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PeJ'UDi Safa'nm .. iki ayn 
bılbia ". Orllaa Selim .. ın "Gi
cli:rorlat " r•ralan - Şe
hir haberleri. 
Ankara tetsraf •e telefon 
haberlerimi& - lnsan1ar 
seqinlettikçe." - Felek'"m 
.. Doıtlak iıtemi:roram" f*
rau. 
Bisde caaaslak - Keneli 
kendimin çat17oras. 
Son haberler - tcmaL 
Memlekette TAN. 
Ozclil .. ,, .... 
Ekonosni - Çarp, puar. 
Spor - G&I kra1mm bu 
babce91.nde. 
Fatih htanbala nud aldı 1 
- Briç - levipneler, e-.
lenmeler. 
Güzel sanatlar sayfau 
Awapa psetelerine söre 
hlclileler. 
Hörpçlerde saklı ıırlar -
Fa,dalı bilsiler. 
Kadın. Moda - Sinema. 

ltalga 
Dernekten 
Çekiliyor mu ? 
Anlqıhyor ki Ulullar derneği mi

ulnnm en zayıf tarafı, bu kuruma 
tiye olan devledere, istedikleri vakit 
demekten çekilmek baldmu veren bü
ldlmdtir. Misaka göre, bir devlet Ulua 
Jar derneğinden : 

1 - bd yıl önce haber verme: 
2 - Derneğe karp bütün vecibe

lerini ~ bulunmak pıtile der -
~-_.çekilebilir. Şimdiye kadar bu 
~en iki devlet iftüade etmit -
tir· Japon.ya ve Almanya. 
Ja~ya. Mançurya itini Uluslar 

4emelfnin bal edlt tarzını beğenme
dijinden 1933 martında dernekten çe
kilmek karannı Vermİf ve iki yıllık 
mühlet geçen Mart a:JDDda bitmit bu
lunduğundan, demekle ilp keail -
mittir. Almanya'ya ıeUnce, bu dev
let te 1933 birinci teşdninde siUhms
lama konferanamm bir netice verme
._ .... k®f~ tt Ulular 
'deaae11ne ~ çelrDmek brannr ftnnit 
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Çankırı -Ere v li Hattı Çerkeş 
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TRAMVAY. TELEFON Ereğliye HA~ TEHLı 

Tramvay Şirketi ile ilerliyen Ray Bugün 
KARŞI 

n Esnaf 
planıyor Gö .. . . G.d. Çanıkın, 17 (A.A.) - Çanla- Od 

ruşme ıyı ı ıyor :~~"::::mr.:= a 
Bayındırlık Bakanı" Gazetemize 
Sonucun Yaklaştığını Söyledi 

[HUSUSi MUHABtT"'9 \fJZ BlLDIRIYORl 

Ankan,11 

Bayındırlık Bakam AH Çetin
kaya ile göriiştUm. latanbul 
Tramvay ve Telefon firketleri 
mümeesillerile devam etmekte 
olan göriipeler hakkında gaze
temize fU izahatı verdi: 

- lstanbul Tramvay Şirketi 
miJmessili ile, feshedilen 1926 
mukaveleleri mucibince, §İrice • 
tin halktan aldığı lazla parala .. 
rın müfredatı üzerinde iöl'.İİ§ii • 
yoruz. Görii§me müsaid bir sal· 
hada gidiyor. Bir iki giJn içinde 
iki neticeye varcağımızı umuyo
ruz. lstanbul Telefon Şiritıetine 
gelince, biliyorsunuz ki geçen 
yıl 18 Temmuzda şirketi satın 
a/mağa karar verdiğimizi kendi· 
lerine tebliğ etmi§tilc. Ali Çetinkaya 

ce halkın 90fklinluğu arasında 
Çeııket ilcebayhğma girmiştir. 
Bunun için Çeric:et ilcebayhğı 
ve prbayhğı tarafından ba gece 
yüz kişilk bir şölen verildiği gi
bi Çaaıkmda da üstencilere ve 
enjenyörlere ve tren işyarlarma 
şölenler ve bir de balo veri1mi1-
tir. 

Bir Gemi 
Oturdu 

Uoyd Triyeatino kumpan 
Pliaina vapuru dtln sabaha 
amma gelirken Y CfllldSy feneri 
lindo karaya oturmuttur. 3800 to • 
toluk Pliaüıa. kara,_ bilyiik ailr'atle 
prdilf için bet yatak bdar bataul
tır. içindeki 60 yolcu bir bqb vapur-. 
la limana ıetirilmitler ve dün uat l 'l 
de yolcu uloa lranhnqlardır. 

Vapurun•• 
için Türk cemi 
ketinin Büyük 
Al' Türk ku 

neder=bal~ı=====~c;.::~: 

Şirket birisi lngiliz, dileri 
Fransız iki murahhasım bize 
göndertli. Bu murabbularla iki 
gln cwvel görllpnelere baıladık. 

ndilerind~n ist.ıllbai• §İrlıe 
tia tahriri telİillal nruı biııe ... ----- ----..--

GÜNÜN 

recelder ve ~••ler bit telllll 
etralıa4a devam etleeelttlr. 

Şeker Fiyatları i 
Ekmek Kırk Para A~ 

Yeni Fiyatile Satı 

Liliu6Wi 
Taımınut • linema artistlerin

den Lilian Güıh ile henıtiresi 
Dorothy Gish dün ıehrimize 
gelmiılerdir. Artık sinemayı bı-

• raktık1an ve sahnede çalqtıkla· 
ltkmelt narh 1'omisyonu dün J nn- ..s ·un=-- c ..... :_,:. c.. nm aö>:liyen artist hemşireler 
ba 

.. .uuuen ı ı..,.aga esmcg Cll &11· 1 ôtomobille aeyahata çıkmış bu-
~ ylıkta toplanınJI, bugday r11f, fırancala on dört ı...-......_ lunmaktadırlar 
fıyatlarmm yükae1m • Uz • ...'"........... • 
fınncılarm yaptıklaneaımüra:: · [Arkw s tlndlde 1 [Yazısı 3 ilnclJ saylamm!a] 

f~yzd · yeninarhıtea- Servettakımıbugün Taksimde 
göre ekmek ve 

~aıi·=v'!ieı!:ek Fener· Güneş'le ·karşllaşıyor 
b 1 kuruş, ye n i fı

a la fiyatı da 14 
• Bu fiyatlar yarın sa -

itibaren ttatbik edilmeğe 
başlanacaktır. Bu hususta bele-

'ye ıu teblili yapmaktadır: 
İstanbul Belediyesinden: 
Haziranm on dokuzuncu gii-

Her demekten çekilen d4;Vlet denıek 
yalUDUl ve imzalaıumJ andlara brp 
yürilyebilmek hakkım elde ettilbıe 
c&e, bundan böyle biç bir devleti 
dernek içinde tutmak mUmldüı ol • 
nuyacaktır. Japonya ve Almanyanm 
demekten çelri1mel~rlle meydana &°' 
len dunun, aynı hın ile hareket eden 
devletleri q kadar umutlandırmıttır 
ki. derneiin latikbalinden umudu kn
mek muı geldi diyeceiimiz celf1or. 

A. ŞOkrU ESMER 

nafı Bu Yarışa 
Almakla Giriyor 

Hava tehliICesine ia111 ioranma tidbirleri: Projöitörlerle 
havada tayyareler aranıyor 

Hava kurumuna hava tehli - müş ve yeni tedbirler aJmmaa 
kesini bilen üye yannu işi de- karariqtınlmittır. 
vam ediyor. Dün saat 16 da ha- İstanbul müftülUğü vaiz ve 
va prumunda Ermeni vatan· deraiamlara yaptıiı yeni teb .. 
clqfardan mürekkep demeğin liğde, hava kurumuna yardmı • 
i3are heyeti toplanmq, ıimdiye da bubmmalarmı bildirmi§tir. 
kadar yapılan faaliyet görüşü!- [Arba s tlncldeJ 

AN KARADAKi VA NGIN 

Leh Sefaret Binasındaki 
Yangın Bacadan Çlldı 

EvveHd gGn Ankarada Lebfl 
tan eefareti bin•mda bacanm 
t11t1'1""'t' yüziinden, atetin ev
veli klıplemalra ve oradan çatı
ya geçrek. yangın çdctığım IDQo 

habirimis telefonla biJdimıitti. 
Çatı dertıaı yetipn itfaiye tara
fından bir lalmı indirilmek •• 
mile ikiye bölünmiif ve \>'J .. 
retle ateıin geniflemesi ihtima
linin önüne ceçilerek, eefarethe
ne kwnen yandıktan m atef 
bmstınlmqtır. Reeimlerimiz ta. 
tupn çatıyı ve iç Bakanı ŞükrU 
Kayayı yangın yerinde gösteri
yor. Yangmm mutfakta ·yemek 
~ baca lmrmı1armm 
tutupme.,ma ileri geldiği .. 
J11dmp. 



z ====================================================T X N:===============================r.:::============= 

iKi AYRI BAHiS 
Orhan Selimin dün münek

ki ttcn yana çıkan yazısında ba
na ait bazı imalar sezenler ol -
muş. Ben onun fıkrasında, büs
bütün ayn scbcplcı:den dolayı, 
bir muarızımın da ismini geçir
mesinden başka şahsıma ima 
şüphesi verebilecek hiç bir fikir 
bulamadnn. 

GiDiYORLAR 
Aşağı yukarı her gün, yeryil· 

ziinün bir çok dillerinde çıkan 
ve matbaaya gelen gazetelerde, 
mecmualarda fotoğraflarını gö
rüyorum. Başları açık, vagonla
nıı pencerelerinden sarkmışlar. 
Kimi ayaklarının ucuna basa
rak pencereye kadar yükselen 
genç bir kadını öpüyor, kimisi 
bacakları havada sallanan bir 
çocuğu kucaklamış... Gidiyor .. 
lar .. 

Bu arkadasın d'ünkü yazısına 
göre münekkide saldırmakla 
ondan korkmak birdir. Ben ge
çen yazılarnndan birinde mü -
nekkidin tenkit edilen üstünde
ki tesirinin bahsimizlc alakası 
olmadığını bildirmiştim; her 
hangi bir arkadaşın bu nokta ü
zerindeki ısrarının manasızlığı
nı burada isbata çalışmak tama 
nasrz bir ısrar olur. Fakat son 
~~ph_e. tozlarını da fırçalamak 
ıçın ılave edeyim ki ben vaktile 
tenkit edildiğ"i için münekkide 
hücum edenler aleyhinde pek 
çok şey yazdmı ve bu mevzuda 
rnünakasalarrm bile vardır. E -
serini tenkit eden münekkide 
karşı bir sanatkarın müdafaa 
hakkım bile pek seyrek vaziyet
lerde kabul ettiğim için muka -
bil müdafaa hakkını bile pek 
seyrek vaziyetlerde kabul etti
ğim için tekabül taarruzunu hic 
te hoş görmedim. O zaman be: 
nim fikirlerime karşı çıkanlar, 
sanatkarın münekkit önünde al 
cak gönüllü olmasını beğenme
diklerini iddia etmişlerdi. Çok 
tahaftır ki bugün sanatkarın 
m?nekkide sataşmasını hoşgör
mıyenler arasında aynı. imzalar 
vardır. 

Verdön Fransız lorpito kruvazörü dün limanımıza ge'di ve amiral, llbaya, lstanbul 
komutanhklarma ziyaretler yapb 

ve donanma 

Bir gemi... Güvertesi karınca 
gibi kaynaşan insanlarla dolu. 
Rıhtımda mendil sallayan kala· 
balık. Gidiyorlar ... 

Büyük bir şehrin geniş bir 
caddesi. İki yana dizilmiş yı
ğınların arasından sonu görün
mez kalın bir zincir gibi kımrl
danmaktadırlar ... Gidiyorlar. 

Benim bahsimin mevzuu, ya
ni tenkidin ilim ve san'atla mü
nasebeti başka, münekkidin ten 
kit edilen sanatkar üzerinde u
yandırdığ"ı şahsi reaksiyon'lar 
da büsbütün başkadır. O kadar 
başkadır ki birisinin mevzuu ta
mamile estetik, ötekisinin mev
zuu ise doğrudan doğruya fert 
psikolojisi'ne aittir. Bu farkı iç 
ederek bana kapalı ve ürkek i
malar yapmak istiyecekler ara
~mda sütun komşumun bulu'na -
bileceğine ihtimal vennem. 

Peyami SAFA 

ihtiyat 
Subaylar kanunu 

lhtiyat subayları ve ihtiyat askeri 
rnemurlan hakkındaki 1076 sayılı ka
nunun bazı maddelerini değiştiren ve 
bazı maddelerine ilaveler yapan ka -
nun dün ilbaylığa gelmiştir. Buna gö 
re her aene yapılan son yoklama ne
ticesinde sağlam veya sakat asker cdi 
lcnlerden tam devreli lise ve muadil
leri ile yüksek derecede meslek okul
ları, yüksek deniz ticaret okulu ve 
muadil okullardan ve Universitedcn 
n;ezun bulunanlar ile yüksek deniz 
tıcarct okulundan çıkanlar ve diğer 
şar~larr ~ai~. oldukları halde ihtiyat 
zab~t Y.ett~tırılmek üzere tahsillerinin 
nevılerıne ve kabiliyetlerine "'l"ll. 
l\1 .. d f V k" ve 1> ı ı 

u a aa e aletince takdir ve iht". 
~ aca göre ~uht~if sınıflara ayrılı;. 
lar, ve asken ehlıyctnameyi haiz olup 
olmadıklarına göre tayin olunm 
mlJddetlerle talim ve tahsile tabi t~! 
tulurlar. 

No. 57 

Erik Çiçekleri 
Mahmud YESARi 

Fiyatlar Yarı 
Yarıya indirildi 

Adada çiçek sergisi Plaj sahipleri 
ve çiçek savaşı Kendi bildiklerine 

22 Haziran Cumartesi günü öğle· 
den sonra açılacak olan Büyıükada Çi· Bırakılmıyacak 
çek sergisi ve savaş programı hazır· B<'.'lediye Ekonomi Direktörlüğü 
lanmıştır. Sergi 23 Haziran Pazar ak· şehrimizdeki plajlarda umumi bir tet
§amına kadar sürecektir. Savaş saat kik yapmağa karar vermiştir. Bu tet-
6 da yapılacaktır. Akay, vapurlarını kike sebep ilk önce halkın sıhhati, 
süsleycek ve Çiçekçiler Cemiyeti de sonra da herkesin banyo yapabilmesi 
çiçeklerle süslenmiş arabalar hazırla- için plajların fiyatça daha müsaid 
yacaktır. Çiçek tertibatında birinci • şartlar altında çalıştmlma çarelerinin 
den beşinciye kadar kazananlara muh aranmasıdır. Bunun için yeni plaj ta
telif bayraklar hediye edilecek ve ay- rifeleri tasdik edilmemiş ve bu tetki
rıca birinciye elli, ikinciye otuz, Ü • katın sonuna bırakılmıştır. Çünkü 
çüncüye de yirmi lira nakdi mükafat kıymeti 20 kuruş olan bir mayodan 
Vt'.rilccektir. Bundan başka gerek sa· 15 kuruş kira istendiği tcıebit edilmi1. 
•;asta, gerek !ôergide kazananlara tev- bundan ba§ka da mayoların sıcak su
zi edilmek üzere vilayet elli, belediye da yıkanmadığı, hatta bir vücuttan 
elli, Ziraat odası yüz elli, Adaları Gü· cıktıktan sonra suları ıkılıp 'akıtıla
zcllqtinne kurumu yüz elli lira ayır· rak diğer bir müşteriye verildiği gö
~ardır. Savaş için sekiz kişilik bir rülmüştür. Bu yüzden halkın her tür· 
jüri heyeti seçilmiştir. lü hastalığa yakalanabileceğini gözö-

nünde tutan belediye dün Sıhhat mü

Otel. gazino bar ve emsali gibi yer
lerin fiyat listelerinin belediye Eko
nomi direktörfüğünce tasdik müddeti 
dün akşam bitmiştir. Yeni listelerde 
mühim indirmeler yapılmış. bilhassa 
adalar ve Beyoğlundaki otel ve büyük 
lokanta listeleHnde esa.Slr değişiklik -
ler yapılmış, fiyatlar halkın lehine he
men hemen yarı yanya indirilmiştir. 
Belediye yaptığı bu indirmeden s.cm
ra halkın aldatılmaması için icap e· 

den tedbirleri almağa karar vermiş -
tir. Esnafın tesçili müddeti de dün ak 
şam bitmiştir. Ancak esnaf cemiyet· 
lcrinde bu işe ait muameleler bitirile
mediği için müddet birkaç gün daha 
uzatılacaktır. Diğer taraftan esnaf, 
cemiyetlerinin kendilerinden birka~ 
aylık borçlarını birden istemelerinden 
şikayetçidir. Belediye Ekonomi mü -
dürlüğü bunun önüne geçmiş ve cemi 
yetlerc bu cihetin tashih ettirilmesini 
mürakabe bürosuna bildirmi§tir. 

Esnaf cemiyeti birleştiriliyor dürlüğüne bir tezkere yazarak sıhhat 
noktasından tetkikat yapılmasını bil-

Verdön torpito kruvazörü 
diln geldi 

Fransız hükumetinin V erdön tor
pidosu dün saat 11 de limanımıza gc.~· 
miş ve 21 parça top atarak 1ehri se· 
tamladıktan sonra Tophane önünde 
demirlemiştir. Selimiyeden de 21 par
ça topla mukabele edilerek torpido' se
Uı.mlanmıştır. Torpidonun kumanda • 
nı Beruttaki Fransız üsübahrisi ku • 
mandam Amiral Rive'dir. Oğleden 
sonra Fransız baş konsolosu Hanri • 
yot ile sefaret ataıanavali yüzbaıı 

Ruj gemiye giderek Amirali selamla· 
mışlardır. Akşama doğru torpido A· 
mirali Rive de karaya çıkmış Vali ve
kili Rfikneddin Sözer, General Halis 
ve Fransız sefiri Kamereri ziyaret et· 
miştir. Rüknettin Sözer ve General 
Halis de gemiye giderek iadei ziya • 
rette bulunmuşlardır. 

Fransız torpidosu cuma günü öğ • 
lc:ye kadar şehrimizde kalacak ve bu
radan Köstence ve Varnaya gidecek
tir. Amiral Rive bundan bir müddet 
evvel Kasar ve Kepar torpidolarile 
şehrimize gelen Amiraldir. Yarın Un. 
yon Fransezde şereflerine bir ziyafet 
\'erilecektir. 

100 bin seyyah geliyor 
Yurda gezginci çekmek için yapı· 

lan işler yavaş yavaş kendini göster· 
meğe başlamaktadır. Oğrendiğimiz;e 
göre bu yıl lstanbula 100,000 gezgin· 
ci gelcektir. Mevsimin daha başı ol -
makla beraber şimdiden mühim bir sa 
yı tutan gezgincilcr geçen yıla karşı 
daha artıktır. 1934 de Istanbula de· 
ğişik yollarla gelen gezginci sayısı 
81,194 kişi idi. Bunlann yurda bırak
tığı paranın tutarı da 7 ,036,361 lira· 
dır. Bu yıl bunların daha çok artacağı 
beklenmektedir. 

vurlarımın değiştiği, onun gö -
zünden kaçmamıştı. Bana, sor
ma~a başlamıştı: Ne oluyor -
sun? Bugün bir tuhaflığın var? 

Gülüyordu: 
- Beni, hiç sıkıntıya, bilhas

s~ kontrola gelmeyen kadını dü
~~n ... Onu, şüphelendirmemek 
ıçın, hep tevilli cevaplar veriyor 
dum .. 

Katılasıya gülüyordu: 
- Beni düşün .. Ben, bu kadar 

sıkıntıya nasıl girerim? Korku 
dağları bekler... ' 

Gene kalktı, bir kadeh şam
panya içti. Odada, dolaşmağa 
başladı: 

- Geceleri uyuyamıyordum. 

Esnaf Cemiyetleri federasyonu ku
rulması için hazırlanan proje Tecim 
ve Endüstri odasına verilmiştir. Pro· 
je oda meclisinden geçtikten sonra 
kat'i şeklini alacak ve tatbikma geçi· 
lecektir. Yeni projeye göre, federas· 
yonun kurulmaailc 38 esnaf cemiye· 
tinin idaresi mevcut nizamnamelerin 
verdiği imkan dairesinde birleştirile· 
cektir. Cemiyetlerin faaliyeti prog -
ramlaştınlacak, teknik noktalara ö • 
nem verilecektir. Federasyonun tek
nik, hakem ve içtimai yardım grupla· 
rı bulunacaktır. Bu grupların vazife· 
!eri de projede ayrı ayrı g8sterilmiş· 
tir. 

Yeminli m ~., • ..,.,, .. ""',.er 
Yeminli Muhasip Eksperler Birli i 

kurulması için Ekonomi Bakanlığı· 
na yapılan teklif ve bu hususta hazır
lanan talimatname tetkik edilerek bit 
karara bağlanmı§tır. Öğrendiğimize 

göre, proje esas itibarile faydalı gö • 
rülmüş, fakat şimdilik kanuni bir du· 
rom verilmesi muvafık görülmemiş -
tir. Bunun için, yeminli muhasip eks· 
perler birliği, hususi şekilde ve cemi· 
}'·etler kanununa uygun şekilde kuru
lacak ve ise başlayabilecektir. Tica • 
ret odası bu mevzu üzerind~ tetkik· 
lere başlamıştır. 

Belediyenin istediği yerine 
getirilecek 

Birkaç gün evvel belediye Tramvay 
Şirketini protesto etmiş ve sosyete -
nin az kum dö§ediği Fatih yolunu' ge 
ne sosyete hesabına tamire başlamış· 
tı. Sosyete belediyenin protestosuna 
c.evap vermiştir. Bu cevapta belediye
nin istediği her türlü şerait altında 
yolun tekrar sosyete tarafından yapı
lacağı bildirilmektedir. Belediye bu 
cevabı yerinde görmüştür. Sosyete 
derhal yapıya başlayacaktır. 

- Bunu, "O,, nun hatırasına 
içiyorum. 

Kadehi, ağzıpa götürdü. Bir 
hamlede içti. Sinirli bir kahkaha 
attı: 

- Sevgiden mi? Onu hatır
ladım da, içim mi deprendi? Ha
yır! .. 

O. beni, kurtardığı için ... 
Birdenbire, bir fokstrot oyna

mağ"a başlamıştı: 

- Aman Yesari, bilmezsin; 
ama bilmezsin, bu adamın bana 
ettiği iyiliği ... 
Yorulmuş gibi durdu: 
- O. beni kurtardı. Ben, ona 

müteşekkirim. Bunu inkar ede
mem. 

Gülüyordu: 

dirmiştir. Plajlarda yapılacak tetkika
ta bugünden itibaren başlanacaktır. 

Su fiaflari indirilecek 
Belediye memba sularını tetkik et

meğe karar vermi~tir. Şehrimizde içi
len memba suları 12 çe9it olarak tes· 
bit edilmiştir. Bu suların hangi vası
talarla şehrimize getirildiği, kaç el
den geçtiği, opttan ve perakende aanş 
fiyatların ve bu fiyatların masrafa 
mütekabil olup olmadığı, araştmla • 
cak, tetkikat iki gün zarfında sonuç
landırılacaktır. :Bu defa su fiyatların
da c~slı "ndirme olacağı muhakkak 

<irülmt:hteJir. DuııJdu t.14~1\d !Ju .... 

ların çıktığı yerde ikinci ve umumi bir 
tetkik daha yapılacak. halkın ınhhati 
noktasından ne gibi tertibat alınması 
15.z:ımgeldiği ara§tmlacaktır. 

SUt9UIUk için bir film 
Rusya.dan İstanbul belediyesine süt 

~ütük ve inekçilik hakkında bir film 
gönderilmiştir. Bu filmde inek bakımı 
süt sağımı ve süt tevziatınm nasıl ya
pıldığı fenni bir surete gösterilmekte
dir. Belediye filgli tıütçüler ve inekçi
ler cemiyetine vermi~tir. Cemiyet ge
lecek hafta pazarte'I gUnU bu filmi 
kendi azalarile gazetecilere göat~re • 
cektir. 

242 bin lira kaçırmışlır
Gümrük muhafaza teşkilatı y~ )çam 

biyo mürakıpliğine verilen bir haber
de bir vapur acentesi tarafından ~Ul
liyctli mikdarda döviz ve vergi ka • 
çakçılığı yapıldığı bildirlmiştir. Ka .. 
çakçılığı yapanlar hakkında ara§tır • 
malara başlanmıştır. Oğrendiğimiz:e 
göre kaçırılan paranın 242,000 liraya 
baliğ olduğu söylenmektedir. 

Öne arkaya iğilerek, kahka· 
halarla gülüyordu: 

- Ah, öldüm ... Mahvoldum .. 
Bittim ... 

Kesik kesik nefes alıyordu: 
- Aman, ne baktştı o! Ben, 

randevuya dakikasında, hem de, 
tam dakikasında gider miyim? 
Bu olur şey mi? Olacak iş mi 
bu? Gözünle göresn, inanmaz
sın değil mi? 
Sağ elini göğsüne bastırmış

tı: 

- Oh! bittim, gülmekten 
mahvoldum. Fakat biliyor mu
sun. bu bakışın benim hakkım
daki kat'i hükümlerini gösteri· 
yor. 

Geldi, karşımda durarak bak
tı: 

"' Gaziantep mebusu General Ali 
Hikmet bugün Ankaradan şehrimize 
gelecektir. 

of.. Dün sabah limanımıza Ingi1iz 
bandırah ''Orama" vapuru ile 300 ya
bancı gezginci gelmiştir. Seyyahlar, 
şehri gezdikten sonra geldikleri va -
purla hareket etmişlerdir. 

1(. Profesör Akil Muhtarın riyase -
tinde Bükreşte toplanan Balkan Cer
rahi kongresine giden heyet dün şeh
rimize avdet etmiştir. 

"' Şehrimizde bulunan birinci ge -
nel müfettiş Abidin Ozmen dün Bur
saya gitmiştir. Orada birkaç gün kal· 
drktan sonra gene şehrimize gelecek, 
buradan da Diyarıbekire gidecektir. 

:t- Pariste toplanan Avrupa Japon 
sefirleri kongresine giden Japonyanın 
Türkiye sefiri dün Paristcn gelmiş
tir. Sefir bu yazı lstanbulda geçire -
cektir. 

:t- Terkos borularında yapılan de -
ğişklikler dolayısile su kesimine dün 
de devam edilmiş ve saat 21 de kesi· 
len su sabah beşe kadar akmamıştır. 

1(. tık okullarda acılan resim ve el· 
isi sergilerini ziyaret edenler için her 
okulda bir istatistik yapılmıştır. Alı
nan ııonuçlara göre her okulu üç bin
den fazla halk gezmiştir. Gelecek yıl 
ı:.crgilerin daha verimli olması için 
Kültür Bakanlığı bir sergi rehberi ha 
zırlayacaktır. 

of.. Kız ve erkek muallim mekteple
rinin imtihanları dün bitmiştir. Alına
cak neticelere göre talebenin yüzde 
yetmişi muvaffak olmuştur. 

.ır. llk mekteplerin genel yoklama
ları dün bitmistir. 

:/o Universiteôe sözlü yo am.. r 
bu ayın yirmisinde başlıyacaktır. Yok 
lamalara yazılı imtihanlarda muvaffak 
olan talebe girecektir. 

"" Ziraat Bankası buğday alım ve 
satım işinin tetkikleri ilerilemiştir. Is 
tanbul şubesi eski direktörü Ahsen, 
Genel direktör Kemal Zaim'den bazı 
talimat aldığını söylemi§ti. Bunun ü
zerine Ankarada bulunan Kemal Za
im 'in buna verdiği cevap vaktile alın
mış olduğundan Kemal Zaim'den alın
rar cevap istenmıyecektir. 

Yaz at yarışları başhyor 
Yaz: at yarı§larına Temmuzun 28 

inde başlancaktır. Yarı~lar 4, 11, 18, 
25 Ağustos ve 1 Eylul olmak üzere 6 
hafta devam edecektir. Yarışlar Ve
lief enc,\ide yapılacaktır. Yarış ve 1slah 
eııçilmçni 26 Temmuzda başlam!Jsı 
kararla!an yarı~ların, yeni hafta t&ti· 
li mUnasetıctile değiştirilmesini bil • 
ğirmiştir. Bunun üzerine programlar
da lüzum görUlen değişiklikler yapıl· 
mıştır. 

du: 
O halele, istemem... Söy

leme ... 
Daima uyanık olan zekası, 

bütün zeki insanlar gibi şüphe 
ile kam;•lanmıştı. Göılerini 
kırpıştırdı ve dişlerini gıcırdat
tı: 

- Ah, hınzır kafir seni! Be
ni atlatmak için. böyle söyleme
diğin ne malum t Fakat buluş\Ul 
güzel. Seni, yalnız, bunun için 
affediyorum. 

- Mersi! 
- Tam, kat'! kararım. hük .. 

münü verdiğin zaman söyliye
cek misin? 

Boynumu büktüm: 
- Maalesef söyliyemiyece

ğim. 

Gidiyorlar ve ben biliyorum 
ki bu gidişin bir dönüşü vardır. 
Biz böyle gidenleri ve sonra dö
nenleri görmüşüz. 

Orhan SELiM 

POLiS 

Yedinci kattan 
Aşağı yuvarlandı 

Andcrya isminde 60 yaşlarında ili
tiyar bir işçi Maçkada yapı inşaatın
da çalışırken müvazenesini kaybede
rek a,ağr yuvarlanmıf tır. Yedinci 
kattan düşmesine rağmen, Anderya -
nın yalnız ayağı kmlmrş ve vücudü 
muhtelif yerlerinden zedelenmi§tİr· 
Kazayı çok hafif atlatan İ§Çi derhal 
Beyoğlu hastahanesine yatmlmı,tır. 

ııı Unkapanı köprüsü altında bir ço• 
cuk cesdi bulunmuş, seyyar satıcı Ah 
medin oğlu Kazıma ait olduğu anlaşıl 
mıştır. Çocuk kazaen denize düşerek 
boğulmuştur. 

* Karagümrükte Seyfinin sigorta • 
sız evinden ateş çıkmış, genişlemeden 
söndürülmüştür. 

Yüksek mühendis mekte
binde yapılan yolsuzluk 
~"' u ........ ,..,. "",,.,., .. , ... ____ ._ .. 

rinde gorülen yolsuzluklardan dolayı 
eski idare heyetinden bazı memurlar
la alım satım komisyonu başkan ve 
üyeleri hakkında tahkikler yapılarak 
kaadları ilbayhk idare heyetine veril
mişti. idare heyeti bunlar hakktnda 
kararını vermiştir. ldare direktörü 
Sırrı, pansiyon memuru Celal, Ayni
yat ve ambar memuru Faik, muhake
me lüzumu karan, alan, satım komis
yon başkan ve üyeleri muhakeme edil 
memek kararı almışlardır. Muhalı;cme 
lüzumu kararı alanlar buna itiraz e • 
derlerse kaadları Devlet Şurasına &ön 
derilec~ktir. 

Floryada inşaat sürüyor 
Filoryanın bayındırlanması İ§ine 

büyiik önemle çalışılmaktadır. De -
miryolunun iki tarafındaki yol yapıl
maktadır. Kalitarya kısmına düşen 

yol Kalitaryaya kadar düzeltilecektir. 
Kumsalhkta beton kısm da bitmek 
üzeredir. Burada bir köşk yapılmak
tadır. 

Bu. benim sinirlerime dokunu
yor, biliyorsun. 

- Söylediklerimde muam· 
malık bir şey yok. 

Hırçın hırçın başını sallıyor· 
du: 

- Bir kere, niçin, "tahmiıı 
ve tasavvur cdemiyeceğim ka· 
dar iyi?,, Buna, cevap ver. Ya· 
ni, ben, kendim bile, ahlaksız· 
lıklarımın, pisliklerimin haı!dini 
hududunu bilmiyorum, öyle mi? 
Kalktım, onun omuzundan tut· 
tum ve yüzüne öper gibi bak-
tun: 

r - Bu macera nasıl bitti? Şim 
di, onu, merak ediyorsun, değil 
mi? Bir çok tedbirler düşünmüş 
tüm. Dostlarımdan birine pasa -
portumu çıkarttnn; aklıma esti
ği zaman, A vrupaya kaçrvere -
cektim. Fakat. buna rağmen, yi
ne korkuyordum. Çünkü o, hiç 
beklenilmediği zaman, beklenil
meyen, umulmaya·n yerde çıkı -
yor, görünüveriyordu. Mesela, 
ben, tam vapura bineceğim sı
rada, rıhtımda, karşıma çrkıve -
rirdi. Yahutta trene .binerken 
garda, beni yakalayıverirdi. O 
kadar çok kişiyi tanıyordu ki, 
her hareketi gizliden kontrol et
tiriyor, sanıyordum. Onun, ya
rattığı korku, ürküntü havası 
içinde bunalmış, kıs kıvrak ya -
kaJanmıs kalmıştım. 

O, benim, bütün havassnna ha
kim. sahip olmuştu. inanır mı~ 
sın? 

Durdu. sırtından ateşi al ki
monosunu çıkardı, fırlatıp attı. 
Şimdi, ayakta, omuz başların
dan iki kurdele ile tutturulmuş, 
ancak diz kapaklarına kadar ör
tebilen kırmızı ipek daracık ka
misolu ile kalmıştı. 

