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llaşvekil dün akşam Londraya hareket etti 
İsmet İnönü 

tsT~ _ ,Anka.r& Caddetl 

poeta kutusU: "6 (latanbtU) 
... n 

şehrimizden ayrılırken 

lürkleri n at ve 
to,.,, rnedeni~et devri 
it,,,. k llıilletinin eski mazisine ait şerefli 

e etlerin hayali bir mucize ve bir tesadüf 
0lnıadığını mektep kitaplarında 

"•~ işaret etmeliyiz 
" : ASIM US (Yazısı ı nci sr.ıy/cıd4> 

bulunduğu beyanatta dedi ki: 
Corcun tac giyme "Samajeste Kral Altmcı 

merasimi dolayısile Londraya vaki olan 
ilk seyahatimi falihayır addederim,, 

Başvekil hararetle uğurlandı 
Ba§vekil General 1sn1et İnönü. re-· 1-

fikası ile birlikte dün Ankaradan şeh· 
rim!ze gelmiş ve İngiltere kralının 
12 mayısta yapılacak taç giyme mera. 
simine Türkiye cümhuriyeti namına 
iştirak etmek üı:ere akşamki Ekspres. 
le Londraya hareket etmiştir. 

Ba.şvekil hareketinden evvel Pe· 
rapalas otelinde İngiliz sefiri Sir Per. 
si Loren'i kabul etmi3 ve hareketi es- 1 
nasında kendisini ve refikuını uğur
hyanıar arasında 1ngiliz sefirile refi-

kası da bulunmuştur. 
General İsmet tnönU. trene binmez. 

den evvel, Reuter ajansının Türkiye 
muhabirine Franaızca olarak ~u·beyL 
natta bulunmuştur: 

"Sa maj~te kral atlancı Corcıın taç 
giym.e nıera.9imi dolayı.!ik Londraya 
uaki olan ilk seyahatimi faliha!f1T ad-

tJ,oderim." 
Başvekilimizle birlikte donanma 

kumandanı amiral Şükrii Okan, ordu 
milf ettişi General KA.zım Orbay ve 
BafVekllet hu.sual kalem direktöril B. 
Vedid de gitmi§lerdir. 

Dün akşam istasyona İstanbul va. 
}i ve belediye reisi B. Muhittin Üstün
dağ, kolordu kumandanı General Sa
lih, Harb Akademisi kumandanı G&
neral Ali Fuad, Trakya umumi mil. 
f ettişi General :Klzmı Dirik ve beledi. 
ye reisi muavinleri, Üniversite rektö
rü. resmi müesseseler direktörleri, 
§ehrimi:ıde bulunan saylavlar, Roman.. 
ya. ba.şkonıoıoeu. İngiliz sefareti tica· 
ret ata:esi ve birçok diğer za.tlar Baş
vekili uğurlamafa gelmişlerdi. 

( Sonu: Sa. 4 Sil. 4) 

Bir mermi 
Tam·r ve boyama 

imalathanesinde 

Halit Ziya Uşakhgil'in 
55 nci san'at yıh 

Diin gece Eminlinii Halkevinde kutlandı 
Aglh Sırrı, HUaeyln Slyret, izzet Melih, All Kimi, 

