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Yeni dogan cocuk-, 
larznz oldiirdiiler! 
Evlendikten 3 ay sonra 
~ocukJan olmastndan 

utanm1~larf 

Bu. Sabahld Telgraflar 

Adanamn Misis nahiyesine bag
L ~vketiye koyiinde bir kan ko
ea, yeni dogan ~uklannt oldiir· 
lllii{ller ve ceaedini gizlice koyiin 
lrenanndaki ~hlaim dibine gom
miitlerdir. Cinayeti itliyenler Ha
tice ile kocaat lbrahimdir. 

Balkan misak1 ve Yunanistan 
Atinada f1rka reisleri aras1nda 

hararetli miinaka§alar devam ediyor 
Cinayet bir iki giin mey

dana ~Ikmamif!tr. F akat bir ka~ 
giin sonra koyliiler Haticenin kar• 
nmdaki §itin indigini goriince me
rak etmitler, kan kocayt sJkithr
IDJf.lardu. Bunlar Haticenin kar .. 
bJndaki titkinligin hastal1ktan ile
ri geldigini, hastahk ge~tiginden 
titin de zail oldugunu, ortada ge· 
belik filan olmadtgtnl soylemis-
lerdir. ' 

Koyliilerin ekserisi buna inan
IDJftlr. Fakat bir ka~J, kan koca
Dln telattndan fijphelenerek jan· 
IIanna dairesine haber vermit
lerdir. 

Bunun iizerine jandarma karl 
kocaf1 yakalamtf ve sorguya ~ek
mittir. lptida ikisi de eski soz)e .. 
rinde urar etmitlerdir. F akat son
~ cinayeti itiraf eylemitler, do-
~ran ~ocuiu boiduklannl soylemi·
lerdir. Cocuiun cesedi gomiildu .. 
iii yerde bulunmuftur. 

Cinayetin sebebine gelince, Ha .. 
tice ile Ibrahim bir senedenberi 
aevetiyorlarmif. Hatice gebe ka
hnca ii~ ay evvel evlenmitler. Dii· 
iUnden ii~ ay soma ~ocuklannm 
lloimasmdan stloldtklan i~in bu 
cinayeti irtikap ebnitler! 
Jean koca tevkif edilmitJ.erdir. 

Niimune koyii 

Atina 2 - Balkan misak1 etra· 
fmda bqvekil ve hariciye naztr• 
1arile fuka reisleri arasmda mii
nakatalar devam ediyor. Dun M. 
Venizelos misaka tiddetle hiicum 
etmifti. Bugiin M. Papanaatasyo 
mutavassit bir hal sureti teklif et
mit ve demittir ki: 

«- Mademki misak imza edil
mif, bir emri vaki halini almif.hr, 
bunun taatiki icap eder. Fakat hii-

Silahlar1 b1rakma 
Fransa ancak gelecek 

hafta cevap verecek ----
Paris 2 (Husuai) - Frana1z na .. 

zular meclisi toplanmttbr. Meclis 
silihlarx buakma hakkmda ingil
tereye veri1ecek cev:b1 goriitmiit· 
tiir. Uzun miizakereden sonra ce
vep verilmezden evvel turayt aa
kerinin toplanarak teknik baz1 
noktalar hakkmda fikrini heyan 
etmesi karari,Jbnlmifbr. ~uraf1 
askeri, ne gibi tartlar dahilinde 
Almanyanm k1smen silihlanm~ 
sma miisaade edilebilecegi hak
londa miitaJaa&Inl soyliyecektir. 

Bu vaziyet kartiSmda F ransanm 
sekiz giinden evvel cevap vermesi 
umit edilmiyor. 

Krbrasll gen~rer dOn foplandrlar 
T arsusta kurutulan 

batakhk yerinde koyler 
yapJiacak 

lstanbulda yiiksek tahsilde bu
. lunan K1bnsh gen~ler diin fevka

lide bir toplanb yaparak yeni 

r 

Tarsus - T arsusun cenubun• 
Cia ve denizle Tarsus arasmda 
biiyiik emekler sarfedilerek kuru
tulan Aynaz ve Karacucak batak
l•i•ntn yerine yeni koyler kuru
lacakbr. 90 bin doniim kadar 
~k miimbit bir arazi olan bu ye
J'e aeyyar atiretlerin iakant iti ka
rarlatm•t ve dahiliye vekaletin
ce istenilen baritalar tetkike gon· 
derilmittir. Bugiinlerde haritala
rm tasdik edilerk gelmesi bek
lenmektedir. 

Buraya iskan edilecek o1an asi
l'et hiikumetin gosterecegi niim~
De iizerine bir koy kurmayi deruh
Cie etmialerdir. . 

Muntazam hir plan dahilinde 
yapilacak olan hu koy bir niimu
De koyii olacakbr. 

lngiliz hava filosu 
Londra 2 (Husuai) - lngiltere 

hava biit~esine 135 bin Jngiliz li
ras• ilive etmittir. Bu suretle biit
~e yekiinu 17 milyon kiisur lngiliz 
liraun1 bulmaktad1r. 

Yeniden dort havai filo tetJcil 
ed ilecektir. 

Adanada menenjit vakas1 
Adanada Cami,erif mahallesin-

de bir k1z ~ocuiunda menenjit va
kast goriilmiif, musap bastaneye 
abnarak tecrit edilmif. ve ev hal· 
lana sthhi tedabir ittihaz edile
rek icap eden tathirat yap•lmttbr. 

Postadan oahnan 34 bin 
lira bulundu 

Nigde 2 (Hususi) - tatasyonla 
postane arasmda at•nlan (34,000) 
lira vali beyin ve zab1tanm gay· 
retleri aayesinde bu aktam bulun• - . 
muttur. 

l idare heyetlerini ~mitlerdir. 
Heyet rei:sligine Adem, izahkla .. 
nna da Nazif, Nusrat, Rtza, T a
hir beyler, miirakabe heyetine 
F atma hammla, Celal ve Saffet 
beyler se~ilmi,Ierdir. · 

Mesleki tedrisat 
Ticaret odalartntn bu 

hususta fikirleri soruluyor 

Maarif vekaleti mesleki tedri

sat hakktnda tetkikat yapmakta
d&r. Vekalet bu miinasebetle ti
caret odalarmm da fikrini sor
muttur.lstanbul ticaret odasma ge-
len tezkerede, Istanbul muhitinde 

hangi sanayiin inkitaf ettigi han
gi k&stmlarda mesleki tedrisata 
ihtiya~ oldugu bildirilmektedir. 
Ticaret odas1 tetkik fUbesi bu me
aele bakkmda tetkikat yapmak
tadtr. 

Ticaret odaa1 kongrelerinde, sa
Dayi tedrisab i~in bir rapor yaptl· 
mif, iktisat vekaletine gonderil
mitti. 

Bundan batka Hereke fabrikas'i 
mudUrii Retat bey tarafmdan ha-

z~rlanan bir raporda da amele .. 
Din ihtisas kabiliyetini artbrmak 
i~in mektepler a~dma11 izah edil
mittir. 

lzmirde ziraat kursJar1 
Burnova 2iraat mektebinde 

miDtaka dahilindeki ziraat miidur 
ve memurlart i~in bir kurs a~Ila
cakhr. 

Bu kursun 10 martta a~tlmast 
takarriir etmittir. 

Kursta vekaletin ecnebi mute
basstslanndan dort zat ~ok miifit 
konferanslar vereceklerdir. 

lrumet bu misaln imza eden diger 
devletlerle Yunanistant askeri ta
ahhiitlerden kurtarmak i~in yeni 
bir miizakere kaptsl a~mah; diier 
taraftan da misaka Bulgaristan ve 
Amavutluiun da girmesini temin 
etmelidir. Bu suretle ttalya ile ara• 
m&zda ~1kmas1 melhuz ihtilaflarm 
da onii ahnmtt olur.» 

M. Venizelos bu teklife de iti· 
raz etmittir. M. Kafandaris te M. 

•• 
Universite yangrn 
tehlikesi gefirdi 

Ate§ alan tala,Iar ~abuk 
sondiiriilebildi 

Diin ogleden aonra Beyaz1tta 
iiniversite binasiDdan bir yang1n 
~dantf, bina yanmak teblikesi 
gostermipe de derhal yetiten it
faiye tarafmdan sondiiriilmustiir. . 

Oniversite binasmm sag tara· 
fmda bir kapt vardrr ki ~oktan· 
beri buras1 kullantlmamakta ve 
kapah durmaktadtr. Ge~enlerde 
iiniversitede yaptlan tamirat es
nasmda ortaya ~Ikan talatlar bu 
kaptmn i~ tarafma y1gllarak so· 
ba tututturmak iizere saklamlmit· 
hr. 

Oniversde kaptciiarmdan Ze
keriya efendi diin bu k1s1mda do
lattrken kapm1n arkasmdan du
man ~·kmakta oldugunu ve bir 
arahk ta talatlarm arasmdan alev-
leri gormiittiir. 

Zekeriya efendi derhal telefo
na kotarak itfaiyeyi haherdar et· 
mittir. 
• Vaktile haber almtf olan itfai
ye derhal hareket etmit ve ate.in 
biiyiimesine meydan vermeden 
yetitmittir. Heniiz tamamile tu
tutmaga batlamlf olan talatlar 
derhal 11ondiiriilerek biiyiik bir 
tehlikenin onii ahnmtthr. 

Atetin bir sigaradan ~tkm•t ol· 
mast muhtemel goriilmektedir. 
Yangm etrafmda tahkikat yapi· 
hyor. 

Maar if vekili geldi 
Maarif vekili Hikmet bey bu· 

giin Ankaradan tehrimize gel
mit, istasyonda bir ~ok zevat ta
rafmdan karttlanmlfhr. 

Japonyanrn 
protestosu 

Londra 2 (Hususi) -Tokyo-
dan gelen bir telgrafnameye gore 
Japon hiikUmeti 23 tubatta Sov
yet tayyarelerinin yeniden Man· 
~uri iizerinde u~ma~SIDI protesto 
etmittir. 

lspanyol heyeti Sofyaya giHi 
Tiirkiye - lspanya ticaretinin in

ki,aft i~in tetkikatta bulunmak 
uzere memleketimize gelen lspan
yol heyeti diin Sofyaya hareket 
etmittir. Heyet Sofyada bir giin 
kald1ktan sonra Paris yolile Mad
ride donecektir. 

Heyetin buradaki temaslar1 ne· 
ticesinde Tiirkiye - lspanya ara
amda dogru vapur seferleri yap1l· 
mast ve yumurta ihracah etrafm
da iki taraf tamamile uyuf.DlUttur. 

I• 

Venizeloaun fikrine taraftar ol
muttur. 

Hariciye naztn M. Maksimos 
itirazlara cevap vermif, Yunanis
tanm askeri taabhiitler altma gir
mit olmadtgmt aoylemittir. Miiza· 
kereye yar1n da devam edil;cek
tir. Yarm ftrka reislerinden cene
ral Metaksas, Kondilis ve Mihala
kopulos dinlenecek, sonra ba,ve.. 
kil cevap verecektir. 

lrmak- Filyos 
Hatbn Safran boluya kadar 

o1an k1smt bitti 
Zonguldak 2 (A.A.) - lrmak • 

Filyos yolunun Safranboluya ka .. 
'dar olan birinci ktsm1n1n intaah 
bitmit olmasl hasebile deniz yol
lart itletme idaresince Karadenize 
itliyen vapurlar1n bundan sonra 
Filyosa da ugr1yarak ge~mesi ten
sip edilmit ve Filyosta bir acen
~ahk tesis <?lunmuflur. 

Demiryolunun itletmeye a~Ilma
sim miiteakip yol giizergahmda· 
ki koyler ve kasabalar iktisadi 
ve i~timai biiyiik inki,aflara maz· 
hat: olacakhr. Bu itibarla halkm 
sevincine payan yoktur. 

Maden komDrU satt§J 
Zonguldak 2 (A.A.) - KO

miir havzasmdan ge~n 933 sene
si i~inde 479360 ton maden ko
miirii ecnebi memleketlere, 843862 
ton memleket i~erisine sevkedil-
mit;tir ki gec;n bir sene zarfmda 
Havzadan •mrar edilen komiir 
mecmuu 1,323,222 tondur. Bunun 
bedeli takriben dokuz milyon Turk 
lirasidlr. 

Muallimler 
Maa§ ve ders iicretleri 

hakktnda bir layiha 
hazulandt 

Muallim maas. ve ders iicretleri , 
hakkmda vekilet~e haz1rlanan Ia· 
yihaya gore hugiinkii ders saatle· 

rine ilaveten orta ~ektep ve lise 
muallimleri haftada 6 far saatlik 

ders vermege mecbur tutulacak· 
lardtr. 

Muallimler mesai aaatleri hari· 
cinde verecekleri dersler i~in haf-

tada bir ders vermek suretile ayda 
maktuan 4 liradan 8 liraya kadar 

bir iicret alacaklardtr. Bu iicretler 
derslerin ~ogalmas1 takdirinde 
fazlalatacakhr. 

Li.yihada yeni hir miizakere 
usulii ihdas edilmektedir. Bu usul 
dersten sonra talebenin kendi ara· 

larmda yapacaklarl muzakereler
de nezaret edecek muallimlere de 

ders saati ucretinin ayrtca Disft 
verilecektir. 

Muallimler, miitenaztr olarak 
mektep miidiirleri ve muavinleri 

idari itler nazari dikkate ahnarak 

muzakere ve fazla ders saatlerin· 
den istisna edileceklerdir. 

Miidiir ve muavinlere talebenin 
mektepte ~oiaht veya azabtma 
gore azami ve asgari olmak uzere 
iki nevi iicret verilecektir. ·-:--- ~ 

~ Mart 1934 , 

Martta deniz 
banyosu olur mu? 

Raylar iizerinden ge~erken 
dii~up SJZml§ 

Evvelki giin aktam iizeri Y eni
kapt civarmda tren yolunda garip 
bir vaka olmu,tur: 

Y etilkoyden Sirkeci istaayonuna 
gelmekte olan tren Y enikap1 is
tasyonuna yaklathgl :s1rada ala
cakaranhkta hafif bir viraj1 don
miif, bu esnada makinist birden
bire biraz ileride tren raylarmm 
uzerinde bir adamin yatmakta ol
dugunu gormiittiir. Bu Strada tren, 
yerdeki adama ~ok yaklafmiftir. 

Makinist miiteaddit defalar dii· 
diik ~aldtgl halde oniindeki ada
min hi~ hareket etmedigini go
riince treni durdurmuttur. Bu ani 
durut neticesinde tren yolcular1 
da korku ve telat i~inde pencere
lerden sarkmttlardir. 

Makinist ve bir ka~ memur der· 
hal trenden inerek raytn tam or
tasmda yatan adama yaklafm•,lar 
ve bunun sarhotluk neticesinde ol .. 
dugu yerde bay1hp kaldagmt an
lamitlardir. 

Bayg1n sarho~ trene almarak 
Sirkeciye getirilip polise teslim 
edilmittir. 

Merkezde yapllan tedavi neti
cesinde sarhot biraz kendine ge)e .. 
bilmit ve isminin Cafer oldugu
nu soylemittir. 

Sarhof Cafer verdigi ifaded-e: 
«- Can~m ~ok sikthyordu. F az .. 

Ia rak1 i~tim. Hararet basb. Y e
nikaplda denize girmek istedim, 
aahile giderken hirdenbire ba~tm 
dondii. Ondan sonra ne oldugunu 
bilmiyorum. » 

Demi,tir. Sarho,Iukla ray ii::e
rine diitiiP kalan Cafer, tren ma· 

· kinistinin dikkatli hareketi say"'-

sinde muhakkak bir oliimden kur
tulmuttur. ----

y anag1n1 kesti! 
Yiiz bulmayan suna~1k 

bir a§1k1n marifeti 
Bftyiikderede oturan Eliz ismindc 

bir ktz sokaktan ge~er~en Vah
ram isminde bir delikanb arka-
ama tak•lmlf ve beraber gezmek 
teklif etmittir. 

Matmazel Eliz bu teklifi red· 
detmitse de Vabram dinlememi~ 
ve daima k1z1 takibe, rahatatz 
etmege ba,IamaJbr. 

Evvelki gUn ak§am iizeri mat
mazel Eliz gene evine giderken 
v abram online ~·km•t ve kendi
lini tehdit etmittir. Bu sozlerinin 
de faide vermedigini goren Vah· 
ram fena halde ktzm•t ve elin• 
deki ustura ile kazm iizerine hii· 
cum ederek yanagtnl kesip k~ 
parmttbr. 

Matmazel Eliz tedavi alhn~ 
alanma~, Vabram yakalanm11br. 

Bulgar komiteleri 
(B., tarah 1 ioci aallifede) 

Bir konferans 
Sofya 1 - Varna gemiciler ce.. 

miyetinin Sofya tuhesiuin teteb· 
biiau iizerine mebuslardan ve uni .. 
versite profeaorlerinden Guenoff 
bir konferans vermittir. Balkan 
konferansmn Bulgar murabbasla· 
nndan olan profesor Bulgarista
DID denize inmesi luzumuadan 
babaetmittir. Profeaor garbi Trak• 
yan1n Bulgariatamn clevammdan 
ibaret oldugunu, Karadenizin ka .. 
pah bir deniz olduiunu, garbi 
Trakyanm Bulgeristan taraftndaq 
Yunaniatana degil, itilif devlet· 
lerine terkedildiiini ve Bulgari&· 
tanm gene bu devletlerden mahr~ 
istediiini, Bulgarlann denue in .. 
mek arzularm1n hi~ bir vakit au• 
kUn bulmtyacailnl aoylemfttir. ,; 
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Biiylik ba,lar•n dertlerl 
tltedenberi biiyiik batlar•n dert· 

leri de hiiyiik olacagma dair bir 
darbt mesel vard1r. Ekser ahvalde 
bunun dogro ~akhgml tecriibele
rimizle goriiriiz. Hele yeni zaman
lar biiyiik batlann ve bilhassa 
ta~ giymif batlarm dertlerini bii
tiin biitiin arttrdt. Ciinkii timdiki 
tahtlar Hindistan ve Japonya zel
zelelerini hatarlatacak bir sarsmh 
ile y•kihp dururken onun iistiinde 
rahat rahat oturup keyif siinnege 
imkan kalm1yor. 

Maamafih, otede beride son 
demlerini ya~mak iizere kalmlf 
olan hiikiimdarhklar da zamamn 
deiitmesinden, giditinden hi~ ib
ret almak kabiliyetini gostermi· 
yorlar. Sanki hila mintarafillah 
hir milletin hattna musallat edit
mit. bir asumani kudret imi,Ier gibi 
eska azamet ve ananelerinden fe
dakarhk etmege bir tiirlii raz• 
olamJyo:lar. Hem de bunu guya 
asrin milli hakimiyet icabatma 
en ~ok riayetkar olanlart yap1yor. 

Bize ~u dii,iinceleri bir zavalh 
fsvec; prensinin son macerasi il
ham etti. Tabii, okumu~sunuzdur, 
isvec;in ikinci veliaht mevkiinde 
bulunan bir prens bir kadm1 sev
mif. Onunla evlenmek iizere Lon
draya gelmit. Fakat ... 

Fa kat... Bun dan otesi malum, 
de gil mi? Krahn miisaadesi olma
dan evlenecegi i~in taht iizerinde
ki biitiin bakkandan vazge~mesi 
icap ediyor. Zaten kendisi vazgecr
mezse zorla vazge~irtecekleri ya
ni o haktan iskat edecekleri tabii. 
i,te bu lsve~li prens taht ile kalp 
arasmda muhayyer kahnca biiyiik 
bir istihltar ile tahta tekmeyi att
yor ve kalbinin itaret ettigi yola 
dogru cesaretle, azim ile yiiriiyor. 

¥ a~asm eski prens! Filhakika 
bizim biitiin sempatilerimizin bu 
gen~ asiye gitmemesi kabil midir? 
Bugiinku giinde hiikiimdar hane
de.nlarmm arhk bu orta zamanlar• 
dan kalma manasJz ananelerine 
tahammiil edilir mi? Bu kral ha
nedanlarl kendilerini ne zanne· 
diyorlar? Kendileri zavalh alela
de fani insanlardan ~ok yukar1da, 
miimtaz, giizide, batka tiirlii ya
rahlml,, yiiksek «mafevk1 he,er» 
lerdir, de gil mi? 

Halbuki A vrupada her hangi 
asil bir ailenin tarihini a~tnlz. Ha
nedanm miiessisi olan zab serif 
mutlaka bir etkiyadir, ya bir .met· 
bur htrstzdtr, haSJh hi~ te saglam 
hir ayakkaht degildir. Fakat na
lnlsa maddi muvaffak1yet o adam· 
lart it haftna getinnittir. Arbk 
hundan sonra · b" .. "b" . artyet tr sus g1 1 

diinyanm en bii..n:k f .1 tl . • 
.~ .. aza e ertnt 

taktp taklfhrmttlar Ye etr fl • 
d k

. .. . a arm 
a 1 actz, miskin dalkavuklardan 

da alku: gormii,Ierdir. 
Romanoflar, Habsburglar, Ho

henzolemler gibi hiikiimdar ai
leleri hep hirer deli, ~Ilgtn, aptal 

- Sana bak, sol a~tk munn, aai I 
·~·k mtsm, nesin, sakm topa dokunma, 
alimallah bacaguu ktranm 1 .• 

Et fiatleri 
Bir haftadan beri 
yeniden diifmege 

basladr 
' 

Bundan on bet yinni giin ev
vel 11iddetli kttlardan ve kar fir
bnasmdan dolay1 kasaphk hayva• 
nat gelmedigi icrin et fiatleri 
bet, on kuruf. artmtfb. Ktt bit· 
mif, havalar bahar giinlerini an· 
dtracak derecede lslttmlf oldu· 
iundan kasaphk hayvan sarfi
yah arbntfbr. Bu yiizden bir haf· 
tadan beri et fiatleri diitmiittiir. 
Bu hafta i~inde de yeniden ~ok 
miktarda kasaplak koyun gele
cegi tahmin ediliyor. Bunun ne
ticesi olarak ta fiatlerin bir 
miktar daha diitecegi muhakkak 
goriiliiyor. 

Ali.kadarlar nezdinde yaphgt
mJZ tahkikata gore bu sene fazla 
miktarda hayvan yetittiii i~in ls
tanbulda ge~en seneye nazaran 
daha ucuz fiatle et aablacakttr. 

Tramvay kazas1 
Vatman tlyas efendinin idare

sindeki tramvay diin T ophane cad
desinden ge~erken Ahmet efendi 
isminde birisi atlamak istemif ve 
miivazenesioi kaybederek diitmiit· 
tiir. Diitme neticesinde Ahmet 
efendinin ayagt ktnlmtf, hastane· 
ye kaldinlmttbr. 