- Ama, nasıl? Kurtarışı da 
gene onun kendi tarzına gör~ 
i~i. Yani "esrarengiz!,, Bir gün 
bır yerde buluşmak için sözleş
miştik. Nerede? O, hatırımda 
kalmadı. Neyse... Buluşacağı
mız yere, tam dakikasında git
tim. 

- Söyle, Yesari, benim hak
kımdaki fikrini, hükmünü, ka
naatini söyle .. Ama, doğru ola
rak, açıkça... Ben, hiç gücen
mem ... Vallahi darılmam ... Çok 
hoşuma gider. 

Gözlerini açtı ve kollarını ka
vuşturdu: 

- Ay ! Söylenemiyecek ka
dar fena mı? 

Gülümsedim: 
- Tahmin, tasavvur edemi

yeceğin kadar iyi! 

..,,. Yok çocuğum; yok, ya'VI 
rum. Anlamadın. Senin. ahlak
sızlık, pislik dediğin şeyler, ke~· 
di k~ndine ktlruntun ... Sen, yu· 
ı:ünı karşı değil, kendi hissiıni 
söylüyorum l ~en, insanların ~el· 
ki en iyi ve en ~iizelterindensın .• 
Vücut, yüz, göı; güzelliğini kas· 
tetmiyorum. Oüzel insansın. 

Birden içini çekti: ı • 
- En güzellerinden olmak 

isterdim. 
Başını iki yana sallıyordu : 
- Ah, geçirdiğim bu sıkıntı 

ve korku günleri! .. Halimin, ta-
Bir kadeh şampanya doldur-

du ve havaya .kaldırdı; 

Ellerini çırpıyordu: 
- Aman ne tuhaf bakıyor

sun! 

Be11 de, ona bakıyordum· gül-
düm: ' 

- Daha kat'i değil ... Yarım .. 
El~ni, reddeder gibi sallıyor-

Kollarını yanına sarkıtmıştı: 
- Anlamıyorum. Gene mu

ammalı konuşmağa başladın. 

- Ve belki en güzcllerindenı 
sin... • 

:(Arkası varl: 
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MEMLEKETiN ALIŞ VERiŞi 

Finlandiya ile Ven.i Bir 
Ticaret Anlaşması Yapıldı 

[HUSUSi MUHABlRIMIZ BlLDIRlYOR] 
Ankara, 17 

. Temmuzun birinden itibaren tatbik edilmek üzere, Finlandi
ya ile hükfunetimiz arasında yeni bir ticaret anlaşması yapıl-

ınıstır. . h d t 1 k sya nu aniaşmaya göre, pamuk iplikleri, demır, ır. a~ çı ı e. -
sı, ziraat aletleri ve daha bir çok eşya memleketımıze s~rbestce 
sokulabilecek, bir kısım eşya da yanlar~nda y:z:Iı konten1anlarla 
memleketimize girebilecektir. Konten1ana tab~ ~ maddeler ara
sında 1500 ton gazete kağıdı, 250 ton matbaa kagıdı, 500 ton mu 
kavva, 150 ton pamuklu mensucat vardır. .. . . 

Finlandiyadan memleketimize gelecek eşya . dovızlerı bu a~
laşma hükümleri dairesinde serbestçe ödenecektır. Buna mukabıl 
Türk mallan Finlandiyaya hiç bir tahdidata tabi tutulmaksızın 
serbesçe girebilecektir.Anlaşma, onaylanmak üzere Bakanlar 
kuruluna verilmiştir. 

Hava Tehlikesine Karşı 
[Baş tarafı 1 incide] 

Bundan böyle, vaizler halka Limitet şirketi 100 lira taahhüt. 
tayyareye yardımın manasını Eskişeh r iki 
<laha açrk anlatmağa çalışacak- uçak alacak 
lardır. Pazar günü, Rum orto • Eskişehir, 17 (A.A. )- Bu -
dokslarının yortularına rastla - gün burada hava tehlikesi için 
<lığı için kiliselerde Rum patrik lıüyük bir gösteriş yapılmış ve 
hanesinin Rumları tayyare ia - bu gösterişe on binden fazla 
nesine teşvik eden tebliği okun- yurttaş gelmiştir. Toplantıda 
nıuştur. §ehir üzerinde ünlü uçmanlar u-

Hava kurumunun bayanlar suşlar yapmışlar, Atat~rkün, 
kolu, perşembe günü saat 16 da İsmet İnönünün söylevlennden 
tekrar bir toplantıya çağrılmış- bazı parçaları halkın üstüne 
tır. Bu toplantı.da miting prog- serpmişlerdir. Toplantı çok he -
ramına ait hazırlıklar görüşü - yecanh olmuş, Tüıık hava kal -
lecek, müsaade için vilayete mü kınmasmm büyüklüğünü uyanık 
racaata karar verilecektir • bir kafa ile anlıyan Eskişehirli-

BUtUn Esnaf cemiyetleri ler üyelik için yarışa girişmiş -
Bugün top 1anıyor1 ar lerdir. Eskişehir işyarlan en 

büyüğünden en küçüğ ü~e ka?~r 
Bütün esnaf cemiyetlerinin i- hepsi de aylıklarının yuzde ıkı-

(Iarc heyetleri bugün İstanbul sini ve bir çok mağaza ve kurum 
tecim ve endüstri odası salonun ..__._, -·---

--'-:...~-----'""P"...-. .. ". :naıa'r, bariar bir.,.günlük ge1irle-
~apacaklardır. rini hava kurumuna bıraktıkları 

Bu toplantıda, esnafın ve es- gibi tehlikeyi bilen ve yardımcı 
llaf teşekküllerinin hava kuru - üyelerin sayısı da gittikçe art
ll'ıuna yapacakları yardım gay~t maktadır. Bu gidişle Eskişehir 
feniş biı: tarzda görüşülecektir. halkının iki uçak alması bekle-
stanbul esnafları, imkan nisbe- nebilir. Gösterişte birçok aytaç

tinde iki veya üç tayyare alarak Jar heyecanlı söylevler vermiş -
hava kurumuna· yardımda bu - lerdir. Bu gece de gösterişlere 
lunmak kararmdadırlar. devam edilecektir. 

Mersin, 17 (Hususi muhabi
liıniz bildiriyor) - Hava tehli
kesini bilen üyeliğe yazılanların 
sayısı 200 ü geçmiştir. Taahhüt 
edilen para miktarı da 11 bin li
radan fazJadır. 
Balkın bu işe verdiği önem 

~ok ilgi uy .. '1ndmyor. 
Finansal durumları iyi olmı

Yanlar bile imkan nisbetinde 
Yardıma çalışıyorlar. Muhtaç 
bir vaziyette olan Mercan ile 
karısı hava kurumuna bir beşi 
birlik vererek teberrüde bulun
llluşlardır. Kurum kendilerine 
ve gösterdikleri alakaya bilvas
sa teşekkür etmiştir. 

* İzmir, 1 7. A.A. - Hava 
kurumu aşığına dügülenen maç 
lara dün de devam edildi. Karı
§rk ve zevksiz geçen Altınordu
l3uca takımlarının doksan daki
kalık oyunu 5-5 berabere bit
tlıişti. On beşer dakika iki dev
re uzatılan bu oyunda Altınor
du iki sayı daha yaparak Buca
Yı. beşe karşı yedi sayı ile yen
tlııştir. Vaktin geç olmasından 
A.Itay - Göztepe maçı oynan
tlıamıştır. 

Yeni Oyeler 
liava kurumuna yeniden üye 

l'aıııanlar şunlardır: 
k S<ıbri İbiş, Maksudiye handa 

Omisyoncu 100 lira teberrü, 
\l asil ve Yorgi Neapolistaki Ar 
llavutköyünde un tüccarı 20 lira 
taahhüt, Mina Apostolidi Ar -
~avutköyünde oduncu 20 lira 
aahhüt, Nakiye Dinçer, Arna
~tköyünde Fırancalacı sokak 
A. o. 3! 20 lira taahhüt, Anadolu 

5 non~m Türk Sigorta Şirketi, 
i'~~ lıra teberrü, İttihadı Milli 
bur~. Sigorta Şirketi 250 lira te 

erru, Şark Kontuvarı Türk 

Bafrada mitinğ 
Bafra, 1 7 A.A. - Hava ku -

rumunun bugünkü toplantısın • 
da verilen karar üzerine önü -
müzdeki perşembe günü bütün 
köylerde bir miting yapılacak 
ve tehlikeye yardımı ulusal bir 
borç olduğunu anlatan söylev -
ler verilecek, üye yazılması hız
landırılacaktır. Akşam sinema
da güzel ve türkçe sözlü bir 
film gösterilecek ve bunun ge -
lirinin yüzde 7 5 i kuruma veri
lecektir. 

1500 işçi öldü 
Telgraf haberleri, bir kaç gün 

önce Almanyada büyük bir infi
lak olduğunu haber vermişler -
di. İngiliz gazetelerinin yazdı -
ğına göre, infilak bir silah ve 
mühimmat fabrikasında olmuş
tur. Fabrika Wittenberg kasa
basına yakın Reisdorf'tadır. 

Fabrikada üç bin işsi vardı. 
Tahmin edildiğine göre bin beş 
yüz kadar işçi hayatını kaybet
miştir. Fabrikada Almanya için 
silah imal C"dilmekte idi. 

Şeker fabrikaları genel 
direktörlOğU 

Ankara, 17 A.A. - Memle
ketimizde dört şeker fabrikası -
mn birlesmesile ve 22 milyon 
lira sermaye ile kurulan Türk 
şeker endüstrisi genel direktör
lüğüne Eskişehir ve Turhal şe
ker fabrikalarrnm kuruluş ve 
yönetgesinde (idaresinde) bü -
yük başarmaları görülen bu fab 
rikaların direktörü kimya mü -
hendisi Kazım Taşkent atan -
mıştır (tayin edilmiştir.). 

Ankara Postası : 

Parti Genel Sekreteri, Hak Bakanı 
Ankara stadında Beşiktaş. - Ankard 
takımlarının maçını seyrcdıyorlar. ~ 
lki takım bir arada - Ankaradakı zı
yaretlc;. ·i yapan Bursalı yurddaşlar 

Parti binaı;ı önünde .. 
- Fl -

Emniyet müdürü 
Vali oluyor 

Ankara, ı 7 (Hususi muhabi
rimizin telefonul:- İç Ba~~n)~ı,. 
yem v::rıııer, geneı aıreKtorler, 
emniyet müdürleri, kaymakam
lar ve mektupçular hakkında ta 
yin listeleri hazırlamıştır. Lis -
teler pek yakında tatbik edile -
cektir. 

İstanbul Emniyet Müdürü 
Fehmi bu listelere göre, terfian 
bir valiliğe tayin olunmaktadır. 

Adliyede tayinler 

Ankara, 17 (Hususı muhabi
rimizin telefonu) - Temyiz 
mahkemesi azalığına Tüze ba
kanlığı eski müsteşarı Ferit, Ad 
liye başmüfettişliğine Van Asli
ye mahkemesi reisi Remzi, ü
çüncü sınıf Adliye müfettişliği
ne Zonguldak asliye mahkeme
si reisi kazım tayin edilmişler -
<lir. 

Posta ve telgrafta yeni 
tayinler 

Ankara, 1 7 (Hususi muhabi
rimizin telefonu) - Posta, Tel
graf ve telefon genel direktör • 
lüğü posta işleri direktörlüğüne 
Bursa posta ve telgraf baş di -
rektörü Naci, genel direktörlük 
telgraf isleri direktörlüğüne ve
kalette bulunan Necati, Bursa 
posta ve telgraf baş direktör -
lüğüne vekalet emrinde bulu
nan eski posta direktörlerinden 
Yusuf tayin edilmişlerdir. 

Şeker kanunu 
Ankara, 17 (Hususi muhabi

rimizin telefonu) - Şekeri u
cuzlatan kanunun metni bu sa
bah Resmi gazetede çıktı. 

Ankarada sıcaklar 

Ankara, 17 (Muhabirimizin 
telefonu) - Burada havalar 
çok sıcak gidiyor. Hararet de
recesi gölgede 28 L 32 arasın
dadır. 

Ankaradan ge'enler 

Ankara, 17 (Muhabirimizin 
telgrafı) - Macar elçisi ve mu
hafaza genel komutam Seyfi bu 
akşamki trenle İstanbula gitti
ler. 

insanlar Zenginledikçe ... 
den her gün aldığı kalori sayısı Bugünlerde gazeteler yine bu~ 

day fiyatından sık sık bahsedı
yorlar. istanbulda fırından ya
hut bakkaldan aldığımız ekme
ğin parası daha yü~seln?ediy~.e 
de, gazetelerin dedıklerıne go
re, ekmeklik buğdayın parası 
altı kuruş on beş paraya çıkmış. 
Bir un satıcısı bugünkü fiyatın 
nomal olmadığını, ekmeğin nar 
hını da yükseltmeğe lüzum ol
mıyacağmı söylemiş ama, öteki 
taraftan fırıncılar zararda ~~1-
duklarını söyliyerek ekme~ın 
on bir kuruşa çıkarılmasını ıs
ti yor larmış. 

hiç değişmemiş. Ot.u: ~ıl ö.nce DOSTLUK 
3100 kalori olduğu grbı şı~dı de iSTEMiYORUM 

Ekmek parası yükselse de, 
yükselmese de bu haberle~. İs
tanbulda aile babalarının yurek 
lerini oynatıyor. Çünkü İstar: : 
bul ahalisi gıdasının temelını 
hata ekmekte arıyor. 

Bu hal İstanbulda medeniyet 
halinin başka ülkelerdeki kadar 
ilerlememiş olduğunu göstere -
cek bir sey değildir. 

Bu<Yday tanesini ekerek ço -
aal~ak ondan un çıkarmak 
b ' 

daha sonra ekmek yapmak va-
kıa insanların ilk medeniyetle
rinde pek büyük bir il~rl.en:e ol: 
muştu. İlk öuğday ekımı ızlerı 
eski Mısırda bulunduğu için ta
rih kitapları eski zamanın en i
lerlemiş memleketi Mısır oldu 
ğunu gösterirler. . 

Fakat bu zamanda medenı -
yet ilerledikçe insanların yedik
leri ekmek miktarı azalır. Köy
lüler şehirlilerden daha az ek -
rnck yedikleri İçin şehirlilerden 
daha az medenniyetli sayıldık

yine 0 kadarmış. Anca~ su~ten, 
tereyağından ve zeytınya~?an 
aldığı kalori sayısını ekmegın -
den azaltmış. ' 

Ya, et yemekleri, diyeceksi
niz, Parisliler et yemiyorlar 
mı? . 

Yiyorlar, yiyorlar an:a, ctı 
pek arttıramıyorlar. Parıste de 
bir çok sebeplerden doJa~'l et, 
İstanbulda olduğu gibi, lü':s eş
yadan sayılıyor. Hele son yıllar 
da et daha ziyade pahalıl.;ı.~mış. 
Onun için Parislilerin şi~d·. y:
dikleri et otuz yıl öncekme ge
re bir parça daha azalm~ı bıle. 

Buna karşılık, Fransanın Pa
risten başka yerlerinde, köyle
re varıncaya kadar, yenilen etin 
miktarı pek ziyade ~rtm1ş. ~1~~ 
yıl önce bir kasap. ~ır kaç ~OYl;l 
birden idare edebılırken, şımdı 
her köyde bir, iki bile, kasap bu 
lunuyormuş. Şimdi Fransızlarvı 
aile yemek bütçelerinde et para 
sı bütçenin yarısını buluyorınuş. 

E k m e k parasına gelince, 
eskiden aile bütçesinde yemek 
parasının dörtte biri olduğu hal 
de, şimdi onda birinden daha az 
mış. 

Sözün kısası, Fransızlar çok 
ekmek yiyen bir ulus iken, zen
ginlikleri arttıkça ekmeği azal
tarak onun yerine et ve yaf{ yi
yorlar. Ekmek aile bütçesinin 
yemek faslında onda birden da
ha az olunca, orada buğday fi -
yatının çıkıp inmesi aile baba -
larırun yüreklerini oynatmıyor. 

Darısı İstanbulluların başı -
ları gibi, uluslar arasında da 
halkın yediği ekmeğin miktarı 
medeniyetin derecesine bir ala- na! 
met vayılır.,, G. A. 
Yakın zamanlara gelinceye 

kadar Avrupa ulusları arasın -
da en cok ekmek yiyen Fransız
lar oldukları. için başka uluslar 
bir Fransrzla alay etmek iste -
dikleri vakit günde ne kadar 
ekmek yediğini sorarlardı. Fran 
sızlar da bu alaya karşılık, ken
dilerinin yedik1eri ekmeğin çok 
iyi aldııkunn ı;;.ö.vlerler.di. 

Halbuki Fransada tutulan 
pek yeni istatistikler orada ye
fiilen ekmeğin de gittikçe azal
dığını gösteriyor. 

Pariste iki ünlü hekim, Roe
land ile Richet 1930 ve 1933 yıl 
lan arasında Parislilerin yedik
leri yemekleri hesaplamışlar ve 
otuz yıl önce yine ünlü iki he
kimin, Gautier ile şimciiki Ri
chet'nin babasının buldukları 
hesaplarla karşılaştırmışlar. 

Parisliler otuz yıl önce gün -
de 420 gram yerken şimdi 320 
gram yiyorlarmış. Bu da yüzde 
24 eksik demektir. Fakat bun
dan dolayı Parislilerin daha az 
beslendikleri sanılmamalıdır. 
Ekmekten azalttıkları gıdaları 
m sütle,tereyağından, zeytinya
ğından ve et yağından çıkarı -
yorlarmış. Parislilerin otuz yıl 
öncekine nisbetle şimdi içtikle
ri süt yüzde 88, yedikleri yağ i
se yüzde elli derecesinde art -
mış. 

Bir taraftan yenilen ekmeğin 
azalmasn diğer taraf tan yenilen 
yağ ile sütün artması Fransada 
otuz yıl içinde medeniyetin iler
ledi~ini gösteriyor. Çünkü otuz 
yılclanberi süt daha iyi ve daha 
temiz olarak elde ediliyor, daha 
muntazam ve daha ucuz olarak 
naklediliyor. Yüz yıl önce Pa
riste su katılmamış bir bardak 
süt bulmak mümkün değilken 
şimdi süt halis ve mühürlü şişe
ler içinde dağılıyor. 

Bütün bu iyiliklerin neticesi 
olarak bir şehir tifo hastalığın
dan, barsak hastalıklarından 

·kurtuluyor ve o şehirdeki insan
ların vasati ömrü yüz yıl önce
kine göre tam bir kat artıyor! 

Paris halkının yediği ekme -
ği azaltmasının sebebi meydan
da: insan zenginledikçe daha 
lezzetli yemek ister. Süt, tere
yağı, zeytinyağı ise elbette ek -
mekten daha lezzetli şeylerdir. 
Fakat insan daha lezzetli ye
mekle bedeninin yemek ihtiya
cını arttıramaz. Paris halkı otuz 
yddanberi südü, tereyağmı, zey 
tinyağını daha temiz ve daha u
cuz bulmuş, onlara rağbetini art 
tırmış. Şu kadar ki gerek ek -
mekten ,gerek başka yemekler-

Cünün iki 
Meselesi 

[Baş tarafı 1 incide] 
Diö-er taraftan buğday piya-

~ . . 
sası durgun bir vaziyete gırmış-
tir. Dün Bandırma ve Karabiga 
limanlarından 411 ton sert buğ
day, 15 ton da yumuşak buğday 
gelmiştir. Borsada satılan 24 
ton Mersin malı buğday 4 kuruş 
iki buçuk paradan, 30 ton Ban
dırma malı sert buğday 5 kuruş 
iki buçuk paradan ve 45 ton Sı
vas malı yumuşak buğday da 6 
kuruş 1 O paradan muamele gör
müştür. Ziraat bankası henüz 
buğday satışlarına girmemiştir. 

Şeker fiyatı indi 
Şeker fiyatlarını ucuzlatan 

kanun dün sabahki Resmi ga
zetede neşredilmiş ve dünden i
tibaren tatbik edilmeğe başlan
mıştır. Toz şekerin kilosu top
tan 25, perakende 26 kuruş 10 
paradır. Kesme şeker de toptan 
28, perakende 29,30 kuruştur. 

Şeker dün b!.t fiyatlarla satıl
ma~a başlanmıştır. Belediye es 
nafın ihtikar yapmaması için 
dün sabahtan itibaren her taraf
ta kontrollar yaptırmıştır. 

Y almz ortaya yeni bir vazi -
yet cıkmıştır. Çünkü bir çok yer 
lerde esnaf nakliye iicretinin 
fazlalığını ileri sürerek l O para 
veya 20 para fazlaya satılması 
Iazımgeldiğini öne sürmüşler -
dir. Belediye bu noktavı ehem
miyetle tetkike başlamışdır. 
Şeker şirketleri dün sabah te

cimenlere yeni fivatlar üzerin -
den satıs yapmışlar, evvelce gi
riştikleri angajmanları yerine 
getirmişlerdir. Dün İstanbul pi 
yasasına ve Anadoluya 10,666 
sandrk, 5700 çuval şeker gönde 
rilmiştir. Piyasada şeker azal -
drğı için yeni fiyatlara göre dün 
yapılan ilk satışlar çok hararet
li geçmiştir. 

Şehrimizde ihtiyacı karşıla -
yacak kadar bol şeker bulundu
ğu için hiç bir suretle ihtikara 
ve seker buhranına meydan ve
rilmemiştir. 

Öğrendiğimize göre bugün, 
Eskişehirden ve Alpulludan ye
niden mühim miktarda şeker 
gelecektir. 

Şekerin ucuzlaması. halkı se
vindirmiştir. Dün bakkalarda, i
ki üç günlük satışlar birden ya
pılmış, bir coklan iki defa mai 
almak mecburiyetinde kalmış -
lardır. 

Eskiden güvenilen şeyler a
rasında d;stluklar vardı. Gün 
geçtikçe bunların kıy~eti düş
tü. Hatta zarar vermıye kadar 
vardı. Tıpkı bir güzel balık gi
bi. Taze iken tadından yenmez. 
Bayatlayınca zehir olur. 

Benim dostluklarım da bu
gün böyle. Eskiden bir dosttan 
ne beklenebi11.rdi? Sıkışık za -
manda yardım. Lüzumu olduğu 
zaman lehde şahitlik ... 

Bugün bunların ikisine de ar· 
tık yer kalmadı. Çünkii: ~ 
Zamanın sıkışık olmadıgr 

kerteler pek seyrek ... Hatta hü
kumetler bile sıkıntılı durum -
lara girerken i n s a n 1 a r ı n 
sıkıntıya düşmemesine im -
kan yok. Herkes birbirinden sı
kışık. Onun için birbir~ne yar • 
dım edemiyor. Edemeyınce yar
dım istiyen dost size güceni -
yor. Sanıyor ki elinizden bir şey 
gelirken yapmıyorsunuz... Bu 
bir zarar. 

Lehde şahitlik etmeye gelin
ce; şimdiki moda, insanlar hak
kında kimseye bir şey sorma
dan karihadan kanaat beslemek 
tir. Siz birinin istediğiniz kadar 
lehinde söyleyiniz. Karşınızda -
kinin kanaatini zor değiştirirsi
niz. Daha fen ası sözlerinizi din
li yen adam., içinden: "mutlaka 
bir cıkan var da onun için böy
le görüşüyor,, der ve sizden şüp 
he eder. Hele lehinde şahadet 
ettiğ-iniz adamı sevmiyorsa sizi 
de onun yanına atar... Bu da 
bir zarar. 

Dahası var ... Bir dostunuzda 
alacağınız var. 

- Adam, yabancı değildir ... 
diye size borcunu vermez. Dost 
olduğunuz bir yerin resmi da • 
vetlerinde sizi çağırmazlar: 
- Yabancı mı o?. derler. 
Alış veriş işlerinde de yaban

cı ile tam tertip muamele yapan 
lar dostlarile laübali bulunuyor
lar. 

- Adam o aldırmaz. Yaban
cı değildir. diye. 
Bir yerde bir para toplanır,dost 

tan fazla alırlar. Bir yerde para 
dağılır, dosta az verirler... Bir 
yerde tenkihat yapılır, dosttan 
fazla keserler ... Neden? 

Çünkü o yabancı değildir. 
Dosttur. 

Ben bu dostluktan zarar gö
rüyorum. Herkesin de benim gi 
bi olduğuna hiç şüphem yok. 

B. FELEK 

lilian Gish 
Şehrimizde 

Dün şehrimize bir vakitler 
çok meşhur olan ve sinema me
raklılarımızdan çoğunun pek iyi 
tanıdığı iki sinema artisti gel -
miştir. Bunlar Lilian Gish ve 
Dorothy Gish'tir. Bu iki hemşi
re sesli film çıktıktan sonra sı
nemayı bırakmışlard:ır. Şimdi 
sahne artistliği yapmaktadır -
lar. 

lki kız kardeş Balkanlarda 
bir otomobil seyahatine çıkmış
lar ve A tinaya varmışlardı. Ev
velki gün Pireden Pilsna vapu
runa binen yolcular arasında i
diler. 

Vapur, dün Reşilköy feneri 
önünde karaya oturduğu için, 
onlar da diğer yolcularla bera -
ber şehrimize cıkmışlardır. 

Kuraklık 
Korku veriyor 

Bayburt, 17 (Hususi muha
birimizin telgrafı) - Bir kaç 
gündenberi burada havalar so -
ğuk gidiyor. Bir taraftan yağ -
mursuzluk, diğer taraftan so -
ğuklar köylüyü çok düşündür -
mektedir. 

Soğuktan bağ ve bahçe mah· 
sulünün bir kısmı donmuştul".. 
Güz ekinlerinin üşemesinden 
korkulmaktadır. Kuraklık bir 
çok mahsulü sarartmıştır. Şim
diye kadar görülmemiş olan bu 
gayri tabii vaziyet herkesi kor
ku içinde bırakmıştır. 
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Zavallı 
Kurtlu 

KENDiMiZE ÇAllVÖR@ 
KÜLTÜR DIREKTÖRL0cl01\E ITHAc 

Aziz Hüdayi AKDEMiR K i re z 1 e r ... 

Gazetelerin işsiz kalanları haber veren 
ilanlarından da, casus ve hain bulmak 

Belediye kurtlu kirazları de
nize döktürüyor. Bir gazete, ge
çen gün Yemiş lskelesi önünde 
yığılan küfe küfe kurtlu kiraz
ların resmini de aldırmıştı. 

İçi kurtlanmış kirazları, hal
kın ucuzluğuna tamah ederek 
., lmaması için, denize dökmek, 
.estirme bir çare olabilir. Fakat, 
acaba lstanbulda denize dökül
mesi gerek olan yemiş, yalnız 
kurtlu kiraz mıdır? 

istifade edilmiştir! .. • • 
ı çın, 

J\ vusturya erkanıharbi} . 
bu inanılmıyacak ihaneti du
yurmadan bastırmak ve fakat 
Redl'in hak ettiği cezayı ver .. 
mek istiyor. 

-Gece yansından sonra Redl- • 
in oteline dört erkanıharp suba-
yı gönderiyor. Bunların icinde 
istihbarat şefi Urbanski de~ var
dır. l~edl bunları görünce: 

- Niçin geldiğinizi biliyo
rum, diyor, yalvarırım size, ba
na bir şey sormayınız, ben ca
susum ve başka ortağım da yok
tur. 

Bu söz üzerine erkanıharp su-
baylarından biri soruyor: 

- Tabancanız var mı? 
- Hayır. 
Subay gidip bir tabanca geti

riyor ve diyor ki: 
- Bunu size erkanıharp rei

si gönderdi. 
Hepsi odadan çıkıyorlar,Rcdl' 

in ne yapacağını bekliyorlar, 
Bir tabanca sesi ve Redl'in yere 
yuvarlanan cesedi beklenen son 
ö,cü vermiş oluyor. 

Haym bulmak 
Hayın elde etmek için kulla

nılan en kolay usul şu olmuş
tur: 1 - Para hırsıyle hasta 
ruhları bulmak, 2 - Paraya 
muhtaç ve borç yüzünden tehli
ke karşısında bulunanları ara
mak veyahut elinden değerli bil
giler alınacak adamları para 
tehlikesi karşısında bulundur
mak. 

Birinciler yaşayışları ve ka- · 
Takterleri itibariyle esasen ta
nınmış ve daha önceden not 
edilmiştir. 

İkinciler ise casusların lüzum 
göreceği anlarda bulacakları ve· 
yahut düşürecekleri kimseler
dir. Bunlar hemen genel olaral{ 
genç subay veya işyarlardır ki, 
düşecekleri çukuru (kadın) 
açar. Büyük harp bize yüzlerce 
örnek vermiştir. Fakat hepsinin 
şekli, aşağı yukan, şöyledir: 
Güzel, kibar bir kadın, kendile
rine mahsus buluşlardan birile, 
gence sokulur, dostlukla başlı
yan bir münasebet, gene kadın 
ve aşk oyunlariyle, sevişmeğe 
dön;r, aşkın e~i a9ktır. Aşk fe
dakardır. Aşk ısrafçıdır, kadının 

Kapiten Weite nende casus .yakalıyor 
ve •• imdat kolunu çekıyor 

bütün istediklerini hatta isteme
diklerini de yapmak, sevdiğinin 
sevindiğini görmek, kendisine 
ısındığım ve sokulduğunu ~luy· 
ınak ister; hele kadın da ıste
meğe başlarsa sevenin katlan
mıyacağı fedakarlık yoktur. El
de avuçta olanlar biter, borç 
çoğalır. ödemek imkanı g~~le -
şir, imkansızlaşır, şeref, rutbe, 
istiklal tehlikeye girer, bunlarla 
beraber aşk da sallanmaktadır. 

iste kadının rolü .. Ona para 
bul~ağı veya bir bildiği vasıta
siyle borçlarını ödeteceğini ve 
düşmekten kurtara~~ğını vade
der. önce para venlır, borçlan
dırılır, para ihtiyacı bitmediği~
den ve tehlike de devam ettı· 
ğinden ona, kÜfiÜk ve kolay 
.eY.lcrden başlamak üzere bazı 

Yeşil kabuklu, ham !kayısılar
la, manav dükkanları tıklnn tık
lım dolu ... Daha çekirdeği belir
memiş karpuzlar; "haydi tur
fanda!" gürültüsü arasında ka
pış kapışa gidiyor. 

Ezik, çürük ve acı vişneler, 
üzeri açık tablalarda çıplak 
ayaklı satıcıların avaz avaz: 

- Çiğ bal! diye bağrışarak 
dolaştırdıkları dutlar, kurtlu ki
razdan daha mı sıhhiğdirler 
ve hiç olmazsa daha mı sıhhiğ 
şartlar altında satılıyorlar? 

Ekmeklerinin içinden bit çı
kan fırınlarda, hamuru kirli 
ayaklarile çiğneyen hamurkar • 
lara, söz yok mu? 

Zavallı kurtlu kiraza gelinci
ye kadar, yiyip içtiklerimiz ara
sında öyle yenilip yutulmaz şey
ler var ki, kurtlu kiraz, bunların 
yanında zemzemle yıkanmış ka
lır. 

Kirazın kurdu, hiç oL'!llazsa 
kendindendir. Biz, asıl açıktaki 
yemişlerin üzerine konan göze 
görünmez mikroskopluk kurtla
ra karşı belediyenin ne yaptığı
nı öğrenmek isteriz. 

Eğer, kurtlu kirazlar gibi 
mikroskop muayenesinde has -

YENİ NEŞRlYAT 

Sevgi vo ~a111• 

Fazla söze ne hacet 1 
= 

Ne Dersiniz? 
ÜSKÜDAR 

lstanbulun bir fakir parçası vardır 
ki; Anadolu yaksından altın gibi par
layan gözlerile İ&tanbula hasretle ba
kar. Gıpta ile bakar. Hasetle değil. 
Bu yaka Üsküdardır. Kimsesizdir. 
Bakımsızdır. lstanbulun en güzel gez
me yerleri elinde iken ona elektrik, 
otobüs, tramvay gibi modern nimet
ler bir türlü verilmediğinden ya geç 
verildiğinden şimdi oraları birer hara 
bezara dönmüştür. Kalkınması için 
himmet ister, Üsküdarı sevmek ister. 
üsküdarı sevmek diyince sizin ve bi
zim sevmemiz yetişmez. Başta şirket, 
sonra da Üsküdar Tramvay Sosyete
sinin orayı sevmesi lazımdır. 

üskildar tramvayı, Kadıköy - Su
adiye - Fener gibi yeni hatlar yapıla· 
h tramvay sosyetesi oraya büsbütün 
üvey evlad gibi bak-maktadır. Sorar
sanız : 

- Ben kar ettiğim yere bakarım. di 
yormuş. 

Böyle ise Tramvay §İrketi Üskü -

TRAMVAYI 
dardaki raylannı söküp götürürse Üs 
küdarlılar daha z' ade sevinirler. Çün 
kü orada birkaç otobüs çalıştığı za -
man bugünden daha iyi servis yapı
lıyordu. Yolcuların en çok olduğu sa 
hah ve akşam servisleri arasında yir
mişer dakika fasıla olduğunu söyler • 
sek'üsküdarda tramvay i~liyor deme
nin ne kadar kıymeti olduğunu der
hal anlarsınz .•• 

Ne olacak? .. 
Gidip gelme biletlerden Şirketi 

Hayriye iki kuruş indirdi. Usklidar 
ttamvayı ise hem iiCTet itibarile, hem 
de servis itibarile Usküdarda oturan• 
lan üzüyor. 

