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Sıra, ekoslovakyaya mı Geldi ? 
HITLERIN YENi TEKLiFLERi 

A vusturyanın Dahiliye 
Nazırı Bitlerle Görüştü 

Prensiplere 
Uygun 
Bir Adliye 

Viyanada Hareketler 
Avusturya İşçileri Memleketin 
Hürriyet; İstiklal ve Şerefini 

Müdafaa Etmiye Karar Verdiler 

Hariciye Vekilimiz de Bugün 
Istanbula Hareket Edecek 

lngiliz HükOmetinin Siyaseti: 
lngiltere Cenevrege Bağlıdır, 
Fakat Başkasını Müdafaa I çin 
Birdenbire Silô.lıa Sarılalnaz I 

Lorffar Kamaras1 Bu Meseleyi Münake11a Effi ve Bir 

Harp Vulonincla l111Hterenln Ne · Yapacağım Konuıtu 
Londra, 1'1 (Hususi) - Dün Lord

lar kamarasında İngilterenin harici 
siyaseti heyecanlı müzakereler ve 
münabplar arasında ehemmiyetle 
bPil mevzuu olmuş ve birçok lorcl· 
1ar söz söyle~. İlk olarak Lord 
Arnold denıittlr ki. "İngiltere, dış si 
yaaetinde Milletler Cemiyetine daya-
nır ve Cemiyet paktına sad.lktır. Bu 
sıyasetm ikinci temeli lngilterenın 
Fransa, Almanya, Belçika, ve İtalya 
ile olan taahhiıtlerine dayanmakta· 
dır.Yedi devletin yalnız u~u Milletler 
Cemiyeti azası olduğundan bu vazi. 
y.et .ı.ıliyatta, Fransa ıle İngiltere a· 
rasındaki taahhutlenn bir ittifak ma 

y_e fflflınna yardım ediyor. Fran 
sanın Avrupa t8ahhau.. 
ri dolay'ısile tnıtu.;.;::;;Fr 
lngilte~ için cidcD bit taalııbtft .... 
kil etmektedir. tn,utere Çekoslovak 
yada bir harbe kadar giden mahi -
1elte menfaatlere malik değildir. Av 

rupada devamlı bir S1lllı için, lngil· 
tere ile Almanya munasebetleri!\in 
dü7.elmesi lizundır. Fransız - Rus 
birliği paktı, İngiliz - Fransız itti· 
fakının tehlikelerinden biridir. ln -
gilteıe, gittikçe kollektif emniyet
ten ayrılmaktadır. Fakat bu ayni .. 
ma, lüzumu kadar seri dejildir , 

Lord Ponsooby, kollektü emnıye
tin imklmızlıtının İngiltere tarafın 
dan anlafılmıt olduğu için kuçük 
devletlere bot yere ümit vermenın 
doğru olmıyaoatını soylemiştir. 

Lord Cecil de ayni mevzulara te
mas ederek, Milletler Cemiyetinin 
muvaffakı"· +lerinden de bahsetmek 
icap ettiğini anlatmış, ve bUhassa 
Kellog paktını tahakkuk ettirmek 
için elden gelen her şeyi yapmak ll
zım geldiiinl illve etmiştir. 

HülWmet namına IOZ soyliyen ha
riciye müstep.n Lord Plymouth. 

LDnamı 7 ırtddeJ 

Suriyede 
ff I 

Tevkff Edildi 

1 
Hem Acıklı; Hem Meraklı 

Bir delikanlı a nesinı 
evının bahçesine gömdü 

İstanbul adliyesi, dün meraklı ve Raminin tlınıdJlı anormal bir dellba 
heyecanlı bir ihbar karşısında kaldı. hdır, annesine çok düşkündür. 
önce bir cinayet şeklinde ihbar edi • Evvelki gece Jhtiyar ana, hayata 
len hadise derhal tahkik edildi, fakat ( Arkuı 7 itactdeJ 

bunun bir cinayet olmadıtı. sadece 
hayli acıklı bir garibeden ibaret bu -
lunduğu anlapldl. Vabyı tafsilltile 
yazalım: 

Binlerce Çuval 

Fmdık Yanch 
Eyüp kazamna ballı Rami köyfbı- · 

dt: küçük bir evde Seyibe isminde ih Trabzoa. 17 (A.A.) - Dan ... 11 llml-
tet llrkeUnln fındık tabrlkaaı ~ to 

tiyar bir kadınla otlu Mehmet otur- ve lrabuk1u olarak blnı.ee çuvü tındm 
maktac:hr. Seyibe 80 yapncta hata • ve kGlll7«U mmr laırtarılamanul. Ya 
hklı bir kadmdır.Ollu Mehmet te 34 1111 abüa bd8r devam elmlt. tttal7enla 

yaflarmdadır. Fakat, Mehmet. b6tihı =-~~~:rakıma 

Başmuharririmizin Davası 

Suçlu Recai Nüzhetin 
Dün Sorgusu Yapıldı 
İddia Makamı, Suçlunun Ceza 

Kanununa Göre Tecziyesini İstiyor 



Yazan: 
Ali Haydar Mithat 

[Terctlme n iktibu 

halda mahfaadmJ 

Bir T ereddüt:Cevat Pa
şanın Sözlerini Enver 
Paşaya Söylemeli mi? 
No. 78 

Cevat Paşa ile olan husust gö 
rüpneden sonra hastahane 

ye gittik, yaralılan gördük. Ak
şam üzeri İstanbula dönmek üze
re Yörük vapurile yola çıktık. Bu 
ıırada haber verdiler: Bir düşman 
denizaltı gemisi Marmaraya geç
miş. Bizi h imaye edecek ne bir tor 
pido, ne de bir kruvazör vardL 
Kati bir tehlkie karşısında idik. Ka 
maralara inemedik. Dışarıda yat
tık. Se!ir halimize bakıp gülüyor
du. Çünku düşman gemisi tarafın
dan kurtarılacağına şüphesi yok
tu. 

