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Ele~l----gr-ad' da dünya meseleleri görüşüldü 

r .. 
Utkiyc BCl§Vc'lı."'ili ı'lc Bayan lnönü Belgrad garuıda kendilerini kı.ırşıl:yan Dr. S~O:fldinoviç ııe Bayan Stoya

di7ıoviç ile birlikte ... 

Bütün gözler Belgrad'a 

çevrilmiş bulunuyor! 
Başvekilimizin· bu ziyareti .lJabancı mem /~ketlerde 

büyük bir alaka ile karşılandı 

~tl 

Doktor ismet lnönü ve 
Aleksandr'ın mezarını 

Aras dün Kral 
ziyaret ettiler 

~t~ ttad 1 l ~tia§ı ' 3 (Hususi surette giden muşlar ve bilahare Avala otelinin BeL 

~'ttlct 1n~l~.dan, telefonla) - Başvekil grad ve havalisine nazır muhteşem --::~·=-~=--=_=_~·uıııııtAıııı1111.11ıııtııııa111ıııııutııı11ıuı~ı~ıııırııııııı1kı111ııı"ııtıuııı~~=-=--=L==!! 
/"fiJt ~.?u ve Hariciye Vekili Doktor manzaralı taraçasında Ba~vekil Stoya. _ 
d • gider uk!tü Aras bu sabah Oplenat. dinov;çin verdiği öğle ziyafetinde ha. 

tı11 t rn"t ff d İ'· ttltz u eve a Kral Aleksan. zır bulunmuşlar ır . 
~lrı.ı arı örr d h'' . = ""k J = ~;tl'~t<lir. .ın e urmet ve huşula Akşam Türkıye elçiliğinde bir gala ~ Bügu ngiliz ; 
1'r <\ aı /\! . ziyafeti verilmiş ve ziyafeti bir kabul - fi ~ -
llr ıc~sdu ekııandrın mezanna çelenk. . resmi takip etmi§tir. ~ Genera J avsenainİ 

· llt~rktan sonra İsmet İnönü ve GÜNÜN BÜTÜN MESELELERi ~ baganlRl kabul ~ 
liı~,~t ~3/\~as t~rb1 eyi gezmişlerdir. . GÖRÜŞÜLDÜ ~ effi/er · · ~ 
hııı ·ırı~ti e e g,radın muhterem . Belgrad, 13 (Husu:ıi) - Vreme = : 

~ı(I! Avala tepesine çıkarak Meç. gazetesi, iki Başvekil arasında yapılan * * 
S
~~-~slne de çelenkler koy. (Sonu: Sa. 4 Sü. 4) Ankara, 13 (A.A.) - Büyük Harpte 

Irak cephesinde İngiliz kuvvetlerine 

lJrı·yede m ı·syonerler ~~::::~::::m::c~~~~==~r:em::na;~~ 
da Heybeliada•:fa misafir edilen Gene -

• ral Tavsend'in Bayam Madam Tavsend 

~ 1 Ş e b a Ş 1 a d 1 •' Ankaraya gelmiş ve bugün öğleden son-
ra Atatürk tarafından Çankayada ka -
bul edilmiştir. Mülakat bir sa::ıt sürmüı-

Qf Q'll. i/er tutunmak için misyoner- csonu: s •. • su. •.> 

ierfe birleşiyorlar, alevileri ispanya meselesinde 

ırstiyan yapmak istiyorlar lngiltere 
~ liaıcp, 13 mu·· şku·· 1 ~Itri Su . (liususi) - Lazkiye A- tedir. Vataniler bir taraftan koloni me-

?tı11 tıycdclı:' 
~ıı:. un de"gild' 1 vaziyetlerden hiç mur ve zabitlerine yaranmak, bir taraf-

lıtr ır. ş· ..... d· S . 
-.il tutunmak . ~,., ı urıyede Va • tan da kör taassubu körüklemek az • • 

!at~lctadırt ıçın iki çareye baş - mindedirler. va zıyette' 
ı.tı~t. fransa ~r :l ~unlardan birincisi, Türkler aleyhine yapılmakta olan • 
\. • 11t· O Onı b' 1 · 11ııd 1nci11i d za ıt crı ve memur- propagan•::Ia yalnız Türkleri deg~il, din 

llr e Sur· d . . ll' · ıye ckı dın taassu - taassubundan daima zarar görmüş olan 
\t "Sist ,_ 'd d "tan· ıı:olonj unııurları cidden rencı e c ecek mahi _ 

ılcrin d' memurları ve zabitleri yettedir. Şunlar a:-asında Aleviler Suri-
ın taassubunu körüklemek (Sonu, sa 4 Sü, 5) 

Müdahale mi edecek? 
Asileri mi tanıyacak? 

( Yazısı 4 üncüde) 

Yeşil Cehennem 
ilkbahann en güzel aşk hikayesi 

Yazan: Cablde Osman 

Abdülhak Hamid Tar
han bugün gömülüyor 
Atatürk yaverini gönderdi; tabut 
top arabasile götürülecek, bütün 
fikir alemi ve memleket yas içinde 

Büyük §air, İstanbul say lavı Ab -
dülhak Hamit Tarharun acıklı ziyaı 
dün şehrimizin her yanında ve hüku_' 
met merkezimizde b:.iyük teessür uyan
dırmıştır. 

Büyük şairin evi, başta İstanbul 
vali ve belediye reisi B. Muhittin Üs
tündağ olmak üzere birçok kimseler 
tarafından ziyaret edilmiştir. 
. • B. Muhittin Üstündağ, Abdülhak 

Hamidin refikası Bayan Lüsiyeni tazi. 
yet etmiş, diğer taraftan saylavın ce
naze merasimi hakkında Ankara ile te
masa girişmiştir. 

Abdülhak Hamit Tarhanm bUyük 
merasimle gömülmesi kararlaştırılmış-
mıştır. IXin polis müdiriyetinde, po-
lis müdür muavini B. Kamuramn riya. 
setinde Beyoğlu kaymakamı B. Daniş, 

(Sonu: Sa. 8 Sü. 4) 

• 

1Jiiync ~iriıı dün ö;iim clöşcğinde ald.rdığum:: resmi 

Abdülhak Hamit 
lns.anlar vardır ki fikir, zeka ve 1 

san'at tarih.~n.~ ~:r. güneı g:bi doğarhr 
ve onların olumu ile yeryüzünden ek • 
ıilen şey sadece et, kemik, kan ve ada
leden mürekkep bir vücut değildir; bu 
cinsten asil bir dimağın sönmesi, bize 
ctrafınuzdaki ışık, hava ve hararetin 
sanki azalmış olduğu, altımızdaki top • 
rağm kaymağa ba~adiğı ve yaıayabil
memiz için laznn olan §8rtlann varlık
lanndan ehemmiyetli SU1'ette kaybet • 
tiği hissini verir. 

Abdülhak Hamidin ölümü ilk bakıı
ta bu manayı taşıyan kayıplardan biri • 
dir. On altı yaşır.da şiir yazın.ağa baş -
lamıştı; seksen altı yaşında öldü; bir 
ruh gecesinin karanlığında tamam yet· 
mit yıl ~.akmış olan ılın.şek ıöruni;~tür. 

Şinasi edebiyatım:zın garplılaşması 
lüzumunu iıaret etmişti; Namık Ken-~1 
Divan edebiyatında mevcut olmıyan va
tan mefhumunu, asil ve kahr<lrr..3n b:r 
erkek sesini edebiyatnnı7.a gefrnniş ol • 
m::.kla beraber manzum eı:erleriııin ço. -
f'unda "eski,, den tamamen ayrılmış sa
yılamaz. Recai Zade Ekrem, Tanzima~ 
edebiyatı adını verdiğimiz hareket için -
de arkadaşlannın yaptıklarını beğenip 

beğen~'irme~e çalrş:ın, bu yeni hareketi 
yaymağa, yeni edebiyatı gençli~e okut
rn;oığa, tanıtm3ğa uğTa~n ve bu sclıad:ı 
muvaffak olnn değerli bir hocad:r; şair 
olarak da sevimli bir haımııiydti; fakat 
anccl< Abdülhak Hamittir ki yıkrlan Di
van edebiya'ınm bo§ bmı~:bğı Reniş ha
vayı yeni bir ''zevlı,, in hcyeunı ve a
teşi ile doldurmuştur. Divan edehiyab· 
nın çöküp gitmeıinden bugü:ıe kadar 
hiuetrdş, he~ıecanlı:.nmış, okumuş, yaz· 
mış olan dört beş nesil, Abdülhak Ha· 
mlc'.in dilimize ve ~uygumuza getirttiği 
kanatlarfa çarpınıp çırpmar:ık pervaz -
lanmıştır. 

Abdülhak Hamit, nazım ve nesri • 
mize yeni bir estetiğin izlerini ve Ör • 
r.cl<lerini ilk defa getirmiş olan adam -
dır; daha sonrakiler onun baıladığrnı 
ilerlettiler. 

Abdülhak Hamit edebiyatımıza o za .. 
m<:.na kadar mevcut olmıyan bir manada 
aşk, ıstırap, haset, kı&kançhk, fitne, ö
lüm gibi türlü duysulan san'atkaraıne 
bir şekilde getirerek "be§eri,, bir rnaJıi,. 
yet vereıı ilk şairdir. Bu ıiirlerde fevk,a. 
lac!.e lirik bir heyecan ile bir mehtap gee 
cc~i içinden ebediliğe doğru akıp g:ided 
bir hayal ınnağmın nıha geniılik ve 
çarpıntı veren tatlı ahengini duyduk; 
lanetlerim ve kaıırgalannı Bethofeu 
musikisinin azamet ve heybetile yeryü• 
züne yağndan bir yan il&hm müthiı le"' 

sindeki ıstırap bu m111ralarda hıçkırdı;· 

düşünce en olgun 'derecesini bulmut bir 
yükse?dikle bu şiirin menbaını bet.ledi;· 
tabiat insanın içini doldurup mtan kur
tarıcı aydınlığı ile, ruha ürperti veren 
derin karanlıklanyle, boralan ve şim ~ 
§ekleriyle vezin ve kafiye haline gele ~ 
rclc sözün manasına erişilmez bir yük ~ 
aoklilc kaıttı. 

Abdülhnk Hamit bunJann hepsidir. 
Abdülhak Ham~t vatan sevgisini, 

hüniyct duygusunu, zulme karşı isyan 
isteğini Abdülhamit istibdadının yüzü .. 
ne haylurmclc için muralann arkasına 
çckilmi§, seır!.>olizmin kalesi içine k!l • 
pan.-nış ve senelerce oradan harbebniş • 
tir. 

Ab:iülhrut Hamit Türk milletinin fi. 
kir "'e snn'at tarihinde bir merhaledir; 
c~cb:y:ıtımızın gcliıip geni§lemesi, te • 
mcllc~İp şağlamJaşmuı ve dünya ede:bi· 
yntlerı nresına kanıahil~i için bu 
merl1alcyi aşm:ı:n lazımdır. 

Sr.ğlığınd" abideleşmiı bir adam bu· 
gün toprağa veriliyor; taze hir mezann 
snklryncağı ihtiyar uzviyet elbette kısa 
bir zamanda eriyip dağılacaktır; fakat 
hem~n hemen bir asn ıkaplıyırn yaşına 
rai:rmcn r;enç kalmış olan bir nıh, kitap• 
lann eı-J1ifo!eri arasında huduttuz bir 
scnsl·~lu }:ı c1o[;ru sefere çıkmış bir be
yaz güvcı·cin cibi 'daima taze bir mqsi. 
ki ile kanat çırpacak. ' 

Refik Ahmet Sevengu 



Şeker Konferansında 
neler görüşüldü? 
Umumi bir iktısat kon/ eran-.. 
sının toplanması mevsimsiz 
olmakla beraber beynelmilel 
ticaretin serbestisi etrafında 
adımlar atılmzş bulunuyor 

Londra 6 ( Hususi ) - Millet
ler Cemiyetinin ön ayak olmasiyle 
toplanan şeker konferansı dün sa • 
hah burada Hariciye nezaretinde 
Lokamo odasında açıldı. Konfe
ransa riyaset eden Makdonalt bir
kaç kelime ile 22 devletin İştirak et" 
tiği bu konferansın gayesini anlattı. 
Konferansta şekerin istihsal ve sar
fını tanzim için beynelmilel uzlaş
ma elde edilmeğe çalışılacaktır. Mu. 
rahhaslar namına Felemenk başve
kili Kolizn konuşmuştur. 

Makdonalt nutkunda şeker sa
nayiinin çektiği niüşkülatın en bii· 
yük kısmının ve bez istihsalatında 
vaziyetin ve bazı memleketlerin si
yasetlerinde istikrarın noksanından 
ileri geldiğini, fikrince şeker sa· 
nayiine yapılacak hizmetin buna 
bir istikrar ve intizam ve birlikten 
ibaret olacağım aöyliyerek .. ilk ön
ce müstahsilleri yıkıcı fiat düş
künlüklerinden kurtarmak ve ayni 
zamanda müstehliklerin menfaatle
rını unutmamak maksadındayız. 
Bunun için fiatlarm muhakkak o
lan miktardan ziyade artmasına 
mÔhalefet ediyoruz.,, dedikten son
ra §U sözleriyle konferansın maksa· 
dmı tesbit etmiştir: 

Beynelmilel piyasalarda arz ile 
talebin mantıki bir müvazenesinin 
beyne]mile anla1ma ie teminini elde 
etmeğe uğraşacağız.,, 

Bundan sonra ba§hyan müza
kerede Birleşik Amerika hükumet" 
leri murahhası Dayvis, Polonya 
m~rahhası Rakzinski, lngiltere, 
Kuba, Avustralya ve Peru murah
hasları söz alarak hükumetlerinin 
noktni nazarlarını izah etmi~lerdir. 

Buranın bütün ekonomi mah
fileri "~eker konferansına,, hususi 
bir ehe'mıniyet atfetmekte ve bu 
konferansın yalnız şeker ticaret ve 
sanayiini tanzim ile kalmayıp çok 
ziyade gcnişliyeceğinde ısrar etmek
tedirler. Bunların fikirlerince kon· 
feran5m müzakere ve kararları pek 
tabii olarak yalnız şeker mahsulüne 
inhisar edecektir. Fakat bu mahsul 
üzerine yapılacak tecrübeler dünya
nın ıktisadi ve ticari işlerinin yeni 
esaslara istinat ettirmeeri için ah
valin müsait olup olmadığım takdi
re matuf olacak ve ona göre tan· 
zimleri çareelri bulunacaktır. 

Makdcnald 
için başvekil şunları tebliğe bizi me
zun kılmıst1r: 

F ramn~ ve lngiliz hükumetleri • 
nin bevnelmilel ticaret manialarının 
tahdidi ihtimalini tetkik etmesini 
başvekil Van Z~lland'a tevdi ettik. 
leri doğrudur. BaşveJrn de bu işi 
kabul ctmeğe hazırdır. Mesele ya· 
rın nazırlar meclisinde müzakere e
dilecektir. 

~foclis matbuata icap eden laf· 
silatı verecektir.,, 

Londranın doğru haber alan E
konomi müstahsilleri bu tebliği tc
yid etmekle beraber umumi bir ıkti· 
sat konferansmın toplanmasmı he .. 
nü?: mevsimsiz görüyorlar. Geçen 
eylülde yapıan üç taraflı para uz. 
]aşması beynelmilel ticaretin serbes· 
tisi gayesinin ileride teminine ma· 
tuftur. Milletler Cemiyetinin nok'· 
tai nazan da bu merkezdedir. 

Bu hadiseler beynelmilel ticaret 
meselesinin ilk plana alınmak üze
re bulunduğu ve hiikumetlerin silah
lanma ve sair telaşları içinde bu ha
yati meseleyi unutmadıklarını gös • 
termektc ve efkarıumumiyeyi mem
nun etmektedir. Jngiltere, Fransa ve 
Belçika arasında bu hususta temaslar 
başladığı ve hatta bir hayli ileri git
tiği de anlaşılmaktadır. Fakat he .. 
nüz umumi bir konferans sözü orta· 
ya atılmamıştır~ :Avrupaya taallülC 
eCierı 'bu an aşma teşebbüslerinin ne
Zaketen'BirleşılC ~İnerika: liülcumet:' 
lerine de bildirildiği öğrenilmiştir. 
Amerikanın serbest ticarete taraftar 
bulunduğu ise aşıkardır. 

Bir komUnlstllk suçlusu
nun cezası indirUdi 

Evvelce ağır cezada komünistlik 
tahrikatı suçundan dört sene ağır hap· 
se mahkum edilen makinist R<mzi ö -
merin bu rnahkümiyeti, tcmyizce bozul
muştu. Yeni den duruşmada, cezası bir 
seneye inı:Jirilmiştir. Mevkuf kaldığı 

- -~~- -- --- --

-------------------------

Şarlo öldUl 
Yaşasın 

Charlle Chaplln 1 
Şarlo bugün Amerikada sakin bir 

ıehire çekilmiı bulunuyor. Bunun için 
onu film hayatında görmiyenler "Şarlo 
öldü!,. diyorlar. 

Hakikaten, Şarlo, Holivudun hare
ketli hayatından çekilmiş ve yalnızca 
çalışmağa baılamıştır. Şarlonun eıa -
sen g1~rültüden hoşlanmıyan bir adam 
olduğu rnalümdur. Bununla beraber o
nun meşhur olan diğer bir tarafı da 
filmlerini kendisi yazıp kendisi çevirme
si ve baş rolü kendisinin almasıdır. 

Gayet hauaatır. Sanat hareket-ı 
lerini herkesten evvel ıezip ömek 
vermeye bayılır. Bu gayretle kap. 
lumbeğa ile yanta çıkan tavıan mi
ıali edebi cereyanlann dııima önünde 
&'Örünür!. 

Sanat onun elinde çömlekçi ça
muruna benzer. Rağbete ve umumi 
arzuya göre ona şekil vermeyi bilir: 
Bazan teati yapıp karilere karanfil 
kokulu aoğuk ıerbetler aatar, ba
zan çanak yapıp otorite ve kuvvetli 

. bazu sahibi edip ve ıanatkarlara tu
tar! .• 

Yüzünün baykuıu andırmaıı hir 
talihıizlik eseri değil, bilakiı her 
müellife naıip olmıyan bir nimettir. Büyük ı;anatkar şimdi de çekildiii 

yerde çalışmaktadır. Şarlonun hazırla

makta olduğu yeni bir filmdir. Yalnız 

Şarlo bu filmde hiç bir rol alnuyacak, 
baş rolü kansı Paulctte Goddard'a ve
recektir. 

.Bu benzeyi9, her yerli eıerin bir 
garp eserinden adapte olmaımdan 

ıüphe eden betbahtlara dalına açık ' • 
bir cevap teıkil eder!. 

Şarlo bu filmin mevzuunu, senar· 
yosunu yapıyor, sahneye koyuşunu ha· 
zırlıyor. Fakat, eserin asrl mühim ta
rafr, Şarlonun flk defa olarak kendi 
eserine dair adapte etmek hakkım al
masıdır. Yani, bu mevzu üzerinde, 
hak satın almadan kimse birıey yazamı
yacak, film çeviremiyecek, piyes ya· 
zamryacak. 

Bütün okur yazarlar ıibi onun 

1 
&'Özleri de iyi sörmezl. O derecede 
ki ıair Salih Zekinin ıanat abideıini 

Şarlonun yeni filminin mevzuu yUz
lerce sene evvel lngilterede ge~mekte
dir . 

FOTOGRAF TAHLiLLERi 
Şair Halit Fahri, karikatürist Cemal 

Nadir tarafından bir karikatürü m:i
nasebetile dün şöyle tahlil edilmişti: 

Geni~ bir karihaya sahiptir. Mu· 
asırları bulunan ~airlerin hayalha· 
neleri ancak lıtanbul ufuklannı iha· 
ta edebildiği halde onun ilham ha· 
ran Hind, Buhara, Babil ve Kabil 
gibi diyarlnn, kubbeleri, minare
leri, servileri, hl\vuzlan, ravaklan, 
bağ ve bahçeleri, fil ve develeri, W 
ve taraklarile beraber Jıepıini içine 
alır! ..• 

• 

bile farkedemez ! ... 

Gaçmlf Kurunlar 
-------------------14 Nisan 1918 

LEKELİ HUMMA 
Mart ayı içinde ihbarat ve icro 'b. 

lınmı taka.rriyatLa lstanbulwı ııe cioo.. 
lınan taharriyafLa l atanlnı.lda ve civa.. 
rında lekeli lwmmıı m~l.!apllı.rımn ye
kthw 891 olup 151 i ve/at etmi.ştir. ni.!. 
beti w:ffiyat yüzde 606 dır. 

Eıı ziyade 'tJuku.at zuhur eden ma... 
haller: Sirkeci, K11mk,'lp1, B<Ll(lt, Ka
ragiimriik, HcMköy, Gakı.ta, TatavLa 
ve PaprısköprU.triidiir. 

Mart ayı ::arfındrı şiipheli mahalle. 
lerde :'ekiz bine y1Jkın hane taharri e. 
dilm4 tıe elli bini miitecaviz bitli ~ 
nıu.srıplarıa tem°"' ctmi~ r~hn,, hamam
larda yıkattırılmı~ elbise tıe çarrıa,ır. 
kırı ofi{(J,en geçirilmi.ştir. 

llali vrıkti yerinde o?-:ııılarla :en. 
ginl-crde vukuat nisbeteıı pek az ol
mtı~fadır. 

Günlerin peştnden: 

ölçüsüzlük 
Sözlerinde mübalağayı inanılmaz "dereceye götüren adamm biri bir 

mecliste avdan bahsederken: 
- Geçen gün Ah metle beraber bir tilki vurdum; kuyruğu tam kırk 

metre uzunluğunda idi 1,, 
Demiş. Arkadaşı bu yalanı ölçüye getirmek istemiş: 
- Ne söylüyorsun yahu 1 O kadar uzun değildi . ., 

·. 

Diye mukabelede bulunmu§. Mübalağacı bunun üzerine kırktan otuza 
inmiş; bu da fazla görülünce yirmiye, · sonra on b~şc, nihayet ona ka· 
dar düşmüş. Fakat arkadaşı Ahmet bunu da mübalağalı görünce fena 
halde kızarak: 

- Pekala, fakat tilkinin hiç de kuyruğu yok muydu?!,. 
Demiş. 
Bir tilki kuyruğu için on metrelik uzunluğu hiç gören mübalağacı, 

bugün dünya yüzündeki en sulhçu memleketleri bile silah yarışma gir· 
meğe mecbur eden 'Avrupa emperyalistlerinin güzel bir ıembolüdür. Bu 
emperyalistler için milli müdafaa ölçüsü o kadar geniştir ki yedikçe iştah
ları artan insanlar gibi bir türlü silaha doyma?.lar. Milli müdafaa ihti 
yaçlarının tayininde hiç bir makul ölçü tanımak istemiyen bu emperya
listler nasıl senelerce insanları ümitlere düşürdükten sonra silahsız sulh 
teşebbüslerini bir çıkmaz içinde yok ettilerse şimdi sihihlı sulh projelcreni 
de gene ayni akibete uğratacaklardır. Zira ellerindeki silahlar ne kndar çok 
olursa olsun, bütün dünya milletlerinin milli müdafaa kuvvetleri alınarak 
onlara teslim edilmedikçe daima kendilerini silahsız göreceklerdir! 

Habeş imparato 
diyor hl: 

'Bilseydim 
''Mussolini 
anlaşmağa 
bakardım,, 

Bugün Londrada, Londra civa 
eski zaman biçimi büyük bir köşkte 
şryan eski Habeş imparatoru bir 
ıız gazetesinin muhabirine beyarı' 
bulunmuş ve şöyle demiştir: 

- Milletim kendisini başka til 
müdafaa edebilirdi. Fakat, haıır1' 
mamış bulunuyıorduk. Hata bt11 

Çünkü ben harp olac:ıi;ına inan 
dum. 

"Yabancıları~ memleketimize 
dikmiş olduklarını biliyorduk. 'Bil ) , 

den, 1923 de bizi Milletler Ceıııife 
ne kabul ettikleri zaman çok sevin 
Artık kurtulduk, diyorduk ... 

"Bizde cemiyet kelimesinin tııll~' 
des bir manası vardır. Mifütjrniı 
iki milletin arasında temsil edilnıitt1 

·ılt beyaz ırktan olan milletlerin ret 
benimle beraber ayni kadehten i~? 
]erdi. Artık bize yardım ederler. 
yorduk . 

. b. uıe "Ne yapayım: Basıt ır ın 

biz. . . ( 
"Habeş harbi esnasında, lngıh~ 'ti 

milerinin Cebelüttarık'a geldik~erı / 
berini alınca, Milletler Cemiyetırıe rl 
venmekte haklı imişim, diye diit 
düm. Fakat ... ,. ~ 

Haile Sclasie susuyor. Sonra tt 
söze başlayarak: ~6f 

''-Ah l Bilseyd=m 1 Diyor. 
le olacağını bilseydim, B. MussoliııJ 
anla§maya bakardım. Bu suretle t 
letimin çektiği ve çekmekte oldllğıl 
cılan önlemiş olurdum . ., ~' 

Necaşi, Lava! - Hoare planıtıl 
bul eder miydiniz? 

Herkes Amerika cumhurreisi 
Ruzvelt'in tekzibine rağmen Duy 
vis'in bu konferansa gönderilmesiy
le böyle umumi bir maksat takip e
dildiğine inanmak istiyorlar. Nazar 
dikkati celbeden diğer bir mesele de 
§ekerin arz ve talebinde bir müva
zene hasıl olmasının ancak serbest 
ticaret kaidesi çerçevesi dahilinde 
alınacak tedbirlerle kabil olduğu -
dur. Binaenaleyh Oslo devletleri 
gurupunun geçenlerde serbest tica
reti tahdit eden türlü türlü usullerin 
ortadan kaldırılması hakkındaki ka
rarlan konferansın ruhuna tesir e 
decektir. 

