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Almanya ile Avusturya arasında 
gümrükler kaldırılacak 

iki memleket için müşterek para 
ihdası tedkik ediliyor 

Alman nafia programı Avusturyaya da teşmil edile
cek, Avusturyalı işsizler Almanyada çalışacaklar 

Berlin 18 (A.A.) — Israr İle dönen 
^yialara göre, önümüy.dfild günler 
Barfmda Avusturya hakkında birinci 
derecede mühim bazı tedbirler alınar 
çaktır. Bu tedbirler, üç büyük saha
da tecelli eyliyecektir. 

Ekonomik sahada, iki memleket 
arasındaki gümrükler tedricen kal
dırılarak bir kaç zaman sonra güm
rük bakımından bir kül teşkil eden 
bir Avusturya - Almanya arazisi vü
cuda getirilecektir. İki memleket için 
müşterek bir para ihdasma kadar, 
iki memleket paraları arasmda sa
bit bir nisbet tesis olunacaktır. Bü
yük nafia işleri programı, ezcümle 
otostradlar inşaatı, Avusturyaya da 
teşmü olunacaktır. Aynca, hâlen iş
çiye ihtiyacı olan Alman ziraat ve 
endüstrisinde çok mühim miktarda 
Avusturyalı işsizler kullamlacaktır. 

Berlinde söylendiğine göre, bu ted
birler Almanya için çok ağır feda
kârlıkları mucib olacaktır. Fakat bu 
fedakârlıklar,Jbanei siyasette mühim 
avantajlar ile tevazün edecektir. 
Avusturya kendi siyasetini, antiko-
mintern pakt ile Milletler cemiyeti 
hu^uslannda Abnanyamn siyasetine 
Uyduracaktır. 

Dahilü siyasette, Avusturya kabi-
nesile vatansever cephede, yakm bir 
IstUcbalde, yeni bir değişiklik yapüa-
caktır. Mühim nezaretlere, Nasyo-

Almanya ile Avusturya arasmda 
iktisadi birliği tahakkuk ettiredek 

olan doktor Şaht 

nal - Sosyalistler getirilecektir. Va
tansever cephe genri sekreteri albay 
Adam, bu vazifeden çıkarılacak ve 

Nazüer bu cepheye almarak kuman
da mevkilerinden bir kısmı kendüe-
rine verilecektir. 

Berimde temin olunduğuna göre, 
bu şartlar, Berchtesgaden görüşme
lerinde B. Şuşnige bildirilmiş ve Avus
turya Başvekili tarafındaa kabul 
olunmuştur. Berlin hükümet maha-
fili, Almanya - Avustuıya münase
betlerinin müstakbel mkişafı hak-
kmda büyük bir emniyet beslemek
tedir. 

Sarih surette telmih edildiğine gö
re, tam \j.v anschlussu aramamakla 
beraber, Almanya, Avusturya İle Al
manya arasmda, şekü itibarUe ser-
bes bir devlet olarak kalan Danzig 
serbes şehri ile Almanya arasında 
mevcud münasebetlerin ajrnı tarzda 
münasebetler kurulacağım ümit ey
lemektedir. 
Doktor Şahtın yeni vazifesi 
Paris 18 — Oeuvre gazetesinin yaz-

dığma göre doktor Şaht yakmda Al-
manyanm Viyana elçiliğine tayin 
edilecektir. Doktor Şaht iki memle
ket arasında iktisadî birliğin müm
kün olduğu kadar çabuk tahakkuk 
etmesine bakacaktır. 
Berline giden Avusturya na
zırı B. Mitlerle 4 saat görüştü 

Berlin 18 — Buraya gelen Avus
turya Dahiliye Nazın, Hitler, Him-

(Devamı 4 üncü sahîfede) 

Halkevlerinin 6 ncı yıldönümü 
42 Halkevi dalıa açıldı 

Bugün 209 evde Türkiyenin bir kültür 
bayramı daha kutlanıyor 

19 şubatı takip eden her tatil günü, 
Türkiyede Halkevleri bayramıdır. O 
Sün açılan Halkevleri her tarafta ay-
^ saatte yıldönümlerini kutlarlar. An
kara Halkevinde yapılan törende par
ti adma Genel Başkan Vekili veya Ge-
^el sekreter bir nutukla bu bayramı ve 
yeni Halkevlerini açar. 

Bu yılda 42 yeni Halkevi daha açıla
caktır. Bütün Halkevleri radyolarıle 
genel sekreterin 20 şubat 15,30 dakl ' 
açılış nutkunu dinlemeye hazırlanmış
lardır. Ankara Halkevinin salonların
da bütün Halkevlerinin çalışamalarmi 
gösteren resimler, kitaplar, broşürler 
^^ grafikler teşhir edilecektir. Nutuk-
"^n sonra, Halkevi aniatörlerile şehir 
'^yatrosu artistlerinin bir arada ha
kladıkları (Timur) piyesi temsil olu-
•^acaktır. Behçet Kemal Çağlar tara-
^*ndan yazılan bu piyesin dekorları ve 
elbiseleri, zamanının mimarisine ve 
giyinişine tamamen mutabık olarak 
'^zırlanmıştır. 

167 Halkevine geçen bir yıl içindeki 
çalışmaları için hazırlanan rapor ve 
"^öşürlerin mütalâasından Halkevleri-

ın bu yıl daha programlı ve metotlu 
çalışarak daha verimli olduklan bil-^ 

^assa konuşma ve konuşturma tarihi 
^*?tınna, yoksul aile ve talebelere yar

anı, köylere bandolar, temsiller, Uâç-
*'" gibi her türlü vasıta ile yeni zevk 
_^ düşünce götürme, radyo ile yaym, 
ll^ühiti ilgilendiren meseleler üzerin-
* kitap ve broşür hazırlama, yeni ve 

faideli, eski ve millî sporlan teşvik et
me, san'at istidatlanm meydana çı
karıp yetiştirme, sergüer tertip etme 
ve müze nüveleri kurma, yurt çocuk
larına motor kullanmak, dikiş, nakış 
vesaire gibi ameli bilgiler verme, o-
kuma yazma öğretme, köy ve mahal
le okuma odalan açma, kütüphane
lerine gittikçe fazla okuyucu getirme 
gibi işlerde çok yararlıklar ve başan-
lı olduklan anlaşılmaktadır, 
leri ev işlerine kendini veren, etrafı
na muhitin uyanık ve ülkülü eleman
larım toplıyabUeıi, muhitteki memur 
ve muallim gibi münevver vatandaş
lardan yardım gören ve orüar arasında 
bir kaynaşma kurabilen Halkevleri 
mükemmel muvaffakiyetler kaydede-
bilmişlerdir. 

Bu sene en çok ve en müsbet faali
yet gösteren Halkevleri arasında Ada
na, Ankara, Artvin, Balıkesir, Bartm, 
Bursa, Beyoğlu, Denizli, Diyarbakır, 
İzmit, İzmir, Elazığ, Eminönü, İnegöl, 
Manisa, Mersin, Samsun, Zongfuldak 
Halkevlerini başta sayabUiriz. Bunlar 
her cephede iyi faaliyetler kaydeder 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

KANUN BİLGİLERİ 

Kefili karısı 
Yazan: Avukat Emcet Ağış 

Bugün beşinci sahifede 

Walt Disney 
Büyük ressamın muhar

ririmize beyanatını 
neşrediyoruz 

Hollyvoodda bulunan muharriri
miz Hilmıet Feridun Es Mickey 
Mouse'un babası büyük ressam 
Walt Disney ile çok enteresan 
bir mülakat yapmıştır. Büyük 
ressam bu mülakat için bir baş-
hk yaparak imzasım koymuştur. 
Bu güzd resmi ve yazıyı doku
zuncu sahifemizde bulaoaksımz. 

Büyük ressanun AKŞAATa 
ve karilerine gösterdiği alâka ve 
muhabbete bUhassa teşekkür 
ederiz. 

n«l< 
Mukaddes mülkiyet 
Bazı rejimler mülkiyeti bir zulüm 

ve isttbdad şekline sokmuşlardır. Ba
zdan da ^Benim yok, kimsenin de oU 
mastn!» fehvasında mülkiyet düşma-
m kesilmiştir. 

BizimJcisi ne o, ne öteki. 
Yeni umdemiz, *Her köylü ailesine 

toprak!» dtr. Fakat daha bu emel ta^ 
hakkuk etmeden, şu son yedi sene zar-
ftnda köylüye 4,623,965 lira kıyme
tinde bir milyondan fada dönüm top
rak dağıtıldığını öğreniyoruz. 

Mülkiyet, şehirli ve köylü, her Tür
kün şu veya bu şekilde behemehal 
az çok tattığı, hisselendiği şamü ve 
harcıâlem bir nimet ölmaltdır. Bu 
yüksek müli politikamız, bütün güm-
rahüğıyle, cömerdliğüe tahakkuk 
etmelidir. Böyle demokrat bir müUci-

Başvekil Celâl Bayarın 
Türkkuşunu ziyareti 

1̂  
Başvekil Celâl Bayann evvelki gün Ankarada Türkkuşu meydan ve tesisatı

nı ziyaret ettiğini yazmıştık. Ankara foto muhabirimizin bu ziyarete dair gön
derdiği iki resmi neşrediyoruz. Resimlerde Celâl Bayar genç pilotlar arasmda ve 
bir Hangarı gezerken görünüyor. 

Balkan antantı konseyi 
cuma günü toplanıyor 

B. Metaksas, Stoyadinoviç ve Tataresko perşembe 
günü gelecekler ve akşam Ankaraya gidecekler 
Ankara 18 (Telefonla) — Şubatm 

25 inci günü Ankarada toplanacak 
Balkan antantı konse3dne iştirak et
mek üzere Yunsm Başvekili B. Me-
takas, Yugoslavya Başvekili ve Ha
riciye Nazın B. Stoyadinoviç, Roman
ya: Hariciye Vekili B. Tataresko ayın 
24 üncü perşembe günü îstanbula 
gelecelder, aym günün akşamı husu
sî bir katarla Ankaraya hareket ede
ceklerdir. 

Misafirleri cuma günü Ankara is
tasyonunda Başvekil B. Celâl Bayar, 

•MiMiiNiııuıııiHiımıımmııııiHtnHmıııııiHNiııınınMmıııiHiııııı 

Hariciye Vekili B. Tevfik Rüştü Araş 
karşüıyacaklardır. Mutad istikbal 
merasimini müteakib misafirler An
kara Palasa ineceklerdir. Misafirler 
şerefine Hariciye VekUimiz tarafm-
daii aym günün akşamı Hariciye köş
künde bir akşam yemeği ve süvare 
verilecektir. 

Başvekü B. Cdâl Bayar tarafmdan 
cumartesi günü Ankara Palasta bir 
öğle yemeği verilecek ve şubatın 

(Devamı 4 üncü sahifede) 
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] Dün Creceki ve Bu Sabahki Haberler 
Son dakika 

Avusturyada reyiâma 
müracaat edilecek 

Almanya, Avusturya işine lıimseyi karıştırmıyacait 
B. Rilılıentrop Romaya oidiyor 

Berlin 19 (A.A.) — Havas ajansı 
bildiriyor: 

Bugün Bellinden toplanan malû
mat, Avusturyaya hazırlanan akıbe
tin bugünkü Avusturya - Almanya 
münasebetlerinden ziyade müfrit nas
yonal sosyalist mahfillerinin arzu ve 
menfaatlerine uygım olduğu merke-
«indedir. Fill^aklka, bu mahfiller, ya
kında Avusturyada reiâmma müra
caat edileceğini ve bu suretle nazi hu
lulüne mukavemet eden son nüvele
rin de ortadan kalkması mümkün ola
cağını ihsas etmektedirler. 

Keza, cumhur başkam B. Miklasın 
kanunu esasi vaziyetine de açıktan 
açığa telmih ediliyor. Bununla bera
ber Almanyada fikirlerin hahhazırda-
kl vaziyeti ve son Avusturya - Ahnan-
ya görüşmelerinin uyandırdığı her 
türlü ümidler dolayısile, bazı mahfil
lerde büyük bir sevinçle yayılan bu 
malûmatı ihtiyatla karşılamak lâzım
dır. 

Berlin 19 (A.A.) — Dün akşamki 

Alman gazetelerine göre, yabancı ef
kârı umumiye Avusturya hâdiseleri-
rü sükûnetle mütalea etmektedir. Bu 
gazeteler, Avusturya ile Almanya 
arasmdaki münasebetlere müdaha
leye matuf her türlü demarşm katiyen 
kabul edilemiyeceğini kaydediyorlar. 

Yarı resmî Correspondance Poli-
tique et Diplomatique gazetesi, îtal-
yamn çok dürüst hattı hareketini 
medhü sena ile kaydettikten sonra 
diyor ki: 

«Herhangi bir vesile ile Alman mil
leti üzerinde vasilik tesis edilebileceği 
iddia olunan zamanlar katiyen geç
miştir.» 

B. Ribbentrop Romaya 
gidiyor 

Londra 19 (Akşam) — Berlindeki 
Deyll Telgraf muhabirinin iş'aratma 
göre B. Ribbentrop haftaya Romaya 
giderek Hitler - Şuşnig mülakatının 
neticeleri hakmda B. Musoliniye iza
hat verecektir. 

Nafîa Vekâletîle Elektrik 
şirketi arasında müzakere 

Şirket, şebekenin ıslahını, fazla 
aldığı paraların iadesini kabul ediyor 
Vekâlet, bütün ihtilaflı meselelerin halli için, Şirketten 

Ankaraya murahhaslarını göndermesini istedi 
Nafia Vekâletile İstanbul elektrik 

çirketi arasında cereyan etmekte olan 
müzakereler, nihaî bir safhaya gir
miştir. 

Şirket, Vekâletin talebi veçhile bo
zuk şebekeleri ıslah etmeği, kendisi-
le Vekâlet arasında mühim ihtilâf 
mevzularından birini teşkil eden 926 
tarihli munzam mukaveleyi bir ta
rafa bırakmağı, şirket sermaye ve 
tesisatı iptidaiye kıj'mtelerinin Türk 
lirasına tahvilini, tesisatın hükümet
çe istenilen her hangi zamanda sa-
tm alınmasmı, imtiyaz sonunun 
1960 senesine iade olunmasmı, fazla 
aldığı paralan geri vermeği kabul et
mektedir. Vekâlet, şirketin bu ce-
vabma karşı mukabil tekliflerini bil
dirmiştir. 

Vekâlet bu mukabil tekliflerinde 
Çebeke tesisatımn ıslahı için şirketçe 
gösterilen altı senelik müddeti çok 

gördüğünü, gerek bu müddet ve ge
rek mesaî programı hakkında Vekâ
letin nihaî noktaı nazan Ankarada 
cereyan edecek müzakerelerde tesbit 
olunacağını, şirketin katî teminat 
vermesi lâzımgeldiğini kaydetmek
tedir. 

Nafia Vekâleti halktan alman faz
la paralann iadesi için şirketçe veri
len cevabı tatminkâr görmemekle be
raber bu paralann nihaî tesbiti ve 
ödeme tarzı üzerinde bir anlaşma
ya vanlacağı ümidini izhar, ediyor. 

Vekâlet ile şirket arasındaki ih-
tUâflı mevzulaım yalnız tesisatın ıs-
lalıile, fazla alınan paralann iadesin
den ibaret olmadığım da tasrih edi
yor. Sonunda da müzakerelere de
vam edilmek üzere şirket murahhas-
lanrun Ankaraya gönderilmesini ta
lep ediyor. 

ispanyadaki 
gönüllüler 

ttalya Ingiltereye 
cevabmı bildirdi 

Londra 18 (A.A.) — İtalya sefiri 
Grandi, B. Chamberlain ile görüşmek 
üzere bu sabah Başvekâlet dairesine 
gitmiştir. Mumaileyhten bir kaç da
kika evvel B. Eden de Başvekâlet dai
resine gitmiş bulunuyordu. Toplantı 
saat 17 ye kadar sürmüştür. 

Londra 18 (A.A.) — Öğrenildiğine 
göre Başvekâlet dairesini ziyareti es-
nasmda Grandi İspanyadaki ecnebi 
gönüllülerinin geri alınması meselesi 
hakkında ademi müdahale komitesi 
tarafından yapılan tekliflere İtalya-
nm cevabım bildirmiştir. 

Mezbalıa resmi kilo 
başına 5 km 

İstanbul belediyesinin almakta ol
duğu mezbaha resmi kilo başına do
kuz kuruştan beş kuruşa indirilecek
tir. 

Baii(an antantı 
Bitonomilt konseyi 

önümüzdeki nisanda 
tstanbulda toplanacak 
Ankara 19 (Telefonla) — Balkan 

antantı ekonomik konseyi önümüz
deki nisan ayında İstanbulda top
lanacaktır. Klonsey ile alâkalı ve
kâletler şimdiden hazırlıklara başla
mışlardır. Geçen defa Belgradda top
lanan konseyde kabul olıman Bal
kan antantı memleketleri turist an
laşmasına ait kararlar ve hazırlanan 
projeler İstanbulda toplanacak olan 
konsey tarafından tedkik olunarak 
bir neticeye bağlanacaktır. 

Yapı ve yollar kanunu 
Ankara 18 (Telefonla) — Dahiliye 

Vekâletinde toplanan bir komisyon 
tarafmdan hazırlandığı yazılan yeni 
yapı ve yollar kanunu projesi Vekâ
let makamınca son defa olarak ted
kik edilmektedir. 

öğrendiğime göre, komisyonun ha
zırladığı projede birçok değişiklik ya
pılmıştır. Proje önümüzdeki hafta 
içinde katî şeklini alacaktır. 

GÜNÜN HADİSELER! 
ilansız ilhak 

Hitler, Schuschnigg'e nazırlarını dikte 
etti. 

t— İlhaka doğru bir adım mı?» diye 
«l&kadarlar birlbirlerine sordular. 

Şimdi de yeni haberler, dolu gibi 
yağıyor: 

— Almanya ile Avusturya müşterek 
para kullanacaklarmış. 

•— Gümrükleri kaldıracaklarmış. 
— Müşterek bir nafia programı tatbik 

edeceldermiş. 
— Avusturyalı işsizler, I5 bulmak için 

Almanyaya gidebileceklermiş. 
— Doktor Schacht, Almanya ve Avus-

turyanın iktisadî insicammı ayarlamak 
İçin Viyanaya seyahat edecekmiş. 

İlh. 
m *« 

Bunun adı nedir? 
İngiliz İmparatorluğunun muhtelif par

çaları bundan daha sağlam bağlarla mı 
birlbirlerine merbutturlar?... Avusturya, 
daha bugünden Almanyanm bir vilâyeti 
haline gelmiş demektir. 

«İlânı harbsiz harb» usulünden sonra, 
anlaşılan, bir de «İlansız ilhak» tarzı zu
hur etti. 

Atatürk ile Yugoslavya 
kral naibi arasmda 

Ankara 19 (Alîşam) — Prens Ni-
kolamn vefatı münasebetUe Atatürk, 
Yugoslavya kral naibi prens Pola sa
mimî taziye telgrafı çekmiş, prens 
Pol da Atatürke hararetli teşekkür
lerini bildirmiştir. 

Basvekii ve Datıiliye 
Veklii geiiyor 

Ankara 18 (Telefonla) — Başvekil 
B. Celâl Bayar ile Hariciye Veküi B. 
Rüştü Araş bu akşamki ekspresle 
İstanbula hareket etmişlerdir. 

[Tahkikatımıza göre Başvekil ile 
Dahiliye Vekili bu sabah saat on bir 
ptuz sekizde Haydarpaşaya muvasa
lat edecek muhtelit katarla İstanbu
la geleceklerdir.] 

Maliye Vekili geldi 
Maliye Vekili B. Fuad Ağrah bu sa

bahki ekspresle İstanbula gehniştir. 

rlk iş davası 
Bursada bir fabrikatör işçi

leri fazla çalıştırdığından 
mahkemeye verildi 

Bursa 18 (Telefonla) — İş kanu
nunun tatbikinde kanun hükümleri
ne aykırı hareket eden fabrikatör 
Çukurel Levi aleyhine iş dairesinin 
müracaatı üzerine bir hukuku umu
miye davası açılmıştır. 

İkinci ceza mahkemesinde bakılan 
dava iki saat sürmüştür. İş dairesi 
şefi şahid sıfatile dinlenmiştir. 

Bu dava iik iş davası olduğu için 
mahkeme çok kalabalıktı. Fabrika
törün suçu küçük işçüeri fazla ça-
lıştıraıaktır. Muhakeme evrakın ted-
klki için başka güne bırakıldı. 

Kutuptaki seyyalıiar 
Bir tayyare yiyecek 

vesaire götürdü 
Moskova 18 (A.A.) — 16 şubatta 

Papanin kampmı ziyaret etmeğe mu
vaffak olan tayyareci Vlasov anlatı
yor: «Papanin kampı büyük buz par
çaları terakümünden mürekkeb dağ-
hk ortasırida küçük bir bankiz üstün
dedir. 

Kamptaki arkadaşlar bizi ellerile 
selâmlamakta idi. Yere indik. Ben 
derhal Papanin'e doğru koşmağa 
başladım. Büyük bir sevinç nefes al
mama mâni oluyor ve gözlerim he
yecandan yaşlarla doluyordu. Bu bu
luşma esnasında' hissettiğim şeyleri 
tarif edemem. Papanin'le bir çok de
fa sanldık ve öpüştük. Papaninin yü
zü arktik rüzgârlarmm tesirile yan
mış ve yağızlaşmıştır. Çenesi ufak bir 
sakalla' örtülüdür. Papanin gm'upu 
ilim adamlarına, akrabalanndan ge
len mektuplarını ve Taymir buzlcıra-
nı mürettebatının hediyesi oln Mos
kova birala'rile bir çok portakal ver
dik. Paparün heyecanla bize teşekkür 
etti ve heyetimize selâmlar yolladı. 

Bu esnada kar yağmağa başlamış
tı. Bunun üzerine hemen derhal ha
valanmak mecburiyetinde kaldık. 

[Heyet reisi Papanine'nin bir fransız 
gazetesine telsizle verdiği malûmat seki
zinci sahifemizdedir.l ' ' ' 

Bükreşten Romaya giden 
Butenko gene kayboldu!. 
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Sovyetler birliği bu adamın bir beyaz 
Rus olduğuna kani bulunuyorlar 

Roma 18 (A.A,) — İtalyaya iltica 
etmiş olan Sovyetlerin eski Bükreş 
maslahatgüzan Butenko, Romaya ge-
lelidenberi oturmakta olduğu oteli 
bu sabah terketmiştir. Nereye gittiği 
bilinmiyor. 

Moskova 18 (A.A.) — Tas ajansı 
bildiriyor: Romanya maslahatgüzan 
B. Popesco, dün Hariciye Halk komi
seri B. Litvinof'un nezdine giderek 
hükümeti namına şu beyanatta bu
lunmuştur: «Romanya hükümeti, 
Butenko'nun elçilikten kendi ihtiya-
rile ayrılarak yabancı memleketlere 
hareket eylemiş olduğunu tesbit edil
miş telâkki etmektedir. Bu keyfiyet, 
Butenko'nun Romanya Hariciye ne
zaretine Budapeşte,den gönderdiği 
mektupla da müeyyet bulunmakta
dır.» 

Bu beyanata cevaben, B. Litvinof, 
Popesco'dan aşağıdaki beyanatım Ro • 
manya hükümetine bildirmesini rica 
etmiştir: 

«Butenko'nım mektubunun Roman
ya Hariciye Nezareti tarafından ahn-
masmdan evvel, daha ilk dakikalar
dan itibaren Romanya gazeteleri ve 
faşist menıleketîeı: matbuatı tarafm
dan Butenko'nun kendi Ihtiyarile ha
reket etmiş olduğu hususunda çıkarı
lan salalara inanmıyoruz. Butenko-
nun Romanya Hariciye Nezaretine 
yazdığı mektup sahte değildir ve ha
kikaten bizzat Butenko tarafından ya
zılmıştır. 

Biz, bu dakikaya kadar Butenko-
nun kendisini kaçıranların elinde bu
lunduğundan, bunların tehdit ve 
hattâ işkence ile kendisine bu mektu
bu yazdırmış olduğundan ve mektu-

bun da bilâhara caniler tarafından 
Budapeşteye ve oradan da' Bükreşe 
gönderildiğinden şübhe etmiyoruz. 

Bir İtalyan gazetesinin' sözde Bu
tenko'nun bazı beyanatını ve bir ma
kalesini neşrettiği, hattâ Butenko-
nun Romada bulunduğu ve her hangi 

bh: beyanatta bulunmak üzere yabancı 
memleketler gazetelerini davet eyle
diği haber veriliyor. Eğer bu doğiu 
İse, 3ine katiyen şüphemiz yoktur ki 
Butenko, bu beyanat ile bu makale
leri yazmağa mecbur edilmiş, Bu-
tenkonun evrakı, kendisini kaçıranlar 
tarafından her hangi bir beyaz Rusa 
verilmiş ve bu beyaz Rus da kendisi
ni Romada Butenko olarak tanıtmış
tır. 

Bu beyaz Rus, bittabi faşist makam
larının kendisini ele vermiyeceğinden 
emindir. Butenko hür bir memlekette 
kendisini göstermedikçe ve kendisini 
şahsan tanıyanlann karşısına çıkma
dıkça, kendisinin, eğer öldürülmerrüş 
ise, halka kendisini kaçılanlann elin
de ve Romanyada bulunmakta olduğu 
hakkındaki kanaatimizi hiç bir şey 
değiştiremez. Sovyet hükümeti, bu 
sebebden dolayı. Bükreş elçiliğinin 10 
şubat tarihli notasmdaki bütün ta-
leblerini tam olarak muhafaza etmek
te ve bu taleblerin tam olarak is'afı 
üzerinde ısrar eylemektedir.)) 

B. Litvinof, ayni zamanda hadis 
olan vaziyette ciddî mahiyeti sebebi-
le, Sovyetler birliğinin Prag büyük 
elçisi Aleksandrevski'nin tahkikatı 
takib eylemek lüzumu takdirinde bu 
mesele etrafında Romahya hükûmetile 
reşe gönderilmiş olduğundan Roman
ya hükümetini haberdar eylemesini 
de B. Popescu'dan rica etmiştir. 

Türkkuşunda 
yeni teşkilât 

Bayan Sabiha Gökçenin 
projesi tasvib edildi 

Ankara 19 (Telefonla) — Türk ha
va kurumunda kurum başkan vekili 
B. Şükrü Koçak ile başöğretmen ba
yan Sabiha Gökçen ve kurum müdür
leri arasında bir toplantı yapılmıştır. 
Bu toplantıda Türkkuşunun daha 
verimli ve daha ileri bir şekilde çalış
ması için müzakereler yapılmış ve 
kurum reisinin direktifleri üzerine 
teşkilât mevzuunu incelemiş bulunan 
bayan Sabiha Gökçen Türkkuşuna 
verilmesi lâzımgelen yeni şekli izah 
ederek bunım için yeni bir teşkilât 
teklifinde bulunmuştur. Atatürk kızı 
askerî havacılığımızda gösterdiği fe
dakârlığı bu defa fikir sahasında da 
Türkkuşu teşkilâtının alacağı şekli 
temin sjıretile tamamlamış bulunu
yor. 

O teşkilâtta Türkkuşu, hava kuru
mu başkanhğma bağlı müstakil bir 
İdare vaziyetine geçecek ve bir umumî 
müdür tarafmdan idare edilecektir. 
Bayan Sabiha Gökçen tezini izah 
ederken müstakbel teşkilâtm vesaiti 
üzerinde de durmuş, bu teşkilâtın ta
lim ve terbiyede takib edeceği usulleri 
etraflıca izah etmiştir. Bu izahat, he
yet tarafmdan tamamen tasvib ve 
takdir edilmiştir. 

Radyolarını satanlar 
Ankara 18 (Telefonla) — Posta ve 

telgraf umum müdürlüğü tarafmdaja 
alâkadarlara yapüan bir tamime gö
re ruhsatnamesi alınmış radyolan 
satanlar yeni radyo aldıkları takdirde 
ayrıca ücret vermeden ruhsatiye ala
bileceklerdir. Ancak, radyolaünı sat-
tıklarmı bir beyanname ile posta ve 
telgraf idaresine bildirmeleri lâzım
dır. 
İzmirde işliyecek vapurlar
dan biri daha denize indirildi 

Berlin 18 (A.A.) — İzmir limanı iş
letmesi için Almanyada inşa edilen 
gemilerden Efes gemisi 17 Şubatta 
Rremende muvaffakiyetle denize in
dirilmiştir. 

Avusturya meseiesi 
Avamiaınarasında 

B. Eden, sorulan suallere 
sarih cevaplar vermedi 

Londra 18 — * Avam kama
rasında Avustuıyamn vaziyeti hak-
kmda B. Attlee tarafından sorulan 
bir suale cevab veren B. Eden, şöyle 
demiştir: 

Dün kamarada vermiş olduğum 
cevaba ilâve edebileceğim hiç bir ha
ber yoktur. Maamafih kamara, hü
kümetin Avusturya meselesine yal
nız kendi hesabına değil, belki bu 
meselenin heyeti mecmuası itibarile 
Merkezî Avrupaya taallûku itibarile 
daima alâka göstermiş olduğunu ve 
bundan böyle de göstereceğini görüp 
anhyacaktır. 

B. Attlee'nin diğer bü' sualine ce
vab veren B. Eden önümüzdeki pa
zartesi günü daha vasî mikyasta be
yanatta bulunabüeceğini ümid et
mekte olduğunu söylemiştir. 

Müteakiben muhalif amele fır
kasından B. Bellenger, B. Eden'in ge
rek İngilterede. gerek ecnebi memle
ketlerde husulü mümkün her türlü 
suitefehhüme mani olmak maksadila 
Jrakm bir tarihte Avusturyadaki İngi
liz menafiinin neden ibaret olduğunu 
ilmî surette tarif etmek teşebbüsünde 
bulunup bulunmıyacağım sormuş
tur. B. Eden bu suali cevabsız bırak
mıştır. 

B. Eden halen Almanyanm Avus* 
turya istiklâline «temellük etmiş» ol" 
masma binaen çok acil bazı işler ya" 
pılmasımn zarurî olup olmadığı su
retinde komünistlerden B. Gallachet 
tarafmdan sorulan suale de cevab ver
memiştir. 

Sunî ipek fabrikası için bir 
mütehassıs getirtiliyor 

A7ikara 18 (Telefonla) — Sümer 
Bank umum müdürlüğü, Gemlikta 
kurulaiı sun'î ipek fabrikasmda mü
tehassıs olarak çalışmak üzere Çekos-
lovakyadan bir mütehassıs getinneğe 
karar vermiştir. Getirilecek mütehas-
sısm adı Vüheimdir. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 
Türk musikisi ve fennin 

ölçüleri 
Ankarada emekli kurmay albay 

bay Raşid Galib Dozar türk musiki
c e dair yazdığım bir kronikten (1) 
mütehassis olmuş, bana ilüfatiıâr, 
Uzun bir mektub göndermiş. 

Yirmi beş sene, ataşemiliteriik-
lerde vesair vazifelerde Avrupada bu-
lımduğunu, fakat türk musikisinin 
sihrinden asla kendini kurtarama
dığını anlatıyor: «Annelerimizin su-
zinakten, hüzzamdan, nıahurdan 
Böyledilderi ninniler, bdki de Samia-
ttun mayasını teşkil etmiştir de ba 
cittibcnin dışına çıkaımyorum!» di
yor. 

Bence, doğru... 
Fakat mütehassıslarca, yanlış! 
iliç unutmam, garb mnâkisfle en 

iyi ülfet etmiş bir kompozitörümüzle 
konuşuyordum. (Titiz ve çekingen 
olduğunu bildiğim için ismini ver-
iniyorum. Fakat isterseniz, siz, bu 
evsaftaki en meşhur musikişinasmu-
zı akhmza getirin: Ta kendisidir!) 
Bana dedi ki: 

— Alaturka dediğimiz musikinin 
fennen hiç bir kıymeti yoktur. Çün
kü bu, sadece bir iptidaî safhadır. 
Her kavim bu safhayı geçirmiş, son
ra seslerin ve usullerin fenni şekline 
yükselmiştir. Ancak garb tekniğine 
uygun musiki muteber olabilir.y 

Şüphesiz alafranga kırması şeklin
de bestelenen acayip ve zevksiz sar
kılan kastetmiyordum; fakat gene 
de dedim ki: 

— Nağmelerimizin elbette bir ori
jinalliği vardır. Bunlar garb tekniği-
le bir gün izdivaç edemiyecek midir? 

—• Oryantal denilen şekiller zaten 
var ya... Fakat fasıllar filân asla bir 
lialıp kıyafete girerek medeni bir mu
siki olamaz. 

Dostumun kendi ihtisasındaki de
rin bilgisine her ne kadar hürmet 
ediyorsam da, ona gene de inanma
dım. 

— Mesleki bir galat! • dedim. - Biz 
muharrirler de hazan yazı tekniği
nin şu veya bu hususiyetlerine takı
lırız da hakiki kıymeti göremeyiz. 
Meselâ, bir nesil evvelki seleflerimiz 
her hangi külüstür bir kasideyi ede
biyat sayardı da, bin bir gece ma
sallarını hudud harici ederdi Siz de 
onların hatasına düşmüyor musu
nuz?... Afrika ve Amerika Zencileri
nin vahşi sayhalarından ve tamtam
larından bile bütün medeniyet âle-
nıini dansa kaldıracak bir musiki 
belirmişken, bunca mimaıi âbidele
ri bırakan eslâfımızın musikisinden 
müşterek medeniyet âlemine bir ses, 
bir nağme, bir ihtizaz kaidesi kal-
ntamış olması kabil midir?... Bımu 
hangi havsala alır?... Esasen realite 
de sizi tekzib etmiyor mu?... Otomo
bilden inib kaloriferli ve elektrikli 
bir apartımana giriyor ve 25 sene 
süren bir Avrupa seyalıatinden av
dette radyodan Münir Nureddinİ 
fasıl okurken zevkli dinliyebilijro-
iiız... Ve bu, istisnai bir hâdise değil
dir: En büyüğümüzden en küçüğü-
nıüze kadıu* bundan zevk ahyor. De
mek ki, azizim, bükümde bir yanlış-
bk var. Bir de kendi ilminizin ölçü
lerinden şüphdeniniz. Teni bir mik
yas bularak, şu türk musikisinin ne 
olduğunu onunla ölçünüz... 