Meliha Avni söz söyledller 

Halit Ziyanın değerli hitabesi 
,büyük bir. coşkunluk ugandırdı 
~~~ük sanatkar Halid Ziya U· f TÖREN BAŞLIYOR 

§llkbgılın sanat hayatının elli beşin· Saat tam 21 buçukta bütün da· 
ci yıldönümü Eminönü Halkevi ta· Saat tam l 1 buçukta Halid Ziya 
rafmdan dün akşam büyük bir tÖ· Uııaklıgil şiddetli alkıılar arasında 
renle kutlanmıştır. salona girmiş, kendısıne ayrılan ye• 

Törene tam saat 21 buçukta re oturmu§ ve torene başlanmıttır. 
baflamııtır. Büyük üstadı kutlu- Evvela Evin bctşkanı B. Agah Sırrı 
lamak üzere yüzlerce vatandaş Hal· Levent kürsüye gderek topl~ntıyı 
kcvi salonunu daha pek erkenden açmıA ve demi tır ki: 

Vstad diln gece 1c('mlisi içitı yap um 
loo.f'dalci resim üstadı Halkcvüıdc B. Refik Ahmed S('1)cııgil ve Hcılkcvı bt:ı,t· 

kanı Agah Sım Levmufle 'bir'lıikte gösteriyor 

doldurmuştu. Eski ve yeni nesil· "Büyük Oıtad Halid Ziya Upk
lere mensub bir çok tanınmı~ edib lıgilin sanat hcıyatmm 55 nci yıh 
ve muharrirler de toplandıda hazır mün~sebetile tertib ettiğimiz toplan· 

Nilfusça zayiat tesbit bulunmuılardır. tıyı yüksek huzurunuzla açıyorum. 
edilmem 

lof/r Toplantı radyo ile de verilmiş ol· Elli bef sene mütemadiyen gü• 
SV doğundan yurdun her yanında bu zellikler yaratmağa çahf&ll ve her 

Ank•'"· 5 (A.A.) - Mamak civa • meraııim dinlenmiştir. (Sonu, "'' 5 Sü, 1 ) 

infilak 
nndaki merrni tamiri ve boyama imalat • ... ... _______ _,, _ _______ ..,,.. ____________ _.. 

hanesinde bir yangın çıkmı,._imal~t a: Haht Ziyanın dünkü toplantının 
melesile memurların çah§tıgı b:r bı· 
na yanmıştı~· Ta~ir edil~ek.t~ olan sonunda söyledigv İ sözler 
bir dePodaJct mermıler de ınfilik et • Bu ıeee kendimi hiç n-üıte~ik say • 

maclıtnn niıbette beni taltif eden muh· 
terem heyetinizin kar111ına bü:rük bir 
heyecanla ç•kıyorum; aynile hariçteki 
dost!•nmın tdükiıin/e c.'.e bu iltifatı 
ıönndıteyim. Küçücük mevcudiyeti • 
m · n bu kadar koeam"Ut çizıilerle büyü· 
tüldüğünü ıörünce önce yarı k:ıran • 
bk bir ıecede ay ıtıiıncla duvara akse • 
den büyük ıölre•ini .:ürüp urken adam 
ıibi korkup buradan .euizce kaçm ı, 
iıteclim. Buna iır.kin bubmadım; bir 
hamle beni ıüriikleyip buraya ıetirdi. 
Ne yıpmak için? .. ihtimal ki ıördüğüm 
büyük .evıi tezahürüne karı• duydu • 
tum ıükran hi11ini bildirmek arzuıu he
ni bu ... ya setinnittir. Buna imkan bu • 
Wllecek miyim 1 Belki bir iki ciimle lle
bleyip ineceiim, belki de copcajlm. 

eliği intibalann tee11urleri bir birine ka· 
rışıp İ'iimde dalralı bir ç.ağbyan gibi •· 
k p 1ı'diyor; bu çaclııranın uıtünde bir 
r.'ımıın çöpü gibi bir kelime )'uzuyor. 
Çaflayan, üıtune clüşmÜ§ bir c'alı don
dürüp dolastınp nuıl girdaba •\ariık:eı- • 
ıc bu keüme de öylece bir uçunnra 
doğnı gidiyor: jübile kelimesi. 

rniıtir. 
Yangın ıöndürülmüı. 1imdiye kadar 

nüfuıça zayiat tepit edilmemi1tir. Tah· 
kikata giritilrnittir. Yangının aebep
leri ve zayiat mıktan teabit ettiril • 

mektedir. 
DAHİLİYE VEKİLİMİZİN 

VERD1Gİ İZAHAT 
Anka ... (Telefonla) - Büyük: Mil· 

let meclisinin buıUnkü toplantıaında, 
vaki olan talep üzerine, Dahiliye ve • 
kili ve J'arti ıenel sekreteri B. ŞUkrÜ 
Kayı, bur:in Marnak)da vuku bulan 
infilik hidiıeıi hakkında izahat vermit 
ve buradaki mermi boyama ve tamir 
atelyeainde çıkan yınpn dolayııile bü· 

ük: bir haaar vukubulmadıtrnr. nu • 
ruıça zayiat teıpit. edilmediğini n rtl .• 

• ercilerin hadıae hakkında, tetkık 
:~ ~bkikat& devam ettiklerini bildiı ·ı 
1111ttır. 

Geçmiı ytllann 1..iden canlanan ha· 

tıralarile t.u ıectki toplantının hana ver· 

Jübile kelimeıi muıevicedf'ki jub'le 
kdimesinde:ı alınmıttır. An'1tnPıtı Mu • 
ıeviyede elli ıenede bir ahkamı ıer'iy• 
deği,irmi•; bu değiıikliğ'n ndicc~i e.!li 
renede bir yapılan toplantıda büyük me
ra&imle hıılka ilf\n edilirmit; buna Be
niiırail jubile derlermiş. Papalık, her el· 
li ıende b;r yeni bir na• netrederclc bir 
takım erbabı ma'ıiycte mua.'-iv.tt bahte· 
denni,; bun.un ;çin de jülHle kf'limeıini 
kullanmışlar. Bunu bir yerde tesadüfen 
okwnuıtum; ihtim&l sizle.- de lliliyor .. 
ıumaz. ( Sonıı Sa~ 5 Sıi 5) 
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Türkle r in at ve 
medeniyet devri 

~ drk milletinin eski mazisine ait şerefli 
hareketlerin hayali bir mucize ve bir tesadüf 

olmadığını mektep kitaplarında 
işaret etmeliyiz 

B irkaç gün evvel Ankara Ta· 
rih, Dil. Coğrafya Fakülte
si profesörlerinden B. Raşoni 

Halkevinde bir konferans verdi ve 
bu konferansta atlı halkın tarihte 
oynadığı rolden bahsetti. Vaktile 

lndo - Germain 'lerin dahi en eski 
medeniyetleri olan hayvan besleme 
kültürünü ve buna bağlı dini fikir
leri Türklerden nldıklarmr söyledi. 
Herhalde atı harb vasıtası olarak 
ilk kullanan milletin Tiirkler oldu
ğu muhaknktrr. Ve gene Türkler
dir ki bu hayvanı Orta Asyadan 
J\vrupaya ve Akdeniz havzasına 
getirmişlerdir. 

Gene tarihin ilk devirlerinde Or
ta Asyadan koparak atlar üstünde 
Garb memleketlerine gelen Türkle
rin ellerinde başka bir harb vasıtasr 
daha vardı. Bu da ucu demirli ok 

ile gene demirden yapılmış hançer 
idi. Türklerin bu suretle dünya yü· 
züne yaydıkları medeniyete "At ve 
demir medeniyeti,. adı verilebilir ve 
.. Atila,, mn Avrupada kurduğu bü
yük Hun devleti bu medeniyetin bir 
aalhası sayılabilir. 

Vaktile mekteb sıralarında oku
(foğumuz kitablar insanlann hay
vanlıktan kurtularak bugünkü me· 
Cleniyet devresine girinceye kadar 
geçirdiği terakki merhalelerini şu 
suretle gösteriyordu: Avcılık, ço-

banlık, ziraat, medeniyet. insanla· 
nn avcılıktan çobanlığa, sonra zira
ate, ziraatten bugünkü medeniyet 
devrine girdikleri anlatılıyor, zira
at ~eklinde inkişaf eden medeniyet 
halınden daha ileri bir göçebe me· 
deniyeti bulunduğuna hic işaret hile 
edilmiyordu. ~ 

Halbuki en yeni tarih tetkikleri 
göstermiştir ki yeryüzünde madeni 
ilk keşfedenler toprağı ziraat ederek 
geçinen insanlar değildir. Bu keşfi 
yapanlarla gene madenden silah 
şekline koyup kullananlar göçebeler 
olmuştur. Gene bu göçebeler ipti· 
da yeryüzü hakkında en geniş fikir 

ve malumat elde etmişlerdir. Çiftçi o· 
larak toprağa bağlı medeniyet kuran 
insanlar uzun zaman demiri ve diğer 
madenleri göçebe kabilelerden almış-

Hırsızlık eden· üç 
küçük kız 

Fransada çok garip bir hırsızlık vak' 
ası olmuştur: 

Bir şehirde evvela bir ev esraren • 
giz bir şekilde soyuluyor. Ev boştur. Fa
kat, hırsızların içeri girmeleri, evi soy
maları son derece müşkül şerait içinde 
kabil olmuştur. 

Ev sahipleri, evi bir müddet için boş 
bırakmışlardır. Bunun için, bir çok kıy
metli eşya ve hatta parayı evde bırak _ 
makta m:ıhzur görmemişler. Fakat. her 
türlü hırsızlık ihtimaline karşı bir çok 
tedbirler almışlar. 

Bununla beraber, yüksek duvarları 
aıarak içerı giren hırsızlar evin her ta
rafını aramrşlar ve kapalı odaları aça • 
rak bir konsolun gözündeki paraları bi
le aşırmışlar .. 

O evi soyanlar bulunamıyor. Ara -
dan bir müddet geçiyor. Yine böyle, 
muvakkat bir zaman için boş bırakılan 
bir ev soyuluyor. 

İki vak'anın da ayni şehirde olması 
polisin g()züne çarpıyor. Tahk!kat şid _ 
detlendiriliyor ve nihayet hırsızlar ele 
geçiyor. 

lardır. Böylelikle maden bulan ve 
kullanan göçebeler beynelmilel tica
retin ilk ananelerini de koymuşlar· 
dır. Asyadan Garb memleketlerine 
at iistiinde muhaceret eden ve elle
rinde ucu demirli ok ile demir han
çer bulunan kabileler Türklerden 
ibaret olduğuna göre Orta Asyadan 
dünyanın her tarafına yayılan ilk 
medeniyetin de göçebe Türk mede
niyeti cJduğunu kabul etmek lazım 
gelir. Türk Tarih Cemiyetinin tezi 
bundan başka birşey değildir. Bu
nunla beraber at ile demirin tarihte, 
bilhassa Türkün tarihinde oydanığı 
bu rolü henüz layıkile kavramıyan
lar bulunduğunu görüyoruz. Halbu
ki bu hakikat göz önüne getirilme
dikçe eski devirlerde Orta Asyadan 
dünyanın dört bucağına yapılan 
Türk akınlarının nasıl olup da her 
tarafta, her uğradığı yerde hakim 
bir varlık haline geldiği iyi anlaııla
maz. 

Türk millc;tinin tarih sahasında 
yarattığı büyük itlerin ilk kaynağı 
tüphesiz birinci derecede onun yük
sek karakteridir. Büyük ıefler ida. 
resinde tam bir inzibat ile bir mak
sada doğru yürümek hususunda 
gösterdiği muvaffakiyettir. Fakat 
böyle bir maksada doğru giderken 
önüne çıkan engelleri yıkmak için 
her milletten önce at ile demiri bul
muı ve kullanmış olmanın hissesi de 
açıktır. 

Zannediyoruz ki mekteb kitab
larımızı yazarken bu noktaları daha 
ziyade aydınlatmak. Türk milletinin 
mazisine aid şerefli hareketlerin ne 
bir tesadüf, ne de hayali bir mucize 
olmadığını gösterdikten başka bun· 
dan sonraki ilerleme hamlelerinin 
istikametini de daha iyi işaret etme
ğe hizmet eder. 

Memleketimizin zirai hayatında 
öküz yerine ata, harb vasıtası ola
r~k attan başka demirden yapılan 
bın türlü ~ilahlara, tanklara, deniz· 
üstü Ye denizaltı gemilerine, niha
yet tayyarelere neden dolayı ihtiyaç 
hulunduğu genç dimağlara daha vu
zuhla gösterilmiş olur. 

ASIM US 

Sovyet işçi lerl 

işleri bırakıp neden 
kaçıyor? 

Fransızca L'intransigeant gazeteai 
Sovyetlerde çıkan Pravl.:ia gazetesinden 
naklen şu haberi veriyor: 

"Rus işçile:i isleri bırakıp kaçıyorlar. 
Her işte çalışan işçiler posta posta kaç
maktadır. Niçin? 

''Pravda gazetesi izah ediyor: 
"Bu kaçmanın sebebi işlerdeki fena 

şercıittir. M eseHi, Donetz havzasındaki 
işçilerin işlerinden kaçmaları oradaki 
şeflerin işçileri tabi tuttuklan muamele 
olarak gösterilebilir. işçi şefleri uzun 
zamandanbcri kollektif mukavelename
leri ve iş himaye kanunlarını dinleme -
mektedir. Bazan ücretler on, on beş gün 
ge:ikerek veriliyor. Kazalara karşı alı -
nan tedbirler daha fazla ihlal ediliyor. 
Partinin sendikaları ve teşkilatlan üc • 
ret. ücretlerdeki ihtikar:lar v.s. gibi ''te
ferruatla,. uğraşmıyor .. , 

Bu suretle, cesaretleri kırılan işçiler 
iş yerlerini ve maden ocaklarını bırakıp 
kaçıyor. Bu kaçanlar bilhassa en iyi iş
çiler: "Stahanov,. işçileridir. 

Hırııızlar ele geçmeden evvel, izleri ü- --------------
zerine düşüldüğü zaman po1is hayret 
içinde kalıyor: 

Bu iki evi soyanlar üç küçük kız ço
cuğu nasıl olabilir? 

Hakikaten, polisin bu esrarengiz hır
sızlıkların faili olarak itham ettiği hır
sızlar biri dokuz, biri on jki, •diğeri de 
on ilç yaşında üç kız çocuğuncan iba -
rettir ••. 

Fakat, tahkikat ilerleyince hırsızların 

bunlar olduğu hiç şüphe götürmez bir 
şekilde ortaya çtkıyor: 

Şehrin ayn ayrı üç zengin ve kibar 
ailesine mensup. olan bu üç küçük ktz 
evvelden bütün tertibatı alarak işe baş
lamışlar ve sahipleri şehirden uzaklapn 
evleri kollamışlardır. Yapılan tahkikata 
göre, bu kızlardan en küçuğü evin ö -
nUnde durup gözcülük ctmİJ. Diğerleri 
de içerisini soymuş .•. 

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

Holivut'taki 
makta olan 

grev üze·rine yapıl
elli film yarıda kaldı 

Grevciler, stüdyolara devam eden artistlerin 
resimlerini sokak duvarlarına yapıştırıp 

teşhir ediyorlar 
Londrada otobüsçülerin grevi baş

larken Hollywood'da da sinema işçileri 
grev ilan ettiler. Loni:iradaki grev her 
gün otobüslerle işine gidip gelen 
5.000.000 kişiyi yaya yürütmt'ğe veya 
tramvaya binmeğe mecbur etmekle kal
dı. Fakat, Amerikadaki sinema grevi 
pek büyük zarar verdi: 

Grevi yapan stüdyolarda çalışan iş -
çilerdir. Bunların işi bırakması çevril • 
mekte olan elli filmin yarım kalmasını 
icap ettirmiştir. 

Bu suretle çevrilmesi geri kalan film. 
lerde çalışan birçok büyük artistler de 
işsiz kalmış oluyor. 

Bunların arasında Marlene Dietrich, 
Clarck Gable, Gary Cooper. C:-eta Gar
ba, Ginger Rogers, Joan Harlow da bu
lunmaktadır. 

işlerin böyle sekteye uğramasından 
sinemacıların ettiği zarar on milyon do
lar kadar tahmin ediliyor ... 

Greve, Hotlywood ressamları. dekor
cuları ve berberleri başlamışlardır. Grev 
günü on bin kişinin iştirakile bir miting 
yapılınca buna sinema artistleri sendi -
kası da dahil olmuştur. 5600 azası bu • 
lunan bu sendikanın başında Jean Craw
ford, Robert Montgomeri, Boris Karlof 
bulunmaktadır. Sendikanın greve iştira
ki bunların teşvikile olmuştur. 

Hollywood, 5 (A.A.) - Başlıca 

stüdyoların önünde nöbet bekliyen 
grevciler. stüdyolara devam eden ak -
törleri teşhir etmek üzere kapıların ö -
nüne fotoğraf makineleri koymuılar -
dır. 

Grevciler, alınan resimlerin şehrin 

duvarlarına asılacağım ilan etmektedir
ler. 

Bazı aktörler, resimlerini güçlük çı
karmadan çektirmektedirler. 

Bunlar, cuma günü mensup oJdukla
rı sendikaların, ihtilaf hakkında bir ka
rar vermesine intizaren çahşmağa de
vam edeceklerini beyan etmektedirler. 

Jon Kmv/ord ve Rabert Montgomcri 

Fransadan Jslanbula 
ilk vapur yilz sene 

evvel gelmişti 
Bundan yüz ıene evvel (3 mayıs 

1837 de) garptan ıarka ilk muntazam 
posta vapuru itlemeğe başlamıttı: 

3 mayıs günü öğleden sonra saat beş
te, Manilyadan kalkan "Scarnandre,, 
vapuru İstanbula doğru hareket ediyor
du. 

Bu, posta vapurları iılerinde mühim 
bir tarih teıkil etmektedir. Hakikaten, 
o tarihte Arupamn en büyük limanla
rına bile muntazam posta vapurları iş • 
!emeğe başhyalı daha yedi sene olmuş
tu: 

Fransa ile diğer büyük memleket -
)erin limanları arasında muntazam pos
ta seferleri, tam manasile 1830 da inki
şafa başlamıştı. 1937 senesinde Fransa, 
İspanya, İtalya ve Afrikamn şimal sa -
hllleri arasında vapur işliyo11.:iu. Bu ara
da İstanbula da bir sefer ilıdas olunması 
Türkiyenin Avrupada iıgal ettiği mühim 
mevkii gösteren bir delildir. 

Günlerin peşinden: 

Bir tasarruf tedbiri 
lzmir Şehir Meclisinde masraf büdçesi konutulurken azadan 

~irinin elektrik sarfiyatında tasarruf için mehtablı gecelerden istifa
de teklifinde bulunması, bir latife mevzuu gibi telakki edilmemeli. 
Ay ışığı hir şehiri aydmlatmağa kafi olup olmadığını dü,ünmeli. 
Eğer kafi ise mehtablı gecelerde elektrik tenviratını kesmeli. 

lhtimalki buna itiraz edenler olabilir: 
- Bir senede kaç mehtab gecesi o lur} Birkaç kecclik elektrik 

sarfiyatından yapılacak tasarrufun koca bir ıehir için ne ehemmiyeti 
bulunur?,, 

Diyenler çıkabilir. 
Bu türlü itirazlara kar§ı verilecek cevab ıudur: "Damla dam

la göl olur.,. Bugün meht~btan istifade edilir. Yarın da gözler 
karanlığa alışabilir. Hatta bu iş, yalnız İzmir gibi tek b ir belediye 
mc~el<"sİ de değildir. Ay~i usul fayda verdiği takdirde lstanbula, 
Ankaraya, bü tün beledıyelere tetmil edilir. Bu suretle izmırn 
bir iktisadcmın fikrinden bütün memleket istifade etmit olur. 

· Haean Kumçayı 

. ~ Karımın paraları sakladığı yeri bulursanız. siz.e on kurıq bahşiş ve· 
nrım... - Fransız karikatürü -

.. ~ 1 
lrlandanın ı~·· 
değişfrmyor Z 

. t 
Yeni Kanunuesa''tıt 
gö ı e /Jir ev/l'Jttfl 8~ tıalıa lıoşana111 ıU8t 

İrlanda ingiliz hiıkCırnet ıı:J 
ınuhtar b'r hükümettir. Fakat\ 
landa hukümeti tama~i'e in( J 

. d rnıı't resın en aynlmak ve daha 
idare tesis etmek istiyor. t 

Hazırlanan yeni teşk 1 itıe5351 
nununa göre, evvela. t;tar.~11 ı 
de"'iş yor: İrlanda artık ·•ı:ııt 
ta!!l"'"'~~k. 

"Eire,, nin yeni idare şeıcti -,.;_ 
riyet o!acak ve eUmhurı<Cı·iıl' ~ 
k .. h . . . k" 'b' .,azıfe 

::ırı CU'll u:-reısının ı gı ı • jli." r 
lar verilecektir. Fakat. harp re 
. • 1 to .,e 
ııın t2ran an:ak parıamerı 
cektir. 

irlanda teşkilatıesasiyeıi 
1
,; 

yı menetmektcdir. Bir kere '" 
daha boşanamıyacaktı. Bund.11'd# 
çocuk sahibi kadınların ev dıfS' 
malan da yasaktır. • ,jf'. 'I 

irlandanın y~ni teşkilatıe". 11-i 
nununda İngiltere kralına dail'da 
kayıt yoktur. Bu suretle trj lı'ı 
men lngilteredcn ayrılıyor. ·~ 
nun henüz kat'i surette kabul ıer 
miıtir. Parlamentoda müzakere 
randa olacaktır. 
====~ 1' 

Amerika Flnlandlt• 
niçin savıyor 1 

Büyük Harpten gaılb veY' '1'. 
çıkan bütün milletler Anıer~ 
yarlarca lira borçlu oımuşl ~ 
masraflarını kapamak için• all 
merikahdan bol faizle pa:a ~_;J 
devletler, ondan sonra bıt tJOIV'.A 
rint doğrultamdıkları için ~ 
hala tamamen veremediler. 
her sene borcunu ister, nots 
nota gönderir. it 

Fnkat. Avrupada küçük b c~ 
var ki Amerikaya bütün bO: :a 
demiş hulıınuyor: Bu F'nalnd\ 

Amerika da Finlandi~an;;~ıı 
mertliğini unutmuş dr<"i1 dır. dı\ 
olan hir hadise buna delalet e 

11
ç ı 

Amerikanın bir ~ehrınde ı.ııı 
ölmek üzere sefil b'..r :ıdaDl bil 

11 
Bakmışlar Finlandiyalı. ~un~er 
ne Amerikan polisi onu ···~· .. r 
tesine yazmış ,.e her gün, dı~~ 
lere olduğu gibi, kend'sine yı~ i 
para temin etmiş. Bu hadise~;ı d 
den bir Amerikan hakimi şö~ ~t 

"-;- Bir Finlandiyalının a 'B~r.e 
mcsine müsaade Pdemeyiı: 1 

tJ1 
borçlarını tamamen veren tek 
ket Finalndiya,,. ,;. 

Postacı bekllyen .""tı!ri f 

Hayvanları himaye ceınıye cııtl 
dır. Bunları, "zavallı haY'·aJl 1'~ 
eziyyet çekmemelerini. hor 

1 
~J 

malarını ister, onları ö!ÜI11dtıl f"' 
rır. ÖlUme en fazla mahk(UJJ tı• 
da kuşcağızlardır.. _ .. at' f 

İşte, Amerikadaki ha~,;ııı 
maye cemiyeti, gUvercill, se,.çe ~·,J 
vimli kuşların. kışın açlıkta.Jl"'' 
leri için bir çare düsünmUş 
yem dağıtmayı kararlaştı~111,ıı 

Fakat, ı;ehirde maba1le JC ;J 
şehir dısmda köy köy geıere tJS',
yem dağıtmak için adanı tu ~f' 
pahalıya malolacak. Halbuki• ııfl' 
lan himaye cemiyeti geliri JI ~ 
esses0 dir ve kendisi bile 
muhtaçtır. ..,dl 

Fakat. AmerıkıılıJar h~~ t 
du~ gibi, bunda d'l inin :ı~tJ 
sini buluvorlar: f 

Amerika posta idaresi N & 
b:r gün bir emir ve bu eıııı~~ 
bir de vem torbısı \•erivor: r .J 
nasıl t'lııa. mah le maha11"'• '.l' 
dolaşm3'fa me bur Onun tçiJl'JJ" p 
iı;leri icabı bövle dol., c;rrkeıs \fi-, 
tikleri ye"e yc~ ser-ıeftekle~ 
retle kuşca~ızları açl ktan k 
!ar .. 

Amerika posta idnresi. 1ı 
himaye cemiyetinin bu dilF~ 
bul ederek memurlnrına rı ~ 
sile bir dC' V('m çantası verdiı!l cll 
beri Amerikanın kuc;ları dil ' 
du: Postacı bekliyorla~, 

KUltUr yar dire~ 
Eski,ehlre JlllP 

Kültür yardirektörü :83~ 
Eskişchirde açılan köy öğrf 
sunda bazı tctkikl:r::1c b:.ıl 
re dün Eskişclı!J:"e ,git.uıf ştil\ 

~ 

d 
1 
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liirkç~ programlan 
Zıruri bir değişikliğe 

muhtaçtır Madeni eşya 
san'atkarları 

Sebze· hali\ El~alar ~tandar-
• • dıze edılecek 

ta rdesı 1Henglv11Ayetler lmlzde lazle l Yazan: 

ULU K U1 A. JSM/!)7 

~tü -ll- bo
v damak dudak. dit ta• 

rın gaz, • h k 

Kayıtlarını tescil ettlrml
yenlerln cezaları icra 

vasdaslle ahnacak Yeni tarife Haziran 
başından muteber 

olacak 

elma yeu,ıyor ? 

~ ~cbcylnakalede .. O eski Türk· 

~ deaiı ll\~d~~atma~ ve öğretmek 
itti ~Yat k: Azerı ve Çağatay· 
.ı- llurnu ... 

1 
ıtablannda gürdük

.._}or ••ter b ' l ~ .,, 8Öz.ler' .1 e onlara yabancı 
~ ettiği . ınm asıl maksada tc· 

k 1 ayrıldığını ve er ta ım· 
ım anna d v• • _ _] 

d k
. h fl ·n manayı egı9tırmcuen a 1 ar erı . v• • b') 

b
. b' 1 . . yerine geçecegını ı e· 
ır ır erının l .... k 

k 
. B u tecrübeler e gorur en 

ce tır. un . . . 
(ben) ile (men) sözlerının aynı ıey 
olduğunu anlamı§ bulunacaktır. O 

h ld 
.. a her. bar mu, me-

Madeni sanatkarlar cemiyeti. bü
tün mensuplarına yaydığı bir tamimle 
kayıtların tescil ettirilmesi la:ıımgel
diğini, kaydını tescil . ct:Unniyenlerin 
Ticaret odası tarafından hükmoluna-
cak para cezasının icra marifcli'c tah
sil olunacağını bildirmiştir. 

Bu cemiyete demirci, tornacı, tcs. 

Sebze Halinde tatbik edilmekte olan 
tarife değ'stlrilmiş, bir kısım madde
lerde tenzilat yapılarak taılfe Şehir 
meclisine verilmiş, meclisin tasdikin

den g~mişti. 
Haziranın birinden itibaren tatbik 

Kastamonu Ticaret odası elmaların 
standardize edilmesi hakkında \'erdiği 
isabetli bir karardan sonra umumiyet
le elma standardizasyonu hakkında 
bazı tedbirler alınm1'.:tı. Öğrcndiğimt. 
ze göre önUmiızdcki ihraç mevsiminde 
bütiln elmalar sıkı bir kontroldan son
ra ihraç edilecektir. Bunun için lİIZlm 
gelen tedbirler evvelden alınacaktır. 

Tutulan bir istatistiğe göre 1931 
yılında Ankarada 6514, Bileciktc 1354, 
Çorumda 640, Kütahyada 1108, tspar. 
tada 2336, Bursada 1773, Kocaclide 
9934, Erzincanda 2083, Çoruhla 4209. 
Giresunda 1488. GUmUşhancde 660. 
Ka.stamonuda 6876, Orduda 12239, 
samsunda 1968. Zonguldakta 6201, A. 
masyada 4745, Tokatta 2430. Afyon
karahisarmda 1875. Kayscride 3808, 
Konyada 2393. Niğdede 7650 ton elma 

a e man , "ba ~ İ~h ;'d 8~~lcmiştim. Şimdi 
'Uhtc}if T·~gım: 

. d k kelimelerini na, ver• 
nım e ,. d' k benimdek,, ıye o uması 

viyeci, bakırcı, dökmeci, motör ve 1 
makine tamircileri, elektrikçi, kaynak\ 
çı, cmaycci, tesviyeci, karyola. kantar 
terazi, kemer, değirmen yapanlar, ren
de muslukçu, kuyumcu. saatçi, soba. 
cı. raspacı, kazancı, kızakçı, madeni 
eşya fabrikaları işçileri. tenekeci, sa. 
vatçı madeni e~ya ile celktrik levazı. 
mı satan kUçUk tacirler. büyilk tica
rethaneler mUstabdcmini ve bilümum 
demir sanayii il~ meşgul olanlar dahil 

edilecek tarife ile, ufak kutulardan bir 
kuruş, kilçilk sandıklardan iki kuruş. 
şeker sandıklarmdan dört kuruş. diğer 
sandıklardan 6-10, kUçük yumurta 
sandığından 6, bUyUklerinden 10. ku. 
ru yemiş torbalarından 20 paradan üç 
kuruşa kadar, çuvallardan 5 kuruştan 
ıo kuruşa kadar. yoğurt tenekelerin
den 10 paradan 50 paraya kadar, fıçı. 
!ardan 8 kuruştan 25 kuruşa kadar. 
kavun karpuz ve balkabağı tonundan 
70 kuruş bal resmi alınacaktır. 

s:c Yaba urk şıvelerinin genç· 
'1ı- rtılarım ncı gelmesi, Türkce 
l)j ':%. 'diıtc b!l.ın en btlyük hata;ı. 
L~.: Urnaıı ır çocuğun Ti.irkceyi 

'

:"ti 1 · • Yaz.m · Ot\in·· ası ve anlaması 
t l· '1Yor s· ~ ~r tarz.da ... .. ır .dil, bu kadar 
~· ilk k ogretılmez. Bunu 
iti..~~ 'Üt\ikl 0 ulların işini ortalara 
.~r ,_. , emek d k . B ~ 11;1 'Ç-0 eme tır. unun 
ıL )a,.__ cuk Tu·· k . k .. 
:-"~~•Yor v r çeyı pc gu· 
lıtr, ehernrn~ okuyor., diyerek bu 

var mı, . • l kt 
pek tabii bir bilgi netı~e11To.~cka ır. 

Bu tarzda Türkçeyı.. ur gra· 
.. "gvrenmiş olan hır altıncı sı· 

merını o k 1. l . 
f 

.. v 
1
• ·i Türkçe e ıme enn 

nı ogrenc .. • 1. ) l 
sonunda seslinin ( vok~ ın yanızca 

1 d·vı'nı· onu takıb eden okun· 
ge me ıg • d v b')' 7 _ 

b
. (gv) bulun ugunu ı ır. LA· 

mnz ır (l' 1 l" 
t n ekli sıfat yaparken 1

' ı, u, 
)~) eklerini bu dilsiz ( ğ) ~le Y~ 

üzerini okunmaz dıye, hır 
~ış .v.el çı'zmi•~ir. Fakat (ğ) takı· 

bulunma.ktadırlar. 

cızgı ı e Y h fi . ~ı içinde ( g. k. h. y) ar erı var· 
d ki bunlar. ınanaya dokunma· Valinin tetkikleri 
dırn biribirlerine tebadül ederler. 

a ' · d d Altındanbcri Türkçeyı, erece ere· u,· skildarda bir Çocuk 

E'i Yet Vcrmiyenler çok-

~l Ctriy~ 
~' ltaaab hYe dersleri yalnız bak· 
~ itni. csnbla b" d :uc~, olarak f . rını, ıraz a· 

Hırsızlıktan 
~ ekten 'b aız ve iskontoyu 
~ J..tııçlcr ~ arebt .kalsaydı, liseler-

s -· e ta ıle · ·· k v•ılr· . rı, ne ffiU!lta · 
•ne s ·· ~ 

' ı }'aPar. ınus, k~~inüs he· 
•ı, ~dr O n~ de fızıkten bir 
\.:". "it · · rt k "\it~ ı.~ bitiren b? ul~~rın vazife-
~ ~t ır T urk gencine 
~~rnilcvb ~.ilgisile "ben Türk: 
"1>11\ıtt ~ haz.ı:l ıyorum,, diyecek 
~ uıurnu T~maktır. yalnız 
~ ı..~r ~ urkçeyi öğretmek, 

~lııı l ~it b' .csablarını Ögv retmek 
• ""2 ır ışf tile ~Unla uğr ır ve bir orta oku-

A(1trnckt ~ması boş yere va· 
~ ~ı. en. ıb~rettir. 

•· Yedincı v k ' . . Q~ l'. • e se ızıncı sı· 
~-.rac- 1Yazıy · · · eııı.,~' cdeb· caı ıçm ne hazır· 
~ dırlar 3atı için de onu ha
~0kuya~ b~urette ki onuncu 
)~ Y caev· . ır gence mesela 
11b.::''tı itim· ının bir y~ı:ısı hic de 
tiL~ 1Yecck · 'llttl 1nı v ve o gene bunu 
• t e " l c anlama b··1 v• "'~ "anız. cd • sını ı ecegı 

tğl'tnak z.evk'~~ı bkıymeti üzerin· 
~lch~r elinde 

1~~ ulacaktır. 
),.._ ·,el " k oncede ·1 · b:~ d·· ,,o sa t b'• n ven mış 
~)at1 ~şc~ ve T~rkı ~~günkü vazi-

t)h_ tnılcn b· k dılı, Tiirk ede-
t · -.... ~ N ır .. 1 lılldcr; etice 'fb u: onu alakalan· 

b 
n....- \ııak ~l 1 arı le Türk kültü 

ua:~larda ır. 
ltı \ln ta Verilcc k . 
J · t , " .. rn olarak l~ materycl ise 
\il" · '-'\ln c ı . d tı L • Cf • D'l mız e mcvcud· 
ttıt 11;"1d l ı tc0 · · · 11;, e eri ·

1
y· rısının bize ver-

~ ı_ (ll\l ıcc ö" ~~tırrı attığ,lll ld grencn bir ço· 
~ t"k ~~ ~lur. ~o a pek güzel ha 
tttUbc) dıa etlll· unu, kuru bir söz 
ll'ıi.r erim b 'Yorum. lk' 11 k , ır. ana b ı yı ı 
1\ Bir rn· u kanaati ver· 

yükselmek şartile, bu tarzda o· 
~:yan bir lise genci (kanlık, isyan- Bahçesi yapılıyor 
lık) kelimelerinin (kanlığ, isyan· Vali ve belediye reisi Muhittin Os-
lığ) olduğunu v.~ bu s?~ (ğ) .. \erin tündağ iki güııdUr Boğaziçinde tetkik-
okunmadığına .gore, hızım T urkçe· Jerde bulunmaktadır. Evvelki gün Çu-
mizde (kanlı. isyanh) olacağını bukluda. Neft Sindik&t Gaz şirketinin 
hemen söyler. yaptmni§ olduğu binaları gezmiş. Pa. 

Güneş • Dil teorisinin kaidelerin· de bir .. konson düşmesi.. vardır. pbahçe • Çubuklu yolunun inşaatını 
Bunu bilen ve liseye kadar kafası teftiş etmiştir. 
bu

na aid tecrübelerle dolınuı olan Bay Muhittin Oatündaf, diln de be· nbcrindef en işleri mUdürU Hüsnü, i. 
bir genç "yureğimni,, kelimesindek i mar şut>esi mUdUrU Ziya, vilayet nafia 
( n) yi pekala düşürür. Ve nihayet başpıilhendJai Nuri, sıhhat işleri mu-
şu kıtayı bu tarzda okur: dUrU Ali Rıza, makine şubesi müdürü 
ilahi bitıl itlerden bana ver ıel pİfİ· Nusret olduguw halde OskUdara gitmi§. 

mınbk 
Acledsiz cürmü ityıuılar Yüreiimİ OıkU<'.U Çocuk Bakımevlni tııftiıf et· 

kılıp kanlı miştir. Ba.kımevinin yanındaki arsa 

Günahım yidona alsam ıünaklar geçenlerde viliyetçe satın alınmıştı: lerdii burada bir çocuk bahçesi vücuda ge. 
lene ey . tirilecektir. Bay Muhitin Üstündağ ve 

Cihanda hiç kea var mı benim dek mesai arkada.şiarı dün bu bahçenin 
cürmü isyanh • yerini görmüşler. planlarını tetkik eL 

Nihayet bu gencin olsa olsa an
lamak istiyeceği - ki buna da ih· mişlerdi·--r~. ~=~==~~ 
ti mal veremem - '· eylcydir - ey· U skUdarda olan bir 
}emektedir .. ve "dek - gibi,. gcli· vak'ada mutalea 
meler olabilir. Hayli Bir zaınan evvel, Üsküdarda 

Güneş • Dil teorisin in kaideleri bir vak'a oıınuş, 1,eki adiı birile Receb 
altıncı ve yedinci sınıfta pek kolay adlı biri kavga etmitler, Receb sövüp 
ve pek alaka uyandırac:a~ bir tarz~ . sayarak ı,ekiyı döverken, Zeki de ta
öğretilebilir. Bu da, 1kı yıldanbcrı bancaaını çıkarıp Recebi yaralamıştı. 
yaptığım pek veri~li t~r~bclerlc Bu şekilde olduğu tahkikatla tesbit e-
anlaşılmıştır. Hatta yedıncı sınıfta dilen vak'adaD dolayı, ik:~ beraber a. 
_ bir ders eğlencesi gıbi - eski ğırcezaya verilmiılerdi. 