Belediye memurlar1 
Sigorta edilmeleri i~in 

tetkikat yap1hyor 
Dahiliye vekaletinden vilayet

lere bir tamim gonderilmittir. 
Bu tamimde belediye memurla· 
ramn hizmetten ~ekildiklerinde 

veya vefatlarmda ailelerinin terfi· 
hini temin maksadile belediyeler 
bankas1 esas nizamnamesinin al· 
tmct maddeainde yaz1h olduiu 
iizere sigorta hakkanda bankaca 
tetkikata baf.landigl ve bu tetki· 
kata esas olacak malu~'!latm yaztl· 
mast i~in haz1rlanan cetveller
den bir miktarmm vilayetlere gon· 
derildigi bildirilmittir. 

Bu cetveller doldurularak vi· 
layetten dahiliye vekaletine gon
derilecektir. 

"IIUUUIIRIIUIIIIIIIIIIIttttllllllltlllfllllllllllllllllllrlllliiUIIIIIIIIIIItfllllll. 

bas1h giinden giine daha miitered
di mahsul vennege batladllar ve 
beteriyetin hatma bela getirdile_r, 
tabiilikten uzaklatmlf, tereddi et .. 
mi~ bu hiikiimdar ailelerile aatl 
evbnmemek kaideai bizlor icrin 

konulmahdar. Bizler onlarla ev· 
lenmege tenezziil etmemeliyiz. 
Fakat ne ~are, goniil ferman dia-
lemiyor! AkfamCt 

Aceleci ~ocuk 
Vapur yana§trken a~r 

surette yaralandt 
Evvelki aktam kopriiniin Kadt

koy iskelesinde ~ok feci bir kaza 
olmuttur. Betiktatta oturan Hay
dar isminde bir ~ocuk evvelki giin 
aktam iizeri Kadtkoyiinden vapu
ra binmit ve kopriiye gelmittir. 
Vapur, kopriiniin Kadtkoy iskete .. 
sine yanat.trken Haydar bir an 
evvel datartya ~1kmak istemit ve 
yolcularl iterek one g~mittir. 

Vapur iyice yanat•P iskele ku
rolmadan Haydar dtfarl atlamak 
istemit, bu suada elindeki men· 
dil diitmiit-tiir. 

Aceleci ~ocuk gene atlamak fik
rinden vazge~memit ve bir taraf
tan diiten mendilini almak iizere 
egilirken bir taraftan bacagtni at· 
mak istemittir. Bu strada vapur 
htzla iskeleye yanatm•tbr. 

Y ere egilmit vaziyette olan 
Haydann haf.l vapurla iskelenin 
aruma siklfDllf ve ~ene kemik
leri parcraland1g1 gibi batmda da 
derin yaralar a~Ilmifbr. 

Y olcularm feryadt iizerine va
pur durdurulmut ve yaralt ~ocuk 
kurtar1larak bastaneye kaldtralmtt
br. Y aralan ~ok agtr oldugundan 
Haydarm hayah teblikededir. 

Ku~ agacd 

Bir ka~ iDnden beri havalar 
iyi gittiginden kuJlar meydana 
~·km•tlardlr. Baz& aga~lar, resmi· 
mizde oldugu gibi, klmilen kut· 
larla donanmttbr. 

laka ederken bir kiti yaralandl 
Ahmet ve Sait isimleriode iki 

kivi evvelki gUn Betikta,ta duk· 
kloda takalatarlarken bonlar
dao Saidin elindeki b1~ak 
kazaeo Ahmedin bilegine sapla· 
narak damarlaram kesmittir. Ah· 
met tedavi altana ahnmlf, Sait 
yakalauarak tahkikata batlanmaf• 
br • 

.&.mea be7 futbolcu ! ... 

Bir plan 
Resmi binalar 

• • aynr mrmarrye 
uygun olacak 

$ehrimizde inta edilecek daire, 
mektep, hastane gibi resmi miies
seselerin mimari tarzlarile taksi· 
matlnm bir sistem ve 'ekilde ol
masl kararlathnlm••llr. 

~imdiye kadar vilayet idarei 
hususiyesi tarafmdan inta edilen 
ilk mekteplerde bu esasa riayet 
edilmitti. Bundan sonra diger res· 
mi miieaseselerde de muayyen bir 
plan tatbik edilmeaine ~abftlacak
br. Projenin esa~lari vekalet ta
rafmdan tayin edilecektir. 

Peynlr talimatnamesi yapalaca~ 
tlkbahara dogru tehrimiz piya .. 

aasmda muhtelif namlarla bir ~ok 
yaz peynirleri sahhr. Bu taze pey· 
nirlerin timdiye kadar ne suretle 
imal edildigi bir ~ok kimselerce 
malum degildir. Belediye bazan 
bu peynirlerin s1hhi bir surette 
imal edilmediji i~in hazlms•zhk 
gibi sebepler dogurdugunu ~or· 
miittiir. 
· Binaenaleyh peynirlerin ne su· 
retle yaptlacait hakkanda • bpkt 
yogurtlar gibi - bir peynir talimat· 
namesi haz1rlamak fikrindedir. 
Talimatname bilhassa ilkbahar 
peyoirleri piyasaya ~Ikmadan tan· 
zim ve ne,redilecektir. 

~ekerli kahve 
Sarho~ az ,ekerli buldu, 
bu yiizden kavga ~tkb 
~iikrii isminde birisi e-vvelki ge

ce dort arkadas.ile birlikte bir ka~ . 
meyhane dolat•P korkiitiik sarhot 

olduktan sonra Galatada Mehme· 
din kahvesine gidip otunnutlardtr. 

Bet sarho~j, pitirilen kahveyi 
i~erlerken ~iikrii kahvenin teker· 

siz oldugunu bahane ederek ba
glnp ~agumaga ve kahvede bulu-

nanlara sovmege bat-lamittar. Kah· 
veci ile garson Ali bu az1h sarho
fU susturmak isterlerken ~iikrii 

biisbiitiin hiddetlenmit ve garson 
Alinin iizerine hiicum ederek ba· 
tmdan tehlikeli surette yarala
mithr. Ali haataneye kald•r•lmlf, 
~iikrii ile diger sarhot arkada,Ian 
yakalanmt~ardtr. 

Be§ esrarke1 yakaland• 
Zab1ta Hayri, Hamdi, Osman, 

Siileyman, lsmail isimlerinde bet 
esrarket- yakalarnifllr. Bunlar Da
yutpafa dvarmda bir evde esrar 
~ekerlerken yakalanm•tlardtr. Es
rarketler adliyeye verilmitlerdir. 

--.::ran 1 r e ., 

11 ...... -; .......... n 
Celal Muhtar 
beyin kitabz 

Bir kadm ba,ka bir kadmla 
konu,.urken en ziyade neye dik
kat eder. Karftsmdaki hamm 
nas1l giyinmit?. Elbisesi bu se· 
nenin modasma uygun mu?. Sacr
larml nasd yaphrmlf?. Dudak
larmt nas1l boyamlf?. T•rnakla-

rtni ne renge cililamlf? 
Bir sporcu kendi sahasmda 

iistat addedilen batka bir sporcu 
ile tamt•raa nelere dikkat eder?. 
Ostat sporcu nastl idman yapt
yor? Neier yiyor, neler i~iyor? .• 
Giinde ka~ saat uyuyor? Ne gibi 
feyleri yap1yor? Ne gibi ,_eyleri 
yapm1yor? 
. Bir hatip methur bir hatibi 
dinlerken nelere dikkat eder? 

Methur hatip ciimlelerine nastl 
ha,hyor? Nastl bitiriyor? Hare
ketlerile ciimlelerine nas1l kuvvet 
veriyor. Dinleyicileri heyecana 
getirmek i~in sesinin tonunu na• 
sal perde perde yi.ikseltip, perde 
perde al~albyor?. 

Bir aktor biiyiik bir aktorii 
seyrederken en crok nelere dik
kat eder? Oatadm mimikleri, giioo 
liitleri, aglamas1, yiiriiyiitii, hat
ta oturufu, kalklfJ, nefes ahfl, 
tarkl soyleyiti ! .. 

Methur muktesit Celal Mub. 
tar bey iistadtmrz, doktor Rous: 
hakktnda kiicriik bir kitapcdc 
yazm•t· Kitap kii~iik amma k•~ 
meti biiyiik. . . Burada mefhur 
frans1z &limine dair f)ir ~ok ma• 
lumat var. 

Fakat iistadm kitabmda bir feY 
dikkatime ~arpb. 

Celal Muhtar bey doktor Roux
la nastl ka.r~la,bgmt 'oyle anla· 
ttyor: 

«Mr. Rouxyu eski kostiimile~ 
belki 30 - 40 senelik yiin atlnsrn1 
boynuna sarTnlf oturuyor gor• 

diim». 
Meahur ve sevimli muktesidi .. • 

mizin me§hur meslekdatl ile kar-
ftla~nnca goziine ilk ~arpan fey 
bakmtz ne olmu,_? Eski elbise, 40 
senelik atka.. . «Dervitin fikri 
neyse, zikri de odur» derler. 

Ostat da doktor Rouxya evvel& 
kendisinin o mefhur iktisat goz• 
liigii altmdan bakm1, .. . 

Hikmel Feridrm 

iiQ az1h bars1z yakaland1 
Zah1ta 3 nzd1 hlr&IZl yakala

m•thr. Ibrahim, Osman ve Kiirt 
Hasan isimlerind~ olan bu ii~ ki .. 
ti lstanbulun muhtelif yerlerin· 
de bir ~ok htrstzhklar yapmtt
lardu. 

Hars1zlar yakalantp tahkikat 
yaptlmca yapbklan yirmi yedi 

htrstzhk vakas1 meydana ~1ka· 
rtlmttbr. 

Ocr htrstz haklarmda evrak tan
zim olunmUf ve hepsi de mevcu· 
den adliyeye teslim edilmi,Ierdir. 

- lkt.ibu ve terciime bakkt mahfuzdur -

.......................................... ·········································· I 
-~ 

I . .......................................... ~ Hakem - Ne yaptyorsun Amca be)'. 
bu nastl futbol ?. 
. A B. - «<;elebi, boyle olur biza. 

de futbol dediginfl! 



lttihat ve Terakki 
tarihinde esrar perdesi 'I 
Yaknp Cemil niq~ ve nas:d Oldiirtildft 1 

Muvaffaklyet iGin ah~::•rrlrl: Ji~~m=· ve memurlannm, bilhassa F. Bah c;en in y eni takiml 
Arad!~d~:~[ !~e~~! f•••· !:!:~!:~:iinp~~;.~: .. t·:k:~:~. Beykozla berabere kald1 

zaman ge~tigi halde, Babtali va- o_nlarJ~ ~iizahereti temin edilmiJ-
kast iistiindeki bu esrar perdesi tJ. Bu lhbarla ihtililcilerin Bah•a-
timdiye kadar tamamile s1yrtlm1f linin ciimle kapiSmdan i~eriye ko-
deiildir. Ben yaphgam tetkikat layca girmelerinde buradaki polis 
ve mevsuk membalardan ald1g1m memurlarmm biiyiik yard1m1 gO-
maliimat ile bu muammaya vii- riilmiittiir ki bu miisamaha, Kamil 
zuh vermege ~ahtacagtm: Haki- pafa kabinesinin aleyhinde ter-
kat tudur ki ihtilil tertibatJm ha- tip edilen hareketin hatanlmas1 

Zlrhyan fttihat ve Terakki mer- i~in biiyiik bir yard1mdi. Maama-
kezi umumisi, inceden inceye ve fib, ihtililin muvaffak1yetle ik-
biitiin teferriiahna varmctya ka- malinden sonra mubtelif memu-
dar miikemmel bir ihtilil progra- riyetlere kimlerin ge~ecegi ince-
m• tanzim etmit deiildi. Esasen den inceye diitiiniilmemif, yalmz 
lstanbulda - harp dolay1sile • ihti- merkezi umumide verilen karar 
Iii hareketlerini tenkil edebilmek iizerine polis miidiirliigiinii Azmi 
izere hiikumetin elinde biiyiik bir beyin itcal ederek tehrin inzibat 
asker kuvveti de yoktu. Bundan kuvvetlerini ele almas1 miinasip 
bafka, lstanbulda ve civarmdaki goriilmiiJ; fakat, harp miinasebe-
kuvvetlerin b4l,JDda bulunan er• tile idarei orfiye imiri olan ve 
kindan ~oiu, bilhasaa kolordu, tehrin inzibati noktai nazarmdan 
hrka erkana harbiye tetkilihnda- polis miidiiriinden daha miihim 
lei zabitanm ekserisi 1908 ink11a- rolii hulunan yeni Istanbul muha-
bma filen karifmif ink•lip~1, gen~ f1zmm tayini, yeni aadr1azam 
zabitlerdi. Mahmut ~vket pafamn arzuau-

• Diier taraftan fstanbulun po- na terkedilmifti. 
las tet~i~h ~cizleri sabit olmuf Nitekim Kamil pafamn istifa· 
ve tehrtn tnztbati vaziyetine vaktf IIDJ alan Enver bey saraya gide-
olmiyan polis miidiir ve &mirleri- ceii s~rada - evvelce merkezi 
nin idaresinde olan ve lttihat ve umumide verilen karar mucibin-
Terakki tetkilah i~in pek biiyiik ce - Azmi beye yeni memuriyeti-
bir tehlike te~.kil etmiyen bir te- ni teblii ederek hemen vazifesine 
tekkiilden ibaretti. Esasen Ah- batlamasmJ bildirdigi halde, Ce-
met Muhtar ve Kimil pafa hiiku- mal bey muhaf1zhk itlerine an· 
metleri, polis tetkilit ve kadrosu- cak Mahmut ~evket patadan emir 
au kendi emellerine ve noktai na- ald1ktan sonra batJamifh. 
zarlanna gore deiittirmeie va- Bab1aliyi basmak fikri, Enver 
kit bulamad1klarmdan polis kad- beyin 11rar ve miidahalesile ltti· 
~~unu tetkil edenlerin ekseriai, hat ve T erakki erkin1 arasmda 
Jttahat~Jlar tarafmdan tayin edil- kabul edilmif bir karar haline gel-
mit, hatti Abdiilhamit devrinden mekle beraber, bu karara istemi-
mefrutiyet idaresine intikal eden- yerek raz1 olanlar yap1lacak ha-
lerden ibaretti. Fikren ve hiuen reketi bir talih eseri olarak telik-

miitecanis olmtyan bir polis kuv- ki ediyorlardt! 
vetinin Ki.mil paf.a hiikumetinin 
bakasma ne dereceye kadar mii· 
zabir olacai• da fiipheli idi. Ba
husus harp feliketi mesuliyetinin 
ICimil paf& kabinesine tamamile 
tahmil edildiii boyle bir zaman-
da ... 
~u takdirde vaziyetin - umumi 

tekline gore - Kimil paf& aleyhi
ne yapJiabilecek bir ihtilil, strf 
hiikUmetin dahilde tamamile 
lruvvetli olmamasmdan ve biitiin 
inzibat kuvvetlerine tam manasi
le hikim ve nafiz bulunmamasm
dan dolay• zannedildigi gibi gii~ 
deiildi.. 

Kabineyi iQinden oPrOimek 
te,ebbOsleri 

Ancak lttihat ve T erakki ce
miyeti ibtililde muvaffak olmak 
i~in - zaman1n nezaket ve ihtiya
Cina ve memleketin hal ve vazi
yetine gore - miimkiin olan tedbir
leri ittihaz etmekte kusur goster

memitti. 

Klmil pa1a hOkOmeti gafil 
deGildi fakat •.• 

Hatti gerek merkezi umumi· 
de, bir karar teklinde olaun, . ge
rek vakaya filen ittirak etmek is
tiyenlerin tahsi miitalialarJ ol
aun hiikumeti devirmek tetebbu
sii akim kald1gt takdirde nastl bir 
ha~ hareket takip edileceii dii
fiiniiliimt bile degildi. 

~iinkii ihtililci ittihats:1Iar pek 
iyi biliyorlarda ki <elttihat ve Te
rakki» heaabma olacak boyle 
menfi bir netice ~ok buyiik feli
ketli bir akibet demekti! Bunun
la beraber ittihat~1lar bu kabil si
yasi sergiizettlere ablanlann ha
yatlarml diitiinmelerinin manbk· 
a1z bir endite olduiunu takdir 
ediyorlard1. 

(Devamt var) 

Beyoglunun en merkez yerinde 

Klrahk apartaman 
B~yoglu lstiklil caddesi 

$ak sinemasa kar§Jsmda 156 
numarah lstiklal apartamaomda 
bir daire kirahkt1r. 5 oda, 
banyo ve mutfak. Kap1caya 
miiracaat. 

Kavgah oyundan sonra verilen 
boykot cezalan dolayrsile tak•m· 
lann1 degittirmege mecbur kalan 
Fenerliler, diin kendi sahalarmda 
yeni kadrolarile ilk oyunlanm oy
nad•lar. 

Sar1 licivertlilerin eski tak•m· 
lart, Iii ma~larmm ilk devresinde 
Beykozu (1-0) yenmitti. Istanbul 
tampiyonasma devam edecek olan 
diinkii yeni tak1mm ayni Beykoz 
kart•smda alacag1 netice ve oym
yacag• oyun pek ehemmiyetli idi. 
Buna ve havanm ~ok giizel olma
sma ragmen F ener sahaa1 bekle
nen kalabal1k1a dolmamifb. Sene
lerce reklim1 yap1lm•t oyuncular
dan miilef.ekkil bir taktmla, yalmz 
teceuiisle seyredilecek bir takrm 
araamda fark oldugu diinkii seyir
ci adedinin azhgile de belli oldu. 

Ma~m tafsilitma hatlamadan 
evvel fUDU soyliyelim ki, diinku 
F ener tak1m1 iki ay evvel maglup 
ettigi Beykozla «1-1» berabere 

kald•i• halde bize ~ok umit verici 
bir oyun goaterdi. Diinkii beraber
ligin · sebepleri hakkmda timdilik 
k1saca fU hiikiimleri verehiliriz. 

1 - Y eni oyuncularm birinci 
tak1m meauliyetini ilk defa olarak 
hissetmelerinden miitevellit heye

can. 2 - Talnmda mevcut eski 
oyuncularla yenilerin heniiz bag· 

datmamlf olmalar1. 3 - Niyazi
nin sakat ve yamndakilere eskisi 
kadar emin olmaylfl. 4 - Diinkii 
oyunda tak1mm heyeti umumiye· 
sine bikim olan asabiyet ... 

lf!e fU bir ka~ esaah sebep yii
ziinden, batka vakitler ayni terait
te galip ~lkbklaran• gordiiifuniiz 
F enerliler ancak beraberliii te
min edebildiler. 

Diinkii maCiiD berabere neticesi
ne gore, Fenerbah~eliler bu seneki 
tampiyonluktan tamamile iimitle
rini keamit vaziyete diitmemitler
dir. Betiktat-tan, ilk devrede oldu
iu gibi gene iki puvan farkla geri 
kalmtt olan F enerbab~e, umumi 
tasnifte Calatasarayla beraber ay
ni hizay1 muhafaza etmektedir. 
Bu yeni taktm oyuncular1na yer 

deiittirtmek ve tak1mda diinkii 
tecriibeye gore yap1lmast laztm 
gelen tadilih yapmak tartile yeni 
Fener kadrosu ilerideki ma~larda 
talihini pek giizel miidafaa ede
bilir. 

Maom tafsilltl 
F enerbah~ • Beykoz B taknn

lanmn F enerlilerin 9-2 gibi biiyiik 
farkh bir galibiyeti ile bittikten 

ve ikinci kiimeden T opkap1 • Eyiip 
miisabakas1 1-1 beraberlilde neti-

celendikten aonra stra F enerbab
~e birinci ta~tmile Beykoz birin
ei tak1mtmn ma~ma geldi. 

Tak•mlar sahada dizilince, me
rak ettigimiz yeni F enerbah~e ta
k1m1mn yap•ht tarzm• gormiit 
olduk. 

F enerbah~enin yeni kadroau fO~· 
le idi: 

Kaleci: Bedri. Miidafiler: Fa
ZII, Ziya. Muavinler: Necdet, Se-

mih, Ekrem. Muhacimler: Ziya, 
Niyazi, Zeki, ~aban, ~evki. 

Buna mukahil Beykoz tak1m1 
Nebi hari~ eski kadrosile ~·k-
mlfll. 

Hakem Kemal Halim beyin ida
resinde bathyan ma~ID ilk daki
kalarmdan itibaren hiicuma ge
~en Fener hatlarmda yeni ele
manlarm ~ok iimitli oldugunu he
men farkettik. 

F akat tak1m1n oyunculara gO
re pek iyi te,kil edilmediii gorii-

liiyordu. Sol a~tk yerinde ~ok ak
styordu.. Niyazinin de eski y.eri 

olan sai a~1kta oynablmay•p sagi
~e ge~irilmesi hiicumlarda ~ok 

fark yap1yordu. F akat fazla ko
tulmasl liztm olan sai a~1k mev· 
kiine aakat bulunan Niyazinin ko--nulmamaa• belki dojruydu. Maa-
mafih Niyazi o mevkide diin onu
ne gelen iyi f•rsatlart cole tahvil 
edemedi. Halbuki bu oyuncu bi
rinci devrede en fazla gol atall 
Istanbul muhacimi idi. 

Birinci .Ievre, F enerlilerin biraz 
lehine goriinen miitevazin bir 
oyunla s1fll' s1f1ra berabere bitti. 

lkinci devrenin on betinci da· 

Bugon MBLBK sinemasmda 

NiCiN 0LD0RD0M 7 
F ransazca aoz~.i buyiik paramount filmi, oyntyaalar: 

NAt 'Sf KAROl~- KARl GRANT 
Ayr1ca: Paramount diioya ha•adisleri, Bel~ika krahnm V('!fab, 

cenaze merasimi, yeni krabo Mebusan Meclisioe yemini, Viyanadaki 

karatakbklar vesaire .• 
DIKKA T: Bugiin saat 2 1/2 de programs ilave olarak 

KIZ MISIN ERKEK MiSiN? 
filmi gosterilecektir. 

Ayna biletle iki filmi gormek kabildir. 

Merkezi umumi, bir. taraftan ih
tililin muvafak1yeti i~in ameli ~a
reler diifiinerek tedbirler almakla 
beraber, kabineyi sarsacak, ma
nen kuvvet ve niifuzunu gev.ete
cek, viikeli arasmda ihtilaflar do
iurabilecek tetehbiislere k1ymet 
ve ehemmiyet vermegi ihmal et
medi. Hususile memlekette yer 
yer ihtililler, hiikumete kart• 
menfi vaziyetler ihdas edecek ba
r eketler meydana getirmek daha 

~::::::::::~~~~~~~====~(~13:95:6~):! 
Yakmda: ---~ I ALO !.... ALO !. ... 

l'a?Ja reklama lnzum yok, tok bir sozle gO~elligine asla 
eri\ ilmiyecek bir sinema esen : 

muvafik goriildii. 
B~skmdan evvel «<ttihat ve T e-

rakki» ye mensup ve taraftar po-

GABY MORLAY 
( Leonce perret ) nin bir 

taheserinde: 

0 DA BiR 
ZAMANMI$ 

(Patht! Natan) m biiyiik bir 
muvaffnkayeti 

~------.. --{1SU13) 

HA YATIM SENiN iCiN 
"BACK STREET,. filmidir. Oni.imi.izdeki PAZARTESi 

l MiLLi Sb.!~~l~EMADA 
----------------(13963) 

kikasmda, Fenerbah~e aleyhine 
verilen Penalh cezasm1 Beykozlu-

lar gole ~evirdiler. Bire kart• st
fnla maglup vaziyete diisen Fe
nerliler stkx,llrmaga ba;ladtlar. 
Ostiiste hiicumlar devam etmege 
batladt. 