Öyle samyorum ki, ilim onun ma
iyet ini henüs anlamış, kavramış de-
sUdir. Bunun kabahati de tüı^ mu-
sikinsinde midir? İlim bir güzlük ol
duğuna nazaran güzlüğü değiştir
meli, «Galatı basar» dan kurtulub 
*>|nıyu görmea.. (Vâ - Nû) 

<l) Bu sütundaki yazı tarzına «imdiye 
^ar : fıkra demnekteydl. Halbuki fıkra 
«J5ka bir şeydir: Bektaşi fıkrası, Nasred-
*ı«t hoca fıkraa gibi. Bu tan makaledk-
**fe İse, bütün dünyada kronik denlyos, 
fanlara da kronikör yahud kronikçL.. 
~>f çok arsıulusal tabirin dilimize girmek 
•^İdadmı gösterdiği bu devirde niçin bu 
*°öerl de tecrübe etmemeU? 

Et komisyonu 
Birkaç güne 
kadar katî 

karar verilecek 
Et komisyonundan aynlan enetir 

men dün de toplanmış, etin 10 
kuruş indirilmesi için komisyona 
verilen vesikalara göre icab eden he-
saplairla meşgul olmuştur. Bu husus
ta kasaplarm ve celeplerin verdikleri 
raporlar da okunmuştur. Encümenin 
alacağı tedbir, komisyonca tedkÖE 
edilecektir. 

Et fiatlerinin ucuzlatüması için ve
rilecek kararlarm mahiyeti bir kaç 
güne kadar belli olacaktır. Komisyon 
Etin on kuruş ucuz satılabilmesi için 
almacak tedbirlerin şehrin her taia-
ftnda tatbikini de temin edecek ve 
şehrin her tarafmda, semt farkı göze
tilmeksizin, et ajmi fiatle satüacak-
tff. 

Brüksel elçimiz Ankaradan 
sreldi 

Brüksel elçimiz B. Cemal Hüsnü, 
mahalli memuriyetine gitmek üzere, 
dün Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

Ö. Cemal Hüsnü bir iM güne ka
dar Brüksele hareket edecektir. 

Balkan şimendifer 
kongresi 

Dünden itibaren şehrimiz
de toplantılar başladı 
Balkan şimendifer kongresi şehri

mizde toplanmıştır. Kongreye Türki
ye, Yunanistan, Romanya ve Yugos
lavya iştirak etmektedirler. Kongre

nin gayesi Balkan birliği müşterek mft-
nEü^lât nizamnamesi hazırlamaktır. 

Bu maksadla önce bagaj, canlı hayvan 
ve muhteüf eşya naküyatı üzerinde 
mufassal bir rapor meydana getirile
cek ve müşterek münakalât nizamna
mesi bu rapora göre ihzar olımacak-
tu:. 

Balkan devletleri demiryolları işleri
ne aid anlaşmalara büyük ehemmi
yet veriyorlar. Sık sık toplanan kon
greler mukarreratı bu anlaşmaların 
meydana gelmesine çok yardım etmek-» 
tedir. Yeni münakalât nizamnamesi
nin hazırlandıktan sonra müştereken 
tatbikine geçilmesi de Balkanlar ara-
smda yeni bir demiryolu anlaşması 
sayılabilmektedir. 

Yeni münakalât nizamnamesinde 
eşya naklinin kolaylaştınlmasmdan 
başka mümkün olduğu kadar tenzUât 
icrası da gözönünde tutulacaktır. Bu 
maksadla yapılmakta olan müzakere
ler 10 gün kadar sürecektir. Kongre 
murahhasları fırsat buldukça şehri
mizin görülmeğe değer yerlerini ge
zeceklerdir. 

öu* sarhoş iki kişiyi yaraladı 
Kasunpaşada oturan Ali ismnide 

"^, evvelki gece adam akıllı sarhoş 
olöuktan sonra; ötedenberi aralan 
*Çik bulunan Nesim ve Bahar ismin-
^« iki Idşirün yanına gitmiş, bıçağmı 
çekerek üzerlerine atılmış Nesimi d-
lerinden Bahan da başmdaü yaralar 
^ t ı r . Vakayı haber alan polis, AUyi 
y^alanuş, yarah musevîleri de tedavi 
*itma aldu-nuştır. 

B i r i ş ç i y a r a l a n d ı 
Yedikulede Havagazı fabrikasmda 

nakliyat işinde kullamlan vagonlar
da amelelik eden Sülejrman, d^nir 
borulan indirmekte ikaı ayağma dü
şürmüş ve yaralanmıştır. Süleyman 
zabıta tarafından Cerahpaşa hasta
nesine kaldmlmıştır. 

Ayni fabrika amelesinden Nobar, 
iş başmda çalışmakta iken dahili ba-
calaıdan birinden çıkan duman tesi-
rile bayılmış işe el koyan zabıta tarar 
fmdan Cerrahpaşa! hastanesine yatir 
ninuştır. 

K ı r ı l m a z c a m s i p a r i ş e d e n 
o t o b ü s l e r i ş l i y o r 

Piyasada tripleks camı bulunmadı
ğı için cam sipariş eden otobüsçülerin 
vesika ibraz etmek şartile bir müh
let verilmesi kararlaştığım jrazmıştık:. 

Evvelce plâkası istirdad edUen oto
büsçüler dün belediyeye müracaat e-

derek sipariş vesikası göstermişler ve 
bunlara iki ay mühletle seyrü sefer 
hakkı verilmiştir. Bu otobüsler bu
günden itibaren yeniden çalışmağa 
başlıyacaklardtf. 

Haklı şikâyetler 
Hamamların mahrukatı 

ve suyu buhran geçiriyor 
Hdüan iyi ytkanamadığtm gor 

çetenizde yazıyorsunuz. Hamam
ların kıdlaTidığı iki şey vardır: Bi
ri odun, öbürü su,.. Odun vazi
yeti malûm! Artık atisi meşkûk 
bir hale gelmiştir. Su ise: Kırh-
çeşme şimdiye kadar bedavaydı; 
Halbuki şimdi Terkos parayla 
olacak. 

Demek ki, mevcut hamamlaru 
mızın hem mahrukatı, hem suyu 
buhran geçiriyor. Kömürle tstntp 
Terkos suyu kuUanmasma rağ
men müşteriden şimdikine nis-
betle az para alacak şekilde mali
yeti ucuza gelecek bir umumi 
hamam şekli bulmak, bu tipi, 
memleketin her yerine teşmil et-
mek yollarını aramalıyız. 

Yoksa halk zaten şimdi bUe 
kâfi derece yıkanamıyor, odun 
pahalthğı, Kırkçeşme sulannm 
kesilmesi, bu pahalılığı teşdid 
edecektir. M. K. 

Adliye sarayı 
Hapishane bir kaç güne 

kadar tamamen 
boşaltılacak 

Yeni adliye sarayı inşaatı hazırlık
ları arasmda hapL^ane binasuun da 
biran evvel yıkılması lâzım geldiğin
den hapishanede bulunan mahkûm-
lann bir kısmı, tevkifhanede hazır
lanan yere nakledilmişlerdi. Fakat 
burası mahkûmlarm hepsini istiap 
edemiyeceği cihetle geriye kalan mah
kûmlarm da mııhtelif vüâyetler ha
pishanelerine nakledilmeleri için Ve
kâletten emir bekleniyordu. 

Mahkûmların nakilleri için dün ad
liye vekâletinden İstanbul müddei
umumîliğine emir gelmiştir. Mahkûm
lar Kocaeli, Tekirdağ ve Bursa hapis
hanelerine taksim edileceklerdir. Şu 
günlerde nakil işine başlanacak ve bir 
kaç gün için hapishane tamamile bo
şaltılarak bina yıktınlacaktır. 

Kıdem zammı 
Muallimlerin terfii hakkın
da yeni bir usûl bulunacak 

Sırası gelen muallimler bir derece 
terfi etmek suretUe kıdem zammına 
hak kazanmaktadırlar. Her sene bir 
kaç yüz muallim bu haktan istifade 
etmek üzere terfi ediyorlar. Fakat 
bütçedeki tahsisat darlığı yüzünden 
bu muallimlerin istihkaklan derhal 
tesviye edüemediğinden vilâyet mu
allimlere borçlu kalmaktadır. 

Bu vaziyet üzerine muallimlerin kp 
dem zammı usûllerinin değiştirilme
sine lüzum görülmüştür. Bunvm için 
her sene terfi edecek muallimlerin a-
dedi ve terfi dereceleri muayyen ola
cak ve bu sayı dolduğu takdirde ter
fi sırası gelen muallim diğer sene ter
fi edecektir. Bu tedbir ile kıdem zam
mı istihkaklarınm zamamnda öden
mesi temin edUecektir. Maamafih bu 
tedbir, henüz bir karara bağlanma
mıştır. • 

Gizli randevu evi işletmekten 
suçlu iki kişi muhakeme 

ediliyor 
Taksim dvannda gizli randevu 

evi işletmek suçundan maznun Maı-
harla! Ayselin muhakemelerine dün 
asliye birinci ceza mahkemesinde ba
kılmıştır. 

Muhakemede şahid olarak dinle
nen polis Tevfik, yapüan ihbar üzeri
ne tertibat alarak* evde ya;ptıklan 
araştırmada Hikmet ve Şükrü adla-
rmda iki erkekle, yatak yığınlan a-
rasma! gizlenmiş Nihal admda bir 
kadm ve banyonım arkasma sakla
nan Meri admda diğer bir kadm ya-
kalandıklanm söylemiştir. 

Şahidlerin çağırılması için muha
keme başka güjofi burakılmıgfaa^ 

Maarif işi 
Bir baş müdür 
üç te müdür 
bulunacak 

Maarif Vekâleti, istanbul maarif 
teşkUâtınm daha âverişU bir şekilde 
idare edüebilmesl için tedkiklere baş-
lamıştar. Yapılan tedMklerln şimdiki 
safhasına göre &ıümüzdeki seneden 
itibaren şehrimizde İstanbul, Beyoğlu 
ve Üsküdar olmak üzere ûç maarif 
mmtakası ihdas edüecek ve her mın-
takanm basma birer maarif müdürü 
tayin edilecektir. Bu maarif müdür
lükleri Istanbulda yeniden tesis edi
lecek malarif başmüdürlüğüne mer
but olacaklardır. Başmüdürlüğün 
kâfi mikdarda muavinleri de olacak
tır. 
T ü r k b o r c u t a h v i l l e r i n i n d e 

ğ i ş t i r i l m e s i n e b a ş l a n d ı 
Türk borcu tahvillerinin Sivas -

Erzurum tahvillerüe tebdiline dünr 
den itibaren Merkez bankasmda baş
lanmıştır. Türk borcu tahvilleri 19 
liradan muamde görmektedir. Beher 
Sivas - Erzurum tahvilinin kıymeti 
de 19 liradır. 

Annesini avluya 
gömen genç 

Tıbbı adlîde müşa
hede altına alındı 
Rami civannr 

da oturan Har 
lid admda biıi-
rün birkaç gün 
evvel üvey anne
si Seyyideyi evin 
avlusunda ka:^ 
dığı bir mezara 

gömerek kimse
ye haber verme
diğini ve bir kaç 
gün sonra vaka 
haber alımnca 
Seyiydenin ce
sedi mezardan 
çıkanlara!^ tah
kikata başl&ndı-
ğmı dün yazmıştık. 
Seyyidenln cesedi adliye doktoru B. 

Enver Karan taiufmdan muayene 
edilmiştir. Muayenede cesedin 13 
gündenberi toprak alfanda kaldığı ve 
bozulmağa başladığı görülmüştür. 

Ölü kadınm üzerinde entarisile iç 
çamaşırlan vardır. Evin toprak avln-
sımda kazılan mezarm altına bir yor
gan serümiş ve cesed de bir çarşafa 
sarılarak mezara konduktan sonra 
üzeri tahta ve toprakla örtülmüştür. 

Kadınm ölümünün sebebi anlaşda-
madığmdaa, adliye doktorunun gör
düğü lüzum üzerine cese^ morga kal-
dınlımştır. 

Annesinin ölümünü kimseye ha
ber vermeden evinin içinde kendi kaşı
dığı mazara gömen Halld de yaka
lanmış ve dün adUyeye teslim edü-
miştü:. Halid adliyede laticvab edilir
ken demiştir ki: 

— Ben, halim, sdim, hatadan sa
lim bir adamım. Annem Seyyide dU 
yaşlannda Idt Kendisi kısa boylu (fl-
duğundan komşular, boyunu uzat
mak için büjrü yaptüar. İşte bu büyO 
neticesinde anacığım üremi hastalH 
gına yakalanarak öldü. ölürken ba
na, ölüsünü bir çarşafa kc^arak evin 
içinde yumuşak bir mezara gömmem 
için yalvardı. Bu ricasını yerine ge
tirmek için ben de avluda bir znesar 
kazdım, altına Ur yorgan saxUm, 
kendisini de çarşafa sanp gömdüm. 
Beni aiffediniz. Eğer annem bir daha 
ölürse böyle yapmam. Ben bir de kat 
seviyordum. O kıza da büyfl yıçtılst. 

Halid bunlan anlatırken araara 
bazı şiirlerde söylüycmhL Müddeiu
mumîlik Haildi adltye doktoruna mu-
ayoıe ettirdi. DoktcMr B. Salih Haşim 
tarafından yapılan muay^ıede ken
disinin tıbbı adilde müşahede altma 
alınmasma lüzum görülmüştür. Ha
lid tıbbı adli müşahedehanesine gön
derilerek evrakı ikinci sorgu hâki-
jainey^ilmlştic 

Müşahede altma 
alınan Halid 

SOHBET: 

Ömer Seyfeddin 
Ahmet Halit Yaşaroğlu (Muallim 

Ahmet Halit kitabevi sahibi), Ömer 
Seyfeddin'in bütün eserini yeniden 
I>asmağa başladı. Hepsi on cUd kadar 
tutacakmış. Şimdilik yalnız IHT cild 
çıktı: İlk düşen ak. 

Külliyatm çabuk basıhp bitmesini 
temenni ederiz. Zaten o külliyatın 
rağbet göreceğinden eminim; çünkü 
Oma- Seyfeddin'in hikâyelerini se
venler, hatta onu hikayecilerimizin 
en iyisi sayanlar çoktur. Onun hikâ
yecilikte aşılmaz bir üstad olduğuna 
söyliyenler de az değildir. Hasıh Ömer 
Seyfeddin bizde hemen hiç bir şairin, 
muharririn o-emediğl payeye, klas-
siklik mertebesine yükselmiş Mr hi
kayecidir... 

Etrafm düşüncelerine ve hislerine 
iştirak edememek insanı nihayet üzü
yor. «Herkes haksiz da yalmz ben mi 
hakhyım?» suali gönlümüzü en a d 
istihza gülüşü gibi yarahyor. Ömer 
Seyfeddin'in hikâyelerinden hoşlan
mamakta, onlarm gördüğü hayranhğa 
hayret etmekte yalnız olmadığımı bi
lirim; fakat onu beğenenler kalaba
lıktır, biz ise bir kaç kişiyiz. 

Bu azhktan o çokluğa geçmek iste
dim ve İlk düşen ak'm on altı hikâye
sini sevmek arzusu ile okudum. Gay
retim boşa çıktı demiyeceğim; çünkü 
Ömer Seyfeddin'in büyük, hem de 
çok büyük bir meziyeti bulunduğunu 
inkâr etmek kabil değU: kariği celbet-
mesini biliyor; okumağa başladığına 
hikâyeyi sonuna kadar bırakamıyor
sunuz, sonu ne olacak diye merak edi
yorsunuz. 

(Sessiz sinema devrinde Hind me-
zan adh bir film vardı. Onu seyrettik
ten sonra Yahya Kemal: «Birader, de
mişti, şenaatin de bir cazil>esi var: 
sonuna kadar bırakıp çıkamadım.» 
Ömer Seyfeddin'in hikâyeleri hiç şüp> 
hesiz o filmden üstün; fakat kitabı 
okurken Yahya Kemal'in sözü müte
madiyen kulaklarımda çınladı.) 

Fakat hikâyeyi bitirince: «Ben bu
nu ne diye okudum. Okumasam, bil
mesem de olurdu» diyoruz. Çünkü 
onlarda insan! bir hakikat, bize insan 
oğlunu ifşa ediveren bir tek satır bu
lamıyoruz. Daima dışta hahyon tu
haf veya acıkh bir vaka anlatıyor, 
şahıslan anlatmıyor, bize gösteremi
yor. Hani gündelik gazetelerde bir 
gün okuduktan sonra unutulsun diye 
yanlan hikâyeler vardır, trende, va
purda veya bekleme odalarmda okur-
sımuz, Ömer Seyfeddin'in hikâyeleri 
işte onlan hatırlatıyor. Onlann belki 
«1 iyüerinden, fakat onlardan... 

Ömer Seyfeddin mütemadiyen iead 
etmeğe, vaka bulmağa çalışıyor. Ko
lay şeyler buluyor: işte «Dama taşla
rı», işte «Falaka». Okuyan gülüyor; 
fakat bir delinin pisliği ile dama taşı 
yapmasmda, veya eşeğe anfiye çekti-
rilmesinde, hatta cahU hoca efendi
nin kansuun boş düşmemesini iste
memesinde gülünecdk ne var? Gülün
sün gülünmesin, bunlarda insanm 
mukadderatım alâkadar eden ne var. 
Deli hilcâyesi, hoca efendUerle alay... 
Kolay şeyler! Hem bnlunmast, h « a 
de hikâyede bir kaç dakikahk eğlen
ceden başka bir şey aramıyanlara be-
ğendirilmesi kolay. 

Ömer Seyfeddin ders vermek de 
istiyor: işte «Mermer Tezgâh», işte 
«Tuhaf bir zulüm.» Fakat işi o kadar 
basitleştiriyor, o kadar «çocuklara 
nasihat» haline indiriyor ki onlar da 
tuhaflıktan ote gidemiyor. 

Bea şiirden, Ömer Seyfeddin kadar 
muharrire az tesadüf ettim. Meselâ 
«Yalnız Efe» yi alm; bdki en güzel hi
kâyesi Fakat sonunda uçurumu söy
lemesi, kısm kendini öldürdüğünü ih
sas etmesi bütün güzelliği mahvedi-
veriyor. Bir «hakUcat» veya insant 
emdin renud obm efsane (mythe) üe 
batıl iğtikad arasındaki farkı sezemi
yor. Hikâyesine, cevahire bağlanaa 
akim kabul edebilec^ bir hal vefl̂  
mdk istiyor; e kadar U nihayet iç ha
kikatini kaybediyor. «Yabus Efe», köyw 
lünün inandığı gibi «su* «risaydu, 
maddi Mr fflümle ölmeseydi işte o sa* 
man hakiki değü. «hakikat» olurdu. 
Olağan şeyler anlatmak arzusu Ömer 
Seyfeddin'l şiirden kaçmyor. 

Bit hikâyenin, «Hfîrriyrt gecesi» nfei 
iDc üç sayıfaan çok hoşuma gitti; fa
kat onu da sonımdaki ukalâca nntaK 
boıuyor. 

(Devana 4 üncü sahifede) 
Nurullab AtaQ 
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Ankara hukuk 
talebesinin seyahati 

Berlinde şereflerine bir 
çay ziyafeti verildi 

Berlin (Akşam) — Profesör Cahid 
Uğuzoğlu idaresi altında seyahat et
mekte olan Ankara hukuk talebesin
den bir grup Berline gelmiştir. Tale
bemizin şerefine olatak dün akşam 
Esplanadı otelinde bir çay ziyafeti 
verilmiştir. Alman Türk cemiyeti ta-
rafmdan tertib edilen bu ziyafette 
büyük elçimiz B., Hanıdi Arpag ile 
sefarethane erkânı, Berlin ticaret 
mümessili B. Avni Sakman ile muh
telif matbuat mümessilleri haaır bu
lunmuştur. Frankfurter Zeitung, 
Deutsche Nachrichten Büro muhabir-
lerile Orient Nechrichten baş muhar
riri Dr. Huber, Hindistanda intişai-
eden Delhi, The National Tali, The 
İndian Nation gibi gazetelerin muha
biri B. Habibul Rahman ve Mısır ga
zetelerinden bazılarmm Almanya 
muhabiri B, doktor M. Sabri bu top
lantıda bulunmuşlardır. 

Çay a'rasmda, büyük bir türk mu
hibbi olan Alman türk komitesi reisi 
doktor Wegelh mevkie münasib bir 
kaç söz sarfile misafirleri selâmlamış, 
ve halisane temenniyatta bulunmuş
tur. Profesör Cahid Uğuzoğlu, selis 
bir Almanca ile reisin temennilerine 
mukabelede bulunmuş, seyahatte bu-
lunduklan müddet zarfmda hakla-
nnda gösterilen misafirperverlikten, 
Almanyanm terakkiyatmdan, üzerle
rinde hasıl olan güzel intibalatdan 
bahsederek teşekkürlerini bildirmiş
tir. Ziyafet samimî bir hava içinde 
saat yedi buçuğa kadar devam et
miştir. 

Çimento talırîkamız 
seneye mal çıkaracak 
Fabrikanın m a k i n e a k s a m ı 

A l m a n y a d a bir m ü e s s e s e y e 
ihale ed i ld i 

Ankara 18 (A.A.) — Sıvasta tesisi 
takarrür eden çimento fabrikası ma
kine aksamının Almanyada Humboldt 
müessesesine ihale edildiği istihbar 
edilmiştir: 

Günde 300 ton yani senede 90.000 
ton çimento istihsal edecek olan bu 
fabrikanın montej işlerinin 1938 teşri
nievvelinde ve fabrikamn 1939 sene
si temmuz ayında çimento istihsali
ne başhyacağı anlaşılmaktadır. 

Fabrika civannda mevcud ibtidaî 
maddelerin fabrikanın bugünkü istih
sal kabiliyetinin iki misline tezyidi 
halinde dahi kifayet edecek rmkdar 
ve vaziyette olduğu nazan itibare a-
Imarak fabrika tesisatı az zamanda 
istihaslâtım iki misline çıkarabilecek 
şekilde yapılacaktır. İptidaî maddele
rin bulımduğu mahal fabrikaya 3.100 
metre uzunluğunda bir havaî hatla 
bağlanacaktır. Esas fabrika temel, 
silo ve emsali smaî inşaatı için Hum
boldt firmasmdan plânlar istenilmiş
tir. Plânlar geldikten sonra takriben 
önümüzdeki nisan aymda inşaata baş
lanacaktır. 

Bu fabrikanın tesisinden maksad 
şark vilâyetlerimizle orta Anadoluda 
daha ucuzca çimento satışım temin 
etmektir, 

K o n y a d a topçu alajnna m e 
ras imle sancak veri ldi 

Konya 18 (A.A.) — Bugün Cum
huriyet alanmda orgeneral İzzettin 
Çalışlar Atatürk adma topçu alayı
mıza sancak verdi. 

Balkan antantı 
(Baş taralı 1 inci sahifede) 

27 isinde Dahiliye VekUi ve Cumhu
riyet Halk Partisi genel sekreteri B. 
Şükrü Kaya tarafmdan Anadolu 
klübünde bir öğle yemeği verilecek
tir. 

Aym günün akşamı Yunan, Yugos
lavya ve Romanya sefirleri tarafm
dan müştereken Ankara Palasta mi
safirler şerefine bir suvare tertib edi
lecektir. 

Misafirler aym yirmi sekizine ka
dar Ankarda kalacak olan misafirler 
o akşam Istanbula hareket edecekler 
ve İstasyonda merasimle uğurlana
caklardır. 

Misafirler bir kaç gün îstanbulda 
kalacaklardır. 

Sohbet 
(Baş tarafı 3 üncü sahifede) 

Ömer Seyfeddin'in hikâyelerini oku
mak bir cihetten çok işime yaradı: 
bazı kimselerin Ahmed Haşim'i, Yah
ya Kemal'i Yakub Kadri'yi niçin an
lamadıklarım, anlıyamadıklarım da
ha yakından sezdirdi. Kolay edebiyat 
(Cemal Nadir'in tabiri ile «edebiyat 
taklidi») ile zayıf veya kuvvetli, fakat 
hakiki edebiyat arasındaki fark... 

Nurullah Ataç 

Almanya ile Avusturya 
arasında gümrükler 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
rnler, von Ribbentrop ile görüşmüş
tür. Hitlerle görüşme 4 saat sürmüş
tür. Akşam «Kış yardımı» teşekkülü 
için yapılan merasimde B. Hitler, 
Alman hükümeti ve Nazi erkânı ya
nında bulunmuştur. 

Ç e k o s l o v a k y a y a Avustur-
y a d a n geçmek. . . 

Paris 18 — Jour gazetesi yazıyor: 
«Almanya Avusturyaya bir nevi is
tiklâl bırakacaktır. Fakat buna mu
kabil muhtemel talepleri Çekoslo
vakya tarafmdan reddedilirse Çekos
lovakyaya hücum etmek fırsatı ele 
geçerse Alman askerlerinin Avus-
turyadan geçmesini istiyecektir. Çe
koslovakya meselesi bugün daha bü
yük bir şiddetle ortaya çıkmıştır.» 

A v u s t u r y a d a değiş ik l ik ler 
Berlin 18 — Avusturya devlet şû

rasında Ve birçok dairelerde mühim 
değişiklik yapılacaktır. Alman gaze
teleri Avusturyada alınan tedbirlere 
İtalyanm muvafakat ettiğini bUdi-
ren ve Romadan gelen telgraflar neş
rediyorlar. 

V i y a n a n m tekzipler i 
Viyana 18 (A.A.) — İyi haber alan 

mahfUler Avusturyanın Miletler ce
miyetinden çekilmesi, Almanya ile 
askeri bir itUâf imzalaması ve iki 
memleket hududlannm tevhidi me
selelerinin Viyana ile Berlin arasın
da mevzuubahsolduğu hakkmdaki 
haberleri katiyetle tekzib etmekte
dirler. 

Bu mahfUer Seiss İngha^ 'm Al
man hükümet merkezinde yalmz 
Avrupa nazüerUe Almanyanm Nas
yonal - Sosyalist makamlan arasm-
daki münasebetler meselesi hakkın
da görüştüğünü ilâve etmektedirler. 

Halkevlerinin 6 ncı 
yıl dönümü 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
ve merkez çalışmalannda muntaza
man haber veren evler arasında ilk dü
şünüş ve yoklajaşta akla gelebilenler
dir. Diğer muvaffakiyetli Halkevleri
nin adlarım sıralamak, Halkevlerinin 
yapılan fazlasım buraya geçirmek ola
caktır. Erzurum, Erzincan, Edime, 
Konya, Eskişehir, Çankırı, Çorum, 
Amasya, Tokat, Bilecik gibi muhtelif 
sahalarda verimler kaydeden Halkevle
rinin bina ve bütçe işlerini tanzimden, 
yahut şubelerine esasU programlar ha
zırladıktan sonra her bakımdan faal 
olmaları beklenmektedir. 

Geçen sene, Halkevleri, üyelerinin 
sayısı 90,000 i geçmiştir. Halkevlnc 
muhtelif vesUelerle gelip konferans, 
temsU, filim, konser, spor, mütalâa gi
bi âmillerle faidalanan yurttaşlann ge
çen bir 3̂ 1 içindeki sayısı 6 milyonım 
üstündedir. 

H A L K O P E R E T İ 
25 Şubat cuma gecesi 

ve 26 Şubat cumartesi 
matine Şehzadebaşı Tu-
••an Tiyatrosunda hafta 
İçinde. Kadıköy Süreyya, 
Beşiktaş Suat Park slne-
malarmda, Pangaltı Kur
tuluş tiyatrosunda tem
sillerine başlıyor. 

İSTANBUL 
TİCARET ve ZAHİRE 

18/2/938 

BORSASİ 

F t A T L A ft 
CÎNSt 

Buğday yumuşak 
» sert 

Arpa Anadol 
Burçak 
Çavdar 
Afyon İnce 
Nohut 
iç fındılc 
Tiftilc oğlak 
Yapak Erzurum 
Zerdeva dCFisi 
Sansar » 

Aşağı Yukan 
Kr 

5 
5 
4 
4 

Pa. Kr. Pa. 

28 5 31 
20 5 30 
8 4 8 i 

— . 
4 30 4 32 i 

520 — 
6 20 

33 
127 
51 

3600 
2400 

G E L E N 

Buğday 
Arpa 
Fasulye 
Un 
iç fmdık 
Keten tohumu 
Z. yağ 
Nohut 
Susam 
K. fındık 

O t D E N 
İç fmdık 
Nohut 
Darı 
Kendir tohumu 

D I Ş F 

Buğday: Liverpul 
» : Şikago 
» : Vinipek 

Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 
Keten T.: » 

— 34 20 
20 130 — 
20 
— 3800 — 
— 2800 — 

476 Ton 
30 » 
58 » 
61 i > 
34 3/4 » 
25 > 
26 1/4 > 
26 D 
10 » 
11 i » 

27 Ton 
20 » 

5 » 
25 » 

t A T L A R 

5,19 K. 
4,33 » 
5,88 » 
4,47 » 
3,97 D 
7,75 » 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 
Bu akşam 

Sanatkâr NAŞİT ve ar
kadaşları Hakkı Ruşen, 
Eyüp Sabri, Rıfkı birlik

te Alman ve Macar 
varyetesi 

MİHRACENİN KIZI 
Komedi 3 perde 

ERTUĞRUL SADİ TEK TİYATROSU 

T
Pazartesi: (Kadıköy -
Süreyya). Salı: (Bakır
köy). Çarşamba: (Üskü

dar) sinemalarmda: 
M Ü R E B B İ Y E 

3 perde vodvil. 

22 Şubat Salı 
günü akşamı 
TURAN 

tiyatrosunda 
Artistler gecesi 

Sanatkâr Naşid 
ve okuyucu Safi
ye şehir tiyatro • 
su artistlerinden 

HALİDE ve 
MUAMMER 

birlikte 
Kavuklu Alinin 

iştirakile 
Gülme Komşuna 

üyük komedi tafsilât el ilânlarındadır' 

Bugün A 3 R T sinemada \İİf'âaha" 
2 süperfîlm birden 

Fransız sinemasının en 
büyük yıldızlan 

VİCTOR FRANSEN 
MARCEL CIIANTAL 

J. PİERRE AUMONT 
tarafından oynanmış 

DENİZLER PERİSİ 
aşk ve ihtiras romanı 

Macera filimleri meraklılannın 
büyük bir heyecan ile takib 

edecekleri emsaliz bir film 

YER TİTREDİ 
SFENCER TRACY 

ve JAK OAKİE 
tarafından 

Mevsimin en orijinal... En güzel ve mükemmel filmi 

LÜKS HAYAT.... 
Fransızca sözlü bir şaheser. Baş rollerde: WİLLİAM POWELL — 

CAROLE LOMBARD 

4 / M A Z O N ^ 
MEYVA TUZU 

[ H A K İ K A T E N MÜESSİROİB. I 1 
SIHHATİN MUHAFIZIDIR I I 

i MİDE VE SARSAKLARI AU9TIRMAZ 
^ \ İNKIBAZI HAZIMSIZLIĞI 

V>\. MİDE 75>> 

NEZLEYI 
İHMAL ETMEYİNİZ 

VE DERHAL 

HAKIKİYALDA 
PASTİLLERİLE TEDAVİ OLUNUZ 
ÖKSÜRÜK, 6RİP, BOĞAZ 

HASTALIKLARINDAN SİZİ 
KORUR VE TEDAVİ 

EDER 

En güzel mevzu... En nefis şarkılar... 

TiNO - ROSSi 
nin dayanılmaz cazibesi 

VİVİANE ROMANCE'ın cazip sevimliliği 
MİREİLLE BALİN'in sayam hayret güzelliği 

YAKAN PUSELER 
Senenin en muhteşem filmi ve SAKARYA sinemasının 

^^^^^^^^— emsalsiz muvaffakiyetini teşkil etmektedir. 

Robert Taylor'un rakibi Sinemanın en cazip sarışım 

TYRONE POWER LORETTA YOUNG 

Bu iıafta S A R A Y Sinemasında 
Mevsimin en şen, en eğlenceli ve neşeli filmi 

AŞK MODADIR 
Şaheserinde bütün seyircileri hayrette bırakmaktadırlar. 

İlâveten: FOX JURNAL dünya havadisleri 
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ALLAHIN 
BAHÇESİNDE 

CHARLES BOYER ve 
MARLENE DİETRİCH 

EKLER JURNAL 
İlâveten ilk seansta 

ESTRELİTA 

Şehir Tiyatrosu dram kısmı 
Bu akşam saat 20,30 da 
P E R G Ü NT 

Dram 5 perde 
Yazan: Henrlk İbsen. 

Türkçesi: Seniha Bedri Göknil 
Komedi kısmı: Bu gece saat 20,30 da 
(SÖZÜN KISASI) 4*erde komedi. Yazan: 

Von Schön tahan, türkçesi: S. Moray. 
Gündüz saat 14 te Çocuk Tiyatrosu 

(MAVİ BONCUK) Yazan: Zeki Taşkm. 
Müzik: F. Ege. 

CHARLES BOYER tarafından 
yaratılan B O R A 

L E K s o n ı e i m ı a s D i n ı d l a devam ediyor. 
. İ l â v e olarak: 1 s T A N B U L S E N F O N İ S İ ^ ^ ^ ^ ^ 

LUCtEN BAROUX — JULES BERRY — DANİELLE PAROLA 
gibi meşhur Fransız artistlerinin zaferi 

PARİS EĞLENİYOR 
görenleri eğlendiriyor. Parisin eğlence ve gece âlemleri — Nefis mevzu, 

güzel müzik 

T Ü R K Sinemasında 
Bugün saat 1 de matine 

SENENİN EN GÜZEL — EN E^T-ENCELİ FİLMİ 

1 - A L İ B A B A H İ N D İ S T A N 
TÜRKÇE SÖZLÜ ve MUSİKİLİ 

2- İSTANBUL. SESMTFOBT 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ İ P E K «inemasmda muazzam bir muvaffakiyetle gösteriliyor. 
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SİYASI İCMAL: 

Avusturyadaki değişiklik 
ingiltere ile Fransa Berlin ve 

Viyana sefirleri vasttasHe siyast te
şebbüslerde bulunarak B. Hitler He 
Avusturya Başvekili ve diktatörü Dr. 
Şuşnig arasında karalaştınlan avlan
ma hakkında bu iki devletin tenvir 
edilmelerini istemişlerdir. 

