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BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

FERTEK RAKISI 
Inhisann kontrolü altında uzun müddet fıçılarda 

dinlendirilmiş 45 derecelik pek yakında çıkacak. Tel. 

40988. Galata, Kaval sokak No. 5 - 9. 

Ru~va Harekete Geçtö! 
Moskova, Bütün Sulhçü Devletleri 

Müşterek Bir Harekete l)avet Ediyor 
Rusganın Son Kararı Şudur: 

Teşebbüs Muvaffak Olmazsa 
Rusya Serbest Kalacak! 

orl4Qw .,._ B. LittJinol 

Litvinofun Teklifi 
Devletlere Bildirildi 

Moskova, 17 ( Hususf> - Sovyetler Birllğl Hariciye 
Komiseri Litvinof bugün, Almanyanın son tecaviizt faa· 
liyetlerine karıı sulhcü devletleri müıterek çahımıya 
davet eden beyanatta bulunmuı ve bu beyanat Sovyet 
Birliğinin siyasi mümessilleri tarafından Paris, Londra, 
Prag ve Yaıington hiikumetlerine tebliğ olunmuıtur. 

Litvinof, Milletler Cemiyeti dahilinde veya haricinde 
İtalya, Almanya ve Japonya müstesna oJıİıak üzere diğer 
dev~tlerin ve bilhassa büviik devletlerin mütecavizlere 
i:arşı oırUKte ııareke1 elirilıtri ve ulhü kurtarmalan lizım 
geldifini anlatmq ve ancak hu sayede ortahfı kaplıyım ve 
salgın halini alması beklenen t~avüze karşı gelineceğini 
ilave etmiştir. Şayet bu teşebbüs muvaffak olmazsa Sovyet 
Birliği bildiği gibi hareket ederek tecavüz siyasetine karşı 
koymıya çalışacaktır. 

lngiiteretle kabine buhranı ihtimalleri üzerine 
adı çok g~en B. Çörcil (Sağda) 

Bizim 
Verdiğimiz 
Örnek 

lngiliz 
Kabine 
Buhranı 
Başlıyor 

Litvlnofun Beyanah: 1 i 
Moskova, 17 (A.A) - Havas muhabiri bildiriyor: B. Litvinof, 1 sp·a ny a Harbi Bitiyor mu? 

---0--

~hmet Emin YALMAN 

A vuaturyanm Almanlar ta-
\t . rafından iatilisı üzerine 

1 
lba1'lnın bütün demokrat mem- -<>--

elcetlerinde kopan infial fım- Fransada Yeni Kabine 
""'

1 
devam ediyor. Bunun mi-1 Eksereıyet Kaz·andı 

""'• incelenecek oluna fU neti-
'e)e varılır: Teeuürün eebebi, Londra, 17 (Hususi) - Havas mu 
~ya ile A vusturyanm bir- ha birine gore, İngiliz kabinesi erka 

yabancı gazetecilere beyanatta bulunmuş ve demiştir ki: 
"- Sovyetler Birliği, tecavüz hareketlerine nihayet vermeyi 

istihdaf eden bir enternasyonal konferansın toplanmasını gör
mek istemektedir. Bu husus için evveli, Amerika Birleşik dev
letleri de dahil olmak üzere, büyük devletlere davet yapılacak, 
fakat Almanyaya, İtalyaya ve japonyaya davetname gönderil
miyeeektir. 

Sovyetler Birliği Milletler Cemiyetine, diğer sulhseven mil
letler ile organize işbirliği yapmak için girmiş ve Sovyet hüku
meti, kollektif emniyet organizasyonunu ve karşılıklı yardım 
mıntakavi pakttan akdi!'i tavsiyeden geri kalmamıştır. 

'el • d v•ldi A. ___ a_ b" m arasında, ispanya ve Çekoslovak-
en egı r. ~ ır 1 1 . d d ~ Sovyet hükumeti, Fransa ve Çekos -._ • ya mese e enn en olayı çok ciddi ıiii!ii!!i!!!!!iiiiii~~~!!i!!iiii!iiii!!!!!!!!!!!!!!!!! 

"' &nıın sulh zamanında flddet görünen ihtilaflar başgöstermiştir. lovakya ile, tecavüz vaki olmadığı 
~.ha.km yoluyla elde edilme- Bu yüzden bir kabine buhranı zu - :: Şark Paktını "ltakdirdehiçbirdevletitehditetmiyen 

'id1r. bur etmesi muhtemeldir. Oğrenildi- bu sistem paktlar imza eylemek sure 
b .. ğ' ·· B M · B ı M ı• • tile, filen de bu yola girmiştir. Sov -QQyle bir manzara ka""sında in- me gore, . orrıson, . O. Stan- ran eC iSi t h-k · · 

a.._ - y· l n M Ik l M D 1 ı ı ye u umetı, Enternasyonal menfi :-ıı,lı.ıı...n huzurla yaşamasına ihtırn· al ey u. a 0 m c. ona d, gibi 
.. g• hareketin ve bir tek meselede dahi 
d...: _ _ z. Demek ki dünyada iştahlan genç nazırlar, lngiltere hükumetinin Tasdik Eff•ı ls 
~ k Çekoslovakya istiklalinin ihlaline mü 0 a tecavüzü cezasız bırakmamak 
1'tan abank bir, iki devlet var. samaha etmiyeceğini açıkça ilan et- keyfiyetinin mukadder surette bu gi-
.. lar ancak fırsat bekliyorlar. Fır- Ankara, 17 (A.A.) - Sldabat pak bi meselelerı· f ı 1 · .... mesinı' ı·stemektedı'rler. Fakat dı'ğer n az a aşmasını mucıp ., uy b ld kl d kik d be- tının lran mecllıl tarafından tlı•· 1 ~ gun u u an a a a nazırlarsa, bilhassa dahiliye nazırı diki mUnaaebetlyle lran Hariciye 0 acağını daima tebarüz ettirmiştir. 
~İ senin diye bir fark gözetmiye- bu fikre muhaliftirler. Veziri veklll B. Adle ile Hariciye Enternasyonal hayat unsurları, bu 
•-• erdir. Şiddet yoluyla veya şiddet B h . j Veklll Dr. Tevfik RUftO ArH ara· ı ihtarların doğruluğunu göstermiştir. 
~~idiyle her meramlarına varmıya a rıye nazırı B. Jtor Belişa baş- A 
~~ ta olmak üzere bir çok nazırlar da euretle umumi ıulhUn ldamnl lı;ln vust~anın, Avusturya milletinip 
'-klard akta kendilerini haklı saya- Italyanlarla Almanların ispanyada ıunmuıtur: politik, ekonomik kültürel istiklalin 

ır. hakim olmalarına mani olmak için Meclleln bugOnkD toplant111nda den mahrum eden askeri bir istiliya 
Bldabat Paktını ittifakla tHdik ey· maruz kalması b · b. teyi A hnanyanın hareketini mazur 

lllt gösterrniye çalışanlar da ek
>. değildir. Bunlar diyorlar ki: "Ne 
~lar, başka açık yol yoktu.,, 
~ Caba yok muydu? Bu suale ce
~ atamak için uzaklara gitmiye 
)o~ l(iZUın yoktur. Kendi tuttuğumuz 

'l' buna canlı bir cevaptır. 
~ Urk ınilleti, kendi varlığını boğ
b İStiyen kuvvetlerle açıktan açı
~~&rpıştı. İstiklilsiz bir hayata, bir 
~'Vaziyetine bir dakika bile ta
lıtı ~ etmemek için her fedaklr
t11...ı. goze aldı. Sonra masa başına ...,,. "il•·· tt&. · ~usavi sıfatiyle banfl konut-
~ır defa karşılıklı taahhütlere 
lb ... L 

1~ koyduktan sonra bunları 
-'"'IQlddes tanıdı. 

<Devamı ıo ucuclaJ 

en kati ve şiddetli tedbirlerin alın - • unun yeru ır -
• ı 1 lemlı oldu(iunu ekeellneınıza bil· didir. 

masmı ıstemetkedirler. dlrmekle keebl ııref ederim. Bu me 
(Devamı 10 uncuda) ıut fıruttın bUyUk bir memnunl· Bu defa, cebir hareketi, Avrupa 

Türk Harfrerinin 1 

Onuncu Yıl il 
l ı 

Bayramı 

; ı yetıe letlfade ederek ekeellneınızm nın tam merkezinde vukua gelmiı 
umlml dostluk hlalyatımı teyit e· ve bu suretle yalnız, bugün müte-

ı .ı 

der vı dost mllletln muhterem mU cavize hem hudut olan on bir mem-
mealll olarak ekeellneınızın bu leket için dejil fakat bütün Avru-
Pakta koydukları imzanın, ,.nıı 
devlet relelerlmlzln yUkeek hlma· pa devletleri için muhakkak bir 
yelerl altında, onların kuvvetli az. tehlike doiıınnuştur. Herhalde tim 
mi ve uzajiı gören zeklları ile açı· 
lan yeni bir umlmi anlaıma devre· 
elnln kıymetli bir garantlal oldujiu
nu bildiririm. 

Bu pakt, garbi Aeya devletleri • 
nln Ünyonunu takviye etmekte ve bu 
euretlı umumi ıulhDn ldamHI için 
yeni bir uneur ya,..tmaktadır. fra
nın doet ••il TUrk milletinin U• 

adet ve refahı hakkındaki umlml 

(Devamı 1 C uncuda) 

dilik, küçük milletlerin mülki ta
mamiyetlerine ve her halde politik 
kültürel ve ekonomik istiklallerine 
karşı bir te~dit vücut bulmuştur. 
Bu küçük milletlerin öntine reçile-

• miyecek lnkıyatlan ise, büyük dev 
letlere kal'fl bir tazyik ve bir hil
cum için esas teşkil eyliyeeektir. 
Çekoslovakya, en başta tehdit edil
miş bulunmaktadır. 
Bundan başka tecavüzün sirayıet 

(Devamı 10 uncuda) 

Barselonada 1200 Kişi 
Daha Öldürüldü! .. 

Fransa, İspanya Hudu~a 70,000 
Kişilik Bir Kuvvet Gönderdi 

Londra, 17 (Huıuai) - United Preaı'in Banelona muhabiri 

bildiriyor: lıpanya meaeleıi Avrupanın en mühim ve en heye

canlı meselesi olmuttur. Bütün gözler ispanya hadiselerine dikil

mİf bulunuyor. Asiler dün ve bugün Barselona'ya gökyüzünden 

alet yağdırmıya devam etpıitler ve bu yüzden maktul dü,enlerin 
sayısı (1200) ü bulmuftur. Bu arada (200) de yaralı vardır. Bom
bardıman fasılalarla 14 saat devam etmit ve asiler halkı tedhit 
etmek iıtemitlerdir. 

Hatayda ·Tazyik ! 
Bir ihtiyar 
Dayakla 
Öldürüldü • 

lskenderun, 17 (Hususi) - Bura
da tazyik ve şiddet butun hızıyla 
devam ediyor. Şapka giyenler hak
kında hala şiddetli takibat yapılı -
yor. Hırsın adlı 70 lik bir ihtiyar, 
şapka giydiği için yakalanmış ve 
hakkında takibata başlanmıştır. ih
tiyarın üzeri aranırken, küçük bir 
çakı bulunmuş, bu sebeple fena hal
de dayak yemiştir. Zavallıya o ka -
dar fazla dayak atılmıştır ki, ihtiyar, 
bu ıztıraba dayanamıyarak olmüş -
tür. 

Antakya, 17 (Hususi) - Nebih Az 
mi, yanında katibi Suat Müderris ol 

(Arkası 1 O uncuda) 

100 mil ötede vukubulan şiddetli 
muharebeler neticesinde Kupe şehri 
göğüs göğüse de\'am eden çarpışma
lar neticesinde asilerin eline düşmüş
tür. Bizzat General Franco cephede 
ki harekatı idare etmekte ve ispanya 
Cümhuriyetini ikiye ayırarak Akde
niz sahillerine süratle inmiye uğraş
maktadır. ispanya kabinesi bugün top 

lanmış ve her ne pahasına olursa ol
sun sonuna kadar harbe devam etmi
ye karr vermiştir. 

Londra, 17 (Hususi) - En sen 
haberlere göre Fransa hüktlmeti 
ispanya hududuna 70,000 asker 
göndermiştir. ıngilterede galeyan 
azami dereceye varmıştır. Mister 
Chamberlain'in vaziyeti çok milş
kiilleşmiştir. HükC.metin istifası 
bekleniyor. 

Cümhuriyet kuvvetleri Frankist 
taarruza karşı koymak için var Jruv
vetlerile çalışıyorlar. Madritte be
yan edildiğine göre CümhurlyetçiJe
rin Aragon cephesindeki müdafaa 
tertibatları ikmal edilmiştir. 

(Devamı 10 uncuda) 
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No. 3 Yazan : M. SIFIR 
Ziraat Kongresi 

Birahanedeki Mülakatı 
Takibe Hazırlandım 

Valde Hanı Işi Halledildi 

Eminönü istimlaki için 
Pazarlığa Girişiliyor 

Mühim Kararlar 

Tespit Edecek 
Ankara, 11 (TAN Muhabiri 

acn) - Zirnat kongresinin toplaJl 
ma tarihi tespit edilmiştir. Kon 
gelecek ayın IS inde Ankarada to 
lanacak ve bir hafta -siircccktİ~ 
Kongrede Büyük Millet l\leclisi 
raat ve tktısat encümenleri azal . 
ile ziraat_çi ve baytar mcbuslnr, 
rant enstitüleri '\'e mektepleri P 
fcsörleri, Ziraat Vekaleti erk'" 
her ''İW)'etin ziraat odalarının 
çcceği birer çiftçi mümessil bul 
nacaktır. 

G özcü arkadaşlanmızın bize 
haber verdikleri şahıslar 

hakkında malumat edinmek, mas
kelerini düşürmek vazifesini de 
Yüzbaşı Yusuf Bey ile Zekai ve 
Hicabi Beyler yapıyorlardı. Zekai 
Bey şimdi Bakırköy Akıl Hastaha
nesi karantine memurdur. Hicabi 
Bey de Heybeli Sanatoryomu baş 
tabibidir. 

Mehmet Ali Beyden birer zarf al
dılar. Yırtıp zarfın içindekini se
vinçle ceplerine yerl~irdiler. Zar 
fm içindeki makbuzları da imza et
tiler ve geri verdiler. Zarfın için
den para çıktığı belli idi. 

Ben Beyoğlunda ~ işlerle uğra
şırken, gayretli arkadaşım yüzba§l 
Yusuf Galata şubesinin hareketleri 
ni takip ediyordu. 

Ç eşmemeydanında ve Arap
camii civarında Laz Osman 

ile mavnacı Ynkubun evleri bası
lacaktı. Bunları vakti zamanında i-

Eminönü meydanının istimlak şek 
li hakkında son kararlar verilmiştir. 
Bu kararlara göre, müstakbel mey -
donın istimlnk işi şahıslara ait bina
lar, ve vakıflar dairesine ait arsa ve 
binalar olmak üzere ikiye ayrılmı~ 
tır. Bunlardan şahıslara ait olan bi
naları, belediye, kanun dairesinde, 

bunlar da ikiye ayrılmıştır: Biri Val 
de ham, ikincisi diğer müteferrik bi
na ve arsalardır. Bu müteferrik yer
ler için 100 bin lira kıymet tespit e
dilmiştir. Bu yolda evkafla bir an -
laşma yapılmak üzeredir. 

Valde hanı işi ise, vakıflar umum 
müdürlüğü ile belediye arasında ge
çen müzakerelerde tamamile halle -
dilmiştir. Vakıflar idaresi bu hanın 
260 bin 5 liraya belediye tarafından 
istimlakine muvafakat etmiF. · 

Kongrede ziraat kalkınmamız et 

rafında mühim görüşmeler yapıl 
cak ve kararlar verilecektir. 

• 

Bu arkadaşların bliyük himmeti 
ve nihayetsiz gayretleri görülüyor
du. Bu sayede şüpheli şahıslar hak 
kındaki malumatımız günden güne 
artıyordu. Zekai Efendi karargah
ta tercümanlık eden Mehmet Ali 
Beyi takip etti. Kendisi hakkında 
toplıyabildiği malümat ile beraber 
ele geçirdigi bir resmini de bize ge
tirdi. Resmi gürünce Mehmet Ali 
Beyi tanıdım. Bu zat ile; umumi 
harp zamanında, Hindi Çinide Ta
livbo esir karargahında birkaç ay 
kadar beraber bulunmuştuk. Az 
çok tanışıklığımız vardı. Vatansız, 
seciyesiz bir adrıma hiç benzemez
di amma ... bu iyi bildiğim adamın 
casus yatağında işi neydi?. Hatın
ma lehine, aleyhine bin türlu ihti
maller geliyordu. 

• kaz cmtek, mümkün oldu. Bu sa
yede hem iki vatandaş. hem de iki 
yüzden fazla mavzer kurtanldı. 
Galata şubesinin kapısı karşısında 
kundura boyacılığına devam eden 
fedakar Miıştak; ele geçen her fır
sattan istifade etmiş, bütün zeka ve 

Dr. Zlemann 
• 
lcraMütehassısı 
Tetkik/erine 
Başlıyor 

fakat, şimdiye kodar mevcut olan 
taamüle göre halletmekten vazgeç -

miştir. Bu şekil, sonradan mal sahip 
lerlnin itirazına uğradığı ve forma

litenin bitirilmesi için aylarca va -

kit geçtiğinden bırakılmıştır. 

Meydanın süraUe açılması maksadilc ye
m ve pratik bir yol bulunmuştur. Buna 
göre, belediye bütün mal sahiplerini bugün 
lerde belediyede bir toplantıya çağıracak 
ve kendllerile pazarlığa girişecektir. Be -
lediye, her bina için kıymet takdir ettirdi
ğinden mal sahiplerinin istiyecekleri para; 
ya karşı elinde mevcut olan bir esas daire
sinde, anlaşmaya çalışncaktır. Bu suretle 
itiraza, formaliteye meydan bırakılmadan 

iş halledilecek, yalnız belki birkaç bin lira 
dahıı fcdakflrlık edilmiş olacaktır. 

Mukavelename bugDn vall tarafından da 
imza edilecek utıı muameloslnln kanunt 
safhalarına geçllecektlr. 

Belediye, hanın tapusunu aldıktan aon
ra, icraya mDracaat edecektir. Valde ha
nındaki kiracıların on bet gUn içinde IJgal 
eyledlklerl yerler! bopltmaları .için kendi· 
lerlne kanunl mDhlet olan on bqer gDn 
izin verilecektir. Bu mDddet içinde boplt· 
mıyanlar, icra marifetli• derhal çıkartıla· 
caktır. 

Pahalılık Mücadelesı 

Ankara, 17 (Tan muhabirinden) 
Hayat pahalılığı ile mücadele için a 
kadar makamlar tetkiklerini ilerle 
mektedir. Evvelce getirtilmesi kar 
laşmış bulunan iki ecnebi müteha 
tan başka, aynca iki mütehassıs dab 
dav~t edilmesi ve bazı mevzular üı 
rinde tetkikler yaptırılması muvııf 

Acaba? ... Acaba? ... Bu acabalar 
zihnimi tırmalıyor ve bulandın
yordu. Nihayet bu iyi tanıdığım e
saret arkadaşı ile bizzat meşgul ol
mıya, fikir ve hislerini anlamıya 

karar verdim. 

1 yi bir tesadüf cc;cri olacak, 
o gün Mehmet Ali Beyi Bey-

oğlunda> Anadolu birahanesine gi
rerken gördüm. Hazırlamak istedi
ğim tesadüf şekil ve vaziyeti için 
bira)lane çok uygun bir yer olacak 
tı ... Ben de girdim. Etrafıma bakın
dım. Qözl1::rlmle 'M.ebnu:t Afi=De)'i 

araştırdım. Birdenbire gözüme ili
şiveren manzara; beni Mehmet Ali 
Bey ile görüşmek fikrinden; on an 
için vazgeçirdi. Mehmet Ali Bey 
meşhur erkanı harp Nevresle haş
haşa görüşüyorlardı. Birahane ten
ha idi. Ayna akislerinden istüade 
etmeyi düşünerek kendime bir yer 
seçtim ve oturdum. 

Masamdan ikisini de pek güzel 
görebiliyordum. Kahvemi içerek. 
bütün hareketlerini seyir ve takip 
ediyordum. Mühim ve gizli birşey 
görüştükleri çekingen vaziyetlerin
den ve telaşlı hallerinden besbelli 
idi. Mütakat on dakika kadar de
vam etti. etmedi. Mehmet Ali Be
yin yavaş yavaş kalldığını ve bu 
esnada Ncvresten aldığı uzun, be
yaz ve üç yerinden kırmızı mum ile 
mühürlenmiş bir zarfı dikkatle ko
yun cebine soktuğunu gördüm. 

N evresin menfi hareketleri, 
İngilizlere hizmeti hakkın

da evvelce alınmış malumatımız 
vardı. Fakat hangi İngiliz kapısının 
kulu ve kölesi olduğunu öğreneme
miştik .. Bugünkü bu güzel tesadüf 
bize bu ciheti de göstermişti. O gün 
diğer işlerimi bırakarak; hep Meh
met Ali Beyin taldbi ile meşgul ol
dum. Öğleden sonra; Tepebaşında 
sütçü Tornaya uğradı. Tanıdığım 
ve hiyanetini bildiğim simalardan 
Ertuğrul Şakirlc konuştu. Akşam 

üzeri Tünel pasajı birahanesinde 
kaymakam Fettah ile buluştu. Nev 
resten olduğu gibi bunlardan da 
birer zarf aldığını gördüm. Hadi
seyi gün ve saati ile defterime kay
dettim. Bugünkü gördüklerim şu
nu ortaya koymuştu: Grup tercü
manhğından başka grup ile vatan
sızlar arasında irtibat kurmak vazi 
fesini de görüyordu ... 

Valde hanı ylkıldlktan sonra ar-maharetini göstermiş, bu esrarlı da 
ireye sokulmıya bile muvaffak ol
muştu. 

Dairenin kumandanı yüzbaşı Gor 
donun, Mülhim Blandın çizmele
rini, Agopyan ve Panikyan gibi 

Adliye ~ekılletinin daveti üzerine 
İsviçreden gelen icra mütehassısı pro 
fesör Dr. Zlemann, bu akşam Ankara 
ya gidecektir. Profesör, dün kendisi
le görüşen bir muharririmize şunları 
söylemiştir: 

Meydana rastlıyan yerlerde evka-
fa ait olan bina ve arsalara gelince. 

kasından meydana çıkacak binala -
rın yeni meydanın şerefile mütena -
sip olmıyacağı meselesine gelince, 
bu hususta Prost şehrimize geldik
ten sonra kati bir karar verilecektir. 

görülmüştür. 

Türk • Amerika Ticareti 
Ankara, 17 (Tan muhabirinden) 

Amerika ile Türkiye arasındaki 
caret işlerini inkişaf ettirmek üze 
yapılacak müzakerelerde Amerilcll 
temsil edecek olan heyet Vaşingto 
dan hareket etmiştir. Ayın 22 sin 

şefler de dahil olduğu halde diğer 
memurların iskarpinlerini temizli
yor, boyuyor ve bu arada ufak te
fek haberler alıyordu ... Hatta bo
yacılık bahanesile daireye vakitli 
ve vakitsiz serbestçe giriyor, kim
sesiz bulduğu odalardan ehemmi
yetli ve ehemmiyetsiz bazı evrak bi 
le uçuruyoııdu. 

Vaziyetten ve muvaffaloyetiıniz 
den memnunduk. Galata şubesinin 
adi araştırma ve takip işleri ile uğ
raştığını ve salahiyetinin mahdut 
olduğunu iyice öğrenmiştik .. Yüz
başı Gordonun ani bir ihbar kar
şısında t>lle, grupun merkezinden 
<IMD"' •• -~...,_...~ 

büs ve harekete geçemediğini de 
anlamıştık. Bu itibarla işin asıl a
ğırlığı grup karargahında olduğu 

anlaşılıyordu. Bütün esrar orada 
toplanıyor ve dağılıyordu .. Bütün 
teşebbüs ve faaliyetlerimizi oraya 
toplamak lazımdı. 

<Devamı var) 

Donanma Tahvilleri 

Piyangosu Çekildi 

"- Adliye Vekili ile görüştükten 
sonra tetkiklerime başlıyacağım. An
karanın yabancısı değilim. E'•kaf ka
nunu projesi hazırlanırken, 19%9 da 
üç ay kadar Ankarada kalmıştım. 

Bu seferki ''azi!cm için, icra ve if
las knnununu, icra dairesinin teşkilat 
ve idaresini yakından görmek Jfwm
dır. Anknradnn başlaması muhtemel 
olan bu tetkiklerin siklet 1nerkczi İs
tanbul olncaktır, kanaatindeyim. Mü
tekabil münas betlerin doğurduğu 

birtakım borçları, hem alacaklı. hem 
borçltı)'U ayni zamanda memnun ede
cek tar:zda hal imkanlarını tespit e-

geniş olmnkln beraber, alınacak ted· 
birler hakkında bugünden bir şey söy 
lemek mümkün değildir.,, 

l\ıfÜTEFERRlK : 

Muallim ve Talebelere 

Trenlerde Tenzilat 
Devlet Demiryolları idaresi, tale

be ve muallimlere umumi tarif eden 
yaptığı % 50 tenzilatı ay başından 

Donanma Cemiyeti .İkramiyeli sonra umuma mahsus tenzilatlı. ta-
Tabvilatı Piyapgosunun 15 Mart rifc~~ de yapaca~~ır. Bu tenzılfı.t-
1938 günü yapılan 66 ıncı keşidesin- tan ıstifade etmek ıçın talebe ve~~
de ikramiye ve amorti isabet eden allimler~ hAü~iyet vara_kalann~ gos-
t h ·1 1 · t · t ı termelerı kafı gelecektır. Yenı tena vı numara annı gos erır ce ve -
dir. zilat, talebe için her zaman, 1?~al .-

K 'd d ft Ol T t' ,... ı limler için mayıs başından bırıncı-
cşı e e o unan er ıp 1"'0. an: 
374 990 2258 2532 4500 4685 teşrin sonuna kadar muteber ola-

6529 7011 7121. 8552 8997 ('aktır. 
İkramiye isabet Eden Numaralar: Binicilerimiz, Hazırlanıyor 
İkramiye TJ.,. Tertip No: Sıra No: 

1000 374 2 
150 990 22 
100 7121 55 

10 7121 20 
· ıo 8552 99 
10 4685 97 
10 2258 41 
10 7011 35 

DENiZ ve LiMAN : 

Haliç Belediye 
ile ihtilafını 
Halledecek 

Haliç Şirketi, dün. biri adi, diğeri 

fevkal8de olmak üzere iki toplantı 

yapmıştır. Adi toplantıda, bir yıllık 

faaliyet raporu kabul edilmiş, eski 
idare meclisi aynen bırakılmıştır. 

Fevkalade toplantıda, şirketin mu 
T..a\l:Ueı-tt\llll---utyuı ""-"'"" \.cuuu. ..... • 

almak için, idare meclisi salahiyet is

temiştir. Yapılan müzakerelerden 

sonra, belediye ile şirket arasında he 

nüz halledilmiyen meselelerin bir ne 

ticeye bağlanması ve icabında bir 

anlaşmaya varılması için istenen sa 

liihiyet verilmiştir. Alınan kararla

ra göre, idare meclisi, mecbur olduğu 

takdirde şirketin fesih ve tasfiyesi 

için de saliıhiyettar olacaktır. 

Denizbank Tekaüt Sandığı 
Denizbank tekaüt sandığının tak-

viyesi için yeni tedbirler alınacak -
tır. Denizbanka bağlanan müessese

lerde, iki senedenberi memurlardan 
kesilen % 5 !erden şimdiye kadar 200 

bin lira kadar bir para birikmiştir. 

Bu para, ileride daha da artacaktır. 

Sandık idare meclisi, ilk toplantısı-

nı bu.gün yapacaktır. 

TAVŞANLIDA: 

Kooperatif Toplantısı 

BELEDİYEDE : 

Çocuklar için 
10 Barındırma 
Odası Açılıyor 
işe giden kimsesiz, fakir erkek ve 

kadınların bakılmaya muhtaç ve tah 
silde bulunan çocukları için bu yıl 
şehrimizde on barındırma odası ku-

Ankarada olacaktır. 

Osmanh Bankası 

imtiyaz Müddeti 
Ankara, 17 (Tan muhabirinden) 

Osmanlı Bankasının imtiyaz müdd 
tinin temdidi hakkındaki kanuna 

rulacaktır. Maarif müdürlüğü, bu o- lByiha encümenlerce müzakere e 
daların ne gibi şartlarla hangi mm- dikten sonra meclis ruznamesine 
takalarda kurı.dll\aSI icap ~ili 
jesini yapmıştır. Proje, dün vali ve 
belediye reisine verilmiştir. Barındır 
ma odaları önümüzdeki birinciteşrln 
de merasimle açılacaktır. 

Yeni Bütçe Hazırlanamadı 
Belediyenin yeni yıl bütçesi şe-

hir meclisinin nisan içtimaı devre -
sine de yetiştirilemiyecektir. Buna 
sebep, bütcıede mezbaha resmi dola
yısile eksilen 500 küsur bin liranın 
kapatılma şekli hakkında henüz bir 
karar verilmemiş olmasıdır. Bütçe 
için, meclis mayıs başlarında fevka
lade bir toplantıya çağırılacaktır. 

