit son ıünlerde Maçkada
ki evinden hiçbir yere çıkmıyarak 
bayat arkldııı Lils1eıılll ıııüıfik 

Bilyük üstat, evvelki sabahtan 
itibaren aj!'ıriaşmış ve gündüzden 

( LfJt/tn caı/•!1• çelvrlnlr) 



1 IJ Günün içinden 1 1 
bdülhak Hamit 

Yazan: Orhan Rıza Aktunç 

Dün gözlerini sonsuzluğun de -
rin uykusuna kapıyan Hfunit, du -
dakları arasından hayatın değiş -
mez ve haşin felsefesini şu beyit
le ne güzel teshil etti: 
Zevk yok gecesinde gündiizü1ıde 

Ben neyleyim, bu yer yüzünü? 
XV inci asrın güzide şairlerin -

den Necati de ölürken tıpkı onun 
gibi şu pırlanta kadar nefis ve du
ru beyti edebiyatımıza armağan et
mışli: 

Ey sabô, =iilfü-nigılrı aııber efJan 
eyledin, 

Hcik olaıı bl dilleri lıiık ile yeksaıı 
eyledin. 

Biri divan edebiyatının, djğeri de 
tanzimatın malıdır.,.Hamit bir asır
lık edebiyatımızın muhteşem bir 
cüneşi idi. 
Tanzimatı müteakip Avrupai e

<lcbiyntın kari zaferini tahakkuk 
Lttirrn Hamit (1856-1267) de mü
rıevvcr bir aile arasında d'oğdu. Ba
bası Hayrullah Efendi Encümeni 
Danişin ikinci rei•i idi. Dedesi ikin
ci Mahmudun Ilekimbaıısı Abdul
lah Molladır. 

Bir taraftan Hoca Tahsin, Baha
~ttin, Selim Sabit ECendiler gibi 
eüzide Ulemadan Şark lisan ve ilim
lerini öğrenirken, diğer taraftan da 
Robcrt-Kolleje verildi. 

İran Sefirliğine tayin edilen ba
basi'e birlıkte Tahrana gitti; üç 
"ne Tahrand.ı kafan Hiimit Acem 
t'Clebiyatını mükemmelen tahsil et
ı· Babasının vefatı üzerine İstan
lıula :ıvdetle Maliye l\1ühinune ka
lcmiııe devama başladı. 

(1871-1288) de Macerayı Aşk i
simli ilk eserini neşretti; bu esna
da Makber, Ölü, Bunlar Odur, mül
himesi Fatma Hanımla evlendi. 
(1876-1293) te Paris Sefareti ikinci 
katipliğine, diplomasi me5i<'ğine 
dahil oluyor. 

Divaneliklerim, bu zamanın mah
s·ılüdür. İki ~ene sonra memuriye
tinin lağvı dolayısile Poti, mütea
l't·en Glos şehbenderi oldu. Hin
distanı görmeden Duhteri Hincfu'
yu yazdı. Bir müddet sonra Bom
l ıy şchbeııderliğile Hinclistana git
ti. Hindistanda hastalanan Fatma 
IJ<nım lstanbula dönerken Berut· 
ta vefat etti. Bu feci hadise, Hami
de, ~iirde dehasının zirvesi olan 
Makberi ilham etti. 

Bir daha Hindistana dönmiyen 
Hiımit, Sefaret Başkatipliğile Lon
dı aya gitti. Zeynep, Fin ten ismin
deki temaş:ılarını kaleme alarak İs
tanbula döndü. 

Londrada malumatlı bir İngiliz 
kadınile evlendi. Yirmi sene bera
ber y~adıktan sonra bu kadın da 

uzun bir uykuya dalmış, gece saat 
biri beş geçe de son nefeoiııi ver
miştir. 

öldü. Üçıincü ve son ı·efikası Ma
dam Lüsyendir. Meşrutiyetin ila -
nında Brüksel Sefiri olan Hamit 
Bey Londrada İngilizceyi, Pariste 
Fransızcayı, Tahranda Acemceyi 
öğrendi. Eserleri: Kitap halinde 
toplanmış olan şiirlerinden maada 
otuzu mütecavizdir. Bunlardan te
maşaya ait Eşber, Nazile, İlkn, Ab
dnllahı Sağir, Zeynep, Liberte, 
Sardanapal, Nesteren unvanlı eser
leri manzumdur. (Macerayı Aşk, 

Duhteri Hindu, Sabru Sebat, İçli 
Kız, Tarık, İbni Musa, Finten) men
surdur. Temaşa hricindeki e..cr -
lerinin büyük bir kısmı rııenzum, 
bir kaç tanesi de mensurd\ır. 

Seciye ve şahsiyet - Kenial'in 
üztrindeki medrese tesirine muka
bil Hiımidin şiirlerinde tekke ko
kusu hissedildi. Hususi bir mektu
bunda Hazreti M<"vlananın en ka
vi ve en aciz bendegiınından oldu
ğunu yazıyor Dındardır: Tarık, 

Tezer, Nazife'sini müslüman deha
sını tebcil ettiği heyecanındaki ha
raretin dinden geldiği görülür. 

Nesteren, Eşbcr, Korneyin, Fin
ten, Şekspirin bazı eserlerinde Hü
gonuıı nüfuzu altında olmakla be -
raber Hamidın sanati Türktür. 
Mevzular hayatımıza temas etme
se bile onları yabancı bulmuyo -
ruz. Fikrctin dediği gibi: cTabiat
tm biiyük bir alemi külliyeli, ec • 
dattı; muhayyilesi engin, hassası -
yeti emsalsizdir. Üslubundaki gra
mer hatalarına itiraz eden muha • 
cimler, Ilamidin eserlerindeki es
rarengiz ve ulvi ruhu göremedile. 

Başta Yusuf, Kiımıl, Suphi, Sa
mi, Ahmet Refik Paşalar olduğu 
halde Muallim Nacı ve taraftarları 
Sahraya şiddetle hücum ettirer. 
Halbuki Sahra Türk şiirinde büyük 
bir inkıhiptı. Şekil ve eda itibarile 
yepyeni olan bu eser, mevzuda da 
yepyeni ;di. Edebiyatımıza tabiat 
tasvirlerini getirmişti. 

llugonun Kromvel dram ve mu
kaddemesi romantik edebiyatın na
sıl incili mesabesinde ise, Hamidin 
Makberi de Türk teceddüt edebi -
yatında ayni mahıyeti arzeder. Bu 
e~r de muhalifler tarafından bü
vi\k bi ' ·' p hic d le kar. ılan
mıştı. 

H<imit derin ve cnginliğile, Ke
mal taşkınlığile, Ekrem hassasiye
tindeki incelik ve zarafeti!e edebi
yatımızda yaşıyan izler bırakmış -
!ardır. 

Bu büyük ölü, bir çok İngiliz, 
Fransız ve Amerikanın edebi ce
miyetlerinde üye idi. Demek ki, e
debi kudretini arsıhlusal acuna da 
tanıtmıştı . 

Türkiye 
Yugoslavya · 

(Birinci sahifeden devam) 

Bu acı feliket haberi şehir için
de ve Ankarada çok çaLuk yayıl
mış ve Maçka Palasa yüzden fazla 
taziye telgraf ve mektubu gelmiştir. 

Ankaradaki büyüklerimizin be- mi Balkan menfaatleri ve bunlar-
men hepsi de telefon ve telgrafla daıı dalıa az olmıyan Avrupa men-

AÇ 1 K_S 0 Z 

.. 
lngilter~ ~on sistemırltalya 

yenı bır tayyare ! 

gemisini denize indirdi 
Londra 13 (A.A.) - Sir Samuel Hoare, bir Kenhed'de Ark royal adın 1 

Bütün yabancı 
Misyonerleri 
Habeşistandan 
Kovacak daki tayyare gemisinin denize indirilmesinde hazır bulunmuştur. j 

Bu gemi, üç milyon lngiliz lirasına malolmuştur. Uzunluğu 240 met• 
redir. Geminin hacmi, 22000 tondur. 70 tayyare istiab edecektir. 

• • • lnglllz elçisinin b1r suali 
ve aldığı cevap 

iki Alman tayyarecisi rekor kırdı Londra, 13 (A. A.) - lngilte• 
renin Roma büyük elçi•i Sir Eric 
Drummond ltalya Hariciye Ba
kanı Kont Ciarıo'yu ziyaret ede
rek Habeşislandan altı lngiliz 
misyonerinin tardı hakkında iza
hat istemiştir. Koot Ciano bu 
iıahatı yakında vermek vadinde 
bl'lunmuştur. 

Beriin 13 : (A. A.) - iki alman tayyarecisi, iki kişilik bir planörle 
fasılasız 200 kilometre katetmek suretile motörsüz tayyare ile dünya 
rekorunu kırmışlardır. 

• • • 
Hindistana geni kuvvetler 

gönderiliyor Röıter aj1nsının bu husu•ta 
kaydettiğine göre ltalyan müs· 

tcmleke bakanı Hab~şistandaki ıı 
bütün ecneLi misyonerleri tar-

1 
detmeğe karar vermiş gibi gö-

Londra 13 (A. A.) - Gazeteler Hindistanın şimali garbisinde, Vezi
ristan mıntakasında isyan eden kabilelere karşı mühim bir tenkil kuv• 
veti gönderileceğini ve bilhassa hareketin ipi fakirini istihdaf eyledi~ini 
yazmaktadır. Bu mıntakada esasen iki logiliz livası harekatta bulun• 
maktadır. -.1-ük•m;;.;;e;kr~e~~~i~r· .................... ..... • • • General 

Tavsend 
Japon Prensi Londrada 

Londra 13 (A. A.) - Prens ve Prenses Ciıichib", lngiltere kralının 
taç giyme merasiminde Japon imparatorunu temsil etmek üzere 
Londraya gelmişlerdir. 

Atatürk tarafından sa• 
mimi bir surette kabul 

Belgrad müzake
edildi 

Ankara, 13 [Hususi] - General 
Twsend ve Bayanı Madam Tavsend 
Ankara'ya gelmiş ve bugün öğle

den so ra Atatürk tarafından pek 
sam"mi b r surette kabul ediımi1 

ve mülakat bir saat sürmüştür. releri dün bitti 
- - -·- -- -

(l nci sayfadan devam) 
Bu münasebetle beyanatta bulu

nan İsmet İnönü, mülakatlarının 
neticesine işaret ederek: 

- Mülakatımız vesilesile te§ek
kül ve iııki§afına Yugoslavya ile 
Türkiye re onlarm müttefikleri ta
raf ındaıı bu kadar hararetle yar
dım edılmi§ olan Balkan Aııtantı -
nın bugün tan• bir inkişaf halinde 
ı•e kendisiııe düşen mühim vazife
yi tamamen yapabilecek kabiliyet
te olduğuım görmekle bahtiya -
ı·ım .. 

Dedi. İnönü, Balkan Antantının 
umumt ~hcnk ve birliği üzerinde 
de şöyle söyledi: 

•- Blok halinde veyahut ayrı 

ayrı Balkaıı Aııtantı azası ile diğe~ 
devletler arasıııda kar§ılıklı tıuılı

lıüt çerçevesi dairesinde vukııbıılan 

bütün sureti test•iye ve anla§mıı -

!ar gerek Balkaıı barı§ı ve gerek 
beynelmilel barı§ için tesirli ve 
kıymetli bir müzalıerettlı· .. • 

1 

Bu konferansdan evvel yine a, .. 
nı mevzuu, bu radyoda ayın 13 ıcü 
günü saat 19,30 Fransızca ve yir
miye çeyrek kala da lngi'izce ola
rak verilmiş olacaktır. 

Fransada 
Buhran 

Batvek:limlzin seyahati (Birinci sayfadan deı:am) 
Yenı bir buhran çık•cağını ve 

ve Belgrad matbuatı bu buhranın hükümetin b•şını be-
Belgrad 13 (A.A.) - Türk dev• laya sokacağını tem;n etmek ko-

let adamlarının Yugoslavyayı ziya- !aydır. Çünkü şimdiki hüküm"t, 
retine t ıh sis ey'ediği bir maka le- hiçbir :ı.amao mil i bir hiıkümet ol-
sinde Vreme gazetesi ezcümle di· marn ş günden güne zaafa düşen 
yor ki: bır sınıflar hüküm•ti olmuştur. 

1 Artık em r ve kumanda, B, Blum-"Türkiye Başvekili ismet nönü 
da deıtildir. O yalnız itaat etmek• nün u ziyareti, Türkiye Yugoslav-
tedir. Yiyecek fıyatlarıııın mütema-

ya arasındaki devamlı dostluğun diyen artma" ve boyuna beyne!• 
yeni bir tezahürüdür. Bütün dünya milel iktisadi ı ir anlaşmadan ve 
efkarı umumiyesi, bu münasebetle gümrük manialarının a:ı.altılmasın. 
yeniden bütün dikkatini Belgrad dan bah,~dilmesi, hakikaten büyük 
üzerine çevirmiştir. B. ismet lnönü- bir tenakuı teşkil etmektedir. 
nün Yugoslavyaya ge1mesi yaban- Fransıda vaziyet, vaktile ltalya• 
cı memleketlerde çok büyük bir yada Mussolini'nin Roma üzerhe 
alaka ıle karşılanmıştır. yürümek surelile nih•yet vermiş 

Her tarafta hassasiyet şu mer- olduğu vaziyetin aynıdır. 
kezdedir ki, iki Başvekil, bu görüş- ----------==---

rien kalabalık lir halk, mo,Jern 
meleri esnasındı., vaktiyle sağlam Tilrkiyenin muhterem mümesıille-
temelleri iki büyük şef, Kamal Ata• rine Yugoslav milletinh hararetli 
türk ve Kral Aleksandr tarafından hıssiyatını bi:dirmek üzre toplan• 
atılan tesanüt siyll.!lelini takviye e· mıştı. 
deccklcrdir. Kırat Aleksandr'ın mezarı Önün· 

Politika gazetesi ise diyor ki: de eğildikten \'e çelenkler koyduk· 
"B. ismet lnönü'niin bu seyahati tan sonra, B. ismet hönü ve Riistü 

Balkan antantı ve dahiliıde yapıcı Aras türbeyi gezmişlerdir. saat 
siyaseti genişletmek hakkında Yu- 13 de muhterem misafirler Avala 
goslavya ve Türkiyenin müşterek tepesine çıkarak meçhul asker abi-

14 Nl•en .... 

İngiliz 
Donanması 
Ne olacak? 

Londra 13 (A. A.) - Bilbao'oun 

nasyonalist donanma tarafından 
mııha•urası münasebetiyle •lngilİZ 

kabinesinin verdiği karar işçi mu• 
halefet partisini lir tenkit takriri 
vermeğe sevketmişlir. 

işçi partisi takririnde diyor ki: 
HAvam kamara .. , hü~ümelin lngİ• 
liz ticaretini himayr·den vaı geç• 
mek suretivle gösterdiği lerahiye 
teessüf etler." 

Bu takrir yarın miızakere e.:li• 
lecektir. Bunu işçi lideri • Attlre 

ve eski bahriye bakanı Aleks•ndre 
müdafaa edeceklerdir. Hükumet 

namına Baldwio ve Eden'in söz 
sÖI lemeleri muhtcmeld r. 

Himaı e ya nız açıı< 
denizl<!rede 

Londrd 13 (A.A.) - Ga1etelerin 
verdiği haber ere göre an ira !ık 

lngilız ticaret gemilerine >fP ığı 
bir tamimde lngiıiz donanıııa~ının 

h mayesine ancak açık denizlerde 

mazhar olabilecekleri ıe dar olan 
kabine kararını bıldi mişt:r. 