metinlerden bir mı~~a yazkdırmıt1 • bu. DUnkli celsede, mUddeiumumiliğin 
günkü Türkçeye gor~ 0 uma arını mütaıeaaı aıınmı!!tır. Müddeiumumilik 
söylemi!tim· Öğreb~~le~kbub~ muk- Zekinin öldUnneğe tam davranışından cc 
vaffak olmuş b~ek uyu .1r ze~ zaJandınJmaııını, ancak tahrikin de 
duyarak daha ır ·aç mısra ıatemıı· göz önünde tutuJmumı istemiştir. Ze-

15 sene, 2 aya mah
kum oldu ı 

Celal isminde biri, dün akşam üstü 
üçüncü eczada 15 sene, 2 ay hapse 
mahkum edilmiştir. 

. Celil, muhtelif tarihlerde, gece ve 
gündilz, Mecidiyeköyü ve civarında 15 
den fazla ev soymaktan suçlu görüle. 
rek. tevkif edilmiş ve böylece duruş. 
ma kararilc üçilncü cezaya gönderil· 

mişti. 
Müddeiumumi Feridun Bagana, 

bütün bu suçların sabit olduğu mUta. 
leasını ortaya atını~. heyet de, müta
leayı isabetli görerek, isteğe uygun 
şekilde karar vermiştir. 

Plinör uçutları Ramide 
yapllacak 

üniversite meydanında yapılmak
ta olan Tilrkkuşu planör uçuı:darı. bun· 
dan sonra sıçrama uçuelarını yapmak 
üzere Ramiye nakledilmiştir. TUrkku· 
şu gençleri burada haziranın sonuna 
kads.r ders görecekler ve tecrübeler 
yapacaklardır. 

B•Y Sadullah letanbula 
gel dl 

istihsal edilmi§tir. 
Hükumet elma istihasl edılen yer-

lerde bu mahsulün inkişafı için de ay

rıca tedbirler alacaktır. 

MUsaadeslz mUstahzar at 
son zamanlarda Vekaletten müsa

ade alınmadnn hir talnm tıbbi mila. 
tahzaratın piyasaya çıkarıldığı görUl
mli§tür. Sıhhat Vekaleti ne gıbi mUs. 
tahzaratın müsaade alınmadan piya. 
saya çıkarılacağı ve ne gibi müstab· 
zar için mUsaade alınacağını alakadar 

dairelere bildirmiştir. 

Kalkan balll • bolla,tı 
Son günlerde kalkan balığı müthış 

surette bollaşmış kilosu 25, 30 kuruşa 
kadar düşmüştür. Bu vaziyet et fiyat
larına da tesir etmiştir. Bahkpazan 
kasapları balıkçılarm bağırarak sat
maktan menedılmiş oldukları halde ba. 
ğırmalarına karşı kendileri de etlere 
yapıştırdıkları fiyatı kafi görmiyerek 
dilkkln önünde bağırarak et satmak· 

tadırlar. 

But day plya•••• 
Bu sene buğday piyasasının çok 

normal gideceği umulmaktadır. Ziraat 
bankası piyanda nazım vaziyetini mu 
vaffakiyetle yapmaktadır.Yeni senenin 
mahsulünün knlıtc itibarile geçen sc. 
nckınden daha UstUn olacağı da umul· 

maktadır. 

EmlnönU HalkevJnde 
spor Konferaneı . 

EminliııU Ilall:cu 11dc11: 
Bu yıl için dilzcnlcdığimiz seri kone 

fera.ıuılann on yedincisi 6.5 937 pcr. 
şembc günU saat 18 d~ Evimizin Ca
ğaloğlun<laki merkez bınuında Dr. ~· 
Sırrı Aliçlı tarafından (Spor ,.~ Sag. 
lık) mevzuu Uıerindc vrrilcccktir. 

Davetiye yoktur. Herke!! gelebilir. 

tlıhl"r\cd .ysal ile bun . 

ı"hl"r\ : cııcv'ı'd u ız.ah edeyim· 
• . en bi . 

ı hitı . r parça alıyo-

~ 1 •tl•rdın 

lerdi. kla T" k kinin ıuçunu ceza kanununun 51 inci o halde ··ç~u. rımız .u~ çe· maddeıinin ilk fıkrasile 62 ve 448 inci ufi ile göril~erek izahat alacakttr. 
. . . kusun ıyı yazsın, ıyı an· maddelerine uygun görmUştür. Rece. ---------------

yı ıyı o ' d " k 1 )asın .. gibi pek saT .. ek vde :.u ıe .~e be de 456 ıncı maddenin son fıkrıuıına 
1 Ahş veriş 

sıra il• girmek usulU 
8incmn, tıy:ıtro, t rımı\ ny ı;ıbi y<'r. 

len· girerken iıılıh.tm1 ımkmck ırin 
bclediyccc tctkikatıı baı-lanmuıtır. Bu· ~d.iı .. Manıa bir gil 

~.. cUrılıii iayanla ı>etimanhk 
~l. r 'YUrağimni 
~ y- .L._ kılıp 

ta._ ·~· •laam .. ~hk ~~~ . •unıaklar 
hıç kea ha lerze iylardu r 

l D"h r ~u nıenimdek 
:~ İ\ c ... t. fit,.; orta b . UTnıu ısyanlık 
l>lt • •n ( ırın · 
l't .d'iİtik ~okallcrin) 8ınıf ta sesli 
~,!ine bir lı~ Y~Pllladı ... manad~ .hi_ç 
ı .. r1'ı Üir diQcrınin gını, bırının 
tı trlc '$....ı~dncn ve L~ckala kullanıl-
' b "~1 c lJ\lnu r · l '' l'ı.ı \l k tekrar d ur u vesi· 

''i r'iill\ ~tadaki .. . le en bir öğren· 
tlcr.:ı nı, ba 1! ardın b' .1 ll\ı Qcn r tnu • .. ır gl , 

~ıt1 .~rn·ck her ~il, ;:. ..~ozlerinin 
c; \ık 'kek olduğun~rcgımi, bar 

ıerı~ )ol:cz.. anlamakta 

Ca)~" çı~nğ) Yazıl b' 
~ı "c (n) n bir (ğln ır ~arfin 
tnk_tctıc al 3cılcrini oldugunu, 

.. -~lL tıda ÖO.. çıkarmıyaca-
'-ı... .. P, ,.. 1:1•cnm· 
<ıı~ l\i 'llnhldar,, •t 0.lacak ve 
'>~ 1-rı g ll_aldar, ı,· . k:Innclerini 
~lt:lld,n ~ıkçımındc, fakat 

Cl\~ lt · armak suretile 
arflcri o" 

gr~nirken bunla 

gayesi olmıyan. ur .e e ıya~d ıç~n göre ceza kesilmesi isteğinde bulun· 

hic bir materyel vermhıky .. en, 1° ub~ muıtur. · d k 1 ya ına um 0 an ır Duruşmanın devamı, müdafaa için 
yer e a mhac)e Günef • Dil teorisi 
Progr

am kalmııtır. 
' 1 atılmalıdır. Bu Ö 1 varken parça anlP . 1 . . Albndlt m•r n duru,ma-

k b
: ret halıne ge mıttır. sınd• .. hltler ' 

artı ır zaru I . . d"ld Aksi takdirde gene .~rıdmız, .. 1 e, Bebekteki "Valdei Hıdı\i,. yalısını 
. debi atta gun en gune ar· . k gU tarıhte, e . ~. klük davasının ea· !Oymaktan ve bır aç. n sonra kendi. 

tan haklı hır Tur . kal k T"rk sini Sa.raçhaneba,ında görüp yakalamak 
smdan bile habersız Tü~~:l~gu ~le ietiyen polie'n elinden kaçarken kar-

. b'r yabancı .__,_ onıma rıkan ba)ıkc;t M.ehmedi tabanca 
gençı 1 d kültürsüz IUlUI' .,,. ~ anlamıyacak ka ar kurtunile öldUnnekten suçlu Altındiş 

kt 
ömerin durlışmuına, ağrrcezada diln 

Ctl ır. n• ---~-=-=-.:k:-::•::;11'1 kur•U devam edilmlıtir. 
KUrek 'ar çatrllıJor Dilnkil ce1eecte, Ali ve Yahya adla· 
ayrılan, arpeJ.erasyorıundan: rında iki şabid dinlenilmiştir. Bunlar. 
·"" SfX'' "'' na aynlan a,a· Saraçhaııebafllldaltİ safhaya dair iza· 
Kürek hakem lrursu·ıciJeriıniıin 8. hat vermttJerdir. 

ı;ıda isimleri yaııb d~ ·••t 13,30 d• .-.-1111\uım devamı, Altındit öme-
. gUnil - . .uua..,.... 

5.9397 cumarteıı p. tlyönkuruJ bı: rin ~ği Ahmed ~e Ali adların. 
CagaJoğlunda C. ff. ine gelmeJerı da iki phidin dah& çagınlmalan ka· 
nasındaki bölge merıceı rarile. b&Şk& gtıne bırakıJmı§tır. 
tebliğ olunur. • mail' Nediıl1· Anado- E,OP ...... , ... için_ reyllm 

Beykoıdan • İl Galataaaraydan: 

1 
önUmüÖki pazar günü htanbu· 

Judan: Şeref, Faruk. N c1iA eıJ?ıetten: ,,.. ıa.rafnıda EyUpte belediye tcş-
B ki E · Kerııal• e Al or tun .. .,r e . r, m:n, id n Bedri. tın • JdJAtı için re)'iAnı yapılacaktır. 
Şazı Teıcan, Fer u 'ktan. ınıonet. 
dııdan: Efdal, oa.ğcılı . 

Dün İstanbul limanına Anadoludan ra'ara halkın !ltra ılc girme i imkan· 
420 ton buğday, 45 ton arpa, 15 ton Jarı aranınnktadır. 
çavdar. 15 ton kepek. 10,5 ton tiftik, 
Trakyadan 5,5 ton beyaz peynir. 4 ton • .,.,,7 
yapak. limanlardan 105 ton buğday. Eski Zablıge ı~ azııı 
136 ton un, 36 ton l!U8&l'C· 17,5 ~on nvo- Ahmet Hanıdi ı1e/at etti 
but, 13 ton bulgur. 13 ton zcytınyagt, 
'4 ton ka.şar peyniri. 3,5 ton beyaz pey 
nir, 35 ton ml8ır. 23 ton tiftik, 2,5 ton 

yapak gclmi§tir . 
Dün Zahire borsa.sma 525 ton buğ-

day gelmiş, 719 ton satıimı§tll'. Yu. 
muşa.k buğday 6,15 • 6.27.5 dan sert 
6.17.5 dan muamele görmU11tUr. Arpa 
(Anadolu) 4.05 • 4,10 paradan 45 ton 
çavdar 4,25 • 4.28 den 120 ton, kuşye· 
mi 9.25. 9.35 den 44 ton. tiftik (man 
115. 125,20 den 64.5. tiftik (den) 110 
dan 7,5 ton aatılmıetır. Buğday fiyat.! 
larmda evvelki güne naz-ıran tereffU 

görUlmil§tilr. 
Beyaz peynir 25,35 • 29,15 den. ka.. 

şar peyniri 47,20 • 52,20 den satılm13. 

tır. 

Kayaeri ınebusu Haaan Fer d Pcr. 
ker'in dayısı ve kayınbabası, eski Zap· 
tiye nazırlı~ından n"' ılekaid Kayserili 
Ahmed Hamdi Cemilgil dün vefat et· 
mittir. Uzun muddt müddciumum~lık 
ve mahkeme azalıı;ı ve reisli~i ve Be· 
yoglu mutaaarrıUıgında buhınmuı 
olan mumaileyh Meşrutiyetin ilanım 
mütcakil> Zaptiye nazırı olmuş ve bi. 
lihare de tekaüd edılmişti. Kendisı hay• 
rı ve fıkarayı ııevcr çok temiz bir zat 
idi. Ccnaıeııi bugun ôgk vakti Bakı.r· 
kôyünde iıtaııyon eaddcsınde polis ka· 
rakolu kartııında hanesinden kaldırı. 
larak aıle kabriıtanına defnedilccekt r 
Merhuma rahmetler ve ailesine tazı· 

yctler dıleriz. 



"Hükllmet~iler,, 
biribirile çarpışıyor 

!Fransa ile yeni ti· 
caret anlaşması 
Müzakereler bugün 

ba,hyor 
" Asilere harşı birleşelluı; biribirinıizi bo- Ankara, 5 tTelefonia> -Fransa. ile 

ğazlamayalım ! ,, f erg atları yükseliyor aramızda yeni bir ticaret anlaşması 
yapmak için müzakerelerde bulunmak 

'"a..,iyet gergin lngiltere Barce- üzere geldiğini evvelce haber Yerdi. 
Y ' ~• ğim heyet bu sabah Ankaraya gel-

10 na ya gemi" 90 .. nderdı" mi§tir. Heyetle hükumetimiz arasında 
yarından (bugiinden) itibaren müza. 

Perpignan. 5 <A.A.) -Havas ajan.J esir de ltaıya harb gemilerinin refa. kerelere başlanılacaktır. 
aı muhabirinden: 

H'a.va yolu ile Barcelonadan gelmiş 
olan bir yolcu, aşağıdaki beyanatta 
bul unmuştw·: 

"Barcelonadaki kargaşalrkların ha
kiki sebebi, Valcncia hükumetinin Ka. 
talonyanın bütün müsellah kuvvetle
rini bir ba.şlfomandanın emrine ver
mek h ususundaki kararıdır. Katalon

katinde olarak hareket eden Sardegııa Macaristan ve Sovyetlerle 
ismindeki vapurla bir martta yola çı- Diğer taraftan iki giin C\Y\'el şehri. 
karak 5 martta Cadix'e geldiğini söy- mizc gelen Macar ticaret heyeti 1ktı
lcmiş \'C eunları ilave elmiştil': sad \'ckalclilc temaslarına. başlamış

"Ben taksi ~oförü idim. Buraya ceb fır. 
ren sevkedildim. Burada kalmakla ı. 
talyaya dönmek arasında benim için 
hiçbir fark yoktur. Ben ne fa5istim, 
ne de fa.sist dü!5manı ... ,, 

ya anarşistleri bu teklifi şiddetle red. -------------

dctmiş olduklarından sokaklarda kan. Çivi Jiaf /arz 
lı çarpışmalar olmu~. bu c;arp1şmalarda 

tanklar ve mitralyözler kullanılmıştır. y ükseldi 
Zannolunduğuna göre, Katalonya 1 

grncralitesi hükumeti, Barcclonanın Vekaletin tesblt ettiği 
merkezini kontrol etmekte, anlil1Jist- yeni flatlar 
ler ise varoşlerc hakim bulunmakta. 
dırlar. Dün, ıoo kadar adam ölmüştür. Ankara, 5 (A.A.) - iktısat Vckalc-
Hru:talıaııelcr yaralılarla doludur. tinden: 

Valancia ile Barcelona arasında - Çivi sanayiinin ham maddesi olan 
bütün tC'lc-fon münakalatı inkıtaa uğ. demir fiyatlannın cihan piyasasında baş 
ramıştır. gösteren yükselmesi dcvnm etmektedir. 

'B/R1Dlr.1M1Z1 BOGAZLAllflYALllı!,, Buna binaen 3003 numaralı endüstri -
Barcclona, 5 (A.A.) - Faşist a- yel mamulc1tm maİiyct ve satış fiyatla

lcyhtnrı olan bütün teskilatların mii- rının kontrol ve tesbiti hakkır.:laki ka
mcssillcri, dün B. Compruıys'in b:ı§. nunun birinci maddesinin verdiği sJla -
k::.nh<Yı altında. bir toplantı :yapmışlar. hiyetc istinc:ıdcn kcrfiçe tabir edilen dc
dır. Toplantının sonunda bir anarşist mir çivi toptan azami satış fiyatlan ile 
müt'ssesesi olan milli mesai konfede- çivi! tel toptan, azami satış fiyatları 
rnsyonu namına söz söyliyen Alfonso, 7. 5. 937 tarihinden itibaren mer'i olmak 
demiştir ki : üzere aşağıda yazılı veçhile yeniden teıı
A mnıı::clal:i caniyfl.ııc kardeş l\llvgala. bit edilrni§tir: 
1·mcı hemen nilı~yct vermeliyiz. Eğer 
1.cııili amnu:.da biribirimb vo{jazla- 1 - Çıp}ak d~ınir ~ivinin sandık am
'nuı§a clcı.;r.ını. cdccclc olur3ak, Franco, balajlı olarak ve fabrikada teslim ( :.lil ~ 
bbc galebe f)alMa.1.tır. Pişen1'1critıizi mek ve toptan satılµrnk üzere kilosu • 
far.of ctm.cyi11:::, o fişcnk!cr ccp1ıcdc i- nun fiyatı 19 kuruştur. 
§İniz= yarıyaoo.lctır. 2 - Sandık ambalajilc beraber beş 

INGII.ıTERE GEMi GôNDERDl kiloluk kağıt nmbaHijlı paketlerde bu -

Londrn, 5 (A.A.) - İngiliz teba:•. lunan çivilerin kilo fiyatına kağıt am -
sının menafiini muhafaza etmek üze. balaj farkı olarak ayrıca 20 para ilave 
re Barcelonaya İngiliz muhripleri gön- edilir. 

derilmi§lir. 3 - Çivi iptidai maddesi olan kangal 
GUERN/J(AY! iÇiNDEN YAIS.T/K. halinde çivitelinin baz fiyatı ton başına 

LARI ANLAŞIL/YOR fabrika teslimi peşin 133 lira olmak üı:c· 
l..ondra, 5 (A.A.) - Times ga.ze- re tcsbit edilmiştir. 

tcsinin Vitoriadaki muhabiri, Gucrni-
4 - Toptan satıştan maksat fabrika. 

ka yangınının sebeplerini tayin etmek 
nın yaptığı her mikdar satıştır. 

için bir anket açılm15 olduğunu bil-
dirmekte ve Baskların mukaddes şeb. 5 - Tesbit edilen fiyatlardan yüksek 
rinde Frankist tayyareler tarafından satış yapan fabrikalar hakklnda yazılı 
değil, i.ftirakçı Basklar tar::ı.fından yan cezai hükümler tatbik olunur. 

gm çıkarılmış olduğu suretinde Fran. 
kistler tarafından ileri sürülen tezin 
doğru olduğunu ilave etmektedir. 

Bu muhabir, diyor ki : 
"Gucrnicada pek az bomba parça. 

!arı bulunmuı:;tur. Henüz ayakta bulu. 
nan binaların cephelerinde hiçbir bom 
ba. parçasının izi görülmemektedir. 
Şu halde Bilbao hükiımct memurları
nın iddiası veC'hile şehrin Frankistle· 
rin hava kuvvetleri tarafından yapı

lan ~iddctli bir bombardıman netice. 
sınde tahrib cdilmi§ olduğuna inanmak 
pek o kadar kolay değildir. 
KRlll' AZÔR DE KAZA iLE BATMIŞ 

Lo~dra, 5 (A.A.) - Bahriye naz ırı 
Sir Samucl Hoarc, bugün Avam ka.. 
mar:ısındaki beyanatında demiştir ki: 
Amiralliğe gelen malumata göre, nas
yonalist Espann kruvazörü bir bomba 
,·eya mermi isabctile değil bir torpile 
c·arparak batmıştır. 

ITALYAN RSIRLERI NFJ 
DlYORLARf 

Bilbao, 5 <AA.) - Havas ajansı· 
ııın Bilbao muhabiri Bask cephesinde 
("•ir edilen iki İtalyanı isticvab etmiır 
tir. 

Bunlardan Angclo Dclisis isminde 
olan birincisi, İtalya harb gemilerinin 
himayesinde olarak hareket eden bir 
İtalyan vapuru ile 90 kişiyle birlikte 
yola cıkarak 17 şubatta Cadix'e geldi. 
ğini söylemiş ve mensub olduğu tabu
run münhasıran İtn.lyanlardan mütc. 
şekkil olduğunu ilave etmiştir. 

Luclano Faraon isminde olan diğer 

Kapitülasyonlar 
konferansı 

Bu hafta bitmezse talik 
olunacak 

Montreux, 5 (A.A.) - Montreux 

mukavclcnamcsinin cumartesi sabahı im

za c•:iilmesine muvakkaten karar veril· 

miştir. Bu akşam saat 14.30 da umumi 

komisyonun cclsesindcn sonra muka -
velename -ile nizamname metinlerinin 

ikin::i kıraatinde kabul edilmesi için hc

yetiumumiye Nahas paşanın riyasetin • 
de toplanacaktır. 

Birçok murahhaslar, Londradaki ta~ 
giyme merasimile Patis sergisinin a~ı -
lış merasiminde hazır bulunacakların • 
dan konferansın mesaisi bu hafta zar • 
frnda bitmezse, işletin gayrimuayyen 
bir zamana tehiri lazım gelecektir. 

nu ihtimal, konferans mahfillerinde 
asabi bir hava tevlit etm:ştir. 

Amerikayı qine 
basıyor I 

su 

Charleston, • .Missuri - 5 (A.A.) -
Missuri vadisi yeni bir felaketin teh. 
didi altındadır. Binlerce kisi ~dlcr vü 
cuda getirmek için durmadan ç:ıhş

maktadırlar. Yadi rhalisiııden 3 000 
kişi. şimdiden evlerini tahliye etmiş- I 
!erdir. j 

Biı·kaç ay evvel baş1ıyan Türk -
Sovyct ticaret ve seyrisefain anlaş. 

ması müzakereleri de dc\•am etmekte
dir. 

Atatürk 
Genel K urmayda 

Ankara, 5 - Cümhurreisimiz Ata

türk evvelki gün Ba.~vekiılcti teşrif 

buymmuışlar ve sonra Ba§vekil lsmct 
!nönü ile beraber Genel Kurmay Baş 
kaıılığını te§rif etmişlerdir. 

Milll müdafaa için fevka
Uid~ tahsisat 

Ankara, 4 - Büyük Millet Meclisi. 
ne verilen bir kanun layihası ile, 36 
milyon lira. fevkalade tahsisat istcn
mektctlir. Bu fevkalade tahsisat Milli 
Müdafaa.mızın zaruri işleri ve bilhas
sa ordunun motörla~tırılnıasile mem
leketin diğer mühim jhtiya.çlarına has
redileccktir. 

Derhal bütçe encümeninde tetkik 
ve kabul olunan layiha Mecliste müs. 
taccliyet kararilc yakında müzakere 
edilecektir. 

MUnakate talepleri kabul 
edild i 

Ankara. 5 (Telefonla) - Büyük 
Millet Meclisi bugünkü toplantısında 

hükumetin biitçe fasıJları nrasmdaki 
bazı münakale talepleri müzakere ve 
kabul olunduktan sonra, Meclisin bun
dan bir evvelki içtimaındaki karar ü. 
zerine qekilcn telgrafa dost Yugoslav 
parl[Lmcntosunun, cevaben gönderdiği 
telgraf okunmu~ ve çok dostane sami. 
mi tezahürlerdc bulunmuştur. 

Bundan sonra ruznamede mf;vcut av
cılık, Türk - frc:ın transit yolu üze • 
rin:lc otobüs ve otomobil işletmesi, Tür
kiye ile Yunanistan arasındaki kaçak -
çılığın men ve takibi hakkındaki kanun 
layihalarının ikinci müzakereleri yapı • 
tarak kabul edilmiştir . 

Meclis çarşamba günü toplanacak -
tır. 

Muamelelerde soyadı 
Ankara. 5 (Telefonla) - Başveka -

Jet bütün devlet dairelerine göncierdiği 
bir tamimle, söyleyişte. yazışta ve dam· 
gada soyadının muhakkak kullanılması 

hakkındaki kanun hükümlerini hatırlat
mış ve bunlara riayet edilmesini ehem· 
miyctlc bildirmiştir. 

Kambiyo l:!ord roları 
pula tlbl 

Ankara, (Telefonla) --- B.;nkalann 
kambiyo, nakit, esham ve tahvilat alış 
ve verişlerini bi?Jirmek üzere kambiyo 
mürakabe müvczzilerinc vermekle mü

kellef oldukları günlük kambiyo alış ve
riş bordrolarının her nüsha'lına beşer 
kuruşluk pul yapıştırılması lazım gel • 
diğini Maliye Vekaleti tarafından bütün 

bankalara tebliğ cdilm"ştir. 
Çankır rda zelzele 

Çankırı, 5 (A.A.) - Bu gece saat 
23 de hafifçe iki zelzele oldu. 

Kadm tayyarecinin rekoru 
kırlldı ! 

Londra, 5 CA.A.) - Kapdan bugün 
Heston tayyare meydanına inen lngi-
J iz tnyyarecisi Brock, bu mesafeyi dört 
giin ve 20 dahikada almak ~artiyle 1 
Amy Jhonson'un rekorunu bir gün 1G 
saat ve 17 nakıka farkla kırmıştır. , 

ltalya ile Aiina n11 

arasında bir mesel8 

ispanya 
daha 

işi mi, Belçika işi 1' D 
evvel lıallediln1eli? c 

Alman hariciye nazırı Romadan, Avusturya c ~ '-
reisi de Peşteden döndü 

Londra. j (A.A.) - Gazeteler, VON NEURATHIN ~ 
Almanya hariciye nazın von Neu· Roma, 5 (A.A.) - h 
ratl1m halen Romada yapmakta ol- riciye nazırı von Neur?~ 
duğu müzakereleri büyük bir dik- tinden evvel, lstefani aJ ~ 
katle lakib eylemektedir. tığı bryanatta ezcümle dt ~ 

Daily T elegraph diyor ki: "Almanya Ye ltalya~ bıJ 
b. 'f · d 1 stılC' Berlin ile Roma arasında lspan· . 1 ~ 1 tı~~ a gası.?m. erek 

ya meselesi ve Garb paktı meselesi ıftıra sılalunın gomule. fil 
hakkında bazı fikir mi.ibayenetleri- l~l matbuatın ınill~~l7.rın .A1f"I" 
nin viicud bulmuş olduğu söylen- tıne çnlışmasmın butun ,o, 
mek tedir. şo.yanı temenni olduğunll 

tc tercddüd etmiyoruJll·•• tlıı 
ltalya hiikumeti, Garb paktı 

hakkmdaki ıni.izakerelerin lspanyol 
me,;elesinin hallinden sonraya tali· 
kini istemektedir. 

ALMAN HARlC1YE NAZiRi 
ROMA DAN DöNDU 

Miitcakiben von Neu~ 
ile Almanya arasında te ·kal 
karsıhkh anlayışın bir hakı 
geldiğini katiyetle beyan ... 1ı·vw111ıı 

Roınn, 5 (A.A.) - Alman h<ı
riciye nazırı von Neurath, bugün S<ı· 
at 19 da Romadan hareket etmiş 
ve istnsyonda Kont Ciano, hariciye 
müsteşarı Bastiyanin ile diğer bir 
çok resmi zevat ve Japon biiyiik el· 
çisi, Avusturya Ye l\ lacaristan orta 
ch;ileri tarafından selamlanmıştır. 

AVUSTURYA cuM~ 
DE PEŞTEDEN vv ~ 

Budnpeşte, 5 (A.A) ..,,,. 
turya Reisicumhuru Mi~ 
kctinden evvel Macar aj tıi1 
tığı beyanatta Pcşteye y~P ~ 
retin iki memleket hükllfl1~ 
milletleri arasındaki s~ · 
sebatı daha ziyade derıP 
i.imidini izhar eylemiştir. 

Başvekil dün akşaJIJ , 
Londra ya hareket etli 

huriyetini resmen temsil e., 
hareket etmektedir. ~ 

(UBtyaııı 1 inci sayı/ada) 

İngiliz sefiri, ~vekile iyi yolcu
luklar temenni etti. Başvekil teşek. 

kürle mukabelede bulundu. 

Ingiliz sefirinin refikası Lc<li Lorcn 
Bnyan tnönüne bir buket takdim etti. 
Lctli Loren, küçük bir deftere, taç 
giyme merasimine iştirak eden heyeti
miz azalarınm da hatıra olarak im
uı.larını attınnı§lır. 

Başvekilimizi ve refakatindeki he
yeti götüren tren tam yirmi bir kırk 
beşte bUyük tezahürat ve hararetli sc. 
lamlar arasında hareket etmiştir. 

Askeri merasim yapılmamıştır. 

LONDIMDA MÜZAKERELER YA· 
P/LACAG/ ASILSIZ 

Ba.-,vekilin Londrada mali ve iklı. 
sadi müzakereler yapacağı hal{kında
ki h avadis!cr. asılsız ve yersizdir. Ma. 

liım olduğu üzere Başvekil İnönü, yal
nız Büyiik Britanya hükümdarının 

taç giyme merasiminde Türkiye cüm-

Bir suikast 
Trende bomba patlaıfl 

Paris, 5 (A.A.) - Bu sabah, Bor

dcaux • Marsilya sürat katarında bir 

infilak vukua gelmiştir. İkinci bir va. 
gon da ateş almıtıtır. Üç yolcu hafif 
surette yaralanmı~tır. 

suikastı meydana çıkaımı~tır. Filhaki 

ka infilak mahallinde patlayıcı mad

deyi ihtiva eden b!r madeni silindir 

parçası bulunmu~tur. Bu :yangının çık 

tığı vagonun bir kompartımanına ko

nulmuş b ulunuyordu. Şimdiye kadar 
yalnız bir kişi ölmüştür. Yaralı beş 
ki§idir. 

Breslav sergisinde 
1iirll pavyoııu 

13reslav, 5 (A.A.) - Anadolu Ajan 
sınm hususi muhabiri bildiriyor: 

Balkan ve Doğu Avrupa devletle. 
rinin de iştirak ettikleri arsıulusal 

Breslav panayırında Berlin ticaret o
damızca kurulan Türkiye pavyonu bu
gün merasimle açıldı. 

Törende Berlin biiyUk clçimizle ti
caret odası erkanı hazır bulunmuştur. 

lki yü:; metre murabbamda büyük 
ve cidden güzel tanzim edilmiş olan 
pavyonıımur. emsali arasında bilhassa 
beğenilmıştir. 

ROMEN l/EYETI Bll 
IIAREKET EDlfOfl 

Bükreş, 5 (Hususi) - ·~ 
kralının 12 mayıstaki taÇ gı 
rasiminde Romanyayı teınsil yt 
heyet yarın (bugün) Londt' 
ket edecektir. 

Taç giyme mcrasiınind~ 
hava ve bahriye nazırı te 
ledir. /. 

BAŞVEKiL ANKARAp,41' 

RILIRKEN . 
~ciP 

Ankara, 5 (A.A.) - ~ 
• f\W 

Atatürk, İngiltere kralı maJC , 
rııer 

cı George'un taç giyme .. eri 

hükumetimizi temsil etnıck ~ 
clraya gitmekte olan Başba ~ 
İ .. .. • .. h . . d -o fart nonu nu, şe rımız en ,.. ~ 

ctcrC 
nasında istasyona kadar g 

Atina, 5 (A.A.) ...,.1 

korpor:ıtif bir devlet haliO' 

ğinc dair başvekil Meta 

ği b:yannameyi gazeteler 

zuubahsctmcktedirler. 

Yugoslav kra1_
11 

ylldönUnw-r 

doğum yılclonumU mürı 
sicümhur Atatürk ile i 
sında telgraflar teati ol 

:(. lSVIÇRE Harbiye 
tiin gençliği mecburi . 
talim ve terbiyeye t:ıb~ 
111111 l:ıyihası hazıı lal1'l 



ÜşaklıgiJ'in 
san'at yılı 

lfaı1t Ziya 

0.~lli beşin ei 
ro~n gece Eminönü HaJkevinde kutlandı 

B- X'CT.RUN 1MAYIS19.17 

l Yııııı 1 . . 1 · ı b '-'t~kta ıncı sayı/ada) 1 "O, bilhassa Go~kur kardet erı enimsemi~. mümkün olduğu J:a. 
\t 8\l k&J n. uzak kalam bir sevmi§tİr. Halid Zıyanm .":1e':U~ dar kusursuz göstermeğe çalı~mış· 

· · ~ 'lerlerj e~ın sahibinin aan- secişi mevz.ua tasarruf edışı, hadı- tır. Kahramanlarını hatadan koru· 

Ş.~ Gten: tahlil etmek vazj. sel~ri' tertib ed4 i, nihayet intihab mağa çalışması, belki bazı k~re on· 
li Uphe Yok e ~lrnıt bulunuyo. ettiğ'i muhitler ve kahrama~;::ı ları, oldukları gibi ı.?Östermektr.n 

lıall3jJe be ki bu bir cesaret· Gonkurhrmkine benzer. On kendini menetmi§tir. Fakat benim· 
bir ~btıi 0~ böyle ~İr gecede da e'lerlerinde inki~~r~r, hayal su· seme11i hiç de aleyhine kaydoluna-1.!' 

1 
~k tcrefıni kazan- kutları, lirizm ve huzu? va~drr. cak bir nokta değildir. 

;:'1 tdeı,· rfatıle hürmetkarJı. "Yalnız muhakkak kı Hahd Ziya O. daima içten gelen bir mt>rha-
• 

1!'Yrın1ıi:: müntesibi haysi· bize ilk defa befe~i. ~tırablarmın met hissi le kahramanlarına acımı§, 
ob· Pt1lıtıafi ba~a .. bu cesareti tahlilini yapan ~e .. hızı .ınsan ruhu· helf'l hiç kayıdsız kalamam!§tır. O 

lektif kaıı! butun hayran- mm sırlarına gorure~ ılk. sanatkar zavallılara karfı hisli ve merhamet· 
· .· On atna mani olını- romancımızdır. Halıd z.ıya~a fer· lidir. Vakıa bu merhameti bütün 
~~· ,böyk'1 b~debi §ahıiyetini din, ailenin küçük muhıtlenn psi halk kütlesine yayılacak kadar su-
·~Ud ır ~ecede bana ay· kolojileri daha kuvvetle yaıar. On- rekli değildir. Fakat karlar altında, 

efe biıi1oru:•tlerın kafi olmaya. da mesela kiitleyi harekete getiren giyecek paltodan mahrum bir Ser-
,..~~ 

0 
Bu~un içindir ki ve onun tahli!i~i~?'apan, meseli bir med, ömründe kendini arayan hiç 

• L'l'llllğa ldugu kadar hu- Flober'in genıtlıgı yoktur. Yalnız kimse olmadığı halde, her gün ha§· 
-~k e"'Çaj1facağım, Kenarda kalmıt adlı hikaye külliya- kalannın mektubunu ta~ımakla ha· 
~ b~b~•~in edilenden tındaki "Sadayı ~?cil... hikayesini yatını tiiketen bir posta müvezzıı, 

.,,~ı affe~u~ ~ecenin ıere hatırliyorum. Haıı~ ~ıya bu saha- ayyaıı bir baba elinde kahrolan bır 
a egınızi umuyo· da kudretini denemıttır. ~en; kız onda daima ıztırab uyan-
ra' ~gah Sırrı L HALİD zry A~IN LtsAN VE dırmr~ ve onu sayıfalarca yazı yı:ız-
~ ... UCtvctif'" cvent bundan ÜSLUBU mcığ" sevketmi~tir. 
lıaiJ gıvdevj1 v~nb~ ede.biyatrnrn "Halid Ziya Şark edebiyatına Onun kahr~manları mütenevvi 

da,, e hu8u
81
.,, tle~ebıyatı.n te· borclu olmadıgvı halde eski lısana olmakla berllber, dikkat edilirse bi-

.1ill"lt .. "'e en b 1 ribirine benzemekten hali kalmazlar ha ,.. ıgı Yen '!'ki '. nes.ır sa- km:vetle tasarruf ede i miııtir. Bu-
,,_Jat~nı, eı ı l c?, .Halıd Zi- nunla beraber o bu eski lisanın es- Onlar o kadar muayyendir ki, 

:ı .... L~"iikı ser ennı ve ro- . d k k 1 1·ık onları her zaman tanımakta güçlük 
"il 'la]· evsaf . k' ananesıne ,a ı a mamı • k 
~~.rd Ziyanı~ ıdzahb· etti~t~n t:criibelerden sonra bu ananeyi kır- çe meyiz. 

" ı:-"~E:ve demi t:- ke. ı şahsıye- mııı Garb iiıılub ve edasını, hatta J§te bundan dolayıdır ki Halid 
I:' ,""U 81 ş ır ı · ·' ·· b Ziyanın •ahsiyetı' hakkında en son 
~et· ŞAliSlYE. tefekkiir ve tahassus tarzını f"nım- ~ 0 •Ya.t h Tl · l · k'bl hükmiimüzü verirken, o, daima 

J 
ııı ' ke... . ayatına . s~miş, lisanı genı~ etmı§, ter ı e-
d~ tia~·dinden e . , l gıren h~r ri miirekkcb sıfatları, zarif ve his- §ahsi kalan lirik bir romancı ve bü. 
lfc L dl bildi~i bı.'re hge.len .nesıl si' mecazlarile sanatkar üslub yara· yük bir sanatkardır diyebiliriz . ., 

') ~ 1~1 ar B §a sıyetı tak· b'I . t' Bundan sonra üstadın yıldönÜ· 
(.)'. ıtal . uumu .k. . ta ımışır. . k 1 1 fl k 
~.:._~c:ıa·~lar çok ~ı aıden~n Bu lisana ilk önce çetrefil dedi. münü ut ayan te ğra ar o unmu§-
t~t'"1bor jnl.eCn evvel az ır. Halıd }er. Çünkü alışılan nesir gibi dum tur. 
"t ~?lUç Udur. Es gelenlere pek diiz değildi; uzundu: biribirini takib 
ı,,~'llarıcyrı bizleri Y~k~n on~ Şa.rk ediyordu; fikri zekanın dehliT.inde 
~ tıb 01~ ~ağ)ı Şark?\. ~hıte dolaştırıyordu. Fakat bu, anlayı~ı 

KONSER 

f)ılıq}~ ttti'"~gu halde kı .. ~-rk aıleye bir Labirentin karanlıklarında do-
~ ıllılcr~ Frans~ ukçu b?'a§ta !aştıran bir ifade değil, belki insa-

ı, b b nıe te 1 ve b' . kA •. • a asını w na ır nevı ze a mumaresesı yaptı· 

Agah Sım Leventin sözlerinden 
sonra B. Cemilin idaresindeki or
kestra bir konser vermiıtir. Konser 
fevkalade muvaffakiyetli olmu§tur .• 

D1CER SÖZLER 
t....., h '., katib ve ~ ınagazasm· ran, dü§ündüren, hisse hitab eden, 
Ilı.~ 'lasi) •uemurlar ,.e .... d b' . d" Konserden •onra kürsüye sırasi-
.. "'ll) ederı e tanı§tığı a ·ı ) 1 tenevvu ıcın e uzayan ır ne!tır ı.. le gel~n B. Hüseyin Siret, Halid Zi-

11 l'ıı~ t Carb llliinaseb ti ı e ere l§te o güniin çetrefil denen nesrı, yaya ;tid edebi hatıralarından, B. 

b11luJtıtM'ar (Üstad 
mt-ktedır.) 

