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Misafirlerimiz Ankarada parlait 
merasimle karşılandılar 

Atatürk öğleden sonra dost devlet 
ricalini kabul buyurdular 

Haricige köşkünde verilen ziyafette B. Rüştü Arasla 
B. Metaksas arasında hararetli nutuklar irad edildi 
Ankara 25 (A.A.) — Balkan an

tantı daimî konseyinin altıncı top-
Isıntısına iştirak etmek üzere mem
leketimize gelen Yunan Başvekili 
Ekselans Metaksas, Yugoslav Başve
kili Ekselans StoyaÜinoviç ve Roman
ya Dış işleri müsteşarı Ekselans Com-
nen rükûplama tahsis edilen hu
susî trenle bugün saat 10,30 da An-
karaya varmışlardır. 

Müttefik devletler Başvekilleri ile 
Haricye nezareti mü9taşa:rı, istasyon
da, Başvekil B. Celâl Bayar, Dış işleri 
Bakanı Dr. Tevfik Rüştü Araş, Başve
kâlet müsteşan Kemal Gcdeleç, An
kara Vali ve Belediye Reisi Nevzat 
Tandoean, Dış işleri BakanUğı Genel 
St>kıeteri Numan Menemencioğlu ile 

(Devamı S inci sahifede) B. Rüştü Araş, B. Metaksas, B. Stoyadinoviç bir arada 

Halayda vaziyet 

Halkı Türklere karşı harekete 
geçirmek için hazırlık yapıyorlar 

Türklerin nüfus dairelerine vaki müracaatleri baha
nelerle reddediliyor, başka anasırın işleri görülüyor 
Reyhaniye 25 (Hususî) — İttihadı Var 
tanî klübü açılmıştır. Açılışta İsken
derun, Antakya, Kırıkhan hükümet 
memurları ve mandaterlerin amaline 
hizmet edenler bulunuyorlardı. Bun
lar sureti mahsusada getirtilmişlerdi. 
Toplantıda söz alanlar arasında bu
lunan Mehmed Kaçar; klübe herke
sin mezheb tefrik etmeden girebile
ceğini ve gayenin komşularla iyi ge
çinmek olduğunu söylemiştir. 

Buna cevab veren Ali ağa bu beyar 
natı şiddetle reddetmiş, sureti mah
susada getirilenler de Ali ağaya işti
kak etmişlerdir. 

Klüp mensuplanndan Ali Halef 
Adında biri Reyhaniye pazarmda dolar 
«arak İttihadı Vatanî kütlesinin emirle
rine idaat edeceğine dair yemin ede-
Ĵ ek isimlerini kaydettirenlere 10 Şu
leye lirasile bir tabanca verileceğini 
Söylemiştir. 

Bu klübün teşekkülünden maksad 
evvelce kurulmuş olan İttihadı Vatan 
partisinin iş görememesidir. Şimdi ismi 
biraz değiştirilmek suretUe kurulan 
İttihadı Vatani klübünün başhca va
zifelerinden biri halkı para ve silâh 
vadile kandırmak silâhU partizanlar
la takviye olduktan sonra Türklere 
karşı harekete geçirmekten ibarettir. 
Nüfus idaresinde Türklere 

müşkilât çıkarıyorlar 
Antalya 25 (Hususî) — Hatay vatan' 

daşüğmı iktisab etmek üzere Türkle
rin vaki müracaatları sudan birer ba
hane ile reddedilmektedir. Nüfus me
muru Hüseyin, müracaat eden Türk
lerin resmi kayıdlarma bile bakmağa 
lüzum görmeden (kaydmız yoktur) 
diyerek evxakı iade etmektedir. Hal
buki Türklere böyle gayri kanuni 

(Devamı 8 inci sahifede) 

Kar, soğuk devam ediyor 

DUnktt kar esnasında Edimekapı caddesinin hali 
FKar ve hava vaziyeti hakkında malûmat ikinci sahifemizdedlr] 

fttatiirk Ankarada 
Başvekil, Dahiliye ve 

Hariciye Vekilleri Büyük 
Şefi Gazi istasyonunda 

karşıladılar 
Ankara 25 (A.A.) — Reisicumhur 

Atatürk bugün saat 9,45 de şehrimize 
avdet buyurmuşlardır. 

Büyük Şef, Gazi Istasyonımda 
Başbakan B. Celâl Bayar Ue iç işleri 
bakanı ve parti genel sekreteri Şükrü 
Kaya, dış işleri bakam Dr. Tevfik 
Rüştü Araş tarafından selâmlan-
nuştır. 

Ankara istasyonunda ise, başta 
Büyük Millet MeclLsi Reisi Abdül-
halik Renda bulunduğu halde Büyük 
Erkânı Harbiye Reisi Mareşal Fevzi. 
Çakmak, VekUler, Mebuslar ve ve
kâletler ileri gelenleri tarafmdan se
lâmlanmış ve bir kıta asker ihtiram 
resmini ifa eylemiştir. 

ftklsm^l. 
Bedîf bir sansür 

işte mtabiati eşya» ya mugayir iki 
cümle: 

^Geceleyin konak, semada koyu 
bir leke gibi kalıyor.» 

^Kestane ağaçlan bir mürekkeb 
bataklığı gibi kalıyor.» 

İşte mânası mütercimin Kbatmna» 
kaçan bir cümle daha: 

tHattâ bu konakta, içicide uyuyan 
insanların soluklan hissedilen diğer 
evlerin teneffüsü yoktu.* 

** 
Bu cümlelere, beynelmilel şaheser

lerden türkceye tercüme edümiş y-
ni kitaplarda raslıyoruz. 

Sansür, matbuat için menfur bir 
şeydir; fakat insanın: ^Neşriyata fl. 
mî ve bediî bir sansür konulsun!» di
yeceği geliyor. 

Bari tabiler titiz davransalar... 
Çünkü halkta ecneU edebiyatın gü
zel numunelerine karşı uyanan alâ
ka bu fena tercümeler yüzünden ge
ne büyük bir lâkayitliğe inküâb ede
cek. 

Kanun bilileri 

Kime kalacak? 
Tazan: Avukat Emcet AJhf 

Bugün besinci sahifede 

Fransız kabinesinde 
değişiklik mi olacak ? 

Başvekil kabinenin dayandığı ekseriyetin 
Srenişletilmesi lüzumundan bahsediyor 
Fransız meclisinde haricî politika 
hakkında müzakereye başlandı 

Fransız Ba^ekili 
B. Chautemps 

Pans 25 — 
Başvekil B. Chau
temps dün par
lâmentodaki ek
seriyet fırkala-
rımn mümessil
lerini kabul et
miş ve kendileri-
le uzun müddet 
görüşmüştür. Baş-
vekü demiştir ki: 

« — Bugünkü 
dünya vaziyeti 
karşısında dış 
politika, dahiU 
politikaya sıkı 
surette bağhdır. Kuvvetli bir dış po-
Utikası taldbi için dahUde kuTvetU 
olmak İftzımdu-. Bugünkü kabine kuv
vetli bir ekseriyete dayanmaktadır. 
Fakat bu ekseriyetin genişletilmesi 
çok muvafıktır. Bu suretle teşelıkül 
edecek bir İcabinenin başmda bulun
mak ütere matlub evsafı haiz her han
gi bir şahsiyete mevldinü terketmeğe 
hanrım.» 

Başvekil bu arzusunun çok kuvvet
li olduğunu, fakat birçok güçlüğe te
sadüf edileceğini söylemiştir. B. Chau
temps bu güçlükler ortadan kaldı
rılamazsa milletin istihsal kuvvetle-
riıü arttırmağı temin etmek üzere 
halkın reyine müracaat etmeği dü
şünüyor. 

Başvekil, dış politikadan bahseder

ken ingiltere ile birlikte hareket et
menin bir zaruret olduğunu, Fransa-
nm müşterek emniyet prensiplerine 
ve Milletler Cemiyetine bağlı olduğu
nu söylemiştir. 

M e c l i s t e k i m ü z a k e r e 
Paris 25 — Meclis bu sabah haricî 

politika hakkındaki istizah takrirleri
nin müzakeresine başlamıştır. İlk ola
rak halkçı demokratlardan Pezet söz 
alarak Avusturya hâdiselerinden ba
hisle Avusturya Başvekilinin yaptığı 
müracaata Fransanm cevab verip 
vermiyeceğini sormuştur. 

Cumhuriyetçiler federasyonundan 
Valentien müstemleke meselesinden 
bahisle Fransanm bu hususta bir mü
zakereyi bile kabul etmemesi lâzım 
geldiğini söylemiştir. 

Müstakil radikallerden Champeau 
Fransanm daha ev\'el İtalya ile mü
zakereye girişmemesine teessüf etmiş, 
İspanya hakkındaki müzakerelere 
Fransamn alâkasız kalmaması ve Af
rika ile münakale yolunu temin et
mesi lâzım geldiğini söylemiştir. 

Sosyalistlerden Roux Franko tay
yarelerinin Fransız arazisine bomba 
attıklanndan ve tayyare dafii batar
yaları kumanda mevzilerine rapteden 
telefon hatlarının kesildiğinden bah
setmiş, diktatörlüğe karşı koymak için 
Fransızlann sosyal terakki sahasında 
birleşmelerini istemiştir. Bundan son
ra celse tatil edilmiştir. 

Avusturya İstiklâlini 
müdafaa edecek 

Başvekil B. Schuschnig*in nutku 
her tarafta büyük akisler yaptı 

Viyana 25 — Başvekil B. Schuschnig 
dün Avusturya meclisinde söylediği 
bir nutukta Avusturyanm istiklâlini 
şiddetle müdafaa edeceğini söylemiş
tir. Nutuk bütün Avusturyada büyük 
akisler yapmıştır. Dün akşam Viya-
nada binlerce halk bir nümayiş yap
mış ve Başvekili aUaşUyarak sokak
larda dolaşmıştır. NeşredUen resmi 
bir teblifde deniliyor ki: 

«Bu unutulmaz günde işçiler, köy
lüler ve burjualar Başvekilin etrafm-
da toplannuşlardu-. Bugün vatanper
verler mnnleketin bütün yal>ancı 
kuvvetlerinin iştiraidle Avusturyamn 
müstakil ve serbes olmasına azimle 

liniUUllIllllIHMIMIIIIIIII 

çalışmak arzusunu izhar etmişlerdir.» 
(Avusturya Başvekilinin nutkunu ikinci 

sahifemizde okuyunuz.) 

Romada heyecan 
Roma 25 (A.A.) — Schuschnlgin 

Avusturyamn istiklâlmi müdafaa et
mek azminde bulunduğunu söyleme
si, siyasî mahfUlerde heyecan husule 
getirmiştir. Bu mahfiller, Avusturya
mn Başvekili tarafından ileri sürülen 
noktai nazann istikbalde de Avus
turyamn müstakU kalacağmdan şüp
he etmiyen İtalyanm noktai nazarı
na uygun olduğunu beyan etmekte
dir. 

(Devamı 8 inci sahifede) 

Değişmeler: S 
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I 

ANKARA^ 

Bay fakir iken... Zengin olduktan sonra!. 
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J D û n Geceki ve B u Sâbaltkî IIa.l>erler 
Avusturya Başvekili, B. Bitlerle yapılan 

son anlaşma M M ü izalıat verdi 
''B. Hitler Avusturyanm tam hükümranlığını 
tanımıştır, sözüne itimadımız vardır^ dedi 

B. Schuschnîg: '̂ Vatanımızın istiklâlini müdaffaa 
hususundaki sarsılmaz azmimizi bütün dünya 

huzurunda teyid ederiz,, diyor 

! GÜNÜN HADISELERI 

Viyana 25 — Avıısturya" Başvekili 
Avusturya meclisinin toplantısında 
mühim bir nutuk söylemiştir. Başve-
kU demiştir M: 

Avusturyayı Almanyaya bağlıyan 
bütün rabıtalara rağmen, beş sene 
•üren kanlı ve feci ka:rde^ mücadele-
•1, hepimizin hatırmdadır. Bu kardeş 
mücadelesi, umumî sulhu trfılikeye 
koyuyordu. 

Avusturya, kendi Alman karakte
rini daima muhafaza etmek İstemiş 
Te daima Alman olduğunu söylemiş
tir. 

Berehtesgaden görüşmelerinin he
defi, 11 temmuz 1936 anlaşmasmdan 
sonraki süitefehhümleri ortadan kal
dırmaktı. 

Bu görüşme esnasında, B. Hitler, 
Alman hükümetinin Avusturya fe
deral devletinin tam hükümranlığını 
tanımakta olduğunu bildirmiştir. Her 
İki hükümetin, dahilî inkişafı yalnız 
alâkadar memleketleri ilgileyen bir 
mesele telâkki etmeleri kabul olun
muştur. Bu deklarasyon aym za
manda nasyonal sosyalizmi de istih
daf eylemekte bulunmuştur. Bu dek
larasyon üzerine Alman hükümeti
nin Avusturya dahilî işlerine ademi 
müdahalesiıü garanti eden bir seri 

tedbirler almmıştır. 
Anlaşmanm esasmda şu aşağıdaki 

katî cümle mevcuddur: 
Buraya kadaT, bundan ileriye de

ğil Dinleyiciler, B. Schuchnigin bu 
son sözlerini büyük alkışlarla karşı
lamışlardır. 
Biz, bu anlaşmayı yapmaktan kork-

madık ve çekinmedik. Zira, Almalı 
milletinin mukadderatını muvaffa
kiyetle idare eden B. Hitierin sözüne 
itimadımız vardır ve bu anlaşma, 
Avusturya halkımn lehinedir. 

Vatalumızm hürriyet ve istiklâlini 
müdafaa hususımdaki sarsümaz az
mimizi bütün dünya huzurunda kuv
vetle teyit ederiz. 

«— Bu saatte aramızda yeni uçu
rumlar açmaktan sakınalım, artık 
pailizan sıfatile düşünmeğe hakkı
mız yoktur. Bundan sonra ancak 
Avusturyalı ve insan sıfatUe düşü
nebiliriz. Her hangi bir teşekkülün 
iktidarı elde etmek için yapacağı mü
cadele, benim tarafımdan ezilecektir. 
Bu benim vazifemdir.» 

Avusturj'a için ölenleri ve bilhassa 
büyük Şansöliye Dolfusu anmış, Tan-
nya iymanmı teyit etmiş ve sözlerini 
«Yaşasm Avusturya» diye bağırarak 
bitirmiştir. 

Yeni Rumen 
kanunuesasîsi 
Halk ittifaka yakın 

ekseriyetle tasvib etti 
Bükreş 24 — Rador ajansı bil

diriyor: Bu sabah saat sekizde baş-
Lyan ve 17 de nihayete eren plebisit, 
bütün memlekette büyük bir heyecan 
havası içinde cereyan etmiştir. 

Reye iştirak nisbeti, bütün tahmin
leri geçmiştir. Köylüler, muzika ve 
bayraklarla, her zamankinden daha 
çok bir halde rey vermeğe gelmişler
dir. Yeni kanunu esasi aleyhine verilen 
reyler, tamamüe ehemmiyetsiz bir 
miktardadır. 

Reylerm tasnifine başlanmıştır. İlk 
alman muvakkat neticelere göre reye 
4,100,000 kişi iştirak etmiştir. Bu ra
kam, listelerde yazılı seçicilerin yüzde 
88 ini teşkil eylemektedir. Bütün mem
leket, bugün bayram yapmaktadır. 
24 şubata bundan böyle, millî bay
ram olacaktır. Bütün gazeteler hâdi
senin tarihî ehemmiyetini tebarüz et
tiren yazılar yazmaktadır. 

Müstejnlfjsteği 
B. Hitler son nutkunda 

da bundan bahsetti 
Münih 25 — Nasyonal sosyalist 

paı-tisinin kurulmasının yıl dönümü 
münasebetile dün B. Hitler mühim 
bir nutuk söylemiştir. B. Hitler eski 
Alman müstemlekelerinin iadesini is
temiş, bazı ecnebi gazetelerinin ya^ 
lanlanna hücum etmiş ve Almanya-
da Yahudi tahrikçiler aleyhinde ted
bir alacağını söylemiştir. 

Amerika ile ticarî münasebet
lerimiz 

Ankara 25 (Telefon )— Son za
manlarda Amerika ile olan ticarî mü
nasebetlerimizde Amerika lehine in
kişaf görülmektedir. Bu vaziyet üze
rine Amerika ile aramızdaki ticarî 
münasebetlere yeni bir veçhe verile
cektir. İktisad Vekâleti bu hususta 
tedkikat yapmaktadır. 

Diğer taraftan Amerika ile akde
deceğimiz yeni ticaret anlaşması mü
zakerelerinde bulunmak üzere Anka-
raya gelecek heyetin mart ibtidalann-
da Amerikadan hareket edeceği haber 
verilmektedir. 

Çin üniversitesi 
rektörü diyor ki: 

"Atatürk Türkiyesi Cinde 
bîr numune addediliyor,, 

Ankara 25 (Telefon) — Avrupa ve 
Amerikada tedkik seyahatine çıkan 
Çin üniversitesi rektörü Süming-Li-U 
İki günden beri şehrimizde bulunmak
tadır. Rektör Çinin bugünkü vaziye
ti hakkmda şunlan söylemiştir. 

Şang - Kay - Şek Çinlilere, Japonya 
ile sulh yapmanın bir cinayet olaca
ğım ilân etmiştir. Japonlar şimalî 
Cinde bir hükümet kurmuşlarsa da 
bunun hiç bir nüfuzu yoktur. Çin 
milleti müttehid ve mütesanid ve ne
ticeden emindir. Zaman bize yardım 
ediyor. Japonyanm mezan Çin ola
caktır.. Çinin gayesi ve hedefi Türki-
yeninkinden ayn değildir. Biz de Tür
kiye gibi bir istiklâl mücadelesine gi
riştik ve muvaffak olacağız. 

Ankara, Atatürk Türkiyesi, Cin
de bir numune addediliyor. Genç Çin-; 
liler Türkiyeye bakarlar. Ankarayı 
gördükten sonra düşüncelerimizin ne 
kadar yerinde olduğunu gözümle gör
düm.» 

Meclis çarşamba 
günü açılıyor 

İntihap dairelerine giden 
mebuslar Ankaraya 

dönüyorlar 
Ankara 25 (Telefon) — Büyük Mil

let Meclisi 2 martta açılacaktır. İnti
hap dairelerinde bulunan mebuslar 
şimdiden gelmeğe başlamışlardır. 
Meclis ruznamesinde geçen devreden 
kalmış ve müzakeresi yapılamarmş 
bir kaç hesabı katî lâyihası ile zeytin 
ağaçlanmn korunması hakkındaki 
lâyiha vardır. 

Ankara 25 (Telefon) — Üsküdar -
Kadıköy Türk anonim su şirketi imti-
yazile teçhizatının satm alınmasına 
dair mukavelenin tasdiki hakkında
ki kanun lâyihası Büyük Mület mec
lisine verümiştir. 
Iran H a r i c i y e n a z ı r ı bir a m e 

l iyat n e t i c e s i n d e Öldü 
Tahran 25 (A.A.) — İran Hariciye 

Nazın Samiyi bir ameliyat neticesin-
vefat etmiştir. 

Fransız demokrasisi 
mucize gösterebilecek mi? 

Fransız kabinesi ne büyük bir İtimad 
reyi almıştı, hatırlardadır. Bütün mebus
lar - yalnız bir muhalif reyle - Chautemps 
taraflısı olmuşlardı. 

Fransızlar, müşterek tehlikeler önünde 
birleşmesini bildiklerini, şuurlu bir millet 
olduklarını, harp esnasında göstermiş
lerdi. 

Chautemps, İtalya ve Almanya'nın -da-
hlllerindeki tezadları sindirerek- merke-
ılyetci idareler altmda alıp yürüdüklerini 
görünce millî muhatara karşısında Fran-
Bzlann birleşme hislerine müracaat et
miştir. 

Dahili nifaklarm, fırka rekabetlerinin, 
her kafadan bir ses çıkmalann, hulâsa de
mokrat rejimde zuhuru tabii olan bu a n -
«alann önüne geçmek İçin, bütün fırka li
derlerini toplamış: 

— İsterseniz benim yerime başkası gel-
gln! Fakat her halde Fransanın başmda-
kine tam bir müzaherette bulunun! - de
miştir. 

Fransızların yalnız harpte değil büyük 
siyasî buhranlar esnasında, sulhte de ayni 
tuuru göstererek milli bir blok teşkil edip 
edemiyecekleri cidden merak uyandırıcı 
bir mevzudur. 

Eğer bunda muvaffak olurlarsa, demok
rasi bir mucize yapacaktır. 

Yaşıyabilmek için de cidden harikula
delikler, büyük hamleler, mucizeler gös-
termege muhtaç bulunuyor. F. Tanur 

Başvekil 
Atinaya gidecek 

Bir Yunan gazetesine 
^ÖYCi seyahat Mayısta 

yapılacakmış 
Atina 25 — Elefteron Vima gazete

sinin Ankaı-aya giden muharriri, mev
suk bir menbadan aldığı malûmata 
atfen Türkiye Başvekili B. Celâl Ba-
yarın önümüzdeki mayısta Atinayı 
ziyaret edeceğini haber vermektedir. 

Kar ve soğuk 
devam ediyor 

Termometre sıfırdan aşağı 
6 dereceye kadar düştü 

Kar ve soğuk devam ediyor. Dün 
de şehrimize vakit vakit kar j-ağmış-
tır. Sıcaklık sıfırın altında 6,1 santi-
gı-ada kadar düşmüştür. Bu suretle 
mevsimin en soğuk günü d<ündü. Ye
şilköy rasad merkezinden aldığımız 
malûmata göre, rüzgâr garb istikame
tinden saatte 2-4 metre hızla esmiştir. 
Saat 14 de hava tazyiki 772,5, en yük
sek sıcaklık 3 ve en düşük de sıfınn 
altında 6,1 santigrad olarak kayde
dilmiştir. 

Memleketin Ege, cenubî Anadolu 
ve Kocaeli ımntakalarında hava az 
bulutlu, Tı-akya ve Orta Anadolunun 
garb kısımlannda bulutlu ve yağışh, 
diğer mıntakalarda kapalı ve yağış
lı geçmiş; rüzgârlar doğuda cenubî, 
diğer mıntakalarda umumiyetle şimal 
istikametinden orta kuvvette esmiştir. 

Karadenizde fırtına 
Zonguldakdan dün akşam gelen 

telgraf Karadenizde karayel fırtma-
sımn başladığım bildirmektedü'. Bu
nun üzerine dün akşam küçük vapur
lar Kaı-adenize açılmıya cesaret ede-
miyerek Büyükdere önlerinde demir
lemişlerdir. Büyıik vapurlar yolları
na devam etmişlerdir. 

Karamanda kar 
Karaman (Akşam) — Kış şiddetle 

devam etmektedir. Bazı köy yollaıı 
kardan kapandığından kaza ile irti
batları kesilmiştir. Karaman - Hadım 
postası 4 gün geç kalımştır. 

Koyuncular sürülerinin yem ihti
yacını temin etmek için çalışmaktar 
dırlar. Hatamış köyüne aid bir çoban 
donmuştur. Çobansız kalan sürü km-t-
lann hücumuna uğramışsa da ko
yunlar kaçmağa ve kurtulmağa mu
vaffak olmuşlardır. 

Samsunda soğuk 
Samsun 25 (Aicşam) —Üç gyn-

dür şiddetli soğuklar hüküm sürüyor. 
Dünden beri fasılarla kar yağıyor. 
Denizde fırtına ve tipi vardır. Vapur
lar güçlükle sefer yapıyorlar. 

B. Avni 
Ankara 25 (Telefon) — Ziraat Ve

kâleti hukuk müşavirliğine mezkûr 
Vekâlet hukuk müşavir muavini Av-
ninin tayini yüksek tasdika iktiran et
miştir. 

Balkan antantı bütün 
Avrupa için bir kuvvettir 

Balkan devletleri, aralarındaki tesanüt sebebile 
Avrupa sülhii icIn kuvvetli bir unsur olmuşlardır 
Belgrad 25 — Avala ajansı bil

diriyor: Yugoslavya gazeteleri, Bal
kan antantı konseyinin Ankara top
lantısını bugün haricî siyasetin en 
mühim hadisesi olarak nazarı dikkate 
almaktadır. 

Yan resmî Samuprava gazetesi, 
başmakalesinde diyor ki: "Bütün 
dünyayı halen sarsmakta olan he
yecanlar bugün Balkanlara tesir et
memektedir. Cenubu şarkî Avrupası 
devletlerinin bu* gentlemen agra-
menti olan Balkan antantı paktı 
Milletlerin arzıüan dahilinde sulh 
eseri yolunda devlet adamlarmın sa

mimî ve dürüst bir surette işbirliği yap
maları ile almabilecek neticelerin en 
mükemmel bir mislini teşkil etmekte
dir. 

Daha bir kaç sene evvel, yarım ada
mız, bir çok endişelere sebeb olmak
ta idi. Zira, Balkan devletleri ara-
smda o zaman, lüzumu kadar anlaş
ma ve ahenk mevcut değildi. Yanlış 
telâkkiler, asırların verdiği fena dü
şünceler ve yabancı tesirler, emniyet
sizliği artırmakta ve birbiri üzerine 
sevkedilmekte olan komşular arasm-
da gittikçe daha kahn ve yüksek _ 
duvarlar örülmekte idi.» 

Samuprava, btmdan sonra, Bal
kan milletleri arasındaki anlaşmazlık-
lai'i kaldırarak yeni bir işbirliği dev
resi açmak hususvmda Kral Aleksan-
drm gayelerini tebarüz ettidikten 
sonra, yazısına şöyle devam ediyor: 

« B. Stoyaidinoviç de iktidar mevki
ine geldiğindenberi Kral Aleksandmn 
bu siyasetini takib eylemekte ve Bal
kan antantını, dünyanın bu kısmın
da, kuvvetli ve sağlam bir enternas
yonal teşekkül ve ayni zamanda sul
hun mühim bir mesnedi yapmakta
dır. Bu suretle, bugün, Balkan millet
leri ikinci derecede milletler değildir
ler. Onlai', bütün devletlerin konse
yinde müsavi hukuka sahip azaları
dır. Sözlerine hürmet edilir. 

Balkan antantı, bugün r-alnız Bal
kanlarda oturan bizler için değil, 
fakat ayni zamanda bütün Avrupa 
için de bir hakikattir. 

Bu seferki Ankara Konferansı, Bal
kan antantı devleri arasmda hiçbir 
mühim siyası meselede ihtilâf mev
cut bulunmadığını diğer konferans
lardan daha kuvvetli bir surette tes-
bit eyliyecektir. Bu konferans, ayni 
zamanda şunu da tesbit eyliyecektir 
ki, Balkan devletleri, aralarındaki 
tesanüt ve ahenk sebebile, Avrupada 
sıühün idamesi bahsinde kuvvetli ve 
mühim unsurlar haline gelmişlerdir. 
Ankai'a konferansı, Türkiye, Roman
ya, Yunanistan ve Yugoslavyanın 
haıicî siyaset şefleri için, enternas
yonal siyası variyeti birlikte tedkik 
etmek ve «Balkanlar Balkanlıların
dır» müşterek prensibi zihniyeti dahi
linde müşterek hattı hareketini tesbit 
eylemek için de bir fırsat teşkil ede
cektir. 

Lordlar kamarasında 
kabineye hücum edildi 
Messagero, Italyanm istedikleri hakkında 
verilen haberin doğru olmadığını söylüyor 

Londra 25 (A.A.) — Lordlai' kama
rası dün Eden'in istifası meselesini 
müzakere etmiştir. 

Amele partisi mensuplarmdan Lord 
Addisson ile muhafazakâılardan 
Lord Cecil, Eden'i takdir ettiklerini 
söyliyerek muhalif partilere karşı 
bazı deliller serdetmişler, Mussolini 
iflâsm arifesinde bulımduğu şu sırada; 
İtalya ile müzakereye girişmenin mü
nasip olmadığmı, bu müzakereler için 
kâfi miktarda hazırlık yapılmamış 
olduğımu, ve taahhütlerini bir çok 
kereler ifa etmemiş olan îtalyaya em
niyet caiz olmadığını ileri sürmüşler
dir. 

Lord Cecil demiştir ki: «Korkudan 
mülhem olan bu siyasetin ufak bir 
muvaffakij'et kazanabileceğini zan
netmiyorum.» 

Hükümet namına cevap veren Lord 
H£difax ezcümle şöyle söylemiştir: 

— İtalyadan ve dünyadaki devlet
lerin hiç birinden zerre kadar kor
kum yoktur. Harpten de ürkmüyo-
rum. Yani bir memleketin ne kadar 
metin olduğunu iyice bildiğim için 
bir hezimetten korkmadığımı söyle
mek istiyorum. Fakat akh selim sa
hibi her adam gibi harpten nefret 
ediyorum. 

î talyanm şartları 
Roma 25 — Messagero gazetesi, 

ekser Fransız gazetelerinde B. 
Chamberlain aleyhinde yapıla neşri
yattan bahsederek Echo de Paris ve 
Ouvre gibi gazetelerin Italyanm in-
gütere ile başlıyacak olan müzakere
de neler istiyeceğine dair verdikleri 
haberlerin aslı olmadığnı söylüyor. 

Lord Halifaks hariciye 
nazırı oldu 

Londra 26 (Akşam) — Lord Ha
lifaks, Hariciye Nezaretine tayin edil-
miş.Hariciye Nezareti müsteşarhğma 
Mesai Nezareti müsteşan B. Buttler 
getirilmiştir. 

Mıs ı r d a m ü z a k e r e l e r e 
i ş t i r a k e t m e k istiyor 

Londra 26 (Akşam) — Kahireden 

bildirildiğine göre Mısır hükümeti, 
Italyanm Süveyş kanalırun müdafa
asına iştirak etmek ve kanalın ida
resini değiştirmek arzusunu izhar 
ettiği rivayetleri üzerine Kahire hü
kümeti kendisine taallûk eden mese
lelerde İngUiz - İtalyan müzakere
lerine iştirak etmek arzu'sımu izhar 
etmiştir. İngilterenin Mısmn bu ta
lebini kabul edip etmiyeceği meç
huldür. 

B. Edenin nutku 
Londra 26 (Akşam) — B. Eden in

tihap dairesinde mühim bh* nutuk 
Irad etmiş, haricî siyasette ve bilhas
sa İtalya ile müzakereye girişilmek 
meselesinde Başvekil ile kendisi aıa-
smda esaslı bir ihtüâf bulunduğu
nu, istifasına ait vesaikin neşrini ar
zu etmediğmi, bu hususta bir karar 
vermeği taıihe bu-aktığmı söylemiş 
Ve şiddetle alkışlanmıştır. Müntehip-
leri B. Edene tam itimadları bulım-
duğunu mutazammm bir karar ver
mişlerdir. 

italya Trablustaki 
askerlerini çekmiyor 

Roma 26 (Akşam) — Salâhiyettar 
mahafil, îtalyanm Trablus ve Binga-
zideki askerlerinden bir kısmını geri 
çekmeğe başladığını tekzib ediyorlar. 

Balkan iktisad konseyinde 
neler görüşülecek 

Ankara 25 (Telefon) —̂  Balkan ik
tisad konseyinin Türk seksiyonu ya
rin (bugün) toplanarak nisanda İs-
tanbulda akdedilecek konsey içtima-
mda görüşülecek mevzulan tesbit e-
decektir. 

Deniz Bank idare meclis 
reisi ve azaları 

Ankara 25 (Telefon) — Deniz BanH 
idare meclisi reisliğuıe B. Ziya Tane
lin, idare meclisi âzalıklanna da B. 
Cemal Şahingiray ile Deniz subaylı
ğından mütekaid B. Sedad Orolun ta
yinleri yüksek tasdika iktiran etmiş
tir. 
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AKŞAMDAN AKSAMA^ 
İstimlâk bonoları 

Şehrimizin belediye bütçesi şimdi-
yt kadar senevi altı milyon Ura rad-
delerindeydi ve tabiatile bu paranın 
ehemmiyetli bir kısmı memur maaş
larına giderdi Bir habere göre sekiz 
senede İstanbul ve Bursaya altmış 
nıilyon lira munzam olarak sarfedi-
lecekmiş ki, artık fld misU bir büt-
feyle hareket edeceğiz demdctir. 

Bu güzel ynrd parçasının imar edl-
Kş şekli, tabiatile bütün vatanda^ian 
alâkadar ediyor. Gazetemizde şimdi
ye kadar bu mevzua dair muhtelif 
tanınmış zevatın mütalâaları intişar 
etti. Bu meyanda eski nazırlardan 
ıhuhterem bir graıeral bana Hr mek

tup göndermiş; maalea dercediyorum: 
•%• 

«İstanbulun iman mttnasebetile yapıla
cak İstimlâkin bedellerine mukabU emlâk 
sahiplerine % 5 faizli bonolar verilmesi 
hükümete teklif edilmiş. Bu şeklin mah-
zurtan hafckmda şunhm söylemek İste
rim. 

Bono İle evini elinden çıkaran bir 
kimse başka bir ev satm alamıyacağı 
ve kendisine verilecek bonolann yüzde beş 
faizile kirada oturamıyacagı için bu vazl-
yettekiler ekseriyetle perişan olacaktır. 

İrad sahiplerine gelince, onların da va
ziyetleri düşündürücüdür. Bu kısım halk, 
îstanbulda iradm son senelerde yüzde 
50 - 60 derecesinde sukutu jrüzünden, esa
sen mutazarrırdır. Son tahrir esnasmda 
yüksek vergi takdirinden şikâyet eden
ler de pek çoktur. Hal böyleyken şimdi 
bir de mallarına mukabil, ellerine bono 
verilmesi bu zümreyi son derecede muta
zarrır edecektir. Sarsılmıyacak olanlar, 
belki, büyük emlâk sahipleridir ki, onla-' 
nn da mikdan mahdud. 

Binaenaleyh demokrat hükümetimizin 
prensipleri icabı olarak gözetilmesi lâzım 
gelen fakir ve orta hallilerin menafii na
mına bence şu şekil tercihe şayandır: 

Belediye bono çıkaracak yerde bunlar 
İçin vereceği faizle bankalardan istikraz
da bulunmalı ve istimlâki peşin para 
mukabilinde yapmalıdır. Faizin karşılığı, 
Belediyece İstimlâk edilen yerlerden ka
lacak kısnnlardn- ki, bunlar kendiliklerin
den şerefleneceği için. bflâhara yüksek 
fiatle satılmaları varidat menbaıdır. Bu
nunla istikraz edilen paranm faiz ve 
hattâ resülmall tedricen tediye edilebilir. 
İcab ederse bazı Bele<Mye rüsumuna zam
lar da yapılabilir. 

Zaten her tarafta birden işe başlama
nın bir mahzuru da memleketteki 3rapı 
ustalannm azhgıdır. Binaenaleyh, yıkı
lan yerler, haille bir müddet kalacak, yı
kılmış bina arsaları çtrtdn bir manzara 
hasıl edecektir. Bu sebeble istimlâk ve 
imar işinin kısım kısım yapılması ve bu 
takdirde büyük bir istikraza girişilmiye-
rek daha mahdud istikrazlar yapılması, 
beyhude faiz verümemeslne de yardım 
eder. 

Velhasıl,. İstanbul imar edilirken fakir 
ve orta halli mal sahiplerini en başta gö
zetmek icab eder.» 

••• 
Muhterem generalle esas noktada, 

hedefte, hemfikir olmamağa imkân 
var mıdır: Şefarimizdeki küçük V9 
OTta mal sahipleri elbette gözetibne-
lidir. Bunlar, İstanbulun herkesi 
sevindiren ümram esnasında zinhar 
zarar görmemelidir. 

Ancak buna erişmek için, «Bazı Be
lediye rüsumuna zamlar yapılması» 
hiç bir suretle öne sürüfanemelidir; 
Çünkü bu takdirde tstanbulda bir 
^anş toprağı bulunmıyan, hattâ ih
timal hemşehrilerimiz bUe olmıyan 
fakir fukaraya bar oluruz. 

Şayed istimlâk bonoları sade yüz
de 5 - 6 faizli olmakla. Belediye borç
lan ve satışları için kabul edilmekle 
^e on sene zarfmda itfa edfimdde 
kalsa, sabık nazırm gösterdiği misal-
lerdeki fakir halkı cidden bir düşün
ce alabilir. Fakat, evvelce de gazete-
**̂ wde temenni edildiği gibi, bu bono-
^f bankalarca kabul edilir şekUde 
olursa âcU ihtiyacı ohmyan halk, 
'aizini ve Belediyenin yapacağı mü
zayedelere iştiraki dtişikıerek bunla-
»̂ n büyük bir kısmım eUnde saklar; 
"öylelikle ferdler zarar görmiyeceği 
S>hi, Belediye de geniş bir kredi te-
^ûı etmiş olur. 

istanbulun imarmda ana prensip 
•»ir taraftan spekülâsyona meydan 
yermemek ve piyango vurmuşcasına 
ötekini berikini durup durduğu yer-
^e zengfin etmemek olduğu gibi, 
**«in olabiliriz ki, kimseyi zarara uğ-
^tmamak da diğer ve daha ehem-
»«»yetli prensiptir. 

