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Başvekil dün Belgratta uçak 
Fabrikasını gezdi 

Yugoslav gazetelerinin hararetli neşriyatı 
devam ediyor. Başvekilimiz Sof qaya uğrayacak 
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Bir seçimin 
Manası 

Bütün Avrupanın büyük 

lunan tayyare motör fabrikasını 
ziyaret ettiler. 

Başvekil fabrikanın her tarafını 
gezdi ve bilhassa fabrikanın motör 
imal edilen kısmını büyük bir ala
ka ile gözden geçirdi. Fabrika 
Müdürü ve baş Mühendisleri ica
beden izahatı verdiler. 

Tayyııre karargahında misafir. 
ler şerefine büyük bir öğle ziyafeti 
verildi. Ziyafette Türk ııautecileri 
d~ hazır bulundulo.r. 

Başvekilin yarın sabah Saray 
Bosnaya hareket etmesi muhte
meldir. 

ile takip ettiği Belçikadaki seçim 

mücadelesi geçen pazar günü ni • 

hayetlendi. Telgraf ajanslarının 
bildirdiğine göre, üç demokrat par
tinin namzedi olan Başvekil Zee -
land iki yüz bin, faşist partisi ile 1 
milli Flamanların namzedi olan 
Dcgrelle ise seksen bin rey almış

lardır. Bu ~eçimin şümul ve ehem-
1 

miyctini anlamak için ne gibi şart- ı 
lar altında yapıldığını hatırlıya -
lım. Belçikanın !a;ist partisi olan 

Rex, seçim mücadelesini parti pro
pagaııdası narrun~ istismar etmek 
için parlamentodaki mebusların • j 
dan birini gc,çen ay istifa ettirmişti. 

BAŞVEKiLiN SOFY A Yl 
ZiYARETi 

Abılüllıak Hômiti/n tabutu top ıırabaıı,.ıl• 

Hükiımeitn · dayandığı üç partiye 

meydan okuma demek olan bu ha
: eket~ karşı demokratlar başvekil 

Van Zceland'ın namzediiğini ileri 
sürdüler. Binaenaleyh seçım mü

cadelesi bir taraftan demokrasi, di
ğer taraftan da faşistlik arasında 

lir mücadele şeklini altlı. Faşist

ler Almanyay1 mü temyail olduk
larından, demokrat partilerin ııem
patıleı i ise Fransa ve İngiltere ile 

beraber olduğundan geçen Pazar 

günü yapılan seçim, Belçikanın dış 
politikasile de alakadar bulunu -
yordu. 

iki zümre arasındaki hararetli 
siyasi mücadeleyi bütün AvTupa 
uzaktan seyretmiştir. 

Şııııu söyliyclim ki Rex parti • 
sindıen başka hiç bir tarafta baş -

•vekil Van Zeeland'ın seçimi kaza

nacağından şüphe edilmiyordu. Bel
çika faşistlerinin seçim mücade -

lesi rlcvam ederken ısrarla tekrar 
ettikleri bu kanaatlerinde ne dere
ceye kadar samimi oldukları da ay

rı bir meseledir. Fakat mesele şu 
idi: acııN son scçimdenberi de • 

mokrasi tara (tarları , Rex partisinin 
iddia ettiği gibi zayıfladı mı? Yok

sa kendi iddiaları gibı, kuvvetlen

d: mi? Son seçimle geçen pazar gü

nü yapılan seçim arasında bir mu

kayese yapılacak olursa, her iki 
parti tarafından da ileri sürülen 

iddiaların doğru çıkmadığı ve Bel
çikada vaziyetin değişmediği neti

cesini çıkarmak gerektir Bugün Van 

Zeeland'a yardım eden üç parti ge
çen seçimde iki yüz yirmi bin ka-

Ah met JŞUkrU Esmer 
(Dal.'amı 3 üncü salı ifede) 

=====~ 

Montrö'de 
ilk madde koınlsronda 

ittifakla kabul edildi . 

Fransa, bir muahede pro
jesi verdi 

Monlreux 14 (A.A.) - Politis'in 
riyasetinbe toplanan kapHülasyon• 
lar Konferansının umumi encümeni 
Mısır murahhos heyeti tarafından 
tevdi edilen mukavelename proj~
sini bu sabah tcdkike başlamlştır. 

Mısır'da kapitülasyonların tama· 
mile ilgasını derpiş eden projenin 
birinci maddesini encümen. mütte
fıkan kabul etmiştir. 
Bu maddenin metni teferruata aid 

(Devamı ikiııci sayfada) 

Sofya 14 (Hususi muhabirimizden) [ 
Baş vekilimiz General ismet lnönü 
ayın yirminci sabahı Dragoman 
hududunda olacak, oradan hususi 

-- . 

YugoılatJga Salta,.at naibi S. E. 
PreM Pol 

~grad 14 (Hua11SI M..ı..bin. 
mizden Telefonla ) - Başvekil 

ismet lnönii maiyetindekilerle bir· 
likte bu sabah otomobillerle Bel• 
grad civarında bulunan tayyare 
meydanını ve yine bıı civarda bu· 

bir trenle Sofyaya gelecek ve o 
gün saat dört buçuğa kadar Sof. 
yada kaldıktan sonra ekspresle 
lstanbula hareket edecektir. 

YUGOSLAV GAZETELERİNİN 
NEŞRİYATI 

Belgrad, 14 (A.A.) - Dün ak • 
şam çıkan gazeteler, Başvekil lnö
nü ile Hariciye Vekili Rüştü Ara· 

s.n hükumet merkezindeki ikamet

ltrine dair en ufak t~f•m:Liat;ı. ka 
dar bütün haberlere 5<1hifdp:·inde 

geniş bir yer ayırmaktadırlar. 
Pravda gazetesi, bu hıısustaki ha

berlerin baş tarafındaki tefsirleri
( Devamı 2 ci sayfada) 

ispanya faciası 

f ranko başkumandan-
• 1 ık tan vazgeçıyor 

- ---·- - - -
Madrit etrafinda kanh muhare· 
beter oluyor· Asiler Basık sula· 
rına kimseyi yaklaştırmıyorlar 

Bayoone, 14 ( A. A. ) - Almi. 
rantc Cervere kruvazörü, radyo 
ile J' tni bir ihtar neşrederek Bask 
sahillerine yaklaşacak olan bütün 
ecnebi ticaret gemilerinin zabtedi· 
leceklerini veya batırılacaklarını 
bildirmiştir. 

MADRIT YENiDEN BOMBAR· 
DIMAN EDiLDi 

Madrit, 14 ( A. A.) - Madrid'e 
yine birçok obüs düşmüş ve bir 
çok kimselerin ölümüne sebebiyet 
\'ermiştir. General Majia, gazeteci• 
feri kabul eder.k, infialini izhar el• 
miş v~ şöyle demiştir : 

" Asilerin tanelerine Madrit cep
h•sinde hedef teşkil eden noktalar, 
sırf askeri olan noktalar değildir." 
FRANKO BAŞKUMANDANLIGI 

BIRAKIYOR 
Paris, 14 (AA.) - İnformation 

gazetesinin Bedin muhabiri, gaze
( De.,amı 4 üncü ıagfaıla) 

oa1kurrıaod,n;ıkt:uı tJazgeçeceğl 
haber fJtrilen General Franko 

YENi TEFRİKAMIZ 

Hayat denen oyun 
Hayatı bUtUn açıklıilı ve çıplak· 
lığı ile ortaya koyan ve insanlığın 
iç yUzUnü tahlil eden reallat bir eser 

Yakında (Açık Söz) sütunlarında 
Yazan: Nusret Safa Coşkun 

Atııtürkltt tel•ngi l>tlyülc ıairin 
k•bri"e konmak üzue <fu,. cınaze 

a/agıttııt ön4nde götürıilıJrlctn 

Dahi şair Abdülhak HAmidi, dün, 
J!'CDÇlik parmakları üzerinde ebedi 
istirahatgAhına bıraktı. 

Daha saat 11 ••• tramvaylar, o
tomobiller, hevenk he.-enk, tıklım 
tıklım, adam taşıyor.. çeleak ta• 
şıyor •.. M:ıçkapalasın, içi dış: adam 
dolu .. çelenk dolu ... 

Saatler geçtikçe, gelenler ve çe
lenkler çoğalıyor... Üniversite fa· . 
külteleri, kız ve erkek JiselcrL. or• · 
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Cenup 
Hududumuzda 

iki takl çetesi imha edil· 
di. Genlt tedbirler 

alınıyor 
Ankara, l4 [ Husus!] - Ce· 

nupta alınan askeri letbirlerin şid· 
detle tatbikıoa devam edilmektedir. 
Bundan böyle hudutta emniyet al
tına alınmamış bir karış yer bıra
kılmayacaktır. 

Şimdiye kadar çetelerin mem• 
leketimize kolayca girip çıkabi ldik· 
eri yerler hemen kami!en tesbit 
edilmiş ve buralarda icabeden ted
birler alınmış bulunmaktadır. 

Bundan evvel ıon nelerine ka. 
dar ortadan kaldırılmış olan bir 
haydut çetesinden maada on altı 
kişiJ;k bir çete daha imha edi:
miştir. 

l 
' 

Bu çetelerden birinın başında 
meşhur şakiterden Hamıt bulunu- 1 

yordu. Hamidin on altı kişilik çe. ı 
lesi Kozan nahiyesinin Kuruorman 
civarında takip müfrezelerimiz ta· / 
rafından pusuya düşürülmüştür. iç
lerinden ikisi ö '. dürülmüş, bıri ya· 1 
ralanmış, digerleri tarumar olmuştur. 

Mutki'nin Arniç köyiinden Kası
mın idaresindeki çete de Siirt 
civarında baskına ugramış, Kasım 
ile kardeşi ve avnes:nden Sôm 
ölü olarak istisal edilmiştir. 

Dün yapılan milli 
cenaze merasimi 
ta mektepleri, edipler, fikir adam
ları, edebiyat heveskarları, borsacı, 
bankacı.. ihtiyar .• kadın.. erkek •• 
genç.. çoluk" çocuk ..• Bütün lstan
bul orada.. bir ayak binbir ayak 
üstünde •.• bir pencerede binbir baş ... 

Saat on beş... Cenaze hazır •.• 
Mer~sim muazzam ••• Atlı, yaya po. 
Ji.... .......... 1 - ... lcoJord. ~ .... 

bir bandoları.. izciler.. subaylar .. 
cadde: mahşer ... 

Koca şairin cenazesi, gençlitin 
parmakları üstünde... Bando ma• 
tem havası çalıyor... cenaze, adım 

adım, ağır ağır yürüyor... Narnar, 
Teşvikiye camiinde .. cenaze, musal• 
lada .. Avlu:mahşer ..• Çelenkler,yığın 

yığın: Atatürkün, güzel ve şahe
ser çelengi... Başbakanın, Başba. 

kanlığın çelengi .• Parti genel sek· 
relerinin, Genci sekreterliğin çelen
gL. Kültür ' bakanının. Bakanlıtın 
çelengf., 

Üniversite fakültelerinin, LiseleriQ, 
Orta mekteplerin, hıtti ilk mck• 
teplerln çelenkleri •• Bankaların, malt 

( D1tJ11mı 2 inci ıogfamıztl•) 

/Jı1yük şoirin labıılıı oıı b!nltrce gtncin parmakları üz•rindı 
ebtai istirahatgClıına gölı1rıilı1rken 
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Dr. Şaht'ın seyahati 

Silah yarışında Alman
ya mağlup oldu 

Fransız gazeteleri vaziyeti böyle görüyor ve 
Alman nazırın bUtUn devletlere ademi tecavUz 
muahedeleri teklif ede-

ceğini yazıyorlar 

Brüksel .14 (A.A.)-Dr.Schaclıt,' 
bugün Van Zeeland tarafınddn ö,it
le yemeğine davet edilnııştir, bun• 
dan bilistifade iki devlet adamı, 
hususi bir miilakat yapacaklardır. 

Paris 14 (A.A.) - Echo de Pa
ris gaıttcsinde Dr. Schacht'ın Brük
sele yapacağı ıı~yahatten bahseden 
Pertinax, diyor ki: 

"Bazı şayialara göre B. Schacht
ın bütün devletlere ademi tecavüz 
muahedeleri teklif edece~i ,.e silah· 
farın ktmiyct itibarile tahditi müza• 
kerelerine tekrar ıririşeceği söylen• 
mektedır. · 

Daha ileri gideceğinden şüphe 
edi}oruz." 

Oeuvre ırazetesinden mme. Ta. 
bouis, diyor ki : 

/Jelçik, ,1/ ı ı ·len Dok lor Şılıt 
(De<amı 2 lncı sahifede) 
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Büyük ölü karşısında 1 

gaze e!~!__v~ radyo! 
,Belgrat konuşmaları 
hakkında bir tebliğ 

Abdülhah Hamit, daha öli'm 
döş<ğinde yalarken, dün sabdh 
çıkan gazeteler, lüzumsuz ve yer
siz bir meslek gayretke,liği ile, 
mukaddes ölü hakkında ya•madık· 
la•ını b:rakmadılar. 

Diınkü gaı.etelerin neşrıyatı ile 
şunu anlamış oluyoruz: henüz so
ğumaynn ve t~pr~ğa bırakılmayan 
bir ölüye karşı ne yapmak, 
nasıl h ~ reket etmek lazım, bunu 
bilmiyoruz. 

uk a lal.k, ~'pri yapmak gayreti, 
l..endine bir reklam fırsatı aramak 
olmaz. 

Tenkid, sonrr. yapılacak ıştir. 
Eminönü Halkevi de, henüz genç 
halıp !erinden birini radyoya koş· 

turacağı yerde sükül etseyrli, daha 
İ}i ederdi. 

Bir gazete, mal bulmuş malt· 
ribl gi'Ji, büyük insanın hu•usf w.e 
mahrem hayatı!'dnn parçaları, bar 
roman yazar gil:>i, sütunlarına ge. 
çiriııor. Başka bir gazete, Hami. 
din sa l'nti, e•erleri hakkında açtı· 

ğı aokete verilen cevapları, en kü· 
çuk d.ı<kat ve tecmmülden bile 
uzak tut arak, oldu ğ u gibi neşredi-

yor. 

Eir noktaya dikkat buyurulsun: 
Dl:n, Hamidin escrieıinden, sa· 

n ~ ti n den bahsedenler arasında bir 
anket açınız. Biıyük şairin eserle· 

rhden her hangi birinin bir say. 
fasını doğru dürüst okuyan, anla

yan ve anlatan biri gelsin, deyiniz. 

Bütün o boşboğazlardan ace1b~ 
kaçını karşınızda bulabilirsiniz? 

Ey muhteren:ı muharrirleT, ey 
muhterem radyo hatipleri, bıı iş: 
"H3ngi sinem3 artistinin seks 
apeli dr,ha pk.. anketine, "Bu 
sene uzu,-, etek mi moda, kısa 

elek mi moda " röportajına, 
soğuk esprilerle dolu mü:akatlara, 

E\·velki akşam, lstanbul radycsu 
dü~kü gazetelerden de evvel, işgü. 
zar hk ynpar~k, Hamidın ha; alı ve 
eserlerı hakkında t:.ir konferansa uydurma fıkralara benzemez, Had. 

dimizi bilmek gerekir. Dün, HA· 
nı;kro!onunu açıve•di. 

mit için tahlil! ve ilmi söz söyle· 
Ôliım döşeğinde, memleketin en 

mek, yazı yazmak cüretini kendin• bıiyiik adamı yatarken, bütün bun• 
de bulanlar· arasında, biz, imi.\ lar mana~ız, }ersiz, lüzumsuzdur. Ce· 

nazenın kalk lıRı gün, yalnız ölümden Yazma s 1 n 1 bilmeyenleri, doğru 
bir cümle teşkilinden b<haber olan. bahsedilir, süküt edilir, göz yaşı 

Üç devlet adamı bütün konuşma· 
larında bir fikir mütabakatı 

~üşahede etmişlerdir 
' Brlgrat, 14 (A. A) - Bu~un 

aşağındaki tebliğ neşredilmiştir. 

Türkiye Başvekili EkMel.\ :ıs Is. 
met lnönü ile haricıye Vekili Ek

seliıns Rüştü Arasın Belgradı ziya. 

retleri, Türk devlet adamlanyla 

Yugoslavya Başvekili ve hariciye 

nazın Dr. Milan Stoyad;noviç ara. 

sında noktai nazar teatisine vesile 
olmuştur. 

Üç devlet adamı korıuşmalan 
esnasında, iki devletin müşterek 

m~n!aatlerinin aheng içinde buiun• 

duğ'unu ve _ bu . konuşmalara mevzu ı · Üç devlet adamı, bJtün bu taah· 

olan bütn meselerde tam bir nok· hüllerin, iki devlet hane! siya!e!I· 
tai nazar mutakatının mevcut ol

d~ğunu ir kere daha müşahede 

etmişlerdir. 