~~~~~--~~~-

Halit Ziyanın dünkü toplantının 
sonunda söylediği söz ~er 

.. . (~styanı 1 inci 8Cl.Ylfada) ı ıt:ıta ıehrin bir meydanında Y•fhlar, 
Jubılenın Hıl rnıanaıı, elli •ene ... Bu· dah• az Y•tlıl•r ve dW u Y•ıhLtr , .. 

gün .. n'at hayabmın ellir.c:i •eneıını en rtnçltr •rr• ile tol)lanmar " devvır 
tes'irfen INına bu ikramı ediy~rıunuz. IHr -halka teıkil edttlenniı. En yaıb • 
Elli sene neleri deiitti~mitti"7 Beni- lar önde; daha az yaflılır iah• arkada 
İar~~lt'e~ bah,'~~; ~ili ıene ahkim1 olmak üzere koprlar ve koprlarkrn en 
ter ıyeyı değı,tinnıştır, elli ıene günah· yaılr elindeki meı'aleyi kendlıinden da· 
lann ve kab'lhatlerin affına vesile ver • ha az Y•tli ol.na verinnit• Böylece ır:eı'· 
mittir, eJli sene jçtimei hayatı deiittirir ale •inmeden en ra9'ıclan en ıence doi· 
kanunlan deiittirir; nasıl iıterıiniz f<i ru elden ele ilerleyip pçermi,. 
e'Jj sene innnlı1n, san'atı ve edebiyatı Yaşlılar bilmeliıfirler ki cllerin'e bir 
değittinn~sin! mc~'alc varaa onu sôndunneden ge"ç • 

Dei'tmiyen bir fcy vardır; o c'a in- lere geçirmeie mecburdurlar. Ya~!ılar 
aanlrk~aki hatiili ıüzitledir. Eıkiliie, bunu bilirler ve ellerindeki met'aleyi 
Y•§lrhia az çok eıer WrrKlT'Jf 0J11n b;r kemali iftihar ü ib'ih11ç ile kendilerind~n 
Ömre kartı iltifat ve kadirıinllslık kabi _ genç o'anlara verirler ve i!ıtt-rler kj o 
Jinden b:rtl!k~ hu~ili ıüzide vardır ki m!l~·~ıe da1na münevver kalun! 
onlar dei'İ§mıyor. Su:ler baruı bu gece Mc~'aleden hhıcderken b':ıim ec!e!J!. 
bu ıuretle iltifat etmiı oluyorsunuz. Ben yat hıyatmuzda en büyiik me~'a1e o~n 
bu meziye:i benim eserlerimin hesabına büyük Hamidi anmam-it "e ona bir ih • 
deiil, ıizin hcıabınıza, gençliğin hesa • tiram ıela-mı gÖnt'eııncme'< mün:kün c?e
bına kaydediyorum. ğildir; onun elinde mq'ale ttaimi bir 

E•kilik, yenilik ... Eıkiler, y~niltt da· güneı halinde itli. 
vaaı-· Bu, her devirde cari olan bir da • Sabnnızı ıuiiıtimal etrr.d<ten kor • 
vadır. Biz eskiler yeni iken de bu <!.!va kuynrum, fakat b:r iki d·Jcika daha mü· 
mevcuttu; bu dava me,·cut olmalı mıdır ıaıuleııizi rica edC<'.eğim. tıte ıu kö~·cen 
ve makbul müdür; ben zannetmiyorum. karnl•ğın içinden bir gölge ban.3 ko • 

Eskiler araunda unı:tulduklarından JUP geliyor; galiba bir mektep \,Ocuğu ... 
veya inkar edildiklerinden muğber olın· On bet on 11lh ya§md11 bir çoc k.. Onu 
lar varaa veya onlar yenilikte \•ukuage· tanıyor gibiyim; bana benziyor; burrü • 
len tezahürata muhalif vaziyet alıyor • rün gençliğinin timıali olarak bana ce· 
laru onl•r kaidei mantılriye haricinde liyor; bir elinde bir ki • ~·ar; 

bİrtıkım İıtiınalarchr. etekİ elinde çiçekJerifen bir ÇC• 

Eıkiler, yenileri, l'ençleri kar9ılanna lenk tutuyor. Diyor ki; ''Beni ~~ lıtıda d: Çekmi§ e :~ onu ta- bugünün nesrine C3as olmuştur. Jzzet Melih, Halid Ziyanın fahsiye-
' ı...llttur :Yanrirn~z

0 b' ~e .karb· HALiD Z1Y ANIN KAHRAMAN- yetinden bahsetmif. B. Ali Karni, 
~ı :~Jid · . ır ıncıza LARI 
\.~ 'llıııc .. ~.ıya"" Fr Halid Ziya hakkındaki diişünceleri· 
~ Rot "'' ans d b Halid Ziyanın kahramanları, ha· ni anlatmıştır; 8. Muvaffak Bende-

~'lıtı.ıta.ı· Uren, h ~ e e iyatı zı k~re hakiki hayattan seçilmi•, fa- d Z 1 · d 

alıp onlarla haıbihal eden muallim ve trnrmechnız mi?.. Ben n:ektep ço:u -
mürebbilerdir ve muallimik, miirebbilik ğu Hlllit Ziyaynn ... Elli ıene mi ç h!b· 
hep •evsi üıtüne müıtenittir • nız? .. Sizi ~k yorgun ıörüyorum; ıize 

Pi''laa et . ıst lllekt b'ususıle realist - I d ~ I reli Hali _iyanm eser erın en par-
"c~c'dir· tireK~ lllueallı~ ~ikayecilerile kat çok defa okunan eser er en a ı- çalar okumu§tur; en son kürsüye 

t • -b ırn1 R nan intibalarla muhayyelede ya§atı). gelen Ba)'an Meliha Avni, Hlllkevi· 
)A~ oJ;l'tı"' ... t'L l<iaiklerı· . . a)'rnond b k h "'' "•• •ıt) ı-v mıs. tiplerdir. Onun azı a ramım· nin bu toplantıyı tertib etme.!ine se-
~ at·d e.re d "'ıce okuyan 1 1 b d 
~ı~}'ql'l ı .~İJra be'l}h'abancı kalmı- larmın tip sosya o mayı§ı un an- beb olan saygı ve heyecan duyg-ul11-

"ttj u~e . • ı asaa b . dır. Bir Behlul, hususile o zaman rınr anlatmı§ ve iistada biiyiik bir 

~~ t ?l actt tınde du d u yenı için az bulunur bir tiptir. O, yerli demet çiçek vermiş ve kendisini 
Ctc h Ve h . r u. 'atüra- be • · ı · · 

~~· Jıak/kikati ata§ın .olan, hatta ha· tiplerden fazla §erı tıp eri yarat· kürsiiyc davet etmıstır. 
.. ~'l?ıa ıtatj svır et k . malta daha ustadır. Hatta yerli o· Halid Ziya alkışlar arasında kiir· 
~'ilde ~YRun a!an

1 
ifratları::u ıste~- !arak tasvir edilmek istenen bircok· siiye gelmiş, tatlı. heyecanlı, yu-

Y tnilerde eskilere lcarıı hir unf ü kin ıarin bir .-rbet ıetir&iim, bunu içir..iz. 
mevcut İN bu da belki pek me,ru ve yorıunluğunuzu alrr ... Koıularda, mü • 
makhul olan bir ilerlemek, kendilerine cadelelerde yorulanlann , .• üatün ge • 
yol •çmek heveıinden ileri ge''r. Fak t !enlerin ta.sına taç koyarlar; ıiı:e böyle 
bizde aan'ıt sahaaı o kadar ırenittir ki bir taç fetirdinı.,, 
renç neıil bura~a i.tecliii •ibi kota ko- Genç1iiln bena ıunduiu o ıerin ter
•• ve hiç kimseye çarpmaclen, çatma • beti içtinı. bu çiçttlerden taC1 alı ·o • 
dan ilerleme imlcinlanna maHlıtir. rumi artrk bundan ettnra yatabil=rirn. 

Eski YuMftlılarda bir raıime var • ır~ı'utlane ,öz:leırimi lu~ayıp U)"Utr~k 
mıt: ,\tefV. kotuıu ... Bir yevm nıO • için .•. 

~r k 110§} ~e eıne~d· n mı- larr, kıyafetlerine. ve yaşad.ıklım muşak ve içli bir sesle kıymetli bir 
Cltd andığı ""' 

1
• Onun en b d f J k · · B h 1 t 1 (' Cfle.rle Aıi"uharrirler Gon- muhite rağmen, iZ en aza baş a hitabe irad etmı~tır. u İtabe top· Gez n 1 e r : '1a '"J ons Dode'dir. .muhitlerindir. Fakat bu, onların J8 ntrda bulunsn muharririrniz tara· • - - - _ () lk I imasına mani değildir. Hep- fmdan kelimesi kaçırılmadan llynen G t G b k ı ' 

'lf~ serv • • • ~~ I ~izi jcjnde yaşadığı hadise i)e not edi)mİ§tİT: bugünkü sayımızda re a ar o aç a m] ş • 
tt t ~ doıc JSllDJZ bıı'rli~te süriikliyen, kdu~·vetli ha

1
r•ket.- birinci aayıfamızda ba§lamak üzere 

ı. ... ~~ beı ,,_toruı:ııuz d d 1 · b 1 
~ ~ lcı.~ :-ııttık•~- l>azarteaı !erile hatıramız a . aım_a yer eşrruş ercedi mıf u unuyor. 
~~t l~a.. __ -n yı,.,_ı i'tlıılert ) 1 d B 1 T 1 t d" ~~ leıı ~i.ııde, ~Ye koar ga- olarak kalan canı tıp e~ ıd' un arın ap an ı un gece yarısından 
bıı~ oklrı ı:: • Jclldar L:rte11 gUııleri en .sadık olanı Altı~ nıne ır. l sonra saat ikiye kadar sürmü§, tÖ· Koca puntulu bir gazete heberi: 
~ -.. ~ctııancı daire ıeu TayYare O h"ka)·elerınde ve romana- renden sonra davetlilere bir çay zi· Greta Garbo aç kalmı~!. Okudum 

~lt.t ..... ed rı ... ..._ .YedJ Ukupeç nurnarada nun 
1 

k" 1 • • d f · ') · t' d ~ · · d vıı.ı ..... _ d' h tının Cl ııı c_rını e ya etı Ven mlf ır. \'e ınanma raım IÇIO e "'flSmadım. 
e.r rında ken ı aya .. 1' ~ ~ ] • K e ~ 

t ~bllata.ııkı n rııuk• .. k .. mkündur. ıueJe a I• Sinema diinyasının "ilahi kadın,, 
t1ıı,;'Q. l'edf tan lll'J dok•~- gorme · mu d ··1 cugwu Sa •adi •eklzlnclyl ikinci diye taptıg-ı, kutsallaıııtırdıg-ı Greta 
~il ,.., eafnt blrik ..... Ucu Ol1J% da bu rrk ovuncaklar' a o e!'d Ç~ c·· . . "'t' - :r 

•l ~"lna rfp le J h tJar a rıa U71n def• Oynuyor daha bir yıl Önceye kadar haftada ~.'ıı ı!e ~h-2 'l'aaı l'teaı, a&lı eııdJatııe dun Kmk aya .. . . f 
tJı. - ..,.atp Altaar • Perıenıbe ' k d Hatta curetımı " · Sanatkar Şadi önümüzdeki pazar. elli bin dolar kazanıyordu. Çe\'İr· 