İngiltere ile Fransa teşebbüslerinde 
bu iki devletin Avusturyantn istiklâli 
mahfuz kalmasına son derecede 
ehmmiyet verdiklerini bildirmişlerdir. 
İngiltere ile Fransanın bu teşebbüsü 
geç kalmıştır. İhtimal sırf zahiri kur
tarmak için yapılmıştır. Şüpheden 
azadedir ki Avusturya Başvekili Al-
manyadaki son değişikliklerden son
ra evvelâ Avusturyanın sıkıştırılaca
ğını ve iki Alman memleketindeki 
hükümet idaresinin parti noktasın
dan ayni şekle konulacağını öğrenmiş 
Ve İngiltere ile Fransadan yardım 
istemiştir. 

Ayni yardımı B. Mussoliniden de 
-istemiştir. B. Mussolini Avusturya 
BaşvekÜini B. Mitlerin taleblerini ka
bule teşvik etmek suretile cevap ver
miştir. İngütere ile Fransa Avusturya 
Başvekilini teşci edecek bir harekette 
bulunmamışlardır. Neticede Avustur
yanın mukadderatım elinde bulun

duranlar Almanyamn talebleri karşı
sında boyun eğmeğe mecbur olmuş
lardır. 

Bu suretle yeni kabinede bütün 
Avusturyanın dahili idaresi ve ayrı
ca zabıta ve umumî emniyet işleri 
Avusturyadaki Hitler partisi mUlt 
sosyalistlerin maruf liderlerinden 
Seiss'e tevdi edümiştir. 

Bu zat neşrolunan umumi af üe 
millî sosyalist propagandası yapmak 
ve siyasî faaliyette bulunmakla maz
nun bütün bu parti mensuplannt 
tahliye ettikten sonra talimat almak 
için Berline çağırılmış gibi doğruca 
B. Mitlerin nezdine gitmiştir. Kale 
içerden alındığı gibi Avusturyadaki 
dahilî idarenin B. Mitlerin partisi 
eline geçmesi ve bu partinin artık ta-
mamile faaliyette serbest kalması He 
Avusturya Almanya üe birleşmiş olu
yor. 

Lâkin zahirde Avusturyanın istih-
lâli ve hududlan mevcud kalacaktır. 
Almanya üe Avusturya bu noktaya 
işaret ederek İngütere üe Fransaya 
cevap vereceklerdir. Binaenaleyh 
bunların teşebbüsü vaziyeti değiştir-
miyecektir. Feyzullah Kazan 

iarip Ww ©Dûm 
Norveçte çok meraklı bir dava sona 

erdi. 
Hauko şehrinin belediye reisi Lud-

vig Dahi 15 ağustos 1934 de boğula
rak öldü. Bu ölüm hâdisesinin yegâ
ne şahidi kıza İngeborg'du. Kız: Ba
bam denizde yıkanırken ben plajda 
yatıyordum, dedi. 

Otopsi yapıldı. Ciğerlerde boğuma 
sebeb olacak kadar su bulunmadı. 
Ölüme sebebiyet veren ne olduğunu 
da tesbit edemediler. 

Bütün aile spiritizma meraklısıydı. 
Nihayet günlerden bir gün, tngebor-
g'un arkadaşlanndan birinde mü
hürlü bir zarf bulunduğu anlaşıldı. 
.Zarfı açtılar. İçinden bir kâğıd çıktı. 
-Şöyle yazılıydı: «Ludvig Dahi 1934 
ağustosunda kaza neticesi ölecek» 
bunu ruhlardan biri söylemişti. 

Dahi hayatını sigortaya koydu. 15 
ağustostan evvel ölecek olursa, para
yı kızile kansı alacaktı. 

Hâkimler, Norveçin en tanınmış üç 
psihiyatri, ruh hastalıkları mütehas
sısını davet etti. Dahl'in ruhi tesir 
altında kalıp intihar etmiş olmasının 
imkânlarını inceledi. 

tngeborg 
Muhakeme bu seneye kadar devam 

etti, nihayet bu sene nihayet buldu. 
İngeborg beraet etti ve avukatile ev
lendi... 

İngiliz radyosu hayal peşinde 
• Londra radyosu müdüriyeti televiz
yonla neşriyat işini gittikçe terakki 
ettirmektedir. Şimdiye kadar bir çok 
manzaralann, tiyatro piyeslerinin, 
operaların ve operetlerin televizyonla 
gösterilmesine imkân hasıl olmuştur. 
Fakat Londra radyosu bununla ka
naat etmiyor. Dinleyicilerine, daha 
doğrusu televiziyon mevzuu bahsol-
duğu için seyircilerine heyecanlı man
zaralar da göstermek için gayret sar-
fetmekten geri durmuyor. Bu müna
sebetle eski Skoçya şatolarında do
laştıkları rivayet edilen hayalleri ve 
perileri araştırmağa başlamıştır. Şa-
yed bu perilerden bir tanesi ele geçi

rilecek veyahut şatolardan birisinde 
dolaştığı tesbit edilecek olursa o şato
da derhal televiziyon tesisatı kuru
lacak, gece olımca hayalin çıkması 
beklenecek ve çıkar çıkmaz onun na
sıl dolaştığı televiziyon seyircilerine 
gösterilecektir. Bu işin takibine bir 
çok radyo muhbirleri memur edilmiş
tir. Bunlar şimdi şatoları birer birer 
dolaşıyorlar. Fakat uzun zamandan-
beri devam eden bu araştırmalardan 
bir netice çıkmamıştır. Hiç bir muh
bir «beyaz örtülere bürülü bir kadm 
hayali» görememiştir. Galiba periler 
fennin icadlanndan korktukları için 
bucak bucak saklamyorlar. 

Bir kahvede 9 esrarke; 
yakalandı 

Galatada Rasimin kahvesinde dün 
akşam bir cürmü meşhud yapılmış, 
dumanlı bir odada yüzleri sapsan do
kuz esrarkeş yakalanmıştır. 

Kâzımın cebinde 24 parça esrar da 
bulunmuştur. 

Kadm terzisi 

CEMAL BORON 
Mevsim sonu tenzilâtlı satifi devam 

Mlyor. Adres: B. O. İstikl&I Cad. Mıal 
Ap. No. 9 

^ ' • " HAKİKÎ EĞLENCE 

NOVOTNİ'de 
her akşam 

A K 
Yunan Opera; tenoru 

AON E S BRE E 
Meşhur Berlin muganniyesi ve 

sevimli tenor 
YÜN K A 

Meşhur Bay KEMAL 
orkestrası iştirakile 

DAİRE — TEPEBAŞI 

Koracîcai, 
safiyet T« 
Chloros* 

bînlzsizUk Idn yeğine dev» kani Oıya edea CIOr^D rkrCrUII?MQ DADTC 
En mnntalûpetibbatarafındantertipcdflmiştir. O m U t UCıOV/niEıi^^} l A K U 

Vilâyetlerin gelirleri itibarile 
dört kısma ayrılması 

kararlaştırıldı 
Dahiliye vekâle

ti hususî idareler 
için bir proje ha-
zurlamıştır. Proje 
hususî idare me-
mıu-lanmn yur -
dun heu tarafm-

Birinci kısım vilâyetlerde memurlara verilecek 
senelik maaş tutan umumî gelirin yüzde onunu, 

ikinci kısım vilâyetlerde yüzde altı buçuğunu, 
üçüncü kısımda yüzde beşini, dördüncü 

kısımda dört buçuğunu aşmıyacak 
da ayni maaş ve 
terfi esa^^lanna bağlı olmasını temin 
etmektedir. 938 bütçeleri bu esasa 
göre hazırlanacaktır. Projenin esası 
hakkında Ankara muhabirimizin ver
diği malûmatı neşretmiştik. Bugün 
bu hususta daha etraflı malûmat ve
riyoruz: 

îç bakanhğı vilâyetleri gelirleri iti
barile dört kısma ayırmıştır. Senelik 
geliri 500.000 liraya kadar olan vilâ
yetler birinci Tip addedilmiştir. Bu ti
pe giren vilâyetlerden en yüksek geli
ri 500,000 lira olanlar, kaflro cedvelin-
de azamî olarak tesbit edilen memur 
adedile maaş nisbetini aşmıyacak şe
kilde kadrolarmı hazırlıyacaklardır. 
Kaürolann hazirlanmasmda vilâyetin 
geliri, kaza adedi ve bugünkü fiUÎ ha
li esas tutulacak ve, hiç bir zaman ih
tiyaç hududu a«:ılmıyacaktır. Bu kıs
ma giren vUâyetlerde idare ve hesap 
memurlanna verilecek senelik maaş 
tutan umumî gelirin en çok yüzde 
onunu geçmiyecektir. 

îkinci tipe giıen vilâyetler gelirleri 
500.001 den 1,000,000 liraya kadar 
olanlardır. Bu kısma dahil vilâyet kad-
rolannm hazirlanmasmda yukandsr 
ki esaslar göz önünde bulundurulmak 
suretile senelik maaş yekûnu umumi 
varidatm en çok yüzde altı buçuğunu 
tecavüz ettirümiyecektir. 

Üçüncü tipe dahil vilâyetlerde;; de 
ayni esaslal* göz önünde bulundurul
mak suretile kadrolar hazırlanacak ve 
bu vüâyetlerin verecekleri senelik ma
aş miktan umumi varidatm en çok 
yüzde beşini geçmiyecektir. Bu tipe 
dahU vilâyetler gelirleri 1.000.001 den 
1.500.000 liraya kadar olanlardır. 

Dördüncü tipe giren vüâyetler gelir
leri 1.500.001 den yukan olan vilâyet
lerdir. Bu vilâyetler de yukandaM 
esaslara göre kadrolarmı hazırlaya
caklar ve verecekleri maaş tutarlan 
umumî varidatm yüzde 4 buçuğunu 
aşmıyacaktır. 

İdare ve hesab kadrolarmda ücret
le kullanılanlara; verilmekte olan se
nelik ücret tutarlan umumî varidatm 
yüzde iki buçuğunu aşmıyacaktır. 
Yalnız bazı vilâyetler bu haddin üs
tünde ücretli memur kullanmakta ol-
duklanndan 937 kadroları aynen mu
hafaza edilecek, yalnız münhal vuku-
ımda bu münhallere yeniden ücretli 
memur almmıyacaktır. 

Memurlar ne kadar maaş 
alacaklar 

Tip kadrolara göre teadül cedvel-
lerinin hazırlanması sırasmda vüâye-
tin geliri, kaza adedi, kazalarm bü
yüklüğü ve hakikî ihtiyaç derecesi 
dima göz önünde bulundurulacaktır. 

Bakanlık, kazalalr için hazırlanan 
kadro tiplerini nüfus esasına göre 
hazırlamıştır. Bu kadro tiplerine gö
re nüfusu 25 bine kadar olan kaza
larda hususî muhasebe manurlan 
17,5, varidat memurlan 16, tahakkuk 
ve tahsil memurlan 14 er lira asil 
maaş alacaklardır. Nüfusu 25 binden 
50 bine kadar olan kazalarda hususi 
muhasebe memurlan 2, varidat me
murlan 17,5, tahakkuk ve tahsil me
murlan 16 şar lira asil maaş alacak
lardır. Nüfusu 50 binden yukan olan 
kazalarda hususî muhasebe memur
lan 25, varidat memurlan 20, tahak
kuk ve tahsil memurlan da 17,5 lira 
asli maaş alacaklardır. 

Nüfusu 50 bhıden yukan kazalar 
birinci, 50 binle 25 bin arasmda olan
lar ifcftei, 25 binden aşağı olanlar 
üçüncü tipe dahil edilecekler ve kaza 
memurlalınm smıf ve dereceleri bu 
esasa göre tesbit olımacaktır. 

ve hususî muhase
be memurlukların
da kullanüacak 
memurlara; yüksek 
maaş vermek ve 
bir mahrut dahi
linde tahsU dere
celerine, ehliyet v» 

M e m u r l a r nası l ç a l ı ş a c a k ? kabiliyetelerine, hizmet, müddetlerine 
onra IİArİATnplr !mkfi.nini da tCmm Ct-Bakanlık, tip kadrclann hazırlan-

masında, şimdiye kadar ayn ayn ad
lar altmda kullanüan hususî muha
sebe memurlarmm memurluk unvan
larım yaptıklan vazifeye göre tayin 
ve tesbit etmek noktasmı göz önünde 
bulvmdurmuştur. 

Hususî muhîusebe müdürleri, vilâ
yet hususî muhasebesine aid bütün 
işlerin tanzim ve idaresine memur 
olduklarmdan muhasebe kadrolanna 
dahil bütün memur ve müstahdemler 
müdürün mesuliyet ve murakabesi 
altmda iş görecelderdir. Varidatm 
tahakuk ve tahsü işleri varidat mü
dürleri taraiından aid olduklan bü
rolara gördürülecektir. Bütçe, mukar 
veleler, hali malî cedvelleri, icmaller, 
ayniyat muhasebesi, mubayaalar, is
tatistik, zat, sicil ve maaş işlerile, hu
susî muhasebe emlâki muameleleri 
bir şefin idaresinde ayn bir büro ta
rafından idare olımacaktır. Vilâyet 
merkezinde köy ve belediye işlerine 
merci olan büro da keza bir şef tarar 
fmdan idare edilen müstakil bir büro 
olacaktır. 

Bakanlık, köy ve hususî idare işle
rinin devamlı ve müessir şekUde 
kontrol altmda bulımdurulmasını te
min maksadile mahallî işler müfet
tişlikleri kurulmasmı kabul etmiştir. 
Bu müfettişler, altı ve gezici olacak
lar ve bunlara maaşlanndan başka 
yem bedeü olrak ayda; maktuan 15 
lira verilecek ve aynca harcirah ve 
zarurî masraflar diye birşey verilml-
yecektir. Bu müfettişlerin vazife ve 
salâhiyeüeri, istihdam şekUleri ayn 
bir talimatname üe tesbit olımacak 
ve İç Bakanlık tarafmdan vilâyetlere 
tebliğ olımacaktır. 

Tip kadrolar idare ve hesap kısm^ 
na dahil memurlarm terfi ve terfihle
ri imkânlanm vilâyetlerin malî du-
rumlanna göre azamî derecede der
piş eylediği gibi servislerin başmda 

göre ilerlemek imkânmı da temm 
miş bulunmaktadır. 

Bakanlıkça hazırlanan tip kadro
ya göre varidatı beş yüz bin bir lira
ya kadar olan vüâyetlerde hususî mu
hasebe müdürleri 40-45, mahallî ida
reler müfettişleri 30-35, varidat mü
dürleri ve birinci mümeyyizler 35, 
ikinci mümeyyizler 30, birinci smıf 
memurlar 25, iicinci sınıf memurlar 
20, üçüncü sımf memurlar 17,5, kâtip
ler de 16, 14, 12 ve 10 lira aslî maaş 
alacaklardır. 

Varidatı beş yüz bin bir liradan bir 
milyon liraya kadar olan vilâyetler
de hususî muhasebe müdürleri 45-55, 
muavinleri 40, mahallî idareler mü
fettişleri ve varidat müdürleri 35-40, 
birinci mümeyyizler 35, ikinci mü-
mejryizler 30, birinci smıf memurlar 
25, ikinci smıf memurlar 20, üçüncü 
smıf memurlai: 17,5 ve kâtipler de 
16,14,12,10 lira aslî maaş alacaklar
dır. 

Kadro vaziyetleri 
Viridatı bir milyon liradan bir bu

çuk milyon liraya kadar olan vilâyet
lerde hususî muhasebe müdürleri 
55-70, muavinleri 45, mahallî idare
ler müfettişleri ve varidat müdürleri 
40-45, şefler 40, birinci mümeyyizi» 
35, ikinci mümeyyizler 30, memurlar 
25, 20, 17,5, kâtipler 16, 14,12, 10 Ura 
aslî maaş alacaklardır. 

Varidatı bir müyon beş yüz bin bir 
liradan 3rukan olan vilâyetlerde hu
susî muhasebe müdürleri 70-80, mu
avinleri 55, mahallî idareler müfet
tişleri ve varidat müdürleri 45-50, şef
ler 40, birinci mümeyyizler 35, ikinci 
mümeyjrizler 30, memurlar 25, 20 ve 
17,5, kâtipler de 16, 14, 12 ve 10 lira 
aslî maaş alacaklardır. 

Bakanhk ha;zırladığı tip kadroda 
dört kısma aynlan vilâyet hususi ida
relerinde çalışacak memurların sayısı 
da aynca gösterilmektedir. 

Karnım. Bi lg i ler i 
KefSII kansD 

Hasan NemikajTi niçin aldı, pa
rası için değil mi? diye bana sor
mayınız. Bildiğim bir şey varsa 
Hasanm bu yalanlarda pek lüks 
yaşaması, har vurup harman 
savurmasıdır. Kansı kendisinden 
hiç bir şey esirgemiyor, her iste-
diğiıü veriyormuş. 

Bir akşam her ikisini de kar
şımda bulunca «Hayırdır inşal
lah» dedim. Hele Hâsamn kansı-
na muamelesini görünce büsbü
tün şüphelendim. İltifatm bini 
bir paraya. Bayam en rahat kol
tuğa oturtmalar, sıkan şosonu
nu elceğizüe çıkarmalar, velhâ
sıl Hasan ideal bir koca numu
nesi! 

Her ne ise uzatmıyalım, bay 
Hasan kemali ciddiyetle anlat-
nuya başladı: Büyük bir ticaret 
işine başhyacakmış. Külliyetli 
bir para iktiza ediyormuş. Nemi-
kanm apartımanlanndan biri sa
tılsa bedeli kifayet edermiş am
ma yazıkmış çünkü, nasıl olsa 
borç yapacağı işüı bırakacağı 
mühim kârlarla bir kaç sene için
de ödenecekmiş. Zaten şimdi de 
gayrimenkullerin fiatlan çok 
düşükmüş. Benden rica ediyor
lardı, şöyle 15 bin liracık bulu-
vereyim de Hasan hemen kârU 

işine başlasın diye. 
—• Müsaade buyurunuz, dedim, 

parayı bulduk, meselâ bir ban
kadan aldık. Alacakh banka, 
borçlu kim olacak? 

Hasan hemen atıldı: 
— Ne deme^, dedi. Borçlu is

ter ben olurum, ister kanm, bu
nun ne farkı var? 

Sözün burasında Nemikaya da 
tath tatlı baktı. 

— Kanunen fark vardır efen
dim, dedim. Eğer borçlu bayan 
olacaksa mesele yok. Para3a ahr 
size verir, ne yaparsa yapar. Fa
kat şayet zâtiâliniz borçlu olacak 
da bayan da size kefU olacaksa 
iş değişir. Zira, kanunu medenî
nin 169 uncu maddesine göre ko
ca menfaatine olarak kan tara
fmdan şahsî salise karşı ilzam 
olunan vecibeler sulh hâkimi ta
rafmdan tasdik olunmakdıkça 
muteber olmaz. Yani bayan Ne-
mikanm size kefU olması sulh 
hâkimi tarafmdan tasdik edU-
medikçe kendisini ilzam etmiye-
ceğine göre alacaklılar bilmem 
para verirler mi? 

Bu hesapta yoktu galiba. «Biz 
yann akşam yine geliriz» diye
rek çıkıp gittUer. 

Avukat Emcet Ağış 

J 
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Salon haltkçütği: 
Akuariyomların, bu mevsim

lerde suları nasıl 
havalandırılır? 

Salonlarda, aku-
•rlyomlar içinde, 
•arif, narin, şık 
balıklar yetiştir
mek, bunları üret
mek cidden çok 
•evkli ve faydalı 
bir İstir. 

Yalnız, iyi bakıl-
mıyan akuariyom-
larda yaşayan za-
Hf, pek ntu-in ba
lıklara - bilhassa kışın - telef olup gi
derler. Bu suretle verilen para ve sarfedi-
Icn emekler boşa gitmiş olur. 

Akuariyomlarda en mühim mesele su
larının havalandırılması ve daima mu
ayyen hararette bulundunflmasıdır. Bil
hassa, buna kışın çok ehemmiyet vermek 
İftzımdır. 

Sulannm havalandırılması demek, su
ya oksijen - muvellidulhumuza - vermek 
demektir. 

Balıklar, tıpkı insanlar gibi teneffüs 
fillile ve galsameleri ile, suda bulunan 
muvellidilhumuzayı alırlar ve ona muka
bil hamızı karbonu harice verirler. 

Bu ftziyolojik vazife dolayısile balıkların 
bulundukları suyun havalandırılması za-
mridir. 

Bilhassa, akuariyomlarda balıklar çok 
fazla ise suyun muvellidilhumuzası çabuk 
azalır, hamızı karbonu fazlalaşır. 

Bu gibi akuariyomrlardaki balıkların va
riyetlerinden, suda muvellidilhumuzanm 
azaldığı anlaşılır. Bahklar mütemadiyen 
ve sık sık suyun yüzüne çıkarlar ve su 
yüzündeki havayı sık sık yutarlar. Bu va
ziyet karşısında hemen akuariyomlarm 
havasının değiştirilmesi, suya hava veril
mesi lâzımdır. 

Akuariyomlara muvellidilhumuza, taze 
hava nasıl verilir? 

Bunun için bir çok usuller varsa da, biz, 
en ucuz ve sade, pratik olan usulü izah 
edeceğiz. 

Resmimizde görüldüğü gibi, Terkos 
- Şehir su3ru - ile işler, tıpkı bir teneffüs 
cihazına benzer, hava veren cihazlar var-

iır ki, pahalı değildir. Bu cihaz dıvara asılır, 
üç borusundan biri akuariyomdaki suyun 
İçine, dibine ve su mahfazasmm altına, 
diğer bir borusu da Terkos suyunun mus-
luğmıa, hususî bir kısım ile bağlanır. 
Üçüncü bir boru da cihaz içerisine 
gelen suyun, harice, musluk teknesine ak
masına yarar. 

Terkos su borusudan gelen su, cihazın 
İçerisine damla damla gelir; o şekilde 
akar ve bittabi su akarken etrafındaki 
havayı beraber alarak cihazın içerisine 
pres eder, sıkıştırır, dolduınır. Hava, ci
hazın sathında toplanır. Musluktaki su 
damla damla cihazın içerisine aktıkça ci
hazdaki hava sıkışarak akuariyom içerisi
ne gider. Diğer taraftan cihaza gelen 
«uyun muayyen bir kısmı da eğri boru 
İle altından dışarıya, musluğun teknesine 
akar gider Bu suretle temiz hava akua-
Hyom içerisine gönderilmiş olur. 

Hava veren cihaza, musluktan akan su 
o kadar azdır ki, damla damla . olduğu 
İçin, bunu su saati katiyen kaydetmez. 

Bu cihazın matlûp bir şekilde işleme
lini temin İçin, hariçten gelen suyun, 
borular içindeki tazyikin 2 - 2,5 atmosfer 
olması lâzımdır. Su borularında bundan 
daha az tazyik olursa cihaz işlemez. 

Pek ucuz ve pratik olan bu hava ve
rici cihazmı akvarium sahiplerine tavsi
ye etmek isteriz. 

Her ne kadar akuariyomlara, suda ya
layan bir takım nebatlar dikmek sureti-
le sudaki hamızı kaıbonu aldırıp mu
kabilinde muvellidilhumuzayı verdirmek 

ÇİÇEKÇİLİK: 

Çok §ık ve zarif bir çiçek, 
üzüm sümbülleri — Muscari 

Bu aylarda çiçek 
açan, hoş kokulu 
ye tatlı renkli çl-
çeklerile bahçele-
tlmizi «üsliyen ve 
ü z ü m sümbülü 
muscari İsmi veri
len sümbüller, cid
den çok güzel çi
çeklerdendir. 

Zambakiye fasi
lesine mensup olup, 
yavru soğancık-
larile üretilen bu 
güzel sümbüller, di
t e r sümbüller gibi, 
pek hoş kokarlar. 

Rengi ekseriyetle gök mavisi veya süt 
gibi beyazdır. Maamafih, bunun gül ren
ginde, pembe renginde olanları da var
dır, ki, bunun kokusu daha sert ve daha 
hoştur. 

Resmimizde görüldüğü gibi. çiçeklerinin 
sekil, baş tarafları yukan gelmiş tıpkı bir 
üzüm salkımına benzer. Bundan dolayı 
bu sümbüllere üzüm sümbülü ismi veril
miştir. Hattâ Almanlar bile, bizim verdi
ğimiz bu ismi aynen kabul etmişler ve 
onlar da Trauben hyazinthe esmini ver
mişlerdir. 

Bu çiçeğin menşei memleketimizdir. İz
mir vilâyeti, Ege mıntaksmda dar vadiler
de, su kenarlarında ekseriyetle üzüm 
sümbüllerine tesadüf edilmektedir. 

Bunların bir de salonlarda, saksılar 
İçinde yetiştirilen nevileri vardır, ki, 
bunların yaprakları diğer sümbüllerden 
daha geniş ve daha koyu j'eşil renkte ve 
parlaktır. Çiçeklerinin güzelliği, yaprak
larının koyu yeşil renkteki manzaralarile 
salonlarımızı süsliyen güzel bir çiçektir. 

Yetiştirme tarzları ve sevdiği toprak; Bu 
sümbüller de soğanlarile yetiştirilir. So-
tanları sonbahardan itibaren toprağa di
kilirler. 

Hafif kumlu, killi, umuslu topraklan 
sever. Saksılarda yetiştirilenlerinin topra
ğına bir kısım ince kum, bir kısım çürü
müş gübre ve bahçe toprağmdan yapılnuş 
mahlut topraktan doldurularak, sümbül 
soğanları 7-8 santim derinliğinde saksıla
ra dikilirler. Bidayette iki veya üç defa 
bolca su verilir, ondan sonra verilmez. 

Üzüm sümbülleri çiçek açtıktan ve yap
raklan tamamile sarardıktan sonra tem
muz, ağustos aylarında, soğanları toprak
tan çıkarılarak kurak bir mahalde, ke
seler içinde, muhafaza edilirler ve söyle
diğimiz gibi, teşrinlerde tekrar yerlerine 
dikilirler. Maamafih, soğanlarının bütün 
kış ve yaz toprak içinde kalmalarında da 
beis yoktur; yalnız, ertesi sene, soğanla-
n n bulunduğu toprak - soğanları zedele
memek şartiîe - kabartılır ve üzerlerine 
de bir mikdar gübre konur ve bu suretle 
bırakılır. 

Resmimiz, mavimtrak beyaz renkte çi
çek açan üzüm sümbüllerini göstermek
tedir. 

BAĞCILIK; 

Köklü aşılı asma çubukları 
yerlerine nasıl ve ne vakit 

dikilmelidir? 

kabil ise de nebatat bu asimilâsyon fii
lini ancak ziyadar, güneşli bir zamanda 
yapar. Kış zamanlarında bu fiilin temi
ni maatteessüf mümkün değil veya pek 
cüzîdir. 

İşte balıkların su içerlerinde telef ol-
malanna sebep havasızlık ve fazla ha
mızı karbon bu suretle giderilir. Taze ha
va vermenin faydalan pek çoktur: 

1 — Balıklann yumurtlamalan, mevcut 
yumurtalann kolaylıkla açılması temin 
edilmiş olur. 

2 — Yavruların çabuk inkişafları, bü
yümeleri, diğer dişi ve erkek balıklarm 
cinsi faaliyetleri temin edilmiş olur. 

Sonbaharda kirizması yapılıp hazırlan
mış olan mahallere, bu ay sonuna doğru, 
köklü, aşılı çubuklar yerlerine şu şekilde 
dikilirler: 

Kirizması yapılmış olan ve bağ ihdas 
olunacak mahallin toprağm, bugünlerde 
tesviyesi yapılır, çubukların dikilecekleri 
çukurlann yerleri işaretlenerek, ortalama 
bir şekilde 1 - 1 , 5 metre aralıklarla ve 
40 - 45 santim derinliğinde çubukların 
çukurları açılır. 

Memleketimizde çubuklar arasındaki 
mesafenin bir buçuk metre olması kâfidir 
ki, bu me.safe normaldir. 

Çukurlar ya çapalarla ve yahut ta kü
rekle açılırlar. Böylece açılmış çukurlara, 
köklü çubukların oturacağı yerlerin içe
risine bir kısım ince kum, bir kısım çü
rümüş gübre ve bir kısım topralda ka-
nştırılmış mahlut topraktan ufacık bir 
tepe yapılarak, bu kısım üzerine çubukla
rın kökleri oturtulur. Çubuklar çukurlara 
konmazdan önce, kökler 7 - 8 santim 
uzunluğunda ve aşağı mahalle yakın yan 
kökler de kamilen kesilir. 

Çubuklardan sürmüş filizler, birden faz
la ise, en kuvvetli olan sürgün bırakılır. 
Diğerleri dibinden, tırnak bırakılmamak 
şartile, kesilir. Bırakılan sürgün dal
da - kör göz hesap edilmemek şartile - bir 
göz üzerinden budanır. Bu suretle ha
zırlanmış olan çubuklar yerlerine diki
lirler. Çubuklar dikilirken, çubukların 
aşı mahallerinin, toprak yüzünden 1 - 2 
santim yukansmda kalmasına dikkat et
mek lâzımdır. 

Çubuklar bu tarzda çukura yerleştiril
dikten sonra üzerine, yarı çukura kadar 
toprak doldurulur ve toprak el ile kökle
rin her tarafına dağıtılarak kapatılır ve 
gene el ile tazyik edilir, toprak sıkıştırı-
Ur. Bundan sonra, şayet toprak kurak, 
hava da kurak gidiyorsa, bir de su veri
lir. Bir müddet sonra da çukurun diğer 
kısmı toprakla doldurulur. 

Toprağın dışarısında kalmış olan çubu
ğun ucu da güneşin, hararetin tesirin
den müteessir olmaması için, kumlu bir 
toprakla daire şeklinde örtülür. İşte bu 
suretle bağ ihdas olunan mahalle köklü, 
aşılı çubuklar yerlerine dikilmiş olur. 

Çubukları itimada değer yerlerden ve 
yahut devlet müesseselerinden almak da
ha muvafıktır. Meselâ: Erenköy asma fi
danlığı enstitüsünden, bedel mukabili, 
köklü, aşılı çubukların tedariki kabildir; 
ancak alacakların, vaktinden evvel isimle
rini, alacakları mikdan, bildirmeleri ve 
bağ yapılacak yerin toprağmdan bir mik
dar göndermeleri, veya dikilecek yerüı 
muhtelif şeraitini bildirmeleri lâzımdır. 

Bu mesele hakkında fazla izahatı fi
danlık müdüriyetinden talep etmek te 
kabildir. 

Okuyuculanmadan ricamız; 

On, on beş sual sorarak, zarf içe
risine bir de pul leffederek mektup
la cevap istiyen okuyucularımıza, 
tahriren cevap vermek imkân hari
cinde olduğu gibi, gazetemiz mari-
fetile de sorulacak ziraî meselelerin, 
azamî 2-3 den fazla olmamasına 
dikkat edilmesini rica ederiz. 

Salon kuşları 

İnsanların söylediklerini 
taklide kalkışan kuşlardan 

Kakadular.. 
Kakadular. papa

ğan fasilesine men
sup çok şık ve zarif 
salon kuşlarından-
dır. Bunların gü-
tt\ beslenerek iyi 
bakılmış, iyi terbi
ye edilmiş cinsleri 
papağanlardan da
ha güzel, daha 
makbuldür. 

Kakaduların men
şei Avustralya ve 
Cenubî Amerika-
dır. Oralarda ya
banî ve sürüler 
haline ormanlar İçerisinde yaşar
lar. Maamafih, o kadar müşkülpesent 
olmadıkları için, her iklimde yaşayabi
lirler. 

Terbiye edilmemiş, vahşî bir hayat ya
şamış olanlar çok asabi olup, insanı gö
rünce keskin ve acı acı sadalar çıkarır
lar. Serbes kalırlarsa insana hücum eder
ler. Fakat, buna mukabil, bunların kü
çük yavruları sureti hususiyede beslene
rek, terbiye edilerek kedilerine mahsus 
kafeslerde bakılırsa, insana çabuk ah-
şırlar ve sahibinin söylediklerini aynen 
taklide kalkarlar. 

Son zamanlarda İngilizler ve Almanlar, • 
bunları mükemmel bir şekilde terbiye ede
rek pek yüksek fiatlerle satmaktadırlar. 

Kakadular yabancı kimselerden pek 
hoşlanmazlar. Kızdınlırsa çok acı, uzun 
ve keskin sadalar çıkararak, insanı âde
ta şikâj-et eder tarzında, acı acı söyle
nirler. 

Kakadulann şekil ve cesametleri az 
çok papağana benzer. Yalnız papağan
lar sakin, kakadular ise çok asabidirler. 
İyi terbiye edilmiş olanlar, kafesleri içe
risinde muhtelif tuhaf hareketler yapa
rak insanı güldürür ve eğlendirirler. 

Renklerinin, şekillerinin güzel olması 
itibarile kakadular salon kuşlarının en 
lyisidirler. 

Tüylermin renkleri, ekseriyetle baştan 
aşağı beyaz, tepe ve gerdanları altın sa
rısı rengindedir. Başları ya tepeli veya 
taraklı, taçlı olur. Bundan başka kırmı
zı, pembe, menekşe reginde, parlak tüylü 
olanlar da vardır. Bilhassa siyah parlak 
tüylü, tepeleri sarımtırak beyaz olanlar 
pek zarif ve şıktırlar. Beyaz olanların göz
leri kırmızı, etrafları da sarıdır. Tarak
sız, turuncu renkte ayakları beyoz olan
lar pek makbuldürler. Ayakları, bacak
ları pek kısa olduklarmdan toplu ve yu
varlak görünürler. 