Et işinde Son Karar . 
Et işinin tanzimi için icabında pı-

yasaya mÜdahale salahiyetini alan 
belediye, henüz tetkiklerini bitirme
miştir. Bugüne kadar elde edilen ne

bıt"relnoııI4~· c.rtn~~ır.-3 

"2297 sayılt ltımunla tasdik olunan 
manlı bankası imtiyaz müddetinin teıfl 
dine dair 5 hnziron 1933 tarihli muk•" 
namenin 3 üncü maddcStnln ikinci !l 
sının ayni tarihli ve İngiliz lirası ol 
açılacak muvakkat krediye toallılk ~ 
müzeyyel mukavelennmcnin ikinci msd 
tadllen tespit olunan eşhasa milteallil< 
mok üzere hazine ile banka orasında t 
olunan mektuplar tasdik olunumştur ... 
Osmanlı Banknsı, birkaç yıl 

hükfımete bir milyon iki yüz eUi 
İngiliz liralık bir kredi açmıştı. 
paranın iadeten tediyesine 31 Jl'lll 

1937 de başlanmıştı. 
Muntazam taksitlerle bu para 1 

yılında ödenmiş olacaktır. HüJdltll 
banka ile yaptığı bu yeni anlaşrtı8 
500 bin İngiliz liralık bir kredi d 
temin etmiştir. 

ticelere göre, belediyenin bu işi ka- Ankaradan 
saplarla beraber yapmaktansa, doğ-
rudan doğruya üzerine alması daha 
muvafik görülmüştür. Fakat, kati ka- Kısa Haberler: 
rar verilmiş değildir. 

* Belediye imar ve harita müdür
leri dün Ankaradan şehrimize dön-
müşlerdir. 

POLİSTE: 

* Dahfllye Vekilimiz bu nkrıamld 
İstanbula hareket etti. 

Tavşanlı, (TAN) - 263 numaralı 
tarım kredi kooperatifinin yıllık 
toplantısı yapılmıştır. Ziraat Ban

kası memuru Selimi Başkıncının kı-

Yarım Saat Geçmeden 

Tekrar Yakalandı 

* Vlyanndn bulunan İktısat Ve 
Şaklr Keseblr pazartesi günü .An1< 
gelmiş olacaktır. * Sümerb:ınk umum müdOrll Nu 
Esat bugün Anknradan İstanbula h 

edecektir. 

5 6529 73 
5 8997 71 
5 8997 14 
5 990 97 
5 2532 73 

· Süvari subaylarımız, ilkbaharda 
Nis, Roma, Lüsern ve Varşovada ya
pılacak beynelmilel atlı mani mü -
sabakalarına iştirak edeceklerdir. Gi 
decek heyete süvari binicilik okulu 
komutanı kurmay yarbay Cevdet 

reislik edecektir. Subaylarımız mü
sabakalar için hazırlanmaktadırlar. 
Bu seferki yarışlara daha fazla at iş 
tirak edecektir. 

Ba15daki tertiplerin hizalarında 

gösterilen sıra numaralarından mü
tebaki ayni tertipleı".in diğer sıra nu
maralarına ve 4500 No. lu tertibe kfı 

* Karaköyde yapılacak Tünel ha 
nının projeleri hazırdır. Şirket, Tü
nelin bugünkü mcthaline karşı dü -
şen adanın istimlBki maksadile 25 

sa bir konuşmasından sonra rapor o

kunmuş, ruznameye geçilmiştir. İn
tihabı lazım gelen tek szalığa Mus
tafa Şakrak, yedek azalığa Benli Rı
za ve Rıza, murakıplığa Ziya Ergun 

Eroin kaçakçılığından mahkum o
lan Bursalı Mehmet isminde bisi, ce
zasını bitirdiği için evvelki gün ser
best bırakılmıştır. Fakat, Mehmet, 
yarım saat geçmeden bir hırsızlık suç 
lusu olarak tekrar tutulmuştur. Meh 
met, Usküdardan doğruca Kadıköyü 
ne geçmiş, Kurbağalıderede Ibrahi ~ 
min evine girerek öte beri çalarken 
yakalanmıştır. 

* Hayvan sallık nizamnamesinin b 
cl maddesinin değişUrilmeslne ve 
maddesinin kaldırılmasına dair olan 
name yarın meriyet mcvkilne glrrnel<t 

[TAKViM ve 
bin lira vermiştir. Bu para yetişmez 
se üst tarafını belediye ödeyecek -
tir. 

seçilmişlerdir. 

İki sene evvel 70 kadar ortağı olan 

bu kooperatif, şimdi 490 ortağa ma-

milen amorti isabet etmiştir. l liktir. Ödenmiş sermayesi 10 bin li-
İkramiye ve amorti bedelleri 22 1 SATIRLA ' radan fazladır. 937 senesinde Ziraat 

Mart 1938 tarihinden itibaren tediye L_B_l_R_K_A_Ç________ Bankası ortaklara 40 bin liralık kre
edileccktir. Am9rti bedeli beher tah- -

18 Mart 1938 
CUMA 

8 Uncu ay: 
Arabl: 1357 
Muharrem: 15 
GOnq: e,07 

GOn: 31 

öoıe: 

Takiplerime devam ettim. Meh
met Ali Beyin bu üç adamdan baş
ka. ayn yerlerde yüzbaşı R. Gö
nanlı B. S. Değinnendcreli K. Üs
küdarlı T. M., Vanlı Sakallı C., Üs 
kudarlı K., sabık Maliye memurla
rından K. R., T., süvari yübaşılığın 
dan mütekait Ş., R. N · B., F. K., 
yüzbaşı A., binbaşı C., binbaşı S., 
Arnavut K .• Arap Y., ile de buluş
tu unu gördüm. 

Aybaşına rastgelen ikinci takip 
haftasında yeni bir hadise ile kar
şılaştım. Vatansızlardan her biri, 

vil için Bir Türk Lirası ve Yirmi Ş o!Brlcr cemiyeti seçimi, Martın. 28, di açmış, bu para ortaklara tamamen 
Kuruştur. 29 ve 30 uncu günleri yapılacaktır. ikraz olunmuştur. 

Cöküntüde Yaralananlar 
kocamustafapaşada, Alifakih ma

hallesinde, bir düğün evindeki top
lantı sırasında yaralanlar tamamile 

Bakılan Hayvanlar 
ve Yenilen Et 

Izmit, (TAN) - Baytar müdürlü-
ğü 937 senesinde, 35,405 şi koyun, 
12,286 sı keçi, 11,210 u sığır, 583 ü 
ot olmak üzere 59,424 hayvana şar
bon aşıs1 tatbik etmiştir. 

937 senesinde Izmitte 71,283 ko -
yun kesilmiştir. Bir insana vasati o
larak senede 37 kilo 600 gram et isa
bet etmektedir. 

Ayakkabıcılnr Cemiyeti seçimi de 11 nisa
na bırakılmı~r. 

İ 15 yerleri için hn%1rlanan sıhhat ve em 
niyet nizamnamesi yakında al.Aknlı

lnra' bildirilecektir. 

Ü sküdnr iskele meydanı, çarşı nihaye
tine kodnr ayni genl~llkte açılacak 

ve dilzcltilcccktir. 

. . . iyileşmişlerdir. Bunlar arasında adı * Tavşanlı (TAN) - Bır. ıkı ay- geçen yedi yaşındaki küçük Sevi -
danberl meçhul hırsızlar tarafından min hadisede yaralanmadığı anlaşıl-
birkaç ev soyulmuştur. Zabıta, bu mıştır. 
hırsızların izleri üzerindedir. * Musa isminde bir şoför, alacak 

45 meselesinden çıkan kavga sonunda 
*Tavşanlı, (TAN) - Kalan 

Taksimde oturan Aliyi çakı ile yara
köyde arazi ya7.ımının Hazirana ka-

lıımıştır. 
dar bitirilmesi için emir gelmiştir. * Bir Italyan vapurundan mav -

Jf Arazi yazımı komisyonları dörtten nasına yük boşaltan amele Isa, aya-

ş Hede ynpılncak yeni dispanser, dün on ikiye çıkarılacak ve Nisanda işe ı ğına düşen sandıkla, ağır yaralan-

1 kindi: 15,48 
Yauı : 111,49 

Akpm: 
lmalk: 

YURTTA HAVA VAZIY 
Yurdun Doğu ve Cenup DoğUSUn~ 

buluilu, diğer mıntakalnrda az bulu 
miş, rllzg~rlar Karadeniz kıyıların~ll ti 
diğer yerlerde umumiyetle ŞlmnU ıs 
ten orta kuvvette esmiştir. 

Dün İstanbulda hava ekaerfYctle 
geçmiş rüzgar Gnrbl istikametten 6 

ı ile 3 metro hızla esmiştir. Saat 14 

romctrc 766,2 mlllmetre idi. ıınrıır 
çok 9,4 ve en nz sıfırın altında J,1 sil 

ılnrnk knydedllmlstir. bir mut.cahhidc ihale edilmiştir. ı mış, tedavi altına alınmıştır. 
başlıyacaktır. 
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Mussolini'nin Nutku 1 

IHJ&~ö~ô IHJ& lID [§ ~ [L [§ ~ :ılCl.CK 
Sabun Neden Küçülür? 

[Yazan: B. FELEK] 

.. • 
ômer Rıza DOCRUL 

J talya Başvekilinin dünkü nut
ku, italyanm her zaman Al-

Avusturya Hudutları Kapandı Mukaddes 

Zengin Yahudiler Hep Tabanca 

IRLANDA: 

I İngilte~e -İrlanda 
Ticareti 

Bir arkadaşım bana anlattı: 

"- Her evde de öyledir ya, bizde 
de sabun sarfiyatı çoktur. Yerli malı, 
yerli mahsulü olduğu için bu sarfiyat 
çokluğuna gert,:i sevinmek gerektir 
amma işin dahili bütçeye teması da 
endişeyi mucip olur. Onun için, ara 
sıra "canım! Bu sabuna da ne oluyor. 
Dün bir kalıp vermiştim. Bugün yok 
olmuş!,, şikayetini işitirim. Ben evin 
iç işlerile pek meşgul olmam. Fakat 
sabun işinin sinirleri gerdiğini gö • 
rünce alakadar oldum ve araştırdım. 
Gördüm ki; temizlenecek kir çok o
lunca sabun fazla gidiyor. Artık bun
da şikayet edecek bir nokta var mı?,, 

-..~ . . .. 
""IYanın Avusturya sıyasetıne mu-

"heret ettiği, tarihi delillerle ileri 
~Yordu. İtalyanın bu siyasete mü
~eret etmesinin sebebi, erge_ç taha~ 
'!it etmesi mukadder olan hır hadı
ltye karşı gelmemektir. Hadisenin, er 

• ~· tahakkuk edeceğine göre do~t: 
atmosferi içinde vukuu daha ıyı 

te daha doğru olmaz mı? Düçenin ü
~llde en çok durduğu nokta Berlin
ton:ıa mihverinin sağlamhğıdır ve bu 
~hverin hiçbir sarsıntıya uğramıya
"iıdır. 

llakikatte bugün içyüzü anlaşılamı 
~il bir nokta. bu mihverin mahiyeti
,:~~ihver hakikuten sağlam mı? Sağ 
~a kimin lehinde daha çok sağlam 
~? kimin aleyhinde daha az sağ-
~dır? Yoksa, bu sağlamlık daha 
~tılri midir? Yoksa, bu sağlamlık da

llazari midir? Yoksa ayni zamanda 
'ıtıeu midir? 

~Ve italya, Avusturya macerasına 
llıiyen bir maceraya girişirse, Al

'Ya da ayni şekilde hareket ede
~lt o da İtalyanın hattıhareketini 
~ lfin kun·etile teyit edecek mi? 

0ksa etmiyecek mi? 
lıiitün bunlar daha ileriye ait olan 

~~)elerdir ve siyasi müşahitler de 
~~ bu meselelerin içinden çıkma
~ bulunuyorlar. 
~beyli Telgraf siyasi muharrirlerin-

11 Pirth bu noktayı tahlil eden bir 
>•~ısında diyor ki: 
"Alınanyayı Brenner geçidinden 

~lt tutmak, Düçenin Avusturya is
~lilini müdafaa ettiği sırada İtal -
~~ siyasetinin en belli başlı temeli 
~ Artık Düçe ile Bitler andiçmiş 

t ve müttefik olduklan için, (A
~turya meselesi) ilk mükafatı teş-
t etmektedir. Belki de İtalya bir 

• ~n mihverini bir kere daha değiştir 
Ye mecbur olacaktır.,, , 

~Vaziyeti bu yolda muhakeme eden 
ti Pek çoktur. Çünkü mihverin de
ltnesj ihtimali her zaman varittir. 