Preste gibi mutahassıslar başka 
?*hû-leri imar ederlerken nasü kimse 
zarar görmcmişse, halk bilâkis fay-
«alanmışsa, bizde de elbette ayni ka-
^^e hükmünü gösterecektir. Herşeyin 
^stünde de halkçı bir rejimin titiz, 
^dii bir murakabesi vardu-. Nikbin-
"«'• ve emniyetle beUiyebiliriz. 

(Vâ-Nû). 

Et fiatleri 
kararlaşıyor 

Komisyon verilen listedeki 
fiatleri muvafık bulmadı 

Et komisyonu dûn de şehir meclisi 
âzasından B. Feridun Manyasm reis
liği altmda Halk partisinde toplan
mıştır. Encüm«ı, 28 şubata iâat)et 
eden pazarî esi günü fiatleri ilân ede
ceği için dünkü toplantıda fiatlerin 
tespiti etrafmda tedkikat yapılmış, 
bu hususta belediye iktisaü müdürlü
ğünün verdiği lîste görüşülmüştür. 

Bu listeye göre kuzu ve kıvırcık 50, 
dağlıç 47, karaman, 43, sığır da 40 
kuruşa satüacaktır. Ancak, bu fiatler 
komisyon tarafmdan etin 10 kuruş 
ucuzlatılması haltkmdaki karara tar 
mamile uygım görülmemiştir. 

Çünkü hükümet tarafmdan et fiat-
lerlnin on kuruş indirilmesine pren
sip itibarile karar verildiği zaman et 
fiatleri birdenbire fırlamış, meselâ 
50 - 55 kuruşa satılan kıvırcık 
60 - 65 kuruşa; kadar çıkmıştı. Bi
naenaleyh iktisad müdürlüğünün 
teklif edilen liste kabul edüdiği tak
dirde et fiatleri son zanüardan evvel
ki fiatlere indirilmiş olacaktır. 

Komisyon, son zamlan makul bir 
sebebe müstenid görmemektedir. Bu 
itibarle komisyon, yukarıdaki fiat-
lerden bir mikdar daha indirmeğe 
ve bu suretle hükümetin verdiği ka
ran tamamüe tatbik etmeğe çali;^ 
maktadır. 

Türk borcu tahvilleri Parîste 
yükseliyor 

Türk borcu tahvilleri Pariste yük
selmiştir. Evvelki gün 348,5 franktan 
açılıp 348 franktan kapanan Türk 
borcu dün 350 franktan muamele gör
müştür. Türk borcu tahvUlerinln ha
zine tahvillerüe tebdili hakkmdaki ka
nun dolajasile Pariste jmkselmenin İs
tanbul borsasmda tesiri cüz'i olmuş 
ve Ünitûrk 10 kuruş yükselerek 19,30 
liradan muamele görmüştür. 

Borsa hararetlidir. Dün bilhassa 
Türk borcu tahvilleri üzerine fazla 
muamele olmuştur. 

Ziraat kongresi 
tstanbuldaki tedkikler bitti, 

rapor hazırlandı 
Ankarada toplanaicak olan büyük 

ziraat kongresi için şehrimizde yapı
lan tedkikler dün bitmiştir. Rapor 
bugün hazırlanıp Ziraat Vekâletine 
gönderilecektir. Raporda muhtelif 
mahsullerin istihsal, ihracat ve istih
lâk vaziyetlai hakkmda malûmat 
bulunacaktır. 

Aynı zamanda bu mahsullerin 
komşu memleketlerde yetlşöi aynı 
clnslerile mukayesesi, standardize 
edilmiyeceği, standardizasyona lüzum 
görülüyorsa sebepleri de izah edUe-
cektir. Tedkikler sırasmda birinci 
derecede göz önünde tutulan nokta 
maliyet meselesidir. 

Ziraat maddelerinin maliyetleri yûfc-
sek ve bu yüksekliğin anormal görü
lüyorsa ne gibi tedbirler alınmalıdır? 
Maliyetin yükselmesine sebep nedir? 

Kaliteyi bozmadan yerli İstihlâki 
ucuzlukla temin etmek için ne yap
malıdır? Bu mühim noktalar hak
kmda da raporda izahat verilmekte
dir. Raporun bu kısmı hayat pahap 
lüığma karşı alınacak tedbirleri alâ
kadar etmesi bakımmdan ehemmiyet
lidir. 

S a m a t y a c i n a y e t i 
m u h a k e m e s i 

Samatyada kahvesinde garsonluk 
yaptığı Onnik adında birini geceleyin 
bir otomobil parası meselesinden çı
kan kavgada bıçakla öldürmek kasti-
le boynundan ağır surette yaraüyan 
Yaninin muhakemesine dün ağır ce
za mahkemesinde başlanmıştır. Mah
kemede Yani suçunu inkâr etmiştir. 
Bazı şahidler dinlendikten sonra di
ğer şahidlerin çağmlması İçin muha
keme başka güne bırakıldı. 

Haklı şikâyetler 
Gişeler onûnde 

nöbet usulü 
Ben Boğazın karşı taraftnda 

oturduğum için her gün IstanbUr-
la inmek mecburiy^îndeytm. 

Evvelden büet almak içia gişe
nin ött&nde ahait toplcmar birbi
rini iter kakardı. Buna mâni d-
mak için belediyenin bir usvl koy
duğunu görerek memnun olmuş
tuk. Halbuki şimdi aynı iadiham 
turnikenin başında oluyor. Ki
min kuvveti jazta ise geçip bile
tini alıyor. 

Büet almak için ilenlerin bir 
sıraya dizilmesi ve sıra üzerine 
turnikeden geçip bUet alması 
usvlden değü midir. Avrupaya 
gidiyoruz, oranın medenî usulle
rini görüyoruz, memleketimizde 
tatbik etmek istiyoruz. Acaba ne
den muvaffak olamıyoruz. 

Alâkadar makavılann ve hal
kın nazarı dikkatini ceîbetmenizl 
rica ederim. Hürmetler. Hallt 

Bali(an antantı 
şimendlferjongresi 

Dûn son toplantı yapıldı, 
delegeler memleketlerine 

gittiler 
Ankara'ya gid^ı Balkan antantı 

şimendifer kcmgresi murahhaslan 
dün sabah Ankaradan şehrimize gel
mişlerdir. Kongre sem toplantısını 
dün öğleden evvel yapmış ve öğleden 
sonra dağılmıştır. Murahhaslar dün 
ak.şam memleketlerine gitnüşlerdir. 

Balkan antantı ekonomi konseyi
nin gösterdiği İfizum üzerine topUt-
nan şimendifer kongresinde münar 
kalât nizamnamesinin yansı göz
den geçirilmiş ve bazı taraflan tadil 
edilmiştir. 

Türk, Runjpn, Yugoslav ve Yunan 
şimendifer iiteıreleri nakli3rat işlerin
de bu nizamname mucibince müştere
ken hareket edecek, bagajlar hangi 
devlet topraklarmda kaybolursa o 
devletin şim»ıdifer ida:resi bundan 
mesul olacaktır. Naldiyatta kolayhk 
bakımmdan da teferruata müteallik 
bazı esasat kabul edilmişUr. 

Bükreşte yapılacak olan diğer bir 
kongrede de nizamnamenin geri ka
lan kısmı, yani ticaret eşyası naklin
de müşterek hareket usulü mes^esl 
tedkik edilecektir. 

î ş k a n u n u s ı h h a t n i z a m n a m e 
si m a r t t a n i t i b a r e n t a t b i k 

e d i l e c e k 
iş kanunu sdüıat nizamnamesinin 

tatbiki, meriyete girmiş bulunan diğer 
nizamnamelerin kolaylıkla tatbiki 
için talik edidmîşti. İşçilerin sıhhatle
ri bakmandan çok ehemmiyetli olan 
bu nizamnamenin mart Iptidasmda 
alâkadarlara tebliğ edileceği haber ve
riliyor. 

Sıhhat nizamnamesi iş yerlerinin 
sıhhî şartlara uygun olmasmı âmir
dir. Çalışma esnasmda yaralanan İş
çilerin ilk tedavUeri için lâzım olan 
küçük sıhhiye teşkilâtı iş kanununa 
tâW her müessesede bulımacaktır. Fab
rikalar, imalâthaneler ve büyük iş 
yerlerinin hususî birer doktorlan OISP 
çaktır. Bu suretle işçinin tedavisi g». 
cikmiyeceği gibi hastalanan işçinin 
bakımı da hususî doktorlar sayesinde 
iş yerleri tarafından temin edilmiş ola
caktır. 

B o r s a c ı l a r ı n d i l e k l e r i 
Ankarada yeni bir borsa açılması 

üzerine hükümet merkezine naklede
cek olan İstanbul borsacılan yeni bor
sa hakkında Maliye Vekâletinden ba
zı dileklerde bulunacaklardır. Bu 
maksatla yaptıklan tedkikleri bitir
mişlerdir. 

Acenteler birliği umumî kâtibi B. 
Nedim Akçer acentelerin dileklerini 
(kıümüzdeki hafta Ankaraya götüre
cek ve borsacılar namına vekâletle te
maslar yapacaktır. 

Telefon binası 
genişletilecek 

Şehir meclisinde dûnkû 
müzakereler 

Şehir meclisi dün birinci reis vökfll 
B. Necib Serdengeçtintn reisliği al
tmda: tapton mıstar. Belediyeye borcu 
olan bazı mfiJcdleflerin borçlarım 
ödemedikleri için haklannda tahsiU 
emval kanununun tatbiki karan ka-
vanin, şehrin muhtelif semtlerinde 
yapılacak tenvirat için yapılacak 
masraf hakkmdaki teklifler bütçe, 
m^bahada tartı usulünün değiştiril
mesi hakkmdaki teklif de mülkiyv 
encümenine havale edUdL 

Bundan scmra bütçenin bazı fasıl-
lannda yapılan münakiüeye dair 
bütçe encümeni mazbataian okuna
rak kabul edildi. Feneryolu istasyo
nu civannda Fuadbey ^fsası dahi
linde açüan sokağa (Profesör Salim) 
isminin verilmesi, Kasımpaşa tahsU 
şubesi dahilindeki bazı mükellefler 
hakkmda tahsili emval kanununun 
tatbiki, belediyece verilen para ceza^ 
larmm iptale uğratılması için yeni
den konan hükümler hakkmdaki 
mazbata kabul olımdu. Bunu mütear 
Idb riyaset makammdan gelen bir 
tezkere okundu. ^ tezkereye göre 
telefon idaresinin merkez binasımn 
genişletümesi kararlaştırıldığı için 
bir tahmin h^eti seçilmesi isteniyor
du. Divam riyasete havale edilen bu 
teklif üzerine ikinci celsede aynlan 
tahmin komisyonuna seçilen âzanm 
isimleri okımdu ve bunlara günde 
Miar lira ücret verilmek münasib 
görüldü. 

Bundan sonra belediye zabıtası ta
limatnamesinin müzakeresine devam 
edildi. Ekmek yapışmda riayet edil
mesi lâzım gelen çeşni esaslannm 
talimatnamede bıraküıp bırakılma
ması Inünakaşa edilmiş, nihayet ta
limatnamenin Inı kısma aid madde
lerinin makamm huzurile müzakere
si münasib görüldü. Bundan sonra 
fınnlarm haiz olateaklan sıhhî, fennî 
temizlik şartlanna aid maddeler ka
bul edildikten sonra içtima salı gü
nüne bırakıldı. 

Gazi köprüsü 
Ayaklar hakkında tedkik
ler yapacak heyet bugün 

geliyor 
Oazi köprüsünün ayak inşasmda 

belediye ile mütealıhld arasmda ye
niden çıkan ihtUâf üzerine ayak in-
şaatmm nafla tarafmdan gönderile
cek bir komis3ronca yöüden tedkik 
edileceğini yazmıştık. 

Nafia Vekâleti köprüler umum mü
dürü B. Kemalin riyasetinde ve köp
rüler mütehassısı B. Demayonun iş
tirak edeceği heyetin bugün şehri
mize gelmesi beklenmektedir. Heye-
tm 3rapacağı tedMkat surasmda bele
diye fen işleri müdürü B. Hüsnü vs 
köprüler müdürü B. Gallb hazır bu
lunacaklardır. Tedkikattan sonra 
köprü ayaklarmm inşası için çakı
lan on sekiz metre derinliğindeki 
kazıklann kâfi olup olmadığı anlaşı
lacaktır. 

K o n s e r v a t u a r i n ş a s m a k i m 
n e z a r e t e d e c e k ? 

istanbul konservatuar inşaatına Ur 
Türk mimanmn nezaret etmesinin 
Nafıa vekâleti tarafmdan muvafık gö
rüldüğünü yazmıştık. Belediye, bu işi 
güzel sanatlar akademisi profesörle
rinden B. Arif Hikmete vermeğe ka^ 
rar vermigtir. 

F ı r ı n c ı l a r c e m i y e t i u m u m î 
h e y e t i t o p l a n d ı 

Fınncüar cemiyeti umumî heyeti 
dün toplanmıştır. Toplantıda cemiye
tin fallyet raporile bazı temenniler Ue-
ri süren idare heyeti raporu okunmuş 
ve münakaşalara yol açmıştır. Rapor
da fırmcılarm aralannda birlikler te
min etmeleri, şirketler kurmalan tav
siye edilmiştir. Yapılan münakaşa ne
ticesinde bu mevzuun tedkiki müna
sip görülmüştür. 

SOHBET: 

Dorian Gray 
Remzi kitabevi'nİB çıkarAtgı «Dii» 

ya mnharririerfaıden tercümeler «erk 
si»nde şimdiye kadar Fransız, Ru% 
italyan edebiyatlarından eserler okıv 
muştuk; geçenlerde Amerika'nm bO» 
yük muharriri Jack LondonNm da Mr 
kitabı çıktı. Alaman ve tngHlz ed»> 
biyatlamdan, o kfilliyatta, henüı»bl| 
şey tercüme edilmemişti, fakat yalan> 
4a N»ııhi Baylar, MMİame Wtekf 
Baum'ım Esrarsz hayat adk bir ro-
raamm verecel«rif; Oscar VVUde'ia 
Dorian Gray'in Portresi de Firhunds 
ve Orhan Saik Gökyay'ın kalemleri ilt 

(evrilmiş. 

Ahnan edebiyatmdan W!cky Bsanw 
İngiliz edebiyatından da Oscar W9d.» 
liğtiraf edcHm ki Remzi kitabevi Fraıv 
sız TC Rus edeiriyatlanna daha çok 
hürmet gösteriyor (şimdiye kadar Du« 
mas fils'in La Dame aux Camâias^HM 
da edebî eserier arasına koymuş ol> 
masma rağmen). 

f ^ k y Baum için bir şey söyliyeceM 
değilim: kitabfam aldekser eğlenceM 
ve hiç bir zaman gerçekten ciddiys 
ahnmıyacak Mr muharrirdir. Okunuik 
gülimür veya ağlanır, geçittr. Oscar 
\ViIde ise öyle değüdir. Onu düşman 
saymağa ve kendisine ona göre mua» 
mele etmeğe mecburuz. 

Dilimize İngiliz edebiyatmdan peK 
az eser tercüme edilmiştir: Shakespe-
are'in birkaç dramı ve komediası, Di«y 
kehs'in David Copperfield'i, daha M» 
iki kitab. Fielding gibi, Goldsmith gi-
bi klassikleri değil, Meredith, Hardy, 
Conrad gibi dünün büyük romancıla
rım da bilmeyiz; Husley'yi, Lawrencei: 
Morgan'ı, zamanımızm adamlan ol* 
duklan halde, henüz tercümeye kalk
madık. Buna mukabil Oscar Wilde'in 
hikâyeleri, Salomö'sl zannederim bir
kaç kere dilimize çevrildi. 

Niçin? Oscar Wilde onlarm hepsin
den büyük muharrir de onun için mi? 
Yoksa eserlerin, CoBaa Doyle'un Sher-
lock Holmes hikâyeleri gibi çok karl-
ği alâkadar edecek şeyler olduğu içki 
nû? Hiç biri d e ^ . . Oscar WUde ferka* 
lâde meşhurdur da onun için. Fakal 
bu şöhretini eserlerine değil, garib sÖB-
lerine, garib giyimine ve bir ahlâk m»* 
selesi yüzünden hapse girmiş olması
na borçhıdur. Dorian Gray, hemen he
men okunmaz bir romandır: başmda 
biraz gülersiniz, Ur al^ta gösterme
ğe başlarsımz; fakat Sir Henry denen 
kuklamn paradokstan çabucak hayret 
vermemeğe, mihanikileşmeğe başlar; 
sinirlenir, esma-, kitate elinizden atar 
veya - Oscar Wilde'in büyük bir m«-
faarrlr olduğunu söyliyenlere inanmif-
sanız - sdaldığınm keadiııiae iğtbaf « 
etmek istemeden okursunuz. Sir Henrf 
kendini fevkalâde beğenmiş, etrafı ra
hatsız etmekten ve herkese hakaretle 
Mkmaktan hoşlamr bir adamdır. Ta-
zılanmm birinde «sahte nahvet»ten 
bahsetmiştim: sahte nahvet sahibi 
adam içinde kendisini memnun ed»< 
cek bir cevheri bulunmadığı için m i -
temadiyen etrafmdakileri hayrete dü
şürmek, oalan aşağı gSrmek ve bunun* 
la kendine bir iftihar payı çıkarmak !#• 
tiyen adamdır. Son derece hodgâm ve 
terbiyesizdh*. Kendini methedericent 
«Bak! ben umumi terbiye ve nesaket 
kaidelerinden ayrılacak kadar zeki
yim!» der gibi bir hali vardır. Bütün 
zekâsı da o terbiyesizliğinden, o nalui 
vetinden ibarettir. Sir Henry işte hüf» 
lece bir «sahte nahvet» sahibidir. Ro
manı okurken onu tokatlamak ister-
alulz... 

Muharririn beyle tipler göstermeğe 
hakkı yok mudur? Bir romana her 
türiü insandan bahsedebilir; hattâ 
vazifesi onlar haUanda hüküm vov 
mek değü. onlan gördüğü gibi tasvir 
etmektir denebiSr. Oscar Wilde için 
böyle değüdir; çünkü Sir Henry. Oscaf 
Wflâe'in kendisidir. Hani iy»ik ifkı 
yazılan romanlarda kahraman, i ^ 
kalbU, terbiyeli, namıuhı delikanhlar 
İHiIunur; bunlar insanhğm i*wf t ^ 
diye gösterilir; romana da e gM §»• 
hışlar tasvir etmekle ders verdiğini 
zanneder ve eserinin bir şey isbat etti^ 
ğini ümid eder. Sir Henry de o çeşld 
delikaulılann tam zıddıdır. Oscat 
\ ^ d e halk için yazılan romanlardaU 
bedU ve ahlâk! endişelerin tam ndA^ 
m almakla güzel bir eser yaratacağua 
sanmıştır. Zıddı, yani bir bakana ayal 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Nurullah Ata^ 

Pİl 
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Bugün M E L E K 
Aşk — Neşe 

sinemasında hayatınızın en güzel iki 
saatini yaşayacaksınız. 

Zevk — Eğlence — Musiki ve Dans filmi 

Brodway Melodi 1938 
Başrolde: ELEANORE POWELL — ve ROBERT TAYLOR 

1 ^ ^ Seanslar: 2—i 1/4 — 6 1/2 suvare 9 da ^ ^ . ^ ^ 

Bugün S A R A Y Sineması 
Bütün lisanlarda okunmuş ve tercüme edilmiş olan senenin en meşhur romanmdan iktibas edilen 

KADIN 
>üyük ve zengin filmim takdim ediyor. ' . T'* 
Baş roHerde: EDWİGE FEUİLLERES ve PİERRE RİCHARD WİLM 
Hindistanm en büyük mihracesinin aşkma nail olan bir Avruı»^ kadınm şayanı hayret macerasuu musavverdir. 

« ^ ^ „ , „ » , . , , Amerikada son yapılan CİM LÖNDOS — JOHN SULLİVAN güreş maçı. Dâveten: FOX JURNAL de: 

Bugün T Ü R K Sinemasında fevkalâde bir fiim 
MACERA ADAMI 

ViCTOR FRANCEN ve 
Fransamn meşhur romancısı 

A. KAPUS'ün (Aventurier) eserinden 

BLANCHE MONTEL 
(Komedi Fransez) artisti 

Baştan başa merak, zevk ve heyecanla görülen - bütün dünyada alkışlanan muazzam film. 
İlâveten: MİKİ'nin BAHAR SERENADI Renkli komedi ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - _ 

Sohbet 
(Baş tarafı 3 üncü sahlfede) 

şey... Dorian Gray mukaddimesindeki 
bütün iddialara rağmen, bir şey isbat 
etmek ister, bize Sir Henry'yi - halk 
için yazılan romanlardaki temiz deU-
kanülar gibi- taklid edilecek bir tip di
ye gösterir. Romandaki diğer şahıs
lar, ressam ile Dorian Gray ise, büs
bütün cansız, kukla Sir Henry kadar 
dahi hakikati olmayan insanlardır. 

Nurullah Ataç 

Bu akşam 
N ö b e t ç i e c z a n e l e r 

Şişli: Pangaltıda Nargileciyan, Tak
sim: Limonclyan, Beyoğlu: İstiklâl 
caddesinde Dellâsuda, Tepebaşmda 
Kuıyoli, Galata: Hüseyin Hüsnü, Ka
sımpaşa: Vasıf, Hasköy: Halıcıog-
lıında Barbut, Eminönü: Mehmed 
Kâzım, Fatih: Şehzadebaşmda Asaf, 
Karagümrük: Ahmed Suad, Bakır
köy: İstanbul, Sarıyer: Nuri, Aksa
ray! Etem Pertev, Beşiktaş: Süley
man Recep, Fener: Emilyadi, Kum-
kapı: Belkis, Küçükpazar: Hikmet 
Cemil, Samatya: Kocamustafapaşa-
da Rıdvan, Alemdar: Ankara cadde
sinde Arif Neşet, Şehremini: Topka-
pıda Nâzım, Kadıköy: Pazaryolunda 
Rıfat Muhtar, Modada Alâaddin, Üs
küdar: iskele başında Merkez, Hey-
beliada: Halk, Bûyükada: Şinasi Rıza. 

Her fece açık eczaneler: Tarabya, 
Yenlköy, Emirgân, Rumelihisan, Or-
taköy, Amavutköy, Bebek, Beykoz, 
Paşabahçe ve Anadoluhisarmdaki ec
zaneler her gece açıktır. 

B O R S A 
25/2/938 

(AKŞAM KAPANIŞ FÎATLERİ) 
ESHAM Te TAHVİLAT 

istikrazı 93,25 
dahili 
1933 istikrazı 98,75 
Ünitûrk I 19,27,50 

» II 19,27,50 
» m 19,27,50 

Mümessil I 40,30 
» II 41,10 

» i n 
l i Bankası 9,30 

» hamiline 9,40 
> mûessis 90 

Para (Çek tiatleri) 

Türkiye Cüm- 99,50 
hurlyet Merkez 
Bankan 
Anadolu His. 23,75 
Telefon 8,25 
Terkos 7 
Çimento 13,15 
İttihad Değir- 12,75 
menleri 
Şark Değir- 1,05 
menlarl 

Paris 
Londra 
Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

24,42 
630 

0,79,45 
15,13,65 
86,74,60 
3,42,72 

4,69 
1,42,34 

Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zlotl 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

63,49,20 
22,63,80 
1,96,84 

12,38,10 
34,2857 

4,20.63 
3,98,75 

. 106,19 
_ 23,70,25 

Aleni teşekkür 
Uzun zamandan beri çekmekte oldu

ğum müzmin boğaz ve hancara ilti
habım büyük bir maharet ve vukuf ile 
tedavi eden kıymetli PROFESÖR Dr. 
BAY BAHRİ İSMET'e ebedî şükran ve 
minnetimi gazeteniz vasıtasiyle alenen 
arzetmeği bir borç bilirim. 

MÜNÜR VASFI YILDIZ 
8EHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 

Sanatkâr Naşit ve arka
daşları Cumartesi günü 
akşamı 8 kişilik matma

zel Miçe - Pençef 
varyetesi 

D Ö R D E K A D A R 
Vodvil 3 perde 

1 Mart Salı gününü 
bekleyinla 

A Z A K S İ N E M A S I 
Yıldızlar yıldm MARLENE DİETRİCH'in son filmi 

ÇOPLAK M E L E K 
Bu senenin en güzel fUmi 

- AMERİKANIN KURULUŞU 
GEORGE O'BRİEN tarafmdan 

Pe . .alanda {JÇ S I L A H Ş O R L A R 

tstanbulda yalnız sinemamızda gösterilecektir. 

Türkçe 
sözlü 

ASRî sinemada 
JEANETTE MAC DONALD 

ve NELSON EDDY 
tarafmdan oynaüan 

ROSE MAHI 
Nefis operet filminde güzel 

şarkılar söyliyeceklerdir. 
Fransızca sözlü 

Bugün emsalsiz 
program 

Meşhur artist 

Douglas Falrbanks 
Fransızca sözlü 

DBVRİALEI 
Büyük ve güzel macera filminde 
sizi bütün dünyayı'dolaştıracktır. 

I 
BAY TEKİN 
A V C I 

PEK YAKINDA 
İSTANBULA GELİYOR.. 

'SAKARYA Mmmûi 
15 Gündenberi bütün şehir halkuu koşturan 

Yakan Puseler 
Şaheseri; sinemanm 4 büyük yıldızı bulunan 

ROMANCE MİREİLLE BALİN — 
TINO ROSSI — VİVİANE 
MİCHEL SİMON 

her seansta seyircilerin takdir alkışlarile karşılanmaktadırlar. 

Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeli (24,482) lira (78) kuruştan ibaret olan Vilâyet Jandarma 

Komutanlık binası inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. Eksilt
me 15/Mart/1938 tarihine rastlıyan sah günü saat on beşde Ankara Vilâyeti 
binası dahüindeki Nafıa komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler teklif mektuplanm, Ticaret odası vesika Vie <1836) Hra (21) 
kuruşluk muvakkat teminat mektubu veya makbuzlan ve Nafıa Vekâletinden 
1938 takvim yılma mahsus olarak aldıklan müteahhitlik vesikalariyle birlikte 
sözü geçen günde saat (14) de komisyon reisliğine vermeleri. İstekliler buna 
ait keşif ve şartnameyi her gün Nafıa müdürlüğünde görebilecekleri. (1019) 

Satış ilânı 
istanbul Dördüncü îcra Memurluğundan i 

Münip ve Vasfiye tarafmdan Vakıf paralar idaresinden 24440 ikraz nu-
marasile borÇ'alman paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup 
borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına ye
minli üç ehlivukuf tarafından 3684 lira kıymet takdir edilmiş olan Aksarayda 
Küçük lângada, Bostancıbaşı Abdullahağa (yeni ismi çakır ağa) mahallesinin 
Tokmaklıdede (halen Abdüllâtif paşa) sokağında eski 34 mükerrer (yeni nu-
marataj 7) numaralı sağı Hasna hanım, bazen hacı İbrahim efendi, bazen 
Milırizace ve bazen Akif Salih ve Ahmei Kemal aı-salan, solu emanet malı ar
sa ve bazen Melek Adviye arsası ve arkası yine emanet malı arsa ve önü yol il« 
çevrili bir kagir hanenin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

Bodrum kat: Sokak kapısından girince bir koridor, zemin kata çıkan mo-
zayik bir merdiven, koridorun nihayetinde bahçe, ve yan taraftaki aralık, ko
ridora kapısı olan zemini malta döşeli bir taşlık ve zemini kırmızı çini döşeli 
maltız ocak ve tulumbah bir mutbak, iki göz kiler, bir gusulhane bir merdiven 
altı, altında bodrum ve kömürlük olan bir oda ve bir heladan ibarettir. 

Zemin kat: Hariçten mozayik basamaklı merdivenle girilen ve aynca bod
rum katından da çıkılan bu katta zenıinr karosiman döşeli geniş bir taşlık üze
rinde karşılıklı iki oda, bir sandık odası, bir he.lâ vardır. » 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde üç oda, bir sandık odası bir hela. 
Çatı katı: Bir dofa üzerinde zemini çimento döşeli üstü kapalı bir tarasa-

dan ibarettir. 
Umumî evsafı: Binanın beden duvarları kagir zemin kat döşemesinden ma

ada aksamı ahşap olup birinci katta sckak yüzünde ve yan tarafta tulâni birer 
şahniş (çıkma) vardır. Bodrum, zeminkat pencereleri demir parmaklıklıdır. Bi
na haricen sıvasızdır. Bahçenin etrafı duvarla çevrili olup içinde bir kaç meyva 
ve süs ağacı tulumbaiı bir kuyu, istelâktitîi ve mermer fiskiyeli bir havuz var
dır. Bahçe binanın arkasındadır. 

Mesahası: Umum sahası 188 metre murabbaı olup 84 metre murabbaı bina 
bakiyesi bahçedir. Binanın yüzü 8 metredir. 

Yukarda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulun tamamı açık art
tırmaya konmuş olup 31/3/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 14 den 16 
ya kadar Yenipostahane binasındaki dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. 
Arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğa takdirde gayrimenkul 
en çok arttıranın üzerine ihale edUecek, aksi takdirde en son arttıramn taah
hüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün müddetle temdid edilerek 15/4/938 
tarihine rastlayan Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar yine dairemizde ikinci 
açık arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada da arttırma bedeli muhammen 
kıymetin % 75 ini bulmazsa borç, 2280 numarah kanun hükümlerine göre beş 
müsavi taksitde ödenmek üzere tecil edilecektir. 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıyme
tin % 7,5 u nisbetinden pey akçesi vermeleri veya millî bir bankanın teminat 
mektubunu ibraz etmeleri lâzımdır. 

Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanzifiye ve dellâliye resimleri 
ve Vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir 20 senelik taviz bedeli müşteriye 
aittir. 

2004 numaralı icra ve iflâs kanununun 126 inci maddesinin 4 üncü fıkra-
smca, bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alâkadaranm ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını, bu ilâmn neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbiteleri-
le bildirmeleri icab eder. Aksi halde haklan tapu sicUile sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları ve daha fazla malûmat almak iste
yenlerin 1/3/938 tarihinden itibaren herkesin görebilmsei için açık bulunduru
lacak olan arttırma şartnamesile 937/255 numaralı dosyasma müracaatları ilân 
olunur. (1048) 

Malatya Meyvacılık İstasyonu binaları eksiltemesi 
Malatya Meyvecilik tstasyouu Direktörlüğünden: 
40712 lira 65 kuruş keşif bedelini havi olup Malatyada yapılacak Meyveci

lik İstasyonu 8/2/938 tarihinden itibaren bir ay zarfmda pazarhk suretile 
eksilemeye konulmuştur. Mukavele, eksiltme Baymdırhk işleri genel hususi 
ve fennî şartnameleri, proje, keşif hülâsası ile buna müteferri diğer evrak her 
gün Malatya Meyvecilik İstasyonu müdürlüğünde görülebilir. Muvakkat te
minat 3054 liradır. 

Eksiltmeye girebilmek için bu işe benzer 25000 liralık iş yaptığına dair Na-
fia Vekâletinden müteahhitlik vesikası ve Ticaret odası vesikalarını hamilen 
Malatya Meyvecilik İstasyonu müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilân olunur. 

(838) 

1 MART SALI 

MÜNİR NUREDDİN 
K O N S E R İ 

r T C t n S l Z Tiyatrosunda 
Biletler Beyoğlu Ağacami PHİLİPS 
RADYO mağazasında saUlmaktadır. 

28 Şubat pazartesi ak
şamı Beşiktaş Suat Park 
tiyatrosunda, 1 mart salı 
Pangaltı Kurtuluş sine-

masmde: «ENAİLER» 
operet. Orkestra ve bale. 

3 Mart perşembe günü 
akşamı Kadıköy Süreyya 

sinemasında konser Operet - Komedi 

/WMAZON 
^^y^ YALNIZ ^ \ 0 ' N 

MEYVA TUZU 
[HAKİKATEN MÛESSİPOll». I | 

SIHHATİN MUKAFIZ»0»D I I 
İMJOC VE SARSAKLARI AU9TlftMAZ 

^ \ İNKIBAZI HAZIMSIZLIĞI i 

VŞ-V MİDE 7o> 

Mevlût kıraati 
Bundan iki ay kadar evvel vefat 

eden mülga Evkaf Nezareti sertabibi 
ve Tıp Fakültesi Teşrih V2 dahilî has
talıklar muallimi 

Doktor VAMIK İSVAN 
m ruhuna ithaf olunmak üzere ya
rınki pazar günü saat 2,30 da Sua-
diye camiinde mevlûdu nebevi okut-
turulacaktır. Merhumu sevenlerin 
teşrifleri rica olımur. 

ERTUĞRUL SADİ TEK TİYATROSU 
Pazartesi: (Kadıköy -
Süreyya). Salı: (Bakır
köy). Çarşamba: (Üskü-

sar) sinemalarmda: 
S E F İ L L E R 

8 perde 
Yazan: Viktor Hûgo 

Şehir Tiyatrosu dram kısım 
Bu akşam saat 20,30 da 
(BİR ADAM YARATMAK) 

Dram 3 perde. 
Yazan: Necip Fazıl Kısakürek 

Komedi kısmı: Bu gece saat 2 0 ^ d» 
(SÖZtJN KISASI) 4 perde komedi. Yazan. 

Von Schön tahan. türkçesi: S. Moray. 
Son hafta 

Gündüz saat 14 te Çocuk Tiyatrosu 
(MAVİ BONCUK) Yazan: Mümtaz Zeki 

Taşm. Müzik: F. Ege. 

B U G O N 

İPEK 
sinemasmda 

KARA ALTİN 
İRENE DUNNE 
RANDOLF SKOT 
DOROTHY LAMOUR 
Reji: B. MAMOULİAN 

10 binlerce figüran — Müdhiş sahneler — Aşk — Heyecan - ^ Sergüzeşt — ve macera şaheseri. 
İlâveten: AMERİKADA yapılan CİM LONDOS — JOHN SULLİVAN güre? maçı. 

Bugün saat 1 de matine 



mskt 

SİYASÎ tCM AL: 

flrDatnıdlaı nmesellesl 
ingiltere yalnız Avrupa ve dünya 

politikasında değil kendi İmparator
luğu içinde de büyük zorluklar kar
cında bulunuyor. İngiliz ırkından 
olan dominyonlarda daha ziyade 
amele partileri hâkim bulunduğun
dan bunlar İmparatorluğun fevkalâ
de kuvvetli olmasına impcrj/alizm en-
dişesHe pek çalışmıyorlar. Meselâ 
Avustralyada amele partisi iş başına 
geldiğindenberi bu memleket Singor 
purun tahkimi için bir para yardı
mında bulunmamıştır. 
, İngiliz ırkından olmıyan dominyon
larda ise mahallî milliyetçilik son de
recede kuvvetlenmektedir. Meselâ 
cenubî Afrika ittihadı dominyonu 
ahiren İngiliz kralı mar.}i yerine Fe-
lemenkçe olan cenubi Afrika marşı
nı kabul etmiştir. 

Serbes irlanda hükümeti domin

yonu ise yeni kanunuesasî üzerine 
İngiltere kralüe her türlü alâkastm 
kestikten sonra şimdi İngiliereye ta
bi şimalî Irlandamn müstakil irlan
da ile birleşmesini istiyor. Londrada 
kabine buhranı bertaraf edildikten 
sonra irlanda Başvekili De Valera 
ile İngiltere Başvekili Neville Cham-
berlain aradaki iktisadî, malî ve as
kerî bütün meseleleri halletmek için 
müzakereye başlamışlardı. 

Bütün müzakereler yolunda gider
ken irlanda Başvekili şimülî Irlanda
mn İngütereden aynlmasinda israr 
eylemesi üzerine tekrar büyük zor
luklar meydana çıkmıştır. Bu mese
lenin halledilip edilmemesine yalnız 
İngilterenin siyasî ve askerî emniyeti 
değil bütün İmparatorluğun mukad
deratı bağlı bulunuyor. 