Yalnız kar ettiği yerlere bakıp. fa· 
kirdir diye Ü&klidan ihmal etmek bu· 
günkü halkçılık düşüncesine ne dere
ceye kadar uyar. 

Ulusal mUesseselerin ilk dUşüncesi 
kar değil, halka hizmet olmalıdır. Biz 
böyle düşünüyoruz. 

Siz ne dersiniz? 

talık tohumlarını taşıyan bütün ı gelse, Haliçte sandal dolaşacak 
yemişleri denize dökmek lazım yer kalmazdı. - S. G. 

• TiH 
Harpte, barışta ne vakit olursa olsun kuryeler çok dikkatli olmalıdırlar. 
Bu resim bilyUk harp içinde en kUçUk bir ihmalin en büyük felakete sebe-

Kedisi de bir üniversiteli olan 
(Faika Odman), üniversite muhitinin 
canlı vakalannı örnek edinerek bir 
roman yazmı§tır. Bu romanda üni
versiteli kendi öz duygusunu bula
caktır. Okuyucularımıza tavsiye ede
deriz. 

Türk Sigorta Şirketi 
Harik ve hayat üzerine sigorta muameleleri İcra eyleriz. biyet verdiği bir hadisenin canlı vesikasıdır. Alman kurye telcfçmla konu

şurken Rus Prensesi rolünü oynayan casus kadın kuryenin kia!.larıru değiş-
tirmi§, yerine bO§ kaadlar bırakıvermiştir. 

bilgi ve belgeler teklif edilir; 
bu tekliflerin kabulündeki du
raklama o adamın karakterine 
ve yurd severliğine bağlıdır ve 
yüzde doksan düşer; çünkü bir 
defa yularm ucunu kaptırmış

tır. 

Bu usullerden en iyi örneği, 

dilimize çevrilen Alman istih
kam subayı Teğmen Helmüt 
Vessel ile Fransız kızı Mart 
Mathilde hikayesidir. Bunu bu
rada tekrara lüzum yok; bu çok 
yılmaz, çok iyi binici, çok yurd 
sever, şık, güzel subay az za
manda böyle bir kapana tutul
muş ve korkunç bir hayın ola
rak yurdundan kaçmıştır. 

Alman mahkeme başkatiple
rinden doktor Ludvig Altman 
"Casusluğun psikolojisi., başlığı 
ile yazdığı bir makalede diyor 
ki: "En i,-i casus düşman ülke
sinin adamlarından olur. Dışar
dan gönderilen casusun düşma· 
na yapacağı zarar düşman için-
de bulunanın zararı kadar bü
yük olamaz. 

"Hayın b~lı:nak için en kolay 
usullerden hırı de gazete ilanla
rına bakmaktır. Orada iş arr
yanlarm adı ve adresleri vardır. 
Veyahut doğrudan doğruya ilan 
vererek adam aramkda işimizi 
görebilir. Casusluk için vatan 
hayınlarmdan sonra vatan se
verler gelir. Bunlan iyi seçmek 
lazımdır. Harp zamanlarında 
önceden yetiştirilmiş zabitle:, 
amele, çoban, satıcı, usta,komıs 

yoncu gibi sıfatlarla 

içine girer çalışırlar. 

seçmekte daha çok, 
olanları almalıdır. 

düşman 

Bunları 

gönüllü 

''Kin ve öç hırsiyle hayın 
olanlar da vardır. Mahpusların 
biribirine karşı inan ve güveni 
çoktur. Adam bulmak ve söylet· 
mekte bundan istifade olunabi-
lir.,, 

Doktor Ludvig Altman bun
dan sonra misallere geçerek ze
ki olduğu kadar içkiye ve kadı
na düşkün olan, aşağı tabaka
dan erkek ve kadınlarla düşüp 
kalkan Macar subayı Edmonun 
önceleri nasıl dolandınc.ılığa ve 
sahtekarlığa başladığı, sonra 
nasıl bir vatan hayım olduğu, 
Avusturya subaylarından israf
lariyle tanılmış Yandriç ve Ce· 
domil kardeşlerin Rus ataşemili 
teri Conkieviç tarafından para 
ile nasıl satınalındıklannı, bu 
iki kardeşin Perzemişel planını, 
seferde şimendifer hareketleri
nin tarifnamelerini Avusturya 
ordusunca pek gizli tutulan ha
van toplarının atışlarına dair 
verilen ders ve konf eranslarm 
nasıl Ruslara verdiklerini gene 
Avustury~h yarbay Artur Yo
cot'un sefahat, işraf ve aşağı ta
bakalarla münasebetinin sonu
cu olarak nasıl borca girdiğini, 
bir tiyatro aktrisinin yüzünden 
nasıl derin bir bataklığa düştü
ğünü ve nihayet nasıl bir Rus 
casusu olarak tutulduğunu ... an
latıyor. 

(Arkası var) 

Beşiktaş icra dairesinden : Sahip-
1 

ll 

leri arasında kabili taksim olmama- • 
ı;ından mahkmece şuyuun izal.-.;i su
retiyle satışına karar verilen Beşik

taşta Şenlik dede mahallesinde Mısır· 
lı sokağında eski 34 yeni 58 No. lu 
hanenin tamamı açık arttırmaya çı· 

karılmış olup 17-6-1935 tarihinde 
§artnamesi divanhaneye talcik.edile· 
rck 22-7-1935 tarihine müsadif pa· 
zartesi giinü saat 14 den 16 ya ka
dar dairemize satılacaktır. Artırmaya 
iı;tirak için yüzde yedi buçuk teminat 
akçası alınır artırma bedeli m·•ham
mcn kıymetinin yüzde yetmiş beşini 
bulduğu takdirde ihalesi yapılacak

tır. Aksi halde en sonra artıranın 

taahhüdü baki kalmak üzere artırma 
on beş gUn daha temdit edilerel< 
7-8-935 tarihine müsadif sah günü 
saat 14 den 16 1ya kadar satılacak ve 
en çok artırana ihale edilecektir. Ha· 
ne ahşap olup kıymeti muhammine-
si 2500 liradır evsafı zemini mermer 
ta§lıkden diğer kıııma geçilir bir sofa 
üzerinde bir oda bir hela alt katta 
merdiven vardır üst katta üç oda bir 
hela ve en alt katta bir matbah bir 
kiler bir kusulhane bir oda mıktan 
kafi bahçede ve bahçede bir kuyu 
vardır elektrik varsa ceryan yoktur. 
2004 No. lu icra kanunun 126 ıncı 

maddesine tevfikan ipotek sahibi ala

caklılar ile diğer alakadarların ve ir
tifak hakkı sahiplerinin dahi gayrı 
menkul üzerindeki haklannı ve husu· 
siyle faiz ve masrafa dair olan iddea

lannı evrak müsbiteleriyle yirmi gün 

içinde icra dairesine bildirmeleri la
zımdır. Aksi halde },akları tapu sicille 

~44 SAHiFE · -, 
riyle sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar işbu 

maddei kanuniye ahkılmına göre ha
reket eylemek ve daha fazla maliımat 
almak isteyenlerin de 935-982 dosya 
No, siyle memuriyetimize müracaat
ları ilfln olunur. (12456) 

103 resim ile sUslU olan H Ü L İV U D, un \1 
Modern nüshası bu cumartesi çıkıyor. Fiyatı 

yine 12 1/2 kuruştur. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi : Galatacla Vnyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde accnta aranmaktadır. 
Telefon : 4.4887. 4102 

~ .. 
Usküdar Cumhuriyet Müddeiu
mumiliğinden: 
Üsküdar Ceza Evinin Haziran 1935 tarihinden Ma· 

yıs 936 sonuna kadar mahkuma yevmiye 960 gramdan 
250 mahkuma 240 kilo olarak ekmek ihtiyacı birinci 
nev'i undan 86400 kilo en çok beher mahkuma yevmi
ye 960 gramdan 200 mahkuma yevmiye 192 kilo on iki 
aylığı cem'an 69120 kilo en az olarak tesbit edilerek 
kapaİı zarfla münakasaya konulmuşdur. 2 7 Haziran 
935 tarih Perşembe günü saat lU da Üsküdar Cumhu .. 
riyet Müddeiumumilik dairesinde toplanacak Komis
yon huzurile ihalesi yapılacakdır. Talihlerin yüzde 7 
buçuk nisbetinde depo akçalarile her gün U sküdar 
Müddeiumurr:iliğine müracaat edebilirler. Fazla malu
mat almak isteyenlerin Üsküdar Ceza Evi · Çevirgenli-
ğine müracaatları ilan olunur. (3213) 4408 

OSMArtLI BArtKASI 
Osmanlı Bankası hisse sahipleri, dahili nizamnamenin 29 uncu madde· 

ıine göre, 18 Haziran 935 Salı günü ıaat on iki buçukta Londra'da, E. C. 
2, Old Broad Strect, Winchester House'da toplanacak yıllık genel kuru.1· 
taya çağınlır. 

MUZAKERE RUZNAMESi ı 
1 - Genel idare heyetinin 1934 senesi i§lerine ill§ikli rapoTU; 
2 - 31 Birincikanun 1934 tarihinde kesilen hesapların .t~,,uı,. 
3 - Temettü hissesinin tayini; 
4 - Genel idare heyetine an seçimi. 
Banka dahili nizamnamesinin 27 inci maddesine göre, genel kurultay. en 

az otuz hisse senedi olan bütün hisse sahiplerinden terekküp eder. Bunun• 
ta beraber, 18 Haziran tarihindeki kurultaya, hisaelrini bu toplantı için gös
trilen tarihten en az on gün evvel Bankanın &§ağıda yazılı Merkez ve Şu· 
belerinc veren hisse sahipleri girebilir: 

- Paris'de, Meycrbeer sokağında (IX) 7 nümerolu Banka Merkezine; 
- Londra'da, Throgmorton Street (E. C. 2) de 26 nllmerolu Banka 

Merkezine; 
- lstanbut'da, Banka idare Merkezine; 
- Bankanın muhtelif şubelerine, 4111 
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SON H. A BE R Süveyş Kanalı Kapanabilir mi? Yedinci Konferans 
Prag'ta Açıldı 

Çekoslovak Başbakanı Konfe
ransla Mühim Bir Nutuk Söyledi 

MOSKOVA DÖNÜŞÜ 

Benes: "Sovyet Rusyanın 
programı Açıktır,, Diyor 
Moskova, 17 A.A. - Cekos

lovakya dış işleri bakanı Benes 
dün Moskovadan ayrılmadan 
önce Tass ajansına verdiği bir 
diyevde, amacı barış eserinin 
berkitilmesi olan ve Sovyet Rus 
ya ile Çekoslovakya arasındaki 
dostça ilgilerin gelişimine (in
kişafma) çok hizmet etmiş bu
lunan gezisinden pek ziyade kı
vanç duyduğunu bildirmiş ve de 
miştir ki: 

•'Siyasa adamlarınızla yaptı

ğnn konu§lllalar ve Sovyet Rus 
yada gördüklerim, barışm kol -
lektif surette sailanması için 
yapılacak uğraşmalann gereği 
hakkındaki kanaatimi perkitmiş 
tir. Sovyet Rusyada bütün gör 
düklerim, düsündüklerimi aş -
mıştır. Sovyet yönetgelerinin 
(zimamdarlarmm) programlan 
~ıktır. Programlannm yeritil -
mesi için bütün kuvvetlerile sa
Vafarak her zaman önemli so -
nuçlar almaktadırlar. Bu hal, 
memleketlerimiz arasındaki il -

BEN ES 

giler üzerinde her zaman güt
tüğüm siyasada bana kuvvet ver 
mektedir.,, 

Benes. bundan sonra, Sovyet 
Rusyada gördüğü iyi kabulden 
dolayı teşekkürlerini bildirmiş 
ve son olarak demiştir ki: 

''Bütün bunlar, aynı yönette 
yapacağım işler ile içt~n ilgileri 
mizin gittikçe gelişimi için bana 
büyük bir imkan vermektedir. 

Bir Para Konferansının 
Toplanması isteniyor 
Bem, 17 A.A. - ihraç Bakanları başkanlan, arsıulusal ödem

ler bankası merkezinde toplanarak, baılıca, paraların korunması 
meıeleaini görüşmüşlerdir. 

Altın esasını güden ülkelerin, bu yöndeki savaşlarının başa
nşı (muvaffal<iyeti) ileri sürülmüştür. 

ilgili çevrenler (mahafil), Morgentav'm bir para ~onferanaı 
toplamak hususundaki önergesini (teklifini) güven~sız k~şıh. -
yorlar. Bunlar, diyorlar ki, İngiltere, seçimden önce k~sı~ hır 
durluk (istikrar) düşünmeğe pek te yanat (tarafta!) değıl?ır. 

Ote yandan, bunların düşüncelerine göre, Amerıka, .. lngıl~er~, 
Franıa ve belki de Japonya ile u~la§ılacak olursa, en. one~lı ~~
vizlerin geniı ölçüde durluk (istıkrar) elde etmelen mumkun 
olacaktır. 

sr:......· 1-ki_,,,Ç~in--..e~e-:":'m~= i'"'.::"'s'i Kanton 
Limanını Topa Tuttu 

Hongkong, 17 A.A. - Kanton limanını koruyan kıyı batarya
larile bir top düellosu yaptıktan sonra, Hai-Çi ve Hai-Çen adın
daki Çin kruvazörleri açıklara doğru uzaklaşmışlardır. 1933 de 
ttlankin limanından kaçmış olan bu iki gemi Kantondan yana bu
lunduklarını bildirmişlerdi. 

Dün de, bu gemilerin tayfalan bir aylrk meselesinden ötürü 
ayaklanml§lardır. 

Sovyet Traktör Fabrikası 
Beşinci Yılını Kutlulayor 

Moskova, 1 7 A.A. - Bugün Sovyetler Birliğinin traktör fab
rikası olan Stalingrat fabrikasının ~uruluıunun beşinci yıl dönü
müdür. Fabrika şimdiye kadar 150 bin traktör yapmış ve traktör 
endüstrisine binlerce usta ve mühendis yetiştirmiştir. 1934 de 
Sovyetler Birliğindeki 278 bin traktörden yüzde 70 i yerli yapı 
idi. 

Gazeteler, tiu milnas~ler Komünist partisi merkez komitesi 
ne halk komiıerelri kurulunun ve tanın komiserinin bütün işçi
leri tebrik eden ve bunlan dünyanın en iyi traktörünü yapmak 
için tekniklerini nerletmek yolundaki savaşlarına devama çağı
ran telgraflarını yazıyorlar. 

Alman Deniz Kuvvetleri için 
italyanlar Karşılık Verdiler 
Londra, 17 ( A.A.) - Alman· 

)aya İngiliz tonajr.ın yüMe 35i 
kadar bir tonaj ayrılması mese 
lesine ltalyanm cevap verdiği 
bildirilmektedir. İtalya, mesele 
nin önemliği ve karıııkhğı yü-
2\inden derin bir inceleme iste
diğini ve bu incelemeğe derhal 
~ltdığmı ve biter bitmez Lon
draya sonucunu bildireceğini. 
Altnanyaya aynlaclık tonajın 
l&pıanm.znı Alman ıilihlan -
ına.mm genel çerçevesi içinde 
Yapılıp bunun özel bir mesele 
Cibi almmasmm doğru olnuya -
cağını ı tal yan deniz programı
llın açıkça bildirilmiş ve şimdi 
de değigmeı kaldığını bildirmek 
tedir. 

Londra, 17 (A.A.) - Italya
~ verdiği karşılık, Londranm, 
· C1'8ay andla§maeı deniz hilkft-
11\etletinin değiştirilmesini yola 
&akan P.renaiP. anla§muma gir-

meleri için Vaşington, Tokyo, 
Paris ve Romaya yaptığı bildi
riği hakkmda Mussolininin dil -
şüncelerini toplamaktadır. Ame 
rika ve Japonya Londranın bil
diriğini kabul etmişlerdir. !tal .. 
ya cevabında, Almanyanm ge • 
nel silahlanması meselesine so
kulmasını istemiştir. Fransanın 
cevabı henüz beklenmektedir. 
Londra siyasal çevenleri Ro -
manm isteğinin Fransız gazete
lerindeki korkulara uygun ol -
masından şaşırmışlardır ve bu . 
nun Fransız notasında anlaşıla
cağını sanıyorlar. Bu düşüncele 
rin Versay andla§!llası hükümle 
rinin ulusal değişmesini düşü -
nüldüğünden daha uzun zaman 
geciktireceği ve f aıkat bu gecik
menin İngiliz - Alman anlatma· 
lannm yapılmasına ve hatta 
program aynntılanna dokunını
l&t&iı sanılmaktadır. 

Yunan Seçi
minin Neticesi 

Atfna, 17 A.A. - Atina ajan
sı bildiriyor: Son saylav seçi -
;rıinde oy veren yurtta~ların sa
yısı 1,074,479 dur. 1933 yılı se
çiminde ise 1,146,943 kişi oy 
verm;şti. Oy vermek~eıı çekı -
nenlerin yüzde 40 nisbetinde ol
C:uklarına .J :t : ı çıkardan sözler 
arrlsızdır. Hükumet listelerı 
671,925 oy kazanmışlardır. 

Demek oluyor ki oy ve -
renıcrin yü:ı:ı.ıe 62,3:; ü bu liste
!ere oy ver::q;lerdir. Bu da gös
terıyor ki ~,.ı.umet 1928 yılın • 
da cJcluğmt !aı. daha .ııyade, u
lusa dayanmaktadır. 928 de Ve 
lusa dayan.-nanadır. 1 <;2d de Ve 
nize:os kab nesi anca!t 518,577 
yani yüzde:: .SO, 77 oy kazanabil -
mıştır. 

Kabf nenin beyannamesi 
A t~na, 1; lHu'sus:.- rımhabiri

miz bildiriyor) - Başbakan 
Çaldaris yeni Kamutayda oku -
yacağı hükumet programını ha· 
zırlamaktadır. Bu programda 
rejim meselesi için reyiama baş 
vurulması hakkında karar ver
mek salahiyetinin mecliste ol -
duğunu hükfunetin ise bitaraf o
larak yapılacak reyiamm tatb~ · 
kine çalışacağını söyleyecektir. 

Kabinede tadilat 
Atina, 17 (Hususi muhabiri

miz· bildiriyor) - Buı,Ytinlerde 
kabinede yapılacağı Nöylenen 
tadilatın meclisin tatilinden 
sonraya bırakılacağı vr o vakit 
tadilatın daha geniş y;ıpılacağı 
hükftmet mahafilinde söylen -
mektedir. 
Kefandarls Romaya g'diyor 

Atina, 17 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Terakki per-
vcr partisi lideri Kafanclaris is
tirahat etmek üzere cumartesi 
ıtünü .Roması.ıa ..aitVo.L"tık.t..i• 

Gazetecilere beyanatt:ı bulu • 
nan Kaf andaris isyan mahkum
larının affı hakkındaki teklifi 
müzakere etmekten vazgeçtiği
ni gazetecilere söyelmiştir. 

Cumhuriyet isteyenler 
Atina, 17 (Hususi muhabiri

miz bildiriyor) - Hürriyetper
ver partisini temsil eden Sofu. 
lise cumuriyetçi gençler namı -
na müracaat eden bir heyet Hür 
riyetpervcr partiye Sfldık olduk
lannı söylemişler ve cumuriyet 
rejimini muhafaza için her yer
de kulüpler tesis ederek !=onuna 
kadar uğraşacaklanm bildirmiş 
lerdir. 

Venfzalosa yapılan 
aui kastlar 

Atina, ı 7 (Hususi) Atina ga
zeteleri İskenderiyede c;rkan 
Tahidromos gazetesinin Paris 
muhabirinin V enizelosa karşı 
suikastler tertip edilmekte ol • 
duğu hakkında verdiği haberle
ri Y,azmaktadırlar. 

Venizelos aynı gazetenin nıu 
habirine verdiği beyanatta ken
di aleyhinde muhtelif suretlerde 
suikastlar hazırlanmış olduğu -
nu 6 haziran 1933 te Atinada 
yapılan suikastin de bunlardan 
birisi olduğunu söylemiştir. 

Haydut muamelesi gören 
Çin generale 

Tokyo, 17 A.A. - Şanghay
daki Japon kurmayı (erkanı har 
biyesi) Şabar ilbayı General 
Sung - Şeli - U an kuvvetlerine, 
haydut muamelesi yapmağa ka
rar vermiştir. Söylendiğine gö
re bu kuvvetler 2 şubatta imza 
edilen andlaşma~ı bozmuşlar -
dır. 

Amerika dış bakam nikbln 
Annaber (Miıigan), 17 A.A. 

Mişigan üniversitesi talebeleri· 
nin önünde acunun durumunu 
inceleyen Gordon Hull demiştir 
ki: 

0 Yeni bir harpten kaçmma -
nın mümkün olmadığını dü§ü -
nenler araımda değilim.11 

ltalya ile İngiltere arasında Habc
§istan sorumu yüzundcn çıkan ihti -
laf üzerine, İngiliz Avam kamarasın
da Süveyş kanalının ltalya gemileri
ne kapanması lüzumu bazı lngiliz say 
lavları tarafından ileri sürülmüştür. 
Bu teklif karşısında Süveyş kanalının 
arsıulusal durumu günün meselesi ol· 
du. İngiltere Süvcyş kanalını kapaya
bilir mi? 

Bu suale iki bakımdan cevap veri
lebilir: Kuvvet bakımmdan İngiltere· 
nin Süveyş kanalını kapayabilecek bir 
durumda olduğuna ~üphe yoktur. Ka 
nalın iki sahili İngilizlerin ellerinde· 
dir. İngiliz donanması Akdenize he • 
gcmcndir. İngiltere ..ıveyş kanalını 
değil, batta Cebeli Tankı da İtalya 
gemilerine kapayabilir. 

Ancak hukuk bakımından durum 
blislıütün ba§kcidır. Süveyş kanalının 
savaşta ve barışta tecim ve savaş ge· 
milerine açık bulundurulacağı 1888 
yılında Istanbulda toplanan bir kon· 
feransta imzalanan mukavele ile ka· 
rar altına alınmıştı. Bu mukaveleyi 
İngiltere de imzalamıştır. Gerçi lngil· 
tere, imzalarken, bir ihtiyati kayıt ile
ri wrmüştü: Yabancı donanmaların 
geçişi, lngiltercnin Mısır'ı muvakkat 
işgali yüzünden m c v c ut olan 
d u r u m u n u t c h l i k e y e koy
mamalı idi. Ve İngiltere bu kayda da
yanaraktır ki 1898 yılında İspanya 
ile Amerika arasında savaş çıktığı va
kit, İspanya donanmasının kanaldan 
geçmesine razı olmadı. · 

Ancak lng:•tere ile Fransa arasın
daki 8 Nisan 1904 anla!!masmdan son
ra İngiltere bu ibtirazi kaydı da ge
ri aldr ve kayıtsız şartsrz, 1888 mu
kavelesine tabi olacağını ilan etti. 

Bundan sonra çıkan Rus - Japon 
harbinde de Ruslar kanaldan istifade 
ctmitlerdir. Gerçi Ruslann Rojes
venski kumandası altındaki donanma
lannın kanaldan geçmiyerek Umid 
bumunu dolattığı doğrudur. Ancak 
bunun İngilizler tarafından menedil· 
mekten ziyade SüveY! kanalının Rus 
Amiralı kumandasındaki bazı gemile
rin geçmesine müsait bir geni,likte 
olmadığından ileri geldiği sanılıyor. 
SüveY! kanalı, bu tarihte henüz bil • 
yük savat gemilerinin geçmesine mü
sait olacak kadar derin değildi. Dört 
bet yıl sonra genitletilmi§tir. İngiliz. 
terin Rus donanmasının geçmesini 
menetmedilderi tundan anlatılıyor ki 
binnisbe daha Jrilçilk ıemilcre kuman 
da eden Amiral Nebogatof kumanda
sındaki donanma, 1905 martında geç· 
miş ve Rojesvcnski'nin Umit burnun
dan dolaşan donanmasını takviye et
~ ~· .a..--t il i i ,..,. ., .... _ 
sr Rusyar.a kartı idi. Hatti 
Rojesvenakı'nin donanması Beritanya 
adalannın yanından geçerken, bazı 
lngiliz gomilcrile Rus filosu arasın
da çarpışma bile olmuştu. lngiltere 
eğer 1888 mukavelesini tanımıyarak 
kanalı Ruslara kapamak isteseydi, bu
nu o zaman yapabilirdi. Bunun için
dir ki timdi de 1888 mukavelesinin 
hükümlerine karşı yürümeden kanalı 
İtalya gemilerine kapaması mümkün 
değildir. 

Sıra c;ine mi geldi? 
Tiençin, 17 (A.A.) - Güveni

lebilecek haberlere göre Japon 
generalleri arasında iki ayn dü
şünce belirmektedir. Bunla~dan 
Dehairanm oruntakladığı bir kı 
snn, bütün Kuzey Çini Kqan
tung ordusunun kontrolu altına 
almak amacını açıktan açığa 
gütmekte, ~kinci kısım ise daha 
yımıuşak bir siyasa gütmek isti
yen Tokyonun öğütlerini dinle
~ğe eğğin bulunmaktadır. 

Beklenen bir u~uş 
Öran, 17 (A.A.) - Yüzbaşı 

Percival saat 14 de burada yere 
inmiştir. Uçman 1400 mil uzayı 
7 saat 10 dakikada almıştır. En 
geç sa.at 19,30 da Kroydon'a dön 
meği ummaktadır. Uçuşun erge 
si modern hafif tayyarelerin şa
şırtıcı kapasitelerini göstermek
tir. 

Danzig aitim 
Varşova, 17 A.A. - Danzig

te alınan son para tedbirlerini 
anlatan "Polska Zbrojna,, gaze
tesi diyor ki! 

"Özgen şehir halkı tarafın -
dan son defa gösterilen telaş 
Danzig altınının sürekli olarak 
Almanyaya çıkarılmasının ve 
serbest şehir bütçesindeki çok 
harcamanın sonucudur. 

Lehistan, danzig parasının 
tutunması için bu şehre yardım 
etmiştir. Çünkü Lehistan bir 
çok hayatiğ çıkarlarının bağlı 
bulunduğu bu şehrin ekonomi 
durumuna karşı ilişiklidir. An -
cak Danzig altının Almanyaya 
akını devam ettikçe Danzig pa
'rası için yapılan bütün uğraş -
malar botuna gidecektir. 

Prağ, 17 A.A. - Bağlaşık 
ajansların yedinci konferansı 
dün Strbskepleso'da. toplanmı.ş
tır. 

Çekoslovak ajansı direktörü 
Tvarusek, ulusal bayrakları kon 
fer ansın toplandığı otelin önün
de dikilmiş bulunan yirmi beş 
ulusun delegelerini selamladık
tan sonra Havas ajansı genel 
direktörü Meynot'nun başkan
lığa seçilmesini önergele~iştir. 
Oy birlii?"i ile yapılan seçımden 
sonra Cekoslovakya Cumur 
başkanı Masaryk'e bir saygı tel 
grafı çekilmiştir. 

Çekoslovakya başkanı Maly: 
petr delegelere bir öğle y~m~ğı 
vermiş ve yemek sonudakı soy
levinde demiştir ki: 

"Ahlaksal ide ve akışlarla ha
ber almaya her zaman evre ol -
muş olan bu memlekette sizleri 
selamlamakla kıvanç duyuyo -
rum. Bağlaşık ajanslar delege
leri olan sizler, kıvanabilirsiniz 
ki, siyasal durum nasıl olursa ol 
sun hir bir vakit birbirinizle il-

' :r • 
gilerinizi kesmediniz ve hakı -
kiğ propagandaların . üstünde 
tutarak haber alıp vermeden 
geri kalmadınız. Bu hal, bağla
şık ajansların barış eserine yap
tıkları hizmetlerin en ufakların
dan sayılmaz. Ben, soravını 
(mesuliyetini) bilen haber alma 
servisi için büyük bir özgürlük 
istiyenlerdenim. Sizlerin örnek 
olacak olan işbirliğiniz, örtülü 
ve birbirinizden çok ayrı mem -
leket delegelerinin tam bir gU -
venle birleşeceklerini isbat et -
mektir. Sizler türlü yerler ara -
sında köprüler kurmaktasmız 
ki, bu siyasa ve haber alma ala
nı rollerinin en yüksek ve en a
sıllanndan biridir. En birinci a
macı banş olan Çekoslovakya, 

Sofyada Balkan 
Turnuvası 

Sofya, 17 A.A. - Dün öğle
den sonra, Balkan kupası fut· 
bol maçlarına başlanmıştır. 

Spor alanında kral ve krali
çe, Başbakan Toşef, bir çok ba
kanlar, Sofya şarbayı, Yunanis
tan, Yugoslavya/fRomanya elçi 
!erile on beş binden fazla bir 
halk bulunmakta idi. 

Halkın alkışları arasında o
yunları kral açmış ve şu söylevi 
vermiştir: 

"Bulgaristan, Balkan kupası 
beşinci futbol turnuvasının ken 
di merkezinde yapıldığını gör -
mekle kıvanç duymaktadır. 

Dostluk ve karşılıklı saygı 

hislerini kabartacak Balkan 
gençleri arasında yakınlaşma -
ğa ve birbirini daha iyi anlama-
ğa yarayacak olan bu banşse -
ver ve arkadaşça savaşa giren
lerin hepsine bütün yüreğimle 
hoş geldiniz derim.,, 

Bundan sonra, ulusal marşlar 
çalınarak dört takım, halkın sü
rekli alkışlan arasında, bir ge
çit alayı yapmışfır. 

Dün Bulgaristan ve Yunanis 
tan ulusal takımları arasında oy 
nanan oyunu Bulgaristan takı
mı 2 gole karşı 5 golle kazan -
mıştır. Romanyalı Radoulesco
nun yargıçlığında yapılan bu 

· maçın ilk haftaynnında da Bul
garistan 3 - 1 üstün bulunuyor
du. Bulgar takDllI sıkı ve sil -
ratli bir oyun oynamıı, Yuna -
nistan takımı teknik ve güzel 
bir oyun göstermiştir. 

Bugün Yugoslavya ile Ro · 
manya takımlan karplaıacak • 
lardır. 

Hicaz vellahddl Londrada 
Londra, 17 A.A. - Hicaz ve

liahtı Emir Suut hükumetin ko
nuğu olarak İn~iltcrcye gelmiş
tir. 

Praga giden Anadolu Ajansı 
mümessili MUVAFFAK 

sizlerin bu işinizin kıymetini de 
ğerlendirmektedir. Sizler şu ha· 
kikata baynsınız (sadıksınız) 
ve biliyorsunuz ki geçici bir ha· 
şanın için hakikati söylcmiyen, 
en büyük fenalığı yapar. 
Cumurluğumuz topraklan • 

na hoş geldiniz, o cumurluğu • 
muz ki başında, her zaman "ha
kikat üstün gelir,. düsturundan 
esnilenen (ilham alan) Başkan 
Mazaryk bulunuyor. Bu düstur 
herkesin ve hele haber alma ser 
vislerinin malı olmalıdır.,, 

Konferans başkanı Meynot, 
delegeleri selamladıktan sonra 
Pragdan bin kilometre ötede 
bulunan Strebeske'ze kadar ge
len Malypetr'ye konferans adı
na teşekkür etmiş ve Çekoslovak 
başkanının onursal (fahri) baş
kanhğ'a seçilmesini önergelemi• 
tir. Önerge, bütün delegelerin 
sürekli alkışları ile onanmıştır. 

iki gemi 
~rpıştı 

Kuebek, 17 A.A. - Dün ka· 
lm bir siste Saint • Laurent neb 
ri a~zında Southamptone'a gi • 
den 42.000 tonluk (Empreas -
of - Bri tain,, yolcu gemisi ile kö 
mür yüklü (Kafiristan) lngilia 
yük gemisi çarpışrruşlardır. 

Kafiristanın tayfalarından Ü• 
çü ölmüş ve bir çoğu yaralan
mıştır. Yaralılar(Empress - of• 
Britain)nm hastahanesine kal -
dırılmışlardır. 

Yolcu gemisinin tayf alan, 
çarpışmadan az sonra "Kafıris
tan) da çıkan yangını söndür • 
mek için yardım etmişlerdir. 

lnglliz • Alman deniz 
konutmaları 

Londra, 17 A.A. - İngilis ; 
Alman deniz konuşmalannm 
bu hafta sonunda bitmesi ihti • 
mali vardır. Bu sabah, iki hü • 
ktimet eksperleri arasmda yeni 
konuşmalu yapdrmştır. 