ı.. .\~ "'lltalııııell§a cıtınıı ,~Yda., lflllet cacjo yaşama ·ta ır. ) K k h dig-i her filmin onu bir kat daha 
~~~ltude çOCt.ıltıa -.arol8n:ıdakf ınu- fedeceklerine emin obs~m, d ırkı d~· tesi gecesi saat 21 de Rildrköyde SU-
.. ~~.~' .. ~ dokto~rı bakllcaıc•-. 1 'd k" doktorun ıraz a en ı· reyya sinemasında sekizinci piyesini yükselttiğini biliyorduk.. Stüdyo 

v -...ı ıLrını .....- Y
1 
a~ ar bea ·ı d"g-ı'nı· söybmek ister- b' 1 -· münekkidleri böyle diyorlar, reji-tıı .. - 'I do1u......_rıeruıe ı..~ ız da oku- erıne nze ı Yeşilay Gençler ır ıgı menfaatine i. bö 1 

·"""' 11.;:~ı ıau'""ıtıııınlız F'~ buıunınaıc. kinci defa olarak temsil edecektir. sörler "y e yazı) orlardı. H"lk da 
ti ~~lf i111tı cıtddeaı rettın Dl§men dim0 k h manları cok kere fe- böyle dii§Ünüyor, parasına alkı§ını 

ele le ~dutu lllerı ~t llde 127 ııuma· nun ad kr~ kendinden fazla - - - - - - - - - - - katarak sunuyordu. 
tı... - b... gfbt 14 ile ., - ti' fe a ar G b k eı-~l'lıta-<Ll(6y l(8.l:ı doktor 2' .-o ara. raga 1• d" .. ' n insanlardır. Bil· - - - - - - - - reta, ütün bunlara layı mı, 
~ 01cıı 8alı "e mudiye eca.u Pak- ba§kalarmı uıune d b çok acık h değil mi~ diye sorup cevab aramak 

"e \ıf~ı:tııarnnC::• guzı,:~ea; 1- 2 hassa ilk romanlarm ar-/ ·de'deki "Yetil ce ennem" sevdssından uzağım. Bence böyle 
C: -ı.\~ı ~~\'flel'fııJ dtııertııe :k:::~· o!arak göze. ç~"!'?a~: def':~·ndeki Yuımızm çokluğu yü.zünden ''Yt.ıil bir~eyin bo§una vakit öldürmekten 
~~ l'fp llp:~_'aeoı:t~PacakJardrr. • Nemide, Bır olunun A • dak" S • C-ehennem,, romanını bugün koyama. ba~ka manası yoktur. Yalnız §U 

"'' ~Uhta~ ~''lllıızıda .. , lrllınva.y ca Vecdi, Ferdi ve şü.r~~ası Süp~e!~Z dık. özür dilerız. aclığın nasıl birrey olduğunu öiren· 
t ... .\h.~et ec!oku.vucuıa.rı'Uı:ıııetçı Emııı niha bunlardan bırı r. · _ _ _ _ _ mek de faydasız olmryacak. Yukar· 
"ll"--·'"l:f. • eccku rnızıtı d" 1 'nin ve mıza· _ _ _ - - __ 
~ a~2 ..,.ktıltll r. tocuk bunda ahlak en ı§e en .,_.,._,.,_,_,__..lfllll_"lllı_ıllll_ .. I da "öylediğim gibi haftada elli bin 
" uzu llu~ .Y })ertev cm tesiri vardır. · - - - dolar kazanan, bankalarda milyon-
~~ tı 1\Ul"f ~da atlnne~czaııesı ya. O daı·ma kahramanlarını sevmı§. 1 b' k 1 ~~ ııılılc '11Je~1.Y z ~Rt;N ti ve ınhhat lan o an ır adının açlığı ne tiir Ü 
) •er lbt•ıııcı 0nlıır1 beh doktorunun K bir açlıktır? 

~lll.ltıe ~Ve atıoneı erını ~·edı ku· Radyo Mu''s1:1 baka uponu Vebalı şrazetderin boynuna. Ba· 
ıı 'rt:ı~~~ktı~larınrıı :~:ze en eh. ::Jı na bu merakı onlar verdi. Psra hah· 
~ re ıı:ı~ıg,l?.;ız d et ameli· _ 8İ - sı her acıldıkca, ziiğürdün yorulan 
~t ltıılloıı Cıı.at oktor dif çenesıni hatırlamak, eski hastalığım 

C!:r. uı:ı~ ederke; ı;t ve SUn· 1 1 oldugu- için, elimd~n ne)dj.Yj k11dar l'tıdt tan KUJttı'N·un IS m : ,. .. 
e göttınnek Adera: susmağa ralı§ırım. Fakst bu kere 

abredemedim. Çünkü Gretanın 

.s. Gezgin 

sanatını göklere çıkaranlar, onu 
ahlak bakımından da ··l\1eryem., c 
benzetiyorlardı. Perdede opufme-İ 
bir rol emri idi. Bir neferin zab:ti· 
ne selam vermesi ne is~. onun c.!a 
her filmde bir ba§ka a~ıkm göğsune 
yaslanması, bir başka erkeğe du· 
daklarını \'ermesi o idi. Burun kn· 
nadlarındaki titreyi~. kirpiklerinde
ki çarpıntı, göğsündeki dolup bo· 
§almalar, ağzının 1ezzetli çarpıJ· .. ı 
falan da elbette onun temizliğini 
bozmaz. F ens değil. Bu kad:ır 
durgun ve küskün ya ayı~. gerıci 
zevklerden uzak kalıt eğer gerçek
se, maarafsızlık da su götürmez b·r 
gerçek olur. Şu halde dün on mi]. 
yonlar kazanan hır kadın, bu&un 
neden aç kalıyor) 

Gazete için yalan soyluyor deme• 
ğe dilim varmıyor, ama Gretaya 
da budalalığı nasıl yaraştırnyım' 
Yoksa açlığın mı baoka bir manası 
var~. Sofrasından ku§ aiidü, pırlan• 
tRlı takımlar mı tksıldi) Fildişi bü
felerinde "Bakütı,, çağından kalma 
,arablar mı yok~. Altında "Rols 
lerin ejder motörleri mi homurdaı;: 
mıyor~ 

e olur §U arlık sozuy)c gdişi 
güzel böyle oynamasak! 
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Cibali tütün fabrikasında bir saat 
Jler GürıBir 1-lifiaye 

Pipo ve püro içenler 
gittikçe çoğahyor Vicdanının emrettiği vazife 

Fabrika mütehassısı nikotinin za- yapan adam ! 
rarı 

migordu. 
hakkznda SOrUlan SUali duy- Otuz: eenelik ça- - O halde çantan bU a~ 

h§madan sonra teka- J\e arıyor? Jı 

Nasıl duy abilirdi ki.. üt olmuş. işsiz bir - Bilmem .. çalmış olaca. 
hayata atılmıştı. O- Kocası yabancıya doğrU 

Falırilwnm [Jİİro 1.-ımıın<lrı ~·11!1 ~mı Tar 

Pipo ve pilro içenler gittikçe çoğa. 
lıyor .. 

Birçok sigara tiryakileri işi pipo ve
ya püroya döktüler. Fakat bu çok güç 
bir iş ve ihtisasa mütevakkif ... 

Pipo içenler için; piponun iyi ağaç
tan yapılmış olması lazım. Tütünü us
talıkla doldurabilmek, ustalıkla yakıp 

kolayca ve usulile pöpürdetebilmek i
cabediyor. 

Püro içmek de pipo içmek gibi .. U. 
cunu kendisine mahsus bir aletle kes
tikten sonra külünü dökmeden duma. 
runı savurmak, ... 

Bir püro meraklısr, pilronun sile o
lan k>:ilü yüzünden feci bir akıbete uğ· 
ramış .. 

Bunu kendisi şöyle anlattı: 

- Ada vapurile geliyordum. Ya
nımda bir bayan vardı. Ben püromu A. 
dada vapura binerken yakar, Köprüye 
kadar devam ettirirdim. Galiba yarıyo
la gelmiştik. Nasıl oldu bilmiyorum pü· 
ronun külü yerinden oynadı ve yanım· 
daki bayanın eteğine düşmek üzere ol. 
duğunu gördüm. Şimşek süratile elimi 
uzattım ve küKi avuçlarımın içine al
dım. Alış o ali} .. Yanımda bayan olma
saydı "yangın var..... diye bütün kuv
vetimle bağıracak ve vapııru dört do
laşacaktım. Fakat utandım. Dişlerimi 

sıkarak külü yere attım. Attım fakat 
iş işten geçmişti. Aylarca iztırabını 

çektim. Bütün deriler bozuldu. Şişti, 

cerahatlendi durdu ... 

Pipo ve püro içmiyenlere ve nasıl içil 
diğini bilmiyenlere de yeni bir pipo 
meraklısının başına geleni anlatayım. 
Bu arkadaş sigaradan vazgeçerek pipo 
içmeğe karar vermiş ve takımı düzmüş .. 
T{itünün nasıl doldurulacağını, nasıl 

yakılacağını öğrendikten sonra başla
mış içmeğe. 

Kendisi şöyle anlatıyor; 

- Pipo içmeğe başladığım günden 
itibaren öksürüğüm artmıştı. Hayret 
ediyordum. Bir gün eski<lenberi pipo 
içen biri pipo içişine dikkat etmil: 

- Ne yapıyorsun? 
Dedi: 

- Hiç dedim, artık pipo içeceğim ... 
Ağzıma götürmekte olduğum pipo· 

yu yakaladı: 
- Vazgeç. sen kendini zehirliyor. 

sun .. Böyle pipo mu iljilir .. diyerek izah 
etti: 

- Pipo içe çekilmez .. dumanı ağız
dan bırakılır .. ., 

Ve bu arkadaş müthiş bir tütün tir
yakisi olduğundan "içe çekilmeyince 
zevki nerede kalır ... ,; diye o günden 
itibaren P.İpoyu bırakmış .. 

Fakat pipo ile p:iro meraklıları bun
ların zevkini birşeye değişmezler .. Yal. 
ruz bu meraklılar iyi tütün ve püro bu
lamamaktan şikayetçidirler. 

Bunları bildiğim için Cibali tütün 
fabrikasını gezmeğe gittiğim gün ilk 
olarak pipo tütünü ile püro yapan dai
reyi görmek hevesine kapıldım. 

Bu kı!lmın m:.itehassısı ve şefi Bay 
Ahmed Sülyeman Ünlü, Avrupada iki 

sene pipo tütünü ile püro yapma işini 

tahsil ettikten sonra buraya gelmiş ve 
i:ıhisarın bugün gördüğümüz 1.-:itün ve 
pürolarınr imal etmeğe başlamış. 

İlk önce inhisarın püroları hakkın· 
da fikirlerini sordum: 

- 1nhisarın piyasada satılan p:iro· 
}arına Sigarillos adı verilmiştir. 'Bunun 
içi Mardin tütünüdür. Birinci sargı 

Cava, dış yaldız sargısını Sumatra tü
tününden yapıyoruz. İç tütün yani Mar 
din tütün:.i püro için çok iyidir. Fakat 
dış sargıları memleketimizde henüz ye
ti~tiremiyoruz. Ziraat enstitüsü toh'um 
getirterek tecrübeler yapıyor.. İyi ne
tice alınırsa, - ki alınacağını umuyoruz
o vakit püroları Türk tütünlerile yap
mış olacağız. 

Falırilwnm piiro mİİt('Tıa_ç ·rsı 
B. Ahmed &iilcymwı Vnlıi 

- Pipo Kitünlerini de Avrupadan 
mı getirtiyorsunuz? .. 

- Hayır .. Tamamile yerli tütün· 
dür. Yalnız pipo tütünlerinin kokuları 
mayi halinde Avrupadan getiriliyor .. 

Ahmed Süleyman Ünlü. atclycsin
de bircok yeni çeşid püro ve daha üs. 
tün kalitede pipo tütünleri için formül
ler bulmakta .. aldığı neticelerden mem· 
nun ... 

- Dünyanın en nefis tütünlerini ye· 
tiştiren Türkiyede elbette en nefis pi
po tütünii ile püro tütünlerj de imal e
debilecektir. Pipo tütünlerinden çok 
az zamanda aldığımız netice bunu gös
teri}"Or. Pipo tütül".':i 926 yılında çıka

rılacaktı. Mo:.itehassıs olarak getirtilen 
bir İngiliz altı ay çalıştıktan sonra mu
vaffak <ılamadı, 931 yılında bu iş müte. 
ahhitlere verildi. Müteahhitler iki sene 
imalata devam ettiler. 933 de inhisar 
imalata başladı.,, 

Mütehassıs Bay Ahmed Süleyman, 
pipo ve püro sarfiyatının gittikçe ço
ğalmakta olduğunu söylemektedir. 935 
936 yılının ilk altı ayında ı 93 kilo ima-
lat yapılmış, son altı ayında 225 kiloyu 
bulacakmış ... 

Tütün mütehassısı ile biraz da niko
tinden konuşmak istedim: 

- Sizce dedim insana en muzır ola. 

tuz sene mütemadi- - Çaldın ha? d 
. a c yen çalışmağa alı - - Hayır, efendim, rıc 

• gc 
mış bir memurun bü le bir şeyi nasıl akhnız:a }ltf 

tün çalışmadan uzak sunuz? Ben bu çanta~ı ~ardi"' 
kalması ne demek - Bir adres bulabilir mıyırıı . 
tir. bilir misiniz? Ka- tım baktım: Bayanın kar~a~ 
bus şeklinde büyük tlum. Oradaki adrese . ~ae ıı 
bir can s:kıntısı... geldim. Çantayı kendısın 

Sabahleyin saat istiyorum. a' 
yedide kalkıp evden Söylediklerinde inanılrıııYsııı' 
çıkmağa, akşam sa - yoktu. Adam bu sefer ıcarıg 
at altıda eve dönme- - Sen parka ne z:arnan paJI' 
ğe alışmış oldµğu - On beş sene evvel··· ıll 
için: hiç çalışmaf;a evlenmeden evvel ... Arncaıfl k 

b 1 el M 0 o 'trni(tl mec ur o ma ıgı ıle beraber bır kere gı , 
1 

halde, yine evde du- Bugün sen sokağa S 

ramıyor. s:ıbahleyin sokağa çıkıyor, ak- hiç? •' 
şama geliyordu .. - Rica ederim fazla s~.;ıe bil 

Bu sekiz saati §İmdi kahvecle gazete benimle konuşmak için bo 
okumakla, yahut parklarda dolaşmak • v .zan: ·ıy~urmuş olacak... tıa 
la geçiriyordu. Yabancı adam hayretl~ 

o gün hava bulutlu idi ve sert bir v 1 r GÜ 1 - Ben mi? Ben size •. •· • .; 
rüzgar esiyoı:':iu. O günü nererle ge_çi _ Kc:dının kocası meseleYı 
receğini düşünüyordu. Evvela aklına mek istedi: . fell 
gelen, kah\•eye gitmek oldu. Fakat. böy - Kendinizi üzmeytn• e t1d 
le bir havada kahvelerin dolu olacağını Çantayı verin bize. Ben rnes 
düşündü. Halbuki onun kalabalıktan bir çanta daha ~ıktı: Bu, küçük bir pa- la hallederim... ,J 
canr sıkılırdı. ra çantası idi. Şaşı..,na uğramış otan t1' 

Bugün park herhalde tenha olacaktı. Onu da açtı. içinden büyük paralar çantayı uzattı. Kadın alına 
H . ~ çıktı: 3 tane l 00 liralık ... Bir iki tane Kocasz aldı ve al".tı: 

1
• ava serttı ama, yagmur tehlikesi yok- ~ d ,. 

tu. "Parka gideyim,, dedi. de be1 on liralık.. - Bir mendil .. bir du a 
Yine para cüzdanında üç tane de pudra kutusu .. bir anahtar ... 

Hakikaten park tenha idi. İstediği kartvizit vardı. Bunların üçünün üze- Kocası bunları saydıkça · 
gibi dolaşabilecekti. Onun istediği gi- rinde de şu yazılı idi: _ A ! a! diyordu .. Deli: 
bi dolaşması, başını önüne eğip yavaş Bn. R ... A.. adam! Nereden bulmuş da ~ 
yavaş gezinmekti. Kalabalık olduğu za- dd · N 17 0ruııl '" Cll eıı o. ları? Zoru ne anlamıy 
man böyle dolaşamazdı: Çünkü, evvela, Bu, herhalde, çantanın sahibi idi. çantanmda ne allık vardı, rıe 
herkes kendisine bakardı. Sonra, kala • sayr/ 

Çantayı bu adrese götürüp teelim Kocası bakıp bakıp ~in 
balıkta önüne bakmadan dosdoğru gi • etmenin lazım olup olmadığını düşün - - Bir para cüzdanı·:· İr 
ldemezdi kil meden evvel çantayı araştırmakta devam lira 1 Bir de erkek resmı .. 

Gözleri yerdeki kum tanelerini birer 
birer saymak istiyormuş gibi yavaş ya
vaş giderken birdenbire durdu: 

Yerde bir şey vardı: Bir kadın çan • 
tası ... Eğildi, aldı. 

Açtı, baktı: 

Çantanın içinde şunlar vardı: 
Gayet küçük bir tentene mendil. Bu· 

kadarcık küçük mendille insan nasıl bu
run silebilirdi? Dünyanın en küçük bu
runlu insanı bile bu mendili kullana -
mazdı ... 

Fakat.mendil üzerinde daha fazla dü
şünmeğe lüzum yoktu. Onu geçti. 

Bir dudak boyası. Bir pudra kutu -
su. Küçük bir anahtar. 

Bunlardan sonra çantanın içinden 

nı hangi sigaradır'.' .. 
- Pipo içe çekilmediği için hepsin-

1 den az muzırdır. Bizim tütünlerimizin 
az nikotinlisi İzmir l.':itünüdür. İçinde 

yüzde bir nikotini var. En fazla nikoti· 
ni olan Trabzon tütünüdür. Miktarı 
yüzde altıdır. 

- Peki nikotinsiz tütün nasıl yapı· 
lır? 

- Nikotinsiz tütlin olmaz. Benim 
Avrupada görci:.iğüm nlkotinsiz tütün, 
içindeki nikotini yiizde 45 miktarınd:ıı 
azaltılmış olan tütündür. Bu tabii sa. 
mw gibi birşey oluyor ve tütün zevki
ni vermiyor. 

M iıtehassıs nikotinin zararı hak· 
kmda sorduğum suale cevab vermiyor
du. 

- En zararlısı tütünü ağızla çiğne. 
mektir ..• dedi. 

- Peki bizim içtiğimiz Ki.tünlerin 
nikotini insanı çok zehirlemez mi? .. 

Ahmed Süleyman. sorduğum suali 
duymamış gibi idi. Sebebi basit .. Ken
disine hak verdim.. İnhisarın memuru 
nikotinin zararından nasıl bahsedebilir
di.. .. 

N. A. 

OçUncU yazı == 
Avrupa için yapllan 

IUks sigaralar nasll 
hazırlanır?. 

= 

etti: Kadın yine hayretle h~Y ·ı 
En eon çıkan, mayolu bir erkek fo • - Ne? Bir erkek resmı ~>'° 

toğraf ı idi. - Evet bakı Hem de ba 
• • 

Bu hadise üzerine. parktaki gezinti
yi kısa kes~k ve "vicdanın emrettiği 
vazifeyi .. yapmak lazım geliyordu. 

Biraz sonra ... caddesindeki 17 numa. 
rah evin kapısını çalıyordu. 

Karşısına çıkan hizmetçiye: 
- Bayan R •.. yi görmek istiyorum, 

dedi. 
Hizmetçi onu güzel bir salona al

dı. Biraz sonra lda Bayan R. .. geldi. 
Bu, son derece süslü, sarı saçlı, şiş

manca bir genç kadındı. 
- Emriniz efendim 1 

- Estağfurullah efendim. Ruhunuzu 
şadetmek arzusundayım .. 

Bu cümleyi yolda gelirken düşün -
müş düşünmüş hazırlamıştı. 

Belki Bayan R ... bunlardan bir §CY 

anlamıyacaktr. Fakat, yabancı misafir, 
bunları söylerken. heyecanı:lan titreyen 
i!Öğsüne elini götürdü ve ceketinin al -
tında sakladığı çantayı çıkardı. 

Kadın bir çığlık attı: 
- A 1 benim çanta! 

- Size bunu getirip vermekle büyük 
bir saadet duyuyorum. ' 

Fakat, kadın, teşekkiır ve mlnnetle 
ellerine sarılacak yerde kaşlarını çata
rak üzerine üzerine yürüdü ve haykır
dı: 

- Sus 1 Defol git buradan 1 
- Fakat, Bayan ... 
- Defol İdiyorum sana 1 
Kadın yabancıyı kapıdan dışarı at • 

mak üzere sürüklerken içeri uzun boy
lu bir adam girdi. Bu adam kırk, kırk 
be~ yaşlarında vardı. 

- Ne var yahu! Ne oluyor? 
Yabancı da, kadın da sustular. Ga -

liba ikisi de ha1diseyi diğerinin anlatma· 
sını istiyorlardı. 

Hiçbirinin söz söylememesi üzerine 
içeri giren erkek birdenbire gürledi: 

- Ne hakla karımın çantasını alıyor
sunuz? 

- Çantayı almıyorum, veriyorum. 
Sokakta buldum. getirdim ... 

O zaman adam karısına döndü: 
- Çantanı mı kaybetti idin sen? 
Kadın. gayet sakin bir tavırla; 

- Yol deı:li. 

ile. •or il' 
- Vallahi kasten yapı) . ~ 

· ·ndeP'"' Bu çanta benim ama ıçı 
değil .. Bir kastı var bunun··· 

. ~· c 
Zavallı adam geldıgın '!Ad 

. pacn .... 
pışman olmuştu. Ne Y.a aldC 
mış. nutku tutulmu§ bır h 
du. 

Kıpkırmızı kesilmi~ otan 

iriyarı adam: . Sil 
- Hadi, birader. ded1

• et 
la rahatsız olmayın. zabı:tl, .. 
Çok te§ekkür ederiz .. yal~o'1 

Bunları söylerken. 58 
.. rıl 

çıkmış, sokak kapısına ıdo~er 
bancı adamın arkasından ı 
na yol gösteriyordu. g 

Sokak kapısının öniıne 

man devam etti: il~ 
- Teşekkür ederim··· zıı U 

zc ama .. Ettığiniz fena.lık ı; 
nüz kurbağaya dcğmcdı .. · dl tıı' 
()detini bozdunuz ... Ne vıır 
yı getirecek? .. 

' - Ne yapaydım? tfl'J 
- "Ne yapaydım .. ı '/ar ~~ 

mcseydin ... Sende kalsar<1
1
; r" 

lira da para varmış •.. Fııb~ 
din, sen de zevkine bakar 

........................................ 

1 
1 
ı 

i . . 
1 . • 

Rom a f1 

~~ 
Refi~ ~J 
s~vfr 

Yeni çı~ 
Dağıtma yeri V AK~1-~ 

Fiatı 50 l<U'-· 

! ..................................... . 



Bbyük h~r~~ ''BERK,, nasıl ~~~,~~~~~~ 

33 
mayine carpmışt1 ? a lP (()) lR 

do senesi Birincik&nununda Salıpazarı önün- Doğanspor bu hafta 
•n demir alan Berk, Midilli ve Hamidiye 1 • 

ile Zonguldağa gidiyordu. sfanbula gehyor 
~ Gece,,· l 

111 
derin sessizliği içinde, Şile açıklarından geçerken zmirliler Cumartesi günü Beşik· 
denizi birbirine katan tarakalar işitildi... taşla Pazar günü de Fen erle 

~ ~~ •• ~·d~fi?• doğru kendi ı==== · Yaza(Jn: (; ı karşılaşacaklar 
1 

... ielir. yş'~•n; onun üstüne OSMAN G NDO AN 
teJııı{~k etti w ~n belli olsun olma· 
"ıt ~lıdir. lg sahaya sokulmak . .. .. . iıah tdip de rade. ve tedbirde ku· ı rülmedı. El d~men dol~b~na vak- ı gundan bu perdenın kablo ve cıvata 

, tıı.lığ,,, on".. dogru sürüklenmek tinde geçilemeyınce gemıyı suların deliklerinden gelen su, bir hayli yük· ~ ltıuh.İckugrıyanlara yara veya cereyanına . kaptumamak _için Bü· ı scliyordu. Ağaç kavalyeler vurul· 
l, •ck ttıa l aktır. Zaman old k. yükdere önüne demırlemege mec· mak suretile bunun da önüne geril-~ b Ynab· u ı, K b' .. dd :ı ~de.~rabc, ka ır dretnot, içindeki· bur kalındı. ısa " mu et son· • di. ""ı"">cilerjn ~adı. Mayn, harb- ra arıza giderildi, gemi de yoluna infilak •ademesile torpito kovan• ıı;,, "< düıın goze görünmiyen en devam edebildi. \arı hizasından geminin beli bükül· 

ti, •nı ve korkulu rüya· Konvoyun birlikleri .v• Kml>T düğundan bu sarsıntı ile güverte Ü· 
bu . rk geın· . mak Kavaklarcla b>TIC§tıkten sonra ı zerindeki bütün deniz suyu borula· 
Ilı,;~~ dı;. ısı de Büyük Harbte kendi mayn tarlaların\ızı geçtiler. rı patlamış ve donkiler de calıştığı 
"'...,"ek ııll'lanın 1 .. k '" .. d · · ·· · L_ B ~•ıt Urt l pençesine düı· ki mayn tarayıcı romor or on e ta· >çın guvertey> su oasmıftı. u sar 

1 ~r. u uıu bir talih eseri ol· ram• halinde seyrediyor, bunların sınudan kovanlar yakınındaki kö· ~. 1. lO Yıl b" • arasında Midilli. daha arkada Ha· mürlük kapakları adeta toz haline ı..,.'•dü. İ3 >nncikônun yağışlı midiye. sonra Berk ve en geriden geldikleriiıden patlıyan borularclan 
1 t..,,.~ılınıya b'~· Salıpaurı önünde de Kmhrmak geliyordu. Sağ ve sol güverteye dolan sular buralardan 
.,; O,'.• Ve eın aglı Yatıyor herkes emniyeti olarak !Jultanhisar ve Siv· kömürlüklere gidiyordu. Bu kömür· ~i ııdrı .. de nere h~.,, bulu~uyordu. rihisar botları vardı. lük ağızları boş çuvallar ve saire ile ~" t~ld emır ·1 .. · • ş·ı t k l d G ·d "ht' t l k iııııI. ~· i. Ak ven ecegi gene Konvoy gece yansı • e açıkla· 1 

aç an 
1

• emı • ı >ya 

0 

ara '• •o. '.?"" İn ıa_mın alaca karan· rına geldiği sırada öndeki mayn la· iki baca arasında 300 çuval kadar ~da~bRa ta~ Çıseley.en yağmura rayıcılarm taktırdı~ları ik_i Rus may· kömür vardı. Geminin sebhiyesini 