Yirmi yedinci dakikada Fene
rin heraberlik saytstm ~evki gii
zel bir fiille yapt1. 

Bundan sonra kalan miiddet 
zarfmda gol ~1kmad1. Ve iki ta
kxm berahere kaldt. 

T aksim sahasmda 
Diin ikinci devre Iii ma~larm

dan olan Vefa Kumkap1 • Siiley
maniye ma~mm B ve birinci ta
kJmlart ~arp•tmasmda Vefa Kum
kap•n•n iki taktml da (2-1) gali
biyeti temin etti. 1 

lkinci kiimeden, AJ.llnordu -
Beylerbeyi ma~•m Alhnordulular 
kazand1lar. 

Ankara ve Bursada maolar 
Ankara 2 (A.A.) - Bugiin lik 

ma~lanna devam edilmittir. (;an
kaya - Muhaf1zgiicii birinci taktm-

lart arasmdaki ma~ ii~ ii~e bera
berlikle ve Altmordu - CenCiler
birligi ma~1 da a1f1ra ka11• dortle 
ve gen~lerin galibiyetile neticelen
mipir. 

fkinci tak•mlardan, (;ankaya • 
Muhaftz taktmlar• yine ii~ H~e be. 

rabere kalm•tlar, Altmordulul3r 
11fua karf• iki ile maglup olmut
lard•r. 

Bursa 2 (A.A.) - Bugiin Gazi 
atadyomunda, ~ok giizel bir hava 

i~inde, Sebat ve Sanatlar taklm
lan arasmda lik ma~lan ilk dev
resinin son karttlatmasl yapddt ve 
Sanatlarm birinci ve B. talumlan 

hi~ maglup olmadan bu devrenin 
birinciligini kazan&'1lar. 

CLARK 
JEANNE • 

&ABLE 
HARLOV 

(Sar•ttn arzu) 
ile beraber pek yak10da 

A'k Kelepeeleri 
filiDiDde • ( 13950) 

Musikiperverler i~n 
lYl BIR MO JDE 

Zamammazan en biiyuk ve 
dahi viyolonisti 

I ERIKA MORINi 
Pek yakmda: 

SARA Y (Eski &lorya) da 
B0Y0K BIR KONSER 

vereeektir. - (1394 7) 

Bu ak1am 
saat 19,30 da 

ISTANBUL 
EFENDISI 

Operd 
Y azan: Mi.isahip 
zade Celli bey 

Umuma 

A~lk te,ekkUr 
Aleybime tasni edilen bomba 

badisesinde pek ktsa bir zamanda 
hakikabn meydana ~akaralmasmda 
Istanbul Emniyet MiidiiriOgii erklha 
ve memurininin gostermit olduklarl 

fevkalide surat ve dirayetten dolayt 
ilelebet besliyecegim ,nkran his
sJm alenen soylemegi kendime 
bir vazife addeder ve bu borcun 
edas• i~in muhterem gazetenizin 
tavassutunu rica eylerim efendim. 

Artio Tiilekyan 

I 
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Miihim bir mesele 

Deniz tarifeleri 
tetkik edilecek 

Bir ~ok tiiccar navlunlann 
indirilmesini istiyor 

Deniz tarife komisyonu bir ka~ 
giine kadar, deniz ticareti miidi· 
.riyetinde ite ha,t.yacakbr. Ko
misyona kabotaj miidiirii Ayetul
lah bey riyaset edecektir. 

Aldag1m1z malumata gore, ik
tisat vekaleti mevcut tarife hak
kmda ticaret odalarmm fikrini 
sormuttur. Alman raporlar ne
ticesinde tarifelerde icabederse 
degi,iklik yaptlacaktar. 

Bu hususta alakadar tacirler 
nezdinde tahkikat yapbk. Tacir• 
ler fimdiye kadar tatbik edilen 
tarifelerin esash surette tadlle 
ihtiyact olduguna kanidirler. Kan~ 
tariye 'iizerine it yapan tiiccar, 
~eker nakliyabnm pek ag1r tari
feye tabi oldugunu soylemekte
dir. 

Diger taraftan yumurta tacir
leri de, yumurta ihracatlm ko
laylafbrmak i~in, yumurta tari
felerinin tenzilini istiyorlar. 

Esasen bu mesele, Samsun yu
murtacihk kongresinde de konu
sulmus.tur. Yumurta fiatlerinin . . 
diitkiin oldugu bir devirde, yu. 
murtactlarm vapurlara yiikaek 
navlun vermeleri ayr1ca bir ziya~ 
m mucip olmaktadrr. 

Karadeniz limanlarmt tefti1 
Deniz ticareti miidUrli Mlifit 

N ecdet bey yak10da Karadeniz 
liman idarelerini tefti~ etmek i~in 
bir seyahata ~&kacaktar. 

lznair telefonu 
Hat 15 may1sta Bahkesire 

kadar ikmal edilecek 
lzmir • Bahkesir - Istanbul te

lefon hath intaabna devam edil
mektedir. in,aat Kaaaba fimen· 
difer kumpanyasile yapalan anlat
ma iizerine kumpanyamn telefon 
direkleri iizerine yapdmaktad1r. 
Kumpanyamn telefon direklerin
den miihim hir k1sm1 ~iiriik ol
duiu i~in yenilerile deiittiriliyor. 

Direkler Babkeairden bir hayli 
ilerilemittir. bmir - Bahkesir hat
bnm 15 maYJ.aa kadar ikmal edil· 
meai kuvvetle muhtemeldir. Her 
ne kadar bu hathn niaan ortala· 
nnda ikmali tabmin edilmitae de, 
havalann Dluhalefeti inpata 
sekte vermittir. 

En ~ok okunan kitaplar serisi 

Seroantes 

Don Ki,ot 
lspanyol edebiyabnan ea yGbek 
eaeri • aahndaki resimlerle sOaln 

}iii Vem 

Arz1n Merkezine 
Seyahat 

Methur feani romanlar mUelli· 
finin eaeri • kti~lik lutada, re1imU 

Cebe sr.gacak krtada gaget temiz 
hasrlan bu iki giizel es" 

Yeni ~tkb 
Her blrlnln llaU: Jta kurut 

A!CSAM KITAPHANESI 

lstanbul· J..nkara caddesl, 121 

.. .&BBRLBRil 
Kuduz vakas1 

Ayancikta bir kedi ve bir 
kopek iki ki§iyi tstrdt 

, 
Lort Eden dondii 

Silahlart btrakma 
meselesi 

Ayancdc 1 (Husuai). - Son za• JngiJiz DaztrlDID verecegi 
manlarda burada kuduz vakalan 

rapor bekleniyor 
~ogalm•tbr. Kuduz bir kopek di
ier -bir ~ok kopekleri ISlnDlf, haa
tahk kedilere de g~mittir. 

iki giin evvel kuduz bir kedi 
ma.kinist Akif efendiyi, kuduz bir 

kopek te amele Yunusu tstrmlfb.r. 
ikisi de tedavi i~in istanbula goD· 

derilmi,Ierdir. ----Yeni ticaret mUmessilleri 
lktisat vekAleti haziran bfit~e

sinde, Avrupada bir ka~ ticaret 
mUmessilligi daba te,kil edecek· 
tir. Alman bir habere gore ticaret 
mumessillerinden biri Bukre§te, 
digeri Moskovada biri de Romada 
bulunacaktar. 

Kad1koy iskelesi 

Bir ka~ giinden berl k6prlideld 
KadtkCSy iskeleslnin merdivealerl 
tamir ediliyor. Bu miinasebetle 
merdivenlerin girit yeri kapattl· 
ma§br. Tamirat yak10da bitecektir. 

Anonim ~irketler 
Senelik i~timalara 

ba§landi 
~ehrimizdeki anonim ve koo

peratif §irketlerinde senelik i~tl· 
malara batlanm•tbr. l~timalu 
mart nihayetiae kadar bltecektir. 
Sigorta tirketlerinia i~timaanda 
komiaer Baba ve Niyazi beyler, 
yerli kooperatif tirketlerin 
i~tima~nda da Remzi Saka, ve 
Fuat beyler, e~nebl tirketlere de 
Hayreddin bey nezaret edecektir. 

Iktiaat vekAieti, tirketlerin bir 
senelik faaliyeti hakkanda komi· 
serlerden bir rapor istemittir. 

AKSAM 
Abone Ucretlart 

7W;,.. Jrca.6i 

SENEIJK. 1400 k.,., 2700 1ant 
6 AYUK 750 » 1450 • 
3 AYUK 400 » 800 ~ 
1 AYLIK 150 • -
-- ..l.boat Oerttl.t dolrudu 

dolrnya A K t A II id&rlll 
Mll"n& 1\)nderllmelidlr. 

.ldree t.ebdlll i~n Jlrml b1f 
kurutluk pal gOnd-•k l.AIImcbr. 

Zllkade : 16 - Ruzub.sun: 116 
!. 1.-k ~ Otie lkid A.q.. T• 
• 10,52 12,30 6,24 ,,, 12 1,50 
Ya. 4.14 ,,12 U 126 15156 18102 19,51 

ld&rthant: B&bl!li oinn 
..l.llDluJluk lk. 

13.No. 

Loodra 2 - Lort Eden Paris· 
ten buraya 1eldi. Son seyabatJ 
bakkmda bir rapor verecektir. 
Raporda siJiblan barakma me.se· 
lesi bakkanda bnyUk devletlerin 
dDtlincelerl anlablacakbr. 

lngilterenin bu bumsta bir pllna 
oldugu malumdur. Eier ba%1 
degitiklikler yapdarak bu plAn 
kabul edilebilirae, bu degi1iklik· 
ler yapaJacak ve konferana top
lanacakbr. Eger tadilit ile de 
plan kabul edilemezse ba1k" bir 
devletin yeni bir plAn vermeai 
beklenecektir. Bunun i~in de epice 
zaman ge~ecektir. 

lngilterede fa1izm 
Londra 1 (A.A.) - Lord Kin

noul biiyiik Britanya dahilindeki 
fatist tetkilitt hakkmda malilmat 
iatemittir. Mumaileyh demqtir ki: 

«Bu tetkilitm, biiyiik aanayi 
erbabt ve hatti baza ecnebi dev· 
letler ve lordlar kamaras1 i.zasan
dan bazalara tarafmdan nakten 
yardam gordiiklerini haber at .. 
dtm.» 

HiikUmet namUta kenduine ce
vap veren M. F everaham, bathca
at, Sir Mosleyin idaresindeki «ln
giltere fatitleri birligi» namm1 
tapyan bet fatist tetekkiili.i hak• 
kmda izahat vererek: 

«Buna mensup olanlarln sayi• 
san1 bildirmek miimkiin degi(dir. 
Varidabn membalar1 da Lizde 
me~huldiir>> derytittir. 

Avam kamaras1nda 
l§sizler: "Kahrolsun milli 
hukumet, diye bag1rddar 

Londra 2 (A.A.) - Son glin· 
Jerde imzalanan muvakkat sovyet· 
lngiliz ticaret mukaveleai mliza· 
keresi esnaaanda, avam kamara• 
smda alb itsiz, halka mahsus 
saralardan kalkarak birbirini mil• 
teakip "kahrolsun mUli hllkiimet" 
diye bag,rmttlardar. 

K1sa bir bogu,madan aonra 
itaizler datarlya ~tkanlmatlardar. 

Buna benzer badiseler tekerrll' 
etmi,tir. Bir ~ok i1sizler daha 
yakalanarak mecliaten dtJariya 
~akanlma,tar. 

__:___._~----

Merkezi Avrupa 
lngiltere hariciye naZJrlnln 

miihim bir nutku 
Londra 2 - Hariciye na11r1 sir 

Joba Simon Sefiltte bir uutuk 
irat etmittir. Nutkunda merkezl 
Anupa vaziyetioden babstderek 
deml,tir ki : . 

"Avusturyada ~rfi idarenin k .. 
dlfllmwoa ve dahili aulhiln teaiai 
i~in tedbirler ahnmaaaaa ~ok 
memnuoum. M. DollfUas dahilt 
kavganm a~bga yaralan kapatmak 
l~in ~ah1ayor. Bu ~h,manaa, ha· 
rl~ten gelecek tahrik edici mnda· 
halelerle rabat11z edllmemeaini 
temenni ederiz." 

~KadlkOy-.. 

Havagaz1 ~ir~eti 
5 :Mart pazartesi gtlnQ saat 15 te 

KadlkOynnde Stireyya Pa~a sinemas1 
salonunda verilecek olan ameli yemek 
ve pasta. pi~rme dersine bntnn ha· 
rumefendileri davet eder. (1896\}) 

- Kuzum allasen giizelcigim .•• 
Ne idi klztmm iami Zeynep ha· 
n1m?... Aman, iamin de kendin 
gibi giizel, hem pek giizel, ititil
mit isim degil. Ben aktlma aokup 
tutamam; tutsam da dogru diiriia 

beceremem ki... Giizelcigim de· 
rim, daha iyisi sultanctgam diye 
~agarar, itin i~inden ~tkarlm ..• Ne 
diyordum sultancigim?... Ne ol
du da bu derece tslandmaz, sucuga 
dondiiniiz?... Soylemege dilim 

varmtyor amma, sandaldan iner 
minerken, ayagmtz siir~iip miir
~iip ... Aman allah esirgesin, }i, .. 

lardtstndan bile tiiylerim iirperdi, 
dizbaglanm s:oziildii. 

Cavidan: (Durunuz) anlata
yim!) dedi; bir sandalya ~ekip 
oturdu. F akat batlamadan evvel, 
Zeynebe: 

- Zizi, annem ne i,Ie mefgul? 
diye sordu. His: meydana S:Ikmt· 
yor. 

Tam o esnada gene Efdal pafa· 
nan nidast: 

- Ya sitti! •• Allah a~ma, ra
.suliillab atkma arhk tetrif et ..• 
Vallahilazim sabr1mtz tiikendi, ta· 
katimtz kesildi. Haleti nez'e gel-

• dik yahu!. .. 

Arkaamdan, son derecede vect 
'Ve tevk ile, pafanm da avaz avaz 
ittirakile, gene (Tarandil) !J&r
lost. 

Cavidan, o anda .sandalyadan 
kendini kapm1n yamna atmu;, t" 
lit• tutturmuttu: 

- Rica ederim pencereden bir 
tey soyleyin.. Bir pretexte bulup 
buradan sa'Vm... l~eri gelecek 
oluraa evde oldugumuzu bildirmb
yin . . . Ma parole bize de musallat 
olur; kolumuzdan yakalay1p par 

Ioree gotiiriir ... 

lntak1 hak kabilinden, ~ehle

vent hantmefendi, biti~ik odanln 
~nceresinden imdada yeti,ti: 

- Pa,a, e arhk ~ok oldun, ile
riye gittin ... Sen lak~rdt anlamaz 

m1sm? ... Miisaade et diyorum ... 
Beni daha k1zd~rusan :;imdi yemi ... 
ni basartm, bir daha da sandahqa 
ad1mtm1 atmam. 

Derhal pa'a sesi kesmit, (Ta
randil) mayna edilmi"' Cavidan 
da: (Bravo mcunan!) diyerek sb. 
vincinden havaya &l~ramtftl. 

Kamer hamma gene meydan 
goriindii: 

- Ey giizel sultamm, anlata· 
caktm anlat bakahm ... Benim de 
huyum kurusun. Bir teye merak 
$&rdtm m• sabahlara kadar kurun· 
tu ederim, ~ivili gibi akhmdan ~~
karamam; tath uykular haram 
olur. 

Cavidan, Zeynep hammm renk
ten renge girmesine, kalkap k~l
klp oturmasma, miitemadiyen kaf 
goz oynatmasma hi~ kulak asm1 .. 
yarak, valoay1 oldugu gibi anlat· 
mag a koyuldu: 

- Bu aktam alafranga 10 da ..• 
Alaturkastnt sakm sormaym, zira 
bilmem ... Evet 10 raddelerinde, 
Therapia debarcaderenden, ga-

yet chique bir sandal aldlk. N ou· 
veau Keuyiin, pardon Y enkoyiin 
oniinden doniiyorken kartidan bir 
vapeur... Ambassade de RRussie· 
nin ( Kubanetch) stationnairei de-

g:l mi imit?.. . Stenia cihetinden 
Cr~d vitessele geliyor; galiba 
Mer Noirea. ~Iktyor ... Dort metre 
yakmumzdan ges;ti. Helicenden 
f1puran sular hep iistiimiize . .. 

Hatunlar1n gene ikisi de, ne 
olup ne bittigini zerre kadar anla
mamitlardi. Boyuna Ahfe~in ke
~isi gibi kafa salllyorlar, Cavidan 
heyecanland1k~a: (Yah vah!. .. 
Aman ge~mit olsun!.. Verilmif sa
dakamz varmtf!..) gibi cevaplar 
veriyorlardt. 

Zeynebin i~ine bir kurt girdi. 

Kadmcag1z meydanlara ~tka· 
nuyor. Ktzlarmm hir miin&sehet
sizlik ~1karacagma kim bilir ne 
derece iiziildii, sinirlerini oynat
b. ~imdi pa,aya da fazla ofkelen
di.. 

Geysu ile Ebriikemandan da 
ses sada yok; Manyo bile goriin
miiyor. 

Hastahkh, evhamh kadm ... 
Ozerine bir fenehk gelip gene ba
ythp may1lmasm. 

Zeynep hamm yerinde duraml• 
yordu. Tam, diken iistiinde dedik .. 
leri halde idi. Kalkacak kalka
mayor, oturacak oturamtyor, ne 
yapacagmt ne edecegini kestiremi· 
yordu. 

Salona baglanmaktan maksada, 
Cavidanla Kamer hantnu yalmz 
b1ralanamak, z1rzop ktztn daha 
biiyiik potlar k1rmasma mani ol
JDak, agzmdan s:•kacaklan tevil 
etmekti. 

Cavidanm yanlarmdan gitme
sini, odaama girmesini dort gozle 
bekliyordu. 

Aksilige bakm ki o da sanki 
m&hlanmtftl. Hi~ gidecege benze
miyor, inadma gibi, kanapeye yan 
iistii uzamp biitiin biitiin yerle~i
yordu. 

Kamer hamm kollara stvtyor 
Cavidan hanama k1smeti buluyor 

Cavidanla Kamer hammm peri
leri •smdt dedik ya . . . Hatun, taze
nin ~1hr ptbr konutmasam, kanar: · 
ya gibi otmesini, her bir hal ve ha
reketini de fevkalade begenmi,ti; 
adeta agzmm suyu akmt,b. 

Etrafma goz gezdirdikten son
ra, Zeynebe; 

- Kardef, dedi, benim el ~an
tam nerelerde acaba? 

Zeynep hamm hizmet~iye ses
lendi: 

- Kalyopi, misafir hammua 
~antastm buluver de !;abuk buraya 
getir! 

Cavidan gene makaralan a~

rnlfh. 

- Biraz evvel de bahsetmit· 
tim ya, amen Zizi ne masique, ne 
musique... E~cutant•larm he psi 
de hirer miithit virtuo•e... Nere
deydioiz, nerede dinlediniz diye 
sormuyouun. 

Zeynep hantmm gene i~ine fir
ferek giriyor, etekleri tuluf.uyor-
du. Kat goz oynatmaktan, dudak 
tsirmaktan mecali kalnuyor, gene 
biiyiik kerime hamma meram an
latamiyor, li.f karubnnak i:ster-• 
ken onu da dinletemiyor, velhastl 
alda karay1 se~iyordu. 

Cavidamn makaralar1 !UVIrya it
liyordu: 

(Arkast var) 
nnnUUUIIitfll1ltlllllfiUUIIItUUU111hllhiiUtUUiflttlltRtllltiiiiiiUIHJIIIIIUP"JIItlttUtiiiiiiKUIUIIIUIIIUJIIIU11tlt.IIUIUIIIUIIIIIIIUI11fHJIIIJIIInJtUU .. 

Norasteni, 

zallyet v• 
Chlorose 

beuizsiz1ik icin yeglne deva kanl mra eden SIROP DESCHIENS PARIS 
&amantahip etibba tarafu&dm tcriip cdibWttir• t 



Sahife 6 AK$AM 

Galip beyle 1 sa at .. 

En biiyiik emelim sahnede rol 
yaparken · hayata veda etmektir!. 

« Bir milyar liram olsa nt1?. Simdi_ki tiyatronun yerinde 
•• 

mermerden bir bina .. Oniinde bir meydan .• )) 
~partlmamn kaptsmdan i~eri 

girince ilk goziime ~arpan fey 
portmanto oldu. Bu portmantonun 
her kolunda hirer yazbk hastr 
!apka, hirer hastr panama asth 
idi. Portmanto adeta bir hastr 
,.apka, bir panama agac1 halinde · 
idi. Karaklf ortasmda bu man· 
zara epey ho~tu. ~ehir tiyatrosu
nun ktymetli sanatkan Galip bey 
benim ne dii,iindiigiimiin hemen 
farkma vardt. 

- .$:1~a kaldm degil mi?. Am
rna hi~ hayret etme .. Onlart ben 
sokakta degil, rollerimde giyiyo
rum!.. 

lnce zevkli bir ev kadmt tara· 
fmdan do,endigi her ko,esinden 
belli olan salona girdik. Galip 
bey de zevcesi Bedia han1m da 
yeni kalkm1~lardt. Oturdugumuz 
pencer~nin oniinden Tepebafi ti
yatrosu ku,bak••• goriiliiyordu. 
Tiyatronun halini ,imdiye kadar 
hi~ boyle gormemittim. Binanm 
dam1 yer yer kopmu,, kiiflen
mjf bir siiri.i teneke ve ~inko ile 
l!:aph.. . Hani bazi teneke ma
halle'er olur. Tenekeden acayip 
damlart vardtr. A,agl yukart hi
zim tiyatronun ~ahs1 de bu te
neke evlerin damlartnl habrlah· 
yor. 

- lyi bu tiyatro bu halile ak
mtyor!.. dedim. Galip bey giiliim
aedi: 

-Hem ak1yor, hem kokuyor! •• 
Artistlerin bir ealonu vardtr. ~a
ktr takJr akar ... 

- Galip bey h.rzedin ki eli
nizde dehtetli parantz var. Bir 
milyon, bir milyar .. ~u tiyatro ci
hetin.den iatanbulu naatl gor· 
mek istersiniz? .. 

- Ankarada idik. Heniiz biiyiik 
halkevi tiyatrosu inta edilmemitti. 
Kendilerinden ricamtz uzerine 
ba,vekil lsmel pafa Hz. Vadi 
R1za ile bizi 1Cabul buyurdular. 
Tiyatro hakktnda konutuyorduk. 
Pata ban a sordu: 

- Mumkiin oba ka~ para ile 
miikemmel bir tiyatro kurabilir· 

. • ? Slntz ... 