FeyzuUah Kazan 

Giirmümeşhud kanununun diğer 
suçlara da teşmili dflşönOliiyor 

Noter ve avukatlar kanunu meclîse verildi 
icra İslahatı için mütehassıs bekleniyor 

Bir kaç gündenberi Ankarada bu
lunan İstanbul Müddeiumumisi B. 
Hikmet Onat dün şehrimize dön
müştür. B. Hikmet Onat dün kendi-
sile görüşen muharririmize, Ankara-
daki temasları ve muhtelif meseleler 
etrafmda şunlan söylemiştir: 

— Adliye vekâleti tarafından yapı
lan davet üzerine Ankaraya gittim. 
İstanbul Adliyesine aid muhtelif iş
ler etrafında vekâlete lâzım gelen 
izahatı verdim. 

İstanbulda 937 senesi zarfındaki 
cürmü meşhud suçları etrafında 
muharririmizin sorduğu suale B. 
Hikmet Onat şu cevabı vermiştir: 

— 937 senesi zarfında İstanbul ve 
mülhakatı dahil olmak şartile şeh
rimiz Müddeiumumîliklerine 6845 
meşhud suç gelmiştir. Bunlardan 
4425 i mahkemelere verilmiş ve 2383 
iş hakkında da ademi takib karan 
verilmiştir. 37 cürmü meşhud işi 
hakkında ahkâmı umumyie tatbik 
edilmiştir. Şu hesaba nazaran geçen 
sene zarfında Müddeiumumîlikler 
elinde meşhud suç evrakı namile bir 
şey kalmamıştır. 

Malıkemelere verilen 4425 cürmü 
meşhud işinden, merkez ve mülha
kat mahkemeleri dahil olduğu halde 
4395 i o sene içinde intaç edilmiş, 
yalnız senenuı gününde gelen ve bir 
de, suçluların yaşlannm tahkikine lü
zum görülen 30 iş mahkemelerin 
elinde kalarak 938 senesine devredü-
miştir. 

Muvaffakiyetle tatbikinden iyi ne
ticeler alman cürmü meşhud kanu
nunun diğer suçlara da teşmilinin 
düşünülüp düşünülmediği hakmda 
muharririzin sualine karşı müddeiu-
mî demiştir ki: 

— Kanunun muvaffakiyetle tatbi
katı tezahür etmektedir. Bunun, di
ğer suçlara da teşmilinin ijri netice 
vereceği kanaatine varan Adliye Vekâ
letinin bu hususta yeni bir hazırUkta 
bulunduğunu haber aldım. 

B. Hikmet Onat diğer meseleler 
hakkında da şunları söylemiştir: 

— Noter ve avukatlar kanununun 
bu sene meclise verildiğini Ankarada 
haber aldım. İcra ıslahatı etrafında 
henüz tesbit edimiş birşey yoktur. 
Bunun için Avrupadaiı gelecek mu-
tahassıs bekleniyor. Mutahassıs gel
diğinde icra işlerinin alacağı yeni 
şekil anlaşılacaktır. 

İstanbul Adliye sarayının inşasıtı-
&a başlanmak üzere hazırlıkların tar 
Camlanmasına çahşılıyor. Hapishane
min bir aiı evvel boşaltılması için 
öıahkûmlann Bursa, Tekirdağ ve 
Kocaeli hapishanelerine gönderilme
lerine devam ediyoruz. Yakmda bu Uf 
bitirilecek ve müteahhide ihale edi
lerek hapishane binası yıktırılacaktar. 

Müddeiumuminin Adliye Vekâle

tine verdiği istaftstikte gösteriyor H, 
cürmü meşhud kanununun tatbikin-
deki muvaffakiyet hakikaten çok iyi 
neticeler vermiştir. Ahkâmı umumi-
yeye tabi davalarda mahkemler se
neden seneye binlerce evrak devre
derlerken, sekiz yüz bini mütecaviz 
nüfusu olan İstanbul ve mülhakatmda 
cürmümeşhud mahkemelerinin elinde 
ancak otuz dava; 938 senesine devre
dilmiştir. Bu devir de senenin son 
günü gelmek ve yaş tahkiki gibi zaru
rî sebebler altında olmuştur. 
Cürmümeşhut kanununun diğer suç

lara: da teşmili etrafında Adliye ve
kâletinin hazırlıklara başlaması şar 
yanı memnuniyettir. Bu ?ayede cür
mü meşhud suçlannda olduğu şekil
de diğer suçlann da azalması muhak
kak bulunduğu gibi mahkemelerde 
uzayıp yığılan işlerin süratle bitiril
mesi temin edilecektir. 

Onniğin katili hakkında tah
kikat devam ediyor 

Üsküdarda Ormik isminde birini 
parasına tamaan öldürmek suçile mev
kuf bulunduğu sırada Üsküdar tev
kifhanesinden kaçan İhsan hakkın
daki tahkikat devam ediyor. İhsanm 
fransız zabıtası tarafından Marsilya-
da yakalandığı hakkındaki haberler 
henüz teeyyüd etmemiş ve İstan
bul zabıtasına da bu hususta bir ma
lûmat gelmemiştir. 

Şimdiye kadar yapılan sıkı araş
tırmalara göre bulunamayışından ve 
İhsamn evvelce gemilerde dümencilik 
etmiş olmasından; Fransaya veya di
ğer bir memlekete kaçmış olması da 
ihtimalden müstebad görülmemekte
dir. 

Kar topundan çıkan vaka 
Kumkapı ortamektebi talebesinden 

Cemal ve Hüseyin, Kumkapıdan tre
ne binmişler ve sahanlıklarındakl 
karlan top yaparak istasyonda duran 
Todori ve Bedros isimlerinde iki ço
cuğun üzerlerine fırlatıp atmışlardır. 
Todori ile Bedros da buna kızarak 
ellerine geçen taşları Cemal ve Hüse-
yinin bulunduğu sahanlığa fırlatmış-

lardu:. Cemili babasmdan, Hüseyini de 
burnundan yaralamışlardır. Vakayı 
gören tren memurlan Yenikapıda bu 
iki çocuğu trenden indirerek zabıta
ya teslim etpıişler, her ikisi tedavi al
tına aUnmış, diğer tarafdan Todori 
ile Bedros da Kumkapıda yakalan
mışlardır. 

Valde bağında bir sanator-
yom yapıhyor 

Valde bağlndaki Maarife ait prevan
toryumun yanında bir sanatoryom in
şasına başlanmıştu-. Sanatoryom da 
sırf muallim ve talebeye münhasır ola
cak ve haziranda açılacaktır. Her iki 
müessese bir idare altmda birleştirile
cektir. 

KANSIZUK 
En muntaLipetibbatarafmdan tertip edilmiştir. SIROP DESCHIENS, PARIS 

Ilorasfeni, 
zafiyet T« 
Chloros* 

Romalıların parlak devrini 
göstermek için Romada 
büyük bir sergi açılacak 

Gelecek eylülün 
y i r m i üçünde 
Augustos'un iki bi
ninci yıldönümü 
münasebetiie Ko
mada- büyük bir 
sergi açılacaktır. 
Bu sergi Romalı-
larm parlak devri
ni canlandıracak
tır. 1932 senesindenberi birçok mü
tehassıslar ve mühendisler bu sergi 
için çalışıyorlar. Sergi kralm sarayı 
civanndaki Via Nazionale saraymda 
açılacaktır. Burada umumî müzeler
den ve hususî koileksiyoniardan getir
tilen eşya teşhir edilecektir. Nakli ka
bil olmıyan, muhteşem ve muazzam 
abidelerin modelleri, senelerce çalış
ma neticesinde meydana getirilmiş ve 
müzeye konulmuştur. 

Bu suretle abideleri, mimarî eseri ve 
kabartmaları taklid etmek üzere 3000 
alçı döküm ve 300 model yapılmıştır. 
Bunların arasında birçok mabed, am
fiteatr, hamam,, saray, takızafer, köp
rü, heykel, kürsü, kurban mahalli ve 
kitabe vardır. 

Romalıların zamanındaki muhare
be meydanları, kaleler, harp gemile
ri, alelade merakip, zafer a:rabalan, 
mobUye, ev eşyası, musiki aletleri mü
zede mücessem olarak teşhir edilmiş
tir. Eski Romamn coğrafî mevkilerini 
göstermek üzere muazzam bir atlas 
vücude getirilmiştir. 

Müze tarihî, mimari, hususi hayat 

Romanın birinci imparatoru Augustos^ın 2000 inci 
yıl dönümü münasebetiie gelecek eylülde Romada 
bir sergi açılması kararlaştırılmıştı. Senelerdenberi 

yapılan hazırlıklar bitmiştir. Bütün Roma 
tarihi bu sergiye sığdırılmıştır 

tKTİSADl MESELELER 

Kolonya ucuzlıyacak 
Kolonya, levanta gibi kokulu mad

delerin de fiatleri ucuzhyacaktu:. Şim
diye kadar bu gibi eşyanın pahalı sa-
tılmasmdaM sebeplerden biri ispirto 
fiatlerinin inhisar resminden dolayı 
yüksek olmasıydı. Son verilen bir ka
rara göre, kolonyacılar ispirtoya 140 
kuruş yerine 90 kuruş vereceklerdir. 
Aradaki farkın îcolonya fiatleri üzeri
ne tesiı yapacağma şüphe yoktur. 
Kolonya her evde bulunması zaruri 
olan bir maddedir. Zannedildiği gibi 
lüks birşey değildir. Bu itibarla ihti
yaç eşyası araşma giren kolonyanın 
ucuzlaması da hayat pahalılığı sava-
şmda bir safha diye kabul edebiliriz. 

Son ispirto fiat düşkünlüğü karşı-
smda kolonyanm ucuzlamasım temin 
edecek bir sebep de ortadaki rekabet
tir. Çünkü büyük müesseselerden baş
ka berber dükkânlan, hattâ baa tu
hafiye mağazalan, kırtasiye dükkân
ları, eczahaneler de kolonya yapmak
tadır. Bu itibarle piyasaya çeşid çeşid 
kolonya arzolunmaJctadır. Fakat bun-
lann ekserisi adî ispirtodan yapılmak
tadır. Halbuki kolonya için, üzüm is
pirtosuna ihtiyaç vardır. Büyük ko-
lonyacüsurm fikrine göre, hükümet 
piyasaya çıkarılacak kolonyalann ev-
safmı tayin etmelidir, bu bir fikirdir. 
Fakat et, ekmek meselelerinin henüz 
pratik olarak halledUemediği bir sıra
da, kolonyalann ıslahı düşünülecek 
bir mesele değildir. Eğer bu meselele
re sıra gelecek olursa, diğer tuvalet et^ 
yaşındaki ihtikârdan da balısetmek 
lâzım gelir, meselâ: 35 kuruşa satüaıi 
bir rujun maliyet fiati 17 buçuk ku
ruştur. Bu hesaba göre ruj ihtikân 
da vardır. Fakat yiyecek ve ihtiyaç 
maddeleri etrafmdaki ihtikârla mü
cadele bitmeden ruj hakkındaki şikâ
yetler nazan dikkate almamaz. 

H. A. 

Musevi çocuklarına gizli ders 
veren biri yakalandı 

Hasköyde Kalaycıbahçede bir Mu
sevi sinagonunda; Nesim adında biri
nin Musevi çocuklanna gizli olarak 
ders verdiği polisçe haber alınmış ve 
dün Nesim suç üzerinde yakalanmış
tır. Ruhsatsız tedrisatta bulunan Ne
sim Beyoğlu müddeiumumîliğine ve
rilmiştir. 

ve umumî hayat diye başlıca dört şu
beye ayrılmıştır. Tarihî şube hepisin-
den zengin ve geniştir. 

Romanm ilk müessisleri çobanlar 
ve köylü muhariplerden başlıyarak 
Galleri, KartacelUeri ve Yunanlılan 
mağlûp eden Romanın cumhuriyet 
devri, bunun sonundaki devletin mev
cudiyetini tehlikeye koyan dahUî harp
ler Jül Sezarm diktatörlüğüne kadar 
sıra ile birçok salonlarda teşhir edil
miştir. 

Jül Sezarm Gal yani şimdiki Fran-
sadaki yaptığı muzafferane harplerin 
modelleri, istihkâmcılığa mahsus ta
rihî enstitü erkânı tarafmdan gene
ral Clausetti'nin riyaseti altmda imal 
edilmiştir. 

Tarih sahifelerinde tarif edilen Ro-
malılann meşhur köprü ve kaleleri 
müzede mücessem olarak gösterilmiş
tir. Zamanının şairleri tsu-afından 
Romalın altm devri diye tavsif edi
len Augustos'un ve ailesinin devrine 
sekiz büyük salon tahsis edilmiştir. 
Tabiî cesametten daha büyük kıtada 
yapılan heykeli yalnız bir inşam değil 

Romalılığı temsU 
etmektedir. 

Ankaradaki Au-
gustos mabedinin 
harabelerinde bir 
İtalyan Uim heyeti 
1910 senesinde tar 
harriyat yapmıştı. 
Burada meydana 
çıkan saraym Oa 

avlısı müzede teşhir edilmiştir. Duvarlap 
nndaki mahkûk olarak yazılan Au-
gustos vasiyetnaimesi) de burada gö
rülmektedir. Hem de tabiî cesamette 
olaraık gösterilmiştir. 

İmparator Trayan zamanmda I?o-
ma imparatorluğu Atlas oükyanusım-
dan İran hududuna kadar yayılmış
tı. Müzenin duvarlarmda imparatOT-
luğun tedrici surette nasıl büyüdii-
ğü renkli diapositif olarak mükemmel 
gösterilmiştir. 

Rmanm ordu techizatma müstakil 
bir salon tahsis edilmiştir. Bu salonda 
lejyonlar, harp remizleri, muhasara 
mancımkları, hücum usulleri, asker
lerin kıyafetleri vtf silâhlan, ağırlığı, 
nakliyat ve sıhhiye teşkilâtı ve hattâ 
askerlerin mezarları teşhir edilmiştir. 
Son salon Roma fikir ve idealine tah
sis edilmiştir. Roma fikrine hizmet 
ve tesir gösteren büyük slmalann re
simleri ile salonun duvan tezyin edil
miştir. Son takızaferler İmparator 
Kostantine aittir. 

Hülâsa bütün Roma tarihi bir mü
zeye sığdınlmıştır. — F. 

Kanun Bilgeleri 
KBıme kaOaicalk? 

Birinci derecede mirasçüar mü-
teveffanm evlâtlan, yani kanun 
tabirile furuudur. Kız olsun erkek 
olsun evlâtlar müsavi pay alırlar. 
Evlâtlardan biri şayet müteveffa
dan evvel ölmüş ise hissesini hale-
fiyet tarikile evlâtlan alır, yani 
kendi yoksa evlâd o da yoksa 
onun evlâdı ilâ... Müteveffanın 
sağ kalan kan veya kocası da 
bir nisbet dahilinde mirasa işti
rak eder. 

Evlâtlan olmayan müteveffa-
mn mirasçısı baba ve anasıdır. 
Bunlar müsavat üzere mirasçı 
olup bunlardan sağ olmayana dü
şecek hisse evlâtlanna geçer. Me
selâ kardeşlere veya kardeş çocuk-
larma. Sağ kalan kan veya koca 
bu halde de mirasa iştirak eder, fa
kat payı daha fazladır. 

Müteveffanm ne furuu ne de ba
bası ve anası ve bunlarm furuu 
yoksa miras müteveffanm büyük 

baba ve büyük anasma kalır. 
Bımlar da müsavat üzere mirasçı
dırlar. Kendileri sağ değilse her 
tabakada halef iyet tarikile miras-
çüan olan furulan tarafmdan 
temsil olunurlar. Yalmz burada 
dikkat edilecek bir nokta vardır; 
baba veya ana tarafından olan 
büyük baba veya büyük ana furuu 
olmadan vefat etmiş ise hissesi 
ayni taraftaki mirasçılara geçer. 
Şayet bir tarafta her ikisinin de 
furuu mevcut değilse o zaman 
bütün miras diğer taraftaki nıl-
rasçüara intikal eder. Mütevef
fanm sağ kalan kan veya kocası 
da bu mirasçüara katılır, hissesi 
jrukarda yazılı hallerdekinden da
ha fazladır. 

Müteveffamn son derecedeki 
kan ımrasçüan büyük babalar ve 
büjrük analar ile oniarm funüa-
ndır. Bunlar da yoksa miras Dev
lete kalır. Avukat: Emcet Ağı^ 
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Güzel musiki 
sevenlere müjde! 

Münir Nureddin Salı 
akşamı müstesna bir 

konser veriyor 
Bir kaç günden 

beri gazetelerde 
ilân edildiği üzere 
çok sevimli ve kıy
metli sanatkârımız 
Münir Nureddin 1 
Mart Salı akşamı 

jsaat yirmi birde 
Beyoğlunda Fran
sız tiyatrosunda biı 
konser verecektir. 

Münir Nureddin 
konserlerini uzun 
uzadıya medhetme-
ge hiç lüzum yok
tur. Hakiki güzel 
Türk musikisini se
venlerin bu konserleri dört gözle bekle
diklerini ve hoş bir gece geçirmek İçin bu 
fırsatı kaçırmak istemedikleri malûmdur. 
Ancak Sah günü akşamı verilecek olan 
konser için çok zengin ve müntahap bir 
program tanzim edildii:ini müjdelemek 
İstiyoruz. 

Programda Zekâl efendi merhumun, 
Şakir aganm, Dedenin ve Hacı Arif beyin 

Zonguldak açıklarında bir 
masrin görüldü 

Zonguldağa 7 mil mesafede bir ma-
yin görülmüştür. Bımun birkaç gün 
evvel Ereğli açıklannda tesadüf edilen 
mayin olduğu zannedilmektedir. Key
fiyet denizcilere tamim edilmiştir. 

• • • • i HAKİKt EĞLENCE • • • • • ^ 

NOVOTNi'de 
her ak^am 

BA KE A 
Yunan Opera tenom 

A G N E S B R E E 
Meşhur Berlin muganniyesi ve 

seTİmli tenor 

Y U N K A 
Meşhur Bay KEMAL 
orkestrası iştiraküe 

DAİRE — TEPEBAşı mmam 
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çok nefis eserleri mevcud oldu^ gibi di
ğer kısımlarda da bazı yeni bestekârların 
birkaç yeni parçalan bu konserde ilk de
fa okunacaktır. Son kısımda İse nefLtf 
halk türküleri vardır. 

\ 
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Çelik ile daldırmayı 
Ibiribirinden nasıl ayırmalı 

ve nasıl yapmalı? 
Çeliklel Ue nsbat rtjt «taç tkretmtle 

kabildir. Yalnız çelikler Ue daldırmayı 
Mrlblrlne kanftmnaınak İftzundrr. 

ÇdUii yapılacak her hangi bir nebat-
Un Teya ağaçtan taze bir dal kesmell, 
bnnu ya tamam olarak kullanmalı ve ya
hut ta bil kaç kısma bölünerek çelikle-
melerlnl yapmalı. Çellklemesl yapılacak 
daim alt ucunu kesmeli ve taze bir ytv 
yapmalı. Bunda dikkat edilecek en mü
him mesele yaprafm ve yahut tomurcu-
Con çıkacafı yerden kesmeğe dikkat et^ 
mell, dallarda yaprak varsa yaprakltün 
(göderi zedelememek şartile) koparmal-
dır. Dalın üst tarafmdaki yaprakla£ pek 
Myücek İM aaaltmalı, ondan aonra mü
nasip bir mahalle dikmelidir. 

Çeliklerin ucu topraktan dıjan kalmak 
fizere dikilmelidir ve çeliğin ucunu da 
toprak yerinden oynamamak İçin, top
rakla iyice basıp sıkıstırmaüdır. Kesile-
eek çeliğin üzerinde mutlak dört, bef göz 
bulunmalıdır. Çeliğin bit kaç gözü top
rak içerisine gömülmelldlr. 

Çelikte, gözler anumdaki mesafe fazla 
İse o vakit yalnız bir gözün toprağa gir
mesi k&fidir. 

Çelikler, bazan açıkta bulunan babçe-
J9 T« yahut sıcak serler içerisine ve ya
hut bir cam fanus altmdaki yastığa veya 
saksılara dikilirler. 

Çelikleme ile nebat yetiştirmek, üret
mek ekseriya İlkbaharda yapılır. Maama-
flh sakı sert kabuklu olan nebatatta ta-
se dalların çelikleri alınarak temmuzdan 
«ylûle kadan çellklemeleri yapılır. 

Alınacak çelikler üzerinde mümkün 
mertebe çiçek açacajt tomurcuğu bulun-
mıyan dallan seçmek usuldendir. Eğer 
bu gibi dallar üzerinde tomurcuklar var
sa onlan koparmak, körletmek İftzımdır. 
Çelikler yalnız olarak ya tohum fidanü-
ğma ve yahut topluca bir kap içine di
kilebilirler. Ancak kullanılan toprak ha
fifçe, iyi elenmiş yumujak bir toprak ol-
mahdır. Bazı nebatlarda ise kum, ufak ça
kıl ve yahut ıslak kömür tozu içine çelikler 
gömülerek bu suretle kÖklendirilebUir. 

Çelikleri dikince sulamalı, toprağı se
vin ve daima jmmu^ak tutmal. Kök bağ
lanış olan çelikler kendi toprağile çıka-
tûxp ya diğer bir mahalle ve yahut sak
sı içine nakledilir, nakledilirken kölüe-
rln kınlmamasma dikkat etmelidir. 

Çelikleri sonbaharda alman nebatla^ 
n n çelikleri kum içerisinde muhaf:;!», cu»-
labillr. İlkbaharda asıl yerlerine dlk-
nelldlr. 

Daldırmaya gelince: Çelikle daldırma 
arasındaki fark fudur: Daldırmada dal 
•mi nebattan, fidandan, ana nebatmdaa 
kopanlmaz, çeliklemede İse kesilip ayrı
lır. Daldırması yapılacak nebatm bic dalı 
aşağıya alımr, münasip bir yerinden bir 
kaç santimetre toprağa gömülür, İftkin 
daim ucu dışarıda bırakılır. Gömülen kı-
Km kök baglayıncaya kadar bu vaziyet
te bırakılır ve kök bağlayınca daldmlan 
kısım merbut bulunduğu daldan katedi-
Mr .aynlır ve çeliklerde söylediğimiz gibi 
yerlerine dikilir. 

Bazı nebatta daldmlan kısımda çabuk 
kök peyda etmesi İçin daldırılan kısım 
üzerinde hafifçe bir bükme veya boğum 
yapılır. Bazan da daldırılacak kısmın alt 
tarafı yarılır, yahut kabuğun içine kadar 
bir yarık, kertik yapılır. Yapılacak bu ya
rık veya kertik tomurcuğun filizleneceği 
yerin alt tarafmdan açılmalıdır. Olmazsa, 
yukarıdan aşağı bir yank yapıhr. Ondan 
sonra daldırması yapılır. Daldırılan kıs
mın etrafmdaki toprağı daima ıslak tut
mak lâzımdır. 

Bir çok nebatlarda, meselâ: Limonlar
da, akasya, mimozalarda sair diğer ne
batlarda, külah teneke içinde havai dal
dırma yapmak ta mümkündür. Bunu di
ğer bir yazımızla izah edeceğiz. 

Sebzecilik: 
Kuşkonmazlar nasıl bir 
sebzedir, nasıl yetiştirilir? 

Ku^konmazlaS; 
nbzelerin «n mu-
gaddlsldlr. Azotça, 
madeni emlâhça 
90k zengindir. Kuş-
konmazlann mü
him hassalanndan 
Url de müdrir ve 
(•rlnletici olması
dır. Çünkü terki
binde asparagln, 
denilen biı nevi 
flbhl kalevi vardır. 

Kuşkonmazın ye-
nan kısmı, resmi
mizde, A harfile 
gösterilen ve top-
lak İçinde bulunan j 
havai sak kısmıdır 
M, bu kuam beyazdır. Ziya, güneş gören 
kuımlan ise yeşilimtrak bir hal alır. 

Kufkonmazm muhtelif şekillerde sar
fiyatı vardır: 

1 — Haşlanarak nefis zeytinyağı, limon 
Teya sirke İle mükemmel salatası yapılır. 

2 — Gene haklandıktan sonra maye-
noEİu salatası yapılır. 

3 — Diğer sebzeli yemekler gibi, etle 
plflrilerek sarfedillr veya etli yemeklerde 
garnitür olarak sarfedilir. 

Kuşkonmazın envai pek çoktur. En 
makbulü beyaz ve gevrek olan Alman 
kuşkonmazı, Hollanda, Virjlni, Arjantin 
kuşkonmazlandır. 

Kuşkonmazlar bu kadar makbul ve 
kıymetli sebzeler sırasına girmiş olması 
hasebile, her bahçesi olana, hiç olmazsa 
•vln ihtiyacı kadar, bir mikdar kuşkon-
mazlık yapmasını şiddetle tavsiye ederiz. 

Kuşkonmaz yeriştirilmesi o kadar zod 
değildir. Ayni zamanda, bir defa dikilip 
tutmuş, mükemmel yetişmiş olan kuş-
konmazm mahsulünden senelerce istifade 
etmek kabil ve mümkündür. Çünkü, bir 
kuşkonmaz tarlası on, on iki sene kadar 
muntazam mahsul vermek suretile daya
nır ve on İki, on üç sene sonra artık ih-
tlyarlıyarak mahsul vermiyecek bir hale 
gelir, ki, o vakit te eski pençeler söküle
rek. İzah edeceğimiz şekilde, yeni pençe
ler dikilirler. 

Bir veya M sene evvel tohumlarile el
de edilen pençeler bu aylarda hazırlanan 
culn""i°'"*. İzah edeceğimiz şekilde^ diki-

toprak' ytımuşâk, meyull, bol gübrelenmiş 
bir toprak olması lâzımdır. Kumlu, killi, 
meyilli topraklar kuşkonmaz yetiştirme
ğe çok müsait ve çok elverişlidir. 

Kuşkonmaz pençelerinin dikilecekleri 
toprak güzelce sürülür, bellenir ve bolca 
gübrelenir. Kuşkonmaz pençeleri dikil
dikten sonra aynca bir mikdar gübre ve
rilir. Ezcümle kimyevi gübrelerden - bin 
metre murabbama 25 - 30 kilo süperfos-
fat, 13 - 20 kilo potaslı gübre, 10 - 15 ki
lo azotlu gübre verilir. Eğer toprakta ki
reç yoksa veya pek az ise biraz da kireç 
verilmesi tavsiyeye değer. Bu takdirde 
beher dönüme 25 - 30 kilo kireç veya 
alçı verilirse kâfidir. 

Kuşkonmazlar şu suretle üretilir: 
Evvelâ, tohumlar, hazırlanan yerlerine. 

İlkbaharda ekilirler. Elde edilen ve res
mimizde görülen P pençeleri ertesi sene 
Ukbahannda tarlasından sökülerek açılan 
yerlerine dikilir. 

Pençeler, ya bizzat bahçelerde yetişti
rilir, ve yahut şayanı itimad olan yerler
den pençeler almarak izah edeceğimia 
şeklide yerlerine dikilir. 

Dikilecek pençelerin yaralı, zedelenmiş, 
hastalıklı olmaması, mümkün mertebe 
lyl teşekkül etmiş bulunması lâzımdır. 
Pençeler dikildikten dört, beş gün sonra 
bolca sulanır ve S - 4 defa su verilirse 
kâfidir. Bundan sonra ot alımr, pençe-

ÇİÇEKCİLİK: 

ilkbaharın en erken yetişen 
çiçeklerinden Colchieum 

acı cidemler 
Colchieum by-

aanthium namı ve
rilen ve menşei 
memleketimin olan 
bu çiçekler, ilkba
harın, erken yeti
şen hoş manzara
lı çiçeklerlndendir. 
Zambakiye fasi
lesinden ve soğanlı 
çiçekler zümresi
ne İthal edilirler. 

Tabiatte, vatanı
mızın Karadeniz 
mmtakasile Adalardenizi ve tzmirjîge mın-
takasmda hüdayinabit bir halde - yaba
ni olarak - yetişmektedir. 

Colchieumleri, Avrupaılar da, memle
ketimizden alarak kendi memleketlerin
de üretmişlerdir; binaenaleyh, memleke
timiz Avrupa medeniyetine çiçeklerüe de 
büyük hizmetler, yardımlarda bulunmuş
tur ki, bunu iftiharla yazabiliriz. Bu
nun gibi daha bir çok nebatlann, en gü-
ael çiçeklerin menşei memleketimizdir. 

C. byzanthium denilen soğanlı çiçek
lerin bir çok nevileri vardır. Bunlar 
arasmda resmimizde görüldüğü gibi, be
yaz çiçekler açan C. byzanthiumlar pek 
makbuldür. Sarı, turuncu, pembe, kırmı
şı çiçek açanları da vardır. 

Bahçelerde, parsellerin dekorasyonu, 
süslenmesinde bu çiçeğin büyük rolü var
dır. Sık ekilirse, beyaz, kırmızı, altın sa-
1^1 renklerile bahçelerimizi süsler. Hafif 
kokulu oian cinsleri de vardır. 

Çiçekleri haftalarca kar altında bile 
kalsa, bir şey olmaz, soğuğa çok dayanır. 
Çiçekler, yapraklarını döktükten sonra, 
çiçeklerüı soğanları, temmuz, ağustosta 
kamilen topraktan çıkarılır. Soğanlar bir 
müddet kurak, havadar yerlerde muha
faza edilir ve böylece bir istirahat dev
resi geçirirler. Sonbaharda, teşrinisani
de, tekrar bahçelerde tefrik edilen par
sellere, soğanlan tıpkı, korokus, sümbül 
ve lâleler gibi ekilirler. 

Bu çiçeğin soğanları kış, yaz toprak 
İçinde bırakılabilir, bir şey olmaz. An
cak, bahçe taksimatı, yeniden bahçenin 
tarh ve tanzimi icap ederse, o takdirde 
•oğanîann zedelenmemesi için topraktan 
çıkarılması lâzımdır. 

Hemen her toprakta yetişebilir, toprak 
ve gübre hususmıda o kadar müşkülpe
sent değildir. Yalnız soğanların dikili 
bulunduğu toprak üzerine biraz çürümüş 
gübre verilirse faydalıdır. 

Envai meyanmda: Colchieum antum-
nale gül renginde çiçekler açar, beyaz 
çiçekler açanlardan C.^^ntumbale Albüm-
lann menşei memleketimiz ve Kafkas-
yadır. Bunların leylâk renginde çiçek
ler açan cinsi de vardır. En erken çiçek 
açanlardan C. montanum olup kan kır
mızısı renginde çiçekleri vardır. Bunlar 
nemli, serin topraklan sever, bunun için 
de memleketimizba ratıp çayırlarmda bu 
çiçeğe çok tesadüf edilir. Teksirleri, üre
tilmesi küçük yavru soğanları iledir. 
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1er etrafma çürümüş gübre verilir. 
' Çukurlarm nasıl açılacağını ve pençe
lerin ne şekilde yerleştirileceğini ikinci 
bir yazımızla izah edeceğiz. Resmimiz beş 
sene evvel dikilmiş, iyi teşekkül etmiş bir 
kuşkonmaz pençesinin sürmüş şeklini 
göstermektedir. 

p teşekkül etmiş pençe, A sürmüş ve 
toprak içinde kalan yenebilen ve pençe
den sürmüş bulunan havaî sak kısmı, 
T kuşkonmaz çukunmun toprağını gös
terir. Bu şekilde sürmüş olan kuşkonmaz 
nisan, mayıs aylarında hususî bıçaklarla 
kesilerek sarfedilir. 

Süt muayenen: 

Sütleri tabiî olarak uzun müd
det nasıl muhafaza etmeli, 

halis olup olmadığını nasıl 
anlamalı? 

Bizde hileye en fazla müsait olan gıda 
maddelerinden biri de süttür. Hariçten 
tedarik edilmiş sütler, maalesef, çok de
fa, bir çok ecnebi maddelerle kanştırıl-
nıış, yağı alınmış olduğu gibi bir çok 
mikroplarla da bulaşıktır. 

Sütün bozulmamaiîi, uzun müddet mu
hafazası için aluıacak tedbirler şunlardır: 

Mikropların süte intikaline mâni 
olmak, bunun İçin de temiz kapalı kap
lar kullanmak, sütü soğuk bir mahalde 
muhafaza etmek, yüksek hararet derece
sine kadar sütü ısıtmak veya kaynatmak 
lâzımdır. 

Sütü 70 - 75 hararet derecesinde ısıtıp 
ve 12 - 15 dereyece kadar soğuduktan 
sonra, uzunca bir müddet muhafaza et
mek mümkündür. Bu sayede sütün bo
zulmasına sebep olacak mikroplar telef 
olacaklarmdan süt te uzun müddet da
yanır. 

Ancak, sütte bulunması ihtimali olan, 
bir çok sari hastalık miki'oplan - ve
rem, tifo gibi - 7 0 - 7 5 hararet de-
recesmde telef olmadıklanndan sütü 
100 dereceye kadar kaynatmak, takim et
mek İcap eder. Bu sayede bir çok sari 
hastalık mikropları ve isporlan telef ol
muş olur. Bu şekilde takim edilmiş süt
ler daha uzun müdde^dayanabilirler.. 

Hariçten aldığınız sütü nasıl muayene 
etmelidir? 

Yukarıda söylediğimiz gibi, gıda mad
deleri içinde hileye maruz olan madde
lerden biri süttrü. 

Hilekâr sütçülerin en çok yaptıkları 
hileler: Süte su kanştırmak, sütün yağı
nı, kajTnağını almaktır. Süte su karıştır
dıktan sonra hileyi göstermemek, belli et
memek için, sütün içine İnce, beyaz un, 
nişasta veya kola kanştınrlar. Bazı hi
lekâr sütçüler de sütün kaymağım al
dıktan sonra, sütün kesafetini tashih et
mek maksadile, öküz, manda veya diğer 
hayvan beyinlerini kaynatıp ezerek, az 
mikdar süte karıştırırlar. 

Bu hileye, ancak, çok zeki, kesafetten 
anlar sütçüler müracaat eder. Bu su
retle on, on beş kuruşluk beyin ile 100 
ötre sütün kesafetini tashih ederler. 

Kola, nişasta, un karıştırmağı, hemen, 
her hilekâr sütçü yapar. Bir sütün için-
ne nişasta veya kola karıştırılıp kanştı-
nlmadığını anlamak gayet kolaydır, bu
nu herkes yapabilir. Sütten ufak bir nu
mune alınız, bunu 60 -.70 dereceye ka
dar ısıtmız ve bu esnada içerisine 
bir kaç damla, evlerde kullandığmnz 
tentirdiyot damlatmız. Eğer İçeri
sine nişasta, kola karıştırılmış ise süt he
men mavi bir renk alır ve bu takdirde 
karışık olduğu anlaşılır; bu vaziyeti gö-
ten hilekâr sütçünün yüzü kıpkırmızı 
olur... 

Bundan başka, halis, yani su kanştın-
hp karıştırılmadığmı esash bir surette 
anlamak kabildir. 

Tabii bir sütün kendine mahsus bir 
kesafeti vardır. Meselâ: Muayyen bir 
hacimde bulunan su ile, sütün ağırlığı 
arasmda, şüpesiz, fark vardır. Buna ke
safet veya silueti izafiye deriz. 

Bir litre suyun ağırhğı, bildiğimiz gibi, 
1000 gram geldiği halde ayni hacimde 
bulunan iyi bir inek sütünün ağırlığı 
1,029 - 1,033 gram, keza koyun sütü 1,033 -
1,038, keçi sütü 1,032 - 1,034 gram gelir. 
Şu hesaba göre: İnek sütü, her bir üt-
Tede, sudan 29 - 33 gram, koyım sütü 
33 - 38 gram, keçi sütü 32 - 34 gram da
ha ağır geldiğinden, inek sütünün kesa
feti 1,029 - 1,033, koyun sütününki 1,033 -

OKUYUCULARIMIZIN 
SORGULARINA CEVAPLAR 

Mimozalar nasıl bir nebattırlar? 

Bomonti, B. K. Saryan: Mimoza ismi al-
tmda iki muhtelif nebat vardır ki şekil
leri İtibarile az çok birbirlerine benzer
ler; bunlardan hangisini öğrenme klstedl-
ğlnizi anlıyamadık. 

Mimozalardan biri, Mimosa Püdika'dır 
ki, bakliye fasilesinden olan bu nebatın 
yaprakları pek narin ve tıpkı gladiçya 
yapraklarına benzer, çok hassas bir ne
battır, fazla bir şekilde hararete muh
taçtır, soğuklardan çok müteessir olur. 
Bir seneden fazia yaşamaz, ihtiyarlamış 
şekillerine tesadüf edilemez. 