Hasan Kumçayı 
müddeth~a~anara~ 28 n~anda ~lı- ~-~-----~~--~~------~--------~ 

Sualine de şu cevaLı ver:yor: ıı 

- .l'.-iilktler Cemiyeti bana bil P 
kabul et deseydi derhal ederdiJ'l'I· ıl .... ıe 

Nccaşi, e;ı son söz -olarak ~oJ 

Bugün çıkan bir haberde bu 
noktai nazarı takviye ettiğinden 1 

meseleye biiyük ehemmiyet veril • 
mektcdir. İngiltere ve Fran~a hü -
kumetleri ticareti ve mübadele mik
tarlarını tahdit eden beynelmilel ma
niaların ne dereceye kadar tahditle- 1 
rinin mümkün olduğunun tetkikini 
Belçika başvekili Vanzel!and'a hn
vale etmiştir. Gazetelerde görülen 
bu haberler i.izerine Belçika başveki
li Belçika Ajnnsrna aşağıdaki tebliği 
ncşrettir.niştir: 

"Büyük devletler tarafından 
Belçikaya beynelmilel iktrsadi bir 
vazife tevdi edilmiş olduğu haberi i
şaa edilmi~tir. Bu haberin herhan· 
gi bir t~evvüşe meydan ver.memesi 

verilecektir. 
Dün akşam üstü ağrr cezada açık 

celsede bildirilen bu karara göre, suç • 
lu, 1935 senesinde, Caddebostanrndaki 
evinde daktilo mahinesile orak • çekiç 
başlıklı beyannameler hazırlamış, bun
lan kopya kağıdile çoğaltmış, gizli ce
miyete katılmış ve komünistlil: tahrika
tı yEıpmıştır. 

Suslu, hu kararı memnuniyetle kar -
ş:lamış, heyete te~ekkür etmiştir. 

Tekrar hapsedUmfyecek 
Kezibana fiilen tecavüzde bulunmak 

ve Neb·yeyi zorla kaçırmaktan suslu 
Beykozun Mahmutşcvkctpaşa köyün -
den rcnçber İsmail oğlu thralıhn hak • 
l:ındaki hrar. dün akıp:n üstü ağır ce
zada açık celsct:le tefhim olundu. tb -
rahim, Kezibanrn kızlığını bozmaktan 
dört ay hapse mahkum edildi, Nebi -
yC'yi zorla kaçırm:ıktcn b:rvct etti. Mah 
kumiyet müddetini mevkuf bulunduğu 
zaman fazlasile geçirdiğinden, tekrar 
hapsedilmiyecektir, 

1 

1 

1 

L 
c: 

Erkek - Oğlum bana. ben:::.emiyor! Buna tahıa.mmiil edemem! 
Kadın - Ne yapalım! Bir kere doğdu i§te: Tekrar doğuramam ya!. 

yor: 
Ş . a· ·11 • · ' ·n1 ~· - ım ı mı ::t mın ıı:tırai.>•• 

dindirecek?,, __./ 

iş Banka.'Jı unızıJl'ıJ 
müdürünün segalt~~ 

tş Bankası umum müdürü 'SS) il. 
ammer Eriş, dün Ankaradaıı ~cl1',.f. 

ı·~· 
gelmiş, öğlca:len sonra iş Ec::1 • 
meşgul olmu~tur. fi 

Karabük demir ve celik fabri!:ı ~ 
şaatı dolayısile İngiltc;ede b·rç0~ ol 
esseııelerdc te:naslarda bulunac~ ı; 

··rıu Bay Muam:ner Eriş Cuma ı;u 

araya hareket edecektir. .. ıel 
Seyahati h~kkında ıunlart ,o'/ 

t • • , .. 
ır. ııet '" 

- Cuma günü Londraya haıt f 

!diyorum. Seyahatim bir ay karl•~~·e 
cektir. Pa:-istcn geçeceğim. Tel~ ıflııf 
mi bir ay içinde bitircceğirni ·il 

rum. 
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altına alınıyor 
/(a"rıun projesine göre röntgen şuaı 
11asıtasile teşhis ue tedavi için müesse
se açmak Vekaletten iziıı alınmaya 
bağ/ı olacak 

Fizik ve kimya 
dersleri için 280 dilsiz 

Laboratuvarsız 
mektepler 

Açzlac~k 
• • zçzn 

Dil Mektebine girmek 
müracaat ettiler 

• ~ .. d}'\ı •. 

tesblt edlldl; her mektepte 
bir llboratuvar bulunacak 

Fakat ancak 65 kadarı alınabilecek 
Vqıt:l' tontgen ışığı ve diğer elek

tı oJa.r arının tedavi ve teşhis vası-
'11anı.ı.rda.k kullanılması tekniğinin son 
r }'clij a. Çok ilerlemesi yüzünden, 

bı.ı 11ı~ 01~uğu gibi memleketimizde 
lla.l'\ılal'\ a ~tt t esisat çoğalmış ve çok 
llıalttad bır vasıta şeklini almış bu -
n ihti.:r. Bu vasıtaların zaman za -
;,_ ""'la '"" tckn· rı olmıyanlar tarafından 
·~· ha,~k Veya tesisat ile kullanıl -
•ırtcr Ya l1rn hayatına çok tehlikeli 
P oJıııak Pllıakta ve hatta ölümlere se
tt tadır. 

1 Odcrn 
, iltrııırı k hbbrn bu en değerli vasr -
rıc hasr UllanıJmasmı ihtisas sahiple
~tıl'\ }':t~ck, arızalan önliyecek ter-

818at, k p 1ınasrnı mecburi kılmak ve 
t rc huı. ontro1 altında bulundurmak ü-
,. l{lıll'\ • 
1 !{altı Ctın hazırladığı kanun pro-
l>r • Utay ruznamesine alınmıştır. 

a, OJcyc .. 
1taaııe gore, yalnızca röntgen şuaı 

davj
1 

ta teşhis veya hem te~hi::ı hem 
lctıcrıı dyıırn veya her türlü elektrik 
c • c tclda··. k . . .. 
~~it .ı yapma ıçın muesse -
lığı111rı S_ıh~at ve Sosyal yardım Ba

tı ltıUc ıznıne bağlı bulunmaktadır. 
01ttorıa33c3cler ihtisas vesikaları almış 
0ktorh t tarafından açılacaktır. Bu . ..r a 

ı Ve k Çacaklan müessesenin adre-
ın.._.1 Ullanacaklan cihazların marka 
k·~er· · 
liııi b· 1111 ve radyum mikdarmı ve 

Utaca, 
11

diren bir istida ile Bakanlığa 
sı <ılaat edecekler ve yazılı izin vesi -

i: Caltl "'d • . • "'s~. a,. ır. İzın alınmamı§ bu gıbı 
1 •Sc} 

~d;ı _er aç1lmıyacak ve hasta ka -
k \'~ ?ııyecektir Bakanlrk bina elek-
-~ • t;ı.d ' • 
atı :~ .yum şualarından koruma ter-

dtı bi~~;ıerc ait vasıf ve şartlar hak-
~örı llamnamc yapac:ııktrr. 

ık ttcn . 
a.lctı . Ve radyum ve her nevı elek-

, Crı "J 
s tıl rıı.·· ı e tedavi ancak müessese 

üç sene saklanacaktır. 
Doktorlarla diş doktorlan muayene

hanelerinde yalnrz tedavileri al tında bu
lunan hastalarda teşhis için kullanıl ·_ 
mak üzere röntgen teşhis alet leri veya 
tedavi iç:n kalvanizasyon, diyatermi gi
bi cihazlar bulundurabileceklerdir. Bu 
cihazlar ve bulunıdukları yerler, yapıla
cak nizamnamedeki şartlara uygun ola
r<ık her türlü anzalarr önl iyec ek şekil -
ele tertibatı havi olacaklardır. 

Kill_t~r B_akanlığı kimya "e fizik Şehrimizdeki dHslzler para bulurlar sa Paristeki 
ders~erının lıse ~e orta okulla~da da· Bey11elmilel Dils!zler Kongr esine de lşt.rak edecekler 
ha zıyade umumı olarak tccrubelerle 

Doktor ve diş doktorları muayene -
hanelerinde bulunduracaklan ve kendi
lerinin kullanacak!art cihaz ve aletleri 
iyi kullanmaya iktidarı olduklarını bir 
vesika ile isbata veya bir mütehassıs 
yanında en az il~ aylık bir kurs veya 
staj yapmaya mecbur tutulmaktaıclırlar. 

Her türlü röntgen, radyum ve elek -
trik terapi müesseselerile tabip ve diş 
tabipleri muayenehanelerin deki teşhise 
mahsus röntgen ve diğer elektrik t eda • 
vi cihaz ve aletleri ve fiziyo terapi mü
esseseleri Sıhhat ve Sosyal Ya ·dım Ba
kanlığınca teftiş ettirilecektir. 

CEZA HOKOMLERt: 

Mütehassıs olduğu halde bu projede 
yazılı müesseseler için izin almayanlar 
50 liradan 100 laraya kadar ve izinsiz 

talebeye öğretilmesi için esasiı teşeb. 
büslere başlamıştır. 

Şimdiye kadar kimya ve fizik ders
leri, mekteplerin bir çoğunda labora
tuvar bulımmadrğı için tecrübesiz ve 
nazari olarak öğretilmckteydi. Kültür 
Bakanlığında yapılan bir topaln~ıda 
bu iş yakından görüşülmüş esaslı bir 
program hazrrlamı§tır. 

Bütün vilayet liselerinin kimya ve 
fizik dersleri, laboratu\'ar ihtiyaç!arr 
tesbit olunmuştur. 
Hazırlanan listeye göre bütün okul. 

lara yeniden malzeme dağıtılacaktır. 
Bakanlık bütçesinden ayrılan 175 

bin liralık tahsisatla bu eksiklikler ta. 
mamlanacaktır. 

Şimdilik bu şekilde başlıyan okul 
laboratuvarlafmm ileride malzemeleri 
t edricen arttırılarak büyük laboratu
var salonları vücuda getirilecektir. 

Çocuk Haftası 
Hazırlıklar devam 

bu müesseseleri açan mütehassıs olma-
yanlar 200 liradan 500 liraya kadar ağır ediyor 
para cezasite ce.zalanldmlacaklardır. Bakanhk gelecek seneki 
İzin almaksızın evvelce müracaat edip h ft i i 1 d "lk k i l 
d ·· tı dd dil 1 b .. 1 b" a a çer s n e ı o u ara e muracaa an ra e en er, oy c ır 

müessese açarlarsa kendilerinden ahna- bir hafta tatil verecek 
cak para cezası mütehassıs oldukları Çocuk haftasının hazırlıklarına de. 
takdirde 7 5, olmadı klan takdirde 300 li· vam eililmektedir. Çocuk haftasında 
ra'dan aşağr olmryacaktrr. Yapılacak ni- Ç!ocuk Esirgeme kurumunun yapacağı 
zamnamedeki vasıf ve şartlara uygun eğlenceler tesbit edilct:ck merkeze gön 
olmıyn cihazları kullananlar 100 lira • derilmiştir. Vilayet merkezi bu prog. 
dan 500 liraya kadar ağır para cezasile ramlan tophyarak çocuk haftasının 

Dilsiz!er Kuru· [ 
mumm şehr:miı· 

de bulunan diisiz 
çoculrları okut. 
mak ve onlara bil 
gi vererek ileride 
bir sanat sahibi 
olmalarım temin 
iç in dilsizler oku
lu kurmağa karar 
verdiklerini yaz
mıştık. Dilsizler 

Dils·:,1rr cemiyeti Kurumu Başkam 
reisi B. Sii:cyman Bay Süleyman Sır 

Sırrı rı dün bu mesele 
etrafında kcndisile görüşen bir yazı. 
cımıza şunları söylemiştir: 

"- Dilsiz çocukları okutmak onla.. 
ra hiç olmazsa bir ilk tahsil terbiyesi 
vermek için bir okul kurmaya karar 
verdik. J{ll!Lür Bakanlığına lazım ge. 
len okul talimatnamesini de hazırlıya. 
rak g önderdik. Bakanlık okul İstan
bulda kurulacağı için bütün muanıcl~
rnizin intuç edilmesi işini. İstanbul kül. 
tür direktörlüğüne havale etti. Direk. 
törlüğün tetkikatı bitmek üzeredir. 
Okulumuz ancak tedrisatına yeni ders 
yılı başından itibaren başhyabilccek
tir. Şimdiye kadar okula girmek ic:in 
müracaat eden talebenin sayısı (280) i 
geçmiştir. Fakat bütçemiz, ve okul va. 
ziyeÜmiz bıı talebe yekununu karşıla
mak ic;in kafi olmndığından müracaat 
eden tafcbC'nin ancak :15 şini leyli ve 
50 kadJrım da nehari clar3k kaydede· 
bileceğiz. 

Cemiyet okul ic:in 2300 lira lahslat 
ayırmıştır. !I~ride bu tahsisatın artı. 

rıJnıası kabil oldı;ğu t:.ıkdirdc kadrodıı 
o nisbelte değişiklikler yapmak \'c ta. 
lehe adedini fazlala§tırmak imkanı ha
sıl olacaktır. Okul son sistem ve res. 
mi ilk okul müfredatını tatbik eden 
bir ilk okul olacaktır. Yalnız talebeye 
ders öğretme şekli üzerinde bazı de
ğişmeler yapılması zaruridir. Bu da 
dilsizleri okutmak için yapılacak deği
şikliklerdir. 

Talı>beler burada ilkokulu bitirdik. 
ten sonra ge!lt'! cnlar için açılacak or. 
ta ~anat okullarına almacaklardır. Bu
rada kandilerıne kunduracılık, maran. 
gozluk, terzilik gibı ha yatlarını ameli 
bir şekil:ic kazanabik cekleri sanatlar 
öğretilecektir. Yalmz bu orta sanat o. 
kulunun sınıfları talebe yetiştikçe ted
ricen kurulacaktır. 

EEYNELMILED DIDSfZI~ER KON. 
GRBSl TOPL.-1.'NIYOR 

Okul iş.nden başka size yeni bir şey 
daha söyliycbilirim. Bu yıl Pariste bey 
nclmilel dils iz'er kongresi toplanacak~ 
tır. Bu k ongreye L~z de davet edildik. 
Görüşülecek mezclcier ı;unlardır : 

Beynelmilel tesanüdü temin, umumi 
işaretler. dilsiz cemiyetlerine yardrm 
komite!erinin kurulması , senede bir 
dilsizler olimpiyadı tesis etmek. 

Cemiyet icabedcn tahsisatı bualbi-
lirse bu kongreye iştirak etmek üzere 
Parise gideceğim ... 

1 aitıl'\~tchassısı tarafından veya kon-
1<Iıırııla a Yaprtacaktır. Hastalar için 

caı.: tnüşahde kağıtları en az 

cezlandırılacaklardır. • k ·· b 

Keınun, neri tarihinden yürürlüğe gün Eminönü Halkevinde toplanacak ıCT0 J esor l V aVl l n fi Ur an agra-umumıprogramınıynpma uzere u- ı n ,.(. •• 1\1 ·ı•ı ı V. b b 
girccektir. olan komiteye \'erecektir. • • d l k 

tllla ---~--------- Komitede kiiltür direktörlüğü, ka. lll CenazeSl mzn Q 0 Un QZQ 
0 llaberlerl / ., I , ......_ za kollan müınes::>illcri, Halkevi ida.. 
ç - e9P re heyeti hazır bulunacaktır. Dülün 

'lletreden denize il~ a & & L & ,,, okullar 22 ııis::ı.n öğleden sonra ba~ıa-
1 .ır D .. mak üzere 25 nisana kadar tatil edik. 

l.ıiirı düşlü ceklerdir. 
huı Çatıad k "' Adlfyc vc1'1\1cli taraimdan tamamen . 

!1 tınan ı apı deniz kenarı yamn- hazırlanmrş bulunan avukatlar ve noterler Derslere 26 nısan pa.r.artcsi günü 
~car,l'IQ;ı skaı~ duvarları Ü.zerinden 12 kanun projesi meclise verilmek lizcre Daşye başlanacaktır. Diğer taraftan Bakan. 
tı ba~arıt arnı a'dmda bir çocuk, de - k!lcte verilmiştir. hk gelecek yıl çocuk haftasında okul-
}' llıetrc ~~ birdenbire ayağr kaymış; • Adliye veltO.leti terfi mtiddetteri gelmiş larm bir hafta tam manasile ~ocuk i~. 
~ l-'ııvar~Uksckliğindeki katccen aşa- olan so kadar hAklm ve mtiddeiumumt lçin !erile ve çocuk cğlencelerile meşgul ~-
·i'l"itlt iltırnıştır. bir kararname projf'si hazrrıamrştır. labilmeleri için bugün ilkokullara bir 

ne,, l ro k 1 k t 1 f 
JC ~illd:r ~u baygın bir hcılde has- • Şişlide kuru aca c e on santralı için haftalık tatil \'ermeği düşünmektedir. 
~ih trıJmı~tır. ikl arsa bulunmu~tur. Bu arsalara alt rapor \ 

rı k; SANb Nafia vekAlctine gönderilınlştir. 
s: Pbl'\ AL DEVRİLDİ - Ha • • İktiı;at vckalf'ti vi!Ayete gönderdi"'"' bir 
'il ı.._ " ın . . 6• 
q • ~lıkh ldarcsındeki Yüksel mo - tezkerede blitiln ticaret odaları namma tz-
~ıf Ve ;ne Önlerinde bJ!ık tutan mir sergisinde daimi bir pavlyon yapılmakla 
aı dc .. ~·1ah.sinin sandalına çarpmış, beraber istiycn tuccarların kendi paralan 

ı v. ı rn ile de yer kiralayabileceklerini bildlrml§tlr. 
;tıt. ışse de içinı::lekilcr kurta-

Ol' Q Fenerler idaresinin satın alınması hak 
!tı Oh-'f Ont kmdaki müzakereler bitmlş ve mukavele 
. enil'ldc L ÇARPTI - Yelde - esasları h1121rtanmıştır. 
l'ttJcki 1~ geçen şoför Vartanın ida- • Eminönü halkveı Edip Halit Ziya ve 

tadında b~3 nuınaralı otomobil Mü- Serveti Filnun edebiyatı hakkında bir gece 
ır. şof·· ır Çocuğa çarparak yarala- mtisameresl tertip etmiştir. Bu &ece 22 nl• 

c lt;ı.ldı~~ Yakalanmış, çoctık hasta- sanda yapılacaktır. 
rnı~tır. c Askeri trbbiye olmlu mildtirü general 

lak 
efl· Sahipleri Be-

'Yeye ~ .. t ••1.uracaa 
~ ett; illi 9 

Suphi Yal•ar ba~ka bir vazifeye tayın olun 
muştur. 

• Bir mUddettenberi şehriınlzde bulunan 
yUksck tedrisat müdür vekili Cevat dtin ak 
şam Ankaraya gitmiştir. 

Unlverslte heyeti Atinaya 
gitti 

A tina üniversitesinin kuruluş yıldö
nümünde bulunmak üzere dün şehrimiz 
üniversitesi doçent ve profesörlerinden 
mürekkep bir heyet Yunanistana hare
ke t etmişlerdir. 

t9 Mayıs için Vlli ye tte 
toplantı var 

19 Mayısta yapılacak idman şenlik
leri icin bugün vilayette büyük bir top
lantı~ yapılacaktır. Toplantıda fe -
derasyondan da bir aza bulunacak, şen
liklerin her senekinden daha mükemmel 
olması etrafında görüşülecektir. 

üniversite profesörlerinden Bay Na
vilin'in cenaze merasimi dün saat 14 bu
çukta pniversitenin biyoloji enstitüsü 
bahçesinde yapdmrştır. 

Merasimde üniversite talebesi, pro -
fesörleri. üniversite rektörü ve Alman 
kolonisi hazır bulunmuştur. Evvela Tıb
biye talebesinden Sait, Cahide, Sayide. 
Mevhibe, birer söylev vermi§l.:-r, profe
!:Öre karşı talebenin sevgilerini ve ha -
yatırır. ilim sahasındaki değerli çalışma
larrnı anlatmışlardır. 

Bundan sonra cel'ljlze alayı bando 
mızrkanm ~aldığı matem havasile ha -
reket etmiş ve üniversite bahçesinden 
itibaren Beyazıt meydanı ve Ankc:ra 
caddesini takiben Köprüye: oradan Ga
lata rıhtımında hazır bulunan Kapoar
mo vapuruna götürülmü~tür. Cenaze 
vapura konduktan sonra vapur talebe -
nin gözyaşlar.ı arasında rıhtımclan ay • 
rrlmıştır. 

Paşabahçedekl barakalar 
Paşabah:<ede bazı kimseler tarafın -

dan müsa ::: dcsiz olarak inşa er1i!en ro -
rakaların belediye daimi encümeni ta · 
rafından yıktırılmasına karar vrrilmiş -
tir. 

~1a1c s . • • 
ha.., ahıplcri b" ı•vo . . 
1~ llrarak b ır ıgının btledıye -

,ııı111111 ııııı111 1111ımı ıı 111111ııııı111111ıııı ı ı1111111ıııı111111 ıııııı 11111111111 1 11111111 1 11111,, 1 1 ııuı ıııuı ıı ıır~11111111ııMe1tı 1ııH111ıı ı ıı11111ıtt1ıı1ttıfflllll1iıı111ı ıııı111 111ııııtıı 1 1 1 11ıııııı 11 1uııtı1111111 1 1J1•ııt1tm11ı ı m11111ıııı ·' 

ı. ııının ..... Undan sonra c:ıpartıman 
"'alcı " .... cn'in· 
i lgl ll'liidd 1 ve apartunanlar 

cı .. alınınatna et zarfında bunlatidan 
"'· l:ı sın1 • • 

·l'\ lt hab ıstıycceklcri yazdı -ç er b 1 . 01ara'k • c cdıye mahafilinde 
1 tclakk· . 
euı l edılmektedir. 

Altıncı şubenin süratle kontrole geçmesini istigoruz 
Tramvay duraklarının k at 'i s urette tesbit edi- her an kalmaya hazırdır. Bazı şekilde birçok kim. 

Mikailln mahkQmiyeU 
tasdik edildJ. Caferlnkl 

bozuldu 
Kurban b:ıyramımn ikinci günü ak. 

ş::ı.mı, M~cidiyekbyle ş:şli arasmd:ı fe_ 
ci bir kaz:ı olmuş, Büyükdereden ge
len "Kocataş., ~uyu yüklü kamyone. 
tin çamurlu~unda duran ''Derb<?nd,, 
k:ırakolu .efradından jandarma Cihaıtr 
beyli Süleyman Hacı Bektaş, Şişliden 
gelen tuğla Ye çakıl ta~ı yüklü bir kam 
yonctin çarpmasile havada bir kaç de· 
fa dönerek yere düşmüş, ağır yc:.ralt 
olarak kaldrrıldrğı hastahanede ölmüş. 

tü. 

Meşhut suç kanununa göre bakılan 
ili\ seyrüsefer davası olan bu davayı 
bir anda bitiren Ü!']üııcii ceza, jandar. 
maya ~arpan kamyonetin şoförü Mi· 
kaili yüzde yetmiş beş derecede suç. 
lu görere!<, bir sene hapse mahkum et. 
mişti. Caferi de, yüzde yirmi beş nis
betinde suçlu.görüp. Eekiz ay hapsini 
kararlaştırmıştı. Mikail ,mevkuftu. Ca. 
fer de mahklımiyet kar arile beraber, 
tevkıf edilmi§ti. 

Temyiz, Uikailin nıahkümiyetini 

b.sdik etmiştir. Caferin mahkumiyeti. 
ni ise lehine olarak boz.muştur. Caferin 
jandarmanın kamyonet çamurluğunda 
durmasına müsaade etmesi, temyizce 
mahkumiyetini mucip bir suç mahiye. 
tinde sayılmamıştır. 

Bu dava, bugünlerde üçüncü vez:ı· 
da yen:den tetkik olunacaktır. 

•ub:~ NIUatahdemln 
t:lcıcd· tnUdUrlUğU 
~iiğul'\?c tnüstaııa . 

lerek buralarda b ir beklem e yeri yapılın.ası etra- sclcrde süratıe gelen bu otomob:ı ve kamyonlar-

fmdaki sık neşriyat, m uhtelif sebeplerden, tat- dan dolayı tramvaya binemiyorlar. Halbuki, bu Ağız hıfzıssıhhası hakkında 
bik sahasında b ir türlü iş meyda~ getiremiyor. gibi yerlerde tramvay durak yaptığı zaman, diğer konferans 

n 01 hqiran cmın şubesi · mü -
u. unacakt da Yeni bir müdür 
~tah ır. ti 

aıı.. demleri Undan soııra şehir-
.rı:t, gı, n kont ı·· 

t~d '4tnin ro une başlana-
Ctlc cllllcrdcn\, ar.abacı, kapıcı gibi 

<:c~aland csıkasız 6Örülenler 
rrılacakt 

ır. 