S ovyet Birliği, Milletler Cemi
\) yeti dahilinde veya haricinde 
~ hii korumak ve tecavüze set çek
'tth'lt. ~çin müşterek bir harekete te -
~lis etmek üzeredir. M. Litvinof 
ı"ıı tecilere hu yolda beyanatta bu
~ lttuş ve İtalya, Almanya ve Ja -
~ Ya hariç kalmak üzere diğer dev
~ tler bu müşterek teşebbüse müza
~~~t ederlerse tecavüz ve emniyet
") ı)( siyasetinin önüne geçileceğini 

atın ıştır. 

' ~. Litvinof müşterek teşebbüs a
~~n:ı~te uğradığı takdirde Sovyet Bir 
tl))c ~ın ne şekilde hareket edeceğini 

1Yi bildiğini ilave etmiştir. 
._~· ~itvinof, gazetecilerin çok me
"e ettıği bir noktaya da temas etmiş 
ti Çekoslovakyaya yardım icap etti
lıı takdirde arada müşterek hudut bu 
ı~tttarnası meselesinin nasıl halledi
•eteğ~ sualine cevap vermiş ve "Zaru
t~ hasıl olunca bir ~arenin buluna -

'r1tıı,, anlatmıştır. 
~ eşebbüsün ehemmiyeti aşikardır. 
''"Yet Birliği demokrasi, ve sulh 

-ı "'°"etıerinin toplanması ve tecavüz 
)''set' > •ne cephe alması lehindedir. 

.. ~t bu teşebbüsün muvaffak olma-., 1 • 

'>Çıtı demokrasilerin mukarrer mu-
)en b" · h"b" ı ı · ' ır sıyaset sa ı ı o ma an ıcap 

>oı t, lfalbuki büyük devletlerin bu 
) da bı"r k .. o·· ' t aran goze çarpmıyor. un 
~ .. ı:~ddüt ve şaşkınlık içindedir ve 
'-ıı lın bir müddet temadi edeceği 
~Yor. 

~: 
~ebus Seçiminde 

Tevkif Ediliyorlar 1 

Meşhur Filozof Fröyd. ile 
Konuşmak Mümkün Olamadı 

Viyana, 17 (Hususi) - Avustur
yanın bütün hudutları dün öğleden
beri kapanmıştır. Yahudilerin ~e a
naları babalan Yahudi olan kımse
lerin hududu geçmesi menedilmiştir. 
Ecnebiler, umumiyetle hududu ge -
çebilirler Fakat yanlarında ancak 
mahdut miktarda para taşıyabilecek 
lerdir. 

Irka ve izdivaca müteallik olan Al 
man kanunlarının A vusturyada der
hal tatbikine başlanacaktır. 

Ari olmıyan bütün kanun adamla 
rına ve diğer Yahudi memurlara fa
aliyetlerini terketmeleri emredilmiş 
tir. 

Avusturya çiftçileri sendik~s~nın 
şefi, tevkil edilmişti~. B~ .te.şkilatın 
mensupları üç yüz bın kışıdır. . . 

1934 senesinde Dolfüs katledıld!
ği zaman federal hükum~te karşı 
yapılan taarruzu idare etmış bulu -
nan binbaşı Selinger, yarbaylıkla 
tekrar orduya alınmıştır. Bütün A-
vusturya memurları Her Bitlere sa- d 

1 d '.Avusturyanın Yahu i dakat yeminine başlamış ar ır. 

Röyter ajansı muhabiri, seksen alimlerinden Fröyd 
yaşındaki meşhur Nörolgist Zing- Prens Otto son hadiseler karşısın-
mund Fröyd'ün göz hapsine ahnm~ş da şunları söylemiştir: 
olduğu hakkındaki şayiaları tahk~ "- Ben ümidimi hiç kaybetme
etmek üzere evine gitmiştir. Kendı- dim. Bir gün gelecek, Avusturya is
sine B. Fröyd'ün sıhhatte olduğu, an tiklaline kavuşacak ve ben kral ola
cak bir şey söylemek mümkün olma- ı cağım.,, 
dığı cevabı verilmiştir. Otto'nun annesi ve son Avusturya 

Bununla beraber meşhur psikoana imparatoriçesi Zita da bu son hadi
list Fröyd'ün tevkif edilmiş olduğu- seler karşısında fevkaliıde tessür duy 
na dair çıkan şayialar tekzip edil- muştur. 

mektedir. y ahudilere yeni taarruzlar 
•• ..J?.fü:ı a]s~m., bir ok ~a~ın~ı§ Ya- • ~Juuu, ... ' .... ....,_~·r ...,..., .. • ~ . 
dükünü bir çok defalar malikane- yanada Yahudilerin mahallelerine 
sinde kabul etmiş olan Lui dö Roçild birkaç defa taarruzlar vuku bulmuş-
de mevkuflar arasındadır. tur. Fakat emniyet müdürlüğü tara-

Prens Otto'nun ümitleri fından bildirildiğine göre komünist 
Brüksel, 17 (Hususi) - Avustur- taraftarları üniformalar giyerek ev

ya tahtına oturmak ümidile yaşıyan lerde araştırmalar ve kanunsuz tev
Prens Otto, son hadiseler karşısında kifler yapmak suretile amme emni
çok hassastır. Olan bitenden vaktin- yetini bozmaktan geri kalmıyorlar. 
de haberdar olmak için radyo maki- Polis canilere karşı fevkalade şiddet-
nesi başından hiç ayrılmıyor. le hareket edecektir. 

Baltık ihtilafı: 

Litvanya 
ve Lehistan 
Anlaşacak mı? 

Londra, 17 (Hususi) - İngilterenin 
Varşova sefiri bugün Litvanya hüku
metine müracaat ederek, İngiltere -
nin, Lehistan ile Litvanya arasında 
çıkan ihtilafı sulh yolile hal hususun 
daki alakasını anlatmıştır. Mesele A
vam Kamarasında da bahis mevzuu 
olmuş, Mister Chamberlain Lehista
nın Litvanya ile arasındaki gergin
lilcten istüade ederek kendi noktaina 
zarını yüklemesine imkan kalmaması 
için tedbir alındığını söylemiştir: · 

Litvanyanın l\tılletler Cemiyeti nez 
dindeki mümessili, memleketinin me 
seleyi sulh yolile hal için tekliflerde 
bulunduğunu bildirmiş, fakat mese -
leyi Milletler Cemiyetine takdim et
mediğini ilave etmiştir Litvanyanın 
anlaşılan, ileri sürdüğü teklüler, muh 
telit bir komisyon vücude getirirek 
hudut hadiselerinin önüne geçmek -
tir. Litvanyalı bir polisin huduttan 
kaçırılması meselesi polisin iadesi ile 
kapanmıştır. 

ITALYA: 

Hava Bütçesi 
Mecliste 
Kabul Edildi 

Roma, 17 (A.A.) - Meclis hava 
bakanlığı bühtçesini tasvip etmiş :ir. 
General Valle Italyan tayyareleri -
nin vasıflarını methetmiş ve bunun 
Habe~istanda ve Ispanyada sabit ol~ 
duğunu bildirmiştir. Otarşi politika
sı çerçevesinde mühim terakkiler el
de edilmiştir. Şimdi malzemenin yal 
ruz yüzde beşi dışarıdan alınmakta
dır. 

nasebetlerin kesilmesi ve Litvanya
nın hududa hürmet gösterecek bir ha 
le getirilmesi istenmiştir. 

15 kişilik bir Lehistan müfrezesi 
Litvanya arazisine girmişse de Lit
vanya hudut muhafızlarının müda
halesi üzerine geri çekilmiştir. 

'1iikGmet Kazanıyor 
t ~tYa, 17 (Hususi) - Uçüncü par
~llı~ra.k rnebus seçımı pazar gunu 
~lla Ve Vraça mıntakalarında yn
~t:alttır. En son olarak 27 martta 

~ı a ~ıntakasında olacaktır. 
)a111"(dıye kadar dört mıntakada 
~'ltni arı llıebus seçiminde 89 kişi se
~ta §tır. Bunun 56 sı hükumet ta
~"~a rı Ve diğeri muhaliflerdir. Buna 
, .. arı hükumet. yarıyarıya kazan
tlb~1~· Bütün mebusların sayısı 160 

İki memleket arasındaki ihtilaf 
1920 de Lehistanın Litvanya hükti -
met merkezi Vilnayı işgal etmesi ile 
başlamış ve ihtilaf o zamandanberi 
yatıştırılamamıştır. Anlaşılan Lehis
tanın maksadı bu defa ihtilafı kati bir 

Fransa da Litvanya hükumeti nez
dinde İngiliz teşebbüsüne benzer bir 
teşebbüste bulunmuştur. Anlaşılan 

Fransa sefiri Polonya matbuatının 
Çekoslovakya aleyhindeki neşriyatı
na nihayet verilmesini de temenni 
etmiştir. 

Hitler gibi mi yapacak? 
Lehistanın Litvanyaya karşı Bit

lerin Avusturya hakkında kullandığı 
usulü tatbik edeceğine dair Berlin
den gelen haberler Pariste heyecan 
uyandırmıştır. 

~tır. 

surette bertaraf etmek Litvanyaya bo 
yun eğdirmektir. 

Lehistanda nümayi,ler 
Bugün Varşovada birçok büyük nü 

mayişler yapıldı. 100,000 kişinin iş

tirakile yapılan bir nümayişte Litvan 
ya alevhinde kararlar. verilmis ve mü 

Bugün Lehistan kabinesi toplan .. 
mış ve Litvanyaya karşı icap eden 
tedbirleri aldığını bildirmiştir. Fakat 
bu tedbirlerin mahiyeti hakkında 
malumat vcrilmemiktedir. Lehistan, 
ayan meclisinin gelecek toplantısın
da Hariciye Nazırı izahat verecektir. 

Tarih Kurumu Belleteni 
Atatürkün Hayatına Ait ' 
Mühim Yazılarla Çıkıyor 

Dublin, 17 (A.A.) - Sanayi ve ti
caret müsteşarı B. Leon Leydon, Lon 
draya hareket etmiştir. Bu seyahat, 
lngiltere ile Irlanda arasında ticari 
bir itilaf akdi için müsait bir nişane 
olarak tefsir edilmektedir. Diğer ta
raftan B. Dö Valera'nın riyaseti al
tındaki bir meclis Ingitere ile Irlan
da arasındaki müzakerelerin vaziye
ti hakkında tetkikat yapacaktır. 

Ankara, 17 (A.A.) - TUrk Tarih 
Kurumu tarafından Uç ayda bir neı 
redllmekte olan Belletenln S ve 4 
UncU aayıları bir arada ve çok kıy
metli ilmi makaleleri muhtevi ola· 
rak lntlıar etmlftlr. Bu nUıhada 

1 
TUrk Tarih Kurumu aaba9kanı pro· 
fealSr Bayan Afetin "M ukaddea ta· 
banca .. adlı ve Atatürkün hayatına 
alt çok de!lerll bir makaleılle HUı· 
rev Sami Kızıldo!lanın yine AtatDr· 
kUn hayatına alt "Vatan ve hDrrl
yet, ittihat • Terakki,. adlı gDzel 
bir yazısı mevcut oldu!lu gibi TDrk 
Tarih Kurumu Uyelerlnln ve dlCer 
ilim adamlarının Türk tarihine da
ir orijinal etUtlerl ve ayrıca birçok 
vealkaların ve eserlerin fotojiraflle· 
rl de vardır. Her nüahaaı Türk ta· 
rlhlne alt en yeni malzeme ve etüt· 
lerl ihtiva eden Belleten lllm ile· 
mlnde gittikçe ehemmiyet kazanan 
bir mevki almaktadır. 

1 

HINDIST AN: 
Arkadaşımın bu sözlerini dinledik

ten sonra feylezofluğum tuttu. Kav
rayıp kavramadığını, bir .kıymet ve
rip vermediğini bilmem amma şu söz 

40 Saatlik Hafta 
Kararnamesi 

1 

Paris, 17 (A.A.) - B. Lebrun, me
sai nazın tarafından kendisine tak
dim edilen ve kırk saatlik haftanın 
tatbikine mütealik bulunan üç ka
rarname imzalamıştır. 

Bir Din Kavgası 
' 

Facia ile Bitti 
Londra, 17 (A.A.) - Dün orta Hin 

distandaki Cublulpor'da mecusiler -
le müslümanlar arasında vahim mü 
sademeler olmuştur. Polis, nizamı 

çok güçlükle tekrar tesis edebilmiş
tir. 23 Mecusi, 18 Müslüman ve 3 po 
lis yaralanmıştır. Şehirde örfi idare 
ilan edilmiştir. 

BELÇiKA: 

Krahn Bir Ziyareti 
Brüksel, 17 cı..A.) - Belçika kra

lı mayıs başlangıcında Open'i ziya
ret edecektir. Kralın ziyaretinden ev 
vel dahiliye nazırı B. Dirperk bu a
yın 27 sinde Open'e gidecek ve al
manca bir nutuk söyliyecektir. 

leri söyleyiverdim: • 
- Öyledir azizim. Her şey öyledir.; 

Sabun nasıl, kiri temizlemek için kUI 
lanıldıkça yani temizledikçe aşınır, 

eksilir, ufahrsa her kirle ui:-raşan, her 
temizlik yapan şey az çok aşınmıya 
mecburdur. Ve çok defa bu gibi te
mizliklere alet olmak fırsatını bulan
lar yaptıkları hayırlı işin zevki bir 
tarafa bırakılırsa bir hayli hırpalanır, 
yıprar ve aşınırlar. 

Sabun. temizlikle mü<"adolenin tim 
salidir. Kir kolay çıkan bir şey olsa 
idi sabunun kıymeti olur muydu? 

Ne olursa olsun azizim! Sen evinin 
temizliği namına sabunun çok harcan 
masına razı ol! Sabunlan rafta kuru
tup kirden, pislikten kokmaktansa sa 
bun yüzünden borçlanmayı tercih et 
yavrum! E mi! Çıktı•gitti. Benim de 
hatırıma geldi, gittim elimi sabunla 
bir güzel yıkadım. 

;··························~ 

• lngilterenin En ! 
* Okuyuculanmızdan Mehmet Fatin 

isminde bir zat, bir iki gün evvel 
(TAN) da yazdığım "Kocakan soğu. 
ğu,, ismindeki bent münasehetile ba
na yazıyor: 

Güzel Kadını 
Bu da İngiliz 
güzeli Miss El 
mina. f ngiliz 

1 

t:~i~~~;;"'içi~ 
açtığı müsa -
hakada birinci 
çıkmıştır. 20 
yaşındadır. 

Dünkü nüs-

• 

hamızda çıkan 

dünya güzeli -
le mükayese et • 
tiğiniz zaman 
hangisine rey 
\'erirsiniz? 

• .. 
,. 

"Acuz,. arap dilinde kocakarı demek
tir. Nitekim "btıklr,. kelimesi de er gÖI'
mcmiş kız mftnasınadır. Sizin güzel tav-. 
sifinizle biraz hilsnünfyct biraz da ceha
let sevkiledir ki, aramızda bu kelimelere 
- gıjya - birer tai tc'nis takanlar görül
mektedir. 

Bence hilsnfinlyet, frenklcrin L'enfer 
est pave de bonnesintentions demelerine 
bir şaibe sayılabilir değil mi? Hususile 
insanı hataya sevkederse. 

Zntıfllinizi bu şaibelerden berl saydı .. 
ğınu temine hacet yok. 

"Acuz., un kuyruk sokumu kemiği ol
masına gelince o küçük kemiğin adı 

(Us'us) tur. (!renkçesi Coccyx - Kok .. 
sis) bu kemiğin üstünde büyük ve yassı 
kemiğin - blribirine yapışık beş fıkra
dan mürekkeptir - adı "Acuz,, değil Acz.. 
dır. Arap dlllnde bildiğimiz mftnadan 
başka bu kelime bir şeyin gerisi mAnası
na da gelir. Yani burada geri kemiğJ. 

Görülüyor ya, kocakarı soğuğu tabiri. 
eğer bir tercüme farzedillyorsa, doğru .. 
dur. Fakat acaba sıcak iklimlerde ynşı
yan araplar bunu türkçeden terdlme et
miş olamaz.lar mı? Mehmet Fatin 

UZAK ŞARK: 

Çinliler 
1000 Japon 
Esir Ettiler 
Hankov.: 17 (A.A) - Çin telgraf A~ 

jansı l 6 tarihile bildiriyor: 
Çinliler Şansinin Şimal Batısında

ki Puçeuyu geri almışlardır. Düşma
nın Tungpu demiryolu boyunca ha
reket noktalannı genişletmek teşeb
büsü feci surette akim kalmıştır. 

Lingf enden Fuşenge doğru Şimal 
Doğusu istikametinde ilerliyen Ja
pon kıtaatının büyük bir kısmı bir 
Çin bataryası tarafından yolda dur
durulmuştur. Bunu üç gün süren bir 
muharebe takip etmiş ve Japonlar 
1000 esir vermişlerdir. Japonların za 
yiatı her gün yüzlerce adedi bulmak
tadır. 

28 Parmaklı 
Bir Çocuk 

Aydın, (TAN) - Memleket hasta
nesinde bir kadın, el ve ayakları ye
dişer parmaklı bir çocuk doğurmuş 
tur. Çocuk biraz sonra ölmüştür. Baş 

15 yaşında bir kız, bugünlerde nme 
miş ve gözü tepesinde bir ölü çocuk 
doğurmuştur. 

15 yaşında br kız, bugünlerde ame
llvat edilerek erkek olmak üzeredir. 



Bir · Mübaşir Hakkında 
Tevkif Kararı Alındı 

Tebligat Dairesinde Bir Dosyanın 

Kaybolmasına Sebebiyet Vermiş 
Müddeiumumilik, dün, dosya çal

dığı iddiasiyle, bir mübaşir hakkında 
tahkikata başlamış ve suçluyu Sul
tanahmet Üçüncü Sulh Ceza Mahke
mesine vererek tevkil karan almış

tır. Hadise şudur: 
Tebligat dairesi miibaşirlerin

den Ali, memurlardan Nazımın 

istediği dosyayı dolaptan alarak 
kendisine vermiş, Nazını da: "A
radığım dosya bu değildir,, diye
rek başka bir dosya istemiştir. Ma
sa üzerine konulan dosya, beş on 
dakika içinde ortadan kaybolunca 
keyfiyetten müddeiumumilik ha
berdar edilmiştir. Muavinlerden 

.UYDURMUŞLAR: 

Sabri, derhal tahkikata başlıya

rak alakadarları dinlemiş ve mü

başir Aliyi sorgusu yapılmak üze

re 'Üçüncü Sulh Ceza Hakimliğine 

sev ketmiştir. 
Ali, dosyayı memur Nazıma ken

disinin verdiğini, Nazımın da masa
nın üzerine bıraktığını, öbür tiosya
yı getirmek üzere çıkıp döndüğü za
man dosyayı yerinde görmediğ~i 

söylemiştir. 

Haklın Kamil, şahitlerin hepsini 
dinledikten sonra, Aliyi ihtiyati bir 
tedbir olmak üzere tevkif etmiştir. 

Tahkikata devam olunacaktır 

ALDATMA: 

TAN 
• 

HIRSIZLIK: 

Bir Genç Kurşun 
Hırsızlığından 
Mahkum Oldu 

1 

2 

3 

4 

l 

2 

3 

BULMACA 
Dünkü bulmacamızın halli 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

·=~~~-"--=-;..=...=~~ 

BUGUNKU BULMACA 
1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 

ı--ı-~--':--:c=::;--
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5•-~...ı 

6 
7 
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* SOLDAN SAÖA: 

l - İstanbulun en güzel sularından biri 
2 - Tarik - Arnavutlukta bir şehir 
S - Atlara vurulur - Namus 
4 - Rakam koymak. 
5 - Dağ kovuğu - Yekpare 
6 - Tenezzüh geın.W - Berrak 
7 - Erkek - Güvey 
8 - Bir nevi şeker 

18-3-938 ~ 

Raksları ile Meşhur Bir Sanatkar 

Yalan Haberle 
Ortalığı Telaşe 

Veren4 Genç 

Susam yağını 

Zeytinyağı Diye 
Veriyormuş! 

Asliye Dördüncü Ceza Mahkeme
si, dün hırsızlık suçlusu bir genci 
mahkum etmiştir. Hadise şudur: 

Yeşildirekte Rüstempaşa medrese
sinde yatıp kalkan Semih isminde bir 
genç, iki arkadaşile beraber medre
senin üstündeki kurşunları çalmak 
sevdasına düşmüştür. Bunlar, gece 
medresenin üzerine çıkarak kurşun
ları sökmüşler ve üç parçaya ayınp 
paketledikten sonra bir yere sakla
mışlardır. Sabahleyin, bekçiler işin 
farkına varmışlar ,Semih yakalanmış 
lardır. Diğer iki arkadaşı, kaçmıştır. 

9 - İcra - Valde - Bir ha 
10 - Üzerine dö:şeme cakılan ağaçlar. 

* YUKARDAN AŞAGI: 
l - Ankaranın büyük dostu 
1 - Ankaramn büyük bir semti 
2 - Ehli hayvan 

Burada resmini gördüğünüz Bayan Nudiye, Hint rakıslan ile tanıJI" 
mıştır. Şehrlınizde, muhtelif sahnelerde çalıştığı gibi, Mısırda ve Suri1e
de de birçok muvaffakıyetler kazanmıştır. Bu resim, kendisine şöbfCt 
ve muvaffakıyet temin ettiğine inandığı Buda heykeliyle bir arada çıV' 
~~ ~ 
=====================================~ 

3 - Dünya - Binanın ufki bölümleri 
4 - Az pişmiş yumurta 
5 - Ehli hayvan - Saçları düzeltir 
6 - Erzak konan yer - Bir nevi türkü 
7 - Yumru - Kan yolu 
8 - Nota - Sakin 

ORDUDA~ 

Karısını ve Bacanağını 

Vurup Öldürdü 

Meşhut suçlar müddeiumumlliği, 

halkı heyecana düşürecek haber işa
ası iddiasını tetkik etmiştir. Hadise, 
Sirkecide olmuştur. Arif, Mustafa, 
Latü, Ahmet isminde dört genç, dün 
sabah Sirkeciden tramvaya binmiş

ler, sahanlıkta dururlarken hepsi bir 
ğızdan bağınnıya başlamışlar: 

Meşhut suçlar müddeiumumiliği, 

şimdiye kadar adliyeye hiç intikal 
etmiyen bir iddiayı tetkik etmiştir. 
Suçun kanuni vasfı alışverişte, tica
ret zımnında müşteriyi aldatmaktır. 
Suçlu, Aleksi isminde bir seyyar yağ 
cıdır. İddiaya göre, Aleksi dün sabah 
Sultanahrnette susanı yağını zeytin 
yağı diye satarken yakalanmıştır. 

Müddeiumumi şikayeti tetkik ettik-

Semih, dün cürmü meşhut mahke
mesinde sorguya çekilmiş, bir ay 
hapse mahkfun edilmiştir. 

9 - Anadoluda bir kasaba - Ceset 
10 - Marmarada bir güzel kasaba. 

Ordu, (TAN) - Perşembe nahi- İstanbul radyosu; 

Katil kaçıyor, katil kaçıyor .. Tu
tunuz. 

Mes•ut Bir Nikcih yesinin Efirli köyünden Yan Beyoğ-

Tramvaydakiler, yolda yürüyen

ler heyecana kapılmışlar, şuraya bu

raya kaçmışlar, nihayet, bir polis bu 
haberin yetlan: O\du~u::ı:ns vs-c~•\nC<e 

ten sonra iddianamesini hazırlamış, 

ve suçluyu Sultanahmet Sulh Birin

ci Ceza Mahkemesine göndermiştir. 

Dün İkinci Sulh Ceza Mahkemesi, 
karışık bir hırsızlık davasını netice
lendirmiştir. Suçlu, Arzu adında 

genç bir kadındır. İddiaya göre, va-

Şebrimizin tanınmış mümtaz aile- lu Celal, Kanlı bir vakaya sebep ol· 

lerine bağlı ve defterdarlık muha- muştur. 

.c .. :" .. -r-:1~-vm·-j'_,_,.,.. 

kemat müdürlüğü memurlarından 

Bayan Düriye İncisel ile Bay Osman 

dört delikanlıyı yakalamış ve müd- faa ederken şunları söylemiştir. 
deiumumiliğe vermiştir. Müddeiu· - Bay hakim, ben hem zeytin 

mumi Reşat Saka, iddiayı tetkik et- hem de susamyağı satarım. Susam, 

tikten sonra suçlular, Sultanahmet zeytin diye de bağırırım. Belki müş
Sulh Birinci Ceza Hakimi Reşidin ö- teri susam kelimesini işitmemiş te 

Arzu, bir gün Şehzadebaşından ge 
çerken Hasan adında bir gençle tanış 
mıştır Hasan, Arzuyu odasına davet 
etmiş ve Arzu da bu teklifi kabul e
derek Hasanın odasına gitmiştir. Fa
kat, çıkarken, ayni odada oturan A
linin elbiselerini aşırmıştır. Alinin 
şikayeti üzerine Arzu yak.alanmış, 

İkinci Sulh Ceza Mahkemesinde sor
gusu yapıldıktan sonra muhakemesi 
nin gayri mevkuf olarak devamına 
karar verilerek serbest bırakılmış
tır. Fakat, o güpden sonra Arzu bir 
daha bulunamamıştır. 

günü saat 15 te tarafeynin akraba ve 

dostlarının huzurile Beşiktaş evlen
me memurluğunda icra kılınmıştır. 

Bu münasebetle yeni çifte uzun 
hayat ve sürekli saadet temenni ede
riz. 

nüne çıkarılmışlardır. Suçun vasfı 

halkı heyecana sevkedecek haberler 

neşir ve işaa etmektir. Gençler, malı 

kemede suçlarını inkar etmişler ve: 
- Biz katil kaçıyor, demedik. 

Tramvay uçuyor, tramvay kaçıyor 

dedik. Yanlış anlaşılmış, demişler

dir. 
Hakim, şahitlerin çağrılması için 

muhakemeyi talik etmiştir. 

GİZLİ MEKTEP: 

Papaz, Beraet Etti 
Asliye Birinci Ceza Mahkemesi, 

bir gizli mektep açma davasını neti
celendirmiştir. İddiaya göre, Papaz 
Halos, Yeniköyde gizli bir mektep 
açarak talebe okutmuştur. 

Mahkeme, şahitleri dinledikten ve 
dosyayı tetkik ettikten sonra suçun 
sabit olmadığı neticesine varmış, 

ıuçlu papaz hakkında beraet karan 
vermiştir. 

zeytin kelimesini işitmiştir. Hakim, 

şahitlerin çağrılması için muhakeme 

yi tfilik etmiştir. 

KACAKCILIK: 

6 Ay Hapis Yatacali 
Balık.pazarında 712 çakmaktaşını Polis, Arzunun tekrar İstanbula 

satarken yakalanan Şevket, Beşinci geldiğini öğrenince kendisini yakala
Asliye Ceza Mahkemesinde dün, 6 
ay hapse ve 178 lira para cezasına rnış ve mahkemeye vermiştir. 
mahkum olmuştur. Dünkü celsede, suçlu, elbiseleri 

beraber götürmediğini, hiçbirşeyden 

Bayan Sevüktekine haberi olmadığını söylem.iştir. 

Ameliyat Şahitler dinlendikten sonra Mah-

Diyarbakır Mebusu General Se- keme, Arzunun elbiseleri çaldığına 
vüktekinin eşi Ankara Şehir Meclisi kanaat getirmiş ve kendisini 2 ay hap 

azasından Bayan Növber Sevükteki- se mahkfun etmiştir. 
ne dün Cerrahpaşa hastanesinde Geçenlerde Kapalıçarşıda Onniğin 
Profesör Nisscn tarafından mühim dükkaruna giren ve 60 liralık bilezi

Büyük valdemiz Bayan Esınanın 
vefatı münasebetiyle cenaze merasi
minde hazır bulunan ve kederlerimi
ze iştirak eden muhterem zevata ay
rı ayn teşekküre teessürlerimiz ma
ni bulunduğundan sayın gazetenizin 
tavassutunu rica ederiz. 

Fuat, Vehbi, Veysi Emre 

EVLENME 
Bayan Nermin Seden ile genç dok 

tarlarımızdan Bay Sedat Barının ev 
lenme merasimi dün Beyoğlu nikah 
dairesinde aileleri ve dostları huzu
rile yapılmıştır. 

Genç evlilere saadet temenni ede
riz. 

bir ameliyat yapılmıştır. Ameliyat, 
muvaffakıyetle neticelenmiştir, has
tanın sıhhati iyidir. Bayan Növbere, 
seri afiyet temenni ederiz. 

ği alarak yerine kaplama bir bilezik 1 

bırakan Sacidenin Asliye Dördüncü 1 

Ceza Mahkemesindeki muhakemesi- 1 

ni bitirmiştir. Mahkeme, suçu sabit 
görmüş, Sacide 2 ay hapse ve 50 li
ra para cezasına mahkum olmuştur. 

Sinemacılığın, filimciliğin 
HARiKASI 

~'~ 
Bayanlar! Baylar! v· F 
~:::~~r~eScvilenler ıctor rancen !~::::ıVİLLERS VEFAT 

AŞK İÇİN YAŞIYOR 
İstanbul postanesi emekli memur

larından Nuri Çağıl eşi, Gureba has 
tanesi sinir mütehassısı Rifat Çağıl, 

Bugün TÜRK sinemasında İ • . ~ , 
stanbul müddeiumumi muavini Feh '" ~ . ,. %1 z• 

mi Çağıl, Süleymaniye Kız Ortaokul ... A AiC E "'" öğretmeni Azize Çağıl, Fatih on ü- l"I H ftM i • 

-· BENJAMiN O GİGLİ ~.--., çüncü okul öğretmeni Makbule Kor- 50"" ZDESı 
man'ın anneleri Hatice Çağıl kısa 

Bir arazi alım ı;atrmı yüzünden kı

zan Celal, noter dairesinde kansını 

radan çıkıp sebze - pazanna gitmiş, 
karısını teşvik ettiğini sandığı ba
canağı manav Anaç köyünden Aliyi 
başından ve boynundan ağır surette 
yaralamıştır. Buradaki boğuşma es
nasında Celal de kendi bıçağı ile kar
nından yaralanmıştır. 

*Erzurum, (TAN) - Bitkin nahiyesine 
taıbi Kornez köyünde bir kavga çıkmış, İb
rahim ve Sabahaddin isminde iki kişi ta
bancalarla Halid! öldürmüşler, Ramizi de 
ayağından yaralamışlardır. 

*Adana, (TAN) - Uzun zamandanberi 
Çukurovada şakilik ve hudutta kaçakçılık 
yapmış olan Dörtyolun Çaylı köyünden 
Musa oğlu Celal Hududumuzda pusuya dÜ 
şüril lerek ö ld ürülm i.lştür. 

ttmıılll•llll..-ıtnnı•'"'11~ .. ......- _,..._11 ..... .-.-....--.. ... 1---•ınıı 
- Askerlik işleri 
1 ........... --... -····- . _ .. 

Tütün İkramiyeleri 
Eminönü Askerlik Şubesinden: 
Eminönü Kazası Malmüdürlüğünden ma 

aş alıp ta Beykoz Askerlik şubesinden tü
tün ikramiyesi alan malıll sübay, erler ile 
şehit yetimlerinin kayıtları Beykoz asker
lik şubesinden silinerek Eminönü Askerlik 
şubesine devredilmiş olduğundan alalrndar
ların on gün zarfında (üç fotoğraf, rapor, 
resm! senet, maaş ve nüfus cüzdanları ile 
birlikte) Eminönü askerlik şubesine mU -
racaat etmeleri 

YENi NEŞRiYAT 

Rüzgarın Kopardıkları 

Genç yazıcılarımızdan Refik Top
kamn bu isimdeki kitabı çıkmıştır. 
Kitapta, şiir, nesir, hikaye ve tiyat
ro olmak üzere muhtelif edebi nevi
ler kuvvetle çiziştirilmiştir. Bize, 
çok büyük şeyler vaadeden bu kitap, 
genç yazıcının en orijinal yazılarını 
muhtevidir. Yeni kitapı;:ı tarafından 
tabedilmiştir. 

Ayini Ruahani 

Ö~le ne~riyatı: ı~ 
Saat 12,30 Plı\kla Ti.Irk musikiı:l.~ ıS 

Havadis 13,05 Plakla Türk musikı 
30 Muhtellf plak neşriyaU 15 SO~· 
Akşam neşriyatı: . . ,el_ 
Saat 17 İnkıHip tarihi dersi: ünı\ 

teden naklen Recep Pek~r 18,30 "f3eS 
lu Jialkevi ıı:östeıit ko~U tarafınd~ 
Akyüz 19,55 Borsa ha berleri 20 Me 
ket şarkıları Nebil oğlu İıımail ıV ıJ' 
20,30 Hava raporu 20,33 Ömer Rıı• 'I 
rafından arapı;:a söylev 20,45 İnci ve ~~ 
daşları tara!ından Türk musikisi vef~ 
şarkıları (Saat ayar1) 21,15 Must9 el' 
arkadaşları tarafından Türk musiıtl! ~ 
halk şarkıları 21,50 Orkestra: 1 _....1"ıl 
bert: Senfoni inaşöve 2 - Staub: 4 / 
uved 3 - Çaykovski: Marş SlaV' . Jf 
Langer: Grosmütterhen 5 - Drig0

• ıl 
ki. 22,45 Ajans haberleri 23 p1a1t111,;f 
lolar, opera ve operet parçaları "'~~ 
Son haberler ve ertesi günün prOF' 
23,30 SON. 
Ankara Radyosu: 

Ö61e neşrlyati: ~ 
Saat 12,30 Muhtelif pll'ık n • 

12,50 Plak: Türk musikisi ve tı.alk şıır 
rı 13,15 Dahili ve harici haberll' 
Akşam neorlyatı: ~ 

Saat 18,30 Muhtelif plAk n ıılt 
19,15 Ti.irk musikisi ve halk şııf 111 
(Hikmet Rıza ve arkadaşları) 20 Sil 
yarı ve arapça neşriyat 20,15 solo ~ 
fon: Nihat Esengin (Piyanoda ıvı f( , 
Bi) 20,45 Karışık plak neşriyatı 21 f'l~ 
ferans: Parazitolog Nevzat 21,15 zı 
dans musikisi 22 Ajans haberlet1 

yarınki program. 

HAFİF KONSERLER , 
11
, 

7,10 Bertin kısa dalgası: Karııi11' ~ 
siki (B,15 devamı), 10 Berlln ıusı:ı 
gası: Şraıuınel musikisi, 11,15 Berli11 

sa dalgası: Neşeli plaklar, 13 serUll 111ı 
sa dalgası: HafU musiki (14,15 de''ıı ııı' 
13,10 Bükreş: Orkestra (14,30 dev:ı. 
14,15 Paris Kolonyal: Konser rıalt r 
keza, 16,45 Bedin kısa dalgası: g:ıı / 
program, 17,15 Varşova: Askeri !)ti 

17,45 Bertin kısa dalgası: Popüler 
ser (18,50 devamı), 19,05 BükreŞ: ,f 
ko orkestrası, 19.15 Delgnıt: Pliı~ :o 
kisi, 19,15 Belgrat: Plak musiklsı, ~~ 
rans, Bari: Karışık musiki., 20 J 
kısa dalgası: Kadınlardan mürek~e~ 
hare programı), 20.25 Viyana: I{ııÇ (~ 
şam musikisi, 21 Laypzig: Orkestra 
ner, Lizt, Volf), 21,25 Peşte: or~ı!l 
21,45 Berlin kısa dalgası: Hıılk şıır ~ 
le, halk dansları, 22 Belgrat: ftııd. 9-
kestrası, 23 Peşte: Çigan orkestr~·f 
Bilkreş: Neşeli plaklar, 23,20 

1 

Eğlenceli gece konseri. 

ODA MUSİKİSİ KALBİN SESi bir hastalığı müteakıp dün vefat et-
miştir. Namazı bugün öğleyin Sul- TÜRKÇE SÖZLÜ Şehrimizin muteber manifatura 
tanahmet camiinde kılınarak Mer- tüccarlarından olup geçende vefat 

18,15 Berlin kısa dalgası: 
düo konseri, 19,55 Bükreş: 

filminde. Pek yakanda Sakarya sinemasında kez Efendi medfeni mahsusuna def- YENİ ve TARİHİ Türk mtisikisi eden Bay Yordanaki Karabodosun 

-~~=:::::::::::::::::-:::::::::::·~n:edi:·~ıe:c:ek:t~ir~.~M=e~v~la~A ~r~ahm=:e:t~e~y~li~·y:e~. ~~:::::::::::::::::::::::::::: istirahati ruhu için bu pazar günü .4 Şişlideki Rum kabristanı kilisesinde 
saat on buçukta ruhani ayin icra edi· 
leceğini müteveffanın dostlarına bil
diririz. MARTHA 

EGGERTH 

Şimdiye kadar 

yarattığı en 

güzel şaheseri Scirı Zambak Müteveffanın hemşireleri 

Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 
Salı - Bakırköy - Miltiyadide 
SEVDA MACUNU 

kuartet (Bethoven). 

SENFONİLER ·~ 
12,ıs Roma kısa dalgası: Scrı!01~ ~ 

ser, 21 Varşova: Senfonik konser, 
ma, Bari: Senfonik konser. 

RESİTALLER 1Cı 
9,30 BerlJn kısa dalgası: Aş!< ~:,-ıı 

11.45 BerJin kısa dalgası: Güıel ~ tı 
18,15 Varsova: Leh şarkıları. ıs.ı5 ptl_ 
kısa dalgası: Halk şarkıları 20,l ıJll 
Piyano resitali, 22,30 Bertin 1tıs8 ı5 
sı: Piyano konseri (Mozart), 23· 
DTAt: Ora konseri. 

--
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18- 3 - 938 TAN==================================================== 
TAN Almanya, Anıluı davaııaı •endi kendine cebren halleffl. ll•cll bitin dUnyacla ghler Çelios-

Gündelik Gazete 
lovakyaya dikilmlıtlr. Bugünkü havaya göre, Almanya buraya •ıcum ederse ikinci bUyiik harp 
derllal kopacaktır. Bu sebeple Çekoslovakya gUniin meseleılcllr. Bu ılfunlarcla maruf bir 

l91llm m•harrirl taraflndan Çekoslovakya iti• ycmla• ı• yamJI Hraya alıyora : . 
a il a 

~ 

1Baroso1n Deste9D 
' 

[ CONUN MeFUUJll 1 ~.elkos~ovalkya 
Avrupa Hasta A lmanyanm Awaturıayı 

ilb•kmdan eoma ellü 
[l'aan: il. ZEICERIY A] adıyla ~ 1NaGnldi a-

8-ta vleat Ulma •ünna mtlla- dqla ç.a.lonkJa, met1nır 
"6ı. 11fak Wr tedltlnbllk, perhls Bimlaık'm clediii ıibi, Anu
...... vtlcutte birtakım bo:nıkluk- panın en mühim tehlike nok
'-a sebep olur. Hastama laarareti 
llttar. Etraftakiler tellp •Gfer. Çtm- tut oldu. Burada ptıyan Al-

lıer buhran bir ölümle bitebilir. manlar için istenen feY, ıiyul 
Avrupa hastadır. tıdcle bir buh- Ye kültürel muhtariyet ise, Çe

"-lar ~·Etrafta tellı baılar. koalovakya Almanlan bu de
li. IWü, .. lleeek .ıye 1autanuı ba- mokrui içinde tam ıiyul ve 
.... titnflllr. ldlltürel hürriyeti, Almanya- r 

8a •ela da i7le ol••· mtlerln nm en aziz doatu olan Lehia- _.;! A V U Ş T U R. YA 

p o 
l. o 

:4'-tUl')'a darbeli, hasta Avrupa· .r 
tandaki ve ltalyadaki Alman- & 1 • ... • (ak ~ f4lıUr , aL ~ l8lfttn I °""' .- .. "' tıebat 'buhrana stlrtlkledi. H.. "- wn • "t " ~ ~ ~ .-. 

....._ atefl arttı. Ve Hltlm ipretleri lardan daha çok haizdirler. • ~ •• • • 9-.... .} tt \ S /•fı.o 
llrtbatr el'bl oldu. Her tarafta bir Çekoalovakyada yapyan Al- ______ _. 

wa_ acaba bu defald buhran Av- manlarm fikiyetleri belki de doj- Cekoalou-L~.ıa mahtelil mUleder oanlır. Ba harilaıla, h milletlerin ÇMoal~ 
--., rudur. Fakat bunların daha büyük _,,,_ ..,_)! harbe mi ıtlriWtlyor? maksatlar için. filet olarak kulla- nerelerine ,.,.lepnif olJafıma pri yona 

Bu defaki buhran cidclicllr ve mU- nıldıkları da filphe aötürmez. dır. Bundan bafka BrOno ve Bra- ııayilnin yüzde 93 ü Çekoslovakya- kendini mfldafaadan Adzdl. ÇUoe-
ld.a.ur. Bastabim artmakta ve fid- Çünkü üçüncü Reich Çekoslovak- tislava'da da slWı fabrikaları var- ya nasip olmU§tur. O halde Al- lovakya ile kuvvetli bir memJe-
t.i k•petmekte oldaiuna lprettir. yayı da kendi nüfuzuna bağlı gör- dır. Çeklerin sekiz otomobil fab- manya, Çekoslovakyaya hildm o- kettlr. .._t hentb harp tehlikesi yoktur. mek ister. rikası aene (40,000) otomobil çı- lursa eski Avusturya - Macar im- Uçüncüaü: Avuaturyanm bir 

tlnıdi: Çekoslovakya Cümhuriyetlnin karmaktadır. Çeklerin AUllClg'de- paratorlujunun en biiyQk kısmını çok dostları vardı. fakat mütte-
Alnwaya fhndillk Avmtar)'a dar- nüfusu 15,000,000 dur. Bunların ki kimya sanayll, Almanya hart- ele geçirmiş olur. Ve bu sayede fUderl yoktu. Çekoslovakya Ue. 

7le iktifa e4eWllr. 11,000,000 nu Bohemyada, Silez- cindeki en ,büyük kimya müesse- Reich'in askerl kudreti kat kat Almanyadan eonra Avrupanın en 
Ba darbe, dahilen akıntı•• bulu- yada ve Moravyada yaşarlar. Al- seleridir. Çekoslovakya aoıı sene- büyür. kuvvetli iki memleketi ile mütte-

.._ Alma efkin amami7esbıi bir manya ise en fazla bu vilayetler- lerde teslihata çok ehemmiyet ver- Fakat Çekoslovakyayı ikinci bir fiktlr. 
•tdet Q'alı7abiUr. le alikadardır. Bu memlekette eliği için mühimmat imalitını çok AV\lltUrya unmak ve onun hemen Çekoslovakya birkaç defa Ber-

Sonra Alman,.um AV111turyadan almanca kon'Uf&D ekalliyetin aa- ileriye götürmilftilr. ele geçecejini zannetmek çok yan- Un ile anlapuık için müzakerelere 
..... ilk hedefi Çekoslovakyadaki yıaı 3,500,000 dir. Bu Almanlar da 8 ütün bunlar, Çekoslovakya- 1ıt olur. slrifmek iatemiftir. Çekollovakya-
~lanbr. l'akat Çekoslovakya, müfrit milli;yetçi olduldan için Al- nın Sktısad! bir define ol- .xekolllovakya ile AvuRm7a mn raa olmıyacala bir f11Y vana 
~~>• pW, kola,. )'atalar bir manyanın müselWı kutvetleri için dujunu ıösteriror. Hablbuqlar •. UMIDda üç mohtm fark ~ Jabut mldafaamnı 
.......,,..,.,...,.,."..,.A!Pua•-M.Ar# 1 ~~ın ...... \i_ .. _ ... ,,...~~hl• ta1rvf•e.».nmn'lı ~ l'"naratCWlülfUmib··.aJNtu beine 9UllllCtlk herhangi bir ~bbaltGr. 

_, iillj ~ M', Hhr. _ "l!U~ 1 
• :aurnr.rn ,oa~IGnJU -n1- -Unpara.löl'1uıt-a.rıwsıncıen peŞte bl· BırincW.: Çekoslovakya nülulu- Soma Çekolloftkia nazileriıı htl-

blaiD AJmaa7a taralmclllia llha- l'I w ~ c&nı. '*t çelr mm--.l)wtt. Alman "'910dir. Al- Nnllta lmnPM•nmı hlc bir va-
A'Y11Bt1Ô')"a ordmu eW bin kı, Alman ordusunun stratejik va- cfhnhurtyetine tsabet etm1f, fakat mm olmadıktan bafb 800 .... kit 1raba1. etme&. A1manp ba pb1 

ııı..:.._ en _ibarettir. Zabitleri yoktur. zifesini hafifletir. Alman hududu- imparatorluğun içindeki kömür çektikleri Alınan boyunduratuna noktalar 8aerlnde mu ettill tat-
~h Almanyaya yardun e- na yakın olan Silezyadaki Opava linyitten yüzde 85 i, demir ve çe- btr daha ıtrmemele azmetmif bir d1rde sillha davranması icap ede-

halde delildir. Alman Erklnı ile Tuna arasındaki mesafe yüz lik aanayiinden üçte ikisi, mensu- millettirler. cek ve bu da hiç kolay olmıyacak-
A1-laiyesrdinln mltaleasına göre ise milden fazla değildir. O halde A- cat sanayllnin yüzde 70 i, teker sa- Ikincisi: Avusturya tek bapna tır. 
~ o usu bugün btlytlk bir har- vusturya, Bohemya ve Moravya 

l6ze alacak vaziyette delildir. Almanyaya ilhak olunduiu takdir- r:--
~ ~= ~: ~A-•m_an::~u::O = ı----G~Ö---N--ÜL.-.....:...1.....-Ş_.._.L--......_E ........ ....-R_......_I ... 
._ •eaeleslnl .. iletmek mümktın yeni hududa sahip olur ve bu 7e
---.nm8yor. ni hudut sayesinde Berlln, LByp-

.... ta Avrapamn alnlan ve lstı- zig, Nübemberg, Drellden, ve Çem- _...,_........_._............. ............... ........., 

~n artnu§tır. Vlleudilnft bqtan- nıtz Sibi merkezlerin emniyeti... EvllDkte Mesut Olmak l~ln Ne y apmah 7 
IUan hastalıklar hep nllbet- l•mlanmıı olur ve buradaki Al

-.ıtr. Fakat harp tehllkesi hen8z man nüfusu, ve Alman müe11111 

~. 1eri daha fazla emniyet kazanır. 

• 

~- fuuttaa istffa4e ederek 
ldt .. _ ~ • ,-eni bir vatan aramıya 
~ olu ba beynelmilel Wm a
~ kapılanmm atamu mı-
'7 -........._ ____________ _ 

Yeal lift• 
._ 1,1 Mllyoa Ura 
ı... .. ~ <TAN) - Umumi meclis-

'~ edilen villyetimizln yeni 
batçem 1,448'7,300 liradır ve ge-
~ 173.300 lira fazladır. 

Ç ebdovakyamn ztraati de 
Almanyaya çok yardım e

decek kuvvettedir. Bu memleket 
1932 ile 1938 18Delertnde her yıl 
vasati 1,6 milyon ton buğday, 1,75 
milyon ton yulaf, 1,3 milyon ton 
arpa, 9,1 milyon ton pataı., 
240,000 ton mısır, 543,000 ton pan
car l8Uhsal etmiftir. Çekler bu 
mabsulltm bir mmmı ihraç ede
bilirler. Almanlar da bu mablul&
ta muhtaç oldukları lç1n Çeto.lo
vakya bu memleket 1çln 90k tıy
m,tlidir. 

Bunclan bafb Çekoslovakyada 
kereste mebzuldür. ÇQnJdl mem
leketin üçte biri, ormanlıktlr. 
1929 - 30 da Çekoslomakya, 
23.800.000 mlklp yarda kereste 11-
tthlal etmif ve bunun yanauıı ih
raç etmiştir. Kerelte 18e, Alman
yanın en çok muhtaç olduğu ip
tida! maddelerden biridir. 

Fakat Çekoalovakyanın zirai 
mahaullerinden daha mühim bir A
mil, onun sanaylldir. Bohemya, 
Moravya ve Silezya Avrupanın en 
çok sanaytlepniş memleketlerin
den biridir. Nüfusun yüzde kırkı 
'8D8yi ve madencilikle megul
dür. Çekoslovakyanın 1938 da ka
mOr istihaali 12,233,181 tondu. 
Linyit istllulall be 15,948, 787 ton
du. 1936 da ÇekOllovakyanm de
mir ve çelik istfhsa1t 1,140,000 ve 
1,580,000 tondu. Çekoslovakyanın 
milhendlalill bütün dihıyada f6h
ret kazanmıştır. Bilhassa onun 
harp sanayii çok kuvvetlidir. Pil
Mll'deki Skoda fabrikalan kırk 