8aldvlnl" beyanatı 
Londra 13 (A.A.) - Başvekil 

Baldwin. /o va'" bmara•ınd~ lngil· 

ter• hükumetinin l•prnya'da mu• 
hasım tarafları muhar:p olank tanı· 
madığını ve bina~naleyh açık de• 
nizde bu yüzricn lngilız tic 'r 'tinin 
haleldar olmasını tecviz etmiyece• 
ı!'ini bild:rm,ştir. 

Bununla beraler lngiltere hiikii• 
meti, ticaret gemilerine şimr Lik 
Bilbao mınlakasına gitmelerini h• 
tiyath bir hareket olmıyacağını 
bildirmiştir. 

Blşvekil bundan sonra Hood is• 
mindeki Saffıharp kruvazörünün 
her ihtimale karşı l<panyanın şimai 
sahillerine gönderilmış oldugunu 
beyan etmi)lir. 

Gazatelerin hUcumı:ırı 
Londra 13: (A. A.) - G•zete• 

!er dün Avam Kaman<ında b•~ve• 
ı.il Baldw; • 'in B lbao sularınd ı ln
giliz tıcuet gemiler.nin seı·rii<efe

rine d.ıir yaptığı be,anat• uzun 
UZ~dıva mC\IZUU cah•etmekieJ r. 

Hükumetin blokuna dahil bu:uun 
gazeteler hükümelin l.u b"pl ıki 
kararını mutavassıt bir sureli hal 
olarak tefsir etıik'eri halde muha
lefet llazeteleri hükumete şi J et e 
!rücum ederek ·hükumetin bu haltı 
hareketini ispanya hü~ ı'.imetçi erir in 
aleyhinde bulrıuıkta ve tıcaret ge• 
milerini himaye için t!ritanya fi o• 
sunu kullanmadıgınd~n dolayı ce• 
baaetle ilham eylemege dsdar 
varmaktadır. 

Ncws Chronicle gazetesi ise hü· 
kümeli cebaııetle itlı•m edecek ka· 
dar ;:eri gitmekle ve ademi mü• 
da hale prens. bine j!Österdiği sada
kat filıyatt1 bir defa d ıha Fnn• 
ko'ya mühim bir yardımda bulun
mak suretiyle tecelli etmekte ol• 
duğunu yazmaktadır. 

Lüsizyen Abdülhak Hamide derin te. jaat!eri, Tii.rkiyeyi ve bizi, bir çok 
essürlerini bildirmişierdir. ıııeselelrde müşterek surette hare-

Türk edebiyat tarihinin bu eş• 
siz san'at dehasına şanıyl<' mütena• 1 kette buluımıağa balkanik ve Av • 

Belgrad görüşmelerinin müsbet 

neticeleri şi~ndiye kadar oldu -

ğu gibi şimdiden sonrası i -
için de gayet müsait ve nikbin bir 
hava yaratmıştır. Küçük İtilafın 

da yakınlığı ıle Ankaraya kadar u
zanan siyasi ve askeri hattın dün

ya sulhu için en kudretli bir des -
tek olduğu bir kere daha · ·ıl

mıştır. Bu ziyaret Balkan ve cihan 

arzularının bir İfadesidir. desine de çelenkler koymuşlar ve 
bilahare Avala otelinin Bclgrad ve 

Dündenberi Belgrad'da, Yugo!- havali•ine nazır muhteşem manza. 
lavyanın do•tu ve müttefıki Türki. ralı taraçasında başvekil Stoyadi-

Bir lnglllz vaı>urunu zap• 
tettiler 

rupai bı' r "•bl l" •· · ba barışı üzerinde büyük ve mes'ut te-sip bir cenaze merasirri tertibi için ı, ' ıgı yapmıya ıc r e-
Vilayet, Parti ve Belediye miiştc• diyor ki bütün bu işlerdeki mfü·a- sirkr yaratmakta devam edecek -
reken bir program hazırlamışlardır. zi faaZ.yetimiz, yalnız komşuları • tir. 

Cenaze bugün muazzam mera· mıw değil fakat biLtün kcmışulan • Akşam Belgrad radyosunda 
simle kaldırılacaktır. Belediyenin mızın homşularına da yalnız çofo saat 19.30 da İnönünün şahsiyüi ve 
Zincirlikuyuda yaptırdığı asri me- güzel avantajlar getirmektedir.• hayatı hakkında İngılizce bir kon-
zarlığın inşaatı biten kısmına def- Bir zamanlar, büyük devletlerin fcrans verilmiştir.Yarın akşam ayni 
nedilecek olan merhumun ö,tle na• peykleri halinde, anlaşmazlık a • saatte de bunun türkçesi tekrar 
mazı Teşvikiyc camiinde kılına• milleri olarak tanılan balkanlılar, edilecektir. 
caktır. bugün olduğugibi yarın da, kendi İnönü yarın da Belgrad Türk re-

Millet Meclisi, parti, vilayel, Be· mü,takıl Balkan politikalarını ı;ü- sim Sergisinin açılışını yapacak ,.e 
lediyc, şehir . -.e matbuat namına derck umumi sulhun teessüs ve n· buradan Adriyatik sahillerine gi _ 
birçok çenlenkler, ve askeri bando karrürünü teminde hisselerine dü- d 
merasimde bulundurulacaktır. <'cektir. Bütün Yugoslavya sevinç 

Belediye mezarlı~• "Ham.t. adını şen ş refli vazıfeyi ıfada devam e- tezahüratını sürdürmekte dev;.m 
deceklerdir, d 

v~recek ve avrıca büyük ed.p için etmekte ir. 
bır mezar yaptı·acaktır. ** İnönü dönü~te Sofyada altı saat 

Dun akşam radyoda Nusret Safa • kalacak ,.e Bulgar Kralı Borıs lk 
tarafından Hamidin hayatı ve eser. Jsfanb l b k 
)eri haı<kında bir konferans verit- u a irli te öğle yemeğini yiyecektir 

miştir. Gelı"rken Burada lstidlıil edildiğine göre Bul-
BUyUk ,alrln cenaze garların da Balkan Paktına glrme-

meraslml - lerl günleri çok yakınlaşmıştır. Ak-

1 - lstanbul Saylavı Büyük şa •. ispanya Asileri bir Yunan deniz meselelerine temas edilmiş 
ir ~bdülhak Hlmit Tarhan'ın cena• 

1 vapur'-nu çevirip hamule olmakla beraber henüz üzerinde 

yenin bayraklan dalgalanmaktadır. noviçin verdiği öğle ziyafetiode 
Belgrad, bu bayrakları, Türkiye hazır bulunmuşlardır. 
reisicumhuru Kemal Atatürkün, ve Bu akşam Türkiye elçiliğinde bir 
Başvekil lımet lnönünün Hariciye gala ziyafeti verıkcek ve 7iyafeli 
vekili Doktor Arasın ve milletler bir kabul rt• ~i ıak : p eylevecrk ' ir. 
ara•ında sulh eserinin şereflerine Gazete. bundan •onra ıki B~ş· 
çekmiştir. vekil arasında yapılan müzakere

lerden bahsederek ılıyor kı: 
Bu bayraklar, Türk milletinın "Yabancı memleket"er gazetele· 

misafirlerimiz bulunan muhterem rinin de tebariiz ettirdiklerine göre 
mısaiirlerıne karşı bütün Yugoslav bu görüşmelerde çok mühım bey. 
milletinin hakiki hissiyatının gözle nelmilel meseleler mevzuu bah•edil-
görülür birer ifadesidir. iki devlet miş ve bugünün bütün meseleleri 
adamına karşı gösterilen bütün Türk gözden geçirilmiştir. Bununla bera. 
mılletine lıitap eylemektedir.,, ber ayrıca yeni bir sarıh netıce 

1 beklenilmemelidir. Akdenizdeki va. 
Be grad gazeteleri zhel maluaıdur. gerek Türkiyenin 
Oplenatz makberesl me- gerek Yuna.ıi•tanın ltalya ile an. 
raslmi hakkında taf- laşm•ları vardır. 

llA Son zamanlarda Yugoslavyada 
fl t veriyor bir anlaşma yapmıştır. Bu suretle, 

Belgrad, 13 (AA.) - Akşam 
Atina konlc"nasının, Balkan antantı 

gazeteleri busabeh Op'enatz mak- azalarının İtalya ile münasebetleri• 
beresindeki merasim hakkında ge- ni tanzim etmeleri hakkındai tav. 
niş taf.ilal vermektedir. siyeleri filiy3t nıe vkiine çıkarıımış 

Türkiye Başvck:Ji ismet lnönü ve bul nmakıadır. 

Bayonne 13 (A.t\.) - B•sk hü
l<ümetinin bahri murahhası l\hıhu

ata beyanatta bulunarak A 'llir3n• 
te cervere ismindeki asi kruvuö
rünün dün akşam isn.i heıüz ma. 
lüm olmayan bir ing iz vapurunu 
zaptcttiğini bildirmi$tir, 

Bu vapurun Terrol'a mı yoksa 
P a j•s'e götürüldüğü henüz ma• 
Jiim Jeğilrlır. 

BİR ASİ KRUVAZÖRÜNÜN 

TEHDİDİ 

Bayoııne 13 (A.A.) - Almirantı, 

Cervera ismindeki asi kruvazörü -

nün bir radyo telgrafı göndererek 

Biscaye sularına girecek İspanyol 

ve ecnebi vapurlarının zaptedile -

rek b&tırılacaklarını ihtar ettiği 

bildırilmekteclir. 

ASİLER MADRİDE YENİ BİR 
TAARRUZ YAPTILAR 

Madrid cephesi 13 (A.A.) - Dar 

bir geçit vasıtaslle iaşe edilen Ü· 
hpalastaki dairesinden kaldırıla- . • 1 ar llni almı bir ... -
zesı 14-4-937 saat 15,30 da Maç. / sini ld 1 kat'i karar verilmiş \'evahut da şck-
cak, nam zı Teşvikiye camiinde Termaıkas ~dında bir Yunan va. § proJ. yoktur. 

Hariciye Vekili Doktor Tevfik 
Riişlü Aras, bu sabah Op'enatz'a 
giderek büyüh Kral Aleksandr'ın 
mezarı Önünde hürmet ve huşule i 
eğilmişlerdir. 

Diğer taraftan bütün gazeteler, niversite muhallesini ve Carabit<ı3 
dost ve müttefik Turkiye hakkın-kılındıktan sonra_ Zincirlikuyudaki puru Ce~iü'.tarıktan geçerken Is- Ba,vekillmiz için Belgradı' 

mczırlığa de!ncdılecektır.. p~n~ol fisılerı ta rafından tevkif e- radyosunun konferansı 
2 - Ataturk, bu merasımde bu. dılmış ve bır lıalıa alıkonmuştur. Ani.ara 13 (A. A.) - 14 Nisan 

1 lunmak üzere yaverini gönder• Asiler gemide bulunan ve Türkiye- Çarşamba gün~i Tıirkive saatile 
rni,tir. ye getirilmekte eıfan 254 fıçı ben. lC,30 da 48 metre \'e 18 •entimet-

3 - Cc~aze büyük merasimle, zolu müsadere etm ş ve tir hafta roluk kısa dalgalı Belgrad raduo. 
top arabasile kaldırılacıklır. d ' 

4 _ Atatürk, hm et lnönü, Şukrü sonra a gemi_yi serbest bırakmış· sunda başvrkilimiı 1 met lnönünün 
!ardır. Vapur kaptanı bu macerayı hayal, ır.csai ve a•ara hakkında 

Kaya namıarına birer çelenk koyu. t fi 1 b ld k 
·acaktır. ~·ır:a .a . stan u a i acentasına Süleyman Pasic tarafından Türkçe 

bıldırmı,tır. bir konferans verilecektir. 

Bütün gazelelerin bilhassa teba· 
rüz ettirdiklerine 'göre, Türk dev• 
let adamları, gardan !itibaren hu. 
susi. trende indikleri istasyona ka
dar, bütün yolda o havali ahalisi
nin candan tezahürlerine şahit ol· 
muşlardır. Yakın şehir ve köyler-

da Yugoslav gazeteler:niu hararetli : tepesini kurtarmak için müh\m 
neşriyatına geniş bir yer veren takviye kıt'oları alan fısiier, düıı 

Türk gazeteleri:ıin Eelgrad'da B. şiddet.i bir taarruza geçmişlerdir 
ismet lnönü ve Doktor Aras~ ya. 

Cumhı;;.riyet topçu kuvvetler asi 
pılan hararetli lı~snü kabul dola. 
yısile yazdıkları yazıları geniş su- 1 kıt'alarıııı miltcmadl bir top at, i 

rette iktibas cylemcktrdir. Yugos• 
lav gazeteleri, ezcümle, Ulus, Cum• 
buriyet, Haber •·e Journal D'orient 
gazetelerinin makalelerini veniş lıü. 
lasa halinde vermektedir. 

altona alarnk Carabitas tepesine ı• 

ki •aat içinde 2.000 kauar obüs at -

mı slı; · ~ır. ~.lania ateşleri 

harc·katıııı durdurmuştur. 
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Adliye 

PolTs katilinin idamı 
isteniyor 

Katilin hırsız arkadaşları 
da Ağırcezada 

muhakeme edilecekler 
Geçenlerde, Piyerloli caddesinde 

hırsızlık için girdiği evinde polis 
ınemuru Hasan Basriyi kunduracı 
biçağilc gırtlağından yarnlıyak öl· 
düren, üç bekçi ile bir polisi de 
ınuhtelif yerlerinden yaralıyan Na· 
zım hakkındaki tahkikat birinci is
tintak hakimliğince tamaır.lanmış 

ve ceza kanuuunuıı 450 nci madde• 
sine sıöre cezalandırılmak üzere 
hakkında son takibatın açılması 
kararile evrak müddei umumiliğe 

veri:miştir. Bu madde hükmü, idam 
cezasıdır. 

Nazımla hırsızlıkta suç ortajtı 

olan Salimin muhakemelerine, ya• 
gında Ağır ceza mahkemesinde 
başlanacaktır. 

• • 
Komünistlik 
Suçlusu 
Remzi hakkında mahke· 
me dUn yeniden karar 

verdi 
Matbu komünist beyannameleri 

neşretmek, gizli cemiyete dahil ol· 
mak ve "orak.çekiç., isimli memnu 
g Jzeteyi dağılmak suçlarından mah· 
keme eıiilen Cadde bostanında mu· 
allim Raşidin evinde sakin Remzi, 
evvelce ağırceza mahkemesinde 
4 sene ağır hapse ve 4 sene amme 
hizmetlerinden mahrumiyete mah• 
kum edilmiş, fakat, temyiz mahke· 
mcsi bu kar arı bozmuştu. 

Yeniden muhakeme edilen Rem• 
zi hakkındaki karar dün verilmiş
tir. Bu kar&rla, Remzi, bir sene 
ağır hapse, bir sene de amme biz. 
metlerinden mahrumiyete mahkum 
edilmiştir. 

Geçen sene Nisanın 28 nci günü 
tevl\if edilen Remzi müddetini 28 
Nisanda bitlrerek,~ahliye edilecektir. 

••• 
Kamyon lt~zası 

Suçlulardan biri thakkın· 
dakl karar te~izce 

bozuld~··.ırdıı 
Kurban bayramının ik,~ıfi günü 

8 
o 7 

akşamı, Caferin idaresındeki kam• 
yonun marş piyesinde gelmekte O• 

lan jandarma Cihanbeyli Bektaşa 
kullandığı kamyonla çarparak iki 
kamyon arı.sında ezilip binnetice 
ölmesine 6ebep olan şoför 

Mikail, bir müddet evvel, asliye 
üçüncü ceza mahkemesinde 12 ay 
Cafer de belediye niumına muhalif 
olarak jandarmayı marşpiyeye bin• 
dirdiği için sekiz ay hapse mahküm 
edilmişti. 