Onun için, birçok kazaların vuku a gelmesini bek- vasıtaların da halkın inip birunesi için ona göre 
lemeliyiz, Mesela, Köprü üstü gibi, en işlek bir hareket etmeleri liizımdır. Bu, seyrüsefer nizam- Şehre;:nini halkevinden: 
mıntakada, Haliç iskelesi tarafındaki durak yeri. farının mühim maddelerinden birisidir. Altıncı Şehremini halkevinde ıs nisan 1937 
bu türlü tehlikelerin daima meydana gelebileceği şubenin bu tehlikeli vaziyetle sıkı surette alaka- perşembe günü saat 17 de Dr. Reş:t Sa-
bir yerdir. Tramvay durduğu zaman inen müştc- dar olmasın~ bekl~r Ye hemen bir kontrol yapma- ~ mi tarafından ağız hıfzıssıhhasr ~e diş 

g r i , arka tarafından gelen b ir otomobilin altında. sını tcmennı ederız. =. bakımr mevzulu bir konferans verile -
i. 11111 ıtıııııı-.. 11--......11 ... ........,1111ttttı• ı ı ı111ı ı ı111•""1111 11 1 11ııııııı 1111111ıı ı ı ıı1111 11 ııııı11 1 1111 ıuıııı 1111ıı ı mıı11 11 ıııuı ıııı ıııı ı ıı ıı ııı ı ııtıııı ı ııuıııı ı ııı ı ıı.I cektir. Herkes gelebilir, ,,,..--
~11ıı11ıııı11111ıııııı111111ıııııı111111ıınH11111fl 1111 """" ........,...... 11111,. .. ""'"' t 
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:·s :ON HABERLE.R Belgratta bülün dün 
meseleleri görüşüld • _.., • _. _.~_•-, .t • .•• ...·~." .. .__, ' '·. . .. • ,· ~ ..... ~ •• - • 'JJi _._ .. .:.- C> _ .. _.... • ..... - • • .. .:. -_. - • '. · • 1.' • 

1 Ankaradan 

Sağhk propa
gandası için 
Filmler gösteriliyor 

Ankara, 13 (Telefonla) - Sıhhat 
ve İçtimai muavenet Vekaleti köylerde 
sıhhi ve terbiyevi mevzular üzerinde 
propaganda yapmak üzere sinema ma
kineleri getirtm:ştir. Bu makineler 
ak.t:imiıldtör ve elektrik cereyanları ile 
işlediği gibi petrol ile de vazife görebi
lecektir. 

Elde, muhtelif mevzulara dair yüze 
yakın sıhhi filmler vardır. Birkaç yüz 
film daha getirtilecektir. Yerli film 
yapılması için de tecrübelere başlanıl
mıştır. 

1 Atatürk'le 
Yugoslavya Kral 
Naibi aras111da 

Teati olunan samimi 
te:urafiar 

Ankara, 13 (li.A.) - Başve
kil 15met lnöuü'nün Belgrad se
yahati dolayısilc Yugoslavya 
kral naibi Altes Ruayal Prens 
Paul ile Türkiye ReisicUmhuru 
Atatürk arnsında f1U tc:graflar 
teati edilmiştir: , 

Ekselans Türkiye ReislcUmhuru 

Ankara. 

Vekalet, doktorlarımızı bu makine 
ve filmlerle köylere göndererek sağlık 
propagandası yapmakta, korunma ted· 
birleri ile ilk bakım usulleri hakkında • 

Başvekilinizi büyük bir mem 
nuniyctle şimdi kabul ettim. 
Kendisinin buradaki bulunu
şunu ne kadar taltd'.r ettiğimizi 
bilhassa arzctmek isterim. Sn. 
mimi ve zeval bulmaz dostlu
ğuma inanmanızı rica ederim. 

halkımıza ögütler verdirmektedir. 

Hüküınet ve belediye 
doktorları arasında 

Ankara, 13 (Telefonla) - Mene. 
men belediye doktoru B. Cemal Kü
tahya belodiye doktorluğuna; Eğirdir 
eski hUkumet doktoru B. Yusuf Kemal 
Uluborlu hükfimet doktorluğuna; Ko
c eli mıntakası eski sıtma mUcadele 
d ktoru B. Mazhar Seyhan mıntakası 

sıtma mfü:ad,.lc!i doktorluğuna; Pırnar 
hük"met doktoru B. Ali Edip Antalya 
mıntakası sıtma mJcadele doktorluğu
na; Karaman hukQmet doktoru B. 
Selim Anksra mıntakası sıtma müca<ie
lesi do'ctorluğuna mı.kil suretile tayin 
edılm"rler ve memuriyetleri yerine git
miyen Al·hisar hükumet doktoru B. 
Fazı! ıl .. Bursa belediye doktoru B. 
P.zi .. i ,ifa etmi. rıa· ıl•mşlardır. 

PAUL 
Altes Ruayal kral naibi Paul 

Belgrad 

Başvekilimin, şahsi dostum 
kahraman kral Aleksandr'ın la
yemut eserlerine sahne olan gU. 
zcl paytahtmıula bulunuşu hak
kında Altes Ruayalinizin iht!
saslarını bildiren telgraflarını 

aldım. Altes Ruayalinize teşck. 
kür eder, samimi ve zeval bul
maz dostluğuma inanmalnrmı 
rica ederim. 

ATATÜRK 

Habeşistanda 
tekrar harp mi? BUtçe EiılcUmcnlnde bugUn 

g6rllşUlecek projeler 
~ ' rar 13 (Telefonln) _ Büyük Berberos (İngiliz Somalisi) 13 (A. 

Millet Meclisi bütçe encümeni yarın A.) - Mühim ınikdarda Habeşliler hu-
(bugun) 1937 mali yılı bütçe projesi, dudu geçerek İngiliz Somalisine iltica 
Barem ka·ıununun bazı maddelerinin etmektedir. Dört bin kaıdar erkek, ka 
de i .. f rilm si hakkındaki proje, aske- dın ve çocuk, ekserisi yaralı olrr.ak üze-
ri orman te.,kilatı projesi ve Ziraat Ve- re Somaliye iltica etmiştir. Habeşistan 
kal~ti vazife tcş':ilatı, Trabzon ve İran tarafından şr.:idetli tüfek ateşleri işitil • 
tra it yoll'I üzerinde ot-obJs, kamyon mektedir. Uç motörlü bir İtalyan Cap -
ve ot1,;m~ il · · ı~nmesi hakkındaki pro- roni tayyaresi Somı:li dahilinde Borama 
· ı~ · ". ,. ':tir. üzerinde uçmuştur. Mülte:ilere yar • 

M 
clım isin icap eden tedbirler alınmış -

u. afızgücU güreşte galip tır. 
J\rı't .. ra, 13 (Telefonla) - Bugün 

H~ıı~~drdc ~uh.dızgücu ile Anadolu Musso/ini Roma-
ktub.ı ar ~-. l:ı serbest güreş müsa • 

b1k •. -ı y.ıpıln1'" v.e ~uhafızgücü s-2 ya gÜrİidüg'"' ii gibi 
sa• I ıle galır> r,elmıştır. 

Spor Kururnu ikinci 
ba !{anı seçUdl 

Anknra, 13 (Telefonla) - B. Halit 
Ba~Tak'm istifn } üzerınc açılan Türk 
Spor l{urumu ikinci ba~kanlığına B. 
Adnan Er :ek seçilmiş ve bugün işine 
b:ı. 1 mı tır. 

B. BAl:.DAR'IN ISTlFASI DOGRU 
DEGIL 

Ankara, 13 (Telef onla) - Futbol 
fcd rasyonu ikinci baçkanı B. Nasuhi 
Bayd&r'ın istifa ettiği hakkındaki ha.. 
berlcr kntiyyen asılsızdır. J{endisi re
is ''ekilliğini yapmaktadır. 

l/ALIT BAYRAGIN VEDANAMESI 

Anknr., 12 (Telefonla) - Spor 
Kurumu ikınci reisliğinden istifa eden 
Halıt Bayrak J{urum merkezine şu ve. 
dan., meyi göndermiştir: 

Fransadil bir lhtlUil 
lhtlmall görUIUyol" 

Paris, 13 - Eski maliye nazın B. 
Regnier, B. Blum't:n siya:ıetinde!ri 

"vakfe,, h<ıkkıncla bir takım mfüalcalar 
serdediyor ve ez~·:imle diyor ki: 

·•yeni bir buhran sıkııcağmı ve bu 
buhranın hül:Cımetin ba.ıını betaya so. 
kacağmı tahmin etmek kolay.dır. Çi.in. 
kü, şimdiki hükumet hiç bir zaman 
milli bir hükumet olmamı§, günden 
güne zaafa clüşen bir sınıflar hükumeti 
olmuştur. Artık emir ve kumanda D. 
Blumda değildir. O, yalnız itaat et. 
mektedir . 

Fransada vaziyet, vaktile İtalyada 
M ussolininin Roma il.zerine yürümek 
suretile nihayet vermiş olduğu vaziye. 
tin aynidir. 

"!-Uzun o::cneler ikinci başkan ve _____ mE:ı._ ___ -=:ım1::1----• 
son znmnnlarda da başkan vekili ola
rak r lıştığım Tilık Spor Kurumundan 
uhd mde bulunan Büyük Millet Mecli. 
Gi fd9.re amirliği ''C.ZÜesinin gittikçe 
ro;aıması Ye y<.'nidcn tevdi buyurulan 
\ n arasız ralı~mağı icabettiren işler 

ı ... mda hiç ihmale gelmiyccck de. 
r ·dn mühim ve mukaddes tanıdığım 
T "rk S r Kurumu başkanlığım tam 
y y c v m end0

Ş('sile, şeflerimin 

t · r mt ni alarak, a~Tılma.ğo. 
;.ı • dım. 

• n kı}metli ge.:ıc:!iğini içine al
r. b':.ıluran bu tc kiHi.ta spor genç~i. 
~inin 2 il k r .. kteri şayanı imtisal a. 
hen'·, tc~nnüt ve yurt.severliği içinde 

lı ıp hizmet etmis olmak zevkini hic 
bir zaman unutmıyacağım. 

CümhuriycttC' inkılap rejimimizin 

bütün vasıflarile mücehhez bulunan 
bu genç nrkada.,cılnrla geçirdiğim uzun 
mesai yıllarının bana verdiği bahti· 
yarlığı ve az.iz hatıraları her vakit ta. 
zc tutacağım. 

13.4.37 gün vc 22 sayılı Genel mer. 
kez toplantıs::ndn. bu vazifeye Spor 
Kurumu nizamnamesine tevfikan ge
lecek kongreye arzolwunak üzere Gc. 
nel merkez: üyesind n ydın s:ıyla\'l kıy 
metli • rk" :lıışım B. Adnan L!c:ıdercs 
tc"ilmi tir. 

Bütün ar!:ade.şlarn:ı" yeni b:ı;ikan
I:ı.rmı ta'·dim eder ve sporcularımız. 

dan fo:ıliyctler;nin de,·amınr temcnnij 
etle:.,!; nu,·nff1kiyctler dilerim. 

2 - Soor bölgC'lcrinc ve klüplcre 1 
yazılmıştır. ncynzıt sa~lavı: 

1
• 

llalıt Bayrak.), 

l lspanga meselesinde 

ingiltere müş
kül vaziyette 
Roma, i3 (A.A.) - Havas ajansı

nın muhabirinden: 
Siyasi mU§ahitler, asi lspanyol de. 

niz kuvvetlerinin Bilbao'yu abluka et
melerinden dolayı lngiltere hükumeti
nin pek mtişkUI bir vaziyette kaldığı. 
nı söylemektedir. 

Bu mUşahitler, İngiliz ticaret ge
milerini himaye etmek üzere İngiliz 
filosunun İspanya kara sularında ya
pacağı her tür!U müdahelenin Valen
cia hükumeti lehinde bir müdahale 
mahiyetini alacağını, halbuki 1ngiltc
renin her türlü faaliyetten imtinaı ise 
Frankoyu muharip olarak tanımak de
mek olacağını illi.ve etmektedirler • . 

ı Bll§ve~il Bclgro<l istosyonun<la kendisini se?amlıyatı 
talyan müşahitler ise, vaziyetin ,' -

şimdiki inki§!lfından memnun görün. cxlcl"kcn ..• 
mekte ve bu vaziyetin İngiltereyi Fran Vstyanı 1 incide) tezahüı•:idür. Bütün dünya 
koyu muharip olarak tarumağa sevke- mumiyesi bu münasebetle yeni 
dcceğini iddia etmektedirler . müzakerelerden bahsederek diyor ki: tün dikkatini Belgra<l üzerine 

l11R INGlLIZ VAPURU ZAPTEDILDI ''Yabancı memleketler gazetelerinin miştir. B. İsmet lnönünün Yıı 
Bayonnc, 13 (A.A.) _ Bask hüku- de tebarüz ettirdiklerine göre, bu gö. Y'U'a gelmesi, yabancı meml.ek 

metinin bahrl mu'rahhası matbuata rü§mcler<le çok mühim beynelmilel me. cok büyük bir alaka ile karşıl 
beyanatta bulunarak Almirante Cer. seleler mevzuu bahsedilmiş ve bugı:inün Her tarafta hissiyat §U mer 
vcra ismindeki asi kru,azörünün dün bütün meseleleri gözden geçirilm!§tir. dir ki, iki Başvekil, bu gö 
akşam ismi henüz malılm olmıyan bir Bununla beraber ayrıca yeni b:r sa. esnasında, vaktile sağlam terne 
İngiliz vapurunu zaptettiğini bildirmiş· rih netice beklenilmemelidir. Akde. b:iyük şef, Kama.l Atatürk ve 
tir. nizdeki vaziyet malumdur. Gerek Tür. leksandr tarafından atılan te5' 

Bu vapurun Tcrrola mı yoksa Pa- kiyenin, gerek Yunanistanm İtalya ile yasctini takviye edeceklerdir ..• 
sajes'e mi götürüldüğü henüz malum anlaşmaları vardır. Son zamanlarda BU AKŞAM BAŞVEKiLi 
değildir. Yueoslavya da ayni şekilde bir anlaşma HAKKINDA BiR KONFE 
iNG1LTERE LİMANDAKİ GEMİ _ yapnuıtır. Bu suretle Atina konfc. VERiLECEK 

LERfNt HİMAYE ETMtYECEK ransımn, Balkan Antantı azalarının Ankara, 13 (Husu.si) _ 
Londra, 13 (A.A.) _ Gazetelerin İtalya ile münasebet1crini tanzim etme. çarşamba günü Türkiye saatilc 

verdiği haberlere göre amirallik İngiliz leri hakkın<iaki tavsiyeleri fiiliyat mcv. da 8 r.ıctre ve 18 santimetreli~ 
ticaret gemilerine yaptığı bir tamimde kiine çıkarılmış bulunmaktadır.,, dalgalı Belgra-:1 radyosunda Bal 
İngiliz donanmasının himayeaine ancak BOTON DONY ANIN DIKKA Ti miz İsmet İsmet İnönünün hay 
açık denizlerde mazhar olabileceklerine BELGRAD'DA sai ve ftsarı hakkında Süleym 
dair olan kabine kararını bildirmiştir. Gazete ayni makalede diyor ki: l tarnfından Türk~e bir konfera 
HüKOMET İTHAM OLUNUYOR Türkiye Ba;vekili İsmet 1nönünün lecel<tir. 

Londra, 13 (Hususi) _ Gnzctcler, bt\ vaziyeti, Türkiye ile Yugoslavya 
Başvekilin. İspanya kara sularır.daki ti· arasındaki dcnmlr dostlu~un yeni bri 

caret gemilerini himaye etmek i~in harp 
gemisi göndcrmiyeceği şeklindeki be -
yanatını tenkit ediyorlar. Bu ar&ıda hü· 
kümet korkaklıkla ve general Frankoya 
yardım etmekle itham edilmektc'dir. 

P<ıri:ı, 13 (Hususi) - Petit • Pari
s:en ca:r.ctesi 1ngilterenin ver<liği kara
rın Franko lehinde bir müdafaa oldu • 
ğunu söylüyor. 

GEMİ NEREYE GİDİYOR~ 
Saint-Jean-de-Luz, 13 (A. A.)- Hood 

ltruvazörü, öğle vakti cenubu garbi is
tikametine hareket etmiştir. 

Saint-Jean-de-Luz 13 (A.A.)- H ood 
kruvaı;;rünün ş:ddetli fırtınadan kur -
tutmak için mi, yoksa Bilbao istikame -
tinde karal:ol vn::ifesini görmek ıçin mi 
hareket etmiş olduğ4 malum değildir. 

A siler şiddetli 
taarruza geçtiler 

Madrit, 13 - tlniversite mahalle • 
sini ve Carabitas tepesini kurtarmak 
için müh:m takviye kıtaları alan asiler, 
dün şiddetli b'.r taaarruza geçnıi§lerdir. 

Şimdi Maclritin garbinde ~iddetli bir 
muharebe cereyan etmektedir. 

MiLISLER 12000 TELEFAT 
VERD1 

Salam;:nca, 11 - Radyo vaııtcnile 
bcyan:ıtta b:.ılunan ı:eneral <lııcipo de 
Llano, milislerin son günler zarfında 
ölü, yaralı ve esir olmak üzere 12,000 

kişiden fazla z:ayiat vermiş ve bir kanı 
bile ilcrliyem::mi~ o!duldarını t:öylemiş
tir. 

c Kısa Har ac l Haber~r J 
:{. A'rlNA'daki ltalyan elçisi Ro. 

madan dönmüş ve hariciye miiat~a
rını ziyaret ederek iki memle-keti ala-

1 

kadar eden meseleler hakkında görü!}
müştUr. 

-r. DEDEAGAÇ civarında petrol 
kayn:ığı ar~makta olan bir Amerika 
kump:ınya'iı dolmz yüz metro dE'rinli
ğinc indiği holde J;aynağa tesadüf c
demc:ni~ ve şimdi başka yerlerde pet. 
rol t2.harriyntmn b<ışiamıştır. 

:.~ POLONYA ıhariciye nazırı B. 
Bcck, iki devlet reisleri arasında bir 
ziyaret :-:eminini haz;rlamak üzere ya
kında Bükrcşc gidecektir. 

- --

Atatürk 
(Vstyam 1 inci.dl;) 

tür. Harpten son:-a gerek müteıreke za
mnnlarında ve gerek bilahare kendi 
memleketinde büyük nüfuzunu sarfe • 
derek Türkler lehine pek çok çalışmış 
olan Tavser.•d'in Bayanı ile olan bu mü
likat sok samimi olmuştur. 

Atatürk, Konyzda General Tavsend 
ile arasında geçen görüşmeleri anlatmı~ 
ve generalin bu miilakatta hatıra ola -
rak kentlisine bir av tüfeği verdiğini 
söyledikten senen bugüne l:ad1r kıvmet· 
1i hir hatıra olara:t, saklamış .:>l<luğu bu 
tüfeği get'.rterek Madam Tavsend'e 
göste:mi~tir. 

Madam Tavsend, memleketimizin 
her tarafında kocasmın hatıralarım ya. 
şadığını, fakat Atntürkün bu kabul 
ve iltifatınm bu hatırabrı ebedilcştir. 

cl:ğini söyliyerek şükran ve tahassüsle. 
rini arzettikten ı;onra J\tatürk'tcn ay
rılmıştır. 

Büyük Önder"miz, ünlü İngiliz Ge. 
neralinin bayanına imz:alaril: bir fo. 
toğraOannı hediye ctmiı:l:rdir. 

Bu ziyaretten sonra Ankarapalas 
sahnlarıncla kend"sine m:llaki olup ta. 
hns:ı:iiJcdni soran bir muharririm"ze 
Madam Ta\-scnd şunları söylemiştir: 

"- Eüyü!: §efinizle görüşmemden 
hala hcye::ın i~indeyim. Tür:deri bu 
derece d::rinden seven kccc.m, bilhassa 
Atatürk, bu cı:siz t!.sl:er ve dahi devlet 
adamına karşı büyük b"r hay:-anlık hi:ı_. 
si besler.eli. Gör[~m::miz e!ma:ında bü. 
t ;jn iJunları hatırladım ve bu cebepten 
h~yecanım bir kat daha arttı. Türki. 
yeye Kocamın hcıtıTlarını ya~amak ü. 
zere gelmiştim. B:ı mülakat bunun 
bir t etevvücü oldu.,, 

Jngilteı e Hindis!ant1a 
çarpışıyor 

Londra. 13 (A.A.) - Gazeteler Hin 
distanın şiır.ali garbisinde, V <"ziristan 
mıntııkasında isyan eden kabilelere kar· 
§ı mühim bir tenkil kuvveti gönderile -
ctğini ve bilhassa Harekatın İpi fal:i • 
rini istihdaf eyle:liğini yazmaktad•r. Bul 
mıntal:ada esasen iki lngili.z livası ha· 
rekat ta bulunmaktadır. 

Suriyede mis 
ner:er İşe başl 

(Vst tarafı 1 inci sayt 
yede ihdas edilen bu taaasup 
önünde tertibat almalc mech 
hissetmektedirler. 

Aleviler kendilerinin küfürfe, 
edileceklerini bu yüzden senayi. 
ziraat s:ıhasında Vatanilcrin h .. 
altında cs:r olac<lklilrını !iOk i1' 
etmckt:dirler. 

Bir Alevi münevveri ıunlırı 
mektedir: "Şer"i mahkeme} 
muamele göreceğiz. Vatanda,ıı~ 
mız değil, insanlık haklmnadatt 
tifade dcmiyeceğiz. Şcr'i ahkid' 
payılarak mallarımız, mülkiillJ 
mi.zden almuak bizi fellah 
ya::aklar. Biz mezhebimizi teb:Sil 
ğe, yahut memleketi terke icbıf 
ğiz. Vicdan hürriyetinin ve ha'/,t 
kı:ıın bu k:ldar ihmal edildiği tiJ: 
de yaşamak cidden müşküldiit• 
ziycti manda memurları faıist 
li zabitler ıde katolik papularil• 
mesai için vasıta sayıyorlar. c;· 
diden misyonerler A!evi köyle& 
laşm<ığa ba~'amışlardır. Mis 
mabadı da J\levilc:-i hıristifı 
mnktır. Bu suretle koloni O' 
memleketimize tam manasile 
emclirıc1edirlcr. Halbuld Tür 
viler tam manasile va~ndaş 
gör~dctC':Hrlcr. Tefriksiz bütiJO 
lekct hi::met!ne knbul edilrn. 
Bunların ara&ında meb'us vef 
mur, ticaret ve zirantle me~ııal 
da vardır . ., 

Mısırın taleple 
ınüsait karşıl 
Montreux 13 (A.A.} - tısl 

sız, Amerıl:an İtalyan, Yunafl• 
l:iz, ispanya, Holanda, No~ 
Afrika, Danimarka, İrlanda 
murahhasları bu sabah Naısa.' 
riyasetinde açılan kapitülisr' 
fe:-ansmda heyetiumum:yesl 
Mısırın taleplerini müsait b 
karşılamışlardır. ' 
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Büyük Htirbin unritiiliiiiiz dMrz-maceriıİiınndan -

""askelenmiş gemiler 
-· _)IS;??:XURUN 14 NiSAN 1937 

~ alemi 
----------------------~--

Cezayir kadınları 
OfJf an it on Lükner qelkenli qemisile 

11~iliz kruvazör/erini nasıl atlatmıştı ' 

(l7 endrcdi) admda.ki haf ta. 
lık gazetc>ıin ! nisan 1931 ta
rihli nü..sh.asınd.a. ( lı!aria Viro. 
ne) adlı bir 11wharrir (Kculın. 

far ve J(ur'an) ba§lığilc şuıılan 
'!ftı::1.yor: 

Şahsi statüleri muhafaza edilmek 
p.rtile, Cezayir yerlilerine seçim hak. 
kının \'erilmesi meselesi ortaya çıktı 
çıkalı, bugün acıyıp durdukları za val
lr kadınların mukaddem.tile şimdiye 
kadar alakalanmamış olan bir çok ki
ei tarafından Müslüman kadınının va
ziyeti hakkında lgibi mürelikep akı-

ni almağa t~bbüs ettiği görülmedi 
mi? Ya erkekler? Bu reformları nasıl 
karşılıyorlar? An'ancye muhalif olan 
bu istihlasa karşı itiraz etmiyorlar 
mı? Şüphesiz. , bazıları bundan ürkmüş 
görünüyor, halbuki bir çokları bilakis 
memleketlerinin katiyetle etrakki yo. 
luna girmiş olmasından memnun olu. 
yorlar. -·-

. ~~' ~eınen bu fikirle gemi· biraz sonra birdenbire bir hadise ol· sebze, meyve namına bir §ey kal· 
~kcııJiyc ege koyuldular. Evvela du. Noel !abahı saat dokuz Avenger mamı§h. Gemisini muvakkat bir za· 
cı ,bo~dabi§ıdığı yelken armasını ismindeki 15,000 tonluk zırhlı ln- man için ikinci kaptana bırakan Fon 

,,_ae hir d' n 1200 beygir kuvve· giliz kruvazörünün emri ma!kelen- Lükner Pinmore ile (R io de Jane· 
~ top \'ııc) ınotorile iki tane 10,5 miş lrmayı birdenbire durduruyor- ro) ya giderek orad.a kömür alan 
:ı tol'J:>ito \su ke!iminin altına da du. bir lngiliz kruvazörünün gözü önün 
ın kuytı.1 b·ovanı koydular. Gemi- İngiliz kruvazörünün yelkenlinin de kendisine lazım gelen §eyleri te 
la.kine Ye 1

1r ~?şesine de bir telsiz evrakını tetkik etmek üzere gönder- darik ederek denize açıldı ve engin· 
0tv~ç Y:ll~§tı~ıl~i. Gemiye tam bir diği subayı da (lrma) nın güverte- lerde (Pinemore) yi bomba ile ha· 
~f ~<,;İn g·· tnluıı manzarasını ver- sine ayak bastığı zaman (Fon Lük- tırdr. 

dı. slll U\'crtesine kereste yük- ner) güvertede Norveç lisanını çok Böylece telsiz cihazı ile etrafı din-
~~ LUJoı tayfa seçilmeğe gelmi§ti. mükemmel bir surette konuşan beş liyerek İngiliz kruvazörlerinden ka· 
~}~1rıde ~a.Y Vak tile bir Norvec ge· Alman gemisine bu dille kumanda çınan Fon Lükner A tlas Okyanu· 
~ 'Y?r, anı l§hğından Norçev Üsanı vermeğe ba~ladı. Subay sordu: sunda daha birçok gemileri yok et· 
~~vı iÖ~le \laınanda sarı saçları "Kaptan siz mi!iniz?.. tikten sonra Horn bumunu dola§a· 
>ah ~tıı fark c ~e bir Norveçliden Fon Lükner İngilizce olarak: rak Büyük Okyanusa geçmiıti. 

l'ıt~in· cdılemiyordu. Alman "Evet benim bay subay, noelinizi l§te Deniz Kartalının Büyük O k. 
i~ l'rıuh ~htiyat kadrosundan tebrik ederim, dedi. Evrakımı mua- yanusta bir heyula gibi çıkıvermesi 
rı:rı1~ birr ,tclıf ve Norveç lisanına yene etmek istiyorsanız lütfen salo- Amerikalıları son derece ürküt· 
, .. ç u'- ,oıc mü•tü: 1 ~ ÇcJc.·l geıniciler bulunmakta na buyurunuz!,. -s 