İstanbula çıktığım zaman Alman 
ve Avusturya gazetecileri etrafımı 
aldılar. Gördüklerimi büyük bir 
nikbinlikle anlattım. 

TAN 

SÜT MESELESİ: 

Sütçüler Cemiyeti 
Süt Sabşının Esaslı 

BELEDİYEDE : 

"Dağılmaz Cam,, 
Meselesi Nihayet 
Halledildi 

• K tr 1 •• •• 1 e Otobüs ve otomobillere dağılmaz 

on o unu stiyor ~:~1;:.=1:..ı=~~: 
Et tt 1 ğu t • edildik sada ki.fi derecede cam olmadı,..•• cuz u emm ten son- lıiın olan bu esnaf, sütten kremayı . . .. . .. 5~ 

ra, saf ve temiz ıüt meselesi ele alı- ldıkta -t . . . bildırmesı uzerme,. daimi encumen, a n sonra su nızamnamesmın · ·ı ğr . 1 · · 
nacaktır. Sütçüler cemiyeti, bunun b" dd . d istif d ed k k cam ışı e u aşan tacır en beledıye-

ır ma esın en a e ere , re w b' .. dalnl 
nasıl mümkün olabilecelinf tetkik madan artan ntabeten gıdasız sütü ye çagı~, ve ır an _once .. maz 
etmiş ve kendi noktai nazanna gö- de piyasaya "halis süt,, olarak çıka- cam g~tırmelerini -~ etm~. 
re, etraflı bir rapor hazırlamıştır. 1 Yenı vaziyete gore, cam tuccarla-

nyor ar. ·· t ed k k di ih · Cemiyetin iki.,,,; .. öncek· wnl h . rına muracaa ere en tıyaç-
, e~ 1 um e- Nızamnamenin bu maddesi kay- ı k d im 

yet toplantısında konuşulan bu ra _ w • •• an a ar cam a ıya angaje olduk-
po b' k .. k d al*,- magı çıkanldıktan sonra kalan su- larına dair vesika gösteren otobüs 

r, ır aç gune a ar -adar ma- tün "kaymakaltı "k al 
kamlara verilecektir. Bir muhaniri- ' . . " veya . rema - ve otomobil sahipleri bundan IODl'a 

. d" s·· ··1 . . . . tı,, etıketı vurmak şartıle satılma- sıkıştınlmıyacaklardır. 
mız, un, utçu er cemıyetı reısı Ce- ·· d ed n·· - 1 

1 D 
w • •• •• sına musaa e er. urust ça ışmak Evvelce pl!kalan geri alman fa-

ma ogan Kayalı ile goruşerek ra- isti' ·· ··1 b dd · · ' 
l h 

• yen sutçu er, u ma enm deliş- kat cam ısmarlamış olanlara da pli-
ponın esas an akkında malumat al- ti ·ı k "k k ltı -t- ·· t 
mıştır. Cemal Doğan Kayalı şunları rı edre "h lais~t ad •:l su -~uln P_- kalan verllmiye ba§lanmıştır. 
söylemiştir: y~a- a_ a ~u " ~ .1.1 e. suru mesı- *Yenişehir - Kasımpaşa - Eminö-

" B 1 - . İstan - nın onune geçılmesını ıstıyorlar. nQ arasında otobüs işletmek üzere 
- o sut ıçmek, bulda ote- . . .. . 

denberi bir anane halindedir. Fakat, Bız ıu kanaatteyız: dun belediyeye bir müracaat yapıl-
bu temiz gıdanın saflığı hakkında Buna karşı tedbir alınırsa, ma- mışıtr. 
halkta haklı olarak şüphe ve tereci- hallede satılan ıütün belediyece Belediyenin Yeni Sene Bütçesi 
düt uyanmıştır. kontrolü kolaylaşır. Halis süt sat- Belediye, dün, hükıiınete müracaat 

18 - 2 - 938 

Ankaradan] 
Telefon ve Telgrafla 

~skerf MalGller.J 1 
Kanununda 
Değişiklikler 
:Aniara, 17 (TAN Muhabi

rinden) - Söylenlldiğine gö
re, MUli Müdafaa VekaLeti, 
aakeri mal.Uller hakkındaki ka 
nunlanla ban değişiklikler 

llflpmı11a .,e bunun için de bir 
kanun projesi luın.rlamıya ka 
rar vermiştir. Bu kanuna bağ
lı emrtU cetveU 11eni .,e pek 
mülıim eMUlara göre hazırlan 
maktadır. 

Muvakkat maduye göre, 
kanunun neıir tarlh/mlen itl
bareıı ~sene ~rialnde aübag 
lar ve aaker memurlardan ma
lfil ol.anlar yeniden heyeti sıh
hi.gece muayene edllerek ma
lali11et tlerecekri teapit edile. 
cek ve buna göre kararlar alt 
nacaktır. 

Yeni Halkevlerimlz 
Sütlere su kanşıp kanşmadığım mıyanlar, derhal mesul edilebilir. ederek yeni sene bütçesini yapabil· Ankara, 17 (A.A.) - 20 subat pazar sa-

kontrol etJ?lek imkansız değildir. Süt müstahsilleri, yer yer modern mek için mezbaha varidatımn kay- nü saat 15,30 da Dahiliye Vekili ve c. H. 