binden fazla amele lmllanmakta-

Bu ıUtmula, evlilikte mesut olma- tır. Yalnu banan yollannı bilmek 
DID lll'laruu arqbn7oram. lizımdır. 

Ba ftfa •• 1nı nrn dolnıdan clol- İtte bu ,-ollan balmak maksadl7-
ruya oku7ucaluuaa •rmak isti~ le M1l)'1ICU1anm ansaada Mr anket 
rum. açıyorum. Aptıda Ud ıual listesi 

0-Çlere e•l•.....-ı.t aamaa me- buı.cakR•ıs. Baaluaa ltirl mesut, 
ıut olmanın yollamu cösterebilinek biri bedbaht kocalar içindir. S•lle
daha mesut bir yuva kurmalanm rl okuyunuz okadatunm nal ilse 
kolaylaştırmq olana. Çoiu mdlt- U)G)ona sal tarafa bir ifaret bya
lerindeld nlllerln blrl•irlerlae kar- nas, etm110na 'bot bırakıp pçbals. 
fi aldıkları 10juk vuiyetlere, aUe Sonra ha lilıdı TAN'da OlntU 
bvsalanna, botanmalan babnk Doktoı- rlMerbals. Eler aynea 
evlenınekt.a brk117w n kap,.. izahat vermek lltenenb, lnma da 
lar. Evlilikte bedlMahthk aml ola a7ft 'bir mektup halbıde 7nmanm 
delildir. Aad olan bahtl)'U' olmak· rlea ederb: -• • • 

Ben nli;rim " mela:dam: 
Çünkü 

1-limtll ............... 
betle daha rahatım. 

Z - Karun, ittirak etmek 
ıaretlyle, llkmtam nalttı. 

3 - Ailemin nüfus mlktarm

daa -.--. • 

C - Kanmm allest ne mftna
aebetim i)'ldir. 

S - Eileacelere kanmJa pt-
meJI •nrlm.. 

8 - Para meselesinde kanın· ' 
la araııusda .. tiW 70ktar. 

T - Ben bnmı kıskanmam. 

8 - Karımı iyi pyinmlf sir
mek 'beni •viatlirir. 

Evliyim, fakat bel:Nbbm: 

Zira • 
-----------------------ı - ~ ..... ı ......... .....,... 

Z - Bv Jtddl omnlanma a
lır pUyor. 

3 - Kanıma eelıaletl beni 
rüatsn ediyor. 

4 - Karun evle alAkadar ol
m97or. 

s - Kanmm arkadafları ay
ndır. 

1 - Bil mAnaa terlerüa 
mlteealr olm. 

T - Bot valdtlulmde erkek 
~ Wrlikte olma
)'1 terdh ederim. 

: 8 - Karun tllthe bapaa 
bGtçemln tahammlltlnden fula 

1 - Kama IJI •tr n IEIMlmı- . JUa ....... 
r 1 - Klctlk ..,-mw ra-m. . ......... 

it - fkimhba tülatl biri- , 1f - Karım abüa1arfy1e 
b1riııe beaar. · aram ~. 

ek ordusu 181,00 mevcutlu-
dur. Bir milyon kadar ihti

yat vveU vardır. Ve Jıepm de ga
yet m(iJremmel blr surette terbiye 

ve talim a&mOftGı'. Çek liWı 
fabrlblan dünyaıım en birinci 
fabrilralan aramdadır ve bu fab
riblar Y8ftf ya.., mem'-ı içi

- oekilmektedir. Çeto.lovakya
nm Almanya hududu Ozerlnde 
1835 te bqlacfılı tahkimat, bitmek 
aw- ar. 110ctan1er1n vaztf-lnt 

colraf1a kolqlaftumaktadır. Hu
dut clalhktır ve makineli tıtala
nn harebtlne milaalt delildir. 
Çek orduaunun kudreti, mMafaa
mn kuvveti, Almanlann koruma

la mecbur olcluklan diler hudu
dun uzunlulu, Çekoalovakyamn 
lehlııdec:Ur. Bu 1tibuia Çeto.lo
vakya askerlik blJnnnndın, daha 
çok büyük bir memlekete karşı du
rabilecek vaziyettedir. 

Geçenlerde Çekoslovakya er
k.Anıharbiye reisi General 

Krejei'nin söyledlli sözler bu va
blara istinat etmekte idi. a.... 
ral Krejel Ol'dumnun bam oldu
pu, •MJnn wka bal..t bir 
bankete mtlbeJja buluncfulumı 
söylemif ve bu aözlerle bir batl
kati anlatml§b. 

~ uked kuvve
ti, Avrupa banpma tenwlJerJndılb 
blrtdlr. ÇQnktl ani bir haın)entn 

ımnaffaJnyett umulclulu zaman o
na mukavemet etmek çok ıüçtür. 
Fakat Çek08lovak;yqa karp bu 19a 
kilde bir taarruz. ancak pek büyük 
blr harp pah•mna yapdabWr. 

O ba1de ~ Awupa 
banfmm ~. Ve bu destek 
..,..m ve çok ı,ı twleramtı bir 
de.ıektir. Çünkü ÇekaelovakJa 
hiçbir vakit boJun e~ ve 
teslim olmıyacaktır. 

G'öPtlŞLFf) 
.... Beynelmilel mlclr? 

\~.3. lX' 
Yaa: SABiHA ZE/CERIYA 
Beatlmil'--- ablniW&e

deeek oı....., ........ bittin ,_ 
llm1erl n mlnenerleri Uplerln
.... ppaif aaıriana. hele OD selEi
m.el, - Mbsunc• all'lll btltln ,_ 
lbaled n fe~l...,..n wıarlana

... Mflaruu bWum 
- Elbette be)'llelmllelcllr. BIJ

le bir ilene, aual tekline sokulur 
da, sorulur mu, derler. 

Bu seçm.if ve ceçmekte olan asır
lama feyl .. U.n, Alimleri, mllletle
rin kütüphanelerini dolduran mll
y..ıarla elelia uaıl biltin mllletle
n mal ol4at-a, .,.._. " eemi-
7etlerin tekimülilnde bualana ne 
muanaın ron. ·~ Şeb
,lr'ia, bir Gite'aba, B&p'Dua, bir 
Dostjevski'.ain, bir AYDJtayn'm va
tam, milleti, 111ill9'eti olmadıtuu, 
bilttln bu uırlana ilmini yapan a
ümlarm, bittin mllltelerla n mflf
teıelı: bir ............ pala oınp. 
na aöylerler. 

Zaten ben de abhd lcldla edecek 
detmm. Fakat muanen bir samaa 
ve melin içinde bunun abhd ldtlla 
edenler var. Yabm iddia delll, flll 
halln•e ln8mtbe koyanlar var. Bea 
de hldtaelere bakıp bu saall sormak 
mecbarlyetlncle kaldım. 

• Muanen bir amaa ve 
içinde ilim ldtaplarmm yakılı-.uutı 

Aynftayn'lerln, ve OD1IB l7arm 
bl,.&k lUm ve feylezoflarm mmlll"'I 
kederinden kovalclatmı11 sl•rmemılf! 
miydik! Daha dtlnldl gazeteler 
yanacla btl,.&k lllmlerln, fen a 
lanmn earueqb tekilde intihar 
tllderlnl, 'bir teeullre kapılarak k 
dllerl yetmlyorm11f Pl>l 
ve pcuklaruu da uhlrl.eGklell'llll 
yumachlar mı? Beynelmilel bir 
rete aahlp paikoanalls nuariy 
tlstadı Friyd'tin, )inninel asma 
mUW.tmı kazanan Leovi'nln, 
har operatk N'omen'm tevkif 
dllderial ,......, ,. ... ....,. aı! 

MtJSTA: 

Sahte llr GilmİİI 
Lira Çdch 

Muş, (TAN) - Be»al 
ojlu Ahmet, Ziraat BenkHma 
borcunu öderken, verdtll blr 
sWnÜf liradan birtnin kalp 
~. Tahkikata D911Ammul 
tır. 

Kıı Hafif Get'· 
Mut. (TAN) - Bu mene kit 

detll olrnamlfbr. Ddnciklnunun 
tısına kadar buraya ve Altınova 
kar yalmamıt. hareret te zait 
ten aptı düpnemifttr. 7 Kinun 
Dide bath7an kar fUbatın on 
kadar stlrmüftilr. Ştmdt yerde 1 
santim kalmhluıda kar varcbr. 
na ralmen hararet dereeesl 
bir gün naJns OD 8ekhe dilfmilf, 
ter fdnler zait ve nakıs 4-5 
llDda delifmiftir. 

Odun ve kömQr bolclur, ueuzclur. 

GEREDE, 

Gende, (TAN) - Elektrik 
tmm Dk teerilbelerl yapdmıı. mu 
fakıyet1e netlcelftlrniftir. Tesisat 
bin Uraya mal olmQfttır. Bir aya 
dar kfltat ftlllDl yapılacaktır. 
lan 21& lamba konulm.Uf, abone 
tan J6d balmuftur. 

;fr r.entepe me9kllal&tkf bO 
parka bir baYU ~- H 
vuzun ."9Dldf eJMtnkJI tertibata 
varcbr. 
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UZUN HiKAYE 

Günef muhacimleri: Soldan Salahattin, Niyazi, Melih, Murat, Rebii 

Güneş Galatasaray -
Müsabakasını Acaba 
Hangisi Kazanacak? 

( YAZAN : EŞREF ŞEFiK ) 

JGÜREŞ: 
Seçme için 
Müsabaka 
Yapılacak mı ? 

i 
! 

i 
! 
: 

Mektupları 
I• ••--••-•-•• ---··· 

T erkos Tesisatı 

Ne Halde? 

-... ------------------.. -------Eski tarkos fabrikası makinistlerinden o- : -Jnıı bir okuyucumuz gonderdlği mektupta : 
diyor ki: 5 

"Birkaç gün evvelki sabah gazetelerin - : 
den birinde, terkos tesisatının Mayısa ka- 5 
dar tamnmlanncağına dair bir havadis oku- : 
dum. Sular idarcsl 933 senesinde terkosu 5 
devir almıştı. O znmnn on yıl atalette ka- : 
lan iki makinenin terkos :fabrikasına kon- E 
ması kararlaştı. Fakat, bu makineler küçük : 
tü. Bu tarihte bil tun makinelerin kudreti J :! 
41230 metremikAbı su verecek derecede idi. :Z -936 nihayetine kadar bu miktar 83 bin : 
mctrcmikAbı oldu. Fakat anlaşıldı ki, yeni : 
konan iki makine ihtiyaca kAfi değildir. Ve 5 
1936 yılı sonunda 40 metre mlkAbı su vere- : -cek bir makinenin mübayaası kararlaştı. :z 
Eğer bu makine 933 yılında sipariş edil- : 
miş olsaydı, fstanbulun ihtiyacı daha ev - il 
vel ve noksansız bir şekilde tatmin edilmiş ğ 
olurdu. Yeni kurulmakta olan fabrikanın • 
inşaatı ise mayısa kadar ikmal edilemez. ! -

Bu seferki Galatasaray - Güneş ma 
çı için aklımdan geçen ihtimalleri a
şağıya doğru sıralıyacağım. 

23 Nisanda yapılacak olan Avrupa 
şampiyonasına iştirakimiz esas itiba
rile kararlaştırıldığından milli takı -
ma mensup güreşçiler yirmi günden
beri çalışmaktadırlar. Güreş federas
yonunun son verdiği bir karar muci
bince şampiyonaya gidecek güreşçi
ler arasında bir seçme müsabakası ya 
pılması tekarrür ettiğinden Ankara, 
İzmir ve Balıkesir güreşçileri şehri
mize davet edilmiş ve İzmir güreşçi
leri dün 5 kişilik bir kafile halinde 
şehrimize gelmişlerdir. 

Daha bir hayli sürer . ., İ 

* -Belediye mütekaitlerinin maaştan 
Belediye mütekaitlerinden bir okuyucu

muz dun matbaamıza gelerek şu şikfıyette 
bulunmuştur: 

---- işler Tıkırında Gidiyor! 
Bu seferki tahmine de, ilci tarafın 

kuvvetli ve zayü taraflarını tetkikle 
gireceğim. 

--- Yazan: Anton Cekhof - Çeviren : H. Rifat 
4 11111111111111111111 

Güneşin kuvvetli tarafı, bundan iki 
hafta evveline kadar takımın muhte
lü yerlerinde idi Halbuki iki hafta
dır bu kanaatimizi tereddüde düşü -
recek bazı hücum aksaklıklarına şa
hit olduğumuzu unutmamalıyız. 

GüneJin kusurlan: 

Ekseri yazılarımda, Güneşlilerin 

müessir oyunlarının bilhassa muay -
yen bir sistem dahilinde oynamaların 
dan ileri geldiğini kaydediyordum.De 
rin ve uzun pasla~an Güneş mühacim 
leri rakip kale önlerinde apansız pey 
da olmak imkanlarını buluyorlardı. 
Halbuki ilci haftadır Güneş hücum 
hattının sol tarafı inadına kısa ve ina
dına semeresiz akışlar yapmak iti
yadma düştü. Bu yüzden akın başla· 
dığı vakit nerelerde toplanacağını ta
sarlamıya uğraşan rakiplere sol tara
fın neticesiz ve kısa top zikzağı yap
tırması karşılama kola lığını veriyor. 
Gari şu ki, Cünet so muavinliğin -
deki yetfill' tekfir alan lbhhiın cıe es-

Seçme müsabakalarının cumartesi 
günü yapılacağı rivayet halinde do -
!aşmakta ise de alakadarlar bu husus 
ta esaslı bir şey bilmediklerini ve bu 
müsabakalar için federasyondan tali
mat almadıklarını söylemişlerdir. 

Memlekette: 

"Bütün üç aylık maaşlar, bir hafta evve
line kadar tamamen verilmiş olduğu halde 
belediye mütekaltlerinin maaşları hAIA ve
rilmemiştir. Belediyeye müracaat ettim, 
keyfiyetin, vek~lete yazıldığını söylediler. 
Halbuki maaş için uzun boylu bekliyecek 
vaziyette değiliz. Zaten sıkıntı içinde bulu 
nuyoruz. Maaşların biran evvel verilmesi 
için altlkadar makamların nazarı dikkatini 
celbetmenizi rica ederim.,, 

* Yardım istiyen Bir Kadın 
Tophane Kılıçall medresesi Müjgfın lm

zasile gazetemize yazılıyor: 
"Benim kocam harp malQlil idi. Şimdi 

öldü. Benim iki tane çoculum var. Üç ay
da bir maaş alırdık. Ölünce kestiler. Ben 
lkl çocukla kaldım. Perişan blr haldeyim. 
Çocuklar çok bedbaht bir vaziyettedirler. 

Ordu Atletleri Bana belediyeden bir ekmek veriyorlar. 
24 saatte iki çocukla bana yetişir mi?. Be-

Ankaraya Gittiler 'nim bu halimi aldkndarlann dikkat gözil-
Ordu, (TAN) - Ankarada yapıla- ne koymanızı rica ederim.,, 

cak olan kır koşusuna iştirak etmek * 
üzere spor kurumu tarafından davet CEVAPLARIMIZ: 
edilen mıntakamız atletlerinden Ço-
ban Selim, Yaşar, Kartal, Hamit Oda- Balıkesir, Savaştepe başöğretmen Zeki 

Tuna boyluya: 
baş, mıntaka asbaşkanı Kamil ve an- - Mevzuu bahsettiğiniz arkadaşınız Ha-
trenöt B.esimin idaresinde olarak An- ~~ ]'al,l;t. ~-k !!iU,da 1Je MRadl.. XeMJ.,.Un-karaya nareRet etmıı ıel"Clır.. ; ;T 

Ankaradaki kır koşusuna Karade- dirmelidir. Bize gönderdiğiniz mektuptan 
meselenin bütün safahatını teferrüatına ka 

nizden yalnız Ordu atletleri iştirak dar anlamak mumkün olmadığından, lfa-
etmektedir. deniz üzerine bir hilkilm vermek kabil de-

Bursa Bisiklet Birincisi ği!dlr. 
b. Okuyucularımızdan Necip Eğitmene: 

--• J l llUHl'lllllil 11111111 ı• 
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Yüzünden gerçek yalnız ihtiyara 

değil, dünyalara yar olmıya müs
teit olduğu okunur; o kadar mesut, 
şen ve memnundur. İhtiyar, tren
lere ait bu kapalı sözlerden, numa
ralardan birşey anlamamakla be
raber tevekkülle dinler, tasvip yol-
lu kafasını sallar, o da iki parmağı 
ile gencin düğmeleri- ilikli pardesü
sünün yumuşak tüylerini okşar. Ve 
cemilekar, sevimli gencin yüzüne 
bakmaktan, onunla görüşmekten 

• 

bir haz duyar. Bu bağlılığına bir 
işaret olmak üzere on rublelik bir 
kağıt çıkarır ve azıcık düşünerek bu 
na ilcişer rublelik iki kağıt daha 
katar, hepsini birden delikanlıya 

uzatır. 

Delikanlı en sade bir iş oluyor
muş gibi bunları alır, elini kasketi
ne götürür, cazip bir eda ile cebine 
yerleştirir ve hatırına birden bir il
ham olmuşCasına: 
~ ..U@dhı~. l>Alq~ v~nebm 

görünmüyor. Size onun yolunu ver 
sem ... Askeri treni de 24 numaralı 
tren olarak yola çıkarsam •• 

Başkondüktör: 

-Ala! 

.ı•rtt•n kıyın cenah değiş -
tirme paslarını terketmiş, mütema
di kendi oluğu içinde hapsolmuş va -
ziyetlere düşüyor. Top arkadan ko -
pup sol tarafın inhisarına girince bi
rer arpa boyu paslarla korner çizgisi
ne kadar inmek için saniyeler geçi -
yor. O esnada tabiatile kalenin ağzı 
doluyor ve muavinler mecburi bir 
halde çok ilerlemiş hücum hattını ta
kip ederek rakip nısıf sahasının ya
nsını geçiyorlar. Rakip müdafaasının 
gecilcme yüzünden hisıl olmuş kesa
feti yarılamayınca, karşı müdafaa -
mn yaptığı bir Degojman hücumcula 
ra takılarak ilerlemiş Güneş muavin
lerini aşarak hiçbir müdafaa görme
den doğrudan doğruya müdafilere 
dayanıyor. 

Güneşin diğel' oyuncuları~ 'Ostten iti
baren soldan sağa: İbrahim, Rıza, Ö

mer, Reşat, Faruk, Cihat 

Bursa, (TAN) - Spor Kurumu, ı- "Ölen eski Mııur Başveklllerinden Tev -
siklet federasyonu Bursa bisilclet bi- fik Nesim Paşa 63 yaşında idi. 17 yaşında 
rincisine verilmek üzere bir viteslı lokantada çalışan Viyanalı kızla olan mace
bisilclet göndermiştir. İlbay Şefik rası izdivaç şeklinde neticelenmemiştir. 
Soyer, birçok spurcuların bulunduğu Tevfik Nesim Pı:şa fllvAki bu kızla ~ -
bir törenle bu bisikleti birinci olan lenmek istiyordu. Fakat, Mısırda böyle bir 

Der. Şefdögar sevinerek: 
-Ala!. Ala! .. der, şu halde bura-

da demir atıp kalmazsınız. Hemen 
kalkınız, size şimdi yol vereyim .. 
Ala! .. 

Sol tara/ta : 

Hücum hattının solu topu mütema
di bir cenahta çalkalıyarak merhale 
merhale indiğinden hattın sağ tarafı 
derinleme pas almasına imkan kalmı
yacak şekilde kale önlerine gelmiş bu 
lunuyor. Melih ayarında ok gibi fırlı
yan bir merkez mühacimini felce uğ
ratan bu tarz yüzunden Güneş hü -
cumlannın müessirliği azalıyor. 

Forvetin sol tarafındaki bu arıza
dan sonra, muavinlerin de son iki 
maçta kıvamsızlıklan göze çarptı. 

Güneşin müdafaası ve kalecisi ku
sursuzdur. 
GalattUaTaya welince : 

Galatasarayın müdafaa ve muavin 
hatlarının göz dolduacak şekilde oy
nadıklarını sık sık görmedik. 

Hücum elemanları, sağ içi hariç, 
iyidir. Galatasaray kadrosunu bun -
dan evvelki maçlarda tetkik ederek 
kanaatlerimi yazmıştım. Takımın 
Taktiğinde değişmiş bir şey görmedi
ğimden burada başka hükümler ve -
recek değilim. 
Hangi taral lıazanacak? 

izdivaca muvafakat etmiyorlardı . fhtlyar-
Bay Bekire vermiştir. Sporcular arka ladığını ve iradesini iyi kullanamadığını ile 
daşlannı sevinçle alkışlamışlardır. 1- rl silrllyorlardı. Paşa da bunun ilzerine, ken 
kinci, üçüncü gelen sporculara da ay disini mütehassıs doktorlara muayene ettir
nca hediyeler dağıtılmıştır. mek ve henüz aklı başında olduğunu ispat 

etmek için Londraya gitmf15tl. Londra seya

Haric;te: 
hatinden dönüşilnde vefat etti.,, 

oe ~aarn 
Yalnız şunu soylemek lilzımdır ki, 

bu maçta galibiyet ihtimalleri her 
müsabakada olduğu gibi ilci tarafın 
arzusuna göre çoğalıp azalmaz. Pa
zar günku oyunun taliini doğrudan 
doğruya Güneşliler idare edecek hal
dedirler. 

Yani maçın dizgini onların elinde
dir. Yukarıda yazdığım aksaklıklara 
düşerlerse çıkaracakları golleri kendi 
iradelerile kaybetmiş olurlar. Düş -
mezlese, esasen kuvvetleri itibarile 
kazanmaları icap eden maçı istedik
leri şekilde idare ederler. 
Hele Rcui.h gelir•e : 

lsviçre - Lehistan 
Berabere Kaldllar 

Geçen pazar günü 15 bin seyirci ö-
• 

TOPLANTILAR 

DAVETLER • 
niınde yapılan Lehistan - İsviçre mil 8ul{ün: 
li futbol takımları maçı 3-3 beraber- * 18 Mart zaferinin yıldönümü müna
likle neticelenmiştir. sebettle bu akşam 20,30 da Şehremini Hal-

kevinde bir toplantı yapılacaktır. EvvelA 
İsviçreliler bu maça Kolonyada Emin Ali Yaşın bir konferans verecek, bu-

Alman milli takımı, ile brabere kalını nu diğer hatiplerin sözleri ve bir konser 

ya muvaffak olan takımlarında hiç • ve temsil takip edecektir. 
bir değişiklik yapmadan çıkmışlardır * Doçent Envtt Ziya tarabndan Betik-

B•ır Günde 44 Futbol Mal!ıl taş Halkevinde bu akşam "Çanakkale zate-
3 • ri .. mevzulu bir konferans verilecektir. 

Mayıs sonunda İngiliz futbol sezo- Bundan sonra "Kahraman" piyesi temsil 
nu nihayet bulmakta, yenisi Ağustos edilecektir. 
sonunda başlamaktadır. Ancak, 20 * Doktor Niyazi Ahmet, bu akşam 21 de 
Ağustosta biıinci, ikinci, üçüncü liğ- Şişli Halkevinde "Çocuklarda difteri has
deki klüpler arasında dostane mahi - talığı,, mevzulu bir konferans verecek
yette olmak üzere 44 maç yapılacak tir. 
ve bütün hasılat futbol federasyonu - * Çanakkale zaferi yıldönümü münase

betlle bu ak~am saat 21,30 da Eminönü Hal 
nun muavenet sermayesine terkedi - kcvinde bir toplantı yapılacaktır. 
lecektir. Hafta içinde: 

Bu sermayenin 100,000 İngiliz lira 
sına yükseltilmesi derpiş edilmekte -
dir. Bu gayeye varmak için büyük 
bir gayret sarfı icap etmektedir. 

Karşılaşmaların mahalli rakipler 
arasında yapılacak hasılat büyültüle
cektir. Londrada, Arsenal ile Totten
ham, Breatvford ile Çelsea, Çarlton 
ile Millvall karşılaşacaktır. 

* Çocuk Esirgeme Kurumu balosu, 7a
nn akşam Tokatliyanda verilecektir. 
* Pertevnlyalden yetişenler kurumunun 

hazırladığı "Pertevnlyal gecesi., yarın ak
şam Ünyon Franse7de yaşatılacaktır. * Kızılay Fatih il~ kongresi, pazar gil
nü saat 15 te Sara~hanebaşınd.aki Fatih 
Halkevl salonunda yapılacaktır. 

E lini kasketine götürerek ihti
yarı selamlar, elindeki yol 

kağıtlanm okuyarak odasına girer. 
İhtiyar şu sohpetten çok hoşnut
tur, yüzü güler, gözleri salonda bu 
manzaranın bir şahidi bulunup bu 
lunmadığını arar. Kolunu başkon
düktörün koluna takarak: 

- Biz de şuradan birşeyler içe
lim! .. 

Der. Başkondüktör sorar: 
- İçki için daha vakit erken de-

ğil 
. ., 

mı ... 
- Hayır, hayır, şöylece size bir 

şey ikram etmeme müsaade eder
siniz. 

Sallana sallana büfeyi boylarlar. 
Votka kadehi elinde olduğu halde 
ne meze alacağını bir müddet dü
şünür. Başkondüktör pek semiz, şiş
kin yüzünün rengi uçmuş, yaşlıca 
biridir. Çok içen, vaktinde yatıp 

kalkmıyan adamlarda olduğu gibi 
yapısı düşük, rengi sarıya çalar. İh
üyar: 

- Birer bardak daha fena ol
maz, hava soğuk; azıcık içmek gü
nah sayılmaz. Rica ederim, birşey
ler yiyiniz. Artık size güveniyo
rum, yolda karşımıza bir engel, bir 

Güneş takımının bugünkü kadrosi
le daha kuvvetli olduğunu, yalnız sol 
tarafa iki haftadır musallat olan fena 
alışkanlıkla sigortalı bir galibiyeti 
kaçırma ihtimallerinden bahsettim. 

Güneş takımını yukarıda hayli ten- Rasihin Paristen geleceğini söylü-
kit eder bir lisan kullandım. Fakat 0 yorlar. Eğer o gelir ve sağ içe geçer
tenkıtlerım Güneşin eski maçlarına se, diğer hucum arkadaşlannın kabi
ve esas derecesine nazaran bugünkü liyetlerine nazar&n paslar vereceği 
hali arasında farkı gostermek içindi. tabüdir. O takdirde sol tarafın, ten-

Klüpler: 

* Doktor Hüseyin Kenan, yann akşam 
Beyoğlu Halkevinln Nur Ziya sokağındaki 
binasında sinir hastalıkları mevzulu bir 
konferans verecektir. 

münasebetsizlik çıkmasın. Bilirsi
niz ya, bizim hayvan ticareti işi
mizde bir saatin dünya kadar e
hemmiyeti vardır. Et bugün bir fi
yata, yann başka bir fiyatadır. Bir 
gün, iki gün geç kalmakla münasip 
fiyat kaçırılabilir. Neticede beş on 
para kazanılacağına eve, tabiri af
fediniz, donsuz dönmek vardır. Ri
ca ederim, canınız ne çekiyorsa on 
dan buyurunuz, ümidim sizdedir. 
Bu gibi hizmetler için her vesile ile 
emrinizi beklerim. 

F enerbahçenin Bir Mektubu 
Fenerbahçe spor klübünden: 

* Muharrir Nurullah Ata, :rarın saat 
16,30 da Şehremini Halkevinde .. Edebiyat,. 
mevzulu bir konferans verecektir. 

Bazı kimselerin klübümüz namın- Fenerbahçe spor klübünün hiçbir 

Başkondüktörü adam akıllı kan
dırıp içirdikten sonra ihtiyar vago
nuna döner. Oğluna anlatır: 

cak tabanları kaldırıyoruz. 

düktörün söylediğine göre, 
mütemadiyen ayni numarayı 
tarsak yarın akşam sekizde v 
cağız. Ya, evlat, işini yoluna 
mayı bilmiyenin hali haraptır. 
ya, bu ... Gözünü aç, ince yo 
ltavra!. 

11.k çan çalar, akabinde 
dumandan kapkara, cel 

ve geniş ayaklı pantalonu pis 
vagonun kapısına dayanır. B 
kerlekleri, vidaları, perçimleri 
ayene için az evvel vagonları 
tında dolaşan adamdır. 

- Efendiler, der, sığırların 
lunduğu vagon sizin mi? 

- Bizim. Ne var ki? 
- Olan şu, iki vagon da 

Onları yola çıkarmak caiz d 
Tamir edilmeleri lazım. 

- Ne oturuyorsun, yahu! .. 
şey istiyorsan, açık söyle! 

- Siz istediğiniz gibi dü 
nüz, ben şimdi naporumu yapıı 

ıyar bır us1tunlük g 
mez, karşı koymaz, rahatça, 
bir makine işliyormuş gibi e 
bine gider ve iki tane yirmişe 
piklik çıkarır, muayeneciye 
O da en tabii bir iş gorüyormU 
bi bunları alır: 

- Hayırlı kısmetler dil 
Allaha emanet olun, der. İhti 
çini çeker, muayene mem 
kara yüzüne sükun ile bakar 
ğır ticaretinin bir zamanlar 
bir iş olduğunu, fakat artık te 
li bir hale düştüğünü ve şim( 
de kayıptan başka birşey gö 
ğini anlatır. Muhatabı fazla 
manın cezası olarak sözünü 

- Bir de arkadaşım var, 
için de birşey vermelisin. 
İhtiyar konferansını durd 
ayene memuruna arkadaşı i 
birşey tutuşturur. 

A skeri tren (!) hızlı hızlı 
istasyonlarda nisbeten 

man durur. İhtiyar memn 
Kadife pardesülü genç ad 
zerinde bıraktığı hoş tesir 
kökleşmiştir. Votka beynin 
bir sis tabakası çekmiştir. 

mükemmeldir. Herşey isten 
bi gidiyor, demektir. O d 
dinlenmeden söyler ve her 
lan yerde büfeye atılıp 
dinliyecek birine ihtiyaç du 
dan her defasında yanma y 
treni, yahut makinisti alır. 
birşey içmekle kalmaz, u 
içer, bardakları tokuştura 
ra latüeler icat ederek iç 

- Hepimiz birer itin ar 
koşarız. Siz kendi lfinizi, 
kendi işimlzt biliriz. Tanrı 
ze selamet versin .. der .. V• 
tesiri altında gittikçe he 
nır, işlerden dem vurmaya 
Kaynamak, atılmak, birşe 
mak, durup dinlenmeden 
mek ister. Ceplerini arar, 
lannı karıştırır, bir kağıt 
hiç münasebet olmaksızın 
tasını çıkarır, paralarını 

Mutlak birşey yaratır, iç· 
beyninden vurulmuş gibi 
lannı sallar. önüne mektu 
graf makbuzlarını, sevkiy 
lalarını, cep defterini atar Galatasaray - Güneş takımlarının kit ettiğimiz şekillerde kısılıp yerin

mukayesesinde o tenkitlerin ağırlığı de saymasına imkin bırakmaz. Ve 
galibiyet ibresini Galatasaray tarafı-1 Gü~eş ~mu daha. sahaya çıkarken 
na ceviremez zannındayım. galip vazıyete girmiş olur. 

dan istifade ederek mecmualara abo- mecmua ile alilkası bulunmadığının 
ne kaydetmek üzere müracaat ve iz'- tavzihine muhterem gazetenizin de
acatta bulundukları haber alınmıştır. laleüni rica edenz. 

- Büyük bir oyun oynadım, 

herifleri sepete koydum, bir asker 
treninin nöbetini kooardım. Cabu-

sesle hesaplar yapar ve 
bunları hep dinlemesini · 

(De 
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ALMANYA AVUSTURYAYI NASIL iLHAK 

:.\uasturyaya illı siren Alman aalıerleri bir hudut fehrinde alkı,lanıyorlar 

Seyyah Gözüyle Türkiye: 

Jambon Kralı ŞOyle 
Viyanaya giren bir Alman alayının 

art" bölüğünde .ahhiye mtaaı 

Yatıracak iş Yok mu? :~ 
i 

-Bu memlekete kanım ısındı, ~~irin~~~ E vvelkl gün Istanbula gelen, 
dün ayrılan Saturnia vapu

l'Unun beş yüz turist yolcusu ara
llnda memleketimizin eski ve kıy
lbetli bir dostu vardı: Prof. Mears .. 

Mears mütarekenin ilk zaman
larında Amerika sefareti ticaret 
•taşesi sıfatile Istanbula gelmiştir. 
Burada senelerce kalmış, Türk da
•asına derin bir sevgi bağlamıştır. 
Baplarından çoğunu Türk müte
bassıslarma yazdırmak, sonra ken
di murafile ~ ettirmek, 
~~,., ............. ~ Wl\ı&-4.""t,-1.1'-" ~&-J.""A,,f..1. ~ıı.&.1.• 

kiye) :-dında 4, 5 yüz sahifelik re
llihli bir eser vücude getirmiştir. 

Mears, Amerikaya dönüşünde 
kaliforniyoda Stanford Universi
tesi ekonomi profesörü olmuştur. 
Sekiz sene evvel memleketiınizi 
Ziyarete gelmiş, şimdi de bir sey
)ah vapurile uğramıştır. 

y AZAN: diyordu. Bu Türkler harbetmesini 
iyi biliyorlar, burası muhakkak ... 

i A E Y ' Çanakkaleye gelen kocaman ordu-
• • ~ ları kovuyorlar. Fakat bir defa da 

--..--...--.,or\. ......... ..-. .. r-. ..-n. ... "' _, _,, -"'-' sulh yaprnağa niyet edince tam 
sulh yapıyorlar. Dünyayı dolaş-

tıktan sonra bu memleketteki sulh 
havası insanın kalbine kadar işli
yor, ruhunu ok§Uyor. 

Bir sualime cevap verir misiniz? 
Bu memlekette para yatırılacak 
eanayi tepbbüsleri yok mu?. Yefil 
lrlo.ndudan o.:ı-•~lmo.l,; g\iç o.ın-m.o., 

bu memleketi biraz daha tanısam 
bunu yapabileceğim gibi geliyor. 
Fakat ahdim olsun, tanımağa da 
geleceğim. Istanbul, beni son de-
fa gördüğünü sanıyorsa aldanı- , 
yor. 

Pı-of. Mears bir aralık beni bir 
kenara çekti: 

Bir hudut şehri
' nin Alman aske

ri tarafından iş
gali esnasında 

halk tarafından 
yapılan tezahürat 

7 

ETTi? 

Amerikalı profesörü aradım, 
buldum. Eski bir şahsi dos

tumdu. Biraz öteden beriden ko
lluştuk. Sonra dedi ki: 

- Yalnız bir şikayetim var, de
di. Ben kendimi ev sahibi saydı
ğım için söyliyeceğim. Memleket
te her şey muntazam, fakat turist 
işlerinde düzene muhtaç noktalar 
var. Bir rehber bir turistten bir
kaç saatlik dolaştırma ücreti diye 
dün iki Ingiliz lirası almış. Bir 
adam, fırsat bu fırsattatır diyerek 
bir seyyahtan iki Ingiliz lirası ala
bilir. Fakat bu intizamsızlığın tu
ristleri korkutup kaçırmak ve Tür
kiye hakkında fena düşünceler 
vermek hususunda çok fena tesir
leri olabilir. Bunun önüne geçmek 
lazımdır. Türkiyenin bütün inki
şaflarına rağmen ortada, bir tu
riste böyle bir düşünce telkin ede
cek vaziyet kalması yazıktır. Reh
berlere verilecek ücretler ve sa
atlik taksi ücretleri mutedil bir ta
rifeye bağlanmalı, vapur gelince 
seyyahlar tenvir edilmelidir. Faz-

- Almanlan Hitler bayraklarile aelamlıyan Viyanah lıalar 

''Haydi Beyoğlu caddesinde bi
l'aı dolaşalım. Hem konuşuruz, 
hem de ben eski günlerimin hatı
talarını canlandırırım.,, 
Beyoğlu caddesinde ilerlerken 

dostum şunları anlattı: 
"Eyhildenberi dünyayı dolaşıyo

tuı. Bir ~ne için Universiteden 
iıİnliyim. Turist vapurlarından 
hoşlanmam. Fakat bu karmakan
llk dünyanın içinden çıkmak, se
)'irci gözüyle her şeyi görmek için 
timdiki halde bundan uygun yol 
0 Iamaz. 
L_ Şu hissi duyuyorum: Guya baş
q bir seyyareden gelmişim. Dün
tanın dertlerini yer yer karşıdan 
~iyorum. Her uğradığımız 
)erde bir nevi kararsızlık var. 

~esela Filistine uğradık. Bir gün 
ır caddeden geçtik. Ertesi gün 

l&ıetelerde gördük ki biz geçtik
ten biraz sonra oralarda bir çar
~a olmuş, bir Ingiliz zabiti, bir 
le ç Arap ölmüş. Gezinti VC! eğ· 

nce niyetine kavga meydanla
~da dolaşmak insana garip ge-

Yor. 

lh "'i alnız Türk iyede istikrarlı ve 
il enkli bir hava ile karşılaştık. 
,..~ada insanın içi rahat ediyor. 
'rill§an, kuran, yaratan, macera:an kaçan bir alemin ortasında ol
\1 Ukunuzu derhal duyuyorsunuz. 
d 8PUrun beş yüz yolcusu arasın
ı.: ben burada kendimi ev sahibi 

evkiinde görüyorum. Bu his yal
~ıı bende olsaydı bunu Türkiye 
8kkındaki sevgime hamleder, ge

Çerd· !ar ırn. Fakat bu his yol arkadaş-
1".i ırn arasında umumidir. Demek 
" başka başka memleketlerin ha
.:::•rıı yokladıktan sonra insan 
b· tada bir fark buluyor. Mesell 
~ Irlandalı dostum var ki bir gün 

# de Türkiyeye işık oldu.,. 

l•tanbulumuzu turizm mevsim. 

lerinde zaman zaman 
ziyaret edenlerden ... 

T esadüfün garipliğine bakı
nız. Tam o saniyede yaşlı 

bir adamla genç bir kıza rastgel
dik. Beyoğlu caddesinin kırk yıl
lık aşinası imişler gibi tabü bir 
tavırla dolaşıyorlardı. 

Profesör bana tanıttı: 

- Eskiden Ingiliz Avam Kama
rasında, sonraları Irlanda Milli 

Meclisinde aza yol arkadaşım Ja
mes O'rnara, Miss O'mara ... Arka

daşım şimdi politikadan çekilmiş
tir. Irlandanın jambon kralıdır. 

Her şehirde ayrı bir fabrikası var
dır. 

Hep beraber Hacı Bekire yürü
dük. Yeni dostlarım camekanda
ki helvalara imrenmişlerdi. Kendi 
başlarına içeri girip alamamışlar
dı. Şamfıstıklı helvayı ellerile gös
terdiler. içinde Irlandanın milli 
rengi olan yeşil renkli benekler 

gördükleri için bunu beğenmişler
di. Bol bol lokum da aldılar. Son

ra Beyoğlunun Yeni Türk çiçekçi

si Bay Muhtarın mağazasına uğra
dılar ve burasını dünyanın her ye

ri için güzel sayılacak bir mağaza 
buldular. 

B irkaç dakika içinde lrlan
dalı jambon kralile ahbap-

lığı i~rletmiştik. Bir düziye söy

leniyordu: 

la istiyen olursa şikayet için bir 
makam gösterilmelidir.,. 

P rof. Mears, ev sahibi auma
sile bana bu derdi anlatır

ken, yeni Irlandalı dostum söze 
karıştı: 

\ 
- Fazla mübalağa etmeyiniz, 

dedi, açıkgözler her yerde çıkar. 

Ancak bu mesele, bir kaç lira faz
la ücret vermek meselesi değildir. 

Dünyada insanların ebedi endişe
si, enayi yerine konulmaktır. Se
yahate çıkan bir insanın gözü ö
nünde iki nevi memleket vardır: 
Turistleri enayi yerine koyanlar 
ve turist işinde düzen ve emniyet 
kuranlar ... 

Türkiyenin her şeyini çok sevdi
ğim için Türkiyeyi ikinci nevi 
memleketler arasında görmeği gön 
lüm istiyor ... ., 

Bu sırada dostlarım arasmda 
bir teliş başgösterdi. Meğer sey
yah vapuruna giden son motörün 
hareket saati yaklaşmış. Bir tak
siye atladılar. Topane yolunu tut-
tular-

Rozet takan bir Viyanab kadm 

1 Viyanada Başvekalet dairesinde bir 
Alman neferi ilk nöbetinde 

Viyana •olıalılannJa bir Alman aakeri otomobili 

"Avu•turyaJa "Alman orJruuna yapılan laalk tezalaiiratuwlan 
luılabalık bir Nlane 
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HAFİF KONSERLER 

(Çl§trWlınllD 
[~;;;~~ 
""'~-~ 

RESİTALLER 

orkestrası) 21 Varşova: Ruh1 musiki 22 
Varşova: Eğlenceli konser 22,80 Belgrad 
Bily(lk radyo orkestrası 23,15 Bclgrad 
Pl.Ak muslklsl. 

OPERALAR, OPERETLER 
18,50 Berlln kısa dalgası: Operetler -

den parçalar 21 Peşte operet nakli 21,15 
Prag: Stüdyo operası 

İki tehlike isareti: 
1 

bas • Nezle ve 
v 

agrısı 

bu ilk alametlerini 

7,10 Bertin kısa dalgası: Pazar kon e
ri (8,15: Devamı) (Parls Kolonyal} D,30 
10,15 11,30 Plfık konserleri). 13 Pnrls Ko 
lonyal: Konser nakli. 13 Berlin kısa dnl
gnsı: Hafif musiki. (14,15: Devamı} 13,10 
Bukrcş: Diniku orkestrası (14,25: Deva
mı). 14,15 Pruis Kolonyal: Orkestra. 1~: 

SENFONiLER 

11 Berlin kısa dalgası: Solist konseri:" 
(Zimbal). 18 Peşte: Piyano konseri. 18,30 
Berlln kısa dalgnsı: Beethoven'!n piyano 
varynnsyonlarından. 19 Ostrova: Zltar mu 
slklsi. 19,20 Ltıypzig: PJyano musikisi 
(Becthoven, Grieg, Sclıumann). 20,20 
VailQvn: Stırkılnr. 20,30 Bükreş: İtalyan 
şarkıları. 21 Belgrad: Muhtelif şarkılar. 
22 Va.r$0Va: Chopin'in eserlerinden plya 
no rcsltall. 22,30 Belgrad: Halk şarkıları. 
22,30 Uıypzlg: Virtüoz keman musikisi. 

ODA MUSİKİSİ 
21,15 BUkreş: Senfonik konser, Şarkı. 

22 VnilQva: Senfonik konser (Haendel, 
Haydn, Momrt). 

RESİTALIAER GRIPIN 
Konser na.kll. 16,15 Berlin kısa dalgası : HAFİF KONSERLER 

15,15 Berlfn kısa dalgası: Şarkılar 

18,15 Varşova: Elen şarkılan 19,20 Bel
grad Plyano konseri 20,45 Varşova ıar
Varşova Piyano resitali. Pıyano konseri (Schubcrt) (16,45: Halit 

~rkılan). 17,30 Berlin kısa dalgası: Plya 
no konseri. (Moz.art}. 17,45 Berlln kısa 
dalgası: H fif halk konseri (18,50: Keuı}. 
18 Peşte: Konser nakli. 18,40 Prag: Or
kestra konseri. 19,30 Berlin kı dalgası: 

7,10 Bcrlin kısa dnlgnsı: Hafit muslld 
(8,15: Devamı). 9,30 Parls Kolonyal : DANS MUSİKİSİ 

ile bertaraf eıınet· 

seniz bir çok ağıt' 
hastnlıklara tutul· 

mak tehlikesi bBŞ DANS MUSİKISt 
21,30 Bilkrck (Pltıltla Kabare). 24,10: 

11,45 Berlln kısn dalgası 19,10 Varşo
va (Enstrümantal solo valsler) 23,40 
U.ypz.lg. 

Askerl b ndo. 19,50 P~c· Çıgan orkes
trası. 20 Bükrcş: Koro havaları. 21 Bel
grat: Halk progrrunı. 21,10 Laypzlg ve 
Viyana: Orkestra, Tenor, Sopran, Keman. 
22,10 O trova: Radyo orkestrası. 22,10 
BUkrcş· Plt'ık konseri. 22,15 Leinberg: Ne 
ııeli program. 22,50 Peşte: Asker! bando. 
23 35 Prag: Salon ork trası. 23,30 Ldyp
z.ig: Hafif musiki. 23,35 Vallova: Hafif or 
kestra konseri. 

PlAk (10,15: Keza 10,45: Keza. 11,30: Kc 
za 13: Kcuı .) 13 Bcrlln kısa dalgnsı: Ha
fif musiki (14,15: devamı) 13,10 Bilkr~ 
Sandu Marku orkestrası (14,30: Devamı). 
14,15 Paris Kolonyal: Konser nakU. 15: 

Peşte. 

MUHTELİF 
MUHTELİF göstermiş de

mektir. 

OPERALAR, OPERETLER 
17,05 Varşova: Opera havalıırı. 22,45 

Dilkreş: Operet konseri. 

RESİTALLER 

9,15 Berlin kısa dalgası: Piyano kon
seri (Moznrt) (9,45 : Şarkı resitali) 17: 
Ostrova: Hatif şarkılnr. 17,25 Varşova : 
İskotyn havaları (Becthoven}. 18,30 Bel 
grad: Halk şnrkılıı.rı. 22,30 Bclgrad: Vi
yolon el konseri. 

DANS fUSİKiSİ 
18: BUkreş (19,15: Devamı} 18,15 : 

Brali!ılava. 21,20: Bükre:ı. 21,30: Bcrlln kı 
sa dalgası. 23,20: Bclgrad. 24,10: Peşte. 

[
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Pazartesi, 21. 3. 1938 -, 

.#' ..#'.l"'~"""',....,.J 
SENFONJLER 

23 Vnrşova: Senfonik konser (Schu
mann, Ravcl). 
HAFİF KONSERLER 

7,10 Berlin kısa dalgası: 7,10 Karışık 

konser (8,15: Devamı) (9,30: Eğlenceli kı 
sn program). 12 Berlln kısa dalgası: Or
k trn konseri. 13: Orke tra ( 14,15: De
vamı). 13,10 Bukrcş: PlOk konseri. 14.30 
Keza). 14,15 Paris Kolonynl: Plfık. 15 : 

Kcuı. 15,15 Berlln kısa dalgası: Musiki 
ve şiir 16,30: Şen program) 17,10 Var
§Ova: Askcrl bando. 17,10 Brüno: Radyo 
orkestrası. 17,45 Berlln kısa dalgası: Halk 
konseri. (18,50: Devamı) 19,20 Peste : 
Çigan orkestrası. 19,20 Bilkreş : Çay
kovskl'nin eserlerinden pltıklar. 20,l O 
Lôypzig: Birçok milletlerin bcstcktırlan
nın pldklarından 21,10 P te: Orkestra. 
22,45 Belgrad: Pllk konseri. 23 Vnrşova: 
Radyo salon orkestrası. 23,10 Bilkreş : 
Pltık konseri. 23,20 Peşte: Pltık konseri. 

OPERALAR. OPERETLER 
20 Berlln kısa dalgası: Gounad'nun 

Margercte operası. 21 Prng: Johann St
rauss'un "Zigeunerb~n" opereti. 

ODA l\tUSbdst 
18,30 Prag: Kentet konseri (Mozart) . 

19,15 Bilkreş: Trlyo oda musikisi (Beet
hoven). 

RESİTALLER 
18,15 Vıırşovo: Şarkı resitali. 18,30 Peş

te: Plyano re!nkaUle şarkı. 18,30 BrUno: 
Halk şarkılan. 19,15 Berlin kısa datı:a
sı: Flilt ve piyano konseri. 20,30 Varşo
va: BrnhmS'ın eserlerinden piyano kon
.seri. 21 Bclgrad: Halk şarkıları. 23,20 
Bclgrad: Halk şarkıları. 

DANS tUSİKİSİ 
13,45: Berlin kısa dalgası. 23,35: Lııyp

zig. 

,~""""'~~,,,.,,..., 

~ Çarşamba, 23. 3. 1938 -

-~..#"6"'-"~-SENFONlLER 

22,40 Peşte: Türkçe konferans. 