ı. Crtj,.. 
1 tncdi. Norveç gemilerinin kaptanları Cenup denizl~rinin sıcak sularm· 

l l\•· t' Ve •~ 
tc· '\1 bu -anzim edilen sahte ev· ekseri va karılarını da yanlarında ta· da dola§a dola§a dibi yosun tutan 
1 ·~ıe ha Reminin ismi (lmra) ve şıdıkl~rından gemiye hakiki bir gemisini temizlemek ve yorgun ef-
>~'dil tnı.ılcsile gitmekte olduğu Norveçli süsü vermek için tayfa radı dinlendirmek için Fon Lükner 
~~k göat A.".ı.ıstralyada .Mclbrun içinden kadına en ziyade benziyen Büyük Okyanusun se!siz bir kö§e 
~ Ctttiıf erılı:vordu. 1 7 yaşında bir delikanlıyı kaptan sinde küçük (Mopelia) adasını seç• 

ı~ Ccck hın salonunda şüpheyi celp Lükner kadın elbiseleri giydirerek ti. On mil eninde olan bu adanın 
ıu:roir ~ §cfy ortadan kaldırılmış lColtuğa oturtmuştu. Bu delikanlının rüzgardan mahfuz olan bir tarafına 
i. U Norvra 1 göz alan nakı~lar ile erkek olduğunu belli edecek nasırlı gemisini demirliyeı:ek mürettebatın 
t ~l~u cç Yastıklarile süslenmiş- ellerile iri ayaklarının Üzerine bir birçoğunu sahile çıkardı. Gemi de 

;j I." t,aliçes~ ~n ortasına 'orveç kral battaniye serilmif, aynı zamanda kalan nöbetciler ıayanı dikkat birşey 
l\J '--<lvatdzının resimlerile kral yedin kalın erkek sesile cevap vermek gördükleri zaman bir top patlatmak 
Jl' ltdhirl n. Portresi a!ıldı. Bütün mecburiyetinde kalmaması için çe- suretile karadakilere haber verecek· 
!~~'.~taktın dü§man tarafından nesi sarılmı~tı. Kaptan Lükner sa- lerdi. 
Rıru d" .. her §eyin mahvolabile • lona giren İngiliz subayına delikan- Sabahleyin saat 9 da karadaki ef· b· lltun l ;ı,/" ()~ en Almanlar son bir lıyı: rat top sesini duyduk arı zaman 

la~~ ~a~k 88~c;>nun zeminini iste· "Zevcem, zavallı iki gündür diş derhal gemiye doğru filikalar ile 
trfYa il'\· an ırdenbire üç metre ağrısından ölüyor!,, diyerek takdim gi~meğe çalıştılar. Fakat bu esnada 
aJ

0

1
' C'.ı. ~~·erecek şekilde yapmış- etti. çıkan kuvvetli bir riizgarla Büyük 

1\ı~]da ~Cl'I) ~ap.tedildiği t::llcdirrl~ Salondaki Norveç havasından Okyanusa mahsus büyük bir med 
'oıı l bı.ı ek Yıyen müsellah İn- şüphelenmiyen İngiliz subayı sahte dalgası yelkenliyi mercan kayalıkla· 
Qe •1 iiklle ~retle on koz olarak evrakı tetkik ve sefere müsaade et- rmın üzerine atmıştı. 
a~1~ &alo ~tı bastığı elektrik düğ- tikten sonra gramofonda çalan in- Fon Lükner memleketine çok 

d'--aki an a beraber tam takım giliz şarkmnm nağmeleri arasında faydalı i~ler gören bu kıymetli gemi-
L a ' tnbar d" ·· ··ı ki f I d · · k t 1 · · k l w .~ ır . a U§uru ece er; i ikasına bin i ve krU\·azöre gitti. sının ur u ması ıçın ço ça ı'tıgı 

)i~ilrı ~dıleceklerdi. Geminin Okyanusların serbest havasına halde muvaffak olamadı. 
i\ırı~ il ltıg') hayatlannı denizde kavuşan lrma derhal ismini (Seead· Deniz Kartalı kayalar üzerinde 
~)~lltıııı h~rb' ticaret gemilerinde ler • Deniz Kartalma) çevirerek ce· parçalandı. Geminin kurtanlabilen 
alı il deni . ır . tarafını dola§an nuba doğru yol vermişti. bütün teferruatını. telsizini, dina-

°'l'I (~Uttt) ~cıl7.rınden seçildi. Asur adalarının ı 20 mil cenu- mosunu, tahli!iye sandallarını kur-
~le ( İ' ot Btıkemmel techiz edi- bunda Kardiften yüklediği kömürü tarmışlardı. 

~ib' l'rlta) ;-lrnaha) veya diğer Buenos Ayrese götüren bir kömür (Fon Liikner) hizmetinin Deniz 
)jt f 

1 
1916 b! 1~kı Mowe'nin yaptı· ,ilebini batırdı. Hiçbir kimse yamalı Kartalının batmasile bitmediğini bil· 

11!ıd:tl?ıaıı1n ırın'cikanununda zorlu yelkenleri ve yüksek direkleri ile bu diği için motörlü bir tah)igiye ile tek-
1\ı~İrıj ~iltılık ku~uz dalgalan ara· geminin bir harp gemisi olduğundan rar bir' gemi yakalamak üzere deni· 

J:'llk 'tl)-0 td bır gecede §İmal de- ,üphelenmiyordu. ze açıldı; fakat bir miiddet sonra 
4't i\b) U. k h (Fiji) adalarında yakalanarak Jngi-

s ..........._ Uk~ hatlarım a tıktan Cenuba Ameri ·a sa illerine doğ· lizlerin eline esir düştü. Bu suretle 
11ııııı.._ ~ ru birçok gemileri de denizin dibine Ik l' 1 a " - h yirminci a~ıırda ye en ı i e Okya· 
~hk S • • • ~u~~~~k:~~ ;c;;:rba~:rd~~~i; IF ;a:~~~ nuslara dehşet salan kahraman de-

lfııa,, ervısımız nizcinin düı1manlarına bile takdı'r 'att ~-"il gemisinin seyir jurnalından itilaf ~ d 
~teıı.~ 1beacı~to:ıunın Pa.zarte.ı '"'"'ert devletlerinin nakliye gemilerinin ta- ettirdiği harikula e sergüz~ti sona 
'-e ~ ,._ "llCuk ...... ermişti. 
, ~t 1"«%~ taıı YirmJye kadar ..... kip ettikleri mahrem rotayı öğren-
~ t~n 1:

11
nde, Cumartesi l:ilnleri meğe muvaffak olmuştu. 1 Yeni Eserler 

bıı ııı, OJr '•rı lltlıı a kadar IA!ell Tayyare k' d k F L 
fııd, le tı3ı.1cuıa et d&Ire Uç numarada Bu yolu ta ıp c er en on ük- REVUE EKONOMIQU~ 

le ~Octı1t'buı ed rtn:ıııı Y•dt kupon ınuka· nerin talii kendisine garip bir oyun 
t~foıı:ııı b,,1-.l~~ı oynadı. (Pinmore) iııımindeki bir Türk - Yunan ticaret ofisi tarafın-

'~l"Ur :'fe111 tan •rı doktorumuz da bu İngili7. üç direkli gemisi . ufukta dan Atinada Fransızca ve rumc.1 olarak 
~ l!Jt11 ~ttltı, c~atnJ btrlkUrJp kendlılne görüldüğü zaman kaptan Lükner çıkarılan "Revue Economique., (iktı _ 

lıı... • 12 .. ,.. _ arteaı, satı, per~embe 1 t ) nın şubat mart .. h > "~ l.f "'·-ı Alt .. kendi111·ne yabancı ge miyen bu ge- sa mecmuası ' nus ası •tıtı,. lırttıııı.. ııarnyda, Millet cad- · k ı · · lı:.k 
"rıu ~~de._ carnıı karşııımdakl m~ miyi durdurarak yelkenliye çıktı. Balkan memle et crını a d adar eden 
IJclıltr ltlcJıde d~OCtıkıarınu:a bakacaktrr On dört sene evvel üzerinde serdü- birçok yazılarla çıkmıştır. Bu yazılar a-

r. ~rtı.ı=:rrı errıır~~torıarımız da oku- menlik ettiği geminin her tarafı rasında bilhassa şunlar bulunmaktadır: 
~· doktoru lne hıızır bulunmak· gençligw inin hatıralarını ta~ıyordu. Balkan Antantı; Balkan Antantı mat-

"-- lpı t tı•-ıarnı uz Fıı.hretUn Ol•men b k f • Balkan Antant b '"...: " " Bilhassa kıc tarafta dümen dolabı· uat ·on cransı' 1 e • 
.. ~ bu~deaı ırtlıııe~ıa~e,,tınde 127 numa• ı • 1 k ·ı k şinci iktısat konseyi: Türk ?esim ve 
"' !et. U#lJ gtbı a H ile 20 arı· ı nın iizerinde vakti e ça ·ı ı e azdr 

~rll11,r•kısy lfnhrn~oktor Necatı Pak• l ğı ''Fon Lükner,. ismini ifade eden l_n_:cş:.r_:iy_a_t_s_e...,rg~i-=sı:-:'.:-;;:;-;;-;-~;-----
'11~ 01tu:1

1 
ve curna :~ı caddesi 1 - 2 "F. L.., harflerini gördiiği.i zaman ı~--- K U R U N ---... 

~ur, ruııı.rırnızın d crı ayni uat. ı;?Özleri v;ı .. )a dolmwıtu. Yaktile tay-
a "l'ııı k tedavııeı-ı 1ııertne bak11.caı.- J " • Hizmet kuponu 
~ i tl'I tallı11.nt1a n nı Yapacaklllrdır. falık ettiği gemiyi bir gün gelip de 
14, <:tıı ~ 'ı>artrınaııceıktıı.ıı tramvay c;ıd- düşman gemisi olarak zaptcdeceğini 
~ •a tıh~~ okoY\ıllıda eUnnetçt Emı'l hiç hatırına getirmemişti. ..Deniz 

~~l'tıc 11net •deceİtuc:uıarrmızııı c:oc:uk • Kartalı .. nın denizde dolaştığı müd-. ~ a .ı\J.ı r. 

Bu kuponu ga.zete idaresine getırenJer: 
ı _ KUçUk U&.nlarmı paruız ba.atınrlar. 