Vücutleri takriben 30 - 35 santim ka
dardır. Maamafih, daha küçük olanlan 
da vardır. 

Gagaları çok kuvvetlidir. O kadar ki, 
fındık, mısır verilirse bunları gagalarile 
kırarak yerler. Her türlü yemleri yerler, 
bilhassa kenevir, kırılmış mısır, dan, buğ
day ilh gibi hububatı da severler. 

İyi beslenirlerse, güzel bakılırlarsa. sa
hiplerini görünce derhal tanıdıklannı 
ima eder, hoş, tuhaf hareketler yaparak 
güzel güzel sesler çıkarırlar. 

Kakaduların ne suretle terbij'e ve tek
sir edildiklerini ikinci bir j'azımızla izah 
edeceğiz. 

Resmimiz taçlı, tepeli, san başlı, vücu
du beyaz olan bir kakaduyu göstermek
tedir. 

OKUYUCULARIMIZIN 
SORGLTLARINA CEVAPLAR 

Kanaryalara verilecek yemler 

Fatih, Ş. K. : 1 — Mektubunuzu okuduk, 
kanaryalara haftada bir pişirilmiş serö 
yumurta verildiği vakit, pişrnlş yumurta
nın kabuğunu da kmp ezerek, az mikdar-
da, kuşyemi içerisine kanştınp verilirsö 
fena olmaz. 

Vücudu, mideleri hamızı teamülde bu
lunan kuşlarla kanaryalarm hamiyetini 
giderir ve genç kanaryalarm kemikleri
nin esaslı bir şekilde teşekkülüne hiz
met eder. 

Bunun gibi kanaryalara, kuşlara mah
sus kurutulmuş hususî balıklar vardır. 
Bundan da arasıra, ufak bir parça kafe
sin bir kenarına asmak ta çok faydalıdır. 
Hem mugaddi ve hem de kuşlarda ötme 
kabiliyetini fazlalaştırır. 

2 — Kanarya j'cmi deyince kuşyemi an
laşılır. Haşhaş tohumu, afyon tohumtl 
demektir. Bunların kışın arasıra kanar
yalara verilmesinde beis yoktur. Sık sık ve 
fazla mikdarda verilirse - tohumlar yağU 
olduğu için - kuşlar şişmanlar, semirir v* 
bu suretle ötme kabiliyetlerini bozar, gi
derir. Kışın on, on beş günde bir verilir
se kâfidir. 

Nergisler nasıl üretilir? 
Üsküdar, B. Ali Nusret. Zerrin - nergis

ler - hakkında, gazetemizin 16 teşriniev
vel 937 tarihli nüshasında bir jrazı intişar 
etmiştir. O yazımızı bularak okumanızı 
tavsiye ederiz. 

Nergisler soğanlı çiçeklerdendir, şimdi 
çiçek açarlar. Yalnız şimdiden sonra bun
ların yetiştirilme, üretilmesi hakkında iza
hat vermek mevsimsizdir. Zira biz yazı
larımızı mevsime göre tanzim ettik, sıra
sı gelince bu güzel çiçek hakkında tek
rar izahat vereceğiz. Bu yazımızı takip 
etmenizi ve o zamana kadar intizar etme
nizi tavsiye ederiz. 

Kirpiler bakkmda 
Kadıköy, B. Ce

lâl Dlnçel: Mektu
bunuzu alâka ile 
okuduk, lâleler hak
kında 9 teşriniev
vel 937 tarihli va 
diğer gazete nüs
halarımızda izahat 
verilmiş olduğun
dan ve esasen do '̂ - ^s' , 
lâle soğonlarınm 
dikilme mevsimi de geçmiş bulunduğun
dan bunlar hakkında tekrar izahat verr 
meği lüzumsuz gördük; maahaza zama-
nmda tekrar lâzımgelen malûmat verile
cektir. 

Kii'piler hakkındaki sorgunuza gelince: 
Kirpiler; hayvanatın küçük memeli smı-
fmdandırlar. Bunlar bir takım haşereler
le bunların sürfelerini, bunun gibi bir 
takım muzır kurtları yiyerek ya
şadıkları cihetle ziraate muzır değil, 
bilâkis çok faydalı hayvanlardandır. 

Ziraate mazarratı olan fareleri, hattft 
yılanları bile öldürerek yerler. Yılanın 
zehrmin kirpilere katiyen tesiri olmaz. 

Kirpilerin başları küçük, hortumvarî ve 
burunları da sert, vücudu sivri dikenler
le kaplanmış, ayaklan yeri kazabilecek bl» 
şekilde yaratılmıştır. 

Kirpilerin bahçelerde hiç bir 'zarara 
yoktur; bilâkis faydası vardır. Zira ne 
kadar haşere varsa onları itlaf ederek 
yerler. 

Kirpiler, gündüzleri banndıklan yerler
de uyurlar ve geceleri faaliyete geçer»W 
buldukları zararlı hayvanlan yerler ^ö 
mecbur kalmadıkça faydaü hayvanlara 
dokunmazlar. ' 

^. , 

Tazan: 
Guy de Maupassant Aile Dostu 

Tefrika No. 47 

Tercüme eden: 
Selâmi Sedes 

Bayan Marelle ile münasebatı karı 
koca münasebatı gibi bir şey olmuştu; 
metresi bu sakin aşka bazen hayret 
ederek diyordu ki: 

— Sen kocamdan da beter oldun; 
değiştirmeğe hacet kalmadı. 

Bayan Forestier avdet etmemişti. 
Bir mektup aldı. Nisan ortalarına doğ
ru geleceğini yazıyor, başka hiç birşey 
fana etmiyordu. Bekledi. Duroy, kadm 
tereddüd etse bile onunla evlenmeğe 
katî karar vermişti. Esasen kendine, 
güzelliğine, hiç bir kadının kendini 
kurtaramadığı ahmma güveniyordu. 

Kısa bir cümle, katî karar verilme 
•amanmm geldiğini haber verdi: 

«Paristeyim. Sizi bekliyorum. 
Madelelne Forestier» 

Bu mektub saat dokuzda gelmişti. 
O gün saat üçte evine gitti. Sevimli 
gülüşile gülümslyerek iki elini uzattı, 
bir kaç saniye gözgöze, gözlerinin iç
lerine baktılar. 

Kadın mırıldandı: 
— O fena zamanımda gelmekle ne 

büyük iyilik ettiniz. 
Dedi ki: 
— Her emrinizini yapacaktım. 
Oturdular. Walterleri, gazetedeki 

bütün arkadaşları sordu. Sık sık ga

zeteyi düşünüyordu. 
— Eksikliğini hissediyorum. Ruhen 

gazeteci olmuştum. Ne yapayım, o 
mesleği seviyorum. 

Sonra sustu. Duroy, gülümsemesi-
le, sesinin ahengile, sözlerile onu teş
vik ettiğini sezdi; acele etmemeğe ka
rar vermekle beraber: 

— Mesleğe... Duroy adile neden de
vam etmiyestniz?.. 

Kadm birdenbire ciddileşti ve elini 
Duroyun koluna koydu: 

— Daha bundan bahsetmiyelira, 
dedi. 

Duroy kadmm kabul ettiğini anlar 
di, önünde diz çöktü, ellerini öperek 
mırıldanmağa, tekrar etmeğe baş
ladı: 

— Teşekkür ederim, teşekkür ede
rim, sizi çok seviyorum!.. 

Kadm kalktı. Duroy da kalktı ve 
kadmm sapsan olduğtmu gördü. Ka
dmm da onu çoktanberi sevdiğini an
ladı. Karşı karşıya idiler. Duroy boy-
nıma sarıldı, uzun uzım alnından öp
tü. 

Kadın gene ciddileşti: 
— Daha henüz kararımı vermedim, 

dedi. Belki de epeki» derim. Ancak 
bımu söyliyeceğim güne kadar kimse

ye bir şey açmamanızı rica ederim. 
Duroy söz verdi ve sevinç içinde 

ayrıldı. 
Duroy çok çalışıyor, az sarfediyor, 

evleneceği zaman meteliksiz bulunma
mak için para birjktirmeğe gayret edi
yordu. 

Yaz, sonra sonbahar geçti, kimse 
birşeyden şüphelenmedi, çünkü blrl-
birlerini az görüyorlardı ve bember ol
dukları zaman hallerinde hiç bir gay
ri tabiilik yoktu. 

Bir akşam Madeleine, gözlerinin 
içine bakarak dedi ki: 

— Bayajj. Marelle'e projemizi söyle-
mediniz mi daha?. 

— Hayır. Size söz verdikten sonra 
kimseye birşey söylemedim. 

— Artık söylemeniz zamam geldi. 
Ben Waltere'e haber veririm. Bu haf
ta olur değil mi?. 

Dm'oy kızardı: 
— Evet, yaı-m söylerim. 
Madeleine, Duroyun mahcubiyetini 

görmek istemiyormuş gibi devam et
ti: 

— Sizce bir mahzur yoksa, mayıs 
başlangıcında evlenmemiz çok muva
fık olur. 

— Ben memnuniyetle her teklifini-
ri kabul ederim. 

— On mayıs cumfirtesiye düşüyor, 
o gün evlenelim. Ayni zamanda dog-
duğ:um gündür. 

— Peki. 
— Annenizle babanız Rouen'da otu

ruyorlar değil mi?, öyle söylemiştiniz. 
— Evet, Rouen civarında Canteleu 

de oturuyorlaı-. 
— İşleri nedir?. 
«— İradlarile geçiniyorlar. 
— Onları tammak isterim. 
Duroy gaşaladı, tereddüd etti* 
— Şey... Onlar... 
Nihayet azmedip doğruyu söyledi; 
— Onlar köylüdür, canlarını dişle

rine takıp beni okutmağa çahşan mcX» 
hanecilerdir. Ben oıüardan utanmam, 
Amma onlarm basitliği... Kabalıklar! 
belki sizi rahatsız eder. 

— Hayıı-. Onlan seveceğim. Gidip 
onları görelim. Ben istiyorum. Ne za^ 
man gideceğimizi söylerim. Ben de. 
basit bir ailenin evlâdıyım... Benimki
ler öldü. Dünyada kimseler yok... 

Elini uzatıp ilâve etti: 
— Sizden başka... 
Duroyun kalbi şefkatle titredi, hiÇ 

bir kadına ramolmadığı kadar bU 
kadına bağlandığım hissetti. 

Madeleine: 
— Aklıma birşey geldi, dedi, anım» 

izahı güç. 
Sordu: 
— Nedir?. 
— Nasıl anlatayım bilmem... Benin» 

de her kadın gibi... Zaaflarım, küçük' 
lüklçrim vardır... Ben şatafatı, debde
beyi severim. Asîl bir ad taşımak I»» 
terdim. Evleneceğimiz sırada biraz— 
Asilleşemez misiniz?. ' 

Utanılacak birşey teklif etmiş gi^' 
kızarmak sırası ona gelmiştL 

Duroy gayet tabiî cevap verdi: 
•— Bımu ben de çok düşündüm, tX^ 

ma kolay değil. 
— Neden?. 
Güldü: 
— Gülünç olmaktan korkuyorum. 
Kadm omuz silkti: 

(Arkası varX 
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YARIM ÂOAMJtAR 
wm Yazan ve resmilerini yapan: Cemal Nadir, 

Feyzi ustamn dükkân komşulan 
hep işlerinin ehli insanlardır. Alttaki 
terzinin bir gün makine başmdan ay-
nlıp havaî işlerle uğraştığı görülmez.. 
Üstteki kebabcınm bir saat bile ocak 
başından ayrıldığı olmaz. 

Ama gel gelelim Feyzi usta böyle 
değildir. O, gönlünün havasma kapıl
mış bir yelkenli gibidir. Cam isterse 
tahta yontar, cam İsterse bacak bacak 
üstüne atar, tam
bur çalar, fasıl 
geçer!.. 

Çok defalar 
müşterilerini bir 
şarkı meşkeder-
ken karşılar, tü
ner gibi oturdu
ğu tahta iskem
lenin üstünde el
lerini dizlerine vurarak mırıldandığı 
«Düm tekâ düm tek..» 1er bitmeden 
lâfa başlamaz. Ve ekseriya siparişleri 
gününde yetiştiremediği için müşte-
rUeriIe gene bir fasıl esnasmda kavga 
eder. Maamafih müşterileri onun 
ne adam olduğ*unu bilirler de oFeyzl 
usta bu!.. Eşret saatini beklemek lâ
zım!..» diyerek kusuruna bakmazlar. 

Müşterüerln bu müsamahasına 
mukabil çarşı esnafı Feyzi ustayı hiç 
sevmezler: «Bir İnsan ya marangoz
dur, ya çalgıcı, derler, bu adam esnaf-
hğm şanım da berbad ediyor be!..» 

Ona, kır saçlarına rağmen, hâlâ 
nasihat eden komşuları vardır: «Feyzi 
usta, vazgeç şu derbederlikten!.. Âlâ, 
gül gibi zenaatın varken ne diye çal
gıya verirsin kendini?... Dört elle içi
ne sarü, ilerlet!.. E$ dost seni başgös 
ederiz, ihtiyar yaşmda bize dua eder
sin!..» derler. O, bunlara ya bir hüzam 
şarkı ile, ya bir karcığar peşrevile ce
vap vererek başından savar!.. 

Feyzi ustamn bu çeşid dostları yar 
nmda bir de sanattan anlar, musiki 
düşkünü ahbablar vardır. Ki bunla-
rm bir kısmı onun eski şarkılar hak-
kmdaki bilgisindraı istifadeye gelen 
yan talebe, genç üstadlardırl Bunlar, 
reçine kokulu dükkânda, mucize gös
teren bir şeyhin etrafındaki hayran 
müridler gibi Fejrzi ustamn etrafm-
da halkalamp onun mızrabım dinler
ler. 

Bir kısmı da antika halı, pırlanta 
yüzük, cins horoz, iyi yemek merak

lısı ve daima enr 
selerlnde birer 
kan çıbanı bulu
nan göbekli, irad 
sahibi şehir eş
rafıdır. Bunlar 
da Feyzi ustayı 
tıpkı bedestenin 

İ İ f ^ ^ i ^ l ^ â k t İ küflü hırdavatı 
"̂ ' ^ ^ ^ ^ arasmda ele ge

çirilmiş bir gümüş şamdan gibi İkide 
bîr arabalanna ahp bağa, âlem yap
mağa, yahud bir kına gecesini şen
lendirmeğe götürürler!.. 

Ve böylelikle, Feyzi ustamn çarşı
da göze batan, hoşa gitmiyen musiki 
şöhreti dalgalar gibi genişliye geniş-
liye dağlar, tepeler, köyler, şehirler 
aşıp gider. Büyük şehirlerden gelen 
meşhur musiki üstadlan, büyük sa
natkârlar birer defa gelip, yatır ziya
ret eder gibi, onım marangoz dükkâ
nım ziyaret etmeden gitmezler!.. 

Böyle sayüı, benam misafirler geldi
ği gün Feyzi ustamn keyfine pâyan 
yoktur!.. O gün başka hiç işe bakmaz. 
Ne bir tahta keser, ne bir çivi çakar!.. 
Her iş yüzüstü kalır. Siparişlerini al-
mıya gelenleri tatlüıkla geri çevirir, 
a3rak direyen olursa: 

— Feyzi usta zora gelemez!» İster
sen al kaparonu cehennem ol gttl.. 
diye haşlar! 

Esnafhkta tatlı dU şarttır, terslik
le işler yürümez. 

Feyzi ustamn da işleri yürüyeceğe 
benzemiyordu, fena bir akıbete doğru 
gittiği muhakkaktı, fakat bugün mü, 
yarm mı derken bir hâdise, hayal me-
yal görülen bu akıbeti Feyzi ustanm 
ta bumımım dibine getirdi: 

Bir gün Feyzi ustamn dükkânına 
ikisi şapkah, ikisi fesli, dört yabancı 
geldi. İkisinin frenk (dduklan bir ba
kışta anlaşılıyordu. Diğer ikisinden 
biri uzım boylu, iri gözlüklü, dalgm 
ve derin bakışlı, yüzünün çizgüerin-
de güzel sanatlarla uğraşan insanla
ra mahsus jrumuşak ve uysal mâna
lar bulunan bir delikanlı, öbürü de 
esmer, orta yaşU, Aydm efeleri gibi 
atılgan bakışU bir adamdı. Frenkler 
dükkâna girelim mi, girmiyelim mi 
diye biribirlerine bakarlarken iri göz-
liUdü genç «selâmünaleyküm Feyzi 
ustal..» diyerek, tezgâhın mengene
sinde bir tahtayı ikiye biçmeğe uğra
şan Feyzi ustanm eline jrapıştı. 

immmmmm§ ^^^ ^^^^^' 
di. Erken başlı-
yan bir sonbahar 
akşamı., dükk^-
nm içi oldukça 
karanlıktı. Feyzi 
usta elleri teste
renin sapında, 
gözlerini kırpış
tırarak başım se

lâm veren delikanlıya doğru uzatb. 
Delikanh, sokağm ışığı önünde bir 
gölge gibi görünüyordu. Marangoz 
yüzünün bütün çizgilerini gererek 
dikkaUe baktı. Birden, gerilen çizgi
ler gevşedi ve elleri testerenin sapmı 
bırakıp delikanlınm ellerine sanldı: 

— Ve aleykümselâââm Salimciğim, 
hoş geldin, safa geldin!.. Hangi yeller 
attı seni böyle yahut.. Kusura bak
ma, birden tamyamadıml.. Ne yapar-
sm, yaş elli, İhtiyarlık bellL.. * 

Feyzi usta piyango müjdesi B.1vcğ$ 
insanlar gibi birden değişiverdi!.. De
likanlı kapnun dışmda dikUen arka
daşlarım Feyzi ustaya tamttı: 

— Darülelhandan Ali Nejad!.. Prag 
konservatuvanndan falan ve füân!.. 

Feyzi usta, bu güzel sanat erbabınm 
birer kadın eli gibi narin ellerini hoy
rat elleri arasında ayrı ayrı sıktı. 

Üç yabancıyı Feyzi ustaya tamtan 
delikanlı, memleketin meşhur ve genç 
musiki üstadlarmdan biri idi, sülâle
den musikişinastı. Babası Türk mu
sikisi tarihiiKie bir devre olmuştu. 
Oğlu, millî musikinin köklerim ara
yıp bulmak için 
her yü, ba^m 
alır, çıkar, Ana-
dcdunun köşesi
ni, bucağım dört 
dönerdi!.. Feyzi 
usta Ue böyle bir 
seyahat esnasın
da tamşmışlardı. 

Feyzi ustamn 
el yazması bir kitab gibi eşi bulun
maz bir kıymet olduglmu daha ilk 
tanıştıklan gün anlamıştı. Bu sebeb-
den, ne zaman yolu bu taraflara düş
se Feyzi ustayı görmeden geçemezdi. 
Ve her gelişinde onunla uzun uzun 
derdleşir, ellisiDe geldiği halde hâlâ 
bulamadığı sanat şahsiyeti hakkında 
ona tatlı ümidler verir ve âdeta adam
cağızı marangozluktan soğutur gi
derdir.. 

Bu sefer, şark musikisini yerinde 
dinleyip anlamak için tetkike gelen 
iki yabancıyı da peşine takıp Anado
lu içinde bir lâmelif çevirdikten son
ra nihayet Feyzi ustanın dükkâmna 
düşmüşlerdi!.. Delikanlı, her ne ba
hasına olursa gjsım, arkadaşlanna 
Feyzi ustanm sazım dlıüetmek isti-
3rordu. 

Maksadım kısaca Feyzi ustaya açtı. 
Feyzi usta saz bahsinde naz, maa 

bilmezdi!.. Karşısında böyle kendin
den anhyanlar olduktan sonra ister
lerse canım bile verirdi!.. Hemen, 
ayak üstünde bir plân kuruldu: Ak
şam ezanmdan sonra Feyzi usta, mi
safirleri şerefine dükkâmnda bir zi
yafet verecek ve tambur çalacaktı!.. 

ZiyaretçUerin çarşıyı gezmesinden 
bilistifade Feyzi usta kollan sıvadı. 
Dükkândan dışan taşmış gibi sokağa 
yajolan eserlerini birer birer içeri al
dı, tahta kepenkleri yerleştirdi. Yer-
ddd talaşları, yongaları, süpürüp bir 
köşeye yığdı. Tezgâhm üstünü temiz
ledi. Duvardaki gaz lâmbasmı yaktı, 
tutkal kaynattığı mangala biraz kö
mür döküp ateşledi ve dükkâmn önü
ne çıkardı. Koşa koşa bakkala gitti. 
Biraz sonra kucağında bir sürü yiye
cek, ceketinin ceblerinde birer şişe, 
dükkâna döndü.. 

Yanm saat içinde tezgâhm üstü, 
renk renk mezelerle, beş numara gaz 
lâmbasımn ışığı altmda pırıldamağa 
çahşan su bardaklarile donanmış, 
bunlann en ortasında da kuzu kızart
ması gibi. Feyzi ustamn tamburu ya
tıyordu!.. (Arkası var) 

Sovyet sinemacılığının 
şah eseri "Birinci 

Petro,, filmi 
Bu akşam, Sovyet bay 

konsoloshanesinde 
gazetecilere gösterilecek 

Bu akşam, Beyoğlunda, Sovyel 
konsolosluğu binasmda dentmiıbs 
tanmımş Rus muharrirlerinde Alefc-
sey Tolstoy'un «Birinci Petro» isimli 
romanı, Sovyet sinemacıhğmm bü; 
şaheseri şeklinde filme alınmış olar 
rak, konsolos bay K. Georgievskl 
üe eşinin davetlüerine, bu meyanda! 
Türk matbuat mümessillerine göste- , 
rtlecektü-. 

Filmin tenkidlerinden anlaşüdığı 
^ere, bu eser, Sovyet sinemaciligmm 
tipik bir enmuzecidir. Büyük Petro
lün İsveçlilerle muharebelerini, da-
* îldeki mürtecilerla mücadelelerini, 
*>ieşhur Katerina Ue aşkım, oğlu 
Aleksey'le husumetini - Sovyetlerin 
•̂ ajih telâkkilerine uygun olasrak -
Canlandırmaktadır. Rus tarihindeki 
^ lU kahramanlan artık benimseyen 
Sovyetler, Büyük Petroyu tebcil et-

«Blrlnd Petro» fflminhı rddflnf 
resimlninden biri 

inektedirler. Bu eserde bu yeni görüş 
ve anlayışm sanatteki bir tezahürtl-
dûr. 

«Birinci Petro» filminin seyredllişi, 
hem saiıat, hem tarih, hem de Sovyet 
inküâbmm Rus mazisini ne suretle 
telâkki ettiğini öğretmesi bakınun-
dan, seyircUer için enteresan olacak-
tu-. 

Ziraat kongresine 
hazırlık 

Tûrkofis ve sanayi birliği 
de tedkikler yapıyor 

Ankarada toplanacak olan büyük 
ziraat kongresi hazırlıklan ilerlemiş
tir. Ticaret odasından başka Tûrko
fis ve Sanayi birUği de kongre için 
muhtelif zirai maddeler üzerinde ted
kikler yaparak raporlar hazırlamağa 
başlamıştır. Ticaret ve zahire borsa-
ffl bugtiay üzerinde tedkikler yapıyor. 

Türkofls tütün mahsulü, istüü&k ve ih
racat vaziyeti ile meşgul olmaktadır. 

Kangreye arzedilecek olan bu r î ^ r -
lara ehemmiyet vermdc icabetmekte-
dlr. Yapılan tedkilder hayatı ucuzlat
mak meselesini de alâkadar etmekte
dir. Çünkü gaye kaliteyi bozmadan 
veya ihtiyaç lıissediliyorsa kaliteyi 
yükselterek maliyeti daha uygım şek
le sokmak, istihsali istihlâke müsaid 
olarak çoğaltmak ve istihlâki az olan 
maddelerin sürümünü çoğaltmak için 
tedbirler almaktır. 

Gayrimübadil bonoları 
Oayıimübadll bonoları evresiki gün 

21,5 kuruştu. Dün iki kuruş yükse
lerek 23,5 kuruşa çıkmıştır. 

ESRARENGİZ KERVAN 
Yazan: Arif C. Denker Tefrika No. 8S 

Müthiş bir kum fırtınası çıkmıştı. Kervan 
asıl çöl mmtakasmda ilerliyordu 

Biraz sonra Ah-
med Abud bir de
ve çanı işitir gibi 
oldu. Bunu söyle
yince herkes ümld-
lendL Fakat çan 
sesi kesUdi, bu
nun aldatıcı bir 
şada olduğu anla
şıldı. 

Bu esnada esen 
sert bir (rüzgâr 
küçük kervana 
btraz sonra bir 
kum fırtınası ko
pacağım haber 
veriyordu. Aradan 
çok geçmeden in
ce bir kumdan ha
sıl olan bir bulut Takla Makam 
Güldostun ve arkadaşlanmn yüzünü 
kamçılamağa başladL Çölün sathını 
süip süpüren bu kum fırtınası o ka
dar şiddet^ idi ki önde gidenlerin 
kum üzerinde bıraktıkları ayak izleri, 
iki metre geriden gelenlere göstennl-
yecek kadar süratle doluveriyordu. 

Küçük kervan süratle ilerilemek 
isterken bu fırtmadan dolayı yavaş
lamağa mecbur oldu. Hattâ insanlar 
ve hayvanlar bir aralık gittUcleri isti
kamete arkalarım çevirerek bekleme
ğe mecbur kaldılar. Gece yansı fırtı
na hâlâ devam edi3rordu. Hava kumla 
dolu idi. Gündüz olsaydı bir metre 
ötesini g&mek kabU olmıyacaktı. Her* 
kes burun delikleri ve boğazı kumla 
tıkanmasm diye ağzmı burnunu 
mendille kapıyarak öyle nefer alıyor
du. Fakat kum gene nüfuz edecek bir 
yer buluyordu. 

Güldostun ve Mertonun dişleri ağıs-
lannda biriken kumdan dolayı gıcır
dayıp duruyordu. 

Küçük kervan ileriledikçe yeşillik
ten ve ağaçlardan uzaklaşıyordu. Ev
velâ ağaçlar kayboldu. Bazan kuru
muş bir kavak kütüğüne rasgeliyor-
lardı. Bu kütük yarıyanya kuma gö
mülü idi Etrafa ölüm saçan çöl her 
tarafta galebe çalarak ilerliyordu. 
Öldürdüğü dinç ağaçlan birer birer 
gömerek son hayat izlerini ^ orta
dan kaldınyordu. 

Ağaçlar mmtakasmdan sonra çalı
lıklar başlamışken onlar da yavaş ya
vaş kayboldu. Son çahUklar kum ta
bakası içinden göğe doğru yükselen 
bir kaç kuru ve çıplak daldan ibaret
ti. 

Nihayet kervan, yalmz kumdan 
ibaret olan asıl çöl mmtakasma girdi. 
Ortalık ağanyordu. Atlar inliye sız-
lıya ve ayaklan bileklerine kadar kum 
tabakasına bata çıka yürümeğe ça
lışıyordu. Güneş ilk şuamı şarktaki 
dağlarm arkasından dünyaya akset
tirdiği zaman küçük kervan hâlâ 
kum çölünün ortasmda bulunuyordu. 

Bu esnada Havuzlardan biri kum 
tepelerinden birinin üstüne çıkarak 
etrafı tarassud etti. Geri geldiği za
man klavuzun yüzü hiç gülmüyordu. 
Merton ona: 

— Karakaş nehrinden daha ne ka
dar uzaktayız? diye sordu. 

Klavuz: 
— Allah bUir. cevabını verdi. 
Saatler gelip geçiyor, güneş yakıcı 

şualarım etrafa ya3nyor, kızgm kum 
gittikçe daha ziyade gözleri kamaştı
rıyor, hayvanlarda da o nisbette ta
kat azahyordu. Kum fırtınası her ne 
kadar kesihnişse de esen rüzgâr tepe-

j lerln yamaçlarına çarptıkça oradaki 
kumlan kaldırarak İnsanlann ve hay-
vanlarm yüzlerine çarpıyor ve yürü
melerini bu suretle zorlaştmyordu. 

Bir müddet sonra hayvanlar yürü
yemez bir hale geldi. Yorgunluktan, 
sıcaktan ve susuzluktan üüde birde 
ön a3raklan üstüne kapamyorlar ve 
zorla tekrar a3ragte kalkabUiyorlardı. 

Bu vaziyet karşısmda Güldost yük
sekçe bir tepenin hafif gölgesinden 
istifade edilerek bir kaç saat dinle
nilmesini emretti. Herkes baygm bir 
halde idi. Kulaklar şiddetle uğuldu-
yordu, o derecede ki birinin söylediği
ni diğeri işitmiyordu. Klavuzlar alt 
tabakada serinlik bulmak ümidUe 
son kuvvetlerini sarfederek kumu ka
zıyorlardı. İçmek için bir damla su bl-

kum çölânün fömdüğtt ağaçİM 

Kırgtt ffMaVaT^ar'"**"" birid 

le yoktu. Beraberlerine aldıklan az 
miktardaki su çoktan bitmiş, tüken
mişti. 

Küçük kervan öğleden sonra saat 
dörde doğru tekrar yollandı. Bir saat 
gittikten sonra ötede beride hayat 
eserleri görülmeğe başladı. Kuru ça-
hlıklann çıplak dallan sıcaktan pı-
rıldıyan hava tabakası içinde göğe 
doğru yükseliyordu. 

Herkes geniş bir nefes aldı. Çünkü 
su>am yakın olduğuna delâlet eden 
bu ölü işaretler gittikçe sıklaşıyordu. 
Biraz sonra dallarda bir iM yeşü yap
rak görüldü. Bu mıntaka nebatatın 
çöl kumile yaptığı hayat memat mü
cadelesinin en ileri safıydı. 

Güneş batmak üzere iken kum te
peleri gittikçe alçaldı. Bu tepelerin 
birinin ucundan uzağa bakıhnca bir 
kaç ağaç da görüldü. Fakat, küçük 
kervan Karakaş nehrinin şark sahi
lini takib eden ağaçlık mmtakaya va
sıl oluncıya kadar ortalık karardı. 

Güldost ve arkadaşlan karanlıkta 
çalılıklara ve ağaç dallarına sürüne
rek ellerinin, yüzlerinin yırtılmasına 
ehemmiyet vermiyerek ağaçlık mm-
takayı da geçtiler. Suya kavuşmak 
arzusu o kadar şiddetli idi ki hiç bir 
kimse ne yaraya ehemmiyet veriyor 
ne bereye. Herkes yorgurüuğımu bUe 
ımutmuştu. 

Nihayet su kenarma geldiler. He
men iğüerek nelırin ılık suyunu içme
ğe koyuldular. İçiyorlar, mütemadi
yen içiyorlar, hararetlerini hiç bir za
man söndüremiyeceklerini zannede
rek içiyorlardı. Atlarm su İçerken çı-
kardıklan gurultudan ve insanlann 
büjrük bir tehalükle suyu höpürdet-
melerinden başka lıiç bir ses işitilmi
yordu. Yalmz çöl rüzgân ağaç dalla-
n arasından geçerken vızüdıyor ve 
hayat kemirici çölün şu yabancı in
sanlann da carüarmı aldığım göre
mediğinden dola3a sanki memnuni
yetsizliğini beyan ederek diyordu 
ki: «Ne yazık ki onlann ölü vücudle-
rini bir kum tabakasüe örtemiyece-
ğim, sonra beyaz kemiklerini gene 
meydana çıkaramıyacağtaı ve güne
şe arzederek toz haline getirdikten 
sonra çölün bir başmdan öbür başı
na kadar savuramıyacağım!» 

(Arkası var) 
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Sekiz ay buz üzerinde» 
Heyetin reisi Papanine başlarından 

geçen vakaları anlatıyor 
Kutupta karaya nasıl indiler? Buz üzerinde nasıl 
yerleştiler? Ne yiyip içiyorlar? Yaptıkları tedkikler 

ilmî tedkikler 
için sekiz ay şi
malî kutup hava
lisinde bir buz par
çası üzerinde kal
mış olan Sovyet 
heyeti reisi B. Pa
panine orada ar
kadaşları ile bera
ber geçirdiği hayat 
hakkında bir Fran
sız gazetesine tel
sizle şu beyanatta 
bulunmuştur: 

— Kutupta ge
çirdiğimiz aylar 
zarfında teçhiza
tımızın mükemme
liyeti parlak bir 
surette sabit ol
muştur. Fakat yal
nız malzeme ve 
aletlerle heyetin 
muvaffakiyeti te
min edilmiş oldu
ğu zannedilmeme-
lidir. Muvaffak ol
mak için birçok 

meseleleri daha hal
letmek, ezcümle 
bu malzemeyi ve 
âletleri, kutba ih
raç etmek icap 

Papanine heyetinin şimal kutbundan Groenland sahillerine 
kadar nasıl geldiğini ve buz kıran vapurlarının mevkile

rini gösterir harita 
ederdi. 

Uzun müddet, malzememiz ve âlet
lerimizle beraber, kendimizi havadan 
paraşütlerle Bangiz üzerine sahver-
meği düşündük. Birçok mütehassıs
lar, ağır tayyarelerle Bangiz üzerine 
konmanın imkânsız olduğunu ve bu 
işi başarmanın en iyi çaresi paraşüt
lerle yere inmekten ibaret bulunduğu
nla söylüyorlardı. 

Bununla beraber Sovyet tayyareci
lerinin soğukkanlılığı ve büyük ma
haretleri ve bilhassa kutup havalisin
de yere inmek hususımdaki itiyad ve 
ihtisasları sayesinde paraşütlerle ken
dimizi atmağa lüzum görmeden Sov
yet tayyareleri, mükemmel bir manev
ra ile Bangizin üzerine konuverdiler. 

Bangiz üzerinde hayat 
Yere iner inmez, Bangiz üzerine 

yerleşmek için ilk işimiz çadırlarımı
zı, tedkikat için fennî âletlerimizi kur
mak oldu. Bidayette, yaz mevsiminde 
buzların eriyişi bize büyük zorluklar 
ika ediyordu. Sık sık lâboratuarlarıım-
zm yerini değiştirmeğe ve rüzgârla 
kar fırtınalarından yırtılan çadırlan-
mızm bezlerini dikmeğe mecbur kalı
yorduk. Hidrolin âletlerimizi donmak
tan korumak icap ediyordu. Her fırtı
na ve kasırgadan sraıra sabır ve te-
veküül ile herşeyi tekrar yerli yerine 
yerleştiriyorduk. 