~~~ 
~ Perfembe, 24. 3. 1938 ~ 

~~-
SENFONİLER 

21,15 BUkrcş: Senfoni (R. Stnıuss, 

Schumnnn, Brahms). 23 Varşovn: Konser 
vatuvardnQ naldı. 

HAFİF KONSERLER 
7,10 Bcrlln kısn dalgası: Hafif musiki, 

(8,15: Dcvrunı} (9,30 konser nnkli) 9,30 
Faris Kolonya: Plfık, 10,30 Keza 12 Bertin 
kıs:ı dalgaşı: Knnşık konser 13 Hafif mu 
siki (14,15 Devamı 13,10 Bükreş: Plflk 
(14,30: Dcvnmı) 16,15 Pnıg: Bando muz.i
ka. 17,45 Berlln kısa dalgası: İş sonu kon 
seri (18,50: Keza) 18 Bükreş: Radyo orkcs 
trası. 19,35 Peşte: Çigan orkestrası 20 Ber 
lin kısn dalgası: Askeri bando 20,10 Ldyp 
zlg: Eduard Greg'in eserlerinden 20,15 
Bilkreş: Sopran, piyano, tenor (Delbussy) 
20,50 Peşte: PlAk konseri 21,05 Varşova 

Hafit orkestra 23,05 Bilkrcş: PlAk konseri 
23,30 Ldypz.lg: Gece musikisi. 

OPERALAR, OPERETLER 
21,30 Bcrlln kısa dalgası: Radyo opereti 

21,25 Prag: Musikili radyo piyesi 22 Peşte 
"Berllcr de Seville., operası CRossinl) 

ODA MUSİldSİ 
21,30 Bel.grnd, Oda musiklsl 

(Bcrlin takımı) 
RESİTALLER 

konseri 

18 Peşte: Yunan - Macar Futbol ma-
çını nakil. 

,~,.....,.....,.....,.....~~ 

~ Cumartui, 26. 3.1938 
~"""" '-'- .... ,.,...,.,, '.....,.....,.....' 

HAFİF KONSERLER 
7,10 Berlln kısa dalgası: Hafta sonu 

konseri (8,15: Devnmı) 13 Berlln kısa 
dalgası: Hafif musiki (14,15 devamı) 

13,10 BOkreş: Plıik musikisi (14,25 ke
za) 16,45 Bcrlln kısa dalgası: Film üze
rine neşriyat 17.45 Berlin kısa dalgası 
İş sonu konseri ( 18,50 keza} 19,15 Var
şova: İskoçya halk musllds1 20,10 Ayp
z.ig: PlAk musikisi 21 Lft.ypzlg: Eğlenceli 
karışık progrnm 21,1!5 Bilkreş: Radyo 
orkestrası 21,45 Peşte: Orkestra konseri 
22,45 Bükreş: Lokantadan konser nakli 

OPERALAR, OPERETLER 
9,30 Bcrlln kısa dalgası: Operet kon

seri. 21 Vnrşovn: Offenbach'ın "Prenses 
Gcrolsteln,, opereti 

ODA MUSİKİSİ 
17,15 Varşovn: Kuartet konseri. 

RESİTALLER 
10,45 Bcrlln kısa dalgası: Becthoven 

den .şarkılar 15,15 Bertin kısa dalgası 

Şarkılar 18,05 Belgrad: Halk şarkıları 
18,15 Varşova: Piyano resttall (Bach, 
Moznrt, Scarlettl). 18,50 Belgrad PlAkla 
şarkılar 20,10 BClkrcş: Plyano konseri 
20,15 Peşte: Şarkılı Çigan orkestrası 22 
Belgrad halk şarkıları. 

DANS MUSiKİSİ 
18 Bilkr~ 19 Peşte 19,15 Bilkrcs 23,05 

Peşte 23,15 Belgrad 23,30 LAypzig. 
MUHTEIAF 

17,50 Prog: Çocuk tiyatrosu. 

i tecrübe ediniz. 

Grip in 
Bütün ağrı, sızı ve 
sancılan derh,ı 
dindirir. Gripe, to 
matizmaya, diş, si 
nir, adale, bel nğ· 
rılarile kırıklığa 

karşı bilhassa ınii· 
essirdir. 

icabında günde 3 kaşe abnabilir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1Türk Hava Kurum 
Kcuı. 16,30 Bertin kısa dalgası: Askcrt 
bando. 17,30 Parls Kolonyal: Orkestra, 
Bariton. 17,45 Bcrlin kıs:ı dalgası: Halk 
progrrunı (18,30: Devamı) 18 Peşte: Ko
ro havaları. 18,20 Bllkrcş: Plfık konseri. 
(19,15: Keza). 18,35 Bclgrad: Radyo or
kcıdra'!I llU!S Oa-· ~ _....ı~ 
neşriyat. 20 Peşte: PlAk konseri. 20,10 
Bilkreş: Radyo orkestrası. 20,10 Uıypzlg 
ve Viyana: Tuna şarkıları, koro. 21,15 
Ostrova: Eğlenceli karı.şık program. 21.15 
Peşte: Çıgan orkestrası. 21,30 Bratislava: 

16,30 Parls Kolonyal: Senfonik kon
ser (Beethoven, Bilsser, Plemc). 23 Var 
şova: Fitclberg'in idare inde senfonik 
konser. 

10,45 Berlln kısa dalgası: Bccthovcn
dcn piyano konseri 11,15 Bcrlin kısa 

dalgası- Sehubert'in şarkılarından 17,10 
Prtıg: Lctonya musikisi (Viyolonsel solo) 
17,15 Varşovn: Viyolonsel - Piyano 
(~bussy, Albcnls). 18,35 Peşte: Piyano 
konseri 18,30 Belgrad: Keman konseri 
19,55 Belgrad FlUt konseri 21 Bclgrat: 

f;; Dr. Ihsan Sami - BUYUK PiYANGOSU 
Slovnk erlerlnden konser. 22,40 Peşte: 
Dcbussy'yi hatırlayış konseri. 22,45 Bilk
reş: Hnfl! musiki nakli. 23,30 Ltıypz.lg: Gc 
ce konseri. 

OPERALAR, OPERETLER 
21 Bclgrnd: Operada verilecek piyesi 

nakil 
ODA MUSİKİSİ 

18,15 Varşova: Çaykovski'nln eserlerin 
den kuartet, 21,30 Bukreş: Sarvos kuar
teti tarafından Glasunov'un eserlerinden 
konser. 
RESİTAl~LER 

18,30 Berlin kısn dalgnsı: Çocuk ş:ır
kıları. 19,10 Varşova: Plfıkln şarkılar. 

19,15 Peşte: Piyano r<'Sitall. 19,30 Berlln 
kısa dalgası: Zimbal solo. 19,45 Bclgrod: 
Halk prkılnn. 

HAFİF KONSERLER 

1.10 6crlln kısa dalgası: Karışık musi
ki CJl.1J>t-.n.., ı-mı QJl/I D ~ı .... u~-ı-
Pl!lk. 12 Berlin kısa dalgası: Hafif musi-
ki. 13 Berlin kısa d:ılgası. Hafif musiki 
(14,15: cvamı) 13,10 Bilkrcş· Pltık kon
seri (14,30: Devamı) 14,1!5 Pads Kolon
yal· Konser nakli. 15: Keza. 17,45 Berlin 
kıs:ı dalgası: Halk konseri. 18,!50: Deva
mı)). 18 BUkrcş:: Stancsku orkestrası. 18 
15 Vallova: Salon orkestrası. 19 Peşte: 
Şehir bandosu. 19,10 Vnrşova: Plfık mu
sikisi. 20 BClkrcş· Kllise konseri. 20,30 
Peşte: Radyo orkestrası Dohnanyi, RC'SJ')lg 
hl vs. 20,35 Prag: Konser nakli. 22,05 
Prag· Neşeli musiki programı. 22,45 Bilk 
rcş: Mlrcea lokantasından konser nakli. 
23,15 Belgrod: Buyuk radyo orkestrası. 
23,25 Peşte: Çigan orkestrnsı. 

OPERAIAAR, OPERETLER 
10 Berlln kısa dalgası: Gounod'nun 

"Mnrgcrete" operusı. (16,15: İkinci pcr
dcs:I). 

ODA MUSİKİSİ 
19,05 Bratislava: Oda musikisi konse

ri. 