"ley >lıları en. gemı müretteba· nı patladı. GeUnın derın scssisliği kurtarmak için bunlar da tamamen 

ııı., : lekilın; l guvertelerde birer içinde biribiri ardınca deni>i ve ha· deni•• atıldı. "ıiıe İ, heık; dl er, ~e olur ne ol· vayı titreten bu şiddetli tarakalar. Gemide bu iıler şimşek süratile ~kada bern der~ı'°·n g>diıtir, düıün· bütün ışıklan sönük bir heyillô gibi yapılırken Midilli ve Hamidiyeden lltıdıı" ıtaktıkl C§•yorlar, hem de seyreden konvoya şu haberi veri- de iıaretle yardım istenmiıti. Bu 

l 
au arı '' 1 d K d' · k d k 3 .. ·· 5 7 l'k ı•- leıntl . ,aV?u arının bu- yor u: en ını oru... ara a sanca uncu , o.m. , ıL «ırıb 1 erı sey d' l t k 1 · · d b" · .. t'." !1ı k u un beU· b re '!.or ardı. Bu infiliikların akabinde her ge· opun ır angıcı ıçın e " erın yu· ~taah"ı•ki . tnütı •ıh u~ semtin· mi olduğu yerde stop ettiler. T eh· zükoyun yattığı görüldü. Bu er, ~1§ lt'l'ıedde ebved~kıl Üsküdar, like düdükleri sanki karanlığı yırtı· geminin göz bebeği Antalyalı Muı ~...,~ •n ahret .. e ı uykularına yormuı gibi 3,.bı gıc>kliyordu. Ha· ,.ddı, sağ gözü hizasından giren ~k 't~~ ve çürü~oçmlen.Ierinin ku· midiye makinelerini iıleterek sahile bir demir parça•ile kafa tasının par· 1Jrıı Jıaı kokusu · ı ekt erınden sıza· sokuldu ve kendini bir dereceye ka· çalandığı ve şehid düıtüğü anlaşıldı. 

'b;; ".a İçinde ıak anşan. o mağ· dar emniyete almış oldu. Midilli Buradaki 5,7 s .m. lik top sademe il• 
' S.ı ~nUyordu şamın sıyah tü· engine açıldı. Berkteki Al.man irti· moylu kapaklarını porçalamıt \'e 

i' ~ halir tafta Sar. b . bat subayı teğmen (Melen tin) ko- yerinden fırlayarak kıç köprü altJn· 
i.

1

ç kı:ı,: k
1 

.. Yılarınday um~. • Sırkeci nuşnbilmek için gemiyi Kızılırmak daki alabandaya dimdik yaslanıp Öy· 
1° "t · ~na an k l lece kalmı§tı. ~ tı ile l· gı sathı . Y.u ·se en iş vapuruna doğru sıkınca gemi, ta· tı' ı;, llı~n •ararmış ~?.ı >le tarihin ranmış sahadan dışarı sürüklendi, Sonra kıç taraftan doğru gelen 
j)I t., ll.b "·'"'" ">an 

8
' ' to>lu pencere sancak kıç omuzluijunda usturmaça bir iniltiye doğru gidildi. Kıç 10,5 

) • hll>alı Ufkun •ııkları belli belir· altında şiddetli bi< infilak oldu. Rü- s.m. lik top dalgakıranının arkasında ~-rrnrthYangınlu~ arkasındaki, u· tün gemi çok şiddetli bir sarsıntı ile teğmen Hayrinin belinden apğı ı~ olııı' arjkled aJ • k~cak kucağa tit«di. Kıç taraf biiyük bir gü<ül· hurda bir halde yattığı ve inlediği ~Pı"':ğın".1 •aı:ısız k~' ı•md~ yer yer tü ile havaya kalktı, tekm denize görüldü. Sönmek üzere bulunan iki tı,0 "'in OrrT· ıa~elerın taş ve oturdu. sevimli göz o zifiri karanlık içinde A..ı,. ~ ÇekiI;y

0

u lu rnutevazi kulü· Gemi, bir Rus moynına - R us- h~Ia parlıyor, ~en üz dünyasına doy· ~ Yııı,. >afta ;,.' .;rdı. \arın gizlice döktükleri mayn\ara - mıyan genç tegmen bu ıerefli bakıı· 
~ 'ıılıp" doğru kophane kıyıların- çarpmıştı. Bu esnada kıç tarafta bu· !.,ile belki hayata ve arkadaılanna ~<e .ı· 8•niı\i;• ıl~ıkça perde per \unan teğmen Hasan, Cafer ve veda etmek istiyordu. Hemen ge· ılo boı 'Yarı '-ar "B hı!:, le\'k ve eğ- Hayri infilak Bninde lastik top gibi mi hastahanesine kaldırıldı. ~ ~•ra 't•lclı cad,ı r~r._oğlu.. Bura· güvertede birer köşeye fırlatılmır lnfihik esnasıncla kıç tarafta bu· ~~·· b~ •!ilene/ ~rm:_il<i tarafını !ar, havaya y~helip so~."' ~ı~ ta· lunan Ma. teğmen Cafer de başın· ~~l'ıcı, b~Urnmal~nerlermden sızan rafı kaplıyan buyuk su kutles• •çin· elan ağırca yaralanmııtı. Gemide 
• a}.ı _ ır büy··• .. m nefesi kadar de sırsıklam olmuılardı. Sademe- baıkaca altı yaralı daha vardı. ı\ı \> ~hcı l Ucun·· dd · d h 'k. k' b . H 'd'yeden bir alt ' f · d 
\> t;- b sı,i b un nefesi ka· nin ıi etın en er ı ı ma ıne .,. aın> • ı Ç• te •m ,. 0:.' \ U harb~ ufon bu semti den kendi kendine stop olmuştu. da gelmitti. Fakat telôıla Iavrası do~ •na Urban v.: b>ricik ev\iidrn; Yardımcılardan yalnız donkilerin iı· ~çık bırakı~dı~n.dan Berke yaklaştı· 
de": lii nın din e!' Yaslı ve kim· !ediği duyuluyordu. gı zaman >Ç•"" yan yarıya su ile ııı ·"'<de ~ "ilunu'b~Yen göz Y•ım· Açılan büyük yaradan kıç tara· dolmuştu. lmclada gelen ıimdi t.~~kaid;"Ylı;,den >rden siperdi: ve fa bir an~ ?ücum eden sular dü· Berkten imclad istiyordu. LavraS> 
l -~aurldc n kuçük d~?ksul ve yaşlı men dairesını, komutan salonunu, kapatıldı ve içindeki su elbirliği ile ~~ıa ~ b • u 1 kl · b k ] boFaltıldı. Ag~ ı r yaralıları ve Alman· 

ta; ... d. ogdu· §memek · . kıç cephane i erı, su ay amara a· ~ ~n "' ı gu y·· ıcm "h · b !arı alıp Hamidiyeye götürdü. Be<-
-ib· 8aç~t lSinesind urek acısından rını, subaY salonu ve ı tıyla: sul ay kin kalastıralar üzerinde bulunan 
D ı •~ıtı ı arı k be eritilen alt • salonu ve ihtiyat kumanya ıgı um· · "· ası b·ı u b · ın k d d fdu be§ çifte filikasındaki kürekler de 
ıc;i ları, ı e l ld esıne vurmu buz hizalarına a ar o rmuı ve d l f ] d . 
d,, ""• ka'i ~rt kö ıı .IY~n Bey o •Iu.' kıç 5' 7 s. m. lik toplardan itibare!' sa eme i e ır ayıp enı>e uçmuşlar· 
ij bıle b d,gı hu ıesınm bird g • • . kıç tarafı hemen hemen denız dı. ~~ ~~a ulgurun enısalsi~ he:n.ateş gemı~ın · ı bir olmllftu. Yaraya palet Gemi yaralandıktan sonra kendi 
•t l" •et •ırın game- sev>yesı e d f d fedakar mürettebah tam 45 dakika 

ı l>borat e tahvil • ~ saç., şeke atmanın ne imkônı. ne • ay ~s! ltıiy ite ı:ı."••rı idi dıldiği bir sefa. vardı. Acaba müreuebat gemıyı canla baıla uğraıarak geminin selr •ıt- crı bu ~~· birı: .. kurtarabilecekler mi d>. ?'ok•~ g~· hetmesinİ artık tamamile emniyete ~ h. tı ot k. " d almışlardı. Gemi komutanı Binba· 

~ljt:'''f. . h ç senıtı"n e ıne benze- milerile kucak kucaga enıze mı go· R di "'• er a ıı Bebekli eti n cesareti ve ooğuk· 
ttld· 

1 
beıtı· günkü .'~sına adeta müleceklerdil . · •· kanlılığı bu gayretlere kuvvetli bir 

it;,>. ~id~ij~•du. ~•bı bugün de Fakat talih kuıu geınının. !,"" destek o\muıtu. 
?tı<tk,ll\Uhi""' ı ı, Ha..._ 'dc~lenen emir rinde kanad çırpıyordu ve gemı at· d !Ilı. tıakı:·•nıat .. ...ı ıye B . k Bun an sonra mayn tarayıcı rö-
. ' "da 'Ye Yukierı ve er· mı yaca tı. f h ·· d morkOrlerden biri Berkin borda

81

na 
~· h <!'.ong 8\ınisini : en Kı.,lır- G erçekten kıç tar• "ı ucum ~len yanaştı. Hazırla~n yomalarla ge• 

lı'dı •tııcn i; dağa k •ce karanlığı su, makine subay sa ;nu F' ı;• miyi baıtan yedege alarak Boğaza 
ll · areket .;;nvoy etmek perdesini parça:ıı-.:ın• •· .f!I'' u doğru sürüklemeğe başladı. Römor· 

(J.ı0ı••ke b; ecekleri an· aalonun perdeleri parçalandsa ve su- köri.in pu"ulası bozukmu•. Bog~az tı il\) r Al l . da' · · d dol ursa ge· :ı ' •d da ınan t ., makme ıresın• • d · rotasının iclaresini Berkten istiyor-
~01 v ~ kalk~~ıniıti. 1\u Yarbayı mi bir çivi gibi kıç tarafından ;nıze du. Halbuki Berkteki dümenci pu• 

1
'."e •nidi. ~ ' · Bo • a l]la>arı ö- kayıp ve bir anda kaynıyaca tı. k. aulası inlilôk sademesile yere yuvar 
'•ıı,ı.1•ldiği eın; B!~dan Yukarı Gemide yedek payand~ Y? • lanm•I• parçalanmış, ve diğer pu· 
b\j.J •rı,. 'kınan Q·Yukdere önle- tu. Filika direk ve serenler> k4ıle· oulalardan da hayır kalmam1Jtl. 
,,;: ;:"" •ın:ı ~- ı:ı:'"ın makine· rek suyun gelip clayandığı bö me Emniyet botlarından rota gösterme· 

~?\trı r~ı bir 
8

:: .eri' nedense perdesi iyice dayaklandı. Yangkı~ ı l·ri i-retle istendi ise de uzakta :rlıtra h -sız ık · · tahta ı '"' .,..,. 1 :ıl aYıra 
1
• vardı . tehlikesine karşı gemın~~ b l du• durduklarından veri en işareti ala· 

----------~:-_:.~a~a~m~e!_t gö- 1 srmları evvelce sökü]muŞ u un 

/ zmi ri tt nıc>~lıur !> 

Bu haftaki Milli K " . . ume karşılaş-
malannda lzmırın Doğanspor takımı· 
nın Taksimde ve Kadıköyündc iki ma... 

çını seyredeceğiz. 
Beşiktaş, Güneş ve Gençler Birli-

ğini İzroirde yenen bu takım Ankarada 
Ankara Gücüne ve Gençler Birliğine 
yüksek sayı farkile mağlüb olmuıtu. 

On. gün evvel Galalasarayla İzmirdc yap 
tıgı karşılaşmada da 3-2 yenilmiş fakat 
San Kırmızılıların galibiyet golüne iti
raz ederek 1stanbuldan gönderilen ha· 

madılar. 
Bu arada Hamidiye Şile kıyıları-

na demirlcmi§ gündüzi.i bekliyor, 
Kızılırmak da Zonguldak yoluna 
kıyı kıyı devam ediyordu. Römor· 
kör ve arkasına bağlı bacakları kop
muf Berk, gecenin zifiri karanlığın· 
da, yeri belirsiz Rus maynları ara· 
sında ağır ağır ve takribi bir rota ile 
saatlerce seyrettikten sonra gün do· 
ğarken Boğaz önünde bulunmak ta· 
Jihine de kavuştu. 

Eğer bu esnada deniz çıkmış ol· 
saydı, Berk, h ırçın Karadenizin pen· 
çesinde çoktan kaymyacaktı. Fakat 
şansın kurtarıcı eli denizin i.izerin 
bir örtü çekmiş ve dalgaları altmd: 
uyutmuştu. 

Berk Kavakların berisindeki 
Mayn tarlaları geçit yerine geldiği 
zaman akıntıya kapıldı . Römorkör 
Berki değil, kendisini bile nbriyami
yordu. Bu tehlike karşısında Berk 
evvelden h&zır cdilıni§ olnn iki d • 
mirini ~irden 19 kulaca funda et~, 
ve gemı de mayn .tarlasına düşmek
ten kurtuldu. Sır müddet 
d.~ b. .. sonra 
ı~er ı~ ~o~orkör daha gelince gc· 

mı. her ıkı ro.~o~köriin yedeğinde 
Jııtınyeye gctıoldı. Gemi hazırlan· 
mı§ olan sahih havuza alındı. Açı
l~~ .?'ara ;I ~ mu_;abba metre büyük
]ugunde ıdı. Kıç tarnf kıç köpri.i
ye kadar param parça kırık. bükük 
çökük bir hale gelmi;, adeta ki.ılç; 
olmuştu. Sancak braketl kopmu", 
taft .aşağı bükülmi.iş, skur kopm~
m~ş .ıse de şafta asılı kalmı§tı. Ge
~ının omurgası torpito kovanlarının 
hızasından ve makine dairesi altın· 
dan düzelmek imkanı olmiyan bir 
vaziyette kamburlaşmıştı. 

Yara buradan muvakkaten ka· 
patı ldıktan sonra gemi Haliç· 
teki .havuza alınmış, kıç taraf adeta 
Y.~nı~~n .. yapılmış ve bu iş aylarca 
surmuştur. 

işte Salıpaz•rı öniinde lstanbu· 
]un üç semtini seyredt" ede sapsağ· 
lam vazifeye çıkan Berkin üç dört 
saat içindeki akibcti... Fakat bu 
sonuç geminin bundan evvel ve 
sonraki ödevlerinin en şerefli ve de· 

ğerlisi idi. 1 
( Deııi: nıccmua.mım SH sayılı 11ü~-

wuıdaıı alınmı§tır.) 1 

Doğan~qxır talmııı 

1 
: 

kemin tarafgirliği ve beceriksizligi ne· 
ticesi haksız bir maglubiyete maruz 
kaldıklarını iddia etmişlerdi. 

Fakat, Galatasaraylıların İzmirde· 
ki haklı galibiyetlerinin bir hafta sü· 
ren dedikodusundan sonra, ayni takım 
geçen hafta da 1zmirde Ankara GucU• 
ne 3-2 mağlüb olmuştur. 

İçlerinde kuvvetli elemanlar bulunan 
Doğanspor, l zmirin •JÇ kHibUniın bir· 
lc§mesile vücuda gelen kuvvetli bir e• 

kiptir. Bu takımın, Milli Ktimc maçla· 
rında aldığı neticelere dikkat edilirse, 
daha Cazla kendi muhitinde müessir bir 
oyun çıkardı~ı anlaşılır. Mamafih bu 
nazariyeyi kuvvetle ıöyliyebilmek için 
Doğansporun bu hafta Beşiktaş ve Fc· 
nerbahçe karşısında alacağı neticeleri 

beklemek icabeder. 
Doğanspor, ilk maçını ('Umartesi 

günü Taksim stadında Beşiktaşla, ikin 
ci maçını da pazar günü Kadıkoyunde 
Fenerbahçe ile yapacakur. 

• 
Avusturya -ltalya 
Mllll tak ımları at Birinci 

te , rlnde te krar kar
tılafacaklar 

Avusturya • İtalya takımları 21 
martta Viyanada karş.ıa,mışlardı. Çok 

sert sisli bir hava içinde cereyan eden 
bu maçın iki devresinde çıkan bir kav 
ga iızcrine hakem musabakayı tatil et· 
mek mecburiyetinde kalmıştı . 

Bitmesine yirmi dakika kala tatıl e· 
dilen bu macta Avusturya 2-0 galıb 
vaziyetle' bulunuyordu. 

Bir müddet ev\'c] .Avusturya -İtal~ a 
federasyonları beynelmilel spor kong· 
resine muracaat ederek bu maçın tek
rar edilmesini istcmi•lcrdir. Mezkur 
komite bu talebi knbul etmiş ve her iki 
takımın 21 teşr'ni evvelde Zurichde krır 
şılaşabileceklerini alakadarlara bildir-

miştir. 

AJanhaın teblllil 
/ stmıhul /"utlıol Ajarılığuulan: 
Milli Küme maçlarından Doğanspor 

- Beşiktaş karşılaşması 8 mayıs 937 
cumartesi gunu Taksim stadında ola· 

caktır . 
1 - Maça saat 16 da başlanacaktır. 
2 - Maç hakemi Nihad B ekd:k, yan 

hakemleri Tahsin ve Tarıktır. 

Doganspor - F encrbah çe karşıla~
ması 9 mayıs 937 pazar giınU Fener 
stadında olacaktır. 

3 - Maça saat 16 da başlanacaktır. 

4 - Maç hnkemi Nıhad Bckd'k h k ı , yan 
a emleri Feridun Kılır ve M 

d
, :ı uammer· 
ır. 

S - Fiyatlar tribı.in 50, duhuliye 25 
kuru~tur. 
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B d . ? s k. . ? - en nere eyım . .. en ımsın ... 
Marya bunları anlamıyordu. Fakat genç kızın 

korktuğu beHiydi .. 
F ~::ııya en kuvvetli uşaklardan biri -

1'i ' ,.. ıdu ve gitti. 
.... :raz sonra içeride b:r kımıldanış 

oF ·: 
(c.:lcrini a-;an genç kız, önce kur -

tu· ·~·· unu ı;anarak gülümsemiş ve baş 
ı.ı.:··-:iaki kadına sevgilc bakmıştı. Fa -
ı.- bu hali ancak bi!kaç saniye sür -
r.:.··~. yüzü birdenbire gerildikten son -
ra ··Lcudu da kesilmiş ve birden fırla· 

m::~: 
- Ben neredeyim? .. Sen kimsin? ... 
Muya bunları anlamıyordu. Fakat 

gı:- - kızın korktuğu belliydi. Bu • 
mm ı;m onu okşuyor: 

- Korkacak b'~şey yok ... Rahat ol 

i:. u·-ı~ ! ... 
D'yordu. 
G~:ıç kız, duvarlara. küçük ve de • 

~i.-'i pencerelere baktı ve kapıya -
c'· -u 2.tıldı. Fakat Marya onu önle -
lg: 

-- Yavrum, birşey yok... Burada 
r·-~~irain ! Üzülme! Senin için daha 

iyi "1'11~ z bu .. Ya~ıktrr !. 
t .... ~ bu ya§lı ve sevimli kadının 

rc.:1 ~rir.de hiçbir kötü'iik bulmuyordu. 
r~· •t b:.ına rnğmen uslu durmuyor: 

- Ben b:ıbcı.mı isterim! .. Bırakın! .... 
Diye kendine yol acmak istiyordu. 
Kcrkbrda bir koşu~ma oldu ve kah 

Y" -oründü. 
- Ne var? Ne oluyor! 
- Birtey yok ... Sinirlenmiş! Geçer .. 
- Sakın bırakma! .... 
Kahya sarayın bliyilk salonuna koş

tu \'~ ~inyor Zaharyaya haber vereli: 
- Türk km kendine geldi. Uslu 

dur--uyor!. 
Sinyor Zahnrya onun odasına doğ· 

ru ,::itti. Ayşe kar~ısmda dantelli kadi -
fe ceket ve dcricine yapışacak kadar 
der bir fanila pantalon giymiş olan in· 
ce bryıklı, küçük sivri sakallı yabancı· 
yı r,örünce baka kaldı. 

Zı:.harya küçücük gözlerini onun 
göz le ri ne dikerek baktı. 

- Patriyanos nerede? 
Kısa boylu un bıyıklr bir adam 

- Burada! ... 
Diyerek içeri sokuldu. Zaharya O· 

na emretti: 
- Bu kıza nerede bulunduğunu söy

le! Eğer uslu durursa rahat eder ve 
kc:ıdisine fenalık olmaz. Fakat uslu 
ôu:mazsa onu bağlamak, dövmek, hat 
ta öldürmek elimizdedir. 

Patriyanos Foçalı bir Rumdu. Türk 
çeyi iyi biliyordu. 

Zaharyanın söylediklerini Ay§cyc 
anlattı. 

Ayşe bu adamın hiç şakası olmadı • 
ğını sezmişti. Buradan mademki çık
mıyacaktı ve ona fenalık yapılmıya • 
caktı, çırpınmakta ne fayda vardı? 

Zaharya Partiyanos'a sordu: 
- Beylerden birinin kızı imiş ba· 

bası kimdir? Söylesin 1 
Genç kız hemen cevap vermedi. 
Bir şeyler düı.:ıündüğü ve t<".sarladığı 

;üp'1es:zdi. 
Kendisini kurtarmak, hic olmazsa 

kc:'rumak için dünyada en bU! ı"ik kuv 
v~t olarak Umur beyi tanıyordu. Ci· 
nevizlcrin ondan n: kadar çekindikle· 
riri de b!liyo:-:Iu. Umur beyin eli tim· 
di'ik buraya kadar uzanarak da onu 
çekip alama=dı. Fakat hiç olmazsa o· 
nun adına ı:ı:ğrnamnz mıydı? 

- Ben ... Peşrev be}•in kızıyım ... 
Sonra bir<?z çekinerek ilave etti: 

- Umur beyni de nişanlısı ... 
Patriyanos müjde ve:ir gibi bu söz -

leri Jatinceye çevirdi. 
Zaharyanın yüzü a}1:iınlandı. 
Peşrev Beyin, en büyük ve me§hur 

kumandanlnrdo:ın biri olduğunu biliyor· 
du. Umur Beyin de ancak öyle bir ada
mın böyle genç ve güzel kızile niJanla
"'lacağına şüphe yoktu. 

- Umur Beyin nişanlısıymış! ... 
- Babato Umur Beyin nişanlısını e-

sir almış! ... 
Bu haber hemen o gece ağızdan ağ

za büttin kaleye yayılmıştı. 

Sinyor Zaharya Ayşeye daha çok 

ehem.'l'liyet vermeğe başlamıştı. Onu se
lamlıyarak aynlrrken Tarkinyo'ya emir 
veriyordu: 

- Daha büyük bir oda döşet. İyi bak. 
Salona döndüğü zaman s~bato'yu 

çağırttı. Ona içinl:le elli altın bulunan 
bir kese verdi : 

- Seni yüzbaşı yaptım. Çünkü getir
diğin kız bütün gu kaleye bedel ola -
bilir!... 

Dedi. 
• • • 
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DENIZ KARTALLARI ... 
Aşağı İzmirin etrafında büyük bir 

kaynaşma vardı; Burada otuz bine ya
kın asker toplanmıştı. Evvelce kazılmış 
olan hendekler doldurulmuş, hatta kale 
duvarlarının dipleri düır:l:lüz olmuştu. 

Y celi sekiz adam boyunda yüzlerce mer
diven hazırlanmıştı. Uç dört adam bo -
yundaki koca mancınıklar sabahın ilk 
ışrklarile beraber gerilip gerilip kale du
varlarına iki üç insan kafası büyüklü -
ğünde taşlar atıyor: bazı mazgalları yı
kıyor, şunı!Ja burada gedikler açıyor -
du. 

Umur Bey artık bir eksiğinin kalma

dığını görüyordu. 
Zaten kaledeki düşman aske~leri çok

tanberi ne yardım, ne de erzak alıyor· 
lardı. Ayasloğdaki hafif Türk filosunun 
körfezin en dar yerine gelerek yol kes
m~si pek iyi olmuştu. Hatta iki hafta 
önce yarclrma koşan üç büyük sakız ka
dırgası önlerine çıkan ve onları saran o
tuz kadar küçük Türk gemisinin hü -
cumlarına dayanamamış. yarı yarıya Ö· 

lü ve yaralı \"C-crek gü~liikle kaçabil -
mişti. ihtiyar Mehmet Reis bu filoya 
yardım ediyor; çok yararlık gösteriyor

du. 
Bugün hazırlıkların son günüydü. 
Ertesi sabah ufuk ağarırken her ta

raftan hücuma geçilecekti. 

Düşman kalesinde ancak yedi sekiz ı 
yüz asker vardı. Onların da su ve er -
zakları pek az kalmıştı. Martin Zahar
ya kaleyi bırakıp gitmeyi bile dÜ§ÜnÜ -
yor; fakat henüz kaybetmediği son Ü· 

mitler onu alıkoyuyordu. Zaten kendi 
hayatını kurtarabilmek için her dilediği 
zamanda harcanmak üzere bir koz var
dı: O da Umur Beyin nişanlısı Ayşey. 
di. 

Kadife Kalenin en yüksek kul.esin -
den körfezin ağzına bakan genç bir as· 
ker birdenbire doğruldu. EUerini ka! -
lannın üstünde siper yaparak dikkatle 
baktı. Sonra kalenin avlusuna seslendi: 

- Heeey ! Açıktan gemiler geliyor 1 
Bu haber hemen Umur Beye uçu -

ruldu .• 
Umur Bey başlıca arkadaşlarile bir· 

tikte kuleye koştu ve baktı. 
Ufuktan büyük bulut parçaları yük -

seliyordu. Bunların altında sekiz büyük 
kadırga vardr. Biraz sertçe esen rüzgar 
altında gittikçe yaklaşıyorlardı. 

Cineviz gemileri ona yabancı değildi. 
Bunlar büyük teknelerdi. Her birinde 
biri büyük ıdiğeri biraz daha küçük iki· 
şer direk ve bu direklerde birer musta· 
til yelken vardı, yaldızlı arslan ve deniz 
kızi heykelterile süslü olan provaları 
güneşe karşı daha çok parlıyordu. Kıç 

tarafları daha yüksek ve birer köşk gi -
biydi. Gerek başta ve gerek kıçta kal -
kanlarla kılıçlar ve mızraklar parlıyor: 
orta yerde sağlı sollu döri::ler kürekçi 
kürek çekiyorlardı. Kürekçilerin çoğu 
Tük csirlcriydi ve yarı çıplak, güneş. 
yağmur, rüzgar ve kırbaç altında uğ -

raşıyorlardı. 
Gemiler yaklaştıkça güvertelerinin 

tıklım tıklım askerle dolu olduğu gö • 
rülüyordu. Tekneleri suya eyice gömül· 
düğü için yüklerinin de çokluğu anlaşı
lıyordu. Bunlarda hi~ değilse bin beş 
yüz asker ve altı aylık erzak vardı. 

(Arkası var) 

( 
; ~ Senenin en hiiyiik poli 

~ lngilizcedeıı çeı.irerl: 

Vır Guı 
-ta