İstasyonumuzun teçhizatı en küçük 
teferruatına kadar mükemmeldir. 
Moskovada kabasaba görünen foter-
den yapümış kocaman ve kalın kun-
duralanmız bu havalide katî surette 
elzemdir. Bunlar ayaklanmıa sıcak 

tutuyor, ve hiç su almıyor. Kutup ge
yiklerinin derisinden yapılmış ceket
lerimizin ve fok derisinden mamul 
pantalonlarrmızm bize büyük faide-
leri dokundu. Bunlar bizi sıcak tut
makla beraber harekâtımıza ve iş gör
memize mâni olmuyorlar. 

Soğuk ne kadar şiddetli olursa ol
sun geceleri, kurt derilerinden yapıl
mış çuvallar içinde kendimizi ısıtma
ğa muvaffak oluyor. Oturduğumuz 
çadırlarm hepsi de siyahtır. Hariçten 
bakılırsa ruha kasvet veriyorlar. Fa
kat içleri pek konforludur ve hairare-
ti azamî derecede muhafaza ediyor
lar. 

Bu çadırlar Duralumin'den yapıl-
paış, üzerlerine de bez gerilmiştir. 
Bangiz üzerindeki ikametimizin ilk za
manlarında çifte bir çatı, bizi soğuğal 
karşı korumağa kifayet ediyordu. Far 
kat kutupta kış mevsimi başlar baş
lamaz, üçüncü bir kat ilâve etmeğe 
mecbur kaldık. 

Yediğimiz yemekler 
Moskovahm en büyük âlimleri bi

ze yeni hayatımıza uygun gıda mad
deleri tertip etmek, hazırlamak için 
uzun müddet kafa patlatmışlardı. Fil
hakika bundan evvel kutba yaptığı
mız seyahatlerde konserve et ve çiko
lata gibi klâsik yemeklerle iktifa edi
yorduk. Vakıa bu yemekler kısa sefer
lere kâfidir. Fakat bir yıl sürecek uzun 
seferlerde bu yemekler yene yene mi
dede ve bünyede bozukluklar doğurar 
bilirler. Bu tedkikat neticesinde ye
mek olarak Moskova gıda enstitüsü tar 
rafmdan bizim için gorba tabletleri 

Şimal kutbundaki Rus heyeti: Tayyareci Babonchkine, Chevelev, Moskoyaya 
dönen heyetin reisi Schmidt, (imdiki reisi Papanine 

donmuş veya toz halinde etler hazır
landı. Bu gıdalar yemeklerimizi te-
nevvü ettirecek ve bizi sıhhatte tuta
caktı. Bu gıdalardan yalnız püiç toz
ları bozıüdu. Bu komprime yemekler
den başka' yanımıza çok miktarda ta
ze etler, balıklar, unlar, yemek macım-
lan almıştık. 

Şımu söyliyebilirim ki, şimdiye ka
dar hiç bir kutup heyeti seferiyesi bi
zim kadar mükemmel beslenmemiş
tir. Bir noksanımız var ise o da zama
nın darhğıdır. Halbuki heyetimizin 
yaipacağı işler pek çoktur. Bu sebep
ten dolayıdır ki, kâfi miktarda uyuya-
mıyoruz. 

Haftaİardanberi Bangizi, tayyaıe-
lerimizin inmesine müsaid bir hale 
sokmak için düzeltmeğe çalışıyoruz. 

Telsiztelgraf istasyonu 
Bangiz üzerine kurduğumuz telsiz 

istasyonu ümiJ ve tahminlerimizin 
fevkinde mükemmel işliyor. Radyocu
muz Krenckel civardaki şimal istas-
yonlarile 20 vatlık bir presle ile dal
ma temas ve muhaberede bulunuyor. 
İhtiyat olarak yanımızda bulundur
duğumuz elli vatjık presle âletini he
nüz kullanmağa lüzum görmedik. 

Krenckel istirahat zamanlannda 
bütün dünyanın hattâ Avustralyamn 
amatör telsizcilerile muhaberede bu
lunuyor. Bu telsiz neşemizi ve bütün 
benliğimizi muhaiaza ve idame husu-
sımda büyük bir rol oynuyor. Telsiz is
tasyonumuza lâzım olan kuvveti iki 
şekilde istihsal ediyoruz: 

1 — Rüzgârla müteharrik ve mü
hendis Perti tarafından yapümış por-
taİif motor, rüzgârın saniyede sürati 
üç metreyi geçtiği zaman bize kifayet 
edecek bir elektrik cereyam veriyor. 

2 — Benzin ile müteharrik hafif in-
filâklı bir motor, rüzgâr hafif estiği 
ve yahud durduğu zaman hava ile iş
leyen motorun imdadına yetişir. Mar 
alesef benzinli motor, mımtazaln bir 
şekilde işlememektedir. Bereket versin 
ki bize talihimiz yaver oldu da ben
zin ile müteharrik motöre nadiren 
müracaat ettik. İlk zamanlarda gün
de yalmz bir rasad raporu gönderme
ği düşünüyorduk. Fakat mürsile mer
kezimizin ve hava motorumuzun mü-
kemmelen işlemesi sayesinde günde 
dört belleten gönderiyoruz. Hava kuv

vetli estiği zaman Krenckel bunım gibi 
uzun makaleleri de telsizle gazetelere 
gönderiyor, kuvvetimiz; ve enerjimiz 
yerindedir. 

İlim bayrağım kutbun her tarafm-
da dalgalandırdıktan sonra Mosko-
vaya dönmeğe hazırlandığımızdan do
layı bahtiyarız. 

Akdenizde 
yeni hâdiseler 

Bir italyan vapuru 
ortadan kayboldu 

Roma 18 (A.A.) — Rotterdamdan 
Cenovaya giderken 11 Şubatta batıAk-

denizinden tehlike işaretleri gönder
miş olan İtalyan Gianicolo vapurunu 
bubnak İçin havadan ve denizden ya
pılan araştırmalar şimdiye kadar 
hiç bir netice vermemiştir. 

Ba}ka bir vapura taarruz 
Marsilya 18 (A.A.) — Marsilya Men

direk telsiz istasyonu Elemansur va
purundan aşağıdaki haberi almıştır: 

«Saat 12,18 de 42 derece 11 dakika 
arzı şimalîde ve üç derece 35 dakika 
tulü şimalîde bulunuyoruz. Bir obüs 
geminin sancak tarafmm Uersine doğ
ru 150 metrelik bir mesafeye düşmüş
tür. Bir İspanyol filosu tarafından târ 
kip edilmekteyiz. 

Obüsler görünüşe göre arkadan 
gelmektedir. 

Şehir meclisi 

Otobüsler hakkında fen işleri 
miidiirii açık izalıat verdi 

Bug-ünkü otobüsler olduğu gibi kalacak, 
yenileri için bir tip kabul edilecek 
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Dükkânların önünde bağırmak yasak edildi 
Şehir meclisi dün birinci reis vekili 

B. Necip Serdengeçtinin reisliği al
tında toplandı. Eski zabıt okunduktan 
sonra reis, et komisyonu toplanacağı 
için komsiyonda aza bulunanların da 
huzurile müzakereye devam edilmek 
üzere ruznamedeki belediye zabıtası 
talimatnamesi müzakeresine daha ev
vel başlanmasını teklif etti ve bu tek-
hf kabul edildi. 

Geçen celsede makine müdürü B. 
Nusret'in 2,30 metre genişliğinde 
bulunan otobüslerin 2,10 metreye indi
rilmesi hakkındaki teklifi itirazlarla 
karşılanmıştı. Dünkü toplantıda riya
set makamı namına söz alan fen işle
ri müdürü B. Hüsnü, bu mevzu etra
fında şu izahatı vermiştir: 

— Şimdi şehrimizde işleyen otobüs
ler, bütün dünyanın tam mânasile ka
bul ettiği şekillere uygun arabalar de
ğildir. Bunlar, kamyondan bozmadır
lar. Piyasada işleyen meveud otobüs
lerin de değiştirilmesine mübrem bir 
zaruret yoktur. 

Şimdiki otobüsler, muvakkat mahi
yettedir. Belediye, eninde, sonunda bu 
servisi ele alarak idare edecektir. Oto
büslerin eb'adı muayyendir. Bizim de 
bu servisi idare etmeğe başlıyacağımız 
zaman bu tiplerdeki ebaddan birine 
uymamız tabiîdir. Bunlardan hangi
si sokaklarımızm vaziyetine elverişli 
ise onu kabul edeceğiz. Nitekim Avru-
padaki otobüslerin vaziyetleri hakkm-
da bazı vesaik getirttik. Bunları ted-
kik ediyoruz. Bu tedkikat bitmeden 
talimatnamede otobüs eb'adına ve sey
rüsefere aid maddelerin müzakeresi
nin tehirini rica ediyoruz. 

Fen Ljleri müdürü B. Hüsnünün bu 
teklifi reye konularak kabul edildi. 
Bundan sonra belediye zabıtasının 
(Alış, veriş kısmı)na aid fash'müza-
kere edilmeğe başlandı. Bu faslın bir 
maddesine göre dükkâncının müşte
ri celbetmek İçin dükkân önünde ba-
ğınp çağırması menedilmektedir. 

Azadan Cemil Cem oparlör ve plâk
larla da reklâm yapılmaması için mad
deye bir fıkra ilâvesini teklif etti, ka
bul edildi. Bundan sonra zeytinyağı, 
sabun, peynir gibi maddelerin de hâl
de satılması mecburiyeti hakkındaki 
madde münakaşa edUdi. Azadan Ham-

di Rasim, henüz hâl binası bu vaziyet
te değilken ilerideki vziyete göre mad
denin tadili aleyhinde bulundu. Bazıgl 
da bu kabil ticaretin hâlde yapılma^ 
sının ihracat bakımmdan da mahzur
larından bahsetti. Neticede İktisad ve 
Belediye zabıtası encümenlerinin müş
tereken tedkiki için maddenin encü
mene iadesine karar verildi. 

Bundan sonra hayvan kesmek, av
lamak, hayvan ölülerini gömmek hak
kındaki faslın müzakeresine başlandı. 
Bu faslın bir maddesine göre bütün 
kasaplık hayvanın belediye mezbaha
sında kesilmesi hakkındaki mecburi
yet üzerine azadan Hamdi Rasim, kur
ban bayramında evlerde kesilen ko
yunların da menedileceği mânası çık*» 
cağını ileri sürerek maddenin noksan 
olduğlınu söyledi. 

Bundan başka İstanbul belediyesi 
hududu haricinde ailelerin getireceği 
et miktarının beş kilodan fazla olma
ması hakkındaki teklif de kabul edil-' 
di ve yapılan itirazlar etrafında tedki-^ 
kat yapılmak üzere madde encümene 
iade edildi. Bımdan sonra etin 10 ku
ruş ucuzlaması kararı üzerine 1 mart
tan itibaren mezbaha resimlerinde yar 
pılacak tadilâta dair îktisad ve mül^' 
kiye encümenlerinin müşterek mazba
tası okundu. Kilo üzerinden alman res
min miktarı hakkmda geçen günkü 
nüshamızda yazdığımız miktarlar maa» 
hatada kabul ediliyordu. Ancak encü
men yeni tarifenin «1 mart 938 tari
hinden itibaren tatbik edileceği gös
terilmiş ise de et fiatlerinin 1 marttan 
itibaren tenzili matlup ve mültezem 
olduğuna göre 1 martta piyasaya çı
kacak etler 28 şubatta kesUmiş ve res
mi de ödenmiş buluncağından» dolayı 
yeni tarifenin 28 şubattan - itibaren 
tatbikini teklif ediyordu. 

Meclis bu kayıdla mazbatayı kabul 
etti. 

İkinci celsede cenaze nakli ve defni 
merasiminin beş sımfa aynldığı ve 
mevcud otomobillerin nakil için kifa
yet etmediğine göre defin, nakil, teç
hiz masrafı olarak beşinci sınıf cena
zelerin 15 lira mukabilinde ve araba 
ile nakilleri hakkmdaki mazbata da 
kabul edilerek toplantıya nihayet ve
rildi. 

Divanyolunda bir konak yandı 
Konakta 14 aile oturuyordu 

Yanan konak ve konağın mtisteciri Fatma 

Dün saat on buçuğa doğru Divanyo
lunda fflmayeietfal sokagmda bir yan-
gm olmuş, itfaiyenin geç haberdar e-
dilmesi yüzünden, içinde 14 ailenin 
oturduğu büyük bir pansiyon binası 
yanmıştır. 

Yanan bina; Nafiz paşa veresesine 
aid dışı kârgir ve içi ahşaptır. Binayı 
Fatma isminde bir kadm kiralıyarak 
oda oda kiraya vermektedir. 

Ateş, ikinci katta Kemal isminde 
birinin odasmda yakılan gaz ocağının 
parlamasından çıkmıştır. B. Kemal bir 
müddet ateşi kendi kendine söndür
meğe uğraşmış, fakat ahşap ve eski 
olan bina tutuşuvermiştir. 

Pansiyon sahibi neden sonra işin 
farkma vararak «yangın var!» diye is-
tlmdad etmiş, civardan görenler itfa

iyeyi haberdar edinceye kadar bütün 
binayı alevler sarmıştır. İtfaiye geldi- . 
ği zaman ancak, ateşin civara siraye
tinin ehemmiyetle önüne geçmeğe uj^ 
raşmış, binaya bitişik vaziyette olan 
baytar müdürlüğü, kız ve erkek orta 
mektepleri binasma ateşin atlamama
sı için sıkı tedbirler almıştır. 

Bu sırada su için çekUen müşkülât-
da işi uzatmıştır. İtfaiye, belediye bi
nası önünden su almağa mecbur kal
dığı için caddeye hortumlar döşenmiş» 
tramvay münakalâtı da bir saat ka
dar sekteye uğramıştır. Yangın yeri
ne vali Muhiddin Üstündağ ve itfai
ye kumandanı B. İhsan da gelerek sol» 
dürme işine nezaret etmişlerdir. 

Zabıta; pansiyon sahibi Fatma H* 
B. Kemali sorguya çekmiştir. 



5^mif " ^ 
A K Ş A M Sahife 0 

dostluğunun ne zamandanberi başladığını anlatıyor 
Artist: "Kaz aptal değil, ağır başlı, temkinli bir hayvandır. Domuzlar gam 

kasavet bilmeyin kimselere benzer. Tilki tam bir yankesicidir,, diyor 
Walt Disney Nasreddin hocaya, ve Karagöze hayran 

Son senelerde Greta Oarbo'larm, 
Marlene Dietrichlerin yanında kü
çük bir hayvancık bütün dünyada, 
sinema meraklıları arasında meşhur 
oldu. Bu küçük hayvan Mickey Mouse 
İsmindeki meşhur fmdık faresidlr. 
Mickey Mouse'ım resimleri yer yüzür 
nün her tarafmda büyük artistlerin fo-
tograHarmm yanmda asüı duruyor. 
Büyük İngiliz edibi Bemard Shaw 
bir mülâkatmda: 

— Mickey Farenin şöhreti benim 
şöhretimi geçti... 

Demiştir. Mickey'I yaratan adam 
HoUywoodun en maruf, en nüfuzlu in-
sanlanndan biri, bugünkü Amerikan 
fiinemasımn krallan arasmda Ismt 
geçen Walt Dlsney'dlr. "Bütün Ame
rika bu pek maruf sinema karikatü
ristine millî bir sanatkâr, büyük bir 
dahî nazarile bakarlar, Onım bir is
mi de «Mickey Mouse»ım babası» dır. 

Holljnvood'da hiç kimse ile görüşmi-
yen Greta Garbo bile ak sık Walt 
Dlsney'in evine gider. Dlsney'in evi 
başta Şarlo en büyük yıldızlann kar 
rarg&hıdır. 

Walt Dlsney'in Holİ3rwood'un orta
sında büyük bir «Mickey Mouse stüd-
yosu> vardır. Bu stüdyoda dört beş 
filim birden çevrilir. Amerikanın bu 
meşhur ressam ve sinemacısmm odar 
sma girinceye kadar 10 - 15 polise 
İfade verdik. Nihayet Mickey'in baba-
sınm temiz bir sanatkâr gülüşile 
ayağa kalkarak bizi kapıdan karşılar 
dığı odasmdayız. Odamn her tara-
ûndal meşhur farenin gayet büyük 
yapılmış heykelleri dııruyor. Duvar
da Fransa hükümetinin Walt Disney' 
ye vardiği lejiyon donör nisam asılı... 
Mickey Mouse'ım babası bana evvelâ 
stüdyosımu gezdirdi: 

— Size önce farelerimi, domuzlan-
ou, kuşlarımı göstereyim... dedi. 

Şaşudım: 
— Bütün bımlar stüdyoda mı? 

Küçük bir h a y v a n a t bahçes i 
— Tabiî... Biliyorsunuz ki benim 

yaptığmı filimler daha ziyade hay
ranlara aiddir. Bilhassa farelere dair. 
Sen katiyen hiç bir şey ezberden yap
mağa taraftar değilim. Çevireceğim 
*̂ er filmin artistleri olan hayvanları 
*̂ er gün gayet yakmdan tedkik etmek 
işlerimin en mühimleri arasrmdadır. 
Bunun için hayvanlanm, yani canlı 
•Modellerim daima gözümün önünde 
bulunmalıdır. Şimdi göreceğiniz kar 
'eslerde yüze yakm farem, 57 tane 
*^ük domuz yavrum, gene yüze ya-
* ^ Ördeğim, tavşanlarım, kuşlanm 
bardır. Her sabah gider, bımlann yem 
yiyişlerini, biribirlerile şakalaşmala-
^^, kavgalarmı, hiddetlerini tedkik 
f^erlm. Filimlerde gördüğünüz bazı 
pyvan sesleri de hakikattir. Kafes-
^Id canlı aktörlerimin, artistlerimin 
^zmdan çekilmiş hakikî seslerdir. 

Böyle konuşarak bahçeye çıknuş-
^- Birer ev kadar büyük yirmiye 

yakın kafesin önünde durduk. İlk ka-
' ^ farelere tahsis edihnişti. İçinde 
y^e yakm boy boy fareler oradan 
^aya koşuşuyorlardı. Mickey Mouse'-
^ babası büyük kafesin kapısını aça-

ffikmet FerldnnEs Ikflckey Mouse'un babası Wa]t Dbney fle beraber 
rak İçeriye adımım atarken beni ça
ğırdı: 

— Gelsenize... 
— Teşekkür ederim... Dışarıdan 

seyredeyim... 
— Canım bunlar sevimli yavrular

dır... Geliniz, bakm insana ne kadar 
alışık şeyler... Bu fareler insana sin-
cabdan çok daha alışkmdırlar. 

— Teşekkür ederim... Dışardan 
daha İyi görüyorum. 

Kendisi kafese girdi. Cebinden bir 
sürü fıstık çıkardı. Hakikaten «Mickey 
Mouse'un babası» kendine fareleri 
şayanı hayret derecede alıştırmıştL 
İstanbulda bazı şehir tiyatrosu ar
tistlerinin sincablan kendilerine alış-
tırdıklarmı, bu hayvanlann artistle
rin omuzlanna, başlanna çıktığım 
görmüştüm. Fakat böyle farelerin in
sana bu derece alışabilecekleri doğ
rusu hiç aklımdan geçmezdi. 

Fareler dahî ressamm omuzlann-
da sıralamyorlar, ceblerine giriyorlar, 
saçlarım dağıtıyorlar, onunla adetâ 
arkadaş gibi şakalaşıyorlardı. Walt 
Disney küçük sevimli bir fare yaka
ladı: 

Dusrlas'm faresi 
— Bu Doglasm faresidir. Bu hay-

vam o çok sever... dedi. Kuzum şun
lara bakınız, insanlann bu güzel hay-

vanlan fena, pis, korkımç telâkki et
melerinin sebebi nedir? Bir türlü an-
hyamıyorum... 

Bundan sonra küçük domuz yav-
rula:nnm, ördeklerin, kazlarm bu-
lımduğu kafeslere gittik. Walt Dls
ney'in filimlerinde modellik eden bu 
hayvanlann h e ; ^ meşhur sanatkâra 
pek ziyade alışmışlardı. 

Walt Disney: 
— Bu resim filimlerinde muvaffak 

olmak için bunlann huylarmı, tabi-
atlerlnl, karakterlerini tedkik etmek 
lâzımdır. Bir hayvanat âlimi gibi bun
lann seslerinin tonlanna kadar her 
f»ylerinl tesblt etmek mecburiyetinde
siniz. Şimdiye kadar İnsanlar, hay
vanları maialesef pek az tedkik etmiş
ler, onlan anlamamışlar. Meselâ fa
reyi güzel bulmamalanmn sebebi de 
budur. 

Sonra faraza kaz birçok memleket
lerde, bu arada, Amerikada, aptal bir 
hayvan telâkki edüir değil mi? Ben 
10 senedenberi bu hayvanı hergün ted
kik ederim. Kaz hiç de aptal bir hay
van değUdir. Bilâkis kaz gayet mun
tazam yaşıyan yalnız biraz fazla cid
dî, ağır başlı, temkinli bir hayvandır. 
Onun ciddî bir trüst direktörü gibi 
ağır ağu: yürüyüşüne bir kere baksa
nıza... 

Domuzlar da şişman, boğazma düş
kün, neşeli, iyi kalbli, gam kasavet 
bilmlyen kimselere benzerler. Tilki 
tam bir yankesicidir. Ben fillmlerim-
de tilkiyi daima hırsız rollerine bu
nun için çıkannm. Gene fllimlerimde 
ağır başU ev sahipleri, yahud bir şir
ket müdürü filân diye kazları çıkan
nm. 

Niç in farey i s eçmiş? 
— İlk filiminizde fareyi tercih et-

m«ılzln sebebi nedir? Niçin başka hay
vanı ele almadmız da fareyi seçtiıüz 
ve onu dünyaca meşhur ettiniz? 

— Bunun eski bir hikâyesi vardır. 
Fare benim çocukluğumdanberi dos
tumdur, arkadaşımdır. Tam 11 ya-
şmda İdim, bir gün evimizin mutfa;-
ğmdaki büyük, boş bir tenekenin içi
ne küçük bir fare düşmüştü. Hayvan 
tenekeden çıkamamış. Sabahleyin ev 
halkı kendisirü buldular. Hizmetçimiz 
onu öldürmek istiyordu. Tenekenin 
içindeki küçük fare siyah iki boncu
ğu andıran sevimli gözlerini mazlum 
mazlum tenekenin etrafmdaki bu dev 
gibi mahlûklara, yani insanlara çevi-
rek: 

— B«ıi öldürmeyiniz!.. Gibiye ba-
kışlarile yalvanyordu. Arasırada in
cecik sesile bağınyordu. Hizmetçinin 

elini tuttum: 
— Bu hayvanı öldürme... dedim. 
Amma gözünüzün önüne getirin. 

Dev gibi bir insanm parmak kadar 
bir fmdık faresini öldürmesi bir zü
lüm değU midir?.. Hizmetçi benim bu 
garip arzum karşısmda şaşırdı: 

— HİÇ öyle şey olur mu?., dedi. Ela 
geçen fare sağ bıraküır mı?. 

Hemen anneıjae baba bağırdım. On
lan mutfağa çağırdım. Çünkü bağır-
masam hizmetçi fareyi öldürüveıe-
cekti. Anneme yalvardım. Babama ri
ca ettim. Nihayet fareyi bahçeye sa-
üvermeğe ram oldular. Ben işi biraz 
daha ilerlettim. Boş teneke ile beraber 
fareyi bana vermelerini isterim. Uzun 
bir mücadeleden sonra razı oldular 
ve teneke ile beraber fareyi bana ver
diler. Hiç unutmam, tenekenin üze
rine bir tel gerdim. Fareyi beslemece 
bağladım. Ona bir isim de koydum;; 
Mickey Mouse... * 

Artık hergün girip çıkıp fareye eli
me geçenleri wriyorum. Bazen elimi 
tenekeye sokuyoıoun. Yavaş yavaş ba
na alışmıştı. Bir müddet sonra verdi
ğim güzel şeyleri elimden yiyordu.' 
Aradan biraz zaman daha geçti. Mi
ckey Mouse elimin, kollarımın üstün
de dolaşmağa başladı. Nihayet onu 
odama aldım. Zaman zaman evde kay
boluyor. Bir deliğe saklanıyor, sonra 
dışanya çıkıyor, geliyor elimden ye
meğini yiyor, omuzuma çıkıyordu. 
Hattâ yatağıma girdiği bile oluyordu. 

Bazan evimize gelen misafirler ba-
na: 

— Aman, diyorlardı, bu farede se
vilir, evin içinde beslenir mi?. | 

Servet ge t irecek 
Gayet ijri hatırlıyorum. Onlara dai-, 

ma şu cevabı verirdim: 
— Bu fare büyüyünce baha saadet,, 

servet getirecek». Bu benim oğurum... 
O zaman bu sözleri düşünmeden' 

söylerdim. Fakat aradan bunca sene 
geçtikten sonra hakikaten küçük bir 
farenin sayesinde şöhretimi ve serve
timi yaptım. 

Bana' ilk resim sevgisini aşılıyan da 
bu küçük farecik oldu. Bir gün ma-' 
sanm üstüne çıkmış, vazolardaki çi
çeklerin araşma girmişti. Bu manza
ra o kadar hoşuma gitti ki, onun res
mini yaî)mak için içimde büyük bir 
heves uyandı. O günden sonra fare
min poz poz resimlerini yapmağa baş
ladım. 

Fakat zavallı Mickey Mouse'un ba5i< 
na büyük bir felâket geldi. Bir gün 
evimize nasılsa' giren hain bir kedi 
onu parçaladı. O günü nasıl ağladığı
mı tasavvur ed«nezsiniz. O günden 
sonra da kedilere âdeta düşman ol
dum. Dikkat ederseniz kedi benim li-
limlerimde daima haîu rolünü oynar. 

Aradan bunca zaman geçmesine 
rağmen fardöle dostluğu bırakamı
yorum. Meşhur bir karikatürist ol
muştum' Gazetelerde resimlerim çıkı

yordu. Mickey Mouse'u Amerikan gaze
telerinde daima vecizeler söyliyen meş
hur bir tip haline sokmuştum. Niha
yet onu sinemada da oynattım. 

(De\am 10 uncu sahifede) 
Hikmet Feridun Es 
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Mickey Mouse*un babası 
(Baş tarah 9 uncu sahifede) 

Şimdi stüdyolardan baçka evimde 
de birçok farem ve diğer hayvaiüa-
nm vardır. Siz de fareyi sever misi
niz?. 

— Maalesef... 
F a r e a ç g ö z l ü değ i ld ir 

— Neden amma?... Farenin «Aç 
gözlü, ziyankâr hayvan» diye ismi çık
mıştır. Fakat unutmajnnız ki, insan
lar gibi, sizin gibi, benim gibi onrnı da 
yaşamajsı lâzım. İnsanlar ona bütün 
gıda kapılarım kapamışlardır. Böyle 
bir hayvancık ne yapsm?,. Gayet ta
biî olarak sizin, benim dolaplarımız
dan kaçamak bazı şeyler yiyecek..? 
Senelerce tedkik ettiğim farelerin 
kat'iyyen aç gözlü hayvanlar olmadı-
ğmı gördüm. Büâkis fare gözü çok 
tok olan bir hayvandır. B^arm doydu
ğu zaman yanma havyar koysanız, 
en nefis peyniri önüne atsanız kokla-
maz bile... Ben bunu kaç kere tecrü
be ettim. Bu tok gözlü, güzel hayva
nı aç gözlü, ziyankâr yı^mn biz in-
saiılanzdır. Siz kendi öz çocuğunuzu 
günlerce aç bıratanız, gözü ne kadar 
tok olursa olsım gizli gizli dolaptan 
yemek yemeğe mecbur olacaktır, O 
halde fareye niçin kabahat buluyo
ruz?. 

Sonra fareleri tedkik ettim ve şu
nu gördüm. Bu hayvanlarda çok 
muntazam bir aile hayatı var. Gece 
çift çift biribirlerine sokularak ya
tarlar. Yalnız biraz geç uyurlar. Sa
baha karşı... Ve uyku müddetleri pek 
azdır. Ne kadar kalabalık bir grup 
içinde yaşarlarsa yaşasınlar çiftler 

katî durette taayyün etmiş ve ayrılmış
tır. Onlarda kıskançlık da vardır. 
Halbuki bakınız ördekler böyle değü-
dir. ördeklerde hemen hiç kıskançlık 
yoktur. 

Walt Disney yalmz büyük bir res
sam, yalmz meşhur bir Nemacı d»* 
ğU, ayni zamanda aşağı yukan bir 
hayvanat âlimi idi de... 

— Bütün hayvanları sever misî-
nlz?.. diye sordum. 

Güldü: 
— Aşağı yukan hepsini... dedi, hafc-

tâ biraz kinim olmasına rağmen ke
diyi bile... Hayatımda şimdiye kadar 
en küçük bir böceği bile öldürdüğO-
mü bilmem... Sokakta hayvanlara 
izlyet eden çocuklar görsem dayana
mam hemen otomobilimi durduru
rum. Ve onlara nasihat veririm. Hattâ 
bir sineğin bUe öldürülmemesine ta-
raftanm. Bazen tepemde vızıldayarak 
uçan bir sineğe bir kaükatürist gözüe 
bakarım. Dalarım. Ona hayalimde 
bir şahsiyet veririm. Bir filim mev
zuu hazırlanm. En güzel filimlerim de 
böyle hayvanlara bakarak düşünür
ken aklıma gelmiştir. 

Nasredd in h o c a y a ait f i lm 
y a p a c a k 

Walt Disney gayet âlimane bir su
retle tedkikier, tetebbülerle çalışarak 
filimlerini hazırhyordu. Bir aralık: 

— Şimdi filimleıime insanlan da 
sokuyorum. Bunun için bütün millet
lerin meşhur komik tiplerini tedkik 
ettim. Kitaplar getirttim. Meşhur halk 
tipleri hakkmda yazüar okudum. Bir 
İngiliz mecmuasmda sizin Karagöze 
ve Nasreddin hocaya dair gayet dik
kate değer bh: yazı serisi gördüm. 
Çok alâkadar oldımo. AmMikahlar sa
ten Nasreddüı hocayı tanırlar. Fakat 
ben bütün dünyada meçhur mizahi 
halk tipleri arasmda Nasreddin hoc»> 
yi en yükseklerden biri buldum. Nas

reddin hocanm ölmiyecek derecede 
esprileri var. Şimdi insanlan da filme 
sokuyorum. 

Hoca hakkmda tedkikatunı ilerlet
tikten sonra ona dair bir filim yapma
ğı çok istiyorum. Fakat ne yazık ki, 
okuduğum mecmuada hocamn giyi
nişine aid tafsUât bulamadım. Yalnız 
bir eşeği varmış. Bu da: çok hoşuma 
gitti. Bu eşek bir filimde gayet iyi rol 
oymyabllir. Nasreddin hoca hayalî bir 
şahıs değilmiş öyle mi?.. 

— Hocanm yaşadığı muhakkak... 
Akşehirde mezarı da var... 

K a r a g ö z e h a y r a n 
— Çok dikkate d^er bir adaJtn.» 

Sonra Karagözün oynatılma tekniği
ne hayran oldum. Gölgeleri, ışık, per^ 
de vasıtasUe hareketlendirerek canh 
gibi göstermek aşağı yukan bugünkü 
sinemanm ilk temelletini atmak de
mektir. Mickey Mouse'un fUimlerlne 
başladıktan sonra Karagöz oyunu 
hakkmdaki yazüan daha büyük bir 
merakla okudum. Çünkü bu doğrur 
dan doğruya: benim mesleğimi alâka
dar eden bir şeydi. Çok müteesalflm 
ki bir Karagöz oyunu seyredemedim. 
Zannederim perdedeki hayaller renk
li olarak görülüyormuş. 

— Evet... R«ıkli olarak görülür. 
— Gördünüz mü? Bugünkü sine

ma lıâlâ renkli filim meselesini lâyı-
kUe halledemedi. Halbuki siz nice s^-
ne evvel renkli, canlı ve hareketli har 
yalleri beyaS perde üzerinde oynatı
yor ve sejrredlyörmüşsünüz... Kara
göz sizin iftihar edeceğiniz «Güzel 
san'atlar»mızdan biri... 

İçimden: «Meşhur «Karagözü se
venler cemiyeti»nin reisi avukat Rar 
minin kulaklan çmlasm» dedim. 
Avukat bay Rami şimdi yanımda ol
saydı mutlaka Mickey Mouse'un baba-
sınm alınınin orta yerinden «şap» di
ye öperdi. Kim derdi ki, Karagözcü 
avukatı sinema cenneti olan Holly-
wood'da hatırhyacağım. Görüyorum 
ki, Walt Disney sanatlnln ilim ve ted
kik tarafını hiç ihmal etmlf değlldL 
O ilâve etti: 

— Ben «Noel baba»yı uzun sakalile 
filme soktum. «Noel baba» ile Nasred
din hoca karşı karşıya ne güzel olur 
değil mi?.. Bunlann araşma Karagö
zü de sıkışturmak... Üçüne birden nd 
vermek... 

Amerikanm meşhur sanatkânnm 
bir az hususi hayatmdan, evinden 
bahsettik. O anlattı: 

E n büyük zevki 
— Ben yalnız Mickey Mouse'un baba

sı değüim. Çok eskidenberi evliyim. 
İki de güzel kızım var. Bunlan ken
dimden fazla severim. Eiı büyük zev
kim çocuklarım ve beslediğim hayvan
lar arasmda akşamlan oynamak, şa
kalaşmaktır. 

Bımdan sonra: önüme stüdyonun 
muazzam «ziyaret defteri»ni getirdi
ler. Stüdyoyu kimler ziyaret etmemiş
ti ki, madam Roosevelt, Çin veliahdı, 
nazırlar, Duglas, Şarlo gibi meşhur 
artistler... Hepsi de Mickey Mouse'a 
hayranlıklarmı uzun uzun yazmış
lardı. 