- Büyüklük yine sizde kalsın, dedi; madem o sizi 
kıskanmıştır; bu kıskançlığa kıymet vermeniz, onu 
sizin aramanız çok insanca birşcy olur. İster bir tele
fon ediniz; ister bir mektup yazınız; yahut isterseniz 
bu akşam bize geliniz. Biz bir aydır buradayız, sizi 
arıyamadık; İsmet tc söylüyordu. Hem görüşmiye 
vesile' olur, hem sonra Hasanla birlikte dönersiniz. 

Halk §3rkıbrı 22,15 Bcrlin kısa dalgası 
Bcethovcn'in şarkılarından. 23,35 Prag: 
:a:.--...-. .ı------,ı J:V:-k-1--\ 

DANS MUSİKİSİ 
19,15 BQkreş. 

MUHTELİF 

,~-~
~ Cuma, 25. 3. 1938 -

--~""""'~ .... ~ SENFONİLER 
21 I..Aypzig: Drcsden filharmonlsi 

21,45 Berlin kısa dalgası: Senfonik kon
ser (Haydn, R. Strauss). 
HAFİF KONSERLER 

7,10 Bcrlin kıstı dalgası: Hafit musiki 
(8,15 devamı) (9,30 Asker bando) 13 
Berlin kısa dalga ı: Hafit musiki (14,15 
devamı) 13,10 Bilktts: Radyo orkestrası 
(14,25 Devamı 14,15 Parls Kolonyal: Kon 
ser nakli 15 Kcuı 17,15 Varşova Orkes
tra 17,45 Berlin kısa dalgası: İş sonu 

• musikisi (18,50 Kezn) 18 Bclgrod: Bilyük 
radyo orkestrası 18 Bilkrcş Ste!ancscu 
orkestrası. 19 Peşte: Çigan orkestrası. 
19,15 Bllkrcş: Elen musikisi (Korologos 

1ST AFlLOKOK AŞISI 
lstafilokoklardan mütevellit (er-
~P..nli~ kan l'IMnı ı.. .... ı •.. ı.. _,.._ 

bam, arpacık) ve bütün cilt has
tahkhınna karşı pek tesirli bir 

'• aşıdır. Divanyolu No. 11~ • • 

Taklit hiç bir zaman 
ayni olamaz. 

Taklit benzeri 
demektir 

KREM PERTEV 
bu itibarla en üstün 

kremdir 

Zaten ne zamandanberi bir şımarık insan hesabına 
yaşıyordum; Namık Beye {peki!) dedim. Beraber ev
den çıktık. , YAZAN : S ~ f<, lJFE N .. f +4A L 

.::\IJı ... 

B U K E Ş O E D E: 
200.000 ve 50.000 liralık mükafatlarla; 

200.000, 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 
10.000 liralık ikramiyeler vardır. 

Biletlerinizi ayan yedinci gününe kadar bayile-

rinizden almanız kendi menfaatiniz iktizasıdır. 

• Su işlerinde mUtchassıs ••• 

Diplomah bir mühendise 
ve bir fen memuruna 

ihtiyaç vardır. Galata Taptas 

Han 13 numaraya acele 

••••• müracaat. 

KAYIP: Istanbul milli emlak p:ıil" 
diirlüğünden aldığım 12-3-1935 

tarih ve 715492/5092 numaralı (50) 

liralık pey akçe&i makbuzunu kaY ' 

bettim. Yenisini alacağımdan biil 
mü yoktur. Paraskeva Zamboğlu 

• 
elektrik, havagazı olmadığı halde yine sevindi. ev, 
bahçe, tabiat o kadar güzeldi. 

Üç gün içinde Hasanın avurdu avurduna çökmüş
tü. Üç gündenberi gömleğini, yakasını bile değiştir
memişti; yüzü tıraşsız, saçlan bozuktu. 

-45-

Hasanla Ali Çamlıcaya her zaman çıkmıyorlar, sık 
sık şehirde kalıyorlardı. Hasan yolu uzun, ÇamlıcaY1 
sessiz, eğlencesiz buluyordu. Ben bu yalnızlıktan da· 
ha memnundum. Yanıma bir yığın kitap aldım. Çam
ların altına bir hasır sererek sabahtan akşama kadar 
okuyordum. Bazı gün doğmadan tek başıma tepelere 
çıkıyor, güne§i seyrediyordum; sonra dallı bir köy· 
lü elbisesiyle altın renkli harmanlann üstüne böylu 
boyuna kendimi atarak güneşleniyor, avazım çıktı· 
ğı kadar şarkı söyliyerek beş yaşında bir çocuk gibi 
hoplıya zıplıya eve dönüyordum. 

Akşam yemeğini orada yedik, gece döndük. 
Hasan: 
- Dünyaya yeniden geldim, Yıldız, diyordu. 
Ağladı; ben de ağladım, amma, ikimiz de ayn ayn 

nelere .sı~ladık, bilmem! .. 
• . . 

Hasanın amcasının oğlu Ali, iki üç yıldanberi sık 
sık 1stanbula geliyor; cahilce, fakat aklı erer bir oğ
lan olduğu için Hasanın işlerine yardım ediyor, bü
roda çalışıyordu. 

1stanbula geldiği zamanlar bizim apartımanda ka
lırdı; ona temiz çamaşır giymesini, her gün mendil, 
çorap değiştirmesini, tırnş olmasını öğrettim. Sık sık 
banyo yapmıya alıştırdım. Yavaş yavaş Alinin de
risine kadar lşliyen o ağır koku geçti; çocuk temizli
ge, dilzgU,n yaşamıya alışınca Cıdeta gürbüzleşti, gü
zelleşti... Boyu, posu yerinde bir genç oldu. 

Misafirlerimizin yanında oturmayı, konuşmayı, 
hanımlnnn elini opmeyi oğrendi; arasıra onu ziya
retlere de goturüyorduk; hatta Hasanın darlaşmış 
smokinlerini ona göre yaptırarak balolara giderken 
yanımıza. aldık. 

Ali iideta koylülükten çıktı; konuşmakta pek de
rine gidilmezse. hemen hemen okumuş. yazmış bir 
İstanbul çocuğu sanılabilirdi. Zekfısile kendini idare 
efi;vor hnttA hlrıı~ iln AAbvorciıı Yı:ıvı:ıc: vı:ıuııc: oh·"-

lmda dolaşanlar bile oluyordu. 
Ali dansetmeyi öğrendi; Hasan bir zamandanberi 

geceli, gündüzlü poker oyn ordu; Ali daha monden 
çıktı, ona: "poker eskidi, briç öğren!" demişlerdi; 
Ali hemen briç öğrendi. .. Eh, kıravat, yakalık, cep
te keten mendil yerinde, yüz, göz düzgün; dans ve 
briç te öğrenilince bundan daha modern cemiyet ada 
mı olur mu? Ali de böyle oldu ... Hemen araya ka
rıştı ... 

Yirmi yaşından sonra Orta Anadoluya yakın bir 
knsabndan İstanbula gelen, ancak unutulmuş bir ilk 
tahsili olan bir gençten ne bekliyebllirlm? Alinin 
gidişi pckalll ... Pekala, ama, Ali bu kadar kalsaydı? 
Züppclcşmescydi?. Ne yazık ki Hasan ona fena bir 
örnek oldu. 

Ali yavaş yavaş memleketini bile düşünınerniye 
başladı, oraya dönerken asıla asıla gidiyordu; orala
ra ait artık ondan birşey dinliyemiyorduk; halbuki 
ne kadar istedim ki Ali memleketinin çocuğu olarak 
kalsın; bozulmasın; çıktığı yeri unutmasın; hatta 1s
tanbulda gördüğü iyi şeyleri oraya götürsün ... Onun
la bazı karşı karşıya saatlerce görüşürdüm; All beni 
dinlerken hep dalga geçiyordu. Onun aklı fikri ya 
oyun masasında, ya dans salonlarında, küçük hanım
larda idL .. 

Ali, şöyle bir herşeyi gözden geçirerek kendine 
ni>,. .. htı?'.ı fikirlere sahip oldu; yavaş yavaş bize zevk-

lerinden, düşüncelerinden bahsetmiye başladı; hat
ta evdeki eşyayi, evin intizamını tenkit eder vazi
yetler aldı. Tıpkı vaktiyle Hasanın yaptığı gibi ye
mek yeme usullerinden bahseder oldu; amma sonra, 
kendinden geçtiği zamanlar önünde çatal, bıçak du
rurken karpuzun çekirdeklerini parmaklarile ayık
lıyarak ağzına atar, yemeği tuzsuz bulursa, g(ıya ik
ram etmek üzere, pnnnaklarile tuzluktan tuz alarak, 
başkalarının tabağına serper, kendi yediği çatal, ka
şıkla yemek alarak başkalarının önüne koyardı. 

Bunlan tabii buluyorum; Aliden başka birşey bek

liyeceğim yoktu; o bir köy çocuğuydu, köylü ol

mak ne ayıp, ne de günahtı; o, tam, temiz bir köy

lü kaldıkça, bilakis bence pek sevimli idi; amma, Ali 

ne yaptı yaptı, bendeki bu sempatiyi eritip bitirdi.. 

Bir sene, yazlığa gidecektik; ben her zamanki yer

lerden daha sessiz, hatta biraz köyümsü bir yere 
gitmeyi istedim; Çarnlıcada gayet şirin bir küçük ev 
buldum; ekin dolu bir tarlanın bir kenarında idi; o 
yaz çocukluğum tuttu; harman zamanı dövene bine
cektim; akşamlan atla gezecektim. Evin büyük, a
ğaçlık bir bahçesi, önünde bir üzüm çardağı vardı: .. 
Şehrin kalabalığından usannnlar için burası ne gü
zel bir tedavi yeriydi ..• 

Bu eve Ayşe kadın bile bayıldı. O, çoktanberi İs
tanbul, $işli evlerinin konforuna alışmıştı; bu evde 

Akşam erken yatıp sabahleyin erken kalkma, si
nirlerim, sıhhatim üzerinde son derece iyi tesirlel" 
yaptı; renklendim, kuvvetlendim ... 

Bir akşam yine Hasanla Ali gelmişlerdi; Hasan: 
- Burada daha sıkılmadın mı?. diye soruyordu. 
Bilakis pek çok memnun olduğumu, bu köy haya-

tını pek sevdiğimi söyledim. Hasan: 
- İyi aınmn dedi; bu elektriksizlik. banyosuzJulC 

filan herhalde rahat birşey değil! .. Hergün geJ.nıiŞ 
olsam ben rahat edemem. 

Hasan bundan sonra Aliye döndü: 
- Sen ne dersin, Ali? Yıldız burayı pek beğeni

yor. Sen nasıl buluyorsun? 
Ali, ağzını, burnunu çarpıttı; monşer beyler gibi 

bir vaziyet takınarak: 
- Doğrusu, dedi: ben de burada oturamam; befl 

biraz da konfor severim de ... 
Kendimi tutmayı düşünmedim bile!.. Arkası bit 

türlü kesilmiyen kahkahalarla güldüm, güldüm ... 
Hasan şaşırdı. galiba o yeğeninin bu konfor dÜŞ"' 

künlüğünün farkına varmadı; bana soruyordu: 
- Ne var, ne oldun? Neye gülüyorsun, canım? 
Durulduktan sonra, Hasana: 
- Hiç, dedim; hiçbir şey yok; sinirlerim tuttu dtı 

onun içhı! 
(.Devamı "nrl 
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ZİRAAT : .... ~----.... ---~------~~ DIŞ TİCARET: 

GÜNLÜK Büyük Kongreye · Yumurta, Balık 
No: 3 - 600 Murahhas , PİYASA . ihracatçıları 

t •ı k J • H •• İştirak Edecek . 109~1~~~=~:::; Toplandılar eni meme Çin ergun : darkilosu4,30-4,32kuruştanveMer 
Nisanın ilk haftasında Ankarada sın fop yüz bin kiloluk bir parti Ana- Şehrimize gelen Atina ticaret ata-

açılacak olan büyük ziraat kongresi- , dolu malı arpa 4,27,5 kwuştaıı ihracat ' f y ista 
edil k , için satıbnıştır. • şesi Naci, dün Türko iste unan -

ne altı yüz murahhas davet ece : * • na balık ve yumurta ihraç eden tuc-

0 k Fazla Kuvvetlenmek! :=.e:~E::;r: . ~~=:. ... ::~::: . :,~~ ı::ıa~:.:.~=şik/~:;tıl:;r;: 
, tan ihracat için satın alınmlltır. rüp görmediklerini ve ıı.ye en o-

rettir. Murahhaslar için Ankaradan , * lup olmadığını sormuştur. Balıkçı -
~ yara, -bilhassa kasığında
h ..... Şamile çok gelmişti. Fakat o, 
':'~esuu tutarak büyük bir sükun 
~ evine geldi. Bir köşeye çeki
~ sessizce çamaşınnı değiştirdi. 
Jl..~dığını kimseye sezdirmedi. 
-tka bir hastalık bahane ederek 
~a girdi. İki hafta, zarfında ya
lla.. tedavi etti... Şamil, işte bu 
~ bir gurur göstermişti. Çünkü 
~asını, bir nevi mağlubiyet 
. ~ etmişti. Ve bunu üşa etme
~de nefsine yedirememişti. Şami
o-.ı bu vakasından bahseden Fran
"a lrlüellüi (le mayor Warner) o
~ 'bu hareketini (Ispartalı meta
ı='1) diye tavsü ve takdir ediyor. 
<vq buna, -Şamilin damarlarını 
~uran temiz (Avar kanı) nı na
'ett dikkate alarak- (Türk meta-

) diyeceğiz ... 
~!Ukarıda anlattığımız yara va
~e, hayatın en iyi dersini 

.,_""le o zaman zihninde şu kelime
~leşmişti: -Yenilmemek .. ve, 
1t emek için de, herkesten faz. 

kuvvetlenmek ... 
'8znu bu kelımeleri derhal ba

ht Programının birinci maddesine 
~i .. Ve, o günden itibaren de 
~eUenmek için idmanlara gi-

lte, koşmadan, sıçramadan ve 

~dan başladı. Mektep dersle
~~boş kaldığı zaman, kırlara 
~Yor ... Kanter içinde kalıncıya 
~ koşuyordu. Ağaç dallarını 

arak tutmıya çahpyor, hen
atlıyordu. 

Q§ı er1edlkçe ~ ba ıdman
o kadar artırmıştı ki; artık be 
kuvvetin bu işlerdeki son had
varnuştı ... Koşan bir atın arka 

1.....~ yetişebiliyordu. Yirmi yaş
~ geldiği zaman; tam sekiz ar
J...:.. lenİŞliğinde (1) bir hendeği at
~ görenlere hayret verdiri-

u. 
...._8_oııra ... Orta boylu ild adamın, 
~ üzerinde gergin tuttukları 
~pin yanında durduğu halde, 
.. Ya doğru amudi bir sıçrayış-

leçtyordu_ 

Ll>aııası var ... Kalpalmı, düz bir 
~üstüne koyuyor .. Kendisi, 
,.._. otuz adım kadar geri çekili
'.. Birdenbire koşup gelerek o 
~Uvara yalnız ayaklarile tırma 
~ ·· Kalpağını alıp, başına giyi
-.: 1l.., Bugün bunu yapabilen tek 
''danı var. O da; mef}ıur sinema 
L~' Duğlu Ferbanks ... 
~ idmanları, acaba yalnız 
il. ibaretı mi idi? .. 

" Yır ... O, en soğuk havalarda kı 
"at Ntar .. Orada. papuçlarını çıka-
' Göpünü, bajrını açar .. Saat
"'--- böyle gezerdi. Ve gezdikçe de 
ı.:u. çelikleşirdi. 
~· bunun içindir ki bir gün gel
~ her türlü zahmet ve meşakkat 
~Yanmakla meşhur olan Da
~ hanwıuı ~asında herkes Şa 

, ~ gostererek: 
~·· Pulat vücutlu adam, de-

't>aııa? .. 

~ "et .. Dahası var ... Ata bin-
O inek, ve siWı kullanmak. 

"-ı :lik vücudu ile bindiği atı yal 
~Yalarda taştan tqa sıçratan 
ı....._ ~i •ilihların her nevini kul-
~ da emsalsiz bir meleke 'le işti .. Kendisi, solaktı. Sol 
~ kılıcını veyahut kamasını 
~ Z&ınan, bu silihların kınla
' 1 ~asıl çıktığını görebilmek, 
~<>ıün kin değildi. Demirinden 
~kamasını, en dikkatli bir nl 
' fır kurşunu gibi istediği nok
~ . latınak ve saplamakta bü-
~ lneharet kesbetmişti. Hele 
~SJ,kendi-
~ !rıınız muharrirlerinden Con F. Bed 
ı\ ~anın Ruslar tarafından iatl

\ tı...-:U kitabında Şamilin (27 Jadem) 
~ •tladıtından ~. z. e. 

Şeyh Şamilin cengaver muha
liflerinden bir Kallıa. Türkü 

sine sağ ellerindeki kılıçla hücum 
edenlerin bütün manevralannı a
kim bırakır .. Savurduğu kılıç dar
besi, tam yerine inerdi. 

İşte bunlar, Şamilin vücut kuv
vetleri idi. Şimdi gelelim, kafa kuv 
vetine... . 

(Sağlam kafa, sağlam vücutta bu
lunur) diyenlere, inanmak lizım 

gelir. İşte, bunun bir misali de Şa-

Şanın, daha çocuk yapnda ltf
manlara başlayıp ta vücudunu kuv 
vetlendirdikçe, onun dimağı ve 
ıuuru da kuvvetlenmiş, inkişafa 

başlamış .. İyilik ve kötülük hisleri
ni, muhakeme kudret ve kabiliyeti-
n\ kazanmıştı. 

Ş amilin babası Jyf adamdı; hoş 
adamdı; yalnız bir kusuru 

vardı. O güzel bağlannın emsalsiz 
üzümlerinden yapılan enfes şaraba 
bir türlü tahammül edemiyor .. Bol 
bol şarap içiyor .. Bazan da fazla 
ca kaçınyordu. 

Şamilin mektep arkadaşları bir

kaç defa bundan bahsetmişler; son 

de~ hassas ve alıngan olan kal 
bini rencide eylemişlerdi. 

Şamil; arkadaşlarına, katiyen 
mukabelede bulunmamıştı. Fakat; 

babasına gelerek içkiden vaz geç
mesini rica etmişti. 

Babası; on dört yaşında bulunan 
oğlunun nasihatlerini dinlemek şu 
tarafa dursun; ona biraz da ak.si ce
vaplar verdi. LAkin günün birinde 
Şamil, onun karşısına dikildi: 

- Baba! .. Ya, içkiden vazgeçer
sin .. Yahut, gözlerinin önünde ken 
dimi lsamalar, öldürürüm. 

Dedi. 
Mohammad Dango, birdenbire 

durdu. Oğlunu gözden geçirdi. E
ğer bir başkası olsaydı, bu küçük 
nasihatçinin suratına iki tokat indi 
rirdi. Fakat, o, oğlunun çehresinde 
o kadar derin bir ifadenin minası
m gördü ki: 

- Pek ili, Şamil.. Söz veriyo
rum. Artık, içmiyeceğim.. 

Dedi. 

H erkes derin bir merak ile so
ruyordu: 

- Şemoel! .. vücudünü, dikkatle 

su verilmiş bir çelik haline getir

mek için ne yiyip, ne içiyorsun?. 

Şamil, hafif bir tebessümle ce

vap veriyordu: 

- Ne olursa, olfuıı ... pek az ye
mek .. pek az da su. 

- Ya, şarap? .. hele, sizin bağ

lann şarabı. 
- Onu sudan da az içiyorum. 

-Uyku? .. 

- Bazan, üç saat kafi geliyor. Ni 
hayet, dört saat ... 

Bu riyazetler, gittikçe onun ba-
şını değiştiriyordu... Oldukça gür 
kaşlarının altında, temiz çeliklere 
benziyen açık mavi gözleri, tatlı 
bir halivetle parlıyordu. Biraz ka
lın ve çok kırmızı, alt kısmı hafüçe 
kıvnk dudkalanndan, cazip ve 
mağrur bir tebessüm eksilmiyordu. 
Kızılı andıran sert saçlı başı, dai-
ma dimdik duruyordu . 

Az söylüyordu. Fakat; - ağır ve 
tannan sesi ile - çok müessir söylü
yordu. Bir gün, (Tülis) mollalann
dan biri, misafir olarak köylerine 
gelmişti. Ve tesadüfen Şamilin söz 
söyleyişini işitmişti. 

- Garip şey! .. Bu çocuğun söz
lerinde o kadar müessir bir 8henk 
var ki... Eğer büyür de, molla ol-
mak isterse, kendisini en büyük ca
milerden birine hatip yaparlar, de
mişti. 

Bizim vaktile (ülema) dediğimiz 
zümreye, - bütün Türkistanda ol
duğu gibi - Kaf diyannda da (mol
la - munla) derler. Halkın en çok 
hürmet gören imtiyazlı bir sınıfı
dır. Burada pek çok kimseler, ze
ki ve çalışkan çocuklarının molla 
olmasını isterler; ve bu maksatla 
yetiştirirler. 

(Kaf dağının arkası) diye, herke
sin kalbine ürperme veren bu di
yarda; at kadar, kılıç kadar, kama 
ve tüfek kadar ehemmiyet verilen 
birşey varsa, o da (mektep) tir. 

Bu mekte~ler herkea, biraz oku 
ma yazma; fakat daha fazla, dinin 
eiU1Umı öğretir. Eler bu mektep 
lerde okuyanlar; zeki, anlayışlı ve 
kabiliyetli ise, ~~ bunların aruın
dan da mollalar yetişir. 

(Devamı "4f') 

Çiçek haltahlı da eaklden en ziyade 
bu mevelmde - kıı eonlyle bahar lptl
daeında - meydana çıkarmı• timdi, 
onun zam•nı, naeıl baıladılını, eonr• ne 
tUrlD fenelıkler yeptılını dUıDnerek ta
ea çekmel• hiç IDzum 1oktur. ÇOnkG 
medeniyet çiçek haetalıOına tutulmamak 
için kati çareyi bulmuttur. 

Avrupalılar çiçek aııeını etrenmeden 
ance, on yedinci aeırda çiçekten giden 
heetalerın eayıeını kırk mllyon tahmin 
ederler. BugOn kendlelnl medeni eayan 
bir memlekette çlçak haetalılına yer o
lamez. 

Biz TDrkler, çiçek aııeının icadından 
dolayı iki defa lftlh•r edebiliriz: Biri her 
medenf •damın duyablleceOI gibi, dOn· 
yanın en dehfetll haetalıklartndan birin· 
den medenlyethı kurtuldutumuzdan do· 
layı, Mekl de çiçek haetalılına kartı •
tının, ılmdlkl .. kllnde dejllH de, ... 
fikrinin bizim memleketlmlzden Avrup• 
ya gltmıı olmuından dolayı. letanbul• 
da bir lnglllz eeflrlnln eti olan ve Ledl 
Montegu'nun burada lneandan lneana a· 
ıılamak ueulOnO efrenerek lnglltereya 
götOrdDIOnO, eonra orada Jenner'ln ıım 
diki çiçek •ııeı ueulDnO icat ettlllnl el
bette blllrelnlz. 

Bu çiçek aııeı itinde bizim OçGnca bir 
iftihar d•ha duymıya hakkımız ol•blllr: 
Aıının ılmdlkl .. kllnl icat etmıı olan 
memlekette aıı kanunla mecburi olma· 
dılı, çiçek a11eı aleyhinde kurulmuı oe· 
mlyet blle bulundulu halde bizim mem
leketlmlzde kanun herkeel atıl•nmıya ve 
çocuklarını aıılatmıy• mecbur tutar. lı
tlmal kanunların halkın eallılını koru
maeı da medeniyet yolunda bir ilerleme 
demektir. 

Onun için, bizim memleketimizde ~
çek haltalılından deJll, ancek o haeta• 
lıla tutulmamak için çiçek aııeından bah 
•dllmeye hakkımız v•rdır. 

Yeni dolan bir 900ulu •ıııatmak an•· 
eının, babaının en mDhlm vazlfelerln
den biridir. Bl~ok yerlerde dolum evle
rinde ve haetahanelerde dolan çocuk
ları lhtly•t olarak dolduklarının ikinci 
11ana ••arlar ve 900Ulu •11l•madaı1 ltı-. 
rakmazl•r. 

oteller ayrılacaktır. Gidip gelme, yat Yemeklik ze:ytlnyallarmdan getiril- larımız, balık nakliyatı için Türk va-
ma masraf arını Ziraat V ekaeti öde- : melde olan partiler piyasamızda Zf!Y- • sıtalarınm kili gelebileceğini, Yu -
yecektir. tinyağ stokunu kabartmaktadır. Stok an nakliye vasıtalarının bu işten a-

ç• k il K fffl • mallardan dün mühim bir miktar ki- n 
ıçe ç er oopera • losu clnsi ve asit derecelerine ıöre zami istüade ettiklerini söylemişler-

Istanbul Çiçekçiler Cemiyeti, An- 40-44 kuruştan müşteri bulmuştur. , dir. Türk nakliye vasıtaları. için u -
arada bir çiçek satış yeri açılmasına , * cuz mazot ve buz temin edildiği tak 

ve şehrimizde bir çiçek istihsal ve ' Anadolu orta yayla mallanndan ıe- dirde balıklarımızın tutulur tutul-
satış kooperatüi kurulmasına karar • tırilen sansar derileri yüzde beş tenzi- maz buzlanarak Yunanistana ihraç 
vermiştir. Her sene bir haftanın, ol • l.Atlı olarak çifti 2000-2700 kuruştan lunabileceğini ve bu işin daha elve-
madığı takdirde muayyen bir günün ve muhtelif mıntakalar tavwan derile- ' 

0 il ri .. 
• rlnden bir parti yüzde beş ıenzilAtlı o- rişli neticeler verebileceğini · e sur 

çiçek bayramı olarak kabul edilmesi • !arak tanesi 16,5_19 kuruştan veril- , müşlerdir. 
için teşebbüslere girişilecektir. Çi - • ml.ştır. : Ceviz ve Fındık Sahıı 
çekçiliğin inkişafı ve çiçek sevgisinin • • • •, , , , , • • •, • •, , •, •, • • ••, , • Martın ilk haftası içinde piyasa-
umumileştirilmesi için sergiler, bay mıza getirilen iç cevizlerden 3200 ki-
ramlar yapılması için de ticaret oda- BORSALARDA : lo Niksar malı kilosu 33

1
5 kwııştan 

sına müracaat edilmiştir. 28 bin kilo kabuklu ceviz kilosu 9 

Frank, Dün Tekrar kuruştan. iç fındıklardan 12960 kilo 
HARİCTE: 

Kardeı lranda 
35 - 35,30 kuruş arasında satılmış

Düzelmiye Baıladı tır. Piyasamıza ceviz ithalatı 720 ki

Fransız frangı düzelmeye başlanuf 

yeni Fabrikalar tır. Dün Londra borsasında fiyat yük 
sekliği hissolunur derecede &rtDllf -

Tahrandan bildirildiğine göre, I- tır. Son gelen telgrafta bir sterlin kar 
ran şahı, şahsi servetinden, Aşrafta şıbğının 159,93 franktan muamele 
büyük bir bez fabrikası inşa ettir - gördüğünü bildirmiştir. Dolar da yük 
mektedir. Bina kısmı yakında bit - selmektedir. Bir sterlin 4,9656 dolar
mek üzeredir. Fabrika pek muhte- dır. Pariste Unitürk 362 franktır. 
şemdir. Yalnız cam çatı kısmı 22500 Borsamızda ise 19,15 liradan mua -
metre murabbaıdır. Bütün bina ma- mele görmüştür. Sıvas - Erzurum 
kinelerin montajı Alman firmaları tahvilleri 95,5, Ergani 99,5, Merkez 
tarafından iki sene gibi kısa bir müd Bankası 100,5, Çimento 12,99, gayri
det zarfında yapılmıştır. Fabrikanın mübadil bonosu 22,5 liradır. Bir ster 
çatısı, Iran iklimine en muvafık •! lin 630 kuruştur. 

ıan ve Almanyanm Esslingen şehrin- Yumuıak ve Sert Buğday 
de bulunan dünyaca maruf J. Ebers- Ziraat Bankası, yumuşak ve sert 
paecher firması tarafından, macun - buğdayların ayni miktarda satılma
suz cam çatı olarak yapılmıştır. Ay- sı için bir müddettenberi takip etti
nl firma, Ereğli bez fabrikası ve Bur ği usulden vazgeçerek kırmacı ve de 
sadaki Merinos fabrikasının da ma- jirmencilere yalım yumUfÜ bulday 
dunsuz cam çatı kısmını da inşa et- Satmaya başlamıştır. Bugdaylarin ki 

~· •----- losu 5,28 kuruştan verilmektedir. 
yni urnMuun, Chanfabadda bu Dün bu smet1e 310 bin kilo yumu-

tarzda büyük bakır ve Babolda ip- şak ve elli bin kilo lert bulcfay 5,20 
ilk fabrikalarımn da inşaatı iletle - kuruştan satılml§tır. Piyasa, ıevtek-
mektedir. t• 

ır. 

AŞ 1S1 
'•k•t ıocuıun anneel aıılı I• - her aı1 

ne lyle olmalıdır - blyle ilk gDnlerde 
yapılan aıının tutmamaeı ihtimali 90ktur. 
Bunu annenin k•nında haetalıla kartı 
koy•n a11 madde•lnln çoculun kanına 
g99ml1 olm•eına atfederler. Bu madde 90 
cuıun kenında" yavaı yavaı 9ıkar•k, iki 
Ot haftadan, blrk•f •ya k•dar mOddet 
eonra hlt kalmaz. 

Onun itin, herhangi bir eebepten do
layı, hayvan ıDtOyle beelenen çocukla
ra en mOnaelp zam•n, çooulun dolutun
dan altı hafta eonra eayıhr. 