2 _ Kurunun hekimlerine paruız baktm

• ~2 ıarıı.y J> 1 det sekiz. ayı geçtiğinden .gemide 

~~~~~-~h:~E~~~~· 1------------------------------tıt l'I Jl'.ş.!lz Unnetçı ve sıhhat 
~u)(:~hketl·onıa1;1RUN doktorunun 

lırJar. 

ti r~:lttı llnd Ve behertnı Yedi ku-
~l'tııı ''• e t;OCUkt• llboneıertmtze en el". 
• ...__ .... parft ""l'lnrn "-
~ • '<l! ... -.ktır, •uunet am~ll· 

tr "il::~ıtnn,-
.. ~llr ... doı-t0 ·• 'ltu 11.c:aat ccı ' r, dişçi ve &Un· 
dıt. ~und:ın erken hü'Ruı-.··un 

y dl tan.. götUrmek 

Radyo 
ısım: 

Adres: 

Müsabaka Kuponu 
- 45-

1 blmaktadır. Hı:ılbuki, daha çok evvel. 
• aen, muhtelif §ihsiyetler şimali Afri. 
kamızdaki Araplann, bütün lslam a
lemi içinde en geri kalmış oldukların
da isbata girişmişlerdir, lakin biribi
rini veli eden hükumetler kulak asma
dılar, ve Cezayir idare memurları da 
onları taklit ettiler. Yalnız, en çok 
!efil bir halde bulunan Kabil kadınla. 
n , bazı tedbirlere nail oldular. Umu. 
mt dikkat, bir asırdan fazla bir za
mandanberi Fransız. toprağı olan bir 
memlekette Arap kadınlarına çok de
fa yapılan muamele tarzına celbedil
melidir. 

Bir kaç asır süren derin bir uyku
Cian sonra lshlmlık uyanıyor. 1Ik ham. 
le Kemalist Türkiye tarafından atıl. 
Clı. Bugünden yarına haremden çıkan, 
erkeklerle müsavi olan kadınlar iktı
Badi, sosyal ve siyasal hayata girdi
li?; lakin, denecek ki, orada laiklik 

• muzaffed oluyor, Kur'an ise devletin 
\"e fertlerin hareketlerine kaide olmak 
tan çıkmıştır. Doğrudur, bununla be
raber, gözler Şarka çevrilecek olursa, 
az çok her tarafta hakiki terakkilerin 
vUcut bulmuş olduğu görülür. 

Hindistanda, muhtelif memleket
lerde, Müslümanlarda Hintliler gibi Ee. 
çim hakkını haizdirler. lrana, Suriyede 
çarşafı atan kadınlar çoktur, bunlar 
feminist cemiyetler kurmuşlardır, is. 
teklerinin listesini yapmak için kong. 
reler halinde toplanmaktadırlar. niha
yet Mısırda, genç kızların fakilltelere 
kabul edilmek ve ileride avukat veya 
tabip olmak için okudukları mektepler 
sayesinde kadın hayatı tamamile de
ğişmiştir; son zamanlarda çok gen bir ı 
kadının tayyare pilotu ehliyetnamesi-

işaretler: ......._._,, ,_, - -

Şaşılacak şeydir, MU::ılümanlar arn.
sındaki en ateş1i feministler, hemen 
da'mn en mutekitlcrdir; bu yolda Pey. 
gamberin emirlerini daha iyi takip et
tikleri iddiasındadırlar. 

Muhammettcn evvel kadın , fayda.
sız ağızlardan kurtulm.ak istendiği ,.a. 
kit küçük kızlar diri diri yere gömü. 
lecck kadllr değersiz sayılırdı; sonra
dan bu menedildi. Taaddüdü zevecatı 
büsbütün meneden Peygamber, erke
ğin haheşle istediği halde bütün ka
rılarına ayni müsavatla muamele ede
miyeccğini ileriye sürerek yalnız bir 
kadın alınması tavslyesile dört kadı. 
na indirdi. Ma lve mUlkUn taksiminde 
kızın, ananın, zevcenin hissesini Kur. 
an tayin etmiştir. Çarşaf mecburi de
ğildir, kadınlar için talim serbesttir, 
eskiden Arap kadın şairleri vardır. 

Hele zevcenin, aile ihtiyaçlarına sar
fetmeksizin kendi şahsi servetini is
tediği gibi kullanılmasını hassaten kay 
detmeliyiz. (Ey F1«ansız?orJ bunu okur
kcıı ıdaıımıyor mıtswıuz!) 

Cer.ayfrde yerli kadınlar, yalnız iki 
gözleri açık bir halde meşribe ile ör. 
ttinmUı;ı olarak sokağa çıkarlar ; yalnıt 

bir gözleri görünür: Telemsende ka
dın öyle kapanır ki mütecessis bir yol
cu gözün yarısını bile göremez. Ceza
yirde Fransa, kadınlan kolayca hay
van haline koyan yerli halk erkek un
surunun ekseriyetine bak ''eriyormu3 
gibi, zaten kafi olm.ıyan erkek mek· 
teplerine karşı kız mektepl~ri daha az.. 
drr. 

• ••• ,/ 

Frarunz v:ıt:ında.şı olan Cezayir yer
füıinln phst stattisUnU muhafaza et
mek isteyip istemediğini htikfunete 
soruyoruz. Bunun manası bütün şima
li Afrikamızdaki milyonlarca Müslü. 
manı içinde kaldıkları mutlak tabiiyet 
içinde bırakmaktır. 

Sinemaya dair 
' 

Fransa dahiliye nezareti, F ran
sada zabıtaJilmlerinin gösterilm~i
ni menetti. Liberal Fransa dahiliye 
nezaretinin bu şiddetli kararı için 
gösterilen sebep, filmlerin telkin 
kuv,·etidir. Zabıta filmlerinin eşki
yalığa bir mektep vazifesi görmüş 
olduğunu ileri süren noktai nazar, 
nihayet zaferini bir men kararile or· 
taya attı. 

Filmlerin bu nevi bir tahdide 
tabi tutulması dünyanın en liberal 
memleketlerinden birinde vukubu
lursa insanın üzerinde daha fazla 
düşünmesi icabetmektedir. 

• • • 
Sinema kısa zaman içinde mu· 

vaffakiyetin en yüksek mertebesine 
çıktı. Bu mu,·affakiyet onun ka
pitalist teşebbüsler arasında yer al
masına sebep oldu. 

Sinema sadece bir kazanç mev
zuu olduk~a onun karlı tarafı da 
en geniş kütlelerin, en adi seviye· 
nin, en geri hassasiyetin istismarı 
§eklinde ortaya çıkar. 

Sinema bügün büyük servetle
rin iizerinde işlediği bir teşebbüstür 
ve sadece insanların alakasile taay 
yüş etmektedh . 

Halkın rastgele insiyaklarmı 
kamçılıyarak kazanmak, en liberal 
memleketlerde bile epey zamandır 
cemiyetin nizamı ve sıhhatile alaka
dar olan devlet müesseseleri tarafın· 
dan kontrole tabi bulunmaktadır. 

* * • 
Sinemanın telkin bakımından 

büyük kuvvetini inkar etmenin İm· 
kam yoktur. Bu telkin kuvvetinin 
hudutlardan dışarı çıkınca siyasi, 

Sadri Ertem ı 

hudutlar içinde tepeden tırnağa 
kadar 8osyal manalar ifade etmek· 
tedir. Binaenaleyh stüdyolarda çe · 
kilmİ§ bir metrelik filmin ifade et· 
tiği mana ne sadece bir ferdin te· 
şebbüsii, ne de muvaffakiyeti ol· 
maktan çok uzaktır. Ferdi muvaf
fakiyetsizlik, sosyeteye mal olan 
beceriksizlik tesirini yapmakta, 
mu\'affakiyeti milli bir propaganda 
hududu içine girmektedir. 

Sözü uzatmaya ne lüzum var?. 
Kudretini isbat eden bu varlık ö . 
nünde türlü türlü tedbirler dütün.' 

w b 1 mege mec uruz. 
Aile babası olarak, devlet ada· 

mı olarak, terbiyeci olarak sosye
te namına film önünde ciddi suret· 
te dü~ünülecek meseleler vardır. 
Fakat bu üç sebepten dolayı artık 
bu başı boş ekonomik tcşebbiisün 
mahiyetini de tahdit etmek icabede· 
cektir. Hiç olmazsa ferdi bir te· 
şebbüs halinden çıkarak de,•let mü
essesesi halini alması bir taraftan 
kafi gelebilirse de bu da tam mu
vaffakiyet temin edecek bir vasıta 
olmaktan uzak kalır. 

Sinema müstahsili devletler ara
Emda bir anlaşma temini suretile 
sinemacılığın hem inki~afı, hem de 
beynelmilel rolünü tebarüz ettir
mek mümkün olabilir. 

Bunun için sinemanın beynelmi· 
lel ah)akı ve beynelmilel esteti~ 
rolü kuvvetlendirilerek, avantür 
merakı, ve rejimleri tezyif edici ma 
hiyet ortadan knldırzlabilir. 

Bu suretle sinemalar tahdit e· 
dile~ k~sımlarına mukabil dünyayı 
genış hır pazar haline koyabilir. 
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Titanik facıası 
Yirmi beş sene evvel bugün U ) k b. 

1653 kişi Okyanusta boğulmuştu! B-~~~~n~i~~~ca ır g 
Dünyanın en büy ük vapuru Avrupadan Amerikaya 

ilk gidişinde bir aysberge çarparak nasıl battı? 
• Bundan tam yirmi beş sene ev· 
vel tarihin en müthiş felaketlerin
den biri olmuştu: 

lngilizlerin Titanic ismindeki en 
büyük transatlantikleri, lngiltereden 
Amerikaya doğru ilk defa olarak a
çılırken büyük bir aysberge çarptı 
ve battı ... 

Titanikte 1455 kişi yolcu, 903 
kiti de mürettebat vardı. Kaza J 4 
nisan 191 2 gecesi olmuştu. 

.. Yüzen ıehir., adını verebilece 
ğimiz bu büyük gemi 268 metre 
uzunluğunda, 28 metre genişliğin 
de, 30 metre derinliğinde idi. Dört 
bacası vardı. İçinde bir yüzme ha
vuzu bulunuyordu. Bu suretle Ti
tanik, o devrin en büyük vapuru 
idi. 

268 metre boyu ile bugünün bi
le en büyük vapurları olan ve 300 
metre veya 300 den biraz fazla bu
lunan Normandie ve Quen Mary. 
nin yanında ancak biraz küçük ka· 
larak boy ölçüşebilirlerdi. 

Bu, dünyanın en büyülC vapu· 
ru, lngiltereden Amerikaya daha 
ıilk seferine çıktığı zaman böyle 
batması hakikaten bütün dünyayı 
müteessir edecek birşeydi. Çünkü, 
bu seyahate çıkmak için dünyanın 
her tarafından Londraya gelmiş in
sanlar vardı. Yolcular ve gemi mü
rettebatının teşkil ettiği 1653 kişi, 
büyük bir sevinçle denize açılını~ 
ve büyük bir emele doğru gidiyor· 
du. 

Yirminci asır m~deniyetinin ilk 
büyük eserlerinClen olan Titanik, 
denize gömülürken imdadına gene 
yirmittci asır medeniyetinin en bü
yük eserlerinden biri koşmuştu: 

Telsiz telgraf ... 
Hakikaten, Titanikin batışı es

nasında içinde bulunan iki telsiz 
memuru: Philipps ile Bride, en son 
dakikaya kadar gemide kalmış ve 
mütemadiyen telsizle imdad iste
mi§lerdir. Bunlardan Philipps fli
kada soğuktan donup ölüyor. Bride 
de, geminin imdadına gelen Kar· 
pathia vapuru tarafından kurtanlı· 
yor. 

BEYAZ KEFENLi HAY ALEn..ER 
Titanik'in batması, etrafa gön

derilen bu telsiz telgraflarla adeta 
bir film senaryosu gil;i tesbit edil 
miştir ve bu sayede biz, bugün, bu 
büyük felaketin nasıl olduğunu öğ-
renıyoruz. 

Hadiseyi, telsiz telgrafların yar
Clnnile, takip edelim: 

Gece vapur bütün süratile Atlas 
Okyanusunun açıklarında ilerliyor· 
du. Bu zaferde birer kahraman 
olmak dolayısile sevinç duyan kap. 
tanla ikinci kaptan konuşuyorlardı. 

ikinci kaptan: 
- Saatte yirmi mil gidiyoruz. 

Dedi. 
- Evet. Bütün rekorları kırdık. 

Yann değil öbürgün Amerikadayız. 
Bu sırada kaptan köprüsünün 

üzerinde telsiz memuru Bride'in ha-
ıı görünüyor. 

Telsiz memuru haber veriyor: 
- Cape Race'den telsiz aldık: 

Bu civarda ayspergler görülmüş. 
İhtiyatlı davranmak lazım geliyor. 

Bu haber karşısında kaptanla 
ikinci kaptan endişeye düştüler. Bil. 
hassa ikinci kaptan fazla endişe e
diyordu. Vaziyetin ciddiyetini an
lamııtı. Arkadaşına: 

- Mal sahibine haber verelim 
mi) Dedi. 

Vapurun ait olduğu White star 
linc (huayt star layn = Beyaz Yıl
dız Seyriaefain) ıirketinin sahibi B. 
Öruce fsmay da vapurda idi. Kum
panyasınm bir zaferi olan bu mu
vaffakiyete bizzat kendisi şahit ol
mak ve bunun zevkini daha yakın
dan tatmak istemişti. 

T itanik batarl•cn 

Kaptan, mal sahibine haber 
vermeğe lüzum görmedi. Arkada- . 
ıma: 

- Bırak canım! Dedi. Haber 
vermeğe değmez. Rahatsız etmi· • 
yelim nahak yere. Çocuk değiliz 
ya. Tehlikeyi atlatırız. 

Kaptan hakikaten çocuk değil
di. Bunca sene denizlerde dolaş· 
mııtı. Avrupadan Amerikaya kaç 
kere gidip geldiğinin hesabını ken· 
disi bile unutmuştu. 

Ayspergler de bilmediği, görme
diği şeyler değildi. Okyanuslara 
Şimal denizlerinden inen bu buz 
dağları, beyaz kefenlere bürünmüş 
hayaletler gibi, kaç kere karşısına 
çıkmış, o, bunlardan gemisini kaç 
kere kurtarmıştı 1 

"BATIYORUZ !.,, 
Gece yarısı ... 
Geminin büyük salonunda yol

cular toplanmış, eğleniyorlar: Or
kestra "Mavi Tuna,. yı çalıyor. Dı
şardan gelen acı deniz kokusu, bu 
hava ile dalgalanan kadın saçların
dan uçaıt. lavanta kokularına kanşı· 
yordu. 

Salonun açık pencerelerinden bi
rine başım çeviren genç bir adam, 
sarı saçlı nişanlısına: 

- Hava güzel ama, diyordu: 
Zifiri karanlık. 

Nişanlısı cevap veriyordu: 
- Yıldızlı geceler mevsimi de· 

ğil daha ... 
Şampanya kadehini kaldırarak 

neşesinden kahkaha atan bir kadın 
yüksek sesle: 

- Yaşasınf. Diyor... Ameri
kaya gidiyoruz. Hüriyet heykeli -
nin üstüne çıkacağım 1 

Bu sırada gemi müthiş bir gü
rültü ile birdenbire sarsılıyor ... Her· ı 
kes ayağa sıçrıyor: Birşey oldu 1. l 
Ne oldu? 

Geminin sarsılması devam edi
yor... Ayni zamanda gürültüler de 
duyuluyor, direkler çatırdıyor, de
mirler gıcırdıyor ... 

Bir an süren şaşkınlık geçtikten 
sonra, herkes felaketi anladı: 

- Batıyoruz!. 
Felaketi kaptan köprüsünde ki

ler de anlamışlardı. 
Bride'in ilk işi telsiz aletine bak 

mak oldu. Sonra arkadaşına haber 
verdi: 

- T aliimiz varmış. 
- ~ ... 
- Telsize birşey olmadı ... 
- Acaba gemi büyük bir hasa· 

ra uğradı mı? 
f akat,bunu sormağa lüzum yok

tu. Geminin her tarafı ayrı ayrı 

sarsılıyor, ve sanki vapur parça 
parça ediliyormuş gibi, müthiş ça· 
tırtılar duyuluyordu. 

iki telsiz memuru derhal başları
na kulaklıklarını geçiriyorlar ve ma
salarının başına oturuyorlar. 

Telsiz makinesi çalışıyor~ 
"S.O.S. S.0.S .... Burası Ti . 

tanik vapuru.... Batıyoruz .. .,, 
Saat 1 2 yi 2 dakika geçiyor. Ge

mide büyük bir panik başladı. Kap
tan, felaketin önüne geçmek için 
lazım gelen tedbirleri alıyor. Deni
ze flikalar indiriliyor. 

Telsiz makinesi işlemekte devam 
ediyor: 

Ti ti ti... Ta ta ta... Ti ti ti ... 
Bunlar S.O.S. harflerinin Morse 

alfabesine göre nokta ve hatlardan 
ibaret olarak verilen işaretleri: .. --- ... ' ... ---- ... ,, 

Üç nokta: S. ; üç hat: O. ; üç 
nokta: S. 

Dakikalar geçiyor... Bu imdad 
işaretlerine ccvab veren kimse yok .. 
Buna mukabil geminin vaziyeti her 
an daha vahimleşiyor: 

Açılan rahneden sular içeri gi· 
riyor. Büyük salon tamamen su 
altında kaldı. Y okular güvertede ... 
Flikalar denize indiriliyor ve yolcu
lar kendilerini flikalara atmak icin 
biribirlerine geçiyorlar. • 

TEPESİ AŞACI 
Titanik'in telsizi vaziyetin bütün 

vahametini gecenin karanlığı, Ok
yanusun enginliği arasından etrafa 
bildiriyor. 

Saat 12 yi 20 geçiyor: 
"Gemi aysberge çarptı ... 'Aldığı 

rahne büyüktür... Çabuk imdad ... ,, 
Saat 12 yi 26 geçiyor: 
"Hiç bir taraftan imdad gelme· 

di... Vapurun bir kazanı patladı ... 
çıkan buharın sesi gemide rabıtayı 
tesise imkan bırakmıyor.,, 

Saat yarım: 
"lmdada muhtacız... Aysberge 

çarptık ... ,, 
Saat 12 yi 31 geçe: 
Koronia vapuru F rancfort va

purundan şu telsizi alıyor: 
Titanik kazaya uğradı. imdadı

na koş., 
Kazayı ikinci olarak haber alan 

Karpathia vapurudur .. .. 
Dakikalar geçiyor ... Felaketi bir 

kaç vapur daha haber almıştır. 
Bire on kala Titanik'e ilk cevap 

geliyor. F rancfort soruyor: 
"Ne vaziyettesiniz? .. 
Cevab alıyor: 
"Tepesi aşağı batıyoruz . ., 

(Sonu: 8 zincide) 

lukları tutunuz,. demesi bana çok 
müthiş bir harp vakasını hatırlattı. 
Siz benim Carmeil mahallesindeki 
evimi biliyorsunuz. Prusyalılar İs· 
tila ettiği zaman ben orada oturu
yordum. O zaman benim deli bir 
komşum vardı ki felaketli darbeler 
altında aklını kaybetmişti. Ölüm 
bir defa bir eve girmesin, yoksa 
kapıyı tanıyormuş gibi oraya doğ
rudan doğruya biribiri arkasından 
girer. Zavallı genç kadın bu ke
derle dehşet ve şaşkınlığa uğrayıp 
yatağa düştü. Altı hafta içinde 
saçma sapan söyledi. Sonra bu 
şiddetli krizi müteakip sakin bir 
yorgunluk içinde, zahmetle yeyip 
içerek, yalnız gözlerini kımıldata· 
rak hareketsiz kaldı. Kalkması arzu 
edildiği vakit öldürülüyormuş gibi 
bağırıyordu. Ve - sade döşeğinde 
dönebilmek, elini yüzünü yıkaya
bilmek endişesile kaldırılarak - da
ima uzanmaya bırakılıyordu. Jyi 
kalpli ihtiyar bir kadın da soğuk et 
hazırlamak, ona yedirip içirmek i
çin yanında kalıyordu. 

Bu ümitsiz ruh içinde kim bilir 
ne geçiyordu~ Bilinmiyordu. Çün
kü o artık konuşmuyordu. Ölmeyi 
mi düşünüyordu?. Kati olarak ha
trrlıyamadığı, ıztırapla karışık rüya
lar mı görüyordu? Yahut bu bitap 
ve yorgun düşüncesi altında dur
gun su gibi hareketsiz mi kalmak 
istiyordu? Bu on beş sene böyle 
kapalı ve gizli kaldı. 

Harp geldi. Ve birincikanunun 
ilk günlerinde Prusyalılar Carmeil' e 
girdiler. Bunu dün gibi hatırlıyo
rum. Havada taşlan donduracak 
kadar soğuk vardı. Ben onların a
henkli ve ağır hareketli adımlarının 
sesini işittiğim vakit romatizmadan 
hareketsiz bir halde bizzat bir kol
tuk içine serilip uzanmış bulunu • 
yor, penceremden onların geçişle
rini seyrediyordum. Onlar bitmek 
bilmez bir halde techizatla, kendile
rine mahsus kuklamsı hareketlerle 
geçiyorlardı. Sonra şefleri adamla 
rını oranın sakinlerine dağıttı. Ba -
na on yedi, komşum deliye de on 
iki kişi düşmüştü ki, onunkilerin 
tahkir edici, kaba, tam asker bir 
kumandanı vardı. llk günler zar
fında herşey normal bir halde 
geçti ... 

Zabite, oradaki kadının hasta ol
duğu harpten endişe ettiği söylenil
di. Fakat bunu miiteakip onun 
kızdığı ve bu hastalık hakkında ma 
lihn:;t istediği göriildü. Ona, ev 
sahibinin büyük bir kederi mütea
kip on beş senedenberi yatmakta 
olduğu cevabı verildi. O, ~iç şüp
hesiz buna inanmadı. Ve zavallı 
delinin, Prusyalıları görmemek, on
larla hiç konuşmamak, ve onlara 
hatta sürtünmemek için kibrinden 
dolayi yatağı terketmediğini düşün
dü. Hastanın kendisini kabul et
mesini istedi ; odaya alındı. 

Zabit sert bir sesle: 
- Matam, sizi götürmek üzere 

kalkıp yataktan inmenizi istiyo
rum: ( 1) 

O, cansız ve dalgalı gözlerini çe· 
virdi; cevap vermedi. 

Zabit tekrar başladı: 
- Ben deminki küstahlığınıza 

müsaade etmiyeceğim. Eğer siz 
arzunuzla kalkmazsanız ben sizi 
yapayalnız sevketmek için bir vası 
ta bulacağım. 

Kadın hiç bir jest yapmadı. O
nu görmemiş gibi hareketsizdi. Za
bit, büyük zindanlardan bir nişane 
olan bu durgun sükutu görerek hid
detlendi. Ve ilave etti: 

- Eğer siz yarın kalkmazsanız .. 
Sonra çıktı. 
Ferdası gün iyi kal?li bunak ih

tiyar gitmeyi arzu etti: fakat deli 
çırpınarak inlemeğe başladı. Zabit 

( 1) Madamın Almanca talaffu
zü ki zabit, bütün cümle!eri Alman
caya ça~an bir Fransızca ile konu~u
yor. 

Yazan: .. 
Guy de Mapass 

Çeviren: RUştU şar 

' . ; .,- . . ..... 

çok şiddetle içeri girdi; hi 
muzlarına atılarak bağırdı: 

- O istemiyor bayırn. 
yor!. Onu affediniz; o il 
betbahttır. 

Asker, hiddetine rağrneıı; 
larile onu yataktan indirrne 
ret edemiyerek müşkül • 
kaldı. Fakat ansızın gülf'lle 
ladı; ve Almanca emirler 
Bunu müteakip bir müfreze 
tığı görüldü ki bunlar bir )'~ 
türüyorlarmış gibi hastayı f 
ile örttüler. Yataktaki ne . 
hale duçar olduğunu bilf!1l 
Deli daima sükuti, asude. ~ 
farksızdı. O kadar ki artık.' 
tı. Sondaki asker kadın elb1 

havi bir paket taşıyordu. 
lerini uğuşturarak: 

- Biz, dedi. Sizin gi~ 
ve küçük bir gezinti yapabı 
için o kadar iyilik yapıyor\)1 
ze. 

Sonra onunla birlikte 1 
ormanı istikametinde alaydll11 

]aştığı görüldü. iki saat ~. 1 sonra askerler yalnız döndıJ 
tık o görünmedi. Ona ne 
lardı? Onu nereye göti.iıı' 
di? Bu asla bilinmedi ... 

Şimdi gece gündüz, donfll 
sundan bir kefenle, ağaçları 
hatları örterek kar yağıyor. 
ların inlemesi kapılarımıza 
geliyordu. 

Bu kaybolan kadının (iUt 
bana sık sık geliyordu. Ve 
kereler Prusya hükumetine 
niyetinde bulundum. At 
kurşuna diziliyordum. ·ti 

1Ikbahar avdet etti. lstı 
uzaklaştı. Komşumun e'ri 
mış, ağaçlı küçük yollarda 
otlar betişmişti. İyi kalpli ihtı: 
şın öldüğünden herkes artık l 
güzeştle meşgul oluyordu: . ._ıtt 
ben durmadım onu düşünt1Jı 

Onu ne yapmışlardı'? p.c 
manlara mı kaçırm:şlardı? 
rından bir iki parça toplan. 
kendisine dair hiç bir ma10 ıf 
de edilmeksizin bir hastah~ 
de muhafaza edilmişti. HıÇ 
şüphelerini azaltmıyordu.bil 
zaman yavaş yavaş bunu, 
min ıstırabını teskin etti.. ~ 

Şimdi, sonbaharı takıbt ı 
luklar küme halinde geçi:Y0J 
matizmam beni rahatsiz e~ ~ 
kendimi ormana kadar siir~h 
Benim uzun gagalı, dört Y"'. 
tane kuşum vardı. Onhı~ 
tane daha avladığım vakıt~ı 
dallarla dolu bir hendeğ.:• U 
kafasının yanma düştüğı..ı~ 
düm. Kuşumu almak İÇ1~ 
inmek mecburiyetinde kal. t/. 
ölü kafasını görünce delinıtl ~ 
göğüs içinde bir yumruğıı~i 
gibi bana vasıl oldu. Be ~ 
meşum ııeneler zarfında f ,~ 
çokları can vermişlerdi. 
ye bilmiyormuşum: ben ~ vı> 
emin!. Size diyebilirim k1 J,1' 
düf ettiğim kuru kafa 
sefaletten kalmıştı. Ve 

0
r.<J 

herşeyi keşfettim. Onla~ <le. 
şilte üzerine bırakmışlar' f~fl 
ğuk, ıssız orman içinde 

1 ıJ 
tine ııadık kalarak kesif v_,e tıf• 
hafif karların altında ayafııııt 
elini kımıldatmaksızın JcarıJ~ 

Sonra onu kurtlar Y~lJ'ı'lUf 
Ve kuşlar onun söktl 

sinin yünlerile yuvalarrıt (iye' 
dr. Ben bu hüzünlü ba .

41
o 

kuru kafaJl muhafaza edı~ 
Bu vakayı, çocuklarııfl · 

dan böyle ebediyen harP S 
leri temennisile yazdırn· 
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A b d ü I h a k ·a a m i d Tarhan 
ilesi, çocukluğu, hayatı, 

lrlenıuriyetleri ve eserleri 

~ 
ıas~~lilııak Hamit, 
~tt İstanbulda 
~ba11 c doğınuştur. 
Si il. rtıcıhur tarih
didir· ~Ullah Efen -
ftııcı~ <:Yrullah E _ 
hekiıııbtı babası da 

.. it aıı zade' Ab-
Ab;ı·~olladır. 

k ku~lhak Hamit, 
en bab it :Yaşınıda 

ilçi ıa,,. ası Tahrana 
"" .rll'I d' ""Ult ı._ e ılminti · 

1lL Uilb :ı: ' • ~c ı asile bir _ 
}'ara dijj r~na gitti; 
l'c"d' l'lı oı ~d:ı .. -

" I· ' og-
)aı ... ' Yine k'' "k 
""I~ • UÇU 

beraber I> a~abeysile 
lraıııııca a:ısc gitti: 
' Yı da bu li
tiıı laıl 

de 1taz mernJeke -
~ do andı; istan. 
1\ acı.l'ldUkten son
tou UCkte n in . tjc d ~obert 
,_ t.liıc:c ~varn etti; 
"'J>te '6~ı hu znek • 
tarafta grei'ldi. bir 
"'8ı n da evde hu. 

dtr1 ~1uallirnlerıden 'iri: a 'Yord 

Abdiilhak Hamit, babası Hayrullah Effüu.li ve ağabe. 
yisi Nasuhi Beyle beraber 

.. 'Qdcnd· u, arapçayı öğrenmesi bu 
.,. ır. 

"iir1t · 
.~ bir 1'.fan ve edebiyatına hizmet et-
~lilh aılenin içinde doğup büyüyen 
~ }' a~ l:limidin edebi zevk s<!hibi o· 
'te a· etı!mcsi tabii idi; öğrendiği dil
a~ ıt edeb· 
~ l'ııp . •Yatları tarihlerilc beraber 

Cltdi genı:ı bir kültür sahibi olması 