Bu, muhtelif tedbirlerle, fakat her süt fabrikalan kurmıya çalıpyorlar. bedilmesi üzerine belediyeye yapı- ~~ı~~deae!:~ ~~,.~= :;;:;: 
halde temin edilmelidir. Asıl dert, Bu modem müesseseler, çoğalıncıya lacak yardım miktannın teabitlnl is- (42) balkevini açacak ve bu suretle aa• 
mahdut birkaç esnaf tarafından süt- kadar, bahaettilbnlz kontrol temin temiştlr. yılan (209) u bulan halkevlerinin altırus 
ten krema çıkarmıya mahsus makine ediline ıüt meselesi, pmdiden halle- Belediyenin otobüslerden aldığı yıldlhıilmünün kutlanma t6reni ;rapııa. 
ler getirtilmi§ olmasıdır. Bizce ma- dl1mif olur.,, yüzde 10 resim için 937 bütçesine caktır. 
============================== 20 bin lira konulmufken SO bin lira Seblr tiyatrosu artlatleriyle balkevl a-

Akşam İstanbul klübünde Talat 
Beyle buluştum. Çanakkale hakkın 
ı:laki duygularımı sordu. Kuman
dan Cevat Paşanın sözlerini ayniy 
le tekrar ettim ve dedim ki: 

- Enver Paşayı görnıiye gide
ceğim. Cevat Paşanın sözlerinJ 
t~krar edeceğim. Harbiye Nazın
nın bu gibi mantıksız hareketleri 
memleketi f elik ete sürükliyecek. 

. ÜNİVERSİTEDE : 
hlsıl t lm ..+ y i b-+ ..... d b matörlerinln temsil edecekleri "Timur,. 

1 DARPHANEDE: . a 0 u.,.ur. en u ...... ,,.e e u piyesi ile merasime nihayet verilecektir. 
miktar gelir konulacaktır. Geçe bir 711 içinde halkevlerine kmıoo 

Talat Bey şu cevabı verdi: 
- Sakın böyle birşey yapmayı

ııız. Bunları Enver Paşaya tekrar 
ederseniz Cevat Paşa askeri sırlan 
bir sivile fiş etmek vaziyetine dü
şer. Cevat Paşanın felaketine se
bep olursunuz. 

T allt Beyin bu sözlerine ral
men ben tereddut içindey

dim. Cevat Paşa bana o hakikatle
ri Enver Paşaya sôylenilınek üze
re anlatmıştı. Bunda memleket i
çin fayda görüyordu. Böyle bir ha 
kikati gizli tutmıya hakkım var 
mıydı? 

İki gün sonra Harbiye N azınnın 
baş yaveri beni telefonla aradı. En
ver Paşa namına dedi ki: 

- Harbiye Nazın, Alınan ve A
vutlurya gazetelerinde çıkan söz
leıf nize dikkatinizi celbediyorlar 
ve bu gibi askeri sırlar fq edile
rrJ z diyorlar. Meselenin tahkikini 
de bana havale ettiler. 
Şöylece cevap verdim: 
- Benim harp aleyhinde ve bed 

bin olduğumu bu gazeteler de bi
liyorlar veya tahmin ediyorlardı. 
Çanakkalede dönüşte çok nikbin 
bir lisan kullanmam dikkatlerini 
celbetmiştir. Sözlerime bundan do
layı ehemmiyet vermişler, buna 
dair mülikatlar, makaleler yaZ1111f
lardır. Yoksa sözlerimde askeri sır 
lara dok11Dur hiç bir taraf yoktur. 

Müttefik gazeteierde çıkan en 
zararsız bir müllkattan dolayı En
ver Paşa· tarafından böyle bir (as

keri sırlan !işetmek" ithamına ma 
ruz kalınca Talat Beye hak verdim. 
Cevat Paşanın IÖzlerini Enver Pa
pya tekrar etmenin ve onu ikaza 
çalışmanın ancak Cevat Paşayı 

müşkül bir mevkie diifürecelllrl, 
(akat hadiseler üzerine hiç bir fay 
dalı tesir hasıl edemiyeceğini an
ladım. 

B undan bir müddet sonra has 
talandım. 1916 senesinde 

doktorlar Karlsbatta tedavi edil
meme lüzum gösterdiler. Seyahati 
Viyana ve Berlin yoliyle yaptım. 

Viyanada Macar dOltlanmdan 
Rakoçiye rastgeldlm. Avusturya 
ParlAmentosunda mebut bulunu
yordu. 

Rakoçi, bent A vmturya Harici
ye Nazırlie gorüftürmeyi teklif et
ti ve Baron Burhan ile bir mWl
kat hazırladı. Tayin edilen IÜll ve 
saatte Hariciye Nezaretine pttim. 
Çok aamimt bir 111rette kabul ~ 
lundwn. Baron Burhan dedi ld: 

C.uat PGfll

rafta tesadüf ettim. Derin bir tak
dir duydum. Bugün ojlu sıfatile si
zinle tanlflığundan dolayı memnu
niyet duyuyorum. V aziyet hakkında konuşma

ya daldık. Şu fikirleri ileri 
sürdü: 

- Harpten galip çıkacağımıza 

eminim. Fakat sizin büyük kaba
hatleriniz vardır. Ermenilerin umu 
ml blr aUNtte tebcbl ,,.. be1ı9 ıa.-. 
dın ve çocuklara yapılan muame
leler şiddetle tenkit edilmiye la
yiktir. Bizim memleketimizde de 
türlü türlü ırklar var. Aralannda 
ihanet edenler çıkıyor. Fakat iha
neti yapanlar her kimler i8e yalnız 
onlara ceza veriyoruz. Akrabalan
na ve ayni cinsten olanlara bu ce
zalan ta§lrmıyonız. Bu kabahatle
rin mesulleri Talat Beyle Enver ve 
Cemal Paşalardır. 

Bir harp zamanında beraberce 
dövüştüğümüz bir müttefikten böy 
le sözler işitmek bana çok ağır gel 
di. Dedim ki: 

- İşittiklerinizde mübalağa ol
malıdır. Ermenilerin mühim bir 
kısmı düşmanımız Ruslara yardım 

maksadile ordumuzun arkasında bir 
cephe kurmutlardır. Şiddetli ihti
yat tedbiri bir zaruretti. Ermenile 
rin Ruslarla olan lşberaberliği kati 
delillerle sabit olmuştur. 