Bu nebatın tohumları her sene taze 
olarak ekilir ve tohumlan kânunu-saniden 
itibaren şubat, mart on beşe kadar ekile-
bUir. 

Mimosa Püdiicanın küçük saksılara ekil
miş olanlaıi daima salonlarda bulundu
rulur. Yapraklanıl manzaralan pek hoş
tur, nebatm yapraklarına dokununca 
derhal küser, yapraklar vaziyetlerini de
ğiştirir, birbiri içerisine geçer ve söner. 

Buna hisseden nebat deriz. Bu nebat 
vasıtasUe nebatlarda da his olduğu is-
bat edilmektedir. Çok şık, zarif ve entre-
san bir nebattu-. Bu nebatm menşei 
Avustralya ve Cenubî Amerikadır. Bu ne
bat hakkında yazılarımız, evvelce intişar 
etmiştir. 

İkinci nebata gelince: Buna Akasia Mi
mosa deriz. Bu da ayni fasileden, yani 
bakliye fasîleslndendir. 

Mimosa Püdikaya çok benzer, fakat el 
İle dokununca nebata bir şey olmaz. 

Bu çok yaşar, şûceyr halinde bir ne
battır, o kadar soğuktan müteessir ol
maz. Yalnız kışuî 10 - 12 hararet derecesi 
bulunan bir mahalde muhafaza edilmesi 
lâzımdır. Güzel, yuvarlak, san renkte 
kokulu çiçekler açar. 

Tohumları veya çelik daldırmalarile 
üretiUr. Nebata teneke ile havaî daldu-ma 
yapılmak suretile dallan köklendirilerek 
çoğaltılır. Sevdiği toprak hafif meyilli, 
umuslu, çürümüş gübrell topraktır, fun
da toprağı da verilebilir. Sonbaharda gü
zel kokulu çiçekler açar, yuvarlak tohum
lan ilkbaharda, çimlendirdikten sonra 
yerlerine ekilirler. 

Gazetemizde int işar eden ziraat 
Vazılannın iktibası ve ki tap, risale 
şeklinde neşri hakkı mahfuzdur . 

1,038, keçininki 1,032 - 1,034 olmuş olur. 
Sütün bu söylediğimiz kesafetleri nasıl 

ölçülür? Her sulu maddelerin kesafetleri
ni ölçmek için kesafet ölçüsü (areometre) 
denilen bir takım âletler vardır ki, sü
tün kesafetini ölçmek için de bu şekilde, 
bir süt ölçüsü - mikyası kesafet - deni
len bir âlet kullanılır. 

Camdan yapılmış olan ve pek pahalı 
olmıyan bu süt ölçüsünün her ailede, ev 
sahibinde bir tane bulmıdurulmasmı tav
siye ederiz. Bu suretle evinize aldığınız 
veya alacağınız sütlerin mahiyeti hak-
kmda derhal bir fikir edinir ve size 
süt getiren sütçülerin hilekârhğmı anla
mış olursunuz. 

Vakıa, bu vazife, doğrudan doğruya 
belediye gıda maddeleri kontrolörü
nün vazifesi ise de, maalesef, bu vazifenin 
hakkile ifa edilmediğine hee vakit ras-
lamaktayız. 

Bundan sonraki yazımızla, süt areo-
metrelerile, sütün kesafetinin nasıl tayin 
edildiğini muhtasar ve esash bir şekilde 
İzah edeceğiz. Bu suretle her ev sahihi, 
evlerinp alacaklan, çocuklanna İçirecek-
lerl sütlerin safiyeti hakkmda bir fikir 
edinmiş olacaklardır. 

L Yazan: 
Guy de Maupassant Aile Dostu 

Tefrika No. 54 

Tercüme eden: 
Selâmı Sedes 

Ve nazıra tepeden iniyorlar, ertesi 
gün gene yükleniyorlar, daha ertesi 
gün tekrar çatıyorlardı. Hafta başı ye
meğe gelen konttan sonra, salı günle
ri Dnroylarda yemek yiyen mebus 
Laroche - Mathleu, memnımiyetini 
İzhar ederek kan kocanm ellerini bSr 
raretle sıkıyordu. 

Uzun zamandır göz koyduğu Hari
ciye vekâletinin koltuğunu artık k»-
pacağma ümidvardı. 

Du Roy, Forestier'nin isrini takib 
•diyor, Laroche - Mathieu'yü müdafaa 
•diyordu. Laroche nazır olunca Forea* 
ttor'ye nişan vereceğini vaadetmlgtL 
Hifiam Madeleine'in yeni kocası taka
caktı. İçte bu kadar. İşin esasında de
ğilmiş bir ley yoktu. 

Değişmiş bir şey olmadığınm herkes 
garkmdaydı, Du Boyun arkadaşları, 
can sıkan bir lâfı pelesenk yapmış
lardı. Du Roy kızmağa başhyordu, 
furtık onu Forestler diye çağırıyorlar
dı. 

Gazeteye gelince biri sesleniyordu: 
^ Burayia baksana Forestler. 
îşitmemezlikten geliyor, kutusun

daki mektupları arıyordu. -
Ses tekrar duyuluyordu:. 
— Hey, ForestierU 

Gizli gülüşmeler duyuluyordu. 
Du Roy, direktörün odasına gider

ken seslenen önüne çıkıyordu: 
— Affedersüı, seninle konuşmak 

İstiyorum. Ne yapayım seni her sefer 
«avaUı Charles sanıyorum. Makalele
rin o kadar Charles'in makalelerine 
benziyor ki, herkes yanılıyor. 

Du Roy cevap vermiyordu ama, 
kuruyordu; ölüye karşı kin besleme
ğe başhyordu. 

Yeni mulıarrirle eski mıüıanirin 
yazılarım mukayese ederlerken baba 
Walter de: 

— Evet demişti, Forestler; fakat 
idaha olgım, daha asabi, daha erkek 
Uı Forestler. 

Bir gün de Du Roy, tesadüfen bübo-
ke dolabını açmca; Forestier'ninkile-
rin saplannda siyah tüy, kendininkile-
rinde de pembe kurdelâ gördü. Hepsi 
ayni sıraya konmuş ve önlerine şu kâ^ 
ğıd yazılmıştı: «Eski Forestier ve şü
rekâsı, halefi yeni Forestier - Du Roy 
koleksiyonu.» 

Du Roy soğukkanhlığüe dolabı ka
padı ve herkesin duyacağı bir sesle: 

— Her yerde budalalar ve kıskanç
lar vardırl dedi. 

Amma izzeti nefsi kırümışU. «Foıea-

tier» sözü kulaklarını tırmalıyordu, 
duyduğu zaman kızanyordu. 

Bu isim, onun için acı bir istihza, 
hattâ istihzadan da beterdi, hakaret
ti; ona (her işi yapan kanndır, bir za
man eski kocasının işlerini nasıl görü
yorsa, şimdi de senin işlerini görüyor» 
diyordu. 

Bazen Madeleine siz, Forestier'nin 
on para etmiyeceğini kabul ediyordu, 
kendine gelince, haydi efendim!.. 

Evinde fikri sabitten artık ayrılamı-
yordu. Artık bütün, eşyalan ve biblola-
rlle, dokunduğu her şeyle Charles'i ha
tırlatıyordu. 

Almak için hangi şeye elini uzatsa, 
Charles'm elini uzatıyordu. 

Bazen kalbinin bu isyanına mâna 

veremiyor, bu isyanın sebebini anlamı
yor, kendi kendine soruyordu: 

«Nedir bu halim? Madeleine'i arka-
daşlanndan kıskanmıyorum. Yaptığı 
hiç birşey beni endişeye düşürmüyor. 
Canı istediği gibi girip çıkıyor, sonra 
o hayvan Charles'm hatırası beni deli 
ediyor.» 

Ve ilâve ediyordu: 
«Aslına bakarsan ahlâksızm bi

riydi; bana giran budur; Madelein o-
nun gibi bir hödükle evlendi diye kızı
yorum.» 

Bir gece, Du Roy, tath sevdiği için 
sordu: 

— Neye tatlı yapmadm? Yemekten 
sonra tatU yediğimiz yok. 

Genç kadm neşeli cevap verdi: 
— Hakkın var. akhma gelmiyor. Bel

ki de Charles sevmediği İçin... 
Hâkim olamadığı bir hiddetle sözü 

kesti: 
' — Amma Charles cammı sıkmağa 
başhyor... Dört kelimede bir karşıma 
Charles çıkıyor... Charles yok bunu 
severdi, yok Charles şunu severdi... 
Madem ki Charles geberdi, aramıza 
girmesin!.. 

Madeleine bu ani iılddete mâna vere-
miyerek hayretle kocasma bakıyordu; 
sonra zekâsile, kocasımn içinden ge
çenleri sezdi, ötekini hatırlatan her-
şey, ölene karşı beslediği kıskançlığı 
her an biraz daha arttınyordu. 

Bunu mânâsız buldu, fakat hoşuna 
da gitti, cevap vermedi. 

Du Roy hiddetine hâkim olamadığı 
İçin kendi kendine kızıyordu artık. O 
gece, ertesi gfünün makalesini yazaca
ğı için, yemekten sonra masaya otur
du, kürklü ayak tandırına ayaklarını 
sokmak istedi, sokamadı, bir tekme vu
rup attı ve gülerek sordu: 

— Charles'in her zaman mı nallan 
üşürdü? 

Kadın da gülerek cevap Terdi: 
— Nezleden korkardı, göğsü sağlauB 

değildi. 
Du Roy amansızdı: 
— Sağlam olmadığım da isbat et

ti. 
Sonra kibarlaştı: 
— Ne mutlu bana. 
Ve karısınm elini öptü. 
Yataıken gene akhnda ayni düşün

ce vardı; gene sordu: 
•— Başı üşümesin diye Charles pa

muklu takke nü giyerdi? 
Kadm şakaya dayanacaktı: 
— Hayır dedi, başım bağlardı. 
Georges, kendini 3mksek gören bit 

adam edasile omuz silkti: 
— Vay kaz herif! 
Artk Charles onun mütemadi mev

zuu oldu. Ona çok açıyormuş gibi.. 
«Biçare Charles» diye bahsediyordu. 

(Arkası var) 
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/r- YA RIM A OAMLAR 
Yazan ve resimlerini yapan: Cemal Nadir, 

Delikanlı hiç birine cevap vermi
yor, cinayet üstünde yakalanan bir 
suçlu gibi cürüm aletlerini koltuğu
na sıkıştırıyor, kalabalığı yararak 

kös kös makine
ye doğru yürü
yor.. 

BİT, iki adım 
beraber yürüyo
ruz. Yüzüne dik
katle bakıyorum, 
dkim bu garib 
adam?.» 

Biraz daha dik-
fctt ediyorum. Gözüm ısınr gibi olu
yor. Evet bu kıvırcık saçlar, bu kal-, 
fak kanadü iri burun, bu dalgm 
bakışlar bana hiç de yabancı değil!.. 
Uzaklaşıyor... Düşünüyorum: 

«— Hayri efendi!.. Kim bu Hayri 
efendi?..» 

Herkes vagona giriyor.. Katar ha-
İfif sarsıntılarla tekrar harekete geU-
yor. Tekerlekler vals temposundan 
tekrar marş temposuna geçiyorlar.. 
Kül rengi bir gece içinde ilerliyoruz.. 

Düşünüyorum: 
«— Kim bu Hayri efendi?.. Kim 

bu ressam makinist?..» 
Kanepeye dayalı başım sarsıldıkça 

kafamm içindeki hatıralardan birer 
sahife çevriliyormuş gibi oluyor.. 
Uzak bir maziye ait sahifeye gelince 
beynimde bir şimşek çakıyor, maki
nistin bana yabancı gelmiyen jrüzünü 
seçebiliyorum: 

«88 Has^reddin!..» 

Ben onu bir mektepte hoca iken ta
nımıştım, dördüncü sınıfta idi. Narin 
yapılı, durgun, pestenkerani bir ço
cuktu!. İkide bir ya bademcikleri ilti-
hablamr, bir hafta mektebe uğramaz, 
yahud bir ders saatinde birden ateş
lenir, titriye titriye evine giderdi.. 

Bu sıskahğma göre sevimli idi de!.. 
Onun, içinden roman okuyanlara 
mahsus hareketsiz, sabit bakışlan ho
şa giderdi.. 

Sorulan sual
lere her çocuk 
gibi cevap ver
mez, hayalhane
sinden topladığı 
abuk sabuk te
ferruatla cevap
larını süsler, çok 
defalar da, bazı 
büyüklerin lâf 
arasmda yabancı düden misaller ge
tirmeleri gibi, «durun size çizeyim! a 
diye tebeşire sanhr, kara tahtanın 
başına geçip anlatacağım hem dflle 
hem elle anlatırdı!.. 

Bir ezber dersinde idi. Çocuklara 
Tazife olarak Mehmed Eminin «De
mirci» manzumesi v«rüml§ti. Sıra 
Hayriye geBnce kalktı: 

o— Ezberi su gibi biöyorum ama 
ftdım unuttumf.. Neci idi o... Ned İdi 
O...» diye kekelemeğe başlath. Ye bir

den aklına mühim bir çare gelmiş 
gibi: 

«— Hah akhma geldi..» diyerek ka
ra tahtaya koştu. İnce parmaklan 
araşma sıkıştırdığı tebeşirle bir de
mirci resmi çizdi ve: 

«— İşte bu idi 
efendim!..» dedi. 

Sınıfta böyle 
olan Hayreddin 
bahçede de bir 
âlemdi. O ne koş
maca oynar, ne 
topaç çevirir, ne 
de boğuşurdu. 
Onun oyunu da 

kendine mahsustıj. Eline bir sivri değ
nek alır, bahçenin yumy§ak toprak
lan üstüne iğilerek tren, vapur, at, 
horoz, kedi resimleri çizerdi!.. 

Çocuklarda erkenden görülen isti-
dadlar eltseriya anadan, babadan geç
me, marazı kabiliyetlerdir. Fakat on
ların bu kabiliyetleri vakitsiz açan 
badem ağaçları gibi çok kereler mu
halif bir hava üe ya kavrulur, yahud 
herhangi bir gajnritabiîliğe atfedile
rek mühimsenmez. 

Hayreddin beşinci sımfa geçtiği za
man da gene o eski Hajn'eddindi. Yal
nız boyu biraz daha uzun, ayaklan 
biraz daha büyümüş, bakışları biraz 
daha mânalanmıştı. 

Bir gün bütün smıf, şehrin tarihî 
binalarını geziyordu. İlk gittikleri yer 
Selçukilerden kalma, içi çinilerle süs
lü antUça bir bina idi. Çocuklar, pa-
puçlan ellerinde, gözleri tavanlarda 
etrafı seyrediyorlar, derslerine ait 
izahatı dinliyorlardı. Bütün bu hay
ran 3mzler arsısmda Hayreddinin yü
zü de vardı. Fakat onun yüzünde ar
kadaşları gibi yalnız hayret değil, 
gıbta ve takdir de vardı. 

Elinden gelse çini duvarların dibi
ne çöküp hoşıma giden bu renkleri 
yalıyacakmış gibi iştiha ile etrafına 
bakmıyordu!.. Bir ara kalabaüktan 
aynldı. İç cebinden ince bir saman 
kâğıdüe bir ucu mavi, bir ucu kırmızı 
kalem çıkardı, bij: 
köşeye çekUdi.. 

Herkes bina-
mn kıjasmı, kö
şesini dolaşırken 
o çinileri süsli-
yen çiçeklerden 
birinin kopyesl-
ni çıkanvermiş-
ti!.. 

Mektepteki işİMimin araşma bir de 
Hayreddin işi girdil.. 

Başkalarma benzemiyen bu çocu
ğum kabiliyetine yol açamıyacağımı 
bilmekle beraber hiç olmazsa onu tar 
nımak merakına düşmüştüm. Onu, 
hayatmm bütün ince noktalarma ka< 
dar tamdığım zaman, Hayrinln çini-

^» 13. 

lere hayran oluşu gibi, ben de ona 
hayran oldum. 

88 Hayreddin şehrin yerlüerindaı-
dL Babası semerci esnafmdandı. Ka
zancı yerinde ellilik bir adamdı. Bir 
annesi, bir de büyük annesi vardı. 
Bunlardan başka bir de ağabeyi var
mış, ama iki yıl evvel ölmüş.. 

Baba, semerci olmakla beralaer ile
ri düşünürdü. Ölen oğlunun kendisi 
gibi bir hayvan terzisi olacağına me
selâ bir kaptan, yahud bir mühendis 
olmaam istotli. Fakat kara talih!.. 
Oğlan tam çaricçı mektebinden çıka
cağı sene öbür dünyasn boylamış, ha-
basmm bütün ümidlerini kardeşi 
Hayrinin bahtma bağlayıp gitmişti. 

Hayri bir evin bir oğlu idi. Bir de
diği iki olmazdı. Annesi, babası, l>ü-
yük annesi bu biricik oğullan için 

parça parça olur-
f lardıl Komşu ço-

i/>* cuklar arasmda 
hele bir Hayriye 
dokunan olsun, 
bütün aile ma
halleye duman 
attırırdı!.. 

Semerci baba 
her akşam, ye

mekten sonra, ev halkım basma t(^-
1ar, bir yandan sade kahvesini içer, 
bir yandan Hayrinm okuduğu Kara
göz gazetesini dinlerdi.. 

Gazete bittikten sonra dereden te
peden konuşulur, nihayet lâf Hayri
nin İstikbali meselesine gelip daya-
mrdıl.. Baba: 

«— Ben onu paşa yapacağım pa
şa!..» diye söze başlar, «kısmetinde 
olanın kaşığmda çıkar!» der, bitirirdi. 

Hayrinin anası tam mânasUe bir ev 
kadmı idi.. İşi gücü yemek pişirmek, 
ortahğı temizlemekti. Bühassa yemek 
pişirmekte öyle usta idi ki muhar
remden muharreme pişirip dağıttığı 
aşure, döktüğü lokma mahalleye par
mak ısırtırdı!.. Yemek pişirmeğe ol
duğu kadar yemek yemeğe de pek 
meraklıydı. Kocasmm her akşam 
zembU zembil taşMığı yiyecekleri o, 
bir harb zengini gibi yer, öğütürdü!.. 
Fakat jdyeceklerini inkâr etmezdi, 
göbek göbek üs
tüne, gerdan ger
dan üstüne!.. Bir 
ksdıkaha attığı 
zaman yedi ey 
öteden duyulur
du... Yeni yetiş
melerden hiç hoş
lanmaz, düğüne 
demeğe gittiği 
zaman daima yaşlılarm taraûnda yer 
alır.» Bu ağırbaşlılığı hem kaynana-
sile iyi geçinmesine, hem kocasının 
gönlünü hoş eknesine yardım eder. 
Çünkü i)H.«ri de dini bütün İnsanlar-
dır~. 

(Arkası Tar) 

ESRARENGİZ KERVAN 
Yazan: Arif C. Denker Tefrika No. 94 

Merton: " Beni iki kat aldattı. Ceza olarak nikâhın 
bîr sene sonra akdini teklif ediyorum „ dedi 

Son giSaûcrûi Moskovaya çok kar yağmıştu". Ban sanatkârlar Moskova partanda kariaıdan yukarıda 
görülen tanda heykeller yapmışlardır 

Sadık selâm verdi: 
— Bizden ayrıldığın zamandanbe-

ri neler çektik, neleri Seni tekrar gOT-
düğümüzden dolayı bilsen ne kadar 
memnunuz! dedi ve develerinin yanı
na döndü. 

Güldost Mertonla beraber kervanm 
gittiği istikamette geriye doğru yürü
dü. Geçidin jrüksek bir noktasında 
üeriye doğru sarkan büyük bir kaya-
hğm gölgesinde durdular. Kervanın 
son hayvanlan artık görülüyordu. 
Kervancüarm çoğu Güldostfl selâmlı-
yorlardi-

Nihayet Hasan bey de-göründü. Yü
zü kupkuru olmuş gözleri tamamile 
çukura batmıştı. Fakat azminin, me
tanetinin gene yerinde olduğu dik 
duruşundan anlaşıhyordu. Uzaktan 
Güldostla Mertonu görünce hayaller
le karşılaşıyormuş gibi bir tavırla bir
denbire atım durdurdu. Ondan sonra 
Güldosta doğru yaklaşarak atmdah 
aşağıya atladı. Mertonun yüzüne bak
mağa vakit bulmadan elini Güldosta 
doğru uzattı. 

Fakat, Güldost uzatüan bu ele dik
kat etmedi. Gözleri, sıkı bir sakal üe 
örtülü olan Hasan beyin yüzüne bir 
iki saniye dikiü kaldı. Ondan sonra 
kollanm Hasan beyin boynuna doh-
yarak dudaklarından tekrar tekrar 
öl)tü. 

Merton evvelâ bir şey aıüıyamadL 
Bu öpüşmeleri mübalâğalı bir alatur
ka musafahaya hamletti. Fakat Ha
san be3in de o busefere hararetle ve 
şiddetle mukabele ettiğini görünce 
birdenbire elini başına götürerek saç
larını kavradı ve: 

— Vay camna, dedi, Gospodin Kos-
marof bana mükemmel bir madik oy^ 
nadı. 

Gospodin Kosmarofun bir kadm 
olduğuna delâlet eden bin türlü te
ferruat birdenbire aklına geliverdi: * 

— Nasü oldu da ben Gospodin Kos
marofun tebdUi kıj^afet etmiş bir ka
dm olduğunu meydana vuran bu te
ferruata hiç dikkat etmedim! di3rerek 
arkasım dcmdü ve bir iki adım onlar
dan uzaklaştı. 

Hâlâ sarmaş dolaş vaziyette duran 
Hasan beyle Güldost Mertonun adım-
larmdan çıkan gürültü üzerine koı-
düerine gelerek etraflanna bakmdı-
lar. Güldost îngilizin takmdığı garib 
tavn g(»ünce bir kahkaha sahver-
mekten kendini alamadı ve Hasan 
beye: 

— Bak burada bir arkadaşınız da
ha var! dedi.' 

Merton kızm sesini işitince onlara 
doğru döndü. Hasan bey eski dostuna 
3raklaştı. îngUiz elini uzatırken: 

— Nasüsm, Hasan bey? Nişan me
rasimini nerede tesld edeceğiz? diye 
sordu. 

Hasan bey: 
— Nasü plajnm, dedi. Bir iki dakika 

evveline gelinciye kadar pek keyifsiz
dim. Fakat sizleri gördükten sonra 
çektiğim bütün derdleri unuttum. 
Nişan merasimine gelince onu şimdi 
şuracıkta tesid etmiş olduk. Artık iş 
nikâha kalıyor. Onu da karşımıza çı
kacak ilk imama kıydırırız. 

Merton cevap verdi: 
— Hayır, ben nikâha razı değilim. 

Şu kurnaz, cesur, azimkar, fedakâr 
SuskızL... 

— Yanılıyorsun, Mertanl Türk kızı 
demen lâzım. 

İngiliz, Hasan beyin sözü üzeri
ne tekrar hayrete düştü: 

— Nasü Türk kızı? Sahte Gospodin 
Kosmarof Rus'^eğil mi? 

Güldost Söze karışarak: 
— Değilim ya! Fakat bunları sonra 

konuşor hallederiz, şimdi bizim kü
çük karargâha gidelim de olup biten 
şeylerle olacak, bitecek şeyleri hep 
orada görüşelim, dedi. 

Merton: 
— Ne derseniz diyin. fakat hen şiaı-

dSIk nikâha razı değilim. Mademki.... 
Şimdi isminizi de bilmiyorum, tu

haf değil mi, hanımefendi. 
— Güldost. 
— Itodemki Güldost htunm beni 

fU katU aldattı, kızken erkek gibi, 
Türk İken Rus gibi görünerek bana 
madik oynadı, ben de ceza olarak ni-
kâhm b!r ame sonra akdini teklif edi-
yorum. 

Hasan bey Mertonun hiç eksik ol-
mıjran bu şakalarına: 

— Nikâhta seni şahid olarak gös
terir, bu cezadan vaz geçiririz! sözle-
rile mukabele etti. 

Üçü de böylece şakalaşarak biraz 
evvel Güldostla Mertonun bulunduk-
lan küçük karargâha vardılar. Kerva
nm salimen kurtulmasına ve Ka-cat̂  
beyin berhayat olmasına herkesten 
ziyade Ahmed Abud memnun oldu: 

— ŞiDûûi intikamım tam alındıl^ 
diye bağırdı. 

Andrey çay ve kahvaltı ikram eder
ken Hasan bey, Güldost aynldıktan 
sonra başından geçen vakalan birer 
birer anlattı. O bitirdikten sonra Gül
dost ta atlattığı tehlikeleri bütün te-
ferruatUe Hasan beye nakletti. 

Güldostun anlattığı vakalar ara
sında Hasan bey için en hazin olanı 
Enver paşanm ölümü idL Çünkü silâh 
taşıyan büjrük kervanı bunca tehlike
lerden kurtardıktan, bunca meşak
katlere katlandıktan, aylarca çöller
de aç ve susuz ve bin türlü mahrumi
yetler içinde ölümle paıçeleştlkten 
sonra tam hedefe vasü olduğunu zan
nettiği anda bütün o gayretlerin bo
şa gittiğini öğrenmek tabU çok acık-
h bir şeydi. 

Hasan bey uzun müddet düşündük
ten sonra nihayet: 

— Ne 3rapalım, dedi. İşin böyle ne
ticelenmesinde de inşaUah bir hayır 
vardır. 

Ondan sonra Güldosta dönerek: 
— Şimdi kervamn taşıdığı sUâhlan 

ne yapacağız? Senin fikrin ne? diye 
sordu. 

Güldost dedi ki: 
— Bana kalırsa her şeyden evvel 

Ahmed Abudu Kaşgara gönderip Ha
cı Mehmed İsaya yeni vaziyeti bildir-

.mek lâzım gelir. Çünkü bundan S<HI-
ra da onun yardımına fevkalâde ihti
yacımız var. Silâhlar Enver paşaıun 
şehadetinden sonra işimize yaramasa 
büe kervanı Rus arazisine geçirmemia 
icab eder. Orada süâhlan Sovyet ida
resine teslim ederiz. Bu münasebetle 
ben de Sovyetlerle olan münasebeti
mi dostane bir tarzda keserek yeni 
vatanım olan Türkiyeye kavuşurum. 
Sovyet idaresile İ3j geçinmemiz, için
de bulımduğumuz müşkül mevkiden 
kurtulmak için esasen elzemdir. 

Hasan bey de Güldost'un bu fikrine 
iştirak etti: 

— «Yalmz, dedi, Sovyetlere teslim 
edeceğimiz silâhlan Kafkasyadan ge
çirilerek Türkiyeye gönderilmesini ka
bul ettirmeğe çalışmalıyız. Zannede
rim Moskova bu teklifimizi kabulde 
tereddûd etmez.» 

•Güldost: 
— (cBu işin hallini bana bırakınız. 

Tamdığım yüksek Sovyet adamlan 
sayesinde buna da muvaffak olaca
ğımı ümid ediyorum.» cevabım ver
di. 

Bu müzakereler bittikten scmra Ah
med Abud derhal Kâşgar'a gönderildi. 
Hacı Mehmed İsa sat»t o aralık Kâş-
gar'da Taotay Ue anlaşmış bulunuyor
du. İnfilâk esnasmda en büyük raki
bi olan askeri kumandamn telef olma-
smdan dolayı çok memnun görflnen 
Taotay Hacı Mehmed İsamn bOyük 
kârvan hakkmdaki ricalarım kabul 
etmiş re bandan sonra o kârvana kar
şı Çin memurlan tarafmdan hiç bir 
hayekette bulunımyacağım tadetmlş-
ti. • 

Onun için Ahmed Abud Kâşgar'a, 
geldiği zaman büyük kervam aki iş
ler hal ve tesviye edilmiş bubmujror-
du. Haa Mehmed İsa Haaa Imılıı tet-

vanmı, Oüldost'u ve MartoD'« o esna
da bulunduklan TatUbulak mvMktr 
6exi itibar»! alaıen umumi kenran yo
lundan geçirerek ve yalnız Haug-Fao 
ite Japon casusunun yeni bir toıak 
kurmasına mâni olmağa çalışarak Pa-
mir dağlan geçidlerine kadar atrketti. 
Güldost'un tavassutu sayesinâe hu-
dud muamelelerini tamamlamak da 
zor olmadı. 

(D*9a$m 9& «onu 13 ünen mhifede) 
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Londraya giden Türk 
bankacılar heyeti 

Times gazetesi yazdığı bir makalede" Tlirt 
misafirler iıararetli bir yardım göreceiderdir,, diyor 

Times gazetesinin hususi muha
biri, Türk bankalan umumî müdür
lerinin Londrayı ziyaretleri münase-
betile yazdığı bir makalede bu hâdi
senin Türk - İngiliz münasebetlerinin 
terakkisi için atılmış mühim bir adım 
olduğunu söylüyor. Ondan sonra Ka-
rabükte inşa edilmekte olan demir 
sanayii merkezinin bir ingiliz grupu-
na verilmesinin tarihçesini yapıyor, 
bu işten doğan tediye müşkllâtının 
bertaraf edilmesi için her iki tarafın 
hüsnüniyetle çalışmakta olduğlmu 
bildiriyor. Son zamanlarda İş banka
sının fen müşaviri sıfatile limanları
mız hakkında tedkikat yajjan sir Alek--
sandr Gipsin Kardenizdeki limanla
rımızın inşası, İstanbul ve İzmir li-
manlarmm tesisatı noktai nazarın
dan hükümetimize birçok tavsiyeler
de bulunduğundan bahsediyor. Maka
lesinin nihayetinde diyor ki: 

"Şimdiki Başvekil Türkiyenin zen
gin maden menbalarını Türk serma-
yesile inkişaf ettirmek istiyor ve bu-
nım için liman vesaire gibi inşaata 
iştirake İngiliz fabrikalarmı da da
vet ediyor. Yalnız yapılacak işlerden 
ve teslimattan hasıl olacak Türk lira
larının ingiliz lirasına tahvil müşki-
lâtı vardır. Almanya ile Amerika Tür

kiye mahsulatından bol mikdarda 
mübayaat yapabildiklerinden onlar 
için Türkiye ile çaüşmak kolaydır. 

Halbuki İngiltere şimdiki halde 
Türk mahsulâtı için mahdud mikyas
ta bir alıcı piyasa sayıhyor. Onun için 
bu işin ingiliz fabrikatörlerini âzami 
surette istifade ettirecek bir surette 
hallolunmasına çalışılıyor. Çünkü 
önümüzdeki seneler zarfmda ingiliz 
fabrikalarına bu yüzden 5 milyon in
giliz liralık bir sipariş temin olunma
sı mümkündür. 

Mübadele işinin halli için ortada 
mevcud olan müşkilâtın atlatılmasm-
daki zorluğu Türkiyede Başvekil ka
dar takdir edebilecek kimse yoktur. 
Kendisi bir bankacı ve maruf bir ik-
tisadcı olduğundan meselenin gerek 
Türkiye, gerek İngiltere için mühim 
olduğunu takdir eder. İngiltere tara
fında bunun için birçok hazırlıklar 
vardır. Geçenlerde lord Grenvoodun 
Başvekil Chamberlaîne yazdığı bir 
mektupta muhafazakâr fırkası fahrî 
hazinedarlığından Türk - İngUiz işle
rini tedvir etmek üzere teşkil olunan 
bir şirketin riyasetini işgal etmek üze
re istifaya mecbur kaldığı bildirildi. 
Türk misafirler bu memlekette hara
retli bir yardım göreceklerdir.» 

Avusturya istildâlini 
mulıufaza edeceit 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Filhakika Schuschnigin sözleri 
Berchtesgaden mülakatından beri 
kararmağa yüz tutan İtalyan - Al
man münasebetlerinin bir noktasını 
memnuniyete şayan bir şekilde ay
dınlatmıştır. 

Dolaşan bir şayiaya göre, Avustur
ya meselesi, yakında İtalya İle İngil
tere arasında cereyan edecek olan gö
rüşmeler esnasında mevzuu bahis o-
lacaktır. 
M a c a r i s t a n v e Ç e k o s l o v a k -

y a d a k i a k i s l e r 
Budapeşte 25 (A.A.) — Schusch

nigin sarsılmaz bir surette Avustur
ya istiklâline sadakati, siyasî maha-
filde büyük bir tesir hasıl etmiştir. 

Schuschnigin iyi çizümiş hudud-
lara daü- olan telmihi, Macaristanın 
muahedelerin yeniden gözden geçi
rilmesi hususundaki iddialanna kar
şı anlayışlı bir sempati tezahürü su
retinde tefsir edilmektedir. 

Prag 25 (A.A.) — B. Schuschmgin 
nutku, müsait bir surette karşılan
mıştır. Siyasi mahafil, bu nutkun A-
vusturya Başvekilinin istiklâl ve hür
riyeti için sonuna kadar mücadeleye 
azmetmiş olduğuna delâlet eder ma
hiyette olduğu mütaleasmdadır. 

L e h i s t a n d a k i t e f s i r l e r 
Varşova 25 (A.A.) — Siyasî mah

filler Schuschnigin nutkunu bühas-
sa Avusturyanm istiklâli hakkmdaki 
azimkar sözlerini müsait bir şekilde 
karşılamışlardır. Bununla beraber 
Berimin hali hazırdaki vaziyete kat
iyet kesbetmiş nazarile bakıp bakmı-
yacağı keyfiyeti suale şayan görül
mektedir. 

Hatayda vaziyet 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

muamele yapılırken diğer anasırın 
Sancakla alâka ve münasebetleri dik
kate alınmıyarak hemen celb ve nü
fusa kaydedilmesine dair yüksek ma
kamlarca verilen emirler mevcud ol
duğumdan çöl Araplannm hattâ San
cakla hiç alâkası olmıyan Yahudilerin 
lüle muamelesi yapılmaktadır. 

Antakya 25 (Hususî) — Son gün
lerde münferid hâkim tarafından 
Türklerin muhakemeleri yapılma
makta ve işlerine bakılmamaktadır. 
Buna mukabU diğer anasırın muha
kemeleri günü gününe yapılmaktadır. 

Şam mebusan reisi Hasan 
Cebbare ile konuştu 

İskenderım 25 (Hususî) — Şam me
busan reisi Faizulhuri refakatinde 
karısı ve Lübnanlı filozof Ümidürrey-

Birdolıtoruiıastaya çağır
mışlar, yolda bağlamışlar 
Doktor böyle bir şeyden 

haberî  olmadığını söylüyor 
Son günlerde ortada şu tarzda ga^ 

rib bir rivayet dolaşmıştır. Beyoğlun-
da İstiklâl caddesinde muayeneha
nesi olan ve Kumkapıda oturan dok
tor Yervanosyanın evine gece yansı
na doğru iki kişi gelmiş, kendisini 
Mecidiye köyünde bir hastaya çağır-
mışlai:dır. Doktor kendi kullandığı 
otomobiline hastalan almış, yola çık
mıştır. Fakat ŞişUden ileride tenha 
bir yere gelince kendisine iki taban
ca tevcih edilmiş ve para istenmiştir. 

Doktor üzerinde parası bulunma-
dığmı, maamafih madamına mektub 
yazdığı takdirde gidib alacaklan ce
vabını vermiş ve bir mektub yazarak 
bunu götüren adama 3000 lira veril
mesini bildirmiştir. İki meçhul adam 
bundan sonra doktoru sımsıkı bağ
lamışlar, biri yanmda nöbetçi kal
mış, diğeri Kumkapıya gitmiştir. 

Doktor eşi mektupta', evvelce ka-
rarlaştmlan tarzda ve tehlike işareti 
olarak üç nokta görünce gelen adar 
mı Kumkapı polisine yakalatmıştur. 
Diğer tarafdan arkadaşının gelmedi
ğini gören otomobildeki meçhul adam 
doktoru yol üzerinde bırakarak oto
mobille savuşmuş ve arabayı bir ke
narda bırakmıştır. Doktor bağlannı 
çözdükten sonra evine gelmiştir. 

İşte şayia budur. Bu şayiayı emniyet 
müdürlüğü ikinci şubesi haber almış, 
Kumkapı polis merkezine, lâzım ge
len tahkikatın yapılmasını emretmiş
tir. Kumkapı baş komiserliği dokto
ru davet ederek istizahta bulunmuş, 
doktor böyle bir hâdise ile karşılaşma
dığını bildirmiştir. 