Atletizm Federasyonunun 
bir bildiriGi 

İstanbul, 17 A.A. - TürlC 
atletizm f tderasyonundan: 

Bir takım günlük gazete ve 
haf talık mecmualarda ulusal at
letler ve teşkilitmııza dahil olan 
zatler tarafından imzalan ile 
gerek Balkan gerekse teşkilit iş 
lerine dair yazWnı§ yazılara ru 
geliniyor. Herkesin düşünd~ 
nü yazması kadar tabii bir şey 
olmazsa da elimizdeki nizam • 
namenin bu husustaki açık bü-
kümlerine göre böyle yazılar 
yazmak yasaktır. Kaldı ki bu 
yazıların çoğu, çalışanların gay 
retini kırabilecek gibidir. Bunun 
için bundan sonra gerek Atle .. 
tizm f ederaayonuna bağlı ku • 
rum ve kimselerin gerekse ulu
sal atletizm taknnında çalıştı -
nlan namzetlerin bu hususlara 
dair ya.ıı yazmamaları tcblii o
lunur. 
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Samsunun ihracatı Geçen ~~ 
• •• Bandırmalıların 

Ylla Nısbetle Yuzde 35 Artb yapacağı 
Samsun, 17 ] l 

'(Hususi muhabirimiz bildiriyor)" - Samsun Ticaret ve Em- Ş e T 'lJ ar 
taa Borsasında 1 Kanunusani 935 ten Mayıs sonuna kadar beş Balıkeair muhabirimiz, Balıkeair· 

rf d 5 521 503 k.l b Bandırma teneuüh trenlerinden 
ay za ın a , , ı o uğday, 3, 729, 150 kilo arpa, 70,532 çu bahsederek bi:ze fU aatırları ya.zı· 
val un, 12,460 sandık yumurta, 556 993 kilo nohut 337 715 kilo 
bul~, 50,000 kilo oeviz iç~ 60,000 kilo haşhaş ~e 13:240 kilo 
mercımek alnn satım muamelesi yapılmıştır. 
. Geçen sen~nin ayni aylarında yapılan alım satım muamele-

6ıle bu scnekı muamele arasında yüzde 30 - 35 bir fazlalık vardır. 
~alnız arpa geç.en seneye nazaran biraz noksandır. 

Alanyaya Su Getiriliyor 
Alanya, 17 

. '(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - ·Alanyanın, deniz seviye
ı&ındcn 1630 mettt yükseklikle Kirazlı. ve 2315 metre yükseklik
te Kaplıca tepeleri civarında çıkan bir suyu vardır. Kasabanın 
şarkında Akdenizc dökülen bu berrak ve lezzetli suyun kasaba
ya ~etirtilmcsi için çalışmalara başlanmıştır. 

Bırçok halk, her yıl olduğu gibi, yazın sıcak aylarını geçir
mek üzere yaylaya inmiştir. 

incir Bu Yd Çok Olacak 
Aydın, 17 

·(Hususi muhabirimiz bildiriyorY - İncirin bugünkü durumu 
kurağa rağmen geçen yıldan iyidir. Fakat sıcakların ne sonunç ı 
vereceği henüz. kestirilememektedir. Eski incir üretrnenleri, bu
günkü kuraklık sürdüğü takdirde bile incir genel durumunun 
bundan zarar gönniyeceğini söylüyorlar. 

Buna karşılık şimdiki sıcakların sürmesi zeytine çok dokun
muştur. Bağların durumu iyicedir. İlimizde üzümün iyi ve bere
ketli olacağı anlaşılıyor. 

Antalya Ormanlarını 
Korumak Lazımdır 

"Antalyada yeni açılan caddelerden birisi. 

:Antalya, (Hususi muhabirimiz bil· 
diriyor) - Bcı, altı yüz bin hektar
lık araziyi kaplıyan Antalya orman
lıklan burası · · ·· ı· . ı~ın onem ı bır servet 

.kaynağıdır. Son YJllarda, Mısıra olan 
ihracatımız bu memleketin istihlak 
yekununun yüzde S ini teşkil edecek 
kadar azalmııtır. Bu teşebbüs bir 
müddet evvel yüzde 70 i bulm t . uş u. 
lstıhsal maıraflannm ağİrlığmdan 
ötürü fiyatların yüksekliği, Roman
ya. İsviçre ve hatta Amerika mallan-
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'.Artık güzel yüzünü eski tara
veti ile teşhir edebileceğine ken
di de inanmıştı. 

nın Mısır pazarlarında bize rekabet 
etmeleri bu azalmanın başlıca sebebi
dir. Keresteciliği iptidai şeklinden 
kurtarmak için fabrika kurmak gerek
lidir. Yangınlar görmek ve büyük 
tahribata uğramak yüzünden Antalya 
ormanlarının azaldığını da söylemek 
lazımdır. Kesilme yaşına gelmiş, bü-
yümekten kalmış ve çürümeğe mah· 
kum bir hale gelmiş orman servetle
rinin bir an evvel paraya çevrilmesi 
de, bir an evvel yapılması icap eden 
işlerdendir. 

Pirovani seyrine bile hasret 
kaldığı Sarı Balın etrafında bir 
fino sırnaşıklığı ile yaltaklanı
yor, Moreno arsız bir kedi gibi 
gözleriyle yalanıp yutkunuyor. 
Vatson yeni başhyan bir içli aş
k~ ~rtık. muk8:vemeti kalmamış 
~~bı derın derın düşünüp süzü
luyordu. 

Şahin görünmüyordu. 

yor: 
Gidiı geliı aaatlerinde deiiıiklik 

yapılmasından aonra artan rağbet, 
Devlet Demiryollan ldareain;r.ı gÖ•· 
terdiği kolaylığa yerinde bir kar§ı· 
lık teıkil ediyor. Fakat, Balıkeair· 
liler Bandırma tene:zzühlerinden 
nedense pek iftahaı:z dönüyorlar. 
Bunun aebebi de Bandırmada çeki· 
ci güzelliklerin tamamile ihzar 
edilmeyifi ve iç taraftan gelenler
den faydalanmak Fikrinin yaygın 
bir vaziyete girmeyifidir. Bandır
malıların, ayaklarına kadar gelen 
bu gü:zel Fırsata karıı hiçbir ıey 
yapmadıkları görülüyor. Bandırma· 
da bir deniz hamamı vücuda getir
mek, Ermeniköy diye anılan ıirin 
yeri ihya etmek, denize, yü:ı1meie, 
balığa canı akan iç ,ehirlilerin bu 
arzularını giderici tedbirler almak 
ulak gpyretlerle baıarılır ıeylerdir. 
Bütün Balıkuirliler bu küçük ala
kayı ö:zlüyorlar. 

Samsun ilk okulları 
Sergileri 

Samsun, (Hususi muhabirimlz bll

. tiriyor) - Ders kesimi münasebetile 
ilk okullarda senelik çalışmayı göste
ren güzel sergiler açılmıştır. Yukarı
ki resim, Bozkurt llk Okulunun v\i
cuda getirdiği sergiden elişleri kıs
mından bir köşeyi gösteriyor. 

KÜÇUK TELGRAF 
HABERLERi 

* Sıvas, (Tan) - Lise, erkek mu
allim, orta okulda sözlü imtihanlara 
başlanmıştır. • 

ıı: 6ıvas, (Tan) - Fevzipaşa oku
tanlanndan Sabire, Osmanlı Devleti
nin kuruluşundan milli savaşın sonu
na kadar Türk kültürünün geçirdiği 
değişiklikler hakkında bir konferans 
vermiştir. 

* Sıvas, (Tan) - llkbahar at ya
rışiarına bu hafta başlanacaktır. Şim
diden her yerd' birçok atlar getiril-

İspanyol anlattı: 
- O geceden sonra onu gör

medik. Sonra haber aldık ki ar
tık Atik çiftliğine yerleşmiş. 
Şimdi şirketin kontrol direktö
rü olarak çalışıyor.' İki ay izin 
almış. 

Nadya düşünüyordu. Dudak
ları zorlukla hareket etti: 

- Evlendiler mi? 

HAKYERLERINDE 

KUTU BARI CiNAYETi 
~ ....................... 
SAQLIK 

OQÜTLERi 

Dava Kocaeli mahkemesinden sonra 
Adapazarı Ağırcezasına gitti 

......... --~ 
insan tipleri 

Hekimler insanları birtakım sınıf· 
lara ayırmağı severler. Vaktile deme
vi, lenfavi, asabi, safravi diye dört 
türlü mizaca ayırırlardı. Fakat, bu 
dört tlürlü mizaç insanların hepsine 
yetişmediğinden iki, hazan üç türlü 
mizaçlı adamlar farzedilmiş ve gemi
cilerin rüzgar gülü dedikleri alet gibi, 
bir de mizaç puslası meydana çıkmış· 
tı. . 

Kutu bannda çalgıcı Samiyi öldü- Fredrik Marş, Efdal, izzet ve Ibrahim 
ren Adil ha.kimi red isteğinde bulu· le diğer gümrük memurlarının duruş
narak d~vasının başka yerde görül- malarma dün Sekizinci ihtisas hakye
mesini istemişti. Bunun üzerine, Adi- rinde devam edilmiştir. Tahkikat ya
lin dosyası Temyize gönderilmişti. pılmak üzere duruşma başka güne kal 

Buna dair Eskişehirden birşey bil- mıştır.. • . . . . 
dirilmemiştir. Aldığımız habere gö - :t- Kıtap sergıcılığı yapan ve sergı
re, suçlu Adil tarafından verilmiş o- sinde yapılan ar~ada 397 adet ka~k 
lan istidamn hem reddi hakim, hem beyaz kopye kaadı bulunan Azızın 
de davanın nakli isteğine dayanması muhakemesine dün 9 unc~ iht~sas ?ak 
dolayısilc bu iş, ayn ayn yerlerde iki yerinde başlanmıştır. Şahıtlerı~ dm • 
cepheden tetkik edilmektedir. lenmesi için duruşma başka güne hı· 

Hakimi rcd· işine dair kısım, Koca- rakılmıştır. 

eli ağırcezasma verilmiştir. Kocaeli ===============: 
mahkemesi. Adil tarafından verilen is 
tidada, bakimin reddini icap edecek 
hir sebep göremediğinden suçludan 
100 lira para ccTası alınmasına karar 
vererek karan suçluya bildirmiştir. 

Adil, bu karara da acele itiraz yoli
le itiraz etmiş ve bunun üzerine iş, 
ikinci defa Adapazarı ağır cezasına 
gönderilmiştir. • 

Eskişehir Temyiz birinci ceza daı
resi, davanın nakli işini ayrıca tetkik 
etmektedir. 

• Şehzadcbaşmda I.etafet apartı • 
manının kapısını kırarak Mchmedin 
eşyalarını çalmaktan suçlu Hayik ve 
Aznifin dün üçüncü cezada duruşma
ları yapıldı. 

Suçlu Hayik : 
- Ben haksız yere yatıyorum! di

ye sızlanıyordu. Mahkeme, gelmiyen 
bir şahidin zorla getirilmesi için du
ruşmayı başka güne bıraktı. 

* Eyüpte, kansı Dilberi öldürmek
ten suçlu balıkçı Az.izin dün Ağır ce· 
zada duruşması yapıldı. Müddeiumu
mi, iddiasını ileri sürerek suçluya ce
za kesilmesini istedi. 

Suçlunun vekili müdafaasını yaptı. 
Duruşma, karar verilmek üzere baş-
ka güne bırakıldı. · 

• Eyüpte bir lastik fabrikasına gi
dip kapalı bir mektup vererek fabrika 
hakkında bazı isteklerde bulunmak -
tan suçlu Eyüp Maliye şubesi memur 
tarından Kemalin duruşması. dün ü -
çüncü cezada yapıldı. Son celsede 
fabrikadan Adolf. Zeki. Maliye Tahsil 
şubesi memuru Sezai, komisyoncu Os 
man Nuri. ve fabrika muhasebecisi 
Samucl şahid olarak dinlenildiler. 

Durusma, gelmiyen şahitlerin çağı· 
rıl..,asr için kaldr. 

:t- Bakırkövündc Nifos köyü civa
rında Gümrük Muhafaza teşkilatının 
Jandarma ile müstereken me ıdana cı
kardı{tı Eroin fabrikası hakkındaki 
tahkikatı ilerlemiştir. Meydana çıka . 
rılan Eroinciler ve fabrika malzemesi 
liüıı Emniyet müdiirHiaiiıı• ,.. .. tiriJ..,;c. 
tir. Tahkikata Emniyet Müdürlüğü 
kaçakcılık bürosu devam etmektedir. 
Bu fabrikanın satıcılarını teskil eden 
birkaç kişi de Emniyet Müdürlüğü 
kaçakçılık bürosunca meydana çıka· 
rılmış ve bunların sor~uları yapılmış-
tır. Fabrikayı işletenler ile satıcılar 
yakında ihtisas mahkemesine verile -
ceklerdir. 

:t- Ford fabrikasındaki yolsuzluk -
tan dolayı sorguya çekilen Ford fab
rikası memurlarından Artur, Vuster, 

miştir. 
• Sıvas, (Tan) - Köy okulları yaz 

tatiline girmişlerdir. 
* Denizli, (Tan) - Denizli llbayı 

ve C. H. Partisi Başkanı Denizli Say· 
lavı Hamdi ve yanlarında vilayet en
cümen üyeleri bulunduğu halde Ecir
li, Karahayıt, Haytabey köylerine git
mişlerdir. ilbay Fu?t Toksavul Hay
tabey halkı ile iki saat kadar görüş
müştür. 

* Denizli, (Tan) - Karahayıt kö
yünde çelik hassalı, romatizma ve cilt 
hastalıklarına şifalı bir ılıca vardır. 
Çok rağbet kazanan bu ılıcada, idarei 
hususiye ve köy heyeti tarafından ya
pılacak bir birlik marifetile genel ban
yolar açılması ilbaylıkça onaylanmış
tır. 

Serbest 
Mesleklerde vergi 

2395 sayılı kazanç vergisi ka
nununun 19 uncu maddesile 34 
üncü maddesinin H ve 1 fıkra
larını değiştiren kanun dün il -
bayhğa bildirlmiştir. Değişen 
19 uncu madde: Serbest meslek 
erbabı işgal eyledikleri yazıha -
ne, idarehane ve muayenehane
lerinin gayri safi iratları üze -
rinden vergiye bağlı tutulmuş -
tur. Serbest meslek sahipleri bu 
vergiye ilave olarak bulund~ -
lan şehirlere ve sınıflara gore 
1 numaralı cetvelde gösterilen 
maktu vergiyi verecklerdir. 

1 numaralı cetvel şudur: Da
va vekillerile avukatlar, mühen
disler, mimarlar ve alelfunum 
serbest müşavirler ve mütehas -
sıslar , doktorlar, diş tabipleri, 
dişçiler : 

Nüfus 200,000 ve daha yukarı 
olan şehirlerde fevkalade sınıf 
1000, birinci sınıf 200, ikinci sı
nıf 80, üçüncü sınıf 30, dördüncü 
sınıf 10. 

Nüfusu 50,000 den 200,000 e 
kadar olan şehirlerde birinci sı
nıf 150, ikinci 80, üçüncü 30, dör
düncü 10. 

Nüfusu 30,000 den 50,000 e ka 
dar olan şehirlerde üçüncü smrf 
30, dördüncü sınıf 10. Nüfusu 
10,000 den 30,000 e kadar olan 
şehirlerde üçüncü sınıf 30, dör
düncü sınıf 10. 

Diş tabiplerinden ve dişçiler
den fevkalade sınıta caynıacati: o-
lanlar bu cetveldeki maktu ver
ginin tamamını ve diğer sınıfla
ra ayrılacak olanlar bu cetvel -
deki maktu verginin yarısını ve
rirler. 

Nüfusu on binden aşağı olan 
mahallardeki serbest meslek er
babı maktu vergiden müstesna
dır. 

Gene değişen 19 uncu madde
ye göre bir yazıhane ve muaye
nehane ve idarehanelerde çalı -
şan birden ziyade serbest meslek 
erbabının her birinden yukarıda 
yazılan nisbi maktu vergi ayrı 
ayrı alınır. 

Ancak yazıhane, muayeneha
ne ve idarehanelerde çalışanlar, 
işte iştiraklerini isbat ettikleri 
takdirde her biri için nisbi ver
gi mikdarından yüzde otuz ten
zilat yapılacaktır. 

Serbest meslek erbabının sı -
nıfları her sene ikincikanun aym 
da tayin olunur. 

34 üncü maddenin değişen H 

yorlar. Tam işleri öğrendikleri 
zaman onları kaybediyoruz. 
Patrona kaç kere söyledim. 

Bana: 

Sonra, böyle mizaç ayırmanın pek 
doğru birşey olmayacağı anlaşıldığın
dan, dünyada ne kadar insan varsa o 
kadar da mizaç olacağı fikri kabul 
edilmişti. 

Daha sonra bu fikir de beğenilme
di. İnsanlar biribrlerine büsbütün 
benzememekle beraber, benzeyen ta· 
rafları da bulunduğundan gene bir 
tasnif merakı çıktı. Şimdi en son fikir 
insanları mizaçlara değil, birtakım 
tiplere ayırmaktır. Bu yeni usul tas
nifte insanların biçimile beraber, U• 

ı:uvlarımn işlemesine de bakılır. 
İlkin, insanların bir takımında nefes 

uzvu daha işlek olur. Bunların yüz· 
!erine karşıdan bakıldığı vakit, yüz
lerinin orta kısmı da yani burun ile 
yanaklar, kafa ile çeneden daha geniş 
görünür. Burun geniş ve uzundur. 
Boyunda ince ve uzun olur. Göğüs 
kanna nisbetle daha geniştir ..• 
İkinci bir takımda adaleler daha 

işlek olur. Bunlar da kollar ve bacak· 
lar, göğüse nisbetle daha iyi gelişmiş
lerdir. Yüzlerine karşıdan bakıldığt 
vakit adeta bir müstatil gibi görünür .. 
Kafa ile yüzün orta kısmı ve çene 
hepsi bir hizadadır. En güzel tip bu
dur. Zaten bu kadarcık tarif bile in .. 
sana pehlivan ve sporcu tipini hatırla
tır. 

Üçüncü bir takımda hazım uzvu en 
işlektir. Bunların yüzüne bakılınca 
ağız ve çenenin geniş olduğu görülür. 
Bu sınftaki adamların yüzü sapı yu· 
karıya tutulmuş bir armuda benzer. 
Kafa çeneden daha küçüktür. Boyun 

da kısa, fakat yağlıdır. Karınları gö-
ğüslerine nisbetle çok geniş olur. 

Dördüncü takımda, en işlek olan 
aza beyin ile sinirlerdir. Yüzlerine ba 
kınca kafanın yüzden ve çeneden çok 
geniş olduğunu görürsünüz. Bunlar -
öa armudun sap tarafı aşağıya doğru
dur. 

Bir insan bu dört tipten hangisine 
benzerse, yaşayışı, tutacağı sağlık ku 
ralları, hastalık istidadı ona göre de· 
ği~ir. Hangi aza daha işlek ise en zi· 
yade korkulacak, yani korunulması 
lazım olacak hastalıklar da o azanın 
hastalıklarıdır. 

Birinci tipten olanlar göğüs hasta-
, • .,.... ' • •r .• • .... --·-

tizmaya, üçüncü tipten olanl~r ~id~ 
ve bağırsak hastalıklarına, dorduncü 
tipten olanlar da sinir hastalıklarına 
daha ziyade tutulurlar. • . • 

insan bir mcsl~k seçeccğı vakıt bı
lf' hangi tipten olduğuna dikkat ede
rek ona göre hastalık istidadıpı arttır 
mıyacak olan mesleğe girmelidir . 

Lokman Hekim 

ve 1 fıkraları: H - İdarehane 
ve muayenehanelerinde ve evle
rinde sanat ve mesleklerini ya -
pan diş tabipleri ve dişçiler, da· 
va vekilleri ve mimarlar, kimya
gerler, baytarlar, doktorlar, avu 
katlar, mühendisler, müşavirler 
ve mütehassıslar ve bu gibi il
mi ve mesleki ihtisaslarile ka • 
.zanç temin eyleyen diğer ser -
best meslekler erbabı gayri safi 
iratlarının yüzde ellisi ve evle
tinin bir kısmını yazıhane, mua
yenehane ve idarehane ittihaz 
etmiş olanların veyahud muay· 
yen yeri olmaksızın çalışanların 
ikametgahlarının iradı gayrisa
filerinin yüzde beşini verirler. 

birden: medikleri güzel kadını doya do
ya seyretmek ister gibi sokulu
yorlardı ve Nadya bu küçük, 
fakat kuvvetli perestişkarların 
arasında eski neşesini bulmağa 
çalışıyordu. 

Yiyor, içiyor. konuşuyorlar
dı. 

Hepsi anlatacak birçok şeyler 
buluyorlardı .. 

- Bunlar köylüdür. Biraz 
para kazanm~k için köylerini 
bırakır, gelirler. Profesyonel iş
çi yetiştirmek için çalışmalıyız. 
Dedi. 

- Elbet de. Elbet de, dedi· 
ler. Patron bu işlerde m\iteyak- · 
kızdl!I.. Bu adam şirkete kabul 
edilirken nasıl anlaşılmamış 
acaba? 

- Belki de başka bir isimle 
geldi. Çok oluyor böyle .. 

Pirovani dedi ki : 

Bir aylık mahrumiyetten son
ra Sarı Bal hasretini çeken ve 
iltifatlarına susayan dostlarını 
bir akşam yemeğine davet etti. 

Ve artık görfüımiyecekti de! 
N adya'nın gönderdiği davet 

- Zannederim.. Patron sık Nadya bir aylık inzivadan 
sonra biraz daha toıılanmış. Fa
kat boyuna göre aldığı kilolar 
göze batmıyacak bir şekilde onu 
tıkızlaştınnıştı. Bu bakılmış, 
düzgün vücudun daha gergin
leşmiş, hatta tazelenmiş oldu
ğunu görenler onun yalnız ko
kusu ile olsun avunmak icin et
rafından uzaklaşmıyorlardı. 

Bunlardan birine geçen gün 
söyledim: 

- Böyle adamlarla yan yana 
çalışmak tehlikelidir. Onlar ~ü: 
çük bir hırs uğruna tavuk gıbı 
adam öldürürler. 

Bu dört haftalık mecburi inzi
va, gülmeğe eğlenmeğe alışan 
Nad:Yaya çok ağır gelmişti. 

Bu ziyafete Turguttan başka 
bütün ahbaplar can attılar. Pat
ron bürodaki işlerini bitiremedi
ğini bahane ederek özür dile
mişti. 

Nadya bu gece adeta güzelli
ğinin yeni bir küşat resmini ya
pıyordu. Az vakitte bu küçük 
kasabada gene küçük, fakat mo
dern bir sosyete kuran Sarı Bal 
kendi eserini gören bir san'at
kar gibi etrafını saran pcrestiş
karları iltifatlara garkediY:ordu. 

mektubu geri gelmişti. Şahin 
Basıbrin'de yoktu. 

N ad ya o geceden sonr~ ko
casiyle hadiseye dair konuşma
dığı için olup bitenden haberi 
yoktu. 

Sahinin mektubu onun kasa
bada olmadığını söylenerek ge
ri gelince hayret etmişti. Bir 
aralık baş başa kaldıkları Mo
reno'ya sordu: 

- Şahin Bey İstanbula mı 
gitti? 

İspanyol sinsi bir bakışla ba-
şını salladı: 

- Hayır Madam. Şahin bir 
aydanberi "Atik,, t~! ..... . 

N ad yanın gözlen bu,Y.udu. 
1 

sık gidiyor. Yeni bir mukavele 
ile çiftlik arazisinden daha bir 
k.ısmınm Demir Bty hesabına 
Ş~~ket . taraf mdan işlenileceği 
soylenıyor. Kanal bitince işe 
başlanacak deniyor. 

Nadya sordu: 
- Şahin muhakkak "Atik,, 

de mi? 
- Zannederim. Onları hemen 

her gün hayvanla gezinti yapar
ken görenler var. 

Nadya düşünüyordu. 
ince samur kaşları kalkıp ini

yor. Burun delikleri kabarıyor
du. Misafirler onları yalnız bı
rakmadılar. Ve Sarı Bal daha 
çok izahat alamadı. 
_ Ne zamandanbcri Y.ilzünü gör 

Moreno petrol kuyularının 
gittikçe zenginleştiğini, fakat 
mütehassıs işçi yetişmediğini 
söylüyordu. 

Vatson başından geçen bir 
hadiseyi şöyle anlattı: 

. - ~.u~adaki işçiler altı ayda 
hır degışıyor. Nereden geldikle
rini anlamadığım birtaknn in
sanlar birkaç aY. çalışıyor gidi· 

- Burada her zaman kal. da
ha cok kazan. Ustabaşı olursun, 
dedim. · 

Bu açık göz bir dağlı idi. 
Düşündü, düşündü. Sonra: 
- Kahrım çelebi. Fakat ba-

na vardım edersin! dedi. 
Önce ne demek istediğini an

lamadım. Fakat o anlattı. Me
ğer bu adam uzaklarda birtakım 
kanlı ve karışık vak'alar yap
mış, kaçmış. Burada izi belli 
oluncaya kadar çalışacak, sonra 
kimbilir ne tarafa kaybolacak, 
görseniz gözleri ateş gibi bir 
adam. Buna nasıl yardım edebi
lirim. Yarın patrona haber ve
receğim. 

Yatson 'Sustuğu zaman hepsi 

Nadya dikkatle dinliyordu. 
Başka mevzulara geçtiler. 
Köşede bir grup olmuşlardı. 
Vatson Nadyadan biraz piya· 

no calmasını rica etmişti. 
Sarı Bal şuh ve kıvrak bir ta• 

vırla kalktı: 

- Peki, dedi. Gelin öyle is.O 
piyanonun yanına. 

ötekiler konuşuyorlardı. ··ti 
Nadya piyanoda bir iki kile;~ i 

parça çaldı. Sonra taburesı~ 
Vatsonun gömüldüğü ıneşııı 
koltuğa doğru çevirdi. . 

- Hoşunuza gitti mi, ded1• 

,(Arkası var). 
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ihracatımız ıy r 
Son iki ay içerisinde İstanbul 

limanında yapılan ihracat ehem 
miyetli ~ekilde çoğalmağa baş
lamıştır. Tecimel faaliyetin art
tığını gösteren bu çoğalı_§, hayli 
önemli sayılmaktadır. 

Öğrendiğimize göre, geçen 
ayın umumi ihracat miktarı kıy 
met itibarile bir milyon liradan 
fazla tahmin edilmektedir. 

Bu miktar geçen aya nazaran 
mühim bir fazlalık göstermek -
tedir. En çok ihraç edilen mad
deler tütün, yapağı, tiftik ve yu 
murtadır. A vusturyaya, Çekos
lovakya ya, Al.manyaya ve biraz 
da Fransaya tütün gönderilmiş
tir. Arpa sevkiyatımız son ay
ların en kabarık bir yekununa 
varmıştır. 

bu ayın 20 sinde tatbik sahasına 
gireceği dün alakadarlara bildi
rilmiştir. 

Yumurta sandıklarina 
konulacak işaretler 

Almanyaya gönderilen yu -
murta sandıklarının üzerine yu
murta ihraç nizamnamesine uy
gun gelmiyecek şekilde bazı i -
şaretler konulduğu görülmüş ve 
yeni bir karar alınmıştır. Bu ka 
rara göre, menşe göstermek için 
yalnız Türk veya Türkiye dam
gası vurulacak, ağırlığı hakkın
da da vasati miktarı rakamla 
yazılacaktır. İstanbul Tecim ve 
endüstri odası bu noktayı dün 
bütün yumurta tacirelrine bil • 
dirmiştir. 

Hububat ihracatımızda fazla 
bir hareket görülmemiştir. Mısır kredi fonsiye tahvilab 

Diğer taraftan şehrimizde ye
ni yılın ilk arpa mahsulü bu haf 
ta idrak. edilmiştir. 

Gelen haberler, Trakya mm
takasında arpa mahsulünün ku
raklık tehlikesini atlattığım gös 
termektedir. Y ağmursuzluktan 
en az zarar gören arpa olmuş -
tur. 

Afyon anlaşması 

Türk - Yugoslav anlaşması 
Kamutayda görüşülürken an -
laşmanm tenkit edildiği yolun
da bazı neşriyat yapılmaktadır. 
Halbuki iş tamamile aksi mahi
yettedir. 

Kamutayda afyon meselesi 
görüsülürken kartelin ve karte
li himaye eder gibi görünen U
luslar kurumunun vaziyeti ten
kit edilmiştir. Türk - Yugoslav 
afyon anlaşması ise her iki mem 
leketin istifadesini temin ede -
cek şekilde tatbik edilmektedir. 
Ve bu müşterek çalışmadan her 
iki taraf azami şekilde istifade 
görmek vaziyetinde kalmıştır. 

Fabrikalarm yıllık 
iş cetvelleri 

tGenel Endüstri direktörlüğün 
aen İstanbul Endüstri müfettiş
liğine bildirildiğine göre, fabri
kalarca tutulan yıllık iş cetvel
leri değiştirilmiştir. Fabrikala -
rın bir yıllık çalışmalarım hu -
lasa eden bu cetvellere bundan 
böyle daha bol tafsiiat konula -
cak ve mali sene başlangıcında 
verilen cetveller bundan böyle 
ticari sene başlarında endüstri 
müfettişliklerine tevdi edilmiş 
bulunacaktır. 

Fabrikalar, 934 yılma ait iş 
cetvellerini evvelce doldurduk
ları için önümüzdeki ilk kanun
da verilecek cetvellerde altı ay
lık faaliyet yeniden yazılacak
tır. İstanbul endüstri müfettişli
ği, yeni durumu dün bütün fab
rikalara bildirmiş ve alakadar
lar müracaata baslamışlardır. 

TUrk· lngiliz 
tecim anlaşması 

r İngiltere ile aramızda imza _ 
lanan yeni klering anlaşmasının 

No: 55 

dedi. Yrkılmış gibi oturduğu 
koltuktan fırladı. 

Ayağa kalkar kalkmaz da ba
şını döverek: "Ben de ne yapı-. 
yorum? dedi, benim asıl ondan, 
karımdan çekinmem lazım; o 
şimdi enim düşmanım.,, Hır
sından gözleri yaşardı. . . 

Taşralıların ihtiyatlı, tedb1rlı 
diye tanınması hep kalblerinin 
kuruluğundandır; böyle hisse 
kapılmak nedir bilmiyen insanın 
da kimseye yar olmaması, kim
seyi yar bilmemesi pek tabiiğ
dir. Nitekim o anda M. de Re
nal'ın en çok kuşkulandığı iki 
adam, en yakın, en canciğer iki 
dostu idi. 

"Onlardan başka belki on dos 
tum daha var,, hepsini bir göz
den geçirdi ve her birinden ne 
derecede tesliyet bulabileceğini 
düşündü. Hiddetle "Benim başı
ma gelen bu felaket hepsinin1 

Kahire, 17.A.A. - Yüzde üç 
ümenli (faizli) Mısır Kredi Fon 
siye tahvillerinin bugünkü çe
kilişinde şu numaralara ikrami
ye düşmüşdür : 1886 tarihli 
tahvillerden 288,621 numara 
50.000 frank. 1903 tarihli tah
villerden 550.746 numara 
50.000 frank. 1911 tarihli tah
villerden 93.510 numara 50.000 
frank. 

Romanya dış tec"mi 
Başbakan Tataresco'nun baş

kanlığında toplarnakda olan Te
cim ek6nomi komisyonu işini 
bitirmiş dış tecimi yeni rejimi 
ile ihracatcılara verilecek per
milerin esaslarını kararlaşdır
mışdır. 

Haziran ayının on birinden
beri meriyete giren bu yeni ni
zamlara göı::e resmi parite üze
rinden verilecek ihracat bedelle
rinden başka, tecimlere buğday 
için yüzde kırk, arpa, çavdar ve 
yulaf için yüzde otuz, tavuk ha
ric canlı hayvanlarla etten yüz
de otuz, yünden yüzde yirmibeş 
mısırdan yüzde onbeş, petrol
den yüzde on ve diğer -ürünler-
den yüzde yirmibeş n1sbetinde 
mi bir perim vcrilecekdir. 

Bu permiler, gerek serbest 
gerek kliring sistem ile olsun, 
Fransız frangı, İsvicre frangı, 
Belcika frangı, Liret, Pez~ta, 
İngiliz, Mısır ve Filistin lirası, 
Amerika ve Kanada doları, Çe
koslovakya, Danimarka, Nor
veç ve İsveç kronu üzerinden ya 
pılacak muameller için paranın 
Ron ı nya Ulusal Bankası tara
fından teslimi üzerine verilecek
dir. 

Buna mukabil ve bu Permi
leri verebilmek için Romanya 
hükumeti, memleket dışına te
diyat yapmak için döviz verile
cek ithfüatcılardan yüzde kırk 
nisbctinde bir ithalat permi ala
cakdır. Bu permiler, Romanya 
nın hususi kliring anlaşmaları 
imza ettiği memleketlerden alın 
mıyacakchr ki bu memleketlerde 
Avusturx,a, Macaristan ve Le
histandır. 

am~ hepsinin hoşuna gidecek!,, 
dedı. Çok şükür ki kendisini 
çok kimsenin kıskandığını sanı
yordu ve bunda da haksız deai1-
di. Şehirdeki o güzel konağ;n
dan ( .... ) kralının gece kalarak 
ölmez ,sönmez bir şeref bağışla 
dığı konağından başka V ergy' -
deki köşkünü de çok iyi düzen
lemişti. Köşkün yüzü beyaza 
boyanmış, pencereleri yeşil pan
curlarla süslenmişti. Bu ihtişa
mı düşünerek bi( an avundu. 
Hakikat şu ki bu köşk üç dört 
fersah uzaktan da görülüyor ve 
civardaki bütün o köşk denilen, 
üzerlerinde zamanın bıraktığı 
çalımsız kül renginden baş.k~ 
boya görmemiş köy evlerını 
söndürüyordu. 

M. de Renal ancak bir tek 
dostunun, kilise malları müte
vellisinin acıyıp gözyaşı döke
ceğini umabilirdi; ama o adam 
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PARALAR 

Al11 

Sterlin 616.-
Dolar 124,-

Sabi 

621,-
126,-
168,-
202,-

Bugünlerde En Fazla Satılan Dondurmadır, 
Bir Mahallebicinin · Anlattıkları ... 