(Arkası var) 

froLISTE: 

Bahçeköyde Bir 
Borçlu, Sopalarla 
Ağır Yaralandı 

Sanyerin Bahçeköyünde kanlı bir 
kavga olmuttur: Elli yaşlarında ço
ban Mustafa, ayni köyden İbrahim 
ojlu Mustafaya borç para vermiş, 
sonra birkaç defa bu parayı geri is
temiftir. Her seferinde atlatılınca, 

borçlunun evine kansını göndermi
ye mecbur kalmıftır. Fakat, Musta
fa, kadını kovunca, bu sefer kan ko
ca beraberce borçlunun evine aitmiş 
ler, alacaklan olan parayı tatemit
lerdlr. Çıkan kavga çarçabuk büyü
mÜf, çoban Mustafa ile karim Hab~
be borçluyµ IOpAlarla bapndan ağır 
IUNtte. ~. Yaralı, ü
mitsiz bİr halde • hutaneye kaldınl-
mıttu"· 

Bir Kaclm Bir Erkek Çiinendi 

Şoför Alinin ku11andılı kamyon, 
l'tncancılarda J'amta tmrlnd• bir ka
dına çarparak yaralamıftır. Şoför 

Mahmudun idaresindeki otomobil de 
Sirkecide Hü.leyiD imıinde birine 

K 1 A k ı•k y · ıo p ) ki Et Ucuzlutu Projesi ferana, den, kurs, 1emsil, konser, müıa-
lZ ann s er enı ara 1 ar Evvelki gün toplanan et komilyo- lea. spor sfbl sebeplerle gelip faydalanaa 

İ t •h 1 s •• Alt } nu, etin ucuzlatılmuına ait tatbikat ~lann sayısı altı milyonun üstünd ... m 1 an anna ve us ın an projesini hazırlamak üzere bir encü- ~evleri seçen yıl icfnde daham ... 

D •• B 1 d d B ı men ayırmıştı. Bu encümen, diln be- totlu ve proıramh çalıfrnak yolunu tut--Un aş an 1 a ası ıyor lediye iktısat müdürü Aaım Süreyya tuklan nlsbette muvaffak olmuşlardır· 
b .ır lı d Müspet ve filmullü yararlıklar göeterell 

Üniversitede okuyan kızlann as- Darphane idaresi, yeni gümüş ve 
nm aır-an ğın a toplanmıf ve böy- halkevlerinin başında Ankara, Artvin, sa 
le bir proje hazırlamıya bqla.mıf- lıkeslr, Bartın, Bursa, Beyollu, Denizll. 
tır. Bu proje, cumartesiye kadar bi- Diyarbakır, EmlMnü, Ellzıt, İzmit, tz-kerlik dersi imtihanlanna dün baş- nikel cümhuriyet paralarının baaıl

lanmıştır. Bu imtihanlar yazılı ola- masına devam etmektedir. 20 milyon 
rak yapılmıştır. Nisanın ilk hafta- lira kıymetindeki gümüş paralanmı

tirilecektir. mir, Gaziantep, Manla, 1neıöl, uv
Zo~k halkevlerl vardır. 

unda bir 7azıh imtihan daha yapıla- zın buılmuı bir ay sonra bitecektir. ~ 
cak ve kızlanmız hüffimda da mü- Bunların 12 riillyonu "toli: m , !'. =~~="=';;;.=-------=----"-"-......:.--! ., _ _....,,,...._.__ ___ .... _ 

meyyizler önünde son ve şifahi bir milyon liralığı elli ve 4 milyon liralı- Mekteplerde Yıllık 
yoklamadan geçirileceklerdir. ğı da 25 kuruşluktur. 10, 5 ve 1 ku-

Talimlere nisanın ilk haftasında ruşluk nikel paralann basılması da T eftiıler Baılıyor 
ba§lanacaktır. Amell derslerde dö- hayli ilerlemiştir. Kilnunusanidenbe 

Gens Bir Adam 
Denizde Boğuldu 

ri piyaaadaki 5, 1 kuruşluk ve yuz·· Maarif Veklleti umwru müfettif-
nü§ler, resmi sellm, yanqık man- l ri hrim'zd 1 1 M Dün' k'' rü gelm kte lan~-.: paralık eski paralann toplanmasına e '. §e ı .. e top an_mış ardır. ü- op ye e o v~ 
P W1~ri gösterilecektir. f t l b ı rd lis k k- ·· _._. d ş dan 1

-başlanmıştır. Mal sandıklan ile ban- e tış er, ugun e e e ve orta me oy vapuru guve .. -.cam e a ur 

Kız talebenin,~ talimlere cünJük kalar vemelerine gelen bu çeşit pa- teplerde teftişlere başlıyacaklar ve minde genç bir adam dalgın bir v.., 
elbise ile mi, yoksa fimtıM ~ '-7a.- ralm toplamaıcta ve bir daha piya- bu sene zam görecek m12alllmlerin va ziyette denizi seyrederken, blrdell 
fetle mi çıkacaklan hakkında a)Aka- saya vermemektedir. İki seneye ka- ziy~tlerini tetkik edeceklerd!r. Mü- muvazeneaini kaybederek suya di1r 
darlara henüz bir emir gelmemiştir. dar piyasaya eski hiçbir para kalını- fettışler, İstnabuldaki tefüşlerden müı ve dalgalann üstünde çırpmr. 
Belırat Onivenit .. ine Gidecek yacaktır. sonra, Anadoluya giderek oradaki rak feryada baıtam'ıştır. 