İkinci şube müdürlüğü, doktoru 
bizzat emniyet müdürlüğüne davet 
etmiş, ikinci şube müdür muavini B. 
Tevfik ve cinayet baş komiseri B. Ab-
dürrahman filhakika böyle bir vaziyet 
olup olmadığmı tekrar sormuşlardır. 
Doktor bunlara da böyle bir hâdise ol
madığını bildirmiştir. 

B. Şadan 
Ankara 25 (Telefon) — Gümrük ve 

İnhisarlar Vekâleti müfettiş muavin
lerinden B. Şa4an dördüncü sınıf mü
fettişliğe tayin edilmiştir. 

Misafirlerimiz Ankarada parialı 
merasimle karşılandılar 

hanî bulunduğu halde İskenderuna 
gelmiş ve yüksek mahkeme müddei
umumisi ve müstantiği ile görüşerek 
sahil boyunda bir gezinti yaptıktan 
sonra hükümet konağına gelerek Ha
san Cebbare ile görüşmüştür. 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Ankara mevki kumandanı General 
Kemal Gökçe, Emniyet direktörü, 
Merkez kumandam, kordiplomatik ve 
Yunan, Yugoslav ve Rumen sefaret
leri erkânı t*u-afmdan İstikbal edil
mişlerdir. 

Muhterem misafirler trenden iner 
inmez Başvekil ve Dış işleri vekilimiz, 
kendUerine hoş geldiniz demişler ve 
dört devlet mümessilleri refakat ve 
maiyetlerinde bulunan zevatı müte-
kabilen birbirlerine takdim etmişler
dir. 

Bundan sonra muzika dört müt
tefik devletin millî marşlarını çalmış 
ve misafirler kendilerine ihtiram res
mini ifa etmekte bulunan askerî kıta
yı teftiş eylemişlerdir. 

Balkan antantı devletlerinin bay-
raklarile süslenmiş bulunan istas
yonda geçen bu merasimi takiben 
Yıman Başvekili Metaksas Başvekil 
Celâl Bayar ile, Yugoslavya Başvekili 
Stoyadinoviç Dış işleri Bakanı Dr. 
Tevfik Rüştü Araş ile, Romanya Dış 
işleri bakahlığı müsteşan Comnen de 
Dış işleri bakanlığı genel sekreteri 
Numan Menemencioğlu ile birlikte 
otomobillere binerek ikametlerine 
hususî daireler tahsis edilmiş bulu
nan Ankara palas oteline gitmişler
dir. İstasyondan otele Yunan, Yu
goslav, Rumen ve Türk Millî renk-
lerile süslenmiş bulunan yol üzerin
de ve Ankara palas oteli önünde top
lanmış olan halk, muhterem misafir
leri samimî tezahürlerle selâmlamış-
lardır. 

A t a t ü r k m i s a f i r l e r i m i z i 
kabul e t t i l e r 

Ankara 25 (AA.) — Reisicumhur 
Atatürk, bugün öğleden sonra. Elen 
Başvekili ve Balkan antantı konsey 
reisi B. Metaksası, Yugoslavya Baş-
vekiU B. Stoyadlnoviçi ve Romanya 
Hariciye müsteşan B. Comneni birbi
ri ardına kabul etmişlerdir. Ve nezd-
lerinde ayrı ayn uzun müddet alıkoy
muşlardır. 

Ziyaretler 
Ankara 25 (A-A.) — Bu sabah şöı-, 

rimize gelmiş ola^ Yunaau Başvekili 
Ekselans Metaksas ile Yugoslavya 
Başvekiü Ekselând Stoyadinoviç ye 
Romanya Dış bakanlığı müsteşan 
Ekselans Comnen Ankara palasta bir 
müddet istirahatten sonra B. M. Mec
lisine giderek buradaki Başvekâlet 
makamında Başv^l B. Celâl Bayan 
ve müteakiben riyaset makammda 
B. M. Meclisi reisi Abdülhalik Ren-
dayx ziyaret etmişlerdir. 

Muhterem misafirlerimiz Hariciye 
vekâletinde de Dış işler bakam dok
tor Tefvik Rüştü Arası ziyaret et
mişlerdir. 

Müteakiben B. M. Meclisi reisi Ab-
dülkalik Renda ile Başvekil B. Celâl 
Bayar ve Dış işleri Bakanı Tevfik 
Rüştü Araş Ankara palasa giderek 
üç müttefik devlet mümessiline iadel 
ziyarette bulunmuşlardır. 

Misafirlerimiz öğle yemeğini kendi 
sefarethanelerinde yemişlerdir. 

Ziyafet 
Ankara 25 (A.A.) — Dış işleri Ba

kam Dr. Tevfik Rüştü Araş Balkan 
antantı konseyi azaları Yunanistan 
Başvekili Ekselans Metaksas ve Yu
goslavya Başvekili Ekselans Stoyadi
noviç ile Romanya Dış Bakanlığı müs
teşan Ekselans Comnen şerefine bu 
akşaim Çankaya Dış Bakanlığı köş
künde bir akşam ziyafeti vermiştir. 

Başvekil B. Celâl Bayar ile bütün 
vekillerin bir kısnu p . M. Meclisi âza-
lannm, Yunan Yugoslav ve Rumen 
elçilerile Atina, Belgrad ve Bükreş 
elçilerimiz ve Dış işleri Bakanlığı, 
antantı devletleri elçilikleri erkânı 
hazır bulunmuşlardır. 

Çok samimî bir hava içinde geçen 
bu ziyafeti, kordiplomatik ile vekâlet
ler erkâm ve Balkan antantı konseyi 
müzakerelerini takibetmek üzere şeh
rimize gelmiş bulunan Eelen, Yugos
lav, Rumen matbuat mümessiUerlle 
Türk gazetecileri mümessillerinin de 
iştirak ettikleri bir resmi kabul ta-
kib eylemiştir. 

H a r i c i y e V e k i l i n i n nutku 
Ankara 25 (A.A.) — Dış işleri Ba

kanı Dr. Tevfik Rüştü Araş, Balkan 
antantı konseyine iştirak etmek üze
re gelmiş bulunan dost ve müttefik 
devletler mümessilleri şerefine bu 
akşam verdiği ziyafette şu nutku Irad 
etmiştir. 

«Bay Başkanlar, Bay Bakan. 
— Ankara, Balkan antantının te-

sisindenberi ikinci defa olarak, an
tant daimi konseyinin müzakereleri 
için toplanan müttefik devletler mü-
messiUerini kabul etmekle bahtiyar
dır. Hükümet merkezimiz şenlik için
dedir. Mevcudiyetiniz Ankarada ger
çek bir dostluk havası yaratıyor. Bu 
hava içinde müzakerelerimiz netice 
itibarile semereli olacak ve bizi bir
leştiren bağlann her zamankinden 
daha sağlam olduğunu ve ittifakımı
zın doğmasına sebep olan ve onun is
tihalesinde de âmil bıdunan büyük 
banş davası yolunda elele yürümeğe 
azmetmiş olduğumuzu bütün dünya
ya gösterecektir. 

Cumhuriyet hükümeti adına, sizle
re Türldyeye hoş geldiniz derim. 

Dört senelik yorulmaz bir faaliyet
ten sonra, Balkan antantının tam ve 
mutlak muvaffakiyeti haltkmda en 
küçük bir ihtiraz! kayıt dermeyan et

meksizin, onun bUânçosunn yapabili
riz. Fakat kuvvetimiz, yalnız geçmişe 
iftiharla bakabUmemizde değUdir. İs
tikbali de,banş olan davamızdaki doğ
ruluğun bize verdiği tam itimadla ve 
onun zaferine olan imanımızla derpiş 
edebiliriz. 
Karışık dünyada bir huzur numu

nesi teşidl ettik, bütün politik icap
larda en geniş anlayışı isbat ettik. 
Ananevi dostluklarımızı idame ve iyi 
münasebetler çerçevesini inkişaf et
tirdik, ahenkli halisane ve her türlü 
muzmar fikirden ân bir siyasetle dün
yaya itimad verdik ve bugün, dağıl-
maz birliğimizle, milletler arasmda 
bir dostluk vasıtası olmak emelinde-^ 
yiz. 

Balkan antantınm nazanmızda sa
mimi banş ve teşriki mesai bölgesi de-* 
mek olduğunu ve, büyük hudutlan-
nuz dahilinde ne kadar birleşmiş ınif> 
letleri ihtiva ederse, bizi çekmiş ve 
toplamış olan büyük ülkünün hâdimr 
leri sıfatUe kendimizi son derece kuv
vetli hissedeceğimizi beyana lüzym 
var mıdır? Emellerimizde hiç bir şüp
he noktası, fakat haklarımızda da hiç 
bir zaaf olmaksızm diğerlerini pek 
ziyade anlamağa amadeyiz. 

Dört memleket için dış politikada 
hâkim olan prensip politik ve ekono
mik istikbalimizi korumaktır ve bu 
prensipin en iyi banş zamanı teşkil 
ettiği kanaatiledir ki, dahilî mukave
met kuvvetimizi ve harici müdafaa 
vasıtalarımızı imkân nisbetinde tak
viye etmek suretile bu ülküye hizmet 
ettiğimizi müdrik bulunuyoruz. 

Dış pohtikada realizm, Balkan an
tantı devletlerinin, bu devletlerin en
ternasyonal icraatlanmn vasfı olan' 
tam itidalle kullandıklan diğer bir 
unsurdur. Balkan müttefiklerinin en
ternasyonal teahhütlerine ve bu teah-
hütlerin âmili bulunan büyük pren
siplere sadakat poUtikalanm kolay
laştıran da bu realizmdir. 

Bu son yıllann tarihi verdiği ders
ler itibarile çok müsmirdir. Biz bu 
derslerden istifadeyi, menfi ve morali 
kıran bir fikir ve ruhla değil, tama
men kurucu ve sağlamlayıcı müsbet 
bir istikamette tevessül etmesini bil
dik. 

İşlerimizin sevk ve idaresindeki bu 
salim zihniyetin neticesi iyi olmuştur. 
Bugün mutad olduğa veçhUe bütün 
politik meseleleri gözden geçirmek 
üzere bir masanm etrafmda tamamen 
müsterih bir kalple ve bütün nokta
larda birbirimizi anlayacağımıza ta
mamen kani bulunarak toplanabili
riz. 

Bay Başkanlar ve Bay Bakan, 
Banş, idamesi için, müstemir bir 

dikkati ve hiç bir zaman eksik, olma
ması muktazi bir teyakkuzu istilzam 
eden bir nimettir. Hükümetlerin mesu
liyeti ağırdır. Fakat bu hükümetlerin 
deruhte ettikleri ezici vazife, memle
ketlerinin iyi anlaşılan menfaati ve 
banşm yüksek menfaati nanuna el
de ettikleri müsbet basanlarla ziya-

desile mükâfatlanmaktadır. 
Balkan antantı âzası olan devlet

lerin hükümetleri bu mükâfatı kes
retle haketmişlerdir ve gelecekte, po
litik dürüstlükleri sayesinde, bu saha
da yeni neticeler elde etmek suretile, 
başka memnuniyetler de hissedebile
ceklerine derin kanaatim vardur. 
Balkan yanm adasmda tesisine mu

vaffak olduğumuz karşıhkh banş ve 
teşriki mesai anlaşması devresini he
yecanla selâmhyarak kadehimi ma
jeste Elen Krah ile majeste Romanya 
Krahmn, majeste Yugoslavya Kralı-
mn ve altes naip prens Polün sıhhat
lerine kaldınyor ve Balkan antantı 
âzası devletlerin itilâ ve refahlarma 
ve bu devletleri birleştiren değişmez 
dostluğa içiyorum.» 

Y u n a n B a ş v e k i l i n i n n u t k u 
Ankara 25 (A.A.) — Bu akşam şe

reflerine verilen ziyafet esnasında, 
Dış işleri Bakam Dr. Tevfik Rüştü 
Araş tarafmdan söylenen nutka keır-
şıhk olarak Elen Başvekili Ekselans 
Metaksas gerek kendi namma gerek 
Yugoslavya ve Rumen meslektaşları 
namma şu nutku söylemiştir: 

«Bay Bakan, 
Bizlere gösterilen hararetli kabul

den dolayı Ekselânsmıza, gerek kendi 
namıma gerek mümtaz ai'kadaşlanra 
Romanya ve Yugoslavya mümessilleri 
namma teşekkürlerde bulunmak ve 
güzel memleketiıüze ayak bastığı
mız andan itibaren gördüğümüz ih
timamdan son derece mütehassis ol
gumuzu beyan etmek şerefinin uhte-
me terettüb etmiş olmasmdan dolayı 
bilhassa; bahtiyarım. Hakkımızda ib
zal olıman muhabbet eserlerinin sa
dece anasıevî misafirperverliğizin bir 
ifadesi değü asîl Türk mületinin 
memleketlerimize karşı beslediği dos-
luğun ve antantımız fikrine olan 
bağlüığm bir belgesi olduğunu his
sediyorum. Bu hislerimize arkadaşlar 
rumn da iştirak etmekte olduğundan 
katiyen eminim. 

Milletlerimizin aralarındaki birlik 
kuvvetile kendilerine miUetler cami-, 
asında daha büyük bir istildâl temin 
etmek üçere kardeşçe yaşamak azim
lerinden doğan Balkan paktı bir a-
ııın siyaset icablanna istinad eden bil 
bina değUdir. Hiç kimse aleyhine mü
teveccih olmamak itibarile hedefini 
bulur bubnaz ortadan kallcmıya mah-
kiîm bulunmıyor. Balkan paktı, ne
ticesiz uzun ve elemli mücadele ve re
kabetlerin acı tecrübesini förmüş o-
lan Balkan milletlerinin serbesçe te
zahür etmiş siyasî rüştlerinin bir ifa
desidir. Hikmeti vücudu, memleketi
mizin biribirinin aym olan menfaat
lerine daha iyi hizmet etmek için de
rin bir surette duyduklan sebatlı iş
birliği ihtiyacında mündemiçtir. 

Manevî temeli ise müşterek st̂ Ih 
emeUerimizdir. 

Bu sulh eserine bizzat mUletleri-
miz olan başancılanmn bağladıkları 
ümidlerin temamUe tahakkuk etmiş 
bulunduğunu bir kere daha ilâna bil-
mem lüzum var mı? Nazarlanmizi 
şimdiye kadar katettiğimiz yola çe
virecek olursak elde edeceğimiz neti
celerden iftihar edebUeceğimizi bili
yoruz. Balkan antantı konseyinin mU? 
ayyen toplantılannda ve hükümetle
rimiz arasmdaki istişarelerde yalnız 
doğrudan doğruya Balkan menfaat
lerimize temas eden meseleleri değil, 
fakat bizi alâkadar edbilecek beynel
milel mahiyette bütün meseleleri da
ima ayni gözle mütalea ettik. 

Dost ve müttefik dört Balkan dev
leti arasmda kurulan ve bu devletle
rin karşıhkh münasebetlerinde hâkini 
olan itimattan kuvvet bulan anlaş
ma, beynelmilel sahada aradaki birlÜJ 
ve ahenk sayesinde her gün daha bü
yük bir ehemmiyet almaktadır. Öyle 
ki, Balkanlann istikran için tasarla
nan Balkan paktı, umumî sulh dava* 
sı hizmetinde de kıymetli bir âmil ol
muştur. 

Birliğimizin İstikbaline sarsılmaz 
bir imanla mütehassis olarak, kade
himi ekselans Türkiye Cumhur Rei
sinin şerefine, dost ve müttefik değer
li Türk milletinin yükseklik ve refa
hına ve ekselansınızın şahsî saadeti
ne kaldırıyorum. 
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Parasız insan daha mesuddur!, 
Komik Laurel bu kanaatinin sebeblerini anlatıyor 
Artist diyor ki: Her memleket halkımn gülme zevki bambaşkadır 

insanları müştereken güldüren bir şey vardır oda... 
''Hardinin cepleri şekerleme doludur, sahne bitince ellerini ceplerine daldırır, o nefis 
şekerlemeleri yer... Bir gün sinemadan çekilirsem sofra başından kalkmıyacağım.. „ 

En bUyük merakım ciddî eserler okumaktır, en büyük eme l im de Molyer'in 
etmektir, en sinir ime dokunan şey ahbaplarımın benden tuhaflık beki 

stüdyonun bahçesine kainyon kam; 
yon kum yığmışlar. Bu kumlann üâ< 
tünde sırtındaki çekil fekil mayola-
rile belki 400 - 500 genç kiz, genç ka-
öm yatmış... 40 kuvvetli projektör bu 
yan çıplak vûcutlann üzerine çer-
vUmlf... Kış ortasmda bir plâ] man
zarası filime çekiliyor... 40 büyük 
porjektör, ışık verdiği kadar, etrara 
uçaklık ta saçıyor... O kadar ki 
WJlsör, artistler buram buram terli
yorlar. Bu esnada dışardan bir oto-
ınobllln uzaktan ax:ı acı koma çaldığı 
Ifitlldi. Hemen stüdyonun hademele» 
TA koştular. Birer saray kapısı kadar 
büyük olan dış kapılar ardma kadar 
CÇüdı. Stüdyonun bahçesine perde
leri sıkı sıkı kapalı, gayet uzun, muh
k e m btr otomobU girdi. Rejisör: 

'— tşte dedi. Mister Laurel geldi. 
O daima arkadaşı mister Hardi'den 
•Tvelielir. 

Amerikada bilhassa son zaman-
Î irda en büyük kamedi artistleri ad-
dedUen Hardi Ue Laurel'i pek merak 
^diyordum. Fakat bu muhteşem oto
mobilin perdelerinin «ıVı ipin kapalı 
^^^Biask dikkatime çarptı, sordum: 

•^ Bu otomobilin perdeleri niçin 
böyl© sıkı »ki kapah?... 

— ICist» Laurel dain^ evde giyiıv* 
'̂̂ kten sonra, yani fllimdekl kıyafe* 

^ ^ «vde girdikten sonra otomobillcı 
'^üdyoya gelir. Talnu makiyajlarmı 
^''ttada yapar... 

Otomobilin kat>ısı açıldı, tçeridem 
^ı^Sitm. şapkan limon kabuğu tepesin-
^ gibi kalmış, yüzünün buruşukları 
^i'asmda kopça kadar küçücük gözleri 
Meta kaybolmuş, son derece ciddi; 
*(ax derece kerli ferli bir adam «nd .̂ 
J ü a n a pl&Jdss yan çıplak yatan yüz-
**ree genç kızm, genç kadımn güzel 
ticadlerlni hiç görmüyormuş gibi bt-
1̂  selâmladı. İşte dünyayı kahkaha-
^ lonp geçlım İki meşhur komik-
^ n Mister Laurel ile yani zayıf cl»-
Wle karşı karşıya idik. Perdede, dün-
^ y ı kahkahaya boğan iki komik hu-
*^ Juyaüannda pek titiz, pek cdAUl 
~^«klan İçin herkes Mister Laurelln 
•«aûnda pervaneler gibi dönüyor. 
Aklana iki meşhur komikten zayıfa 
•** kanamm bundan bir müddet «v-
J* Amerika ve Avrupa gazetecilerine 
Joca«ı haadanda söylediği sözler gel-
**• Sanatkârm kansı, kocası hakkınr 
«* diyordu ki: 

-~ Siz onu perdede öyle aptal tavuv 
•^•«n bir adam olarak görürsünüz. 
f « a t onun ne zalim, ne hain oldu-
•'»ûu bUmezslniz... 

Hademelerden biri komiğin palto-
• ^ kaptı. Bili küçük makiyaj odaa-
" J kapısını açtı. Meşhur komiği bah.-
^ bol bir miras yedinin hamamdan 
^ 1 ^ gibi âdeta koltukhyarak içeri 
J^"»l«r. Bereket ki benim kendisüe 
» . . 5 ^ «vvellnden almmış randevum 
' • ^ O bana: 
^T" Çalışmağa başlamadan evvel bir 
^ • e Içmds mutadımdır. Siz d« bir 
^ ^ « içersiniz değü mi? Bir Ameri-
^ kahvesi... Fakat stüdyoda bu 
^ • « benim için hususî bir surette 
JJ2«tt. Hele bir için, çok beğenecek-
J J I ^ . Size Türk kahvesi İkram ede-

J™«im İçin kusuruma bakmayınız. 
Y " ^ ! ? " "(»»"birme ç a r p ü . . . 

«mnda zU olmaama rağmen eU©. 
demA • Ç^Hîarak bir Arap ha-

Meşhur komiK Laurel muharririmiz Hikmet Feridun Es'le gSrüşüyor 

« S ı ^ 5 " ^ Stüdyolann ve bütün 
j^ '̂ «»uerinln hizmetçUerl. hademeleıl 

^ «encidlr. Mister Laurel: 
^ ^ üd kahve... Misafirim var... d*-

Aradan beş dakika geçmeden kah
veler, yanlanndaki süt ibriklerile 
Amerikan kahveleri önümüzde idi... 

Amerikalılar çok gülmeği sevdilde-
rl için midir? bilmiyorum.. Amerika-
da büyük komedi artistlerine, meselâ 
Ur dram sanatkârmdan, ağır eserler 
oymyan bir artistten çok daha fazla 
ehemmiyet verilir. Meselâ bir Şarlo, 
bir Lıü, Laurel ile Hardiye birer dâhi 
gözUe bakılır. Bunlar her yerde bü
yük bir hürmet görürler. 

Mister Laurel kahvesine ancak bir 
şeker attı, bana döndü derdli derdli: 

— Kalhveme bir şekerden fazla at-
nıam memnu... dedi. Sordum: 

— Neden?... 
— Neden olacak? Şişmainlamak be-

lâsL.. Kontratımız mucibince filim-
l«rimi»ie arkadaşım Hardi'nin gayet 
şişman benim zayıf görünmem lâ-
zun... Bunun için benim şişmanla
mam kati surette memnu., halbuki 
arkadaşım Hardi değme hainlerden 
değildir. Onun muhteşem göbeği ne 
kadar büyüse o kadar işLoe yaradığı 
için bahire yer, habire atışünr. Me
selâ bugün stüdyoda yemeğe kalırsa
nız görürsünüz. Ayni masada oturu
ruz. O karşımda kanh kanlı pirzolala
rı, tatlılan tıka basa yer. Ben zaval-
U incecik bir sandviç yiyip kalkarım. 
Bu yetişmiyormuş gibi arkadaşım çep
icini en iyi şekerlemelerle doldurur. 
Onım en büyük merakı çevrilen iki 
sahne arasmdai şekerleme yemektir. 
Bir sahne biüp, objektifin önünden 
aynhr ayrılmaz hemen ellerini ceple
rine daldırır, o nefis şekerlemeleri gö
zümün önünde yemeğe başlar. Bazen 

dayanamam, bir tane isterim. O zir 
m«n: 

>— Yooo... der... Şeker inşam şiş-
manlatu*. Sana şeker yedirerek şiş
manlamana sebep olmak İstemem. Bi
lirsin ya şişmanlık senin için felâket
tir. 

E n b ü y ü k a r z u s u . . . 
Halbuki benim en büyük hevesle

rimden biri de şöyle göbeği salıver
mek. Şişmanlamak. İstediğim kadar 
bol bol yemek yemektir. Eğer bir gün 
ihtiyarlayıp da artık sinemadan çeki
lecek olursam sofra başmdan kalkmı-
yacağım. 

Fakat baktım meşhur komik per-' 
dede göründüğü gibi hiç de o derece 
de zayıf bir insan değüdi. 

— Sizi ben o kadar zayıf bulma
dım... dedim. Halbuki filimlerinizde 
çok zayıf görünüyorsunuz. 

Sinirli sinirli başmı salladı: 
— Benim en büyük derdime do

kundunuz. Herkes beni çöp gibi zayıf 
bir adam zannediyor. Benim sine
mada çok zayıf görünmemin sebebi 
128 kiloluk dostum Hardi'dir. Onun 
yanmda çöp gibi görünüyorum. Ge
lince göreceksiniz. Şimdi gözünüze 
İliç de o kadar zayıf görümnüyorura 
değil mi? Hardi Ue yanyana duralun 
da bakınız. Ne kadar çöpten bir adam 
gibi kalacağım. Ben yalmz olduğum 
zaman toplu bir adîûnım. Yanımda 
Hardi bulunduğu zaman bir saniyede 
zayıflarım. Çöp gibi bir adam ha
linde görünürüm. 

— Siz meşhur bir komik gözile ha
yatı nasü görürsünüz? Çok güler mi
siniz?.. 

— Hayat aslmda o derece gülünç
tür ki, nihayet herşey gibi insana 
yavaş yavaş bu gülünçlük de tabii gel
meğe başlar. însan bunlara alışır ve 
artık en gülünç şeye bUe gülmez olur. 
Ben hayatta çok gülmem. Hattâ ba
na dostianm biraz fazla ciddî oldu
ğumu söylerler. 

Siz kütüphanemi görürseniz şaşar-
smız. Şaşarsmız diyorum çünkü bir
çok kimseler bir komedi artistinin, bü
tün işi halkı güldürmek olan bir ada-
nun gayet ciddî eserler okuyacağına 
ihtimal vermezler. Halbuki benim en 
büyük merakım ciddî eserler okumak
tır. Hayatımda bir tek roman okumuş 
insan değüimdir. Buna mukabil pek 
çok içtunaiyat ve felsefe okurum. Hat
tâ vaktile Kant hakkmda küçük bir 
etüd bile hazırlamıştım. 

Bu esnada birşey nazan dikkatinü 
celbetti. Füimlerinde yeni ötmeğe-
başlıyan bir horoz gibi gayet ince bir 
sesle konuşan meşhur komik hakikî 
hayatında boru gibi kalın bir sesle ko
nuşuyordu. 

Fakat o perdedeki hayalüe ne ka
dar taban tabana zıd bir insandı. Per
dede incecik sesli, hakikî hayatmda 
boru gibi sesli. Füimlerinde şen ka
yıtsız, hattâ biraz zevzek... Hakiki 
hayatmda ciddî, kerli ferü, intizamı 
çok seven bir adam... 

H a l k n e l e r e g ü l e r ? 
— Halk, bütün dünya daha ziyade 

nelere gülüyor?... 
— Bakmız bu çok tuhaftır. Ben 

pek çok seyahat ettim. Muhtelif mem
leketlerde filimlerim oynanırken ha
bersizce sinemaya gittim. Halkı ted-

eserlerini tennsil 
emesidir 
kik ettim: Bir memleketin halkıırn 
gözlerinden yaşlar gelinceye kaçar 
güldüğü bir filimin başka bir meme-
ket halkını katiyyen güldürmediğlıii 
gördüm. Her memleket halkmm «g il
me zevki» bambaşkadır. Bir yerde 
kahkahalar uyanda^an bir sahne, baş
ka bir yerde halka şöyle küçük bir te
bessüm bile vermez. 

Fakat yeryüzündeki insanların 
müştereken kaiıkahalarla güldükleri 
birşey vardır: Karşısındaki insanların 
müşkül vaziyete düşmesi... 

Meselâ sevgilisinin evine girerken 
pantalonundan bahçenin parmaklı
ğına asılı kalan bir adan:... Zavalhmn 
düştüğü müşkül vaziyeti gözünüzün 
önüne getiriniz. Berbad bir vaziyet 
değil mi? Halk buna güler işte... So
kakta bir muz kabuğuna basıp yu
varlanan şişman bir adam gördünüz 
mü?.. Biçarenin halini tasavvur edin. 
Kendisine koşup onu kaldırmamız 
lâzımdır değil mi? Hattâ ona acıma
mız lâzımdır... Hayır bu sahne kar
şısında ilk işimiz gülmek olur. Çün
kü karşımızdaki insan müşkül, feci 
bir vaziyete düşmüştür. Görüyorsu
nuz ya' halk daha ziyade karşılarm-
daki insanın müşkül, feci vaziyete düş
melerine gülüyor. Amma dünyanm 
her tarafında bu böyledir. 

— Hayatta umduğunuzu buidunuz 
mu? Bütün emelleriniz yerine geldi 
mi? 

— Hepsi değil... Fakat çuyu gel
di. Emelim sanat hayatımda daha 
büyük, daha ciiidî eserler oynamaktı. 
Meselâ bu komedi işlerine başladığım 
zaman en büyük emelim «Molyer»i 
baştanbaşa temsil etmekti. Fakat da
ha ziyade yeryüzünde, bütün mem
leketlerde tutacak, hoşa gidecek eser
ler çeviı-meğe mecbur olduk. «Mo!-
yer» hâlâ içimde bir uktedir. Eğer Mol-
yerden birkaç parça temsil edemeden 
sinemadan çekilecek olursam yana
rım. 

P a r a ve s a a d e t 
— Mesud musunuz?. 
— Zaman zaman... Hayatta en bü

yük hayret ettiğim şey nedir bilir rai
siniz? İnsanlann büyük bir servetin 
kendilerine saadet getireceğini zan
netmelerine şaşar kalırım. Emin olun 
hayatta en büyük parayı kazandığım 
zamanlar, en az param olduğu za-
zamanla, en az para aldığım va
kit arasında kendimde hiç bir de
ğişiklik görmüş değ'ilimdir. Hattâ 
pek çok param olduğu zamanlar 
10 dolar haftalıkla çalıştığım gün
leri aradığım da olmuştur. İnsan 
paraya, servete o kadar çabuk alışı
yor, bunlar kendisine o derece tabiî 
geliyor ki, biraz sonra kendi kendine 
şaşıyor; «Sanki para kazandım, bü
yük servet yaptım da hayatımda ne 
gibi bir değişiklik oldu?..» diye kendi 
kendine soruyor. Hattâ emin olun ser 
vet yapmamış, parasız bir adam çok 
para kazanmış bir insandan daha 
mesuttur. 

Çünkü servetini yapmamış, parasız 
bir adamın içinde bir ümid vardır: 
O «bir gün büyük bir servet yapa
rım, mesud olurum..» gibi boş bir hül
yanın peşindedir. Halbuki sen'et 
yapmış, para kazanmış bir insan bu 
ümidi de kaybetmiştir. Çünkü serve
tini yaptığı halde bunun da kendisini 
mesud edemediğini görmüş ve öğren
miştir. 

(Devamı 11 inci sahifede) 
Hikmet Feridun Ei 
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ingiltere mektupları: 

Hîndlî Muhammedîn kardeşi kaplan 
Daula isviçrelinin nasıl bacağını kırdı? 
Muhammedin kardeşi Tekirdağlı için ne diyor? 
Saat ona doğru salon slgaira du-

manlarile dolmaya başladığı bir sırar 
da evvelâ Avrupa şampiyonu olduğu 
söylenen İsviçreli arkasından da sar 
rığı ve millî kıyafetile Hlndli gözük
tüler. Hindli yazın gördüğüm Fazzal 
Muhammedi çok andırıyor. Her halde 
kardeşi olacak. Hindllnin diğer peh
livanlardan kıyafetçe^ farkı ayağmda 
ayakkabı olmaması ve boğazmda da 
kocaman bir nuskai bulunmasıydl 
Merasimden scmra başhyan dövüf 
hemen kızıştı, İsviçreli boksör gibi 
yapıştırıyor. Müthiş yumruklar yiyea 
Hindli sersemledi rakibinin altma 
düştü. İsviçreli bir saniye kaybetmi
yor, hemen Hindlinkı bacağım kıvır
mağa; başladı. Zavalh kaplşnm yerdi 
çırpmarak acı acı bağırması görül^ 
cek şey. Şaka değil bacağı neredeyse 
kınlacak. Fakat kaplan cenhevlUe 
İsviçrelinin yüzüne bir tekme yapUf-
tınnca bu sefer öteki ringten jruvaıv 
landı ve .birinci ravund bu şekilde 
bitti. 

Eavundlar birbirini taMb eder* 
sekizinciyi buldu. Hindli fevkalâde 
kuvvetli fakat İsviçreli kadar mahir 
ve zekî değU, değü amma bir kra» 
yakaladı mı neredeyse adamm canı
nı boğazından çıkarıyor. Fakat pek 
de tabansız ha... Kapana kısıp sıkış
tı mı basıyor berhayı!... Seyircüer ho
le seyircilerin büyük bir kısmını teş
kil eden bayanlar Hindliyi tutuyor
lar. Sekizinci ravunddan sonra Hind
li fena halde açıldı, yumruklar, tek
meler birbirini takib ediyor. Hele ge
rilip gerilip tos vurması zavallı İs
viçrelinin göbeğini mahvediyor. Onun
cu ravvmdun başlarında İsviçrelinin 
bacağı kınldı ve biçare adam sediye-
de inliye inliye hastaneye naklolun
du. Hindli müsabakayı kazalur ka
zanmaz ringte garib bir şeküde c^-
nadıktan sonra alkışlar arasmda sa
londan çekilir çekilmez ben al-kada-
şmıla dışarı çıkmak için kapılara hü
cum eden ahalinin arasından sıjrn-
larak ringin yanındaki tünelden ge
çip soyunma odalarmın bulunduğu 
yere geldim. Hindlinin oynadığım 
görimce bizimkinin kardeşi olduğunu 
anlamıştım. Fakat kapmm önündeki 
İri yan adama derd anlatabilirsen 
arkolsun 

— Hindliyi görmek istiyorum, Türk 
gazjtecisiyim. 

— Olmai, gider evinde görürsün. 
— İmkân yok, ben burada otumu-

yorum... 
— Olmaz, uzatma. 
Ben Hindli HindU diye bağıra ça

ğıra derd anlatmağa çalışırken ka-
püardan birisi aralandı ve bir adam 
önüme dikilen ızbanduda bana yol 
vermesini söyledi. Herif yüzünü bu-
ruşturaiuk söylenirken biz açılan ka
pıdan içeri kaydık. Güzel döşenmiş 
bir odada HindU koltuğa uzanmış 
iki genç masaj yapıyor. Hindlinin ya
nına sokuldum ve İngilizce olarak 
sordum 

— Sizin Fazzal Muhammed ismin- • 
de bir kardeşin vaSr mı. 

— Var, siz onu nereden tanıyor
sunuz?.. 

— Ben Türkiyedengeliyonım. 
Hindli bunu duyar duymaz doğ

ruldu 
— Türkiyeden mi? Ağabeyimi Tür-

kiyede güreşirken gördünüz mü? 
— Evet. 
— Türkiyede iki defa mağlûb ol

muş bir defa da kazanmış. İki pehli
vanla karşüaşmış. Bunlardan Hasa-
nm iyi olduğunu söyledi. 

— Hasan değil Teknrdaglı Hüseyin 
olacak. 

— Evet evet Tekirdağlı Hüseyin, 
"nu çok beğenmiş methetti. Fakat 
iğeri kuvvetli ve kıymetli değümiş. 

Mülayimden mi bahsediyorsu-
'Z. 

— Galiba, ismini hatırUj^aimyorum 
amma öyle bir şey olacak. Fakat 
ağabeyim çok ihtiyardır, (50) yi çok-

Bir müddettenberi İngilterede 
bulunmakta olan spot muharrir
lerimizden Atletin pankras güreşi 
haUonda Aflnkü sayımızda çıkan 
mektubunım deramı olan bu ya
zıda geçen yaz şehrimize gelerek 
bir takım dedikodulu güreşler ya
pan meşhur Hindlinin kardeşinin 
güreşini re muharririmizin Hind
linin kardeşi ile yaptığı enteresan 
mülakatı okuyacaksınız. i 

Fazzal MuhammeOln kardeşi kaplan Danla 
tan aştL Bir müddettenberi de güreşi 
bırakmıştı. Türkiyeden çağınlmca 
dayanamamış tekrar canlanmış. 

— Yanlışınız var, dayanamamış o-
labUir. Fakat tekrar canlanmış olma-
suu kabul etmiyeceğim. Çünkü Tekir-
dağh Hüseyin beş dakikada kolayca 
yenivermişti. . 

— Evet amma bu ihtiyar kurdu 
beş dakika bUe ayakta tutmak çok. 
Ara sıra şakalaştığımız zaman hemen 
tutar fırlatırım. 

— Siz hep böyle dövüş şeklinde mi 
müsabaka yaparsmız?... 

— Ne münasebet. Üç sene ewd 
memleketimden a3rnlıp Amerikayal 
gldinciye kadar bımu bilmiyordum 
bile. Amerikada öğrHidim ve o zaman-
danberi hep böyle müsabaklar jrapı-
yorum. Fakat temiz g^üreşi çok seve
rim. Ne çaiB ki halk böylesini istiyor. 
Zannedersem Türkiyedeki pehlivan
lar bu tarzda çarpışrmyorlar. 

— Evet bizim profesyonel pehli
vanlar müsabaka esnasında yuıpruk 
tekme vurmazlar. Sadece oyunla 
omuzu yere getirirler. 

— Ne âlâ, çoktanberi böyle temia 
bir gfüreşe hasretim. 

— Türkijreye gitmeğe niyetiniz var 
mı? 