Üç devlet adamı, iki devletin 

imıa etmiş bulundukları paktlardan 

doğan beynelmilel taahhütlerinin 

durumunu ve keza ahar devletlerle 

ııerek evvelce ııerek son zaman• 

!arda giriştikleri hususi taahhütle• 

ri tetkik etmişlerdir. 

nin Balkan antantı çerçevesi dahı· 

linde ve mil!etler ceıniycti paK:ına 

uygun olarak takib eyledığı 

mesafelere tamam ile rn uta bık 

olpuğunu görmekle ba h ti y ar 

olmuşlar ve hu teşrıki meoı:ının 

kendi mcmlekllerinin meaafııne uy

gun olduğu kadar umumi su:hun 

menfaaıine de en 1iyade lılzıncı 

etliğini mü,ahede eyl~mişltrdır. 

ları tanınz. 

dô~~~~i:· dinsiz, her cemiyette bu, Bunlar için Abdülhak Hamide B a ş v e k i 1, 1 s met 1 n ön Ü 
~~y!~d~öy~::;~.nkü, içtimai telakki- ~:!'.a çok, hem de pek çok vakit d ü n Be I g r 

8 
tta 

Yazlık 
Sof 

Bu işce züppelik, ultramodernizm.ı Re,at Feyzi .................. :·; .............. ;: ......................................... ; ..................... :................................................... uçak fabrikasını gezdi 
Buyuk Hamıt ebe- Yugoslav gazetelerinin hararetli neş· 

Kumaş imali,hanesi 
faaliyette 

d·ıyete kavuştu riyali devam ediyor. 
Başvekilimiz Sofyaya uğrayacak 

Ankara 14 (A. A.) - Tıirklyc 

tiftik ceın · yeti, kendi ımdl.\ılıdneJc. 
rinde doku!tutu muhtelıı renkteki 
yazlık sollorı salışa çıliarmı~lır. 
Cemiyet, tiftik mensucatının rev>
cını temın etmek ve aynı ıam30da 
halkımıza Ank.sranın bu kumaşını 
bir hatıra olara gcydırnıek ıstedl~ı 

içm kumaşları maıı,.et tıyatın .. nt• 
lırm•ktadır Bu kumaşıatdlln enle· 
rt yctmış aantım olan beyazlarının 

metresi 150 ve renklılerın liO ve 
enleri altmış sanıım olan oıuhıelil 

renk!ilerl de ıo.:ı kuruştur. 

( 1 inci sagfadcn davant l 
mf:essesderin, lslanbul ba~ın kuru. 
munun, matbaacıların, ak1a gelen, 
gelmiyen birçok şahıs ve- mües~se· 

~elerin çelenklerı.. çelenkler.. çe
lenkler.. ve yığın yığın!.. Çelenkler. 

Ata.i:!rk'ün ı·avcrleri ve Numan 
Rifat da orada... Ordu müfeıtişi 
general Fahrtddin.. A•keri Şüra 
reisi general Cevat.. Vali ve be
lediye reısi .. Guzd san'atlar müdür 
\'e profesörleri.. üdeba.. herkes.. 
htrkes.. bütün lstanbul orada ... 

Saat onbcş buçuk... Caminin 
önünde bir top aTaba~ı var. Cenaıe 
c.ruideıı çıkıyor ve yine parmak• 
lar iıslünde, top arabasına konu
)Or ... 

Harikulade, görülmemiş bir 

alay ... Adım adım.. yavaş yavaş 

harekette .. , Maçka • Şişli • Büyük· 

dere asfalt yolu... Adım adım .. 
ağır ağır ve saatler... Muazzam 
alay .. on binlerce kişi ve yol
oto .. kamyon •• otobüs ... 

Hamit Zincirlikuyu mezarlıtı· 

na ilk gömülen fani... Mezarlık: 
mahşer ... 

Çelenkler: 70 - 80 ... atlı polis"' 
sivil polis .. kolordu bandosu.. şe· 
bir bandosu .. Askert Tıbbiye., yan• 

larında askeri kıt'alar saf tutmuş. .. 

Topcu alış mektebi yarsubaylan ... 

Üniversite gençliği.. üdebd,,. ve 

alay alay halk... bütün lstanbul 
orada ... son beyit olarak: 

Tal yok g•c .. inJe gündüzıind• .• 
Ben neyligtyim bıı yor gilziinde?I 

Diyen Hamidio, yer yüzündeki 
son dakikaları ... 

Tabut, parmaklardan ellere, eller. 
den omuzlara, omuzlardan yere 
iniyor ... 

Lalıid .. ye~in doymaı dev a~zı ... 
ve koca Hamit.. küçücük bir mak· 
bere indiriliyor .•• 

Makber, koca Hamidin en ISye· 
mut eseriydi .• şimdi fani Hamit, 
makberin ebedi esiri ... 

* Dün, Hamidin ölümü, her yerde 
hissedilmekteydi.. butiio Ankara 
caddtsi kitapçıları diikkıinlarını 

k•p•mış!ardı. Babıali, bomboş bir 
manzara uzediyordu. 

* VaU ve belediye reisi Muhiddin, 
dün, ikinci defa olarak \'e 
Atatürk namına Maçka palasa ıre• 
!erek Liisyen Abdülhak Hamide 
taz; yede bulundu, 

Kültür bakanının namına tazi. 
ye beyanına men:ur edilen lstanbul 
kültür direktörü Tevfik Kut da 
taıiye beıan eldi. Bayan Lüsye. 

ni taziyeye gelenlerin 
·~bı yoktu. 

haddi, he· 

* 
H3mit, ölmeden evvel, meıa. 

rında söz söylenmemesini lstedi~i 
ve vasiyet etdiği için, mezsrda ıöz 
söylenmedi. 

• Cenaze alayında, hemen bütün 
resmi daireler namına oldu:tu ııibi 

lstanbul ııümrükleri namına da 

baş müdür birinci muavini Medhi 

ismet Adakanla beraber bir bey'et 
de bulundu. 

Abdulhak Hlmldln ailesi 
tetekkUr ediyor 

Ailemizin mübarek ve sevgili re

isi Abdülhak Hamidin matem ııünü 

büyük milletimizin göstermiş oldu

ğu yüksek ve asil alaka l!e lstan• 

bul Vilayet ve Kumandanlıtınııı. 
Halk Fırkası ile Evlerinin, Oniversi. 
le gcnçli~lnin, Matbuabn, mektep. 
!erimizin, muhtelif müesseselerle 

teşekküllerin, tanıdığımız ve tanı. 
mıdı~mız birçok vatandaşımızın 
lütfen ziyaretimize ııelmek, telgraf 

~e mektup göndermek ve ccna. 

ze merasimine iştirak etmek suret• 

!eriyle göstcrmeş olduklan büyük 

lütulkarlıklardan dolayı hepsine 

ayrı ayrı arzı teşekküre derin 

kederlerimiz mlni oldu~undan 

kusurumuzun büyük matcmimize ba· 
jtışlanmasını dileriz. 

lüsyan Abda/hak Htimft 
Abda/hak Hamit nileıi 

Dr. Şaht'ın 
Seyahati 

Sillh yarı,ında Almanya 
mağlQp oldu 

( 1 nci sayfadan devam ) 

"Almanya, silahlanma yarışında 
lngiltcre'ye mailub olmuş oldujtu• 
nu ve lnıriltere'nin man~vi aahada 
butün Avrupa'yı kendisine karşı 
bir araya getirmiş bulunduğunu 
anlamal..tadır. 

Bu seLebe binaen Almanya'nın, 
mütekabıliyet ş.ırtile, si Ahların 
tahdidini deiil, hatta terkini te~lıf 

etmesine intizar etmek icabeder. 
lngiltere'nin donanmasının tes.ihıni 
durdurmağı kabul etmesi muhtemel 
değildır. 

Excelslor, diyor ki : 
"Acaba Doktor s'chacht, Hitler 

Almanyasının mu•lıhane istihale· 
sini bilJırecek naziK hır habeerci 
mi olacakbr ?,. 

- - · ----
(Bırinci sayfadan devam) ı 

de bilhassa Türkiyenin iki kıymet

li devlet adamının Belgradd~ki ika· 
mellerınden ıstifade ederek Yu • 

11oslavyanın Hukümet reisi Sto -

yadinoviç ile hali hazud&ki 1rııl -

him beynelmilel meseleler, millet

lerin sulh yolundan ayrılmalarına 
mani olmak i ln rfedılen 11 • • 

re.tler ve mütüabil t~ş: ik. m~5ai 

hakkında gorüştüklerini yazmakta· 

...ıdır. 

Bu gazelte, tefsirlerine devamla. 

iki müttefik devlet reısınin, pazar

tesi günü akşamı, iki büyiik şefin 

ı;:övalye Kral Bırınct Aleksandrla 

Kamal Atatürkün tesis ettikleri 

Türkiye ile Yug'JJavya arasındaki 

sıkı ve sağlam teşriki mesaıyi tc· 

yit eder mahiyette nutuklar söyle· 
mişlerdir. Türkıye ile Yugoslavya 

~rasında sulhun sağlamlaştırılması 

içın sarfcdilen bu gayretler şim -

C:iye kadar semeredar ve mühim 

ı.eticeler vererek Balkanlarda si.ı· 

k(ınetin idamesine ve sulha kar:ı 

olan imanın kuvvetlenmesine biz • 

met etmiştir. Bu tezahürler, iki 

memleketin, sağlamlığını tsp~t r.t· 

miş olan Balkan anlaşmasının çer

ı ~vEsi dahilınde, Avrupa 5ulhu:.u;. 

fımi!leri olduğtınu 2osterm~kttclt • 

ter. 

Bu, ayni zamanda D!nevrenin 

nıiiesslr faaUyethlln de bir teıahü· 

riidür . Pazartesi akşamı Stoyadt 

ı::oviç ile İnönü tarafındı.n sövle

nen nutuklar, iki devlet arasındaki 

dostane anlaşmanın ve Ankara ile 

Belgradı birleştiren büyük ittıra • 

l<ın bir vesikası mahiyetindedirlP.r. 
ttuı11ıııııııo111111nın11uıı"ıuıııııın1t••unn•""Hlttnıı"•1111111uıııuı11uM1111uunnuımnunıuuuuH111~1ıu11mınııııuurıııı11111wı11 

Bulgarisfanın "Landrü,, sü 
nihayet idam edildi 

---·----
Solya 4 (A. A.) - Bulgaristanııı Laııdrü',ü ismi verilen katil Kirch 

Veno, bu sabah Sof ya hapi<anesinde idam edilmiştir. 17 seqe evvel. ika 
cttıği bir çok cınayetlerden dolayı müebbed bapis cezasına mahkllm 
edilen katıl, bir kaç ay evvel affedilertk serbest bırakılmıştı. 

Hapisten çıkar çıkmaz, iki ihtiyarı ô!dürcn Veno, tekrar idama matı
küm edılmiştır. 

• • • 
Hindistan • 

ısyanı 

Fakiri yakalamak için yeni kuvvetler 
gönderiliyor 

duları umum kumandanı Gcncr~I 

Robert Kasıls ihtilali bastırmak üze-

Başvekilimiz 

BugUn Saraybosnaya ve 
oradan da Yugoslavya 

aahlllerina gidiyorlar 
B:lırat 14 (A A) - Türkiye 

Vekil Rüştü Aras ile 5ıoyabınöviç 

ve maiyetleri T reıevo ve Kroko• 
cevaç adaların& gitmi,ıerdır. 

Yarın ismet lnönü, Aras ve 
Stoyadinovıç, Saraybosnava ve 
oratlan Yugoslavya; sabıllerine gt- · 
deceklerdir. 

Bu ziyaret münasebetile gerek 
Saray Bosnada ve gerekse dığer 
;chırlerde mümtaz Tiirk misafirle· 
rinl kabul için büyük ıuzırlıklar 
yapmaktadır. 

• • 
Belgradda 
TUrk modern sanallar 
sergisinin açıllt türenl 

Belgrad 14 (A, A.) - Bu sabah 
saat 11 de Türk modern sMatlar 
•ergisinin küşad töreni, Naib Prens 
Paul, niyabet meclisi azası, Tiirkıye 
Uaşvekiii ismet lrıönii, Hariciye ve· 
kili Dr. Aara•, Yugoslavya Başve• 
kilı Stoyadinovlç ve diger bir çok 
zevat hazır olduğu ,halde yapıııışl 
t ı r. 

• • 
Almanya - Rusya 

Londra 14 (Hususi} - Hindisi&· 
nın ~ımal hudutlarındaki İpi isya· 

nı gür.den güne genişliyerck teh· 

likeli bir hal almakta ve burada 

endışeleri arttırmaktadır. Şimdıyc 

kadar ihtilacılar 60 İngiliz zabiti i

le yüz asker öldürmüşler ve 500 

kışiyi yaralamışlardır. Fakfr İpi· 

nin İngilizlere karşı ilan ettiği mu

kaddes cihada bir çok kabileler iş

tirak ~tmektedirler. Şaktuda bü -

yük bir çarpışma olmasına intizar 
edilmektedir. 

re askeri harekatı bizzat idare et- -·-

Hındistanı Efganistandan ayı • 

ran dağlık, lf~t&klık arazide İpi 

İngiliıkre büyük 

zararlar yapacakları muhakkak -

tır. İpi'nin gittiği yerlerde kabile· 

!er derhal kendisine illica etmek· 

tedirler. Hindı.tandaki İrgıliz or-

mektedir. Top, hafıf tank ve tayya- 8. Şaht, aradaki ticaretin 
relerle harekete geçen İngiliz asker- artacağını Umlt ediyor 

Bruksel 14 ( A. A. ) - Alman 
Ekonomı Bakanı Schacht Avrupa· 
nın ekonrmik sureli tesviyesi hak• 
kında gazetecilerle görüşmüştür. 

leci ihtilillcılerle çarpışmaktadır 

Jar. 

İNGİLİZ KUVVETLERİ 30.000 

KİŞİ 

Yeni Delhi, 14 (A.A.) - Fakir 

İpi'ye karşı yeni bir hareket icrası 
i;in Jıazırlıklarn devam edilmektc

dır. Son günlerde yapılan sevkiyat 

ııctice~inde Veziristan'da bulunan 

kuvyetlcrin ~·ekünıı, takriben 33 

bin kişiye bali'( olmustur. Bunlar, 

döıl piyade li\'~sı tc:;kil etmekte -

lir. Ayrıca, ikı de hava filos;ı var-

Gazeteciler, Almanyaeın Sovyel 
Rusyayı Avrupa anlaşma.,rı'dan ha· 
ricde bırakmakda devam edip et
mediğini sormuşlardır. Schact ce• 
vaben demi~tir ki : 

Asla , Sovyet Rusya ile mühim 
ıicaretimiz vardır, Bu ticaretin 
arıacaJl'ını da ünd ediyorum. 

Bulgar yüksek askeri 
meclisi toplanıyor 

Sofy,, 14 ( Hususi) - Bulgar 
Harbiye nezareti yüksek asker! 
meclisi içtimaa çağırılmı,ıır. 

16 Nisan..., 

T.AHASSOSLEJ3 

Abdülhnk 
Hamit 

Tanzimatla beraber başlayan ı·e
ni Türk edebivatını ledkik ede•• 
ken, Avrupai edebiyatın o günC 
k:ıdar bilinmeyen güzel (dekurunu) 
bize tanıtanların içinde, ilk ve ınll' 
vafıak bir şahsiyet olarak Abdül

hak Hamidi görüriiz. Bunun için• 
dir ki edebiyatımızın garplılaşma· 
sında önderl'k edenleri sayarkeD 
halırımıza herkesten ve herkcsıen 
evvel Abdülhak Ha'Tlit gelir. Na• 
mık Kemalin "sana hitap için adın• 

dan başka büyük bir elkap bula• 
mıyorum,, dediği Abdülhak Hamil· 

Abdülhak Hamit o kadar geniş 
':ıir kuvvet ve kudretle hav3larım1zı 
•aplamış ve seyrini arttırarak bii• 

tün ebediyet hudutlarını aşm•ş feV• 

kattabiiye bir şahsiy~ıtir ki onun 
eserleri arasından geçmekle Adet~ 
Türk edebiyat.• tamJınlan:,. 
Şüphe yok ki edebiya•ıır.ız Ab• 

dül! ,r. k Hanıilt~n önce ve clahJ 
bCr,rı;ları L·rç:ık edebi simalar 1f 

edebiyat tarihimizde yer almış biı• 
çok üstatlar l3nımıştır. Aanc k 
muayyen bir m>n1ya gore • bU 
şah!iyetlerin onun zibi hüma• 
yun - ibda obmayış noktasmdan 

Abdülhak Ha:nit bir edebi}·at ha· 

varisi halinde asırlardan asırlara 

ı:eçerek ayni sevim simJ, ayol 

hükmedici lcazhrla hayranlıkları• 
mızın geniş ve genişletilmiş d:ıiresi 
•çerisinde yer tutabiimiştir, Şurası• 

nı da söylemek lizırndır ki, Abdul· 
hak Hamidden bu ebedi hakkı neı 

eylemek için muhakkak o neviden 
edeLi uluhiyet sahibi bir faninin 
ortaya çıkmuı lazımdeğildir. Top· 
nk ve tabiat ve nihayet en büylık 
yaraıtığı ekmelden daha ekmel 
layemutlar yaratabilir. 

Fakat b'r Abdulhak Hamid daha 
nalk edeceğine benim imanım ve 
inancım yoktur. Be,0Jıo,1son Şeks
pir için "0, bir devrin değil, bütün 
asrı'\ adamıdır!., ·diyor. Bu söıii 
aynen Abdulhak Hamid hakkında 
söyliyebiliriz. 