Talebeler Dün Seçildi mektepleri gezeceklerdir. Bu sene Bir yolcunun düştüğünü gören 
Darphane idaresi, yeni basılacak zam görecek orta tedrisat muallim- pur kaptanı, derhal makineyi tato 

Yugoslavya ile talebe mübadeleti bronz on paralığın halitası üzerinde !erinin sayısı geçe.n yıldan daha fu- ettirmiş, ve denize düten insan arası 
için yapılan anlqmıya göre, ünlver- tetkikler yapıyordu. Birçok tecrübe- ladır. mıya başlanmıştır. Fakat, Şadan .u
siteden Belgrada gönderilecek tal• den sonra yeni ve çok muvaffak bir Kıdem Zammı Alan Muallimler yun üstünde fazla görünmemi§ .,,-
beler dün seçilmiştir. Yugoalavyadan halita bulmuştur. Yeni basılacak o- . . kaybolmuştur. Bütün araştırmalad 
gelen iki talebeye mukabil bizden de lan süs cümhuriyet altınlarının da 507 muallimin kıdem zammı alma- rağmen cesedi de bulunamamıştır. 
biri edebiyat, diğeri hukuk fakülte- resimleri hazırlanmaktadır. sı için hazırlanan liste, Maarif Ve-
sinden olmak üzere Ud talebe &önde kiletince tudik edilmiştir. Ancak 
rilecektir. Bu talebeler, fU günlerde * Usküdarda aşçıbaşı mahallesin- Vekalet, raporlan eksilt görülen ve 1 1 
hareket edeceklerdir. de Cami sokağında 33 numaralı ev- zam görme vakti olmıyan 169 mual- BiRKAÇ SATIRLA * Üniversite bahçesindeki tepih- de oturan tütün amelesinden Şayes- limi bu listeden çıkarmıı, 338 ini tas ._ ______ _ 

hane binaamm etrafı ağaçlanc:lınla- te, komfUIU Behireyi jiletle kolun- dik etmiftir. 
caktır. Dün bütün binanın etrafına dan yaralamıştır. Kadın, hastaneye 
çınar aiaçlan diktlmiftlr. kaldınlmıştır. 

Meıflf Nlıan Töre•I: 

Geçen sene kıdem zammı kazanan 
850 muallimden 450 si zam görmiif, 
fakat 200 ü tahsilatsızlık yüzünden 
h4ll zamlannı alarnamıflardı. Bunun 
için icap eden 25 bin liradan 15 bin 
lirası temin edilmiştir. Diğer 10 bin 
lira da bugünlerde bulunarak ay ba
şı ödenmesine bqlanacaktır. 

* Geçen tatilde nöbetçi mektep
lerdeki on bahçede talebeye nezaret 
eden 26 muallimin bu işe ait mun
zam ücretlerinin bugün verilmesine 
başlanacaktır. 

DENİZ VE LİMAN : 

Fenerlerin Dttvrine 
Yakında Baılanıyor 
Denizbanka devrolunan ve tahlisi

ye emrine verilen fenerlerin yeri• 
rinde teslim alınması için, tahlisiye 
idaresi mühendisleri önümüzdeki haf 
ta içinde hareket edeceklerdir. Dev
ri teslim işlerini yapacak memurlar 
üç grupa aynlacaktır ve gruplardan 

Gaziantep saylavı B. Ali Kılıcın sevimli yelenlerl Berin Kılıçla Yflbek biri Karadeniz, dileri Marmara üçün 
Ticaret mektebi talebesinden Galatasaraylı boksir Enver İnselin nişan tö- cüsü de Ege ve Akdenlzdeld 'F~ 
renlerl evvelki ıece çok temiz ve mesut bir tekilde kutlandı. Bu münue- leri teslim alacaklardır. Eski l'ener
betle bqila de Ud mesut gencin burada resimlerlai ıKrtlyoru. Genç ve ler idaresine verilecek tazminat be
kutlu nipnhlar lld taraftadır. Ortada Nafıa Vekillıniz B. Çethıbyayı mtlş delinden tamir masrafı olarak keslle
flk bir baba, B. Ali Kıha da çok mllftehlr bir qabe7 he7eeanile aJkıthyo- cet miktar, bu lften sonra belU ola

2 2 nilanda LeniA ve 2' nilanda IW' 
ma vapurlarlle senah 1eıecüUr0 

"" H alkevlerinin konıre ve idare h.,...-
lerf 1eÇlml bundan sonra, Ud 

bir :yapılacaktır. Bu itibarla bu sene 
bqında balkevleri konırelerf,ne ~ 
caktır. ,,. 
G edikli Erbat okulunu bitirerek .~ 

nanma:ya iltihak eden yeni mes-
lar, yarın saat 15 te Taksim Abidesine ce" 
lf'nk knneaklardrt'. 

TAKViM ve HAVA 

18 lubat 1938 
CUMA 

2 inci ay Gün; 28 
Arabi: 1351 
Zilhicce: 18 
OOner. 1,51 - ötte: 
tktndt: 16,24 - Altpm: 

Yatsı: 19.18 - İmslk: 
' 

KUUJ\: ıOS 
RumM35S 
Şubat: 4 

12,2'1 
17,47 
s.ıs 

Yurdun Dolu ve Karadeniz 
çok bulutlu ve menli :ralısh. dtter 
takalar bulutlu pçmlf, rilzllrlar 
ve Cenup dotusunda aaldn, diler ,..rl 
umumiyetle tfmal istikametinden .~ 
kuvyette, ltaractenlzde lcuvveW ~ - Sizi resmi bir sıfatla kabul et

miyonım. Bulgar:btanda sefir ola
rak bulundum. Babanız Mlthat Pa
.. o memlekette lii.ıel aerler bı- çarparak 1aralamlfbr. Her ildsl ele 

--~~----s&.-..ıı...a..---..a-ı._._ ......... ......,--1J-ı.ul.-ı.t-....-ı--.... .__~~~L..__.ı:...ıı1a.:Lw1ı-....-.ad&..tellr:ILMeır:lz....~~~~~~~~~caktır~~~~---