t!d:r. hususi ıncrak ve cehdi n~tice -

tdebt hayata glrlfl 1 
.\~··ıh 

kt\ \ı:ı~ ak Hamit, memlekf'timizdc 
b.,._ "l\i,i .. 
• ~"il ta runc dayanan divan eclcbiya-
Jitıaı bit tıhlığını kaybettifi ve artık ori
dıfr bir 'an'atkar yetiştirememeğe başla
'1c1t srra'da edebi hayata girmişti; 
lları )cn:tt: garp kültüründen gıdala -
~ }>ı:ıJuı bır edebiyat hareketi uyandır
dı; Şirıa ~da istekler ve teşebbüsler var
)alda ~;· Ziya Paşa, Namık Kemal bu 
lllı.ıt ~k 1~1Yorlardı; Recai Zade Mah
~t'trı1ğarenı bu yeni hareketi şuurlan -

11 Cltdtı, A :Va~ınağa, scvdirmeğc uğraşı -
~~ İti d fb~u.l.hak Hamit, Şinasi ile yal
t 1111 bir c .~ gorüştü; fakat o zaman mü
~d~it !Ohret sahibi olan büyük mü -
'tttibtrda~enç l:lamidin edebi varlığından 
d t de 

0 
°1mamıştır; esasen henüz Ha

~ndi; ~aya bellibaşlı bir şey koymuş 
)\ tt tdi Clrnık Kemal de ken'disini zi
?ıt·t~ile P laygılannı bildiren bazı zi -
b~~· bttr ~rasında karşılaştığı genç Ha
• l)ctin k karıılaşmada onun edebi 
~lıat bit d~n haberdar olmadığı için hu-

-ı b alaka .. t . • l r· "tı\i . gos ermemıştı; sonra arı 
hırıerj f 1mza üstünde görüp okuduğu 
~tr e..,kaı~d v • • 

lıa '1lıe a e begenmış, Recaı Zade 
it lit ~azdığı mektupta "bu Abdül -

'<ıt"" llııt, biı'ı H ~ . 'd' d' 
~ ••1tış, Ab .. m amıt mı ır?,, ıye 
ı. llllağa dülha1' Hamitle de mektup-
~llıııtı. ·/\.~~~~ şairi teşvik etmeğe baş -
d ile rtltth Ulhak Himidin N~mık Ke-
tfat- aberea·ı .. .. b" k 
~ .. r rtı k uzun surmuş, ırço 
le allıık l{ e tuplaımışlar, fakat Hamit 
°lltııab·le~li ancak birkaç keıe görilp 
~ ~ mııtir. 

4, ~1 Zade E 
l'iıt trlar, bir'bi kremle sokakta karşı -
iı den ha.bcı rlerinin edebi faaliyetle -

ter1 tda.r old k ~İlq ct, faka u lan için tamşmak 
~it :Yet bir ~ ceaaret edemezlermiş. 
!b~e~ bu ar!u n R~zai Zape Mahmut 
!i""lllitt onlda, YU göstermekten çekin -

a~..._ n sonr 
• 'la, •an' t a sıkı dost o1muşlar: 
"'"'_. a ta fik' d lll~ UQ{ilhak li ' ır e ... 

!iirı ~'ltet dı 
1 

Amit birçok zamanlar 
~e,.~derı Solğnda dolaştığr için ya~dığı 

""1 Urtu f t b "altta tade :Ek 1 an ulda bulunan 
••ile rı~r reı_ne göndcrm·ş, onun 
"'"'-"·· -:r ettı..._ • • }ta UQ\llhalc · ... ıştır. 
~1lı ilk ~amidin pek genç iken 
dil~ltı1., ı:~erı bir tiyatrodur ki basıl
ı~"'- lrıittir ,~"'cddesi de muhafaza e -

-...ıtd ' otertd' • 
tıtlı" ı; l'alnız ısı de adını rile hatır-
C•er~I etmiı ola~ tarnan Dahiliye na -
~"İC t!SrdUğunu Memduh Paşanın bu 
~ ettilirıı 

8 
ve genç muharririni 

e ~~il~ Ylerdi; Hamid!n kitap 
titri "Duhteri Hindu,, 

isimli piyesidir; Hindistandaki İngiliz 
mezalimini mevzu olarak alan bu eser 
Namık Kemalin Gülnihal isimli tiyat ~ 
ro eserine fon teşkil eden zulme karşı 
isyan duygusunun tesirile vücude ge _ 
tirilmiştir. Genç Hamit, bu eserini aile 
dostu ve zamanının meşhur edibi ve 
devlet adamı olan Ahmet Vefik Paşaya 
götürmüş; paşa kitabı okuduktan son -
ra takdir etmekle beraber genç muhar
rire mevzularında ve üs!Ubun1da mahalli 
olmağa dikkat ederse, hele halk tabirle
rini kullanmağa ehemmiyet verirse mil
li edebiyata fazla hizmet etmiş olacağı
nı söylemiş. Bunun üzerine ''Sabr ti se
bat,, isimli tiyatro eserini vücude geti
ren Abdülhak Hamit, bu eserde hemen 
hemen şahısların hepsini sade ata söz
lerile konuşturmuştur. Ahmet Vefik pa
şa, bu kitabı okuyunca hem kızar gibi 
olmuş, hem gülmüş: 

- A evladım, demiş, sana t1urlıbü -
emsal mecmuası yaz 'demedik ;ı ... 

Abdülhak Hamit, bu h~tırayı neş'e· 
lenerek ve gülerek anlatırdı. 

Eseri eri 
Abdülhak Hamit mensur, manzum 

tiyatro eserleri, baştanbaşa tek bir şiir
den ibaret büyük manzum eserler, kü
çük şiirler yazmıştır; makalel~ri, me'k -
tuplan ve hatıratı vardır; roman ve hi • 
kaye yolunda eseri yoktur. Tiyatro e
serlerinin hemen hepsi tarihi mevzular 
etrafında i§lenmiştir. 

Kitaplarının sayısı elli kadardır. 
Aile hayati 

Abdülhak Hamit, ilk defa Piri Zade 
ailesinden Fatma Hanımla evlenmişti; 
oğlu Hüseyin, kızı Nesibe bu Hanımın 
çocuklarıdır. Fatma Hanım genç yaşın -
da vereme tutuldu, Bombay'da has -
talığı arttı. kocasile beraber fstanbula 
.iönerken Berutta öldü, orada gömül _ 
dil. Abdülhak Hamit, Londrada başka -
tip olarak bulunduğu sıralarda NC"li is -
ıninde bir fngiliz kaldım ile evlendi; Ba
yan Neli de bir zaman sonra Londrada 
öldü. Sı:irin üçün~ü ve sonuncu refika
sı Bel~ikah Bayan Lüsiyendir. 

Siyasi hayatı 
Abdülhak Hamit, edebi hayatı dışın

da hariciye mesleğine girmişti; Londra 
elçiliği başkatip1iğinde, Bombay şeb -
benderliğinde, Uhcy aefirliğinde bulun
du; Madrit sefirliğine tayin edildi, fa -
kat buraya gitmeden memuriyet! Brük
sel sefirliğine çevrildi; elçiliklerde bu -
lunması meşrutiyetten sonradır; Brük
sel sefirliğinderf sonra ayan meclisi aza
lığına tayin edildi. 

Ab:ıülhak Hamit, eski ve yüksek bir 
aileye mensup olmasına ve şahsan yük
!:ek ve olgun maaşlı memurluklard3 bu
lunmasına rağmen para ile başı hoş ol
mıyan bir adamdı; onun içindir ki ra -
hat ve insan gibi yaşamak için daima 

(Sonu: 8 zincide) 

Hatıralarından 

bazı parçalar 
Abd.ülJu.ık Hami.din büyük 

bir ·kitap teşkil edecek olan ha. 
tıraları kendisi taraf uıdn.n ya
zılm~, fakat henüz kitap halin. 
de ba.'1lnwmıştır, bu hatıralar 
1924 yıl1nd.a gazetemizde tefri
ka suretiıe inti.şar etmi.şti; aşa. 
ğıd.aki parça.Um bu kıymetli e
serden alıyoruz. 

Çanakkale galibi 
.... Çanakkaleden avdet etmiş olan, 

Çimentepe ve Anafarta muharebele. 
rinde muzafferiyetler kazanmış bulu
nan bir zat bu apartmıanı görnıek ü
zere bir gün bizi ziyarete gelmiş, ıa.. 

kin apartıman hakkında birşey deme. 
mişti. Kendisile ilk defa olarak o gün 
müşerref oluyordum. Sonra bir kere 
daha teşrif etti. O zaman Almanların 
İngiliz ve Fransızlara kahirane bir ga
libiyeti olmuş ve payıtahtı saltanat 
alaimi şevki sürur ile donanmıştı. 

Bu zat herkes gibi izharı şadımani 
etmiyor, yalnrz düşünüyordu. Bu gali. 
biyet hakkında ne fikirde bulundukla.. 
rını sorduk. "Almanlar pek yanlış ha
reket ettiler. Bunun neticesi vahim o. 
lacaktır,, dedi. Sevinç içinde bulunan 
halkın intizar ve itikadı hil:ifına ola.. 
rak bu nPden bu fikirde bulunuyor
du? Dehayi askerisi ona o vahameti 
müstakıbeleyi halihazırda gösteriyor. 
du. 

Muhterem za.ir gittikten sonra re
fikamla ben bir müddet ne diyeceği
mizi bilemedik. 

Refikam biraz sonra : 
- Evet taaccüp ediyorum. Bu a. 

dam hallolunmaz bir muamma. Herkes 
silrıir içinde, o yalnız düşünüyor. Ça.. 
nakkaledeki o parlak muzafferiyetle -
rinden sonra kendisinde bir eseri gu. 
rur da yok. Ve onda o parlak muza! . 
f eriyetleri gölgede bırakacak başka bir 
istidadı galibiyet var ... dedi. 

Ben d6,\ 
- Umanın, ki bu adam istikbali gö 

rilyor. Ve ellerinde büyük bir inkıla. 
bın dizginleri duruyor. Dedim • 

Bu harikulade adam reisicümhur 
Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 
idi. 

o, muharebei umuıniyenin atisini 
ve devletimizin istikbalini görmüşse 
biz de bu ikinci mülakatımızda onun 
istikbalini görmüştük. 

lzmlrln lsUrdat olunduGu 
gUn 

lzmirin istirdat olunduğu gün ben 
Viyanada idim. Bizim o günkü sevin
cimir.e eski müttefikimiz bulunan A
vusturyalılardan bir çok dostlarımız 
iştirak etmiştiler. Bir gUn bir resto. 
randa vatandaşlarımdan bir zatla ta. 
am ediyorduk. Şinaver kızların neş'e
sile mest olduğumuzu görenlerden, ya.. 
mmızda oturan Avusturyalı bir efen
di bize selam vererek lisanımızı anla
madığı cihetle hangi milletten olduğu. 
muzu sordu. Biz o neş'e ile Kemaliy
yandanız dedik. Adamcağız bunu işi
tir işitmez birdenbire ayağa kalktı ve 
ellerimizi sıkarak tebrik etti ve: 

_ Ben de Kemalistim dedi. Bu za
tın miralay rütbesini ha.iz bir AvuS
turya zabiti olduğunu kendisinden so
rup anladık. Biçare adam muharebe. 
den ve Avusturyaya düveli mü'telife. 
nin reva gördüğü mezalimden ve aha
lisi medeni olan memleketinin parça 
parça olup bir kısmı mühimminin me. 
deniyetten bihaber milletlere zamimei 
memalik edilmek gibi itisafattan bah
sederken ağlıyacak gibi olmuş ve: 

_ Eğer bizim de baııımızda bir Mus 
tafa Kemal bulunsaydı, Avusturya kur 
tulur ve Türkiye gibi yeniden hayat 
bulurdu. 

Diyerek çıkıp gitmişti. 
Bu tesadüflerin en garibi olarak altı 

yedi yaşlarında bir çocuğun istifsan 
hatırıma geliyor: Son mefahiri aske
riyemizden mahnırane bahisler cere. 
yan eden bir meclisimi?.C valdesile be. 
raber gelmiş olan bu çocuk birdenbi
re: 

- Her ta.rafta adını i§ittiğimiz bu 

ölümünden Önce, ölümü 
ve ölümünden 1 sonra ... 

Abdiilhak Hamit, soıı zaman1ar da zevcesi Bayan Lüsycıı'le beraber 

Hamid~ evi, dün ve bugUn, yap. Fakat bu sene, onun göçtüğünü herkes 
rakları dagılmış bir kitap gibidir. Ele hissedebiliyordu. İçinden sıkıldığını 
geçirdiğiniz yaprakları bir araya ge- söylüyor ve bedenen oldukça yardıma 
tirince, ~a§ı sonunu tutmıyan fakat ihtiyaç duyuyordu. 
her birinde cüz'i bir kainat saklı olan ölümünden iki gün önce, ilk cesıı-
bir manzume vücuda geliyor. Hamidi ret hamlesini gcstererek: 
şeklen, ruhan bütün derinliğince hatır- - Ben artık ölmeğe niyet ettim, 
Iamağa, onu inşa etrneğe çalışıyorsu. dedi. 
nuz. Ve tam buna muvaffak olurken Çok geçmeden elinin, şahadet ve 
ye'sinizden elleriniz titriyor. Topladı· orta parmağım meydanda bıraknrak: 
ğmız yapraklar düşüyor. Kitap gene - Artık, iki günüm kaldı, diye ili. 
dağılmıştır. Hamit, ölü... ve etti. 

• • • Ve bütün hayatınca hakikati ara.. 
mış, sezınitı ve yüksek sesle terennüm 
etmiş Hamit, hakikate olan meftunlu
ğunun son bir cilvesi içinde, kendini 
tekzip etmeden, aldanmadan, bir sani. 
ye fazlaya tenezzül etmeden öldü. 

Hıimit, evvelki gün öğle vakti, u
zun bir uykudan sonra gözlerini açtığı 
vakit, doktoruna: ''Beni kurtarınız!,, 
demiş. Fakat gecenin saat birini beş 
dakika g~e, ayrılış zamanı geldiğin. 
de, ölümü, sessizce, itirazsızca · bir as- • • • 
ra yakın yaşamış insanın t~crübeli, Dün, onun boş kalan salonunda fı~ 
hakim ve mütevekkil edasile karşıla. sıltılar, yaş pırıltıları ve yorgun hıç
mıı; boynunu bükmüş ve onun peşin .. kırıklar arasında §ll,llU işilir.,.gi)i oL 
den hayatın ~tğfü\, - 15ir'Clafıa arka.. dum: - ··-
sına baknıağa lüzum bile görmeksizin. - Son zamanlarda kendi ellerile 
aşıverml§... hiç bir şey yazmıyordu. Söylediklerini 

• • • 
Hamit, bu seneye kadar ruhunun 

zindeliğini muhafaza ctm!şli. Kendin
den hiç bir v~hile şikayet etmezdi. 

l!ümit Bombay §ehbcnderi 

Sultan Mustafa Kemal kimdır?. 
Sualini irat etmiş hüzardan biri de: 
- Hayır, Sultan değil, daha bil. 

yük! .. Demişti. 

En son rlflkası 
En sonraki refikam Lüsycn Hanım 

benimle teşrik ve tevhidi hayat etmiş. 
ti. Fakat o, herkesin anhyabileceği re
fikalardan değildi. Ben Lüsyeni aiela. 
de bir zevce gibi yadedemem. Onunla 
ben ölünceye kadar aynlmıyacak su. 
rette ruhan tezevvilc etmiştik. Kendisi 
benim yalnız şerikei hayatım değil, 
hem de refikai efkar ve hissiyatım, re
fikai edebiyatım idi: Benim maşuka. 
mm 8.şıkası idi. Güzelllkle iyiliği su
ret ve siyretinde cemetmiş olan o mah
llık yegane benim için her manasile 
bir melekUssiyane olmu~tur. 

Bir fahri gamda urmadayını <lestü 
pay kim 

(Sonu: 8 zincide), 

ba§kalanna yazdırdı. Titriyordu eli~ 
ri ... Yazısı okunmaz bir ~ey olmuştu. 
"Ellerim ümmi oldu artık,, diyordu. 
Kitapları mı dediniz. O, mütemadiyen 
memleket gezmekten, muntazam bir 
kütüphane vilcuda getirememişti. Ki
tapları son zamanda bir kaç sandık i. 
çer:sinde bulunuyordu. fütaplar! .. Hii.. 
midin yanında nedir kitapl:ır? O ken
disi bir kütüphane idi... 

:;. :ıt- • 

Gene bir ees: 
- Son iki /ün içinde Hıi.midirı l-q. 

mediğimiz bir hususiyetini k~şf- t::c. 
Hamit, her ak~am, yatağına g'rrr~den 
evvel secdeye kap~myormuş. Bunu 
kimse görmeden, odasına ka!_)anarck 
yapar ve kendine hac; bazı dua1ar 01aır. 
muş. Ağırla.c:ıp yatağa dü...,tükten sc-ı. 
ra, gene icalkıp mutad tazimi gfster
mek isteyince bittabi mani old•ılt. Ve 
dinde bile, pek aciz düşen bir adamın, 
ibadetini yattığı yerden işaretle ya:-:ı.. 
bileceğini hatırlattık. Dinledi. Ve ,·at. 
tığı yerden. Eecdesini, anlatabildi.;: k:ı.
dar yaptı. Müsterih bir kal9le, öylc~e 
daldı. 

lf. :ıt- .. 

Kapıdan dışarı çıkarken, Hümidi 
son birkaç gün içinde ziyarete gelmiş 
olanlann küçük bir defterdeki hnynt. 
!arını görüyorum: 

Bir genç şunu yazmış: 

Büyilk Dôhi! Bir Tiirk genci sıfatı. 
le on beş dakikalık milldl:at rica edi. 
yorımı. Lütfen kabul etmez misiniz1 

Mahmut Kemal imzasile şöyle bir 
yazı: 

Hayli uakittcnbcri geZemeclim. Bu. 
giLn §':liri 11/J.fizUm:a.zrır Faruk Nafiz. 
le gc?dil\. Göremedik. Arzı ilıtiram e. 
der, ellerinizden öperim. 

Bir başka yaprakta: · 
Ellcrin:::i öperim .. 

Faruk Nafiz 

O def terde görüldüğüne göre ken
disini son ziyaret eden şu imzanın sa.. 
hibidir: 

Hek:mbruıı.oylu doktor Muhittin re. 
/ikası Ay§c 

Hikmet MUnlr 
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Ei C'E!!I 1! Abdülhak Hamid Ta 
~KA51RCiASI han bugüngömülüyo 

Yazan: Kadlrcan KAFLI Tefrika: t7 

Ayşenin yüzünde aşkını bir başkasına anlat
maktan duyulan hazzın gölgesi vardı 

Yusuf Bey genç ve güzel karısını 
kollanrun arasına aldı~ı zaman onun 
kulağına fısıldadı: 

- Bir aya varmaz seni aldırırım . 
Yahut gelir alının. Hele orada kendi· 
ıuize göre ev bulalım. 

Kezibanın gözleri yaşarıyordu. 
Ay§enin de bakışları ıslaktı. 

Yusuf onu kucakladığı zaman yava§· 
ça mınıdandı: 

- Kezibanla beraber ben de gelsem 
olmaz mı? siz olmadan burada o kadar 
cıktlacağım ki ... 

- Annen? .. 
- O da beni gönderir elbet ... 
- O zaman diyeceğim yok. Fena da 

olmaz ya!.. Hava değiştirmek! •• 
Ayşenin ıslak bakışlarında sevinç 

parıltılan .görüldü. 
Y'!sufla kucaklaştığı zaman bile iki

de bir Umur Beye bakıyor; onun bakt§
Jariyle kendi bakı§lannın bir an olsun 
karşılaşması için fırsat arıyordu. 

Hızır Beyle birlikte Ayasloğa giden 
Doğan da bo§ yere Ayşenin gözlerini 
aramış, fakat yakalamak mümkün ol. 
mamrştı. Hatta Yusuf bir aralık Ay· 
§eye: 

- Doğana "uğur ola!., demiyecek -
misin? 

Dediği zaman genç kız bunu iyi kar· 
§ılamamış gelişi güzel elini sallayıp geç 
mişti. Genç Doğanın }~lculuğu bu 
yüz.den tatsJZ başlamıştı. Onu ayrılık 
aylannda avutacak olan ümitler de bu 
son dakikada öksUz kalmış gibiydi. 

Bereket versin ki sevgilisinin kal
binde bir başka gencin hüküm sürdü _ 
ğünü henüz anlamış değildi. 

Umur Bey atına bindi. Dört nal 
kalkmak için sabırsızlık eden hayvanın 
dizginlerini kastı. Önce babasına, son
ra derece derece Beylerle ağalara, ka -
dınlara ve çocuklara bakarak elini sal
ladı: 

- Hoşça kalın! 
Binlerce kişi hep birden bily:.ik bir 

uğultu halinde cevap verdi: 

- Uğur ola!... Yolun açık ola! .. 
Umur Beyin bakışlan bütün şu sa

yısız gözlerden birer şimşek gibi geç • 
rnişti. Ayşe bu l:adarını bile büyük bir 
hcyccnnla karşılamıştı. Fakat ayni za
ır.:ında aynlık acısını da daha kuvvetle 
hissederek kirpiklerinde asılı kalan 
damklar yanaklarından yuvarlanmıştı. 

O gidiyor 
En cctin savaşların olduğu bir yere, 

en çetin işi başarmak için gidiyor! Ya 
bir ı:ey olursa ve dönmezse! .. 

Şimdiden bu korkunç kuruntu ile 
kalbi burkuluyordu. 

Umur Bey ardına taktığı bin kadar 
atlr ile cağ yolunda kayboldu. İzmire 
kest'rmeden gi<lecekti. 

Ay§e onun gittiği yola bakakalmış -
u. 

Keziban avunmaya muhtaçtı. Ayşe· 
nin omuruna yaslanmak istedi: Fakat 
onu kendisinden daha üzgün görünce 
'ıemen toparlandı: 

- Ayşe, niçin ağlıyorsun? 
Genç kız silkindi ve gözlerini sildi. 
- Yavuklunu yollamış gibisin, kız? 

-!?!? ... 
I Neden susuyorsun? desene! .. 
-Canım, ağlamam mı ya? ağam gi

diyor benim de ... 
- Benim ağam da babam da engin 

denizler! giderlerdi. Bunca üzülmez • 
dim. Seni de kendim gibi sandım. Do -
ğanlıı evlenseydin. sonra böyle ayrı ka-
• .. vd:n kim bilir nice ağlardın!. 

Sesini alçaltarak sordu: 
- Yoksa bir gör•Jl verdiğin mi var? 
- Kim bilir? 
Ayşenin yüzünde aşkını bir başkası

na anlatmaktan duyulan hazzın gölgesi 
-=1rdı. 

Keziban da sevinmişti: 
-Yoksa sen de ağamı seviyon mu? 

-"tediye dimedin bunu önceden? .. 
Ayııenin kaşları çatıldı. 

Bir iftiraya uğramış gibi c:lğruldu. 
Bu aırada güllü kadın onlara seslen-

(li ,; ( 

- Haydi, daha ne durursunuz? her 
kes dağılıyor 1 

Asker toplayıp da sonradan İzmire 
gidecek olan Peşrev Bey, Ulu Beyle 
birlikte saraya gitti. 

İki aydanberi tatlı bir kavuşma ha. 
vası içinde sevinçle çalkanan şehire 

şimdi ayrılık ve bekleme aylarını yaşa
mağa başlı:.mıştı. 

Halbuki yukarı İzmir sevinç için -
deydi. 

Umur Beyin şöhreti ondan evvel 
buralara gelmiş, herkes tarafından se
vilmişti. Halk ve asker onu .davullarla 
karşıladılar: 

Umur Bey kadife kalenin gerisinde 
ki yeşil vadide birleşmiş olan şehrin or· 
tasındaki yolu yavaş yavaş ve etrafını 
setamlıyarak geçti. Tepele yaklaştık-

ça bağlar, bahçeler kalmıyor ve çıplak 
yerler başlıyordu. 

Kale kapısından girdi. 
Onu kumandan Cuğa Bey hrşıla-

<lı. Yanındaki yiğitleri tanıştırdı. 
Umur Bey ona sordu: 
- Ne var ne yok? 
- Henüz birşey olduğu yok. Fa -

kat Martin Zaharya artık sakıza git
miyor. Hep burada oturuyor . Ayni 1 

zamanda bir aydanberi sık sık gemiw 
lerle erzak ve asker geliyor. 

- İyice yerleşmek istiyordur. 
- Yalnız o kadar değil; yukarı iz. 

mire saldırmaya ve burayı da ele geçir
meye karar vermiş. Bu haberi dün ge
tirdiler. 

- Kim getirdi? 
(Arkası t·ar) 

Futbol turnuvası 
mü kat atları 

Dün Eminönü Halkevinde verildi 

Szıorcularımıza 

Eminönü Halkevi himayesinde dört! 
aydanbcri devam eden futbol turnu
vası neticelenmiş, birinciliği Akınspor, 
ikinciliği Aksaray Gençler Birliği ka
zanmışlardır. 

SUnelerln mevzii olduğu 
anlaşlldı 

Adana, (Hususi) - Salahiyettar 
membalardan alman malf1mata göre 
bölgedeki süne haşerelerinin mahdut 
mahallerde olduğu ve bu suretle mevzii 
mıntakalar haricinde süne haşe:esine te· 
sadüf edilmemiş bulumluğu anlaşılmak
tadır. 

Yine alınan malQmata göre; Ziraat 
mücadele teşkilatının köylere gönder • 
diği memurların nezareti altında halk. 
haşerelerin itlafı ile meşgul bulunmak
tadır. 

kupaları verilirken 

B. takımları arasındaki şild birin
ciliğini de Şark şimendiferleri takımı 
almı§tır. 

Birinci ve ikincilere dün akşam 

Hnlkevindo Spor kolu başkanı tarafın. 
dan kupalar merasimle verilmiştir. 

YUzme hakem kursuna 
ayrllanları davet 

Su ıporlan federasyonundan: 

Yüzme hakem kursuna ayrılan aşa-
ğıda isimleri yazılı denizcilerimizin 
17-4-937 cumartesi günü saat on 
dörtte Cağaloğlunda C. H. P. ilyön ku
rul merkezi binasındaki bölge merkezi
ne gelmeleri tebliğ olunur. · 

Fahri: Beykoz, Nedim, Talat, Emin, 
Bekir: Galatasaray; Melih: Fenerbah
çe: Hikmet Süleyman iye; Ali Rıza: 
Beşiktaş; Cemil, Sı tkı: Kocaeli bölge • 
si. 

Jandarma Genel Kumutanlığı ,t\nkara 
Satınalma Komisyonundan; 

l. - Polis mektebi ihtiyacı için yap tmlması gerek demir Mobilya 26-4-

1937 pazartesi g ü saat 15 de kapalı zarf eksiltmesiyle ihale edilecektir. 

2. - Tamam:na 11513 lira kıymet takdir edilen bu Mobilya çeJİt ve her 

çeşitten yaptırılacak mildar beşinci maddede gösterilmiştir. 

3. - Şartnameler, plan, resimler ve mukavele projesi 58 kuruş karşılığında 

Komisyondan ahnabilir. 

4. - Ek&iltmedne girmek isteyenlerin şartnamede yazılı belge ve 864 lira 

'ri kuruşluk teminat makbuz veya Banka mektubunu muhtevi teklif m~ktubunu 
belli bün saat 14 l:ie kadar komisyona vermiş olmaları. 

5. - Yapılacak demir Mobilye: (837) (1935) 

Plan No: Cinsi Aciedi 
1416 Elbise dolabı 194 

Demir sıra 100 

1412 Kimya masası 2 
1410 Mr:sa 1 
1413 Dolap 16 
1414 Dolap 8 

734 E:za ıdolabı 1 
1415 Masa. 1 

(tl~tyanı 1 incide) 

mezarlıklar müdürü B. Süyelman ve 
diğer alakadarlardan mürekkep bir ko
misyon kurulmuş ve bu komisyon bil
yük şaire yapılacak cenaze merasiminin 
teferrüatınr teabit etmiştir. 

Cenaze bugO:in saat 15,30 da Maçka 
palastaki daireden kaldırılarak, namazı 
Teşvikiye camiinde kılındıktan sonra 
tir. 
Zincirlikuyudaki mezarlığa gömülecek-

Zincirlikuyuda belediye tarafından 
hazırlanmakta olan mezarlık henüz ta
mamlanmamış ise de mezarlığın planı 
çizilmiş ve bu plana göre, bu mezar
lıklarda bir de düşünce ve ilim a<iam
larına yer ayrılmı§ b"lunuyor. ı Hamit 
bu kzsmın bir numaralı kabrine gömü
leceictir. 

Bu auretle Abdülhak Hamit, yeni 
Zincirlikuyu mezarlığına gömülen ilk 
ölü olacaktır. 

Cenaze bü~•:.in merasimle ve top a
rabasile kaldırılacak, aakeri merasim 
yapılacaktır • 

Reisicumhur Atatürk, cenaze me
rasiminde bulunmak üzere Ankaradan 
yaverini göndermittir. Yaver bu sa
bah tehrimize gelmiş bulunacaktır. 

Tabuta Atatürk, İsmet İnönü, 
Şükrü Kaya namlarına birer çelenk ko
nulacaktır. 

Bundanbaşka, İstanbul belediyesi, 
Halk Fırkası, Halkevleri, kültür te
şekkülleri ve m:.iesseseleri namına çe
lenkler bulunacaktır. 

Vali bizzat cenazeye i~tirak edecek, 
kültür direktörü, Üniversite rektörü, 