Temyiz mahkemesi, Mikail hak· 
kındaki kararı tasdik etmı~. jan• 
darmayı m:ırşpiyeye bindirmesinin 
su~ teşkil etmiyeceği mütaleasile, 
Caferin mabkılmiyet kararını boı• 

muştur. 

Caferin duruşmasına, yeniden 
başlanacaktır. 

Rençber lbrahimin 
muhakemesi bitti 
Kczibanın bikrini izale ve Nebi· 

yeyi kaçırmakten suçlu olarak 
Agır ceza mahkemesinde muhake· 
mc edilen Beykozda rençber ibra· 
him hakkındaki karar dün veril· 
miştir. 

lbratıim Kezibanın bikrinl iz~le 

elliği sabıl olmuş, ancak, nik~hla 

almak istediği halde kızın muvafakat 
etmemesi muhaffel sebep addedi. 
leıek 4 ay hapse mahkü m edilmiş, 
Nebiyeyi cebren kaçırdığıda. sabit 
olamadığından, bu c;hellen bera. 
etine karar verilmiştir. 

lbrahimin, mahkumiyetin! evvelce 
mevkuf olarak tamamladığı anla~ıl· 
dığından, yeniden ceza çektirilme· 
sine lüzum olmadığıda bildirilmiştir. 

Gece baskını 
Çatalca köylerinden birinde, 

lbrahım kızı Fatmanın geceleyin 
evine girip ırzına ge~mcğe teşeb

büs etmekten suçlu olarak ağır ce
za mahkemesınde muhakemesi ya. 
pılan Kemal, evvelce üç sene hap· 
se malıkılm edılmiştı. Temyiz matı. 
kemesi bu kararı bozduğundan 

Kemalin yeniden muhakemesi ya• 
pılmı§. dün verılen l(.ararla J J ay 
20 ııün hapse mahkum edilmiştir. 

= 

-AÇIK s6z-

Evkaf 
Müdürlükleri 
Bunların ll§vı mevzuu· 

bahis olmaktadır. 

Vakıf Paralar teşkilatını genişlet
miye karar vermiştir. İstanbul • 
daki merkezinden başka Ankara, 
İzmir, Adana, Sıvas, Erzurum vila
yetlerinde olduğu gibi Trakyadlıki 
vilayetlerimizde de birer şube aça. 
caktır. 

Bundan başka mühim fabrikalar 
bulunan Karabük, Nazilli gibi yer
lerde de btrer şube açılacaktır. Bu
radaki emJak sahiplerine kolaylık 
yapılacaktır. 

Evkaf Umum Müdürlüğü Ayva -
lık, Edremit, Balıkesir havalisb • 
de de zeytin ağaçları bulunması do
layısıle buralarda birer fabrika kur
mıya karar vermiş, hazirandan 
&onra bu şubelerin açılması takar
rür etmiştir. 

Evkaf Umum Müdürlüğü Ha • 
zlranda tatbik etmek üzere bir Ev· 
kaf layihası hazırlamıştır. Öğren • 

dığmılza göre bu layihada bir 
çok değişiklikler olduğu gibi me
m•ırlar arasında büyük bir tebed· 
dülat olacak, evkaf müdürlükleri 
lıiğvedilerek 6, 7 vilayet birleştiri • 
terek ırunlaka baş müdürlükleri 
ihdas edilecektir. Bunda İstanbu -
lun vaziyeti nazarı itibara alına • 
caktır. 

Çocuk bayramı 
BugUn öğleden sonra 

Halkevinde toplantı 
yapılacak 

23 Nısan çocuk bayramı için ha· 
zırlıklar d•vam ~lmektedir. Bayram 
günü ve haftasında yapılacak işler 
hakkında görüşmek üzere dün saat 
17 rle Çocuk Esırgeme Kurumu vi· 
layet merkezinin kaza başkanların. 
dan mtir"kkep bir heyet toplanarak 
bazı kararlar vermiştir. Bunlar
dan başkada bugün saat 16 da E. 
minöiıü Halkevinde çocuk esirgeme 
kurumu mümessilleı i topianarak 
bayram ve halta içinde yapılacak 
gürbüz çocuk, okuma müsabakaları 
ve yapılacak diğer eğlenceler hak· 
kında görtişeceklerdir. 

/ş Bankası 
Londra şubesi 

Bay Muammer Erit 
Londraya gidiJ.Or 

iş Bankası Umu;n Müdürü Bay 
Muammer Eriş önümüzdeki Cumıı 
günü Londraya gidecektir. Muam• 
mer Eriş bu seyahati etrafında şun
ları söylemiştir 1 

"- Londarada iş Bankasının bir 
şubesinin açılmasıarzu ediliyor. Bu 
hususta tetkikat yaparak bir ay 
sonra Londradao döneceğim." 

Müruru zamana 
Uğramış vergi 
Yokmuş 

935 senesinde neşredilen tahsili 
emval kanununa ek kanunun bazı 
kimseler tarafından yanlış anlaşıla
rak beş sene içinde tahsil edilmi • 
yen belediye tanzifat vergisi ve ten
virat resminin mururu zamana uğ
ramış olduğu lleri sürüldüğü ve 
bu şekilde şubelere müracaatlar ya· 
pıldığı görülmüştür. 

Halbuki bu kanunun muvakkat 
maddesinin birinci fıkrasına göre 
kanunun neşri tarihinde müruru 
zamana uğrayan vergi ve resimle· 
rin daha üç sene tahsiline devam e· 
dilebilecektir. 

Bu kabil vergiler ancak 938 se
nesinde müruru znmana uğramış 
addedilebilecek tir. 

Atina Üniversitesi· 
nin yüzüncü yıh 
Alina ÜniversiteMnin yüzüncü 

yıldönümünü kutlulamıık merasi· 
minde hükümetimiıi ve lstanbul 
Üniversitesini temsil etmek üzere 
bugiın bir müderris heyetimiz 
Almaya hareket etınişlir. 

Konya meb'usu Profesör Mu· 
nalferin rei;Jiğinde olan heyet 
azası profsör Sıddık Sami, Meh· 
mel Ali Şevket, Hüseyin Avni, 
Mehmet Ali, Edebıyat Fakfıltesin· 
d!n Besım, Fen Fakültesınden 

Fahir ve Tıp Fakülte5inden Fahir 
ve Tıp Fakültesinden HanıZadan 

Çocuk E.!1İrgcme kuruınu Kartal mutcşckkHdıra 
kaza kolu tarafından 23 Nisan __ ..._ __ 

Cumartesi günü akşam: Kartal Üç aylıklar kolay alınacak 

Galata yolcu 
Salonu 
Modern salonun ın,ası. 
na yakında batlanıyor 
Liman idaresi Galatada yapıla

cak modern yolcu salonunun in • 
ş~at projelerini hazırlatmıya baş

lamıştır. Proje seri suretle hazır • 
!anacak ve önümüzdeki ay içind'e 
inşaata başlanacaktır. 

İnşaat sahasındaki binalar yıkıl
mıya başlanmıştır. 

Yeni salon gelecek yıldan itiba
ren açılacaktır. Salonun önünde 
, apurların güverteleri hizasında ol
mak üzere rıhtımın üzerinde bü -

yük bir köprü . yapılacak ve bura· 
ya yanaşacak vapur yolcuları gü
verted<'n doğrudan doj!ruya köp 
rüye ve oradan da salona dahil o
lacaklardır. 

Salonun en alt salonu gümrük 
muayenelerine tahsis edilecek ve 
buraya muayenelerin çabuk ve 
muntazam görülmesi için asri te

sisat yapılacaktır. Salonun üst kat
ları gümrük, liman, muhafaza ve 
polis bürolarına tahsis edilecektir. 

Salon binasının üzerine bir tel
siz kulesi yapılacak ve bu vasıta i· 
le vapurlardan alınacak haberlere 
göre beklenen gemilerin hangi sa
atte limana varacakları hoparlör
lerle halka bildirilecektir. 

Şilepler 
Alınıyor 
TUrk malları TUrk vapur· 

larıyle nakledllece k 

ı ktısat Vekaleti ihraca! malları
mızın harice sevkinde karşı • 

!aştığı bir çok güçlükleri görerek 
mallarımızı bundan sonra Türk va· 
purlarile Avrupaya göndermek Ü· 
zere hazırlıklara başlanuştır. 

gençler birliği salonunda bir balo Her altı ayda bir yapılmakta olan 

1 K Ü Ç l!t K H A B E R L E R 1 verilecektir. dul, yetim ve tekaütlerin maaş yok· 
L,. __ :....;:....;;:;;.,..;!~~...;....;. _____ , ___________ .; 19 Mayıs bayramı için lamalarına mayıs iptıdasında baş· 

Vekalet bunun için Avrupaya 
4-5 tane yeni şilep yaptırmıya ka· 
rar vermiştir. Denizyolları ida • 
resme ısmarlanan vapurlar için ve
rilen 10 milyon tahsisattan sonra 
bu iş için de bir kaç milyon Ji. 
ra yeni tahsisat ayrılacaktır. De
nizyoJl.arı müdürü Sadettin bu me
sele etrafında Vekaletle Ankarada 
temaslarda bulunmaktadır. Yakın
da ecnebi firmalarile şileplerin in
şası için temaslara girişilecekt:r. 
Yalnız şimdilik diğer bir düşünce 
de Avrupadan hazır şilep almak 
fikridir. B;ınun için de ayrıca tet· 
klkat yapılacak ve şayet az yaşlı 
ve müsaıt şeraitle gemi bulunabi
lırse derhal satın alınacaktır. Yal
nız aranacak şileplerin en fazla on 
yaşını geçmemış olması liızım gel
mektedir. Bu şilepler alındıktan 

sonra ihracat mallarımız bunlar va
sılasile Akdeniz limanlarına ve İn· 
gillcre ve Almaııyaya kadar sevke
dılecektir. Bu suretle bugün ecne
bi vapur kumpanyaları tarafından 
keyfi suretle taşınan mallarımız bir 
çok güçlüklerden kurtarılmış ola
caktır. Bu şilepler yalnız harice iş
liyecıek ve memleket dahilınde!<i 
lımanlar arasında iş yapmıyacak

tır. 

* Şibinkaiahisar ve Kütahyayı. 
dün gece kar yağmıştır. 
* Yenişchirde dört buçuk mil· 

yon lira sarfi!e yaptırılacak ol~-ı 

Riyaseti Cumlrnr sarayı ile Büyük 
Millet Meclisı binasının projeler: 

için beynelmilel bir müsabaka •· 
çılacaktır. 

* Beyoğlu ve Eminonü kazala • 
rında bir Ağustostan itibaren c • 
şekle nakliyatın men'ine dün şehir 
meclisinde karar verilmiştir. Di • 
ğer kazalarda da altı ayı geçroi · 
yen bir müddet zarfında eşekle 

nakliyata müsaade edilmiyecek' ·•. * 23 Nisan Hakimiyeti Milliye 
bayramı münasebelile meklep'er 
cuma ve cumartesi günü kapalı b11-

lunacak, pazartcsı günü tekrar ted· 
risala başlanacaktır. * Galatada Çinili rıhtım ve 
Merkez Rıhtım hanları arasındaki 

binaların yıkılmasına başlanmış • 
tır. * Maarif müfettişlerince ecnPbi 
ve ekalliyet mekteplerinde yapı • 
lan teftişlerde tedrisat şay1nı 
memnuniyet görülmemiştir. 

* Şehrimiz Emnıyet M\.ıdürıi 
Yugoslav polisi hakkında tedkik • 

!erde bulunmak üzere Belgnda 
gitmiştır. 

* Galata ve Sirkeci yolcu sa • 
lonlarındakı hamalların adedi el • 

liye indirilmi~tır Bu münasebet-

le işden çıkarılan hamallara 65 er 

!ıra ikramiye verilmışlır. * Odcsa lımanmdo inşa edilen 
ve Viladivostok lımanınu gotü. iil· 
mek üzere ıkı v~pur tarafından ~,._ 

kilen büyuk bır saç havuz lımanı· 
rnızdan geçmışlır. 

* Şchiı hastahanderınde Ha>ı
randan itiharl'u muayyen bır ııeret 

alınması Şehir Mı·clıwıd~ kahul 
edilmıştır. 

* Denizyullorı İdarcsiııın A.1n
dırma vapuru 20 bın lıralık bit ta

mir gen duk ten 'onra Haııçtcn çık . 
mışt.ır. 

* FPnerler idaresinin satın alın
ması mukavelesi lıuı_~iıılPrde Ma -
!iye veki!ı Fuat Af(ralı tarafındao 
imzalanacaktır. 
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Halit Ziya 
için jübile 

Edip Halit Ziya Uşaklığilin sanat 

hayatının 55 inci yıl dönümü mü • 

nasebetile Eminönü Halkevinde bir 
merasim yapılacaktır. 

Bu ayın yirmi birinci çarşamba 

günü akşamı yapılacak olan jübi
lede Halkevi başkanı Agah Sırrı 

Levent (Serveti Fünun nesri ve 

Halit Ziya) mevzulu bir konferans 

verecek, Ali Karni Akyijz, Hüse -

yin Siret edebi hatıralarını anla· 

tacaklar, üstadın eserlerinden par
&alar okunacaktır. 

Halkevi orkestrasının garp mu
siki üstadlarının seçılmiş parçala -

Tından mürekkep konserini mütea

kip devetli!ere bir çay ziyafeti ve
rilecektir. 

Beynefmilel 
Otelcilik kongresi 

Geçen yıl Peştcde toplanan 
beynelmılel otelciHk kongresi bu 
sene şehrimimi1de Lop!anacaklır. 

Bu münasebetle Avrupa ve Af. 
rikanın her tarafından lirçok otel· 
ci murahhaslar gelecek ve kongre. 
de pasaporı, hayat balılığı, otel bo
noları, propaganda ne~riyatının tev
zii gibi meseleler giırüşülecektir. 

• • Kongraya davet 
Türk Mürettipler Cemıyeti Baş. 

kan lığından: 
25 / Nısan / 1937 pazar günü sa

at 13 de Eminönü Halkevi salo
nunda cemiyete aiL bazı mühim 
meseleler için fevkalade bir toplantı 
yapılacağ'ından mezkür güu ve sa• 
atte bilümum azaların toplantıda 
hazır bulunmaları ehemmiyetle ilan 
olunur. 

bugUn valinin riyasetinde . !anacaktır. 
bir toplantı yapılıııcak Maaş ve yoklamal~rı~ ala~ada~· 

t9 Mayıs bayramının güzel geç• l~_r \~rafın.da~ daha ıntızam ıle go-
meşi için bir komisyon tcşk·li ka· raulebılmesı ıçın pek_ dar ~lan yo~-
rarlaştırılrnıştır. Bu komisyon bay. 1 ma ve m~aş tevz: yerın~e bır 
ram için bir program hazırlıyacak· banko lertıbatı yapı.mış ve uç vez· 

B • b ti b - b nedar tarafından muamele ve te· ur. u munase e e ugun ve e• d" t k .
1 . . . . O • ıya ın o ayca ı ası için vezne 

ledı ye reısı bay Muhııtın stun· .. 
1 

• 
dağın riyasetinde bir Lopla.ntı ya· goz en yapılmıştır. 
pılacaktır. -- . iki. tayin 
Emınönü ınalmüdürıi Bay Hüse· 

yin terfian Yozgad defterdarlığına 
tayin edilmiştir. Eminönü malmü• 
dürlüğü zat maaşları kal 0 m şefi 

Ktnaıı terfıaıı Beyoğlu Tarlab•şı 
maliye tahakkuk şubesi varidat 
şdlığıne ıayin edilmiştir. 