Fakat, ne yazık ki, onun torun• 
;arının torunları ve bir takım cüce 
şahs;yetler daha ölüsü ebedi is• 
tırahalg ahına tevdi edilmeden bu 
yaman babanın bembeyaz baş!le 
bir lıizada görünmek halla onu 
yenmelc istiyorlar. 

Nekadar acıdır ki, bu arada 
yirmi dakikalık bir söylev içinde 
edebi hüviyetini tetkik edenler 
görüldügü gibi, onuu hususiyetle· 
rini yazmak . cür'etinde bulunan• 
lar da oldu. Böyle yazılar - cüce 
ruhlu ve cüce kafalı efendiler r -
tabut daha musalla taşında iken 
değil, ölü, toprağın altına, o top• 
takla haşrii neşrolmak için bırakıl· 

dıktan sonra yazılır ve yap:lır.Henı 
de yıll:ırdan s1nra. ... 

Münir Süleyman Çapan 

Montrö'de 
l f İnci &ay/adan devam) 

bazı tadillt yapılması için tahr•r 
komitesine havale edilecektir. 

Fransanın teklifi 
Montrcux. 14. (A. A.) - Fran• 

sıı murahhas heyeti, ecnebilerin 
Mısır'ıla yerlc~meleri hakkında bir 
muahede projesi tevdi etmiştir. fn, 
tikal devresi içiu 18 sene teklıf 

edileceği ve bu suretle lngılizlerin 
ask• ri işga'i ile birlib.te hitama 
ereceği tahmin edilır.ektedir. 

iki zenci 
Diri di~i yakıldı! 

Granada • Amerik:ı 14 (A.A.) .

y uz kişıden mürekkep bir halk 
kütlesi, beyaz bir tüccarı öldürdük

leri ıçın ıcvklf edilen iki zenciyi linç 
. etmişlerdir. 

Halk mevkutıarı yakiilıyuak dı• 
reklerc bağladıktan senra önlerine: 
odunlar yıJtarak yakmışlardır, 

Eski b lr Sırp batvekill 
öldü 

Belgrat, 14 (A.A.) - Dün akşanı 
çıkan gazeteler, pazarlesi gilnü 
vefat eden eski başvekil Milan 
Schkitch'e yapılan mutantan cenaze 
merasimi hakkında malumat ver· 
mektedirler. Tedfin merasimi, dün 
öğleden sonra yapılmıştır. Ayin, 
şehrin en büyük kilisesinde yapıl· 
mış ve nutuklar söylenmiştir. Pi· 
yade ve lopçu kıt'aları tarafından 

da askeri merasim icra edilmiıtir. 
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Adliya 

Otuz şahitli bir 
iğfal davası 

ır Ş®lhl Ü lf' H ©llb® ırO ® lf'Ü-ııOn senegenr.!ik na-

- -

1

sll kazanılabiiirmiş? 
Gümrüklerde 

Mahkeme, randevucu 5abahatin T'etkikler 
ı ilaç 
Fiatları 

Sanayi şubesi 
Kaldırılıyor 

tahliye talebini reddetti 
Bundan bir müdJet evvel Bey· 

oğlunda randı vucu (Sabahat) ın 
iğ!al ederek evinde kapattıl!'ı 
Senihanın muhakemesine Asliye 
Dördüncü Ceıada bugün de devam 
edilmiş, mevkuf bu'uııan Sabalıalin 
tahliye talebi reddedilerek otuza 
yakın şahid dinlenmiş, muhakeme 
karar için 16 nisan cumartesi gö
nüne bırakılmışdır. 

• • 
Aksaray 
soyguncuları 

Muhakemeye dUn de 
vam edlldl 

de· 

Ak~aray soygunculannın muha. 
kemesine bugiın Ağırcezada de
vam edilmiş; maznun Necatinin 
müdafaa şahitleri olan Rıza, Ab
dullah ve Ali dinlenmişlerdir. Rıza, 
Necatinin mesai şefi olduğunu, ta• 
rih!ni hatırlayamadığı bir perşembe 
günü Necalinin kendisinden izin 
aldığı ertesi cum:ı günü de işine 

gelmediğini hadise hakkında bütün 
bildiklerinin bundan ibaret olduğu• 

POLiS 

1 

nu söylemiş, diğer şahidi er de buna 
benzer ifadede bulunmuşlar. Mıı· 
hakeme müdafaa için başka güne 
bırakılmıştır. 

Üç gUn hapis yatacak 
ve para cezası verecek 

Koska civarında, yangın yerinde 
bir mahzende oturan kundura bo

yacısı Ali oğlu lsmail, dün koca· 
sını sormak üzere Tahtakaledc 
oturan Bahriyenin kendine müra· 
eaati üzerine: 

- Ben, kocanın kAhyası mıyım!, 
Diye ba~lıyarak Bahriyeye ve 

orad,a bulunan Süleyman iie Bahri· 
yenin kayını Sabriye de söğdüğü 

ve bıçak çektiği iddiasile Sultan 
Ahmet Üçüncü Sulh Ceza mu• 
hakemesine verilmiş, yapılan mu· 
hakemede dinlenen şahitlerden 

Diyarıbekirli Nehmet, Nihavent, 

Kadri ve Mehmet ve polis Ahme· 
din ifadelerinin suçlunun Bahriyeye 
güldüğü fakat bıçak çekmediği sa• 
bit olduğundan 3 gün hapse, bir lira 
para cezasına izinsiz taşıdığı bıça• 
ğında müsaderesine temyizi ka· 
bil olmak üzere karar verilmiştir. 

Bir motör bir sandala çarptı 
Üç kişi denize döküldüler 

Has:ın kaplanın idaresindeki \ 
(Yüksel) motörü Balıkhane önünde 
balık tutmakta olan Nazif, Tahsin 
ve Ziyanın bulunduğu sandala 
çarpmıf, denize düşen üç balıkçı 
da kurtarılmış, kapdan hakkında 

tahkikata başlanmışdır, 

Kavgacılar 
Beyoğlunda yeni çarşıda 26 nu· 

maralı evde oturan Sadık ile Ab
dülkadir kavga ederek birbirlerini 
tornavida ile hafi!ce yaraladıkla. 

rından her ikisi de yakalanmıştır. 

DövmUtler 
Beyoğlunda Taşçı Ali sokağında 

(9) numarada oturan Boğos oğlu 
Tatui polise müracaat ederel< ahı 
veriş esnasında Şevket ismind•kl 
çocuk tarafından ha!ifce yaralan· 
dığını iddia etmiş suçlu yakalan• 
mı 1 tır. 

Duvardan dUtt U 

ğa çarparak ağır surette yaralamış, 
Yaralı Haseki hastanesioe yatırı). 

mıştır. 

Feci bir kaza 
Üsküdarda inkılap mahallesinde 

oturan 16 yaşında Mehmed oğlu 
Hayreddin küçük hamam üzerinde 
oynarken elektrik tellerine dokun• 
muş, cereyan lesirile 6 metre yük. 
seklikleki oynadığı yerden düşmüş, 
başından yaralanmıştır. Yaralı Cer• 
rahpaşa hastanesine kaldırılmıştır. 

Kalp sektesinden ölUın 
Kasımpa~ada aralık çeşme çık· 

mazında 23 numarada otura~ Ah. 
met oğlu lsmail merdivenden dü· 
şerek Öimüşlür. Muayene neticesin· 
de kalp sektesinden öldüğu anla
şılmıştır. 

Oyun aynarken 
Hasköyde, Arabacılar sokağında 

3 numaralı evd.: oturan Nesimin 
kızı dokuz yaşlarında (Fani) Bey. 
oğlu Birinci ilk okul bahçe•inde 
oynarken iki metre yüksek'ikleki 
duvardan düşmüş, yüzünden yara. 
lanmış. Eıtal hastahanesine kaldı· 
rıtmıştır. 

istatistik mUdUrU Anka· 
radan t ehrlm lze geld l 

Gümrükler vekaleti istatistik 
tetkik müdürü bay Reeai dün An· 
karadan şehrimize gelmiştir. Bay 
Recai dün gümrük baş müdürlü· 
ğüne gelerek bay Mustafa Nuri ile 
görüşınüştür. istatistik müdürü güm. 
rükteki tetkik heyetlerinin çalışma. 
lannı gözden ıreçirecek ve gü1J1o 
rük mahzenlerinde toplanan eski 
evrakıltetkik komisyonunun mesaisi 
ile meşırul olacaktır. Mürurıı zama. 
na uğr;1mış olan evrak imha edi
lecektir. 

Be gnelmilel 
Ticaret odası 

27 Nis•nde t•hrlmlze bir 
heyet geliyor 

Beynelmilel Ticaret odası erk!· 
nından mürekkep bir heyet bu ayın 
27 sinde tAyyare ile Avrupadaıı. 
şehrimize geleceklerdir. lstanbul 
Ticaret Odası erkanı heyeti karşı· 
!ayacak ve o gün şereflerine bir 
öğle ziyaleti verilecektir. 

Beynelmilel Ticaret Odası Tür. 
kiye Mılli komitesi de misafirler 
şerefine bir akş•m ziyafeti vere· 
ceklir. Ertesi gün saat üçte büyük 
bir toplantı yapılarak beynelmilel 
ticaret işleri üzerinde ııörüşülecektir. 

Koza ihracatı 
Son zamanlarda sevkı· 

yat arttı 
Bursadan son zamanlarda Avru

paya mühım mikdarda koza ihraç 

edilmektedir. Fıatlar da çok yük

sektir. Bu seneki koza rekoltesinin 

geçen seneye nisbetle çok fazla o

lacağı tahmin edilmektedir. Kıza 

fiatları gıttii<çe de yükselmekte. • 

dir Bu şene ipek kumaş fiathr.
nın da bu yüzden ucuzlıyacağı tah

mın olunmaktadır. 

Tütün rekoltesi 
Bu sene mahsul çok 

fazladır 

Memleketin her tarafında bu <;e-

Yeşil direkle kimsesizler yur• 
dunda yatan 12 yaşlarında Bahad. 
din oğlu Sami çatladıkapıda ka· 
le duvarları üzerinde gezerken aşa. 
ğı düşmüı ayaklarından yaralana. 
rak Eıfal hastahanesine kaldırıl· 
ınışlır. 

Bir daha 
Tophanede Lülecihendek cadde. 

sinde oturan Hayrettinin 4 yaşın• 
daki oğlu Süleyman bahçede oy. 
narken 10 metre yükseklikteki du· 
vardan düşerek ağır surette yara. 
lanmış, Etfal hastahanesine kaldırıl. 
mıştır. 

iki esrar kaçakçısı 
1 yakalandı 

neki tütün satışları evvelki sene

lere nisbetle mühim miktarda faz. 

tadır. GeQCn senoeden kalan stok 

mallardan başka bu sene mahsu • 

!ünün de mühım bir kısmı satılmış

tır. Bilhassa İzmir, Samsun, Bafra, 

Trakya ve Marmara havalisind•,ki 

satışlar fiat itibarile de çok yük -

sektır. Bu yolda İnhisarlar İdare<i· 

nin zamanında piyasalara müdaha
lesi de çok iyi tesirler yapmı,;tır 

İnhisarlar İdaresi tütün cinslernı•n 

bazı mıntakalnrda daha ziyade ıs· 

!ah edılmesi ıçin yeni ıslah ist•s· 

yanları açİnıya karar vermiştir. Bu
rada bulunacak mütehassıslar köy· 
Jiiye tohum dağıtacak ve yeni usul

ler öğretecektir. Bir ka~ sene son

ra Türkiyenin her tarafında en iyi 

ve kusursuz tütün mahsulü almak 
kabil olacaktır. 

PUlnör kazası 

Şehirde uyuşturucu maddeler 
satıcılığı yapan iki sabıkalı emni· 
yet müdürlüğü memurları tarafın· 
dan yakalanmıştır. 

Bunlardan biri namlı eroinciler• 
den Cemalin ortağı bakkal Muzaf. 
ferdir. Uzun müddettenberi takip 
edilen Cemal nihayet Beyoğlunda 
tutulmuştur. 

Yaknlanan diğer kaçakçı da 

Ecza ve il§çtara yakında 
narh konacak 

E czahanelerde satılan ilaçların, 
her yerde ayrı ayrı Hatlarla 

müşteriye verilmesi şimdiye ka • 
dar bir çok şikayetleri mucip olu· 
yordu. Gazetemiz de, bu hususta 
neşriyat yapmıştır. 

Eczacılar Cemiyeti idare heyeti 
dün toplanarak bu meseleyi tek • 
rar görüşmüştür. Hakikaten ~ • 
hirde her semtte, ayni ecza, muh
telit fiatlarla satılmaktadır. Hat · 
ta daha ileri giderek, ihtikara sa· 
paıı bazı kimseler de vardır. 

Haber aldığımıza göre, Sıhhiye 

Ve1<aleti ecza fiatları meselesini 
ehemmiyetle nazarı itibare almış
tır. Bu hususta yakında verileo.~l: 

karar tatbik edilecektir. 
Vekalet. eczalar hakkında bir ta· 

rife vücude getirmektedir. Kısa lıir 
zamanda, tarife üzerindeki tetkik

ler bitecek ve tatbik sahasına ~
reccktir. Eczahaneler, bu tarife -

!eri dükkanlarının gö7e görünür 
yerine asacaklar ve ayrıca halka i· 

lan edilecektir. Bundan sonra hiç 

bir eczahane tarife haricinde ınüş· 
teriden fiat isteyemiyecektir. 

Vekalet, müstahzarat hakkı.da 

da tctkıklcr yapmaktadır. Bazı müs
tahzar ilaçların da pahalıya satıl • 

dığı hakkında şikayetler vardır. 

Bunların önüne geçilecektir. 

Ecza fiatları hakkında tarife t.;.t
bi'.< edilmiye oaşlandıktan sonra, 

fazia Ciat istiyen eczahaneler şid

detle tecziye edileecktir. 

Karabükde gümrük 
dairesi kuruldu 
Karabük demir ve çelik fabrıka· 

!arı inşantı için Karabüke malzeme 
gelmektedir. Bu münasebetle Ka
rabükte bir gümrük teşkilatı kurul· 
ması münasip görüimüştür. Kara· 
büke memur ar gö1derilmiştir. 

-·-

Bu , ubenln memurıarı 
•anayı birlifil emrjne 

verilecek 
Ticaret odalarınııı lağvedilece· 

ğini yazmı~tık. Bu arada işe evve
la lstanbul Ticaret Odasındar. baş· 
!anacağı cihetle geçen seııe teşkil 
edilen ticaret odas: saııayi şubesi 
de tamamen kaldırılnı•kladır. Bu 
şubenin memurları sanayi birliğine 
verilecek ve memurlar birlik em. 
rinde olarak çalışacaklardır. 

fakat tanayi birliği de sanayi 
federasyonu olarak resn.i bir m~· 
esscse halinde çalışacaktı r. Hazı. 
randan itibaren yeni teşk i latın ku· 
rulmasına başlanacaktır. 

Şirketi 
Hayriye 
Hasköy te.ıı:glhlerı te,,sl 

edilecek 
Şirketi Hayrıye idaresi Hasköy

dek i fabrikasmı tcvsı etmiye ka -
rar vermiş ve bunun içın hazulık
lara başlamıştır Şirket Almanya • 
rlan yeni tngahlar getirecek, fab
rikada yeni atölyeler ınşa edecek
tir. Bundan sonra fabrikada şirKe
tin bütün ihtiyacını temin etmek 
kabil olacaktır Yeni tcı;ısat ıla -
vesile vapurların mUhi.m makine 
aksamı da dahil olduğu halde ta -
mamen yerli olarak yapılmaları te
min edilecektir Şirket şımdi yap • 
!ırmakta olduğu ıki vapurdan sonra 
daha bü~ ük ıki ~·apı.r daha inşa et· 
miyc karar vcrrniştir Bu yenileri 
66 ve 71 numaralı vapurların bo • 
yunda ve süratleri de 13-14 mil o· 
Jacaktır. Şirket böylece elindeki va-

. purları kendi fabrikasında ycni-
liyecektir. 
-- --------·-
Bir seçimin 
Manası 

( Bırinci sahifeden devam) 

P ı • J dar rey kazanmışlardır. Bugün de 
O IS.er Van Zeeland'a verilen reyler aşa-_ 

Dislpllne riayet etmeleri ğı yukarı o kadardır. Geçen se
neki seçimde Rex partisi elli beş 

tamim edildi bin rey almıştı. Muhtariyetçi Fla-
Polis amır ve memurları arasın- manlar da yirmi bin. Geçen Pa • 

da sıkı bır irtıbat tesis olunarak zar günü Rex ile Flamanlar bera-
dısıpline ve kıyafete son derece ber yürüdüklerinden mecmu kuv-
dikkat edilmesi ve vapur iskelele- vetleri yetmiş beş seksen bin ol • 
ril~ tren istasyonlarında vazife a- malı idi ki Degrelle'in kazandığı 
la~ak polisler hakkında Dahiliye reylerin mecmuu da budur. 
Ve'.iıletınden vilayete mühim bir Maamafih şu iddiıı edilebilir ki 
tamim gönderılmiştir. Rex partisi bu mücadeleden mağiiıp 

Bunda. •polislerin daima temiz çıkmıştır. Çünkü Belçikada efka-
giyinip kuşanmaları, daima cıddi, rın kendi lehlerine ve muarızları 

aleyhıne değiştiğini iddia edenler 
müteyakkız ve sert duruşlu olma- onlardı. Hiç bir memlekette misi 
lan ve amirlerin polis memurları-

görülınemiş bir poltka manevra • 
nın kıyafctlerıne son derece itın~ sle bunu dünyaya isbat etmeğe kal-
etmeleri lazımdır• denilmekte ı•e kışan gene onlardı. Geçen Pazar 
•güzergahta vazife alan memurla- günkü mücadele kendilerini yalan-
;ın, trenın istasyona geliş ve gi • cı çıkarmıştır. 

dişini esnasında satıcı !arla liit.i • Belçikada demokrasi sağlamdır. 
baliynne bir vaziyette trenlerde Faşistliği reddediyor. Dış politi -
gelip gidenleri gayri ciddi temaşa kada Belçika halkı Van Zeeland'ın 
ettikleri veya elleri cepte dolaştık- arkasındadır. Yani kral !rafından 
ları görülmektedir> ifadesile bu geçen sonbaharda izah edilen bi· 

hallerde ·k· t d .ld.kt taraflık siyasetini tasvip ediyor. Ü· n şı aye e ı ı en sonra, 
istasyonların merkez binası, islre- ~üncü olarak da Flaman otonomisi

ni kabul etmiyor. Belçika milli bir-
Jeleri~ vapur yanaştığı yerde po • liğine düşkündür. İşte evvelki gün 
\islerin J1azırol vazivette durmaıa. , yapılan seçimin manası. 

lngi:tere'd~ Edinburg Üniver>·i· 

tcsi profes5rlerınden J me;ke:ıda!I, 
iht iyr r'arın hny tını (10) sc: e daha. 

uzatmak in;~ f!.1!1n1 I' e-:f t!I n•iş. 