20 Fransu: Frangı 166,-
20 Liret 200.-
20 Belçika Frangı 80,-
20 Drahmi 23.-
20 İsviçre fr. 812,-
Florin 82,-
20 Çek Kuron 97,-
Avusturya &ilin 22,-
Mark 41,-
Zloti 23,-
Pcngo 24.-
20 Ley 14.-
20 Dinar 52,-
Y cn 31,-
İsveç Kuron 30,-
Altm 941.-
Mccidiye 58,50 
Banknot 228,-

81,-
24.-

816,-
83,-
99,-
24,-
42,-
24.-
25,-
15,-
54,-
33,-
31,-

942,-
59,-

230.-

ÇEKLER 

Fransa: Frangı 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
Isviçre Frangr 
Leva 
Florin 
Çekoslovalı: kuron.. 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çcmovcts 
İsviçre kuronu 

ESHAM 

I& Bankası Mü-.. .. N. .. .. H. 
Anadolu % 60 

.. % 100 
Şirketiha;yriye 

Tramvay 
Bomonti • Nektar 
Terkos 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 
ttıhcıt C!cftnm:ııcı?i.lı. T.7\Ş. 

Şark Değirmenleri 
Şark merkez eczanesi 

Kapanıı 

12,04 
6,18,50 

0,79,49,18 
9,64,14 
4,69,10 

83,71,50 
2,43,33 

63,43,14 
1,17,23 

19,-
4,20,90 
5.81,43 
1,97,-
4,21,-
4,51,40 

78,54.43 
34,96,33 

2.78.30 
10,98 

3,12,65 

90.-
9.60 
9,70 

t5,50 
42,75 
16.-
29,-

8,25 
16,25 

2,65 
10,25 
58,-
26,50 
12.so 

.15 
0,80 
4,60 

iSTiKRAZLAR 

Türk Borcu I Kupon Kesik 28,42,50 
" ., II ,. 26,60 
•• 111 .. .. 27,20 

Ergani 95.-
lstikrazi dahili 94,50 

-- T A H V 1 L A T--

Rıhtım Kupon Kesik 10,10 
Anadolu I ve 11 44,45 

., lI Kupon Kesik 45.-
Anadolu mümessil 52,75 

Sovyet • ltalyan 
Tec·m andlaşması 

Son aylar içinde, daha ziyade Bey· 
oğlunda göze çarpan bir mahallebici 
bolluğu var. Beyoğlu caddesinin iki 
sırasında, sık sık mahallebici ve don
durmacı dükkanları açılıyor. 

Bir kahveci, bir mahllebici, bir ber
ber ... Bütün cadde üstü, bu üç zana
at sahibi arasında taksim edilmiş gi
bidir. 

Mevsim dolayısile, bugünlerde en 
fazla sürülen dondurma olduğu için, 
mahallebici dükkanları hararetlerini 
söndürmeğe gelenlerle dolup boşal -
maktadır. İstanbul cihetinde bir don
durmacı dükkanında çalışan Hacı Re
cebin oğlu Rüstemle konuştum. Rüs
tem diyor ki: 

- Eskiden, lstanbulda mahallebi, 
hem çerez, hem de yemek yerinde idi. 
Çocuklar, ellerine geçen parayı, ma
hallebiye verir, ihtiyarlar, dişleri kes 
miyecek çağa gelince mahall~biye ka
şık atarlardı. 

Istanbullularla, "mahallebi çocu -
ğu" diye şaka edilmesi, mahallebiye 
olan bu düşkünlüklerinden dolayı idi. 
Benim babamın işe başladığı zaman
da, bundan altmış, yetmiş yıl evvel, 
1stanbulda mahallebici dükkanlarile, 
dondurmacı dükkanları ayn idi. 

Mahallebici dükkanlarında dondur
ma bulunmazdı. 

Çünkü, mahallebi yemenin, kendi -
ne göre bir zevki vardı. Bu, fü\!ta bir 
tiryakilikti. 

Eski mahallebi tiryakileri bugün 
kalmamış değilse de, çok azalmıştır. 
lstanbulda ne kadar mahallebici dük
kanı olduğunu bilmem. Bunu, bir bi
len de yoktur sanırm. Çünkü, hergün 
başka başka semtlerde yeniden yeni
ye dükkanlar açılıyor. Bunlar, say • 
makla tükenmiyecek kadar çoktur. 
Fakat şu da var ki, mahallebiciler o 
zamandan beri çeşitlerini çoğalttılar. 
Tavuk göğsü, kazan dibi, sütlaç, aşu· 
re, keşkül, kadaif, dondurma, şerbet 
gibi şeyler de işin içine karışınca ma
hallcbi tiryakilerinin azalması pek o 
kadar duvulmuvor :oh-.11 .. h iri jiii1' -
kanlannda en fazla sarfiyat bu mev
simde dondurma üzerinedir. Mevsi -
minde sırasile mahallebi, tavuk göğ
sü, keşkül üzerine iş olur. 
Soğuk hava makineleri sayesinde, 

dondurma kolaylıkla yapılıyor. Ve u
zun müddet dayandırılıyor. En kü -
Çük dükkanlarda bile, şimdi elle don
durma yapan kalmadı. Mahallebiyi 

Dondurma kaymak / ). 
eski kachnlar çok severlerdi. Şimdi de 
yiyen oluyor. Fakat o eski mahallebi 
tiryakisi bayanlar gitgide azalmakta· 
dır. 

Vaktile !stanbulun bellibaşlı ye -
rinde üç beş tanınmı§ mahallebici var 
dı. Halk, mahallebi yemek için bura
lara giderlerdi. 

Şimdi ise, müşteriler dağılmıştır. 

Mahallebi, diyip geçmemeli! Yapıl
ması çok güç iştir. Pirinci, en aşağı 
• : ..-· , .. ;,; \il .J ·t" -,,. 

Sonra gene üzerine su koyup 24 saat 
bekletirsin. Tekrar süzer, yeniden dol 
durur ve gene o halile bırakırsın. Pi
rinç, böyle yıkana yıkana pirinçlikten 
çıkar. Sonra, bunu alır, hususi değir
mende üzerine su ilave ederek çeker
sin, değirmenden süt kıvamında bir 
şey çıkar. Bu pirincin özüdür. Yarım 
kilo pirince, beş kilo süt katarak ya- lştihalı bir kazandibi yiyış 
vaş ateşte ağır ağır koyuıa1ıncaya ka- dar pişirirsin. Görüyorsunuz ya, an• 

latması bile bu kadar uzun sürdü. Ma 
hallebicilerin yaptığı mahallebiyi, e'I· 
!erde pişiremezler. Çünkü zahmeti 
çoktur. 

Tavuk göğsii yapmak ta zahmetli 
iştir. Tavuğun göğsünü, tel tel ayır· 
mak icap eder. Sonra, bunlardan biri· 
nin suyunu biraz fazla kaçırdın, ya • 
hut meyanesinden biraz fazla ateşte 
bıraktın mı, tenceresile olduğu gibi 
dökmek lazımdır. Müşteri bunları bil
mez. Ve bizden, hem ucuz, hem de te 
miz mal ister . ., 

Moskova, 17 A.A. - Kredi 
garantilerine ait bir anlaşma i
le Sovyet - İtalyan tecimine ait 
türlü anlaşmalar dün Romada 
M ussolini ile Sovyet Rusya bü
yük elçisi Stein ve tecim dele -
gesi Bedenski arasında imzalan 
mıştır. 

1.t;canbu1lulara mahallebi çocuğu adını verdiren, fakat şimdi pek te revaç 
bulmayan mahallebiler vitrinde .• 

Rüstemin bütün sözleri buraya ge" 
çirilse, bir mahllebicinin hatıratı adi)' 
le koca bir cild kitap olurdu. Ben bU 
kadarcıkla kestiQ'l. - Röportajcı 

da her şeye ağlıyan bir budala 
idi. Fakat o adam M. de Rena
l'ın belbağlıyacağı biricik adam
dı. 

Hiddetle: "Bu benim felake
time benzer felaket mi vardır? 
diye bağırdı; ben ne de yapayal
nız bir adammışım!,, 

Gerçekten acınacak halde 
olan bu adam kendi kendine: 

"Başıma böyle bir şey gelsin 
de benim dam,şacak, derd yana
cak bir adamım olmasın! Bir 
danışacak adam! Ben düşüne
cek, ne yapmam lazımgeldiğini 
bulacak halde değilim, bnnu 
kendim de anlıyorum .•. Acı acı: 
"Ah! Falcoz olsaydı! Ah! Duc
ros olsaydı:,, dedi. Bunlar, 1814 
te tanıdığı azametli tavurlarla 
yanından uzaklaştırdığı iki co
cukluk dostu idi. Onlar asilzcl"de 
değildi; c;ocukluktanberi eşit gi
bi yaşamışlardı ama M. de Re
nal s-;nradatt bu hali değiştir
meğ-e kalktı. 

Onlardan biri; hem akıllı, 
hem de gözü pek bir adam olan 
Falcoz, Verrieres'de bir ka~ıdcı 
dükkam işletirdi; sonradan gi-

dip ilim başkendinde bir basıne
vi satınalmış, bir gazete çıkar
mağa başlamıştı. Rahibler heye
ti 0.nu tepelemeğe karar verdi: 
gazetesi kapatıldı, basınevi iş
letmek beratı elinden alındı. Bu 
sıkıntılı zamanında Falcoz, on 
yıldanberi mektublaşmadığı M. 
rle Renal'e başvurdu. Verrieres 
belediye reisi bir eski Romalı 
gibi karşılık vermeği münasib 
buldu: "Kralın başvekili lutf e
dip de bana danışsa, ona şunu 
söylerdim: Bütün taşra basıne
vi işletenlerini hiç acımadan ba
tırınız ve basın işini de, tütün 
gibi, tekit altına alınız.,, En ya
kın dostlarından birine böyle 
cevap vermesi vaktile bütün 
Verrieres'i hayran etmişti; fa
kat M. de Renal şimdi o sözle
rini hatırladıkça tüyleri diken 
diken oluyordu. "Kim derdi ki 
ben, bunca nışanlar almış, bun
ca para yapmış bir adam ola
yım da yine bir gün böyle söz
lere pişman olayım!,, M. de Re
nal geceyi böyle bir kendine 
bir etrafındakilere kızarak sini; 
ve azab içinde geçirdi; çok şü-

kür ki karısını kollamağa kalk
mad~. 

"Ben Louise'e alışığım, di
yordu, benim bütün işlerimi bi
lir; yarın yeniden evlenmekte 
serbest olsam bile onun gibisini 
bulamam.,, O zaman karısının 
masum olabileceğini hatıra geti
riyor ve bundan pek hazzediyor
du; böyle olması onu, irade gös
termekten kurtaracağı için daha 
işine geliyordu. "iftiraya uğra
mış kadın az mış görülmüştür?,, 

Sonra birden bire ihtilaçlı ih
tilaçlı yürüyerek : 

" Ben, diyordu, bir hiçmişim, 
bir baldırı çıplakmışım gibi onun 
dostu ile beni rezil etmesine ra
zı mı olacağım! Bütün Verrie
res bana gülecek, bana göz yu
man bir koca diye bakacak da 
ben sesimi çıkarıruyacak mı

yım? Charmier için ( Charmier 
kansı tarafından aldatılmakla 
tanınmış bir adamcağızdı) ne
ler söylemediler?. Onun adı a
nıldı mı, herkes gülümşiyor. 
Channier iyi bir avkattır, onun 
söz söylemekteki değeri kimin 
aklına geliyor. Channier mi? 

diyorlar; hani şu Bernard'ıil 
Charmier ... Adamcağızın adını 
hep böyle namusunu kirleteııiJl 
adile beraber anıyorlar.,, 

Bazı anlar da oluyor, M. de 
Renal kendi kendine: "Çok şü
kür, diyordu, kızım yok, ana
larına yapacağım cezadan ço
cuklara bir kötülük gelmez; ka
rımla o köylü parçasını bir ar~
da bastırıp ikisini de öldürebı
lirim; öyle olursa işin kanlı ta-
rafı belki gülünçlüğünü gid~ 
rir.,, Bu fikir hoşuna gitti, bıı
tün teferruatını düşündü. "J{a-
nun benden yanadır; her ne o
lursa olsun rahibler heyeti ne 
dostlarım beni kurtarır . ., A" 

k. li
bıçağmı muayene etti, kes ı~ •• 
ğine keskindi; fakat kan dof,. 
mek düşüncesi M. de Rena 1 

korkuttu. 
" O küstah mürebbiye bir a" 

k:O .. 
damakıllı sopa çekip evden , 
ğabilirim; fakat Verrieres de, 
hattft bütün ilde kopacak -~~t 
pazeliğin önüne nasıl geç1h r) 

(Arkası va ' 
N. ATA~ 
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Servetle 
2826 
Ç EŞ i T. 

1 İsviçrelilere Karşı Bugün Taksimde, Bükreşe 
Gidecek Fenerbahçe - Güneş Oynıyacak ! 

GÜL 
Not def terimdeki adrese baka 

rak ve iki adımda bir ya kaydı -
rak oynayan bir çocuğa veya do 
lu su tenekelerini ıkına tıkına 
taşıyan bir sakaya sorarak dar 
ve berbat sokaklar arasında epey 
dolaştıktan sonra yaşlı bir kadın 
bana bir tahtaperdeyi gösterdi: 

~ 

Fenerbahçe ve Güneş futbol
cularının Bükreşe giderek ora
da iki maç yapacaklarını ge
çenlerde haber vermiştik. 

İki kulübün idarecileri, seya
hate çıkmadan evvel hem bir 
deneme, hem de bir hazırlık ol
mak üzertı.., bugün ikinci maçını 
yapacak olan Servetin karşısına 
Romanyaya gidecek futbolcu -
lardan bir takım çıkarmağa ka
rar vermişlerdir. 

BugUnkU maç 
L Servet son maçını bugün saat 
1 7 ,30 da Tah.~im stadmd;• ya
pacaktır. Servetle karşdaşacakt 
takım da yukarda yazdığımız 
gibi bir Fenerbahçe - Güneş 
rnuhteliti olacak demektir. 

Fenerbahçenin İsviçreli fut
bolculara karşı pazar günü aldı- liı..gun "Servet,, e karşı çıkacak takımın en iyi oyunculanada:ı 

FiKRET ve ESAT 
hem futbolcuya hız, hem seyir
ciye zevk vermiş oluruz. 

- İşte oğlum ... Orasıdır Hacı 
Şükrünün evi. 

Mat renkli bir halkayı çek -
tim. 

Tahta perdenin ortasındaki 
kapı, o anda arkasına dayandı. 
Ve kadife takkeli, güler yüzlü 
bir adamla karşılaştım ki, bir 
tanıdığı davet eder gibi: 

- Buyurunuz efendim buyu
runuz.. Diyordu .... 

Elinde bir gözlük tutuyordu.\, 
Şüphelendim: 

" - Gözleri iyi görmiyor ga
liba - diye düşündüm - beni 
bir dostuna benzetrr.;ş olmasın. 

Tereddüdümü sezmişti. Bana 
daha fazla emniyet vermiş ol -
mak içilı 

ğı çok güzel sonuçtan sonra 
Bükreşe gidecek iki kulubümüz 
futbolcularmm nasıl bir sonuca 
varacakları merak edilecek bir 
şeydir. 1 f 

Kazanabilir miyiz? 

Nemiz eksik 
Fırsat buldukça her ulusun 

boy boy, renk renk takımlarını 
görüyoruz. Bunların içinde bir 
çok defalar milli takımlarında 
oynamış, dünyaca tanınmış ve 
cidden futbolun üstadı denile
cek oyiıncular var. İstisnasız 
hepsinin at 1 etik meziyetleri 
mükemmel, takım için oynama
ları ve anlaşmaları güzel... Fa
kat insafla söyliyelim ki belki 
bir çok noksanları bulunmakla 
beraber bizde de hiç olmazsa 
ferdi oyunları itibarile bir çok 
Avrupa futbolcualrı ayarında 
ve belki de bazı baknnlardan 
daha yüksek futbolcular yok 
mu?. Yeter ki bunlar çalışsın -
lar, çahştırdamlar; iyi yapılmış 
ta1~m1larda oynasınlar, OYJ.>~hJ. 

- Gir oğlum gir ... - dedi -
burası Hacı Şükrünün has bah
çesidir. Günün her saatinde kim 
isterse gelir. Başnn üstünde ye
ri vardır. 

Bize kalırsa bugün Servetle 
karşılaşacak takımnnızın Fener 
lbahçenin kazandığı zaferi kaza
nabilmesi biraz, hatta biraz de
ğil epey güçtür. Çünkü Fener
bahçeyi güzel ve farkh bir ga
libiyete ulaştıran sebepler var
dır. Bunlardan bazılarını saya
lım: 

Fenerbahçe Servetin karşısı
na ç.-k iyi yapılmış bir takımla 
çıkmıştır. İki seneye yakın bir 
zaman içine tesadüf eden yazı-
larımda merkez muavin mevki
inde daima hafif kaldığını Ali 

i._ "Piaave* mer'wss ., hi-ina 
!hevkiine alınarak ve yeri
ne Esat getiri 1 erek hem 
hücum h a t t ı n a d a h a faz
la yakışan ve yatan bir mu
hacim kazandırılmış hem de 
takımın en can alacak noktası 
olan merkez muavin yeri daha 
ehline verilmiştir. 

Sakal da istemez ama ..• 
Eski zamanlarda söz dinlet -

mek için sakal ve bıyığa ihtiyaç 
varmış. Vakıa sakal ve bıyığım 
yok ama eski zamanlar çoktan 
geçmiştir. Böyle olduğu halde 
iki seneye yakın bir zaman Fe
nerbahçe takımının en zayıf bir 
noktasını teşkil eden merkez 
muavinlik hakkındaki sözlerimi 
kimseye dinletemedim. Eğer 
Fenerbahce takımındaki bu de
ğişikliği yeni antrenörleri mis
ter Elyot yapmışsa futboldan. 
anlayan bir adam olduğunu he
men şimdiden kabul ve Fener
bahçeyi böyle antrenöre maliki
yetinden dolayı tebrik etmek 
lazımdır. 

Iki-:ıci sebep, gerek yapılan 
aeğişiklik ve gerek futbolcula
nn kulüplerinin mesut bir gü -
nünde galip gelmek azmile oy
namaları yüzünden Fenerbah -
çenin çok güzel bir maç çıkar
mış olmasıdır. 

1 Sonra İsviçrelilerin vapurun 
bir gün geç kalması yüzünden 
maç sabahı gelmiş olmaları ve 
ne kadar olsa rc>rgun bulunma
ları, bir de bir aksilik olarak 
merkez muavinlerinin ilk daki -
kalarda sakatlanarak en iyi mu 
hacimleri Kielholz'un merkez 
muavin yerine geçmesi Fener
bahçenin galibiyetini kolaylaş-

~tıran sebeplerden sayılabilir. 
Futbolumuzun kıymeti 

Bununla beraber, yine dinlete 
nıediğim bir hakikat vardır: Bu 
raya gelen Avrupa taknnlan ne 
kadar kuvvetli olursa olsun, ça-

1 
iışmış, iyi yapılmış, kuvvetli bir 
Türk takımının oynadığı fut -

ilk m~ta Servet'e mükemmel 
ir gol yapan Ş~BAN 

oynanan futbol arsa futbolüne 
benziyordise bunun yegane se 
bebi, aynı ayarda olmıyan ta -
knnların karşılaşmasından ve 
kuvvetli tanınanların zayıflara 
karşı çalışmamasından idi. 
Başka memleketlerde futbol

cular lik maçları için' çalışırlar, 
hazırlanırlar. Bizde ise lik maç
ları bittikten sonra çalışmağa 
başladılar ve belki de tam şu sı
ralarda forına girdiler. Çün"kü 
ne de olsa ayarsız takımlar ara
sında ve üç beş yüz seyirci ö -
nünde yapılan bir maçla, dört 
beş bin seyirci önünde ve kuv -
vetli bir takım karşısında yapı
lan maç arasında dağlar kadar 
fark vardır. 

Bunun içindir ki yine seneler
denberi yazıyorum: lik maçları
nı enteresan duruma sokalım 
diyorum, arasıra arsıulusal maç 
lar yapalım diyorum, senede bir 
kaç kere bir İstanbul muhteliti 
çıkaralım ve yerli ecnebi şehir 
muhtelitlerile karşılaştıralım 
diyorum. Ne çare ki spor işle -
rinde kulaklarına pamuk tıka -
yanların sayısı pek çok ... 

BU; pamuklan çıkarabilsel.r 

Çabukluğu yüzünden Fene~ 
bah,eye son golü kaz.andıran 

lık maçta nefis bir tülle takı

mına bir gol kazandıran RIZA 
sınlar; kendilerine hız verebile 
cek maçlar yapabilsinler! 

Misal olmak üzere burada ba ' 
zı. futbolcularımızı göstermek 
iyi olurdu ama, nemize lazım, 
bundan da mana çıkaracaklar 
bulunur ..• 

BugUnkU takım 
Bugün Servet ile karşılaşa -

cak takımımızda oynatılmaları 
düşünülenlerden kulağnnıza 
çarpan futbolcular şunlardır: 
Fenerbahçeden: Bedii, Yaşar, 
Cevat, Esat, Fikret, Ali Riza, 
Niyazi. 

• 
Girdim: 
Gözün alabildiği kadar oüyük 

bir bahçe ... 
Sarı, kırmızı, mor, beyaz, sa

yısız gül fidanları arasından ge
çen dar bir yol. 

Bir sağa baktım, bir sola. Ve 
bir çardağın altına girince bir 
de göğe baktnn: 

Her taraf gülle dolu... Sağ 
gül, sol gül.. Salkım salkım gül 
ler. Top top güller. Gül, gül, 

··ı • gu. 
Burnuma İstanbulun hiç bir ye 

rinde dolaşmayan bir hava, "ma 
verai bir koku ile dolu bir hava,, 
girerken sordum: 

- Size çok kazandırıyor mu 
bu bahçe? 

- Ne kazancı? Hangi ka -
zanç? 

- Canım bu gülleri millet ge 
lip seyretsin diye yetiştirmiyor 
sunuz ya? Elbette bunları top
layıp toplayıp satıyorsunuz .. 

- Size kim söylemişse yanlış 
söylemiş ... Hacı Şükrü gül ye -
tiştirir ama,. gül satmaz. Bu gör 
d~ğünüz güllerin hepsi açarlar, 
gul meraklıları gelip doya do -
ya seyrederler, sonra her gül 
mevsimi geçtikçe sararır, solar 
d"k··1·· , o u ur .• 

- !!! 
- Benim bahçemin masalı bu 

dur. 
- Fakat bir insanın bu ka -

dar çok çiçeği yetiştirdikten 

Güneşten: Faruk, Reşat, Sa
lahaddin. Rasih, Rebii, Bar: tbi- ( 
no. Belki de daha da vardır. Fa· 
kat şu yukarda saydığımız onür 
fufoolcudan çıkarılacak ve Bük 
reş seyahati için denenecek ta 
k!lll, iyi teşkil edilmek şat tile 
hiç te fena bir takım olt':lıyacah 
tır. 

Pek ummuyoruz ama, canı -
mrz öyle ıstivor ki, bugünkü ta
kım da İsviçreHleri farklı hır ga 
libiyete götürsün de, senelerce 
evvel kendi memleketlermde 
büyük ~ayı farkile yencfü ... leri 
futbolcularnnTzın çifte bir inti -
kamım almış clalnn. 

001 Krah ŞUkrU has bahçesinde 

sonra satmaması için çok zen -
gin olm.ısı laznndır. 

- Bende zenginlikten eser 
arama. Öyle olsa burada otur -
marn. Bu benim illetimdir. Evet 
ben gül illetine müptelaynn. Bu 
babamdan miras kaldı. O çiçek
lerle uğraşmayı pek severdi. 
Ben gözümü dünyaya açtığım 
zaman kendimi bu bahçede bul 
dum. Sonra o ölünce devam et -
tim. Ettim ama... Çok isterdim 
babam yaşamış olsaydı da be -

i nim bugünkü muvaff akiyetimi 
görseydi. 

- Siz gülcülüğü daha ileriye 
mi götürdünüz? 

- Ne zannettin ya? Onun za 
rı-ı;ınında İstanbulda haydi h!v -

tlu gUIUn adı Markız 
Desinetti'dir 

di yüz elli, iki yüz çeşit gül var 
dı. Bu çeşitler de her yerde bu -
lunmazdL Bir saray bahçesin -
de, bir de bazı vezirlerin, paşala 
rın evlerinde. Geriye kalan çi -
çek bahçelerinde iyi topu kırk 
.!lli çeşit gül dolaşırdı. Paşalar -
dan vezirlerden meraklı olanlar 
da sefirlere yalvarırlar, onlar 
vasıtasile Avrupadan üç beş fi -
dan getirtirlerdi de bahçeleri bir 
şeye benzerdi 

- Eyy .. Şimdi sizin kaç çe -
şi t gülünüz var? 

Yüzünde haklr bir gurur be
lirmişti. En tatlı gülüşile kan -

şık cevap verdi: 
- Tam iki bin sekiz yüz yir~ 

mi altı çeşit... ~ 

- Demeyin. .• 
- İnanmazsın zahir •• 
Ve bir mermer masa üzerin .. 

de duran fransızca bir kataloğu 
burnuma dayayarak; 

- Al bunu ... - dedi - için • 
de ne kadar gül varsa hepsini 
benim bahçemde bulabilirsin. 

- Siz fransızca bilir misiniz? 
- Tabii. .. Bu lisanı bilmeden 

gülcülük yapılamaz; Ve nasıl öğ 
rendim fransızcayı bilir misi • 
niz? 

-Kendi kendime ... Alfabesi• 
ni aldım. Sonra hecelemeğe baş 
ladnn. Sonra lfıgatten kelimele
ri araştırıp ezberledim; nihayet 
bu kataloğları okumağa başla • 
dım ve okuya okuya otuz yedi 
senede lisanı da belleyiverdim. 
Bak şimdi şurada ne yazıyor: 
Markiz Desinetti değil mi? Gel 
benimle beraber .•. 

İki adım ötede sapsan bir gü 
lün önünde diz çökerek; . 

- İşte... - dedi - bu gül 
kataloğun tarif ettiği güldür. 

Yapraklan karıştırarak oku • 
mağa başladı: 

- Rengi san.. Parlak. Bol 
yapraklı .. En iyi cinsten. Çok. 
dayanıklı. 

Sonra bir başka yaprağı aça
rak parmağını bir ismin üzeri • 
ne bastı: ~ 

Aleksandır Hill Gırey. 
Ve bir başka gülü, kıpkırmı • ' 

zı büyük bir gülü tutarak yüzü 
me baktı: 

- İşte bu da odur. ·Fakat bü 
tün bunların en iyisi benim ye • 
tiştirdiğim şu güldür. Buna Et>. 
ruli Hacı Şükrü diye ad taktım. 
Kokusu, dayanması., rengi ve gü 
zelliği hepsinden yüksektir. 
Fransada Şaplin kardeşler gül 
yetiştirirler de İstanbulda Hacı 
Şükrü onlardan geri kalır mı? 
• • • • • • • • • • •• . . . . ' . . . . . . . 

Yanından ayrılırken ona bir. 
daha baktım: 

Evkaf tan aldığı küçük bir ma 
aşla yaşayan ve eline geçen her 
şeyi bahçesinin her sene bir par 
ça daha göz alıcı olması için har 
camaktan çekinmeyen ve gül 
satmayı bir izzeti nefis düşkün
lüğü sayan gül meraklısı. ve gül 
kralı Hacı Şükrüyü pek beğen .. 
dim. 

Ensari BÜLENT 

1ngiliz, ftaı. 
yan, Türk 
çubuklann 
dan yet f• 
mit piler 

bl, hiç te yabana atılacak bir fut 

1 bol değildir. Dah~ üç dört ay 
----~Ll-Lal~~~~~~~~_NJLY.JLILJ__~~~~~--5aduo....u~DlCl~~~~~~!!!!!!~~!:!!~~~~~~~~~~~~~~__J 
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No. 57 ·---
Türk donanmasmm Halice inen 72gemisi v::;::~:;;.~::/çin' 57 

Latinlerin cesaretini 72 parça etmişti... Empas tehlikesine katlanma. 
·· · ı · · l mak için iyi bir çare hasmı, eli-

Bun~ uzenn~ ,. kıncı Meh- • nizdeki çatala doğru oynamağa 
met ~~zanslı mukalem~ ?l~u- ~At 1 mecbur etmektir. Bu da umu-
runa ımp~_r:ıt.orun teklıfın.ı ka: ,.. ! miyetle ancak oyunun sonlarına 
bul ctmedıgını, Kostantın~~e~! doğru yapılabilir. Bunu daha 
h~~le .ve zorla zaptedeccgını ilerde "Eli nereye vermeli,, bah-
bıldırdı. . sinde anlatacağız. 

Fcrkat bu ış nasıl olacaktı? 
Muhasaranın ilk gününden· 

beri devam eden harp sistcmi
le, yani Teodos surlarını zorlı
yarak Kostantmiyeye girmenin 
imkansızlığı anlaşılmıştı. Bir 
başka plan kullanmak~ bir baş
ka harp sistemine baş vumıak 
lazımdı ve bu değişiklikte mut
laka donanmayı da hesaba kat
mak, donarunadan istifade et· 
meği de düşünmek icap edecek
ti. 

O gece, çadırında divanı tek
rar topladı. Uzun uzadıya görü
şüldü. Nihayet donanmanın ye
ni kumandanı ile Zağnos'un or
taya attıkları fikirler üzerinde ·• TUrk bombardaları Topkapıyı durmadan dövüyorlardı.,, 
çalışmağa karar verdi . . Ha~i~ lar uzatılıyor ve bol zeytinyağ
surlarını zaptetmeık vazıfesını ları ile yağlanan bu kalaslar 
üzerine almış o 1 a 11 Zağnos: üzerinden Türk donanmasının 
"Eğer donanma Halice girmez- gemileri art arda itilerek, çeki· 
se, Haliç surlarının zaptına im· lerek yürütülüyordu. 
kin olmadığım, halbuki Haliç Müverrih Barbaro diy.or ki: 
kıyılanndakl surların Kostantı- "Bütün Türk donanması Kos-
niyeyi muhafaza eden kalenin tantıniyeden iki mil uzakta 
en zayıf tarafı olduğunu" ileri- "Çifte Sütunlar" da demirlcmiş
ye sürmüştü. Fakat donanma ti. İkinci Mehmet evvela bütün 
ıkwnandanı, "zincirleri kırıp Ha- gemilerde tayf alarm karaya çık
lke girmenin imkansız olduğu- rpasmı emretti. Sonra Bosfor 
nu" söylemişti. sahilinden başhyarak Galataya 

İkinci Mehmet Zağnos Paşa- hakim tepenin boyunca devam 
mn düşüncesini de, donanma eden, sonra Halice inen üç mi\ 
~umandanmın söylediklerini de uzunluğunda bir yol düultti. 
cloğru bulmuştu. Türkler bu düz yol üzerine boy-

Zağnos haklıydı. dan boya birçok ağaç yuvarlak-
Zira Haliç taraf ın<lan kendini tar dizdiler ve bu ağaçları do

tehdit edilmiş addetmiyen lm- muz yağı, sadeyağ ve zeytinyağ 
parator Grandük Notaras'ın em- ile öyle bol bol yağladılar ki, 
rin<lcki bütün Bizans ve Girit padişah ilk bakışta donanmanın 
a~kerlerini almış, Topkapıyı bu kızaklar üstünden kolaylıkla 
müdafaaya memur etmişti. Eğer kayacağını gözüne kestirdi. Ve 
donanma Halice girecek olursa, evvela küçük bir kadirga bu yu
bu kuvvet kara surlarından ayrı- varlak kalaslar üzerinden çeki
lacak, Topkapı müdafaası zayıf- Ierek gayet kısa bir zamanda 
layaca:ktı. Halice aktarıldı. Bunun üzerine 

Donanma kumandanı da hak- daha büyük gemileri de aktar • 
hydı: mak mümkün olacağı anlaşıldı. 

Zira zincirin arkasındaki hı- Eğer padişah, eli altında sayısız 
ristiyan gemilerine hücum edip adam bulunmamış olsaydı, ka
zinciri kırarak Halice ginnek bil değil bu işi başaramazdı. Az 
imkansızdı. zaman içinde son derece mü -

nın Halice girdiğini de görünce 
büsbütün şaşırmıştı. Yeniden 
bir elçi göndererek muhasara
nın kaldırılmasını, sulh yapıl • 
masım, istediği kadar yüksek 
verg iler venneğe razı olacağını 

bildirdi. Fakat İkinci Melimet 
bu ricaya kulak asmadı ve im
paratorun murahhaslarına şu 

cevabı verdi: 

"- Artrk Kostantmiyeyi mu
hasara etmekten vazgeçemem. 
Ya şehrinizi zaptedeceğim, ya
hut ölü veya diri olarak elinize 
düşeceğim. Maamafih, e ğ e r 
efendiniz bu andan itibaren mu
harebeden vazgeçer ve şehri 
:kendi clile bana teslim ederse, 
kendisine Mora r veririm ve 
kardeşlerine de aynca beylikler 
vermeği vadederim. Ve bundan 
böyle daima dost kalırız (3). 
Yok, eğer Kostantmiyeyi bana 
teslim etmeği reddederse bil -
melidir ki, şehre cebren girece
ğim ve kendisini de, adamlarım 
da kılıçtan geçireceğim. Şehrin 
ahalisi ile oturdukları evleri ise 
askerlerimin keyfine bıraka.ca • 
ğım ( 4 ). Bu, iyice anlaşılmalı- ' 
dır." 