Bir TUrk doçenti Afga• 
nistana profesör gitti 
lstanbul Üniversitesi ensaç ve re• 

şim do~enti Edip Türkmen, Kabil 
Ünı ver sitesi için profesör olarak 
angaıe edilmişti. 

Bu dej!"erli ilim adamı, Alganis· 
tana gitmek üzere hareket etmiş 
bulunmaktadır. 
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Azlık mektepleri öğretmenleri
nin müktesip hakları resmi okul

larda da tanınmalıdır 
Atlık ve yabancı okullarda Türk dilinı tedris, Türk 

K ültiırünü telkin eden Türkçe cğretmenler nin 
onıutlarındaki yuk inkar götürmiyecek kadar mü· 
hımdir. Türk diliııı öğretırken, bir Türk okluundaki 
talebe karşısında de•ildir. Tedris va<ıtalarının azlı

ğından sarfınazar apayrı bir sistemle çalışmak mec. 
burıyetinde kalan bu öğretmenlerin mes'uliyetlerı ve 
yükleri, kültür bakanlığının herhangi bir öğretmenınden 
başka türlü olmadığı gibil belki ondan da yüksektır. 
Halbuki ne terli ve ne de resmi muallimlerin sahip 
bulunduğu haklardan herhangi birine mazhardır. 

Mektep kapanırsa açıkta kalır, sınıflar azalırsa 
dersleri ve prlrası azıı~ır. Yani her yıl yapılan kad· 
roda olup olmadığı meşkuktür. işinden emin değildır, 
istikbali yoktur. Alelade bir müessesede ~alışan hır 

müstahdemin bile ücretinde bir yükselme oıabilir, 
senelik mükAfat alması mJmkündür ve nihayet miıeı· 
selerle temas haıinde bulunduğu içın orası kapansa 
bir başka yerde de kolaylıkla iş bulabilir. 

Halbuki azlık ve yabancı okulların öğretmenleri 
bu gibı haklara sahip olmayan, fak t, buna mukab.I 
milli çalışışın en büyük yükünü omuzlarına alan 
adamdır. 

Halbuki öğretmen, her tiırlü endişelerden uzak 
bulunması lazım gelen memurdJr. Aldığı vazife ve 
bu vazıfenin agırlıjı ve maddi, manevi hatt.i ulusal 
mesuliyetleri bunu amirdir. 

Bu VKziyet karşı<ında bu gibi Öğretmenlerin de 
istikballeri için, vazifeleri için bir emniyet yolu, hır 
güven tarafı açmak gerektir. 

Kaldı ki bazı mektepler, günlük ders üzerinden 
para vermek mecburiyetıni ihmal ederek ayı dört 
haftaya taksim sureti• le ücret vermekte ve bu ~u
retle Öğretmenin maddi tarafdan da zararını mucip 
olmaktadır. Bugün azlık ve yabancı okullardaki Öğ• 
retmenlerle, gündelik le bir mürssesede çalışm alell· 
de bır müstahdem arasında fark yoktur. Bu asla 
doğru olamaz. Kültür bakanlığının bu noktaya bir 
ehemmivetle dikkat nazarın celbetmeyi, bu türlü 
Kültür teşkilatından makout hedefin, yiiksek gayenin, 
bu~ulü için bir vazife telakki ederiz. 

Mesela, böyle öğretmenler, eğer kanunf şartları 
haiı değilse ve yalnız mü!..tesep hakları için bu vazife. 
!erde bulunuyorlarsa onları kurslarla yetiştirmek Ja. 
zımdır. Müktesep haklarını, icabında resmf okullarda 
da tanınacak hale getirmek gerektir. Tecrübesi, me• 
saisi, bilgisi böyle hır neticeyı kazunmağa hak ver• 
miş bulunuyor. O zaman mektebi kıpandı mı resmi 
okullara dönebilir. istediği zaman istediği mektebe 
geçerek meslekleşmış işinden ulu orta dışarıya fırla. 
tılmış olmaz. Herşeyde olduj!"u gibi bu mühim vazife 
adamları için de emniyet verecek bir alaka ve tedbir 
bekleriz. 

.Hatice Hatip 
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Bir üçüncü serseri 
Mayin de Kayatuz 
Mevkiinde görüldü 

Henüz hatırlardan çıkmasına im· 
kiin yok, çünkü tehlike berlarJf 
edilmiş değildir. Hala serseri m•· 
yinler başıboş dolaşıyorlar. 

Karadenizde Trabzon önl.rinde 
görülen serseri ma~in: 1. Bo~a.a 
yakın yerde görülen serseri mayin; 
2. Son günlerde ce Eoıtazın Kar• 
tuz mevkiinde yeni bir serseri ma. 
yiıı görülmüş, Oldu: 3. Bize öyle ge· 
liyor k~ bövİe giderse serseri nn 
yinlerden işleri güçleri olan vapur 
vesaire gibi nakil vesaitine yol 
kalm•yacakl 

Nasihat olur 
Daily Mail gazetesı HJile ~c ii· 

ıiye'nin bir mülAkatını neşrediyor. 

Seliisiye, Habeşistanın Mı!lctler Ce
miyetine llÜVenmesey-:li hMbe da· 
ha iyi hazırlanmıı olacajtını sö;;le
mi~tir. 

Gazeteler, Halle Seli.siye için 
ııeç kaldı di;•orlar. 

Halbuki bizce tam zamanıdır. 

Kırk nasihattan bir mu•ibetin yek 
olduğunu pek acı öğrenen Haile 
Selı\siye'ye bakıp ta dünya ibret 
alsın, sadece Mılletler Cen.iyeliııe 

bel dayayıp ta eski hlyratdan d~ 
olmasın diye söylemiş olacak fena m'? 

spor istifaları 

Spor kurumunun ıkincı reisi B.ıy 
Halit Baysak istifa etmi~ti. Ş.mdi 

de futbol federasyonu ikinci reisi 
Nasuhi Baydarın bir ihti ii! yüzün· 
den istilasını öğreniyoruz. Galiba 
spor me;·dan.oda rical dökümü 
fırtınası esiı or! 

22 çocuklu b ' b~ 
Hekim hanın Ciizüngiıt köyün· 

den n.uhtar Musıı1fanın dört karı
sından şimdiye kodar (36) çocu~u 
olmuş. Bunlardan (22) si hay,ılla 

(14) ü ölü imiı. Halla pek yakında iki 
çocuğu dalıa olacakmış. 

Bu zat (3J:l) doğumlu olduğuna 
göre (50) yaşıııJa demektir. 

Biıi hayrete düşüren (22) çocuk 
ve hır az sonra varacağı (24} ço
cuk değili 

Çok basit zannedilen küçük bir 
hesap işi daha milhim gali ha 1 

Günde yarımşar kılo yeseler (11) 
kilo ekmek tutar. 

Çocuk kolay amma ekmek 1...? 
Eseklerle nak 
ttyaı: y~~K 

Nihayet şu eşek mese:esi h3!1o; 
lundu. Münakaşalar, müı•ker der 
hamdolsuo bir neticeye . Bir 
ağustos 937 tarihinden i ' •nren 
eşeklerle nakliyat yasak 1 

Yalnız birdtnbire eş~k yt.zünden 
geçinenleri perişan etmemek için 
bir intikal deni var. 

Haydi bakalı..,, fırsat bu fırsat. 

tır. Bu intikal deHinde eşeği ko· 
yu.10 çevirmek sırrına ermelidir. 

insanların ma~mundan ist•hale ve 
intikal ellik.erine pek inaoılmaz 

amma !..alıbımıu basnrız ki, eşek· 

!er koyun ve dana ve emsali gibi 
yenecek hayvanlara ve bilhassa 
paslırına, sucuk, kavorma ve emsali 
gibi ağdiyei hayvani;-cye biinzi kıı· 
sap intikal eder. 

Bize öyle geliyor ki, eşekler, 

böyle bir idbar gününün geleceğini 
bilselerdi yaba"ilikten medenileş· 
meğe heveslenmezlerdi. Medeniyet 
dünyası böyledir ey eşekler, üzül· 
meyiniz, biz ınedenileştirir, ya ke
ser yeriz, yahut tereddi etti diye 
nesline kibrit suyu dökeriz. 

Medeniyet bul 

Serdengeçti 

Poliste 
FALCJ 

Kadıköyünde Yel dejtirmeninde 
Bayır sokağında 68 numaralı evde 
oturan Marik , fal bakarken 
cürmümeşhut halinde yakalanmış, 

cürmümeşhut Müddeiumumiliğine 
verilmiştir. 

KAZA 
Beşıklaşta Mumcu bakkal so. 

kağında 81umaralı dükkanda ma. 
rangoz Hiisnü, eltktrik molö
rü iie rende bilerken biley taşı 
kırılıp fırlayarak başından yara. 
!anmasına sebep olmuştur. Yaralı 
Hüsnü Beyoğlu Zükur hastanesine 
kaldırılmıştır. 

Mazhar Osman ser'a 
hakkında ders verirken 
tal.ebeden iki kız bayıldı 

Dun sa.t 17 de profesör Maz• 
har Osman Üniversitede sar'a üze· 
rinde oersini verirken ikı kız tale
be arka arka,a h•yılmışlır. 

Profesör kız talebelerin bayılma• 
sını mevzuun tesırine atfctmıştir. 
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VEREM 

Zehir ticarethaneleri 
Beyaz zehir satan 
8 kahve kapatıldl 

Yazan: A. KaylAn j Zehir satışlarında kötü kadın-
verem dispanserinde Zll}'ıf sofuk ,. Ahı .. Ç•kti. Nılıayet •Ölüne devam !. /ardan istifade ediliyormuş 

benizli bir gençle tanıştım, bir kör. etti. 
de• gibi elini sıktım. Arkadaşlı"ı· 1 "E•et bu habet çok acıydı. Be· B ı k dak k h • " ~yoı; u mınta asın i ·a ve· mız ilerleyince hayatını anlatmasmı I ni çılgıncıt t.evdiğini söytiyen o, hanelerde, zabıta, esaslı ara~ • 
rica ettim. "Hayatımı değil buraya I başka biri•le gezi_yor, onunla reni 

, tırmalar yapıruya başfamıştır. Ze· düşmemin sebebini anlatayım0 dedi, bir a•k ha•"alı :vaşıyordu. Bu acı 
1 - led' 1 • ' lıirltyici maddeler sattığı anlaşılan ve şun arı ~oy ı. habere eweld. inanmak istemedim. 

•B d- · b b b' k dört kahveh ne dün kapanmış ve uraya uşmemın se e ı ır ·ız· Niha~ct bu acı haber. abitleşti. Aile. 
dır. Onu çı!ruıca seviyordum, San· me. onun yüzünden darıldığım için miıhurlenıniştir, Dört kahve de da· 
ki, kalbim onun için çarpıyor ben onlara birşey !Öyliyemedim.Nihayet ha ewel kapatılmıştır. Araştırma· 
Onun . . a d o d ay 1°r devam edecektı'ı•. u··zeı·inde ıçın Y şıyor um. n an • aşktan, hayattan tiksindim. u 

rllmaklı,.ım ı'çı'n bana çok ısrar el• A k 1 s,·üphc toplanan daha bir çok kah-" 1 ş a, ıayatta lanet diyehayktr· 
tiler, ayrılmadım ve ayrılmıyacaa-ım ı dım. fakat onu gene seviyor, ona vehane tesbit edilmiştir. Bugünler-
ıledim. O da beni çok seviyor. de on beş kadar daha kahvehane 
du, benden ayrılmıyacatına dair kavuşmak istemcditim için onu kapatılacaktır. 
bı'nlerce kerre ycmı'n elti' so-z verdı.' unulmağa çalışıyordum. Günden K l k 1 

h apatı mı a ıveh~ııel"rin sa -
_ Sustu bı·r •ey hatırlamak ı·s· aün• sarardım, zayıfladım ve ni a. t 

• ld hip1eri hakkınd<ı şiddetli kanun 
tiyormuş gibi ırözlerini kapadı, bir yet işte buraya düştüm. Verem 0 um muamele yapılacaktır. 
müddet böyle kaldı. Birden yüzü arkadaş veremi .. Hain, kaçak, aşk 

1 
• b' k ı Dün kapatılan dört kahvehane, tekallüs etti, ıröılerini açtı. Yüzün· ~e ><alp hırmı ır ·ız yo una ve• 

ld Toksimd" bü~·ük ve küçük Ziba de bir tebessüm belirdi. rem o um ... 
D di l b 1 d O •okaklarındadır. Bu kahvehane sa-•BJr pazar günü hafif, hafif kar e ve ae- amıya aşa ı. ış· 

yağıyordu, çılgınca sevdiğim kızla !erimin ara,ından "Aşka lanelL.. lılplcı ırın uyuşturucu maddeler ti-
beni sevenlerin önünde nişanlan· Sözü çıktı. Onun böyle atladığını careıile meşgul oldukları ve müş· 
dım. O anda, dünyada benden ırörünce dayanamadım gayri ihti· terılerine bu maddeleri sattıkları 

tır. Bu civarda bulunan düşkün ka
dınların da, beyaz ve zehirleyici 
maddeler ticaretinde mütevassıt 

rol oynadıkları anlaşılmaktadır. Za· 
bıta, beyaz zehir ticareti yapan bu 

gibi kimseleri şiddetll' cezaya çarp
hracaktır. 

Bundan biika, a:;ayı~ ve mınta
kanın sükunu ihlal istidadında bu
lunan bazı kahvehaneler de bu a
rada kapatılacak, münasebetsiz ba· 

zı kiınslerin buluşmasıııa yardım 

eden bu tenha yerler dağıtılacak • 
tır. 

Bu gibi kahvchanelc!'de, zabıta, 
bazı ehliyetli sivil memurlardan 

istifade ederek araştırmalar yap • 
!ırmaktadır. Taksim nahiye mü

dürlüğü, umumi edere civar olan 

sokaklarda daha sıkı bir tertib~t 

almış bulunmaktadır. bahtiyar bir kimse tasavvur ede· yari ben de atladım. anlaşılrruştır. 
miyordum. aradan iki ay ıreçti, Elindeki küçük mendille gözleri· Bu kahvehaneler, umumi evle· ı Yine bir takım müte\•assıt in • 
b nin yaşını sildi. ı b lh k d 1 

Meclisin en azgını başnıüddeiumu· 
ır.i olmuştu. Yalnız ikide bir geli
yor, metresini bir lartalc.hyor, göz· 
terini açamıyacağını anlayınca büs
bütün azıyor. 

Bir gizli deftere bile yazılaınıya. 
cak şeyler. 

Ben büsbütün ayıldım. Sioirleriın 
okadar gerırindi ki .. 

Neye fazilet satıyorsun be kadın! 
Sen Zekcrlyya sofrasının kur. 

hanlarından birisi değil misin ? 
Kendi ayağmla, kendi aklının di. 
kine kuınandasile kapıldığın sel· 
den ne diye kurtulmak isti}·Grsıın 
aptal Mavişi? Bu ıelin önünde sen 
bir çöp bile değil~in. Sürüklenip 
gideceksin iştel Nereye kadar mı? 
Dünya cehennemlerinirı ötesine ka· 
dar! 

Fakat bir hamle daha etmeliyim. 
Bunlar anlaşılıyor ki her vakit gö. 
receğim şeyl~r. fakat bunlardan 
sıyrılmak ta neye mümkün olmasm? 
Kont~si buldum: 

- Ras F eddan ırelmedi! 
- Evet. Mutlaka ırelecekti, Son 

ekselans da bir kaç defa sordu. 
- Emir de ortada yok. 