13u ahır su iic k ,Lilınış. (.\iiır •u) 

da·ı içe.ı:n harareti ız.ılı~-or. Kim• 

yed l<aı.ıüllednin fa ıliyeti ya~aş· 

lıyor ve netice itiba. i ~ <Jaha aı 

yorJ.:u b<r h•yat t>aş!.yorm.ı>. Bu 

suretle ıhtiyar (10) sene .ı~ha f.ızla 
yaşıı ormuş. Fakat (agır ~u) çok 

p.,haı: iınıı. Yanı aocak ınilyo:ıer• 

!erin harcı olat.ilirmiş. 

işittiniz ya: Ge;.çler, ilıtiya•larl 

Ağır su hayalı or. 'e"~ daiıa ıı1a· 

tıyormuş. 

Jlizde besbedava ıkıp gidı; ,.,-, 

Dayanın terkosa, çe~melere I! 

Terkos, çeşme degil kafir (Aı:ır 

su), (Abuhaynt) bu 1 
Mantar Köyü 

Paşabalıçede bazı amale ıara• 

lından ruhsatsız yapılan bir kÖ/ 

tetkik olunmuş, çirkin bir marızar.ı 

arzetdiğini ve kanuna uygun gö· 

rülmedig-i için ortadan kaldırılması 

Bey koz kaymakanılığına emrolun• 

muş. Köyün ismi (Mantar köyti) 1 
Şunn bunu bırakın ama, la bu 

zamana kadar köy möy diyereK 

alAkadarları mantara bastırmışlar 

ya, 011a bakın 1 
Şehir Tiyatrosu 
AnKaraaa 

Şehır Tiyatros•ı, Ankarada bir· 

kaç temsil vermek üzere turne~ e 

çıkmı~lı. Ankaracla bu haber şayi 

olunca halk, gi~elere hücum etmiş 

ve evvelden biletler. satılmış, hoıtla 

spekülasyon bile yapılmış. 

Temsıl veril~ceği akşam bilet 
sahipleri tiyatronun önüne dolmuş-

lar. Sokaklar, caddeler insan yı· 

ğınları ile geçilmez hale gelmiş. 

Polis müdahale etmiş ve nihayet 

kala ta lığı dağıtmaktansa temsili 

temsili tatil etmeği muvafık bul· 

muş. YAoİ anlayacağınız, fazla 
rağbetten dolayı şehir tiyatrosunun 

temsili menolunmuş 1 
Neye yapdınıı acanım, ımk 

yılda bır rağbet nedir. Gürüp :-;ö

oülleri açılacak sen'atkarl•ra bu0 

nuda mı çok buldu.1uz ı' 

Fakat anlamadığımız Vr ııokta 
var: 

Şehir tiyatrosu temsili meydan• 
da mı verecekti. 

Orta oyunu mu oynayacaktı ?. 

\Vıademki kapalı bir yerde oyna• 

yacak ve mademki bu kapalı ye• 

rin de oturacak yerleri sayılıdır, 

neden halkın elinde yerden fazla 

bilet var, nasıl oluyor da halk da. 

ğılamıyor, temsil durduruluyor? 
Ha, şimdi aklımıza geldi : 

Ar yılı değil kar yılıdır para 

verene ver bileti 1 
O halde temsili değil, usulü me

netmeli 1 
Ve yine aklımıza geldi. Şu ha'e 

n·azaran gayri mübadil bonalarınıı, 

şehir tiyatrosunun rağbet bulan tem· 
silini yazmalı. 

Bankür sipekülasyonu seni 

Dün Üniversite meydanında uçuş 
tecrübesi yapan öğretmen Alaed. 
din PIAnörlc yere ineceği sırada 

ortaya çıkan seyyar satıcı lsmaile 
Çarpmış lsmail sol ayağından ya
ralandığı için Cerrahpaşa hastaha
nesine kaldırılmışdır, 

parmaksız namile maruf hırsız A· 
zizdir, Azizin hırsızlığı terkederek 
kaç~kçılığa başladığı h~ber alınmış 

ve dün gece Kumkapıdaki evi an• 
smn basılarak bir müşteriye yarım 
kilo esrar verırken suç üstünde 
yakalanmıştır. 

rı tebliğ olur.maktadır. Ahmet $UkrU Esmer 
==============O<==--===-====--======-===~===========x=========== 

Boyalı makarna 
Asliye üçüncü ceza mahkeme· 

sinde bir (boyalı makarna davası 

görüldü. Makarnacı diyorki: -
Ağır yaralanriı 

Fatihden Karagümrüğ'e gitmekte 
otan şoför Eyübün idaresindeki 
otomobil FevzipJşa caddesinde 12 
Yaşlarında Emine ism ndeki çoc•J• -
Fransaya üç ayhk 
k ontenj an verildi 

937 yılının ikinci üç aylık kon
tenjan devresi için Fransa bükü • 
metince memleketımize ayrüan 
mikdar dün alakadarlara bildiril
miştir. 

Buna nazaran bu üç aylık devre 
içinde Türkiyeden Fransaya an~ak 
225 kental yumurta, 200 kental yu· 
?nurta akı, 250 kental şekersiz yu
murta sarısı, 40 kental şekerh yu

~urta sarısı, 750 kental arpa, 20 
Lın kental mısır (doğrudan doğru
ya ithal suretile), 25 kental mısır 
(muvakkat kabul suretile), 5'i0 
kental fasulye, 10 bin kental bakla, 
120 kental ceviz ve 250 kental iç 
ceviz ihraç edilebilecektir. 

b s~_nayi maddeleri kontenjanı da 
Ugunlerde ayrıca bildirilecektir. 

Evde yapılan araştırmada ay. 
rıca yarım kilo dai)a esrar bulun. 
muştur. 

Liman idaresi 
taşınıyor 

Liman idaresi Umum Müdurlüğil 
önümüzdeki Cum rlesi gününden 

itibaren Merkez Rıhtım hanına ta
şınmuğa başlıyac•ktır. Şimdilik ida· 

renin birkaç şubesi nakledilecek ve 
Mayıs içinde taşınma tamamen bi· 

tırilmiş olacaktır. Merkez Rıhtım 
hanında yapılan dahil! tamir ve ta. 
dili.ita bitirilmiş, han resmi daire
ye elverişli bir hale sokulmuştur, 

Limanın pllnçoau 
Liman ıımum müdürlüğünün plan. 

çosu maliye ve iktisad vekaletle
rinden birer zevattan mürekkep 
heyet tarafıııdan tetkik ediliyordu, 
Bu tetkikler bir haftaya kadar biti
rilecek ve bil~nço tasdik edilmek 
üzere vekalete gönderikcektir.J 

Büyük ölüye hürmet 
i n i z ! ed 

Büyük şair Hamit öldü. En büyüğümüzden, henüz 
mektep sıralarındaki yavrulara kadar bütün 

Türkiye, Hamidin n ölümile, ölüm denilen kudreti 
kahbe varlığının en ağır tezahüründen acılandı. Hamit, 
Seksen altı yıllık bir kainattır. ilim kadar sonsuz 
büyük Hiimidin ölümü, bütün kaynak ve verimlerile 
Hamidizm'in duruşudur. 

Bu itibarla Tür kiye yalnız Hamidini değil, onunla 
edebiyatının çok müstesna bir mektebini kaybetti. 
O olmalı ki duysun, o olmalı ki söylesin, o olmalı ki 
yazsın! 

Türk, H4midini unutmayacaktır diyorlar. LUmı bu? 
Hamit; bir muhteri değil ki onun yerini daha mü
kemmeli tutsun, bir alim değil ki yalnız ilim tarihinin 
malı olsun. Hamit, yalnız türkün ve tek başına bir 
mektebidir, ilmidir, felsefesidir, edebiyatıdır, şiiridir, 
varlığıdır. Türkiye, Türk kültürü, Türk ilmi için Ha. 
mit bir sanemdır. 

Fakat, bu büyük ölü arkasından ağlamasını da bil· 
memek ne acıdır. Henüz, büyük bir dünya olan ka· 
fası yasdığından kaldırılmadan radyoda Hamidin eser
leri konuşuldu, tenkid edildi, gazeteler Hamidin gizli 
hayatının parçalarını yazdılar. HAmidi şerheden kim, 

bunun üzerinde durmaj!ı da büyük Hamidin ölümüne 
saygısızlık addederiz. Gizli hayatının parçalarını ya• 
zan kimler, bunlardan da bahsetmek bize az:ıp verir. 

Fakat; ev laf konuşmasını bildiğini iddia edenler, 
ey kalem sahibi olduğunu sanaıılar, ve ey bu işlere 
vasıta olanlar, Hamidin ccnaze•i kalkarken •ize düşen 
sükı"ıttur. Bu mu~ereti de mi öğrenmedini~ ? 

Yaralanan Türkiyenin acı taşan yüreğine taziyet. 
ten gayrisi ayıptır. 

"HAmit başlıbaşına bi r devirdir. Şimdi bu devrin 
yıkılması hadisesi karşısında bulunuyoruz. Bunu ifade 
etmek, tahlil etmek birkaç dakikalık değil, uzun 
bir zaman işidir,. 

Diyen Köprülü Fuadın sözüne bir cümle de bız ka. 
tacağızı 

- Dur bakalım acımız dinsin. Hami din varlığının 
terekesi başına üşüşmenin zamanı de~ildir. lsmail 
Hab'ple konuşuyoruz: 

"Ona ölüm bile hürmet etti." 
Baylar, radyo ve acele edenler: 
Büyük ölüye hürmet ediniz! 

Hatice Hatip 

" Evet bu fatura bizimdir. Boya• 

lı makarna satmak sususunda be. 

lediyenin müsaadesi vardır. Boya. 
lı makarna salmak memnu de~ildiı'.,. 

Bu hale nazaran Şehir meclisine 
bir iş daha çıktı: 

Makarna ve emsali ağdiyei ne
batiyeye ve balık galemesine, pas· 
tırma v.: emsali ağdiyei hayvani. 

yeye ne nisbetle boya sürüleceği 
ve karıştırılacağı tayin olunur r 

Ve aksi takdirde hangi nevi 

boya çubuklarının makarna halinde 
tasrih olunur 1 

Serdengeçti 
UttUllHllMlllUUlllllllUlllllllUllllllllllllllliUIUlfllllllllhlllUlllllll 

Bir tashih 
Dünkü nushamızda /' nknradan 

alınan bir haberde iki tertip yan
lışlığı görülmüştür. Bayan Tavsen. 
din Ankarayı ziyareti ve Atatürk 
tarafından kabul olunduğunu bildi· 
ren bu haberde Bav an keli nıesi 
"General. olarak ve "General Tav
sendin bay anı. cümlesi de "Gene
ral Tavsend ve bayanı. şeklinde 
dizilmiş ve manayı bozmuştur. Ô· 
zür dileyerek tashih ederiz. 
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PİŞMANLIK 
Bahçedeki çardajfın altında olur· 

mu~lar ılık bir havanın, temiz ko· 
kusu içinde kahvaltılarını yapıyor· 
!ardı. Leylakların bayı:ın kokusu 
neşelerini bir kat daha arttırıyor• 
du. Belkls bu sabah her nedense 
çok neşeliydi, Mütemadiyen gülü· 
yo>rdu. Birden kapının zili derin 
akisler bırakarak uzun uzun inledi. 
Acaba kim olabilirdi sabahın bu 
erken vaktinde. .. 

Bellı.is, bir siportmen çevikli&'i ile 
kapıyı açtı. Ferit! .. 

- Oo ... Buyurunuz. 
- Erken erken rahatsız eltim 

galiba ıizl. 
- A ••• Hayır biz çoktan kalkmış· 

tık zaten. .. 
Yürüdüler, Çarda~n yanına yak· 

!aştılar. Bay Nami yerinden kalka. 
rak Feride yer verdi. Bayan Sü· 
heylada güler yüzile selam vere· 
rek F eridi karşıladı ..• 

Oturdular, Kahvealtı neş'e içinde 
geçti Ferit onlara Ankaradaki ba. 
zı hatıralarını anlattı. Güldüler, gü. 
lüşlüler ... Yemekten sonra tarasa ya 
çıkarak hep beraber etrafı se~. -
daldılar... Bay Nami bir arahk, 
Feride haydi dedi, ~izinle bir tavla 
oynayalım isterseniz .• 

- Hay hay. 
Belkls söze karışarak: 
- Fakat nesine? .• 
Bu çok güzel bir bulu5tu, lıep 

b~raber düşündüler. 

Yine Belkis atılarak buldum bul. 
dum diye bağırmaya ba~ladı ... 
Şimdi hepsi Belkisin yüzüne bakı· 
yorlard • merak içinde sordular: 

- Nesine?". 

Yazan. Celil Met• 
Bay Nami, Bayan Süheyla ve Bel. 
kıs geçdi ... Bir an durakladı ... Du· 
daklarını dişlcrile ezerek yazı.c, 
dedi, göziı:ri doldu... Gitmek iie 
gitmemek arasında kısa bir tered· 
düt ı:cçirdi ... Fakat hayır gitmiye· 
cekti çünkü o ııönlünü şimdi başka 
bir esmere kapdırmıştı. Gidemezdi 
mektubu avucunun içinde buru,. 

turdu, yırttı ve açık duran pence
reden aşağı attı ... 

* Bir hafta sonra kapıcı yine bir 
mektup getirdi Feride, Baktı, Maç• 
ka damgası vardı, zarfın üıeriade. 
Açtı okudu bu da yeni tanıştıkları 
Lütfiyeden geliyordu. 

Ferit. 
Babam bütün istemememe r•i· 

men beni bir doHorla nişanlattı. 
Tabii bundan sonra buluşamayiz. 
Adiyö ... 

L. 
Bu ikinci m~ktup Feridin kafa. 

sın da bir şimşek gibi çaktı. Başı 
dönüyordu. Demek kendi aşkının 
katili yine kendisi olmuştu, O gü• 
nü bürosunda başını iki ellerinin 
arasına alarak yeis içinde geçirdı ... 
Ertesi gun ne olursa olsun Fener• 
yoluna ... Beikisc gidecek ti. Kararı 
kal'l idi. 

O gece gözüne uyku &irmedi. 
Sabahleyin kalkar kalkmaz, hazır· 1 
landı. Vapura, sonra tirene binerek 
fener yoluna geldi. Şimdi kaibiııdc 
şıddctii çarpıntılar hissediyordu. 