0 zamanlar Turk ocag1 tiyatro
sunun intaat mevzuu bahisti. Ben 
patamn kartismda bir hesap, bir 
kitap ve cevap verdim: 

- 500 bin liraya patam .. 

Pata zeki tebeasiimu ile giildii: 
- Galip bey .. Anlattlan sizin 

hesapla alakantz az ... dedi. 

- ~iiphe mi var patam.. de
dim, riiyamda bile gormedigim 
yekun bunlar! .. $imdi sizin sua· 
liniz iizerine bunu hattrladtm. is-

tanbulu tiyatro cihetinden miikem· 
mel bir halde gormek i~in ne ka
dar para liztmdtr? .. Bunu hakika· 
ten hesapla alakam az oldugu i~in 

ilahmin edemem. Yalntz miithit 
param olaa ne yapartm bilir misi· 
niz? .. Bence bir tiyatro mevkii 
i~in ,imdiki tiyatronun yeri, yani 
T epebatl ~ok miisaittir, ~ok mer
kezidrr. Ancak tiyatronun }cart•· 
amda bulunan yaramadayJ, bura· 
daki binalar1 sahn ahnm. Hep
sini yikduttrim. Ta Galatasara
ya kadar.. . Bu suretle T epeba,ile 

btiklal caddesini biribirlerile bir
lettiririm. .$imdiki tiyatronun ye
rine muazzam, muhtetem, mermer 
bir tiyatro... Hniine biiyiik as fait 

Gallp bey evlnde ev elblsesile •• 

bir meydan .. . Meydamn orta.sm
da sanatkirane hey keller ... · Ve 
kii~iiciik tarhlar ... Bol •t•kh elek
trikler! .. 

Galp beyi ben ~ok eakiden ta
mnm. Bu sefer dikkat ettim. Es
ki ten tavarlar1 yerine tiyatrodan 
ideta endite ile bahsediyor: 

- Tiyatronun bu bali beni ha
kikaten enditeye diitiiriiyor. Ne
reye gidiyoruz? Gayemiz nedir? 
Bence tiyatro katiyen bir tic:a• 
ret miieuesesi olmamahdtr. 0 
bir kiiltiir ve bars miieasesesidir. 

Bugiinkii ha.lile tiyatromuz ta
mamile bir ticaret miiease$esi 
olarak kahyor. Tiyatroyu dev
letlettirmek zaman1 gelmit ve 

~oktan ge~ittir. - Devletlettiril
diii takdirde tiyatronun yarm1 
kurttartlabilir? Ticaret maksadt 
o zaman Ol'tadan kalkar. 6z ve 
aail sanata ehemmiyet verilir. 

- Siz galiba operetlerden hof" 
lanmayorsunuz . . . 

- Katiyen ... Ben her sanati' 
'Severim. Operetler de bir tiyat
ro tarzidtr. Bir kadm taaavvur 
edin. ln&an onun giizel gozlel'ini 

aevdigi gibi, dudaklarJDI da se· 

ver, gogsiinii de sever, oinuzla· 
rm1 da sever, belini de sever de
gil mi? Tiyatro boyle bir kadm
dtr. Dram, operet,' vodovil, 
revii bu kaumm muht~lif yerle
ridi. Tahir caine bizim sanat 
kadmimiZm en ~irkin yeri ope-

rettir . . F akat 'iiphe yok ki ope
ret bizim himimiz, velinimeti
mizdir. Fakat onunla asil sanah 
kan,ttrmty~hm. ikisini de biri .. 
birinden ayuahm. Daha fazla 
hakiki tiyatroyu ihmal etmiyelim. 

Tiyatro bahislerinden aonra 
biraz da sanatkaran hwuai ha
yatmdan bahis a~mag1 diitiin
diim. Galip b~yde de, zevceai 

Bedia hammda 9a sanki nikili 
memurlugundan fimdi gelmitler 
gibi bir hat varda. Bilhassa ar
tiatin sa~deti gozlerinden belli 
idi. Hayat yolda,ma: 

«Yavrum!» derken seainde 
derin bir samimiyet titriyordu: 

- Galip bey evlilikten ~ok 
memnun goriiniiyorsunuz! .. 

- Oyleyimdir. Daima tekrar 
ederim. Benim i~in ideal kadm 
kar1mdu. Boyle olmasa onunla 
evlenmezdim. Ben belki di.inya
mn en dagtnik, en savruk ada
mJyJmdlr. Kravahmt ~Ikanr bir 

yere barakutm. Yakamt batk"a 1 

bir yere, kitaplar1m1 kagttlaramt 
batka bir yere. Beni derleyip 
tophyan, hayabmt muntazam bir · 
insan haya1 haline sokan kartm• 
dtr. Sonra aaade.timin devam1 
i~in ikimiz de ~ok ~ahtutz. ~iin· 
kii mesele bir saadeti ele ge~ir
mekte degil, onu muhafaza et· 
mektedir. 

Goriiyorsunuz, evim tiyatro 
ile kartl karttya.. (;ok defa ti· 
yatronun zili ~alarken, yani per
de a~tlmaama bir dakika liala 
evden firlanz, tiyatroya ko,ar1Z. 
Zevcem seyircilerin yerine, ben 
sahneye... Temsilden sonra be
raber doneriz. Bedia hamm gif. 
liimsedi: 

- Onu seyrederken kocam ol
dugunu unuturum. Cok defa kar· 
ttmda oymyan aktoriin kocam 
oldugu hatlrama gelmez. Hatti 

piyeaten sonra · dalar1m da: arka
datlanma «Galip ne giizel oy .. 
nada!)) diye ogiindiigiim olur. 
Sonra farkma vartr, utamrtm. 

- En biiyiik arzular1mdan 
biri de karamla bir seyahat yap
mak ... Ve yapacagtz da .. Bu bi
zim i~in ayni zamanda bir balay1 

seyahati de olacak: .. Vakta bizim 
balay1 seyahatimiz biraz g~ gibi 
goriinecek.. Fa kat gene giin ge~ 
tikc;e kendimizi diin evlenmis 

• • • .. I • 
g1b1 buluyor-uz .. . 

- ~nun Mrri nedir Galip 
bey .. Bir ~ok evli vatandatlartn s'e
.neler ge~tigi halde k~n~ilerini 

dun ev1enmit gibi gormeleri ne · 
ile kabi)dir?. · 

- Rub tazeligi ile.. Batka bir 
feY degil.. · . 

- 1htiyarhglnlzCla 
niiyorsunuz? .• Mesela 
rakhgiDIZ zaman ... 1 

ne diitii· 
sahneyi bt .. 

·- Saline hay'ahm 14 seneyi 
ge~iyor.. Fakat ben sahneyi hi~ 
bir zaman lnrakmamak niyetin

deyim. En biiyiik emelim sahne
de rol yaparken olmektir. Be
Dim i~hr ideal (;liim... · 

- Bos zamanlartnJZl nasal ge-, . 
~iriyorsunuz? .. 

- Ben kalabahktan, sosyete
den ka~an bir adamtm. Vakit 
bulunca biraz okur, yazar1m. 44 

piyesim vardtr. 2 si telif. Yiiz 
ellisi telif olmak iiz~re 200 de 
iske~im vard1~. Sonra ev haya
bmda ~ok aantimantahmdtr. Me
aela 24 sene evvel bahama yaz· 
d1g1m bir mektup elime ge~erse 
giinlerce diitiiniir dururum. Rol 
yapmaktan o kadar gma getirmi· 
timdir ki evde, hususi hayabmda 
rol yapamam. Yalan soyliyemem. 

Sinemaya gi~eriz. . Evvelki gun 
« K1z m1s1n? Erkek mit in?.» fil
mine gittik. Aman orada bir ak
tor rolii oyn1yan bir gen~ adam 

var. T1pk1 Soz bir Allah birde· 
ki ben.. Bukadar benzeyif olur .• 

Bazan rol icab1 sakal b1y1k falan 
btrakntz. ifle Jimdi de btJigl· 
mtz var. 

Bedia hani"m giiliimsedi: 

- Ama boyle daha iyi Ga· 
lip .. 

Sevimli artistle zevcesini yal
ntz b1rakmak i~in savu,tum. 

Hikm,et F eriJun 
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( Askeri bahisler ) 
Hava 

bir 
kavvetleri yaln1z ba§larina 
taarruz vazifesini zafere 

ula§tJrabilirler mi? 
A.keri muharririmizden: 
Bir hava ~aarruzu ne kadar fid

detli olursa olsun arkasmdan bu 
taarruzun semeresini tophyacak 
itgal kuvvetleri olmaymca bunun 
ha"Stm tarafmt istedigi bir sul
ha icbar edemiyecegini ge~en ya
ztda izaha ~ahfmtthk. ~imdi akla 
fU sual gelir: 

- Bu tiddetli hava taarruzunu 
miiteakip gene hava kuvvetleri 
~arafmdan karaya yap1lacak ih
ra~lar vasdasile hasm1n en can 
alacak yerleri itgal olunarak 
aulha icbar edilemez mi? Bunu 
evveli iki ihtimal dahilinde gore
biliriz: 

1 - Miidafi tarafm hava kuv
veti ve hatta ,muntazam ordusu 
yoktur. (Mesela Afrikada veya 
Asyadaki miiatemlekeler gihi). 

2 - Hava kuvvetleri ve mo
dern bir ordusu vard~r. 

Bir miistemleke veya dahili 
harbe kabili tatbik olan birinci 
halde boyle bir hareket muvaffa
k•yet ve zaferi imki.n dahiline so
kabilir. ~iinkii tekmil modem si
lahlarda oldugu gibi hava silahm
da da kendi ~eklinde te~hiz et
miyenlere kartt tesir ~ok biiyiik
tiir. Kara ve havadan tehdit olun
miyan miitearr1zm hava kuvyet
leri ktsa bir zamanda bir mmta
kaya olduk~a vasi kuvvet ihra~ 
edebilir ve bunlarm ihtiyact olan 
malzeme, iate mevadmt arkadan 
yetittirebilir ve ihra~ ~mtakalan~ 
m aleddey:am tak~~ye edebilir. 

Bilhassa iissiilhareke ile ifgal 
olunan yer arasmdaki mesafe bir 
ka~ yiiz_ kilometreden ibaret ise 
bu ihra~ ve takviy;e iti . daha ko
laylatm•f. olur. 0 hal de miistak
bel~e . tayyarelerden karaya kuv· 
vet ihrac1 suretile yaptlan ve ka
zamlan miist~mleke muharebele
rine veya da,hili harplere ,ahit 0 ). 

mamtz muhtemeldir. 
F akat hava kuvvetlerine ve ,ka-• 

ra ordusuna malik memleketlere 
kartl bu tarz muharebe bugiin i~in 
gayri miimkiin oldugu gibi yarm 
i~in de ~ok tehlikelidir. Amerika· 

hlarm. yaphg1 tecriibelerd~ sabra 
bataryalar1m dahi bir yerden bir 
ka~ yiiz kilometre oteye naklet· 
mek pekali miimkiin oldugu an
lattlmakla be!'aber bugiin hava 
kuvvetlerile yaptlacak ilk ihra~ 

nihayet hir iki bin kitiye inhisar 
etmek ~echuriyetjndedir. ~iinkii 
hava kuvvetleri en genit olan 
memleketi dahi n~zan itibara al
sak (bugiin bu :miktar 2800-3000 
tayyare arasmdadar) bunlardan 
ktsmt miihimminin ihrac1 himaye 
veya miidafiinin ihra~ mahalline 
aevkedecegi kttalara taarruz gibi 
hizmetlere tab-sis edilecegini ve 
ancak bir kasmmm ihrac:a yapaca
im• kabul etmek lizamdtr. Mute
akip ih.ra~larda ise miidafi tara
fm hava kuvvetleri ife kari,_acak 
ve vaziyeti daha gii~lettirecektir. 
Halhuki karaya ihra~ edilen kuv· 
vetler devamlt surette cephane ve 
erzak ikmali, geriden takviye is
terler. Diger taraftan karada mii
dafi demiryollart; motorlii nakil 
vasltalart ile ~ok ktsa zamanda 
karaya ihra~ edilen diitman kuv
vetlerinden iistiin bir kuvvet te· 
cemmii ettirebilecegi gibi hayati 
ehemmiyeti haiz noktafarda bu 
ihra~ hareketlerini karttltyacak 

kuvvet bulundurmast; hatti tek
mil memleket halkmm bu ihra~· 
Jar diisiiniilerek teslih olumnast da. 

' . 
istikbal harbinin bilan~osu mey&-
nma dahil olacakhr. Eger bu ih
ra~ yeri diifman hududundan uzak 
ise hava kuvvetleri vasttasile bu 
kuvv~tin miitemadiyen beslenme
si, techiz edilmesi ~ok biiyiik bir 
kiilfet olacag• gibi mesela ag1r 
tanklar, z1rhh ve motorlii birlik
lerle techizi de miimkiin olmJya
cakhr. Halbuki yarmki bir kara 
muharebesinde bu gibi siiratli ve 
ztrhh vaSttalar muvaffak1yet i~in 
ilk 'arthr. -
I H"IA 'h •wo : . u asa; 1 rae; ethgt ordunun ar-

Jtasmdan aynlm1yan ve ona ~olt 
· biiyiik miizaherette bulunan deniz 

filolarma ve ~ok vasi deniz nakli
ye vasJtalarma ragmen iissiilhare
kesinden uzak sahillere ordu ihra• 
cmm ne kadar mi.i~kiil bir if ol
dugu malum iken, karaya ihrat; 
ettigi lc:uvvete miizahereti ancak 
pek ktsa bir zaman siiren ve tatt· 
rna kabiliyeti deniz vasttalarma 
nazaran t;ok az olan hava vastla· 
larmm boyle bir ihrac• muntazam 
ordulara malik ve lcnra nakil va
Sltalan miinketif memleketler 
karflSIDda akamete mahkUm de• 
mektir: · 

Boyle bir hareketin muvaffakt· 
yetini liabul etsek dahi bu; hava 
kuvvetlerinin tek bat•na g·ene bir 
taarruzu muvaffaktyetle nihayete 
erdireceklerine delalet etmez, bel
ki bu muzafferiyetin olabilmesi 
i~in mutlaka bir kara ordusuna 
ihtiya~ bulundugu kendiliginden 
meydana ~tkar: ~iinkii kara kuV'
vetleri velev tayyarelter tarafm· 
dan tatmarak bir yere ihra~ olun
salar dahi mahiyetlerini kaybet
mezler ve hava orduaundan sayt· 
lamazlar. Deniz filolan tarahn
dan karaya ihra~ olunan km.•vet
lerin deniz kuvvetlerine mensup 
olmadtklart gibi. 

Burada gerek hava ve gerekse 
deniz muharebe filolart kara 'ordu-
sunu tat•yan ve onun ijini kolay· 

laf.hran yard1mc1 vasttalardan iba· 
rettir. 0 hal de. e&as prensip olarak 
ne bugiin ve ne de yarm kara or
duauna dayanmadan hava kuvvet
lerinin tek batma bir taarruz ha
reketi, Qir biiyiik muharebeyi ni
hayete erdirebilecegini kabul et
mek miiinkiin ·degildir. ~u kadar 
var ki yeni terakkilerle ve ai:letle. 
rinin ~ogalmaaile iaferde en ehem• 
miyetli rolii oynamalan ve en bii
yiik amil olmalan pekili miim
kiindiir. 
• Kara ordusunun her hangi bir 

tarafmda bo~ kalacak kuvvetleri 
bir mihrak noktasma naklederek, 
yahut en muhim bir yerdeki dii·
man mukave~etini havadan ta
arruz ile k1rarak, ricat halinde l:tu~ 
lunan diitmant ha v.adan taarruzla 
dagttarak, gerisindeki yol ve kop
riileri tahrip suretile biiyuk k11mt
n1n e~aretini temin ederek _ zafe-

. rin kazantbnasmda ~n biiy~k rolii 
oymyabilirler ve bunlar miistak
belde her vakil vukua gelebilecek 
feylerdir. Fakat hava kuvvetleri
nin haiz oldugu bu ~ok biiyiik kud· 
rete bakarak onlar1 taarruzda tek 
batma harekete kadir ve kara or
dusuna karft istigna gosterebilir 
kabul etmek hatadtr. 

_(Devamt 9 uncu sahifede) 
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Deniz alt1 
arkada§larJ 

Fllmln bat artlatl Jean Gabtn 
Bu hafta lpek ainemasmda De· 

nizalh arkadatlan filmi gosteril· 
mcktedir. «Denizalh arkadatlan» 
mel'.hur artiatlerden Madlen Rono 
ve Jean Gabin tarafmdan ~evril
mittir. Mevzu fUdur: 

Mak gen~ bir muhendis. Avru· 
pa ile Amerika araamda bir tune) 
in,ast i~in bir proje yaptyor. Zen
gin bir tirket hesabma intaata ba,. 
ltyor. Fakat Avrupa - Amerika 

arasmda vapur itleten Taylor ia
minde bir milyarder bu i,.e mani 
olmak iatiyor, tiinelin itc;ileri ara· 
atnda isyan c;tkarmaga, tuneli ytk

ttrmaia c;ahflyor. 

Bir araltk Taylor tunelin plin
larant cralmaga kalluyor, fakat bu 
plinlar miihendisin ge~ karllm
dadtr. Taylor evveli. milyonlarile 

bu ge~ kadmt kand~rmaia ~ahtt• 
yor, onun karttstna bir c;ok cazip 
feyler c;tkarmaia bathyor. Fakat 
bunlarm hie; biri fayda venniyor. 
Mak, milyarder Tayloru magl\tp 

ediyor. 
---~----

Hat a 
Bu hafta Saray ainemaatnda 

Hata filmi gosterilmektedir. Fil
min mevzuu tudur: Kendisini il
me vermiy. olan dokto~ Larri gen·~ 
kartstm ihmal etmektedir. Dok
tor Larri mazisi Ttar•u.;lak bir ka· 
dmtn ogludur. Bu l,. • "' evvela 

bir aktorden .gebe kalmtthr. Ak· 
tor ka~tnca kadm1 hir htrs•z hi
mayesi alttna alm•tbr. ltte Larri 
bu esnada. dogmuttur. Sonra htr
IIZ da yakalanmttbr. 

Bet parastz kalan kadm bi.itun 
sefaletlere tahammul ederek ~o
cugunu okutmut, yeliflirmit ve 
onu biiyiik bir doktor yapmlthr. 
F akat kadm kendiaini ~ocuguna 

tamtmam•tbr. Pek peritan kalan 
bu kadtn bir gi.in ~ocuiunun evin
den ekmek iaterken ojlu Larri 
Lendiaini tamyor ve ana oiul aar
m&f dolat oluyorlar. 

Bu badiaeden aonra doktor ilim
le beraber aileaine, cea~ l{arasma 
ve mu•fik anneaine de kendiaini 
baghy;r. Arllk gen~ kadrn koca
••ndan ~ok memnundur. 

* Ufa tirketi ((Son vain ismin
de bir filim yapacakhr. Filmin 
franstzcasml Kate de Nagy, Paul 
Bernard Lucien Baroux crevire-

' 
ceklerdir. * Cardat operetinin filme ~e
ltilrnesine hatlanmif.hr. 

1 

Anna May Wong ile miilakat 

F eriha hanimin • resm1ne 
diklcatle bakb ve sonra •. 
"Ne giizel yildtz, ttpkt Amerikan gen~ 

k1zlartna benziyor, dedi 
Paria (Hususi) - Sinema YJl· 

d1zlarmdan Anna May Wong ile 
yaphg1m miil&katm ilk k1smtn1 
gec;en mektuhumda yazmttllm. 
Bugun de artistin Hollivut hayah, 
Turk sinemast haklunda aoyledik
lerini bildirecegim. Anna May 
Wong diyor ld: 

- Avrupada filim c;evirmekten 
~ok memnunum. Burada insan 
hem ~ahf.tr, hem aeyahat eder, 
batka bir teyle metgul olur, hele 
~ah,mad1g1 zamanlar arzu ettiii 
hayab yatar ve bir ~ok bilmediii 
•eyleri goriir; eglenir, oyalantr. 
Halbuki Hollivutta hayat yalntz 
sinemadtr. Onun haricinde kimse 
bir teYie metgul olmaz. 

Parisi ~ok severim. F akat timdi 
Londrada c;aht•yorum. Bir iki gU
ne kadar Londraya giderek Chu 
Chen Chane isminde bir filim ~e
virecegim. Bundan aQnra Java 
Head isminde diier filme bath
yacaglm. 

- Frans1z filimlerini nastl bu· 
luyorsunuz? 

- (La Bataille) yi gordum. Fi
lim pek giizel, artistler de pek 
anuvaffak olmutlar. Bilhassa (An
nabella) YJ . pek gUzel buldum. 
Frana1z filimleri hakkmdaki fik
rim pek iyidir. Hem terMil, hem 
teknik cihetinden ~ok terakki var. 
Y eni soz}u sinema batladigt Za
man ben de bir filimde frans1zca 
konutmu\'tum. Franstzcayt 1J1 
bilmem, fakat filimdeki rolii yap
mak i~in bazt ciimleler ezberle
mittim. Amerikada buyudugiim 
ic;in ingili.ueyi ana lisant gibi bi
lirim. Bundan dolayt sozlii filim
lerde ~ok l{olayhkla konuturum. 

- lngiliz filimleri hakkmda ne 
diitiiniiyorsu~uz? . 

-·- Duglas Ferbankstn tetkil et
tigi tirket pek gi.izel filimler c;evi
riyor, yavat- ya~at Hollivuttaki 
ytldtzlan Londraya c;ekiyor. Tah· 
minime gore Londra Hollivuta 
tehlikeli bir rakip olacakbr. Niste 
de mukemmel bir Hollivut vi,.:~u~a 
getirilebilir ve hi~ fUphesiz de bir 
giin Nis Hollivuta rakip bir sine
rna tehri olacakbr. 

- Turk sinemas1 hakkmda ne 
fikirdesiniz? 

- .Hcniiz hi~ bir TUrk film~ 
gonne~!m. Y almz bu htUustaki 
h~ vadisleri gazete s.iitunlartnda 
okudum. Hatta Tiirk artiatleriQin 
fotoirafilerini bile gormek •~re-
fine na.il olam~d•m: ' 

· Bunun uzerin~ el~mde bulpnan 
Ahfam'1. ve i~indeki Turk filmine 
ait resimleri goat_erdim. Feriha ha· 
ntmm resmine dikkatle baktt ve: 
« Ne guzel YJldtz, bpk1 Amerikan 
gen~ k1zlarma benziyor, bier tiip
hesiz rollerinde de muvaffak olu
yordur, muvaffaktyet temenni 
ederim. lntallah bir giin de istan
bula gidersem, goriituriim. istan
bul pek guzel diyorlar, kim bilir 
bir gun belki bir operet kumpan· 
yas1 ile, yahut bir ainema lrumpan- 1 

yasJ ile oraya gider, hem filim ~e
virir. Hem de guzel memleketini· 
zi garmek bahtiyarbgma nail 
olurum. 