- Kaısının yanında olmalı. 
u iki ay ondan hiç ayrıldım. re yakın olduğundan, buralarda bir •an arın Ye i assa genç a ın a-"Birgün, dedi. Benim vereın oh 

Gece gündüz beraber gezdik. takım münasebetsiz kimseler de rın, bu kahvehanelerde satılan be· ı 
N duğumu işitmiş, Buraya geldi şura-

ihayet gene aramıza girdiler bizi da yatağımın üzerinde saatlerce barınmaktadır. Buralarda bir çok yaz zehirlere müşteri bulmak için 

- Kendisini görmek istiyorum. 
- Beş dakika .. haber vereyim. 
Adam akıllı sarhoş olan umumi 

müfettiş :yanıma sokuldu. Anlaşılır 
anlaşılmaz, çarpık bir dille sordu: 

ayırmak istediler. Bu fenalığı bana a~ladı, 0 ueni afleı,, diye yalvardı. sabıkalı kimselere de tesaduf e - şchrın muhtelif yerlerinde faali· 
en yakınlarım yaptı. Geçirdiğinı Affetmedim. Aflctmi}'eceğim. Beni dilmiştir. 

1 

ette oldukları tesbit <'dilmi"tir. Bu 
hayatı bana çok gördüler. aldatan, beni verem eden hain kız 
Ôı- 1 t hd'l t'I B k Ayrıca Gal ta, Ab nuz, Yenişc • gibi oclallar, ba~an, ge.ıçlcrin mu-um e e 1 et 1 er. u \O affedilir mi? Git dedim git yeni 1 

kalleşçe manevralardan sonra elim- sevgilinle mes'ut ol. Senin yüzünü hır tarafları·ıda da bazı kahveha • hitin<' kactaı şokulmak cür'etini 
den yüzüğümü alıp zavallı nişan. görmek istemiyorum. neler ~ıkı t.ır.ıssut altın~ alının.ş- , gostermektedirlC'r. 
lıma gönderdiler. Beni zavallı Yavaş, yavaş yatağımln üzerin• 1111uııı•11uı111u111111111ı.ı.111111•111•m•1111ııuı111u•••••11•1t"'"'''"''"'""'"uı1111uı11111111111••••·••mıı1111111ı111rımıı11um•11"''''"1111 

beni çok scvdığim onun ıçın den kalktı. kapının önüne kadar Eski iskele Teneke diş 
canımı vermiye hazır bulundu- yurüdü, >endeledi, az kaldı yuvar· 
ğum sevgilimden resmen ayırdılar. 
Fakat benim kalbimden onun sev-

1 
ldnacaktı. Hünırür, hüngür a~lıya· 

gisi gözlerimin önünden onun ha· ı rak dı~arı çıktı, gitti ... ,, 
yali gitmemişti. Onu gene seviyor- - içini çekti ... 
dum, Nişanlımı görmek bir şey "Gitti! ... Beni verem eden o bir 
söylemek istiyordum. Evvela göre. daha gelmedi, Zaten gelmesini de 
medi~, Beni takip ediyorlar, yal· istemiyorum. Gitsin ... Gitsin de yeni 
nız .bır yere bırakmıyorlar. sevgilisiyle mes'ul olşuı. Beıı onu 

Bır gün onun hakkında acı, çok uııuttum. O da beni unutsun, bir 
acı bir haber aldım... daha ismi!ni anmasın ... 

- Gözlrri yaşardı, derin bir Aziz KayUln 

Ford hapse mi 
Girecek 

Washingt n !3 : (A. A.) -
Wıırner kanunu, müstahdemleriniıı 
muteber mümessillerile müzakere
ye ıririşmckten imtina eden pat· 
ronlar hakkında hapis cezaları der• 
piş etmektedir. 

Henry Ford'un sendikalar alcy. 
hinde son zamanlarda yaptığı be. 

yanalı, matbuat şiddetle tenkid el· 

mckte ve Ford'un bu hareketinin 
Wagner kanununa muhalif olması 
dolayısile hapse atılmak tehlikesi• 
ııe maruz bulundu~unu ehemmiyet· 
le kaydttmektedir. 

Çellk Fabrikasının tek• 
nlk itleri 

Karabük demir ve çelik fabri. 
kalarını inşa eden şirketin teknik 
ınüdürü Brasscrt Goric bu sabahki 
ekspresle Londradan şehrimize gel. 
miştir. 

Kendisi Ankaraya giderek fab
rikanın teknik işleri hakkında Sü 
mer Bankla ğörüşecek ve parzar. 
t~siye bir mühendis heyeti ile Ka. 
rabüke,gönderilmck üzere Avrupa• 
dan 20 büyük kamyon şehrimize 
9'Plcccktir. 

L 

Habeşler 
lngiliz Somalisine 

i 
Berbcros. lngiliı somalisi, 13 (A, 

A.) - Mühim miktarda Habeşliler 
hududu geçerek lngiliz Somalisine 
iltica etmektedir. Dört bin kadar 
erkek, kadın ve çocuk, ekserisi 
yaralı olmak iızere Somaliye iltica 
etmiştir. Habeşistan tarafından şid. 

dctli tüfenk ateşleri işitilmektedir. 
Üç motörlü bir ltalyan Caproni 
tayyaresi Somali dahilinde B•Jrama 
üzerinde uçmuştur. Mültecilere yar. 
dım için icabrden tedbirler alın· 
mıştır. 

ispanyada ttlddetli harp 
Madıit, 13 (A.A.) - Sabahleyin 

erkenden Casa de Campo dan şid· 
detli havan topu ateşi duyuluyordu. 
Lece çetin geçmiştir. Keza Carro 
de Azilada da mnharebe şiddetli 
olmuştur. Hül:ümetçiler tabii istih· 
kamlarından başka dört aylık iş
galleri müddetine asiler tarafından 
yapılmış olan istihkamları sebebile 
çok mühim alan bu mevzii ele ge. 
çirmck için hucum etmektedirler. 

Ccrro de Agvil üniversite ma• ı 
hailesi ile Ccstille ve la cornnıı 
yollarına hakimdir. Ve müstakbel 
harekAta te~kil edecektir. 

Ne tamirat yapılıyor, ı 
ne de iskele kaldırılıyor 1 
Mısır çarşı,;ının Sultanhanınmına 

çıkan kapı>ı üzerindeki handa. ıki 

yıl evvel bazı çatlaklıklar görül • 

nıtis, lıattiı bır kaç taş da du<müş • 

tii. Bunun üzerine, buraya bir iske
le kurulmuştu. Fakat, i<kde tam 

iki yıldır burada durmakt<ıdır 
Mısır çarşısı Esnaf milmessıli 

Bay İsmail Hakkı ıle giirüştül.;. Di
yor kı: 

Ne hanın tun1ircı.tı _yapılınıştır, 
ne de lskcle kaldırı m., ı I!ğe 

b~nda yine bir tehlike varsa is· 
kele bu teh ilkeye manı olamaz. O 

halde iskele manası?. haldedir. is
kele çarşıya girip çıkan eşyaya en
gel teşkll ediyor. Hatta, Sultanha

m;;mı caddesindeıı geçen vesaiti 

naklıyeyc de manı oıuyor. l!anın 

tamirı için Eminönü kaymakamlı • 
ğına müracaat etlik. Belki, günün 
biri. de bir tehlike ba gfüterir .• 

--·· -
Tuz fiatları ucuzlıyacak 

Avrup t.ızlabrı~da (, ·tkikler 
yapan inhisarlar Tuz işl~ri müdu

rü Ca\·idın Vekalete \·crdıgı ra -
porlardan sonra İzmir ve diğer tuz

lalarıınızda ıslahat yupılması ka -

rdrlaşmıştır. 

VckalC't bu iş içın tahsısat ki.bul 

ettikten sonra inşaata başlanacak

tır. Yeni ıslahat ile tuz fıatları hem 

bugiınkündcn daha ucuz olacak ve 

hem de tuzlaların h;tihsaliıtı artmış 
olacaktır. Yapılacak tesisat en u
cuz fiatla en fazla istihsaliıt yap -

mayı lemin edecektir 

Sahteklr bir ditçi 
yakalandı 

K~ndılcrine dişçi süsii veren Nu
ri ve Cemil adında ikı açık göz Mı
~ır çar.5ısmda bir kaç esnafın 

dışlerinı yapnıı~ ve son defa 
da uynı çarşıda baharntçı İsmail 

Hakkıyo. Müracaat etmişler.lir. 
IO lirava mutabık kalmışlar \'e 

llakkının peşin para, \'ermemesin~ 

de muvafakat etmişler \'C fakat 

Zdvallının me\·cut koronlarını ~ö • 
küp r,itmişlerdir 

Gerek hmaiJ Hakkı, gerek di • 

ger arkadaşları fena bir şekilde do

landırdıklarını, agızlarına takılan 
şeylcrın altın değil alelade sarı te
neke olduğunu aradan günler geç· 

tıkten sonra anlamışlardır. Bu ya

digarlar çarşı esnafma adreslerini 

vermeden Beykozda da bir kaç ki

şıyı kafese koyduklarından alaka· 

darlar nıesclcyı müdddumumiğe 
Jhbaı· edeceklerdir. 

Profespr Navllin cena
zesi dün kaldırıldı 

Bundan bir hafta evvel Alman 
ha,tanesinde tifodan ölen Üniver. 
silenin nebatat profesörü Navil'in 
cenazesi büyük merasimle kaldırı
larak lsviçreye gönderilmiştir. 

Cenaze merasiminde rektör Ce. 
mil Belsel, Dekanlar, Türk ve ec. 
nebi bütün profesörler tıp 
talebeleri hazır bulunmuşlardır. 

Cenaze evvela nebatat enstitü
süne getirilmiş orada profesör hak. 
kında sözler söylenmiş ve mütea• 
kiben cenaze kaldırılarak memıe. 
keline ırönderilmiştir. 

Tüccar ve senaylcller 
batbakan Metaksas şe• 
refine ziyafet verdiler 

Atina 13 : (A.A.)-Atina ajansı 
bildiriyor : Pire tüccar ve senayi• 
eileri başbakan Melaksas şerefine 

büyük bir ziyafet vermişlerdir. Zi

yafette finans. ekonomi ve maliye 
bakanlarile, Pire belediye reiıi ve 

diğer şahsiyetler hazır bulunmuş• 
tardır 

Ticaret ve sanayi odası reisi 
söylediği nutukta umumiyet itiba. 

rile mıll! kalkınmanın ve bilhaısa 

Pire şehir ve limanının inkişafı için 

alınan tedbirlerden dolayı tüccarın 

metaksas hükumetine olan minnet• 
tarlığını teyid etmiştir. 

Cenovada yeni bir 
tayyare Umanı 

Roma 13 (A.A.) -Nazırlar mec. 
tisi idari mahiyette bir çok ted· 
birlerin ispanyaya gönüllü gönde· 

rilmesi yasağının tstbik tarzı hak. 
kında kararlar kabul etmiştir. 

Nazırlar mecli•i, Cenovyad yeni 
bir tayyare limanı inşası ıçın 

için 18 milyon ve Sicilya ile Garb 
Trablusu arasında doğru bir kab. 
lo atılması için de 40 milyon liret 
tahsisat vermiştir. 1 

Heilizonslad: 13 (A.A.) - Kren
zeber mevkiinde bir çiftlikte çıkan 
yangın rüzgar yüzünden süratle 

komşu 'çiftliklere sirayet etmiştir, 

Su yoktur. Şimdi 25 çiftlik alevler 
içindedir. 
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Apartıman lntası ser· 
besttlr 

Emlak birliğinin badema apar• 
tıman yapılması için teşebbüsatta 

bulunacağı halfkında dün bir ga
zete tarafından verilen haber be· 
lediyede hayret uyandırmııtır. Şe• 

birde inşaat serbesttir ve yapı ve 
yollar kanunu da btınıı tevit eder. 
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MÜELliFi: Nlzamettin Nazif 
- Herifin ne kadar dalavere 

yaptığını artık anla ... On çift ek· 
mek kayboluyor da yine farkına 
vsrmıyor. 

Bu sırada Ômerof elleri kolları 
dolıı olduğu halde odaya ırirmişti: 

- Şu karpuzu kolumdan alın., 
• dedi· hem kuzum Nazmi... Bu 
polis hakikaten seninle beraber mi 
geldi? 

- Evet ... ikidir soruyorsun ... Po• 
!is seni bu kadar korkutuyor mu? 

- Yoo ... 
Yere baıtdaş kurmuş, büyük bir 

ke~e kAaıdindan çıkardığı bir kon• 
ı;erve kutusunu oçmıya hazırlanı. 
yrrdu. 

- Yook amma... polisin bizim 
köşede sık sık gözükmesi tuhafıma 
gidiyor .... diye devam elti • be. 
Je bu polis yok mu? 

- Hangisi? 
- Canım... Seni ırctiren ıştc.. 

Bunu daima bizim mahalleye mi 
memur ediyorlar ne? Beni ne zaman 
ırörsc durur, arkamdan bakar. 

Hilmi dışarıya çıkmıştı. Nazmi 
gözlerini onun cebinden çıkarıp 

usta bir hareketle açtığı büyük bir 
sustalı çakıya dikerek? 

- Acaba ... • dedi. karakol bir 
feyden mi şüphelendi? 

Ômerolun yüzünde bir endişe 
belireceğini zannetmişti. fakat o, 
çakıyı konserve kutusunun üstüne 
koyup bir yumruk indirerek batır• 
dıktan sonra ırayet tabii bir tavrile; 

- Neden ~üphe edebi!Jrler ... 
• dedi- ağzımız var dilimiz yok. Ne 
kimsenin hatununda ııözümüz vaaar, 

ne de şunun bunun yolunu kesiyo• 
ruz, 

- Bıına kalırsa, bilhassa senin 
polisten çekinmen için bir hayli 
sebepler olsa ırerek .. 

Çakı çok keskindi. Edirne pey
niri keser gibi onu kuvvetli bilek· 
lerilc tenekede rahat rahat yürüten 
Ômerof kutuyu kolaylıkla açmıştı. 
içinde zeytin yatlı yaprak sarması 
.ardı. Pir tanesini ağzına attı. 

- Enfes! .Dedi· 
Ve bir tanesini daha yuttuktan 

sonra? 
- Hilmi! •diye bağırdı· haydi 

çabuk ol bel 
Ve derhal çakısını bir başka kon• 

serve kutusuna sapladı. Nazmi ce• 
,·ap alamayınca onu dürttü: 

- Hişti Sözü karıştırma ... Polis
ten niçin bu kadar çekindiğini öğ. 
renmek isterim. Medreseden ekmek 
aşırdığını haber almış olmalarından 
mı ürküyorsun? 

Ômerof, elini sustalı çakıdan 
ayırarrk bir an arkadaşına baktı, 
sonra ağız dolusu bir kahkaha aa. 
vurdu: 

- Ne? Sen do mi öğrendin? 
- Elbette ... vo benim öğrendi. 

iim ıribl herkeste öğrenebilir ... 
- Klm•e öğrenemez.. korkma 1 

B~nu Hilmi biliyordu bir de Gospo. 
dın .. ve muhakkak Hilmi sana söy. 
lemiştir. 

Farzel .ki ben de ağzımdan ka· 
çırdım, b.ır başkasına söyledim ya 
o da polıse haber verirse ? böyle 
şeyler çabuk duyulur. · 

- Polis ne yapar? Tahkikata 
ırelir diyeceksin .• Bu tahkikat ben· 
den evvel muhtarın işine gelmez. 
Binaenaleyh mesele örtbas oluve
rir, biter gider. Hiç muhtıır bu ek• 
mekleri saydırabilirmi? 