'(Arkası var) 

Eğer söylenen löve sayısını, 
emppsa başvurmadan yapmak 
kabilse, empas yapmamalıdır, 
çünkü empas muvaffak olma
yınca içeri girilmiş olur. 

Bu şartlar içinde yapılmış bir 
em pasın tehlikeleri çok olabilir: 

ı - Empas hasımlannızın el 
tutmalarına ve sağlam kağıtla
nmzı kesmelerine meydan verir. 

2 - Empas, hasımlann, sizin 
kağıt kesmenize engel olmala
nna imkan verir. 

3 - Empas, hasnnlann, sizin 
kağıt kaçmanıza meydan verme 
mel erine sebep olur. 

4 - Eınpas, sizi el tutmak 
için hasmın kağıtlarının sağlam 
lanmasma meydan veren bir ka
ğıdı kullanınıya mecbur eder. 

5 - Empas1 eli, muhafazalı 
bir kağıda karşı oymyabilecek 
hasma geçirir. Bu tehlike hele 
sanzatuda çoktur. 

6 - Empas, bir rengi, kısa 
olan tarafta öldürebilir (l3u du
rum daha, fazla koz; oynarken 
olur.) 

7 - Empas, biribirine iki lö
ve kaybettirebilir. 

8 - Empas, sonra (çatal) ı
mzm yüksek kağıdını yapmanı
za imkan bırakmaz. 

Bütün bu tehlikeleri, yarın
dan itibaren, birer misalle ve 
açık bir şekilde göstereceğiz. 

Bilenler için 
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.. o v J O halde ne yapılacaktı? Do- kemrnel silahlanmış 72 Türk 

nanmamn Halice girmesinden gemisinin Haliç limanına indi-
vaz mı geçilecekti? rilebilmesi ancak Türklerin rok Kağıdı (S} vermiştir. 

ı 'l ( 1 ) Taksim kışla51 taraEr. ( S) b · (N) ·· ·· kinci Mehmet, çok düşün .. kalabalık bulwınıalarile kabil (2) Eeki Bahriye Nezaret~ ır, u~ s~atu soy-
medcn cür'etli bir karar verdi: olmuştur." (3) Müverrih Dükaıı. !emişlerdir. 
Donanmayı zincir önünde (4) Bunun dogru olmadıgı mululk- (0) oyuna kör valesiyle baş-

h~be. hazır bulunan düşman ge- • kaktır. Böyle düşünmüş olsa bile lamıştır. 
mılenle ça t k lmparator, Türk donanmas1 - böyle söylemezdi şüphesiz. rpıı ırma "Sızın Hali- Mordan dam konulmuş ve ce sokacaktı. 

löve yapılmıştır. ($) yegane 

;:~i:r~=·~~:ı~~~a!:;;':,.~a;~ lf 11111•1111•111111111•1111•1111•1111•1111•1111•1111•111 l•llll•llll•llli ~~~l~~ğ~!n;,,~~;f:z~n e~~r~~1t°:r~ 
mi top yerleştirdikleri ve bu • A e e K = 
topların Galatayı şiddetli bir ~= sıpın enan B !erini sağlamlaması olduğunu 
bombardımana tuttukları görül. görür. Halbuld (0) da el tuta-
clü. Öyle ki, Galatadakiler göz cak yegatıe kağıt karo ruası ola-

açam_aıı:ıağa b~§~ışlardı. Bu l!I_ S"ız·ı so"'guk algınlıg"'ından nezleden gripten ba~ Ve • bilir. (S) in amacı karo empası 
da kafı gelmcdı. Türk mühen .. = ' ' ' T = yaparak ve muvaffak oluyor gi-
diılerinin yeni yaptıkları bir - diş ağrılarından koruyacak en iyi illç budur. • bi görünürse ikinci defa karo 
başka top, havan topu hıristi _ -.llll• . . . b I •llllllll.. oynıyarak (O) daki bu el tuta-
yan donanmasını da tehdide ;;-. ısmıne dıkkat uyuru ması E cak kağıdı ortadan kaldırmak 
başlamış ve bunlardan ikisini 4438 olmalıdır. (O) ilk karoyu alma-
art arda ortasından parçalıya _ sa bile ikincisini almağa mecbur 
rak cumburlop denize gOınüver- =~ _ kalacaktır. Eğer (O) bunu al -

• • ' 
11 dıktan sonra kör oynarsa (E) 

mı~ı. .h B r.b a· k. ıı • 11 de bu rengi bitirmek için bir de-

r "~:e~~ni t~p1:~
0

m~~le;i:ni MISIR ıs L ı· Dl ı' t e ~ :: fa almaz .. Bundan sonra el tut-
ihavaya atıyorlardı ve havadan , ı ı tuğu zaman trefl empası yapa· 
birdenbire amudi bir vaziyet ı bilir. Empas muvaffak olmayıp 
alarak düşen mermiler isabet et- , ' da (E) dam ile alabilse ortağına 
tikleri gemileri ortalarından : Sermayesi : 100.000 Türk Lirası 1: oynıyacak körü olma<lığı gibi, 
ikiye bölüveriyorlardı." Merkezi : ANKARA - Subesi : 1SKENDERİYE 

1 1
, ortağmdaki yegane el tutacak 

Fakat, bu bombardımanın TtlRKiYE ış BANKASI tarafından tesis edilmiştir. il karokruası evvelce çıkmış bulu-
asıl hedefi !kinci Mehmed'in 1

' 1 naca tır. 
İTHALAT, HRACAT, KOMİSYON VE 

tatıbika başladığı cür'etli plim Prensip: Sanzatuda oyuncu-
Cinevizlilere s e z d i r m e • EMANET İŞLERİ y APMAKT ADIR. 11 nun ilk iş olarak en uzun kiğı-
mekti. Türk toplan, Türk man- tSKENDERiYE'de satılmak üzere emaneten mal gönde- dmı sağlamlama işine ba~lama-
cınıklan onlar da Galataya ha- renler, hesabnnıza, TtlRK1YE iŞ BANKASI şubelerinden 

11 

ması lazımgelen en önemli hal-
.kim sırtlarda cereyan eden şey- a v a n s a J a b i l i r 1 e r • 11 terden birisi, ilk oynanılan ki-
l eri görecek göz bırakmıyordu. f e komisyonla emin bir surette gv ıdı bir daha tutabı"lecek durum-Halbuki bu esnada Dolmabah • En iyi fiyatla, en az masra v ,. . 
çeden Beyoğlu tepesinin sağ ya- iş görmek istiyenlerin MISIR iŞ LİMİTED ı tercıh etme· : ı da olduğu zamanlardır. Bu tak-
macına (1) ve oradan tepeyi 1 teri kendi menfaatleri icabıdır. dirde ilk kağıdı oyruyan hasım-
boydan boya kat'ettikten sonra ı Telgraf adresi MISIRİŞ - İskenderiye ~ daki yegane el tutabilecek ka-
Haliç kıyısından " Men-