Ne i~in Turk artistleri Avru· 
paya gelip Avrupa filimlerinde 
oynamtyorlar? Ne ic;in Turk filim
leri Avrupa ve Amerikada goste-

: rilmiyor?» 
- lstikbalde hi~ r.uphesiz Turk 

artistleri de Avrupaya $elecekler
dir. Turk filimleri de gosterile
cektir. ~imdiki halde sinema faa-• liyeti memleket dabilindedir. 

(;inli ytldtza Ahfant namtna te
fekkiir ederek c;ekilmek iizere 
kalkttm. Beni tetyi ederken: 

- Ti.irk ainemaama muvaffa
ktyetler temenni ettigimi ve Turk 
karilerinize de yeni Tiirkiyenin 
ak1llara hayret verecek •urette 
terakki ve tekamulunden dolayt 
aamimi tebrikibmt yazman1zt bil
hassa rica ederim, dedi ve kemali 
aamimiyetle beni merdivenlere 
kadar tetyi etmek nezaketini goa· 
terdi. - B. 0. 

Ni~in oldiirdiim? 

Flllmden blr sahne 
Bu hafta Melek sinemasmda 

cNi~in oldi.irdiim ?» filmi roateril-
mektedir. «Ni~in oldiirdiim?» 
methur sinema artiatlerinden Nan
ai Karol . ve Garry Grant tarafm· 
dan ~evrilmittir. 

Mevzu tudur: 
Bir • gen~ kiZ, bir delikanlt ile 

deli gibi sevipyorlar. Yakmda ev
lenecekler. Biiti.in izdivac; haz•r· 
hklannt yapmJtlar bitmif. F akat 
bu suada eakiden tamd1g1 bir er
kek gene; k1zm kart••ma ~1k1yor: 

- Eger bana .varmaz da o he
rifle evleniraen kocant bir kopek 
iihi gebei1irim.. diyor. Bu kav· 
~~ esnaatnda kendisini kaybeden 
aen~ k1z bir arahk eline re~en ta
bancayt at.etliyor ve adaml oldii
riiyor. Evleneceii riin mahkeme 
huzuruna ~tkartlan gen~ ktz mah
kum olmak iizeredir. Fa kat sev
diii nitanhst bir ~ok tedbirler ala-
rak onu mahkumiyetten kurtart
yor, evleniyorlar. 

* Amerikada filim ~irketleri 
1933 senesinde 1932 senesine nis. 
betle daha c;ok hastlat yapml11ar
dtr. 1932 de 5895 sinema kapa·n· 
dtgt halde 1933 te 4635 sinema 
kapanmttbr. 

Sahife 7 

Yiyecegi i~ecegi 
sindirmek, ~ah§mak 

-----------··-------------Yazan: istanbul iinivtrsiiesi flp /ak ii ltesi 
fizyoloj i profesiirii Dr. K,mal Cenap 

Gerek kafast, gerek kollart ve mege gelene(tBuyur» demez. Her 
bacaklarile c;ah,an bir adamm mahluk, kenclioi derhal mudaffa-
viicudu, ocagmda komi.ir y3ktla- ya kalkar, ve bu esnada du,ma· 
rak ifletilen bir fabrikaya benzer. mnJ altederek onun ustune ge~
Fabrikada yanan komiiriin kuv- mege ve onu yi,Yerek ya amaga 
vetile makinelerin itledigi ve fab- c;abalar. Biitiin bunlar, ebedi «ha· 
rikadan verim aldJgmtz gibi, kol yat i~in savat» ~anununun icaba-
ve hacak itcrisine oldugu kadar hndandtr. Y a-.amak i~in c;ah,ma· 
kafa if~isine de komi.ir liztmdtr. mz, para kazanmamz hep bu « Ya· 

Komurii olmtyan fabrikadan tama i~in savaf» tan ~tkan i~ler-
verim alamad1gmtz gibi, i•~iye de dir. 

komur verilmezse ondan verim Besi maddelerinde neler var~1r? 
beklemege hakkm ·z olmaz. Bu 
komur, yiyecek ve · c:eceklerimiz
de bulunur. «Ge~in i ;rorum», de
mek, fabrikama ata;::ak ve orada 
yakacak kemurumii buluyorum, 
demektir. 

Komlir deposu 
1 Neb,.tat olsun, "inun ve hayvan 
; olsun, her y&ftyan mahliik, itini 
ve idar~sini bilen bir fabrika sa· 
hibi ribi, komiiriinu ~vvelden at
mayt unutmaz. Evvelden atmak 
soziinuzle biz, herkesin daha yaz
dan a'mbarma ktthk zahiresini 
doldurmastDJ, agthna koyun ata· 
rak saklamaatm, peynirini, tarha· 
nastnl onceden haznlamlf o}mast· 
nt demek istiyoruz. Bu, her akh 
batrnd~ insamn yapacag1 iflir. 

Karmca bile yazdan zahiresini 
toplar. Benim bu yaztmda «evvel
den atmak» sozile murat ettigim 
tey, viicudumuzun bizim habe
rimiz olmadan kendi azul i~ine 
komiir hizmetini gorecek yiye
cek atmak oldugunu anlatmaktu. 
ltte bu, iyilik vaktimizde izam•· 
za atttiamtz komiirdiir ki hizim 
haatahklartmtzda ve bazan has· 
tahktan dolay1 gunlerce yemek 
yiyemiyecegimiz zamanlarda, bi
zi besler. 

Sade biz degil, hatti, topra· 
tan c;Ikardtglmtz palates, doma• 
tea, agactndan topladtgtmtz kes
tane, fmd1k, ceviz, bunlarm hep
si, dolgun vucutlan biz onlart yi
yelim diye mi titmanlattllar? Ha
Y•r. Onlar bu toplanhyt, ancak 
kendileri ve kendilerinin nesille
ri ic;in ytgarlar. Palates dogurur
ken, topraga diiten f1nd1k veya 
ceviz kendile11i gibi hirer ag~~ 
yetittirmek ic;indir ki dolgun vii
cutlarmt bizim iatekli agztmtza 
gosterirler. Biz bunlarJ yeriz, ve 
ic;lerindeki komiir itini goren mad
deleri yakarak yatarlz. 

Vaeamak ivin o•rpanma, ve 
onun i~in sava1 

$u topragt~ iistunde her feyde, 
ve goklerdeki ytldtzlara varmctya 
kadar her yaraddmtfla biiyiik bir 
di.izen goze ~arpar.Yine bu diizen 
her mahliikun mumkiin oldugu 
kadar ~ok yatamasm emreder, 
ve iater. Mahliiklar, ve bu arada 
inaanlar ve bayv~nlar yatamak 
ic;in et yemeie de mecb.urdurlar. 
Eti bulmak ic;in de kendi gibi ya· 
tar bir batka mahlukun canma 

· ktymak laztm gelir. -
lfle bu tabiat sevkidi; ki, bir 

bayvan otekini oldiirup onu yer
ken, bir insan da koyun, dana ve 

· aair hayvanlan bogazlatarak, de
nizde serbes gezen bahklar1 a vh
yarak, havada uc;an ku,lan vu
rarak, kendi istifadesini ve ihti· 
yacmt temin eder. 

F akat, her hayvan, kendini ol
diirmege gelen bir ba~kasma, bir 
insan mahm, canm1 almaga gelen 
dutmanma: «Gel de beni kes, 
mahm1 al,» demez. Dutmana kar· 
fl gelir. Hayvanlar da kendini ye-

Yiyecek ve i ~eceklerde iki tur· 
lu oz vardtr: Birisi, b ir binayt 
kurmaga, duvarlarmt yukseltme· 
ie, duvarlartnt ~ahslnt almaga 
yarayan laf, ;kum, kire~, direk gi
bi yapt malzemesidir. tkincisi de 
bina, meseli bir fabrika kurulduk-
tan sonra onu i~letmek i~in satm 
aldtgm1z komiir, odun, mazot gi
bi yamc1 maddelerdir. 

Binayt yapmaya yarayan yiye-
cekler. arastnda et, siit, bal:k, 
yumurta, peynir, bugday, merci• 
mek, fasulye, lbal, pekmez, un, 
patates, yemitler v. s. gibilerinde 
hem yanacak komiir, hem de bi
nayi yapacak maddeler bulunur. 
Dogruca komur itini gorenler ise 
yag, teker, ni~asta gibilerdir. 

Bunlardan b~ka, besimiz i~in 
bilgi dilinde adma «tuz» denilen 
maddeler vardtr ki, ~ofradaki tuz 
bunlardan hiridir. Fakat bundan 
batka tuzlar. daha vardu ki, On· 
lart bize yeyip ~~diklerimiz verir· 
ler. Yiyeceklerimizde, klymetle
ri bilgide ye.ni ~renilmit olan ve 
adma «vitamin» denilen crok lii
zumJu cevherler de bulunmal.dtr. 
Bunlardan mabrum olanlarda bi.i
yi.ik hastahklar ~oruliir ki, bunla-

ran adma «vitaminsizlik» hastahk
larn> derler. Meseli. eski zaman
larda gemilerle pzun deniz yolcu· 
luguna ~tkanlar, gemide hep ku
ru ve vitaminsiz kalm•t yemek 
y~dikleri i~ha, onlann dit etlel'inde 
ve kanlarmda korbiit hastahg1 
denilen bir hastahk hatlar, ve 
sonunda insant olduriirdu. Bu 
hastahg1n ilic1 da sade limon 
yemekten ibarettir. 

Bu vitamin: limonda, portakal
da ve daha bir ~ok yiyeceklerde 
bol, bol vardtr. Domatesi de ~ig ye-
nirse bize c;ok {aydahdar. lc;inde 
bir ~ok vitalUin vardtr. <;ocuklu
gumdan hatirlartm: Bahc;emizi 
bellemege gelen Anadolu yavru· 
ISU, yemek vaktinde buz gibi do
matesini c;tkartr, tuza bana bana 
ve biiyuk bir iatekle onu yerdi. 

lc;erden bize, lstanbulun malebi 
~oc.uklarma ise: «Saktn c;ig doma• 
tes yemegin, karmmza dolcunur»t 
derlerdi. Tun~ yuzlu Anadolu as· 
lan1 ise onu yedik~e yanagmdan 
kan damlardt: 

Yiyecekleri ogDtme va eritme, 
onlara vOcuda aindirme 

Yiyecek ve i~ecekleri ilkonce 
kursakta ve -~~lrsatkta ogi.iti.ir, 

· ufalar, yumu,allrtz. Kursak ve 
bagtrsakta anlart «hazmetme · sl· 
ztklarl)) denilen sularda eritiriz. 
Bu slzlklarda. hozayt, ~trayt, pey-
niri yaparken koydugunuz maya
Jar gibi, mayalar vardtr. Qnlar ye
diklerimizi mayalarlar, ve buna 
da ·biz «haztm» yahut «eritme» 
deriz. 

Kalori, diinyanm en gU~IU 
adam•: Turk 

Orta halli ~alt~an bir adam 
yirmi dort saatta 2500 kalot·~ye 

(Devam• 10 uncu uhifede) 



Yazan: SUUYMAN KANI - Terenme, itttbu flattr mahf'ILI<hlr - Tefrika No.. 2.t8 

Abdiilhamit, biraderinin <;traganda 
mevcut oldugunu anlamak i~in her 
hafta gece vakti adam gOnderirdi! 
Sultan Muradm bat kadmi 

Mevbibe hamm anlatmakta devam 
etti: Sultan Murat daha pek ge~ 
iken romatizmadan muztarip idi. 
Elinde, ayaganda ekzema da var 
idi. Babast rahatstzhgma (iyi ge
lir) diye is ret etmesine miisait . 
davramrd1! 
_ Bir gun Ziya pafa bir kagtt gon· 
denni~. Sultan Muradan bir ciice 
hademesi var idi; kagttlan o okur
du; Behice adh bir kaz da bazan 
paditahan istediiini yazardt. Sul
tan Murat: 

- Ne yapayam, Ziya p&fo&Dln 
havadisini! 

Diyerek kagadt atti. 
Abdiilazizin gonderdiii mek· 

tup bende idi. AbdUl&ziz bu mek· 
tupta (beni Sultan Selime benze
tiyorlar; seni de Sultan Mu.tafa 
yaparlar). 

Diyordu. Sonra bu mektubu ben 
,ebzade Salihattin efendiye ver .. 
dim; onda kaldt. Sultan Muradtn 
yazdag1 cevabt gormedim. 

Sultan Murat amca11 Abduli.
zizi severdi. 

Bir giin, onunde bordo tarabJ, 
yemekte iken kilerciai Ali: 

- Efendim! amcamz kendi 
makasile kolunu kesti! 

Diye haber verdi. Sultan Mu
rat biiyiik yeis ile yemekten kalk· 
tL 0 brat olurken ustura kulagma 
ilitse de biraz kan gone bundan 
bihuzur olurdu. Heyecan i~inde, 
mtztkayt savdtrdt. Yuzii merci· 
mek, mercimek olmuttu. Y ataia 
yatb. Atteli idi. 

Hasta iken kardetlerinden bi· 
rinden bir kii•t aetiTdiler. Oku
du; memnan olmad1. 

-Ben t~k deiilim! 
Dedi. (1) 

Sultan Murat Yddtzda dol&fll''" 
d1 amma yiizu hep pul, pul idi. 

Bir defa merdiven ayagmda be-
ni gordiigu gibi: 

- Cok yoruldum! 
Dedi. 
Son gunlerde aaraya iki guzel 

ktz ahnmtftl. • Birinin \da Navi.
kendaz idi • Sultan Murat o gin
lerde bunlara bile bakacak balde 
deiildi. 

Mithat pqa bir kere Y ddaza 
geldi. Biz cbucakta• durunluk. 
- Yani sultan Murattan ayn ke
nar bir dairede. • -Kapolyon Sui· 
tan Murad• tedavi ediyordu. 

Ayagana aiiliik yaplfllrirch. «Vii· 
keli hocas1 » doktor Akif pafa bir 
defa bana dedi ki: 

- Bana kalsaydt siiliikleri ku· 
laitnln dibine yaplfhnrdUD. 

Kapolyon itret eder, dokunur 
diye Sultan Murada ila~ namana 
pek bir f.ey vermezdi. 

Sultan Murat bir defa Ytld1zda 
kendini bavuza atb. 

Y1ldazdan indik. Alcif pata: 
- Kana devrolursa iki senede 

iyi olur! 

(1 ) Bu ~oznn manasmt anltyamadtk. 
~1k kelimesi acaba o 1.aman ~imdikinden 
lta!}ka mana ve makamda mt kullam· 
ltrd•? Muhibe kadm da (i~te Myle dedi, 

'meme) diyerek izah td9aed.L 

Diyordu. Kapolyon ise aih
yordu. 

Viyanadan gelen hekim Kapol-
yona: 

- Korkma! Olmez! 
Dedi. 
Hamil efendi Sultan Murat i~in 

bir odahiana: 
-Evvelce bir ka~ defa gordiim; 

iyi idi; timdi bozuktur! 
Demit. Odahk ta gelip bana 

.Oyledi. 
Sultan Murat hal'olunduiu va

kil asaba gergindi (!). Biz c:ziil· 
ve~heyn» daireainde idik, araba 
hazirlanm•t; asker silahm1 bat 
atait tutuyordu. Sultan Muradan 
arabaya binerken elini baflna 
koydugunu gordiim. 

Sultan Murat hal'inin ikinci se
neainde tamamen iyile,.ti. 

Bir giin Akif pataya: 
- ~u iiniformam ver de bana 

gelir mi, bakay1m. 

Dedi. Aldf pafa da verdi. Sui· 
tan Murat giydikten sonra ~tka· 
np uniformaya iade ~tti. . Elbiae· 
nin cebinde bir mendili kalmlfh. 
lade ettikten sonra: 

- Mendilim aizde kaldt! 

Dedi. Akif pata Sultan Murat· 
ta haftzanan tamamen avdet ey .. 
lediiini gordii. 

Sultan Murat rahats1zhgt etna· 
amda Y•kanmazdt. Bir defa bama· 
ma konmut idi de hazzebnemitti. 
Akb battna geldikten sonra mii· 
kemmel banyo ederdi. 

tkinci sene Abdiilbamit Sul
tan Muradm ne kadar bendegam 
var iae Caragandan ~tkartarak 
Mekkeye ve aair taraflara gon
derdi. 

[Valide ~evkefza sultamn ka. 
tibesi Sezaren kalfanm bu me
yanda Mekkeye gonderildigi, ken· 
disinde Sultan Murat ahvaline da· 
ir pek miihim malumat bulundugu 
mtztkadan miitekait Cafer ve 
matbuat miimeyyizliginde~ mute
kait ~emseddin beylerin beyana
bndan anlat~lmitbr.] 

Altt aydan sonra dairemize hi~ 
doktor gelmez oldu. 

Abdiilbamit her hafta biraderi· 
nin C•raianda mevcut oldujunu 
anlamak ic;in • elueriya gece vak
ti- adam Jonderirdi. 
~ayan kadan o zamanlarda Sul

tan Murat nezdinde itibarda idi; 
dairenin itlerine ben bakar, Sui .. 
tan Muradtn ~amattrl~nn, ben ve. 
rirdim, amma yamnda hep o .bu .. 
lunurdu. 

Sezaren kalfa ile ~ayan ka(hn 
sekiz kitilik oyun takun10da be
nimle beraber idiler. Yat~ farln· 
maz yoktur. Fakat Sultan Murat 
~ayan kadtm benden sonra almtf, 
onun ~ocugu da olmuttu. 

Abdiilhamit tarafandan gelen-
lere: 

- Ayol! Karasile yabyor! 
Denilirse de bunlar: 
- Olmaz, gorecegiz! 
Derler, Sultan Muradtn yatak 

odasa kapta1n1 a~1p i§eriye b~-. 

lardt! Bu her defa boyle tekerriir 
ederdi. 

Sultan Murada ve bizlere iki 
senede bir elbise verilirdi. 

Sultan Murat tarap ve konyak 
kullanuda. 

Sekiz ayda bir bir kua .-rap, 
iki tite konyak tayinah var idi. 

t~eride tarap yap1lmasan diye 
iiziimii az verirlerdi! 

Valide ~evkefza kadmm 300 
lira maatt var idi. (2) Bunu al .. 
d1k~a kalfalara da bundan hiase 
ayararda. 

Abdiilhamit istedigini Cevher 
agaya irade eder, o da gelip bana 
•oylerdi. 

Sultan Murat Abdiilhamidin 
adamlaran1 gormek istemediii i~in 
ben arada ta vassut ederdim. 

Maatlar gittik~e aeyrekletiyor
du. Be,inci senede kesildi bite. 

Ben her kap1ya baf. vurur, rna· 
&J.lanmtz aadaka imit gibi para 
iaterdim de a~cak boylelikle ye
di, sekiz ayltk alabilirdim. 

Benim bu sazlerime bizim i~ 
ridekiler k1zarlard1; (biz sadaka 
degil, hakktm1z1 isteriz) derlerdi, 
amma paras1z yatamak ta kabil 
olamazdt ya. 

Abdiilhamit ciilusundan bet se .. 
ne sonra Sultan Murat baremin· 
den: 

(Birader haaai giin akhm kay· 
betti? Hatta hiimayuilu kim yaz· 
dt?) diye tabkikat icra ettirdi. 

Sultan Murat ~ll'aianda beni 
hep (biiyiik hamm) diye yad~ 

derdi. 
Bir defa camhktan ge~erken 

beni gordii. 
- 0! Biiyiik hamm burada • 

imit! 
Dedi. Diger bir defa bana: 
- Benim kabahabm ~iardtk· 

Ian vakit icabet editimdir! 
Demitti. 
Sultan Murat alafran1a kompo

zisyonlar :raparda. Keman ve viyo
loruel ~alard1. Nota lara F atma sui ... 
tan nezdinde kalmttbr. (Onun 
kulag1 var!) diye bunlar& ona ve
rirdi. 

Jontiirklerin atetli giinlerinde 
idi. Sultan Murada bir kig1t geti .. 
rildi. Bunda ne istenildigini bil· 
miyorum. Ancak: 

(SUltan Murat raz1 olmazaa biz 
bunu nibayet Sultan Hamide yap
ttnraz) meal.inde bir teY yazth 

· imit. Sultan Murat: 
- Onlarm itte padipblan var 

ya! Ona yapbrsanlar! demitti. 
(ArkUl var) 

gosterilir. 

18 ay hapis 
Snleyman isminde birisi dolan• 

dancthk ve zorla para almak 
au~larandan maznunen yakalanarak 
mahkemeye teslim edilmi~tir. 

Agar ceza mabkemesinde yapl· 
lan mubakeme neticesinde Sii· 
leymanm su~lan sa bit oldugun~an 
on sekiz ay miiddet hapsme 
karar verilmi,tir. Mahkum dolan· 
dJnca bu kadar mnddet emniyeti 
umumiye nezareti albnda buluo· 
durulKakbr. 

-
DA6LARI BEKLiYEN KIZ 

Yazan: Esat Mahmut 
Heniiz ~aedye sxhhiye otomobi· 

line konuyordu. Kolordu kuman· 
danhi• dairesi oniinden kalkap 
gelen bir motoaildet biitful tayya· 
re meydanma ~oken mezar ses· 
sizligini bir anda bir mitralyoz 
aleti giiriiltiiaiine bogdu. Moto
aiklet tam oliiniin baJ.UCUnda 
durdu. Nobe~i ba~vufu, moto· 
.sikletten atladt. Keskin bir selim 
verdi: 

- Kumandan pa9anm miista
cel bir emri! dedi. 

I 

Binbafl emimameyi a~arak 
okudu ve hemen arkaama doiru 
dondii, heyecanla bagtrch: 

- Dikkat! .. Filo timdi (.Y..Y..Y.)' 

mmtakasma dogru hareket ede
cektir. Asilerden muntazam ve bii· 
yiik bir kuvvet biitiin bu mmta· 
kayt ibata etmit. 
Pa,~m ~mri tudur: 
Bir dakika fevtetmeden derhal 

hareket! •• 
Aradan iki dakika ge~medi. 

Biraz evvel bombardamandan av· 
den eden filonun kumandam yiiz
batmtn, sesi kulaklarda ~mladt: 

Silah ba,ma mart! .. 
Bir kargatahk ve sonra hir gii· 

riiltii oldu. Biitiin gokyiizii sarsahr 
gibi uguldad1. 

Dokuz tayyare motoriinun bir .. 
den kaldtrdaga hava .siitunu mey .. 
dant tozu dumana kath. Y.iikseJi .. 
verdiler. Bir kartal siiriisii gibi 
arka arkaya dizilerek yeniden 
yiikaeldiler. 

~imdi, bulut renkli, bulut .sesli, 
9 Turk tayyareai, tehitlerin me
zarhgma dogru ileriliyen bir sth· 
hiye otomobilinin uzerinden ge
~erek, daglarm karh tepelerine 
dogru gozden kayholup gidiyor· 
lardt .. 

.y. :,. :(. 

Ak•am oluyor. 
Dailardan kopup gelen riiz

garlar, (.Y.:f..Y.) nin ytkak damlarana 
vurarak kurtlar gibi uluyor. F1r· 
bna gittik~e tiddetleniyor .. 