— Çok istiyorum. Evvelâ Türkleri 
kendime daha yakm gördüğüm için 
onlar arasmda olmak bana büyük 
bir zevk verecek. Sonra haîkmızm 
fevkalâde nazik olduğunu öğrendim. 
Yalnız memleketinizden harice para 
çıkarmanın imkânı yok. Bunun im-
kânmı bulabilirsem hemen giderim. 

— İngiliz halkım beğenmiyor mu
sunuz? Sizi tutuyorlar ya.. 

— Evet bir ecnebi ile dövüştüğüm 
vakit tufarlasr. Fakat kendi vatan-
daşîarile karşılaştığım vakit benden 
fenası yoktur. İskoçyada bir defa bir 
ingiliz! bayüttığım için az kaldı linç 
edUecektim. 

— Burada kazahcınız nedir? 
— Böyle büyük güreşlerde 200 in-

gUiz lirası (bin iki yüz türk lirasm-
dan fazla) alınm. Fakat ekseriyetle 
60 inkiliz alıyorum. Haftada üç mü
sabaka' yapt^ım olur. Vasatî olarak 
aylığun 400 ingilizdir. (2500 türk li
rası). 

— Ne kadar çok kazanıyorsunuzî.. 
— Fakat masrafım da o nisbette 

fazladır. Londraıun en lüks j^Mtrtı-
manlannda oturmak mecburiyetin
deyim. Otomobilim, menecerim, ma
sörlerim, tercümanım var. Seyahat 
maforaflanm çoktur. Aynca bir sürü 
de vergi veriyorum. 

— Evli misiniz, 
— Hayır çok şükür bekârım!.. Ev

lendiğim gün her şeye veda etmek 
lâzım. 

— Danışıklı yani şike güreşleri se
ver misiniz? 

— Tabiî severim. Fakat İngiüzler 
bundan hoşlanmıyorlar. Amerikada-
ki güreşlerimin çoğu şikeydi. Burada 
organizatörler şikeye yanaşmıycMrlaa:, 
Türkiyede nasüdır?.. 

— Pek emin değilim amma galiba 
ciddi güreşiyorlar. 

— İngilterede bugüne kadar 168 
güreş yaptun, sadece 3 defa mağlûb 
ddum. Onun için en fazla para alan
lar arasmdayım. 

»— Tebrik ederim. Kaç yaşmdası-
mz. 

— 34 yaşmdayım. On sekiz sene-
denberi minder üzerindeyim. 

— Ağabeyiniz şimdi nerede? 
— Çekoslovakyada benim için bir 

kontrat yapmağa gitti. Size söyle
meği ımuttum. Ağabeyim benim me
necerim ve yardımcımdır. Bana o 
bakar. Fakat bazı bazı güreşler yap-
maktah da kendini alamıyor. 

— tngUterede daha çok kalacak 
tmsınız? 

— Çvet bir kaç sene daha kalıp 
kâfi mikdarda para biriktirince mem
leketime gidip güreşi bırakacağım. 

— Bu yaz Türkiyeye gideceğinizi 
kardeşiniz katiyetle söylemişti. Böyle 
bir niyetiniz var mı? 

— Biraz evvel söylediğim gibi Tür
kiyeden para çıkarmanın imkânsız 
oluşu buna mani oluyor. Bu vaziyette 
Türkiyede güreşemiyeceğimi zannedi
yorum. Belki memleketime dönerken 
uğrarım. 

— Bizim pehlivanlardan Tekirdağ-
luun Londraya gelmesi muhtemel. 
Onunla burada güreşir misiniz? 

— Tabiî. Fakat bunım için evvelâ 
sizin pehlivamn burada istendiği 
tarzda güreşmeyi öğrenmesi lâzım. 
Aksi takdirde organizatörler maçı 
reddederler. 

— Bu bana biraz olamaz gibi geli
yor. 

— Yok canım. Çok kolay, yumruk 
atmak ve yumruğa dayanmak kuv
vetli bir adam için iştoı bUe del i 
dir. Bunun için mütdıaCssis antrenör
ler var. Onu bir ay içinde mükem
mel bir şeküde hazıriarlar. Hele o 
gelsin ve istekli olsun. 
— Bir sual daha. Dünyanın en 
yaman pehlivam kimdir? 

— Bizim güreştiğimiz tarzda en 
iyi çarpışan. Cim Londostur. Fakat 
onu yeneceğim. Yani en iyi olacağım. 

— Temennî ederim. AUaha ısmar
ladık. 

— Sizi otomobilimle evinize bıra
kabilir miyim. 

— Teşekkür ederim otomobilimiz 
var. 

— Kardeşim bir iki haftaya kaldar 
gelecek. Muhakkak gelip bizi benim 
adresimde bulun. Fazzal çok memnım 
olacak. 

Kapıdan çıkarken Hindli ilâve etti: 
— Belki Türkiyeye gitmenin da 

bir kolayım buluruz. Aüet 

Bugünkü maç 
Bugfün Taksim stadmda İzmir 

şampiyonu Üçok %aat 15,30 da 
Güneşle karşıla:şacaktır. 
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ittihad ve Terakki cemiyetine giren 
• nasıl yemin ederdi ? 

Muhtelit takıın maçları 
Gayrifedere klüpler muhteUt takı-

muun eliminasyonu bitmiştir. Bugün 
muhtelit takım tam mânasüe teşek
kül etmiştir. Federasyonun şild maç
ları biter bitmez şampiyon lutbol tar 
kımlle karşılaşacaktır. 

İttihad ve Terakkiye giren kimse
nin ettiği yemin şu idi: 

(Dinim, vicdanım, namusum üze
rine yemin ederim, ki: 

Esası maksadı (islâmiyetin tealisi
ne ve) Osmanhların ittihad ve terak
kisine çalışmEiktan ibaret olan bu ce
miyetin dahü olduğum şu geceden iti
baren her türlü usul ve kavaidine tat; 
biki hareketle beraber hiç bir sırnm 
haricden hiç bir kimseye, hattâ efra
dı cemiyetten mezun olduklarımdan 
gaynsına katiyyen fâş etmiyeceğim. 

Yemin ederim, ki: • 
MUlete hukuku hürriyetini bahşeP 

den kanunu esasinin tamamU tatbik 
ve devamı meriyetini gayei malcsad 
bUen cemiyetin kararlanm ve uhde
me tahmil ve tevdi edilecek olan ve-
zaifi tamamen ifada tereddüd eylemi-
yeceğim. Hükümeti hazıranm pençei 
zulmüne düşerek tahtı tevkife alındı
ğım halde dahi gene namusum üze
rine yemin ederim, ki: 

Etlerimi kemiklerimden ayıracak 
bir işkenceye çarpılacak olsam bUe 
cemiyetin esrarım ve efradmdan hiç 
birinin ismini haber vermiyeceğim. 
Cemiyet efradmdan biri düçan felâ
ket olduğu takdirde kendisine ve aile
sine vüs'üm yettiği kadar nakden 
muavenette kusur etmiyeceğim. Şa-
yed bımca taahhüdatı namuskârane-
ye rağmen hiyanet edecek olursam al
çaklık edenleri nerede bulunursa bu
lunsun takibe memur edilen zabıta! 
cemiyetin icra eyliyeceği idam ceza-
sma karşı şimdiden kanımı helâl ede
rim. 

vallahi, billahi) 
Yeminden sonra yeni âzarun göz

leri açılırdı; tahlif heyeti reisi kendi
sine cemiyetin maksadım, buna hiz
metin ulviyetini tasvir ve izah eden 
sözler söylerdi. 

Bu da bitince yeni âza ekseriya iki 
kapılı intüıab olunan tahlif merkezi
nin ikinci kapısından çıkanürdı. 

Meşrutiyetin ilâmndan sonra gerek 
nutuk, gerek yemin suretlerinde tadi
lât yapılmıştı. 

Uzun nutuk kısatılmış ve şu şekli 
almıştır: 

(Muhterem vatandaş! 
Bu dakikadan itibaren altı yüz bu 

kadar yıllık koca Osmanlı hükümeti
nin yeni bir devrei refah ve mesudi-
yete, yeni bir asn terakkî ve fazilete 
girdiği 10 temmuz 324 yevmü mukad
desini temin ederek ımlleti her türlü 
acılardan kurtaran mukaddes Os
manlı İttihad ve Terakki cemiyetine 
dahU oluyorsunuz. 

Tarihin, bilhassa tarihi Osmanimi-
zin otuz iki senelik sahaifi ahiresini 
jrüz binlerce İhvam vataıun hunu ri-
zam hamiyyetUe lekedar eden bu dev
ri itisaf ve istibdadm gülzan vatanı 
harabezara çevirdiği, hafif bir sada-
yi hürriyet Çıkaram zindanlarda çü
rüttüğü, menfalarda öldürdüğü, de
nizlerin sinei müthişine gömdüğü sı
rada iki, üç alemdan himmetin yorul
mak bilmiyen gayreti hüdapesenda-
nesile teşekkül eden cemiyetimiz bir 
çok seneler istibdad ile pençeleşerek 
sayısız kurbanlar verdikten sonra ni
hayet aguşu vatanda bir çayı muallâ-
yı kabul ve izaz gördfi. 

O vakittenberi cemiyetimiz o kadar 
çalıştı, öyle hürriyetaver gayretler, 
mesaUer sarfettl ki bu halisane him
metlerin mükâfatım elminnetüblllâh 
Iktitaf etmeğe muvaffak oldu. Fakat 
cemiyetin bu mesaU gay3ruranesl hal-
mlyetkâr evlâdı vataran hulusu ama
line pek çok şeyler medyun olduğu 
hiç bir vakit unutulmıyacakür. Ar
tık istihsali hürriyet etmekle Osman-
h tttöıad ve Terakki cemiyetinin ve-
zalfi mukaddesesi bitmiş değildir. 

Bu hürriyet cemiyetin ük hatvei 
muvaffakiyetidir. Asıl vezaifi hakiki
ye ve ciddiye istihsal edüen hürriye
tin kâfili saadetimiz olacak surette 
idamesine çalışmaktır. 

Cemiyetimiz bir vakit üzerimize çö
ken o kâbusu leini istibdadı bir dar
bede yere sermek için ne türlü çalış
tı, milletin müstaid olduğu tekâmü
lü ahlâkî ve içtimaîsine yakışan ca-

nanei hürriyeti derağuş için ne tür
lü uğraştı ise bundan sonra da kema-
lâtı ilmiye ve fezaiü medeniyelerüe 
memleketlerini birer bihişti huzur ve 
saadet haline koyan büyük mUletler 
derecesine ve belki daha üerisine va
rabilmek, tarihi atü beşerde muazzam 
bir mevcudiyeti mUliye göstermek, 
içimizde beşeriyete dersi fazilet vere
cek dâhUer yetiştirmek için de öyle 
çalışacaktır. 

Sevgili kardeş! 
Demek oluyor ki vazife eskisi ka

dar mühlik değü! Fakat daha müş
kül, daha şümullü ve daha şereflidir. 

Bu kadar kavim ve kavi bir suret
te hayatı taze bulan bir milleti muh
tereme için bundan sonra yeni bir 
devrei istibdadın zuhuru imkân hari
cinde olmakla beraber devirdiğimiz 
binayı menfur içindeki kurdlann ara-
sıra bizi ısırmağa kalkışması ve belki 
de bizi gaflette bularak köpekler gibi 
yeniden kudurması hatırdan hiç bir 
zaman çıkanlmamalıdır. 

Her türlü teşebbüsatı zulümkâra-
neye karşı milletin nigehbam hürri
yeti olmağı deruhde eden cemiyetimiz 
muhafazai mevcudiyet ederek efradı-
lun mesaii fikriye ve bedeniye ve nak-
diyesini hüsnüistimali ve vatan ve 
mületin müstaid olduğu tekâmül ve 
terakkî âUmane ve medeniyetpervera-
neyi en büyük bir vazifei vicdaniye-
bUecektir. 

Öyle ise yaşasm naili hürriyet olan 
millet, yaşasın nigehbam mület olan 
Osmanh İttihad ve Terakki cemiyeti!) 

Yeminde de tabiî epey değişiklikler 
yapılmıştı: 

(Dinim, vicdamm, namusum üzeri
ne yemin ederim ki, • 

Esası maksadı kanunu esasinin ta-
mamii tatbikine ve milletin hukuku 
meşruai hürriyetini kamilen istihsale 
ve bilâtefrikı cins ve mezheb bilcümle 
Osmanh akvammm ittihad esası üze
rine terakki ve taalisine çahşmaktan 
ibaret olan Osmanlı İttihad ve Terak
ki cemiyetine bu andan itibaren dahil 
oldum. 

Milletin izdiyadı şan ve şevketile 
memleketin temini saadet ve refahı-
m her şeye, hattâ canıma tercih ey
lediğimi tekıar dinim ve namusum 
üzerine yemin ederim. Bu maksadı 
mukaddes uğruna zulüm ve istibdad 
pençesine düşerek en şâlid işkencele
re duçar olsam dahi maksadı mukad
desten aynlmıyacağıma ve tevdi edi
lecek esrarı muhafaza edeceğime ve 

. cemiyete dahU olanlardan mezun ol-
duklanmm gayrisine fâş etmiyecegl-
me ve cemiyetin bütün kararlarım 
icrada ve uhdeme tahmU ve tevdi ede
ceği vezaifi tamamen ifada tereddüd 
eylemiyeceğime ve kanunu esasiye 
ölünciye kadar sadık kalacağıma tek
rar dinim ve namusum üzerine yemin 
ederim. 

Şayed namusum üzerine bu kadar 
söz verdiğim halde hiyanet edecek 
olursam alçaklık edenleri nerede bu
lunursa bulunsujı takibe memur edi
len zabıtai cemiyetin icra edeceği 
idam cezasına karşı kanımı şimdidoı 
helâl ederim. Vallahi, billahi) 

Görülyor ki cemiyet hiy^et eden
lere karşı meşruti3retin ilâmndan ev
vel koyduğu şiddetli cezayı sonra da 
yemlnide ipka' etmiştir. 

Cemiyet meşrutiyetin ilâmndan 
sonra ilk defa çıkardığı dahilî nizam
namesinde meşrutiyetten evvel mev-
cud (fedayi bölükleri) teşküâtmı mu
hafaza, eylemişti. 

Cemiyet teşkilâtında yirmiden fas
la şubeye malik şehirlerde (şube bö
lükleri) teşkil olunurdu. 

Ancak bu bölükler en fazla yirmi 
şubeyi ihtiva edebiUrdi. Her bölük 
üçer kişilUc bölük heyetlerile idare 
edilirdi. 

Şubeler numaralarüe yâd olunur
du. İdare heyetleri rehberleri marife-
tile şubelere tebUgat yapardı. 

Usulü dairesinde tahUf edilmiyen 
eşhas cemiyet âzasından sayılmazdı. 

(Arkası var) 
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K E L E P İ R C İ zı 
Şakire BaMpa^zaıında, bir manav 

dfiİEkfinmın önünde rasgeldim. Muz 
•byordu. Doğrusu ne yalan söyliye-
|tm. Buna hayret etmiştim. Şakir 
»uz alsm?.. Şaşılacali şey... Çünkü 
Sakilin karısı Macidenin ne kadal' 
tli sıkı olduğunu hepimiz gayet iyi 
bilirdik. Zavallı Şakircik aksi gibi bo-
Sazma, güzel şeyler yiyip içmeğe düş
kündü. Fakat Macidenin elinde göz 
•çamıyordu. Btmım için onun kilosu 
160 kuruştan muz almasma hayret 
«tmiçtim. Yanma yaklaştım: 

- - Ne o Şaklr, dedim, muz mu alı
yorsun?... 

Gülümsedi: 
— Hayret ettin değil mi?... Benim 

böyle pahalı şeyler almam hayret 
edllmiyecek bir şey değil ki... Hakkın 
var... Bu işe istediğin kadar şaş ve is
tediğin kadar hayret et... 

O muz kâğıdını kucakladıktan son
ra beraber yürümeğe başladık: 

— Azizim, dedi, benim boğazıma 
ne kadar düşkün bir insan olduğumu 
bilirsin... Karımın hali de malûm... 
Baktun, olacak gibi değil, benim har 
yatta en büyük zevkim boğazım. Dü-
föndüm, taşmdım. Nihayet dâhiya
ne bir fikir buldum. Benim işinü bi
lirsin. Asıl büyük kazancundan başka 
ber gün ufak tefek işlerden elime ay^ 
nca da bir para geçer. Bunun miktar 
w malûm değildir. Bazı gün çok olur, 
bazı gün hiç birşey çıkmaz. Kanmm 
bergün bu küçük işlerden elime ne 
kadai* para geçtiğini bilmesine imkân 
yoktur. 

îşte ben bunu düşünerek gayet 
İüzel bir hile. buldum, Macidenin 
dehşetli zayif bir tarafı var. «Kelepir» 
öteberi almağa bayılır. Hesabmı çok 
*yi bilmesine rağmen fiatinin yaiısı 
derecesinde ucuz bir şey gördü mü? 
Bu kelepircilik damarları tutai'. Der-
bal onu satm alır. Ben de onun bu 
kelepircilik damarlanndan istifade 
etmek yolunu buldum. Şimdi canı-
'"un istediği bir şeyi kaç paıa ise alı
yorum. Eve gidince Macideye gayet 
^uz bir fiat söylüyormn. Meselâ bu 
^uzu 160 km-ustan aldım değil mi? 
Şimdi evde Macideye: 

— Kancığım, bir manav keşfettim, 
^örika' bir adam... 45 kuruşa muzun 
toosu... Dayanamadım, aldım... 45 
k̂ Oruşa muzu nasıl satıyor, şaşırdım 
kaldım. Galiba bir yerden pek fazla! 
•aktarda muz gelmiş olacak... 

diyeceğim, hasis olmakla: beraber, 
*®lepıri pek seven karım muz aldı • 
vna. için bana kızacağı yerde muhak
kak pek memnun olacak... Şimdiye 
k*daı- hep böyle yapıyorum. Canımm 
^*®diği bir şeyi görünce derhal alıyo-
' ' ^ - Evde kaı-mıa aldığım şeyin fi-
athiin yansmı, yahut üçte birini, 
^ t t â bazan dörtte birini söylüyorum, 
^•'^un bu halden son derece mem-
^^• . . Muzun 45 kuruşa almabilece-
Vüe inanıyor, çünkü benim kendisin-
^ gizli para bularak yüksek fiatle 

yor, şey alabileceğime ihtimal vermi-

fivde ismim «kelepirci» oldu. «Kele-
V*^» aşağı «kelepirci» yukarı... Gü-
•* ben bir manav keşfetmişim... Bu 
/^*^ en nefis meyvalaı-ı her yerde 
•J-talanm yarı fiatine, üçte bir fiatine, 
^ t t e bir fiatine veriyormuş... Bir 
"*kkal keşfetmişim, en pahalı şeyleri 
^^^Ji ucuza satıyormuş... Şimdi Ma-

«enin pek ziyade gözüne girdim: 
•~- Aman kocacığım... Sen «kele-

^ ^ sin... Gayet ucuz bakkal, ma-
^ vesaire keşfediyorsun, bundan 
r^'*' bütün alışverişi sen yap... di-

k w ^ ^ ° ' istediğim şeyi yediğim, 
^^^8ûû şeyi içtiğim için ben de 
^ • ^ u n u m , kelepir gayet ucuz öte 
JT^ dimdiği için o da memnun... Bi-
fcttl&f^*^^^ da memnun... Alışveriş 
^ ' J im bakkal da memnun... Velha)-
^ ^Püniz memnun, geçinip gidlyo-
Würs ^ ^ ^ bani bir de iş çakılacak 
ç ' ^ 3 ' işte o zaman halim haraptır, 
g ^ i ' elindeki kâğıdı ile uzaklaştı. 
^ daha onu bir ay kadar görmedim, 
jj^^y sonra kendisine yine Balıkpa-
^ ^ d a rastladmı. Ayni manavm 
j^"«de alışveriş ediyordu. Lâkin bu 

J" neşesizdi. Çehresi çatıktı. 
ftteh • ° ^^^^'^ dedim, yine kelepir 

n ,^ nü alıyorsun? 
™ r sinirli: 

^ Bırak Allah aşkma birader, dedi. 
• "̂ a. gelenleri hiç sorma... Öyle 

bir vaziyetteyim ki halime acusm... 
Yere batsm bu çeşit «kelepircilik»... 
Eve küosvmu 45 kuruşa aldım diye 
götürdüğüm muzları, dörtte bir fia

tine aldım diye götürdüğüm enfes mey-
valan bilirsin... Kanmm adımı «ke
lepirci» koyduğunu sana söylemiş
tim. 

Kelepircilik şöhretim bu kadarla 
kalsa yine öp de basma koy... Fakat 
kanmm kardeşi Sacide kccasile bera
ber sık sık bize gelir. Kaynanam 
haftanm iki gününü muttaka bizde 
geçirir. Kanm: 

— Aman Şakir harikulade alışve
riş etmesini biliyor. Ben ona «kele
pirci Çakir* ismini koydum. Tasav-
Tur ediniz... Muzu 45 kuruşa alıyor... 

Diyerek benimle övünüyordu. Her
kesin bana hayretle baktığmı görün
ce ben de bübürleniyordum: 

— Efendim, diyordum, alışveriş et
mek bir sanattır, bir ilimdir. Vakıa 
bu İlim üniversitede tahsil edilmez 
amma hayat için çok mühim şeydir. 
Meşhur bir iktlsadcı: «Paranm kaza
nılması kadaı- sarfedilmesini de iyi 
bilmek lâzımdır...» diyor. 

Benim bu sözlerim üzenine kanm 
derhal üâve ediyordu: 

— Efendim, Şakir hakikaten ya
man adam ...Bir bakkal keşfetti... 
Herşeyi sudan ucuza satıyor... Bir 
manav var... Diyorum ya... Muzu 45 
kuruşa veriyor. Müthiş bir adam bu 
Şakir, müthiş... 

Bunun üzerine kızı kadar kelepir 
öteberi satın almağa bayılan kayna
nam: 

— Aman diyordu... Muz 45 kuruşa 
ha... Hakikaten bedava... Kuzum da
madım... Bana da yann 45 kuıııştan 
beş küo alıver... İnsan elma jiyiceği-
ne muz yesin canım... 

Ötetaraftan karimin kardeşi Saci-
denin kocası: 

— Kuzum, diyordu. Bana da 45 ku
ruştan altı kilo muz alıver... Olur mu 
Şakir? 

Kanm, benimle öğünen kanm: 
— A... Tabiî, size de alsm... Onun 

gibi ucuza, bedavaya alışveriş etmek 
hiç birimizin beceremiyeceği bir şey... 
Hattâ bütün eksiklerinizi, masrafla
rınızı, erzakınızı bmıdan sonra Şakire 
aldırtm... Değil mi Şakir?.. Alışveriş 
bir üim meselesidir. Sen de bunım âli
misin... Parayı kazanmak kadar har-
cetmek de mühim şeydir ... 

Bunlan dinlerken beni hafakanlar 
boğacak gibi oluyordu: 

— Bilmem ki kancığım... diyor
dum. 

O: 
— Nasıl bilmem?... Madem ki bize 

alıyorsun... Anneme, kardeşime de al 
canım... diyordu. 

O gün bana 11 kilo kadar muz ıs-
marlanmıştı. Kilosu 45 kuruştan... 
Düşün bir kere... Bu parayı nerede 
bulacaktım. Yalmz kalmca karmıa: 

— Macideciğim... dedim, vakıa ke
lepir yerler keşfettim. Her şeyi gayet 
ucuzdan yiyoruz amma... Hayatm 
keşfettiğimiz bu pek mühim sımm 
kendimize saklıyalım. 

Macide bu sözüm üzerene, fena hal
de siıürlendi: 

— Vay, sen annemi, kardeşimi 
yabancı mı addediyorsun... Meğer 
sen ne egoist adammışsm... Elinde 
olduğu halde anneme ve kai'deşime 
bile iyilik etmek istemiyorsun... San
ki (mlaral da ucuz ucuz öteberi alsan 
ne olur? Bundan sen ne kaybedersin? 

Diyerek küplere bindi. Bundan ne 
kaybedeceğimi ben bUiyordum amma 
kanma nasü söylerim. Baktım ki ola
cak gibi değil... Eğer kaynanama', 
baldızımla «kelepirs> öteberi satm al
mazsam bizim eve de «ucuza aldım,.> 
diye hiç bir şey götüremlyeceğim. 
Halbuki bm boğazımı o derece seve
rim ki,,. «Haydi, dedim, bir kere için 
bir fedakârhk yapayım, orJara da öte

beri satm alayım...» Dünyamn para-
sım vererek aldığım pahalı meyvalan 
kaynanamla, baldızıma götürdüm. 
Arasıra siparişler fazlalaştıkça: 

— Ucuz mal gelmemiş... diyordum. 
Fakat onlar: 

— Zarar yok... Sen kendine aldık
ça bize de alırsm,,. 

Diye işi oluruna bağlıyorlardı. Ben 
de iki günde bir kendimize güzel şey
ler alamadan duramıyordum. İş bir 
kere çığnndan çıkmış, kanmı kelepi
re alıştırmıştım. 

Lâkin benim «kelepircilik» şöhre
tim Macidenin samimî arkadaşları 
arasmda da alıp yürümüştü. Bazı ha
tırım hiç kıramıyacağım derecede 
güze], nefis kadın ahbaplar da bana 
öteberi sipariş ediyorlardı. Karşımda 
öyle güzel ağızlar kelepir öteberi al
mam için rica ediyordu M, bunlan 
taramıyordum. Kaynanaimla baldızım 
da adetâ beni bedava vekilharç haline 
sokmuşlardı. Herkes bana «ne işini 
büir adam... Ne kelepirci, ne akıllı 
Insaiı...» diyordu. Halbuki budalalı-
ğımm içyüzünü bir bilseler,,. 

Şimdi yine kaynanam için muz alı
yorum birader... 

İki hafta sonra Şakirle kansma 
Köprü üstünde rastladım. Eminönü-
ne doğru hep birlikte yürümeğe baş
ladık. Balıkpazarma yaklaşınca Ma
cide kocasına: 

— Aman Şakir, dedi, pek merak 
ediyorum... Beni şu senin kelepir 
öteberi satan manavma götür.,.. Bel
ki lâzım olur. Ben de şurayı öğrene
yim... Hem de bir küo muz alalım... 

Şakir sapsarı kesilmişti. Ben bile 
fenalık geçiriyordmn. Nerede ise ya
nımda bir facia kopacaktı... 

Şakir kekeledi: 
— Ben sonra alırım karıcığım... 

Zaten en ilerideki manav... Oraya 
kadar gitmek uzım olur. 

Fakat arzulan hakkmda münaka
şa edilmesini bUe sevmiyen Macide: 

— Ne münasebet cahım?., dedi, 
şimdi uğrar almz... Tuhaf şey... Bir 
daha Bahkpazarma neden İnecek-
mişsin... Haydi yürü... Hem de bana 
meşhur manavmı göstermiş olursun. 
Yürü... 

Şakir: 
— Karıcığmı... diye son bir muka

vemet göstermek istedi. Fakat Maci
de kati emrini verdi: 

— Sana yüm diyorum. Zaten bana 
manavı tarif etmiştin... İşte şu sıra
da, nihayetteki dükkân... Tamam.,. 

Diyerek Balıkpazarma girdi. ŞaMr 
adetâ Ispazmoz geçiriyordu, 
-— Göstersene... Bu manav değil 

mi?.. Hani sormuştum, tarif etmiştin. 
Benim aklıma bir çare geldi. Göz

lerimle kapalı bir dükkân anyordum. 
«Şakirin manavı burası idi amma bu
gün kapalı... Her nedense gelmemiş» 
diyecektim. Fakat aksi gibi kapalı bir 
dükkân da göremedim. Şakir de gali
ba gözlerile ayni şeyi arıyordu. Fakat 
nafUe... Macidenin: 

— Canım neresi bu dükkân... Ba-
lıkpazan burası değil mi? Sen şu 
dükkânı tarif etmemiş miydin? diye 
sabırsızlanıyordu. Bu aralık Şakirin 
her zaman alışveriş ettiği manay 
yağlı müşterisini, yani arkadaşımı 
tanımıştı: 

— Bu3aır bayım., buyur güzel muz
lar geldi... diye harai'etle kai'şıladı. 
Şakir yavaşça bana mınldandı: «Ba
yılacağım galiba!..»... Macide mana
va sordu: 

— Kaçtan veriyorsun muzu? 
— 150!... 
— Sen akimi mı kaçırdm? Neden, 

bu kadar pahalılaştırdm bakayım... 
Manav arkadaşımı gösterdi: 
— Ne pahalısı efendim... Baya «or

sana... Her gün benden 160 dan ahr. 
Der demez arkadaşım kendisinden 

geçti. Onu ayütmak Içüı eczaneye 
güç götürdüm. (Bir yüdu) 

"Parasız insan 
daha mesuddur,, 

( Baş tarafı 9 ımcu sahifede) 
İnsan hayatta kendisini mesud ede

cek her gayeye ulaştıkça şaşınyor: 
«Bunu da yaptım, fakat gene mesud 
olmadım» diyor. Bunun için gayde-
rlne varamamış insanlar daima ümid 
içindedirler, dalma mesutturlar. 

Bir yerde Laurel Ue Hardinin ken
di kendilerine rejisörsüz filim çevir
diklerini okumuştum. Fakat onlann 
stüdyolanna üstüste gittiğim iki haf
ta İçinde bunun doğru olmadığını an
ladım, 

Yalmz onlarm yanında rejisör su
ya sabıma kanşmıyan sessiz bir adam 
olarak kalıyor. Her stüdyoda rejisör 
bağıran çağu-an, hattâ aıtistlere küf
reden bir adamdır. Artist rejisörün 
elinde sadece bir kukladır. Halbuki 
Laurel ile Hardinin fUimlerinde iş ta-
mamile bunun aksi... Rejisör artiste 
değil, artist rejisöre hâkim... 

Bir aralık rejisör makiyaj odasma 
gelip ezile büzüle: 

— Sahneye başlıyalım mı efendim? 
diye sordu. 

Sert bir eda Ue cevap verdi: 
— Ne aceleniz var... Daha mister 

Hardiyi bekliyoruz. 

İk i c i d d î e s e r 
Meşhur komik aklına mühim birr 

şey gelmiş gibi: 
— Haaa... dedi, bakınız size bir

şey daha göstereyim.,. 
Sonra gene ellerini binuuuıe çarp

tı. Gelen hademeye: 
— Şoförümü çağır... dedi. 
Şoför kapıda görünmüştü. Laurel 

emretti: 
— Otomobilde çantam var, getir... 
Çanta geldi. Büyük komedi sanat-

kân içinden kaim ild cild kitap çı
kardı. İki felsefe kitabı: 

— Sahne arasında: dostum Hardi 
şekerleme yerken jen de bunlan oku
rum. Ne yapayım? Ciddî yaratılmış 
bir adamım. Fakat tesadüf beni ko
mik yapmış... Hattâ dostlarım bazen 
baiıa kızarlar, evde: 

— Canun böyle ciddî komik olur 
mu? Biraz konuşsana... Of artık M-
taplannı bir kenaıa bırak... Biraz ko
nuş, biraz gül,,. Tuhaf şeyler söyle, 
bizi de güldür., derler... İşte hayatta 
en sinirime dokunan şeylerden biri de 
budur. Ahbaplarımın benden tuhaflık 
beklemeleri... Bir komiğin hususî ha-
yatmda da ahbaplarını, tanıdıklarım 
güldürmesi isteniyor. Bence bir aktör 
stüdyosundan, tiyatrosundan çıktık
tan sonra yalnız kendisi için yaşar. 
Neden bir Icomik hususî hayatmda da. 
tuhaflık yapmağa mecbur olsım? Ne
den dostlarını ahbaplarını güldürsün? 

Beyaz perdede halkı ağlatan Greta 
Garbo, Marlene ve saire gibi ağır eser
ler artistleri evlerme gelen ahbapla
rını hususî hayatlarmda da hüngür 
hüngür ağlatıyorlar mı?. Bir komiğe: 

— Tuhaf birşey söyle de gülelim... 
demek bir dram artistine: 

— Adiklı birşeyler yap da biraz bizi 
ağlat... Demekten farklı mıdır?.. 

Bu esnada kapı ardına kadar açıl
dı. Son derece şişman bir adam iki 
kolunda iki kişi içeri girdi. Bu meş
hur komiğin dostu Mister Hardi idi. 
Laurel güldü: 

— Evvelâ hep beraber refcim çıkar 
ralım da dostumla sonra mülakat ya-
parsmız, dedi. Cebinde güzel şekerle-
mderi vardır. Sakın onlardan yeme
den işe bdşlamaymız... Bizim mülakat 
bitti değil mi?. 

Hikmet Feridun E$ 

I mZAR 
I ^^ Mündereeatınuım çokluğu do-
I layısile (Kaptan Paşa geliyor) 
1 tefrikamnc bugün dereedilemedl. 
1 Oku3nıculaTunuâan özür dUcrlı. 
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tsUnboI — öğle neşriyatı: 12,30; Plâk » 
Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05: 
Plftkla Türk musikisi, 13.30: Muhtelif 
plftk neşriyatı, 14: SON. 

Akıam neçriyatı: Saat: 18,30 Plâkla 
dans musikisi. 19 Mandolin ye kltaraı 
Eekeriyj'a Tavraan. 19,30 Konferans: (üni
versite profesörierinden Akif Şakir (İklim 
tedavisinden nuıksad nedir. Bu tedavinin 
faydalan ve tatbiki). 19,55 Borsa haber
leri. 20 Sadi Hoşses ve arkadaflan tara-
fmdan Türk musikisi ve halk «arlulan. 
20,30 Hava raporu, 20,33 Ömer Rıza tara-
fmdan arabca söylev. 20,45 Semahat ör-
denses ve arkadaşları tarafmdan Türt 
musikisi ve halk şarkıları. (Saat ayan), 
21,15 Klâsik Türk musikisi: Okuyan Nuri 
Halil. Reşad keman, kemence Kemal Ni
yazi, tanbur DÜITÜ Turan, kanun Vecihe, 
ney Tevfik. ut Sedad, tanbur Refik, ke
mence Fahire, ut Cevdet Kozan, nısfiye 
Selâhaddln Candan. 

21,50 ORKESTRA: 1 - Nicolai: Die lus-
tigen Weiler Ouverture. 2 - Beethoven: 

Andante de 5 ieme Symphonie, 3 - Staraust 
Wein, Weib und gesang. 4 - Fetnass: Pot-
pourri huraotLstique, 

22,45 Ajans haberleri. 23 Plâkla .sololar 
opera ve operet parçaları. 23,20 Son ha
berler ve ertesi günün programı. 23,30 son, 

Ankara — Öğle neşriyatı: 13^0 - 13.50: 
Muhtelif plâk neşriyatı, 13,50 - 14,15: 
Plftk: Türk mu.sikisi ve halk sarkılan, 
14,15 - 14,30: DahU! ve haricî haberler, 
15,30 dan itibaren Müzik Öğretmen Mek
tebinden naklen Cumhur Başkanlığı 
FUormanik orkestra heyetinin konseri. 
Şef Praetorius. 

Akşam neşriyatı: 18,30 - 18,35: Pl.̂ k 
neşriyatı, 18,35 - 19,10: Çocuklara Kara-
gör: (Küçük Ali), 19,10 - 19,35: Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Hikmet Rıza. 
ve arkadaşları). 19,35 - 19,50: Saat ayan 
ve arapça neşriyat, 19,50-20,15: Türk 
musikisi ve halk sarkılan (Nezihe ve ar
kadaşları), 20,15 - 2 0 3 : Hukuki konuş
ma: Hukuk İlmini Yayma Kurumu üye
lerinden Celâl Agâh, ayni haklan tapuya 
tescillerinden sonraki hukuki neticeleri. 
20,30-21: Türk musikisi ve halk sarkılan 
(Salâhaddin ve arkadaşlan), 21 - 21,15: 
Ajans haberleri, 21,15 - 21,55: Stüdyo sa
lon orkestrası: 1 - Kari Komzâk: Nauo 
Wiener Volksnıusik, 2 - P. Tosti: Chan-
•on Napoliten, 3 - Fı-anceis popy: An-
dalucia, 4 - Maurice Yvain: Lâ - Ha ut 
Operette, 21,55 - 22: Yannki program ve 
İstiklâl marşı. 