Seyrek fasılalı narin söğüt ağaç• 
!arının altından heyecan içinde sar. 
hoş ııibi yürüyordu yürüdu... yü• 

- Bir kır gezmesine... rüdü ... yurüdü. Nihayet köşkün önü· 
- I ''Y hay, ne &eldi. Titrek elini uzatarak zili 
Uzun bir çarpışmadan sonra ni· kısa fasılalarla üç defa çaldı. Koca 

hayet Ferit yenildi, Karar verildi, koşk zilin üç kere çalışı ile derin 
bir pazar günü Yakacıka gidile· derin uç dala inledi... Ses yok ... 
cekti, Akşama kadar bir yere çık· Sanki göğsünden kalbi çıkacak. 
ıııadılar. Akşam üzeri de ulak bir ıııış gibi oluyordu, Karşısına Bel· 
tur yaptıktan sonra tekrar eve kısin çıkmıyacağı ne ıııaliımdu. 
döndüler... Bir daha çaldı, yine hep ayni * boğuk inlemeler ve sükut ... Saçak· 

Ertesi gün Ferit gitmek için ha· ta ki kumrular üzerine damdan top
ıırlanıyordu. Kalması için çok zor· rakları dökmü§lcrdi. Ba§IIlı kaldırıp 
!adılar, fakat kabil olamadı çünkü yukarı baktığı zaman zavallı bay 
Ferit yeni tayin olunduğu vazifesine Nami ile tavla oynadıkları tara• 
ilk gününden gıtmemezlik yapamaz. sanın altındaki pencerede kocaman 
dı ve dolayısıyle de artık lstanbulda bir ~kiralıktır. levhası gözüne ilişti. 
kalacaktı. Ankaradan onun için Yıkılmamak için kapıya dayandı. 
gelmişti. Keşke gelseydim dedi, elini cebine 

Ferit 9,29 trenine yetişmek üze· atdı •• Mendilini çıkardı ve yürüdü." 
re evden ayrılırken Belkisin de Celil Mete 
istasyona kadar beraber geleceRini ::============== 
söylediler. Yolda giderken her iki. 
si de korkak korkak konuşuyor• 
lardı. ikisinin de kalplerinde gizli 
bir hulya yaşıyordu sanki, Veda· 
!aştılar tiren hareket ederken Bel
kisin kalbinde derin bir heyecan 
yaşıyordu, Sallanan mendiller aev• 
dadan sarhoş olup çırpınan marli• 
ler gibi uzaklaştı, Küçüldü, küçül
dü ve kayboldu ... 

15 gün sonra Feride bankanın 

kapıcısı bfr mektubu oidu~unu söy· 
ledi ve zarfı uzattı. Ferit heyeca
na kapılarak zarfı yırttı gözleri 
mektubun sonunda imza ararken 
ıu ibare ile karşılaştı : 

Yavrum, 
Amcan üç gün evvel öldü, mu• 

hakkak gel. Gözlerinden ... ilah ... 
Yengen 
Sühegltf 

Feridin kafagının içinden bir fj. 

lim JY.hi vıl<lırım hıııvle F•"e•yolu. 

Halkevi temsilleri 
Eminönü Halkevinden: Evimiz 

gö•terit şubesi, Gülbane parkı için· 
deki Alayköşkü binasında 16 Ni· 
san cuma günü recesi saat 20.30 
da halka ve 17 nisan cumartesi 
günü saat 14.30 da talebeye olmak 
üıerc (Dckbazlık) piyesini temsil 
edecektir. 

Arzu edenler davetiyelerimizi 
hergun Cağaloğlundaki merkez bü. 
ros~ndan alabilirler, --Konaer ve Konferena 

Şışli Halkevinden: Nisanın 16 
ıncı Cuma günü akşamı saat 21 de 
Ha.kevimiıde Muharrir M. Turban 
Tan tarafından (Cinci hoca) mev• 
ıuunda bir konferans verilecek ve 
bestekir Bimen Şeıı tarahndan da 
Tiirk musikisinden seçkin parçalar 
ç1hndcaktır. H,.rke• srelebilir. 

r,---------------------------~ 
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M0ELLIFI: Nizamettin Nazır 
- Hakikaten aç lmişsioiz be 

çocuklar p• • Dedi • fakat ekmek 
olsun bulamadınız mı ? Halbuki ... 
- . 
- Sövlüyordunuz ki ... 
- ? ? ?. 
- Meareseden. 
Üçü birden; 
- Hna .•• dediler. 
Ve Ômerof tamamladı: 
- fai gündür bekçi bir de yar• 

dımcı peydahladı. 

Nobelleşe nöbetleşe camide otu. 
ruyorlar ... 

- Gördün mü? işi çaktılar, de· 
mek? 

O zaman kapı ardında duran sü. 
pürgeden kopardıtı bir çöple kirli 
diş.erini karıştıımaya başlı)an Gos
bodin söze karıştı: 

- Zannetmem,.. Dedi, Bu bır 

tesadüf olacak her halde.,, Amma 
. ben bekçiye sordum, Askermiş, 
izinli gelmiş, bir iki güne kadar 
gidecek. 

Herkes Nazminin önünde açık 
duran sıı:ara paketine el uzatmaya 
ba~lamıştı. Nazrui Hilmiye gibriti· 
ni uzatırken sormak istedi: 

- Demek o gider gitmez ... 
Gospodin lep demeden leblebiyi 

anlamış gibi sözünü tamamlaması. 
na meydan birakmadan; 

- Tabii .•. ·Dedi. derhal. .• 
Ve Ômerof'un arkasını okşıyarak 

ila etti! 
- Bizim arslan hemen iş başına 

geçer •.• Değil mi Ömer zadcm? 
Ômerof ııüldü. Fakat adeta ku• 

-A 1 söz-
_..:.,__ 

Nihayet doğru çıkacak nız? 

Afrikada bir 
Maymun · insanlar 

Alim 
buldu 

Bunlar, köylerden yakaladıkları kadınları 

inlerine keçırıyorlardıl 

D an·en mejhur nazanyesile in
sanların menşeini maymun o

larak gösterir. Darvendenberi btı· 
güne kadar elde edilen \'e insanla 
uı çok müşabehetleri görülen may· 
mun iskeletleri üzerinde derin .. t:t· ı 
kikkr yapılmıştır. Fakat butun 
bunlara rağmen, insanların may • 
mun azmanı olduklanna dair kat'! 
kanaat yoktur. 

FAKAT .•. 
Fakat Fastaki Fen Enslıtü>ıi pro· 

Icsörlerinden l\1arsel Homc Atlas 
dağlarının bir mıntakasında in • 
!<anla maymun arasında mutavas • 
sıt bir manzara arzeden mahlı'.ık • 
!ara tesadüf elligini iddia etmekle· 
dir. l\Iarsel llome ~öyle anlatıyor: 

- Yanıma tacrübeli bir rehb~r 
aldıktan sonra yola çıktım. Yolda 
tesadüf ettiğim kayalık mınlaka • 
larda oturan nadir köylülerden 
maymun-İnsanlaı: hakkında tahki· 
kal yapıyordum. Hepsi de böyle bir 
mahlı1kun mevcul olduğunu iddia 
ediyorlardı. 

Ben -eğer \'a sa- mutlaka bu 
mahlukları görmek azmile Atlao • 
!arın gôbeğinc doğru ilerliyordum. 
Artık insansız, ıssız yeı !erde, 

kayalıklar, uçurumlar arasında i· 
lerliyorduk. 

Çektiğimiz eziyet ve zahmeti U· 

7un boylu lııkaye edecek degilim. 
En nihayet kayalıklar biltı. Ağa~· 
lıklı sulak bir mır.takaya girdik. Bu· 
ı·ada ınsanlarla da karşılaştık. 

Bu mıntakada yaşıyanııu·, insan
lara benziyen maymunlardan mu
rekkep bir a~iı·etin o mınlakadan 
çok uzak olmıyan bi.- cıvardJ ya • 
şadıklarını, halta bunların b~zan 
köylere akın ederek kız kaçırdık -
!arını da söylüyorlardı. 

Merak ve tecessüsüm son derce -
yl bulmuştu. Mahalli asker! hü • 
kumel yanıma bir kılavuz daha 
kattı. Bu kılanız yolda bana şun
ları anlattı: 

- Evet, dağda insanlara benzi • 
yen !'"ahluklar yaşadıklannı ben 
de biliyorum. Hafta geçmez ki, bun· 
!ardan birisi bir kız kaçırmasın. 
Hatta bir arkadaşım bir nıaymu • 
nun böyle bir kız kaçırdığını gör· 
rnüş. Fakat kızı öldürmek korku • 
ı;ile maymunun üzerine ate~ ede • 
mcıniş. Derhal köye haber vermi • 
!er, her tarafı, bütün kovukları, in· 
!eri, mağaraları aramışlar, fak•l 
bir şey bulamamışlar. 

Bizim köyde de A~·şe isnuııde im 
kadın \·ardı. Bu kız kaçırma itik · 
ytlerıni dinlerdi. O da bir gün lıu 
mahlukları görmek merakına dü~· 
müş. Biraz da macerayı sevdiğı i
çin. günün birinde 1.ek başına da· 
ğa doğru yola çıkmış. Maksadı. 

görimmeden, bu mahlukların na
sıl yaşadıklarım ö~renmek ve SfJl1· 

ra kôye döndüğü zaman göı dükle
rinı iftiharla anlatmak ... Ay~e gıt· 
ti, gelmedi. Biz öldü, zanneltık. 

Fakat bir hafta sonra, çırçıplök 
köye döndü, derisinde tırnak çi :
zikler! vardı. 

Aradan çok geçmeden Ayte bır 

çocuk doğurdu. Ondan evvel de ko
casından iki çocuğu vardı. Yer.i 
do(:an çocuk büyüdükçe deği•ml· 
ve ba•lldı. Adeta maymuna ben -

manda eder gibi konuşan ve 
sakalı, yaşı bir başka nasihat ver• 
mesini icab ettirirken adeta genci 
hırsızlığa teşvik eden bu adam ... 
Bugospodiıı kimdi? 

Bunu ökrenmeyi pek merak et• 
mişti, sormaya l.azırlanırken kara 
sakallı; 

- Haydı çocuklar ... • dedi. bi. 
tim odaya geçelim. Yamekten ev• 
vel bir sofra ne kadar aranılır bir 
şeyse, yemekten sonra da o de· 
rece can sıkıcı olur. Haydı 
bizim odaya gidelim. . 

Ve Nazminin koluna geçti, onlar 
önden, Nazmi ile Omerof arkadan 
sigaraları tüttürerek karşıda açık 

duran bir kapıdan çok büyük bir 
odaya daldılar. 

Sefalet burada da olanca şidde· 
tile hükiim sürüyordu. 
Ya~ız bu odada bir bacağı kı· 

rık bır masa ile ötesind•n berisin• 
den pamukları fırlamış harap bfr 
koltuk vardı. Ve bir köşede, geli~I 
güzel üst liste atılmış kitaplar bir 
ehram kurmuşlardı. 

Kolluku her halde yüksek bir 
ihtiram eseri olarak kendisine ik· 
ram etlikleri zaman Nazmı bir an 
5Uratını buruşturmuştu. Fakat otu• 

ziyordu. Öte.<ı ~"rde,lcıındeıı ~ın- ı 
başka bir mahluk kalıbında buya· 
yiı p gıdıyordu. 

O zaman Ancnın, y&nlı;jlıkla bu 
insana benzıyeıı maymunlardan bi
rinın inine \'e eline düslüğünü ve 
bir hafta sonra kaçıp kurtulnuya 
muvaffak olduğunu anladık. . 

Yürürken, bir müddet sonra hay- 1 

vanıın birdenbire durdu. Az kalsın, 

düşüyordum. Bir de ne göre ·im? 
Otuz metre ileride, bir ağacın di· 

binde inı;ana hmziyen bir ma) • ' 

mıııı duruyordu. Kaçmıyordu. FD
kat en küçük \ıJrekctıınize dikklil 
ediyordu. T~h\ike lulinde hemen 
ağacın ~uk.:ırı~ın:-t tırmanac-ıgı 

halinden anld~ılı ordu 
Beraberımizde yiyecek gctırn.•i· 

tık. Uzaktan göst~rdık. Evvela du

rakladı, biz ) aklaştıkça o hiç kaç

madı ve en nıhayct yanına vardık, 
.) ıyccek verdik. l\Iemnunıyetinden 

cHu, llu' > diF ~c-ip s !er çıkıı· 
nyordu. 

Resmır. \ekL•m, halli\ sonradan 
kafa ta•larını ölçtüm. Bu maymun 
ıı.s~nın kolları uzun ve \·ücudit ol· 
dukça tüylüydu. 

Y•rliler lıu maym,ııı-fn,a.ılara 

Azzo i ır.inı \crmektcdir\eı·. Azzo 
•Gi.ızel, 15\ıC. drmekmi~. Bu kadar 

korkı..nç bır mahluka böyle bir ı· 
tim \'ermek lı..hafıma gitti. Artık 1 

Darven nJz.ıriyesinc göre, insan:3 
nıaym.ın ra~mdaki halka ·ı ke • 
fetmlştim. 

Daha çô!c girmeden evvel, Al J5 

dağlarının eteklerinde ışte bu çe· 1 
sit mahliıklsr yaşamaktadırlar. 
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1 KOÇOK HABERLER 1 
*Yeni Küçük San'atlar Kamı -

nunun tatbikinden sonra bu san -
alkiır ve esnafa ait cemiyetler lağv· 
edilecek ve bunların ·erine birlık· 
lcr kurulacaktır. 

* Önümüzdeki msli yıldan ili· 
haren hastahanelerdeki ecnebi has

ta bakıcıların \'azifclerinc nihayet 
verilecektır. * Büyükada seferlerinin 50 da· 
kikaya indırilmesi kararlaştırıl '
mıştır. Ayrıca Akay, dört Ada aı•3. 

sında sık sık vapur işletmek için 
Belediyeden satın aldıgı iki llnlıç 
''apurunu tamire başlamı~tır. * Paçabalıçede bazı amele tara· 
fından ı uhsatsız inşa edilen bü • 
yük hır köyün kaldırılması için 
Beykoz kaymakamlıgın1 emır ve· 
ı ılmı~tir. * Önuıııuzdc~i ) ıl içınde Eyup
le bir Halkevı acıfacaktır . . * Yerııçarşıda İtalyan l~baasın
dan Y o.ııkın e\•inde yılzlerce şije 

kaçak ecnebi şarap ve ruhu bulu • 
narak müsadere edilmiştir. * Şehrimizde bir dilsiz mektebi 
açılacaktır. Bu mektebe girmek i· 
çln 280 dilsiz müracaat etmişse de 
ancak bunlardan 65 kadarı alına • 
bıleceklir. 

* Fizik ve kimya dersleri için 
her mektEpde bir Jaboratuar bu • 
lunması kararlaştırılmıştır. 

racak başka bir şey bulamadı&ı 
için ister istemez ilişiverdi. 
ôıı;erofla Hilmi de kitap yığınından 

dlcrıne birer, ikişer cilt çekip otur• 
dnkları zaman kara sakallı ayakta 
bir hatip tavrı takınanak: 

- Yine karnımız doydu ... -Dedi. 
en güzel hayat, yarını düşünme
den &eç.rılen bayattır. Bir serseri 
kadar dünyada cesur kim vardır? 
Yarın meçhullerle doludur, Ôbür 
gün yine meçhullerle doludur. Her 
meçhul bir veya birkaç hadiseye 
gebedir • 

Her hAdisenin vasıtalardan malı. 
rum adamlar için ne derece kor. 
kunç, yorucu ve gaddar olabilece• 
§ini düşünürsek bunları ne zaman, 
nereden nasıl gelebileceklerini sez
meğe lüzum görmeden birdenbire 
karşılayan, göğüsleyebilen serse
rinin kudretini anlıyabiiiriz ... 

. . . . . . . . • • • 
• • • • • • Hayatı olduku 

gibi almalıdır. Yarın ne yiyeceğim? 
Bunu düşünmemelidir .. , 

, • • • • • • • Y azdasınız. 
Üstünüzde fazla birşey varsa atar. 
sınızl ... Kiş geldi. Yazın sırtınızdan 
çıkardıklarınızı yerlerinde bulabilir-

15 n 
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Franko başkumandan-
1 ık tan ya_zgeçiyor 

Madrit etrafında kanii muhare
beler oluyor -Asiler Basık sula
rına kimseyi yaklaştlrmıyorlar 

(Bir<Hcı .;a!Jjada.ıı devanı) 

tesin<ı çckmı~ o\du~n bir telgrafta 
iyi ma!Umat almakta olan Alman 
mebafilini11 G~neral Frıınco'nun 
bütün faaliyetini ecnebi devletler
le diplomasi münasebetlerine h~s
retmek üzere pek yakında askeri 
har ·ekatm idare ini bırakarak de,·
let rdsi sıfatile daha ziyad fahri 
bit makam işgal edeceğini beyan 
C')lı.mekt<' olduklarını bildirmek -
lcdir. 

Askeri harckatuı ba;; kum ndaıı -
lığı., harp idaresilıde daha ziyade 
lecıüte sahibi olan bir gen ·r:ıl~ 
tc,·di olunacaktır. 
AL:\IANLAR HÜKÜMET \"APUR

LARINI ÇEVİRİYORLAR 
Valencia. 14 (A.A.) - Evnlki 

ak§aın Valencia'dan kalkan Magal· 
lenes i>imlı İspanyol vapuru, Al • 
man olduğu sanılan bir harp &e· 
misine rastlamıştır. Harp geıniii 
l\Iagallıınes'i takibettikten sonra 
durmasını ve oalıile yakın bir ma· 
halle c!ogrn yürümesini bildirmi~ • 
tiı·. Gönderilmek istendiği yerde 
bir asi geminin bulunduğunu bi • 
kn 'lı!aga\lenes kaptanı, bunun ü· 
zerin., derhal geri dönerek bütün 
lııziyle Valcncia'ya a\•det etmiştir. 
BEŞ İNGİLİZ KADIN MEBUSU 

İSPANYADA 
LondrJ, 14 (A.A.) - Bırisi m.ı • 

lıofaıak;'.ır mebus Dü~es Atholl, bı· 
rıoi i~çi partisinden Bayan W ie· 
kinoon, diğer birisi de müstakil Ba
yan Rultbone olmak üzere 5 kadın· 
don mürekkep bir heyet, dün İ3 " 
panyaya hareket etmi~tiı-. Bu heyet 
İspanyada bilha.oa iaşe meseleleri 
etrafında tetkiklerde buluırncaktır, 

GÖNÜLLÜLER MESELESi 
Londrn, 14 (A.A.) - İyi malı'.ı • 

mat almakta olan meh~fıl, İspan • 
yada!-d gönüllülerin geri alınma • 
sına müteallik müzakerelerin iyi 
bir neticeye \'asıl olacağı tahminin· 
de bulunmaktadır. 