Çocuk •nne ıDtO emlyoruı, anneelnlh 
kenındakl aıı maddeel eDtle de aqok il• 
oer ve çocuıun kanında bulundukça ye
niden yapılacak aıı tutmıyablllr. Bun
dan dol•yı aıılı annenin memeelnl emen 
çocutu Oç aylık oldulu vakit aıııatma
lıdır. 

Çoouıa yapılan atı tutmedılı vakit he 
men aıının bozuklutun• hOkmetmek hlt 
te dolru dellldlr. Aııların, tabii iyi ya
pılmıı olanların, yOzde ylrmlel, otuzu 
tutmaz. Bu, ooculun tabii ol•rak a11lı ol 
maeından ileri getir. Atı tutmayınca blP 
mOddet bekleyip onu tekr•r etmelldlr. 
Meme emen çocutun memeden kHlldlk· 
ten eonra nlh•yet bir, iki •Y eonra, em
zikle b•lenen çocuıun da b.., •ltı aylık 
olunca aıııandıkları v•klt aıının tutm•· 
maeı pek mOeteenadır. 

A11 için en mDnalp yer koldur. Ktz 
fOCUk bDyDdOID zaman dekolte giyin•· 
cektlr, diye bacalınd•n aıılatm•yı dG-. 
ıonmek bir kere mlnuız blrteydlr. Çl
t•k aııeı medeniyet damgaeı demektir. 
Onun genı kı• kolunun gOzelllllne do
kun•bllecellnl h•tıra getirmek medeni
yete kartı bir dOıOncadlr. Sonra da kG
fOk ıooutun becalında y•pılacak ... ya 
rlnl temiz tutmak pek 1101 olur. • 

lık atı tuttuktan eonra, her b .. yılda 
bir kere •tılamak iyi olur. Tutmuea an 
oeklnln hOkmO devam ettlllne dellldlr. 
Bir yerde fltek haetalılı bulundulu h• 
ber alınına da • •ki zam•nda annele
rin ıocukl•rın kulaklarını tektlklerl gi
bi • ıooutu yine aıılatmak lhtly•tlı O• 

lur. Zaten a" yaptırmak oocutun kul•· 
tını c-kmelcten Dek te aDo bir la dlıllldla. 

Zahire ve Yumurta 
Flyatlan 

Tavşanlı, (TAN) - Zahire fiyatta
n biraz artmıştır. Arpanın kilesi bir 
ay evvel 60 kuruşken 100 kurup ka
dar çıkmıştır. 
Buğday da yükselmektedir. Yu

murta fiyatları 35 paraya düpnüş
tür. 

~ 

""" 

BORSA 
t7-1-11U 

PA&ALAB 

A1lt Batıt 

Frank '14,- 78,-
Dolar 124,- 128,50 
Liret 85.- UM.-
Bel~ IPr, IO.- 14.-

Drahmi 18,- 22,-
tmçre Fr. &70,- 580,-
Leva 20,- 21,-
FloriD 65.- 70,-
Kron Çek 78- 12.-
Silin Avutm7a 21.- ıs.-
Mark 22.- 25.-
Zloti 20.- 22.-
Penao il.- il.-
Lfl7 12.- 14.-
Dinar 48.- sı-
Kron lnec so.- S2.-
Ster Un m.- m.-

ÇBKLBB 
Acd11 Ka1'IJlllt 

Parls 25,575 25,385 
New-York 0,7878 0,7878 
Mll.lno 14,9840 14,9782 
Brükael 4,8885 4,8870 
Atına 88,7480 88,7480 
Cenevre 3,4345 3,4345 
Sotya 83,4920 83,4920 
Amaterdam 1,4270 1,4288 
Prq 22,558'7 22,558'7 
Viyana 4,1857 4,1857 
Madrld 12,3810 12,3810 
Berlln 1,9842 1,9842 
VIU'fOVa 4,1840 4,1840 
Budapefte 3,Hq 3,9882 
Bükret 108,19 108,19 
Belgrad 34,2857 34,2857 
Yokolıaıu 2,7882 2,7882 
Stokholm t 3,0825 3,0825 
Londra 830,- 830,-
Moskova 23,882& 21,8825 

ııı. .. 

ıo iç ve 820 kilo kabuklu ceviz gel
miştir. Satışlardan Viyanaya kabuk
lu 28,000 kilo bkenderiyeye 2,165 
kilo ihraç olunmuştur. Fındıklardan 
iç olarak 23,440 kilo kabuklu fındık
lardan 28, 755 kilo getirilmiş ve satıf 
lardan iç olarak lskenderiyeye 1,360, 
Londraya 4,000, Holandaya 4,000. 
Gidonyaya 7,440, Danzige 3,200, A
vustralyaya 3,120, Kopenhağa 11,680 
kilo ihraç olunmuştur. 

Almanyaya Satılan Mallar 
Almanyaya mal satan tüccarları• 

mızdan geçen birincikinun sonuna 
kadar zahire, tütik, ve barsak satıı
larından alacaklı olanlar için 150 bin 
liralık kliring hesabının havalesi 
Merkez Bankamıu gelmiftir. Bu pa 
ra, alfıkah tüccarlara bugünden itiba
ren ödenmeye baflanacaktır. 

Yapak Satııları Çoğaldı 
Italyaya tiftik satışları devam et

mektedir. Dün Karahisar ma11ann • 
dan 117 balya kilosu 127 kuruştan ve 
Kastamonu mallanndan elli balya ki
losu 132,5 kuruştan satılmıştır. Yer
li fabrikalarımızın yapak alışı da 
artmaktadır. Boz ve siyah renkli yı
kanmış yün ve yapağılardan kilosu 
85 kuruştan büyük bir parti satıl -
mıştır. Trakya malı kıvırcıklardan 
da kilosu 72,5 - 74 kuruştan 15 bin 
kilo ve Anadolu mallarından kilosu 
56 kuruştan 150 balya satılmışbr. * Türkofis tarafından hükı.imeti
mizle yapılmış olan bütün ticaret ve 
kliring anlaşmalarının metinlerini 
havi bir liste neşrolunmuştur. * Rusyadan yurdumuza kereste 
ve kontrplik ithali için yapı1.mış o -
lan mukaveleler mucibince, gümrük 
!erimize bu mallardan getirilmiştir. 
Bu ithallta mukabil piyasamudan 
da, Sovyetlerin tütik ve yapak ala
cakları haber verilmektedir. * Çekoslovakyanın yurdumuzdan 
külliyetli miktarda badem ve fındık 
satın almak istediği ve bu işi yapa
cak Türk firmalarının bildirilm 
ticaret odamızdan istenilmiştir. 

BALIKCllJK: 

Dün 20 Bin Kadar 
Palamut Sa+.ldı 

Bir haftadanberi durmuı olan ha.; 

1ık tutıımu, evvelki günden iti 
tekrar canlanmıştır. 
balık yükleyen 28 Yunan motörü, 
Yunan gemisi, on iki İtalyan vapu 
nı bulunmaktadır. Bu nakil vasıta. 
1arının hiçbirine balık verilmemif • 
ken tutulan palamytların dünden i 
baren satılmasına ba§lanmıştır. 
parti, 20 bin çüt palamut çifti 
kuruştanb~Yunangemismesahl 
mıştır. 

RizgSnn 
Kopardıklan 
Refllr Toplraa 

Şiir - Nesir -
ikiye - Tiyatro 
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Rusya Harekte Geçti! İngiltere Emrivakii Tanıyor BAŞMAKAI.mEN .MABAT 

Bizim Şark Paktını 

lran Meclisi 
Tasdik Etti 

(Başı 1 incide) takdirde, enternasyonal mahafil, Sov L d H ı• f ks D d• k• 
kuvveti sebebile, yeni yeni entemas- yet hükUınetinin bu teşebbüsünün o r a ı a e 1 ı: Verdiğimiz 

Örnek 
yonal anlaşmazlık doğması tehlikesi mukadderatı bahsinde ümitli gözük- • 

mevcuttur. Nitekim bu hal, Polonya memektedir. lngı·ıtere ve Fransa 
Litvanya hududundaki endişe verici 1 6 
vaziyette kendisini şimdiden göster ngihz Kabinesi [Bqı 1 lncldel 

temennllerlml k•bul buyurm•l•rdf. 

m~~eg~~ü enternasyonal vaziyet, Mückül Vaziyette Hep Temas Haıı·ndedı·r (Bt1J1 l incide) :r Loauı Sulbü, bir uzJ•şme sulhü idi. 
bütün sulh seven devletler ve bilhas ...__. 

Londra, 17 (A.A) - Avam Kama- ı&ı noktada milli misalnmıza aykırı 

ekaellnal•rılMlen rlc• ederim. 
Ad~ Bari 
Vezareti V 

sa büyük devletler için, Avrupa mil- fed ıt.-lıklara ka lardan rasında Çekoslovakyaya ven'lecek Londra, 17 (A.A) - Lordlar Ka- • akıu- tlandık. Bun * letlerinin müstakbel muk'adderatına , 
garanti meselesi bugün de yeniden marasında Avusturya hAdiselerinl C biri Boğazların müdafaasız olmasıy- 8ld•bet Paktının meclla tar•f• 

karşı olan mesuliyetlcri meselesini Loyd Oftl!! 
mevzuu bahsedilmiqtir. Liberal me- anlatan Hariciye Nazın Lord Hali- 'S dı. Yani evimizin kapısına sahip de-

ortaya koymaktadır. -s a.1un. İkincisi de Antakya Türklü-

den ittifakla uedlk edlldlQlnl 
bH.-ırtftek IMfunda buluD491u1t 
t.1gr11fınıaı •ldılımı beyaa ile ~ So t h k • eti Milletler Cemi bus B. Mander, Fransanın Çekoslo- fax, demiştir ki: llM)n!- K-Lt-sineı ~ 

vye u um ' - vakyaya karşı muahedelerdekı" ta- "- Berllndeki konuşmalanmda lllA UUURr l\iftün mukadderatının kati bir su-yeti paktı, Kellog - Briyan paktı ve 
bl teref eyıerlm. EkwtlttSın.,n 
kımd•kl bu derece medlhklr .aztr 
rladea zly•dulle 1111iteh••I• old 
Memleketlerlmlzl blrleftlren 111 ... 
y•tın umlmt blr tercDm•nı o18ft 
bqerılm- 111nh devlet ,... .. __...-.,. 

Fransa Çekoslovakya ile olan karşı- ahhütlerini azimkar surette tutaca- ileri sürdüğüm tez münhasıran şu ol- ltha Edi 1 rette tayin edilmemesi ve bunun 
lıklı yardım paktları taahhütleri se- ğı hakkındaki notasına İnigiliz hü- muştur: Avrupa statükosunun ilele- m yor e Fransızlara emanet bırakılmasıydı. 
bebile, tecavüzün müstakbel inkişa- kumetinin ne cevap vermiş olduğu- bet bugünkü şeklinde muhafazasını Lonclra, 1 'l (A.A) - Eski Bq Mukadderabna hikim bir millet 
fınm om.ine geçmek ve yeni bir dün- nu Başvekilden sormuştur. Başvekil istiyen İngilterede hiç kimse yoktur. vekil B. Loid Corç, bu sabah sıfatiyle Boğazlardaki rahat-
ya boğuşması hakkındaki fazlalaş - bu suale şu cevabı vermiştir: İngilterenin istediği, neticeleri kes- Framaya gitmittir. 8. Vinston sızlıjı çok çabuk duyduk. Günün bi-
mış tehlikeli vaziyetleri bertaraf et- "- Bu notada Fransa hükOmeti tirilemlyecek şiddet ve cebir hare- Çörçll, hafta nihayetinde Fran- rinde uygun bir fırsat kolhyarak: 

aln azhnlerlnlR ve 11Ullı llfkla 
nıafltqe1n ltlr eeeri11I tıefldl eyll 

mek maksadile ve kendisinin iştiraki- bir cevap istemiş değildir. Evvelce ketleriyle hiçbir şey yapılmaması- saya &idecektir. 8. Loid Corç, ı ".Boğazlar .komisyonu liğvedilmiştir. 
le kararlaştırılacak kollektif hare- de söylediğim gibi, İngiliz hükumeti dır. hareketinden evvel gazetecilere Boğazlan kendi emniyetimiz namına 
ketlere, evvelce olduğu gibi şimdi de meseleyi büyük bir dikkatle takip l,..iltere emriuakii tanıyor ~u beyanatta bulunmuştur: si.Wılıyacağız.,, diyebilirdik. Avru-

bu pekt, evrenael ..,,,, ..... ıne vallr'.llP 

lan yardımların en iyilerinden blrl'ı 
nl teıkll etmekle beraber, •ynl _. 
M•nd•, mllletterlmlz için ~·'•" llr 
mhwt •nlafl"• devl'ftlnln en .,,,, 
pl'8ntı.I of-kta ve prl>I ,..,a 
llHwtleketJerlnl• Onyonlarını eııeır. 
yet için teyit eylemektedir. 

iştirake hazır bulunmaktadır. etmektedir.,, "Dünya efklr umumiyesini heyeca "Siyul hayata ıirdim cireli padaki aykın cereyanlar arasında bu 
Baltık ihtilafı için B. Mander, İngiltere namına biraz na getiren keyfiyet fU çok çirkin haki harici itleri böJle çorba halin· bir tarafiı hareketin yanımın kala-

Polonya - Litvanya hududundaki 
vaziyet hakkındaki bir suale ceva -
ben, Litvinof demiştir ki: 

karar almak lüzumu ve ancak bu ka kattir: Herhangı bir siyasetin takibin de görmedim.,, cağım hesaplamak mümkündü. 
rarın dünya sulhünü muhafaza ede- de ne muahedelerin metnine, ne de ispanya hakkında fÖJle 4e- Öyle yapmadık. Ortada tamire ih- lran•, TUrklyenln ref•h ve ua 

temennilerini yollat' ve •mhnt 
lutu•un -.ı .. •b•ı kaltul bu1'.,. 

Sovyet hükumetinin aldığı malfı -
mata göre, Polonya hükiımeU, Po
lonya ile diplomatik münasebetler 
tesisi için Litvanya hükiımetine 36 
saatlik bir mühlet veren bir ültima
tom hazırlamıştır. Bu belki hakiki 
bir iıltimatom değildir. Fakat her -
halde ültimatom kokusu vardır. Ba
zı Polonya şehirlerinde, Polonya ile 
Litvanya ar1tsındaki hududun kaldı
nlmasını talep eden bazı tezahürler 
yapılmıştır ki, bu da tehlikeli bir ha
va yaratmaktadır. 

Büyük JevletleT ne yapacak? 

Toplanmasını istediği devletler 

bileceği üzerinde ısrar etmiştir. Enternasyonal hukuka asla riayet mittir: tiyaç gösteren bir haksızlık bulundu-
Diğer bıµı mebuslar ve ezcümle edilmiyor. Bunlarn hiçbir tesiri kal- ğunu herkese anlattık. Oturduk, u-"Nuırlannm, yansalar P. 

işçi partisinden B. Noel Baker, Baş- mamştr. Bu sahada yeglne sözünü ge bi kir olmak ister göriiDilJor- zun uzadıya mü7.akere ettik. Montrö 
vekilin nihayet cevap vermesini ve çiren kuvvet ve yalnz kuvvettir. Ta- tar. Baa si,...t mahafil, B. Lo- anlaşması, gönül hofluiu ile imza-
hücuma uğrıyan Çekoslovakyanın rihte emsali görülmemiş bir emrivA id Corc ile B. Çörçil'in 1ncWz landı. Türk milleti en mepıı bir me-
yardımına koştuğu takdirde Fransa- kile karşılapnış bulunuyoruz. Vakıa bbiaeUAia vaziyeti hakkında ramına şiddet yob~yla varacak yerele 
ya İngilterenin de müzaheret edece- Milletler Cemiyeti bu mesele ile ala- an' .. -· yoluyla vardı. Taahhüde ri-eeaabi Framada B. Balclvia we ~·-
ğı hakkında teminat vermesini iste- kadar olmakta tamamile haklıdır. ayet prensipi hakkında da ortaya 

8. Eden ile ıöriişmelerinin muh 
miştir. Fakat bugün için Almanyayı tuttu- temel olduiunu beyan etmekte- mükemıııel bir örnek koydu. 

Fakat Başvekil B. Chamberlain, ğu yoldan çevirerek hiç bir şeyi yap- .tirler. Hatay işinde Fransızlar, sözlerini 
evvelce yaptığı beyanatına hiçbirşey mak iktidannda değildir. Bunun tutmadılar. Emanete saygı göster-
ilAve etmemiştir. içindir ki, Ingiltere hüktimeti Avus • • 11 mediler. Sabrımızı tüketecek vazi-

İspanya Harbi 
Bitiyor mu? 

-RISI rica ..t.riM. 

Hatayda Tazyik! 

konferansına Sovyet hükıiınetinin ne (Başı 1 incide) 

turya devletinin bugün ortadan kalk- hariçte sulh için pek çok çalışanlar yetler oldu. Şiddet yoluyla işi kesip 
mış olduğunu ve Alman devleti ta- oldu. Hiç kimse beslenen ümitlerin atmak için yolumuz açıktı. Karşı
rafından tamamile temessül edilmek son hldiseler yüzünden ciddi suret- mır.da mukavemet yoktu. Fırsat kol
üzere bulunduğunu tanımak mecbu- te sarsıldığını inkk edemez. Bina- lıyarak şiddete müracaat etseydik 
riyetindedir. Plebisitin yapıldığı pıt enaleyh böyle bir vaziyet karşısın- bu hareket yanımıza kalabilirdi. Fa
lara bakılırsa, neticesi hakkında ş\ip da Büyük Britanya hükıimetinin va- kat Türkiye, dünyanın huzur ve is
heye düşmekte mana yoktur. zifesi ne olduğunu herkes sormakta tikranna karşı olan mesuliyetlni 

dutu halde buraya gelerek k'f!!l.,_'9 

ni Suriyenin hususi bir seftri 
takdim etti ve derhal propaılllll•~ 
başladı. Şurada burada sarfettili 
ler arasında fU cümle de 'Varcl:'-

'Türltler buraya yerle'9Cek 
!arsa, ilk iş olarak Arapları imha 

gibi pratik tekliflerde bulunacağı Barselonadan Milli Müdafaa Ne-
hakkındaki suale ise B. Litvinof şu 
cevabı vermiştir: 

Şimdiden sarih teklifler ileri 
ailrmek faydalı değildir. Evveli, bil 
yük devletlerin müşterek bir hare
kete hasır olup olmadıklanmn bi
linmesi lhım•ır. Eğer müşterek bir 
hareket .kaJMl ··-psso laundaıl~

zaretinin bildirdiğine göre; düşma

nın, bütün topçu kuvvetlerinin iştira 
kiyle Delalcerisa'yı muhasara etmek 
teşebbüsleri akinı kalmıştır. Cümhu
riyetçiler birçok İtalyanı esir almış
tır. Bu İtalyanlardan öğrenildiğine 
göre, İtalyan Generali Dalmansari 

ra artık umumi bir panik başlıya-. mıştır. 
eaktır. 

Eter ba konferans muvaffakıyet 
aizliie utrar ve Çekoslovakya bir 
hücuma maruz kalırsa. Sovyetler 
Birlliinin vaziyeti, Franaamn vazi· 
yetinin aynidir. Ve Çekoslovakya
nm yuunda harekete geçecektir. 

'1nflut emriuakii 

Nihayet,B. Litvinof, Avusturyanm 
Almanya ile birleşmesi hakkında Al
manya tarafından Sovyetler Birliği
ne yapılan tebliğe karşı Sovyetler Bir 
liğinin ne gibi bir vaziyet alacağı hak 
kındaki suale de şu cevabı vermiştir: 

Sovyetler Birliği, hattı hareketini 
diğer devletlerin hattı hareketine uy
duracaktır. 

Cenevre ne diyor? 

Cenevre, 17 (A.A.) - Havas mu
habiri bildiriyor: B. Litvinof'un ga
zeteciler vasıtasile devletlere, yeni 
bir dünya harbinin önüne geçmek ü
zere alınması llzım gelen tedbirle -
rln MilleUer Cemiyeti çerçevesi da
hilinde veya haricinde müzakereye 
daveti muhtelif surette tefsir edil -
mektedir. Teklif, umumiyet itibarile 
ve bilhassa Milletler Cemiyeti maha
filince fena ltaqılanmamıştır, Esa -
sen Milletler Cemiyeti mahafili, sul
hün idamesini istihdaf eden bütün 
teşebbüsleri sempati ile karplamak
tadır. 

Şurası şayanı dikkattir ki, Sovyet-

ler Birliginin bu salfilıiyettar ricali, 
Milletler Cemiyeti çerçevesi haricin
~e yapılabilecek bir hareketi ilk de
fa olarak nazarı dikkate almaktadır. 
Benüz pek yakın zamanlarda Mil -
letler C~yeti ~erçevesi haricinde
ki her turlu gorüşmelerin ve hare
ketlerin Sovyetler Birliği tarafından 
şiddetle reddedilmiş olmasını nazarı 
dikkate alan bazı kimseler, bu tefeb
büsü, bir istihaleye işaret olarak te
lakki etmeden geçememektedir. Bu 
seferki hareket, Sovyetler Birliği zi
mamdarlannın fikrince, Sovyetlerin 
§imdiye kadar dalma takbih ettiii 
tot liter devletlere temas tesisine ka 
dar acaba gidecek mi? Fakat B. Lit
vinof, beyanatında, sulh menafünin 
muhafazası için lüzumlu telikki et
tiği bu temaslardan, Japonya da da
hil olmak uzere, totaliter devletleri 
hariç tutmaktan 9Ü'nmemiştir. Bu 

ltalyan akerleri 
Cümhuriyet kıtaları, merkez cep

hesinde Kastellan'm Cenubundaki 
980 rakımlı tepeyi zaptetmişlerdir. 

Geni§ mikyasta İtalyan kuvvetleri 
nin iştirak ettiğ1 asi ileri yürüyüşü 

halkın mukavemetini artırmakta ve 
harbi kazaıµpak için halka yeni bir 
gayret vermektedir. 

Muhtelif siyasi partilere ve sendi
kalara mensup birçok kadın ve erke
ği taşıyan kamyonlar, sokaklarda do
lqarak halkı gayrete teşvik etmek
tedir. Aragon cephesinde yaralanan 
İtalyan Generali Belgondzoli'nin ya
rasının ağır olduğu ve ameliyat neti
cesinde her iki bacağının da kesilece 
ği haber alınmıştır. 

Beynelmilel MJlhaJa 
Londra, 17 (Hususi) - Havas mu

habirinin iyi bir membadan öğrendi 
ğine göre İngiliz kabinesi dünkü içti 
maında Fransa hükumeti tarafından 
verilen ve ecnebi kuvvetleri ve ecne 
bl harp malzemesi ile kazanılan son 
Franco zaferlerinin Fransanm milli 
müdafaasını tehlikeye düşürdüğüne 

dair olan nota tetkik edilmiştir. 
Fransa hükUmeti bu notada Ud ta

raftaki ecnebi kuvvetlerin geri alın
ması ve iki taraf arasında 

bir mütareke yapılması husuaunda 

Fransa hük~meti, lngilterenin öna -
yak olmasını istemektedir. Fakat İn
giliz nazırlarından ekserisi buna mu
haliftir. Çünkü bunlar böyle bir müta 
reke teşebbüsünün boşa gideceği fik 
rindedirler. 

Bu nazırlar, ecnebi gönüllülerin 
ademi müdahale yoluyla geri alınına 
sı lizım gelmekte olduğu mütalea -
sındadırlar ve ispanyanın imar itleri 
için lngiliz parasına muhtaç olacajı
nı ve işte ozaman lngilterenin lspan
yadaki ecnebi tahakkümünün ortadan 
kaldırmak için bir tazyik icra edebi 
lecejini ummatkadırlar. 

Eberi lngiliz gazeteleri Chamber
lain'in dünkü beyanatından bahse
derek Ingilterenin ademi müdahale 
siyasetine sa~ kalmasını müdafaa 
etınekte, muhalif gazeteler ise bu -
nun aksini istemektedirler. 

Daily Herald gazetesi hüktimetçi 
ispanyaya derhal silih verilmesini, 
ve bu tedbirin ani bir sal8h husule 
getlrece&tnl söylüyor. 

"Avusturyadaki ekalliyetlere ya- haklıdır. Bu vazifenin objektif 01 - duydu. En büyük haksızlıklar ve te
pılacak muamelelerde itidal gösteril- duğunda kimsenin şüphe etmemesi cavüzler karşısında kendini zaptede
mesi için Berlindeki İngiliz buyük el- lizımdır. rek Hatay Türklüğünü mukaddera-
çisi teşebbüslerde bulunmuştur. Evvela tunu söyliyeyim ki, bugün tına hAkim kılmak hususundaki hak-

lngiltere ve Çelıoılouakya kü vaziyet karşısında gerek Büyük kına; anlaşma ve ikna yoluyla vardı 
Britanya gerek dominyonlar halkı -

Çekoslovakyaya gelince; Berlin hü nın tasvip edeceği bir siyaset takip ve vanyor. 

ceklerdir.,, 
Vatani parti mensupları 

de yaptıkları gibi, köylerde 
propagandalar yaparak köyl'11ed: 
file kafile Antakyaya 
ve Azmi ile temasa geçi?' 'l!letLUIU' 

ler. 
kUıneü tarafından Çekoslovakyaya eylemek lüzumu vardır. Memlekette kapitülisyon zama-
bazı teminat verildiği doğrudur. Ejer I •1• •1 A•ı nında .ih~...Jmluvla '-·rıalan 

nn:aıua .. _ • .,. 97 nn ,,,,._ b:-+-k b" · ti -M ...,._,., .. • \ ... _, 
Sonra, enternasyonal müşküllerin uwı un ecne ı şır: e er var. em- ahi . üd" •• ta . edile 

istiyorsa (ki bunu samimiyetle istedi- lek tin ikt·--.a: ~ı...;- ....__ kah- n yesme m ur ym D 
herhangi bir nsıtadan ziyade mü - e .. ~ a~- ay~.. na firarilerinden Sadık, köJ 

ğini zaımediyoru2) kati olarak ve mü- zakere yoluyla halledilmesi, bunruı yorlar. Dunyanın birçok memleket- 1 toplı ak, tatbik müh · 
kerrer defalar verdiği bu teminata Milletler Cemfyetl delAletile ve pak !erinde olduğu gibi, bunlara el mat- :mı la: ütıtlara 
bittabi riayet edecektir. Bütün mese- tın ana hatlan mucibince yapılma- maktan ve "borcumuzu tanıyoruz.Gü T _.ikile üh"" lenen b ıw... 
leler hakkında Büyük Britanya hü- ·· b' · d ririz. ... __ ._._ bizi" azy m ur u """' sa için bütün kuvvetlerin tanini~ nun ırın eve ,, ~·-~ lar :;_..;_ bilaı..-- u-a.._. 
kumeti Fransa ile sıkı temas halinde- ed ek • .___. oktu ~....-. IUUU~ '3---lunc:la elimizden ıeleni ifada sebat men ec maddı bir au•~ y . takını ifadeler azılecajı anllalllP'"i• 
dir. gö.termellyiz. Fakat Türkiye hükUıneti, mazinin tadır. y 

Beynelmil.l İtİlnaf N"ıhayet Büy(lk Britanya bu hedef bu çirkin mirulanm müzakere ve l!!!!l!!!!!!!!!!l!!!!l!!!!!!!!l!!lll!!!!!!!m!!!!!!!!!!!lll!!!!!!!!!'lm~ 
Her pyin üstüne çıkan bir şey Jere erlfmek için maddeten hazır bu- anlapna yoluyla halletmeyi ve bak

varsa o da esasen büyük olmıyan en- lunmahdır. Binaenaleyh siHıhJanma lara riayet göstermeyi doğru buldu 
ternasyonal itimadın büsbütün sannl progranumımı tatbiki fevkalade tes ve hep bu doğru ve dürüst yoldan 
ml§ olmasıdır. Gerek burada gerek ri olunacaktır. yürüdü. 

İngiıiz Kabine Buhranı Başlıyor 
Asırlarca elde tuttuğumuz toprak

lar bir kıta teşkil eder. Oralarda hl
li milyoiılarca Türk yaşıyor. Türki
yede de o memlekeilerden muı..clr 

(Bqı 1 lncide) test, azası mahdut miktarda bir harp sıfatiyle gelen milyonlarca Türk var. 
B. Hor Be:işa'nm, fikri .kabul edil kabinesi tefkili hakkında bazı ma - "Tarının· haksızlıklarını duze·· ltece

mediği takdirde istifa edeceği eöy- halif tarafuıdan ileri sürülmüş olan 
lenmektedir. tekliften bahsetmekte ve bu teklifin 

Bu takdirde B. Ma\kolm Mc. Do- lehinde bulunmaktadır. 

nald ta ayni weJdlde hareket ede- Yeni Fraaırz ICaw ... ı 
cektir. Mebuıan Mecllılnde 

Vaziyetin hük6.mett. yeni intiha -
bata icbar ·etmesi umulmaktadır. Mu Paril, (Huauai) - Blum kabine-
hafazaki.rlar her ne pahasına olursa si bugün mecliale kaq.ılapnlf ve 

ğiz, içinde Türk olan her yeri iste

riz.,, diye açık veya kapalı bir fırsat 
arayıcı siyasetimiz olabilirdi. Bu ka
npk dünyada istinat noktalan ve 
fırsatlar anyarak birçok maceralı 
muvaffakıyetler elde etmiye imkan 
bulunabilirdi. 