DQn t.tanbulda hava kısmen kapalı ';; 
mll. rGr.dr llmall IU'klden eanb'ed• !..,, 
7 ... imla ...... Saat 14 .. batGll"" .. 
h Ta milimetre ldL Hararet en çok '1,4 
en u 5 !!intlcz:at olarak kapledtlml~ 
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GON_J 
line Karşı 
nın Vaziyeti 

turyadaki son cleiişiklik 
le Almanya bu memle
nun içine almıt ve Al· 
Avusturyayı kucakla • 
ti yeni ve mühim bir 
hr. Almanyanm son se-

e ordusunu yeniden kur
lanması onun bu vazl· 
ına, fÜpbe yok ki, yar

fakat A vusturyanın istik 
ayı ve bu suretle Al-

komşu olmaktan korun
tinni en bellibaşlı te

en biri aayan İtalya, 
en, Avusturyayı bıraka 

istiklalini korumakta'D\$e-

en çok merak olunan ve 
lhemleketlerin matbuatı 

derinden derine araftı-
11\iihim nokta budur. 

in bu bakımdan da tet· 
mahiyette olduğu şilphe 
Fakat her şeyden evvel 

~ate alınması icap eden 
anya ile .İtalya arasın· 
a ile ortaya çıkan Ko

lin mihveridir. Bu mih -
ya ile İtalyanın A vru

ta yalnız ve dostsuz kal· 
• iki memlekette de ayni 
~Um sürmesinin eseri 

UZAK ŞARK: 

Japon Ordusu Çok 
Pahalıya Malolan 

Bir Taarruza Girişti 

ın ela bu mihvere tım 
duldan ve mihveri fazla 
esnetmekten çekindikle
ıyor. İki tarafın İspan

,. lllubtelil niabetlerde, fa
tarzda miidahale etmeleri 

i if beraberliğini tanin 
.\lnıanyanın İtalya lehi
lığa bile katlanmaktan 
eğini göstermiştir. Çün 

işi, Almanyadan pek 
ltaJyayı ve ltalyanın A '•· 

tini alikadar etmekte-

Mişigan üniversitesinde okumuş 

olan genç bir Çin kızı bütün Çin ka

dınlarının seferber hale getirilmesi 
üzerinde çall§maktadır. Bu genç Ba
yanın planlarına göre çocuklara bak 
mak vazifesi yaşlı kadınlara verile
cek, genç kızlar silih başına geçe -
ccltlerdir. İki binden fazla üniversi-

, Avusturya meselesin- teli kız gönüllü olarak kadın ordusu-
11\UJlyim vaziyetin ilk a. na iltihak etmiştir. Sıhht servislere 

yerleştirilen kadınlar Bayan Çun ta-
"ihayet ltalya ile Alman- rafından mareşal Çang-Kay-Şek'e 
~ nı-.ı • .,nııt V/H•t .. . !akdim edilmişlerdir. Bunlar ihzari 
ısturya meseıeslnde _ ~.ıu:u ı.eı uıy~ gorm~.ıcte ve ıtarn,P -

~dıtı vaziyet ile İspan- lard~ ~~~ktadırlar. 
1"de teşriki mesai edfl- <;t<>nullulerın dört yüz kadan 17 

"11~ne tekabül edecek hl
dh.? 

~te'f'e matbuatı bunu ka
etnıiyor ve Daily Tele

i İtalyanın bu mese
~aya baş eğdiğini söy

ız matbuatının ekseri
~ fikirdedir. Ve ftalyanın 

battı hareketinden dola 

td~eğini söylemektedir 11' • 
lto noktai nazan ise daha 

inada netrolunan yarı 
~le~lara göre İtalya, son 

lıidiselerini, Alman • 

- "1Unasebetlerinin tabii 

~ laynıakta ve bu inkita· 
"i)et)e takip etmekte • 

Nevyork, 17 (A.A.) - Nevyork Ti- Belgrad, 17 (A.A.) _Avala Ajan-
mes gazetesi, Meksicodan almış ol - sı tebliğ ediyor: 
;uğu haberlere istinaden, Ctimhuri -
yet müddeiumumisinin petrol kum- Başvekil ve Hariciye Nazın B. Sto 
panyalarındaki iıcretler meselesi hak yadinovıçin umumi siyasetinin mu -
kındaki münak ·· . fed . vaffakıyetleri hakkında -rnütalealar 

aşa uzerıne eral ış .. .. 
komisyonu tarafından ittihaz edilmiş ~~ruten Samouprava gazetesi diyor 

olan karan muhafaza etmesini ve bu 1 ı. 
usulün taliki maksadile İngiliz ve A- "Memleketi çok miışkul iktisadi ve 

~ merikan kumpanyaları tarafından ya siyasi bir vaziyetten kurtarmış olan 

ti 
"'-"Ya, bpanva işinde p~lmış olan mu:acaatı reddeylemesi- Stoyadinoviç hükumetinin kazanmı 

•h f nı istemiş oldugunu vazmaktadır ş 
)& • azla yardımda bu- 1 ·ıt Anı~ !'-- · olduğu muvaffakıyetler, onun faali-

detın. "d naı ere - erlılUl yetini .. . . 
"- ., mı ir? . Vaşington, 17 (A.A.) - B. Roper . rnuspet bır surette takıp eden 

nıı: .... lb ilşahitleri meşgul eden gazetecileri kabul ederek Ingiliz _ l~n _h~yrette bırakmış, ancak bu mil 
laoktaıardan biri de bu- Ame:-!kan ticaret itilifının en geç ilk li ~ukumete her taraftan hücum eden 

bahar başlangıcında ikmal edilmiş lerı kahretmiştir. Ayan Meclisi için 
~l'le bir hôdise bevnel- olacagını soylemiştir. yapı~~•.s ol~n intihabat, bu hükume-

. it ihtilatlara sebe~iyet 250 Milyonluk Kredi tc buyuk bır ekseriyet temin etmiş-
e"iiı b Va.şi_ngton, 17 < A.A. ı - Mebusan tir, bu ekser.iyet, onun Yugoslavya • e..._ una delalet ede- f . ...._,e b 

1 
meclısı, B. Roosevelt'in talebi vaçhi- nın men aatıne olarak siyasi progra-

"'-L u unrnamakla be- le 30 h · h ~vııı; dikk . , azıran 1938 tanhine kadar iş- mını ta akkuk sahasına isal etmesine 
' atle takip olu- sızlere yardım için 250 milyonluk medar olacaktır.,. 
• da bu oldu"'-· •ilphe bi k ed H su -s r r i kabul etmiştir. Bu husus- ırvatla.r ve lıiikimet 

.... , Askerl;k 

Editıniyecek 
17 A 
taı J\ ) - Avam Kama 

ltlebUsı 
l'dutu ardan Mander, 
İrıgu~ır sualde "Bant 
tirıın ~ rnecburi as _ 

... _..__ lki tesıa edilıniyecefi 
..... -..... _ tnı Batvekil tarafından 

kendi 
J> o~ Z8ınanında 

taki kanun projesi, pek yakında a
yan meclisinde de müzakereye kona 
caktır. 