Öğ~·enildiğine göre B. Gı andı, B. 
Eden ile görüştüğü sırada tali ade· 
mi Müdahale Komitesinin bir mü· 
tehassıslar komitesi ihdas etmesini 
kabule !talya'nın amade olduğunu 
~öylemiştir. · 

Moskovadaıı da cevap alınır a· 
lınmaz bir içtima akdedileceği Ü· 
mit edilmektedir. 

lKl TARAFIN MUHARİPLİK 
SIFATI 

Londra, 14 (A.A.) - Havas A· 
ıansı muhabirinden: 

Öğrenildiğine gore, İngiltere hü
kumeti, İ panyada harbetmektc o
lan iki tarafın muharip sıfatını ta. 
nımak tasa\'\•urunda idi. Ve nazır· 
!ar, Bilbao mıntakasında seyrisefa· 
ine müteallik olan malı'.ım kararı 

Hariciye Nezaretinin mütaleası Ü· 

2eıin~. pazar günkü fevkalade içli: 
mada vermişlerdir. 

Har;ciye Nezareti, Fransanm böy· 
le bir tanımayı kabul etmiyeceği 
ve bu kadar ağır bir meselede Fran
sa ile İngilterenin ayni siyaseti ta
kip etmelerinin fevkalade mühim 
olduğu mütaleasında bulunmuştur. 

Diğer taraftan, kabinenin İspan· 
yada C:öğüşenlerin muharip sıfat • 
l<rını tanımak için vereceği bir ka· 

seniz giyersiniz .• bulamadınız, ya• 
but klHi gelmiyorlar, düşünürsünüz .. 
Nerede, elinize birıey geçirebilirse. 
niz, hiç düıünmeyiniz, alınız. .• giyi
niz! Madem ki ona ihtiyacınız var
dır. O, sizindir! 

Nazmi onun söylediklerini işiti• 
yordu. Fakat kulaklarına ioanamı• 
yordu. Bu herif neler neler söylü
yordu? Arkadaşları gözlerini onun 
ağzına dikmişler; konuşan bir pey• 
gambermiş gibi ne bir evet, ne bir 
bayır demeden dinliyorlardı. 

Kara sakallı adam, güzel ve düz
&ün konuşuyordu. ifadelerinde çok 
şeyler bilen, inceleşmiş bir adamın 
kıvrak zekası apaçık duyuluyordu. 

Fakat bu adam, arkadaşlarını 
düpeduz hırnzlıka, uğursuzluğa teş
vik edi}·ordu. 

Canı sıkılmıştı. Sigarasını taz~· 
!emek isterken tabaka•ını ona da 
uzattı. O, 

- Teşekkür ederim. • dedi. ben 
bu sıgaralardan bfr şey anlamam. 
Deminkini de zAten h•lırınız için 
içmiştim. Haydi Ômerof... H~ıırla 
bakalım, 

Ve, kitap yığınlarını göstererek 
bir konferansa dönen sözlerine 
devam etti: 

- işiniz yoksa, kafa patlatup 
bunları okurunuz. Alimler bulmftk 
için değil hep aldatınak için uil'f'a1-

rnr ;;2lııız ınuhalefeL mehalılind<' 

degii, :ıyni umanda bazı muhafa -
zakar nwlıafilde de iyi kar~ılanmı
y caktı. 

Amele Fıri:ası n'eıısuplan, Bil· 
lı:ıo s..ı:arında İngiliz bayrağııı<ı hü"· 
nıct c tirn1ckten imtina ctmi:-; olRıı 
hiikı'.ımetc kar'ı bugün ·iddf'tli lıü
oımlara kıynm etmisierdir. 

Mulıalcf~t mehafili. General 
Yranknya Biska~'" körfeıi ıle Paloo 
!-'ıırı:rıP etraf1 na ycr.id(•n torpiller 
c~ökt:i mek Ce5jl"Ctini. pazar ~ünii 
kabi.\p tarafıudan ittihaz edilen ~a
rarın Vf'.rmi· olciu~nu bt \':.ı ı et
ııı ·tcoir. 

ltalya ve Franko 
Paris 14 {A.A.) - General Fron

konun ukeri harekatın ıdarcsini 

terketmesi ihtimaline dair Berlindcn 
gelen haberler hakkında mfıl,ılea

lar serdeden Pelit journai gazeteli 
zeneral Poia"yı general frankoy:ı 

tercih eden dedelin ltalya olduğu
nun rirnycl edilır.ekle bulunduğunu 
yazmaktadır. 

lngllterenfn kararı 
muvakkat 

Londra. 14. (A. A.) - Resmi 
mahafll, Biibao'ya gitmekte olan 
İngiliz ticaret gemilerine müteaiiik 
karuın munkkat mahiyetine işa· 
ret etmektedir. 

Bu maha!il, Bilbao'nun ablokası 

yüzünden hadis olmuş fiil vaziye• 
tin mazide hukuki bir misali mt\'• 
cud olmadığından elastikiyetten 
mahrum bir siyaset tesisine imi-an 
olmadığını iJAve eylem~ktedirler. 

HUkOmetçller ilerliyorlar 
Barcelon 14 (A.A.) - Hükiımet 

kuvvetleri, Saragesse'in cenubun• 
da kain Tosos adındaki ~ok ehem• 
miyetli bir kasabayı işgal etmişler 
ve bu suretle cümhuriyetçileriıı 

Blechite mıntakasındaki faaliyet 
mıntakaiarını ırenişletmişierdir. 

Görünüşe nararan cümhuriyet• 
çiler, asilere bütün cephelerde ay
nı zamanda hücum etmek surctile 
hemen hemen bütün Aragon cep• 
besindeki taarruzlarını leşdid el· 
mektedirler. 

Yer altından kaçıyorlar 
Madrid 14 (A.A.) - Cumhuri

yetçiler Carabanchel'i geçerek Ca· 
rabancbelalto'da 100 ev zaptetmi~· 
!erdir. 

Asiler, rical etmek için ancak 
yer altında dar bir gcçidden isli· 
iade edebileceklerdir. 

Şehremini Halkevinde 
konferans 

Şelmmuni lıa!kcı:inclen • 
Şehremini balkevin<.lc l:i/i/9:l7 

Perşembe günü sant 17 de ll R<'· 
şit Sami tarafından (ağı.:< hıfııssı· 

hası ve Dış bakımı) mevzulu oır 

konferans verilecektir. llarkf' g<'lc
bilir. 

Berberler kongreal 
Ayın yirmi be~inde berberler 

cemiyeti senelik umumt kongn<i
ni yapacaktır. Kongrede elektrik

li, elektriksiz permanant makine -
!eri işi, yardım sandığı ve bilhassa 
hafta talili kanununun talb;kin -

den sonra ortaya çıkan vaziıetler 
görüşülecektir. 

mışlar. Onlar iyi yolları, hedefe 
kısa ulaşan yolları daima tehlikeli 
gösterirler. Maksad? bu yollardan 
gidip onlara yüksek menfaallar te
min eden müesseseleri yıkmak isle
yecek ııençlcrin adedini aıaltmaktır 

Fakat bu enlirikalarına uzuıı 
müddet şu dünya kanmayacaktır. 
Artık insanlar ul·anıyorl~r... De· 
kil mi Hilmi ? 

Korbo boğuk bokuk; 
- Evet üstat 1 - diye rr.ırı(. 

dandı - bu sırada Ôınerof üç •i
gara klğ'adını biribirine yap:ştırmış 
ve ortasına koy.,duğ'u bir parça tü
lünün içıııe koyu yetil bir toz serp. 
tikten sonra bundan koc man 
bir sigara yapmıştı. 
Kllı,üstat klh Gosdopin diye anılan 

kara sakalı masa üstünde duran 
ağzı kebribarlı uzuuca ve kalın bir 
yasemin çubuğu alarak! 

- Ver bakalım evlat ••• -Dedi· 
Ve en aşa~ hiç açılmamış bir 

kurşun kalem boyunda ve bir boş 
dolma kalınlığındaki bu ıigarayı 
çubuğa geçirip yaklı. Ucundan ya~lı 
alevler fışkırarak birkaç derin ne• 
fes çekti. Sonra çubuğu Ômerof'a 
uzattı. O da tıpkı onun gibi iki üç 
nefes çekince, çubuku Hilmiye lu• 
tuşturdular. (Devamı var) 
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AÇIK SÖZ- 5 
15 Nisan 

Bir facianın yıldönüm~ ~ l\lsTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 
BUGÜl'iKÜ PROGRAM 

Ôğfe neşriyatı: 25 sene evvel meşhur Tita- ;A.AV ··~~1~~'t:ı:~·" 
nik vapuru nasıl batmıştı? :~::K :~~!~:~;:~~:~::ş 

iPEK ' Romeo ve Julıyet 
SAKARYA : Zehirli sevda 
YILDIZ : Şirley kaptan 
SÜMER : ô:üm şuaı 
ALKAZAR : Tayfun 
TAN : Saadet. Moda çıl· 

g;nlıkları 

ŞIK : Macar Raspodisi. 
Gökyüz\i ateşler 
içinde 

ŞARK : Singapur postası ve 
Altın toplayan kızlar. 
1936 Atha Balkan 

o!impiy thrı. 
ASRI : Güzeller resmigeçidi. 

Dert<iz arkadaşlar 
SANCAK : Kleopatra.Kızıl alev 
Eski Astorya) : DJnya havadis. 

, CUMHURiYET: Esrarer.giz tayyare, 
Yıldırım bölük 

ISTANBUL 

Koca Transat-
/antik gece yarısı ·-denize gömülürken 

• • 
gemının 

•• • • 
suvarısı 

kaptan köprüsün
den ayrılmıyordu. 

Yolcular salonda dans ederek eğlenirlerken .... 
l!.112 Nisanının 14 üncü gecesi 

-yani tam yirmi beş sene evvel 
Vayt Star Loyn adındaki İngili:ı: 
vnpur ~irketinin yaptırdığı cTita
ııik adlı büyük transatlantik ge -
misi, Sütamptondan Nevyorka ilk 
seferini yaparken, bir buz dağına 
~arpmış, 1455 yolcusu ve 903 kişilik 
mürettebatı ile batmıştı. 

O zaman c Yoran şehir• diye ad 
koydukları lıu muazzam vapur 268 
nı<'trc boyu, 28 metre eni, 30 metre 
derinliği, dört bacası, içindeki ha
vuzları ile iki saatin içinde yok o
lup gitmişti. 

Amerika topraklarında Ternö
vdcki Ras burnunun 300 mil cenu
bu şarkisindc vukua gelen bu fa -
cia bütün bir nesli matem içinde 
bırakmıştı. 

Şimdi bu facianın üzerinden yir
mi beş yıl gec;rniş bulunuyor. Ara· 
mızda yirmi beş yi§ına gelen deli
kanlılar, daha o zaman beşikte bu
lundukları için facianın azametini 
ve dehşetini bilmezler. 

Anlatalım; Sabahın saat ikisin -
de Ternöv'den Londraya gelen bir 
tebizde, Titanik vapurunun im -
dat istediği bildiriliyordu. Sabah 
olunca müthli hakikati herkes öğ
rendi. Henüz ilk zamanlarını ya -
şıyan telsiz, bu facia münasebeti
le büyük bir imtihan geçirmişti. 

Titanik imdada ça.ğırıyor, civar
da bulunan Provans, Baltık, Kar -
patya vapurları cevap veriyordu. 
Titanik'in telsiz memurları olan 
Filip ve Brid isminde iki kişinin 

gösterdikleri kahramanlık, hüla 
dillerde destandır. Son dakikaya 
kadar telsiz maniplatörünü bırak
mıyan Filip, bir tahlisiye gemisin
de soğuktan öldü. Karpatya vapu -
runun kurtardığı Brid iki ayağı 
donnuş olduğu halde, vapurun tel
siz memuruna kurtarılanların i . 
simlerini vermek için yardımda 

bulundu. .. 

l vapura binmiş olan umuınl direk -
töre keyfi bozulmasın diye haber 
vermcmi~1i. 

Filhakika bu ha berin geldiği sı -
rada vapurun salonlarında orkes
tra ve şarkı sesleri gecenin içine 

yayılıyordu. Kadınlar balo tuvalet
lerile dansediyorlar, şampanya i
çiyorlar, erkekler briç oynuyorlar, 

hüliısa vapurun içinde bin bir ge
ce alemlerini gölgede bırakacak 

bir zevk ve safa havası çalkalanı
yordu. 

GECE YARISI 
Deniz sakindi. Kamaraların a • 

çık pencerelerinden kadın levan
taları ile milyarder purolarının ka
rışık kokusu kaptan köprüsüne ka
dar yükseliyordu. 

Vallas Hartlev'in orkestrası da 
cGüzel mavi Tuna. yı çalıyordu. 

Birden vapur müthiş bir sademe 
ile sarsıldJ. Sanki kayalara çarp -
mış ve duraklamıştı. Masaların ü
zerinde ne varsa, hepsi dlevrildi, 
dans edenler yere yuvarlandılar. 

Sanki vapur kemiklerinden ıstı -
rap çekiyormuş gibi. her taraf gı
cırdadı. Yirmi mil sür'at üzerinden 
giderken, birdenbire duruş işte 

böyle olur. 

Bcr&i:et versin, vapurun t.elsiz 
cihazı bozulmamıştı. İki rad ·o me
muru biribirlerine bakıştılar. Der
hal tahlisiye kemerlerini takına -
rak, cihazın başına geçtiler. 

Gece saat ikide kaptan telsiz me
mJrlarına imdat işaretlerinin çe
kilmesini emretti. 

Tiı bir yerden cevap alıncıya 
kadar ... 

verteye iıı'lamıştı. Ortalık ana ba·· 

ba gününe dönmüştü. Kimisi ana-

sını, kimisi çocuğunu, kimisi eev
gilmni arıyordu. 

Bir taraftan da sular mütema -

diym vapu.-a doluyordu. Bir ta • 

raftan da yüzlerce mil uzaklarda 

bulunup da !elfıht haberini alan 

yerine doğru çevirmi~ bulunuyor
lardı. 

Vapurdan yükselen feryad ve 
hıçkırıklar afak.ı sarmıştı. 

Saat 2,20 dl:'n sonra Titanik ar

tık cevap vermez olmuştu. Karpat

ya vapuru 15 Nısan sabahı kaza 

mahallıne geldiği zaman, koskoca 

Tıtanik vapurundan, 15, 20 kadar 
tal;Jısiye sandalından başka bir şey 
kalmamıştı. 

Tıtanik, denizin üç bin metre de

rinliğıne inmışli. 

Gelen vapurlardan indirilen tah

lisiye sandallan denizde kalan ka

za1••deleri toplanuya koyuldular. 

705 kişi toplanabildi. Fakat Okya

nusun dalgaları geriye kalan 1653 

kişıyi de sinesine çekmişti. 

Vapurun süvarisi kumand;ın 

Smit, ise. kaptan köprüsünde a

y;,kta olduğu halde. vapurla be -

rabcr sulara gömüldü. 

Boğulanlar arasında bir kaç mil

yarder ve Amerika Cumhur Reisi 

Taıt'ın yaveri de vardı. Vapur 

kumpanyasının direktörü, iki ve 

üç yaşlarında iki çocuk kurtarıl -

mıştı. 

V~pur batarken yolcular: cAlla

lıım, sana yakm olalım• ilahisini 
söylüyorlardı. 

İmdat işareti bir çeyrek saat de
vam etti. Yaralanan vapurun g'jv
desine sular bütün şiddetile hü -
cum ediyordu. Ocaktaki ateşciler 
yukarıya fırlamışlardı. !=============== 

Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk 
VAPURLAR KONUŞUYOR Hakimliğinden: 

J,15 iki yüz mil ileride yoluna Mahkemenin 937 /282 sa" ılı dos-
giden Provıms vapuru cevap ver- ' dı. yasilc Beyoğlu ve Yeniköy daire-

~ 20 Ternöv'deki telsiz istasyo- Jeri Havagazı Türk Anonim Şir -
nu imdat ışaretini haber aldı. keti vekili tarafından Taksim Rum 

0.20 Çok açıktan geçen Munt Kabristan Abdullah sokağında Mü-

FERAH 

MiLLi 

HiLAL 
AZAK 

ALEMDAR 

: Kör ebe. Hod Gil
SO:lun intikamı 

: Bülbüller ö:erken. 
Linç kanunu 
: Ba~dat bülbülü 
: 100 sene sonra Slav 
ihlirasları(Anna Sten) 
:Altın ke.ebek mum· 
yalar 

KEMALBEY : Çayır haydutları. 
Deli kral Golem 

KADIKÖY 

HALE 

HALE 

: Şovlıot. Hafiyeler 
kralı. 