İÇ VE DIŞ BASUR'fllfEMEL 

BASUR /t/E/tlELERİNİN HER 
İLTİHAPLAR/Hl. CERAHAT. 

FİSTÜUEllİ Al lAlfAN/JA EYİ olşun buna mani olmağa çalışıyor- &tftkil Blum beJanameslnt oku - Halbuki bütün bu macera kapıla
lar. Kabinıe buhranı etrafında Lon. duktan aonra 196 reye karp 369 nnı 1Unsıkı kapadık. "Türklerin 
drada dönen pyialar biribirini tutma reyle itimat kazanmıftır. Bqvekilin yurdu, şu ve fU hudutlan olan mem
maktadır. Buna rağmen anlaplan beyanamesinde en çok göu çarpan lekettir. Hariçte yaşıyan bütün Türk Kuneti; ölçilsüz emelleri ele 
ya kabinede tadlllt yapılacak, ya - nokta Framada mil1t bir birlik te- leri b~aya toplamıya imkimn. mü- miye bir vanta diye elinde 
hut ta, kabine tamamen istifa ederek sis edilmesidir. saadesı kadar çalışacağız.,, dedik ve istemiş nitekim ilk fırsatta bU 
B. Winston Churchill'in reisliiinde B. Blum'un beyannamesinde ge- hep açık, dürüst, üstün yollardan yü- de nİıa yeni bir siyasi 
yeni bir kabine tef)dl olunacaktır. rek anavatan w gerek deniz a- rüyerek bütün eski komşularımızla J;Pisyoner= yaparak 

Dün Avam Kamarasında beyanat- pn 'lllkelerdeki bütiin Framzlar bir- candan dost ve kardeş olduk. memleketlerin kendi mukacld 
ta bulunan B~ Cbamberlain, lije davet olunmakta ve ba birlliin Bu tuttuğumuz yol, memlekete te- rma hakimiyetlerini sarsmıya 
Paristeki Ingiliz sefirinbı, diin ak - her zamandan fada r.arurl ve lüzum- ref ve itibar kazandırdı. Huzur ve mış iktısadi münasebetleri siY 
şam Fransız bükü.metinin ispanya lu oldulu tebarilz ettirilerek, h~- sükun kazandırdı. Memleketin içti- Ale; diye kullanmak emellerinl 
meseleleri hakkında ne derecede hu mai ve iktısadt inkişafına kuvvetli ya koymuştur. 
zursuzluk duyduju haldanda malt\- metin bu birliği, her türlü dahili kav bir destek oldu, Alınanlann .Jl-'-lU slyasetıert. 

ııralar ve parti mücadeleleri üstünde ...,.. uau 
mat aldığını, Ingiltere h~metinln e Almanyanın da meşru hak ve e- dllertne atı bir iştir. Fakat 
son hAdiselerin ehemmiyetini iyi - tahakkuk ettirmiye azmetmiş oldu- mellerini, konuşma ve anlat- bir ~nna varmak için 
ce takdir ettiğini ve Fransa hüku - 111 kaydedilmektedir. ma yoluyla ve dünyanın asayişini dık~ vmtalar ve açtıklan 
meüle sıkı bir temas muhatara ede - F raıua O• ..lla ~ bozmadan elde edemiyeceğine hiçbir bdtiln diDı1anın allkası olan ~ 
cejini eöylemiftir. Sonra, Framanın terefli olmak delil gösterilemez. Almanya, Versay seledlr. Çlbıkil dünyanın asaY'r. 

Hariciye nezareti mftstepn B. But flll'tlYle sulh siyasetine denm arzu- gibi Sevr muahedesi cinsinden bir iatttran taksim kabul etmez bit 
ler ve liberal mebuslardan B. Vilfrld su ve slllh1anma emniyetinin sürat- muahedeyi, Fransanın dar töriflü dilr. 
Robere vecap vererek, bazı ltalyan le artın1ması zarureti ısrarla anlatıl- tazyiki kaqısında parça parça yırttı- Dftnyanın umumt halinin bil 
torpito mub.riplerinln Franltist kııv- maktadır. ğı ve normal ve müsavi bir mevkie kundan bize telkin ettiği el 
vetlere gönderilmif oldujunu kabul HOkamet Şotanm milli müdafaa çıkmıya çalıştığı zaman dünyanın kendi tuttulumuz yolun kendi 
etmi ir. Diğer taraftan Bafvekil, kredisinin Qç milyar lkl yüz milyon bütün demokrat ve hak tanır dOşün- bnmza ideal bir hak ve m~ 
şimdiki beynelmilel §lll'tlar dahilin - Frank artırılması hakkındaki proje- celllerl Almanyayı haldı görmOfler oitte.tu. dtınya hesabına da eıa 
de, müstemlekeler melelesi etrafın - siniıı kabulünü hemen yamı meclis- ve Fransayı yapyalnız bJrakmıflar- ve ee olgdn örnek te§kil .tti~"!t: 
da, Almanya ile müzakereye Prifme ten lstlyecektlr. Bunun bir milyar se dır. Y8JD'an ömele aykın dil.fen h 
nin mümkün olamıyacalmı 16yle - ldz yüz milyonu hava kuvvetlerine Fakat sıra dünyaya düzeıı venni- bir hareketi hot görmek. ~ 
mlştir. sekiz yüz milyonu bahriyeye ve 600 ye ve silihlan müsavi bir şekilde al~asetbıiıı ruhunu ve 

Londra, 17 (A.A.) - B. J:den'ln milyonu da kara ordusuna a,rılacak- terketmiye alt müzakerelere gelince anlamunak demektir. 
fikirlerini D8fl'l!dea ş.,r Post ..-- tır. . Almanya bunıud.n 1Mı1» ~· Alamet ~min Y ALJf. 
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İstnnbul Birinci Ticaret l\lahke- ı 
llıesindcn: 

Behiç Sohtorik ve Hasan Morgol
~·nun malik: oldukları ve Galatada 
Örner Ahit hanında Eskişehir Nakli
Yat amban isimli deniz nakliyat mü
essesesi sahibi Mehmet Müslim ve 
~ehmet Emin kardeşler şirketi tara 
fından kiralanmış 16 Rüsµm Tonila
tohık Sandık taş isimli Motörün l 938 
senesi Martının ı ı inci Cuma günü 
hasara uğramasına ve hamulcsinden 
hır kısmının denize dökülmesine se
bebiyet veren hadise hakkında tan
Zirn eylediği raporun alınması mez
kür Motör Kaptanı Sohtorik oğlu İb
rahim Kaptan tarafından talep edil
?niş olmakla Gemi veya yükle ala
kalı ve kazadan zararlı herkesin ra
llorun alınacağı 30/ 3/ 1938 Çarşam
ba günü saat 14 te mahkemede ha
~r bulunması veya bir vekil gönder
lnesi lüzumu Deniz Ticaret Kanunu· 
ntın 1965 inci maddesi mucibince 
ilan olunur. (6000) 

İstanbul Asliye Mahkemesi Birin
ci llukuk Dairesinden: 

liafiza Nazire ve Kadri Necef ve
killeri Galatada Büyük Tünel hanın 
da 5-6-7 No. lu yazıhanede mu
kim avukat Ural Dilek tarafından 
l3eyoğlunda Şahkulu mahallesinde 
~aranfil sokağında 29 No. lu dükkan 
da marangoz Nikogos Gonciyan a
leyhine açılan ve mezkür dükkanın 
Ccrj mislinin tahsil ve tahliyesine 
?nütedair bulunan davada müddea
aleyhin hali hazır ikametgahının 
trleçhul bulunduğu anlaşılmakla 
lnilddealeyh Nikogos Gonciyan hak
ltındaki tebligatın fümen icrasına 
trlahkemece knrar verilmiş olduğun
dan davaya karşı yirmi gün zarfında 
Cevap vermesi ve muhakeme ıçin ta
~ edilen 2/5/1938 tarihine miisa
dif Pazartesi günü saat 14 te mah
ke:rneye gelmesi veyahut bir vekil 
göndermesi aksi takdirde hakkında 
gıyap karan verileceği illuı olunur. 

(6003) 

7000 Adet Bobin 20,5 m/m Sigara kağıdı Beyaz 
2000 

" t• 20,5 .. .. .. Pembe 
2500 

" " 
20,5 

" 
,, .. Leylaki 

271000 
" " 

26,5 ,, 
" " 

Beyaz 
295000 

" " 
28 

" " " " 5500 .. " 
29 

" tt M .. 
6500 " ,, 31 " .. " ,, 

400 ,, ., 31 ,, ,, ,, ,, Lüks 
1 - Yuknrda cins ve miktarları yazılı 589900 adet "Bobin,, sigara ka-

ğıdı şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 
II - Pazarlık 14. IV. 938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 14 te 

Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya -
pılacnktır. 

ili - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7 ,5 gü 

venme parnlnrile birlik:te yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (1301) 

Ü NA KASA 1LAN1 
lstanbul Sular idaresinden : 
İdaremizin bir yıllık ihtiyacı olan Bronz musluk ve teferrüatının satın 

alınması tanzim edilen şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

1 - Şartnameler Levazım servisinden parasız olarak alınabilir. 
2 - Eksiltme 11 Nisan 938 Pazartesi günü saat 15 te Taksimde İdare 

merkezinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
3 - Talipler şartnameye göre ha:z.ırlıyacaklan z.arfla'rl yukanda ya

zılı saatten evvel Müdürlüğe vermiş olmalıdırlar. "1430,, 

Temyiz Mahkemesi IMnci Hukuk Dairesinden : 
İsviçrede Lozanda oturan Elizabet Nafilyan vekili İstanbul avukatla

rından Ali Galip tarafından Pangaltıda Halaskar Gazi caddesinde 48 No. 
da mukim iken halen ikametgahı meçhul olduğu anlaşıln Selma Pekmez 
aleyhine ikame olunan ve hiç bir hak ve sıfatı olmaksızın kendisini Oha-

Her .Eve Lazım Olan 
YEN·/ 

·çocuk Ansiklopedisi 
Müessesemiz tarafından neş

redilen Yeni Çocuk Ansik
lopedisi her çocuğun mutlaka sa
hip olınası lfızım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocUk bu eserile ders esna
sında ve ders dışında aradığı bü
tün malfunatı bulabilir. 

ÇOCUK ANSİKLOP.EDİSİ bü
tün dünya lisanlarına tercüme e
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri, 
Türk çocuklarının ihityaçlannı ve 
mektep programlarını gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren
ler, Profesör Salih Murat, Faik 
Sabri ve M. Zekerlyadır. 

Eser 1500 sayfalık iki büyük 
ciltten mürekkeptir. Tam eserin 
fiyatı 7 liradır. Muallimlere ve 

T .AN -1'leşrlyat: E-vi 
· ; · ~ Istanbul 

1 

' 1 

mektep talebesine ayrıca tenzilat 
yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar için de
ğil, bütün ilkmektep öğretmenleri 
için en kuvvetli yardımcıdır. Çün
kü bütün dersler bu eserde re
simlerle ve geniş malUınat ile zen
ginleştirilmiştir. 

Eser hakkında bir fikir ~inmek 
istiyorsanız aşağıdaki kuponu dol
durup bize gönderiniz. Size be
dava bir broüşr göndeririz. Bu bro
şür size Ansiklopedinin kıymetini 
anlatacaktır. 

ISTANBULDA TAN MATBAASINA 

Yeru Çocuk Ansiklopedlsı bToSilrün- , 
den bir tane glindcrmcnlzl ve mu- ı ı 

allimlere nlt son fiyaunw bildirme
nizi rica ederim. 

lsim: . . . . . . ı ı . • . • . . • • • . 
Adres: . . • • . .. • . 

il . . . . • . . • . . 

nes Nafilyan kansı olarak göstermek ve çocuğunu da mumaileyhe izafe 

1 
1 Beyoğlu ü'çüncii Sulh Hukuk Mah 

etmek suretiyle şahsi haklarına vaki tecavüzün men'ine mütedair bulu- btanbul Komufanhğı kcmc:.indcn: Haydar, Hamza, Mür-
nan davadan dolayı İstanbul Asliye Mahkemesi Üçüncü Hukuk Daire- tlanlar~ vet vesairenin müştereken mutasar-
sinden sadır olan 28/ 5/ 937 tarihli ve 937 /928 No. lu hükmün tcmyizen =--------------;- nf olduklan altı bin lira tahmin edil 
aleni duruşma icrası suretiyle tetkiki Elizabet vekili Avukat Ali Galip Talibi çıkmadığından ihalesi 10 miş kıymetli "Galatada Sultan Be
tnrafındnn istenilmiş ve olsuretle duruşmanın 20 Haziran 938 tarihine gün uzatılan Gümüş.5uyu hastane- yazıt mahallesi Topçular caddesinde 
müsndif Pazartesi günü saat 14 te icrası mukarrer bulunmuş ve bu bap- sine 1500 kilo tereyağı vermeyi ta- 161, 163 sayılı bir bap dükkanı müş
taki davetiyenin bir nüshası usulen mahkeme divanhanesine tnlik edilmiş ahhüt eden müteahhidin nam ve he- temil otelin tamamı izalei şuyuu için 
olduğundan mumaileyha Selma Pekmezin asaleten veya vekaleten mez- sabına 1128 kilo 650 gram tereyağı- açık arttırmıya konulduğundan 18.4. 
kür gün ve saatte Ankarada Temyiz Mahkemesi İkinci Hukuk dairesinde nın açık eksiltme ile ihalesi 21 Mart 938 tarihine müsadif Pazartesi günü 
hazır bulunması lüzumu ve aksi takdirde tetkikatın gıyaben icra kılına- 938 Pazartesi günü saat 15 tc yapıla- saat 15 den 16 ya kadar Beyoğlu 

cağı iliıncn ihbar ve tebliğ <?lunur. (999) caktır. Muhammen tutan 1128 lira Sulh Mahkemesi Başkatipliğince 

Levazım Amirlijii İlônlan 1 
Fen Tatbikat okulunda mevcut iki 

adet köhne Berliye Kamyoneti ile 
bir adet köhne Oklant Otomobili 4 
Nisan 938 Pazartesi günü saat 14,30 
da Tophanede Levazım amirliği sa
tınalma Komisyonunda açık arttır

ma ile satılacaktır. Tahmin bedeli 
250 liradır. Teminatı 37 buçuk lira
dır. Otomobiller Oltulda görülebilir. 
İsteklilerin belli saatte Komisyona 

GÜVEN 
ANITI 

65 kuruştur. İlk teminatı 85 liradır. müzayede ile satılacaktır. 
Şartnamesi hergün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. İsteklileri
nin ilk teminat makbuz veya mek
tuplan ile 2490 sayılı kanunun 2. ve 
3. üncü maddelerinde ya.zıh vesika
ları ile birlikte ihale günü vakti mu 
o.yycnindc 'Fındıklıda Komutanlık 

Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 
"1403,, 

* thale günü talibi çıkmadığından 
10 gün ihalesi uzatılan 16. Piyade a
layı için 5500 kilo pilavlık ve 4200 
kilo çorbalık pirincin açık eksiltme 
ile ihalesi 21 Mart 938 Pazartesi gü
nü saat 16,30 da yapılacaktır. Mu
hammen tutan 5500 kilo pilavlık pi
rincin 1210, 4200 kilo çorbalık pirin
cin 840 liradır. İlk teminatlan mec
muu 154 liradır. Şartnamesi hergün 
öğleden evvel komisyonda görülebi
lir. İsteklilerinin ilk teminat mak
buz veya mektuplan ile 2490 sayılı 
kanunun 2, ve 3. üncü maddelerinde 
yazılı vesikalarile birlikte ihale gü
nü vakti muayyeninde Fındıklıda 
Komutanlık Satınalına Komisyonu
na gelmeleri. "1404,, 

* İstanbul Komutanlığına bağlı bir-
lilderin Hayvanatı için 1300 dönüm 
çayır kiralanacaktır. Çayın olanla
rın Çayırlarını tesbit ettirmek üzere 
31 Mart 938 Perşembe günü akşamı
na kadar Fındıklıda Komutanlık Sa
tınalma Komisyonuna gelmeleri 

"1483,, 

Fatih Sulh :Oçüncü Hukuk Hfıkim
Jiğinden: 

1 - Artırma bedeli tahmin edilen gelmeleri. 0 462,, "1472,, 

kıymetin yüzde 75 yetmiş beşini bu- * 
!ursa o gün ihale edilecektir. Bulma Fen Tatbikat Okulunda mevcut 
dığı takdirde 15 on beşinci güne ge- bin çift köhne Fotin 25 Mart 1938 
len 3.5.938 tarihine müsadü Salı gü Cuma günü saat 15 te Tophanede L. 
nü saat 15 den 16 ya kadar icra olu- v. amirliği tmo.lm Ko. da pazar
nacak ve en çok artırana ihale edile- lıkla satılacaktır. Tahmin bedeli 350 
cektir. lira, teminatı 53 liradır. Fotinler o-

2 - İhaleye kadar birikmiş mali- kulda görülebilir. isteklilerin belli 
ye, belediye vergileri ve vakıf icare- saatte Ko. na gelmeleri (463) (1473) 

sile yirmi senelik vakıf taviz bedeli * 
ve tellaliye müşteriye aittir. Mikdar- Topçu nakliye okulunun Elektrik 
lan dosyasında yazılıdır. 

3 - Artırmıya girmek istiyenlcr 
tesisatı 25 Mart 1938 Cuma günü sa
at 15,30 da Tophanede L. V. amirliği 

muhammen bedelin yüzde 7 buçuğu satınalma Ko. da pazarlıkla eksiltme 
nisbetinde teminat akçesi veya ulu- si yapılacaktır. Keşif bedeli 650 lira 
sal bir bankanın teminat mektubu- 91 kuruştur. İlk teminatı 49 liradır. 

Keşif ve şartnamesi Ko. da görüle-
nu getirmeleri şarttır. bilir. isteklilerin belli saatte kanuni 

4 - Artırma bedeli ihaleden iti- vesik:alariyle beraber Ko. da bulun-
baren 5 gün içinde mahkeme kasa- malan. (464) (1474) 

sına yatınlacaktır. Aksi takdirde iha ı 

le bozularak farkı fiyat ve zarar ve İstanbul Asliye Mahkemesi Birin-

ziyan ve faiz bila hüküm alınacak- ci Hukuk l\lahkcrncsindcn: 

tır. Galatada Emekyemez mahallesin-
5 - 2004 sayılı icra ve iflas kanu- de İskender caddesinde 72 No. lu ev-

nunun 126 mcı maddesine tevfikan 

gayri menkul üzerindeki ipotek sa

hibi alacaklılar ile diğer alakadar 

gayri menkul üzerindeki haklannı 

hususiyle faiz ve masarife dair olan 

iddilarını ispat için ilan gününden 

itibaren yirmi gün içinde evrakı müs 

bitelerile birlikte satış memuruna 

müracaat etmelidir. Aksi takdirde 

haklan tapu kütüğü ile sabit olmı-

de mukime Hafiza Nazire vektli: 
Galatada Büyük Tünel Hanında 5--
6-7 No. lu yazıhanede avukat Ural 
Dilek tarafından müddeaaleyh Be
yoğlunda Şahkulu mahallesınde Ka
ranfil sokağında 31 No. h kömürcü 
dükkanında kömiircü Abdullah Knr
zen aleyhine açılan tahliye ve ecri 
misil talebi davasında müddeaalcyh 
Abdullaha gönderilen esas dava ar
zuhalinin tebliğ ilmuhaberinde mü
başirin meşruhatına nazaran Kema

yanlar satış parasının paylaşmasın- liyeye gittiği ve ne zaman avdet ede 
dan hariç kalırlar. ceği meçhul olduğu şerhile iade edil-

6 - Gayri menkul 1100 liraya mi§ olduğundan mahkemece işbu e-
Emniyet Sandığına ipoteklidir. sas davaya karşı bir ay zari.oda ce-

TÜRKİYE İŞ BAN KASI 

937 /104-133 Şehremininde Arpa 
emini M. de Kireçhane So. da 12 No. 
lı evde ölen Aliye ve Fatihte Hoca 
Üveys M. de Zülali çeşme So. da 5 
N o. lu evde Şerif enin alacak ve borç 
lulann bir ay ve iddiayı veraset e
denlerin 3 ay zarfında mahkemeye 
müracaat ebnelerl lüzumu ve aksi 
takdirde muamele! kanuniyesi icra 
kılınacağı ilan olunur. (6023) 

7 - Şartname mahkeme divanha- vap vermesi ve muhakeme için tayin 
nesinin herkesin görebileceği bir kılınan 2/5/1938 P~rtesi gününde 

. saat 14 te mahkemeye gelmesi veya 
yerme asılmıştır. Fazla malümat al- b' ek'l ·· d · aks' takd' d 

ır v ı gon ermesı ı ır e 
mak istiyenlerin 937 /35 sayısile mah gıyabında muhakemenin devam eJc 
kemeye müracaatları ilan olunur. ceği tebliğ makamına kaim olmak ü-

(6001) zere nan olunur. (6005) 
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Türkiyenin ve bütün dünyanın en mükemmel traş bıçağı 

HASAN TRAS BICAGIDIR 
isveç çeliğinden yapllmıştır. 100 defa traş huzur ve kolayhkla ·ve neşe içinde yapar. Hasan Traş 

Bıçağının yalnız bir adedini arada sırada bardak içinde keskinleştirerek birkaçsenekullanmakmümkündür. 

Keskinlik 

Mükemmeliyet 

Ucuzluk 

ANKARA 
/STANBUL - BEYOG . 

• 

Surat 

Temizlik 

Zevk 

Rahatlık 

A 1 
Mr şaheserdir. Traş olduktan sonra silmeğe ve kurulnmağa hacet bırakmaz. Senelerce su ve sabun içinde kalsa kat'iyyen paslanmaz. Bu dünyanın hiçbir traş bıçağına nasib olmayan bir harikadır. HASAN TR AŞ 
bıçnk1nrile traş olanlar kat'iyyen bir daha başka bıçağı istemezler. H A S A N ile traş olmak büyük bir zevktir. 

HA S AN T R AŞ bıçağı 10 adedi 35, Paslanmaz nev'i 50 kuruştur. Mutlaka HAS AN ve PAS L A N M A Z markasına dikkat. Taklitlerinden sakınınız ve mutlaka HAS AN isteyiniz. HASAN Deposu. 

e!ii~ 
ve Bağı 

H a.kikaten Ba
yanlan adet 

%8.maDlannda büyük 
rahata ka.VUJturan, 
vücutlarına her türlü 
serbesti veren ciltle

rini ter ve taze tutan 
ırahim iltihap akıntı 
ve ağn, sancı ve ka
'mtılarmdan kor~ 
yan kıymetli ölçüle

mez bir idealdir. 

En inc:e elbiseler 
altında bile sezil· 
mi yen 
F EM 1 L 

ve B A G 1 
Bu sıhhf ve pra· 

tik adet bezleri 
her ticarethane· , 
de sayın Bayanla· 
rımızın hizmetle· 
•ine hazırdır. 

MÜNAKASA ILANI 
lstanbul Sular idaresinden : 
İdaremizin bir yıllık ihtiyacı olan adi döküm parçalnnnın satın alın

ması tanzim edilen şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

1 - Şartnameler Levazım servisinden parasız olarak alınabilir. 
2 - Eksiltme 13 Nisan 938 Çarşamba günü saat 15 te Taksimdeki İda

rede müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
3 - Talipler şartnameye göre hazırlıyacaklan zarflan yukarda yazılı 

saatten evvel Müdürlüğe vermiş olmalıdır. "1429,, 

ZENITH 
Bütün Avrupa ve Amen1cada 
en fazla aranan Z e n i t h 
radyolarından üçüncü parti 

B A K E R 
MAGAZALARINA 

gclrni tir. Tükenmeden evvel 
radyonuzu intihab ediniz. 

.. -• Annelere müjde --• 

S. M. A. geldi 
Fazla istek karşısında plyasada 

mevcudu kalmıyan büyük kutu 
S.M.A. 

net - net 450 Gr. 
Amerikadan geldi. 
Sayın çocuk dok
torlarımız ana sü
tünün eşi olan ve 

A ve D vitaminlerini muhtevi 
bulunan S. M. A. yı annelere 
ehemmiyetle tavsiye etmekte
dirler. Her eczanede bulunur. 

KOLINOSkul~anınız. Le~- Tafsilat için: 
zetı hoş, dış- Galata P. K. 1097 ye müracaat. 

cıncbef>dk I . • . 'b" .. ----------•• Dil MACUNU en ıncı gı ı 
parlatan Ko-

iiii:lJ~~~::::;..-iıl .......... mii~ linos dünyada 

milyonlarca zevat seve seve kullanırlar. Tübün muhteviyatı tek
sif edilmit olduğundan uzun müddet ihtiyacınızı temin eder. 

Büyük tübü 42 kuruştur. 

P" P R O F i L A K S i N., 
Belsoğukluğu ve Frengiden korur •• .J 

lstanbul 4 üncü icra Memurluğundan : 
37 1270 
Paraya çevrilmesine karar verilen 120 adet Çuvalın 1 inci açık arttır

ması 24/3/1938 tarihine müsadü Perşembe günü İstanbulda Asma Altın
da Kızıl Han Sokak 9 numarada saat 9,30 da paraya çevrilecek ve kıyme
tinin 1 c 75 şini bulmadığı takdirde 2 inci açık arttırmasının 29/3/1938 ta
rihine tesadüf eden Salı günü ayni mahal ve saatte yapılacağı ilan olu
nur. (1470) 

En 11UE55i'1 iLACIDIR 

Q'ff;,,;, ~ofik Jrar~ 
OTOMOBiL ve 

MAKiNiST Okulu 

HAYATiMiN 
En büyük 
HEYECANI TAKSİM - STADYOM 

ŞOFÖR OLACAKLAR: Okulumu
zun 3 ,ay devam eden teorik dersleri
ni almadıkça bugünün bir çok yeni
likler gösteren son sistem motör ve 1 ÇİFT DİREKSİYON: Kolaylık· 
otomobilleri hakkında esaslı bir bil- Emniyet, l\luvn{fnk.ıyet 
giye sahip olamazlar ve tutacakları temin eder. A 
otomobilcilik mesleğinde daima _.. 
noksan kalırlar. Esasen tahsil diploması olmıyan şoför, resmi dairelerdeP 
iş alamaz. 

.... _ ..... ._ ___ r_..._._ .r-w··· ..,,.......__ ... _ ... _ •y- -----· ----- --.1~ 

başlanmıştır. Tafsilat için program isteyiniz. 

HELLA 
PITT 

YENl .. SINEMA 
YILDIZI 

~"1ATÖR EHLİYETNAI\IESİ ALACAKLAR: Her zamnn kabul olu
nur. Kadın ve erkek amatörlere verilen ve hususi programımıza göre ııı
kip edilen 7 direksiyon talimi ve bir kaç saatlik stajla Belediye imtihaıı
larına hazırlanmak için bir ay kafidir. Tel: 42508. 

Uç merasını günunde adi'bir pudra 
kullanmak mecburiyetinde kaldım. 
Pudra, cildimde parça parça yapışı-

1 yor ve yüzüm "makyajlı., bir şekil 
gösteriyordu. Bu pudradan tamamen 
sarfı nazar ettim. Ve havalandırılmış 
ve krema köpüğü ile ka.rıştmlmış ye
ni ve tamamen görünmez bir pudra 
kullanmağa başladım. Beni görenler 
şaşıyordu. Çünkü ben artık ayni de. 
ğildim. 

Pudra aleminde keşfedilmiş en bü
yük sırdır. Bu yeni pwiranm formülü 
ve istimal hakkı bUyUk mali fedakar-\ 
Iıklarla hemen Tokalon müessesesi 
tarafından satın a.lmmıştır. Şimdi To. 
kalon pudrası na.mile ve her gUn da.. 
ha taze, daha nermin, daha güzel gö. 
rününüz. 

Bayanlarm 
Nazarı dikkatine 
Satın aldığınız T okalon kremi 

vazolarının büj-ük bir kıymeti 
vardır. Onları bayiinize iade et
tiğinizde beheri için 5 kunıf a
lacak, ayni zamanda kıymettar 
mükafatları bulunan Tokalon 
müsabakasına İflirak hakkını 
veren bir bilet takdim edecektir. 
Gelecek nüshalarımızda ilin e
deceğimiz T okalon müaabakuı 
ikramiyelerini okuyunuz. 

ZAYİ - Tek yük arabamın 1709 
numaralı plakası kaybolmuştur. Ye
nisi alınacağından hükmü kalmamış-
tır. Kadıki;yünde: KAMİL 

Saç Eksiri 
Saçlara elzem olan 

bir gıdadır. 
Saçların köklerini kuvvetlen· 
dirir. Dökülmesini keser. Kepel<· 
leri tamamen giderir ve bU 
ylime kabiliyetini artırarak saç 

lara yeniden hayat verir. Kokll 
su latif. kullanışı kolay bir sııÇ 
eksiridir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOCLU - IST ANBUL 

MÜNAKASA iLANI 
lstanbul Sular idaresinden : 
İdaremizin bir yıllık ihtiyacı olan külçe kurşunu ve kurşun borulD 

satın alın~ası tanzim edilen şartnamesine göre kapalı zarfla mün~9 

ya konmuştur. 
1 - Şartnameler Levazım servisinden parasız olarak alınabilir. 
2 - Eksiltme 11 Nisan 938 Pazartesi günü saat 15 de Taksimde fdtı 

Merkezinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
3 - Talipler şartnameye göre hazırlıyacaklnn znrflnn yukarda 19 

saatten evvel Müdürlüğe vermiş olmalıdırlar. "1431,, 

1 
Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi Nc11riyatı idare Eden: S. S~f 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Mntll~ 