1

~~~~~~!i!!!!!!!!!iiiim!!!il!il!i!!l!!!!!!!!!!!i!!!~!!!l!!!!!i!!!!!!!~!!i!!!ii 4106 i!!!!!!! ü ğıdı ortadan kaldırmak liznu-
balar" (2) a kadar geniş kalas- dır. 

Bu da her halde on sekizinde, 
toy bir delikanlı olaca}{. P. Feh
mi imzasile gönderdiği mektup
ta şun lan yazıyor: 

" ... Yapacağım şey belki size 
çok saçma gelecek. Fakat biraz 
makul düşününce bunda gayri 
tabii bir şey bulmıyacaksımz. 
insan sevince hiçbir şey düşün
mez. 

Alman sinema artistlerinden 
Brigit H elm'i deli gibi seviyo -
rum. Zannetmeyin ki, perdede 
görüp te sevdim. On ay evvel 
Berlinde kendisile 10 dakika ka
dar konuştum ve o andan itiba
ren anladım ki, onu bir dakika 
görmeden yaşıyamıyacağım ve 
hayatım hep ıstırap içinde ge
çecektir. Onu artist olduğu için 
değil, sırf güzel bir kadrn oldu
ğu için seviyorum. lstiyorum ki 
her dakikamı onun yanında ge
çireyim. Tabii koca yahut sev
gili gibi değil. Acaba yanmda 
herhangi bir vazifede çalışamaz 
mıyım? Beni yanına kabul et
mez mi?" 

Hayır, hayır ... Sizin on seki
zinde, yirmisinde bir genç oldu
ğunuzu kabul ettikten sonra 
yazdıklarınız bize hiç saçma 
gelmiyor. Vakıa her on sekizin
de, yirmisinde olanlar Brigit 
Helm'c aşık olmazlar. Ama 
olanlar da vardır. Bizden sev
giniz hakkında değil de, sinema 
artistinin yanına kabulünüz 
hakıkmda bir fikir sorduğunuza 
göre yalnız ona cevap verelim: 

Kendisine yazınız, adresi ma
him: Yeryüzünde Brigit Helm 
deseniz, mektubunuz yine gider. 
Yanı başında açık bir yer olup 
olmadığını sorunuz. Odacılrk, 
kapıcıhk, elbise muhafızlığı is
teyiniz. Bir de bakarsınız ki, si
ze kendi odasında öir 'er 
gösterir. Fakat ondan cevap 
alıncaya kadar yanı başınızda 
boş bir kalp bulabilirseniz he
men ona kaıpılanmağa bakınız. 
Çünkü ötekinin yatak odasında 
bir yer bulsanız bile bu göz açıp 
kapayıncaya kadar devam eder. 
Sizin gibi nöbet bekliyen bin
lerce genç vardır. 

Bu da başka tUrlO 
bir , ika yet •• 

Biri, bir sinema yıldızına aşrk 
olmaktan şikayet ediyor, öteki 
kansının sinema artistlerile ala
kasına karşı dert yanıyor. Bu 
çeşit birkaç mektup almıştık. 
Pangaltıda Süleyman Nazif so
kağından Ferit imzalı mektubun 
sahibi, karısmın sinema yıldızla-

rına karşı düşkünlüğünü anlatır
ken diyor ki: 

" ... Size samimi olarak söyfü .. 
yorum. Bu halini bilseydim ken
disile 'evlenmezdim. Çünkü in
san vakıa hayat arkada§ınrn bit 
Amerikalı gence, yahut bir Fran 
sız züppesine kar§ı alakasını gö· 
rünce, onların ne kadar uzakta 
olduğunu, hele kendilerini me§· 
gul eden yüzlerce genç kız bu • 
lunduğunu düşünerek teselli bu· 
luyor ama, yine kıskanmamak 
kabil olmuyor. Karrm, evde gi
yeceği entariye kadar her şeyi .. 
ni terziye diktirir, memleketi• 
mizde olup biten Jıadiselerin 
hiçbirile alakadar olmazken Mo
ris Şövalye'nin ya§rnı, boyunu,, 
enini, ağırlığım, sıhhatini bilir. 
Memleketteki yeniliklerden ha· 
berdar değilken, bu sene kış 
mevsiminde memlekete gelecek 
filmlerin isimlerini, kimler ta
raf rndan oynandığını, kaça mal 
olduğunu çoktan öğrenmiştir. 
Geçende bilmem hangi artistin 
bilmem hangi kızdan ayrıldığr
m öğrenince tayyareden büyük 
ikramiye kazanmış gibi sevin· 
di. Neye sevindii' Bu hadise o 
kadar mühim mi? diye sordu • 
ğum zaman bana sadece: "Aman 
sen de .• Dünyadan haberin yok" 
diye cevap vermekle iktila edi
yor. Az çok fransızca ve İngiliz
ce bildiği halde okuduğu kitap,, 
yalnrz sinemaya ve artistlerin 
hayatına ait olan kitaplardır. 
Ben bir çocuk için can attığım 
halde onun bu hafifliği yüzün· 
den tereddüt ediyorum ..• " 

Tereddüt etmeyiniz; madem 
ki evinizde disiplin tesis edeme
miş ve bu meselede sözünüzü 
gcçirememişsiniz; hayat arka -
da mızı oculdada İ&&'al ~ 

afiflikten urtannağa çalışı-
nız. Belki de onun bu temayülü
ne sizin zayıf tabiatiniz sebep 
olmuştur. Bir iki ç.ocuk, onları 
emzirmek, terbiye etmek, giy
dinnek hevesleri, onların evde 
verdiği zevk, kadını Moris Şö
va lye'nin sıhhatini takip etmek
ten kurtarabilir. 

Okuyucularımıza 

Bu sütunlardc. bizden cevap 
almak i s t i y en okuyucula
rrn mektuplarında dertlerini 
mümkün olduğu kadar kısa an
latmalarrnı dileriz. Bizden yal
nız karışık, içinden çıkılmaz gö· 
nül meseleleri için değil, en sa· 
de ve sizi tereddüde dÜ§Üren 
sevgi hadiseleri hakkrnda da 
fikir sorabilirsiniz. 

Fakal ty ice7k uıuıa nd 11' ıan;.s onr.a 
01ÜCudünOzD 

NİVEA 
// _ kremi • )'all 

'7' •; I • -uvmalı unutmayınız! BuYs a YTif• 
- ıüneJte yanmak Uhlikesina 
- kartı korunmuf olursunuz, 

ıeniniz tue ve satıamlafı"• 
Cildiniz yumu.t~~ ıerıın k&lıfJ 

Osmanh Bankası 
T o r k ı n o n ı m ş i r ket ı, . T es ıs Tarı h i : 1863 
Sermayesi: 10.000.000 lngiliz Lirası 

TUrklyenln bathca tehlrlerlle 
Parla, Marallya, rtla, Londra ve Manc;uterde 

Mııır, Kıbrıs, Irak, Iran, Filistin ve Yunaniıtan'da 
ıubeleri 

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yuna-
nistanda Filyalleri vardır. 41u7 

Her türlü Banka muameleleri yapar. 
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Bir lokanta (1921) 

lMimar "Erich Mendelıohn)un 
eseri. Bu asrın miman yalnız 
fikir ve dimağile işliyor. Ha· 
kiki mimar budur J 

CiHAN MiMARiSi NEREYE 
" 

DOGRU GiDiYOR? 
. MiIB.ttan beş bin sene evvel 
ılk düşünen ve düşündüğü sana
tın eserini zamanımıza kadar 
Yaşatan Mısırlı mimarla karşı
laşıyoruz. 

Mısırlılar dine ve allahlanna 
Çok merbut idiler. 

Dinden başka, ölümden sonra 
gezecekleri yerler hakkında da 
derin bir itikatları vardı, başka 
bir şey düşünmezlerdi. Mısırlı 
rnimar bunu gördü. Düşündü, 
dimağiyle hareket etti ve Mısır 
rnimarisini meydana koydu. 

Karnak ve Lokosor, mabetle
rinde taşların ve binaların hey
~eti, iniş ve çıkışlar, 13 metre 
ırtifaındaki sütunları, yalnız 
Firavunun girebildiği esraren
giz oda .. 

Bütün bunlar Mısırlıya kor
ku, hürmet ve hayretle karışık 
takdir hisleri verirdi. 

Zaten Mısırlı mimarın da ga
~~si bu idi. Dimağı ile çalıştığı 
ıçın muvaffak oldu. 

• 
Yunanlı mimar zevkine ve 

hislerine, nizam ve düsturlara 
Pek fazla bağ-lanmıştı. O, kafa
sından ziyade elini ve hissini 
kullan~ordu. 

. Onun halkı allahım korkunç 
hır şekilde değil, munis ve çok 
güzel bir heyette görmek isti
Yordu. 
Yunanlı mimar bunu sezdi, 

lnuvaffak oldu ve yaptı. 

• 
~omalı mimar zaferden zaie-

tc koşan, her şeyi hakir gören, 
kendisini çok zengin farzeden 
bir milletin karşısında idi. • 

Dimağını ve düşüncelerini 
kullanmadı. Gözleriyle uğraştı. 
'!'_aşları süsliyeceğim, zenginli
gımi göstereceğim diye binaları 
delikdeşik etti. 

Asıl mimarlığım unuttu, yal
nız süs ve azamet satmak iste
di. 
Romalı mimar, çizgisiz ve ek

leri bellisiz mermer binalarile 
bir tavus kuşu kadar fikirsiz ve 
ttıanasızdır. 

Bizanslı mimar ne Mısırlıyı 
ne Yunanlıyı hatta ne de Roma
lıyı görebildi. Karakterini ve 
düşüncesini tamamiyle kaybet
ti. 

Binaların harici manzarası 
ttıanasız dahili ise süs ve ziynet 
cşyasiyle delikdeşik oldu. 
. Bizanslı mimar1 mimarlığı öl
(lünnek istiyen manasız, düşün· 
tesiz bir mimardı. 

• S~lçuk mimarı onu gölgede 
bıraktı. O binanın içini dışını 
altüst etti. Süs, tezyinat, ve gi
t'intiler, çıkıntılar. 

Maalesef bunu yakın zamana 

TRAJAN ARKI 
(Benevent tehrınde K Mi,(100) 
Romah mimar aervetini gös-
termek için her ıeyi delik 
depk etti. ) 

kadar büyük bir mimari eseri 
zannettik. 

• 
Kurunuvustamn mimarı bir 

şey doğurdu. Şato. Kendini mü
dafaa etmek istiyen derebeyin, 
kalın duvarlı pencereleri, ufak . . 
evı. 

Kurunuvusta mimarı muvaf -
fak olmuştu. 

• 
Rönesans diye bir devir çık-

tr. Avrupalılar eski Yunan ve 
Roma san'atım karıştırdılar, o -
nu aynen kopye ettiler. Kendi
lerini santimlerin, müsbetlerin, 

Luksor mabedinin içi (Mısır) 
(Milattan beş bin sene evvelki 
mimar. Mıaırh mimar halk~ 
korku, hayret ve hürmet hiui 
vermek için çalıştı ve muvaf
fak oldu. ) 

tenazurlarm elinde esir ettiler. 
'--Xiitatar aumu, eU~ft gözler 
işlemeğe başladı. 

Yeni mimar hiçbir şey ibda et 
miyordu. Vazifesi yalnız sütun
lar, başlıklar, süsleri yerli yeri
ne koymaktr. Ve her mimarın 
yaptığı da biribirine benziyordu. 
Bu düşünmiyen mimar ilkönce
leri süslerile hoşa giderken son
raları manasız gözüktü. 

Mühendisler, mütekait zabit
ler, hatta köylüler bu mimara 
ihtiyaçları olmadığım anladılar. 
O kopye edilmiş süsleri, ustaya 
tarif etmek veyahut evvelce ya
pılmış bir binayı gösterip yap
tırmak mümkündü. Mimarlar 
işsiz kalmağa başladılar, halk 
kendi ihtiyacım kendisi daha iyi 
görüyor ve yapıyordu. 

Daha elli sene evvel her mem 
lekette çalışan ev ve apartıman 
modelleri bunun en iyi bir mi
salidir. Herkes, her planın, her 
yere fatbik edilebileceğini zan
~ediyordµ. 

Bizans mimarisini görmekle 
beraber onun tesiri altında kal
mıyan dahi Mimar Sin;n ve ar
kadaşları Süleymaniye, Eminö
nü (Valde camii) Sultanselim, 
Sultanahmet gibi bulundukları 
yerde yerleşen ve bir san'at ese
ri olarak yükselen abideler ibda 
etmişlerdi. 

Son senelerde mimarlarımız 
bunları taklit ettiler, çeşmeye 
benziyen mektepler yaptılar. 

Türk mimarisini diriltiyoruz, 
dediler. · (Tıpkı Avrupa mimar
ları gibi.) 

Fakat mimar Sinan her halde 
o kubbeleri, çinileri, kemerleri 
Türk mimarisi yapacağım diye 
yapmamıştı. Onları, inşai ihti-
yaçlar doğurmuştur. Mimarlık 
her memlekette baş döndürücü 
bir süratle uçuruma doğru gidi
yordu. 

• A vrupah bir frenk meydana 
çıktı, tayarelerin havada gürle
diği, tahtelbahirlerin denizlerin 
altında balık gibi dolaştığı, oto
mobillerin saatte 120 kilometre 
gittiği bu asırda, "Taş devrinde
ki mimari tatbik olunuyor ne 
yapıyoruz?,, diye haykırdı. 

Bu feryat mimarların gözünü 

r--------=~----=--=---------------~--------------·------...-.--=------

G 0 Z EL SAN'ATLAR 
\.._ 

• 

MUSiKi SEFERBERLiG i 
Bizde musiki bir devrim nok

tasında. Devrim büyük bir ha
reketin adıdır. Halbuki musiki -
mizin bu değişimi gayet sessiz 
ve hareketsiz bir halde kalıyor. 
Musikimiz, ülküsünü henüz iyi
ve kökleştirmemiştir. Şark nağ
melerinden yakasını sıyırıp garp 
tekniği ile Kendisine bir varlık 
yapmak istiyen musiki dünya
mızda büyük bir durgunluk var. 
Yeni musikimizle halkı sıkı bir 
bağla bağlıyabilmek laznn. Mu
siki çok dinlenmek ve alışkınlık 
ister. Yeni nağmelerimize halkı 
alıştırmak için onları her zaman 
dinletmek gerektir. Bu da pro
paganda, hem de geniş bfr şekil
de propaganda ile olur. 

Genç istidatlardan bir takım 
san'atkarlar yetişiyor. Çalışı
yorlar. Fakat halk bunları din
lemek fırsatını bulamıyor. On
lar da çalışabilmeleri için la
zımgelen yardımdan uzak kalı
yorlar. Yaşıyabilmek ve çalış
malarında devam edebilmek 
için şüphesiz ki para lazımdır. 
Ne halk onları dinliyebiliyor. 
Ne de onlar kendilerini dinlete
rek hayatlarını temin edebili
yorlar. Ge·rçi konserler veriliyor 

XANTHOS 
HARABESi 
Misaller çok ya. Bu da onlar

dan biri. Eski devirlerde mem
leketimizin ötesinde berisinde 
eski eserlere karşı kayıtsızlığı
mızdan neler kaybetmedik. 
Topraklarımızdan harıl harıl 
kıymetli eserler aşırıldı da ha
berimiz olmadı. 

Çok eskiden Antalya körfe
zindeki ıssız adanın cenup tara
fına Lisya derlerdi. Buralarda 
gayet kıymetli harabeler vardır. 
Eski bir medeniyetin büyük 
varlığını bize öğreten bu şehir
lerden birisi de Kaş kazasına 
bağlı Kınık nahiyesidir ki, eski 
ismi Xanthos'dur. 

Yunanlılar meşhur Trova 
muharebesinden sonra (Milat-

açtı, kafalarım, düşüncelerini, 
zekalarını işlettiler. Bugünkü 
içtimai cereyanlara uyan, bu 
günkü malzeme ile yapılan yeni 
mimari doğdu. Ve az zaman 
içinde bütün cihana kol saldı. 
Taklit modası ortadan kalktı. 

Bugünkü mimar kafasını işle
ten, düşünen, iktısadi ve içti
mai fikirleri gözönünde tutan 
ve her yere, her ihtiyaca yeni 
bir inşaat icat etmiye mecbur 
olan san'atkardır ki, onu dinle
meğe, ona gitmeğe hepimiz 
mecbu'ruz. 

Aptullah ZIYA 
MlMAR 

ama, pek seyrek. O da kalabahl< 
bile olmuyor. Musiki san'atkar-ı 
ları eskiden sinemalarda calar4 
tardı. Sesli filmler çıktx"ktan 
sonra onlara da sinemaların ka
pısı kapandı. Halbuki Avrupa
da bir usul bulmuşlar. Bu usul 
ve tedbir ile musiki san'atkarla
rı işsiz kalmıyorlarmış. Sinema
lar,, sahnelerinde gene orkestra
lara yer vermişler. Bunun icin 
de biletlere onar para zam y~p
mışlar. Bu para ile orkestranın 
ücreti _Sıktıktan sonra sinema 
sahiplerine de bu yüzden fazla 
kar kalıyormuş. Hem de bu ted
birler sayesinde sinemaları için 
bir tercih ve propaganda vasıta
sı daha bulmuş oluyorlar. Tat
bik kabiliyeti pek mümkün görü 
len bu usul ve tedbirin bizde de 
kabulü belki hayırlı olur diye 
düşünüyoruz.Hele bizim için bu 

elzem.Madem ki musikimizin bir 
devrim noktasındayız. Halkla 
musikimizin sıkı Oir bağla bağ
lanmasını istiyoruz. Şu halde 
sinema biletlerine birer miktar 
zam yaparak öz musikimizi ta
mim için böyle bir tedbir düşü
nebiliriz. Hem de bu suretle 
musiki san'atkarlarım himaye 

tan evvet 1200) tarihlerin<ıe 
Lisya'ya gelerek ilk mukaddes 
ateşi burada yakmışlar. Bunun
la beraber Lisyenler san'atkar 
adamlardı. Tarihin verdiği ma
lfimata göre, Yunanistanda, ilk 
binalar Lisyadan gelen Cyclop
es'lar taraf mdan vücuda getiril· 
miştir. Tirinsi duvarlarım inşa 
eden bu Kikloplardır. Bu eski 
abidelere Lisyanın her tarafın
da tesadüf edilmektedir. Mese
la resmini gördüğünüz abidenin 
sol tarafındaki, yekpare bir taş
tır. Bu yekpare taş 2,30X2,5 
terbiinde ve aşağı yukarı yedi 
metre yüksekliktedir. Bu abide, 
etraf tan birkaç basamakla çı
kılır, geniş bir kaide üzerine 
yerleştirilmiştir ki irtifaı 51,20-
dir. Üstüne ufak bir oda cesa
metinde yekp~e bir taş otur-

etmiş oluruz. Yarının musiki 
üstatlarını yetiştirmek için bu 
adeta bir seferberliktir. Beledi
ye ile sinema sahiplerinin naza
rı dikkatini celbederiz. 

• 
Bizce, artist ve mızıkacı ku-

rumlarına ciddi yardımlar yapı
larak iş tevziatı kurumlar tara
fından icra edilmeli münasip 
gÔrülecek resmi bir makam ta
rafından da kontrol edilmelidir. 
Muntazam iş bulabilen, aç ve 
açıkta kalmıyan san'atkardan 
memleket için büyük hizmetler 
istemeliyiz. Fakat maişetini dü
şünmekten belini doğrultamı
yan bakımsız san'atkarlardan 
da ciddi hizmet beklemek doğru 
olmaz. Avrupadaki san'at teşek
külleri nizamnamelerini gözö
nünde bulundurmak doğru yolu 
tayinde bize çok faydalı olacak
tır. 

• 

tutmuştur. Bu taşın buraya na
sıl çıkarıldığı hayrete değer. 
Kapağın altında, gayrimunta· 
zam bir boşluk görülür. Bu ka
pağın her dört tarafında, vakti
le nakışlı birer mermer levha 
varmış. Yüz sene evvel buraya 
tngilizler tarafından (Bofor) 
adında bir zabitin reisliği altın
da bir heyet gönderilmiş ve iki 
sene müddet hafriyatla meşgul 
olmuşlar. (Bofor) bu taşlan bi
rer birer sökmüş ve kapağın 
düşmemesi için de altına ağaç 
ve adi taşlar doldurmuş. Yan
daki abidede lisyen usulünde 
yapılmış bir lahittir. 

Bu iki abideden başka, gerçi 
İngiliz heyetinin . tahribatından 
masun kalmış birkaç abide da
ha yok değil. Çok şükür onlar 
yağmadan kurtulabilmiş. 

TiYATRO 

DEKOR 
Elektirk ve boya sahnede ha

rikalar yapıyor. Yağmur, Şim
şek, yıldırım. Sokaklar, cadde
ler. Otomobiller, deniz, fırtına, 
dağ, köşkler, saraylar, vapurlar, 
trenler, köprüler. Hepsi insana 
sahici hissini verecek kadar al
datıcı ve mükemmel şeyler. Sa
de bizim şehir tiyatrosunun de
korları bile insanı hayranlığa dü 
şürecek kadar ilerde. Ama tiyat
ro san'atının dekora ihtiyacı 
var mı yok mu? Orası başka 
mesele. Biz de dekorun biraz 
geçmişinden bahsedeceğiz . 

Dekor, tiyatroda, tiyatro ka
dar eski değildir. Aşağı yukarı 
bugünkü dekorun iptidai şekli 
on altıncı yüz yılda başladı on
dan evvel mesela Yunanlılarda 
böyle şeyler yoktu. 

Romalılar, zaten tiyatro işle· 
rinde Yunanlıların kabına vara
mamışlardı. Yunanlılar, tiyatro
larını dağların kayalık yamaç
larına, tabiatın, en güzel köşele
rine kurarlardı. Bugün harabe
leri kalan bu tiyatro amfilerin • 
den de anhy-.nız ki, Yunanlılar 
bu işe çok ehemmiyet vermişler. 

Romalıların damarlarında 
kan dökmek zaafı olduğu için 
tiyatrolarında galiba hayvan 
döğii.:türmeği tiyatroya tercih 
ederlerdi. Bir defa manzarayı ka 
patmak için Romalılar sahne
nin arkasına bir duvar yaptılar 
ve temsilleri, bu duvarın önünde 
venneğe başladılar. Şu halde 
perde ihtiyacı hasıl oldu de
mek. Onun için ilkönce perdeyi 
kuran Romalılardır. Ve deko
run banisidirler ama, tiyatrola
rında orkestrayı kaldırmışlar, 
sesi her taraf tan duyurmak 
müşkülatma karşı sesi lağvet
mişler. Komedi ile trajedi yeri
ne pandomimayı koymuşlar. 
Çünkü, 80,000 kişiyi istiap e
decek kadar kocaman tiyatro
lar kuran Romalılar seslerini 
bu kadar kalabalık bir kütleye 
işittirebilmek meseledir. Daha 
sonraları, tiyatro açık havadan 
uzaklaştıktan sonra, yani kapa
lı yerlerde temsiller başladıktan 
sonra dekor daha ziyade kendi
ni lüzum halinde hissettirmeğe 
başladı. 

16 ncı asırda italyada icat 
edilen çerçeveli dekorlar moda 
olmağa başladı. Sahneye sahne 
eninde bir muşamba gerilirdi. 
Eserin mevzuuna göre vak'anın 
cereyan ettiği yer bu muşamba· 
mn üzerine çizilir ve boyanır
dı. 1728 de ressam ve mimar 
Servandoni sahnede ptan deği
şikliği yaptı. Yani sahnenin 
dekoru bir plan üzerinde değil, 
birkaç plan üzerinde yapılmağa 
başlandı. Sahneye gözü aldatan 
bir derinlik vermek istendi. Ya
ni bugünün tiyatro dekorunun 
ilk iptidai şek)i ortaya çıktı. Şu 
halde bugünkü tiyatro dekoru
nun banisi Şövalye Servandoni 
dir. 

1788 den itibaren sahnede 
bir başka değişiklik meydana 
geldi. Artık sahnedeki boyalı 
dekorlardan halk bıktı. Kağıt, 
muka ~ıa aksesuvar halkı tat· 
min etmemeğe başladı. Onların 
yerini hakiki eşyaya terkettiler. 
Sahneden seyirci yerlerini kal
dırdılar. Sahnede meydan sade
ce oyunculara kalınca dekorlar 
daha serbest bir genişlemeğe 
erişti. 18 nci asırda bazı piyes
lerin temsilleri için fazla fazla 
paralar sarfına başlandı. 

Halbuki b u g ü n k ü teknik'. 
ile tiyatro sahnelerinde bu ilk 
esastan gerçi prensip olarak hiç 
bir şey değişmemişse de dekor 
bugün ziya, renk ve makine ile 
akıllan durduracak kadar hari
kalar yapıyor. 

Maamafih çok kuvvetle talı· 
min edilebilir ki, modem dekor
lardan atlıyarak belki sade, ba
sit ve renksiz bir perde önüne 
kadar gelecektir. 

Bugün modern tiyatro tekni
ği bu neticeye doğru gidiyor gi
bi.. 
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Büyükada 
Ve 
Heybeli ... 

Heybeliye gittim. 
İskeleden, ileride bir otelin 

önüne kadar uzayan asfalt yo • 
kuşta iki adımda bir; 

Bir "Kiralık ev,, • 
Üç "Kiralık kat,, , 
Beş "kiralık oda,, gözüme 

ÇarptL 
Büyük Ada da bundan pek 

farklı değil. Hele Kınalı ile Bur 
gazın insan boşluğu bir kat da
ha göze vuruyor. Haftanın han 
gi gününde ve hangi saatinde 
:uğrarsanız uğraymız görürsü • 
nüz ki, bu güzel adalann iske -
lelerine çıkanlar ve iskelelerin
de dolaşanlar hiç de büyük bir 
kalabalık yapamamaktadırlar. 
Denilebilir ki, Adalar bomboş
tur. Halbuki yazın göbeğinde -
yiz. 

Acaba adalar eski güzellikle -
rini mi kaybettiler? Heybelide, 
Büyük Adada Kınalıda yaşa -
mak pahalıya mı mal oluyor? 
Y okaa İstanbullulara daha tat
lı, daha eğlenceli bir tatil mev -
simi vaadedcn yeni bir rakip 
illi türedi? , 

• 
. Büyükadanın büyük otellerin 
den birine girdim. On beş sene 
de ne büyük değişiklikler ol -
muş!! 

. Bu otel rahatına en düşkün 
Amerikalı milyonere, etiketsiz 
kalınca havasız kalmıt gibi olan 
bunalan İngiliz lorduna, Osman 
lı Pa,alanna ve taze miras ye
mi§ toy İstanbul beyzadelcrine 
kendisini hiç zorluk çekmeden 
beğendirebilen bir dinlenme 
Ve ... eğlenme yeridi. 

On bes yıl önce şarklı bir hü 
'Umdar İataabuJa 11i•.-sS§ 
burada oturmaktan hiç sr.kılma 
2llıştL 

ZUppeler iki cüınle arasında 
bir onun adım söylemekten zevk 
duyarlardı ve bu züppelerin di
linden konuıan Osmanlı edip -
leri romanlannın, hikayelerinin 
bazı aahnelerini bu otelde geçir 
terek monden gözükmeğe ça -
balarlardı. 

Rabbim bu otel ne kılığa gir
miıtti 1 

Yemek salonundaki yirmi o -
tuz maaanm içinde temiz bir ör
tüsü olan yok gibiydi. Bir za -
tnanlar pek meşhur olan buzlu 
limonatalarını hatırlayarak bu
ruşuk beyaz caketli yırtık ıDrn
lckli garsona seslendim: 

- Bir limona ta! 
Ve yarım saat bekledim. Ba

na ne getirdi bu garson bilir mi 
&iniz? 

Bir sade kahve. 
Evet, bir sade kahve getirdi. 

Çatlak bir fincanın içinde kötü 
bir sade kahve .• Ve hayretle açı
lan &özlerimin suratına dikileli -

ğinl görünce gayet tabii bir ta -
vırla; 

- Limon bulduramadık efen 
dim ... - dedi-

- Olabilir ... - dedim - Fa
kat limonata bulamayınca be -
nim sade kahve istiyeceğimi ne 
reden kestirdiniz? 

Sustu, ama ben susmadım: 
- Haydi sade kahve içeyim. 

Behey gözümün nuru! Bunu bir 
temiz tabağın içinde ve çatlak 
olmayan bir fincanla getiremez 
miydin? 

Bu son sorguma garson haz -
rıasıı bir -ıntrirltetle ce

vap vermiş olduklarını tahmin 
edemezsiniz. 

İki eli iki büyük yeng~ gibi 
kahve fincanını yakaladı, küfür 
eder gibi yüzüme baktı ve bur -
nundan anlaşılmaz homurtular 
çıkararak yanımdan uzaklaştı. 

Tabii, ben de burnumun iki de 
liğinden ve ağzımdan manalan 
pek iyi anlaşılan homurthlar çı
kararak yerimden kalktım. Fa
kat bereket versin küfür eder 
gibi bakaeak ortalıkta tek surat 
göremeden boş bir salonu geç -
tim de nizamımı bozmadan Niza 
ma çıkabildim. 

• Heybelinin de böyle gözde bir 
oteli vardır ve on sekiz yirmi yıl 
önce ne güzel bir dinlenme ve 
eğlenme yeriydi bu otel. İçeri -
de temiz kılıklı sanatkarlar bir 
orkestranın yaylannı çekerler -
di. Beyaz keten elbiseler giy -
miş kadınlı erkekli bir kalaba -
Irk, buzlu bira şişelerile dolu ma 
salann başında gülüşerek ko -
nueurlardı ve terasında elele 

tutuşmuş gençlerin patenle kay 
dıklan görülürdü. 

Sonra umumi harp gelip çat
mıştı. İstanbul baştan başa bir 
kışlaya dönmüştü. Fakat Hey -
belinin bu oteline yaz, yine her 
gün koluna otuz kırk genç ka
dın takarak gelmiş ve buzlu bira 
şişeleri yine müşterisiz kalma -
mı§larcb. 

Büyük adadan dönüşte "bir de 
bu oteli göreyim,, dedim. İyi ki, 
eski günlerini hatırlayarak er -
kendcn gelmemiıim. Zira aç ka
lacakmışım. Burada da karşıma 
kirli be~az caketli bir garson 
çıktı ve ne istedimse; ellerini 
uğuşturarak; 

- Yok beyim ... Yok beyim ... 
dedi. 

Ve bu cevap bana kafi geldi
ği için otelde niçin müşteri bu -
lunmadıfını kendisine sormağa 
lüzum görmedim. 

• • • • • •• 
• • • • • • . . . . 

Adalar Bizansm burunlan ke
s i 1 m i ş ve e r k e k tik 1 e • 
r i n d e n ma h r u m e d i 1 
mi ş eski imparatorlanna, Es
ki imparatorlannm çocuklanna 
ve dünyaya küsmaş papaslara 
yatak oldukları günlerin lane -
tile damgalanmışa dönmüşler • 
dir. 

Tarihin hortlayan acı hatıra -
lanndan ürkmüş gibi neşe, genç 
lik ve hayat, Heybelinin hörgüç 
!erinden ve Büyükadanm dilin -
den elini eteğini çekip uzaklaş -
mağa hazırlanıyor. 

Nizamaddln NAZiF 

FAVDALI BilGiLER. 
BUGUNKU 
PROGRAM 

lstanbul 
18.30-. Almanca ders. 19: Dans musiki· 

ıi (p!Ak). 19.30: Balalayka orkestrası. Ko
ro. 20: Haberler. 21.10: Konferans. 20.30 
Stüdyo orkestrası konseri. 21: Radyo caz 
ve tango orkestraları. 21.30: Son haber -
ler. Borular. 21.40: Havayen Gitar. Siret 
ve arkadaşları. 22: Plak neliriyatı • 

BU kreş 
13-15: Plik ve duyumlar. 18: Plak. 19: 

Duyumlar. 19.15: Plak. 20: Sözler. 20.20: 
Tanınmış şarkıcılar (plak). 20.50 Program 
için sözler. 21: Konfcranıı. 21.15: Radyo 
senfonik orkestrası. 22: Duyumlar. 22.15: 
Senfonik konserin süreği. 23: Yabancı 
dillerde duyumlar. 23.15: Kazinonun bi
rinden konser (röle). 

Varşova • 
21: Ekim yayımı. 21,JO: Kütük radyo 

orkestrası ile solist konser. 21.45: Du
yumlar. 21 .55: Sörler. 22: Deniıaltr ge
mi5lnden röle. 22.25: Senfonik konıer. 23: 
Plak. 23.30: Spor duyumları. 23.40: Kü
çük orkestra konseri. 

Moskova 
18.30; isteğe gc:ire muzik yayımı. 20.30: 

Karışık yayrm. 22: Almanca yayml. 23.0S: 
Fransızca yayım. 24,05 Felemenkçe yayını. 

Prag 
20.10: Plik. 20.15: Duyumlar. 20.25: 

Süel konser. 21.10: Sözler. 21.25: Caz. 22: 
Konservatuvardan röle. 23.15: Duyumlar. 
23.30: Plik. 23.45: Yabancı dillerle du
yumlar. 

Budapeşte 
20.35: Piyano birliği ile şarkılar. 21.10: 

Konferans. 22.10: Duyumlar. 22.30: Bu
dapcşte konser orkestrası. 24: Çingene 
müziği. - Duyumlar. 

Viyana 
20.30: Kilise komerl (Beetho\'en). 22: 

Sözler. 22.10: Hava tehlikesi. 22.25: Şar
kılı radyo cazı. 23: Duyumlar. 23.10: Dan
sm ıürdi. 24.20: Sözler. 24.25: Plak 
(Ulusal havalar). 

MUnih 
21: Duyumlar. 21.10: Hafif müzik. 22: 

Hamburgdan röle. 23: Duyumlar. 23.20: 
Program arası. 23.30: Radyo orkestrası. 

Stuttgart 
20: Hafif mlizik. 21: Duyumlar. 21.15: 

Dans miizlii (eski ve yeni) 22: Skeç. 23: ' 
Duyumlar. 23.30: Gece müzifi. 1-3: Gece 
konseri. 

Hamburg 
21: Duyumlar. 21.10: Radyo piyesi. 22: 

"Mit Pauken und Standarten., adlı mü
zikli yayun. 23: Duyumlar 23.25: Kadm 
için sözler. 21 45: Gece yarısı müziii (ıar
kıl\). 

• SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

* Türk: Roma ateşler içinde -
Dans rüyası. 

* Melek ; Salli - İçimizden birisi. 

:f. Elhamra : Ne Sevimli - General 
Yenin zehirli çayı. 

* SümeT: Garp cephesinde kanlı 
hücümlar - Niçin sevdim. 

:f. Tan : Aşk beldesi. 

:t- Şrk : Maskeli Kadın - Komik
ler hafta11. 

* Yıldız : Ekmekçi kadın - Kanlı 
kafe. 

* Saray : Kimsesiz - Kukaraça. 
:/- ipek: Kedi ayağı - Büyük resmi 

geçit. 
~ Alkazar : Tarzan ve eşi - Deniz 

altında cehennem. 
~ Asri : Gi~li vazifesi - Evliler ve 

sevdaları. 

:f. Alemdar : Tarzan ve E~i. 
* Milli : Volga sahillerinde - Coş

kun. 
* Hilal : Agk fırtınaları - De\·· 

riilem. 
:ı. Kadıköy Hale : Kedi ve keman. 
:t- Halide ve Arkadaşlan : Bu akpm 

Şehzadrbaşı Turan tiyatrosunda 
Çam Sakızı. 

• 
NOBETCI 
ECZANELER 

Bu gece nöbetçi eczaneler tunlardır : 
Sirkecide Beıirkemal - Divanyolunda E
sat - Kumkapıda Belkis - Zeyrekte Ha
san Hulusi - Şchzadebaşmda Asaf -
Aksarayda Ethem Pertev - Samatyada 
Teofiloı - Şehremininde A. Hamdi -
Karagümrükte Suad - Büylikadada Şina
si Rııa - Heybelide Yu!iuf - Bakırkö
yünde Hilil - Fenerde Vitali - Hasköy. 
de Halk - Kasunpatada Merkez - Ka
dıköyünde Sıhhat - Pazaryolunda Rıfat 
Muhtar - Beşiktaşta Rıza - Galatada 
Hidayet - Taksimde Kanzuk- Pangalt1-
da Karakin Kürkçiyan - Taksimde Gü
neş - Eyüpte Hikmet eczaneleri. 

• L 1 M AN 
HAREKE rLERi 

Dün limannnıza ıelen vapurlar : 1mroz
dan Tayyar, Izmitten Kocaeli. 

Diln limanımızdan giden vapurlar: Ka
radeniıe Güneyıu, İmıite Ayten, Mudan
yaya Asya, Mersine Dumlupmar. 

Bugün limanımııa ıelecek vapurlar: 
K11.rabl1adan Mersin saat 6 da. Ayvalık
tan Antalya saat 9,30 da, Bartmdan Bar
tın saat 13 te, Mudanyadan Tayyar ıaat 
17 de. 

Buıün limanımızdan cfdecek vapurlar: 
1zmite Gliıel Bandırma ıaat 9 da. Mııdan
yaya Ko~eli saat 9 da, lskenduiyeye An· 
kara saat ı ı de, Karadenlıe Vatan 20 de, 
Bandırma)"& Gülnihal 21 de. 

DAVETLER 

Kadıköy askerlik şubesinden : 1 - Gay
ri İslam 328 ve 329 doğumlularla şimdiye 
kadar Askere gitmemiş Gayri İslam 316 
dan 32 dahil doğumlular Askere gidecek~ 
lerdir- 2 - Çağrılan bu erlerin ~ubede 
toplanma günü 25 Haziran 93S günüdür. 
3 - Bedel vereceklerin nihayet 24 ha:rJ
ran 935 akıamına kadar bedelleri kabal 
edilecektir. 4 - Bu erler 22 baziran 9ı3S 
Hat g da şubeye ıclerek 7oklamalanru 
yaptıracakalrdır. 

• 
İstanbul Halkevinden : 
Galatasarayda 18 temmuzda açılacak o

lan Yerli Mallar serıisinde ıcçen sene 
yapıldığı gibi bu sene de Evimiz Soysal 
Yardun şubesi tarafından yoksul kadmla
rm el işlerini satmak ve bu suretle keı:ı· 
dilerine soysal yardımda bulunmak lçın 
bir pavyon hazırlatmaktadır. Evlerinde ,el 
i ·terini yaparak bunları satmak suretile 
geçimlerini temin eden yoksul Bayanların 
her salı ıüniı ıaat ikiden dörde kadar Ca
ğaloilunda Halkevine el iılerini ıetirme
leri. • Milli Türk Talebe Birliti G. Sekreter
liiindcn : 

Deierli kardeıimlz cofrafya ıubeıinden 
Hüveyre ölmu,tür. Son vazifenizi yapmf.lı: 

için bütlin üyelerimizin buılin saat 11 de 
Gureba hutanuindc bulunmaları teblii 
olunur. • • Rami İdman yurdundan : 

Rami İdman yurdunun fevkalade 
kongresi Haziranın 23 üncü pazar 
gUnü saat 10 da Klüp binasında ya· 
pılacağından Klübe menıuP. azaların 
gelmeleri reca olunur. 

• 
MURACAAT 
YERLERi 

Deniz '! dllan acentesi Telefon 42362 
A.ka1 (Kadıköy iskeleli baG me-

murluiu) 43732 
Şirketi Hayriye, Telefon 44703 
Vapurculuk: Sirlcetf merkez acen· 

teıi, Telefon 22925 
Şark Demrlyollan müracaat ka-

lesi. Sirkeci Telefon 2307g 
Devlet DemiryoOarı müracaat 

kalemi Haydarpap. Telefon 42145 

• HASTANE 
TELEFONLAR! 

Cerrahpaşa hastanesi. Cer• 
rahpaşa 

. Zeynep Kimil hastanesi. 
Üsküdar. Nuh kuyusu. Gün 
Doğumu caddesi 
Haseki kadınlar hastaneaL 
Aksaray Haaeki cad. 32 
Beyoğlu Zükur hastanesi. 
Firuzağa 
Gülhane hastanesi. Gillhane 
Kud~ baataneai. Çapa 
Emrazı akliye ve asabi.Ye 
hastanesi. Bakırk~ Reşa 
diye kışlası 
Etf al hastanesi. Şişli 
Haydarpaşa Nümune has
tanesi · 

• 

21693 

60179 

24553 

43341 
20510 
22142 

16 .. 60 
42426 

60107 

ÇABUK SIHHI 
YARDIM TEŞKILATI 

Bu numaradan imdat oto• 
mobili istenir. 44998 

• iTFAiYE 
TELl:.FONLARI 

İ5tanbul itafiyesi 24222 
Beyoğlu itfaiyesi 44644 
Kadıköy itfaiyesi 60020 

Yetilköy. Bakırköy, Büyükdere, 
Üsküdar itfaiyesi 60625 
Paşabahçe, Kandilli, Erenköy. Kar
tal, Bilyükada, Heybeli, Burgaz, Kt· 
nah mıntakalan için telefon santra
lındaki memura (yangın) kelimeaini 
söylemek kafidir. 

• 
VAPUR TARiFELERi 

KÖPRO • HAYDARPAŞA - KADIKÖY 
ıs Mayıa 03S tarihinden itibaren 

(H• sün) 

Küprüden H Pata- Kadıköyii-
Kalk11 dan K.. ne Var11 

630 x 
700 x 
730 D 
7 35 x 
735 X E 
800 
820 x 
830 D 
840 E 
840 D 
905 Toros 
94S X Adana 

1020 
1100 x 
1150 x 
1230 
13 lS x 

f641 
718 

7 53 
7 53 

840 

il 00 
923 

1003 

1118 
1208 

13 33 

653 
723 
7 50 

7 51 
820 

850 
855 

o 28 
10 08 
1040 
1123 
12 lJ 
12 so 
1H8 

14 00 X Ankara muhtclit14 18 14 23 
14 30 14 48 1' 53 
ıs ıo x ıs 28 1533 
ıs 50 x 16 os 16 13 
16 2~ 16 40 
164S x ı705 
11 oo 11 ıs 
\7 2S Adapazarı 17 43 17 48 
17SO x 1810 
1800 1815 
18 30 Ankara ıür'at 18 48 18 53 
18 55 x lO ıs 
19 10 1925 
19 45 x 20 o:. ıo 08 
?.O 30 X 20 48 20 53 
21 10 x 21 30 21 35 
22 30 X C. 2250 22 5!fl 
23 45 x A. 24 05 24 1(1 

A. 4aretli ..terin tral caama, puarteli 

'Jnleri i$ler. B. aretli seferin trenJ ~embe ve pa• 
ur günleri i&lcr. 

X İşaretli seferlerin Banliyb trcnleril• 
iltisakı vardır. • KADIKÖY. HAYDARPAŞA· KÖPR0 
ıs Mayu 035 tarihinden itibaren 

(Hu aüa> 
Kadıkö- H. Paşa- K.öprii,. 

,Undeq K.. dan K. Va"' 

625 63S x 6SO 
7 30 738 x 7 53 
7 00 7 20 
IOOD 820 

80S XD 8 25 
805E 810 x 8 2S 
830 850 

845 x 905 
9000 920 -- . 9 ıs Aıtbra ı;;iir'at 935 
905E 9 ıs 935 
940 941 x 1003 

1020 1028 x 10 43 
10 :50 10 58 Adapazan it 13 
ıı 40 11 48 x 12 03 
1230 12 40 Ankara muhtelit 12 SS 
1305 13 ıs x 1330 
13 45 ' 1355 x 14 10 
14 35 14 ss 
ısoo 1508 x 1523 
1S40 16 00 
1620 1628 x 16 43 
ı .. so 1710 

1715 x 17 35 
1725 1745 
17'i5 ı8 ıs 

1815 x 1835 
1830 18 40 Adana 18 S5 
1900 1908 x 1923 

19 3S x 19 55 
19 45 19 53 Toros 2008 
2020 2028 x 20 43 
21 10 21 20 x 21 35 
21 S5 220S x c. 2220 
23 05 23 ıs x & 2330 

C. haretli seferlerin tren\ ı Hulrandaa 
31 Birinci Tesrine kadar lıJer. 

D. baretli seferler cuma günleri ,.apıl~ 
E. tsaretli seferler cuma cüıılert J'Rpıhr. 

Sisli tipili ve ~ddetli hrtmalı havalarda 
vapurlar bulunduklan mahaTierden hareket 
etmi,.ecelder bannmak mllmktln olnu• 
nn Wcelelcrl tutmryacak. nbut daha ~
•el terltedeb11eeeltlerdir. 

Hayatın neşesi 
dinCj olmaktır. 

1 

HORMOBiN 
tabletleri 

Yorgun vücutlara 
dinçleştirir 

iktidarsızhğı 
ve 

Bel gevşekliğini 
giderir, ya .. mak neıeıini ia~e 
eder. Eczanelerde bulunur. ls
tanbul'da fiatı 150 Kr. Tafsilat 
için Galata Posta kutusu 1255 

::> 
>-:::> 
en 
z 
Ll.I 
c 
<[ 
:E 
~ 
<t 
(/) ·-:c 
<[ 
~ 
<t 
~ 

• 
<I: 

4493 

cu 
'a 
c -'-cu 
> ·-N 
c,) co 
«Do 
=o 
SN 
en •• 
Cc 
C..c -·- G) =-Q) Q) 

>-t-
·-o NN «D 
~ . 
L.. c 
Q) z: 

::E c 
en- cu .;:: .c 
cu L.. 

en cu --·-'- ::.-.. -= cu .::: .... 
cu as 
en en 
~ 

CI> cı 
"es .... 
~m 
sg ~ 
ı- CD :c 

OPERATÖR 

Doktor nimet 
Ankara caddesi Zorlu 

apartmanı No. 21. 
Cumadan maada hergün 
saat ? 6 hastalanm kabul 

• ~eder. 4115 ~ • 

KUÇUK ıLAnLARj 

3 LiRA-Tuvalete ve ıtriyata ait her 
ne yapmak isterseniz berkesin yapa· 
bileceği şekilde formülUnU yazar 
gönderirim veya öğretirim. Sonfen 
liboratuvarL Kadıköy rıhtım 76. 

4426 
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KIRMIZI ELLER 
Tabiaten kırmızı olan elleri 

beyazlandırmak için bir çare 
var mıdır? Gliserinli mualece
ler ve kolonya friksiyonlan şim
diye kadar natamam sonuçlar 
vermiştir. 

Pariste Büyük Çiçekler Modası 

Modern Kadının Çok Dikkatli 
Olması Lazım Gelen Şeyler 

Ancak, makul bir hıfzıssıhha, 
ellerin kırmızılığını giderebilir. 
Başlıca çareler şunlardır: · 

1 - Elleri sıcak su ile yıka
mak, soğuk su kullanmamak, 

2 - Deri eldiven yerine kışın 
yün, yazın ipek eldiven kullanı
lacak, 

3 - Alkol kanfre ile friksi
yon yapılacak, 

Şişmanlatmıgan Bir Yemek Listesi Neşrediyoruz 