Sen ben i o kadının tehlikesinden kurlafı " 
k endini teh likeye atmış olmiyor musll11.' 
"Fakat, sö~1ediğim gibi, buradan ay- §imdi de az tehlikesiz bir i~ 

rılmamız senin işinin halli için ... Fakat, tik yani? ..• Bunu gene keJl 
Karlota ile konuşmana mani olmam ni- yordu. ..A 
çin, biliyor musun? Harvest'e hakikaten kızıı1l"':".J 

Durdum ... hakikaten, Harvest beni - 'Mademki iki tarafta. clt 
merak içinde bırakmııtı. var, dedim, niçin beni b!,r .JP' 

Sustum ve bekledim. alıp öteki tehlikeye götüruyotfı'-
Biraz oldurduktan sor:ra devam etti: Şimdi kızma sıtası on~ gecıet'! 

- Bilmiyorsan; .. ben sana söyleyim: - Söyledik ya be biı'Bo iJll el, 
''Bu i§te, mevzuubahsolan senin ha- Sen ne kalın kafalı şeytni~ ~ 

yatrndır. Niçin demişler ona "Zehirli işini halletmek için yap~~ru:~ 
sarmaşık .. diye?... bunları. Sen buraya biriSiI11 

il 

Harvest doğru söylüyordu: ı geldin ... Herşeyden evvel butl~ 
Beni tehlikeli bir kadından uzaklaş- ma: Üzerinde bir vazife ~b 

tmyordu. Ben bunu daha evvelden sez. Bu vazüeyi sana veren, ın 
miştim. Karlota ile ilk görüımek iste- ğun teşkilat... ı? 
diğim zaman beni kolumdan tutmuş "Herşeyden evvel unutııl · 
çekmi!tİ. Bir daha teşebbüs etmiştim, birşey daha var: Sen bir ~ 
bir daha mani olmuştu. En son sefe· sin ... Yapmak istediğin şe~l<~ 
rinde ise bunu az Y..nlsın kendi hayatilc kadar takib etmen ve muh ·ııe 

"zet' ödiyecekti. man lazım... Yolunun u 1' 
Fakat, asıl muamma ile burada kar bir sanna§tğa dolanıp kallll

3 

~ıla§ıyorduk: 
Karlota onu niçin öldürmek· iıtemig. 

ti? Bunu düşünerek kendisine eordum: 
- Sen beni tehlikeden kurtarayım 

derken kendini tehlikeye atmıyor mu

sun? 
Durdu; biraz düt:inceye dalmış gi· 

bi idi. Sonra: 

. . ., 
mısın. r) 

( A rktJ.St tıO 

,,,ı 
Adanada yakalana" 

İ.IldeJl 
İstanbul Tevkifhanes tJls>' 

--------------------------------------------------------------- - Evet, dedi. Belki ben tehlikeye 
giriyorum. Fakat, seni tehlikeden kur
tarıyorum. Bu kafi değil mi? İki kişi 
yerine bir k:şi tehlikeye dü~müı ola. 

cak? 

Adanada. yakalanan katil suçl ~ 
küplü Abdullahla. AntakY~1 d~ 
dün de lstanbula getirillll1ş çır' 

\ Polls haberleri\ 

Bir tramvay yoldan 
çıktı 

Evvelki gece Şişlide bir aramvay a
rabası yoldan çıkmış, fakat içinde 
yolcu olmadığından nüfusça bir ka· 
za olmamıştır. 

Evvelki gece saat sekize doğru 419 
numaralı vatman Hilmi Şişli tram· 
vay deposundan 21 1 numaralı ara· 
bayı çıkartmıştır. Araba Şişli ista~· 
yonuna geldikten sonra burada 
Şişli - Tünel servisine başlıyacak· 
tır. Araba Şişliye gelmiş. Şişli otc· 
mobil garjamın önündeki virajı 
dönerken birdenbire yoldan çıkmış 
tır. Yatman Hilmi hemen frenleri 
sıkmış. fakat frenler tutmadığı için 
araba hattan çıktıktan sonra tıkır 
yaya kaldırımına çıkmıştır. Bu esna· 
tıkır yi.irümiiş, insanların yiirüdüğü 
da kaldırımda yürüyen kadın ve 
erkekler heyula gibi bir tramvay a 
rabasınm kendilerine doğru geldiği· 
ni görünce biiyük bir korku ile sn· 
ğa sola kaçışmışlardır. 

Tramvay araba~ı yaya kaldırr 
mına çıkınca durmuştur. 
Şişli plantonu ve diğer tramvay mc.· 
murları kaza yerine koşmuşlardır. 
Vaka Pangaltı karakoluna haber ve· 
rilmiş, zabıta memurları Şişliye gide 
rek tahkikata el koymuşlardır. 

Araba burada duramryacağr için 
polis memurlarının nezareti altında 
hatta çekilmiş, Şişli deposuna götü
rülerek frenleri ve motör aksamı 
miihürlenmiştir. Emniyet altıncı şu• 
be mühendisleri de dün öğleye 
doğru depoya giderek arabanın bo
zuk olup olmadığını tetkika başla· 
mışlardır. 

BENZiN PARLAYINCA ... - Be. 
şiktıişta Benzin Satış deposunda çalı
şan I.lı.tfi benzinle kauçuğu kaynatır. 
kcn benzin şişesi birdenbire patlamış. 

muhtelif Y,erlerinden Y,anmıştır. 

• J1alılllye vekilletinde bır mahalli ldarelrr 
rel!llğl kurulııdn.k reislik köyler, belediyeler 
ve huııust ldarelı>r umum mUdUrlUğünden 

mUrekkcp olacaktır. 
• lkllııat \0 ckA.leti .\'ark ,·i!Ayetıerinde deri, 

!,layak, yllnlU ve el konııcn·esi fabrikalarının 
kurulması lc;ln tetklkllt yapmaktadır. 

• Avrupa hattı ıstaııyonlarının etrafı c;!c;ek 
bahçelcrile tezyin edilecek, istMyonlara de 
mir direkler Uzerinc §il< saksılar konulacak 
tır. 

• Bir hafta evvel Nurııo~manlyede bir 
apartlmanın kapısın Ja yaralı olarak bulunan 
Ömer hastanede olmU~tUr. 

• 10 mayt8 gençlik bayramı cuma gUnU 
vilAyette bUyUk bir top!antı yapılacaktır. 

• I<onıcrvatuvar taletıclerlnin paraau: kon 
ıscrlcrlnclcn ilki pazar gUnU verilecektir. 

• İzmir kiır!ezlnin Paleo mevkflnde 5000 
tonluk Arylen:ııcn ve Yunan bandıralı 6000 
tonluk Mlchalyos vapuru Geliboluda Zincir 
bozan mevkilnde karaya oturmuılardır. 

• .MUteknltlcrle dul ,·e yetimlerin maa§ 
yoklnmalıırına bu ııı.bahtan itibaren bll§lan 
mı§tır. Yoklamalar, ayın yirmisine kadar 
sürecektir. 

• Ttlrk - Sovyet ticaret anlaşmaamm 
müddeti bir ııene uzatılml§lır. 

• Memlekette henüz soyadı almıyanların 
iki milyon kl~iye baliğ olduğu &nlll§ılmııtır. 
Dahlllye vekı\letı ı,ın ehemmiyetle takibini 
ve ceza alınmasını \'ll&yeUere bildlrmiftir. 

• :Maarif veklletl ortamektep muallim ih 
tiyacını karıılamak için yeni tedbirler almak 
tıı.dır. 

• İran ııcfıırcll müsteşarı hariciye nezareti 
knneolo!luklar ıubesi mUdtir!UğUne tayin edll 
mi§ ve yerine yeni mUıtc;,ar Abbas Fernıb 

gelmıştir. 

• Subay kıyafet talimatnamesinde bazı 
değlelkllkler yapılmıDtır. Bu meyanda elblae 
nln parlayan dUğ"me ''e madeni kımnlarmm 
ballharpte mat olmMı da vardır. 

- Anlamadım ne demek istiyor. 

sun? .. 
- Öyle ya ... Ben seni o kadından 

uzakla,tırmağa <;alışmasam da hayalım 
tehlikede. Görmedin mi nasıl bir ka-
za atlattım! 

Şimdi beni öldürdüğünü veya ölecek 
<lcrecede ağır yaraladığını zannediyor. 
Birşey olmadığtmı yarın sabah tabii 
anhyacak: Odayı açıp bakınca göre. 
cekler ki ben içerde yoğum! Öldük. 
ten sonra vücudumla beraber göke 
uçmadım ya! Kaçtığımı anlıyacaklar .. 

"Seni de ortada görmeyince senin 
de kaçtığtnı, hatta beraber kaçtığımı
zı anlıya.caklar. Bundan sonra, peşimi
zi de bırakmıyacaklar... Onun için, 
bunun en kestirme çaresi buradan u
zaklaşmak .. ~ 

Harvest'in sözleri üzerine beni bir 
düşünce aldı: 

Bu adam beni tehlikeden kurtardı. 
ğını söylerken ba§ıma çorap örmüyor 
muydu? Bu adamla. karşılaşmasam 

belki ~ıma - onun dediğine bakılır. 
ea • bir felıiket gelecekti: 

"Zehirli Sarmaşık.. la belki tehli
keli bir maceraya. girecektik ... Fakat. 

di. Adanadan yola ç~~a.rı~ıp Jll& 
madıklanna dair de dun ak§ll 

malfımat yoktu. ı.rl 
llkmektep talebe 

korosu ıufJ_.J 
İstanbul kültür direıctörlst"'::~ 

kullarda. okuyan çocuklar tifl'll~ 
bir çocuk korosu vücuda. ge ~ 
rar vermiş ve hazırlıklar~~ 
tır. Koro her hafta ınun . 1~ · 
tanbul birinci okulda pro'a f' 
maktadır. . ~eti 

Bu işle ilk tedrisat ısve ~ 
Akalın meşgul olmakatdll'· I"" 
Hukuk fakUltesl d• .ıf 

veklletl ,~Wıı 
Hukuk fakültesi de~~ıı ce~ ~ 

şimdilik asıl tayin edılıJl (:elıı 
İktısad fakültesi dekanı ~y Jll 
kalct edecektir. ..ı 11' 

Üniversitede ecfl,.,. 
. lmtlhanıar~ııet ~ v 

Üniversitede ecnebi ~~~ 
nına bugünden itibaren 1'~ 
Fakillte talebesinden ~ aıı' "'.) 
vam eden Ye teksit in:ltilt ~ 
lcr ecnebi diller imt.ibaJlıD 
lik muaf tutulacakla.rdır·iJll~ 

Bu Webeler f akUite .
1 
~ 

verdikten sonra ecnebi ıU 
vereceklerdir. 

Akhisar Be lediyesinden: ~edl 
Belediyemiz için mübayaası tekarr ür eden 60.000 adet parke ~ tı'I 

çıkmamasından bir ay zarfında pazarlıkla satın alınacaktır. İstekJileritı ~ / 

ye müracaatları (2330) /ti 

"'' Jandarma Genel Komutanlığı All 
• Kontejan harici olarak ithaline mUaa.ade 

cc1ııen maııar ıçın ıııtanbuı gtlmnıkı~rıne Satınalma Komlsyooıiodao: . ~~J 
2200 beyanname verllmi~Ur. 1. - Bir tanesine (340) kuruş kıymet biçilen (4000) kilim sarı7 f' J 

OTOMOBiL ÇARPTI - Şoför Mus tabi tutulmak 9artiyle kapalı zarftan pazarlığa tahvilcn ı2-s-t93 

tafanın idaresindeki 2118 numaralı o- günü saat (10) da satın alınacaktır. ,ısı' 
tomobil Tophaneden gelirken Gülter 2. - Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan bu paı• it"c 
adında bir çocuğa. çarparak yere dU- isteyenlerin kanun ve prtnamede yazılı vesika, (1020) liralık ilkte~ 
şürmüştür. Gülter başından yaralan- veya Banka mektuplariyle belli gün ve saatte komisyona başvurma 31) 

mıştır. Mustafa yakalanmıştır. (10 

1 



bir vatandaş 
güz beş mektepli 

Çocuğa elbise verildi 

}' 
"~ol"ıd 

Q ,11·· 
ıtlcah~id Pfl§a MclımNlirı gi)dirdiği _,aı·ru.lar, aşağıda BaM,·csir 

Oc t {-ocuk Esirg,•mc kıırumt1 idare hryetı 
~rctı· · 1 •dar h XX · ı· .. · c eycti reisi doktor Kamil Seslioğlu, ışarct ı mutcaahıd 

ı:ı~ ~Irk . Paşa Mehmed) 

tuk~t.i~n) <Hususi) - Her yıl/ cuk bayramında 103 yavru giydiril· 
SoQ ! rrgcrn v•l da Balıkesir Ço· mi§tir. 
~· ~İr vc\i uru~u tarafından Bundan ?a§k~ . burC\da ~etim 

'Itır. 13 d ınsesız çocuk giydi· yavrulara daıma alıcenablık gostcr· 
u efa da 23 Nisan ço· mekle tanınmıs olan müteahhid Pa· 

l zmir valisi 
Küçük Menderes kazalarında 

dört giinliik bir tetkik seyahati yap· 
mı§ olan lzmir va1.:si B. Fazlı Giileç 
şu beyanatta bulunmu§tur. 

Ali ·Çetinkaya Haymana 
ka plıcalarır; da 

. - Gezdiğim yerlerde yol i§lerİ· 
ni tetkik l"ttim ''~ inş;:ı:-ıtın iyi gitti· 
ğini gi-irdiinı. Zirai İ<ılcr huzur 
iı;incle dr.:wmı ctnıc-ktedir. Parti \''! 

hükumet tc~ckküllcri lır.r yerde el 
ele vermiş ularnk 'alı~rnnktndırlar .. 
Tirede orta ıncl~tr.b işinin bc>şnrılma
sı kuvved"n file cıkmak iizeredir. 

Bayındır ve Uclcmişte birer 1 lal
keYi binası inı:ıı:tsı için le!>\ ikc sayan 
hayırlı te~r.:.,bii ler gördiiın. 13u ka· 
?.alarm iktısadi V<" <ısayiş \'aziyctleri 
memnuniyete değer vaziyettrdir. 

Manlaa Vail si A nkarada 
~lanisa val!si B. Dr. Llitfi Kırdar 

vilayetin bazı mühim i~leri etrafın· 
da alakadar yüksek maknınlarla te· 

maslarda bulunmak üzere Ankara

ya gitmiştir. R. Lütfi Kırdar Anka· 
rnda on giin kadar kalacaktır . . 
şa Mehmed, Balıkesir Çocuk Esirge· 
me Kurumuna geni~ mikyasta te
berriiatta bulunarak 105 kimsesiz 
ya\'ruyu giydirmiştir. 

Kurum idare heyetinin devamlı 
ve muntazam çalı~ması ve hamiyet
li, şefkatli halkın yardımları ile ilk 
okul talebelerinden 105 fakir ve 
kimsesiz çocuk her gün sıcak yemek 

. ile beslenmekte, 500 fakir çocuğun 
kitab, def ter, kalem gibi ders leva· 
zımı temin edilmekte, yeni doğan 
yavrulara kundak ve süt dağıtılmak
ta ve i 000 e yakın ı;ocuk muayene 
edilerek ilaçları parasız verilmekte
dir. 

.. • • ,, 

• ... 

1 laymana, (Hususi) - Nafia 
Vekili Ali Çctinkaya cumnrtcsi gii· 
nii öğleden evvel l lAyınnnnya gel
di. \! ekilimiz'in gelişini geç \'akit 
haber alan halk ve Hnymnna genç· 
Ji;;.i, Vekili karşılamak icin lıemcn 
kasabanın Anknra yol~ medlmlinr. 
koşmu~tu. Bu sırada otomobillerle 
gelen Vekil ve arkadaııları halkın 
alkışlarile ''e .. Ynsnl., ~csleri]e kar· 
şılnnınıs ve misafirlerimiz otomobıl· 
!erinden iner«"k h:ılk ve halkın mii· 
mt>ssillerile temas ederek halkın tc· 
whiiratı nmsında kasabaya girmiş· 
!erdir. 

•• ,. \lk'J• . . •"a ıa e ·ı ınıız, ıkametine tah· 
sis cdilf"n bınada bir müddet istim· 
lmttı-n sonr<ı biitiin erkan ve maiye· 
tile bernber knsabanrn ekonomi vn· 
ziyetinde yeg.lne amil olup her sene 
binlerce ~işinin ihtiyacına cevap 
veren asrı banyoları tetkik etmİ!!, 
Belediye ve Parti başkanı Fah;i 
Dalclalın w•bany~larr~ ıslahı uğrunda 
gösterdıgı foalıyctı takdir buyur
muştur. 

1 

hukiııııc-1, be1
r Ji· c-, Pmti, dıP;:._-ı. 

"ftr \ c ıl!,okul l>iı• ılı mı gczmislcr \ r 
kazanııı umumi 'nzıycti lmkkmd;ı 
ınalUmat almısbrdır. 

Nnfoı Vckıli, kaıanın genç H' 

çalı~kan ilı ebayı Saclı S,ıcr 'c rrc• ı 
nrkndasltırıııı, küylerin biribiı İnr, 
ka7.a merkezine ve civar knwlma 
telefonla baflnnmnsı lııısu unc1

.1 

ınesbıık hizmetlerinden doln} ı tcb· 
rik etmiştir. 

Çetinkayn, l folkın en canlı \ e 
hnşlıra dileğini, knsabanın adeta can 
damnrını teşkil eden ve nsır1ardan 
b:ri yaptırılınamı~ olnn l laymnnn -
Anknra yolunun acilen insl"sı husu· 

sunda biiyi.ik \'nadlcrdc bulunmu~· 
tur. 

Bu temas ve vaad üzerine halkın 
Cumhuriyet hükumetine karşı duy-

duğu minnrt heyecanları 'e siirur
lan halen devam etmekte ve halk 
sevinç içinde bayram yapmaktndır. 

Biiyi.ik misafirlerimiz halkın duy
gulitn ve coşkun alkıcıları nrasmdn 

nkrnma dolru knznmızdan ayrılmış· 
lardır. 

Büyiiklerimizin ve hükumetimi· 
zin. halkın ihtiyaçlarına harşı duy· 
muş olduğu bu hassasiyeti takdir 

Ankaranın . 7 5 kilometre yakı
nında olup f ennın son techizatile , e 
mnhallcn tahlil ettirilerek kıymet Ji 
ve şifalı sularının sıhhat üzerinde 
yaptığı tesiri hakkında, kendisine 
takdim edilen belediyenin banyolor 
hakkındaki kitabın tetkikile ve alaka 
darların \'erdiği şifahi izahatla ma· 
lumat alan Ali Çetinkaya bu husus
taki memnuniyet ve ihtisaslarını da ı 
izhar etmiştir. 

eden Haymana halkı namına açık tc· 

şekkürlerimizin Cumhurivet hukiı· 
metine ve onun kıymetli Nafia Vc
k.iletine sunulmasına yliksek gazc· 
tenizin delaletini rica ederiz. 

l\fuhterem misafirlerimiz sırıısile Etrcf Sümer 
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Ji::ım Birinci sınıf Operatör n::::::I 
. 1&tanbul4cülcra Mcmurluğun·ı Or.CAFER TAYYARH 
'dan: Umumi cerrahi ve sinir, dimağ ES 

Yeminli üç ehlivukuf tarafından ta· cerrahisi mütehassısı Si 
mamına 2100 lira kıymet takdir edilen Paris Tıp Fakültesi S. Asistanı Ü 
eski Hacı Mustafa yeni Çelebi mahal- : Erkek kadın ameliyatları, dimağ:: 
lesinde Ta§çılar sokağında eski 224 ye- il estetik • "Yüz, meme, karın bu- i~ 
ni 72 numaralı kagir dükkanın evsafı Ü ruşukluklarr,, Nisaiye \'e doğum ğ 
aşağıdad!r: n müt.ehassısı l u 

Zemini: Çimento ve cephesi demir h Muayene: Sabahları M e c c !inen H 
yaprak kepekli bir müteharrik merdi· I! s den 10 a kadar u si 
ven birinci katta bir oda çıkılıp ahıap Ü öğleden sonra ücretlidir fi 
kirişler üzerine tahta dö§eme mevcut· ~ Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han g 
tur. Sahası: 13,00 metre murabbaıdır. ii::ı::::ı No. 1 Telefon: 44086 ::m:::H 

Hududu: Dosyada mevcud 18.3.937 
tarihli krokide gösterilmektedir. Gayri 
menkulun 240 hissede 60 hissesi açık 
artırmaya vaze<lilmiş olduğundan 26.5., 
937 tarihine müsadif Çarşamba g•:inü 
5aat 14 den 16 ya kadar dairede birinci 
artırması icra edilecektir. Artırma bede· 
li kıymeti muhammenin 7o 7 5 ni buldu
gu takdirde müşterisi üzerinde bırakı. 

lac:.a.ktır. Aksi takdirde en s-on artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere artırma 

15 gün müddetle temdid edilerek l ı .6. 

1 LAN 

936 senesi Mart ayından itibaren 
Pontiac ve G. MC markalı otomobille
rin acenteliğini aldıgım cihetle (VolV'O) 
markalı kamyonların acenteliğini tcİ o 
tarihten itibaren tcrkettiğimi gorülc:ı 

lüzum üzerine tekrar ilan eylerim. 

llalim oP,lu Mustafa 'l'osmı 
Amerikan Garajı l'mıgaltı 

( V. N o. 21961 ) 
937 tarihine müsadif cuma günı:.i saat----------------
14 den ·16 ya kadar keza dairemizde 
yapılac:.a.k ikinci artırmasında artırma 111•• TiFOBiL 
bedeli kıymeti muhammen in % 7 5 ni Dr. iHSAti SA Mi 
bulmadıgı takdirde satış 2280 numara· T'ifo ve paratıfo hutılıklarına ıuıuı 
lı kanun ahkamına tevfikan geri bıra- nıamai için ağııdın ıiınan tifo hap 
kılır, atış peşindir. Artırmaya iştirak lırıdır f tiç rah.ıtsızlıl:" vermez. l ler 
etmek istiyenlcrin kıymeti muhammc- kes alabilir. Kutusu 55 Kr. 
nin o/o 7 5 nisbetinde pey akçesi veya •ımmm•ıım:mm:mırm::z:m:;::!:'.i;;;;;;&&;ıU 1 

milli bir bankanın teminat mektubunu 
hamil bulunmaları lazımdır. Hakları 

tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli 
alacaklarda diğer alakadaranın ve irti. 
fak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve masarife dair olan iddi

FRANSIZCA ÖÖRENMEK iSTt. 
YENLERE: 

Az zamanda ve güçlük çekmeden 

fransızca öğrenmek istiyorsanız Kurun 

gazetesinde B. Ahmcdc müracaat edi -

alarını evrakı müsbitcleri ile birlikte niz. Size muktedir bir öğretmen tavsiye 
ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün edilecektir. 
zarfında birlikte dairemize bildirmeleri ---------------
lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu lcr 4 cü icranın 28.4.37 tarihinden iti
sicilli ile sabit ~lmıyanlar satış bedeli· 
nin paylaşmasından hariç kalırlar. Mü-• 
terakim vergi, tenviri ye, tanzif iyedcn 1 
mütevellit belediye rüsumu ve vakıf 

ic:.a.resi bedeli müzayededen tenzil olu. 
nur. Daha fazla malumat almak istiycn 

haren herkesin görebilmesi için dairede 
açık bulundurulacak artırma ~artna

mesi ile 934/ 4589 numaralı dosyaya 
müracaatla mezkür dosyada mevcut ve
saiki görebilecekleri ilan olunur. 

il 

(V. No. 21954) 

uı o: 
~ 
tb 
'1 
5· .... 
.... 
t.) 

' 

lstanbul Dördüncü Tcra Memur· 
luğımdarı: 

Tevhidcnin Mehmed Aliye olan 642 
lira borcundan dolayı mahcuz olup pa
raya ~evrilmesine karar verilen ve ta· 
mamına yeın:nli ehlivukuf tarafından 

2550 lira takdir edilen Binbirdirck ma. 
hallesindc Dizdariye Çeşme sokağında 
eski 3 yeni 33 - 36 numaralarla murak· 
kam kagir evin 5 6 h:ssesi üzerindeki 
birinci derece ipotek baki kalmak tar
tile arttırmaya vazedilmiştir. 

Evsafı umumiycsi: 

Bodrum kat: Ayn kapı ile girilir. 
zemin kırık çimentodur, zemin kat çi. 
mento antre ve koridor üzerine iki o
da 1 hela, taşlıkta musluk mevcuttur. 

Birinci kat: 4 oda, 1 hela, 1 taras . 
f kinci kat: l!d oda bir sofa l küçiık 

oda, 1 hela ve tuğla korkuluklu zemini 
çinko bir taras mevcuttur. 

Yan sokaktan ayrı bir kapı ile gırı· 

len zemin katı kısmında 1 aralık, biri 
tahta bölmeli iki oda mevcuttur. Bina
nın beden duvarları kagir diger aksa. 
mı ahşap ve tamire muhtaçtır. Elektri· 
gi vardır, sahası 7 5 metredir. 

Arttırma peşindir, artırmaya iştirak 

edecek müşterilerin kıymeti muhammc· 
nenin % 7 .5 nisbetinde pey akçesi ve
ya milli bir bankanın teminat mektubu. 
nu hamil olmaları icab eder. müterakim 
vergi, tanzifat. tenviriye ve vakıf bcrç· 

lan müşteriye aittir. V c 20 senelik va-, 
kıf taviz be.deli müşteriye aitt:r. Art
tırma ... artnam::si 11.5.937 tarihine mü. 
sadif Salı gür•';ı dairede mahalli mahsu
suna talik edilecektir. Birinci arttırma 
sı 26.5.37 tarihine müsadif çarşamba 
günii claircmizde saat 14 den 16 ya ---------------------------

ları tapu sicillerilc sabit olmıyan ipo
tekli alacaklarla diğer alakadaramn ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarının 
ve hususile faiz ve masarife dair olan 

kadar icıa edilecek birinci arttırmada 

bedel kıymeti muhammencnin % 7 5 ini 

bulduğu takdirde üste bırakılır. Aksi 
takdirde son arttıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma on beş gün dah:ı 
temdid edilerek l 1.6.37 tarihine müsa