- iaşe müfettişi müdahale edi· 
verir .. 

- Onun da işine gelmez. Bu da. 
Javerc tam üç senedir devam edi· 
yor. Bir dalga üç senede meydana 
çıkmadımı, artık devam edip gider. 
Anam bu iaşe işlerindeki hırsızlık 
teşki!Atı, bükümet teşkilatından da. 
ha muntazam kurulmuştur. Farzetki 
beni haber aldılar ... Elemi verirler 
sanırsın? Bilakis... Açıkgöz bir ar. 
kadaş daba bulduk derler ve iç
lerine alırlar, 

Nazmi hayretle dinliyordu. 
- Bizim mahallede iki kişi var 

ki ... ·diye devam etti Ömerof. bir 
•enenin içiııde Karun kadar zengin 
oldular, Herifler arabasız adım at. 
miyorlar. Halbuki ıreçen sene be-

nim gibi bakkalın önünden geçe• 
miyorlardı. 

- Nasıl oluyor bu mucize? 
- Nasıl olacak? .. vesika ticareti 

y~parak ... 

- Bir fark varsa, her halde be. 
nim lehimedir. Ben otuz, kırk aşı· 
rabilirsem, onlar üç dört bin aşı· 
rıyorlar, 

Sonra asabi asabi çakısını kav • 
rıyarak kutuya saldırdı, dişlerini 
gıcırdatan bir hırsla ; 

- Senin baban sana bakıyor 
• diye homurdandı· avuç dolusu 
para geçiyor eline... Benim gibi 
zaman zaman aç kal da göreyim 
seni., Hem elma•ım... Aramızda 
hiçbir fark yok, aynı yaştayız. 
Aynı şartlar içindeyiz. Zevk, çalgı, 
a~k benim de hakkım değil midir? 
Bunları bana da tattırmalı ... Tattır· 
mazlarsa tatmak için her çareye 
baş vurmaktan daha tabir ne ola. 
bilir? 

Hilmi, bir iki tabak, büyücek bir 
çinko sahanla odaya dönünce, Ô· 
merof bir sofra düzmeğe koyuldu. 

Zaten Nazmi onun son sözlerini 
anlıyamamıştı. Arkadaşının vesika 
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Yazan: 

- Neşesızsirıiz rnadam. Bir~e)' ıni 
arzu ediyor>ıınıız? 

- Ras Fcddan gelerekti, gelme• 
d~ onu bekliyorum. 

· - Bu Ras Feddaıı kim? 
- Tanımıyor musunuz ? Siz de 

kaç kere Kontese sormuş~unuz. 
Bir kahkah:ı -savurdu: 

- Hal Şu mıı? Evst tanırım. 
Fakat bu gece ona ihtiyacımı~ yok. 

- Benim ihtiyacım var. 

- Yarından sorıra olsun. 

Bu sarhoşun ipe sapa gelmrz 
gibi görünen sözleri beni ürküttıi. 
Kontesi dört ırözle bekledim. Gelir 
gelmez sordum: 

- Ne olmuş? Niçin gelmemiş? 
- Bunu size misafirler çekildik· 

ten sonra söyleyecek . 
- Bunların çekilecekleri yok. 

Açık konuşalım Kontes l Ben bun
lardan birşey anlıyamıyorum. Sizio 
insanlığınıza sığınıyorum. 

- Onların çabuk biçime getiril· 
meleri kolay iş. Bir dakika ... 

Kontes uzaklaştı. Gözlrrimle ta• 
kip ediyorum. Maıa arkadaşları· 
mızdan birkaç kadının kulaklarına 
birşeyler fısıldadı. Dikkat kesildinı. 
Bir saniye sonra sarhoş kadınlar 
bir azgın ııeş'e ile dağıldılar ve 
her üç erkeğe alabildiğine içirmeğe 
başladılar. 

( Deı:ıırnı rnr) 

General SubhiYakar 
Ankarada bir başka va· 

zlfeye tayin edildi 
Bir yıldan fazladır Askeri tıp 

mektebi direktörlüğünü yapan ve 
gerek tedris sahasında ve gerek· 
se mektebin inkişafı yolunda yük· 
sek himmeti sebkeden doktor Ge. 
neral Subhi Yakar, ahiren Askeri 
sıhhat mütehassıslığına tayin edil
miştir. 

General, evvelki gün Toros eks
presile yeni vazifesinin merkezi 
olan Ankaraya hareket etmiştir. 

General,talebesi, sevdikleri ve as-
kerT erkan tarafından teşyi edilmiştir. 
Mektep erkanı vfi talebesi kıymetli 
müdürlerinden ayrıldıklarından do· 
layı müteessh-dirler. 

Gülhanede •e askeri ııhhat mü
fettişliklerlııde bulunan Doktor Ge· 
neral Sub~I Yakar talebesi ve ar. 
kadaşlan1 vemaiyetine kendisini çok 
sevdirmiş ırüzide erkAnımızdandır. 
Kendisine· 1eni vazifesinde de mu• 
vaffakıyet dilori~. 

-
Fatih Gençler 'Birliğinde 

mU•amere 
Dün gece Fatih Gençler Birliği 

gençleri tarafından Musahip zade 
Celalin (Bir Kavuk devrildi) adlı 
üç perde üç tabloluk eseri büyük 
bir muvaffakıyetle oynanmıştır. 

Eserde Rahmi Ergili, Zıya Tezeri 
ve Şevki Çayırcı çok muvaffak ol· 
muşlardır, --
KüçUkpazar tem sil kolu 

C. H. Part.si küçükpaıar nahi· 
yesi himayesinde olmak üzere Kü. 
çükpazar Altıok gençler birliği na
mile bir temsil kolu teşkil edilmiş 
ve çalı~malara başlanmıştır. 

Gençler Niunın 17 nci Cumarte• 
si günü akşamı saat 20 de Emi· 
nönü Halkevinde danslı bir çay 
vereceklerdir. Sabaha kadar de· 
vam edecek olan bu müsamerede 
dans müsabakaları Zeybek oyun· 
J,rı ve sAir Pil:lenceler VApılacaktır. 

ticareti hakkındaki fikirleri onu 
bir az düşündürmüştü. Ômerof 
vesika dalaveresini ekmek hırsızıı. 
ğından daha aşağı sayı1ordu. Bun 
da haklımıydı ? 

Bir karar vermeğe imkan bula• 
madı. Çünkü bu sırada odaya, u?un 
siyah sakallı, uzun boylu, geniş 
omuzlu ve gücü kuvveti yerinde 
bir adam girmişti. Hilmi onu gös· 
!ererek 1 

- Mahmut Tilibeliyef,.. Dedi 
hemşerimiz. 

Nazmi doğrulmaya çalışarak; 
- Tanıştığıma memnun oldum 

efenıiim... Diye mırıldanırken, Ô· 
merof, yeni geleni eteğinden çekti; 

- Otur bakalım Gospodin . ., 
Gospodin ... Buda kim oluyordu? 
Elleri kemikli ve parmaklarının 

uçları nasırlı idi. Üçü birden Ôrue
rof'un gotirdı2'i yiyeceklere Ö} le 
şiddetli bir iştiha ile saldırdola ki .• 
Nazmi adeta ürkerek bir kenara 
çekildi. 

Bir müddet odada ağız şapırtı• 
sından başka bir şey iş:tilmedi. 
Mamafi bu uzun sürmedi. Çüni<ü 
üç arslan ortada ne varsa göz açıp 
kapayıncaya k4dar silip süpürü· 
vermişlerdi. O zaman Nazmı. 

(Devamı var) 
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11:...._S_P_O_R___.11~-:3 
• Gayrifederelere 

Bugün peşin, yarın veresıye K~~n~!~'~aı!~ri~~!fından 
Bir sistem daha yıkılıyor 

tertip edilen a-ayrifedere kulüpler • b e • f ı A t t • arasındaki kupa maçları geçeo haf· 

P r e n s ı ı ı a s e 1 ta ~~~i~~·şam Eminönü Halkevi 

Başkanı sporculara bir nutuk söy• 

Amerikalılar veresiyeli iş yaptıklearı için senede ::P~~;~:~ :;;:,~~~=!l:e~i:;:::lrr. 

BEYOGLU 
SARAY 

TÜRK 

MELEK 
iPEK 
SAKARYA 
YlLDIZ 
SÜMER 
ALKAZAR 
TAN 

: Rüyalar diyarında 
Doktor Sokrat 

: Dokuzuncu senfoni. 
Şehirler alev içinde 

: Dans için yarablmış 
: Romeo ve juliyet 
: Zehirli sevda 
: bilmemiş senfoni 
: Ôliim şuaı 
: Tayfuo 

Kupa maçlarında birinciliği Akın 

Yüzde otuz nisbetinde daha fazla mal satabiliyorlar :~~~i i;~~~~:!~~~:ı::~ı~ar~~~-çler ŞIK 
Sekiz kulüp ŞARK 

: Saadet. Moda çıl
g;nlıkları 

: Macar Raspodi•i. 
Gök yüzü ateşler 
içinde 

, Eğer cebinizde beş dolar varsa 
150 dolarlık bir frijider satın ala· 
bilir ve bir de iş bulabilirsiniz. Bu 
parayı üç sene müddetle taksitle ö
dersiniz. Eğer 5 dolarınız daha var
sa, bir çamaşır makinesile bir e • 
lektrik ütüsü de satın alabilir ve 
bunun parasını da iki senede öde

ycbilirisniz. İşte size bir iş daha!. 
Doları görünce, bu kolaylığın 

hangi memlekette tatbik edildiğini 
anladınız. Bir Amerikan gazetesin· 

den aldığımız yukanki satıılara bi· 
raz daha devam edelim: 

c Eğcr 100 dolarınız varsa, bir o· 
tomobil de alabilirsiniz. Bu oto • 

mobile hemen atlayınız. Büyük 
mağazalardan birine gidersiniz. O· 

rada kendinize bir komple kostüm, 
bir pardesü, ihtiyacınız kadar göm· 

!ek, karınız için de kürklü bir man• 

to, bir kaç çift ipekli çorap, bir 

kaç kat elbise alabilirsiniz ve bü
ttin bunlar için de bır buçuk dolar 

peşin verirsiniz, mütebakisini de 
on iki ayda ödersiniz. 

~ 

' turnuvası 
Sekiz kulüç turnuvası tertip hey 1 

etinden: 
1 - Sekiz kulüp tarafından ter-

.. tip edilen bir devrelik turııuvanın 

"I ikinci haftasına 18-4.937 pazar gü• 

1 
· • ,__~iiö nü Şeref stadında devam edile· 

~ cektir. 

ASRl 

: Singapur posta.ı ve 
Allııı toplayan kızlar. 
1936 Athıa Balkan 
olimpıy .. tları. 

: Güzeller resmigeçidi. 
Dertsiz ar~ada~lar 

SANCAK : Kleopatra.Kllıl alev 
Eski Aslorya) : Dun ya h:wa<lis. 
CUMHURiYET: Esraren~iz tayyare, 

Yıldırım bôliik 
ISTANBUL 

2 - Umumi duhuliye (15) ku. FERAH : Kör ebe. Hod Gil· 
sonun intikamı 

ruştur. 

3 - Program: 
Saha komıseri: Ahmet Adem 

GöQ'dün. 
Süleymaniye • lst. spor saat: 12 

Hakem Burhan Atak. 
Eyüp • Beykoz sut: 13,40 Ha

kem izzet Apak. 
H•lai • Topkapı saat : 15,20 Ha

kem A. Adem Gö~dün. 
Vefa • Anadolu saat: 17. Ha· 

kem: Feridun Kılıç. 

htanbul Asliye Birinci H •ıkuk 

Mahkemesinden: 
Posta \"C telgraf müdüriyeti u • 

mumiyesinc izafeten vekili avu -
kat Mahir Memduhun Cerrahpaş:ı-

MiLLi 

HiLAL 
AZAK 

ALEMDAR 

: f;ü!lJüller öter'.·en 
L.nç kanunu 
Şeyta,.Jar düşnıaru 
: !<ağdat bülbiılü 
: Sözde kıı!or. Kor

san kız ser\·eti i936 
ol'mpiyatları 

:Ahın kelebek mum· 
yalar 

KEMALBEY : ç,yır ha"dutları. 

HALE 

HALE 

Deli krol Golrm 
KADIKÖY 

: Şovbot. H.ıiiyeler 
kralı. 

uSKÜDAR 
: Yıkıl•n belde Sa:ı Fra:ı• 
sisko 

BAKIRKÔY 
MiL TIYADI : Bir mayıs gecesi 

SATIN ALIYORUZ, SATIN ALI· 1 
YORSUNUZ, SATIN ALIYORLAR 

Bütün bu kolaylıklardan istifa· 
de l'lmezseniz, size yazık olur. Çün
kü böyle taksitle satın almak ke

senize o kadar ağır gelmiyecektir. 
Hatta hakkınızda tahkikat bile ya
pılmaz. Yeter ki isminiz cKara !is
le• ye geçmiş olmasın. Hepsini Ö· 

diyebilirsiniz.> Amerikadaki ista • 

tistikler gösteriyor ki, şimdiye ka
dar müşterılcrden ancak yüzde se· 
kizi borçlarını tamamen ödeme -
mjş!erdir. 

Kreai ile ıatış yapan lıu matazalar &agcıl,1clt ... 

• da Hopyar mahallesinde büyı.ik 
Hüsrev sokağında 12 No: lu evde lstanbul ikinci icra memurlu-
mukim Mehmet Ali oğlu Ali Ga • ğundan: 

lip aleyhine mektep ücret.ınden Bir borçtan dolayı paraya çev• 

Amerikada bugünkü kadar km· 
di ile satı§ yapıldığı gürülmemi~tir 

Amerilrnlılar hep krediye alış ve · 
rişt<> bulumıılaı· ve mağazalar da
mü~teriyi bu yolda teşvik eder -
!er. 

1936 da kredi ile 5 milyar dolar 
kı •metinde mal satılmıştır. 

1920 de başlıyan krediye satış ilk 
zamanlarda bir korku uyandırmJş

tı. Fakat bu korkunun hiç de ye
rinde olmadığı anl~ldı. Şimill sa· 

nayi ve ticaret alcmj bu sistcnıt 
emniyet getirmiş bulunmaktadır -
!ar. 

Bundan bil" asır evvel Londrada 
Kont.es Blessington çok beğendi

ği bil" mobilya takımmı satın almak 

için böyle bir laksıt usulü tekhf 
etmiş ve kabul edilmemi}ti. Şım· 
di o zamanlardan çok uzak bulu
nuyoruz. 

ÜÇ LİRANIZ VARSA .... 

Şimdi her mağaza da tanımadı~ı 
insanları mal satın alnuya dın·et e· 

diyor. Hatta ilk t:ıksit olarak pe
şin para istemiyenler bile var. H~l· 

ta taksitlerin asgari mjktan bile 
tayin cdiJm;yor. Cebinizde üç J;. 

ranız varsa (bizim paramızla} a
şağı yukarı ne isterseniz alabili • 

yorsunuz. Ve gerisini taksite bağ· 
lıyorsunuz. 

l'.ı36 da perakendccller, bir se
ne evveline nazaran kredi ile yuz. 

de otuz üç nisbctınde fazla mal 
salmışlardır. Ha.bukı 1936 bır de
receye kadar rdah senesı idı. Yı· 

ne bu müddet zarfında peşin pa
ra ile alış verişle hıç bır fark go· 
ıülmemiştir. 

KİMİN OTO:\fOBİLİ YOK? 
Otomobil sanayii 1935 senesine 

nazaran, 1936 senesinde yüzde on 
üç nisbetinde fazla araba satmış· 
tır. 