Avrupa programı 
Saat 20 de 

Viyana 20,25 de senfonik karnaval kon
seri — Berlin 20,10 da plâk konseri - , 
Breslav 20,25 de dans, filim ve operet 
havalan — Frankfurt 20,10 da askeri 
muzika — Kolonya 20,10 da dans hava
ları — Münih 20,1() da orkestra konse-
sl — Brüksel 20,15 de Belçika muzika-
d — Londra 20 de çigan muzikası, 20,40 da 
salon muzikası — Orta İngiltere 20,45 de 
piyano konseri — Roma 20,30 da eğlen
celi muzika — Florans 20,20 de askerî 
muzika. 

Saat 21 de 
Deutschlandsender 21 de çeşitli muzi

ka — Berlin 21 de orkestra konseri — 
Frankfurt 21 de büyük çeşitli konser — 
Kolonya 21 de dans muzikası — Münih 
21 de karnaval eğlencesi — Saarbrücken 
21 de maskeli balo — Brüksel 21,15 de 
akordeon konseri — Strasburg 21,30 da 
piyano konseri — Radio Toulouse 21.45 de 
eğlenceli muzika — Milano 21^0 da eğ
lenceli muzika — Varşova 21 de «Viyana 
valsleriı operet — Bükreş 21,15 de radyq 
oıkestrası — Sottens 20 de senfonik kon
ser — Beromünster — 21,20 de askeri 
marşlar Prag 21 de «Serseriler Kralı» 
opereti. 

Saat 22 de 
Berlin 22 de radyo orkestrası — Bres

lav 22,05 de salon muzikası — Leipzig 
12 den 1 e kadar radyo balosu — Bniksel 
22 de senfonik konser — Lyon P T T 
22,30 da »Lakme» operası — Paris P T T 
2230 da senfonik konser — Strasburg 
2230 da solistler konseri — Londra 
2230 da radyo orkestrası ve pijrano —i 
Roma 22 de «oLulsa Miller» operası — 
Beromünster 22 de «Zigeunerbaron» ope
reti — Peşte 22 de çlgan muzikası. 

Saat 23 de 
Viyana 23,50 de dans muzikası — Ber

lin 2330 da dans muzikası — Diğer Al
man istasyonlan Berlinden ve Königs-
berg'den naklen dans ve eğlence — Lyon 
P T T 23 de operaya devam — National 
23,35 de salon muzikası, 23,55 de radyo 
orkestrası — Londra 2330 da dans mu
zikası — Roma 23 de operaya devam --
yiorans 23 de dans havalan — Lüksem-
burg 23,15 de senfonik konser — Varşova 
23 de dans muzikası — Prag 23,30 ds 
cazbant. 

Saat 24 den itibaren 
Alman istasyonlan 24 de dans havala-

tma ve karnaval eğlencelerine devam — 
Brüksel 24 de orkestra konseri — Lyon 
P T T 24 de operaya devam — Radio Pa-
Ma 24,05 de senfonik muzika, 1 de dana 
muzikası ~- Radio Toulouse 34,15 de kon* 
mt, 136 de daoA havalan — Londra 
S430 da dans havalan — Mil&no 24,15 de 
dans muzikası — İfiksemborg 1 den S 0 
kadar dans — Var«ova 1 e kadar dans — 
Peft« M,06 de askni muzika — Stuttgart 
ve Frankfurt 1 den S e kadas geçer 
muzikası. 

Bas, dİ9> nezle, grip, romatizma, nevralji, kırıklık ve bütün 
ağnlarmızı derhal keser. İcabmda ffünde 3 ka$e almabilir. 

İMLİIMA 
Grip, Baş, ve Diş ağrıları 

Nevralji, Artrltlzm, Romatizma 

«i 
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I Futbol sayesinde I 

İngilterede iki büyük müessese var
dır ki, bu müesseselerin bütün varida
tı, bütün kân futbçl sayesindedir. 
Ama sakın futbol levazımatı satıyor
lar sanmayın. 

Ya ne yapıyorlar? 
İki takım arasındaki maç neticesi

nin ne olacağına dair bahis müsaba
kaları tertib ediyorlar. , 

Bu müesseselerden bir tanesinin, bu 
müsabakalara girenlerden, bir hafta
da kaç para aldığını bilir misiniz? 

Sıkı durunuz: 1 müjran İngiliz li-
îası. '• 

•Bu müessesenin bir hafta zarfında 
dağıttığı biletler üçuda konacak olur
sa, küremizi üç kere dolaşır: 120.000 
kilometre mukavva parçaları... 

IsteğT 
Satıcı: 
— Ne istiyorsun çocuğum? 
Çocuk bir müddet düşündü; satıcı 

gene sordu: 
— Ne düşünüyorsun?.. Alacağını 

unuttun mu? 
— Kuşyemi alacağım. 
— Ne kadar vereyim? 
Çocuk gene düşündü: 
— Kanarye için istiyorum. 
— Kaç kanaryan var? 
Çocuk cevab verdi: 
— Hiç yok. Aldığım yemi ekeceğim, 

kanarye bitecek! 

Kaderin cilvesi 
Kaderin öyle 

cilveleri vardır ki, 
insan hayret eder. 

AmerikaU tay
yareci Al Wiüi-
ams, hava cam
bazıdır. Tayyare-
sile, havalarda 

yapmadık cambazlık bırakmaz. Onun 
havalandığını duyan halk, gökyüzün
de yapacağı cambazUklan sejrretmek 
İçin toplanır. 

Bugün bu zat nerede biliyor musu
nuz? Hastanede... Havalarda taklak 
atan bu tayyareci bir sabah kalkar
ken karyolasından düştü, dizini çat
lattı, hastanede yatıyor. 

Bir şoför tutalım I 
B. Tutkun çok asabı bir adamdı. 

Ellisini aşmıştı ama, gene de kendini 
beğendirmek isterdi. Bayan Dilli onun 
için: 

— Kendini bülbül sanan puhu ku
şu! derdi. 

Bay Tutkunla bayan Dilli seneler-
denberi biribirlerinin aleyhindedir. 
Nasıl olmasınlar? Komşuydular. Her 
sabah pencerelerinden biribirlerini 
görüyorlar, terbiyeli terbiyeli selâm-
laşıyorlardı. Selâmlaşıyorlardı ama 
bazan bayan hiddet ediyordu: 

— Evimde rahat değilim. 
Bay da kızıyordu: 
— Evlerimizin araşma serviler di

kelim bari. 
Geceleri de, öteki komşulardan bi

rinin evinde buluşuyorlar, briç 03mu-
yorlardı. Bay Tutkun hiç değilse se
kiz on kere bayan Dilliye: 

— Bu oyunu öğrenemiyeceksiniz 
vesselam! diyordu. 

Kimseye gitmedikleri geceler de 
biribirlerine misafir gidiyorlar ve ge
ne kavga edecek sebeb buluyorlardı. 
Saat onda çay getirilince bay Tutkun 
omuz silkiyordu: 

— Ne diye içiyorsunuz, kâfi derece 
sinirlisiniz. 

— Siz içmiyecek misiniz? 
— Ben içerim, çünkü benim hujrum 

değişmez. 
— Doğru, çekilmez bir huyunuz 

var! 

Bir sabah erkenden bayan Dilli so-

THstaıra i l ^ YseyDt 

- Tristan ile Yseult bir efsanenin kah-
ramanlsndır. Bu efsane çok eski bir 
Britanya efsanesidir. Bu efsaneyi Ri-
chard Wagner bestelemiştir. Tristan He 
Yseult operası Wagnerin en meşhur 
operalarından biridir. 

Şövalye Tristan, Irlandaya, kralının 
nişanlısını almağa, gidiyor. O zaman 
irlanda kralı Marc de Comouailİe'dir. 
Nişanlısı da sansın Yseulfdür. 

Tristan ile Yseult biribirlerüe gö
rüşünce, biribirlerine ayrümaz ve ku 
nlmaz bağlarla bağlanıyorlar. Tris
tan memleketine geliyor, Yseult sara
ya yerleşiyor; fakat ne şatonun hen
dekleri, ne de kralın nöbetçileri, Tris
tan ile Yseult'ün görüşmelerine mâni 
olamıyor... Bu iki genç biribirlerine 

haktan nişanlanmışlardır. Onlar biri-
birlerile evlenmek için yaratılmışlar
dır.. 

Fakat bunu kral dinler mi?.. 
YseuU'ü muhakeme ediyor ve kut-

gtn demirle dağlamağa hûkmedlycr. 
Demir ateşte kusdtnüyor, Yseul
t'ün vücudüne yapıştmkyor: Kvh 
gtn demir, kuan cOdini yaknttyorl.. 

Yakmıyor amma, Wr müddet sonr 
ra ölüyorlar, öbür dünyada birleşi
yorlar. 

İşte bu masaldan Wagner şaheser 
bir opera yapmıştır. Tristan üe Yseui-
tün şöhreti masalın metni üe değil
dir, operası yapıldıktan sonra nuısi-
kişi dünyaya yayünuşttr. 

kağa gidiyordu. Bay Tutkun arkasın
dan seslendi: 
.— Komşu nereye? 
— Otomobil-almağa gidiyorum. 

,— Vay başımıza gelen; herkesi çiğ-
niyeceksinizl. ,^.. j 

Bayan otomobili aldı, kuUanması-
m öğrendi. Bunu gören bay da bir 
otomobil almak sevdasına düştü. Ba
yan Dilli fırsatı kaçırmadı: 

— Ellisinden sonra otomobil kul
lanmak tehlikelidir!.. 

Bay Tutkun da otomobil aldı ve 
kullanmağa başladı. 

hu* 

Bir sabah bayan koşa koşa geldi: 
— Komşu dedi, lâstik patladı, bana 

yardım et. 
— Doğrusu ben yardrnı edemem. 
Bayan fena halde kızdı ve komşu

sunun otomobiline binip bir tamirci 
çağırmağa razı oldu. 

Biraz sonra otomobil zınk! diye 
durdu. Ne olmuştu? AnUyamadılar. 
İndiler ve yaya yürümeğe başladüar. 
Bayan: 

— Bereket versin sizden kurtulu
yorum, dedi, İstanbula apartımamma 
taşımyorum. 

— Ne!.. Buradan gidiyor musunuz? 
Haber vermeden? 

— Sizden izin ^mi alacaktım... 
Bay Tutkunun asabiyeti gittikçe 

arttı. Bayanın t^ınacağı gün bütün 
hiddeti üstündeydi. 

*** 
Bir hafta sonra bay Tutkun, oto

mobiline bindi, araba vapurile İstan
bula geçti... 

•MinHIlllMIHMIlHtlIlHlIlllllllınnHUllHHIHIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIia 

isim: 
Adres: 

* 
a t * 

Birinciye: 
İkinciye: 
Üçüncüye: 
Dördüncüye: 
Beşinciye: 

10 Ura 
5 » 
3 » 
2 » 
1 » 

6 harfli güzel bir yerim 
1, 2 m «Nida» 3̂  6, 5 im «Yanarda-

ğm fışkırdığı» 4, 5, 6, m «Düz ve ge
niş yer» dir. 

I s 
"S 

s )a'3 
a o V 
Sfl -ö -o 

15 kişiye: Birer şişe kolonya 
20 » : Birer kravat 
20 » : Birer dolma kalem 
10 » : Faydalı oyuncak 
10 » : Muhtelif hediye verilecek-

.tir. 

Karilerimize 
Kânunusani bilmecemizde hediye 

kazananlann isimleri 22 Şubat sah 
günkü saymıızda çıktL 

Hediyelerimiz her cumartesi günü 
öğleden sonra saat 17 je kadar mat
baamızda yerilir. 

Bilmecelerinizi «AKŞAM» gaseteai, 
Çloctık Dünyası, bilmece memuxluğu-
na gönderiniz. 

* 
Adresinizi ve isminizi okunaklı yar 

zınız. Soyadmızı yazmağı unutmı^-
nız. 

Bilmecelerinizi temlı kâğıda, temiı 
yazı Ue yazıp gönderiniz. 

O gün bayan Dilli de otomobiline 
binmiş, araba vapurile karşıya geçe
cekti. 

Yolda karşılaştılar ve otomobilleri 
çarpıştı... 

— Vay, siz misiniz?.. Sizden başka 
biri de olamazdı. 

Bay çıkıştı: 
— İnsan sizin gibi otomobil kullan

masını bilmeden otomobil kullanırsa 
böyle olur!.. 

Memurlar geldi, kaza hakkında za
bıt tutuldu. Bayla bayan kâğıdı im
zaladılar... Bu iş bitince bay sordu: 

— Şimdi ne olacak? Ben size misa
fir geliyordum, 

— Öyleyse haydi gelin. 
Bir taksiye bindiler, apartımana 

gittiler. İkisi de dalgındı. Bir aralık 
bay: ((Bir şoför tutmalıyız» dedi... 

— Ben şoför parası veremem. 

I Gece kuşu 

— Ben de veremem. 
— Şu halde?.. 
— Bir şoför tutar, parasını yan ya

rıya veririz... 
— Siz çıldırdımz mı?.. Ben İstan-

bulda siz köyde oturuyorsunuz. 
— Beraber oturvıruz... 
— Allah vermesin, senin gibi huy

suzu kim çeker? 
— Ya sizin gibi hırçım kim çeker... 

Biz ancak biribirimizi çekebiliriz... 
• « • 

Bir müddet sonra evlendiler ve 
mesud oldular. Filvaki gene kavga 
ediyorlardı ama, öteki kan kocalar
dan fazla kavga etmiyorlardı. 

Yeryüzünde en çok uçan adamlar
dan biri Amerikalı tayyareci Dick 
Merrilldir. 

Bu zat bugüne kadar: On üç Din 
iki yüz saat uçmuş. 

Fakat bu rakam Amerika için rö-
kor değildir. Dick dördüncü geliyor. 

Ancak Dick, gece uçuşu yaj^nların 
birincisidir. 

Bu tayyareci 13.000 saatin on bin 
saatini gece uçmuştur. 

Dick Merrill, geceleri daha rahat 
ve daha kolay uçabiliyormuş. Ona 
Amer ikada «gece kuşu!» lâkabını 
takmışlar. • 

IVIi safiri i kte 
Doğan, arkadaşı Tekinin evine mi

safir gitti. 
Bir müddet gülüp ojTiadılar. Neden 

sonra Tekin sordu: 
— Nen var Doğan, ns düşünüyor

sun?. 
Doğan: 
— Hiç! - dedi. 
Arkadaşı İsrar etti: 
— Hayır bir şey düşünüyorsun, 

söyle. 
Doğan söyledi: 
— Annem, eğer misafirlikte gene 

pasta ve şeker ikram edecek olurlar
sa bir şey söyle demişti... Ne söyliye-
ceğimi unuttıun da, onu düşünüyo
rum!.. 

Bir hüküm 
Geçen ay Trans-

val reisi tarafm-
dan çok orijinal 
bir hüküm veril
di. 

İki kardeş, ba
balarından kalan 
bir tarlayı bir 
türlü paylaşamıyorlardı. Araianndakl 
anlaşmamazlık aylarca sürdü, niha
yet iki kardeş, meseleyi halletmesi için 
reise başvurdular. 

Transval reisiıün hakseverliği meş
hurdur. 

Reis iki kardeşin iddialarım dinle
dikten sonra şu cevabı verdi: 

— İkinizden bü*i tarlayı ikiye böl
sün, öteki de bu iki kısımdan hangisini 
beğteniyorsa onu alsın. 

İyi düşününüz anlarsınız. 

Lauıır® Um P e t r e r k a 

Meşhur Petrarka'ya ilhanu Laure 
de Noves verdi. 

Petrarka, Arigonon papası 22 nci 
Jean'tn sarayına geldi. Orada vakur, 
dddi bir hayat sürmeğe başladı. 

6 nisan 1327 de, bir sabah küisede 
Laure de Noves'un yanma tesadüf et
ti. Bu ük tesadüfü btr daha unutama-
dz. 

O güne kadar tarihle meşgul olan 
Petrarka o günden sonra şair oldu. 
Laure için Hâhi şiirler yazdı. Yazdan 
o kadar hürmetkar ve asildi ki, Lau-
r&un kocası, kansımn verdiği ilham
larla öğünüyordu. 

Petrarka üe Laure, sabahlan gün 
doğarken yeşü tarlalarda geziyorlar. 

kuşlann sesini dinliyorlar, Petrarka 
şiirlerini yazıyordu 

Bu arkadaşlık uzun sürmedi, gefi^ 
kadın Petrarkaya bağlanmağa başlo^ 
dığını hissetti ve dedi ki: 

— Artık git!. 
Petrarka sordu: 
— Neden gideyim?. 
— Gitmezsen, bir zaman sonra seT^ 

den hiç ayrüamtyacağım. Halbuki ö ^ 
evliyim. Bunun için git. 

Petrarka bu emri dinledi. Üç sen^' 
lik arkadaşım bıraktı, gitti, bir dd' 
ha görüşmediler. Bir daha biribirl^' 
rinin yüzünü görmedüer, fakat bu ö 
kadaşlığm ilham ettiği şiirler edebi' 
yat tarihine yadigâr kaldı. 
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Esrarengiz kervan 
(Baş tarafı 7 inci sahifemizdey 

'• Ahmed Abud Rus hududunda Gül-
dost ve arkadaşlarile vedalaşarak ay
rıldı, Kamer kızla evlenmeg'e gitti. Balr 
tasının sapı içine saklı olan İngiliz 
banknotlarını sermaye yaparak bir iş 
tutmağa ve artık başkalarının malım 
eline geçirerek yalamaktan vaz geç-
miye azmetmiş gibi görünüyordu. 

İçlerinde en müşkül mevkide olan 
İngiliz Merton idi. Kâşgardaki İngiliz 
baş konsolosluğu onu hani hani ara
dığından Merton'da Rus hududunu ak
tıktan sonra arkadaşlarından ayrıla
rak Afganistanda yeni maceralar ve 
yeni faaliyet sahaları aramağa gitti. 

Ben Hasan beyle refikası Güldost 
hanımı 1922 senesi sonlarına doğru 
bir akşam Berlinde Türk klübünü is-
tihlâf eden şarklılar klübünde tanıdım. 
O akşam kan koca bütün klüp halkı
nın dikkat nazarını celbediyordu. 

— «Esrarengiz insanlar! Çin Türkis-
tanmda binbir macera yaşamışlar! Si
lâh kaçırmışlar! İki gün evvel Mosko
va - Varşova yolUe Berline gelmişler!» 
sözleri ağızdan ağıza dolaşıyordu. 

Bu sözler benim de merakımı tah
rik etti. Hattâ herkesten ziyade tah
rik etmiş olacak ki, Hasan beyle Gül
dost hanımın Berlinde birkaç hafta 
devam eden ikametleri esnasında hiç 
peşlerini bırakmadan başlanndan ge
çen vekayii birer birer kendi ağızla
rından dinliyerek kaydettim. Aldığım 
notlarla Çin Türkistanı hakkında oku
duğum muhtelif seyahat kitaplarınm 
birleşmesinden bu roman doğdu. 

—SON— 

İSTANBUL 
TİCARET ve ZAHtRE BORSASİ 

25/2/93t 1 
F 1 A T L A « 

CİNSÎ 

Buğday yumuşak 
Buğday sert 
Arpa yemlik 
Arpa Anadol 
Çavdaf 
Burçak 
Mısır beyaz 
Mısır san 
Nohut natûrel 
iç fındık 
Tiftik oğlak 
Yapak Anadol 

A^aSı Yukan 
Kr. Pa. Kr. Pa. 

5 28 5 37 
5 20 
4 20 
4 5 4 7 i 
4 32i 
3 22i 
4 20 
4 35 
6 — 

33 — 
130 — 135 — 
51 — 52 — 

G E L E N 
Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Kepek 
Fasulye 
iç ceviz 
Nohut 
Keten tohumu 
Tiftik 
Un 

G t D E 

Arpa 
Yapak 
Tiftik 
Çavdar 

D I 9 F t A 

Buğday: Liverpul 
Buğday: Şikago 
Buğday: Vinipek 
Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 
Keten T.: Londra 
Pmdık O.: Hamburg 

_P_mdık L.: Hambure 

309 Ton 
165 > 
30 » 
15 » 
37 1/4 » 
8 > 
5 B 
3 » 
6 3/4 > 
7 1/4 > 

N 

100 Ton 
86 1/2 > 
4 1/4 > 

50 > 

T L A R 

5^2 Kr. 
4,32 » 
5,92 > 
4,34 » * 
3,97 » 
7.75 > 

39,— » 
38,— > 

25/2/938 Cuma günü 
istanbul Hâlinde toptan satdan yaş 

ve meyra fiatleri: 
Emsali En aşağı En 

fiatı 

sebze 

Cinsi 

Pırasa 
İspanak 
Lahana 
Havuç 
Kereviz kök 

» yaprak 
Pancar 
Enginar 
Karnabahar 
Yeşil salata 
"̂ "aze soğan 
*4aydanoz 
Turp 
Elma Amasya 

» Perik 
> İnebolu 

Armud Ankara 
Ceviz 
Kestane 
Ağaç kavunu 
Yerli limon 100 
Ecnebi limon 100 
Portakal: 

100 

Kr. S. 
3 50 
7 — 
3 50 
7 — 
7 — 
3 50 
3 — 
7 — 

» « — 
» 70 — 

Demet 1 — 
— 40 

Kilo 
» 
» 
> 

Demet 
> 

Adet 

> 
> 

Kilo 
» 

Adet 

— 60 
20 — 

8 — 
8 — 

16 — 
6 — 
4 — 
3 — 

170 — 
130 — 

yüksek 
Fiatı 

Kr. S. 
4 — 
8 — 
4 — 
8 — 

10 — 
4 — 
3 50 

12 — 
18 — 

100 — 
1 25 

— «O 
— 75 
50 — 
22 — 
20 — 
35 — 
10 — 
7 50 
6 — 

300 — 
160 — 

Dörtyol 64 lük sandık 300— 350 — 
> 80 lik 
» 100 lük 
» 150 lik 

Alanya 64 lük 
« 80 lik 
> 100 lük 

W\y* 64 lük 
> 80 lik 
I )1I0 ük 

Mtvs^ 188 Uk 

260 
200 
200 
350 
275 
220 
130 
100 
60 
700 

275 
225 
220 
375 
350 
250 
150 
125 
80 
725 

Hail Tasfiyede bulmuuı 

Üsküdar ve Kadıköy 
TÜRK ANONİM 

Su Şirketi 
30 Mart 1938 Çarşamba günü saat 10 da 

Umumi heyetin adi surette toplanması. 
Hali tasfiyede bulunan Üsküdar ve Ka

dıköy Su Şirketi hissedarları 1938 Martı-
nm 30 Çarşamba günü saat 10 da Calata-
da Bahtiyar hanında 49 numaralı daire
sinde adi surette toplanacak umumi he 
yete davet olunurlar. 

Bu toplantıda hazır bulunmak istiyen 
hissedarlann Ticaret kanununım 371 İnci 
maddesine göre topludan lâakal bir haf
ta evvel ihsse seneüerinl OSMANLI BAN
KASINA tevdi eylemeleri icap eder. 

M V Z A K E R A T RUZNAMESt: 

1 — Tasfiye meurlan raporunun ve 1937 
Haziran otuzunda toplanan fevkalâde 
hissedarlan Umumî heyeti zabıtnamesi
nin okunması, 

2 — Bilançonun tasdiki ve Tasfiye me-
murlarmın ibrası, 

3 — Murakıp raporunun okunması, 
4 — Tasfiye memurlan ücretlerinin 

tesbitl, 
5 — 1938 yılı için yeniden murakıp ve 

bir yedek murakıp seçilmesi ve ücretleri
nin tesbiti. 

TASFİYE MEMURLARI 

Beyoi:Iu Sulh Hukuk Mahkemesinden: 
Yorgi, Kemal, Münip, Atal, Vehbi, Osman 

Mazhar, Halide, Kerime, Ali, Namık, Sup-
hiye, ve Aliyenin hissedar oldukları 34,000 
otuz dört bin lira tahmin edilmiş kıymetli 
Beyoğlu Teşvikiye eski Nişantaşı yeni Kâ
ğıthane caddesinde eski 90 yeni tapu 140 
ve belediye 142 numaralı ön ve arkası 
bahçe birinci katta beş oda bir mutbak, 
bir halâ bir hamamlık İkinci katta karşı
lıklı beş oda bir halâ, üçüncü katta iki 
sofa üzerine üç oda en alt katta bodrum, 
terkos, elektrik hava gazı, tesisatını havi 
konak ve arkasındaki bahçede üzeri çin
ko ve yanları tuğla duvarlı içinde demir
haneyi havi garaj ve ayni bahçede 9 çam 
ağacı ve bir tuğla duvarlı diğeri çinko ile 
yapılmış iki baraka birlikte tamammın 
izalei şüyu için açık arttırmaya konuldu
ğundan 30 Mart 1938 Çarşamba günü sa
at 15 den 16 ya kadar Beyoğlu Sulh mah
kemesi baş yazganlığuıâl müzayede ile 
satılacaktır. 

1 — Arttırma bedeli tahmin edilen kıy
metin % 75 ini o gün ihale edilecektir. 
Bulmadığı takdirde 15 inci güne gelen 14 
Nisan 1938 Perşembe günü saat İÜ den 16 
ya kadar icra olunacak ve en çok arttıra
na ihale edilecektir. 

2 — İhaleye kadar birikmiş maliye, be
lediye vergileri ve vakıf icareslyle 20 se
nelik evkaf taviz bedeli ve teUâliye müş
teriye aittir. Miktarları dosyasmda yazı
lıdır. 

3 — Arttırmaya girmek İsteyenler mu
hammen bedelinin % 7 buçuğu nisbetln-
de teminat akçesi veya ulusal bir banka
nın teminat mektubunu getirmeleri şart
tır. 

4 — Arttırma bedeli ihaleden itibaren 
5 gün içinde mahkeme kasasına yatırıla
caktır. Aksi takdirde ihale bozularak farkı 
fiat ve zarar ziyan ve faiz bilâ hüküm 
alınacaktır. 

5 — 2004 sayılı icra ve iflâs kanununun 
126 ncı maddesine tevfikan gayri menkul 
üzerindeki ipotek sahibi alacaklılar ile 
diğer alâkadarlar gayri menkul üzerin
deki haklarını hususile faiz ve masarife 
dair olan iddialarını Isbat için ilân gü
nünden itibaren 20 gün İçinde evrakı 
müsbiteleriyle birlikte satış memuruna 
müracaat etmelidir. Aksi takdirde haklan 
tapu kütüğü ile sabit olmıyanlar satış pa-
rasmm paylaşmasmdan hariç kalırlar. 

6 — Suphiye hissesi 2000 liraya ipotek-
Udir. 

7 — Şartname mahkeme divanhanesi
nin herkesin görebileceği yere asılmıştır. 
Fazla malûmat almak Istiyenlerin 934 de 
31 sayısile baş yazganhğma müracaatları 
Uân olunur. (b36A) 

HÜSEYİN CAHİD — 

Fikir Harel(etleri 
26 Şubat 1938 Cumartesi 

227 ci sayısı çıktı 

İÇİNDEKİLER ; 

Demokrasi paydar olabilir mi? (W. 
Henry Chamberlain — İki yüzlü 
komünistler (Gerard Walter) — 
Auguste Comte'un tarih felsefesi 
(Henry Se6) — Zenginliğin sosyal nü
fuz ve tesiri (Lucien Romier) — 
Göreneğin kuvveti (L6vy - Bruhl) — 
Irkçılık nazariyesi (O. Mosca) — Mat
buat hayatı: İblis (Lermontof) — 
Ben bir Sovyet amelesi idim (Andrew 
Smith) — Filozoflar: Hayat ve mez-
hebleri (WU1 Durant) — Timurun sa
rayında bir İspanyol sefiri (Clavijo)— 
Kitablar arasında (Küçük notlar) — 
Lehde ve aleyhde — Vecizeler. 

Fiyeti 20 Kuruş 

Müracaat yeri: 
İstanbul: Ankara caddesi. No. 34 — 

Bilgi matbaası sahibi Ulvi Olgaç. 

Z A Y İ 
Çantamı ve içinde bulunan ikamet tez

keremi kaybettim. Yenisini çıkaracağım
dan eskisinin hükmü olmadığmı ilân 
ederim. 

Beyoğlu Hayriye soka^mda İtalyan 
mektebi müdiresi: Pene Tereaa 

Kat'iyyen 

liıtiyariamıyan 
Kadının Sırrı 

45 yaşmda olduğu halde yüzünde 
hiç bir çizgi, hiç bir buruşuk yoktur. 

Cildi açık, yumuşak ve bir genç 
kızınki gibi kusursuzdur. Âdeta bir 
harilsal Fakat bunun da fennî bir iza
hı vardır: O da; Viyana Üniversitesi 
profesörü doktor Stejskal'in sayam 
hajrret keşfi olan «Biocel» nam cev
herin sihrâmiz tesiridir. «Biocel», yu
muşak ve buruşuksuz bir cUd için 
gayet elzem gençliğin tabiî ve kıy
metli bir unsurudur. Bu cevher, şim
di pembe rengindeki Tokalon kremi 
terkibinde mevcuddur. Siz uyurken 
o cildinizi besler ve gençleştirir. Bu su
retle her sabah daha genç olarak uya-
mr ve yüzünüssdeki çizgi ve buruşukluk
ların kaybolduğunu görürüsünüz. 
Gündüz için beyaz rengindeki (yağ
sız) Tokalon kremi kuUammz. Bü
tün siyah benleriniz erimiş ve cildi
nizi beyazlatıp yumuşatmış ve on yaş 
gençleşmiş olursunuz. 

Çirkin tenden kurtulmak, daha 
genç görünmek, taze ve nermin bir 
yüze malik olmak için mutlaka har 
kik! cilt unsuru olan Tokalon krem
lerini kullamnız. 

ASİPİN KENAN 
Romatizma ağrıları 

için en iyi ilâçtır 

Tasfiye halinde 

Türkiye Millî 
Sigorta şirketi hissedarları 

Tasfiye halinde Türkiye Mülî Si
gorta Şirketi hissedarları Şirket esas 
mukavelenamesi ve Ticaret kaiıunu 
hükümlerine tevfikan 28 Mart 1938 
tarihine raslıyan pazartesi günü saat 
16 da Galatada Türkiye Millî hanın
da kâin dairede senelik hissedarlar 
toplantısma davet olunurlar. His
sedarlar toplantısma asaleten veya 
vekâleten en az on hisseye sahip olan
lar iştirak edebilir. Hissedarlann iç
tima tarihinden bir hafta evvel mar 
lik oldukları hisseleri yukarıda ya-
züı mahalde tasfiye memurluğuna 
tevdi ile mukabilinde makpuz alma-
lai-ı lâzımdır. 

MÜZAKERAT RUZNAMESÎ 
1 — Bilanço ve kâr ve zarar hesa

bının tetkik ve kabulü, 
2 — Murakip raporunun okun

ması, 
3 — Tasfiye memurlan raporunun 

tetkik ve tasvibi ve tasfiye memurla-
nnm teklifleri hakkında karat ittl-
hazu Tasfiye memurlan 

Üsküdar icra memurluğundan: 
Ayşeden temliken Niyazi Kayaaltma 

borçlu Kemal kızı Hamide Nevberin mah
cuz bulunan Üsküdarda Kısıklı Alemdağı 
caddesinde 20 harita ve eski 20 yeni 14/5, 
27 kapı numaralı taraflar 9, 10, 11, 12 
İlâ 15, 13, 17 harita numaralı mahaller 
ve Büyük Çamlıca ve Alemdağı caddesile 
mahdut - 19443 - metre murabbaı m'esa-
hası olup içinde bir kuyu ve harap ha
vuz mahalli ve muhtelif cinste meyvalı 
ve meyvasız ağaçları havi Büyük Çam
lıca tepesine yakın mahalde ve nezareti 
haiz ve tamamı 1948 lira 50 kuruş kıy
meti muhammendi gayri menkulün borç
luya ait nısıf hissesi 2004 sayılı kanun 
hükümlerine tevfikan açık arttırma ile 
satılmasına karar verilmiştir. 1 — İşbu 
gayri menkulün aıttırma şartnamesi 
1/3/938 tarihinde salı gününden itibaren 
037/5834 dosya İle Üsküdar icra dairesi
nin muayyen No. smda herkesin görebil
mesi için açıktır. İllinda yazılı olanlar
dan fazla malûmat almak ist iyenl» işbu 
şartnameyi 937/5834 ile memuriyetimize 
müracaat etmelidir. 2 — Gayri menkul 
31/3/938 tarihinde perşembe günü saat 
16 da Üsküdar İhsaniyede Şerif bey Çeş
mesi sokağmda 16 No. adliye bina;nnda 
Üsküdar icra memurluğu odasında üç de
fa bağınldıktan sonra en çok arttırana 
ihale edilir. Ancak arttırma bedeli mu
hammen kıymetin % 75 ini bulmaz ve
ya satış istiyenin alacagma rüchanı olan 
diğer alacakldar bulunursa bedel bunla
rın o gayri menkul ile temin edilmiş ala
caklarının mecmuundan fazlaya çıkmaz
sa en çok arttıranın taahhüdü baki kal
mak üzere arttırma 15 gün daha temdit 
edilerek 15/4/938 tarihinde cuma günü 
saat 16 da Üsküdarda İhsaniyede Şerif 
bey Çeşmesi sokağında 16 No. adliye bi
nasında icra memurluğu odasında yapı
lacak arttırmada bedeli satış istiyenin 
alacağına rüchanı olan diğer alacaklıla
rın bu gayri menkul ile temin edilmiş 
alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile en çok arttıranlara ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezse ihale ya
pılmaz ve satış talebi düşer. 3 — Arttır
ma bedeli peşindir. Aarttırmaya iştirak 
için yukarıda yazılı kıymetinin % 7 5 bu
çuk nisbetinde pey akçesi veya millî bir 
bankanın teminat mektubu tevdi edile
cektir. 4 — Gayri menkul kendisine ihale 
olunan kimseye derhal veya verilen müh
let içinde parayı vermezse ihale kararı 
fesholımarak kendisinden evvel en yük
sek teklifte bulunan kimseye arzetmiş 
olduğu bedelle almağa razı olursa (ONA) 
razı olmazsa veya bulunmazsa hemen 15 
gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok 
arttırana ihale edilir. İki ihale arasm-
daki fark ve geçen günler için % 5 den 
hesap olunacak faiz ve diğer masraflar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızm memu-
riyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 5 — 
İpotek sahibi alacaklılarla diğer alacakh-
larm ve irtifak hakkı sahiplermin gayri 
menkul üzerindeki haklannm hususu ile 
faiz ve masarif dahil olan iddialarına 
gayri menkul üzerindeki haklannm ilân 
tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı 
müsbitelerile birlikte memuriyetimize bil
dirmeleri icap eder. Aksi halde haklan 
tapu »Iclllile sabit olmadıkça satış bedeli
nin paylaşmasmdan hariç kalırlar. 6 — 
Ahcı arttırma bedeli haricinde olarak 
ihale karar pullannı tapu ferağ haremi 
ve 20 senelik vakıf taviz bedelini vermeğe 
mecburdur. Gayri menkulün nefsinden 
doğan müterakim vergiler tanzifat ve ten-
viriye ve dellâliye rüsumu vakıf icaresi 
borçluya aittir. 7 — Gösterilen günde art
tırmaya iştirak edenler arttırma şartna
mesini okumuş lüzumlu malûmatı almış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunur. Yukarıda gösterilen gayri 
mnkul işbu ilân ve gösterilen arttırma 
şartnamesi dairesinde satılacağı ilân olu
nur. M. 1495 

Açık arttırma ile 
Fevkalâde Satış 

27 Şubat Pazar günü saat^ 10 da Beyog-
lunda İstiklâl caddesinde Anadolu Hanm-
da 5 No. da mevcut ve maruf bir aileye 
aid kıymetli eşyalar açık arttırma ile sa
tılacaktır. 

Asri 9 parça yemek oda takımı 1 büfe, 
iki yanları bombe vitrinli içi ve dışı kris
tal aynalı ayni şekilde dresuar, otomatik 
yemek masası ve maroken 6 sandalye İle 
Louis XV şeklinde 14 parça Avrupa ma-
mulâtı ceviz ve üzeri kadife kaplı nadide 
salon takımı, 3 parça asri pomye takımı, 
kadife kaph, 10 parça nadide hasır takı
mı, 1938 modeli cedid Prigldaire dolabı, 
yağh boya imzah resimler plâklarUe por
tatif gramofon, salon vitrinleri ve masa-
lan, 3 parça maroken takımı, san ve si
yah karyolalar, Çini soba, el işleme keten 
örtüler, tabak takımı, kristal tabak ve 
komposto takımlan. aynalı ve aynasız do
laplar. Kanton ve Japon vazolar, Bohem 
vazolan Louis XV asri bronz avizeler ka
dife ve tül perdeler, yerü muşambalar, 
Singer dikiş makinesi ve yazılması gayri 
kabil bir çok lüzumlu eşyalan. Bir çok 
Anadolu ve İran Hah ve seccadeleri. 