yüksek mektepler, muallim mekteple
ri ve liseler talebesi gelecektir. 

Parti ve Halkevleri, matbuat ce
miyeti azaları ve birçok sanat muhiti 
mensupları da cenazede bulunacaklar
dır. 

Hatıralarından 
bazı parçalar 

(1 inci sayı/ad.an deva11ı) 
GC§tisi yok, ken.aresi yok, nahitdası 

yok 
Fehvayi pürşekvasınca, Nili Hanı. 

ının gaybubetinden sonra mevcudiyeti. 
mm çırpınmakta olduğu umma. 
nt siyahı btaman içinde beni 
beni kurtatrıp da bir sahai mü
nevvereye çıkaran, ehli, edebi rinda. 
ne ve lfı.kaydane her türlü atalet ve 
sefaletten kurtaran, onun behrükıy. 

ıneti, onun zekayı harikuladesi, onun 
sebat ve metanetidir. Ve bugünkü a
sırdide mevcudiyeti edebiycm de has. 
saten o melerin ilhamı siyaııetidir di. 
ye bilirim. 

Bir müptelayi L5'ar için tariki ka
lem olmak tariki alim olmak gibi me\'. 
tiaver bir mahrumiyettir. Londrada 
başladığım \'C bir tÜrlü bitiremediğim 
• İlhan - ı onun tcşvikile Brükselde ik. 
mal etmiştim. - Turhan - i ile -Tayıflar 
geçidi - ni ve daha sonra Bebekte • Ab 
dullahüssagir . i gene Lüsyen Hanı

mın ihtar ve ısrarile yazmıştım. 
Hatırımdadır ki Bebekten Beyoğ

luna nakletmi~tik. Sıraservilerde mu. 
kim iken yazmakta olduğum meşruh 
ve mufassal bir tiyatro kitabına aylar 
geçtiği halde münasip bir isim bul:ı. 

mıyarak, bir sabah yatak odamda kc:-ı
di kendime düşilnürkt!n mevzuile tela. 
buk ettiği için bu kitaba • Cünunu 
aşk - isim \'C unvanını vermek hatırı. 
ma geldi. Fakat Lüsyen'e hiç bir şey 
dememiştim. Kendisi, gene o gün, so. 
kağa <;ıkmak üzere benim yazı odanıa 
gelmişti . 

Mendilini pek güzel bir surette ta. 
tir etmiş olduğundan merak edip ra
yihanın nasıl tesmiye edildiğini sor. 
dum. Cevaben . buna Fransızca Foli 
damur - derler. Yeni kitabınız öyle tef!,.. 
miye etmeli.. dedi. Mütehayyir kal. 
dım. ÇünkU bu Franshc:ı. kelimenin 
türkçesi • Clinunu aşk • oluyordu. 

Bir kıza tecavüzden 
Çatalcada, İbrahim kızı Fatmanın 

geceleyin evine girerek, ke~disine te • 
cavüzden auçlu Kemal hakkındaki ka
rar, ağır cezada. ıdün akşam üstü açık 
celsede bildirildi. Suçlu Kemal, on ı- 1r 

ay, yirmi gün hapis cezasına çarpıldı. 

Hamit son zamanlarda havaları11 
ve kötü olmasına dikkatle evden '° 
~a çıkmakta idi. Serkildoryan kliİ 
ne devam etmekte idi. Son defa P 
~embe gür.•:.i gene oraya gitmiJ. 
dikten sonra hastalanmı~tır. 

Cumartesi günü doktorlardan A. 
Muhtar, Besim Ömer, Rü,tü Ç• 
Ahmet Rasim, MarkQ, Abravay• 
Suat Yılmaz hasta nezdinde bir 1<0 

soltasyon yapmıştır. Pazar günii 
az iyileşir gibi olan Harr.:~, paıart 
günü yeniden fenalaşmıştır. 

Çok uykusu olduğunu ıöylernit 
evvelki gün saat ikiye doğru gözle 
kapamış ve bu hal ölci:iğü ane k• 
böylece devam etmiştir. 

Kendisine eon üç gün zarfın-O• 
dece süt, yoğurt ve hoşaf suyu ye 
m:ştir. 

Hastalığının pek ağırlaştığı z• 
]arda iki mühim doktorumuza tele 
odildiği halde bu doktorların, o aır 
hastaları olduğunu ileri sürerek, 
midin evine gelmodikleri ıöyleniY 
Bununla beraber, General Besim Ö 
ve genç doktorlardan birçoğu bu 
yük insana ölüm hengamesinde ye 
mi~ler, ellerinden geleni yapını 
dır. 

Abdülhak Hamit, vasiyetn• 
yazmamış yalnız, refikası Bayan J, 

yenin de ölô:.ikten sonra yanıb• 
gömülmesi arzusunu izhar etmittir· 

Hamidin serveti yoktur. Son ıe 
lerde fasılalarla çalışarak yeni bil' 
yazmakta :.di. İsmini koymamıJ ol 
ğu bu eserinin bilhassa şu iki mıır 
hiç ağzından dü~Urmüyordu: 1 
11Tad yok gecesinde gündüzünde, 
Ben neyliyeyim bu yer yüzünde!,, 

Dün öğleden sonra C•:.izel Sarı• 

Adakemisi tarafından gönderilen 11 
keltraş B. Nejad, Hamidin alçı iize 
yüz kalıbını almıştır. 

Ailesi, 
(1 i11ci sayı/ad.arı 

eline geçeni harcamıştır. Ayan 'Me 
nin lağvından sonra geçinme sıkıı1 
na düşmüş olması, onu yetiştin•n bU 
millet için ayıp bir şey olurdu: 1' 
milleti böyle bir vaziyete imkan "e 
mek üzere derhal tedbir almı~tır; i• 
bul Belediyesi, şairin Maçkapalast• 
turduğu dairenin ki;asını verır.eğİ 
rine almı~, Büyük Millet Mecfüi de 
disine hizmeti vataniyç tertibirdct1 
aı bağlamıştır; Hamit, bir müddet 
ra da Büyük Mil!et Meclisinde a 
İstanbul meb'usluğuna aza olarak • 
miş ve son iki devrede Büyük Me 
İstanbulu temsil etmiştir. 

(6 mcı sayı/adan d 
Saat 1. Titanik, kendisine 

lini soran diğer iki vapura ce' 
verıyor: 

"Vaziyetimiz vahim.,, 
1
. 

On, on be~ dakika sonra 
1 

niktcn artık kimse haber alart'\1'. 
Felaketten haberdar olan ş:retı11 

Titanik'in imdadın! ko~uyorlat·t 
Kaza yerine ilk gelen KarJ'11 g~ 

vapuru ycti§ti~i zaman 1 5 nisııt'ı~v 
nunun ilk ışıkları semayı ayd~~~ 
yordu. İmdada koşanlar. b\J \I~ 
c.!e:ıi;: devinin yerinde bir~ey b 
m:ldılnr: b'I 

Titanik 300 metre derinliğe 
mıştı. . ~i~1 

Sular üzerinde yalnız yitJ1'11 ı,t! 
çalkanıyordu. Karpathia btJf' ııt' 
kurtarmağa koştu. Fakat, b\J 
ancak 705 kişi idi: . r~!t 

1653 kişi Okyanusun derı'1 1 

rinc gömülmi.iştü... ~ 
Damat, kaynanasına t 

vUzden beraet etti ~' 
Unkapanında kaynanası Fa~rıı'ıııı / 

fiseye zorla tecavüze idavrandığl• ~' 
rada kendisine tokat vurduğu .,e fi~ 
düğü Hdia!ile ai:.r cezada durut"':t a 
pılan Hasan Hüseyin oğlu MeJırt'" ,, 
!erin kararı, dün akşam üstü aÇ~ r;' 
scde bildirildi. Oldukça genç t.ıır ~J 
dın olan kaynanası Fatma Nefı•eill, 
vacı yerine gelmişti. Damat. tec•"~ 
beraet etti; sövmek ve tokat ~~ti 
tan on sekiz gün hapse, üç lir• ~ 
zasına mahkum oldu. ı 
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0,000 Koyun 

aftkesır vilayetinde Almanyadan getirilen 
Merinos koçları vasıtasile suni 

13 tohumlama yapılacak 
~kcgj 

takaa:ııa r, .Cl-Iususi) - Merinos mın-
dıttııa " dahıt olan vilayetimizin Ban
So 60 b'c Gönen havalisinde bulunan 
lctinec ~ kıvrrcık koyuna Ziraat Veka
biri 30o l'lrnanyadan celbedilen ve her 
koçları ıraya mal olan Alman Merinos 
PılataL vaııtasilc SUn'i tohumlama ya-

l'lttr 
Yi•• . 

l "'Yctıni • an lllcf zı çevresinde yapılacak o-
lallla İ!iınosıa.1tırma işi ve sun'i tohum-

için kazalarımızdan üç baytar mayıs on 
beşte Karacabey Harasında açılacak o
lan kursa gidecekler. 

Bu suretle vilayetimizde koyunların 
merinoslaştınlması işine daha çok ehem
miyeet verilecektir. 

Dolayrsile merinos işinden de iyi 
neticeler ahnacağr, bu vaziyet ten ko
yunculann .daha çok istifade edecekleri 
muhakkaktır. 

vc sun'i tohumlama ameliyesi 

Adanah bir san'atka
rın icadı 

. ~~llraş ütülem ek için y en.f bir makine 
~~"~- (liususi) - Şehrimiz sanat- nedeki yenilikler, tekamüller şunlardır: 
tcı -n d .. k J k 'kl k Cilııa o meci Namık Yarman el A - Mer<lane e e trı e otomatik 

ı;~llar7~~~. çıkarmış olduğu bez ve şekilde ısıtılmakta. 
t litUıc . Utulemek için kullanılan ba- B - Makine çift en kumaş üu:.ile-

~tilc Cltın (cenderelerin) yarım oto- mekte. 

np~ ~ktrikli mütekSmil bir nevini C - Makine otomatik işlemekte. 
. ~al'll! lllunuyor. D - Kısa zamanda çok iş görülmek-

)Uıc "c it. ~armanın yaptığı makine bü- tedir. 

lclcUdcd·Çıft elkumaşları ütüleyebilecek Bu makine ütülemek için saatte iki 
diı.._ . ır. Bu ·· .. 1 k • 1 h. b 1 kt 'k f ı.ı~lttc utı..ı e e trık e tes ın c- uçuk kilovat e e rı sar etmektedir. 
%-~la \>~ 130 santim genişliğindeki Makineyi 10 saat t ahrik için sarfe-

b. tı litülemektedir. dilen elektrik 3 kilovattır. 
1 '"1 tc · 
aııııaııı zg&ıılarmda şimdiye kadar kul- Bir buçuk beygirlik bir motör de 
ii!ni za~tck en kumaş ütülemekte ve makineyi tahrik edebilir. 
1111de ıtıt nda merdaneleri kömür ate· Namık Yarman bu makineyi halkr-
~~ ~arak ütü yapılmakta idi. mıza her gün göstermektedir. Tecrübe-

, 

1 
Yarmanın yaptığı bu maki- lerde muvaffak olunmuştur. · 

3 ~~===="="~===================== 
e'lJl !Jaşznda kız Gaziantepte 

~,~ndirilir mi? sıcaklar bastırdı 
tirı.ı '1l1tt,ı. 
... 1>c")(~ .ır, (llususi) - Edincikte Gaziantep, (Hususı) - Sıcaklar 'bu 
~llt Aii!nde hizmctkarhk yapan So- yıl çok erken başlamıştır. H ava, iki ay
di ~t ~il 1ı Çavuş adında biri altr ay danberi kurak gidiyordu. Son günlerde 

~/e J:?el'~ ~~fiseyi bu senin dayındır Havali ye iyice yağmur düim:i~se de An 
o,llıarıı koyUnden 40.45 yaşlarında tebe fazla yağmamı§tır. 

lUı.~~ b"baa t.anrştırmıştır. ı.""'ll't .. b Srcak o derecede ki, buza ihtiyaç 
ltı lal'tıı ılahare <le km ile Osmanın hissediliyor. Belediyenin otuz be bin 
h:~lrıtı1 t1 

köy imamı lsmailc lira sarfile inşa ettirdiği buz fabrikast 
"•"il?' aırr. Yalnız evlenmeden 
.r,~ ı"..... günde u~ buçuk ton buz istihsal edile-
~1,.1lllı'.ıt -~1ıas1 üzerine tahkikat 

"1.1' :r \>c l'l f' cek kabiliyettedir. Et, yağ, peynir gi'Ji 
~ ~il O e ısenin 12, 13 yaşlarınd.:ı mevaddı muhafaza için soğuk hava de-
<J}'bi \>:ı~~nla üç ay kadar kan ko-
~ıı· · "'i<ld ~ poları da yapılmıştır. Bu yerlerden de 

lı~.' bırak ıgı, sonra da Osrrlanın ken iyi istifade temin ccliliyor. 
ta 1tiyc \r arak kaçtığı ve Ankarada 

~dııtll ckaleti bahçesinde ıalışmak- Belediye buzun kilosunu altmı' pa-
~~ ()!allı ~!aşılmıştır. raya vermekte ise de esnafın ihtikar 

<lci111'ıı babtııkah yapan imamla, krzını yaptrğr anlaşılmaktadrr. Bu yıl ih tika· 
'İlika Ve Osman hakkın<ia müd- ra meydan verilmemek için §İmdiden 

Çe tahkikata girişilmiştir. tedbirler ittihaz olunmaktadrr. 

'i;Şimraı~C';t;U;h~l"~ı;~l~bııKHI~ 

tlü Y'iikadada 
"~ ~ daU kırlangıç sesleri 

ti.İ )!e} b• ~ nrnsmda doğan 
l l" ıl§k h :'-" . 

uuıyesı ••• 

ı•ı 

-~nııımwıımıııı111111ııııııııııııııı11111rıınıııııumuıttııııııın18mııııııııııı111111ıııııı11111ıı111 

9 - KURUN 14 NiSAN 1937 

harplerd • 
nı 

Makine mi kazanır, ask ·r mi? 
insanın makineyi kullanmaktaki rolü teslim 
edildiği gibi makinenin insan gücünü 
harcanmaktan kurtardığı da kabul olunur 

Herşeyde olduğu gibi bugün harp de 
makine ve fen harbi halini aldı. Ordu
lar tamamen motörleniyor, makineleni
yor. Yerdeki silahlar, toplar kadar gök
ler tayyarelerle kaplanıyor. 

~·:iphcsiz ki istikbaldeki b:r muhare
be daha ziyade bir makine muharebesi 
olacak: Hava bombardrmanlarr, zehirli 
gazlar, tanklarla hücumlar ve saire ... 

Bununla beraber bir orduda gene 
en esash unsurun asker olduğunu ileri 
sürenler var. Onun için, yeni bir muha
rebede. zaferi temin edecek olan asker 
midir, makine mi? diye sual sorulabili
yor. 

Bu sual karş:sında, orduda zaferi 
temin edecek şeyin ordu olduğunu ile
ri sürenler fikirlerini şöyle izah ediyor
lar : 

ZAFERi KAZANACAK OLAN 
ASKE RDiR 

Muharebe demek iki or4unun karşı 
karşıya gelip çarpışması demektir. Bu 
çarpışma, yerine göre, bir iki saat de 
olur, bir iki gün de olur. 

Muharebeyi kazanmak kendi arzu
sunu karşısındaki rakibine kabul ettir
mek demektir. Bunun için, iki taraf 
da mağlup olsa, gene hangisinin arzu
su yerine geldiyse muharebeyi o ka
zanmı§ sayılır. 

Muharebe, böyle bir gaye güden i~ 
olduğu için, zaferi kazanacak olan bu 
gayeyi güden insanlardır. 

Zaferin temininde, şüphesiz ki, ce
saretin ve meharetin büyük bir rolü 
vardı r. Fakat, adet çe üstün olmanın 

doğuracağı netice de mühimdir. 
Adetçe üstün olmak, ayni zamanda 

ateş vasıtası itibarile de zengin olmak 
demektir. B ununla beraber. silahrn si
lahı kullanacaklara ihtiyacı vardır. Si· 
lilıın cins ve adetleri ne kadar mühimse 
silahı kullanacakların da mahir ve çok 
olmaları da zaferin kazanılmasında o 
derece rol oynar. 

Daha fazla rol oynar: çünkü harp. 
idare edilen bir şeydir. İdarede kuman
dan, sevkulceyşe bağlıdır. 

İzah edelim: 

Bugün bütün milletlerin orduları bir 
kanuna t abi olarak değişiyor: Makine
leşme. 

Şüphesiz, ist ikbaldeki harplerde, si- ı 
)ahların kuvvetli ve m:ithiş Qlması dola· 
yısile, harbin neticesi çok ağır olacak.! 

Buna karşı her ordunun, düşmanının 1 

hazırlanmasını görerek, kendisini kuv-

vetlendirmesi lazımdır. 1 
• Fakat, bu arada .!~.n!.ış bir zihniye
tin ortaya çıktığr goruluyor: Makine 
insanın yerine geçiyor zihniyeti. Bu. 
tamamile yanlışt ır. Hayır: Makine in
sanı geçmiyor, geçemez de. Yalnrz, ma
kine insanı başka türlü çalır;tırmağa 
mecbur ediyor. 

İşte size bir zırhh otomobil. Harp
te bu zırhlı otomobilde iki kişi bulu
nacak. Kafi. Fakat bu zırhlr otomobilin I 
kırk kişiden fazla adama ihtiyacı var
dır (1 ). Bu krrk kişiden kimisi zırhlı o
tomobilin benzinini tedarik eder, kimi
si temizler, kimisi tamir eder, mühendi
si varC:rr, topoğrafyacrsı vardır, kumarı 
danı vardrr: Bunlar, zırhh otomobilin 

gideceği. yeri, nasıl gitmesi lazım geldi· j 
ğini tayın ederler. 

1 
Bu suretle görüldüğü gibi, makine; 

bizzat gerek kullananlara, gerek bilva
sıta onunla meşgul olanlara bü}~:ik bir 
lüzum göstermektedir. O nun için, ma
kine tek başına hiç bir Kıymet ifade et
mez ve ancak insanlarla beslendiği za
man makinedir. 

Mareşal Foch (Fo ) şöyle yazmııtı: 
"Tüf eklerin ve topların içinde onla

rı kullanmak hüneri var: topu tüfeği 1 
kullanacak olan ~~sanlar ve insanlarrn 
bunlarr ruh ve vucut kuvvetlerile, bil
gilerile kullanmaları var; tecrübeleri, 
dinlenen sözleri ile zabitler var; ordu

yu sevkeden kumandanlar var.,, 
Bunlar, sorulan bütün suallere kafi 

derecede cevap vermiyor mu? 

HERŞEYDEN EVVEL MAKiNE ... 
Herşeyden evvel ordunun makine· 

leşmesine ehemmiyet veren ve zaferin 
ancak makine ve vasıta üst•:inlüğü ile 
elde edileceğini ileri sürenler de şöyle 
diyorlar: 

Roma ordusunda bir kısım aske:
var<lı: Bunların ne silahları vardı, ne I 
de zırhlan. Bu askerler, ihtiyat olara!; 
bulundurulur ve orduda ölenlerin si· 

1 
lahları. zırhları kendiler ine verikrc;; 
çarpışmaya sokulurdu. ' Fakat, icabın· 
cla da "yumruklarile ve ta;la., muhare
be ederlerdi. 

Bunu bize o zamanların meşhur ta
rihçisi Titc L:vc öğretiyor. Fakat bun-

• larr söylerken bu silahsız ve zırhsız za. 
"atlılara acıyora pek benzemiyor: bir 

1 
muharebede onlardan ne kadar t~lcf cl
duğunu da işaret etmiyor. Fakat. her • 
halde bu askerler pek çabuk telef olu-1 
yorlardı veya bir çarpışmada hemen hep 
si kaçıyordu ... 

Gene o devirlerde harp silahı olar~. 
kullanılan "Aries .. denilen bir al~t v:?r

dr. Bu, büyük bir kütükten ibaretti nl 
b.:ış tarafında büyük bir demir k:..ilç~
sı vardı. Askerler bunu. hepsi bir :ı"a
da. omuzlarının üzerinde. cllcrile kııldı-1 
rrrlar ve J;fü•'.in kuvvctlerilc, h 's::ırl:ıra 
vururlardı. Bu darbeler altında hisar 
nihayet dayanamaz, yıkılırdı. 

Burada iki sey göri!yoruz: 

Birincisi, silahsrz askerlerin muha
rebede bir işe yaramamaları ve bir çar
prşma esnasın.da kaçmaları; ikincisi, 
bir zaferin ancak bir aletle elde edil
mesi. 

Romalrların bu harp aletlerini kul· 
lanrak da kendi içlerinden ne kadar te· 
Jefa~ verdiklerini de bize ne Virjilius 
söylüyor ne Ciceron. Fakat, şu muhak
kak ki bu aletin böyle büyük bir gi.\ç 
sarf ile kulla:ıılması; bir hisar yıkarken 
bizzat onu yıkaıılardan bir çok ölü ver
melerini icabettinnek~e idi. Kar;ı ta
raftaki düşmana tele:.3t verdirmeyen, 
ancak hisarları onların ı;zerine yıktı

ğı zaman telefat verdiren bu alet, bila

kis onu kullananlara zar::r vetiyordu: 
İnsan gü~:.iniin üstünde bir gayre isti.., 
yen bu ağır alet, bu suretle, ne kadar 
sakat bir harp silahr olduğunu gösteri
yor. 

İşte, zaferin kazanmasında büyüle 
bir amil olan makinenin: ayni zamanda. 
mütekamil olması, kullanılmasında ken 
di tarafına zarar vermemesi ve müm
kiin olduğu ka<lar az kişi ile kullanıl
masını icabcttiren bu misali zikretmekle 
de iktifa edebiliriz. 

Faka~. hu son cümlede i~aret edildi· 
ği gibi, miimkün oldu'u kadar az in
san kullanılması da bugünl.•:i silahlı ve 
makineli ordu mcfkürcsinin isabetini 
gösterir. 

Ordıda insanın büyü!c bir rol oyna
clr;;ını ileri sürenlcr'n fikrini biz de ka· 

b 

bul ediyoruz: Evet, m:ıkinelcri idare e-
dece':, kullanacak olan insandır. Fakat, 
onların da şunu kabul etmesi Iazrmdır 

ki bu insan ne kadar az kullanılırsa o 
kadar iyidir: Kuvvetler daha az sarfo
Junıır: bir arada daha uzun müddet top· 
Ju duran kuvvetler o nisbcttc fazla se

mere verir. 
1•te, makinenin gayesi insan gücü, 

boş yere sarfetmemektir. 
Makinenin harpteki mühım rolü de 

ink" r edilemez. C•:illelere karşı açılan 

göğüsten, herhalde, zrrhlı bir otomobil 
daha emin bir carpışma silahıdır. 

( 1) Bu roka~ r;eneral Debeney' in 
"Harp \'C insanlar,, İsimli kitabından 

alınmı ttır. 
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yalnız insanlarda 
mı var ır? 

c ' ~ • ' 1 ~ .. • • . • ... : ~ ., .. 

" . . . ... . ·.·'.1 ... ..,,. . 

Çok Mühimdir 
O KUYUNU 

F·r ·r arata bırakarak, Papagan KURUN ve HABER gazeteleri okuyuculannm faydala 
yaptığımız teklifi hüsnü kabul ederek: 
1 Her türlü ihtisasa göre doktorlar 
2 - Dişçiler, ta Ahtapotun gösterdiği 

şu hünerlere bakınız ! 
Kobra yılanı da zeki hayvanlar arasında geraldı 

Fevkalade zeki farzettiğimiz hay
vanların gösterdiği kabiliyetleri her 
zaman hikaye etmekten hic usanma
yız. Mesela bir Van kedisi biliyo
rum; Bu kedi evden içeri girmek is· 
tediği zaman evvelu pencereyi tırmo. 
lıyor; eğer kimse duymazsa kapının 
zilini çalıyor. Hayvan zekasının 

mahdut sahasını insan fikrinin hu . 
dutsuzluklariyle mukayese etmenin 
bir budalalık olduğuna kani olanlar 
danım. Maamafi onların gösterdikle
ri bu zeka eserlerini sırf "tabii bir 
sevkin mahsulü olarak kendi kabi
liyetleri nisbctinde görüsleri vardır. 

Fil haklı olarak hayvanların en 
zekisi telakki edilebilir. Yapılması 
istenilen bir şeyi bir defa gösterildi
ği halde kapar ve çabucak öğrenir . 
Hayvanat bahçelerinde olan bir fil 
geceleyin istiharat etmekten kaçını~ 
yordu. Uykusuzluk insanlar gibi 
hayvanlar iizerinde de rahatsızlık do. 
ğurnbilcccğindcn muhafızlar onu 
zipcir jle yattığı yere bağladılar. Fa
kat ertesi 6 balı fili zinciri çözül· 
müş bir holde ortada dolaşıyor gör
Clükleri zaman şaşırdılar. Bu hal bir 
kac gün c!cvnm etti. filin nasıl olup 
da b<ı 7ını cözdüğüne kimse akıl er
diremediği için bir hayli düşün üI -
dü. Mulyı{ız}i\_rdan biri hayvanın 
yat ğı ~r~e saklanacak, diğeri de 
flli bu adam saklandıktan sonra içeri 
getirerek bağlıyncaktı. Filhakika bi· 
rinci muhafız iyice soklandıktan son. 
ra diğer muhafız fili ahırından içeri 
sokarak zincirleri, ve kapıyı kapata
rak uzakla tı. Saklı muhafız bir müd
d t yalnız kalan hayvanın etrafta 
kimsenin olmadığına kanaat getir· 
dikten sonra yerinden kalkarak hoı-
tumile zinciri duvara rapteden vida
yı çözdüğümi hayretle gördü. Ufnk 
bir vido pnrca:ıınm zincirini nasıl du
vara b:ığladığınm farkına varan bu 
hayvanın göstermiş olduğu şeyi ta· 
bii bir sevkin değil, her ne kadar ba
sit olsa bir zekanın eseridir. 

Nevyork hayvanat bahçesinin 
müdürü olan bir alimin hayvanların 
zekalarına göre yapmış olduğu lis
tede birinci derecede maymunlar ge
liyor. Bu bahçedeki maymunlar en 
usta bir aktörü kıskandıracak bir 
pozla sigara içmcği tak1id ettikleri 
gı"bi ha kalarının ayaklarında bağla
nm güzel güzel çözerek çıkardıkları 

ayakakbılnrı kendi ayaklarına geçi
rerek güzelce bağlıyor ve e11erinin 
uzanamadığı yerlere bastonla yetiş -
mcğe çalr~ıyorlnr. 

Gene bu hayvanat bahçesindeki 
bir papağan da ahmak zannedilen 
hemcinslerini bu haksız ithamdan 
kurtaracak kurnazlıkları yapmı~tır. 

Seyircilerin gözleri öniinde kafesinin 
kapısına gagasiyle dürtüyor; Kapıyı 
açan muhafızın kollnrma konup O· 

nun yi.izünü gözüni.i öpüyor. Bilhas
sa muhafızın elinde tuttuğu bir sürü 
anahtarın içinden kendi kafcsininki
ni hiç şaşırmndan bulup çıkarması 
herhalde bu kuşun akıllı olduğuna 
delalet eder. 

Zekasına şahid olduğum hayvan
lnrdan bir danesi de Ahtapottur. 
Bir Akvaryorndn beslenen bu hay
van küçük midyeler ile doyuruluyor
du. Fakat midyeler kabuklarını sıkı 
sıkıya ka;:ıattıkları için Ahtapot oır 
ları yemek için,.bir çare c:lü~ünmi.iştü. 
Kendisini cansız gibi gösteriyor mid. 
yder kab'tıklarını açar açmaz şim
~ek süratiylc bu kabukların arasına 
koyduğu taşla onların kapanmasına 
mani oluyor ve jçlcrini gi.izeke yi
yordu. Pelte gibi vücudunda akıldan 
zekadan eser bulunmadığı zannedi
len Ahtapot kemiksiz hayvanların 
en zekisidir. 

Ahtapot'un zekasını hu misal de 
pek iyi gösteremiyor. 

Hayatının elli senesini Ahtapot -

.. 
ların hayatını tetkik ile geçiren '(Jo· 
zcf) ismindeki bir bilgin birgün bu 
hayvanın bir kaya balığını öldürerek 
yuvasının onune koyduğunu ve 
sonra sessizce içeri çekildiğini gör
müştür. 

Ahtapotun kaya balığım hiç ye
mediğini bilen bu adam evvela §8.§Ir· 
dı; Fakat bir iki dakika sonra kaya 
balığını yutmak için gelen bir yenge
cin üzerine yuvaımclan aüratle lır:: 
lıyan Ahtapot'un çul1andığmı gör'. 
düğü zaman i~i anladr. Ahtapot ka
ya balığını tıpkı bir balıkçı gibi yen
geç ynkalamak için kullanıyordu. 
Yengeç Ahtapotun en belli ba§lı gı
dasını teşkil eder. Yılanlarda da ara 
sıra zeka eserleri göriilebilir. En zo
hirli yılanlar nisbeten en zeki olan
lardır. Bilhassa korkunç Kobra yı
lanları hemcinslerinin akılca en üs· 
tüniidiir. Hayvannt bahçelerinde 
yılanlnr ile seyirciler arasında kalın 