~imtekler ~ktyor, gok giirlii
yor. Cakallar uluyor .• Uluma aes· 
lerine, kasabanan ~amurlu aokak
larmda battbot dolatan biiyiik 
~oban kOpeklerinin hayktratlan 
karifiYOr .. 

Tayyare taburu kwnandan1 bin
hat! lbsan bey masasmm hatm· 
da ... 

Asabiyetle oniinde duran ki. .. 
g1tlar1 farlatap pencereye kotu· 
yor. Alnmi Itlak camlann iizerine 
yaptfllrarak gozlerini kararma· 
ga batbyan me~hul bir noktaya 
dikiyor; bak•yor, baluyor ... 

Dudaklarmda act bir teb"es
siim.. Ditlerinin gtclrdad•ia iti
titiyor: 

- Li.net olaun futtna! .. 

Birdenbire kap1 ~bnd1. NO. 
bet~i bat~avufU ~eri girdi: 

- .- Binbattm, birinci miilizim 
Adnan bey emrinize muntaztrdtr. 

- Ad nan bey de kim? 
- Bir hafta evvelki taarruzda 

tehit olan yiizhafl Nuri beyin 
yerine gonderilen ve timdi otomo· 
bilinden inen miil&zim. 

- Bu ugurauz havada nastl 
gelebilmif. Otomobilini ~murdan 
nasd kurtarmlf? 

- Pek yorgun ve bitkin bir hal· 
de. F akat evvela kumandam gor
mek, aonra iatirahat etmek iste .. 
digini soyledi: 

Binbatt telitla maau1na doi· 
ru ileriledi. 

- Soyle gelsin, dedi. Sen ~ab~ 
.telaiz istasyonuna kof. Bak ~· 
buk filodan bir haber var m1? 
Ba~avut ~tkb. Bir dakika aon.. 

ra kap1 tekrar a~tldt, i~eri gen~ 
"bir miilazim girdi. Esmer, uzun 
hoylu yakattkh bir delikanh! 

- Miilazim Adnan. Emrinize 
verildim. itte emimamem efen· 
dim. 

Gen~ zabit kestane renkli goz· 
lerinin iizerine diiten, kestane 
reitkli sa~lanm elile arkaya doi· 
ru iterek kumandana dogru iki 
adtm atti, cebinden ~·kardtgl mu
hiirlii bir zarft binbatmtn masa11 
iizerine koydu. 

Sonra gene iki adtm geriledi. 
Ayaklartnt biribirine vurarak 
kesk.in bir ses ~Ikard•. 

- Emrinize muntaz•r•m ku
mandamm! .. 

Binbatmm gozleri hala pence .. 
rede... isteksiz bir tavarla miila .. 
zimin yamna dogru geldi. 

- laminiz Adnandt degil mi? 
- Evet binbastm. , 
Elini ge~ zabitin omuzuna koy-

du. 
- ~ok 11kanh i~indeyim dedi. 

Arkada,larmaz _,akilerle dovuf\i .. 
yorlar. Filo .kumandanmdan ali
nan son telsiz dP. miisademenin 
biitiin tiddetile devam ettigini bil· 
diriyordu. Aradan saatler ge~ti, 
hala bir haber yok .. 

G~ne pencereye doiru yaklat .. 
b. Alntnl cama dayad1, karan• 
hklara dogru bakb. Sonra birden .. 
bire yiiziinii zabite dogru ~evire-
rek hayk1r1r gibi dedi ki: 

- Buranan yalntz insanlar1 de
iii, havast da vahti.. ~u karan .. 
hk daglardan gelen sealere ba .. 
km! Ne korkun~! Aksi gibi yag .. 
mur da kuvvetlendi. Hava elek· 
trikle doldu ... 

Kendi kendine soylenmeie 
ba,Iadt: 

- Peki hala niye gelmediler. 
Bu kudurmut bavada ~akallar 
ininden ~akamaz. 

Zile baa.b. NObet4ii ba, .. avutu 
i~eri girdi. 

- Ca vuf hal& bir haber yok 
mu? 

- Hayar binbatun! 
- Telsiz ~ahflyor mu? 
- Evet ... Fakat b~ bir cevap 

alam1yor. 
- Git istuyonda bekle. Veri

lecek ilk haberi durmadaa getir. 
Ben sabaha kadar buradaytm. 
Ca vu, ~·kb. Binbat• ile miilazim 
kart• karttya kaldtlar. 

Sozii miili.zim a~tl: 
- Kumandan1m arzu ederlerse 

derhal bir avc1 tayyareaile ar
kadatlarm i.stikametinde uc;ma· 
ia bazar1m. Bu suretle belki bin· 
battml meraktan kurtaracak bir 
haber getirebilirim dedi. 

Binb&fl giiliimser gibi oldu. 
Yiiziinde bu sozden memnun kal
dagtna delalet eden bir iki ~izai 
belirdi. Fakat sonra su cevabt 

I 

verdi: 
- Oilum dedi, halkedildiii giin· 

denberi, iizerinde feli.ketin ekaik 
olmadag1 bu dajlan, gece yan11 
bilmiyenler i~in bir tayyare ile 
ge~mek muhakkak bir oliime ahl
maktan ba,ka bir feY degildir. 
Ne yollar1 biliyorsun, ne de ce
reyanlart. Hele giindiiz gozile mu
hiti tamma u~u,IanDI yapmaga 
ba,layamz da sonra diitiiniiriiz. 

I A-'-~-·-···'' . 
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Bu Perdenin Arkas1nda 
Her UfAID I 
ltir hikiyc ~ 

Pehlivan 

Eier Remzi beyi bundan on 
sene evvel gormiit olsaydmtz 
imkim yok tanJyamazdtntz. Ne
rede o zamanki bir deri bir ke
mik, iifleseniz u~acak Remzi bey, 
ne~de timdiki ~am yarma'lt gi· 
bi, iistuste adaleli, bilmem ka~ 
santim kutrunda bazulu, spor diin
yasman en methur aimas1, cdag 
deviren» namile maruf Remzi 
pehlivan! .. 

dayanamad1m: 

Askeri bahisler 
(Baf laraf1 6 ICl sahilede) 

Bugiinkii ~ok bati kara ordusu 
hava kuvvetleri i~in iyi 'bir yar• 
dame• olmtyabilir ve binaenaleyn 
siiratli hava kuvvetleri de kara or .. 
dusunun bugiinkii t.eklini ve ku• 
rulutunu deiittirebilir, fakat orul 
tamamen ortadan kald~ramaz. Ha· 
va kuvvetlerinin diger yazifelel i 
baJ&rmaktaki kudretilc kara or· 
dusunun alacag1 tekilleri gelecek 
yaztlar1m1zda tahlil edecegiz. 

Tefrllla No. 17 - Kartcagtm .. Sen her giin so
kak kaptsmdan odaya kadar ken· 
dini tatitmak istiyorsun amma 
ben zaytf nahif bir adamtm. Bu 
gidi,le korkanm ki her gun dai
reden doniifle bir de hamal tut
mak icap edecek!. 

~ azan: Earl den: Bin'eni 

'Aradaki miinasebeti 1oziiniiziin 
" oniine getiriniz. Esaaen kirDllZI 

terlikler de ~in mamulitt. Yavat 
Javaf iyi anbyorum. 

- Eger yantlmtyorsam, fikri-

niz ... 
- Kolonel Betham'• takip et· 

mektir. Mia Morov'a aalonu kati· 
yen terketmedigini soylemi,. ltte 
yeni bir yalan. 

- Cok kumaz bir adam, her 
fenahk iimit edilir. 

- Zeki olmakla beni korkuta· 

maz. 
- Kendinize ~ok giiveniyorsu· 

nuz. 
- Hi~ tiiphe etmeyiniz. Bira-

km da kolonel Betham'la bu se
fer ben metgul olaytm. 

_ Maalmemnuniye, maamafili 
mukabilinde benim de bir ricam 
var. 

- Nedir? 
- Gazeteyc yaztlmtt rakamlar-

dan bahsedecegim. 
- Azizim bir iki ~izgi insana 

hi~ bir fikir vermez. Beyhude 
zahmet etmeyiniz. 

$an tath bir seale: 
- Zaman bunu da bizlere gos

terecek! 

Papvar'll kadiR 
Ertesi sabah saat onda Barri 

Kirk ~alan telefonu bizzat a~ll. 
Tel vasttasile naklolunan bu aea 
bile, gen~ adam• ~ok memnun etti. 

_ Sesinizi itibnekle meaudum. 

.t,.te iyi batbyan bir aabah. 
_ Bu litif .Ozlerinize tetekkiir 

ederUn. ~ade~i gUndiiziiniiz iyi 
batlada, bana bir hizmette bulu
nunuz. Lutfen $an'• telefona ~ai•
rir mtllntz. 

- Na11l? ~nimle konutmak 
istemiyor muaunuz? 

- MUteeaaifim.. Buaiin ~ok 

metguliim. . 
_ lstenmedijim zaman ~ektl-

mesini iyi bilirim. Anlayorum. 
_Rica ederim mosyo Kirk ... 

_ ltte ~arli; biddetlenmedim 
amma, miiteessir oldum, hem de 
~ok fazla ... 

Abizeyi $an'a uzattt. 
_ - Allo mosyo $an! Flanneri 
saat on birde kolonel Betham't 
istintak edecek. Bugiin de gozleri 
Betham'dan batkastnl gormiiyor. 
Kolonele ilk izahatm• habrlatmak 
i~in beni ~i•nyor. Siz de li.itfen 
aelir misiniz? 

- MiifeHitin bana ibtiyac1 var 
mt? 

- Ben arzu ediyorum. Kifi de-
gil mi? 

_ Kifi de soz mii? Gelirim. ls-
tintak miifettit.in yaz1haneainde 

mi olacak? 
_ Evet; aakm gelmemezlik et-

meyiniz. 
Mia Morov telefonu kapaclt. 
- Ne oluyor? diye Kirlr aordu. 
- Miiefttit bu aefer de Bet-

iamn'a bmai• takm•t· Saat on bir
de isticvap edecekmif. Ben de 
davetliyim. 

- Ya ben? 
_ «;ok miiteeuifim, fakat ismi-

-niz zikredilmedi. 
_ 0 halde . .. Ben de gitmem. 
Saat on birden evvel $arli ad

liyeye gitti. Mis Morov, netesi~ 
bu karanbk odantn havastnl ade-

ta degi~tiriyordu. 
_ Bonjur mosyo $an. Flanneri 

Dul'e binay• gezdiriyor. Sizi gor· 
d.iigiime memnun oldum. Zanne
dersem Flanneri bana di, biliyor. 

J"iirk~e ~eviren: Z. L 
' - Bu adaman ~ok defa garip 

diitiinceleri yar. 
Flanneri ve Diil avdet ettiler. 

Bir miiddet Flanneri gen~ k1zla 
~an'a aiizdii. 

- lkiniz giizel bir ~ift tefkil 
eCliyoraunuz. Neier oluyor bana 
aoyler misiniz? 

Vay ~fendim, sen miain bunu 
soyliyen? .. Bir sinirlen, bir sinir
len: M. $. 

Gen~ k1z siikiinetle: 
- Neler mi oluyor? diye tekrar 

etti. 
- Evet. Benden sakh itleriniz 

Yar. Miifettit Diil'le konuturken 
kolonel hakkmda biitiin bildikle
rinizi bana aoylemediginizin far
kma vard1m. 

Ge~en aiin gazetede f(iyle bir 
ba vadis gOrmiittiim: drana gi
dip diinyanan en kuvvetli adam· 
larmdan biri olan Iran agtr siklet 
f&Dipiyonu methur Zaloilu Hiis
rev peblivan1 yenen Remzi peh· 
livan Jstanbula donmiittiir. Rem· 

- Al~ak!. Hain!. Sen beni elin 
strak hamallarma m1 tattlacaksm?. 
Kaymadan, ac1madan sevgili ka
r•c•i•n• strtk hamallartntn ktlh 
kollarma teslim edecekain ha! .• 
Hani evlendiiimiz giinler beni 
kollarmm arasma ahp gezdirdigin 
giinler ne oldu? .. Tabii giizelliii
mi, gen~ligimi mahvettikten son
ra itte olacai• bu! .. 

Radyo 
3 Mart cumarteei 

latanbal : 18-18,30 plak ~e,riyatl. 
18, 30-19 franllZCa dera ( Miiptedalcre 
mahsua), I 9- I 9,30 muhtelif nqriyat. 
ajans haberleri, I 9, 30-20, t S Tmk mu• 
ailti nefriyata, ( tanburi Refs bey. ke
men~e F ahire hamm, udi Refik bey, 
muganni Fikret bey). 20,15-21 Safiye 
hamm ( evvelki grupa aynca i~rak ede. 
cektir), 21-21.30 Ru~en f erit J>ey tara• 

1 

Diil giilerek: r 
- F ena bir niyetle sCiylemedi. 

gime emin olabilirsiniz. Flan
neri'nin malu.mata vard1r diye 
bahsettim. 

- Elbette. Her mesele Ollce 
bana izab edibaeli. Bu iti deruhte 
eclea bea deiil miyim? Saklama
nlza sebep ne? Beni miiteessir edi
yorsunuz. Bu meselede kolonel 
Betham'm u'ag1 Li Gun& mudur 
nedir, nas1l bir rol oynuyor? Ar
bk dilsizlikten vazge~iniz moayo 
$an, istirham ediyorum. 

Mia Morov: 
- Biitiin kabahat bende. Hak

km•z var, hepsini size _soyleme
liydim. Mosyo $an da timdiye ka· 
dar bahsetmit oldugumu tahmin 
etmi•.tir. • 

- BuaklD, kabahatin 11kletini 
benim genit omuzlanm t&f•sm. 
lti gizli tutmakla hata ettim. 

Flanneri sabusizhkla: 
- Bu sefer ziyam yok. ~imdi 

anlatacak m1sin1z? Li Gu~g'u ne 
zaman gordiiniiz? 

- Sir Fred erik olmeden evvel 
beni oile yemeiine davet etmitti. 
Li Gang'tan uzun uzun bahsetti, 
kendiaini tahkik etmemi rica et-

. mitti, ben reddettim. Cinayetin 
sabaha H onolalu' ya hareket et
mek iizere vapura binmittim. Bi
titik kamarada kolonelin sesini 
it.itince merakla dinledim. Utai•· 
na, Honolula'da rahat durmasmt 
ve sorulan suallere cevap verme
mesini tembih ediyordu. 

Flannni hiddetle: 
- Biitiin miihim havadialeri 

benden aakladtntz oyle mi? diye 
baiarda. Kolonelin PefGvar'daki 
pilmikte bulundugunu da biliyor 
m1yd1mz? 

- Ancak aah aktamt oirene
bildik. 

- Malumat vermeniz i~in onii· 
miizde tam otuz alb saat vard1. 
1912 senesinin 4 mayumda kolo
nel Betham Pe,avar'a terketti. 
Hay'ber tarikile . .. 

- Alganiatan'1 g~ip Tahran'a 
-.isii olmuf, diye Diil tamamlad1. 

- Miifettit DiiP e anlatmttsmtz 
da beni unutP~Uf.~unuz. 

$an omuzlanm silkti: 
- Sizc:e IUzumu olm1yan bu 

tafsilitla hatiDIZJ air•tmaya ae
bep yoktu. Ben bu noktalan dii
tiinebilirim, fakat sizin gibi bir 
adama ayni feyi teklif edemez
dim. 

- Demek ki mis Lila Bar·• is
ticvap etmeseydim, tamamile ca
hil kalacaktlm. Goriiyorsunuz ya 
~ok ince diitiiniiyorum. Betlaam'm 
izini de ben ketfettim ... Fakat bu 
ai:zi mazur gosteremez. Bu mese
ledeki vaziyetiniz beni sukutu ha-_ 
yale ugratta. ' 

- Cok mahcubum. 
(Arkast var) 

zi pehlivan lranda 122 kilo olan 
Zaloilunu bir tututta havaya kal
'dtnntt ve yere ~alarak muvaffa· 
kiyetini temin etmittir.» Bu ha· 
vadisi goriince yerimde durama
dam. 0 zay1f, nabif, ~elimsiz ada
man dehtetli bir pehlivan olutu· 
nu pek ziyade merak ediyordum. 
Uzun aratbrmalardan .onra C:lai 
deviren pehlivant buldum, ken• 
disile bir miilikat yapbm. 

lf.1(. 'f. 

- Oatadam ... Sizi 10 aene ev
vel de tamrtm. Cok zayaftmaz, 
nu•l boyle miithi' bir pehlivan 
oldunuz? .. 

Ne,eli neteli giildii: 
- Evet, dedi, evlendigim za· 

man 51 kilo idim. ~imdi 111 kilo
yum ... Beni pehlivan yapan zev· 
cemdir. 

A . ' - cay1p .. 
- Yaaa ... ~imdiye kadar bunu 

hi~ bir gazeteciye anlatmam•t· 
t1m. F akat haydi neyae, teytanin 
ayaglDt karap sana bir bir anlata-
)'lm... Ya itle boyle ... Evlendi· 
gim zaman 51 kilo idim. Kendim 
gibi zaytf, ~elimsiz bir klzcagaz
la evlendim. Zevcem, yani Na
dide !.. lkimiz de .o kadar zay•f
ttk ki beraber aokaia ~Ikbgamtz 
zaman ka~ kere komtularin ~if
te toplu igneler!..» diye ftstldat· 
nklarm1 kulaklar1mla itiHim. 

Kartma ~ok aeviyordum. Evlen· 
diiimizin ilk giinlerinde itten don· 
diiiiim zaman Nadide boynuma 
.abhrdt. Ben de onun kut gibi vii· 
cudunu kucaklar sokak kap•aan
dan kartidaki odaya kadar gO.. 
tiirriirdiim. Zaten 47 kilo birtey
di. Bunun i~in onu kollarama ahp 
kart•daki odaya kadar gotiir

mdt bana pek o derece ai•r 
gelmezdi ... llli ve lakin birader, 
ii~ ay aonra bu kap1dan kartalayap 
kucakta odaya kadar gotiirmek 
idetini yavat yavaf ihmal etme· 
ie batladak. 0 ainirleniyor: 

- Sen beni eskisi gibi sevmi
yor:sun? .. diyordu. 

- Neden karictiun? diye so-
runca da cevap haz1r: 

- Sevaen eskiai gibi daireden 
gelince kucajmda odaya kadar 
gotiiriiraiin ... 

Bua aiinler keyfi yerine gel
sin diye onu yine kollartmda ta· 
flyordum. Bana epey ajar geli
yordu, bir giin bir tartttrdtm ki 
karam 51 kiloya ~akmtt! •• Tevek
keli dejil.. 47 kilo iken tattmast 
gayet kolayd1, fakat 51 kiloya ~·· 

Lift ktsa kesmek i~in: 
- Am an!. Aman!. Peki!. lste

digin olsun... Her giin seni lafl
rJm! dedim. 

F akat mesele hakikaten ciddi
letiyor, beni biiyuk bir dii,Unce 
ahyordu. Nadide yetmitten, yet
mit befC, yetmit betlen seksene 
~tkmlfb !.. Ne yapacakllm !.. Sa
mimi bir arkadattma danttbm: 

- Spor yap birader! .. dedi, 
benim de batamda ayni dert .• Spor 
yap1yorum. Evvelden 20 kiloyu 
kaldaramazken timdi 67 kiloluk 
hamm1 mia gibi kaldtrtyorum ..• 

Spora batladim. Ufaktan ufa
ia giilleler kalduayordum. Han•· 
ma evde kolaylakla kaldirabilmek 
~in dairede ekzersizler yapayor, 
yemek tatilinde arkadatlara oda
dan odaya lafiyordum. Evde ha
nam kendiaini kalduarken biraz 
zorluk ~ekaem kiiplere biniyor: 

- Al~k!. ~imdi sana agtr ge
liyorum degil mi?. ilk evlendigi
miz zaman nastl tutunca kut gibi 
kaldarudan !.. diye feryat feryat 
iiatiine .. 

Bunun ~in ekzersizlere ~ 
ehemmiyet veriyordum, arttk 80 
kilo olan miimeyyiz beyi bile kal
d1r1yordum. Hatti miimeyyiz bey 
boyle el ustiinde seyahat etmek
ten hotlandagt i~in kendisini dai
renin bah~sinde gezdirdijim bile 
oluyordu ... 

Bir gun merak ettim, Nadideyi 
bir eaaneye sokup bir de tartbr· 
d1m ki 100 kilo deiil mi? .. 

F akat onun kilosu artttk~a, ben 
de aporu, giillelerin kiloaunu art· 
tlr1yor, taDJd•i•m eD titman ar
kadatlarmu bile kollanmda la· 
tuaak auretile ekzenizlerime tle
vam ediyordum. 

Fakat yavat yav&f ai•r yiik kal
darmak bende zevk baline giriyor
du. Ai•r bir tey kald1rtnca: 

- Bakahm daha aiartnl kaldt
rabilecek miyim? .. diye meraka 
diitiiyor ve kaldlrlyordum da. Bir 
gun odun abrken ~ki tattnt kal
d1rdam. Oduncu hayret etti, ce
vap verdim: 

- ~eki tat• bir fey mi?. Ben 
evde zevcemi kald•rayorum!. Na
dide 110 kilo gelince ben de ar
tak giiret ve saire gibi daha •i•r 
sporlarla viicudumu kuvvetlen
dinnege batladun. Bu uzun miid
det yiik kaldtraf benim bazularam-

fmdan konferans, ajans haberleri, 
2 I, 30-22,30 Necip Yak up bey or\:es• 
trua tarafandan hafif muaiki. I 

I 

Aakua : I 2,30-13,30 Ankara Pa· 
laatan naltil, I 8- I 8,-40 orkearta: Mo• 
zart, Senfoni, (jupiter), Mozart. An· 
dante, Klamet solo, I 8,.of0-19.2 S ala
turlta saz, 19,25-20 dana muaikiai. 

8\iluef (394,5 m.) - 18 orkestra. 
21 p iyano, 21 ~arkl . 22, 15 rnu~ik. 

Budapefle (550,5 m.) - i8,30 meo
lodi, 20,40 komedi, 23 ~gan orkestras&. 

Paris (312,8 m.) - 21.0% komedi, 
22, I 0 radyo jiimal, konser, 2 3,05 danl 
muaikisi. 

Pni (-470,2 20.05 gramofon. kon• 
/•ana, 20,35 fanfar. 23 son habcrler, 
22,15 Briinden nakil. 

Roma (420,8 m.) - 18,10 Kooser, 
18,55 havadis, gramofon , ZZ opera. 

V aJlOVa ( 1 -4 I 4 m .) - ( 8, 20 caz· 
bant, 20,05 radyo jiimal, 2J,02 kon
ser, 22,20 piyano, 23,15 lfd.-ofoa 

Viyana (506,8 m.) - f7.4S ~usa4 
h he 19 15 k..-:r. I 9,<4S radyo JUT· 

• 1 ' 20 3o melodi, 21 , I 5 orkestra, 
~i.45 1~dyo jiimal, 23.05 konser. 