YENt MıŞRnrAT 
UYANIŞ 

Haftalık Uyanış (Servetifünun) gazete
sinin 481 inci sayısı bol resimler ve zen
gin münderecat ile intişar etmiştir. Bu 
sayıda bulunan başlıca yazılar şımlardır: 
Yurdun Işık Mabedleri, Burhan Arpad. 
Cin olmadan adam çarpma (Nihal Pı-
narlı). Büyük Hind Şairi Rabindraneth 
Tagore (İbrahim Hoyl) Moda bir belâdır 
(Kerime Nadir). Garb edebiyatı tedkikleri 
(M. Hulusi Dosdoğru). Ali Kemal, İhsan 
Boran'm şiirleri, haftanın meseleleri, tef
rikalar, bibliyografya, sinema, okuyucu 
yazılan v. ı. 

istanbul 
Türk Emlâk 

Şirketi 
Davetiye 

i taubül Türk Emlâk Şirketi hissedaf» 
lan 30 Mart 1938 tarihine müsadif Çar
şamba günü saat 10 (onda) mezkûr Şir
ketin Taksimde Cumhuriyet meydanmd» 
İTEŞ hanında kâin merkezinde t<^lana-
cak olan umumî heyete davet olunurlar. 

MÜZAKERAT RUZNAMESt 
1 — İdare Meclisi ve Murakıplar raiM)!-

larıim kıraati. 
2 — 1937 senesi hesaplannm taadiki, 31 

İlkkânun 1937 de tahakkuk iâen t ^ e t -
tüler hakkmda İdare Meclisinin teklif^ ve 
sene zarfmda yaptıklan muamelelerden 
dolayı İdare Meclisinin zimmetinin ibrası. 

3 — İdare Meclisinden istifa eden âza 
yerine intihap edilen âzanm tasdik me
muriyetleri. 

4 — İdare Mecllsne âza seçimL 
5 — İdare Meclisi âzalannm huzur üc

retlerinin takdir ve tesbitl. 
6 — 1938 senesi için murakıpler tayini 

ve tahsisatlarmın taikdlrl. 
Hissedarlann Heyeti Umumiyeye iştirak 

edebilmeleri için lâakal yüz adet hisseye 
sahip olmalan ve esas nizamname ile t i 
caret kanununun mevaddı mahsusasma 
göre Hareket etmeleri ve nihayet 22 Mart 
1938 tarihine kadar şirkete müracaat ede
rek duhuliye varakalan almaları lâzım
dır. 

İstanbul, 26 Şubat, 1938 

Tasfiye halinde bulunan 

B O Z - K U R T 
Türkiye Uumum 
Sigorta Şirketi 

Davetname 
Ticaret kanununun 361 inci maddesi ve 

Şirketin dahilî nizamnamesi ahkâmma 
tevfikan hissedarlann 1938 senesi Martı
nın 31 inci Perşembe günü saat 16 da Ga
latada, Voyvoda caddesinde Jeneral ha -
nmda kâin Şirkltin İdare Merkezinde adi 
surette tc^lanacak olan Heyeti Umumt-
yede hazır bulunmalan rica olunur. 

En az 25 hisse senedine malik olan v» 
Heyeti Umumiyeye iştirak etmek arzu
sunda bulunan hissedarlar "ncaret kanu
nunun 371 inci maddesi mucibince He
yeti Umumiye toplantısmdan nihayet bir 
hafta evvel hisse senedlerini Şirketin 
Merkezine teslim ve tevdi etmelidirler. 

MÜZAKERAT RUZNAMESt: 

1 — İdare Meclisi ve Murakıp raporla-
rmm okunmasL 

2 — 1937 hesap devresine alt bilanço ve 
kânı zarar hesaplannm tasdiki; İdare 
Meclisinin ibrası. 

3 — 1 İkincikânun 1938 tarihnden bert 
yapılan toplantılar için İdare Meclisi aza
larına tahsis kılınacak hakkı huzurun 
tayini. 

İstanbul, 26 Şubat 1938 
İDARE MECLİSİ 

Mahdud nnesullyetll 

istanbul Liman 
Kooperatif Şirketi 
İdare nnecllsl 
Reisliğinden 

Şirketimiz hissedarlan Umumî Heyeti
nin 16 Mart 938 tarihine müsadif Çar
şamba günü saat on altıda alelade ola
rak içtünaa daveti takarür etmiş ve mü
zakere edilecek maddelere aid ruzname 
aşağıya yazılmış olduğımdan zikri geçen 
gün ve saatte hissedarlanmızm, Galata
da Merkez Rıhtım hanmda yapılacak 
olan toplantıya gelmeleri ilân olunur. 

R U Z N A M B 

1 — İdare Meclisi ve Murakıp raporla-
n n m okunması ve tasdiki. 

2 — 93T-senesi bilançosunun, kâr ve za
rar hesabmın tasdiki ile İdare Meclisi
nin ibrası. 

3 — İdare Meclisinden istifa eden bi» 
âzanm yerine, ilk toplanacak Heyeti urau-
mlyenln tasdikine arzedilmek üzere inti
hap olunan zatm âzalığmm tasdiki. 

4 — 938 senesi bilançosunun tanzimi ve 
Umumî Heyetten tasdiki tarihine kadal 
devam etmek üzere şirket murakıplarının 
intihabı ve tahsisat mikdarlarmm tayinL 

5 — İdare Meclisi reis ve âzalama, esas 
mukavelenin otuz altıncı maddesi muci
bince hakkı huzur tayini. 

ACELE ÇAĞIRMA 
Eminönü Askerlik Şubesi ReisUtinden: 
Memleket hastanesi göz hekinü yedek 

hekim binbaşı Enver oğlu 306 doğumlu 
Arif Envcrin (330 - 15) acele Eminönü 
yerli askerlik şubesine müracaatı. 

TFT 

li 



Sahife 14 A K Ş A M 26 Şubat 1938 

Dökme, cevher, maden kömürü kok köıpürü ve Briket malzeme ve muhtelif eşya 

Ameliyenin cinsi 

1 — Vapur dahilinde vinçle supalan 
yapmak bu ameliyede nhtun veya va
pur güvertesine vermek bırakmakta 
dahildir. 

2 — Supalandan açık vagona tah
mil ve ınütekabUen vagondan supalan 
yapmak ve idare vinçile vagondan de
nize vermek veya mütekabilen denli
den almak. 

3 — Vinç iştiraki olmaksızm rıhtım 
veya silo iskelesine veya güverteden 
vagona tahmil etmek veya mütekabi
len. 

4 — Supalandan almıp açık araziye 
nakil ve istif etmek mütekabilen. 

5. — Silo iskelesine yanaşmış vapur 
güvertesinden veya silo iskelesinden 
nakil ve yerleştirmek. 

6 — Vinç iştiraki olmaksızm vagon
dan açık araziye mağtızalara nakil ve 
istif ve mütekabilen. 

7 — Vagondan idare vinci ile açık 
araziye ve İstif ve mütekabüen. 

8 — Vlnçsiz merakibi bahriyeden 
küfelerle veya arkalı veya el ile çıka
rılarak vagona tahmü açık araziye 
mağazalara nakü ve istif ve müteka
bilen. 

9 — Vagondan olukla tahliye 

10 — Saatle müteahhitten almacaK 
amel£. 

11 — Yevmiye ile alınacak amele. 
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İdaremizin Derince limanına bir sene earfmda gelecek olan maden, kok. Briket kömürlerile muhtelif eşya ve malze
menin 11 ardeüyeden ibaret tahmü ve tahliye işi bir sene müddetle yukarıda takribi tMiaj miktarile her ameliye
nin hizalannda yazılı tahmin bedelleri üzerinden 9/3/938 tarihine müsadif çarşamba günü saat 11 de Haydarpaşada 
Gar binası dahilindeki Birinci İşletme Komisyonu tarafmdan kapalı zarfla eksUtmeye konmuştur. Yukanda her 
ameliyenin hizasında yazüı Tonaj miktan takribidir ve Umum miktar 338480 ton olarak tahmin edümiştir. Bu mik
tar ihaleyi müteakip akit ve imza edUecek mukaveleye esas teşkil etmiyecek ve müteahhit bir sene zarfında Derince 
Limanma gelecdc olan Maden, Kok, Briket kömürlerile muhtelif eşya ve malzemenin tahmil ve tahliyesini taah
hüt edecektir. Bu işe girmek isteyenlerin (3825) lira (2S) kuruşluk muvakkat teminatla 2490 sayıü kanunun tayin 
ettiği vesaik ve Resmî gazetenin 7/5/936 tarih ve 3257 numarah nüshasmda intişar etmiş olan talimatname dairesin
de alınmış vesika ve tekliflerini aynı günde saat 10 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. Teklif mek-
tuplarmda 3rukandaki listede gösterilen ameliyelerin vahidi kıyası fiatlannm her birinde yapılan tenzilât ayn göste-
terilecektir. Bu şekilde verilmemiş mektuplar kabul edilmlyerek iade edUecektir. Bu işe aid şartnameler ve muka
vele projeleri Haydarpaşa Liman baş müfettişliğinde parasız olarak dağıtılmaktadır. (954) 

. Havayolları Devlet İşletme İdaresi 
Alım Sat ım Komisyonundan: 

1 — Eksiltmeye konulan İş: Ankarada Çimento fabrikası karşısmda Tay
yare meydanında yapılacak Umum Müdürlük ve Tayyare istasyon müdürlüğü 
binası. 

2 — Keşif bedeli: 125,440 yüz jrirmi beş bin dört yüz kırk liradır. 
3 — Eksiltmenin şekU: Eksiltme kapah zarf usuUyle görülebüir. 
4 — Muvakkat teminat: 7522 liradır. Bu teminat nakden verilmek istenildi

ği takdirde Devlet Hava yollan idaresinin Ankara Ziraat bankasmdaki 3667 
sayıh hesabına yatınlarak bankadan almacak maM>uz teklif mektuplariyle bir
likte komisyona tevdi edilecektir. 

5 — İhale günü ve mahalli: 2/3/1988 çarşamba günü saat 14 de Ankara-
nm 10 küometre garbinde Devlet Hava yoUanna aid tayyare meydanındaki 
Umum müdürlük binasında yapüacaktır. 

6 — Keşif evrakı, şartname, ve mukavele projeleri Ankarada P. T. T. Umum 
müdürlüğü binasmdaki ve îstanbulda Karaköy postahanesindeki hava yollan 
gişelerinden ve tzmirde Nafıa müdürlüğünden altı lira yinni sekiz kuruş mu
kabilinde almabilir. 

İsteklUerin eksiltme şartnamesinde yazılı Belgeler üe muvakkat teminat 
ve teklif mektuplanm muhtevi kapalı zarflarım en geç eksiltme saatinden bir 
saat evveline kadar Umum Müdürlüğe vermiş olmaları lâzımdır. Posta teahhü-
rü kabıd olunmaz. (834) 

Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeli 71359 lira 99 kuruştan ibaret olan Ankara - Kızılcahamam 

yolunun 43+00 Ue 55+00 inci kilometreleri arasmdaki bir aded menfez üe 
12 küometre tulünde makadam şose inşaatı kapah zarf usulile eksiltmeye ko
nulmuştur, 

Eksütme 7 Mart 938 tarihine rastalayan Pazartesi günü saat 15 te Anka
ra VUâyeti Daimi Encümeninde yapılactıktır. 

İstekliler, teklif mektuplarını. Ticaret odası vesikası ve 4818 lira muvakkat 
teminat mektubu veya makbuzlan ve Nafia Vekâletinden 938 takvim yılına 
mahsus olarak aldıkları müteahhitlik vesikalarüe birlikte sözü geçen günde 
saat 14 e kadar Encümen riyasetine vermeleri. 

İstekliler keşif ve şartnameyi her gün Nafia Müdürlüğünde görebilirler. 
«379» «842» 

EH nÜC33IR İLACIDIR 

Yüksek mühendis mektebi 
satınalnna komisyonundan: 

Mektebimiz talebesine yaptırüacak olan 113 takım elbise açık eksUtmeye 
konulmuştur. Ük teminatı 187 lira ve beher takımm muhammen bedeli 22 
liradır. Eksiltmesi 17/3/938 tarihine rasthyan perşembe günü saat 14.30 da 
y^ılacaktır. Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve eksUtmeye gire
ceklerin belli gün ve saatte Gümüşsuyunda Mektep binası dahilinde satınalma 
komisyonuna müracastlan ilân olunur. • «1068» 

DENİZ K L O B O 
Genelkurul (Umumî Heyet) 

Deniz klübünün senelik (adi) top
lantısı 27/2/1938 Pazar günü saat 15 
de Mübün Modada kâin Merkezinde 
toplanacaktır. 

Bu toplantıya büyük ve AsU Üyele
rinin teşrifleri rica olunur. 

Genelkurul Başkam 

Doyçe Oryentbank 
Dresdner Bank Şubesi 

1903 senesi yüzde 3 faizli Mısır 
Kredi Fonalye Tahvülerini, 1 Mart 
193S tarihli amortisman keşidesin
de bâ abag tediye edllmelc tehlike
sine İtarv ehven flatlarla sigorta 
etmektedir. 

Zayi — 2952 No. İl gotörlük vesikamı 
kaybettim, yenisini alacalımdan eaklsl-
pln hOkmtl yoktur. Keeatl CKtn 

Çönkü A S P I R İ N senelerdenberl 

fûrlö soğukalgınlıklanna ve ağ^ 

lara karşı Jesirl şaşmaz [bîr Hâo 

olduğunujsbaf efmlşfJr, 

A S P İ R İ N (n Jesirinden emin^olmakjçi» 
lüifen ( S ^ markasına dikkaf ediniz. 

Siz tİB bu kremden şaşmayınız! 

I !#J JRIJ 'A 
BALSAMIN KREMLERİ 

ry 

KRa>« 

K.ANZUK 

Sıhhat Bakanlığmın resmi ruhsa
tını haiz bir fen ve bUgi mahsulüdür. 
Bütün dhanda elli senedür dalma 
üstün ve eşsiz kalmıştır* 

KREM BALSAMIN 
Uzım bir tecrübe mahsulü olarak 

vücuda getirilmiş yeg&ne sıhhi 
kremlerdir. 

KREM BALSAMIN 
Şöhretini söz ve şarlatanlıkla de-

ğü sıhhî evsafını Londra, Paris, Ber
lin, New York güzellik enstitülerin
den yüzlerce krem arasmda birinci
lik mükâfatım kazanmış olmakla 
isbat etmiştir. 

Gündüz için yağsız, gece için y a ^ 
ve halis acı badem Ue yapılmış gün
düz ve gece şeküleri vardır. 

KREM BALSAMIN; ötedenberi tamnmış hususî vazo ve tüp şeklinde 
satılır. tNGtLİZ KANZÜK ECZANESİ 

BEYOĞLU — İSTANBUL 

PROFILAKSIN 
Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 
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Scandinavian Near 
East Agency 

CaUUd» Tkhlt han S inci kat 
Tel: 44991 - I • t 

Svenaka Otlent Linlen GotbenbarK 
Oothenburg, Btokholm, 0«lo, Dantzlg, 

^Jvnla Copenhag Abo Reral Te bûtttn 
Baltık limanlan »ark •• Karadeıılz baılı-
•• Ömanlan arMuıda 15 »ünde bir vimei 
*• »Tdet İçin muntatam postalar. 

CMynia - Dantzlg - Oothenbıırg T» Oalo-
••0 beklenen tapuplar. 

Ootland vapuru 28 şubata doğru, 
«ordland vapuru 14 Marta doğru 
l«a vapuru 25 Marta doğru 

Şatonda İjtanbuldan Hamburg Rotet' 
•«û - Kopenhag, Odynla OothenberJ, 
OMJtKig - stokholm, ve Orioğ Umaûlan 
"•" hareket edecek vM?urlar. 

<iotland vapuru 28 Şubata dojru 
Nordland vapuru 14 mart* dogra. 
*sa vapuru 25 Marta doğru 
'« la UfaUât İçin OalaU'da Tahlr han 

* inca katU k&ln aeenUhğma mOraeaai. 
* > _ ^ TeJ: 44991 - > - I 

DAVETNAME 
Hali tasfiyede bulunan 

Sark Demiryolian 
işiedici kumpanyası 
T&rk anonim şirketi 

^ i tasfiyede bulunan Şark Demir
yolları İşletici Kumpanyası T. A. Ş. 
^^darları İstanbulda Sirkecideki 
Sirîtetin merkezinde 28 Mart 1938 ta-
"^inde saat 11,30 da yapılacak alelâ-
^̂  Umumî içtimaa davet olunur. 

M ü z a k e r a t R u z n a m e s i 
^ ° — 1937 senesine ait likidatörler 
*^*jinin raporu, 

2 — Murakıp raporu, ' 
3° — 31 K. evvel 1937 tarihine ka-

^ bilançonun tasdiki ve likidatör- ^ 
'̂' zimmetlerinin tebriyesi. 
-̂sas , mukavelenamesinin 25 inci 

^^desi mucibince gerek asaleten ve 
**rek vekâleten hiç olmazsa on hisse
ye malik olan her hissedar işbu içti-
~°^ iştirak bir reye malik olacaktır, 
^a t Ticaret kanununun 365 inci 
''̂ öddesi mucibince nefsinde on rey-
^̂  fazla cemi edemiyecektir. Reyi 

jrmiye hakkı olup bu umumi heye-
Ĵ  iştirak edecek olan her hissedar 
Jisselerini en geç 18 Mart 1938 e ka-

y- aşağıdaki müesseselere depozito 
^̂ n êlidir; 

TÜRKİYEDE: 
istanbulda, Sirkecide Şirketin Mer-

^^«nde. 

AVUSTURYADA: 
Vienada, Oesterreichische C r ^ -
^talt Wiener Bankvereîn müesse-

«esinde, 

BELÇÎKADA: 
^fükselde, 48 r, de Namur'de, 
^f^que de la Societe Generale de 

^<lue» müessesesinde. 

FRANSADA: 
,^^is te , 16 bd. des Itaüens'de 
^^<iüe Nationale pour le Commerce 

^ Industrie » müessesesinde 

HOLANDADA: 
jjj^îfj«rdamda, MM. TEIXEIRA DE 

^ ^ müessesesinde. 
İSVÎÇREDE: 

B^^^^ ' «^^<1U6 Commersiale de 
^» »müessesesinde, 

^ ^ ^ c h , Bâl, Geneve ve Saint-Gall'dç 
fiâp ^ Suisse.) müessesesinde, 

j ^ ^ ' d e MM. SPEISER. GÜTZWIL-
^̂  Cie müessesesinde. 

^^RK DEMİRYOLLARI 
işletici Kumpanyasi 

Likidatörleri 

«aVoaî' *«"7e Hukuk Hâkimliğinden: 
»U^Jöyünde Modada Kosta Apartuna-
?•** Sıı*!İ5^" Kostantine tarafmdan Tak-
' *îo. ^r^^r Arslan yatağı sokağında 
«^ ^ an aleyhine açılan boşan-
J|4iieı dolayı müddaleyh İstefan 

ic:a edildiği halde mahke-
r̂" inden hakkında gıyap ka-

y^ edlu \5 ^'^ ^38 ^"^^ K""ü saat ona 
^ û i e S ^ müddaleyhln ikametgihı-
>̂ >̂ omp "r^"'^ ^'' '^p^^^ 8'y^p ^^'• 
k^ müdrif, ^^^^•''""'"^ asılmış olduğım-
Sf ay 2«rf^ '̂̂ ^ ârt*̂ l "arıdan İtibaren 
r ^ itiw,,İ"'̂ ^ Biyap kararma karşı bir 
*̂ ende nfi^ bulunmadığı ve yevmi mu-

**>» kam» , ,̂ ™̂ '̂*̂  gelmediği takdirde 
"unisi icra edileceği ilân olunur. 

• M. 1496 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP 
ve bUtUn ağrıları derhal geçirir. 

İcabında günde 3 tane alınabilir 
Mideyi, kalbi yonnaz. TaJüidlerinden sakınınız. 

Eczanelerden 1 — 12 ilk ambalâjlaıftu ısrarla arayınız. 

EYVA TUZU 
En hoş ve taze meyvalarin usarelerinden istihsal 

edilmiş tabiî bir meyva tozudur. 
/ ' / • ' - / ' ' 

Emsalsiz bir fen harikası olduğun-
dan tamamen taklid edilebilmesi müm
kün değildir. Hazımsızlığı mide yan- -—"S^S-1 
malanm, ekşiliklerini ve muannid in- "^ 
kıbazlan giderir. Ağız kokusunu izale 
eder. Umumî hayatm intizamsızhkla-
rmı en emin surette ıslah ve insana ha
yat ve canlılık bahşeder. 

İNGİLİZ KANZIK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTA\BLX 

kf. 

KARi^r 

Kamavarm son günlerini hosca g-eç'rnıek için 

P A R K O T E L i ne 
gidiniz ve CARMEN PADY idaresindeld 

T A P j A C O L M A N Küba Orkestrasını 
kemali ze\'kle dhıleyiniz Bilhassa CUNGA ve RUMBA larile sizi çok eğlm-
dlrecektir. DEKORASYON — KOTİYON — St^PRİZLER. 
BUGÜN ve YARIN saat 17,30 da M A T İ N £ Mutad fiyatlar 

150 Kilo Krem rengi Tipo mürekkebi 
200 » açık renk Tipo mürekkebi 
400 j» Kırmi7.ı renk Tipo müıekkebi 
300 » Beyaz otomatik mürekkep. 

I — Yukarıda cins ve miktarı yazılı Tipo ve Otomatik mürekkepler şart
namesi mucibince pazarlıJsla satın almacaktır. 

II •— Pazaılık 10/III/938 tarihine rastlıjran perşembe günü saat 14 de 
Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonımda yapılacak-
tu:. 

III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paıalariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelemeleri İlân olunur. 1082 

i s t a n b u l G ü m r ü k l e r i B a ş m ü d i i r l ü g ü n d e n : 
Komisyonculuk, maiyet memurluğu ve tüccar müstahdemi yühk imti-

harüan 1/3/938 salı günü saat 9 da Bapnüdürîtikte yapılacaktır. (1008), 

Satış ilânı 
İ s t a n b u l D ö r d ü n c ü İ c r a M e m u r l u ğ u n d a n : 

Ali tarafmdan Vakıf paralar idaresinden 25086 ikraz numarasile borç alı
nan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun ödenmeme
sinden dolayı satılmasma karar wrilen ve tamamına ehlivukuf tarafmdan 3870 
lira kıymet takdir edilmiş olan Beyoğlunda Sultanbeyazıt mahallesinde hisardlbl 
namı diğeri mandıra sokağmda kayden eski ve yeni 22 ve mahallen 20-22 kapı 
numaralı bir tarafı Mıgırdıçm 18, 20 numaralı müfrez apartmam ve bir tarafı 
mukaddema kilise ahin clyeMn Rum mektebi ve bir tarafı 24 numaralı müfreı 
diğer hane ve tarafı rabli Hisardibi sokağı ile mahdud bir kagir hanenin evsaf T« 
mesahası aşağıda yazılıdır : 

Bodrum kat: Bir mutbak, bir hela, odunluk ve kömürlüklerdir. 
Zemin kat: Hariçten demir çift kanadh kapı Ue girilen zemini çimento bir 

koridora naaar aynca bir kapıdan girildikte bir sofa üzerinde 2 odadır 
Birinci kat: Bir sofa, üç oda, bir hela, bir mutbak mahallidir. 
İkinci kat: Dört oda, bir sofa bir helAdu*. 
Üçüncü kat: Dört oda bir sofadan ibarettir. 
Mesahası: Umumu 87,00 metre murabbaı olup 75,00 metre murabbaı bina 

12,00 metre murabbaı aralıktır. 
Umumi evsafı: Bina kagir, merdivenleri ahşap ve muhtacı tamirdir. 
Yukarda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulun tamamı açık aıt-

tırmaya konmuş olup 31/3/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 14 den 18 
ya kadar Yenipostahane blnasmdaki dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. 
Arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu takdirde gayrimenkul 
en çok artbranm üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en son arttıramn taah
hüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün müddetle temdid edilerek 15, 4 938 
tarihine rastla3ran Cıuna günü saat 14 den 16 ya kadar yine dairemizde ikinci 
açık arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada gayrimenkul en çok arttıra
nın üzerine ihale edilecektir. . 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden e\'vel muhammen kıyme
tin % 7,5 u nisbetinden pey akçesi vermeleri veya millî bir bankanın teminat 
mektubunu ibraz etmeleri lâzımdır. 

Birürfniş vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanzifiye ve dellâliye resimleri 
ve Vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir 20 senelik taviz bedeli mıij:t ri\ e 
aittir. 

2004 numaralı icra ve iflâs kanununun 126 mcı maddesinin 4 üncü iıkra-
smca, bu gayrimenkul üzerinde İpotekli alacaklılar ile diğer alâkadaranın ve 
İrtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan 
iddialannı, bu ilânın neşri tarihinden itibaren 20 gün İçinde evrakı müsbiteleı i-
le bildirmeleri icab eder. Aksi halde haklan tapu sicilile sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları ve daha fazla malûmat almak iste
yenlerin 1/3/938 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulunduru
lacak olan arttırma şartnamesile 937/317 numaralı dosyasına müracaatları ilân 
olunur. (1049) 

Numunesi mahfuz 

2500 çift mercan terlik 
satın alınacaktır. 

Alâkadarların numuneyi görmek ve şeraiti anlamak üzere Yeni postane ci
varında (Kızılay hamnda) 

Kısılay Deposn direktörlttgfttne 
3 Mart 938 tarihine müsadif perş«nbe günü akşamına kadar müra-

caatlan. 

Satış ilânı 
İ s t a n b u l D ö r d ü n c ü İ c r a M e m u r l u ğ u n d a n : 

Ali tarafmdan Vakıf paralar idaresinden 25087 ikraz numarasile borç alı
nan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun ödenmeme
sinden dolayı satılmasma karar verilen ve tamamma ehlivukuf tarafından 3460 
Ura kıymet takdir edihnlş olan Beyoğlunda Sultanbeyazıd mahallesinde Hisar-
dibi namıdiğeri mandıra sokağmda eski ve yeıü 24 kapı numaralı bir tarafı sa
hibi senedin 22 numaralı hanesi ve bir tarafı 28 numaralı hane ve bir tarafı mu
kaddema kilise ahırı elyevm Rum mektebi ve tarafı rabii BOsardibi sokağı ile 
mahdud bir kagir hanenin evsaf ve mesahası aşağıda yazıhdır: 

Bodrum kat: Bir mutbak, bir hela, odunluk, kömürlükler ve bû- sarnıçtır. 
Zemin kat: Bir antre iki odadır. 
Birinci kat: Bir sofa, üç oda ve bir heladır. 
İkinci kat: Bir sofa, dört oda, bhr heladır. 
Üçüncü kat: İkinci katın aymdır. 
Mesahası: Umumu 78.00 metre murabbaı olup bundan 67,00 metre murabbaı 

bina geri kalam bahçediı-. 
Umumî evsafı: Bina kagir, merdivenleri ahşap ve muhtacı tamir olup et it 

kattan ibarettir. 
Yukarda hudud, evsaf ve mesahası yazıU gayrimenkulun tamamı açık art

tırmaya konmuş olup 31/3/938 tarihine rasthyan Perşembe günü saat 14 den l« 
jra kadar Yeni Postahane binasındaki dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. 
Arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 İni bulduğu takdirde gayrimenkul en 
çok arttıranm üzerine ihale edilec^, aloi takdirde en son arttıranm taahhüdü 
baki kalmak üzere arttırma on beş gün müddetle temdid edilerek 15/4/938 ta
rihine rastlayan Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar j^ine dairemizde ikinci açık 
arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada gayrimenkul en çok arttırmn üze
rine ihale edilecektir. 

Satış pefindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muiıammen Itıy me
tin % 7,5 u niabetinde pey akçesi vermeleri veya mllH bir bankanın teminat nıek-
tubunu İbraz etmeleri lâzımdır. 

Birikmiş vergüerle belediyeye ait tenviriye, tanzifiye ve dellâüye resimleri 
ve Vakıf icaresi satış bedelinden tensil «dllir 20 senelik taviz bedeli mtişteriye 
aittir. 

2004 numarah icra ve iflâs kanununun 126 inci maddesüıin 4 üncü fıkrasm-
ca, bu gayrimenkul üzerinde iıx)tekli alacaklüar ile diğer alâkadaranm ve nti-
fak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddialar 
rmı, bu ilânm neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bildir
meleri icap eder. Aksi halde haklan tapu sicülle sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylapnasmdan hariç kalacaklan ve daha fazla malûmat almak isteyenlerüı 
1/3/938 tarihinden itibaren herkesin görebihnesi için açık bulundurulacak olan 
arttırma şartnamesile 937/318 numaralı dosjasma müracaatlan ilân olunur. 

(1051) 
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"MEŞHUTl 
ÂT)A*MLATl 

Dört senedenberi büyük bir itina ila 
(YEDİGÜN) tarafından neşredilen üstad 
İBRAHİM ALÂEDDİN'in bu büyülc eseri ta
mamlanmış bulunuyor. 

MEŞHUR ADAMLAR ANSİKLOPEDİSt'nin her kütübhane 
için lÜ2umlu bir eser olduğunu söylemeğe lüzum görmüyoruz. 
MEŞHUR ADAMLAR ansiklopedisi dünya yüzünün en meşhur 
adamlarım, resimleri, hayatları ve eserlerUe bir araya tophyan 
kıymetli ve eşsiz bir tetkik mahsulüdür. 

MEŞHUR ADAMLAR ansiklopedisinde gençler, sade mede
niyete ve insanhğa büyük iyilikler yapmış olanlarm hayatlanm 
değil, meqfi cihette şöhret bulmuş bir talom şahsiyetlerin husu
siyetlerini de bulacaklardır. 

MEŞHUR ADAMLAR ansiklopedisi ilerlemek, dünyayı daha 
iyi tamyıp tahlil etmek istiyenlere kolay mukaye
seler teinin etmek için şöhretlerin hem müspetini 
hem menfisini bir araya toplamışür. 

^ajTiamvancLc 

MEŞHUR ADAMLAR ANSİKLOPEDİSİ 
Sade size hayat hakkında fikir vermekle kalmıyacaktır; o ayni zaman

da okuyacağmız eserleri de İbrahim Alâeddin'in kıvrak ve salahiyetli 
kalemUe tesbit etmiştir. Tetkik etmek istediğiniz herhangi bir mevzuu 
Meşhur Adamlar Ansiklopedisine bakarak, oradan alacağın* sağlam fi
kirlerle plânlaştırabilirsiniz. 

Edebi tetkik ve tetebbülerde de MEŞHUR ADAMLAR AnsUdopedisl 
size esash ve özlü bir arkadaş ve yardımcı olacak, dünya şaheserlerini 
muharrirlerinin tercümei hailenle sıra sıra önünüze serecektir. Bu su

retle okumak istediğiniz eserlerin kıymeti 
hakkında bitaraf bir hükmün yardımını te
min etmiş olacaksmızc 

'Vı "*^ivİ 9*f, 

^'h (Ma,, 
" • o / , ">> 

MEŞHUR ADAMLAR ANSİKLOPEDlSf 
4 nefis cUd içinde 1600 sahifelik muazzam bir eserdir. 9000 isim 

ve 7500 resim ve levhayı bir arada tophyan bu güzel eserden kendinizi 
mahrum etmeyiniz. Meşhur Adamlar koUeksiyonımu Babıâli caddesin
deki satış mağazamızdan alabileceğiniz gibi bütün (YEDİGÜN) bayUe-
ri vasıtasUe getirtebilir veya aşağıdaki kuponla da celbedebilirsiniz. 

Dört cUdin fiatı yahuz (10) liradır. 

I ' 
Cİc i ron 

Uhk\ikkk»iU\iHiUkiUkikkikihkklhihlUhhkkiliiHkkikkkhim 

Sipariş kuponu: 

^'>dB. ' *r , 

İstanbulda Ankara caddesinde 
YEDİGÜN idarehanesine: 

Posta ile namınıza (10) lira gönderilmiştir. 
Namıma Meşhur Adamlar Ansiklopedisinin dört 
cildini gönderiniz. (Okunaklı surette isim ve adres) 

"m 

tiıofW« Borl** 

Diltofi 

• • » • » • . » Ad, 'olpf^r 

YAVRUNUN gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmasmı istersen FOSFOTiN NECATI yedir. Bahçekapı SALiH NECATİ 

Herkesçe tanınmış 
nneslıur 

^yy 

elelctrikli lâmbayi dai-
nıa yanınızda bulundu
runuz. 

BOUJfLA B/RADEPIFP 

Dişlere hayat verir 
ANCAK. 

Hıpr sabo/ı ve akşam, her yemek' 
ten sonra mutlakct prçaiamak 
şarttır. Bu usulü şaşmadan, mun
tazam bir metodla takip edenle-
rin dişleri mikroplardan, hasta-
tıklardan muhafaza edümiş olur, 
paslanmaktan ve çürûmekten 
kurtulur. Her zaman temiz, par
lak ve güzel olarak kahr. 

Sabah, ve akşam her yemekten 
sonra dişlerinizi fırçalayınız . 

İktisat Vekâleti 
istanbul Deniz ticareti müdürlüğü 

Denizcilere ilân 
Türk Anonim Elektrik Şirketinin Arnavutköy (Akm** 

Burnu) ile Kandilli arasında konulmuş olan Denizaltı Kab' 
loşunun tamir edilmek üzere kaldırılacağı alâkadarlar» 
bildirilir. 

3 Mart 1938 de başlıyacak ve 15 srün kadar sürecek olai* 
tamir i^i için kullanılacak dubada arsıulusal işaretler gec0 
ve gündüz bulunacaktır, bu yerden geçecek gemilerin du' 
bamn yalanından geçmemeleri denizcilere ilân olunur. 

Bayanlann âdet zamanlarında en büyük yardımcın 

F E M I L ve B A G I dır 

İ S T A N B U L A N K A R A 2. M 

VAZİFEYE DAVET 
îstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden: 

Yıllardanberi tevliyet vazifesine alâka göstermiyen ve adresi İdaremizce 
belli ûlmıyan (Matlabcı Ebubekirağa) vakfı mütevellisi Ömer Şakir'in ilân 
tarihinden itibaren on beş gün zarfmda İdaremiz Mülhak Vakıflar Şefliğine 
müracaatla vakfına aid muameleyi takib ve şartlarını ifa etmesi, aksi takdir
de hakkında kanunî muamele yapilacğı ilân olunur. (1031) 

Üsküdar İcra 
memurluğundan : 

937/6173 
Bir borçtan dolayı mahcuz 92S modeli 

Fortsen Taktor motörO ve biçer bağlar 
makinesi 28/2/038 tarihine mÜMdU pa
zartesi günü saat (14) de Ofetepede Ka
dırga sokanda satüaoaftından talip 
olanların mezkûr gün ve saatte ht«ıl bu
lunacak memuruna müracaatları ll&n 
olunur. 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumi neşriyat mttdttrtt Şevket Badp 

AkfUtt Matbua 

TÜRKtTE ECZACILARI LÂBORATUVARI 
Türk Anonim Şirketi İdare MeclİBi ReisUğinden: 
Hissedarlar Umumi heyeti 14 Mart 1938 pazartesi günü saat 14 de ̂ ^^^^ 

ve 15 de Fevkalâde olarak şirket merkezinde içtima edecektir. Şirketin ^ 
mukavelenamesinin 61 nci maddesi mucibince adî içtimada lâakal beş biss«y 
ve fevkalâde içtimada velev bir hisseyi temsil eden hissedarların bulunma^* 
m dileriz. Adi İçtima ruznamesi 

1 — tdare Meclisi ve murakıp raporlanmn okunması ve 1937 senesi he 
batının tedkik ve tasdiki ve temettüün dağıtılması hakkındaki teklifin nıü 
keresi. ^ 

2 — Müddeti biten iki idare meclisi azasımn yenilenmesi ve idare taec 
huzur hakkınm tayini, 

3 — Müddeti biten murakibin yeniden intihap ve ücretinin tayini, ^ 
4 İdare Meclisi azasına şirketle ticarî muamelelerde bulvmabilmelen v^ 

esas mukavelenamenin 46 ncı maddesi mucibince mezuniyet verilmesi. 
Fevkalâde içtima rumamesi ^ 

1 — Beheri 25 lira kıymetinde 2000 aded hisse senedi ihracı suretile set 
yenin yüz bin lirajra iblâğı. 