Eskiden kredı ile otomobil sa • 
tışında miiiteri, paranı, yüzde kır· 

kını peş.n oderdı. Ha,buki şimdi 
n . .:~ıeri peşin hiç bir şey ödenu -
yor. Tayin edil n taksitler. otuz 
ayda ödüyor. Hatta kelepir otoma· 
bılkr b. le 24 tal:sitıe kreillye sa

tılm~ktadır. Hatta bir mevsım ça· 
lışıp bir mevsim çalışıruyanlar i . 
~ n de hususi tarıfeler yapılmıştır. 
Bll müşterller çalışmadıkları mev
J!mkrdc taksitlerini ödemezler. 

Geçen sene 16 milyon Amerika· 
lı kredi ile otomobil satın almış • 
!ardır. 

Kredı ile satan Gazı müesseseler, 
peşin paraya nazaran mallarına bir 
mıkdar zam yapmaktadırlar Fa • 
kat bunun zararını gördükleri I· 
çın. şimdi peşin para fiatına kredi 
açmaktadırlar. 

Bu sayede insanlar iyi giyinmek
te ve evlerim de gayet iyi döşe • 
mektedırler. 

Acaba kr"di ile satış sisteminin 
fçtımai tt;sırleri ne ol~bdır? Mü· 
dekk•kll'r. bu tesırkrın hıç de k<i· 
tü clmadığı kanaatındedırlı>r Muş· 
terı hem parasını boş yere sarfet-

m·ş olmuyor, hem de eline aldı
ğı eşya kıymetini muhafaza edi • 
yor. 
Artık müşteriler de kredile sa

tın almaktan hıcap duymamıya a
lışmışlardır ve ticaret ıilemi de 
bundan daha ziyade istifade et -
mektedır . 

KÖTÜ MÜŞTERİLER 
Bu müşterilerin içinde hiç şı.ip· 

hesiz kölüll'ri de var. Fakat bu 
muşt.erilerın de borçlarını veı· -

m<?mekte o kadar inad ettikleri gö
rüJmemışttr TaJıtsıtterini vaktın • 

d<· g<:tirmıyenlere gönderilen bir 
ihbarname ekseriya o mıışteriyt i
kaza kufi gelmektt-dir. 
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...:!_enı neşrıy~ 

Havacılık ve spor 
Her sayıda bıraz daha güzelle• 

iCn ve olgunlaşan (Havacılık ve 

'por) un 188 nci sayısı, eo zor be. 
2enen okurların bile hoşuna gide· 

ceı. kadar nelistır. Tiirkkuşunu 

( 17 50) kı ometrelik tumesıne aid 

ot uzdan fazla resimle sus iu olan 

hu ~ayıda onb~ş gCnün bütün ha· 
vacılık hareketleri toplanmıştır. 

Baba Hindi 
Ônumuzdeki Ç:\r~aoba gtinündcn 

ıtibareo (Baba hındi) ısım!ı halta· 

lık sııasi bir mizah gncta~ınin çı• 
kacağını haber aldı • Bızı mem• 
ııun eden cihet, (Baba hindi) nın 

başında edebiyat ve mizah uslat-
' lariyle meşhur resum!arımııın bu· 

lunması kadar, fiatın da ucuz ol· 
masıdır. Hattanın l:adise!erini şa• 

kacı lir gözle t•kibed, cek ve en 

ocı dakık4.arını bile bııi kıh~1h• 

la la guldürecek o'aıı (Bab;ı hındi) 

ye şımdiden mu vali kiy stler diler, 

onu okuyucularımıza hararetle tav• 
sıye ederız, 

Türkiye G.,nel 
ler Kurumu 

K"myager.
1 Dergisi 1 

Bu derginin oııb·rinci sayısı on 
buçuk forma kalınlığında oiarak 

çıkmıştır. Bir kısım yazılan Türk· 

ceden başka Almanca, Fransızca 
ve lngilizce lisanlarında, aynen vc:

ya hu:asatan neş<eden bu dergi, 

anayurdumuzdaki kimya çalışmala. 

rını dünya ilim :ilemine tanıtmaya 
yaramaktadır. Bedeli yalnız 50 ku. 
ru~ olup adres: Ankara, poslaku
tusu 5u dır. 

TASHiH 
Dünkü nushamızda Ereğli kömür 

lıa•zası sı.ğlık komisyonunun 2047 

numaralı ilanında ihale tarihi 1937 

olacağı yerde sehven 1947 olarak 
çıkmıştır. Tashihen ilan. 

Milli bira ve 
meşrubat 

Türk Anonim Şirketinden 
Şırketimı7.in 935 yılı umumi top· 

lanlısını ikmalcn •ureti adi}edc 15 
Mayıs 937 tarihine miisadif Cu· 
martesi giinü saat 11 de ve keza 
936 yılı lıissedaran umumi toplan· 
tısını aynı gün saat 11,30 da ls
lanbulda Birinci V~kıf Haıında 
~2-33 No. lı dairede aktı içtima 
eyıi;eccği hissedarların nazarı itti· 
laına arzolunur. işbu heyeti umu· 
mıyelerc iştir«k edecek hissedarl~· 
rın malik olduk:arı hisse senetle. 
rin1 nizımnamei esasimiı ahk3.ını .. 
na tevfkan tar;hi içtimadan on 
gün evvel l•ta<ıbuida Bırınci Vakıl 
Hanında 32°33 No. lı daireye ıev• 
dı ederok mukabilinde bıı mak b~ 
alm<tları muktazidir. 

RUZNAME! MÜZAKERAT 
1 - 935 •enesi mccli<i ıdare ve 

mi:rakip raporlarının okunması. 
2 - 935 şene.ine aid bilanço 

ve kar •e zarar hesaplarının oku~· 
ması ve tasdiki, 

3 - Mechsi idare ve mürakibin 
ibarası. 

4 - 9~6 senesi meclisi idare ve 
mürak p rap r arının okunması. 

5 - 936 senesine aid bılanço ve 
k:ir ve zarar hesabının okunması 
ve tasdiki. 

6 - Meclisi idare ve mürakibin 
ıbaresi. 

7 - Yeni bir mürakibin intihabı 
ve tahsisatının tesbit•. 

l•tanbu. Ü~üncü Hukuk mahke
mesinden; Fatma Be,ime tar alın• 
daıı !.t.nbulda Etyemezde tramvay 
durak yerinde 76 No. lu evde otu· 
ran kocası c .. vat aleyhine mahke· 
memizin 937/245 No, lu dosyasi.e 
ikame olunan boşanma davasında j 
m ~ddeıaleyh namına gön derilen is· 

lida sureti, ikamelgahıPın meçhu· 
liyeli hasebile bila teblig- iade edil
mekle tebliğ edilecek evrakın mah· 
keme divan hanesine talikine ve hü· 
!asasının gazete i.k ilAnına karar 
verilmiş ve istida sureti mahkeme 
dirnnhanesine taıik edilmiş oldu
ğ-undan miıddeialeyh Cevadın bır 
av ıurfında nıüracaatla istida su
retini le bellüğ etmesi lüzumu ilan 
olunur. 

7319 lira beş paranın tahsili hak- rilmesine karar verilen Taksim ~e 
kında açılan davanın yapılan mu· Sehit muhtar cndde•indc 18· 1 No. 
t·akemesi neticesinde meblağı mH· dükkanda Bay Mustafa Hamide ait 
kurun 4/ l l/93-! tarihinden it\ba· 
ı·en hesap olunacak faizi nızami • bir adet yazı makinesi 24-4- 937 
sile birlikte müdaaleyhcien tahsi- tarihine düşen pızartesi günü saat ı 

Jile müddei müdüriyete itasına \'e 14-15 den itioaren ismi geçen dük· 
mrsağı kanuniye müstenit olmıyan kanda bulunacak memuru tarafın· 
icrayı muvakkat talebinin reddine satılacagı ilan olunur. 

dair 28/4/337 tarihınde verilmJŞ l-;==:;:;:::=========:;J 
olan karar berayı infaz icrada ta- ı-l S T A N B U L 
kip edilmekde iken dosyanın yan-
dığt ,.e yenileme suretile bura he- Tıcaret ve Zahıre 
·eıın vc.r~n ~an.name ilze .ine Sorsa&ı 

müdaaleyhiıt ikametgiılu meçhul 13 / 4 / 937 
olması haS<::bıle ilanen leblığat ya
pıldığı müdaalcyh ı,ıelmedığınden 

beyanname münderıcatilc ilzamına 
karsr verilerek do•ya mahkememi· 
ze t~vdi olunmuş.mahkemt'de ilanen 

yaplla:n tebligata rağmen mumaılcyıı 

lan tebli~ata rağmen mumaileyh 
gelmemiş olmasına ve berveçhi mu· 
haırer işin hükme rapt olc;nduğu 
bGr ı hı:yetince bbul ve test.it e· 

dılmiş bulunmasına nazaran mez -
kür lrı.ikınün yeniden ıliıma bağ • 
!anmasına 4/11/936 tarıhinde ka

rar verilmış \'C kararın dahı mu • 
maıJeyh Alı oğlu Alı Galibe H U. 

M K. nun 407 ınci maddesine: le•·· 

tıkan ıliinen tcblı~ı ve ilanın er· 
\esı gı.inundcn ıtıbar"n kanunı müd
detı içınde kanuni yollara müra · 
caaı ctmcdıgı takdirde ilanın k~s
bı kat'ı~·~t ed<«eiiı ilan olunur. 

SultanahmEt Birinci Sulh Hu
kuk .Mahkcmcsınden: 

=====:;;.=:~=====~-~~=-~ 

FIATLAR 

C l N S 1 ------ -- ---
Bu~ciay yumuşak 

sert 
" Kızılca 

Mısır beyaz 
,, san 

Arpa Anadol 
Çavdar 
Tiftik derili 
Fındık iç 
Keten yağ' 

Zerdeva derısi 
~ansar " 
Kunduı 

Porsuk ,, 
Çakal ,, 
Peyn•r beyaz 
Peynir kı~ar 

K. P. K. P. 
6 171 6 35 

- -1--

4 37 4 39 

l 101 1Q6-

33-38-

ı
- -
--

ı=-
25 21 31 30 

-- -=-c..c.·~· ====-~=== 
GELEN 

Dugd~y 

Un 
1-:•ışytmi 

Çavdar 
Arpa 
Mısır 

Bulgur 
iç ceviz 
Fa sof ye 
Yulaf 
Keten ıolıumu 
Kepek 
Tittik 
Yapak 
Pamuk 
Peynir K. 

~60 

ıi5 

30 
152 
193 

l 

60 
15 

3/4 

ton 

" 
• 
" 
• 
• 
• 

" 
" 
" 
• 
" 
" 

G l DEN 
=== 
Y ıpak 
Tiftik 
Tilki 
Çakal 
Kedi 

20 ton 

" ddet 
n 

" 
D 1 Ş F-1 A T L A R 

Bu&day: Lıverpul 
,, :Şikago 

,, :Vinipek 
Arpa : An vers 
Mısır : Londra · 
Keten T: ,. 
FındıkG: Hamburr 

,, L: • 

6, 90 
6, 39 
6, 63 
5, 92 
3, 99 
8, 08 

83, 85 
83, 85 

Kr. 
n 

" 

" .. 

' , . ' 

Mııd·ciei İstılyanoo Kömürcoğ • 
lu tarafından l\I. aleyhler Eftaiya 
ve Aleksandr Polıkseni ve Efrosini 
ve B~yoğlunda Hamalbaşında Ye
ni K ordc-Ia sokağında 73 numaralı 
hııııede mukimler Pinclopi ve Ka
tına ve Yorgi aleyhine ikame olu
nan şayıan mutasarrıf oldukları 

İs. u •. bulda Emınöniındc Ahıçclcbô 
mahallesinin Çıkmaz tulumba so
kJ~ındu 1 numaralı gayrımenku . 
luıı izalei ~uyuyu da\'ası üzerine 
m. aleyhler Pinclopi ve Katina ve 
Yorgi namlarına gönderilen dave
tiyelerin ikametgahlarının meç • 
hulıyeti şerh.· verilerek bilateb!iğ 
iade kılınmış \'C gıyaplarında ce • 
reyan eden muhakeme neticesin • 
de mezkür gayrımenkulun açık ar
tırm<ıya konularak satılmak sure -
lile şuyuyun izalesine 12-12-936 ta
rihınde karar verilmiş ve hüküm 
hulisası m. aleyhlerden Aleksandn 
berai tebliğ gönderilmişse de ve • 
iat ettiğinden biliitebliğ iade kı • 
lınr1ış olduğundan ikametgiıhları 
ve şahısları muayyen olmayan mu· 
maıleyh Aleksandr varislerinin iş· 
bu ilan tarihinden itibaren sekiz 
gün zarfında temyizi da,·a etme -
di:.Ieri takdirde hükmün kespi kat
tiyet edeceğini mübeyyin i;bu hü
kür.ı hul~s!'sı tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilim olunur. ---"-------

5 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
Ô§-le neşriyatı: 
Saat 12,30 PIAkla Türk musiki•~ 

12,50 Havadis, 13,05 Muhtelif plak 
neşriyatı. 14 Son. 

Akşam neşriyab: 

18,30 P!Akla d•ns musikisi, 19,30 

Berk ve arkadaşları tarafından Man• 

dolin orkestrası, 20 Nez he ve ar

kadaşları tarafından Türk musikisi 

ve halk şarkılan 20,30 Ömer Rı· 
n tarafından arabea söylev, 20,45 

Bimen Şen ve ark.ıdaşları tarafın· 
dan Türk musil'.isi ve halk şarkı· 

ları, saat ayan, 21, ı 5 okestra, 22, 15 

Ajans ve bor!a haberleri ve ertesi 
gunüıı programı, 22,30 plakla solo. 

!ar, opera ve operet parçaları, 23,30 
son. 

BORSA • PIY ASA 
134-937 
ÇEKLER 

londra 
Nev,<><k 
Parıs 
MU.1no 
Brı.iuael 
Atıııa 

Cenevr• 
s~fya 

Am.iterdam 
Prag 
Vlva.na 
Madrit 
BerUra 
v.r,ov .. 
Bud.apeft• 
bük re, 
Belgrat 
Yokohama 
'-ioıkova 
bto .. bolıu 

A~ı11, 

610. s~ 
o. 7912 

17. 07'.!S 
15,035 
4. 6'14~ 

18, 14•G 
3, 47JS 

64. 193> 
ı. 4-150 

22, 6112 
4, 2/'.!5 

ıı. 417, 
1, 9675 
4, 1650 
3, 9920 

101. ,8 
34, S9i7 
t, 76SO 

24. OJ 
:ı. 1286 

PARALAR 

~!. 
62d 7S 
o.HOS 
l'.'.7 l 
l5.Q140 
4.61<81 
88.~186 

'l,4t9• 
6~.1160 

1.4•36 
21.6'40 
4,2175 
Jt,4136 
1,966) 
•.ı~ı; 
3,9s~ıs 

10~,41 

34,SS.)l 
2,7618 

2M5 
3, ~2~J 

At,,. ~ 
t ~terUn f2!. 
l Dol•r 123. 

20 fr;t.nk 109. 
20 Liret , 110. 
20 B•lçlka Frangı 80. 
10 Drahmi 18. 
20 Jıviçre Franıı !'i6S. 
20 Leva 20. 
1 Florin 63. 

20 K ro., c~k 10. 
1 Şilin Avu•turya2t. -

uı. 

116. 
113. 
12~. 

84. 
21. 
57'). 
2l. .... 
n. 
23. 

Pezeta -. 
1 Mark 2!i. 
1 zıoıı :ıo. 

t 
20 

Pearo 
Ley 

20 Dinar 

Yen 
1 Kron lave9 
1 Alhn 
1 Banknot 

2•. 
!.?. .. .. 
30. 