ÜSKÜDAR 
: Yıkılan belde San Fran• 
sisko 

BAKIRKÖY 
MiL Ti'{ ADI : Bir mayıs gecesi 

Beyoğlu Üçüncü Sulh Huk.:.k 
Hakimliğinden: 

Mahkemenin 937 /284 sayılı dos
yasile Beyoğlu ve Yeniköy daire • 
!eri havagazı Türk Anonim Şirki! 
ti vekili tarafından Galatada Rıh
tım Hüd:ıvendigfır hanında ka~ıt 
fabrikasında Finkel aleyhine acı· 
lan 6734 kuruş alacak davasından 
dolayı da\•a edilen namına gönde
rilen davetiyede halen ikametgahı 
meçhul olduğu cihetle tebliğat ya
pılamadığı mübaşir meşruhatından 

anlaşılnuş ve davacı da ilanen teb
lığat icrasını istemiş ve mahkeme
si 10-5-937 saat 9,30 bırakılmış ol
c-uğundan tayin olunan günde mah
J.emeyc gelmediği veya bir vekil 
göndermediği takdirde gıyabında 

mahkemeye devam olunacağı da -
vetiye tebliğ makamına kaim ol • 
mak üzere iliın olunur. (31832) 

Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukul< 
Hiıkımliğindcn: 

Mahkemenin 937 /283 sayılı dos· 
yasile Beyoğlu ve Yeniköy daire
iPri havagazı Türk Anonim Şır -
htı vekili tarafından Nişantaş Va
h konağı Şeref apartıman 1 No. da 
Mıhriban aleyhine açılan 3329 ku
ruş alacak davasından dolayı da
ı•a edilen namına gönderilen da
vetiyede ikametgahı halen meçhul 
olduğu cıhetle tebliğat yapılama -
dığı mubaşir meşruhatından anla -
şı lmış ve davacı da ilanen tebli -
ğot ıcrasını istemiş ve mahkemesi 
lO-s.9:ı7 saat 9.30 bırakılnuş oldu
ğundan tayin olunan günde mah -
'<emeve gelmediği veya bir vekil 
, öndermediği takdirde gıyabınd3 

mahkemeye devam olunacağı da -
vetiye tebliğ' makamına kaim ol -
mak üıcre ilan olunur. (31832) 

Beyoğl-;:;-Ücüncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden· 

O vakte kadar Okyanusu bir çok 
defalar geçmiş olan tecrübeli ku -
ınandan Smit geminın kaptanlığı
nı yapıyordu. Vapur yirmi mil sür
atle gidiyordu. Kaptan etrafında -
kilere diyordu ki: 

Tepıpl vapuru da işareti aldı. nip hanında Olı,:a Mesina aleyhine 
Telsiz memurları kazaya uğra- ~çılan 3730 kuruş ~lacak davasından 

yan v~purun mevkiini derhal i • dolayı dava edilen namına gönde-

Mnhkemenin 937 /275 sayılı dos
yasile Beyoğlu ve Yeniköy daire • 
leri Havagazı Türk Anonim Şirke
ti vekili tarafından Beyoğlu Def
terdar yokuşu Batarya sokak 6 No. 
lı apartımanda Memduh aleyhine 
açılan 3764 kuruş alacak davasın
dan dolayı dava edilen namına gön
derilen davetiyede halen ikamet • 
gıihı meçhul olduğ:ı cihetle tebliğat 
ğat yapı!amadığı mubaşir meşru -
batından anlaşılmış ve davacı rla 
ilanen tebliğat icrasını istemiş ve 
mahkemesi 10-5-937 saat 9,30 bı
rakılmış olduğundan tayin olunan 
günde mahkemeye gelmediği ve • 
~·a bir vekil göndermediği takdir -
de gıyabında mahkemeye devaın 
olunacağı davetiye tebliğ makamı· 
na kaim olnıak üzere ilan olunur. 

- Bütün rekorları kırdık. Ya -
rınclan ı;onra Amerikadayız. 

Fakat tam o sırada telsiz nıemu· 
ru §Öyle bir kağıt gönderdi: 

cTcrnövden şöyle blr telsiz var. 
Civarda buz adaları bulunduğu ha
ber \·erilmiş, ıdikkat edilmc~ini 
tavsiye ediyor.• 

Kaptan Snıit telsizi okuyunca 
derh~l nöbetçileri iki misline çı • 

kardı. Meseleyi, kumpanyasının 
ıafcr sevincine iştirak etmek için 

§ar~ti alan vapurlara bildiriyor • rilen dayctiyede halen ikametgahı 
!ardı. meçhul olduğu cihetle tebliğat ya-

0 sırada vapurun kazanlarından pılamadığı mubaşir meşruhatından 
biri patlamıştı. Diğer vapurlardan anlaşılmış ve davacı da ilanen teb-
gelen telsizlerden bir şey anlamak liğat icrasını istemiş ve mahkeme-
mtim.kün olmuyordu. Artık ondan s; 10-5-937 saat 9,30. bırakılmış ol-
sıra ile bir çok vapurlar feliıketi cuğundaıı tayin olunan günde mah-
habcr almışlar ve imdada yetişmi- l<emeye gelmediği veya bir vekil ı 
ye geldiklerini bildirmişlerdi. göndermediği takdb:clc gıyabında 

PANİK mahkemeye devam olunacağı dave-
Vapurun içindeki yolcuların ha- tiye tebliğ makamına kaim olmak 

lini tasavvur ediniz. Herkes gü - üzere ilan olumu·. (31832) 

(31e;ı2) 

Beyoğlu Üçüncü_S_u_lh-~H;kt;k° 
Hakimliğinden: 

Mahkemenin 937 /288 sayılı dos· 
yasile Beyoğlu ve Yeniköy daire
leri Havagazı Türk Anonim Şirke
ti vekili tarafından Tünel Tekye 
caddesi 112 No. da Serkis Minas • 
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FIATLAR 

C 1NS1 

Buğdıy yumuşak 
sert • 

Kızılca 
Mısır beyaz 

,, san 
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Çavdar 
Ti.ki derisi 
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DIŞFIATLAR 
bugday: Lıverpul 6, 72 Kr. ı 

,. : Şikago 6, 38 ,, 
• :Vinipek 6, 56 ,. 

Arpa :Anvers 5, 84 ,. 
Mısır : Londra 3, 88 ., 
Keten T: ., 7, 94 ., 
FındıkG :Hanıburıı 83, 92 ., 

• L: • 83, 92 ., 

Beyoğlu t.Tçüncü 

H5kimliğinden: 

Mahkemenin 937 /286 sayılı dos
yasile Beyoğlu ve Yeniköy daire
leri havagazı Türk Anonim Şirke
ti vekili tara!mdıan Beyoğlunda 

83 No. lı Azaryan hanında 2 No. da 
Zarfciyan ale) hine açılan 4099 ku
ruş alacak davasından dolayı dava 
edilen namına gönderilen davetiye 
de halen ikametgi\hı meçhul oldu
ğu cihetle tebligat ) apılamadığı mu
başir meşruhatından anlaşılmış ve 
tlavacı da ilanen tebliğat icra~ını 

istemiş ve mahkemesi 10-5-937 sl~t 
9,30 bırakılmış olduğundan tayin 
olunan günde mahkemeye gelnıc
diği veya bir vekil göndermediği 

takdirde gıyabında mahkemeye ,1 :· 

vam olunacağı davetiye tebliğ ma -
kamına kaim olmak üzere ilan , .• 
lunur. (31832) 

Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Mahkemenin 937/276 sayılı drn;
yasile Beyoğlu ve Yeniköy daire
leri havagazı Türk Anonim Şirke-

Saat 12,30 Plakla Türk musiki•i. 

12,50 Havadi,, 13,05 Muhtelif pıai. 

neşriyatı. 14 Son. 

Akşam neşriyabı 

18,30 Plakla dons musikisi, 19,30 

Konferans Doktor Sa:im Ahmet 
tarafından (Bağırsak tufeylalı), 20 

Sadi ve arkadaşları tarahndan Tiirk 

musikisi ve halk ş.ırkıları 20,30 

Ömer Rıza tarafından arabca AÖl'

lev, 20,45 Saliye ve ark•daşları tar

afından Türk musikisi ve lıa.k şar
kıları, saat ayarı, 21,15 okestra, 

22, 15 Ajans ve borsa haberleri ve 

ertesi günün programı, 22,30 plakla 

sololar, opera ve operet parçaları, 
21,30 son. 

BORSA • PIY ASA 
14-4-937 
ÇEKLER 

londra 
Nevyork 
Porı. 
Alillno 
Brükıel 
Atına 

1 

Ct:nr.vre 
s~fya 

Amıterdam 
Prag 
Viyana 
Madrlt 
Berlia 
v • ..,o ... 
Budape,te 
BGkreJ 
Belırrat 
Yokohama 
lloakova 
Stokholm 

Açılıt 

620. 
o. 7917 

17. H7S 
15,0•5 
4. 6975 

68, 3064 
3, 4725 

64. 19~ 
1, 4460 

22, 7217 
4, 2338 

12. -.OJ2 
t, 968S 
4, 1675 
3, 9920 

107, 903? 
54, 5160 
1, 765 
2, 765 
3, 1285 

PARALAR 

1 Stcrlla fi!7, 
1 Dolar 123. 

20 Frank 109. 
20 Liret 120. 
20 Belçika Franııı 80. 
?O Drohml 18. 
20 lovlçre Franıı 56S. 
20 Leva 20. 
1 Florin 63. 

20 K ro• Cek 70. 

Kapanış 

618. 
0.79 
17.65 
IS.0135 
4.7115 

U.59!5 
5,4.834 

64,4012 
1.45 
:ıı,ns 

4,2475 
14,4012 
1,9745 
4.\812 

4,51S0 
101,1515 
34,6 3S 

2,7741 
23.M 
3,1387 

~ 
f2(1, 

1 Şilin AYuıturyılt, -

126. 
113. 
12~. 

84. 
22. 
57S, 
23. 

1\6. 
75. 
:ı:ı. 

Pezeta -. 
1 ll'ark 25. 
1 ZloU 20. 
1 Peoıo 21. 

20 
20 

..... 
Dinar 
Yen 

1 Kron ineç 
1 Alhn 
1 Bıoknol 

J2. 

4S -. 
30. 

ıou. 
248. 

ESHAM 

-. 
28. 
22.st 
24. .... 
52 
-. 
32. 

10-14. 
:ısı. 

Açıht Kapantt 

it llıuuı Mü. 

• • N. 
" ,, Ha. ' ' 
Anaclelu f"'" 60 O/O Peşin 

-.- -.-
.. n JÜ•d• iO 0/0 Vad.U 

• 
" " 100 de 103 
Aılaa çhneato 
McrKe:ı; Ban.. 

ıSTIKRAZLAR 
Açılıt Kapanıt 

'llirk Borcu 1 Pefha -, - -,
" l Vadeli 20,30 ıo. 70 

" 
.. .. .. 

., 11 P 9ia 

1, il VadcU 
n lll Petin • 
,. 111 Vadeli 20, 

100 • 
E"ıu.i 

bivu Enurum 1 95 

.. • .. .. 
il 
ın .-

• 
20, 

100 
95 

.-
tı vekili tarafından Bcyoğlunda Sa
kız ağaç 6 No. da Pandeli aleyhine 1 
cçılan 3185 kuruş alacak davasın -
dan dolayı dava edilen namına "Ön· 
derilen daV'etiyedl! yapılamad~ğı 
derilen davetiyede halen ikamet
mtt,.Ahı meçhul olduğu ci~etle 
teblig•t yabpılamadığt mubaşir 

1 

1 

\ 

Şork şlm. 
YQıde S Hazine 

2 n ' 
" TAHViLAT • 

Açılı, Kapanıı 

Anadolu Pe. 1 

• 
• 

va. 1 
Pe. U 
va. il 

" 
" • 

m~şruhatından anlaşılmış ve 
davacı da ilanen tebliğat icra-

.. P~. lll 
v •• ili ,, 

, Mll1n ıesıH Pe. • sını istemiş \'e mahkemesi 10-5-937 
saat 9,30 bırakılmış olduğundan 

tayin olunan günde mahkemeye 
gelmediği veya bir vekil gönder -
rnediği takdirde gıyabında mahke
meye devam olunacağı davetiye 
tebliğ makamına kaim olmak üze· 
re ilan olunur. (31832) 

(L___··.._· ___ V_b ___ -_._-......,-,_-..._,.l 

yan aleyhine açılan 3094 kuruş a· 
lacak davasından dolayı dava edi
len namına gönderilen davetiyede 
halen ikametgahı meçhul olduğu ci· 
betle tebliğat yapılamadığı muba-

1356 Hicri 
Seter 

3 

1353 Rumi 
Ni;an 

2 
Yıl 1937, Ay 4, Giin105, Kaaı:i59 

15 Nisan: Pertembe -
1 LA e mev•imi 1 ·-~~;..._...;.... __ 

Y•kltler V aaati Ezııni 

-------ı...:•::•:.:.·...::d:..·ı _•a_._d:__ 

Güneı 

ÔQ'le 

ikindi 

şir meşruhatından anlaşılnuş ve da
vacı da ilanen tebliğat icrasını is
temiş ve mahkemesi li}.5-937 saat ı .' 
9,30 bll'akılmış olduğundan tayin 
clunan günde mahkemeye gelme
diği veya bir Yckil göndermediği 

1 
takdirde gıyabında mahke - Akıaıa 

5 21 

12 14 

15 58 

18 49 

ıo 33 

s 27 

9 10 

12 00 
meye devam olunacağı davetiye 1 Yatll 
tebliğ makamına kaim olmak üze- j ' 
re ilan olunur. (31832) .......... 1:sak 
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23 Nisan: 
Mutlu tarih .• 

Beynelmilel Kömür Sergisinin .. 
açıhşı da bu mutlu tarihe 

tesadüf ediyor. 

Ankarayı, Ankaranın baharını 
ve kömür şenliklerini görünüz! 

(1909) 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme U. idaresi ilanları 

Muhammeıı bedeli (15194) lira olan muhtelif cins lastik malzeme 
13.~·1937 Perşembe günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 

idare binasında satın alınacaktır. 

• ·--
5ize : Akisleri müteharrik ziyadar 

Parlak bir havuz teklifeder •• 
Latif bir ziya altında hoş manzaralı çiçekler ... 
Gözlerin zevkile eşnlenen bir mesken ... 

C1n:ekanınız için dayanılmaz bir cazibe.,. 

Fiyatı, taksitlerle ödenmek şartile 325 LIRADIR. 

. , - t - ~ .. t . .:.... . . :· Eu işe girmek isteyenlerin (1139.55) liralık muvakkut teminat ile ka• 
nunun tayin etliği vesikaları, resmi iazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 numaralı /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;İİı-;I_;:;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;;;;;. 
nusbasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve lstanbul Harici Askeri İstanbul komutanlığı 
tekliflerini •>nı gün uat 14,30 a kadar kemi&) rn rrisliQine vern:elcrr Kıtaatı ilanları j Satınalma Komisyonu ilanları_ 
lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar- 11..-,,-n_k_a-ra_G_a_r•ru·-z-o_n_Kı_.-t-'a-t•h•a•y•v•a·-- İstihkam taburu binalarının muh-

p••ada Tesellüm ve Sevk Şeflib:nden da""tılmaktadır. (2066) . tacı tamir olan yerleri yaptırıla -
-. '" 11• n«;ı için 450 bin kilo arpa veya yu· cağından açık eksiltme ile ihalesi 

* Muhammen bedeli 4280 1/2 lira olan 4000 metre yelken bezi ile 

1500 metre yolcu vaaon körük bezi 26,4.37 pazartesi günü saat 10 da 
Hıı>darpaşada gıır binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksilt· 
me ile s11tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 321 lira 4 kuruşluk muvakkat teminat ve 

kanunun tayin etliği vesaikle birlilı.te eksiltme günü saatine kadar ko• 
misyona müracaatları IAzımdır. Bu işe ait şartnameler komisyondan pa• 

rasız olarak dağıtılmaktadır. (1972) 

istanbul Sıhhi Müesseseler arttırma ve 
eksiltme komisyonu Riyasetinden : 
lslanbul Leyli tıp talebe yurdu talebesine (772) çift yazlık iskarpin 

açık. ok.si tme suretiyle yaptırılacaktır. 

1. - Ekıiltme: Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğn 
binasındaki komisyonda 21-4-1937 Çarşamba günü saat (15) de yapı· 
lacaktır. 

2. - Tahmini fiat bir çift iskarpin (440) kuruştur, 
3. - Muvakkat teminat: (254) lira (76) kuruştur. 
4. - isteklilerin Çenbcrlitaş civarınd! Fuatpışa türbesi karşısında 

Tıp talebe yurdu ınerkezinden şartnameyi parasız olarak alabilirler. 
5. - lstekli<erin Cari seneye aid Ticaret Odası vesikası gösterme• 

!eri ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektupla• 
riyle birlikte ve saatinden önce komisyona gelmeleri. (1817) 

Kadıköy Vakıfları DirektörlUğU iUlnlart 1 
Anado;ubisarında Barutcu sokağında 12/1, 12/2 sayılı 2 oda bina 
Merdiven köyünde Mimi caddesinde 2 parça tarla. 