bir cam tabakası vardır. Şeffaf ta· 

mı forketmiyerck dışarı çıkmak İs· 
tiycn yılanlar mütemadiyen pence
relerdeki sinekler gibi kafalarını vu
rup dururlar. 

Halbuki Kobra bir iki defa bu 
cama vurup hırslanarak zehirlerini 
saçtıkmn sonra şeffaf olmasına rağ
men camın mevcudiyetini anlar ve 
bir daha buraya yakla§tnaz. Elinde 
yem sepetiyle muhafızın yakln§tığı
nı gören diğer yılanlar bu camlara 
saldırdıkları halde Kobra yerlerde 
korkunç vücudunu ıürükliyerek da
lıa uzakta olan kaf eşin kapısına gİ· 
der "e orada zararsız bir ktırd gibi 
sakin kendisine vcrileuk gıdayı bek
ler. 

Herhalde bu hareket de bize 
hayvanlardaki görü§ ve dü§ünüG 
hakkında bir fikir verebilir değil 
mi? 

KURUN~ 
GVNDELIK BIYlı.SI GAZETE ıı 
.Ju.tcmtu gOndertleıı yazılar, ıaıet• 1 

ye girmek ı~to lııe, zarfmıo kötealoe ısa· 
teteı ki!llmesl vazıımalıdır 

Kıu~ılık ıııuyeo okurlar. mektupıanne 
ıo kuruşluk pul ko)'Dl&lıdırlaı. 

&.oıılmıy~ yuılan ıerı eOOd•rmekt.o, 
lı.ıy.oet.ltz yollanmış cuektuplarm ldaf 
konulan paraıa:ın kayooınıuınd&#, U1ıı 

olıı.r11k c;rkıan yıaztlardAll dnlııvı dlrrktllr 

ICk, ıatl1n11 tnnı ~~ •'1mııı 

Gü11U gcrmf§ sayılar 10 l:urıtf!1lT 

1 Uıu.ı•ta•ııılı.d;o çıkan \"117.ılarla rl"lllmlf'r1rı 
•• tıpr hakkı .. :ııı Uı"rıdlııl ltlndll 

' 

3 Eczacılar, 
4 Erkek ve kadın berberleri, 
5 Terziler. 

lle okurlarını· tanııtırmaya hizmet itini servisimize ve 
Bu meşguliyette bulunanlardan nrzu edenler bu gazetelerin 
TORU, DiŞÇiSİ, ECZACISI, BERBERİ ve TERZİSİ olarak 
sernt okuyucularnnıza tavsiye edilecektir. 

Gelebibn)e;·in bi::zat ve mcşgu'iye bri fozb olanların me 
la en kısa .-;ıım:.nda müracaatlarım rica ederiz. Bu müracaatlar 
lııma şekilleri kendi!erilc birlikte tesbit ediJecektir. 

Vakit Propaganda Servisi 
VAKiT Yurdu 

Ankara Caddesi - Jstanbu 
Telefon: 24370 

Jandarma Genei Kumutanhğı An 
Satınalma l<omisyonundan:· 

1. - Polis mektebi ihtiyacı için yaptırılması gerek ah§ap mobily 
-937 pazartesi günü saat 10 dıı kapalı zorf eksiltmesile ihale olunaca 

2. - Tamamına 14100 lin kıymet b:çilcn bu Mobilya çeşit ve he 
yaptırılacak mikdar 5- inci m:ıddcde g österilmi§tir. 

3. - Şartnameler ve plan ve reııim ler ve mukavele projesi 71 kur 
lığında komisyondan alınabilir. 

4. - Eksiltmcıine girmek isteyenlerin şartnamede yazılı belge ve 

5<i kuruıluk teminat makbuz veya Banka mektubunu muhtevi teklif 

belli gün saat 9 za kadar komisyona vermiş bulunmalan. (836) (1936) 
S. - Yaptırılacak Mobilye: 

Pl!n No: Cinsi Adet 
1 1047 Yazıhane 

1038 

792 
671 

594 

654 

1074 
799 

1077 
936 

937 

639 

477 

291 

674 
713 

1083 

831 
1411 

1401 
895 

1091 

686 
433 

880 

878 
844 

683 
284 

796 
1400 
1S99 

1417 
848 

1•:08 
690 

1409 
C>91 
846 

695 
902 

ıYazıhanc koltuğu 

Telefon masası ' 
Orta masası 

Sigara rnasası 
bkcmle 
Koltuk 

Yazıhane 

Yazıhane koltuğu 

Telefon masası 

Karton yer 

Orta masası 

Etajer 

Daktilo masası 
Daktilo iskemlesi 

fskcmle 
Kürsü 

Levazım dolabı 

Mül!j dolabı 

Mutbak 
" 

, ... 

Tek parmak dolabt 
Foto~rafhane ,, 

Takım dolabı 

Dolap 

Servis masası 

Camlı bölmeli maıcı. 
Masa. / 

Komodin 
Çuhalı masa 

Masa 
Mülaj masası 

Masa 
Masa 

Masa 
Masa 
Masa 

iskemle 
iskemle 
Doıya dolabı 

Muayene ıezlonku 
iskemle 

l 

l 
l 

l 

"2 
s 
s 
5 

3 

3 

5 

3 
3 

21 
4 

2 
1 

4 
l 
l 

1 
1 

l 1 

l 

1 
. 1 

ı 

14 
l 

'32 

5 

l 
1 

12 

256 
16 

3 
1 

130 
Irat tahta ıınıf içir 4 
Podcst ,, 4 

Hetonarma köpril inşaatı 

Nafıa Vekaletinden: 
19-4-937 tarihli Pazartesi günü saat 16 da Nafia Vekaletinde şose 

rüler P.e!sli~i eldltme Komisyonu odasında 34.000 lira keşif bedelli Si!l 
layetinde Sinop - Ayancık yolunda Betonarme Karasu köprüsü inşaat• 

! z<:rf usuliylc eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme şartnamesi ve buna mUte ferri diğer evrak 170 kuruş rııu1' 

Şo:;c ve köprüler Reisliğinden verilecek tir. 
Muvakkat tc:ninat 2550 liradır. 

Eksiltmeye girebi!mck iç:n istel:lı lerin yol ve köprü inşaatı 
ö:ir müteahhitlik vcsil:asını ibraz ctr.ıc lcri meşruttur . 

1 Teklif mektuplarının ı 9-4-937 Pazartc:ıi günU saat 15 ge kadar 
1 yon reisliğine verilmesi Ia:::ımdır. (767) (1792) 
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l'lltdı. 11.. u afaa tertibat! alma • 

lllı t~ 
0

Yle bir vaziyette ne ola - A k t l' J ı D •• •• t ın O)ju,'l~cn tahmin edilebilir! Ve o- vrupa ur u uu. .. onuş en sonra-
• ~att~ h Ştc. Mukadder 1C1nuç: 12 
~ 'ile t tıd ,....,~ ....... 

'dlar M Ut geçitlerindeki ;ıhşap ba· M l J l t • c k •• t tt ' 
:~~ .. t:ı~~~~·:.~::~~:!'.~·;~·:~::: sı- ongo uev e ı ın ıraza guz u u. 
'O\la::ııd ongo} binicileri Peıte §ehri va
llilddttt aydılar. 3 günden daha az bir 
' lratt~· 280 kilometrelik bir meaa -
ıra ta,~it ~!erdi. Her askeri mütehas -

' • O,ooo 1 ttıneğe mecburdur, ki bu, 60 -
1'· ıitiı,~Yrsındakj bir ordu hesabrna, 

l 1toııg01 1
1 bir kabiliyet ifade eder. Bu, 

'tkol'\ıd atlılarının kırdıkları bir sür'at 
p· urı 

• J h~•rp, ~oh· ld' o ı ın ı, ovasında vukuage ı. 
lacar ~'~dan ınuharebeleııinde 100,000 
! "'"'tr' lıha.r,b ı, canlarını feda ettiler. Bu 
\'1a rrıaı:j Macarlara bu kaldar paha -
~kat tcı dıığu halde, Mongol orduıu, 

da ganimeti atlarına yüklettiler, Ziy • 
bcnbilrgen ve Bulgaristan yolile, tek -
rar Asya yolunu tuttular: Memleketle
rine dönüyorlardı 1 

• • • 
Avrupa, kurtu)du! • 
Fakat, kendi "say ve gayretile., de

ğil; başkumandan ve Prens Bntunun 
memleketten aldığı bir haber dolayısile: 
Ogotay, ölmüştü. Ve Batu, mirasın pa
yedilmesi maksadile, memlekete dön -
mek arzu etti 1 

• • • 

- 82-

ba~a ııt tfat vermiş, hemen hemen i· Ogotayın zamanında, onun son yıl-
lal'ılla ral'narnııtı. Mongollar, Macar o- larında vukua gelen harp ııeferlerine ve velce Cengiz yasasına bağlaniln ve biri
r tib~· •anltj kendi gteplerindeymiş - bu arada en mühimmi olan bu Avrupa birlerini koruyup, kendilerinden başka-

Mongol devleti hudutları içerisinde bir 
kaynaşmadır başgösterdi. Ailrler, za -
mirlerindekini açtğa vurdular. Artık a
ile kavgaları, sonu gelmemek ictidadı· 
nı göstererek, sürüp gidiyordu Ve ma
lumdur, ki her nerede olursa olsun, A -
ile kavgaları başladı mı. derhal klikler 

kurulur, aynlrk, gayrıİık grrla giderek, 
gittikeje artan bir anar,iye yol açar. 
Mongolistanda da hal böyle oldu: Step
lerde aile kavgalarile beraber, müthiş 
düşmanlıklarla kanlı boğuşmalar! Ev -

istedi. Mongolların bu maharetli ku -
mandanr, bayiiden hayliye kocamıştı. 
Ve ihtiyar Subotay, tekaüt olup da şöy
le bir kenatlda biraz dinlenmeği haket
mişti. O, Cengizin gençlik arkadaşıydt; 
ta o zamandan beri dövüşüyordu l Bini· 
cilerile, yarı dünyayı 4 kere gezmişti, 
at üstü~de: 32 milleti yenmiş, kürenin 
muhtelif cihetlerinde yapttğr 65 harbi 
kaza:tmıştr. Boyuna dövüşen bu gene -
ralin yaşı, arttk 80 i geejmişti. En ce -
saretli Mongol!ar arasında, kim, onun 
kadar ha ketmişti: Bundan böyle 5;öyle 
bir kenara, çocukluk günlerini geçirdi -
ği bir kö~eciğe çekilip ide, "ahır ömrü -
nü,, sulh ve sükun içerisinde geçirme • .,.., ' ra.hat rahat yayıldılar! akınına, bu suretle kısaca "ircaı nazar,. larını kıyasıya kıyışlarla kırıp geçiren 

dan sonra, gene, Yelu Çutsayın ziya - Mongol ırkı, artık biribirinin kanını Yeni "Ulu Hakan", ziyafetler çek-
ılb.a 12iı'42 • • • ından birkaç ~ene geçince öldüğü, ldaha dökmekten zevk alıyordu! "Ahval ve mekten, şenlikler yapmaktan pek hoş -f.I ~tat.. kııında, Slovanyayı, Dal- k d d'l o t T' 

.,ı .. 

Pbıı.ı ""' A yukarılarda ay e ı en go ayın ° u - §erait, zaman ve mekan itibarile arada !anıyordu. Onun da, babası Ogotaya 
L do,.. "vuıturyanrn bazı kısımla· k' t haddu··s eden az' ı 
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fahatle çarçabuk yıpranarak, tekerltn • 
mesidir 1 Bu ölçüsüzceaine sefabatinin 
acısrnr çeke çeke, göçüp gitti o da: Gu
juk da! 

• • • 
Bir yandan da Mongol dev!eti, inkt'

raza yüztuttu l 

Bilhassa "büyük., aileler arasında, 
buğz ve adavet, dehşetlenmi~ti. Hepsi 
de birib:rlerinin katlarına susamt§lar, 
"sensin, bensin! .. yollu tezahürler gös
teren korkunç htrslar1a biribirkrine kar
şı ayaklanmışlardt. Bu "büyük,. ailelerin 
hepsi de, biribirlerine ''hayatı zehit et • 
mek .. istegindeydiler. Biribirl~7İnin vü
cutlerini ortadan kaldırmak miimkiln 
olmadığı takdirde. hiç değilse Lu kada
rı: Biribirlerine "hayatı zehir etmek., I 

• • • 
Yeni "Ulu Hakan .. kim olacaktı aca

ba, O da belli oldu, işte: "Mönke" ! Bu 
Mönke, Mongollar arasından çtkan ilk 
"ku:lretlilerin en kudretlisi,, nin soyun
dan gelen "~ayrflar .. arasında, oldukça 
"kuvvetli,, ydi. O silsileden bu bi -
rinin böyle olmasr, Mongol devletinin 
parsalanıp dağılmasını geciktirdi biraz 
daha: Mönke, devlet teşkilatını, çürü • 
müş bir fıçının parçalanıp dağılmama .. 
srnı temin edici çemberler gibi, sağlam· 
la<ttırmağa çalıştı. Kısmen ide muvaffak 
ol:nakla beraber. bu da şahısla kaim ve 
muvakkat! 

• • • ,.1 ·•ııaı münü mütea ıp a v 1 
- başkalık de olsa", aşağı yukarı, bugün- benzer ve büyüıc babası Cengize benze-•- tılar·. ,. a atkoşturu~la şöyle bir do- k • 

"ti vlu.. :r yeti tetki 1 kü İspanya dahili vaziyetine benzer bir mez tarafları -;- hem de bir hayli! -
-1•na önlerine kadar vardı - Bu sıraıda, hrristiyan mİ!yonerler 

Oa. otay öldükten sonra neler vukua karışrklığa doğru gidiyordu Mongolis- vardı. Gujuk, devlet hazinesini - ade- . 
Af "' meml~kete sinekler gibi üşüşmü§lerdı.. Je,.. 

11~ddc • • d ;.:.· . . geldi? Cengiz Hanın torunlarının ne tan: Mongol atlılarının ölçüsüzcesine ta tamtakır hale gelecek derece t - bo- . t d b b" ~~ı, ı... tat, Avrupa ıçın e5ııtırı· k t .. .
11 

t h . Bu üşü~ .nlcr, "Hazretı sa,. an a ıs aı Ui\•k maceralar geçirdikleri, nelere teşebbüs harp seferlerinde var hızla at oş uruş şalttı. Bütun mı e c, azınesinde ne var, d" b' 
ttL· ı a h•deie revr'ılemez seyri - k 

1
. arıp, "~·eni bir insanlık,, ıye ır cey • fılı... <ııı " :ı ettikleri ve ba•larrna neler geldigy i, ta- temposuna uygun bir sür'atle! ne yoksa peş eş ıyor, bol bol ihsanlar :ı J :s ~ l' tdccck gı'bi go··ru'"nliyordu Der· :ı ler anlatıyorlar, taraftar çogy altıyorlar, h.' ~42 · rih"'e malumdur! • • • yağdırıyordu. Fakat,· bu Gujuk, ancak 

t,.. ıcneıinin yazında, kavranıl - :r k'" .. b Mongollarr hıristiyanla§tmyorlardr 1, oı'- "lırt • • • Ogotaym yerine ogylu, "Ulu Hakan., bir sene hü um sure ildi. Bu bir sene •- "(r, ~ ter bir gey vukua geldi: Mon- Mongol rrkı ve "Tanassur,. 1 1111~. tl acariatan steplerinde toplan _ Cengizden sonraki 'Arzın E!endisi., seçildi. tıımi, "Gujuk .. tu. Onun zama - içerisinde. aşırı ve aykırı zevk ve safala 

5 f ~tçirdikleri külliyetli m.i.k:.d:a=.:r_·:._C_e.:..n.:.g:i_zı_·n__,o.:ğ~lu __ o_g:..o_t_a_y_, _0_1u_r __ o_1m_az..:'_n_ı_n_d_a. _ _:g:_e_n_er_a_1_s_u_b_o_t_a~y--, _te_k_a_ü,_tı_ü_ğ_ü_n_u __ Y_at_ı_p_k_a_l-:kt:ı:v:e=b:u:n:u:n:s:o=n::;u;c;::u=d=a:::=S:e:---:========:(:A:r:kası:· =va~~ 
ıııı- -------'"~ hıra ve Meşrubat!~-------~ 
%, 4nonım Şirketinden: B O R S A 

' 

i -:eu,..:_. 
=1ııı İ' -·~ın 935 yılı umumi toplan· 

13. 4 • 937 

f o 

g3~ ta~a.lcn sureti adiyede 15 Mayııı 
'4t ı ı tıhıne nıüsadif Cumartesi günü ı--Blal&nrı---cıa--J"ll-dıa-·-il&re--W-olaıılu--,-ttu--ı 

lı~j tdc Ve ke.ta 936 yılı hisııedaran rtade muamele Sörenlerdlı, Rakamlar KUM:BA_RA BIRE' ... 
10001 • t Op!a aaaı ll de kap&ıı11 .. tJ, ft3•Uanıa, ataııb ntısrnı ayni gün saat 11,30 ı---------------

~'33 N lılda Birinci Vakıf hanında p A R A L A R 
l t\ \\• 

0
• 1r dairede akdı içtima eyli

Utııır. ı,,tdarların na.tan ittilaıra arz 
• Sterllı:ı 622 - Pezet& 

lıhıı 
tt•L htbati , L • 

·ıt b:. ;/" urnumıyelere iJtiraK; e-e ··ıe~ 

1 tcl'.ctıc . ~tlarm malik oldukları his-
lllına t rını nizarnnamei esaaimiz ah

c~r-lta 
'""eı t 1 

n tarihi içtimadan on 
"ıı da 32....,, •tanbulda Birinci Vakıf ha-
~'.hiliJıd!3 ~· lı daireye tevdi ederek 

d,r, hır makbuz almaları muk-

•Dolar ıw- • lılarlr 28-
• Frank 113 - • zıott 2260 
• Uret 125 - • Pcnıo 2!-
• Belı;ika P'r. 84 - •1A1 U-
• Drahmt 22 - •Dinar 62 -
• lmc;:reP'r. 6i5 - Yen 
• ı.e .... 23- •ıcrontneo 82 -
Flori.ıs 66.-· • .Altm . 100 -

•Kron Çek. 7:> - •Banknot 2;;;2 -
• Şilin A "'11 23 -

fttJlN 
l\i: 

1 
' 93/'MEt MOZAKERA T 

1~ r,1'1.... &cneııi meclisi idare ve mü
~ t'\ltların •t '935 rn okunması. 

«it~r•t h •eneıine ait bilanço ve kar 
ı. ''•"l 3 " arının okunma1t ve taıı-

ta,ı. ' ~ecı· . 
~ 1s1 idare ve mürakibin ib-

ta,i '935 

ÇEKLER 
• Lor:ıdJ'll ı;20;r> • VI~ 4.2175 
• NıvyorJI Oi90lı •KadJ10 114136 
• P&JU 17 71 • Berttn 19:>60 
• Mlllno 1ıS 0140 ·v~ 'loi:> 
• BrWuel 46882 •Buda~ 3 9875 

• Attna 880386 • B11kr11 107~ 

• CeneYTt S4694 • Bclrrad M5:>.>o 
• 8otya 641160 • Yokoba.nıa 2 6713 
• Alnaterdaırı 1 «36 •Moeıro.,.. 240.> 

b t •ene · l' • •d .. 
S '~rı ıı nıee ısı ı are ve mu- i---=-------·------ı 

"' t ' ga6 arınrn okunması. 
•Prat 22 6!WI • Stok.bolm a 12SO 

ESHAM 
6~: h, •cneaine ait bilanço ve kar j 

r.az. ' ~,~?ı?rn okunma1r ve tasdiki. 
' c 111 idare ve mürakibin ib-

,_haj; \'eni b. 
' ır trı:irakibin intihabı ve 
~ teıbiti. 

IJ~ .;,;;;::------~ 

lct"._.,_· Suphı Şenses 
!:~~•r-ı haatahkları 

~Y~t •heaeıaı 
ftar ı u Yıld . 

~klc ll aıncması kar· 
t :go Apt. Muayene 
~'11 .... ten sonra 

'°11 fak' ı ı- 1 rr ere paruız 
c. : 43942 

iş Bankll!J !?UO rra.m.,., 
•Anadolu 23 75 Çimento 1'80 

ReJI .- Ubyoa Oeı. 

Şlr. Rayrt:r .- l!lwJr Oeı. .-
Uerku Aıc.nlı 93 50 Bal19 .-
U. Sigorta - Şark m. lıCP.& 

Bomontı - Telefon 

latlkrazıer Tehvlller 
• 1831 T.Hor. 1 20 2s ı:teırtrtıı 

• • • • o 20 Oiö rram.,.., 
• .... m ~ Rıhtım 

LIUk.Dllhllf 96 - • AıWk>la 1 40 -
&:rrenJ l~Jk 100.- • Anadolu n 40,-

19211 lı M .- Anadolu m 
., S. Erzurum Cl5 _ • MUm.-asll A H ~ 

·«~ 

/·-_,, 
,,.. ...... 

ı
~ 

---1 

J 

""''~· ' 
... ,~ .. .. 

Çartamba 

~ ,..... Takvim 14 Nisan 

~.\~ıya kQ "'"' •• ,..,., 2 ~~.~' a 
1
s
85
.!,

91
r 

Pt-r,erube 

f 5 Nisan ı .. --• Dr. lbun Saıni --.. 
öksttrilk şurubu : · Devlet Demıryolları ve Limanları işltttme . , ·. 

~'. · Umum idaresi ilanları r U GUJJ b9UJI ! 8.48 

Proaranu .~~;1> ~ ı;~~ ı:·~~ 
14 N· (k1Jıdi D&tn~ I .5 ,~8 t S.58 1

'-l\ 93 Akıam namazı 18,48 l 8 49 ~~l~ 7 Çartambıt Yat.ı auııa.zı 20 23 20 25 
""'t , .. ~eşbı 3 'l6 3 ~4 \'~ ~.ao t>u. ("i. \' A. TI . 1m.ak .... ~ 

· la.o ltta 't • Yıım ge(,,~n gU.ııler1 l C4 t 05 
~ :ı l.tıthteUt 'ürk nıustkW. 12.~o Yıım kallln plnler1 2b I 2t O 
"'leş~'- Pltk ne~rtyatı. H.oo ~~~~~~~~~~~~~~~ı atat "l ~:eş .:: 
it "e ls.ao l>ı ~ty A. TI. B"11en Şen "e arkadll.Şl&rt tara!mdan Türk 

muslkl.rl ve halk farkılan; ııaat ayarı, 21.H> 
Orkel'tra: 

"°lta.a .... llcJa d • 
'at, ~O oo'""ll&tt t._ aru muııfklm. 19,dO 

t~ '!'ut~ ıı-.tılhe "atından mandolin or
' hı~uatlctaı ~e &rkadav!11.n tara -

~Il:ı~ ve halk ırlotn, 20,30 
llrarıça ıöylev, 20,t5 

Saat 22,15 Ajans ve borsa haberleri ve 
ertesi günün programı. 22,30 PIAkla sololar; 
opera ve operet parçalan, 23,00 Son. 

Oksürük ve ııefes darlıAı bo~maca 
ve kızamık öksürükleri için pek re-

d Muhammen bedeli (3173) lira olan Dinamo ve Otomat kötnürlcri 28-5-~irli illçtır. Her eczane e ve ecza 
d b 1 1937 cuma ,,,ünü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında ·~~~~d~e~po~l~ı~n~n~a~~u~u~n~u~~~~~~ı b 

.:.: satın alınacakttr. 
'R UN dok f Bu işe girmek isteyenlerin (234,23) liralık muvakkat teminat ile kanunun 

KU oru tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 No. lu nüs -
Necaettln Atasagun hasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini 
Her ün 16,30 dan 20 ye kadar ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon resiliğine vermeleri lazımdır. 

g 1 . Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpaşacla Ut !'de Tayyare apartıman arında daıre -
1 

k d 
e ı tesellüm ve sevk şefliğinden dagttı ma ta ır. (2065} 

2 numara 3 de hastalarını kabul eder. ------------------;-
Cumartesi günleri 14 den 20 ye kldar 1 J.. A N ı bolmuıtur. Yenisini çıkarac:ığnndan 
muayene parasızdır, 12109 N o. lu ve 21 teşrinisani 1933 eskisinin hükmü yoktur. ( V. ~· 217 54) 

tarihli beyannamenin ikinci nÜ$haııı kay trakli May~ropulo 



..... 
14 Nl!A°'N 1939 

, ... . .. ... 

MUSUSI ŞARTLAQIMIZ ~Aİ(l(fND.A 
GJŞELEl2iMIZDEN MALUMAT. AL 1N1 Z 

·_ \~ ~· 
'e ~ \ -. 
- ~,_ ......... ~ 

lstanbul Belediyesi ı·ıanları · ·'-~ 

Şairibam Abdülhak Hamit merhumun cenazesi yarınki çarşamba günü sa
at on bir buçukta Maçkapalastaki !daireler inden kaldırrlarak Teşviki ye camiinde na
mazı kılındıktan sonra Zincirlikuyuldaki yeni mezarlrğa defnedilecektir. (2085) 

Dr. Nihad Tözge - r-
ı ıncı sınır Cilt ·Frengi ve dıQer 
Zührevi hastalıklar mutahassısı 

B&lııall Tanare Camıreu .. r,raı No. ti 
Telefoıu ••••• 

Pazar ve Perşembeden başka hergün 
15,ll - 21 e kadar hastalarını kabul edes' 

Sair gOnlerı 

1 LAN 

"'i"......,c ...,......- -~•J G '' 

Bakırköy tapu memurluğundan: 1 
Kalitarya köyünde Amaridis namın

da bir şahsın metrukatmdan olup okul 
olarak kullanrlmakta bulunan bnhçeJi bir 
binanrn senetsiz tasarrufata kıyasen tes
cili için bu ayın yirmi dördiincü cu -
martesi günü mahallinde tahkikatı ya
pılacağından itirazı olanların o gün ha
zır bq'unarak tapu memuruna itirazla -
rını ser:3etmeleri lüzumu ilan olunur. 

(V.N. 21750) 

ZA YI 
4460 sicil No. lu arabacı ehliyetna -

memi zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. (V.N. 217 52) 

Arabacı Ali oğlu lbrahim 

Oreloğ - : Operatör 

'DR· OSMAN ÖNER 
idrar yolları, Belsoğukluğu ve 

ERKEKLiK !!,•0~~·~:.k~:~~. 
MuAv enehane: Hebçclıepı Anadolu ilan 

karşı ıııresınde Arpal"ıler Han No. 16 
· Ev : lstlklıU l"Dddeııl l'ıldız Slnemaı.ı 

yanıodu Tolıot Aparlımanı No. 3 

ZA Y 1 
Kostantin ölü (Marko Miçis) in Fe

ner Maraşlı Rum ilk mektebinden getir. 
tiğinakil ilmühaberi zayi olmuştur. Hük 
mü yoktur. (V. N. 2755) 

Takıim Ayatriyada Rum ilk mekte
bi müdürü Savafotiyadi 

• 

Size : Aklslerl müteharrik ziyadar 
Parlak bir havuz teklif eder• 

Latif bir ziya albnda hoı manzaralı çiçekler ...• 
Gözlerin zevkiyle şenlenen bir mesken .... 
Cameki.nmız için dayanılmaz bir cazibe ... 

Fiyatı, taksitle ödenmek §artiyle 325 LiRADIR. 

Jandarma Genel Komutanlığı An 
Satınalma komisyonundan: 

Bir tanesine (340) kuruş kıymet biçilen (2300) tane vasıf ve 
uygun kilim 15-4-1937 Perşembe gü r.ü saat onda kapalı zarf eksilt 
tın alınacaktır. Şartnamesi parasız kom isyondan alınabilecek olan bu 
ye girmek isteyenlerin ( 586) liri\ ( 50) kuruşluk teminat ve şartname 
belgeleri muhtevi teklif mektuplarını bel H gün saat dokuza kadar k 
vermiı olmaları. (727) (1716) 

Cerrahpaıa ve Haseki hastanelerine lüzumu olan 500 çift terlik açrk eksilt
meye konulmuıtur. Terliğin bir çiftine 125 kuruı fiat tahmin olunmuştur. Nü -
munesile §artnamesi Levazım müdürlüğünde görülebiilr. isteklilere 2490 numaralı 
kanunda yazrlı vesika ve 46 lira 88 kuruı luk ilk teminat m01kbuz veya mektubile 
oeraber 26-4-937 pazartesi günü saat 14 de daimi Encümende bulunmalıdır • 
lar. (B.) (1993) - ------------

t,_~ Akhisar beledıyesindeıı: '· ... 
Beyoğlu 19 uncu mektepte bulunan 

300 kilo hurda kurıun (bir kilosu 20 ku 
ruıa). 

1 

Yalovn Kaymakam konağının elek• 

' 

Muhammen bedeli 

60 

ilk teminatı 

\ 

ı 4,50 

trik ve kalorifer tesisatının tamiri 274,85 •. 20 61 
,..,_ - ' 

Yukarıda cinsi mikdarı ve muhammen bedelleri yarılr olan İJler ayrı ayn 
'1Zarlığa konulmu!lardır. Şartnameleri Encümen kaleminde ~örülebilir. istekli • 
::r 2l;490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizalarında g~sferllen ilk teminat .. VUMı.U 

mak ur: veya mektubile beraber 16. 4. t37 cuma gUnll ıaat 14 de Daiml EncU -
me:.de bulunmalıdırlar. (t) (2077) 

. . 

SATILIK DUBA 
Akay işletmesi MOdUrlUğUnden: 

Haliçte Piripaıa ile camialtında td aıemizin malı bulunan ve su kesiminden 
30 santim yukansma kadar bakır kaplı muhtelif eb'adda - 8 - ağaç duba 
açık arttırma ile satılıktır. 

Bu ldubaların bir tanesine veya bir kaçma da pey sürülebilir. Arttırma 20 
Nisan 937 günü Akay Şefler Encümeninde saat 15 de başlıyarak 16 da ihales i 
yapılacafı_!ldan taliplerin ıartnameyi görmek üzere işletme Şefliğine ve % 7,50 
güvenme ve arttırma paralarile o giln Encümene ıelmeleri. (1980) 

Göz Hekimi ı 
Dr. Şükrü Ertan 

Cafaloflu Nunı.,...anlye cad. No. 3' 

1 (Caialoğlu U.'.zanea; yanında) 
Telefon. 22566 

Sahibi: ASIM US 
Nesrlyat Direktörü: Refik Ahmet Sevengll 

. 
1. - Akhisar kazası için Bandırma Kapıdağı parkesi evsafından 

det parke taşı kapalı zarf usulü ile eksil tmeye konulmuştur. 
2. - Fenni şartname Bandırma, İzmir ve Akhisar Belediyelerin 

le bilir. l-:l 
3. - İhale 19-4·-1937 pıız.aıtesi günü saat 16 ela icra edilecekt•:'· 
4. - İsteklilerin keşif beJelinin % 7 ,5 olan 450 lirayı teminat ol 

tıracaklardır. (1913) 