Bu da şayanı tavsiye değildir. 
Yaldızı ~apıştırmağa yanyan 

formül şudur: 
15 gr. gom demnar, 14 gr. 

gom lak an cailles, 100 eme. al
kol 9 5 derece. 

Genç ve güzel bir kadın böy
le kalmak için her şeyden evvel 
içinde sahici bir arzu duymalı -
dır. Bir çok bayanlar kilo alma 
mak şartile orta yaşlılıkta kör
pe bir piliç gibi kalabiliyorlarsa 

~ bunu her şeyden evvel derileri· 
nin güzelliğine, pürüzsüzlüğüna 
ve olur olmaz şeylere tasalan • 
mayışlanna medyundurlar. .. 

Otuz yaşına 
Gelenler 

Otuz yaşına gelenler,hatta bİ
raz daha gençler bile kendilerini 
iyiden iyi bir tetkikten geçirme
lidirler.Bilhassa kilonuza ehem· 
miyet vererek ne fazla ağır ne de 
fazla hafif olmadığınıza bakma 
}ısınız. Şayet netice sizi mem -
nun edecek şekilde çıkmazsa 
kendi kendinize vücudunuz hak· 
kında tedbi almak için karar ver 
melisiniz. 

Bu tetkik neticesinde kilonuz, 
:şişmanlığmızı gösterdi diye der 
hal sıkı perhize ve ağır idman • 
lara kalkışmak yanlıştır. Sene • 
Jerin topladığı yağı on günde 
eritmeğe kalkışmak akıllılık de 
ğildir. Fazla kilonun şişmanlat 
mayan yemeklerle giderilmesi 
kabil olduğuna göre ilk yapıla· 
cak iş bunlara itina etmektir. 

Bundan sonra sabah ve alC • 
şam sade ve basit idmanlardan 
istifade etmek lazımdır. Yalnıı 
perhizle zaiflamak kabil olsa bi· 
ae, kalçalarda, kollarda ve ha • 
caklardaki fazlalıkları vücudün 
tenasübünü temin edecek şekil 
de gidennek mümkün olmaz. . 

Size aşağıda verdiğimiz per • 
hizi takip ederken salatanızda 
madeni yağ kullanınız. Ayni za
manda muhakkak surette ye -
meklerden sonra kahve yahut 
başka sıcak bir içki kullanıyor
sanız bunu da tedricen büsbü -
tün terkctmelisiniz. / 

idmanlar 
İdmanlara gelince bunları 

."Tan,, sütunlannda şimdiye ka 
dar bir çok defalar okwnuş ola· 
caksmız. Bu idmanların sadece 
açı~a, yayılma ve vücudü ger~ 
mc ~dmanlan olduğuna dikkat 
ctm.ış .o~acaksı~ız. Bu meyanda 
hcpımızın evlcnnde bir yahut bir 
kaç tane kedi bulunduğunu ha • 
tırl~trnak. isterim. Dikkat etmiş 
senız kedıler uzun bir istirahat
ten sonra, gerinir, yayılırlar. İn
sanların da bu hareketlere vücu 
du son derece mühtaçtır. Yine 
dikkat etmişseniz kediler bu ha 
rcketleri yaparken hiç acele et· 
mezlcr. Ağır ağır fakat hareketi 
sonuna kadar temdidi de ihmal 
etmezler. Sizler de idmanlannız 
da, jimnastiklerinizin ayni pren 
sibi kullanmalısmız • 

Sade ve basit olmakla oera • 
ber çok faydalı olan idmanları 
yazmadan evvel bugün sadece 
şişmanlatmayan yemeklerden 
size bir haf ta Irk bir liste tertip 
edelim. Başka bir 2iin idmanla 
rı da yazarız: 

Hafialık 
Yemek Listesi 

Pazartesi 
Kahvaltı: Yanın bardalt por

takal yahut her hangi bir mey
va suyu, kızannış iki dilim ince 
tereyağlı ekmek. Pişmiş bir yu 
anurta. 

Öğle yemeği: Zamanına göre 
l>ir şeftali ,Y.iJıut başka bir meY.· 

biraz patates. Külde pişmiş do. 
mates. (arzu olunursa biber de 
ekilebilir) Kremasrz pasta. 

Modern kadın vUcudU 
va. Peynir. Marul; iki parça bö
rek. Limonata. 

Aktam yemeği: çorb'a 2 ke
mik kuzu külbastısı. Biraz seb
ze. Jele bir tatlı. (yemişten ol
ması şarttır). 

Sah 
Kahvaltı: Yine bir nardak 

meyva suyu. 6 adet bisküvi. 
Öğle yemeği: Dilim dilim ke

silmiş bol domates. Marul. Ar
zu edilen her hangi cinsten olur 
sa olsun peynir. İki sandoviç. 
Buzlu çay. 

Aktam yemeği: Taze mcyva. 
Biftek (limon sıkmak şarttır). 
Bir hafif pilav. Erik hoşafı. 

Çarşamba 
Kahvaltı: Kızarmış ekmek. 

Me_~a; mesela taze incir. 
O~le Yemeği: Piliç yahut ha

fif hır omlet. Hafif pasta. Buzlu 
çay. 

A'kıam yemeği: Kuzu kızart
m~s~ salçalı. Fasuliye.Salata.Y c 
mışlı dondunna. 

Perşembe 
Kahvaltı: Bir soğuk süt. Ye

miş. 

Öğ1e yemeği: Bol salata ma
yonezli. Buzlu çikolata. Mclba 
bisküvisi. 

Cumartesi 
Kahvaltı: Külde pişmiş ye -

miş. Yoksa: Kızarmış ekmek. 
Öğle yemeği: Sebze ıalataıı, 

mayonezli. Bol yemiş. Peynir. 
Aktam yemeği: Çorba. File

minyon. Sebze. Taze fasulye. 
Meyva şerbeti. 

Pazar 
Kahvaltı: Bir bardaK nar su

yu. 2 adet sahanda yumurta. İki 
dilim et. Bisküvi. 

Öğle yemeği: Soğuk yahut is
kata et. Enginar (tercihan zey
tin yağlı). Karışık komposto. 

Akşam yemeği: Muhtelif me
zelik yiyecekler. Piliç kızartma 
sı. Salata. Patates. Dondurma 
ve yemiş. 

H:ER ROLE 
GELEN YILDIZ 

Saba kraliçesi SülcY'nan pey-
gamberin bin kansına şöyle bir 
~öz gezdirdiği. vakıt ne dediği
m bilmiyorsak ta bu manzara 
karşısında dilber Mac West'in 
ne diyeceğini çok kola}'· kestire
biliriz. O tatlı, içten gelen sesile 
Süleymana dönüp •'İyisinden 
olmak şartile bir erkeğe bir ta • 
nesi de yeter,, diyeceğ ·ne hiç 
şüpheniz olmasın. 

Buna ıağmen Mae West yal
nız şimdiye kadar onu gördü -
ğümüz ıollcrden daha b:lşkala
rmda da muvaffak olacak kd!>i
liyettedir. Esasen teshir edici, 
şahsiyet sahibi bir aktör yahut 
aktrisin her rolü oynayabileceği 
şüphe götürmez bir hakikattir. 
Bu itibarla Mac W est'tc her a
ranılan hususiyet ziyadesile 
mevcuttur. 

Komediye elverişli bir tip o
lan Mac West, her şeyden ev .. 
vel, çok çekici bir şahsiyet sahi
bidir. O kadar ahenkli bir şaı1si· 

1 
yet ki, yürürken bile insanı_ rcz· 
heder. Onun ne bu tatlı yüri.!yü
şü, ne de size göz kırpışı, poz 
değil, kadınlık cazibesinin tabii 
bir tezahürüdür. Eğer bunları 
gayri tabii olarak kendisine son 
radan bir şey ilave etmek üzere 
yapsaydı. Mac Wcst tc öbür kız
lar gibi muvaffakiyetsizlığc uğ
rardı. 

O, inanan 
Bir kadındır 
. Çok az hakiki aktör • varaır 

kı yaptığı role inansın. Mac 
Wcst'i bunlar arasında savabi • 

... 
Yazlık 
Ayakkabılar 
-

Resimde gördüğünüz gibi Pariıin ba ıeneki yaz modaaında elbise1ere 
aüı diye büyük yapma çiçekler takmak usulü çok taammüm etmi,tir 

cı ve son derece uyar bit tabiat
ta olan Mae West'in diğer rol· 
lerde de muvaffak olacağına 
şüphesiz nazarile bakabiliriz. 

Çünkü bu kadın her şeyden 
evvel hareketleri tabii, cazibesi 
sun'ilikten uzak ve bir kelinıey• 
le ifade olunmak lazımgelse 
"kadın,, dır. 
Erkeğin olsun, kadının olsun 

TUhi tema)"Ülatım çok iyi anla
yan bu aktrisi pek yakında ca .. 

Aktam yemeği: Domates su -
yu (bir bardak) soğuk kuzu. 
Enginar. Yemiş. 

liriz. Cinsi cazibeye sahne üze. ' 
rindcki verdiği canlılık onun 
içinden gelen tabii bir meyi.dir. 
Bunu eski tarz göz süzen, du -
manh bakışlı;, esrarengiz, sol • 
gun renkli aktrislerden ne ka .. 
dar farklı olarak tecessüm ettir-

Cuma 
Kahvaltı: Yemiş suyu. Bir 

yumurta. Kızarmış ekmek. 
Öğle yemeği: Muhtelif sebze 

türlüsü (yağı az olmak şarttır). 
Kayısı kompostosu. Buzlu çay. 

Aktam yemeği: Soğuk çorba. 
Balık, .{limon bol sıkılmalıdır). 

diğini gözönünc getireccl.t olur- M O N A B A R R 1 E 
~a~ ne demek istediğimize daha 1 g~zönüne ~etirecek olursak bü- ı rini Mac West kadar muvaffa. 
ıyı anlaşılır. yuk Katenn, Saba Kraliçesi ve kiyetlc oynayacak bir aktris da

Bilhassa tarihi şahsi;:etled bunlar gibi şen, şuh kadın rolle· ha bulmak güçtür. Şahsan alaY." 

ha ciddi, daha başka ıollerd.e 
göreceğimize muhakkak na zarı
le bakabiliriz. 
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' Hayat Sigortalarında Değerli 

Bir Yenilik 
Bundan böyle, en büyük feliket olan ölüm ve matUJiyetin 

acılarından çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerinizi: 

Malüllyeti de Temin Eden Senelik Te
mettiUü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz •• Bu sigortayı memleketimizde veganc tatbik 
eden: 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 

)'aptıtı bu yeni nevi ile bayat sigortalarında mühim bir inlalip yapmııtır. 
tünki bu ıigorta ile : 

Ölüm ve maluliyet temin olunur - her ıene nakdt temettU verilir -
\'efat halinde müemmen mebllğ derhal adenir - mubvelenamenin hlta
lllında sigortalı bayatta bulunuru ve maluliyete utramamıı ise müem
ınen meblil % 10 fazlaıiyle tediye olunur - muvakkat ve daimi maluliyet 
llıUddetinc:e üc:ret alınımı: - daimi maltıliyet halinde müemmen meblağın 
% 10 u ıenelik irat olarak verilir ve vefatta ve ya mukavelenamenin hita· 
llıında müemmen mebliğ yene tamamen ödenir. 

Diğerlerinden çok üstün faideleri olan bu sigortanızı 
Yaptırmak üzere şu adreslere müracaat ediniz : 

Anadolu Sigorta Şirketi 
Muamelat merkezi : istanbul, 4 üncü Vakıf han. Telef.: 20531. 

Umwnt acentalığı : Galata, tlnyon han. Telefon: 44888. 
4109 

lSTANBUL TRAMVAY ŞİRKETİ G1DlS ~ GELİŞ 
PROGRAMI 

1935 yılının 1 Mayısdan sonra ... 

No. S ı a ı r KALKIŞ Ara -lo 
,,._ 

Şiıli • Tünel ( Şifliden • Tilnele 3' 6' 
,( Tilnddaı - Şiıliye g• 

ıJ ı Şiıli • Be)azit ( Şltliden • Beyazita 12' 

.( Be1uittaa • Siıliye 26' 
112 Harbiye • Fatih ( Harbiyeden • Fatihe 5' 7• 

( Fatihten • Harbiyeye g• 

.12 A Harbiye • Akaaray ( Harbiyeden - Akaaraya 14' 17' 
( AkaaraJ'du • Harbb'en 21' 

15 Takaiın • Sirkec:i ' ( Tabimden • Slrkeciyt 5' 
( Sirkeclden • Taksime 

.16 Maçka • Beyaz.it ( Maçkadan • Bcyuita 5'1" 
( 8e)'Uİttan • Mackaya 17' 

] 6 A Maçka. • Eminönü 
( Sitliden • Emlnönüne 7' 
( Maçkadan • Eminöaiiae 14 

( Eminönünden • Maçkaya 

l7 Şiıli • Sirkeci ( Siıliden • Sirkeciye I' 
( Sirkeciden • Sitliye u• 

.'17 ~ il .,,,.... • .... 
lıl A Mecidiyeköy-E.önii ( Emln6nünden-lleddiyek. 21' 

• ( Mecidi7cköyiindca-Eminö. 

19 Kurtuluı • Beyazit 

( Eminönünden-Mecldiyek. 

( Kurtuhıştan • Beyaıit.a 
( Bcyazttan • Kurtuluta 

( Sitliden • Eminönüne 
.19 A Kurtulut-Eminönü ( Kurtuluıtan-Eminönüne 

( Eminönünden - Kurtaluıa 

( Beıiktaıwı • Bebete 

6' g• 
17• 

7' 
ıs• 

( Beıilı:taıtan • ltmiaönilae 6' 

tık Son 
K&lk11 VarrJ --

5.40 
6.00 

6.ZO 
1.02 

6.30 
5.46 

6.40 
6.00 

7.!5 
us 
us 
6.55 
6.10 
7.10 

6.40 

us 
6~S 

Mt ••• 

7.17 
ıua 

1s.oo 
6.00 
6.45 

6.05 
1.05 
6.3S 

5.25 
us 

23.40 
24.00 

23.30 
24.12 

24.00 
23.20 

23.30 
22.50 

19.10 
19.30 

23.20 
24.00 

-20.20 

20.45 

20.00 
20.30 

10.12 
ıa.4S 

19.15 

23.10 
23.55 --20.10 
20.iC) 

c: 
( Bcbektca-Emiaöniine 10' 5.45 23.40 
( Eminönündcn·Bebet• 20' 5.55 24.ZO 

22 Bebaı • Eminönü 

23 Ortakö,. • Aksan)' 

34 Betiktat • Fatih 

12 Topkap_! • Sirkeci 

33 Y edikule • Sirkeci 

( Bebekten • Bcıiktap -- 1.00 
( Ortalı:öyderı-Abaraya 

( Akaara1daa-Ortakö1• 
( Bcaiktaıtan-Fatihe 
( Fadbten·Beıiktap 

( AbaraJdan-TopkapfJ'& 
j_ Topkapıdan-Sirkedye 
T Sirkeciden· Topkapıyt 
( Topkapıdan-Akaara)'& 

( Aksaraydaıı-Y edikulcye 
( Yedikaledcn-Sirkeciye 
( Sirkecldcn-Y edlbleye 
( Yedikaledcn-Abaraya 

,. 
ıs• 

7' 
14' 

5' .. 
16' 

6' 
10• 

16' 

uo 
6.35 
6.30 
7.10 

5.25 
5.40 
6.12 --5.30 
S.45 
6.17 --
5.25 

20.50 
21.30 

20.40 
21.20 --23.30 
24.00 
24.35 

23.35 
24.05 
24.40 --( Alcaara)'dan-Edirnekaprya 5' 

37 ı Edimebpı • Sirkeci ( Edimekapıdan-Sirkeciye 10' 5.4S 23.2~ 
( Slrkecidea-ltdirnelrapıya ıs• 6.14 23.SS 
( Edimekapıdan.Abaraya -- 24.25 

lstanbul Millt Emllk Müdürlii§ünden: 
Arnavutköyünde eski birinci ve Köşk caddesinde 5 

\'e 8 ve 4 ve Yirmi iki kere mükerrer 4 ve yeni 8 ve 1 O ve 
2 ila 12/12 sayılariyle sayılanmış ve tarafeyni Sultan 
sa!ıilhanesi ve bir tarafı Köşk caddesi ve bir tarafı da 
birinci cadde ile mahdut ve aharin uhdesinde bulunan 
6 ve 1 O ila 2 2 sayılı sekiz dükkanın havalarını müştemil 
bir gazino ve bir kıt'a arsa dör:t o<ta sekiz dükkan ve iki 
baraka ve dört ev ve şube tahrir kaydına göre birinci 
caddeden yeni dört sayı alan bir kıt'a arsa ve yeni sekiz 
1 O sayı alan ahşap tiyatro gazino ve birinci ve köşk 
c»addelerinden yeni 12 ve 20/1, 2/1 sayılar alan fevkani 
ınaa bahçe gazino havası ve Köşk caddesinde yeni 14 
sayılı ahşap hane ve birinci caddede .ve diğer hissedar 
'Y ervantin vekili tarafından vaki iddiaya göre üzerine 
ahar tarafından inşa olunan on sekiz barakayı muhtevi 
Yeni 8 ve 10 ve 10/1 sayılı mahal olduğu anlaşılan 
gayri menkullerin 12393 metre ve seksen santimetre 
terbiinde olan hey' eti umumiyesinin beşde iki hissesi 
muhammen değeri olan On altı bin lira üzerinde kapalı 
~arf usuliyle ve peşin para ile 28-6-935 cuma günü saat 
on dörtde satılacaktır. İsteklilerin şartnameye uygun 
olarak hazırlayacaklan mühürlü zarfları vakti muay
Yenden bir saat evveline kadar İdaremizde müteşekkil 
8atış Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri lüzumu 
ilan olunur. _(M.) (3323) .. 

-- :-14'. ...... ......-~....-..""-L;--._ .... 
• ~ ~.-.. .... ~----..... .:>+-. 

Ut 

Hava makinist mektebi
ne kayıt ve kabul şartları: 

Hava makinist mektebi miidürlü§iinden 
1 -- Aşağıda Şartlan haiz istekliler; Dilek Kağıdı 

ve vesikalariyle Temmuz Başlanğıcından Ağustos sonu
na kadar mektebe baş vururlar. Mektebin bulunduğu 
yerin dışında bulunanlar dilek kağrtlariyle Vesikaları
nın 1\~\!ktebe gönderirler ve alacakları karşılığa göre ha
reket ederler. Eğer Girme şartlarını haiz iseler müsaba
ka imtih~nında kazandıkları takdirde mektebe alınmak 
şar.tiyle İstanbula gelirler. · 

2 -Mektebe Girme şartlan: 
A - Türk olmak. 
B - Orta mektep "Lise 8 inci sınıf,, tahsilini bitir .. 

miı en az 17 v.e en çok 20 yaşında olmak. 
C - Sıhhi vaziyeti uçuculukta ve uçuş işlerinde kul

lanılmağa elverişli olduğuna dair mütehassısları tam 
oJan bir hastahane sıhhat hey'eti raporu alma~. 

Dı§arda bulunanlar bulundukları yerin Askerlik Şu
biaine ıaüraaiilU. 11 ... ,. e11~ gq!fft<fetilfrler. Tatn teş
kilatlı sıhhi hey'et bulunan yerlerde o yerin en büyük 
komutnaına müracaatla muayeneye gönderilirler. 

D - Ahlakı sağlam olduğuna ve hiç bir suretle suçlu 
ve mahkum olmadığına dair bulunduğu yerin Emniyet 
Müdürlüğünden veya Polis amirliğinden tasdikli vesika 
göstermek. 

E - Mektebe alınacak okuyucular; Gedikli erbaşlar 
hakkındaki 2505 numaralı kanun mucibince muamele 
göreceklerini ve mektebi bitirenlerinde 12 yıl müddetle 
Hava gedikli erbaşı olarak vazife göreceklerini Noterlik
ten teahhüt edeceklerdir. Bu teahhütname sureti kendi
lerine verilir, veya gönderilir. 

F - Mektepte yapılacak seçme imtihanını kazan
mak. 

H - İstekli adedi çok veya imtihanı k~zananlar alı
nacak mıktardan fazla olursa bunların içinden Riyaziye 
bilğileri daha eyi ve yabancı dil bilenler yenlenir. 

3 - Me.!ırıtep gece yatısı ve parasız olup okuyucuları 
Askeri liseler okuyucuları gibi yedirilir, ve giydirilir. 
Kitap ve diğer ders için lazım olanlar parasız verilir. 

4 - Tahsil müddeti iki senedir. 
5 - Hava gedikli makinistleri maaşlanndan başka 

ayrıca her uçuş saati için 3 lira uçuş parası alır. 1 

6 - Vazifeten Tayya.re ile uçuşlarda vukua gelecek 
kazalarda aynen tayyareciler için tatbik edilen ikramiye 
kanunu tatbik edilir. 

7 - Mektebi bitirenler kabiliyetlerine göre Tayyare, 
Telsiz ve Elektrik Makinisti olarak yetiştirilirler. 

8 - Erba~ Pilot olmak isteyenler Eskişehir Hava 
Mektebi Komutanlığına baş vurmahdırlar. (3302) 

lıtanbul asliye ikinci hukuk mah
kemesinden : Davacı Jorj Kulutros 
vekili avukat Hatim Refet tarafından 
ölü Şarl Hamıon vereseleri aleyhine 
mahkememizde açılan alacak dava
sından dolayi mü~dei aleyhlerdcn 
Tünel civannda Minare sokağında 

22 numaralı Gotç pap haneanide o

turan Deri Jordan ile yine mezkrtr 

hanede oturan e•ebayin ve diğerleri 

ZAYl - Milhrümün . gayp ettim. 
Bu mühürle senedim olmadığı gibi 
hükmü de yoktur. 1266 No. lu cüzdan 
sahibi. Aıkert kaymakam mütekaidi 

Mustafa 

• Göz Doktoru !!!!!!!! • 

1 ŞUKRU ERTAN 
Bırincı Sınıf Mütehassu~ 

Bebıali) Ankar• ceddea• No 60 
Telf'fon · 22566 1 

denizin Berllnde ve ıesiltin Maltada· •.!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!i!!i!!i!i.!!!!!!!i • 

ki ikametgihlarrrunda meçhul oldu- 4100 
fu gönderilen davetiye arkasmdaki 

mü,baımn me,ruhatından •nlatılmı~ 

olduğundan kendilerine ilanen dave

tiye tebligma ve ilan için bir ay mild· 

det tayinine ve durutmanm 19-7-935 
cuma ailnil ıaat 13,30 a bırakılması
na mahkemece kaur vedlmlt oldu-

ğundan Müddei alcyhlerden evebain, 
Dezi Jordan, Deniz Sesilin işbugün 

ve saatte mahkemede hazır bulunma
tan aksi takdirde haklarında mua
melenin gıyaplarm da yapılacağı ma· 
löm olmk üzere keyfiyet ilin olunur. 
(12446). 

~~-· :;;.--:· ' , ~' . . 
- .. 

' ~ .. ~ 
',··~· ; . 
' .. ' . 
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ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Keşif bedeli 1382 lira olan Hal sahası budunda pa
zarlıkla taş duvar yaptırılacakdır. Keşif evrakı ve şart~ 
namesi Levazım müdürlüğünde g~:>rülür. Pazarlığa gir
mek için de 2490 numaralı arttırma ve eksiltme kanul"
da yazılı vesika ve 104 liralık muvakkat teminat maı~
buz veya mektubile beraber ihale günü olan 18-6·9~.3 
salı günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 

18-6-935 
19-6-935 
20-6-935 
21-6-935 

Salı 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 

1 
2Ql 
401 
601 

(B.) (3385) 

na 
" 
'·' 
" 

200 
400 
600 
704 

Belediyeden aylık alan müteakit ve öksüzlerin 935 
yılına aid birinci üç aylıkları yukarda yazılı günlerde. 
gösterilen sıra numaralan ile verileceğinden İstanbuj 
Ziraat Bankasına müracaat etmeleri. (B) (3381) 

350 
300 
600 
ljO 

30 
20 

3000 
30000 

9500 
600 
700 

1600 
600 
100 
700 

30 
700 
100 
100 

1600 
150 

30 
20 

400 
100 

1500 
350 
150 
50 

150 
50 

paket eseri cedit 200 li 

" 
eseri cedit 200 li çizgili 

,, müzekkerelik 200 li kalın 

" tezkerelik 200 li kalın 

" ince makine kağıdı 500 1i 
kutu karbon kağıdı fil marka 100 li 
adet sünger kağıdı Juano 38 librelik 

" 
mektupluk zarf kalın 

" 
tezkerelik zarf 

" 
büyük kaba zarf . 

" 
orta 

" 
" 

Kurşun kalem siyah Nur marka 

" 
Kurşun kalem lastiği No. 6000/40. 

" 
makine lastiği No. 6580 

şişe mürekkep s;~,ah 1/4 kHoluk Papağan 
marka 

" kutu 

" 
" adet 

" 
kutu 
şışe 

adet 
şişe 

adet 
adet 

" ,, 

" 

, 
,, kırmızı 1/4 

topluiğne 

,, 

sarıkalem ucu Peri marka 
Beyaz kalem ucu Peri marka 

Sürgülü dosya büyük boy 

,, 
" 

makine şeridi M. S. Remitiko marka 
12 metre 
Resim çivisi No. 3 72 li 

Zamk 1/8 Papağan 
Boyalı kalem Vandeyke 
İstampa mürekkebi Pelikan 
Kopya kalem Van Deyk 
Mühürmumu Kartal No. 3 
Faber kurşun kalem 
Zamk fırçası 
Bezli ve bağlı zarf kaim 3 2 / 4 5 

,, ,, '' '' '' 24/ 34 
30 paket Mektupluk kağıt 100 li 

.2 5 O adet' Kalem sapı 
30 ,, İstampa Pelikan No. 2 

Yukarıda adedi ve cinsi yazılı 34 kalem kırtasiye açık 
eksiltme ile alınacaktır. Bu kırtasiyenin tahmin bedeli 
22 l 8 lira 20 kuruştur. Şartname ve nümunelerini gör
mE"k için levazım müdürlüğüne müracaat etmelidir. Ek
siltmeye girmek isteyenler 2490 No. lu kanunda yazılı 
vesika ve 166 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat mak
puzu veya mektubile beraber ihale günü olan 27-6-935 
perşembe günü saat on beş de adimi encümende bulun· 
malıdır. (B.) (3290) 

BÜYÜKADA YAT KULÜBÜ 
Memurluğunden : 

Büytikada Yat Klübünün biltün teıkilatr tamamlanmış oldufundan 
20-6·935 perıcmbc ıünU açılacağı sayın klüb bağlılanna bildirilir. 
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SÜMER BANK 

Yerli Mallar Pazarları 
~ Mu~ayyer Hasan Şevki' ....... 

SEKSÜLIN 

Eger iktidarsızhktan sikayetci 
ısenız. eger birçok ilaçlar 
ahpta hiç birinden fayda 
görmedinizse size son bır 
TECRÜBE tavsiye edeceğiz. 

. SEKS Ü Li N kullanı'nız. 
~Bu şayanı hayret ilaç, terkibindeki 

~Kam, Sinirleri, BeyinF ihya 
\:. - : 

;edici unsurlar sayesinde iki kelime ile 

GENÇLiGIN TILSIMI dır 
t<UTUSU 200 Krt 

BEŞiR KEMAL MAHMUT CEVAT 
ECZANESi SiRKECi 

İstanbul dördüncü icra memurlu
ğundan: Temamına 1913 lira kıymet 
kesilen Davut Paşada Davut Paşa 
mahallesinin Tarhane Mektep soka
ğında eski 7-7 yeni 7-7-5 No. lu ö
nünde aralıklan bulunan koridor ha· 

ikramiyelerini veriyor 
fstanbul Yerli Mallar Pazarından 26 mayıs pazar günü 
Beyoğlu Yerli Mallar pazarından 15 mayıs çarşamba günü 
Galata Yerli Mallar pazarından 22 Mayıs çarşamba günll 

Mal alan~ar ellerindeki ayni 
tarihli kuponlar mukabilinde 

Yüzde yüz 
Parasız mal alabilirler 

İkramiye mukabilinde mal almadınızsa 

ayın sonuna kadar almanız rica olunur 

Yerli Mallar Pazarlarında ikramiyeli 
satışlar temmuz sonuna kadar sure 
cektir. istifade ediniz. 

lstanbul Yakası Varidat Tahakkuk 
Müdürlüğünden: 

İ<smi Mahallesi 
Tirikotaj Hubyar Şamlı han 

Senesi İhbarname No.Muamele vergisi 
930 4616/ 572 78 lira 93 asıl kat 

Ohannes Agop- üs kat 78 93 

yan 
156 186 

Pudra, yağsız krem ve losyonları 
1 

Cildin letafet ve gençliğini muhafaza eder. Her yerde arayınız -----=-. 
60 YATAKLI 

Hastane Binası inşaatı 
Zonguldak Kömür Havzası Ame-
le Birliği Reisliğinden: ! 

l - Zonguldakta inşası mukarrer su ve elektrik t~sisatını havi 
(60 yataklı ve keşif bedeli (86600) lira olan hastane bınası, 10 Ha-

ziran 935 tarihinden itibaren 21 gün müddetle yeniden eksiltmeye 
konulmuştur. Mukavele projesinin ve münakasa şartnamesinin kat'i 

teminat ve sitüationlar üzerine yapılacak tcdiyat kayıtlan aşağıda 1 

ki 8 ve 9 ncu maddelerde yazıh olduğu şekilde değiştirilmiştir. 
2 - Eksiltme, 1 Temmuz 935 pazartesi günü saat 15 ee Zongul-

dak'da amele birliği binasında yapılacaktır. 
3 - Bu işe aid evrak şunlardır : 
A) Eksiltme şartnamesi, 
B) Mukavele projesi, 
C) İnsaat tarifnamesi, inşaat işteri şartnamesi, sıcak ve soğuk su 

ve kirli ~u boruları şartnamesi, elektrik dahili telefon, elektrik sinyal 
tesisatı şartnamesi. . . . . . . 

D) Mesaha cetveli nümunesı (mıkdarlar, vahıdı kıyası fıyat ve 
umum fiyatlar haneleri müteahhit tarafından doldurulacaktır) 

E) Projeler ve planlar, 
4 - Talipler bu evrakı (25) lira bedel mukabilinde Zonguld~k A

mele birliğinden, 1stanbul'da Türkiye İş Bankası İstanbul şubesınden 
alabilirler. 

5 - .Eksiltme kapalı zarfladır. Teklifler ihale saatinden bir saat 
evet makbuz mukabilinde amele birliğine tevdi edilmiş olacaktır. . 

6 - Hastane ihale heyeti, en makul ve muvafık fiyat v~ren talıbe 
inşaatı ihale edecektir. 

7 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin teklif edeceği inşaat 
bedelinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde nakit, muteber banka mek
tubu veya Ergani ve Sivas-Erzurum istikraz tahviHitı olarak muvak
kat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olub 
göstermesi lazımdır. . 

A) Bu gibi işleri yaptığına veya bu gibi inşaatta <:alıştığına dair 
evrak. 

B) Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair vesika. 
C) Kanuni ikametgah gösterilmesi. 
8 - KAT'İ TEMİNAT : İhale kesbi kat'iyyet ettiği zaman st

tüationlar üzerinden yüzde on tevkif edilerek muvakkat teminat yüzde 
onbeşe ibliiğ edilmek suretile alınacaktır. 

9 - Sitüationlarm verilmesi, mukavele projesinde yazıldığı gibi 
ayda bir olmayıb onbeş günde bir yapılacaktır. 

linde Kuyulu bağçeye bakan ahırla 
uşak odasını müştemil gayri menku
lun temamı açık arttırmaya 51karıl
nuş olup şartnamesi 8-7-935 günle
mecinde Divanhaneye asılarak 
22-7-935 günlemecine rastlayan pa
zartesi günü saat 14 den 16 ya kadar 
Dairemizde satılacaktır. Arttırmaya 
girmek için yüzde 7 ,5 yedi buçuk te
minat akçesi alınır. Birikmiş vergi, 
Belediye resimleri ve vakıf icaresi 
müşteriye aittir. Arttırmada gayri 
menkule takdir edilen kıymet yüzde 
yetmiş beşini bulmak şarttır. Aksi 
halde en son arttıranın taahhüdü ye· 
rinde kalmak üzere arttırma 15 gün 
daha uzatılarak 6-8-935 günlemecine 
rastlayan sa.Jı günü aynı yerde ve ay
nı saatte yapılacak ve en son arttıra
nın tizerinde bırakılacaktır. 2004 No. 
lu kanunun 126 ıncı maddesi muci
bince ipotek sahibi alacaklıya, diğer 

alakadarlara ve irtifak hakkı sahip
lerinin gayri menkul üzerindeki hak
larını hususile faiz ve masrafa dair 
bulunan iddialarını müsbit evrakile 
birlikte ve 20 gün içinde dairemize 
getirilmesi lazımdır. Aksi halde hak
lan Tapo sicillerile sabit olmadıkça 

satış bedelinin paylaşmaktan hariç 
kalırlar. daha gcniı bilgi edinmek is
teyenlerin 33-Hl dosya No. sile dai
remize müracaatları ilan olunur. 

YukandL'. tafsilatı yazılı Tirikotajci Ohannes Agop
yan terki faaliyet ederek elyevm Berutta. bulunduğu ve 
fakat oradaki adresinin bilinmediği zabıta tahkikatı ile 
anlaşıldığından mikdarı ve senesi ve numarası gös
terilen muamele vergisine aid ihbarname, tebliğ yerine 
geçmek üzere hukuk usulü muhakemeleri kanununun 
141 inci maddesine istinaden ilan olunur. (3366) • -· Söke Belediye Reisliğinden: 

(12457) 

"'11111111111111111111111111111111111111 ı •.: - -
§ Deniz yolları § - -- -6 iŞLETMESi : - = : Acenteleri: Kara köy Köprübaşı : -E Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar· : - -e111111zade Han. Tel. 22740. 111111 = 
i Trabzon yolu § 
i VATAN npuru 18 Haziran : 

i SALI gün6 ıaat 20 de Rizeye E 
i kadar. (3338) 4569 E - -

Söke Belediye Reisliğinden: 
1 - Sök eye 6 kilo metre mesafeden getirilecek olan 

su tesisatına aid iki maslak ve bir içtima hazipesi ve bir 
tevzi hazinesi ile isale boruları toprak hafriyatı ve ima
liyesi bedel keşfi olan 1 7 3 9 5 lira 71 kuruş üzerinden ve 
14-6-935 haziran tarihinden 15 Temmuz tarihine kadar 
31 giin müddetle kapalı zarf usulu ile arttırma ve eksilt
me kanunu hükümlerine tevfikan eksiltmeye konul
muşdur. 

2 - Şeraiti fenniyesini öğrenmek ve pilanlarını gör
mek isteyenlerin bu müddetten evvel Belediyeye müra
caat etmeleri lazımdır. 

3 - İhale 15 Temmuz 9 3 5 pazartesi gününde saat 
16,30 da Söke Belediyesinde Encümen huzurunda icra 
kılınacağından ihale saatinden bir saat evvel taliplerin 
teklif mektub]armı ve yüzde 7 ,5 teminatlarını riyasete 
makbuz mukabilinde vermeleri ve bu müddettr,n sonra 
yapılacak tekliflerin kabul edilemiyeceği ilan olunur. 

(3367) 

• = ---------------------------------------------------1 Ayva h k yo ı u s ~lll l il l lll l lll il lll lll lll l lll il lll l lll lll lll lll lll l 11111111111111111111111111111.!a 
= MERsıN npuru 19 Haziran E !!! Türk Hava Kurumu § = ÇARŞAMBA günü uat 19 da :E = -
5 Aytalıta kadar (3370) s § B 1 1 

• 
1 k p. a o s § 

n111111111111111111111111111111111111111r ~ u y u 1 y n g u ~ 
=-- Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir =--tstanbut 2 inci iflas memurluğun-

dan : =: 19. cu tertip 3. cü Keşide 11 Temmuzdadır = - = Beyoğlunda İstiklal capdesinde 83 
No. da oturmakta ve Boto diş macu
nu ve suyu yapmakla meşgul bulun
makta olan Zare Kuçumyanın iflas 
17-6-935 tarihinde açılıp tasfiyenin 
adi şekilde yapılmasına karar veril
miı olduğundan : 

ı - Müfliste alacağı olanların ve 
istihkak iddeasında bulunanların ala
caklarını ve istihkakalrıru ilandan 
bir ay içinde 2 nci İflas dairesine ge
lerek kaydettirmeleri ve delillerini 
(senet ve defter hülasalan vesaire) 

'asıl veya müsaddak suretlerini tevdi 
ylemeleri. 

1 2- HilaEına hareket cezai mes'u
liyeti müstelzim olmak üzre müflisin 
borçlanrun aynı müddet içinde kendi
lerini ve borçlarını bildirmeleri. 

3 - Müflisin mallannı her ne sı
fatla olursa olsun ellerinde bulun
duranların o mallar üzerindeki hak
lan mahfuz kalmak şartile bunları 
aynı müddet içinde daire emrine tev
di etmeleri ve etmezlerse makbul 
mazeretleri bulunmadıkça cezai me
suliyete uğnyacaklan ve rüchan hak 
lanndan mahrum kalacakları. 

4 - 24-6-935 tarihine müsadif pa
:r:artesi günü saat 14 ae alacaklıla
ların ilk içtimaa gelmeleri ve müflis 
fle müşterek borçlu olanlar ve kefil
•rinin ve borcunu tekeffül eden sair 
•tmselerin toplanmada bulunmağa 
Jlaklan olduğu ilan olunurs .(12460). 

~ Büyük ikramiye § - -
~ 50.000 Liradır ~ -§ Ayraca: 20,000, 12,000, 10,000 Lirahk ikrami· =: 
:= yelerle 20,000 Lirahk müklfat vard.r. :i 
~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

4477 

lstanbul Valiliğinden: 
1 -._İdare mec~uasının Temmuz 935 ayından baş

lamak uzere 1 1 nushasının şartnamesine göre basımı 
1 7 Haziran 9 3 5 tarihinden itibaren 2 ı gün müddetle 
acık münakasaya konu1muşdur. 
~ 2 - Mecmua en aşağı 6, en fazla 15 forma olacakdır. 

3 - Beher nüshasının baskı adedi 3000 olacakdır. 
4 - İhale günü 10 Temmuz 9~5 tarihine müsadif 

çarşamba günüdür. . 
5 - Talihler yüzde 7,5 hesabile 146 lira 25 kuruş 

teminat akçesini malsandığına yatıracakdır. 
6 - Talihler ihale günü saat onda vilayet binasındaki 

Alım Satım Komisyonuna müracaat edecekleri gibi 
sartnameyi öğrenmek için de her gün Vilayet Daire mü-
dürlüğüne müracaat.edeceklerdir • . (3378) . 

48891 lir.a 60 kuruş bedel keşfi ile Söke su boruları ve 
malzemesi ile boru ferşiyatı ve kal af at. 

l - Nafıa ve Sıhhiye Vekaletlerin den musaddak su 
projesine göre, 48891 lira 60 kuruş bedel keşfi olan Sö
ke su yollan boru ve malzemesi ve boru ferşiyatı ve ka
laf atlanması 1-6-935 tarihinden itibar n 31 :gi1 
detle kapalı zarf usuliyle 2490 nqmaralt arttırma ve 
eksiltme kanunu hükümleri dairesinde eksiltmeye ko-
nulmuşdur. , 

2 -İhale 15-7-935 Temmuz pazartesi günü saat 16 
da Söke Belediyesinde Encümen huzurunda icra kılına
cakdır. 

3 - Talihlerin ihale saatinden bir saat evveline kadar 
muvakkat teminat akçelerini veyahud banka mektublan 
ile birlikde tekliflerini kanuni .ve şartnameye uygun su
rette verilmesi lazımdır. 

4 - İşbu malzemenin evrakı keşfiyesini ve şeraıtı 
fenniyesini anlamak isteyenler Söke Belediyesine müra
caat edeceklerdir. (3368) 

lstanbul Cumhuriyet 
mumiliğinden: 

Müddeiu-

İstanbul ceza ve tevkif evleri için 31-5-936 tarihine 
kadar mi.ibayaa edilecek azami 4 78080 kilodan ibaret 
ve beher çifti 960 gramdan 498000 çift birinci nevi ek
mek kapalı zarfla eksiltmeye konmuşdur. Bu mikdar 
ekmeğin muhammen bedeli 43000 liradır. İstekliler bu 
baptaki şartnameyi tatil zamanlarından maada her gün 
yeni postahane binasında İstanbul Müddeiumumiliği le
vazım dairesinde görebilirler. Teminatı muvakkate 
3226 liradır. Eksiltme 8-7-935 pazartesi günü saat on
da İstanbul Adliye Levazım Dairesinde yapılacakdır. 
Eksiltmeye gireceklerin Z?,..flarını eksiltme saatinden 
bir saat evveline kadar İst:-n bul Adliye Levazım daire 
sinde toplanacak Komisyona numaralı makbuz muka
bili bizzt vermeleri veyahud dış zarfı mühür mumu ile 
iyice kapatılmış ve ismile açık adresinin vehangi işe aid 
olduğunun yazılması şartile aynı saate kadar iadeli teah
hiid olmak üzere mektubla göQdermeleri ilan olunur. 

(3223) 

Devlet Demiryolları ve Limanları iıletme 
Umum idaresi ili.nlan 

Ailelere Mühim Tenzilat 
Bu yaz, mezuniyet ve istirahat günlerinizi en sıhhi 

ve eyi şartlar içinde geçirmek istiyorsanız Devlet De
miryollarmda ailelere yapılan büyük tenzilattan istifade 
ediniz. 

Bu tenzilat, beş kişilik bir aile için 
Sekiz kişilik bir aile için de 

nisbetindedir. (3208) 

'fo 64 
.'fo 70 

4406 

Yaz 
Mevsimi 

iCjin 

Terzi J, İTKİN 

en zengin 
ve mütenevvi 
bir koleksiyonda 
en son moda 
kuma,larını 

takdim eder. 

• 

Beyoğlu istiklal 
caddesi No. 405, 

Tel: 40450 __;::::m-..;.__-_.. 

4341 

Iıtanbul Har•ci Askeri 
Kıtaatı ilanlan 

Kırklarelinde 423 ton sı· 
ğrr eti ve 43 ton sade yağı· 
nın kapalı zarfla ihalesi 
21-6-935 cuma günü saat 
14 de yapılacakdır. Sığır 
etinin tahmin edilen fiatı 
23 ve sade yağının 70 ku· 
ruştur. Sığır etinin temina· 
tı 7 3 O O lira ve sade yagının 
2 2 6 O liradır. Şartnameleri 
her gün Kırklareli Satınal· 
ma Komisyonunda görüle
bilir .• Eksiltmeye girmek 
isteyenlerin teklif mektub· 
!arını ihale günü saat 13 e 
kadar Kırklareli Satınalma 
Komisyonuna vermeleri. 
Saat 14 de Ko. da bulun· 
malan. ( 1 ) ( 3 O 8 3) 

4221 
*~* 

Alpulludaki Alay için 160 
ton ve 19000 liralık un ka
palı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuşdur. İlk pey 1400 
liradır. İhalesi 24 Haziran 
935 pazartesi günü saat 14 
dedir. İsteklilerin Vizede 
Satınalma Komisyonuna 
gelm~leri. (9) (3190) 

1 432 
*. * 

Malkara için 15 O ton un 
4-7-935 perşembe gunu 
saat 15 de kapalı zarfla alı
nacakdır. Tahmin bedeli 11 
kuruştur. Muvakkat temi· 
natı 12 3 8 liradır. Şartname 
si Ankara ve İstanbul Leva 
zım Amirlikleri Satınalma 
Komisyonunda görülebilir· 
Eksiltmeye gireceklerin Ti
caret Odası vesikalarile tek"' 
lif mektublarını belli saat .. 
tan bir saat evvel Tekirda"' 
ğında Satınalma Komisyo 
:ı una vermeleri. ( 2 2) 

(3383) 

*** 
1 7 O 2 liralık gaz yağı ilk 

pey 227 lira, 1100 liralı~ 
pilavlık pirinç ilk pey 82 _h'" 
ra, 15 58 liralık sabun ılk 
pey 11 7 lira. 572 liralık ku .. 
ru üzüm ilk pey 42 liradır· 
İsbu erzaklar acık eksiltme
Y~ konmuşdur. İhaleleri ~.7 
Haziran 935 perşembe gu
nii saat 16 dadır. İsteklile'" 
rin Vizede Satınalma l{o"' 
n1isyonuna gelmeleri. ). 

(19) (3382 

· • den ' İstanbul altıncı icra daıresın • 
. e ıcıı. 

Mahcuz olub paraya çevrilmesın dll 
rar verilen muhtelif cins ve ınikdar'f/e 

""t•"k büyük ve kücük raspalar, ku u a 
J • k. rmak ar 

kolastar desterelerı, se ız pa at· 
egesi, Ağaç videsi ve .sair hurd:a~i • 
ciliğa aid eşya 21 hazıran 935 19 .. ·· 17 den hine müsadif cuma gunu rıodıl 
kadar Galatada Perşembe paza iJc: 

Arslan hanı önünde açık arttırına /1. ı
' d"r r> satılacakdır. Arttırma ikincı 1 

• bı.l 
• • h 11" de hazır mak ısteyenlerın ma a ın ·ıaıı 

lunacak memuruna müracaatları 1 

olunur. (12453) ~ 
. ıeri 

Umumi Neşriyat ve Yazı '}c& 
Müdürü: Etem izzet BEN 'f. 
Gazetecilik ve Matbaacılık ad 
A. Şirketi. İstanbul. Ankar:r~ 

desi, 100. - Basıldığı Y. • 