KISA HABERLER 
* Fıll tinde, çetecilıkle suçtu bir A

rap daha ıdam edılmlşUr * Troçk.ınin ogluna dün Parıste bir 
ameliyat yapılmı , f kat kurtarılama
mış, olmfi tur. * Almanyada bulunan Japon ami 
rallerınden Godod, Bcrlinde resmi ziya 
retler yapmaktadır. * Itveç parllmentoıunda bütçe mliza 
kereler! bltirilmlf, muhalefet partisinin 
verdtji ademi itimat takriri de redde
dilmiştir. 

Zagrep, 17 <A.A.) - Hırvat mu
halifleri şefi B. Matchek'in yakının
da tiulunanlar, bazı ecnebi gazetele
ri.nde çıkan ve mumaileyh ile başve
k.~l B. Stoyadinoviç arasında bır gô
ruşme yapılacağına dair olan haberi 
tekzip etmektedirler. 

Y ugo•lavy11 - Amerika 
Belgrat, 17 ( A.A. > - Gazetelerin 

almış oldukları malumata nazaran, 
son aylar zarfında diplomasi tariki
le Yugoslavya ile Amerika arasında 
yapılmakta olan ticari müzakereler 
yakında imza edilecek olan bir itil&f 
name akdine müncer olmuıtur. 

\ 

Yeni Romen 

Kabinesi 

ve Fransa 
Paris, 17 CA.A.) - B. Tatanıs

cu•nun gazetelere vlki beyanatı 
iyi karşılanmıftır. Bu beyanatın 
yeni Romen hükumetinin harici 
siyasetindeki istikametini göster 
mekte olduğu kaydolunmakla • 
dır. Romanyanın bir an evvel Go 
ga hükumeti tarafından ilan edil 
mJ' olan ananevi siyasetine rü
cUü memnuniyetle karşılanmak -
tadır. 

Bir Hareket 
_!Jaripura, 17 CA.A.) _ Kongrenin 

muzakerat ruznamesi komitesi tara
fından, önümuzdeki cumartesi günü 
açılacak olan kongrede muzakere e
dilmek üzere yeni Hint kanunu esa
sisinin reddeden bir karar sureti ka
bul ediJmiştir. 

Bu karar suretine kongre tarafın _ 
dan kabul edilebilecek olan herhan
gi bir Kanunu Esasinin istiklil esa
sına müstenit olması ve herhangi b' 
ecnebi otoritenin mudnhalesi olına: 
sızın bizzat milletin mümessilleri t 
rafından tanzim edilmesi lazım old ~ 
ğu beyan edilmektedir. u 

l~PANY A CEPHELERiNDE: 

, 

RUSYA: 

1 Maslahatgüzar 
Roman yadan 
Nasıl Kaçmış? 

Burunlarımıza Hürmet 
f Yazan: 8. Felelrl 

Vaktlle. yani Abdillhamit zama. 
nında burundan bahsetmek, politi
kadan madut idi. Politikadan bahset
mek te yasak olduğu için burun lila 
pek edilmezdi. Hele büyük burun 
hakkında IÖz etmek hayli tehlikeli 
bir spor sayılırdı. Çünkü Abdülhami
din burnu, resimlerinde görüldüğü 

Londra. 17 <Hususi) _ Romanya _ veçhile ba~li büyüktü. 
dan kaçtıgı~ anlaşılan Bük · R Garip bır tesadüf eseri olarak ek-

reşın us · bükü d maslahatgüzarı M. Butenko bugün sen m arl~ burunları bilyük 
Bükreş hiıkiımetine bir mektup gön- tür. Osmanlı padışahlanndan resim
dererek, kendi arzu ve ihti arile leri elimizde bulunan Fatih aibi, y 8 • 

memleketten aynldığını bild~ş ise vuz gibi, hatti Cçüncti ~l~m ııibi bir 
de Moskova resmi mahafili bu ada _ çoklannın burunlan büyük oldutu 
mm kaçınlmış veya öldürülmüş oldu- gibi Fransa krallarından birçoklan
ğuna inanmakta devam ediyor. Buten nm da burunlan büyüktür. Rattl 
konun İtalyan gazetelerine vukubu- Bilrbonlardan sabık ispanya kralı on 
lan beyanatı ise, Rus mahafiline gö- üçüncü Alfonsun bumu da portatif 

. denecek kadar büyüktür 
re, ya uydurmadır, yahut ışkence te- 8 b 

1 
· 

. . u urun ar oldum bittim btlyfik 
sın altındar yapılmıştır. Romada bu- müdür, yoksa saltanattan sonra mı 
lunduğu anlaşılan Butenko ise bu id- büyümüştür, orasını tetkik etmeyi 
dialan gülünç bulmaktadır. erbabına bırakıp hürmetli burunlar-

Romadan gelen haberlerde. M. Bu- dan dyade burunlara hürmet etme 
tenkonun 11 şubatta sahte pasaport- mevmuna giriyorum. 

la Yugoslavyayı geçerek Milanoya .. Neden bilmem, ~' du~~mdan 
geldiği ve burada İtal lisin dordüne hfirmet ettırmeyı dü•ilnmes 
hüviyetini ifşa ettiği k::;ıedi: k e de beşincisi olan (koku alma, hissi-

. . Y e te- ne karşı yapılan tecavüzleri bir tilr-
dır. Polıs evvel! inaılmıyarak tahJd. Jü ·· 1 • · Çil kil on ememışız. n : 
kata girişmiş ve Bükreş İtalyan elçi- Aleni yerde adaba muğayir, çir
liğindeki memurlar vasıtasile Buten- kin kılıkta 1rezmek, hatti bunlann 
konun hüviyeti tespit edilmiştir. resimlerinJ basıp satmak yasaktır. 