Walt Disney büyük bir nezaket gös
tererek: 

— Birkaç satır yakmaz mısınız? 
Deyince bayağı utandım. Bu ka

dar meşhur Insanlarm yazılah yanınr 
da ben ne yazacaktım. 

Bu sırada Mickey Mouse'ım babaan 
ve Amerikanın dâhi ressamı «Akşam» 
için kendi ellle bana: iki resim yaptı. 

Hikmet Feridun Es 

• / 

Bugünkü maç 
Bugün Taksim stadmda saat 

15,30 da Fenerbfûıçe ve Muhafız-
gücü millî küme için karşılaşa
caklardır. Hakem B. Kemal Ha
limdir. 

•••? •^fcr4: /vc>v 
19 Şubat 9S8 Cumartesi 

İstanbul — öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 
Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05: 
Plâkla Türk musikisi, 13,30: Muhtelif 
plâk neşriyatı, 14: SON. 

Akşam nefriyatı: Saat 18.30 PlAkla dans 
UHtulklsl: Okuyan Nuri Halil, Kemen Re-
rafmdan Türk musikisi ve halk sarkılan 
19,30 Konferans. SeUm 8 ım Tarcan (Spor 
pedagojisi). 19,55 Bor̂ t̂  haberleri. 20 Sadi 
Hoşses ve arkadaşları tSsrafmdan Tfirk 
musikisi ve halk sarkılan. 2030 Hav» ra
poru. 20,33 Ömer Rıza tarafmdan arabca 

töylev. 20,45 Semahat özdenses ve arkadfa-
lan tarafmdan Türk musikisi ve halk sar
kılan. (Saat ayan). 21,15 Klaırik Türk 
musikisi. 19 Vedia Rıza ve arkadaşları ta-
gat, kemence Kemal Niyazi, tanbor DüırO 
Turan, ney Tevllk, kanun Veclhe, ut Se
dat, tanbur Refik, kemence Pahlre, ut 
Cevdet Kozan, nısflye Selâhaddin Can
dan. « 

21,15 ORKESTRA: 1 - Herold: Zampa 
Ouverture. 2 - Ötrams: Zigeımerbaraı, 
Potpourri. 3 - Hans May: Serenade. 4 -
Eilenberg: Le moulln de la loret. 5 -
Delibes: Valse de la Poupte. 6 - Smet: 
Promenade en mer. 

22,45 Ajans haberleri. 23 Plâkla sololar, 
opera ve operet parçalan. 23,20 Son ha
berler ve ertesi günfin programı. 2340 
SON. 

Ankara — Öğle neşriyatı: 13,30 - 13,50: 
Muhtelif pl&k neşriyatı, 13,50 - 14,19: 
Plâk; Türk musikisi ve halk sarkılan. 
14,15 - 14,30: Dahili ve harici lıaberler. 
15,30 dan İtibaren Müzik Öğretmen mek
tebinden naklen Cıunhur Başkanlığı 
Filarmonik Orkesra heyetinin Itonserl. 
Şef Praetorius. 

Akşam neşriyatı: 18 - 18,35: Plâk neş
riyatı, 18,35 - 19,10: Çocuklara Karagöz 
(Küçük Ali), 19,10 - 1 9 3 : Türk musiki
si ve halk şaricılan (Halûk Recai ve arka-
daşlan), 1935 - 19,50: Saat ayan ve 
arapça neşriyat, 19,50 - 20,15: Türk mu
sikisi ve halk sarkılan (Hikmet Rıza ve 
arkadaşlan), 20,15 - 2030: Hukuki ko
nuşma: Hukuk timini Yayma Kuruma 
tarafından, 2030 - 21: Türk musikisi ve 
halk sarkılan (Salfthaddin ve arkadaşla-
n), 21 - 21A5: Ajans haberleri, 21,1$ -
21,55: Stüdyo salon orkestrası: 1-Orosso: 
Pericon, 2 - C. Morena: Quintessenzen 
Potpourri, t - Nur de aUein: Melodle, 4 -
3. Fucik: Wintet8türme Walzer, 5 -
Chopuis: K« - Sa - Ko. 21,55 - 22: T»-
nnki program ve İstiklâl margı. 

Avrupa pregramt 
Saat M de 

Leipzig 20 de konser — Londra 20 de 
radyo orkestrası — Viyana 20,25 de «Dan
söz Fanny Elssler opereti — Frankfurt 
20,10 da askeri muzika — Hamburg 
20,10 da Deutschlandsender'den naklen 
konser — Kolonya 20,10 da dans muzika-
sı — Brülcsel 20,15 de piyano konseri — 
Radio Paris çeşitli konser — National 
20,45 de radyo orkestrası — Roma 20,30 da 
eğlenceli muzika — Florans 20,20 de man
dolin konseri — Bükreş 20,20 de Rumen 
havalan — Peşte 2030 da radyo orkes
trası. 

Saat 21 de 
Viyana 21 de operete devam — Frank

furt 21 de büyük orkestra konseri — 
Hamburg 21,15 de filim ve operet havalan— 
Leipzig 21 de çeşitli muzika —Münih 21 
köylü danslan — Brüksel 21,15 de hafif 
muzika — Radio Toulouse 21,45 de eğ
lenceli konser — Londra 2130 da çifte 
keman konseri — Orta İngiltere 2130 da 
radyo orkestrası — Roma 21,30 da eğlen
celi muzika — Florans 2130 da şark mu-
zlkası konseri — Varşova 21 de mando
lin ve gitar konseri — Bükreş 21,15 de 
dans muzikası — Sottens 21,45 de sen
fonik konser — Prag 2130 da radyo or
kestrası. 

Saat 22 de 
Stuttgart 22 de eğlence ve dans — Stfas-

burg ve Nis P T T2230 da senfonik kon
ser ^ Parts P T T 22,45 de «Barbier de 
SevilIĞB operası — Radio Toulouse 22,15 de 
Conta de Hoffmaım operasmdan parça
lar — Londra 22,40 da radyo orkestra
sı — Roma 22 de «Andre Chenler» ope
rası — Milano 22,40 da radyo orkestra
sı _ Lüksemburg 2330 da vals konseri, 
22,45 de Çigan muzikası — Varşova 22 den 
8e kadar dans gecesi — Beromünster 
22,10 da eglenceU konser! — Bükr«ş 
22,45 de Rumen havalan. 

Saat 23 de 
Viyana 28,40 da dans muzikası — Ber

lin 23,30 da dans muzikası — diğer Al
man istasyonlan Berllnden ve Münihten 
naklen dans muzikası — Paris PTT 23 de 
operaya devam — Radio Toulouse 23,30 da 
Viyana muzllsıası — Londra 2330 da Çi
gan muzikası — Roma 23 de operaya de
vam — Florans 23 de dans muzikası — 
Lüksemburg 23,15 de senfonik konser — 
Peşte 23,45 de çlgan muzlkasL 

Saat 24 den itibaren 
Brüksel 24 de cazbant — Lyon PTT 

1 den 2 ye kadar dans muzikası — Radio 
Paris 24,05 de senfonik konser — 1 de 
Boulllon orkestrası — Strasburg 1 de 
dans muzikası y— Radio Toulouse 24,19 de 
konser, 139 de gece konseri — tngUtz 
İstasyonlan 2430 da dans muzikası — 
Roma 130 da dans muzikası — Lüksem
burg 1 den 3 e kadar dans muzikası — 
Peşte 24,15 de cazbant — Frankfurt ve 
Stuttgart 1 den 3 e kadar gece muzikası. 

Dün gelen Muhafızgücfl futbolcülerl 

SARAY ve BABIÂLİ'NİN )C Y O Z O 
Yazan: SÜLEYMAN KANİ ÎRTEM —Tercüme, iktibas hakkı mahfuzdur 

Tefrika No. 92 mmmm 

ZATİ 
İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden 

361 sayılı cüzdanla aldığım muhtc^n 
maaşınm cüzdan ve mühürtt yangmda 
yanmış olduğundan hükmü olmadığını 
bUdlririm. Senlye 

Ittihad ve Terakki İle Abdülhamîd 
arasında t a m barışıklık... 

Ahmed Rıza bey de Abdülhamid 
aleyhinde Avrupada yazdıklarım hiç 
hatınna getirmiyordu. Abdülhamid 
artık «o vatam felâkete sürükliyen 
hodgâm, felâketler getiren deli, nur 
ve irfan düşmanı, halkı ve memleketi 
boğan alçaklarm hâmisi, Insanlarm 
başında en büjriik musibet, cemiyetin 
en aşağı tabakalanndan en yüksekle
rine kadar umumun menfimi, bütün 
dinlerce mukaddes ne vtursa hepsini 
tahkir ve tezlU eden tehlikeli şerir, 
iltifat ve itimadım ancak en denilere 
hasreden zelil müstebid, nevi beşerin 
en büyük belâsı olan canavar, rahim 
ve şefkati ancak mücrimlere şamil 
katil, zalim, cani, korkak, sinsi kızıl 
sultan» değildi. (1) 

O şimdi ancak milletinden istediği 
meşrutiyeti esirgemlyen lûtufkâr ve 
nüvazişkâr padişah idi. Eski okızıl ca
navar» artık bugün bütün Osmanlı 
larm «muhterem ve mukaddes hü
kümdarı» olmuştu! 

Mebuslar bu nutuklardan pek mü
tehassis görünüyorlardı. Padişah ye
mek salonunu terkederken gene alkış
landı. 

Mebuslardan bazılan sadrazama da 
pek ziyade hürmet gösteriyorlardı. 
Hattâ arab mebuslardan bir kaçı es
ki tarzda etek öpmek derecesine ka
dar vardılar! 

Padişahın bile değil, sadrazamm 
eteğini öpen mebuslar! 

Herkes büyük salona geçmişti. Do
laşılıyor, kouşuluyordu. 

Bir aralık Abdülhamid sol tarafm-
da Ahmed Rıza beyle beraber bu sa>-
londa göründü. O da bir babanm ev
lâdı arasmda dolaşması kabilinden 
mebuslar arasından geçiyor, onlan 
muhabbet ve iltifat eserlerine garke-
diyordu. 

îstibdad devrinde AbdÖDıamidin 
şiddetle aleyhinde bulunmuş bazı 
mebuslar bile şimdi ona ihtiram arzı-
m vecibe biliyorlardı. 

Ahmed Rıza bey bazı mebusları pa
dişaha tekdim ediyordu. Bu sırada 
Havran mebusu Sadeddln Halil efen
di - ziyafete mahalli arab kıyafetUe 
gelmişti - Abdülhamide doğru ilerile-
di: 

— Havran mebusuyum. Vatandaş-
larımm bana tevdi ettikleri bir vazife 
var; ifa edeceğim. Bu da halifei zişa^ 
nm elini Öpmektir! dedi. Hünkâr eli
ni uzattı. Mebus da öptü. 

Ahmed Rıza bey ilk mecliste de âza 
olan Haleb mebusu Cabirizade Nafl 
pasaja takdim edince paşa da (bütün 
akvamı Osmaniye ve bilhassa akvamı 
arabiye namına) diyerek el öptü. 

Bundan sonra mebuslarda hünkâ
rın elini öpmek üzere ihtiramkârane 
bir tehacüm gürüldü. 

Kastamonu mebusu IsmaU Mahir 
efendi: 

— Bütün ehli islâm ve Osmanlılar 
namma! 

El öptü. Hocazade Mustafa Asım 
efendi de alkışlar arasında: 

— Yaşasın hür milletin hür padi
şahı! 

Diye bağırdı. Abdülhamidin elleri
ne, eteklerine sanlanlar oluyordu. Bu 
alkışlara ancak mebuslardan hoca 
Kasım efendinin duaya başlamasile 
sükûnet geldi. Her taraftan (amin!) 
sesleri yükseldi. Abdülhamid yemek
ten sonra durduğu salona geçti. Ora
da da bazı zevatı kabul etti 

Bulgar mebus Pançedoref burada 
Abdülhamide: . «Osmanh Bulgarlan-
nm padişahlarma ve memleketlerine 
kemali samimiyetle merbut oldukla
rım» temin etti. AİDdülhamid de mem
nuniyet beyan ederek «bilâtefriki cins 
ve mezheb» bütün tebaasımn hâmisi 
olduğunu söyledi. 

Hünkâr reis vekili Talât beye de: 
— O kadar mesud, o kadar bahti

yarım İd tarif edemem! 
DemesUe Talât bey: 
— Milletinizle beraber Üelebed me

sud olunuz! 
Temennisinde bulundu. 
Mabeyin başkâtibi Cevad bey 

umum mebuslara padlşahm «millet 
her ne zaman isterse uğruna canımı fe
da etmeğe hazımn!» dediğini de teb
liğ etti. 

Damad Mahmud paşa 

Milletle padişahın tamamUe barış
tığım gösteren bu tath dakikalarm 
sonu geldi. Mebuslar saraydan müfa-
rakat ettUer. 

Artık fena günler geçmişti. Bundan 
sonra arada tam ve halis bir samimi
yet hüküm sürecekti. 

Sarayda gördükleri itibar ve alâyi
şe meftun olan mebuslardan ertesi 
sabah «milletin mukadderatım idare
de kiyaset eseri gösteren padişahın 
harikulade zekâsından» büyük hür
metle bahsedenler oldu. îttihad ve 
Terakki ile Abdülhamid arasmda ba
rışıklık tam olmuş gibi görünüyordu. 
Ahmed Rıza beyin kız kardeşi sarayda 
misafir edüiyor, iltifatlar görüyordu. 

(Bu müsaferet 31 marta kadar 
sürmüştü.) 

Meclis reisi olan Ahmed Rıza beyin 
ikametine Nlşantaşmda bütün eşya-
sile bir konak tahsis edilmiş, meclis 
riyaseti namına bir de altm sofra ta
kımı verilmişti. (2) 

Evvelce Sirkeci garmdan - terakki 
fikirlerinin, ileri atılacak adımlarm 
timsali ve mübeşşiri olmak üzere -
başında şapka ile çıkacak kadar hür
riyet olmadıkça memlekete dönmiye-
ceğinl beyan etmiş olan pozitivist ve 
librpansör Ahmed Rıza bey meşruti
yetin ilânı üzerine îstanbula gelirken 
bu sözünü unutmuş, daha Sirkeci is
tasyonuna çıkmadan şapkayı başın
dan atmıştı! Şimdi de ulema kısmile 
holş geçinmek istiyordu. 

Damad Mahmud paşa oğlu Saba-
haddin bey Abdülhamide husumet 
ibrazında en ileri gidenlerden biri idL 
Avrupada iken ((Kızıl sultanın» aley
hinde bulunmaktan biran hali kal
mazdı. 

Hattâ bu yüzden hakarete de uğ
ramıştı: 
Bir gün Sabahaddin bey bir arkada-
şile birlikte Abdülhamidden şikâyette 
bulunmak üzere Fransa başvekili Val-
deck - Rousseau'ya gitmişti. Sabahad
din bey daha ağzım açarken nereye 
varacağını anhyan, bu sözleri dinle
meği günün siyasetine uygun bulmi-
yan Valdeck - Rousseau hemen: 

— Le Sultan est mon ami! Un mot 
de plus, je vous f... â la porte! 

(Padişah dostumdur. Bir kelime 
daha, sizi kapı dışan ederim!) diye
rek sözü kesmişti. 

Prens Sabahaddin Avrupada İken 
Osmanh devletinin dahilî idaresinde 
ademi merkeziyet siyaseti için propa
ganda yapardı. Avrupadan dönüşün
de de ayni siyaseti terviç ve takip edi
yordu. Fakat bugünlerde daha Itti
had ve Terakki heyetUe büsbütün bo-
zuşmamıştı. TeşkU etmek istediği 
(Ademi merkeziyet) fırkası için efkân 
hazırlamakla meşgul idi. 

Doktor Nâzım, Ahmed Riza, Baha-
eddin Şakir beyler de onun bu siste
minin mazarratı hakmda propagaH" 
dalar yapıyorlardı. 

(Arkası var) 

(1) Bunlann hepsi Ahmed Rıza befl*' 
Jön Türklerin neşriyatta Abdülhami» 
aleyhinde kullanmış oldulclan tabirlerdir' 

(2) Bu sofra takımmı Ahmed Rıza bey 
kendi sahsma verllmi} diye telâkiü etti8» 
için bu yüzden bir çok dedikodulai ol
muştur. 



19 Şubat 1938 A K Ş A M Siiait 11 i l 

alkOava„ t>©rmK seyesonıdl® "1 
on • 

Şemsi ile evlendiği zaman hepimiz 
Eadriyeye acımıştık: 

— Zavallı Kadriye, diyorduk, Şem-
ginin i3ri bir koca olmasma İmkân 
yoktur... 

Herkes böyle söylüyor, böyle düşü
nüyordu. Vakıa Şemsi zarif bir er
kekti, yakışıklı erkekti, fakat son de
rece eğlence düşkünü idi. Grayet İ3rl 
dansederdi. En büyük zevki geceleri 
geç vakitlere kadar barlarda eğlen
mekti. Taş çatlasa hiç bir baloyu ka-
çmnazdı, İfirmi senedenberi hiç bir 
gece eve saat birden, ikiden evvel 
döndüğü görülmemişti. Kadriye 
onun yirmi senelik âdetlerini, yaşa-
yışmı nasıl değiştirecekti? 

Bir çokları: 
— Biçare Kadriye ...Şemsi gene es

kiden olduğu gibi gece sokağa furlıyai-
cak, ballarda sabaha kadar dansede-
cek, sabaha karşı eve dönecek... 
Onun değişmesine imkân yoktur... 

Diye kesip atarlarken Kadriye gü
lüyor: 

— Hayatta yola gelmiyecek hiç bir 
.trkek yoktur. Şemsi de yola girer... 
Gece saat on oldu mu erkenden ya
tağına çekilir, mışü mışıl oyur... Onu 
ben yola getiririm... diyordu. 

Onlar evlendikten sonra ben Ana-
doluya tayin edilmiştim. Uzun müd
det kendilerini göremedim. Üç, dört 
««ne sonra tekrar İstanbula döndü
ğüm zaman, kalktım. Şemsinin evine 
gittim. 

Şemsi ile karşılaştığım zaman hay
retimden küçük dilimi yutacaktım. 
Eski zarif, ince vücutlu Şemsi yerine 
şimdi karşıma çifte göbekli, çifte ger-
danlı, katmer katmer enseli, şişman 
bir seöam çıktı... İlk sözüm: 

— Ne kadar şişmanlamışsm Şemsi, 
Tallahi sokakta görseydim sene ne
reden tanırdım... 

O çifte gerdanını hoplata hoplata 
göldü: 
• — Ya... dedi, öyle oldu... Şöyle 
bİTa!z göbeği, enseyi, gerdanı salıver
dik... Şişmanlık rahat şey canım... 

Beni salona aldılar. Kadriyenin bir 
kaç misafiri vardı. Köşedeki büyük 
radyoda gayet oynak bir rumba ça
lıyor, çay içiliyordu. Misafirlerden 
İkisi dansetmeğe başladılar. 

Dehşetli dans meraklısı olan Şem
siye sordum: 

— Hayret... Başkalan dansederken 
•en nasıl durabiliyorsun?... Artık 
danstan vaz mı geçtin?. 

Şemsi güldü: 
— Ben danstan vaz geçmedim, 

dans benden vaz geçti... dedi... Bu 
muhteşem göbekle nasıl dansederim 
yahu... Tam 99 kiloyum... 

Kadriye yakından akrabam olduğu 
için onunla bir köşeye çekildik. Sor
dum: 

— Nasıl Kadriye... Şemsiyi yola 
getirdin mi bari? ... 

Kadriye kendisinden emin bir in-
••n halile güldü: 

— Tabi!, tabiî... Diyorum ya yer 
yüzünde bir kadmm yola getiremiye-
ceği erkek yoktur... 

Merakla sordum: 
— Nasıl oldu bu iş?.. Artık, demek 

t̂emsi geceleri sokağa çıkmıyor, geç 
^akitlere kadar barlarda dansetmi-
yor, sabaha karşı eve dönmüyor öyle 
*i?.. , 

Kadriye kahkahalarla gülüyordu: 
-— Nasü dansetsin... Nasıl sabahla-

'ft kadas* sokaklarda dolaşsm?.. Kilo-
* îhu sana söylemedi mi? Bak onu 
*̂asıl yola getirdiğimi sana anlata-

yun da dinle... 
Nişanlandığımız zaman, kimse 

veoısinin yola gdeceğini ummuyor
du. O zarif, dans budalası, eğlence me-
^^^ısı bir adamdı. Ben onu nasü yo-
* getireceğimi düşünüyordum. Bu 
esnada bir şey nazarı dikkatime 
Ç^ t ı . Şemsi güzel yapılmış yemek-
jö* bayılıyordu. Fakat bekârhğmda, 
f̂ ^̂ 'isesi olmadığı için, lokantalarda 
«tediği gibi yemekler bulamamıştı, 
bocamı yola getirmek için evvelâ 
^J'm midesinden işe başlamak lâ-
™»dı. Bir gün bana: 

— Ben yoğurtulu tatarböreğine 
^yılınm... dedi. Ben de tatarböreği-

fevkalâde iyi yapaiım. Hemen o 
günü ona gayet güzel bir tatarböre-
g pişirdim, o kadar güzel olmuştu 

Şemsi o akşam yemekte iki büyük 
•*°ak dolusu tatarböreği yedi. Sofra-
° ^ kalkarkea; 

— Aman ne kadar çok yedim... 
Adetâ midem şişti... Halbuki bu gece 
arkadaşlarla klüpte buluşacaktık... 
Nasıl gidec^im bilmem ki... dedi. 

İşte ilk defa o gece tücabasa 
yediği tatarböreği yüzünden, şiş mi-
desüe istemeye istemeye sokağa çıktı. 

Ertesi günü ben sordum: 
— Kocacığım... Sen başka ne ye

mekler seversin bakahm?... 
— Bütün hamur işlerine bayılırım. 

Hele hamur tatlüaı-ına biterim... 
O günü ona güzel bir baklava yap

tım. Genç kızhk zamanımda merak 
etmiş, gayet güzel baklava yapması
nı dadımdan öğrenmiştim. 

O günü yaptığım baklava bir hari
ka oldu. Akşam yemeğinde Şemsi tı-
kabasa baklava yedi. Gene kamı şiş
mişti, yemek bitince: 

Aman... dedi, sofradan kalkacak 
halim kalmadı... Bu gece nasıl soka
ğa çıkacağım bilmem ki... 

Adetâ bu mide üe sokağa çıkacağı 
İçin canı sıkılıyordu. Kapıdan çıkar
ken: 

— Bu gece sokağa çıkmak bir zevk 
değil bir işkence... Bu güzel yemek
ten sonra divana uzanıp biraz gazete 
okuyarak bir sigara tellendirmek, 
ondan sonra erkenden yatağa çekil
mek ne zevkli olacaktı... dedi. 

Güldüm. Doğrusu pek memnunum. 
Nihayet kocamı en zayıf tarafından 
yakalamıştım. Artık yavaş yavaş 
onu yola getirmek işten değildi. 

Bundan sonra Şemsinin sevdiği bü
tün yemekleri öğrendim. Onun sev
diği yemeklerin hepsi de hamur işL 
Börek, baklava, pilâv, tatlı gibi şiş-
manlatıcı şeylerdi. Bu yemeklerden 
bazılannı çok iyi pişirebiliyordum. 
Bir kısmmm da nasıl pişirildiğini bil
miyordum. Fakat azmm elinden ne 
kurtulur ki?... Hemen bir çok yemek 
kitapları buldum. Bunları okudum. 
İyi yemek pişirmesini bilen aıkaidaş-
lanmdan, ahbablarımdan yeni ye
mekler, bühassa hamur işlerini öğ
rendim. 

Oburluk, boğaza düşkünlük de bir 
alışkanlık, bir egzersiz meselesidir. 
Bunım için Şemsi de güzel yemekler 
yedikçe, hamur işlerini, börekleri, 
baklavaları mideye indirdikçe daha 
ziyade boğazına düşkün bir adam olu
yordu. Yediği hamur işleri onu kısa 
bir zamanda şişmanlatmıştı. Yemek
lerde: 

— Bak kocacığun... Tatarböreği 
ne kadar nefis olmuş... Hatınm için 
biraz daha al... Bir parça daha, ha
tırım için... 

Diye onu daha fazla yemeğe teş
vik ediyordum. O yeleğinin düğmele
rini çözerek, kemerini gevşeterek ye
meğe devam ediyordu. 

Ifıhayet bir gece o kadar nefis ye
mekler yapmıştan kî dayaklamadı, 
pek fazla yedi: 

— Dünyada bu mide ile sokağa çt-
kamıyacağım... 

Diyerek salondaki divanm üzerine 
yangeldi. Gazetesini eline aldı. Sigar 
rasmı tellendirirken: 

— Oh... diyordu, dünya varmış 
yahu... 

Ben de içimdı^ı memnun: «Artık 
yola geliyor!» dijrordum. Nihayet şiş-
manlıya şişmanhya 87 kiloya gelmiş
ti. Doksana çüoîıca o çok sevdiği 
dansa büsbütün veda etti. 

Eskiden tek bir iptilâsı vardı: Gece 
sokağa çıkmak, eğlenmek, danset-
mek... Şimdi bu iptilâya bir raMp 

çılanıştı: Güzel yemek... 
Nihayet kocamın midesinin zevki 

galip gelmişti. Danstan, gece eğlence
lerinden vaz geçti. Zaten fena yalde 
şişmanlamıştı da... Her tıkabasa ye
diği yemeğin sc«îunda daha kahve
sini içer. sigarasını tellendirirken 
uyumağa başbyordu... Gece hayatm-
dan tamamüe vaz geçti. Şimdi yeme
ğini yedikten sonra erkenden yatağı
na çekUiyor. Hattâ benim bazan ca
nım baloya' gitmek, sinemaya gitmek 
isteyince onu zorla götürüyorum. 

Hakikaten bir müddet sonra Kad
riye ile Şemsinin misafirleri gitmiş
lerdi. Beni yemeğe alakoydular. Sof
rada birbirinden nefis türlü türlü ye
mekler vardı. 

Ş«nsi bunlardan tabak tabak atış
tırıyor, ara sıra yelek düğümlerini 
çözüyor, kemerini gevşetiyordu. 

Yemekten kalktığı zaman şişkinlik
ten duvarları tuta tuta yürüyordu. 
Biraz sonra yangeldiği divaiıda uyuk
lamağa başlamıştı. 

Kadriye beni kapıya kadaı* geçirir
ken: 

— Görüyorsun ya... dedi. Kocamı 
baklavalar, börekler, püâvlar saye
sinde yola getirdim... (Bir yıldız) 

Bu akşam 
Nöbetçi eczaneler 

şişli: Pangaltıda Nargileciyan, Tak
sim: Limonciyan, Beyoğlu: İstiklâl 
caddesinde Dellâsuda, Tepebaşmda 
Klnyoli, Galata: Hüseyin Hüsnü, Ka
sımpaşa: Müeyyed, Hasköy: Aseo, 
Eminönü: Hüsnü Onar, Fatih: Sa
raçhanede İbrahim Halil, Karagüm-
rük: Mehmed Arif, Bakırköy: Mer
kez, Sanyer: Osman, Aksaray: Nuri, 
Beşiktaş: Vidin, Fener: Vitali, Kum-
kapı: Lâlelide Haydar, Küçükpazar: 
Bensason, Samatya: Yedikulede Teo-
füos, Alemdar: Cağaloğlunda Abdül-
kadir, Şehremini: Ahmed Hamdi, 
Kadıköy: AJtıyolda Merkez, Modada 
Nejad Sezer, tJsküdar: Selimiyede Se
limiye, Heybeliada: Halk. Biiyükada: 
Şinasi Rıza. 

Her gece açık eczaneler: Tarabya, 
Yeniköy, Emirgân, Rumelihisarı, Or-
taköy, Amavutköy, Bebek, Beykoz, 
Paşabahçe ve Anadoluhisanndaki ec-
laneler her gece açıktır. 

YENİ NEŞRİYAT 

NÖROŞİRURJİ BAHİSLERİ 
Kıymetli operatörlerimizden Şerif Boz

durun bu namda bir eseri intişar etmiştir. 
(İkbal kütüphanesi). 
NEDİM, HAYATI re SEÇİVIE ŞİİRLERİ 
Divan edebiyatı şairlerinden Nedim hak-

kmda A. Cevad tarafından tertip edilen 
bu eser intişar etmiştir. 

BİR AŞK GECESİ 
Emile Zola'dan Ferid Namık Hansoy ta-

rafmdan güzel bir üslubla lisanımıza çev
rilmiş olan bu eser mtişar etmiştir. 

KADIN MEKTUPLARI 
Fransız akademisinden Marsel Prevo'nun 

(Lettres de Femmes, Nouvelles Letteres 
de Femmes, Demiöres Lettres de Femmes) 
nanundaki âç eserinden Ferid Namık 
Hansoy tarafmdan lisanımıza tercüme 
edilmiştir. Fiati 50 kuruş. Satış yeri İnkılâp 
kitabeyidir. 

UYANIŞ 
Haftalık Uyanış «Servctifünun» mec-

muasmın 480 inci sayısı zengin münde-
recatla ve güzel resimlerle intişar etmiş
tir. Bu sayıda Halit Fahri Ozansoy'on 
(Saat Yılbaşmı çalarken) başlıklı bir şiiri 
bnlnnuyor. Bundan başka Burhan Ar-
pad, İbrahim Hoyi, Enis Bûlend Yedek, 
Hulusi Dosdoğru, Kerime Nadir, Ali Ke
mal Meram'm yaslan, haltanm İçinden 
hâdijeler, sinema - okuyucu yazılan v. s. 

limitte Şark Paxan Sadeddln 
Talim Ticarethanesi 

KM««U vilâyeti mektep Idtaplan nXış 
yarL Her nevi kırtasiye çeşiflerl, 
Nanman dikiş ve yan maUneleri, Ko
dak fotocrat maUoe ve levanmı 

saire balnnıır. 

NEVROZİN 
Baş, d[i$, nezle, grip romatizma ve bütün ağnlarmızî derhal 

keser, tcabmda eünde 3 kafe almabilir. 

KAPTAN PAŞA 6ELfY0R 
Tarihî Deniz Romanı 

Tazan: İskender F. °'-*'"* Tefrika No. 147 ı . . . 

Bir Venedik altını, Sinanın îç'ni dışına vurmuştu. Yusuf: 
" tnkâr etme gözüm.. Rozita3rı hâlâ seviyorsun! „ dedi • 

Grip, Baş, ve Diş ağnlan 
Nevralji, Artrlt lzm, Romat i zma 

Bir yandan Filipi, öte yandan kor
san şövalyeyi aramak için elli parça 
tekne üzerinde aylarca dolaşmak ne
ye yarar? İkisini de yakalayıp dön
sek bile. Komadaki fesad ocî^ı gene 
kaynıyacak ve dünyanm kulağma: 
«Hazır olun... Türklerden öç alacağız» 
diye bağıracak, değil mi? 

B i r d a m l a g ö z y a ş ı ! 
Türk denizcileri Rodosta dinleni

yorlardı. 
Bir iki gün sonra yelken açıp Kefa-

lonya panaymna gideceklerdi. 
Sinan reis bü- akşam Rodosa çık

tı. Yelkenci Yusuf ta Sinanın yamn-
da bulunuyordu. 

Sinan adanın aı^asma doğru 3rü-
rüdü. 

Bir bahçenin kenarından geçiyor
lardı. 

Küçük bir evin taraç asında do
laşan genç bir kadın Sinanm gözü
ne çarptı. 

Sinan yolun üstünde durmuştu. 
Yusuf: 
— Neden yürümüyorsun? 
Diye sordu. Sinan taraçaya baka

rak içini çekti: 
— Rozitayı ilk defa burada gör

müştüm, Yusuf! dedi. Onu bizim 
leventler buradan geçiı-iyorlardı. O 
zaman bu yolun kenannda küçük 
bir meyhane vardı. Biz meyhanenin 
bahçesinde kafalan tütsülemiştik. 
Adamn arkasmda bir gemi kazaya 
uğramış. Rozita yüzerek adaya çık
mış... 

—» Demek onu buı-ada yakaladılar, 
öyle mi? 

Sinan başını salladı: 
— Evet. Rodosta yalkaladüar. Pa

şa gemisine götürdüler. Biz meyha
nenin bahçesinden onu seyrediyor
duk. O zaman saçlan beline kadar 
dökülümş, ıslak ve perişan elbiseleri 
pembe beyaz tenine yapışmıştı. Onu 
o günkü kadar güzel ve sehhar gör
memiştim. Bana gözlerini çevirip 

.baktığı zaman, içime bir ok saplan
dı sanmıştım. Ondan sonra Rozita-
nuı peşini bırakmadım. 

Sinan bu sözleri söylerken, göz
leri ıslanmıştı. O, eski hatıralan 
ımutmuyordu. 

Yususf: 
— Haniya onu bir daha anmıya-

caktm? Bana yolda gelirken böyle 
söylememiş miydin? 

Diyerek Sinanm yüzüne baktı. 
Sinamn çehresi birdenbire ne ka

dar da değişmişti ya... 
•— Şu kadını görmeseydim, gene 

anmazdım, Yusuf! İnsan, geçmiş 
günlerin tatlı hatıralarını kolay ko
lay unutabilir mi? 

Bir kaç adım daha yürüdüler 
Yusuf gülerek sordu: 
— Onu hâlâ seviyorsun dersem, 

bana kızmazsm değil mi? 
Sinan kaşlannı çattı: 
— Hayır. Rozitayı artık sevmiyo

rum. Fakat çok hoş geçen eski gün
leri de unutmama imkân yoktur. 

— Onu, İstanbuldan ajTilırken bir 
kerecik olsun görmüş olsaydın, onun
la birlikte yann gene öyle tatlı gün
ler geçirebüirdiniz! Üç yıl müte
madiyen ağlıyan "bir kadım, sen: 
(Unuttum!) desen de ben inanmam, 

. Yalnız ben değil, buna çocuk bile 
inanmaz, gözüm! 