ıou. 

2SD. 

ESHAM 
Açıloı 

it l!anka ı Mü. 

• N. 

--. 

-. 
32. 

1oıı. 

251. 

Kapantı 

• ., HL,• 
An.dolu şm. 60 O/o Peıln 

23,70 ~3.7~ 

• n ,u • .ı. 60 oıo vadeli 

• 

tSTIKRAZLAR 

" • 
" • 

Lqaot 

it 11 p ,ı~ 
il V •doll • 

• Dl Pe~in 
,. 1'1 Vadeli 

bl'WP k:.rr.uru111 1 

" 
" Şark tim. 

• 
" 

il 
m 

y ilzde S Hazine "6 

• 

,-

ı ,, ' 
" TAHViLAT 

,-

Açılı, 

Anôl~ohı PIP'. 1 

Kapanış 

Va. 1 
" n Pe. il 
,, Va. U 
,, Pc. 111 
n V •• 111 
,, •tUmeaıil Pe. 

., •ı 

1356 Hicri 
Seter 

2 

v •• 

1 

• • 

1353 Rumr 
Ni.an 

1 
Yıl 1937, Ay 4, Günl04, Ka11.;;J'5s 

14 Nisan: Çar,amba -'------' ~~----.... --............ ___ 
Vakiti er v .. au Ezani 

------·1-•-a_. _.ı_._, sa. d. 
Güneş 

Öğle 
ikindi 

Akşam 

Yatsı 

lmıak 

--

5 24 

12 15 

ıs 58 

18 47 

20 22 

3 38 

10 38 
5 29 

9 11 
12 0() 

1 36 

8 52 1 
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DA 1 M ON Fenerleri 
Meraklılarına Müjde: 

200 ili 600 metre •tık veren 

D A iMON 
Fenerleri gelmiştir. 

iyi ışık almak içil, yalnız 

D A İ M O N Pilleri 
ile 

D A 1 M O N Ampullarını 
Kullanınız \'e her \erde D A 1 M O N 

markasına dikkat ediniz. 

istanbul Defterdarhğından : 

J I lstanbul komutanlığı ı 
Satınalma Kom;syonu ilanları-

İstanbul Komutnnlığı Hayv:ın 
Hastahanesindı> 75: 80 askeri na\:-

1 !iye arabalık gübre açık arttırm& i
le s;ıtılacaktır. İhnlesi 26/Nisan/ 
9~.7 Pnarteü guniı s?.at 16.30 da 
yapılacaktır. Muhammen tutarı :ıı 

lıradıı Ş•rtnamesi hcrgür öj'L'1•"ı 

evvel Kı:ımısyonda göriılebilir. k 
t~klılerın•n 5 Jır~lık ~:at'i terri -
nat makbuz veya mektupl•rile be· 
ı·abPC F11ırfıklırLı. Kı:-ın ııt:ın;ık ~:.te 

t ~rıa'ma Kı>mısyur.una gelme!.! l 

.(19'<6) 

· İstanbul Kcım·ı~anlıgı bırhkleri 
ıçın 6<ıQO kıl'• ze~·ımyağı açık ck
sıltm~ ıle Siitın ıılınacaktır ihalPsi 

:JO/Nısar./U37 Cuma gunü saat 15.30 
da yapılacaktır Muhammen tuta

rı 41)80 Jıradır Ş•rtnamesı her gün 
oğleden evvel komısıonda giıri.ı • 

ıebilır . İsteklıl~rin ao6 !iratık ıtk 
temiMt makbuz veya mPktupları 

ıle beraber ıhale gunu vaktı muay· 

yeninde Fındıklıdf! Komutanlık Sa

tırıalma Komisyonuna gelmeleri. 
(2059) 

Aldanm amak için 

Verilen şej'le alınan karşı· 

hk arasında, büyük bir mü

badele farkı bulunmamasına 

dikkat etmek lazımdır. 

Krem 
Pertev' in 

De~erini onu senelerce ev• 

vel beğenmiş ve kullanma• 

ğa karar vermiş olanlardan 

sorunuz. 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları 

l. - Demırköyıin 1500 kilo su

tü '000 kilo yoğurdu, Vızenin 12500 

kilo 1'panağı. 

2. - ihales. açık cks il'.11'~ ılc Vi

:u:dc yapılacaktır. 

3. • Süt, yoP,urdun t .<tarı 400, ıs-
nafıln 683 ür r __ , ______ I 

4 - Ispanağın ilk temınatı 52, 

iHTIVARLIK 

Peşinizden G e liy or•· 

ONA KARŞI 

Hazırhkh Oa.vranınızl 

Dr. Hafız Cemal 

Cins ve mevkii Mııhammen bedeli süt yoğurfiun 31 lira. 

{wKMAN HEKİM) 

Dahiliye mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

İstanbulda Divanyolunda (104) nu

maralı hususi kabinesinde hasta • 

larını kabul eder. Salı, eumarte3i 

günleri sabah .9.5 - 12. saatleri ha

kiki fıkarayıı mahsustur. Muayene· 

hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. 

L•ra 5. - Üçünün ihaleleri 26/Nisan/ 

Beyo~lunda Tomtom mahallesinin yeniçarşı cadduinde 

beş katta dokuz oda vesair mü~temilatı havi 66 No. lı 

kil.gir evin tamamı: 

Marpuççularda Leblebici hanının üsl katında 1 ~ No. lı 

odanın tamamı: 

Aksarayda eski Kalipkasım yeni Yalı mahallesinin eski 

yeni mahalle yeni Sandık burnu caddesinde eski 12 ve• 

3000 

250 

ni 10 No. Jı arsanın beşle bir payı: 37, 5 

Feriköyde Kurtuluşda Çeşmemeydanı sokagında sırf 

mülk 22,5 ~ı eski 46 yeni 44 No. lı k~rakol arsasının 

tamamı: (Beher metre murabbaı) 

Beşiktaşda eski Sinanpaşa yeni Şenlikdedc mahallesinin 

eski \hlamur bakkal yeni hatlıtt Tahsin sokağında eski 

7 müker.rer yeni 27 No. Jı sırf mülk evin tamamı: 

1,5 

1770 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı emJak hizalarındaki bedeller üze• 

rinden açık arttırma usuliie ayrı ayn qalılacaktır. isteklilerin ve tediye 

şeraitini Öğrenmek istiyenlerin 29.4.937 Perşenbe günü saat 14 de yüz. 

de 7,5 pey akçalarile Milli Emlak Müdiirlü~ünde toplanan komisyona 

müracaatları. (M.) (2081) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 

Takribi tutarı 2880 lira olan 16 kilit takriben (7300) 
ağırlığında ,ve 28/57 w/m kalınlığında gemi zincirinin 20 Nisan 
1937 tarihine rastlıyan Salı günü saat 14 de pazarlığı yapılacak• 
ttr, Ş artnaınesini görmek isteyenler hergün1 pazarlık için yazılı 
günde 216 liralık muı•akkat teminat mektup veya makbazlanylc 

Kasımpaşadaki komisyona müracaat etmeleri. (1877) 

" .. . 
2ii :Nisan 1037 tarihinde hapalı zarlla alınacağı 

ilan edilen (1500) ton mazotun müııakasası, görülen 

rine tehir edilmiştir. (2083) 

Akay İşletmesinden: 
Yalova Kaplıcalan Köylü Hamamı. 

• • Üç kardeşler gazinosu. 
,. ,. Tuhafiye dükkanı. 

gazetelerle 

lüzum üze• 

Yukarıda yazılı mahallerden köylü hamamı ve tuhafiye dükkanı bir 

sene ve üçkardeşler gazinosu bir sezon için arttırma usulile kiraya 

verilecektir. 

Arttırma 16-4-937 Cuma ıı-ünü saal 15 de Akay işletmesi şefler en• 
cümeninde yapılacaktır. 

lstek~lerin teklif edecekİcri senelik kira b~delinio % 7,5 fu nisbc. 

tindeki pey akçclerile iefler encümenine ıelmeleri. Şartnameleri ıörmek 
ve malümat almak istiyenlere de hergün idare Levazım Bölümüne mü• 

racaatları. "1984,. 

1937 Pazartesi günü saat 14, 15 de 

yapılacaktır. 

6. - Şartnameleri arzu edenlere 

her gün Vize satınalma komisyo

nunda gösterılmektedir. 

(669) (2078) 

İstanbul AsliyP Altıncı Hu:tu·,: 
Mahkemesinden: 

Mümine tarafınd•n Edırnekapı· 
da Edirneli kahveci Mehmet nez

dinde Mustafa aleyhine açılan bo· 

şahma davasının icra kılınan tah. 
ki'<atında: teblığata rağmen mah

kemeye gelmediğinden hakkındR 

gıyap kararı ittihaz, beş gün için

de ve on beş gün müddetle ilanen 
tebliğine ve şimdiye kadar evlilik 

r kaydı celp ve tetkik edilip şahit • 
!erin din1enmesi ve bu gıyabm teb· 

liğine ve tahkikatın 20/5/937 Per

şembe günü saat 10 a talikine ka
rar verilmiş olmakla beraber gı

yap kararının bir nüshasında mah

keme divanhanesine asıldığından 
be; gün içinde iti;az etmediği ve 

muayyen gün ve saatta İstanbul 

Asliye Mahkemesi Altıncı Hukuk 
:Mal,kemesinde hazır bulunmadığı 
takdirde gıyabında yapılan mua • 
rnelelerin muteber tutulacağı ili
ncıı tebliğ oltrnur. 10/4/937. 

Beher metre murabbaında 120 kuruş değer konulan Fatih yangın 

yerinde Hoca Üveys mahallesinde Karamuk ~okağında 126 ıncı adada 

80 santim yüzlü 17 metre 76 santimetre murabbaı sahasındaki arsa sa• 

tılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdür· 

lüğünde görülebilir. istekliler 159 kuruşluk ilk teminat nıakbuz veya 

mektubile beraber 20.4.937 Sah ıı-ünü saat 14 de Daimi Encümende 

bulunmalıdırlar. "B,, ( 1926) 

• •• 
Şairiaziım Abdülhak Hamil merhumun cenazesi yarınki Çarşamba gü• 

nü saat on bir buçukta Maçkapalastaki dairelerinden kaldırılarak Teş. 

vikiye camiinde namazı kılındıktan sonra Zincirlikuyudaki yeni mezar• 

lığa defnedilecektir. (2085) 

Akay İşletmesinden : 
B~yükada iskelesindeki 1,2,3,4,5,6,8,9, 11, No, lu dükkanlarla Mo· 

da iskelesi üzerindeki Gazino: 

Yukarda yazılı mahaller açık "r:tırnıa ıısulile birer sene müddetle 

kiraya verilecektir. 

Arttırma 16·4·937 Cuma ıı-ür,ü Hat 15 de yapılae:ıktır. isteklilerin 

meıkur gün ve saaııe teklif cdeceklerı ~e~elik kira bedelinin % 7,5 
nisbetinde pey akçelerile Encümene ge:meteri. "1985,, 

Üsküdar Mıntakası Tahsilat 
Müdürlüğünden : 

Gözlepe Göztepe mahallesinin eski Çukurçeşmc yeni Kadirağa so. 

ka~ında kain eski 10· l 1 }eni l I· 11 sayılı rv mutasarrıfı Binbaşı "fahsi. 

nin 608 lira 47 kuruş borcundan dol~~' mahalli mezkıir mıizayedeye 
vazedilmiştir. lhalei evveilyesi 30-4-1937 Cuma günü saat 14 de icra kılı· 
nacağından talip olanların % 7,5 pey akçeleri ile tır!ikte Kadıköy 
kazası idare heyetine müracaatları, ( 1953) 

Sullanahmet üçüncü sulh hukuk 
mahkemesinden: Fatma Has~ne 
tarafından müddeıaleyh Beşiktaşıa 
Serence bey yokuşunda çitlenbik 
sokağında 16 no : lu hanenln bi. 
rinci katında müsteciren sakin Fat. 
ma aleyhine ikame olunan aynı 
mahalde cihannüma mahalle.\inde 
16·3 mükerrer no: lu arsanın • 
izalei şuyuu davası üzerine gönde· 
rilen dava arzuhalinin ikametgahı· 
nın meçhuliyeli şerh verilerek bi· 
la teblif iade edilmiş ve bermucibi 
talep yirmi gün müddetle ilanen 
tebligat icrasına karar verilerek 
muhakemesi 7·5-937 cuma giinıi 
saat l 1 e talik kılınmış oldufun. 
dan müddeialeyh Fatmanın o gün 
ve saatte ııelmediği veya vekili 
ıönder!llediti ta_kdirde muhak~me• 
nin ııyabında ruyet olunacafı teb. 
lit makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 

lstanbul A•lıye Bırinci Hukuk 
mahkemesinden: Yorgi Hacı Dimit· 
riyadis ,·ekili avukat Kalodi tara• 
fından Ortaköyde fırıncı Yani Ni
kola aleyhine un bedelinden vaki 

yedi yüz elli yedi lira doksan üç 
kuruş alacağın tenıini tahsili hak· 
kında açılan dava uzuhal suretinin 
M; aleyhe ikametgahının ıneçlıul 
bulunması hasebiyle ilanen tebli~ 

edilmesi üzerine davacı vekili H. 
U. M. K. nununa tevfıkan daveti• 
yenin de ilanen tebliğini istemi~ 

ve bu talebi kabul edılmiş bulun. 

dutundan muhakeme gôinü olan 
28-5-937 Curra günü saat H de 
M. aleyhin mahkemede iıaı.ır bu. 
lunması veya taraiından tasdikli bir 
vekil göndermesi lü1umu tebliğ 

yerine geçmek üzere ilan olunur. 

Sullanahmet üçüncü sulh hukuk 
mahkemesinden: 
Davacı Sarıyer Kaya dibi sokak 

2 No. lu evde Osman tarafından 
Hakkı aleyhine açılan 937 - 493 
No. lı haczin kaldırılması davasının 
cari duruşmasında müddealeyh 
Hakkının ikametgahının meçhul bu· 
fonması hesabiyle 20 gün müddetle 
ilanen tebligat icrasınıı ve mahke
menin 10-5-937 tarihine müsadif 
pazarle.i günü saat 14 de talikina 
mahkemece karar verilmiş olduğun
dan yegiiın ve vakti mezkürde biz
zat veyahut bilvek a:e mahkemede 
hazır bulunmadığı takdirde ma hke
meye gıyaben dev~m ve karar ve· 
rileceği ilanen tebliğ olunur: 

Üsküdar asliye Hukuk Hakimli
ğinden: Maltepede Bostan •okağın· 
da 12 No. lu evde mukime Zehra 
tarafından kocası ayni adresde sa· 
kin Hasan aleyhine açılan boşan

ma davasında kocası Hasan ika
metgahını lerkelliğiııi ve halen ne. 
rede olduğu meçhul bulunduğu 
şerh verilen tebli t varakaları bila 
tebliğ iade kıhnmı~ ve mahkemece 
de müddeialeyhin hayat rn mema
tından ınalümalı olanların malumat
larını bildirmek üzere altı ay müd. 
detle ilanen tebliğat icrasıfl'!l karar 
verilerek müddeti mezküre zarfına 
bir giioa malumat veren olmadı. 

itındao ve 13· 1·937 tar'hinde İse 
müddeiye Zehra ile müddeialeyh 
Hasan arasındaki ııikahın feshile 
müddeiyenın başkasile cvlenm<k 
üzere iıin itasına karar \·L:ri~ın.ş 

ve teb'ig makamına kaim olmak 
üzere işbu karar gazele ile de iidıı 

olunur. (3979J) 
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