dif cuma f;:iııi.i saat tı 4 <len 16 ya kadar 
dairede yapılacak ikinci arttırma neti
cesinde en çok arttıranın üstıinde kala. 
caktır. 2004 numaralı icra ve iflas ka
nunun 126 cı maddesine tevfikan hak· 

o q 

görüp anlıyaccıklan 

iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 ---------

gün zarfnıcla evrakı müsbitelcri ile bir. 
likte dairemize bildirmeleri lazımdır. ----Aksi takdirde hakları tapu sicillerile 1 
sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaş· 

masından hariç kalırlar. Daha fazla ma· ı=-----------
lUmat almak istiyenlerin 34 4529 

Dün 



t 

.~ra·· BORSA 
qğı gulllrUk td' llda 66 §uhesi kl hir lS 5 · 937 

lr olun numaralı h a . ınde eski Mollaaşkr mahallesinin Sultanhamamı ı----------------
~k ;;, an \1e ı 930 anenın arsa haline gelmesinden tadilat komisyonunca 

1Dra1&nnda Jddn !fan!tll of.anlar. be 
rtıade mumele preaJerdil. lla"•ınlaJ 
... , 1% dtl llapanıt .. 111 ftyııtkn ID· '• . "-'Cr sen · nırı ik e takdir ol esınden mute her olmak ve binde 1 O nisbete tabi bu • 

l'ebı· aınetgahıa unan 270 lira kıymetin mutasarrıfları "Fitnat ve Mehmet b ıgat rrnın nı h 1 ı ı------"----------
11 ilanı lllakarnın . eç .u bulunmasından tebligat yapxlamamıştır. p A R A L A R 
ltıUra n neşri tar·h~ kaım olmak üzere bir guna itirazları bulunduğu takdir- • sterıtıı li2.> -

Peıeta 

caat e+- 1 ınden itibar •"B' f d b · b' ı •Dol l'~' -lCa •uıeleri .
1
• en ır ay,. zar ın a şu esı ına memur u • &r • .., 

C.,,,) d,;öy >an olunu'. (B.} (2549) • Fnnk L" -Soka~ - Moda t • ı.ınt i25 -
ekleri Rtndan itib ramvay hattı üzerinde seyrüsefer intizamını temin için • Belçika Fl :)4 -

l.,~?lla,. ij,j,"~n M~d•ya gôdecek ve dönecek n•kil va.,.,lumm t•kip • ,,,..ıunı ,: = ı,. 1 beledi: elcdıye tenbihi aşağıya yııztlmı§ttr. ilan olunur. • 18vicre Fl <\i"-ı.. • Leva 23 -

aa~:~YUnde Ce • Floıi.D 66. -

• Mark 28 

• Zlotl 2S -
• PCDIO 2i -
• Ley li-
• Dtnu 

Yen 
• Kron llveı; 32 -
• Altm 1053 -
• Banknot 254 

llakil "1Ye caddes~ 5?kağımn Modaya mülaki olan ağzında nakil vasıtala _ •Kron Çek. i5 -
lok asıt ı 1 ıs tıkam t • · . 1 d · • Şilin A wa 23 -h ağa .. a arının M e ıne geçebılecekJerı ve Bahar ye ca desınden ge. ı---------__,..------

Ç E KL E R arekcttllıu\1aı;j olan Bodaya gidebilmeleri için Cem sokağından geçmiyerek 
tc"fikc bulunanı ademaltI sokağından geçmeleri lazımdır. Buna muha • 

~~he. an tecziye e:~. umuru Belediyeye müteallik ahkamı cezaiye kanu • 

• ı.oncıra 6~:> 00 • Vl,.U .. 2i57 

Mahallesi 
Çengel köy 

Mükellefin adr 
Fazd 

~I sı ılırler. (B.) (2551) 

~ trbey Tahrir numarası 
l\ıı 
l~taaı 

~ 
)tj tollıi 
l ~fi · 

9
Yonunc ita 1raa1 a tnevzu 

42 
İşi ve adresi 

İzmir Tramvay Şirketinde 
Elektrikçi. 

Safi idarr nisbeti 

sokağı 

Sulu yol 

vergisi 

• Nevyor• O 789J • lıladı'tO li 136:> 
a Parll l7 7'7 • BerUJı 1 9730 
• MJ!LnO 15 0066 • V&r'fO'" 4 1767 
• Brtlk.HJ 4 69.> • SUdapettı 5 9920 
• At1.Da Si 7910 • 81lkret 107 9518 
• Cenent 3 !6M • Bel.,...C M fıJSO 
• Botya G4 2S70 • Tokobaata 2 76 
• A.mtıterdanı t W • lıfotkon 24' 10 
• Pr&t 22 j;) • FiU-klıobll 31165 

E SHAM 
350 !turu§ 

1~ı.... oo 
""llt • lş Bankası 9 90 rn.m .. , 

'len· % 12 Anadolu 23 70 Ç!mf'nto 

~ 1 
l'ahr· . ~' 1 90 libyon Del 

'l ıtın 1' ..., 

Lira 
288 

Kurut 
00 

Lira 
34 

Kuruş 

56 

ı.., •t.
11

;., • •~bikinden :.: .. =·:::::. '3 70 :;• °"
1 

. •ta ad, '!• ,. 'ttJ,liğ l~ıınaı..,d Ve ••ki adresi yan h mükellef yeni •d,esini bi!dinnemiı ve B~;.~,".;''ta LOTO '"'" ~ _. 
U iitı~~dılernerni a. da bulunamamı§ olduğundan tahrire ait birinci ihbama- 11 _________ r_e_ı~eı-oa ____ _ 

t oı ıı; uauı" §tır. 
llntır, (t> u) rnuhakemcleri k bl" ~ h .. k" 1 . t f'k ·ı· l:ıcıca· 

0
• (2S

4
7) anununun te ıg u um erınc ev ı an ı anen 

,,__ ıyc 
~İl~ sıhhat . 1 1ll • Ye konut ış eri için lüzumu olan bir tane hasta nakliye otomobili a-Csı ı muştur B · J \>t&iltq e\1aı:un Mü .. · .. ~ -~ otomobile 2500 lira kıymet tahmm olunmu,tur. 
s,

9 
"c 187 

1
. dur1ugunde görü le bilir. istekliler 2490 N. lı klnunda ya-

37 ıra SO ku Perşembe .. ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber ______________ _, 

~ gunü saat 14 de Daimi Encü~endc bulunmalıdırlar. 

.-

ıetlkrazla,. rahvlllef' 

• 1933 T.Hor . 1 2080 s:ıektrllr 

• • • • D 2035 rrsmn J 

• • • m 1985 Rııttım 

lltlk.Oahtıt !l9 Anadohı ı 3990 

• Ergeni tsttk 90- .uıdolu D 39 90 

19211 " .. .- \n11JnlU ID 

• s. Erıurum Ni75 Mümessil A 1460 

11 - KURUN 6 MAYIS 1937 

SATILIK, KiRALIK EV 
ARSA VE SAiRE 

1 

SATILIK ve KlRALIK '-
1 - Krı~ıda Küçükçamlıca caddesinde Boğaza latanbulı ve 

deıııze nazır fevkalade havadar ve içinde içilir kuyu ıuyu
nu, m~teaddit meyva ağaçlarını ve çamları havi bir kötk 
hem kiralık ve heın satılıktır arzu edenlerin Yakıt propa
ganda aerviıine müracaatlan. 

SA TlLIK ve KlRALIK. 
2 - Kıı~da Küçükçaınlıca caddesinde büyük üç odayı bah· 

SAnLlİl1~1ir köşk hem kiralık ve hem satılıktır. 

3 - Kuzg~ncukta Gazhane adile anılan etref1 duvarlı ve mü· 
teaddıt ağaçları ve ı1uyu bulunan bir araa ehven fiatla 
ıatılıktu. 

SATILIK KAGiR HANE 

4 .- Beyoğlundll .istiklal c!lddesine yakın Bekar sokağında 
1 Olı~umar~~ 9 odalı bahçeli ve aynca çanlatırlı~ı ve çama· 
~rr gmda iki odayı havi kigİr hane aatılıktır. 

SA TlLIK KAGiR HANE 

5 - Çember.~itaşta Peykhane caddesinde ki.gir 18·20 odalı iki 
~apılı ?ort katlı apartıman tertibine elveritli ve hali hazır 
a dahı müfrez daireleri havi kagir hane çok ucuz aablıktır 

SATILIK HANE ARANIYOR 

6 - Kadıkö ·· d . d yu.n e Moda caddeıı Bahariye Rızap• tarafla-
nn t yem yapı ev veya apartımanı olup da satmak isti· 
yen er en ıon fiatlarile bizzal 

SATILIK SECCADELER ARANIYOR 

7 - ~ı Ae temiz kullarulmıt Isparta 2. 70 X 4 boyunda hah 
e cem ve lıparta seccadesi olanlar bizz:at. 

~ARIYOR 

B - l ükıek Deniz Ticaret mektebi mezunu lktısad V eki.lelin 
b r çarkçı ~hadebıameıini haiz ve maliye hizmetlerinde 

1 
~ unmuı bır genç çarkçılık ve muhaaiblik arıyor iıtiyen· 

enn. ~~~:her ??ltt (B.) (2554) 

~ı ~~~ ıtı.ııa ~ re murabba . ı ~ h tllahall . ına 3 lira kıy met tahmin olunan Cihangir yangın yc-

lt\> aazna esınde 13 .. .. d .. .. . "··. ~ıttı alı:i ar uncu ada a yuzsuz 50 metre 95 santımetre mu _ 
Takvim 

Pe,..enıbe 
(> Mayıs 

CUMA 
7 Mayıa 

DlKlŞ MAKlNESl ARIYOR 

~b ~.. sa satılmak ·· tt;:_ · ~ Udiirlü ~ .. uzere açrk artrrmaya konulmuştur. Şartname • 
'<ile~ \t~}' gunde .. .. . . de b a lllektub·ı gorulebılır. İstekliler 11 lira 46 kuru§luk ilk teminat 

tılurı ... _ ı e berab 2 -~ltdırl er 0-5-937 perıernbe günü saat 14 de Daimi En· 
ar. (B.) .(2550) 

Senelik muhammen tik teminatı 

kirası 

84 
6,30 

84 
6,30 

150 
11,25 

30 
2.25 

6 
0,45 

900 
67,50 

144 
10,80 

5,40 
72 

2,25 
30 

10,80 
144 

======~-" Sefer 
4 ~J GUD doğUf!l 

GIJD batıl' 
SablJJ namaaı 

011• DIJD&ID 
Ddndl nıuna.sı 
Ü§&ID~ 

!'atm u.ması 
ım.k 

!'ılm ı~ s1Jııleri 
Ydm kalan Ji)nler1 

19.I T 
~.40 

ı 2J1 
16,04 
19,I 1 
20.t6 

2 54 
126 
2;,9 

25 Sefer 

4 51 
1912 
340 
12ı1 
1605 
19 1~ 
2057 
2 ~.; 

J27 
2:8 

~Günlük= 

RADYO 

9 - S~er ve~a ~avman markalr ~1! kullan&ruı el veya ayak 
dikit makineaı olup da satmak iıtiyenlerin. 

SATILIK KAGlR lKl EV 

l O - Şitlide Şifa yurdu civarında 3 katlı beter odalı bııhçe ter 
koı ve. elektriği havi iki ev çok acele satılıktır almak iıti-
yenlerın. 

SATILIK MÜFREZ ARSALAR 

11 M~ltepe ile Bostancı aruındaki Küçi•kY'alt istasyonu itti
aa!ınde 17 parça müfrez araa tamamı 20,000 arım fiyatlar 
uygundur. 

SATILK APARTIMAN 
12 - '.'~na~udköyü ile R::!bek arasındı:t Vezir köşkii sokağında 

ıkı daıre1i biri i.iç ve diğeri dört nc'•~lr bahçe hamBm au-

öCLE NEŞR!YAT!' yunu havi apartıman acele satılıktır. Tolib olanların. 
Saat 

12

,30 PIAkl• Tllrk ,. • ..,~. uoıı VAK~Tn~an;lmak ~eya •atmak istiyenlerin Ankara caddeoinde 
Ha.vadi.s. 13,0:i :Muhtelif pllk neşriyatı. 14,00 · ~ unda VAKiT Propaganda acrvitıine miiracaAtları. 
··:.:ŞAM ,,.şaırATl' lstan~u l 5 inci icra memur:uğundan: 

Saat 17,00 tnkıl~p dersleri ünJverııiteden Le J t f d nakl•n Hlkm.ı Bayur tar.ımdan· 18,30 PIAk y anm ~·m~ un • olup Emniyet S•ndığm• birind dmo<de ;potekli •· 
la dans musikU!i. 19,30 Spor mU~&habeleri: lan ';r~y~5e,;r~mesınc karar vt"rilerek tamamrna ( 2785) lira kıymet takdir edi· 
Eı,ret Şefik tarafmdan 20,00 Sadi V' arka• len a ır oyun e Yeni mahallede eski idadi yeni hazırlık cokağında 27 numa • 
dqlan ta.rafından Türk muııikisl ve Mil< ra ile murak~am canibi yemini Pılaryan hane l;Jhçesi, Y essari bakkal Hacı o • 
şarkıları. 20,30 öml'r Rıza t"rafmdan araP hannes ve Çı.Jyan Karabet hane arsaları arkası Erzurumlu Mıgırdiç zevcesi 1boh 
ça eöyltv. 20,45 Safiye "e arkadaşları tara arsası cephesı Alyon ca~desi ile mahdut demir kapısrna dört bnsamaklı m'"rdı' • tından Türk musikisi ve halk ~a.rkılıı.rı: saat • •Y"'· '"" .,,. • .,,,L 
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5 
Bayan ıwt•Y"' venle ykıl•n ve rem;n katmd• b;ri <;"; dö,eli iki sof• ve b;, korido' Umlnde 

i§tirakile Tangolar. üç od~ v~ diier bir k_orido~ üzerinde zemini çini maltız ocaklı ve sabit çama§ır 
saat 22,15 Ajanıı ve borııa haberltrl ve teknelı bır matbah. bLr hela ve bahçede zemini harap çimento doşeJi ve bir ka· 

erteııl günün programı. 22,30 Pl&kl1. sololar, zan mahallini havi ahşap bir çama§ırhane ve birinci katta bir sofa üzerinde iki 
oda ve mermer taşı ve yala ı bır hela ve sabit dolap ve bir koridor üzerinde bi-

opera ve operet parçaları. 23,00 Son. 1 ki · 
ri cumbalı üç oda ve sabit bir ıiolabı olan ve tavan ve kapıları yağlıboyah ~!ek· 
trik tesisatını havi altı kamilen bodrum zemin katı kagir üst katı ah~p ve bah _ 
çesinde on kadar muhtelif ağaç ve çimento ufak bir havuzu havi ve Umum mer.a· 

Emniyet Sandığı Müdürtü;ünıb>n: hw 435 m2 olup bund•n 214 m2 bina ve ç•maı"Iık ve kol•no bahçe oluı haoc 
tapu:laki kaydında olduğu gibi açık arttırmaya vazedilmi§tir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya i§tirak edecek mü,terilerin kıymeti mu • 
hammcnin ~ 7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektu • 
bunu hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat tenviriye ve vakıf borçlan 

borçluya aittir. Arttırma §artnamesi 3-5-937 tarihine müsadif pazartesi günil 
Dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 17-6-937 ta • 
rihine müsadif perşembe günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek 

i LAN 

Laleli apartrmanları 2 inci daire 
No. 26 da Kamil kızr Bayan Fahrünni. 
sa Tekin 8.12.936 tarihinde sandığımı
za bıraktrğt para için verilen 16107 

numaralı bonosunu keybettiğini söyle
miştir. Yenisi verileceğinden eskisinin 

hükmü oJnuyacağı ilan olunur. 
(V. No. 21960) 

Dr. [b1ahirn Erdeniz 
Birinci sınıf Çocuk Haatalıklın 

mütehawıı 

birinci arttırmada bedel. kıymeti muham'11enenin "O 75 inı bulduğu takditdf: üstte 
bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın taahhüdü baki kalmak ütere arttırma 
on beş gün daha temdit edilerek 2-7-937 tarihine mü .. ı:lif cuma günü saat 
14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttı • 

.. .. d b ra nın uetun e ırakılacaktır. 2004 numaralı İcra ve tflb kanununun 126 ıncı mad-

detine tevfikan hakları tapu ıiciilerile sabit olmıyan ipotekli alacak! . 1 ~·ğ 
Jik d 

. .f k h kkı . 1 . . a, .ı aı er 
a a aranın ve ırtı a a sahıp erın ın bu h1tklarım ve husu!>ilc f • 
'f d . 1 .dd. 1 ·ır. . . aız ve masa-rı e aır o an ı ıa arını ı e1n t:ırıhınden itibarein 20 gün zarfın 1 .. 

b
. 1 ·ı bi l'kt D · · b'l J" ı · · a evrakı muı • ıte erı e r ı e aıremız:e ı t ume erı lazımclır. Aksı takdirde h k . 

cillerile sabit olmıyatı.lar satıt ber!elinin payla§masmdan hariç kat ları ta?.u ıı· 
k' · · · rrlar. Mutera-
ım vergı, tenvırıye, dellaliye vı: tanz:ifiyeden ibaret olan Belcd· .. 

Vakıf iearesi bedeli müzayedede~ tenzil olunur ve 20 sencl'k ıkye . :rucu~u v.e . .. . . . ı va ıf ıcareıı ta zı mu,terıye aıttır. Daha fatla mali'.ımat almak istiycnlerin 9341 vı-
:ioıyada mevcut evrak ve mahall<.ıı hac:z ve takdiri kıym t 

6152 
;wmaralı c raporunu gc .. 

Jayacakları ilan olunur. '(2542) nıp an • 
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VAKiT PROP rA, tDA·~ Servisi 
vakıt vuırdıuı aDtnndakö mağazaya nakDedecektlr 
DHArnlarrannz Dçln yaDınaz oıraya ml\Jııracaat ediniz. 

" "'" . - , ~ " : . ~~ t>. ar•~·. 
• "' ,"/İ - - ~~ıU'< • ' ' ' ••• ~ .. . • ,:.ı.ı.. ;•r ·~ 

Ttırktye Cumhuriyet Merkez ~11nkası 

30/ 4 ı 1937 vaziyeti 
AKTiF !"==-L-=1-ra_,.,,_ P A S ~ F 

a...ı 

A.ltm u.tt klloıram 21.048.407 !L.29.599.361.58 
B&ııJmoc. • • .. 12.265.386. -
Ufaklık. • ,, .917.253.91 

DUlldekJ Mobablrler ı 

:ı'Qrk lirası : 
llari~ıekJ mlllıablrlu: 

Altm ll&fl kllogra! 15.0M.474 
Altma tabvUI kabl! aerbeat 

de'rizler. 
Diğer dö\1zler ve borçlu 

L. • 7,1 •• ~59.95 ------
7.109.522.04 

1 

22 710.38 

42.732.001.49 

. 735.859.95 

kllrlng bakiyeleri . • • • 46.487.556.20 53.619.788.62 
lladne tahvilleri: 1 

Deruhte edilen ewakı naktıye 1 
:ar,t1ııı. L 158.748.563-

delerine tevfikan Huine t&r~ 
Kanunun 8 ,.. fi lnct macı. ~ ı 

tından vaki tedtyat. n 13.372.427- t.ı~.378.136-
a.ecıat clb.daaı: 

1 
~· 2.000.000. -Jlaslne bonoları. • • • 

'l'lcarl aenetler • • • • • .. 23.946.888. 14 25.946.SSB. 14 
l:Mam ye Tab'11At cüdaıu: 1 

& } tfye.ııiıı kar~ılığı eabarn ve L. 37 .657. '50.47 
fDerubte edilen evrala na~ 

1 
Jtahvtlat ttlbar1 kıymetle 1 

B Berbut esham •e tabvillt ı.... 3.937.901.82 
AftUlar: 

:Altm n dLTtz Ozerbe nuı ... 
Tah"f'illt Uzerine avau. 

L. 64.646. 72 
L. s.163.211.30 

4 ı.~95.052.29 

8.227 .858.02 

1 

4.500.000-
10.598.268.93 

1 333.381.853.44 

Sermaye, • • • • 
İhtiyat akç~I: 

Adl ve fe\·kalA.de. • • 
Hususi • 

t 

• • 

l'edavUldekl Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakUye 

" K&nu.oun 6 ,,. 8 incı madd~ 
terine tevfikan hazine t&rafm. 

~ da.o v•ld tecii.Y•t. 

Deruhte e<!llen evrakı nakUy~ 

2.105.172.40 
4.516.007.71 

L158.748.563-

L. ı.~.372 4t7-

1 i.000.000-

6.621.180.IO 

be.kiym L 145.376. 136-
Kar~ı11gt tamamen altm olarak 
tedavüle llA•eten vuer!ll,.n ı... ıg.000.000-
Reukont mukabili lllveten ted. ,, 12.tCO.OOO- 17 .,,375 136. -
'f'ued. 

Terk Uruı Me•duh 
Dtivt.a Taülıliab: 
Altm tab'111 kabll dövizler 
Diğer dö\.1Zlcr ve alacaklı 

Jlrlnıt baklyeler1 

MııJJtenı ı 1 1 • 1 

14.041.857.38 

[L. ı .529.42 

~L.22.978.560.16 22.9SO.MD.58 
98.362.590.JS 

33.1.38 ı .MJ.44 l"ekb 

1 Mart 1933 tarDılnde.D ltilıarea: Iaonto nadcl1 .)lbde 5 1-2 - Altır bertlle an.na Y11sd• ' l~ 

iŞ YAN 
Hastalarını hergün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokathyan oteli yanında 
Mektep sokak a5 numaralı mua-

yenehane!!inde tedavi eder. 
'*IS• Tel: 40843 --ım• 

ZAYİ 

Zayi etmi§ olduğum 1041 numaralı 
bislk1et ehliyetimin yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Mehmed 

KiRALIK KARGIR EV VE 
DÜKKAN 

Be§ikta~ Vakıf Akarlar /daresin· 
den : 

Beıiktatta Akaretlerde 5, 14, 19, 29, 
30, 33, 45 numaralı evlerle 13, 15, 19, 
20 21, 24, 28, mükerrer 28, 43 numa
rah dükkanlar açık artırma suretiyle 
kiraya verileceğinden isteklilerin 1 7 
Mayıs 937 pazartesi günü saat 15 e 
kadar Be§İktaşta Akaretlerde 54 nu
marada mütevelli kaymakamlığına m:i-
racaatlan. 

(V. No. 21959) 

---------------------------~ TURGENIEV 
Şüphe yok ki dünyanın en 

büyük romancısıdır. Değerli ya· 
zıcımız Süreya Sami Berkem ta
rafından dilimize çevrilen "İLK
BAHAR SELLERi,, ile "LIZA,, 
;romanı bu büyük romancının en 
güzel eserleridir. Bunları mutla
ka okuyunuz. 

Sahibi: ASIM US 
Neşriyat Direktörü: Refik Ahmet Seven&11 

BİRE',-
1000 

TARLADIR 

·-·'"-· 
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... ; l , 
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- .r/I ~· t.f;, 
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.,~ /16, .... 

.A ""'- ... . .-.ıJfı. .• ı~ iM. 
, .,., 

- _t;i_ 

............................... ~ 

z 

muvaffak· oldudl 

Güzelliğim asri zamanıf1 
o bir mucizesile 0/o 

nisbetinde artmıştır 

Cildim, hemen ya 
rı ölmüt bir halde 
idi. Buruşmu§. sol
mu§ ve ihtiyarla • 
mı§tı. Maamafih 
karakterim henüz 
gençti. Dansı se· 
viyordum, fakat 
hiç ~se l>eni dan 
sa davet etmiyor· 
du. Bugünün er. 
kekleri, gençliği 

arıyorlar, 

Nihayet bir cilt mütehassısı 
ile iıtiıare ettim. Dedi ki: Cildi. 
min "Biocel,,i cildi teni taze tu
tan kıymetli cevheri • ualmıı • 

tır. Fen, son zamanlarda "Bio
cel,,i genç hayvanlarda gizlen. 

mit cilt hüceyrelerinden istihsal 
çaresini bulma&a muvaffak o,_ 
muttur. Tıpkı cildinizin "Biocel., 

i gibidir .. Bu cevher; şimdi cil· 
dinizi beslemek ve gençll"ttirmek 
için matlup nisbet daireıirıde To 

kalon kreminin terkibirıde m•v. 
cuttur. Vakit kaybetmeden bunu 
tecrübe ettim ve resim!rrde gö-

rüldüğü gibi memnur.:yetbahş 

neticeler elde ettim. Sonra, bir 

miknatiıin çeliği cezbettiği gibi 

'f,jtl. 
cilde son derece yapışın:~ 
ıını veren hususi ve eııl ~ 

maddeleri ih~iva ed~~!iaııP 
gayet ince bır pudra ı: ,. ol 

'ıntt l -" Hemen hemen ı:ayrı tsg•Y>'" 
sudan, yagmurdan ve rsıOtl 

··yyen , ratı havaiyeden kat 1 uı" 
essir olmadığı için banyon ı~ 

• f3 _A. 
lırken veya sıcak bı~ biJt 7r, 
dansederken terlesenıı ~ıJ 'f"'. 
zünüzde sabit kalır. .,e rF 
pudranın şayanı hayr~tıı ~ 
jinal renkleri vardır .. fcd•' 
keşif pek büyük ve rnaıı ti ti' 

·· sst•' <J lıklarla Tokalon mue tir· 
rafından temin edilrnıt rı~ 
Tokalon pudrasına karıŞ;;cısı" 
tır. Her yerde Tokalol1 
pudrasını arayınız. 

Tokal .. . d .. : •• ıııektıaP Binlerce on muıtenıın en mu esseaenu.-
yazanlann müıabedeleri, kendilôiinden selen ve kıY• 
metli delillerdir: 

( Krem ve pudralarınızı kullanmak ıuretile yüzünıİİ-., 
7.Ün düz ve pürüzsüz hale ıeldığini gördüm. Bu bal 
'cadathnmın bile nıızAn d :kkRtİni celbet ' İ.) 

ı\1. F. S. M. Buraa 

(Tokalon kreminin yüzdeki kabarcrklıır için çok.İ•ti· 
fadeıini gördüm. Bu krem ve r,siz pudralannız ıayesiJl
de düzıün ve beyaz bir cilde maJik oldum.) 

z. B. M. H. O. • .Fatsa 

Melrtuplann a11llan dosyalarımızda saklıdır • 

Istanbul Tram~ 
e 

lıtanbul T rom vay t~•~ tenzili.tlı tarifeden illİ:::" ~ 
hakkını veren mektebli kartlarında yazılı talimata ~ ıO !J 
mekteb direktörlerine tudik ettirmelerini ve akai tak l'f 
yıı pazarteıi gününden i.tibare~ mute~~ olmıyaca~~ 
mektebli kartı bulunan Univeraıte ve diger mekteb t ~ tf 
tırlatır. D1REK1Ö~ 

•111111111••11 
ZA Yt ı Yenisini alacağımdan 

1338 ıencain:!c Vefa Mektehi Sul. yoktur. ~~ 

taniıi altıncı ıınıf.ını ikma~ ede.ı ek .al- G<'<lil,·ıHı~al B~Jı 
mıı olduğum t11ıdiknamemı ı;aY.ı e_~l!Bı kak 22 $ayı ı eı; 