—1 İster inan, ister inanma, Yu
suf! Ben, gözlerini kaybeden bir ka
dım tekrar koynuma alıp sevemem. 
Onun yüzüne baktıkça içim parça
lanır. Rozita benim için ölmüş bir 
kadmdır. Onunla bir daha karşılaş
mak istemem. 

— Demek ki ona acıyorsun, öyle 
mi? 

— Elbette acırım. Mademki üç yıl 
benim için göz yaşı dökmüş. Acıma
mak kabU mi?! 

Yusuf dudağınm ucüe güldü: 
—I Babam bana küçükken: «Acı

mak, sevmek demektir!» derdi. Ba
bamın bu sözünü her zaman hatır-
lanm. Ne kadaı* doğru söylemiş. 

Sinan cevap vermedi. 
Yusuf: 
— Şarap içmek istemez misini? 

Diye sordu. 
Sinan: 
— Haydi bir meyhaneye gidelim, 

dedi, Rodosun şaı*abı meşhurdur. 
Tekrar sahile döndüler., ve Xas 

meyhaneye girdiler. 
* 

K a f a l a r d u m a n l a n m c a . . 
Geç vakte kadar içmişlerdi. 
Meyhanenin her köşesi Türk de-

nizcilerüe doluydu. 
Bir arahjc meyhanenin kapısından 

bir baş göründü. 
Sinan, Yusufa sordu: ^ 
— Kapıdan bakam gördün mü? 
— Gördüm amma tammadım... 
— Rodos beyi Mustafa bey. Çok iyi 

bir adamdır. Denizciler Rodosa ge
lince, sabaha kadar meyhane mey
hane dolaşır., herkesi gözden geçi
rir. İyilik yapmasını çok sever. 

— Neden çağırmadınız buraya? 
— Çok sofudur. Şarap içmez... 
— Tuhaf şey! Böyle şarabı bol T» 

nefis bir memlekette içki içilmez mi? 
. Sinan çok düşünceliydi, 

Yusuf tekrar Rozitamn lâfını açtı: 
— Onun gözleri açık olsaydı, İs

tanbuldan ayıılııken görmeden du
ramazdın değil mi? 

— Evet... 
— O halde saklama benden.. Ro

zitayı hâlâ seviyorsun sen? 
Sinanm elinde bir Venedik altı-

m vardı. Parmaklannm arasmda evi
rip çevirirken, birdenbire sordu: 

— Yazı mı, resim mi? 
— O ne?! Talih mi deniyeceksin? 
— Hayır. Biraz evvel sorduğun 

suale şu elimdeki altın cevap vere
c e . Haydi, atıyorum havaya. Ça
buk söyle. 

Yusuf güldü: 
— Pek âlâ. Güzel bir oyun bu. 

Çocukluğumuzda oynardık. 
— Adalarda bütün meyhanelerde 

bunu oynarlar,' Yalnız çocuklukta de» 
gil... 

Yusuf gözlerini süzerek şarap ka< 
dehine sanldı: 

— Rozita3T seviyorsan resim gel
sin. Sevmiyorsan yazı... 

Sinan altım havaya attı. 
Altın dönerek yere düştüğü za

man, Yusuf gülerek basım sallıyor
du. 

— Göldün mü bak! Sen kalbinde» 
kUeri saklıyorsun amma talihin dı-
şan vuruyor. Flesim geldi işte. 

Sinan: 
—. Bunu saymam... 
Diye mınldandı... Bir daha sordu? 
— Tekraı- edelim. Gene resim mi? 
— Evet... 
Sinan altını tekrar attı. 
Gene resim tarafı üste geldi, 
Sman kaşlanm çatmıştı, 
Yusuf kıs kıs gülüyordu. 
— İsteı-sen bir daha atalım. Hak 

oyun üçtür. Bu sefer de resim tarafl 
üste gelirse, artık bir şey diyemez
sin! 

Sinan elindeki altım avucunun 
içinde bir müddet salladıktan son
ra, havaya fırlattı. 

Alim yere düşünce, ikisi birden 
eğildiler. 

Ve ikisi birden bağırdılar: 
— Grene resim... 
Bu, bir tesadüftü. Venedik altım 

üçüncü defa da Sinanm talihinde ıs
rar ediyordu. 

Yusuf: 
— Şu küçücük maden parçası bi

le sana talihini okuyor! dedi. Rozi
ta ile muhakkak birleşeceksin, Si-
nancığım! Beyhude yere düşünme ve 
üzülme! 

Sinan altına bir tekme vurdu. 
Günler geçtikçe muammalaşan Si

namn bu halinden bir şey anlamak 
kolay değildi. O, Rozitayı hâlâ sevi
yor muydu? Yoksa ondan soğuıriuş 
muydu? Bunu ne Yusuf anlayabilir 
yordu., ne de bir başka arkadaşı. 

Yusuf, Sinanm kadehini doldur» 
du. 

— Haydi, şarap içelim, aslanmı! 
Yann yola çıkarsak, bu nefis içkinin 
hasretini çekeriz. 

(Arkası var) 
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|Gerdanlıklı yılan| 

Bu resmi, heyecanlı bir h&aye veya 
roman resmi samnaymız. Bu resim 
kertenkele yiyen bir yılanm resmidir. 
Bu yılanm adı Tropidonotus natris-
dir. Gerdanlıklı yılan deıfiyor. Bo5 -̂
nunda san ve siyah bir gerdanlık var
dır. 

Gerdanlıktı yılan, vücüdünü dal
dan dala sarar, uzatır... Bir buçuk 
metre uzunluğunda olanları vardır. 

Bu yılanlar Avrupa yılanıdır. Ba
taklık ve durgun su kenarlannda ya
ğarlar ve kurbağa ile kertenkele yer
ler. 

Beyin nnüzesi 
Yeryüzünün en 

meşhur beyin 
müzelerinden bi
ri Amerikada î ta-
cada öteki de 
Leniıigraddadır. 

Fakat en zen
gin beyin müze

si, Washington müzesidir. Bu müzede 
5.000 beyin vardır. Bu sayıya hayvan 
beyinleri dahil değildir. Müzede Yeni 
Zelândanın üç gözlü kertenkelelerin-
ûen birinin beyni de vardır. 

Şubat neden 
kısadır? 

Senenin yedinci ayına; Julius adı 
verildi. Sekizinci aya Ogüst kendi adı
na verirken, öteki aydan lasa olması
nı istemedi, bu ayı da otuz bir yap
mak için Şubattan bir gün çaldılar. 

Bilmecemizi lıalledenier 

Soyalp Giray 

Her şey i bilmek lâzım 
T 

A 

R 

— Tütünün tarihi hakkmda çok 
şey okudum. Fakat bu nesnenin ne 
zamandanberi kâğıda sardıp sigara 
halinde içildiğini bilmiyorum. Tütün 
nasıl çubuktan çıkıp kâğıda girdi ba
na bımu anlatabilir misin?.. 

Tütünün de, patates, domates ve 
kauçuk gibi doğma büyüme Ameri-
kah olduğunu ve Fransanm Madrid 
sefiri, tarafmdan kraliçe Katerin dö 
Mediçiye takdiminden sonra Avrupa-
ya yayıldığım muhterem okuyucular 
pek âlâ bilirler. 16 ncı asırdanberi 
dünyanın her tarafmda tullanılmıya 
başlanan tütün, on dokuzuncu asra 
kadar şarkta çubuk, garbde pipo de
nilen malûm vasıta ile içilirdi. Tütü
nün on altmcı asırda tanınmasma 
rağmen, çubuğun tarihi çok eskidir. 
Esld uluslar, bilhassa Hunlar ve Ke-
letler demir çubuklarla bir takım ku
ru otlar içerlerdi. Çok eski devirlere 
ait kazılarda muhtelif şekillerde çu
buklar bulunmuştur. Milâdm «79» un
cu yılmda ölen meşhur Romah âlim 
«Plin» öksürüğe karşı bir kamışla 
devetabanı denen otu içmeyi tavsiye 
eder. Evliya Çelebi: Ayasofyada pa
dişah Deli Mustafamn mezan kazı
lırken taşlar arasmda hâlâ duman
lan tüten bir çubuk bulunduğunu 
rivayet ederken, gene tath bir müba
lâğa yaparak: «Demek Bizans zama-
nmda da tütün içmek malûm imiş» 
der. 

Eski yeniçerilerle, tstanbul tiryaki
lerinin uzun çubukları meşhurdur. 
Kullanılması bir hayli külfetli olan 
bu çubuklann eski paşa konaklann-
da dört beş hizmetkârı bulunurdu. 

Kınm harbi esnasında, sultan Me-
cid Fransız mareşali «Canrobert» e 
sorar: 

— Askerlerimi nasıl buluyorsun?.. 
Fransız mareşali askerlerin çubuk 

içmek için sarfettikleri vakti telmih 
ederek şu cevabı verir: 

— Mükemmel! Fakat çubukları-
nm boyunu biraz daha kısaltırlarsa 
çok daha iyi olacak!.. 

Napolyon Mısıra gittiği zaman ken
dini büyük bir Türk ve islâm dostu 
gibi göstermek istiyor, gizU tutmak 

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

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

m ^ ^ 

tu "9 'O 
15 kişiye: Birer şişe kolonya 

20 » : Birer kravat 
20 » : Birer dolma kalem 
10 » : Faydah oyuncak 
10 » : Muhtelif hediye verilecek-

Birinciye: 
İkinciye: 
Üçüncüye: 
Dördüncüye: 
Beşinciye: 

10 lira 
5 » 
3 » 
2 » 
1 » 

tir. 

Biimecemizi lıaliedenier 
^— 

^>.-^:Jİ 

^ 

Nedime Mehmed Nezihe 

H 

I 
istediği ihth-aslanna yeşil cübbe ve 
sank giydiriyordu. Meselâ bir gün 
galeyana gelip islâm olmıya kalkar, 
«Muhammed büyük adamdır!» diye 
palavralar atarken; ertesi gün gene 
şahsî gururuna kapılarak «Muham
med büyüktür. Fakat ben ondan çok 
daha büyüğüm» diye gülünç bir teza
da düşerdi. Gene bir gün, bujdüşün-
ce ile o da Türkler gibi tütün içmek 
istemiş ve uşağına İran şahınm gön
derdiği bir çubuğu getirmesini em
retmişti. Uşak derhal aceleci efendisi
nin emrini yaptı. Napolyon, aşk ve 
şevkle çubuktan öyle bir nefes çekti 
ki: «Aman boğuluyorum!» diye hay-
kırarak kendini yere att ı ve ancak bir 
saat sonra aklı başına geldi. 

19 uncu asnn ilk yıUarmda Avru-
pada yaprak sigarası moda oldu. 

«1839» da ve Nizib harbi esnasmda 
Mısırh bir nefer Türk karargâhında 
bir paket tütün bulmuş fakat çubuğu 
olmadığmdan boş bir fişeği çubuk 
gibi kullanarak cigaranm ilk benzeri
ni keşfetmişti. «1861» jolmda eski 
Rus ordusu zabitlerinden, Teodoriti 
adında bir Rum Londranın «Leicester 
Square» semtinde ilk kâğıda sarılmış 
cıgara satan tütüncü dükkânını açtı. 
Dört ay sonra diğer bir Rum gene 
Londrada kıyılımş tütün ve cıgara 
kâğıdı satmıya başhyarak Teodiriti 
ile rekabete'girişti. Bu dükkânlann 
ilk müşterUeri Rumlar, Ruslar ve ts-
panyollarla beraber Kınm harbi es
nasmda Türklerden tütün içmeğe 
ahşan eski İngiliz askerlerinden iba
retti. Bu vaziyet karşısında yaprak 
cıgarası satan tüccarlar büyük bir 
telâşa düştüler. Fakat «1878» yılma 
doğru bu şekilde cıgara imaline baş-
hyan Amerikanın Virjinya tütüncüle
ri Londra piyasasım tuttular ve bu 
tarihten sonra cıgara içmek modası 
bütün dünyaya yayıldı. 

Totonaklar 

Meksika ahalisinin ekseriyetini, 
bilhassa puebla ile La Vera Cruz ha
valisini Totonaklar işgal eder. 

Bu havalide Totonaklar orman ya-
parlaar, gülleri üstüne yağmur mev
siminden evvel mısır ekerler ve bu 
mısırdan bir nevi içki yaparlar, 

O havalinin çikletleri de meşhur
dur. Resmimizde. Totonaklarm millî 
kıyafetlerini görüyorsunuz. 

Bir istatistik 
Milletler Cemi

yeti enteresan 
bir istatistik neş
retti. Avrupada 
435 milyon hıris-
tiyan, 32 milyon 
müslüman var
dır. Hıristiyanla- -^^ —"^ 
rm 202 milyonu katoliktir. 

Şimalî Amerikada 108 milyon hı-
ristiyan, 52 milyon katolik 21 milyon 
müslüman vardır. 

Asyada 27 milyon hıristiyan 970 
milyon müslüman mevcuddur. 

Balıklann yaşı 
Balığı tutarsınız, sırtından bir pul 

çıkar, temizlersiniz vo pulu aydmhğa 
gösterirsiniz. Ortasında bir nokta 
varsa balık bir yaşında, bu noktanm 
etrafında bir çenber varsa ilci yaşm-
da, üç çenber varsa üç yaşmdadır. 

Bugüne kadar ancak üç yaşmdald 
balıklar üstünde tecrübe yapılmışsa 
da, her sene bir çenberin arttığı kuv
vetle tahmin ediliyor. 

Bilmecemizi lıalledeiüerl 

Levend Cevdet özgün 

KURT, KUZU VE FİL HİKAYESİ 
Tercüme eden: (Vâ-NCı) 

1 — 
Kırda toplandı kuzular... 
Şunda birleşti arzular: 
— Kurtulsun diye bizim post 
Artık kurtla olahm dost. 
«S. D. K.» harfli bir rozet 
Kullanmağı etsek âdet 
- «Sana dostuz, kurt!» demektir -
Y ^'^^^]i^ hoş geçinir. 

— 2 — 
Sayesinde bu rozetin, 
Dağ tepe gezip tin tin tin, 
Bir kuzu indi doreye. 
Bir ses duydu: «Hey! nereye?» 
Kuzu, başım döndü ki, 
Eyvah, karşıda o eski 
Nemrud surath canavar... 
Koca koca dişleri var! 

— 2 — 
Malûm âdeti üzere, 
Kurt dedi: «Benim bu dere! 
Bilirsin kızmak huyumu. 
Ne bulandırdın suyumu?» 
Kuzu, göğsünü gösterdi: 
«Senin dostunum, kurt! • dedi. 
Boş yere kızma nafile. 
Şu harfleri oku hele...» 

_ 4 — 
«Ben aldanmam sana kuzu! 
Paylaşalım kozumuzu... 
S. D. K. şu olsa gerek: 
- Seni döğeriz, kurt! - demek. 
Harb mı ilân ettin bana? 
Gösteririm ben de sana, 
Diyip kuzuyu kurt tuttu; 
Bir lokmada hemen yuttu. 

— 5 — 
Canavara dalkavukluk. 
Çocukluk, yahu, çocukluk! 
İyisi mi şu sözleri 
Göğsüne yaz iri iri: 
«Bu zat iyi huylu bir zat! 
Saldırmayın ona fakat... 
Salan olsa o da salar. 
Çok kuvvetli vücudu var!» 
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19 Şubat 1938 A K Ç A M Sahife ^3 
Beşiktaş Halkevi Halkevlerin 

yedinci yıldönümü kutlama 
programı 

A — İstiklâl marşı (Halkevi Müzik ta
kımının iştirakile). 

B — Atatürk Şiir (Bedia German ta
rafından). 

C — Halkevlerinin ulusal, sosyal ve 
kültürel başarıları hakkında Ankara Hal-
kevinde verilecek büyük söylevler (Radyo 
Ue). 

Ç — Beşiktaş Halkevinin dört senelik 
çalışmaları ve başarıları hakkında bir 
kaç söz ve teşekkür (Halkevi Başkanı 
Hüsnü Arkök tarafından). 

S — Konser (Halkevi Müzik takımı ta
rafından). 

Ş — Temsil (Halkevi Gösterit gnıpu ta
raf mdan). 

N — 20 Şubat 1938 pazar günü akşamı 
saat 21 de Parti ve Halkevi üyelerine. 
Halkevi Müzik takımı tarafından bit 
danslı çay ziyafeti verilecektir. 

tstanbul Türk Abideleri 
Bugün saat (^0,30) da Eminönü Halkevi 

Merkez salonunda umuma B. Celâl Esad 
Arseven tarafmdan (İstanbulda Türk 
Abideleri) mevzulu bir konferans verile
cektir. 

Eminönü Halkevinden: 
Müddeti dolan Evimiz Şube komitele

rinin yeni seçimleri aşağıda yazılı tarih
lerde Cağaloğlundaki Merkez binamızda 
yapılacaktır. 

Sayın üyelerimizin bu ilânımızı davet 
yerine kabul ederek gününde şulelerinin 
seçilmelerine iştirakleri rica olunur. 

Ar Şubesi 21/2/938 Pazartesi saat 17,30. 
Dil, tarih ve edebiyat şubesi 22/2/938 Salı 
saat 17,30. Gösterit şubesi 23/2/938 Çar
şamba saat 17,30. Sosyal Yardım şubesi 
24/2/938 Perşembe saat 17,30. Halkdersa-
neleri ve Kursları şubesi 25/2/938 Cuma 
saat 17,30. Müze ve Sergiler şubesi 28/2/938 
Pazartesi saat 17,30. Spor şubesi 1/3/938 
Salı saat 17,30. Kitapsaray ve Yaym şü

phesi 2/3/938 Çarşamba saat 17,30 da. 

Üsküdar Halkevinden: Halkevleri 7 inci 
3^dönümü münasebetile Üsküdar Halke
vi salonunda yapılacak tören programı: 

1 — 20 şubat 938 pazar günü saat 
15,30 da Ankarada verilecek konferans 
radyo ile dinletilecek. 2 — Halkevi ban
dosu tarafından istiklâl marşı, 3 — Ev 
Başkanı tarafmdan söz, 4 — Dil, tarih ve 
edebiyat şubesinden avukat Reşat Kay
nar tarafından Evin gaye ve faaliyetleri 
hakkında söylev, 5 — Bando ile klâsik 
parçalar. 

Gece programı: 6 — Söylev, 7 — Tem
sil: Gösterit kolu tarafmdan. 

Eminönü Halkevinden: Evimizin yedin
ci yıldönümü 20 Şubat 938 Pazar günü 
aşağıdaki program gibi kutlanacaktır. 
Sayın halkımızm ve üyelerimizin bu se
vinçli günümüze iştirakleri rica olunur. 
1 — Cağaloğlu Merkez salonunda: Gün
düz saat (15,40) da, a) Ankara Halkevin
den verilecek söylevlerin radyo ile dinlen
mesi, b) İstiklâl marşı: Evimiz orkestrası 
tarafmdan, c) Konferans: Evimia Başka
nı Agâh Sırn Levend tarafmdan, ç) Kon
ferans: Evimiz Kitapsaray ve Yaym Şu
besi üyelerinden Meliha Avni Sözen tara
fmdan, d) Konser: Evimiz orkestrası. 

2 — Gülhane Parkı içinde Alayköşkün-
de: Gece saat (20,30) da, a) Konferans: 
Evimiz Kitapsaray ve Yaym Şubest üye
lerinden Nusret Sefa Coşkun tarafmdan, 
b) Gösterit (Kibarlık Budalası) : Evimiz 
Gösterit Şub. Amatörleri tarafından Mer
kez salonunda yapılacak tören için dave
tiye yoktur. Alayköşkündeki Gösterit için 
davetiyeler Merkez ve Alayköşkü bürola
rından almabilir. 

İstanbul asliye altmcı hukuk mahke
mesinden : 

Serkis İsrailyan tarafından ölü Serkis 
oğlu Ohannesin mirasçılanna veraset se
nedi verilmesi hakkmda açılan davanın 
yapılan muhakemesinde: Ölü Ohannesin 
kansı olup hâlen ikametgâhı meçhul bu
lunduğu anlaşılan Gülyanın tarihi ilân
dan itibaren bir hafta içerisinde tereke
den mülkiyete veya intifa haklarından 
birisini ihtiyar eylediğine dair mahke
meye malûmat vermediği takdirde ölmü
şün terekesinden mülkiyeti ihtiyar et-
Oıiş sayılacağmdan on beş gün müd
detle ilânına karar verilmiş ve muhake-
iftenin de 11/3/938 cuma günü saat on 
buçuğa talik kılınmış olduğu ilânen tebliğ 
olunur. M. 1485 

Zayi — 1931 - 1932 senesi Erzurum li
sesinden almış olduğum ortaokul şehadet-
^amemi zayi ettiğimden, yenisini çıka
rtacağımdan eskisinin hükmü kalmadığı 
^ân olunur. Osman oğlu Ahmed Eben | 

B O R S A 
18/2/938 

(AKŞAM K A P A N I Ş FİATLERİ) 
ESHAM re T A H V İ L A T 

Türkiye Cum
huriyet Merkeı 
Bankan 
Anadolu Hla. 
Telefon 
Terkos 
Çimento 
İttihad Değir
menleri 
Şark DeSU-
menlarl 

istikrazı 93 
dahili 
1933 istikrazı 98,50 
Ünitürk I 19,02,50 

» II 19,02,50 
» m 19,02,50 

Mümessil I 40 
» n 40,70 
> i n 

i ş Bankası 10,20 
» hamiline 10.25 
» müessis 85 

93 

33,75 
7,78 
7,25 

13,25 
12,50 

Paris 
Londra 
Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

Para (Çek fiatleri) 
24,18 

630 
0,79,70 

15,18,57 
80,74,60 

3,43 
4,69,16 
1,42,33 

Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zlotl 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

63,49,20 
22,67,76 

1,96,90 
12,38,10 
34,28,50 
4,21,68 
3,99,68 
106,19 
23,63 

Kilo 

18/2/938 Cuma RÜnü 
İstanbul Hâlinde toptan satılan ya; sebze 

ve meyva fiatleri: f 
Cinsi Emsali En aşağı En yüksek 

flatı Flatı 
Kr. S. Kr. S. 

5 — 
8 — 
5 — 
9 — 
3 50 
3 — 

16 — 
110 — 

1 — 
100 

3 50 
6 — 
4 — 
7 — 
3 — 
2 50 
6 — 

» 50 — 
Demet — 75 

» ~ 40 

Demet 
» 

Adet 

Pırasa 
Ispanalc 
Lahana 
Kereviz kök 

D yaprak 
Pancar 
Karnabahar 
Yeşil salata 
Taze soğan 
Maydanoz 
Turp » — 50 
Amasya elması Kilo 15 — 
Elma Ferik » 8 — 

B İnebolu » 7 — 
Armud Ankara » 16 — 
Ceviz » 7 — 
Kestane » 6 — 
Kuru üzüm » 12 — 
Kuru incir » 8 — 
Ağaç kavunu Adet 3 — 
Yerii limon 100 » 200 — 
Ecnebi limon 100 » 130 — 
Portakal: 

» Dörtyol 36 lık sandık 300 — 
D D 64 lük » 340 — 
» » 8 0 lik » 250 — 
» » 100 lük > 200 — 
I » 150 lik » 190 — 
» Alanya 64 lük » 350 — 
» » 8 0 lik » 275 — 
» 9 100 lük > 200 — 
> Rize 64 lük » 130 — 
» » 8 0 lik » 110 — 
» » 100 lük » 80 — 

— 60 
— 60 
37 — 
20 — 
20 — 
23 — 
12 — 
12 — 
25 — 
22 — 
5 — 

300 — 
160 — 

320 — 
350 — 
260 — 
225 — 
200 —. 
400 — 
325 — 
250 — 
150 — 
125 — 
100 — 

HÜSEYİN CAHİD — 

Fikir Hdrel(etleri 
19 Şubat 1938 Cumartesi 

226 01 sayısı çıktı 
İÇİNDEKİLER : 
Ekonomi sahasında demokrasinin 

hedefi (C. Bougl^) — Diktatörlükle
rin farkları ve müşabehetleri (W. 
Henry Chamberlin) — Tahsil, ter
biye, kültür (Paul Bernard) — Fizi-
yolojik estetik (F61icien Challaye) — 
Beyaz adamlar uğursuz (L6vy 
Bruhl) — Irkçılık nazariyesi (G. 
Mosca) —Matbuat hayatı: İmmoralist 
(Andre Gide) — Ben bir Sovyet ame
lesi idim (Andrew Smith) — Filizof-
1ar: Hayat ve mezhebleri (Will Du-
rant) — Timurun sarayında bir İs
panyol sefiri (Clavijo) — Kitablar 
arasında (Küçük notlar) — Lebde ve 
aleyhde — Vecizeler. 

Fiyetl 20 Kuruş 

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

Bilgi matbaası sahibi Ulvi Olgaç. 

İstanbul asliye mahkemesi altmcı hu
kuk dairesinden: 

937/2418 
Hatice tarafından Sultanahmed Nakil-

bend caddesi No. 28 de iken hâlen iica-
metgâhı belli olmıyan Zübeyde aleyhine 
açılan verasetin iptali davasmda tahki
kat günü 24/3/938 perşembe saat 9/30 
olarak tayin edilmiş ve davetiyenin bin 
nüshası da mahkeme divanhanesine ta
lik edilmiş olduğundan muayyen gün ve 
saatte mahkemede hazır bulunması lü
zumu tebliğ yerine geçmek üzere ilân 
olunur. M. 1486 

TÜRK HAVA KURUMU 
B U Y U K P İ Y A N G O S U 

5. ci Keşide 11/Mart/938 dedir, 

[Büyük İkramiye: 5 0 ı 0 0 0 
liradır... Bundan başka 

15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükâfat vardır... 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyan
goya iştirak ediniz. . . 

tanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 
Fenerbahçe limanının taranma ve temizlenmesi İçin pazarlıkla muhtelif 

*o'atta beton demiri, kalas, lata, tahta, direk, kum. çakıl, taş, tel, çivi, kürek, 
^^aba, varyoz, halat vesaire alınacaktır. 

Taliplerin 21/2/938 pazartesi günü saat 15 de Galatada Deniz Ticareti Mü-
Öürl ugü binasında müteşekkil komisyona müracaatlan ilân olunur, (795) 

H e r ftTrgunı 

ÇAĞLA YAN'ii 
Sevimli ve şen rakkase 

AMiRACEMAL 
ve 

ZEYNEB ELSUDANi 
Tarafmdan yeni danslar ve yeni 

şai'kılar. Aynca: 

uaO l â 
ve arkadaslan 

Doyçe Oryentbank 
Oresdner Bank Şubesi 

1903 senesi yüzde 3 faizli Mısır 
Kredi Fonsiye TahvUlerini, 1 Mart 
1938 tarihli amortisman keşidesin
de başabaş tediye edilmek tehlike
sine karşı ehven fiatlarla sigorta 
etmektedir. 

ILAN 
Matara imalâtı için beş sıvacıya ih

tiyaç vardır. Bu işte ihtisası olanlann 
acele Zeytinburnu Demir Eşya Fab
rikasına müracatlan. 

Aslan ve Eskihisar mütte
hit çimento ve su kireci 

fabrikaları Anonim 
Şirketinden 

ikinci davetname - Birinci ilân 
Aslan ve Eskihisar müttehit çimento 

ve su kireci fabrikaları anonim şirketi 
hissedarlannm atideki ruzanameyi müza
kere etmek üzere fevkalâde içtimaa da
vet olunduklan 18 Şubat 1938 tarihinde 
Ticaret kanununun muaddel 386 ncı mad
desinin istilzam eylediği nisabı içtima ha
sıl olmadığından şirketi mezkûra hisse-
daranı zirde münderiç aynı nıznameyi 
müzakere etmek üzere 28 Mart 1938 ta-
Hhine müsadif pazartesi günü saat 16 da 
Galatada Agopyan Hanında şirket mer
kezinde ikinci bir fevkalâde içtimaa da
vet olunurlar. 

Rüznamei müzakerat 
1 — Şirket sermayesmin tezyidi ve tez

yidi sermaye neticesinde ihraç olımacak 
yeni hisse senedatmın şirket hissedara-
nma sureti tevzii hususunun müzakeresi 

2 — Şirket mukavelenamesinin 14 ncû 
maddesinin tışağıda yazıldığı üzere tadili: 

(Mezkûr maddenin şekli hazin — Şir
ketin umuü ve mesalihi heyeti mnumiye 
tarafından mansup ve üçten ddcuza ka
dar azadan mürekkep bir meclisi idareye 
ihale olunur. Meclisi idare âzahk müd
deti üç sene olup her sene ludem itibarile 
bunların sülüsü tecdid olunur.) 

(Mezkûr maddenin tadilden sonra ala
cağı şekil — Şirketin umur ve masalihi 
heyeti umumiye tarafmdan mensup ve 
üçten yediye kadar azadan mürel^ep bin 
meclisi idareye ihale olunur. Meclisi ida
re âzalık müddeti üç sene olup her sene 
kıdem itibarile bunlarm sülüsü tecdid 
olunur. ) 

3 — Meclisi idare âzasmın yeniden in
tihabı. 

Ticaret kanunımun 385 nci maddesi 
mucibince hissedarlardan bir hissesi ola
nın dahi işbu müzakereye iştirak ve rey 
ita eylemeğe hakkı vardır. Ve birden zi
yade hissesi olan zevatm reyleri hisseleri 
nisbetinde tezayüd eder. 

İşbu İçtimada hazır bulunmak istiyen 
zevat ticaret kanununun 371 nci maddesi 
mucibince içtima tarihinden bir hafta 
evvel hisselerini şirket merkezine tevdi 
etmelidirler. 

Bankalara tevdi edilecek hisse senedatı 
mukabilinde almacak makbuzlar şirket 
merkezine tevdiat mahiyetinde olarak ka
bul edilecektir. 

MECLİSİ İDARE 

AÇIK ARTTreMA İLE SATIŞ 
1938 Şubatın 20 inci Pazar günü sabah 

saat 10 da Beyoğlunda Ayazpaşada Alman 
Saraym ittisalindeki Çifte - Vav sokağın
da 2 numaralı hanede mevcud ve HERR 
Prof. SCHEDEye aid eşyalar açık arttır
ma suretile satılacaktır. Hakikî Alman 
mamûlâtı DUMANLI MEŞEDEN mamul 
büfe ve dresuvar; som cevizden mamul 
yemek masası ve yemek sandalyalan; 9 
parçadan mürekkep LUİ XV salon takı
mı; masif meşeden mamul ve 5 parçadan 
ibaret İngiliz deri takım; asrî elektrik 
avizeler; hayli koltuklar; dolaplar ve gar-
droplar; antika bir komod; hayli lava-
manolar ve komodinler; tekmil yepyeni 
muşambalar; portmantolar; havagazı ve 
kömür fırmı ve ocakları; havagazı ve 
odun banyo ocaklan; hayli biblolar; klua-
zone ve Japon vazolar; tabak, çanak ve 
bardaklar; yağh t)oya tablolar ve eski 
gravürler; hayli kitaplar; çiçek saksıları; 
maden tepsiler; buz dolabı; hayli mut
fak takımlan vesair ev eşyaları. Mükem
mel bir Alman piyanosu çaprast telli ve 
demir çerçeveli. Ferhan ve Kayseri ha 
lıları. 

CARMEN PADY idaresindeki TAPiA - COLMAN 
Eksantrik ve emsalsiz Küba orkestrası 

PARK OTELİNDE 
Her akşam parlak muvaffakiyetler kazanmakta ve alkışlanmaktadır. 

Bugün ve yarm saat 17,1/2 da DANSLI matineler 
24 Şubat Perşemba akşamı verilecek 

KûBA KARNAVALI k o s t ü m l ü SUVARESi 
tçin sofralarınızı evvelden tutmağı unutmayınız. Güzel yemek — Zengin 

kotyon — Eğlenceler — Sürprizler 

I İnhisarlar U. Müdürlüğünden f \ 
1 — Şartname ve proje mucibince Cibali Tütün Bakım evinde yaptırılan 

tadilât ve tamirat işi kapaü zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Keşif bedeli 10124 lira 64 kuruş ve muvakkat teminatı 760 liradır. 
3 — Eksiltme 25/2/938 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15 de Kabatag-

da levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 — Şartname ve projeler elli bir kuruş bedel mukabilinde levazım ve mü

bayaat şubesinden alınabilir. 
5 — Eksiltmeye İştirak etmek isteyenlerin fenrı̂  ^ a k ve vesaiki inhisar

lar inşaat şubesine ibraz ederek aynca ehliyet vesikası almaları lâzımdn. 
6 — Mühürlü teklif mektıitunu kanunî vesaiki ve beşinci maddede yazılı 

eksiltmeye iştirak vesikasını ve muvakkat güvenme parasını ihtiva edecek 
olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukanda adı ge

çen ahm komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verümiş olması lâzım
dır, (p.oo) 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

15, 2/1938 tarihinden itibaren. Kırıkkale - Polath mmtakasmda bulunan 
istasyonlardan Ankaraya Gidiş - Dönüş şartiyle seyahat edecek yolculara 
umumî tarife üzerinden % 50 tenzilât yapılacaktır. Dönü^bUetlerinin mer'i-
yet müddeti, azimet tarihine 7 gün ilâvesiyle bulunacak tarihin gece yarısı
na kadar olmak üzere yedi gündür. Biletler azimet tarihinden bir gün evvel 
de almabilir. Bu takdirde biletin meriyeti azimet tarihi olan ertesi günden 
başlar. 

Bu biletler, Toros, Anadolu sürat trenlerinde bu trenlere mahsus munzan» 
ücret biletleri ayrıca alınmak şartiyle bUûmum yolcu trenlerinde mer'i ola
caktır. 