Balatasaraylllar cemiyatinde 
konferans 

Galatasarayhlar cemiyetinden: 
Martm 4 iindi pazar gunii aaat on 
sekiz bu~ukta cemiyetimizin Sa.· 
ray siaemas1 feftiacleki ealonun• 
da Jnymettar doktorl..,...adaa 
goz tabibi Nuri F ehmi berefendi 
cGozlerimizi nas1l korurahm» 
mevzuu hakk1nda bir k01aferans 
verecekt ••• 

Cemiyetimize mukayyet iza· 
nm ve heniiz kayd~dilmenait olan 
Galataaarayhlarln refika1ara ha
ntmefendilerle birlikte tetrifleri 

rica olunur. -----
Umurca fabrikua 

Umurca ;wilikoz fabttkutntd 
vaktile bu ci-.arda ~~ ~ollan 
kendi araziaiae i§?Itiii bele
cli~ tarafladaa · clia _..,nit -.e 
aplaa da.a aeticea e mahke
me itcal edilen araz ia beledi
yeye terkedilmesi i~in '(abrika bi· 
nastndan bir k11m1n1n y~rtlma• 
11na karar vermitti. 

Belediye bir miieueseyi birden .. 
bire y•kmai• muvahk cOI'memit 
ve timdilik bu fikirden vazce~· 

mittir. F abrika sahipleri itgal et· 
tikleri saba i~in her sene beledi· 
yeye bir har~ verecekler ve t.im· 
dilik vaziyetlerini muhafaza ede• 
ceklerclir. Belediyenin bu husus
taki teklifi daimi enciimeace tet· 
kik edilmektedir. 

Homen beyeti geliyor ' 

kmca .. . 
Aksi gibi giinden giine kilo iistii-

ne kilo ahyor, her giin de sokak 
kaptstndan odaya kadar tattmaz
aam aghyor, kavga ediyor, sinir
leniyor, bag1nyor, ~aitriyordu .. . 

Gene bir giin tarttldtk 58 kilo!. 
Aman Yarabbi!.. 

Ben her gun bu kadar yiikii na
atl tat•yacagtm!.. Nihayet altmtta, 
altm•t bete, yetmite ~tkll. Arttk 

da dehtetli bir kuvvet biriktir
mitti. Curette de ileriliyordum. V e 
n;hayet itte bugiin zevcemin sa
yesinde methur dai deviren ol· 
dum. F akat daba ziyade likabt· 
mtn dai kaldtran peblivan olma
SlDl isterdim... ~imdi zevcemi 
kaptdan karttdaki odaya kadar 
omuzumda gotiiriiyorum. 0 mem-

Tiirkiye ile Romany a arastnd 'l ' 

klearing eaasma miistenit yeni bit 
· ticaret muka velenamesi imza edi .. 
)eceii yaztlml,ll. Hireadigimi
ze gore, bir Romen ticaret heyeti1 

bu maksatla yaktnda Aakaraya 
gelecektir. 

............. ftlftliiMIIR ttlliHUIIIIIti .... IIIIIIIIIIHIIIN&IIIIIM IIU ...... 

ne kadar aeviyorsun !.. Beni kut 
gibi kaldtrlyorsun!. diyor. Hal
buki simdi tam 115 kilodur bir~· 

nun: 
- Ah teker peblivantm •• Beni der •• . Bir y,Ua 



Cihan iktisadiyab 
Frangt miidafaa ve muhafaza i~in Fransan1n alacagt 
esasb tedbirler - Fransadaki yeni mall diktatorliik -
Bulgaristantn mali vaziyeti · - i\1 usul petrollart cihan 

piyasastnt istila edecek - Sovyetlerin miibadelesi 

' ' Yeni Franstz kabinesi fevka• 
lade ahvalden dolayt baiz bulun• 
Clugu niifuz ve iti.bardan bilistifa· 
de hem 1934 aeneai biit~sini par• 
li.mentodan ge~irmege muvaffak 

~ubahn orta:ama kadar ~ekilen 
altmlarm miktar1 iki milyar 119 
milyon frang1 bulmu,tur. Fakat 
Amerikaya sermaye akmt gevte
mittir. Bu sermayeler Amerikan 
esham horaalarmda spekiili.syon 
yap1lmas1 i~in Amerikaya gidiyor
du. Amerika hiikiimetinin spekii
lasyona kart• yeniden tedbirler 
alacagt zannedildiginden senna· 
yedarlara korku gelmi,tir. 

· olmuf, hem de mali ve para itle· 
rinde kabinenin kararnameleri ile 
iktisat ve tslahat yapmak i~in 

diktatorliik salahiyeti almtfhr. 
Biit~e 48,418,000,000 frank ma· 
sarife mukabil 48,477,000,000 
frank ile tevzin edilmit;tir. 59 
milyon frank ta fazlaltk vardtr. 
F akat hu hesaplar hep kagtt iize-

1t'indedir. 

(;iinkii taaavvur olunan tasar• 
ruflartn viicuda gelecegi ve vari· 
-dat i~in yaptlan tahminlerin ta· 
hakkuk edecegi fiiphelidir. Bu· 
111un i~in M. Doumergue hiiku
meti yakmda parlimentoyu uzun 
mi.iddet i~in tatil etmege ve bu 
miiddet zarfmda biiyiik mali lS• 

li.hat yapmaga karaT vermi,tir. 

Fransantn harici ticaretini ve 
tediye miivazenesini gii!rlettiren 
-l,a,hca mesele dahilde etya fiat
lerinin yiiksek olmasJdJr. Bunun 
sebebi faizlerin hari~teki memle
ketlere nisbetle gayet yiiksek ol
mastdtr. Fransa hiikumeti biitc;e 
acrk larml kapatmak i~in miiteva. 
li surette istikrazlara miiracaat 
eyledigind en fa izler yiikseldik~e 
yiikselmit;tir. 

Filvaki bir milyar frankltk ye· 
ni posta istikrazmiD faizi ancak 
~zde be, ise de ihra~ fiati 89~ dir. 

Vergilerin miitemadiyen artmas1 
halkt ezmekte ve aet'maye piyasa• 
smda endi~teler uyandtrmaktadtr. 
Fransa maliye naz1r1 bir tara ftan 
devlet m asarifinin artmasmdan 
d ogan biit~e &9Igmi, diger ta· 
r aftan rson istikrazlarm faiz ve it .. 
f as1 i~in icap eden azim tediyat 
kar,Ismda frangm selametini mu~ 
hafaza e tmek imkanslz olacagmt 
parlamentoya ihtar etmiftir. 

Maahaza son giinlerde frangm 
streline ve dolara nazaran fiati 
a,agt olmast, frangm zaafmdan 
ziyade strelinin saglamlatmasm
dan ve dolarm ktymeli bundarr 
sonra indirilmiyecegine dair Ame
rika hiikiimetinin resmi heyanat 
ne,reylemesinden ileri gelmiftir. 
F ransa bankasmdan alhnlarJn !re• 
kilmesi hareketi devam ediyor, 

Bulgar devlet masarifi 
Bulgariatandaki Cemiyeti .ak

vam komiseri M. Wateau yeni 
hesap planl miinasebetile Bulgar 
hiikiimetine ziraat ve kooperatif 
bankalar1 ile hiikumetin diger 
inhisar ve ticari miiesseseler iize
rinde atkt kontrol tesis edilmesini 
ve biit~e maaarifinin evvelden 
mani olacak kontrola tahi tutul
masiDl ve biit~eyi kapatmak hu
auaunda lngiliz usuliinun kahu
liinii tavaiye etmi,tir. 

Musul patrolleri 
-

Musul civarmda lrak petrol 
kumpanyas1 tarafrndan ah.iren 

ke,folunan zengin membalar gele· 
cek tqrinievvelde itletilmege 
ba,hyacak ve bu suretle cihan pi
yaaa.ama kulliyetli mal arzoluna
cakhr. 1935 aenesi agustosundan 
itibaren Musul petrollar1 boru 
tbattile Hayfaya ve oradan ci
han piyasalarma !rlkartlacakttr. 
lrakta amele iicreti az oldugun• 
dan Musul petrollarmm cihan pi· 
yasasmda Rus ve Romen ve Ame
rikan petrollarile muvaffakiyetli 
surette rekabet yapabilecegi mU.. 
t ehassular mahafilinde beyan 
e dilmektedir. Musuldan cihan pi· 
yasasma her sene ~1kartlacak pet
rolun bir milyon tondan eksik ol· 
mtyacagt tahmin olunuyor. 

Petrole mukabil et 
Sovyet hiikfimeti amelenin g1• 

dasm1 iyile,tirmek i~in hari~te 
neft ile et ve hayvanat miibadele 
etrnege karar ver·mistir. A~stu· 
ralyaya verilecek R~s petroluna 
mukabil buradan koyun eti ve ce· 

nubi Afrikadaki Rodesiadan da pet• 

rola mukabil slgtr eti almacakhr. 
Bundan hatka Sovy'et hiikiUneti 

M1s1rdan alacag1 250,000 ingiliz 
Jirahk pamuga mukabil petrol 
verecektir. 

I inhisarlar U Mildilrlili[iinden: I 
(20) adet termometre ile (6) adet lgrometre sabn abnacakbr. 

Taliplerin §artnameyi gordukten sonra pazarbga i~tirak etmek i~in 
( 0/o 7 ,5) teminatlarile beraber (21/3/934) ~ar,amba giinii sa at 
(15 1/2) da Galatada Alam, Sabm Komisyonuna miiracaatlara. (925) 

• 1 - (25) numaralt .ve ~70x100) ebadmda (150) paket mukavva 
satin ahnacaktar. Tabplenn ntlmuneyi g6rdllkten sonra pazarl•" a 
i~tirak et~ek iizere ( 0/o 7,5) temioatlarile beraber (1513/934) p!~ 
§embe gUnU saat (14) de Galatada Ahm, Sabm Komisyonuna 
miiracaatlan (952) 

istanbul l\1illi Emlak Miidiirluglinden: 
Be:,ikta~ta Dolmabah~e saraya kar,unodaki Ahmet Turani ayaz· 

masmm iistiindeki kahvecilik yeri 66 lira mubammen bedel Qzerio· 
den bir hafta miiddetle ve bedeli petin verilmek tartile kiraya 
verilecektir. lateklilerin 4/3/934 pazar giioilsaat 14 te pey ak~elerile 
miiracaatlan. uM." "985, 

ACELE SATILIK KO$K 
Bu kO!ik Snadiye camii civannda' en nefis nznm ve meyva atat;l&n m 

havi 16 dOntlmlnk ba~, babt;e i~inde ve her nevi gnzel c;amlarla muhat, 
mamur, muntazamdrr. Dort taraf fevkalade naztr her katta kumpanya suyu, 
havagaz1, dOrt kuyudan ba~ka hav& tulumbah bostan kuyusu ve telefon 
vardlf. lstasyona yakm olmakla beraber otobns, elektrik hatt1 kap1s1 
ooonden komi .Mehmet efendi mnra.caat. 

Yiyecek, iGecek 
(Bat taraf1 7 inci sahifede ) 

miihta~dtr. Kalori nedir? Tiir~e 
olmayan soz de ne oluyor, der
seniz, ben de 1ize diyeyim ki, Ia· 
tin esastndan ahnan Tiit'k~ yazt• 
mtzla biz Tiirkler de artlk, ve !rOk 
¥iikiir, medeni milletler arasma 
girdik. Bu gihi sozler, o yeni gir· 
digimiz medeniyetin soziidur. Ve 
binaenaleyh, Tiirk~edir. 

Dlplomal• $Ivester - Tnrk~e, 
f'ransJzca, almanca; inglllzc• billr. Blr 
aile nezdinde it anyor. Bir qocuk t& 
ba.kabUir, ta{lraya glder: As mah Mest;lt 
No. 72. - 1 

Kltlp ve muhaslp - TnrkQ&, 
frnnstzca, ingilizce bilen mnsevt bir gen~ 
gtmde b1r saatlik me~guliyet anyor. 
Adres uK. R., Ak~m gazetesi. - ~ 

Masaj ve enjlksyon yapan blr 
matma~el 1, arayor - Adres : 
Aynall Qe~me Emin Cami soka.~t Emin 
Cami Ap. 4: No. matmazel Anjel. - 2 

2000 lira - Nakti teminat verip 

Kalori, metre, kilo. . . gibi bir 
ol~ii adtdtr. Bu ol~ii, stcakltk ol· 
!riisiidiir. Anlatahm: Bir yiiksiik 
kadar suyun stcakhguu 11f1r de .. 
receden bir derece ii&te ~tkarmak 
i~in o suyun alttnda yakbgmtz 
ate,in miktart, hir «kalori» dir. 
Uim dilince tarifini de bellerse· 
niz, aziz koyliiler, "SZe yeni bir 
'ey ogretmit oluruz. 

Bir c;entimetre miki.bt suyun 
hararetini bir derece yiikselten sl· 
cakhk miktarana «kalori» derler. 
t,te orta halli ~ali,an bir adama 
yirmi dort saatta tam 2500 ~iik· 
siik miktar1, yahut iki bu~uk lit· 
re suyu tam hir derec.e daha tstt• 
mak i~in kabtn altmda yakttgtntz 
atetin giicii kadar kuvvet verici 
yemege ihtiya~ vardtr. Yine hil· 
gide, kalorinin baska kuvvetlere 

. tahsildarllk, veznecilik anyorum. Ta.vas· 
snt eden memnun edilecektir. Tahriren 
mnracaat: Sirkecide Bllvl.lk Kmac1yan 
h~n Nu. 23. • - 1 

. 
~evrildigi soylenir. Meseli., fabri .. 
kanan ocagtnda komiiriinii yakar
amtz; on dan ~1kan stcakbk mo
torleri itleten, elektrik latbalarl• 
n1 yakan elektrige ~vrilir. 

itte yediiimiz yemeklerin bize 
verdigi kalori de bizim kollarlmt
Zl oynatan, ren~pere kazmasmt 
kaldtrtan, bel belleten, daglan 
devirten insan kuvvetlerine ~ern· 
lir. (;ok ~ah,an it~i giinde S-6000 
kalori ister. 

Onun i~indir ki if!rilerinize ye
titecek kadar kalorisi olan yemek 
ve o yiyecekleri satm alac.ak ka· 
dar giindelik vermeZ:Seniz, onlari 
nekadar zorlasamz alacagmtz it 
az olur. Bu meselede if~iye para 
vermek, ona «paraya goz dikmit» 
demek aktlh adamm. harc1 de
gildir. 

Fabrikaya atacagm1z komiir ka· 
dar it ahrsintz. Otomobilin hen
zini bitince' onun oniine manda 

koymadan yiiriitemezsiniz. Ya 
a~ olan, yahut iyi doymayan bir 
it!riden ne hakla bol v~ iyi it is· 
tersiniz? Bu meseleleri Amerika~ 
dave Avrupada ilim usullerile ve 
~ok derin bilgilerle halletmiye
ugratblar. Amerikada TAYLOR 
isminde bir miihendis, i~ileri 
«zorlamak» usulile bol verim al
magt terriihe etti. Teeriibeleri bo
f& ~1kh. Ba,kalart, it~ileri «zorla· 
mamn>) faydas1 olmadtgtnl an· 
cak iti, akla ve ilme ve manbga 
uydurmagt diitiindiiler. 

Mesela franstz AMAR hu yolu 

a~h ki, adtna i,i «ruyonalize)) 
etmek denir. Bu kulJantlan tabiri 
de ogreniniz. ., rasyonalize edi
lirse verim ~ok almtr. 

Raayonlattirma, muhtelif yolla· 
ra bat vurarak yap1hr. Fahrika• 
tor iaeniz, yakacak komiirii, amele
nin ~ah,acagmt, her iti onceden 
diitiiniip baztrlamak, it saatlarm• 
da hi~ kimseyi itsiz btrakmamak, 
if~ilere, onlara ve ailesini besliye
cek kadar para vermek, ev bark 
ge~imini diitiinmek, sihhatlarma 
hakan hekimleri yanlarmda haztr 
bulundurmak gihi itleri tanzim 
etmekle miimkiin olur. Y oksa, 
«hen adamlan zorlar, onlart ~a-
htttrJr ve bir verir yiiz ahrmu> ka· 
fasile hareket edilirse yamhrst~ 
ntz; i' tersine gider, eliniz hot 
kahr. 

Tiirkiin babadan gorme yiye
cek tarzm1 biraz daha IS· 

lab etmekle, onlara hiraz daha 
fazla et yedirmekle, koyliiniin sah'-

Frans1zca, ingmzce, rumca 
Ye usuln d efteri bilir, bankanhkta. uznn 
zaman c;ah~m1~ bir Tl.lrk genci ehven 
n1aa~la i~ anyor. Ak~amda F. R rnmu-
zuna tahtiren mnracaat. - 3 

Fransazca ve inglllzceye ve 
memleketln llsanlar•na at1na 
blr matmazel - Bir beyin ev hiz
metini idare edecek bir i~ any or . 
Beyoglu post restant C. M. adresine 
mektupla mnracaat. - 3 

Yemek ve ev a,lerlne blraz 
vakaf - Bir erke~in yemek ve ev 
hizmeti i\in bir hizmett;iye ihtiya~ va r· 
d1r. Ak~amda R. R. adresine mektupla. 
mnracaat. - 1 

lyl plyano ucuz satahktu -
Oalatasaray, Yeni~ar~. Tozbaga (Mimar) 
Sok. 16, Ap. 3 Vagner. 

Lokomotlf altlm maklnesl 
satahyor - A z kullamlm1~, Lanzi fab· 
rikast. Bandmr'!.ada Terakki un fabrika-
smda Sabri beye mUracaat. - 1 

4 - Kira.hk·Satlhk 

Satlllk apartlman- Tepeba~mda 
yt:lzde yinni get irir. lstanbul Mey<lanClk 
:Mustafa ~amh han 15 numaraya miira.· 
caat. Telefon: 2312ti. - 1 

Klrahk apart1man - E,ki Dn
yunu umumiye civannda Mongene mcy
danmda dOrt tara ft altlk ~evki paeya ko· 
na~mda terkvs , elektrik , havagaz1 , 

hamaml muhtevi t amamile mu&takil 
dOrder odall daireler kirallktu. 'l'alip 
olanlar, altmda bakkal efendiye m Ura-
caat. · 

Yenl adliye (postahane arka 
aokalanda - Kahraman zade ham 

altmda kirahk dllkUn. Beyog-Jn Talim· 

hane, Tak.sim aparttmam No. 2 ye 
mnracaat. 

Acela satahk kOqOk lokanta 
blrahane - Galatada nhtlm civa· 
nnda i~lek bir mevkide kO~tt l.la ~mda 
devren sa t1hktlr. Talipler in Galata Mer
kez Rlhhm ham ittisalinde foto~rafc;1 
f2efik efendiye mnracaatlan . - 2 

Lalellde - K oska caddesi tlzerinde 
muceddet ve munta.zam 5 oda, bir bane 
sah hk llr. Oormek ic;in U.leli apartm:.an
lan kar:;nsmda Merkez k1raatbanesine 
saat 3-6 aras1 muracaat. - 1 

ltlek blr bakkallye dOkklna 
Ta~raya azimet dolay1sile acele devren 

satshktJr. Kumkap1da !s kele caddesinde 
61 numaraya. moracaat . 

=:::::::::m.•.•m,•m:m:mm:m,•,•,'ll:.•:mmm:mmummmmmmmm:r. 
hi ,artlarmi diizeltmekle Avru• 
pahlarm << Tiirk gibi kuvvetli» soz
lerine kar'1 ortaya: «Tiirk diin
yanln en kuvvetli adaml», ~tka
cagmdan asia fuphe edilmez. Zi
ra, dedelerimizden bize miraa ka
lan viicut sihhati, ~oktan beri te
fessiih etmit olan Garp memle
ketlerinin mayasmdan fazla iis
tiindiir. 

Pr. Dr. Kemal Cenap 

Klralak apartlman - Taksimde 
TaUmhanede ~hit Kuhtar bey cadde· 
slnde Alttntepe apartlmanmm bir datreal 
1drallkttr. Odalan geni, , gtme~l bol, 
nezareLi gllzeldir. Kaptc1sma mnracaat. 

Catalotlunda satahk araa -
Son Posta matbaast strasmda apar t1man 
in~uma elveri~H T& ucuz. Moracaat: 
saat 8·5 arasmda, Telefoo No. 22687. 

- 2 . 

Yenl adllyeye tahsls olunan 
postahane clvaranda - Kitap<:l· 
Jar tarafmda .Mts)rho~lu hamnd~ a vu· 
katlara elveri~li kiralik odalar var. Fiat 
mutedildir. Odaba~ma mo'racat. - 1 

Devren aat1l1k tOtOncD dUk
kAna - Beyaz1tta tramvay d uragmrla 
No. 1. Gayet i~lektir. Sahibi .Baha beyo 
miiracaat. - ~ 

Klralak yazahaneler - Yeni 
adliye binastna c;ok ya km, Duy<~e Uankm 
bulundu~u Rtza. Bey harumla. a vukat 
beylero mnnasip, gllzel yaz1haneler ch· 
van f intla. kirahkt1r. Han temizdir, 
asanst'>ru vard1r. - ~ 

Satlhk arsa - Xad1kuy sogotla 
Qe~me caduesi Yahap bf"y soka~mda: 
Arsa mecmuu bin iki y\:lz allml':' yedi 
ar~md1r, birer evlik be~ par,aya aynl· 
m1~tlr. Ar~m1 yoz elli kuru~tur. Bek\iye 
mtlraca.at. - H 

$ehzadeba,tnda - Fevziyc cad· 
desinin a rka sol~agmda yeni yap1lan s u 
terazisinin tam kar~tsmda mlkeddet be~ 
odah ldirgir hane sa.tlhktlr. Elektrik 
tasisa ll, tarkos suyu, kuy usn da var<l1r. 
l <:indeki bek~iye mllracaat. 1 

& - llltlteferrik 

Saltllk av k6pell - Yed i ayllk, 
kam temi~ ve rengi beyaz1hr. O~leden 
sonra Sultan Atmet Alemear na!Jiyesi 
kar~1 smda 69 n umara ya ml\raf'aat. - S 

lnglllzce, frans1zca, defter 
uauiO dersler - Ynksck kolojlerden 
mezun, tecr!ibeli profosor hrafmdan. 
Fiyatlar uygun. Kad1kuy Talimhane 
sokak 1 ~~ istanbul i~in: Ak~?amun: Prof. 
Leo, mektuph muracaat. - 4 

Almanca d~rslea·a - Usulii ted· 
risi mukernmel olan uir alman hanum 
almanca derslerl vermektedir. Mella 
Nezill hamm Bey0~lu Mis sokagt 0. 