Yukarıda mevki cinsi ve numarası yazılı eml!k bir sene müddetle 
kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çtkarılmıştır. ihalesi 26.4-937 pa. 

zartesi günü saat 15 dedir. isteklilerin Kadıköy Vakıflar müdürlüjtüne 

mürac1atları. (2C88) 

istanbul Birinci Mıntaka 
Kadastro Müdürlüğünden: 

Kadastrosu bitmiş ve sicil muhafızlığına devredilmiş bulunan Yalı Ka· 
tip Kasım ve Kemal Paşa mahallelerile ikmal ve devri yakınlaşan Be· 

yHıt, Mimar Kemal, Sarı Demir ve Heybeli Adasında lelin Kadastro 

Komi >yonunun ber içtimaında ahiren tekemmül ederek münferit şekilde 
csbil olunmuş ve olunacak olan gayrimenkullerin kadastro kanununun 

25, 26 ıncı maddelerinin hükümlerine göre herkesin görebileceği mülga 

Deiterhane binasının üçüncü katın salonuna cetvelleri asılmıştır. Plan· 
!arı birinci mıntaka müdürlüğü fen bürosunda asılıdır. Arzu edenler 

mnkiır cetvellere bakarak bir itirazları varsıı iki ay iç inde müdüriyete· 

müracaatla~• lüzumu aksi taktirde vaki teshilin kat'ileşeceği ilan olunur. 1 

"2084. 

Beyoglu Üçllncü Sulh Hukuk Ha
J.:imliğındcn. 

Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

laf 27/4/937 Salı günü saat 15 de 16/4/937 Cuma günü saat 15,30 da 
kapalı zar[la alınacaktır · Arpanın yapılacaktır. Muhammen keşif be-
tutarı 18 hın lira olup ilk teminatl deli 2986 lira 64 kuruştur. Şartna-
13!10 liradır Yulafm tutarı 2G25C mesi hergün öğleden evvel Ko ~ 
Ura olup ilk t<'minatı 1518 lira 75 misyonda görülebilir. İsteklileri • 
kunıştur. Şartramesi Komisyonda nin 224 liralık ilk teminat makbuz 
parasız görülür istekliklerin kanu· veya mektuplarile ihale gününden 
nun 2,3 ti.ncü madde! ~rindeki ve- evvel 9 uncu inşaat şubesinden a· 
sika ve teminat makbuzlarını ha· lacakları vesikalarla beraber belli 
vi zarflarını yazılı gün ve saatten gün ve vakti muayyenindc Fındık-
bir saat evveline kadar Ankara lıda Komutanlık satınalma Komis· 
Levazım amirliği satınalma Ko _ yonuna gelmeleri. (1782) 

mısyonuna vermeleri. (668) (2016) * 
Çatalca Müstahkem mevki için 

H b . t * b ·ı n eder· 3: 3,5 milimetre kulrundıı 4249 ki· er ır me resme :çı e ı 
lo bakır veya bronz t~le ihale gü. 

26 kuruş olan 200 ila 350 bin metre nü talibi çıkmadığından tekrar açık 
çamaşırlık bez kapah zarfla alına- eksiltme ile ihalesi 19-Nisan-1937 
caktır. Şartnamesini 4fo5 kur 1• •• Paıartcsi günü saat 15,30 da ya• 
almak ve örneklerini görmek iste- ptlacaktır. Muhammen keşif bedeli 
yenleri her gün Komisyona gelme- 4886 lira 78 kuruştur. Şartnamesi 
!eri. İlk teminat mıktan 5800 lira- her giiu öğ'leden evvel komisyonda 
dır. İhalesi 26/4/937 Pazartesi ıı;.:. görülebilir. isteklilerin 367 liralık 
nü saat 11 de dir. Münakasaya gi- ilk teminat makbuz veya mektuıı
receklerin 2490 sayıiı Ucanunun !arı ile . beraber ihale ırünü vakti 
2 ve 3 üncü maddeelrinde ya7.ılt muayyeninde Fındıklıda Komutan• 
vesikaları ilk etminatlarile birlik· lık salınalma komisyonuna gelme• 

lcri. (W57) 
te teklif mektuplarını ihale saa • 

* tinden en az bir saat evvel Anka

rada M. M. Vekaleti Satınalma Ko
misyonuna vermeleri. (667) (17591 

Üsküdar Hukuk Hakimliğinden : 
Üsküdard1 Pazarbaşı mahalle· 

sinde Murat oğlu sokağında 106 
numaralı hanede sakin Şinorik ta. 
rafından ayni hanede sakin iken 
halen ikamelgiUıı meçhul kocası 
Onnik Haçatoryan aleyhine açılan 
bo$anma davası sonunda boşanma 
sebepleri sabit görülerek mahke. 
mece Medeni Kanunun 131 ve 134 
ve 138 inci maddeleri mucibince 
tarafeynin boşanmalarına karar 
verilmiş olup bu babtaki ilAm SU• 

reli de mahkeme divanhanesine 
asıldığı gibi keyfiyet tebHğ maka
mına kaim olmak üzere ayrıca 

gazete ile de ilan olunur. (31827) 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. 

Caj!'aloğlu No. 30 (Eczanesi 
yanında) Te!efon. 2256> 

Çatalca Müstahkem mevki ko
mutanlığı için 8 kalem muhabere 
malzemesine ihale günü talibi çık· 
madığından tekrar açık eksiltme 
ile ihalesi 19· Nisan-1937 Pazartesi 
günü saat 16,30 da yapılacaktır. 

Muhammen keşif bedeli 890 lira 
12 kuruştur. Şartnamesi her gün 
öğleden evvel komisyonda görü
lebilir. lsteklilerln 67 liralık ilk te. 
minat makbuz •eya mektupları ile 
beraber ihale günü vakti muayye• 
ninde Fındıklıda Komutanlık salı• 
nalına komisyonuna gelmeleri.(2058) 

Dr. Hafız Cemal 
(wKN!AN HEKİM) 

Dahiliye ınUtehassısı 
Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
İstanbulda Divanyolunda (104) nu· 
maralı hususi kabinesinde hasta • 
!arını kabul eder. Salı, cumartesi 
günleri sabah c9.5 . 12. saatleri ha
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene
hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. l\!ahkcmenin 937/281 sayılı dos

psile Beyoğlu ve Yeniköy dairelc· 

rı havagazı Türk Anonim Şirke· 
tı wkili tarafından Bryoğluııda kü

~ük Parmak kapıda 21 Na. da Tri· 

yandafi!os Spiro aleyhine açılan 

317~ kuruş alacak davasından do • 
!ayı dava edilen namına gönderi -

len davetiyede halen ikametgahı 

meçhul olduğu cihetle tebliğat ya

pıl:ırnadığı mubaşir me~ruhatından 

anlaşılmış ve davacı da ilanen teb
liğat icrasını istemiş ve mahkeme
si Jl).5.937 saat 9,30 bırakılmış ol

duğundan tayin olunan gündof mah
kemeye gelmediği veya bir vekil 
göndermedıği takdircic gıyabında 

mahkemeye devam oluııacagı da • 
\'etiye tebllg makamma kaim ol • 
mak üzere ilan olunur. 

· Mahkemenin 937/280 sayılı dos

yasile Beyoğlu ve Yeniköy dairele- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Beyoglu Üçüncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: ri havagazı Türk P.nonim Şirketi Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Ha. 

kimliğinden: 
vekili tarafından Beyoğlu Büyük . Apdülvehap Şen vekili Şevke· 
Parma kapıda 5 No. lı dükkanda tin BeyoJtlunda Balıkpazarında 23 
Fadıl aleyhine açılan 6967 kuruş a- N. ıu dükkünda Fehmi aleyhine 
lacak davasından dolayı dava edl- açtıj!'ı 176 lira alacak davasının 
len namına gönderilen davetiyede cari duruşmasında: Müddeialeyh 
talen°ikametgahı meçhul olduğu r·i- Fehminin ikametgahının meçhuliye-
1'.et!e tebliğat yapalımadığı muha· tine binaen evvelce ili.nen tebligat 

, icra olunmuş ve bu kerre müddei 
şir meşruhatından anlışılmı• v.e da-

' f vekili 1 Haziran 929 trihli senet 
vacı da ilanen tebliğat icrasını is- mevcut idiyse de bulamadıklarını 
lemiş ve mahkemesi 10-5 937· saat ve yemin teklif ettijtini beyan ve 
9,30 bırakılmış olduğundan tayin gıyap kararinın yirmi gün raüd· 
olunan günde mahkemeye gelme· detle ilanen tebliğine karar veril. 
, miş olduğundan 12.5-937 tarihinde aigi veya bir vekil göndermedifri 

saat 10 da mahkemeye gelmekliği· 
takdırde gıyabında mahkemeye de· niz •eya kanuni mümessil ·ıekil 
vam olu'lacağı tebliğ makamına ıröndermeniz muameleli gıyap ka· 
kaım olmak uzere ilan olunur rarı makamına kaim olmak üzere 

(31el:!) ilan olunur. (81832) 

Mahkemenin 937 /279 sayılı do, .. 
yasile Beyoğlu ve Yeniköy daire
leri havagazı Türk Anonim Şirke
ti vekili tarafından Taksim abide
si karşısında av lokansınd~ ]'ıra

him Derviş aleyhine açılan 3711 
kuruş alacak da\•asından dolayı da
va edilen namına gönderilen dave
tiyede halen ikametgahı me>hul 
olduğu cihetle tebliğat yapılama -
chğı mubaşir meşruhalından anla
şılmış ve davacı da ilanen tebli • 
ğat icrasını ist~miş ve mahkeme
si 10-5-937 saat 9,30 bırakılmış ol
duğundan tayin olunan günde mah
kemeye gelmediği veya bir vekil 
göndermediği takdirde gıyabınrla 
mahkemeye devam olunatağı da
vetiye tebliğ makamına kaim ol -
mak üı.ere il.in olunur. (:H~T~) 

,- • 

ANONiM ŞiRKETi 

Tawamen tediye edilıni.5 sermaye 

Llt. 200.000.000 

Merkezi Umumi n Mfidfiriyeti Umumiye: ROMA 
• 

TESİS TARİHİ: 1860 

Bütün dünyada şube ve muha~rleri vardır 
TUrkiye tubeleri: 

lstanbul - lstanbul Merkezi, Sultanhamam 

,, Şehir bürosu •A · (Gala:ta) Mahmudiye caddesi 

11 ,, ,; ' •B• (Beyoğlu) istiklal caddasl 

lzmir - lzmir tubesı, ikinci kordon 

Bilcümle Banka muameleleri yapar, 
Bütün Türkiye şubeleri, hususi takas muameleleri için, başlıca ecnebi 

bankalarile alakadar hususi bir teşkilata maliktirler. Kambiyo mua· 
me atı, emtia, kredi küşadı, fınansmıın gümrük muamelaıı vesaire 
Mili! ve ecnebi esham ve tahvilat üzerine her türlü muame!e. 

Galata bürosu hususi bir kasa servisine maliktir. 

Devlet Demiryolları 
Umum Müdürlüğünden: 

1 - 30 yaşından yukarı olmamak ve işletme merkezlerinden öğrc• 

nilecek şartlarımızı haiz olmak şartıyle Yüksek tahsil görmüşlerden 

stajyer hareket nıülcUişi alınacaktır. 

2 - lstekli'er kendilerine lazım olan izahat ve tafsilatı almak için 

Ankara, Haydarpaşa veya lımir !~etme müdürlüklerimizden birine mü

racaat etmeiidirler. 

3 - ilk alınacaklara 130 lira maaş verilecek ve iki sene staj müd· 
delinin hitamında müfetlişliQ'e liyakab 1asdlk edilenlerin maaşları 151 

liraya çıkarılacaktır. 

4 - imtihanda ve sitaj miiddetinde temayüz edip lisan bilenlerden 

lüzumu kadarı bir sene müddetle Avrupaya gönderilecektir. 

S - Son müracaat günü 10 Mayıs 1937 dir. (2110) 

lstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 
Gümrük satışından: E. C. markalı 84 kiıo 420 lira değerindeki Tuva• 

Jet podrası, B. S. N. markalı 118 kilo 500 lira değerindeki lambasız 

radyo makinesi, markasız 24, 100 kilo 482 lira değerindeki manyezit 

kalsine, B. Z. B. markalı 45,450 kilo 50 lira değerindeki ipekli pamuklu 

mensucat, M. C. markalı 42 kilo 200 lira değerindeki pamuk dantela 

harç, Markasız 4,900 kilo 73,50 lira değerindeki ipek mensucat, marka· 

sız 7,050 kilo 100 lira dcj!'erindeki kiıip telli ipek mensucat, V. A. Z. 
markalı 55 kilo 150 lira de2crindeki ipekli pamuklu mensucat, R. W. S. 
markalı 1279 kilo 191,83 lira değerindeki porselen izolatörün Transit) 

N. J. F. markalı 3005 kilo 905,28 lira değerindeki lıir renkli porselen 

kase, 1. E. S. markalı 7488 kilo 2454.13 lira dej!'erindeki lastik silindir 

makinesi, V. K. markıllı 2593 kilo 3484,99 lira de~erindeki basma pa• 

muk mensucat (J>pon dimisi) in dahile 30.4-937 günü saat 14 de eski 

Galatll gümrüğü binasındaki satış ambarında açık artırmaları yapılacak· 
tır. Artırmaya gireceklerden yüzde yedi buçuk pey akçesi ve ünva:ı 
tezkeresi aranır. (2106) 

Beyoğlu üçüncü Sulh Hukuk ı 
Hiı.kiınliğinden: 

Mahkemenin 937 /278 sayılı dos
y asile Beyoğlu ve Yeniköy daire -

Jeri havagazı Türk Anonim Şirke

ti vekili tarafından Bcyoğlunda su 
terazisi sokağında 4 Na: ca Fahri 

aleyhine açılan 4877 kuru~ alacak 
davasından dolayı dava edilen na • 
mına gönderilen davetiyede halen 
ikametgahı meçhul olduğu cihetle 
tebliğat yapılamadığı mubaşir meş

ruhatından anlaşılmış ve davacı dJ 

ilanen tebliğat istemiş olduğundan 

ve mahkemesi 10-5-937 saat 9,30 
bırakılmış olduğundan tayin olu · 

nan günde mahkemeye gelmediği 

veya bir vekil göndermediği tak -

dirde gıyabında mahkemeye de • 

vam olunacağı davetiye tebliğ ma

kamına kaim olmak üzere ilan o -
lunur. (31832) 

Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk 
Ilakimliğindcn: 

Mahkemenin 9:17 /277 sayılı dos

yasile Beyoğlu \'e Yeniköy daire

leri ha\'agazı Türk Anonim Şirke

ti vekili tarafından Beyoğlunda A

banoz sokağında 12 No. da İsmail 

Hakkı aleyhine açılan 3849 kuruş 

&iacak da\'llsındaıı dolayı dava l'· 
dilen namın.ı gönderilen daveti -

yede halen ıkametgahı meçhul ol
duğu cihetle lebliğat yapılamadığı 
mubaşir meşruhalından anlaşılmış 

ve davacı da ilanen tebliğat icrası

nı istemiş ve mahkemesi 10-5-937 

saat 9,30 bırakılmış olduğundan ta

yin olunan günde mahkemeye gel

mediği veya bir vekil gönderme -

diği takdirde gıyabında mahke -

meye devam olunacağı davetiye 

tebliğ makamına kaim olmak üze
re ilan olunur. (31832) 

Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Mahkemenin 937 /285 sayılı dos
yasile Beyoğlu ve Yeniköy dai -

releri havagazı Türk Anonim Şir· 
keti vekili tarafından Beyoğlund1 

Parmak kapıda tegraf sokağında 
28 No. da Sarandi aleyhine açılan 

2132 kuruş alacak davasından !l·J· 
layı dava edilen namına gönderı • 

len davetiyede halen ikametgahı 
meçhul olduğu cihetle tebliğatya
pılamadığı mubaşir meşruhatından 
anlaşılmış ve davacı da ilanen teb
liğat icrasını istemiş \'C mahke -
mesi 10-5-937 saat 9,30 bırakılmıs 
olduğundan tayin olunan günd·; 
mahkemeye gelmediği veya bir ,.,,_ 
kil göndermediiğ takdirde gıya -
bında mahkemeye devam olunace
ğı aavetiye tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. (31832) 

lstanbul C. Müddeiumuın!li,tin
den: 

Adliye vekaletinde münhal 14 
lira maaşlı katipliJte fransızca oku
yup yazma bilen bir daktilo alına
caktır. Taliplerin memurin hnunu· 
nun 4 üncü maddesinde yazılı va. 
sıf ve şartları haiz olmaları ve· 

• mektebe müdavim bulunmamaları 
lazımdır. • 

7 • mayıs • 937 cuma günü 
saat 14 de Edebiyat· Fakültesine 
bağ"lı yabancı Diller okulunda im
tihan yapılacaktır. 

isteklilerin daha evvel memuri. 
yetimize müracaat ederek \'esika. 
!arını göstermeleri bu imtih1na 
kabul edilebileceklerine dair ala
cakları numaralarla yukarıda yazılı 
gün ve saatte imtihan yerinde bu. 
lunmaları lüzıımu ilan olunur. 
ederi m (937 - 2446) 

Sahıbı ve umumi neşriyatı ıdare eden 

Başmuharrir 

E. izzet 
Basddıiı yer: Matbaai Ebüu.iya 
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