1 Mayıs 1934 tarihinden muteber yüzde elli tenziUi halk trenleri tarifesi 
15 mart 1938 den itibaren mülgadır. (414) (893) 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
İstanbul şubesinden 

Bay Vasıf adma yazıh D. sımfmdan birlik 10429 numaralı bankamız ak
siyonu kaybedildiğinden aıtık hükmü kalmadığı ve sahibine başka numaralı 
yeni senet verileceği bildirilir. (â96) 

Yüksek Mühendis Mektebi arttırma ve 
eksiltme komisyonundan 

Pey akçesi Eksiltme tarihi gün ve 
saati 

9/3/938 çarşamba 14 98.25 

Eksiltmeye konan Miktarı Tahmin 
eşyamn cinsi fiatı 

Palto 50 Ta: 26.20 
Elbise 50 Ta.: 

Mektebin 937 malî senesi ihtiyacmdan olup yukarıda cins, miktar mu
hammen bedel ve ilk teminatı yazıU palto ve elbiseler açık eksiltmeye konul
muştur. Eksiltmesi hizasmda yazıh gün ve saatte yapılacaktır. Şartnamesini 
görmek isteyenlerin her gün ve dcsiltmeye gireceklerin beUi gün ve saatte 
Gümüşsuyundaki mketep binası dahilindeki komisyona müracaatlan ilân 
olunur. (909) 

Zonguldak Kömür havzası sağlık 
komisyonu başkanlığından 

1 — Zonguldak kömür havzası sağlık teşkilâtına lüzumu olan «341» ka
lem eczayı tıbbiyenin muhammen kıymeti «12052» lira «40» kuruştan ibaret
tir. 

2 — İhtiyaç listesi ve şartnamesi İstanbulda 4 ncü Vakıf han 3 ncü kat 
Maden İrtibat Memurluğundan ve Zonguldakta Sağlık teşkilâtı baş hekimli
ğinden parasız alınır. 

3 — Eksiltme 22/2/938 de başhyacak ve 10,'Mart/938 tarihine müsadif 
perşembe günü saat on beşte Zonguldakta, Maden Müdürlüğünde, Sağlık ko
misyonu tarafından «fiatlar muvafık görülürse» ihalesi yapılacaktır. 

4 — Eksiltme kapaü zarf usuüledir. 
5 — Muvakkat teminat akçesi «904» liradır. (901) 

. DENİZBANK 
İstanbul liman işletmesi müdürlüğünden 

1 — Sirkeci tarafı nhtımlanna yanaşan vapurlar ile gidecek veya bu va
purlardan çıkacak yolculara bu kerre açılan İstanbul Yeni Yolcu salonu önün
deki sandal iskelesi tahsis edilmiştir. Yolcular Bundan böyle bu yolcu salo
nundan geçerek salon nhtımmdaki iskeleden vapurlara gidecekler ve vapur
dan bu iskeleye çıkacaklardır. 

2 — Yolcuları nakletmeye mahsus sandallar yalnız bu iskelede bulunur, 
3 — Sandal ve hamallar tarifeleri salonda asılıdır. (910) 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlânları 
Kiralık Emlâk 

Beyoğlu Kamer hatun mahallesi Kızılcık sokak 19 No. h apartımanm birin
ci dairesi. 

Pangaltı çayır sokak 93 No. h ev. 
Nişantaş Muradiye mahallesi hacı Mihak sokak 28/40 No. h ev. 
Yukarda yazılı vakıf mallar 31/5/939 günü sonuna kadar kiraya verilmek 

üzere açık arttırmaya konulmuştur. 
İsteklilerin 22/2/938 pazartesi günü saat 14,30 da Beyoğlu vakıflar mü

dürlüğü akarat kalemine gelmeleri. (787) 

İstanbul Erkek Öğretmen Okulu 
Satm Alma komisyonundan: 

Okul talebesi için alınacak olan elbiselik kumaş hakkındaki ilân bu günkü 
KURUN gazetesi Ue neşredilmiştir. (887) 
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C i I. D 
Beyaz ve 
3rumuşak 

Açık me
sameler 
ye siyah 
benler, 

Ebediyen kaybolmuşturl 
Çirkin siyah benler, sivilceler, cil

din sert tabakalan, renksiz ve sol
muş bir ten.... Bütün bunlar açık 
mesamattan ileri gelir. Bu mesame
leri kapatan gayri saf yağlı madde
leri ne su ne de sabun İle izalesi ka
bil değildir. Her açık mesame, cil
din taharrüşüne sebep olur. Beyaz 
rengindeki (Yağsız) yeni Tokalon 
kremi hemen mesamata nüfuz ile 
cild guddelerinin «iaharrüşünü ani-
yen teskin eder. Mesamatın derin
liklerindeki gayri saf maddeleri ve 
siyah benleri hal ederek harice tard 
ve açık mesameleri tabiî hadlerine 
İrca eder. Esmer ve sert bir cildi be
yazlatıp yumuşatır. En kuru bir cildi 
kuvvetlendirir ve tazeleştirir. Almn 
yorgunluk çizgileri ve bumun par
lak ve yağU manzarası tamamen 
zail olur. Beyaz rengindeki bu yeni 
Tokalon kremi terkibinde taze kre
ma ve tasfiye edilmiş zejrtinyağı gibi 
mukavvi, besleyici ve beyazlatıcı 
maddeler mevcud olduğımdan 3 gün 
zarfında cilde yeni bir güzellik verir, 
ve beyazlatıp yumuşatır. Bu kremi 
her sabah kullanınız. 

NOT — Yüzünüzde buruşukluklar 
varsa, yüz adaleleriniz zayıflamış 
ise, cildinizi Biocel üe beslemeniz 
lâzımdır. Cildinizdeki Biocel'in a3rm 
olan bu kıymetli cevher, şimdi genç 
hayvanlann cild hüceyrelerinden is
tihsale muvaffakiyet hasıl olmuştur. 
Penbe rengindeki Tokalon kremi 
terkibinde tam cüdinlzin genç ve 
taze kalması için matlûp nisbet dai
resinde karıştırılmış olarak Biocel 
cevheri vardır. Akşamlan yatmaz
dan evvel tatbik ediniz. 

Osmanlı Bankasından: 
İ L Â N 

% 3 faizli. 1908 ihraçlı MISIR KREDİ 
FONStYE tahvUlerlnln 1 Mart 1938 tari
hinde yapılacak itfa keşidesinde ba^başa 
tediyesi tehlikesine karşı Osmanlı Ban
kası Galata Merkezi ile Yeni - Cami v« 
Beyoğlu şubeleri tarafmdan pek iyi şart
larla sigort» edüeceği, mezkûr tahvUât 
hamillerinin haberi olmak üzere il&n 
olunur. 

İstanbul Asliye Üçüncü Hukuk Mahke
mesinden: 

Cavld© Türkfty tarafmdan kocası B«-
şiktaşda Küçük Hamam arkasmda Şair 
Veysl sokak 27 No, da mukim Feysl Türkây 
aleyhine 037/1711 No. h dosya ile açı
lan boşanma davasum icra kılman tah-
klkatmda müddelaleyhln il&nen vaki olan 
tebligata rağmen mahkemeye gelmediği 
ve bir vekil de göndermediği cihetle gı
yap karan ittihaz ve tebliğine ve tahkl-
katm 24/3/938 perşembe günü saat ona 
talikine karar verilmiş olduğundan tarUü 
İlândan itibaren beş gün zarfmda müd-
delialeyhin itiras etmediği takdirde mah
kemeye kabul olunnuyacağı ve gıyabmda 
tahkikat ve muhakemeye devam oluna
cağı tebliğ makamma kaim olmak Osere 
keyfiyet il&n olunur. M, 1487 

ZÜMRÜD YÜZÜK 
Platin kol üzerine koyu renkli 

8 İcratlık tek ;taş bir zümrüd yü
zük Sandal Bedesteninde teşhir 
edilmektedir. 21 şubat pazartesi 
günü saat 14 de müzayede Ue 
satılAcaktır. 

"KURTULUŞ,, 
Biçki ve dikiş dersanesi 

Müdiresi: Mm. Fapazyan 
Haftanm 4 günü kadmlara günde 

fiçer saat Fransu usulile biçki ve dikiş 
dersi tedris edilir ve 4 ayda Maarifçe 
musaddak diploma verir, Feriköy Te-
peüstu 116 No. Fapazyan apartımam. 

Siz de bu kremden şaşmayınız! 

I!II1TMII:< 
BALSAMIN KREMLERİ 

Itnı" 

Sıhhat Bakanhğınm resmi ruhsa
tım haiz bir fen ve bUgi mahsulüdür. 
Bütün cihanda elli senedir daima 
üstün ve eşsiz kalmıştır. 

KREM BALSAMIN 
Uzım bir tecrübe mahsulü olarak 

vücuda getirilmiş yegâne sıhhî 
kremlerdir. 

Şöhretini söz ve şarlatanlıkla de
ğil sıhhî evsafım Londra, Paris, Ber
lin, New York güzellik enstitülerin
den jmzlerce krem arasında birinci
lik mükâfatım kazanmış olmakla 
isbat etmiştir. 

«AfURİ *)1 Gündüz için yağsız, gece için yağh 
K.ANZUK J İ ve halis acı badem ile yapılmış gün

düz ve gece şeküleri vardır. 
KREM BALSAMÎN; ötedenberi tamnmış hususî vazo ve tüp şeklinde 

satıhr. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

Darphane ve damga matbaası müdürlüğünden 
1 — Sınaî işleri için yerU mah 30.000 kilo külçe kurşun kapaU zarf usulile, 
2 — 520 kilo kalay açık eksUtme Ue, satm almacaktır. 
3 — Tahminen 4,5 - 5 ton hurda çelik ile müstamel iki tonluk bir kam

yon pazarlıkla satılacaktır. 
4 — Kurştmun muhammen bedeli dokuz bin. muvakkat teminatı 675 

liradır. Eksiltmesi 28 şubat 938 pazartesi saat 14 dedir. 
5 — Kalayın mulıammen bedeli 884 ve muvakkat teminatı 66 liradır. Ek

siltmesi 1 mart 938 salı günü saat 14 dedir, 
6 — Çelik ve kamyonun pazarlıkla arttırılmasına 2 Mart 938 çarşamba 

günü saat 14 de başlanacaktır, 
7 — Kurşuna aid teklif mektublan eksUtme saatinden bir saat evvel 

müdüriyetimizdeki komisyona verilecek ve eksiltme ve arttırmalar bu komis
yonda yapılacaktır, 

8 — İstekliler şartnameleri almak ve satılacak eşya,yı görmek İçin 19 
şubat 938 tarihinden itibaren her gün saat 14 - 16 da idareye müracaat ede-
bUhrler, «809ı. 

KASADA 
SAKLADIĞINIZ 

PAHA 
KURU 
BİR 

CE$ME 
VAZlycTİNDCoin 

ONU TAIZLE, 
DANıCAVA VEPINıZ 

UUÇUSÎ ÎAPÎLAPIMIZI 
SOÛUNUZ 

HOLANTSE 
BANI^ ÖNİN> 
IfAOAl̂ öy PALAS-AL AL EM d MAN 

Kalorifer tesisatı Hânı 

Naf ia Vekâletinden: 
1 — Eksiltmeye konıüan i§: Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsfl kalorifer 

tesisatı ve su teslsatınm harig gebekeye bağlanması işleri. 
Keşif bedeli: 28185 11^ 77 kuruştur. 
2 — EksUtme 28/2/938 pazartesi günü saat 15 de Naûa Vekâleti Yapı 

İşleri Eksiltme Komisyonu odasmda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
â __ Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 141 kuruş bedel muka

bilinde yapı işleri umum müdürlüğünden almabilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek içhı isteklilerin 2114 lirahk muvakkat temi

nat vermeleri ve 15000 lirahk bir kalorifer işini yaptığma dair müteahhitlik 
vesikası göstermesi lâzımdır. 

İsteklilerin -teklif mektuplarmı Urind maddede yazüı saatten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğüıe makbuz mukabilinde vermeleri lâzundu:. 
Postada olacak gecikmeler kabul edümez. «377» «784» 

r Emniyet Sandığı ilânları 1 
S E M T İ 

Beşiktaşta Teşvikiye mahallesinde Ha-
cieminefendi sokağmda eski 6, 6 yeni 
44, 46, 44, 46/1, 31 No. h. 
Çakmakçüarda Dayahatım mahalle
sinde Valde hamnda ikinci kapıda alt 
katta eski ve yeni 39 No, h. 
Kasımpaşada Bedreddin mahallesinde 
Aynialibaba sokağında eski 22 yeni 22, 
22/1 No, h. 
Ayvansarayda Atik Mustafapaşa ma
hallesinde Hamam sokağında en esld 
14,14 yeni 14 No, h. 
Balatta eski Hocaali yeni MoUaaşkl 
mahallesinde Hamam sokağında eski 
57, 57 yeni 57/1 No. h. 
Üsküdarda Araklyeci Hacımehmed 
mahallesinde Toptaşı caddesinde eski 
381 mtik. yeni 427 No. h. 

Taksitli Emlâk satışı 
Cinsi Muhammen kıymeti 

Yekdiğerine maklûp 343 met- 1700 
re murabbaı iki arsamn tamaım. 

Kagir bir odanm tamam*. 500 

İki katta beş odaU ahşap 600 
bir evin tamamı. 

İki buçuk katta beş odah kârgir 1200 
bir evin tamamı. 

Üç katta beş odalı kagir bir 300 
evin tamamı. 

İki katta altı odah ve bahçeli 500 
ahşab bir evin tamaım. 

1 — Arttırma 24/2/938 tarihine düşen perşembe günü saat 15 te yapıla
cak ve gayrimenkuUer en çok bedel verenlerin üzerinde kalacaktır. 

2 — Arttırmıya girmek için muhammen laymetin yüzde onu nisbethıde 
pey akçesi yatınnak lâzımdır. 

3 — Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalam sekiz senede seki» 
müsavî taksitte ödenir. Taksitler yüzde beş faize tâbidir. 

4 — Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede ipo-
tekU kalır. (482) 

Şirketi Hayriyeden: 
Üsküdar ile Kabataş, Sirkeci arasmda Araba vapurlanmn yeni ila

veli seyrüsefer tarifesi bugünden itibaren tatbik edilecektir. 
Bu tarifede seferler dyadeleştirilmiş ve her akşam için gece seferle

ri tahsis olunmuştur. 

A M B A S A D D R (Eski Roznuar) da 
Her akşam ymi varyete nıunerolanna başlanmıştır. 

Adres: Galatasaray Mektebi karşısmda No. 13 

Maltepe belediye riyasetinden 
1 — Belediyemizce 2290 sayılı Belediye yapı ve yollar kanununun ve Nafıa 

vekâletince 13/3/938 tarih ve 29 sayıh karan mucibince şehir ve kasabaların 
halihazır haritalarının alınması esnasında tatbiki lâzımgelen fennî usul ve 
şartnameler ahkâmma tamamen riayet edilmek şartile tahminen 200 hektar
dan ibaret bulunan Maltepe kasabasmm 1/2000 ve 1/500 mikyasmda haliha
zır ve 1/1000 mikyasında tesviyei münhaniU haritaları yapılacaktır. 

2 — Beher hektârm muhammen bedeli 13 liradır. Meskûn ve gayri mes
kûn kısımlar dahildir. 

3 — Tamamı 2600 liradır. 
4 — 10/2/938 tarihinden 11/S/9S8 tarihine kadar 30 gün müddetle açık 

eksiltmeye konmuştur. 
5 — Talip olanların Nafıa vekâletince musaddak ehhyet ve vesaiki ve % 

7,5 teminatı muvakkate akçesi olan 195 lira nakit teminatları üe ihale günü 
olan 11/3/938 cuma günü saat 15 de Maltepe Belediye Daimî encümeninde 
hazır bulunmalan. 

6 — Fazla malûmat almak isteyenlerin her gün Belediye riyasetine mû-
racaatlan ilân olunur. (850) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satmalma komisyonundan: 

1 — Gümrük muhafaza eratı için 3409 takım yazlık elbisenin 7/3/938 
pazartesi günü saat 11 de kapah zarfla eksUtmesi yapılacaktır. 

2 — Tasmlanan tutan 18749 Ura 50 kuruş ve ilk teminatı 1407 liradır. 
3 — Şartname evsaf komisyondadır görülebUir. 
4 İsteklilerin o gün eksiltme saatinden 1 saat evveline kadar 2490 sayi-

ü kanonun 32 ncl maddesi hükmüne göre hazırhyacakları teklif mektublannı 
Galata eski ithalât gümrüğü binasındaki komisyona vermeleri. «785» 

Fethiye Belediyesinden: 
1 Nafıa vekâletinden tasdikli proje ve keşifnamesl mucibhıce «Santral 

binası İnşası ve ağaç direklerin temini hariç olmak üzere» 16301,05 Ura muham
men bedeUi elektrik tesisatı tasası 5/2/938 tarihinden 20/3/938 tarihine ka
dar ve kapah zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 — Muvakkat temmat «1222.58» Uradır. 
3 _ Proje, keşifname, fennî ve hususî şartname suretleri Fethiye beledlye-

staden ve Istanbulda Sirkeci Fethiye Nakliyat ve ticaret evmden parasız ahna-
büir. 

4 Yalnız makine ve diğer malzeme teslimine müteallik tekliflerde naza^ 
n itibare almacaktır. • 

5 EksUtme Fethiye Belediyestade ve Belediye encümenince yapılacaktır. 
6 — Taliplerin 21/3/938 günü saat on altıya kadar teklif mektuplarmı Fet

hiye Belediye reisUğtae vermiş olmalan ve daha fazla malûmat almak istiyen»' 
lerin mezkûr Belediyeye müracaatlan Uân olunur. (843) 

Sigara tiryakilerine müjde 
Fennin son İcadı ve yüzde 89 derecestade tütünün NUtotin, Pridin, 

Amonyak gibi tütündeki zararU maddeleri süzen 

^^^>t£ Sıhlıî 
AvTupadan gelmiştir. w 
İ t aded Uâa beraber 150 ki. Satış yeri: PİPO PAZARI Sultanhamam 
Taşra satış yerleri: İzmir, Kemeraltı, Mazhar öngör - Bursa: Uzunçarşı 

saatçi Nureddta - Ankara: Tütüncü AU Tümen, Taşhan - Zonguldak: 
Saatçi Osman Ourdal, Trabzon: Hakkı Atmaca Kunduracılar. Adana: Sa

atçi Haül Yağcanü, Samsun: Itnyatçı Hamdi Tamtürk, Eskişehir Şifa 
^ . ^ _ _ _ _ ^ _ _ ^ ^ ^ M ^ - ^ _ ^ eczahanesi ^^^^^^^^^^mmmmm^mi^ 
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Venüs 
Kremi 

Terkibindeki hususî mad-
deji lıayatlye dolayısile cildi 
^Avr, teravetini arttırır. 
Ütel bir ten yaratır. Venüs 
Kremi »aıi kadın güzelliği
nin bir tılsımıdır. 

Venüs 
Pudrası 

Terkibi altın krenüi 

24 saat havalandınlmış 
fevkal&de ince ve hafif Ve
nüs pudrasile tuvalet gören 
bir cilt dünyanın en tara
vetli güzelliğini ifade eder. 

Venüs 
Allığı 

Her cildin rengine, göre 
çeşitleri mevcuttur. Yüze 
sürüldüğünde cilde fevkalâ
de tabiî bir renk verir; teni 
bozmaz; güzellestirir. 

Venüs Venüs 
Ruju 

Son moda ve gayet cazip 
renklerile kullananları hay
rete düşürür. Dudaklarda 
24 saat sabit kalır. Şık ve 
kibar familyaların kıülan-
dıkları yegâne rujdur. 

Sürmesi 
Asla yayılmaz ve gözlere 

zairar vermez. Venüs sürme-
sile tuvalet gören kirpikler 
büyür ve küzelleşerck kalp
lere ok gibi saplanır. 

Venüs 
Kolonyası 

Çam ve limon çiçeği ko
lonyaları hususî bir tiptir. 
O kadar ki; en büyük zevk 
ehlini /e müşkülpesent ol
makla tanmmış kimseleri 
bile hayrette bırakır. 

Emsalsiz bir fen harikası olduğıui' 
dan tamamen taklid edilebilmesi müm- ^ 
kün değildir. Hazımsızhğı mide yan- ^ 
malarını, ekşiliklerini ve muannid in' 
kıbazlan giderir. Ağız kokusunu izale ^ 
eder. Umumî hayatm intizamsızlıkla
rını en emin surette ıslah ve insana ha' 
yat ve canlılık bahşeder. 

tNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

; / 6 

î f i . ' 

I: 

«MusrrK 

TAa. 

i POZ AntlvIrOsle 
tedavi 

Dolama, 
koltuk 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasmdaki kaşıntılar, 
meme iltihabı ve çatlaklar, yanıklar, tıraş yaralan, ergenikler, 

altı çıbanlan. 

Tedavisini en eriten ve en emin bir surette temin eder. 
Şark İspençiyari iaboratuvarı istanbul 

Teknik okulu satmalına komisyonundan: 
C İ N S İ Mikdan Tahmin 

Adet bedeU 
kuruş 

Lâcivert kumaş 210 M. 525 
Kahve renk » 255 M. 450 
Gömlek 248 210 
Bornoz 124 400 
Don 872 80 
ftjama 248 . 400 
Çorap 744 40 
Mendil 744 11 
Yüz havlusu 270 95 
Ayak havlusu 248 22 
^anile 248 80 
fiarici elbise ima
l e s i 75 T. 1050 
I^ahili elbise imali 91 T. 1050 

jbk teminatı 
Lira Kr. 

Eksiltmenin yapılacağı 
gün ve saat 

İstanbul Defterdarlığından: 
Tarih 

No. İşi ve adı Mahallesi Sokağı 
762 Oto levazımı Yorgi Kemankeş Tordan han 

ihbarname 
Kazanç 

75.60 

YAVRUNUN gOrbOz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen FOSFOTiN NECATI yedir. Bahçekapı SALİH NECATI 

I !/ı1 J k i ] 'A 
MEYVA TUZU 

En ho$ ve taze meyvalarîn usarelerinden istihsal 
edilmiş tabiî bir meyva tozudur. 

168 75 25.2.938 Cuma saat: 14 

239 65 25.2.938 Cuma saat: 14.30 

130 73 28.2.938 Pazartesi saat: 14 
Okulumuz ihtiyacı olan yukarıda yazılı melbusat üç ayrı şartnamede ve 

yanlannda yazılı gün ve saatlerde Gümüşsuyunda Yüksek Mülıendis mekte
binde toplanacak olan komisyonumuzca ihaleleri yapılmak üzere açık eksilt-
öıeye konulmuşlardır. Şartnameleri görmek üzere isteyenlerin her gün Yıldız-
^ bulunan okulumuza ve eksiltmeye gireceklerin şartnamede yazılı belgeleri-

•i^veilk teminatlarım yatırmış olarak komisyonda bulunmaları. (798) 

Emniyet Umum Müdürlüğünden 
Emniyet Umum Müdürlüğünce Kadro münhallerine polis stajyeri kayıt 

^e kabul edileceğinden, aşağıda yazılı vasıf ve şartlan haiz olan taliplerin bu
lundukları en yakın vilâyete pullu bir istida ile müracaat etmeleri lâzımdır. 

Şartlar: 
A — Türk olmak, B — Filî askerlik hizmetini yapmış bulunmak, C — 30 

y*§ından yukarı olmamak, D — Boy, 1 metre 64 santimetreden kısa bulun-
ttıamak, E — Örnekleri vilâyet Emniyet Müdür ve amirliklerinde mevcut ge-
' ^ l i erbaş ve diğer askerî okullara girecek talebenin bedenî kabiliyetleri hak-
*^daki hükümlere uygun derecede sağlam bulunmak, F — Sarhoşluk veya 
*toıarbazlık gibi kötü hallerde tanmmamış olmak, G — Süflî işlerde bulun
mamış olmak, H — Ağır hapis vej'a 6 aydan fazla hapis cezasiyle veya namus 
^e haysiyeti bozan bir suçla mahkûmiyeti bulunmamak, İ — Ecnebi kız ve ka
nlınla evli olmamak veyahut yaşar bulunmamak. 

Vasıflar: 
J — Lise veya muadili okul mezuıılan ile orta okul mezunları, ilk okul me-

* ^ u olup da Erbaşlıkdan ayrılmış olanlar, orta tahsilini bitirmemiş olduğu 
^alde yabancı dil bilen ilk okul mezunları, imtihan edilmeksizin tercihan ka-
"Ul edilirler. K — Yabancı dil bilmeyen ilk okul mezunlan ile ilk tahsilini bi-
^^^emiş olanlar vilâyetlerde polis intihap encümenleri önünde «Yazılı, sözlü» 
^ t i h a n a tabi tutulurlar, bu Jm.tihanlarda muvaffak olanlar arasında; orduda 
?^törlü vasıtalarla fen, muhabere ve atlı kısımlarda çalışmış olanlar, bekâr 
"^unaninv cnM'.ıi vn n-P<if.v erbabı olanlar tercih olunurlar. '(856) 

1 
897 Komisyoncu Samuel » 
927 Oto tamiri Artin » 

1003 Makine mühendisi 
Server Sırrı » 

1038 Komisyoncu Şefik » 
1042 Kahveci Kosti » 
1095 Eskici Ahmet Arif » 
1615 Atanaş Aristidi » 
1709 Gazeteci Vahid » 

127 Diş tabibi Nerses 
Papazyan » 

161 Çaycı Mustafa » 
821 Muakkip Ekrem » 
951 Zahireci Lef ter « 
985 Berber Bedriye Arif » 
985 )) » » » 

1708 Avukat Cemal » 

1 
2091 Saat tamiri Bedri » 
2093 Muakkip Rifat » 
2190 İçkili Lokanda Mustafa » 

93 Muakkip Ahmet Numan » 
127 Dişçi Nerses Papazyan » 
161 Çaycı Mustafa » 
949 Muakkip Süleyman » 
804 Tabelâcı Agop » 

1249 İçkili lokanta Sadettin » 
1899 Sabun ticareti Rişar » 

Kemeraltı 
» 

Ada han 

Havyar han 
Gümrük 
Leblebici 
Faliron han 
Yıldız han 
Arslan Gül han 

Topçular 
Talaş han 
Havyar han 
Halil paşa 

» 
Hıdır han 

Yanasoplu han 
» 

Gümrük 
Gabay han 
Topçular 

u 
Havyar han 

» 
Halil paşa 
Ada han 

No. 
1 3 

42 
26 
17 

83/3 
65/1 

21 
2 

1 1 
4 

91/1 
15.3 

26 
3,5 

» 
6 

7 
9 

48 
3,9 

33/4 
91/1 

2/8 
5 

18/20 
8 

» 

» 

» 
» 
)•> 

935 

» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

936 
» 

» 
» 
» 

No. 
30/52 

19/15 
19/49 
20/98 

21/99 
21/95 
22/27 
9/57 

30/15 
21/86 

24/28 
20/62 
24,63 
25/42 
25/41 
22/81 

2/57 
2/59 

25/28 
5/27 

19/ 3 
24/29 
25/85 
10/ 9 
18/76 
30/40 

75,00 
77,60 
81,69 

36,52 
52,26 
12,90 

157,50 
4,05 

84,87 

22.05 
18,15 
48,29 

127,51 
137,60 
79,39 

6,56 
3,84 

92,79 
104,04 

84,87 
23,10 
10,24 

11,22 
990,00 
27,00 

Buhran 
15;i2 

15,00 
15,52 
16,34 

7,30 
10,45 
2,58 

31,50 
0,81 

16.97 

4.41 
3,63 
9,66 

29,33 
27,52 
18,26 

1.31 
0,77 

18,56 
20,81 
16,97 
4,62 
2,05 
2,24 

198,00 
5,40 

19,13 

11,90 

124,85 

4,16 

2.01 

Galata Maliye şubesi mükelleflerinden olup yukanda isim ve adresleri ve vergi senelerile vergi miktarları yazılı 
eşhasın gösterdikleri adreslerde bulunamamalan hasebile namlarına tarholunan vergiye ait ihbarnamelerin tebliğine 
imkân görülememiş olduğundan hukuku usul muhakemeleri kanununun 141-142 ci maddesi mucibince tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilân olunur. (904) 

Kumbara biri 

" 
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HASAN Zeytinyağından ve HASAN Kreminden ve HASAN Itriyatından yapılmış 

A S A N bAtsüiNİLA IX 1 
Tuvalet ve Gliserin ve Banyo nev i l i birer şaheserdir. Limon, kolonya, Şipr, Fujer, Amber, Leylâk, Gül neferi ve kokularile temayüz eylemiştir. Avrupanm fena yağlarla yapılmış sabunlan 

cildi bozar. Hasan sabunlan bebelerin ve güzel cildli kadınların taravetini idame eder. Mutlaka Hasan markasmı taşıyan sabunlan alımz 5, 7, 1/2, 10, 15, 20, 25, 30 kuruşluk nevUeri vardır. 

AHTîYARLIK 

a£cc\44€tc r. 

BU MESUT HAYATI 
MUHAFAZA ETMEK 
VE DAİMA YUVANI
Z I ŞENLENDİRMEK 
İ Ç İ N 

SON MOOCL RADYO 
Lı^Ri H A T I R I N I Z 
D A N Ç I K M A S I N ^ / 

jr/eA CbK. 

0Uct4AfCt. 

hSkâ^ BaMic ' ' « i 95 a 
nODELI 

Toptan satış deposu: İstanbul Sultahhamanu Hamdibey geçidi No. 54, Perakende satış yeri: Galatada Bankalar 
caddesi RADYOFON Mağazası ve Anadolunım bütün şehirlerinde acentalarımız vardır. 

Baş ağrısı 

NEVROZİN 
ile geçer! 

Çektiği ıztırapUr bu hakika
ti öğreninceye kadar sürüp 
gidecektir. 

NEVROZİN 
Bütün ağrı, sızı ve sancıları 
dindirir. 
Baş ve diş ağrılarile nezleye, 
üşütmekten mütevellit ıztı-

raplara karşı bilhassa 
ınüessirdir. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Sultanalımed Üçüncü Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

Kârgir mükemmel ve kelepir bir irad 
Sirkecide Muradiye caddesi ve tramvay durak mahallinde kâin 32 ve 34 

numaralı meşhur Viyana otel ve cesim kıraathanesinin tamamı satılıktır. 
Yirmi iki oda, üç salon ve fevkalâde nezareti vardır. 

Kıymeti muhammenesi yirmi bir bin lira olup senevî üç bin Ura varidatı 
vardır. Şubatın 24 üncü perşembe günü saat on dörtte 938/1 dosya numara-
sile Divanyolunda kâin Sultanahmed Üçüncü Sulh Hukuk mahkemesine 
müracaatları ilân olunur. 

KOZLU KÖMÜR İŞLERİ 
T. A. Şirketinden: 

Kozlu Kömür İşleri T.A.Ş. Hissedaran 
Heyeti Umumiyesini Davet: 

İdare Meclisi Riyasetinden: 
Şirketimizin 1937 hesap senesine 

aid alelade heyeti umumiye içtimai 
28 Mart 938 tarihine müsadif pazar
tesi günü saat 15 de, Ankarada Şir
ketin Merkezi olan Türkiye İş Ban
kası binasında akdedilecektir. 

RUZNAMEt MÜZAKERAT: 
1 — 1937 senesine aid Meclisi İda

re ve murakıp raporlarının kıraat ve 
tasvibi. 

2 — 1937 senesi bilançosunun ve 
kânı zarar ve faizi muhassas hesap-
laruun tetkik ve kabulile, meclisi 
idarenin ve murakıplerin ibrası ve 
temettüün sureti tevzü. 

3 — Müddeti hitam bulan meclisi 
idare âzalanmn yerine intihap icrası. 

4 — 1938 senesi murakıplerinin 
tayini. 

5 — 1938 senesi alelade heyeti umu-
miyesine kadar muteber olmak üze
re meclisi idare âzalanmn hakkı hu-
zurlarile, 1938 senesi murakıp ücret
lerinin tesbiti hususlanndan ibarettir. 

Ticaret kanununa ve esas mukave
lenamemize tevfikan sahibi rey olan 
hissedarlanmızm asaleten veya ve
kâleten içtimada hazır bulunmaları, 
ve bunlardan hamiline aid hisse sa
hiplerinin lâakal bir hafta evvel. Şir
ket merkezine hisselerini tevdi ile 
mukabUinde rey pusulası almalan 
lüzumu rica ve ilân olunur. 

RADYOLİN ile dişleri niçin fırçalamak lâzımdır: 

çttnktt nııntmayınız kis 
Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin 

difteri, bademcik, kızamık, enfloen.-
za, ve hattâ zatürrieye yol açtıkları, 
Utihap yapan diş etlerile köklerinse 
mide humması, apandisit, nevraste
ni, sıtma ve romatizma yaptığı fen-
nen anlalşılnuştır. Temiz ağız, ve 
sağlam dişler umumî vücut sağlığı-
nm en birinci şartı olmuştur. Binar 
enaleyh dişlerinizi her gün kabU ol
duğu kadar fazla - lâakal 3 defa -
«Radyolin» diş macunUe fırçalıya-
rak sıhhatinizi garanti edebilirsiniz 
ve etmelisiniz. Bu suretle mikropları 
imha ederek dişlerinizi korumuş olur
sunuz. 

RADYOLİN 
tle dişleriTiizi ftrçalaymtz. 

BOURLA BİRADERLER Ittanbul-Ankara-lımlr 

NERVİN 
Sinir ağrıları, asabı öksürükler, uykusuzluk, bâş ve 

yarım baş ağrısı, baş dönmesi, baygınlık, çarpıntı ve 

sinirden ileri gelen bütün rahatsızlıkları giderir. 

Malatya pamuk islâh istasyon binası 
Malatya Nafia Müdürlüğünden: 

24/2/938 perşembe günü saat 15 de Malatya Nafıa dairesinde «34806.76» lir» 
keşif bedeli eski Malatya Pamuk islah istasyon binaları inşaatı kapalı zarf usu-
lile eksiltmeye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, baymdırlık işleri genel hususî 
ve fennî şartnameleri, proje, keşif hülâsası ile buna müteferri diğer evrak her 
gün Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. Muvakkat teminat 2611 liradır. İsteklile
rin teklif mektupları ve en az 20000 liralık bu işe benzer iş yaptıklanna dair Na
fıa vekâletinden almış olduğu müteahhitlik ve Ticaret odası vesikalannı havi 
kapaU zarflarını 24/2/938 perşembe günü saat 14 de kadar Malatya Nafıa Mü
dürlüğüne vermeleri. (750) 