- 7 

Ctddl mDte,ebbls, mOtefek
klr, sanatklr, komlsyoncu -
Ye her hangi suretle olur::.a vlsun yapa
cakl.m i~lere gu venenlerle m()vcu t i~· 
Iorino ortak anyanlar, tamami!a baya· 
hi.ttan tccerr liL etmek ~prtile l stanuul 
posta kutu 44:7, posta pulu ile bcra.bt~r 
milra.caat. - 7 

BDyOk ve kU~Ok sermayesl 
olup ta gayet temlnath '• art• 
yanlar - Istanbul posla. kutu H7 

' posta pulu ile beraber mOracaat - 12 

Tlcaretll 1,1 olup ta serma
yell ortak lstlyenler - Sirkecide 
Ankara caddesinde 187 numarada berber 
:Mehmet cfendiye m!lracaa t etsin. - 4 , 

Mektuplannm aldmntz ' 
GazetemU Jdarehanesinl adres 

o lara.k gOstermi1 olan kari'lerimizdan 
AC • ZG .yp. AB 
FR. MY· AK· RP 
CT • TS- MB • BE 
C H 25 - A B L • H • 293 No. 
c s • C W - Havayan C M 
RS·G·RM·ZM·BM 
KA·MS 
namlanna. galen mektuplar1 idareha· 
nemizden aldrrmala.,·t mercudur. 

DOY<;E ORIENTBANK 
Dresdner Bank lubesi -
:Merkezi= Berlin -Tilrkiyede ~iibeleri: 

istanbul (6alata va istanbul) 
Depo: Ttitlln Giimrlik 

izmir 
Her tiirln banka muamelat1 
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Deniz yollan 

I 
t~LETMESl 

AcenlelPri: Karakoy • ]{Oprnba~l 
Tel. 4 2362 - Sirkeci :MUhUrdarzade 

Han Tel: 227!0 

Mersin 
ANTALYA 

yolu 
vapnru 
4 Mart 

Pazar 10 da Sirkeci rthb· 
Dnndan kalkacak. Gidi1te c;a
nakkale, lzmir, Kiilliik, Bod
rum, Rodos, Marmaris, Dalyan, 
F ethiye, Kalkan, Ka,, Finike, 
Antalya, Alanya, Anamur, 
Mersin' e. DonU,te bunlara 
ilaveten Tatucu, Ku~adasa, 
Gelibolu'ya ugrayacak, yal01z 
Anamura ugram1yacakbr. (981) 

Ayval1k Y olu 
SEYYAR vapuru 

3 Mart 

Cumartesl 18 de Sirkeci 
Rlhbmmdan kalkacakhr. "982, 

9elik bazu 

Demir bilek 

Granit adalat 

Ahenin yumruk 

Saglam viJcut 

Asian yii.rek 

Tombul yanaklar 

Pariah zekci 

Azim ve irade 

Srhhat ve ne~e 

ASA 

AK~AM 

PiRiNC (Jz(J I 
' 

PA TATES (Jz(J 

Ni$ASTA OzO 
ARPA OzO 

•• •• 
Beyaz mrsrr OZU 
BEZELYE (jz(J 

YULAF 
Mercimek 

iRMiK 
CAVDAR , 

OzO 
OzO 
OzO 
OzO 

v 
TORK I N0~1M ~tRKETl 
Istanbul Acentahgt 

Liman han. Telefon: 22925 --
Karabiga Y olu 
Her Cumartesl ve 
Car,amba gUnleri saat 20 

de T0phane nhtmundan Gerze 
vapuru kalkar. Gidi~ ye di'JUO!?te 
mulat lskelelere ugrar. 

Mudanya Y olu 
Her Pazar, Sa·ll, 

Per,embe, Cuma 
gonleri saat 9,30 da. Topba.ne 

nhturundan HARTIN vapuru 

kalka.r. Oidi~ ve donn~te mutat 
iskelelere ugrar 

• 
lzmit yolu 

Her Pazar, Sail, 
Car,amba, Cuma 

Limamm1zdan hareket edecek 
vapurlar 

Ql'l"l'A Dl BA D1 vapuru 4 :Mart pa· 
zar ( :hlid1lli, lzmir, Pire, Patra-:, Bren· 
dizi, Y enetlik ve Trieste ) ye 

~ocuklanmza yediriniz. fstediklerini ve sevdiklerini blkt&rm1yarak degi~tire degi~tire yedirioiz. Vitamini 
ve kalorisi ~ok olan bu mtikemmel ozlii unlarla yavrularmtz ne§eli, s1hhatli, tombul olurlar. f;abuk 
biiylirler, ~abuk di~ ~1kararlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar. HASAN OZLO UNLARiLE 
Y APILAN MAHALLEB1 ve <;ORBALARIN ve tathlarm ve piirelerin ve yemeklerin lezzetine pay aD 
olmaz. Hasan Ecza deposu. Taklitlerinden sakmm1z. Hasan markasma dikkat. 

gllnleri Tophane nht1mmdan saat. 

9 da U G U R vapurn 

kalkar. Gidi~ ve dOnO!?te muta.t 
iskelelere ugrar. 

VapurJarda vazife gormek 
Uzere doktor ve sahhat me· 
muru ahnacakbr. Namzetlerin 
~irket mudiiriyetine mliraca· 
atlar1. 

Q"C'1R1N' ALE vapuru 5 Man Pazartesi 
( Pire, Patras, Napoli, Marsilya v e 
Cen0Ya) ya 
MERA~O vapuru 7 Mart c;ar~mba 

CBurgaz, Yarna, Ko~tence, Sulina, Kalas 
ve lbrai'e} ye 

A VE!'\'flNO vapuru 7 Mart c;arf?amba 
(Burgaz, Varua. K<bteuce, 1\ovoro:;,isk, 
I;nLum, TralJzon ve ~.;msun) a 

Avazia. vnpuru 7 l\larL c;an;;amba 
(Dedeagac;, Kantla, ~Janik, Yoloo:, Pire, 
Patra:::, Ayasaranda, Bren<.lizi, Ankoua, 
Yenedik ve 'l'rieste) ye. 

~imali, CenulJi ve merkezi .Amerika 
ilu A vt:bluralyn, Y cni Zelantl ve Aksayt 
~ark ic:iu dogru l.lilct verir. «1TAL1A» 
vapur kumr•anyasmm luk., 'apurile 
muhtdit ~ervi:;;. 

Her novi taf:;il<1t ir;in Galatada Merkez 
:R11lhm lwmnlla kftin (Lloy<l 'l'riestino) 
•e'r a<ent~ma. 'l'elefon 448i0 Yeya 
Galatas:traymda :::a.lnk F:elunik bonmar· 
fa~l LinaHn1laki yaz1hanelerine telefon: 
42.J90 (1S7o7> 

LASTER SILBERMANN ve 10. 
Tel: 44847 • 1 

DOY~E LEV ANT Linye 
Hamburg, Brem, .Anvers, Istanbul n 
Balui~iyah arasmda azimet ve avdo~ 

muntazam postalart 
Haruturg, Brem, Stetin, Anvers v• 
Rolerdam'danliinanumza muva~al~tl 

tf'klenen vapurlar 

Altmnla vapuru 11 Marta do~ru 
Avola , 12 
S " " amos " 18 
Galllea , 22 " " 
Arta , 27 " " 

'tt " Burgaz, Varna, Kostenco, Kalas 
lbrail ic;in llmamm1zdan barfJke;e 

edecek vapurlar 
Allmnla vapuru 11·13 ~arta uo~ru 
samos , 1&20 

""- " " .u.kmda F amburg, Brem, Anvers 
v. Roterdam Jimanlan i<;ill 

hareket edecek vapurlar. 
Andros vapuru 6-7 marta do~ru. 
,Aiaya vapurn 11·12 Marta dogru. 

Thessalla vapuru l-4·16 Marta 

dogru 
Fazla ta.fsilat !~in Oalata'da On· 

kimyan hamnda Laster S:lbenna.nn 
n ~tlrekast vapur acental!~na. mtl· 
racaat. Telefon :!4647 · 6 (13766) 

Posta T.T. Binalar ve Levaz1m 
Miidiirliigiinden: 

Posta T. T. F abrikas1 ihtiyac1 i~in boru ve levha halinde 5000 

kilo hurda kurt un aleni mUnakaaa ile abnacakbr. Miinakasa 

24 Mart 934 tarihine mtisadif cumartesi gUnii saat 14 de icra olu

nacagmdan talip olaolarlD tartoameyi ogrenmek l~in her gfin ve 

mUnakasa glinlinde % 7,5 nisbetinde muvakkat t eminatlar1 ile 
birlikte Beyoglu postabanesinin D~iincfi katanda Levazam Mubayaat 
komi I 922 

T~QKiYE 

ll RAAT 
BAN.KAS.t 

.pARA 
BiRiKTiREN 

lzmir yoluna ~ah~an vapur
JaramlZID kahve ocaklarJ bir 
miiteabhide jhale edifecektir. 
Taliplerin Marhn 15 ioe kadar 
VapurcuJuk TUrk Anonim 
,Sirketi miidiiriyetine miiraca· 
atlar~. 

tHE lURK\SH att,ERiCl H 
Ship pin~ and Trading co 

Hayrl - Arabollu ve ,ertkl 
American Export Lines The 
Export &teamslp Corporation 

NEW • YORK 
Her on gnnde bir Nevyork ile llmt.· 

n1m1z arasmda muotazam pssta: 
Her aym 10, ve ~u 1nci gtJnlert 

l\n · T ork,'dan hareket. -iakmda Ntv· YurlL"'dan gelocek ,.::... 

purlar. 
Exblbito r vapuru 4 marta doJ;tru 
Exllone vapnru 17 Marta do!';ru -Ya.kmda Nev ·York, Fladelfi) a ve 
Bostona ic;in yolcu ve t~yayt tieartye 
alarak bareket edecek Y~purla:. 

Exminster Hlpuru 4 MarLa Jogru 
Exlubllor vapru 8 Marta uog-ru 

Kumpanya, mo~terilerinin menafiino 
dab& iyi hizmet yo tevkalade sen po~
talar taktJ.m t-melile ltikenderjye veya 
1farBilyada ak tarma a;uretile ve dog-ru 
tonofimento .U. :Nevyork l<;in mez~fic 

lJmanlardan muayyen tarihlerde hareke' 
...Jen ekspres ve lfll\S vapurlarma yolcu 
n e~yayi ticariye kabul edecttktir . 

Bu vapurlar Amerikamn dahiH n 
~ntnn vilAyeUeri ile Kanadat Golf, Meic· 
lika ve Ll' ~ Angelos ile San Fransisko 
Siattle vesaire bnLnn limanlar i~in 
•otru Kon~mento ile e~yavt ti1~ariyt 
kabul edder, 

Fazla tafsilat ic;in Oalada'da 6 met 
'Vak1f ( Eski Arapyan) hs.nmda ~ tlncil 
htt& B ayri · .Arabo~lu ve ~eriki mtlra· 
eut. Tel, 4.4967·8-92:i (13SG 1) 

Or. $EVKET HUSNU• 

f Kulak, Burun, Botaz I 
MOtehassiSJ, Ca~aloglu, Nuruosmam) e 

caddesi, Kapallfmn kar~1s1 No. 3:3 

Saat 15-18 •(13341)-

RAJ-t~ T- (;; Dt;R · ror~BAHAniN miEV'Kil 
Bah<;ekapl Ta~han No. 25. Saat 

M.M.v. Ha va Levaztm Mu·· du·· rlu·· g" u·· nden· 9 dan ak~am 7 ye katlar. Pua.rtesi 
• fukara mecranen - (13~ii8) 

Eski§ehirde ameli tecriibe komisyonunda bir kimyakere liizum d M • r 

vardlr. Devlet devairinde istibdam edilmemit ise ilk ncret "126, t- Ma am . LON&aNOTTI ~ 
devlet devairinde hila inkita iki sene istihdam edilmit ise ~ubabn 26 nc1 giinU Avrupa se-
iicre~ "16~, . Jirad~r. Tali~ olanla~~~. di~loma, bon ~.ervis, ~izmete yaha\inden avdet ettigini mub-
mam sthh• btr hah olmad1gma da1r u~ nusha rapor Asker• basta· term mUf t erilerine arzeder 
nelerde olacakbr., Manii istibdam bir hali olmad1gJDa dair mehalli · 
Emniyet Miidiirliigiiniin vesikas1. hal terclimesi, 3 adet fotograf ve 
iki sene bizmet edecegine dair noterlik~e tasdikli taahhnt senedile 
birlikte Eskitehirde ameli tecriibe ve muayene komisyonuna veya 
hava m6ate1arhgma miiracaat eylemeleri. ''896,. 

Dr. A. KU TiEL 
XarakOy'de Top~u lar caddesi No. 18 

U3852) 
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Galatasaray Tokathyan kar~tsmda 
eski Luvr ma~azast mahallinde , . 

Hassn •ecza deposu ve HASAN M0STAHZARATI BiR SUBE A.GIYDR 
Giizellik T IlsimlarJ ~ 

Strlartni if~a 

ediyorlar 
10 crkek l\inde 9 u; beyaz, yumu~ak 

ve nermln cJltli, a~tk ve nefis tenli 
kadmlnn tcrcih ederler. \'irkin bir clldi, 
cazibesiz bir teni ab'lr bir makyaj ile 
sakltynmazSIDIZ. Binaenaleyh cgOzellik 
ttlstmlam na itimadtmz varsa ar t1k 
~irkm burusukluklar mOnbesit mesa· 
mat, slyah l>enler vo sairo i<;in mazeret 
kalmamt~tJr. 

Gozell ~e elzem ohm gen<;le~Liren 
anas1r ilc bo ... lerseni~; e~lt beyazlanm!~ 

yunm:amt!;) ve tazelenmi~ olur. Gem~ 

hayvanlardan istah:sal edilon bu kty· 
metlt unc;ur yalmz gece iQin knllamlan 
pembo renglndeki Tokalon kreminJe 

mevcuttur. Tokalon kreml, solmu~ ve 
eararrm~ Lir cildi gcnQio.~tirlr, y nznn 
7.a y10am1~ adalelerlnt kuvvet lenrlirlr. 

Bu basit; tecrQ· 
beyi yozonozde ........_ _ _. 

yapm1z. 

Bu basit metod u tecrnbe ediniz. Tokalon 
kremi, ve cgnzcllik ttl«tmlam olan cildi 
beshyen unsurlan kullammz . ve cildi· 
nizin ve tcnioizln tabii sevlmli~ini ziya· 
dele, tiriniz. ~\demi muvaffJ.kiyet tam· 
mtyan yl'ganc ledbirdi r. Her haltle mem· 
numyetbah~ sPmercler verir. ( 13775) 

RADiOLARI 
Biitiin diinyaca tantnnn~ o)an SCHAUB 
fabrikast, en Inii~kiJpesent radio n1e

rakhlartnt n1e1nnun ettnek 1c;tn 

Model Bally No. 9 
18 den 2000 metreye 

kadar. 
Flatl 200 lira 

Model Weltsuper 34-
18 den 2000 merreye 
kadar bOton btasyonlart 
a hr. 1'-tasyonlan aytrma 

lla ~ast bOyllk tOr. 
Flatl 330 lira 

Bu sene 

3 Yeni model 
~tkarn11~t1r. Fiatlerinin ucuzluguna 

ragmen verdilderi netice 

Harikuladedir 
Radio a ln1adan evvel bi r clef a da· 

SCHAUB 
n1akinesini tecriibe cdiniz bu nla
l<ine i]e diinvanJn her bir tarafuu ., 

dinliyebtlirsiniz. 
TediyeJe kolayhk yapthr. Pe5in 

tediyatta hususi isl\:onto vardtr. 

Saflf yeri: Rikardo tevf 
Sultanbamam Havuzlu han No. 9 • 11 

Anadolunun mubim merkezlerinde acentasa 
vardar. 

• •• 
Istanbul Universitesi Mii-
~ bayaat Komisyonundan: 

' 1 - Beyazatta Oniversite binasanda bulunan Tap Fakultesi Hayati 
kimya laboratuvarmm intaat, tadilit, kalorifer ve elektrik te•isab 
ile Eczaca Mektebi havagaza tesisata ayra ayra kapab zarf uaulile 
muoakasaya konulmu~tur. 

2 - Mczkur hayati kimya laboratuvaranan intaatma talip rnute
ahhitlerin asgari 10000 lirahk in1aab muvaffakayetle ikmal ve teslim 
etmi~ olmalara liztmdar. 

3 - Eczaca Mektebi havagaza tesisatma talip olanlaran ise 2000 
lirahk boyle bir iti muvaffakayetle ikmal ve teslim etmit olmalara 
liztmdar. 

4 - Talipler Istanbul Onivertesi Mimarlagana muracaatla ehliyet· 
lerini gosterir evraklarma tetkik ettireceklerdir. Ve alacaklara vesaiki 
Katibi umumilik~e i~aret ettirdikten sonra bu i~lere ait mukavele, 
,artname, libika ve projelerini tetkik etmek ve suretlerini istinsah 
etmek uzere her gUn Mubayaat Komisyonu kitabetine muracaat 
edebilirler. 

5 - Talipler kendi teklif edecekleri fiyabn °/o7,50 u nisbetindeki 
muvakkat teminat mektuplarma ve teklif mektuplarm1 ayra ayra 
sarflar i~erisinde olmak ve ikisi bir zarfa konmak uzere ihale giinli 
Glan 11 Mart 934 Pazar gUnU aaat 14 te Istanbul Oniveraitesi 
Mfibayaat KomisJ.>nunda hazar bulunacaklardar. (750) 

:PERTEV 
SURUBU 

• • 

.. --ROMAN 

SAKSOFONCU 
A{lk ve m&.eera romam 

Yazan : BURHAM ARIF 
Her kitap\tda bulunur. 

50 kuru,tur. 

--· Kimyager --.. 
Hiisameddin 

Tam idrar tahl ili 100 kuru~tu r. Bilil· 
mum tat.ltl:i.t. Dahr;ekap1, Emlak \·o 

E}'tam Bankns1 kar}'smd:1 Ill-•· lzzct bey ham (13912) 

TUrk Alman Te§ebbUsatl iktisa
diye Turk Anonim ~irketinden: 

ldare meclisimlt.in 26 ~ubat ~3 -! ta· 
rihll lt;timamda ~irkct1m it. hissedarlan 
umumi heyetinin 2:5 Mart 93~ t arihiM 
mOsadif Pazar gOnQ zirde muh·:mcr 
hususah karara raptctrnek Ozero sureti 
adiyedo i\tlmaa daveti kararla!ftmlml~ 
oldu~uudan o~a.s mukavelenaruenin 26JlCl 

maddesi mucibince Jfukal 260 tusscye 
sahlp hisscdaramn ycvn,i mezkurda saat 
15 to ~l rketln Dah~ekap1da DOrdllncn 
Yak1f hamudaki merkezini te~rifleri VA 

i~tima gOnOne takaddOm eden bir hafta 
zarfmda malik olduklan hisso senetlerinl 
~irket YCZUOhlDO WYdi ile dllhuliye 
va rakas1 almal.m rica olunur. 

H isse senedatmm 1!? ve Ztrant Bln· 
ka~an merkez ve ~uabatma to::-lim ede· 
rek ahnacak makbuzlarm ~irket vezne
sine tevdii tie caizdir. 

Ruzname: 
1 - Meclisi idare Vd .Muraktp rapor· 

lannm k1raah, 
2 - 933 Heneel bi lan~o ve kAr ve 

zarar hesaplannm tasdik ve Mt>cllsi 
idarenin ibra::-1, 

S - Meclisi idare reis ve tlzalan mn 
hakk1 buzurlarmm takdiri, 

4 - Mun ktplerin iotlbap ve Ocret· 
lerlnln tespitl, 

5 - :Meclisi idare Aza sile moessislerin 
~lrketle her nevi muamelat1 tica riyede 
bulunabilmelerine ve mOmasil fi!i rket vu 
mnes:::esatta vazife deruhte veya bun· 
lara i~tirak edebllmelerlne mezuuiyet 
itas1. (13967) 

RESSAMLARA1 Ab~~~k 
j 

ve malzemeyl Yenipostaoe cad. 
A. MEMDUH ta bulur. (13972) 

BEKCi 
Makinesl garantl 

Fiat• 32 Lira 
Her nevi davar ve cep 

saatlerin deposu 

z. SAATCiY AN 
ve $kl 

Holantse '"'4 . 
Bank-Cni N.V. ~ 

Sab1k Bahr•sef'lt P'elemenk 
Bankas• 

Istanbul $ubesl' 

Galata Karak6y Palas 

Meydanc•k Alalemcl Han 

Her turlu Banka muameae• 

leri. Kasalar lcara . . . 

UMUMI MODORLOK: AMSTERDAM 
,ti.iubelerl : Amsterdam, Buenos Aires. 

• 
Istanbul, Rio de .Janeiro, Santos, sao Paulo. 

•• 
Universite RektOr-

Iiigiinden : 
4 Mart 1934 Pazar giinU aaat 17 den itibaren ba,hyacak olan Oniversi· 
te lnkilap Tarihi Enstitiisil derslerinin giin ve saatleri ve ders verecek 
revatan isimleri R!iagaya yazalma~hr. Fakiilteler son sanaf talebelerile 
Harp Akademisi, Miihendis ve Yilksek Ticaret mektepleri son samf 
talebelerinin ilia edilen gUn ve saatlerde Oniversite konferans 
aalonunda hazar bulunmalar1 luzumu ehemmiyetle ilia olunur. (973) 

4 Mart Maarif vekili Hik met Beyefendi 

5 " 
8 , 

10 •• 
11 " 
12 n 

15 " 
17 .. 
18 " 
19 ,. 
20 , 
21 " 

, , , 
Mabmut Esat Beyefendi 

, ,. , 
Yusuf Kemal Beyefendi 

., , 
Recep Beyefendi 
Hikmet Beyefendi 

" , 
Mabmut Esat Beyefendi 

" '' .. 
Hikmet Beyefendi 

22 , , , 
Dersler saat on be~te ba~layacakhr. 

, 

I I ist. Evkaf Md. iliinlar1 
Kaymeti 

mubammenesi 
Lira Kr. 

I I 
45 00 Tamama 36 arflD miktarmda Aksarayda Murat Pa,a 

mahallesinde Topkapl caddesiodc 69 No.lu dukkin 
arsasmm 50/120 bissesi. 

52 00 Beyoglunda Huseyin aga maballesinde Y enitehir cad· 
desinde eski 74 yeni 60 No. lu dilkk~mn 8/96 hissesi. 

Yukandaki hisseli emlak sahlmak ilzere dort hafta miiddetle 
ilina konmu~tur. lhalesi Nisanm ikinci pazartesi gUnii saat on be~
tedir. Taliplerin pey ak~elerile beraber mahlulit kalemine miira• 
caatlar1. "965, 

I · I istanbul beledlyesl 11anlar1 J • I 
Cerrahpata hastanesi i~in liizumu olan rontgen tetbis makinesi 

kapah !arfla mlinakasaya konulmu~tur. Talip olanlar tartname 
almak iizere her gUn Levazam Miidiirliigune miiracaat etmeli, mU• 
nakasaya girmek i~in de 375 lirahk teminat makbuz veya mektubu 
ile teklif mektuplarma 5/3/934 pazartesi giinii saat on beJe kadar 
Daimi encUmene vermelidirler. (670) 

UDIII GUZELLiGill iN SIRRIOIR. 

CiLOi HUANIN HER TURLU TESiRLERiNOEN KORUR. 
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Sahibi : Nec:meddiD Sadlk Umwni ne$riyat miidiirii : Enis Tahsin 
Alqam Matbaaaa 