Sabık SoV'yet maslahatgüzarı 17 fU Bu ~uak gözümüze karşı bir hilr· 
bat sabahı İtalyan Hariciye Nazın mettır. Küfretmek. umumi yerlerde 
Kont Ciyano tarafından kabul edil _ bağınp, çağırmak, hatti saatinden 
miştir. sonra. güzel seslede de olsa şarkı aöy 

iSPANYA: 

Hükiimetçiler 
Yeni Zaferler 
Kazanıyorlar 

Barselon, 17 <TAN) - Cümhuriyet 
çiler, asilerin geçen hafta zarfında 
muhim ileri harekette bulunduktan 
cephelerde mukabil hucuma geçmiş 
lerdri. 

Estramadure ile Aza bozya arasında 
ki mesafenin ortasındaki Peraleda 
Cümhuriyet lataları Slerra .Kemada 
yı işgal etmiflerdir. 

Kapilla da Lergua bölgesinde Cüm 

huriyetçiler Sierra ile birlikte muh
telif geçitleri zaptetmişlerdir. 

. ~ki ~evzilerini yeniden işgal eden 
Cumhurıyetçiler asi cephesini ciddi 
surette tehdit eden muhtelif noktalar 
dan delmişlerdir. 

İspanyada Cümhuriyetçiler tarafın 
da harbeden 3000 Amerikalı mevcut 

olduğu anlaşılınıştır. Bunlardan on 

sekizi Amerikaya dönünce pasaport _ 

lan hükumet tarafından ellerinden 8 _ 

lınmıştır. 

İngiliz Alevra vapurunun batını _ 

ması hadisesi üzerine İngilterenin 

Frankoya gonderdiği protestoya Sa
lamanka makamatının verdt.ıw 'Cev 
b ·· (d- İ &• ap 

ugun un ı ngiltere haricıye nezar 

)emek yasaktır. Bu da kulağımıza 

hürmetin neticesidir. 
Kokmuş yemek. bozuk gıda, karı

şık yağ. sulu süt. pis su gibi şeyler 
satmak ta belediye nizarnatile rnem
nudur. Bu da ağzımıza ve midemize 
olan hürmetimizin tezahürüdür. Ca
tü başı pis adamlan umumi yerlere 
almamak. trann•aylara bindirmemek, 
umumi yerleri temiz tutmak gibi hfi. 
kümler de CElleme - Lems) hissimi
ze karşı bir saygıdır. Likin burnu· 
muza ait hiçbir tedbir almamışızdır. 
Günah değil mi biçare bumumuza? 
Tramvayda bir sarmısaklı yolcu gert 
gert geğirir ve beni aarmısak kokulu 
gazla boğarken kimse kanfmıyacak 
mı? Sinemada iskarpini ayağını a
kan madam pabucunu çıkanp ta et.
rafa pek Je hoş olmıyan ayatının ko
kusunu salarken masum burnumım 
rnuazzep olmasma kimse ses çıkanm
yacak mı? 

Güzel kokudu1' sanıp, iisttlne başı
na hacıyağı, kara misyağı, tefarik gt • 
bi kokular veya seyyar koku satıcı
larından alınmış muhabbet lavanta. 
lan sürüp vapurda, trende, tramvay
da yanıma oturan yolcunun etrafa 
saçtığı rayiha ile hırpalanan burnu
mun hakkını kimse aramıyacak mı? 
Başka yerlerde bu işler birer saygı 
meselesi halindedir. Bir kere kokulu 
yernek yiyenler, evlerinden dışıan (ık 
ınazlar. Herkese salacak kadar mil· 
tecaviz koku sürünenler de girdikleri 
yerlerde istiskale uğrarlar. Velevld 
kadın dahi olsa. 

Bizde bu usul ve adetler olmadıfı 
için hepimizin burunlanmız tecavibe 
maruzdur. 

tine tevdi edilmiştir. e Belki de birçoldanmızm burunla
rımızın koku almaması, yani aatırlq 
muı, bunun neticesidir. Tabiat (Ok 
defa kendine İıymıran hallere inti
bak etm"k uysallığını ıöstennekte
dir, ve bere.ket ki. böyle yapmakta
dır. Yoksa bu kokuya can mı daya
nır? 

* Düzce Okuyuclanmdan Bay Niza-
mettin Fecir: 

Mektubunuzu aldım. Kontratlar 
h~kında v~rdiğiniz malumata teşek 
kurler .. Benım bahsettiğim, mektubu 
~~8 .. ı~ y~ramıyacağını kaydetti
gınız uçuncu nevi kontratlardır. O 
~heple aynca tavzihe lüzum görme
dım. Sav~lar. 

FRANSA: 

lı Kanunu Müzarteresl 
. Paris, 17 (A.A.) - Meclis bugün 
oğ~eden sonra iş kanunu layihasının 
muzakeresme devam etmiştır. 

et tı., ıu sornıuı 
.. cevabını vennif 

* Polonya hüktmeti,. milU müd&faa 
komitesinin teklifi ilzerine ziraat neza
retinde btr iaşe barosu tesisine karar 
1Y'emUtir. 

Yeni itil&fta, serbest dövizlerle te
diyata müteallik bir rejim ihdas e
dilecektir. 

lspanyad~ ha~ cephelerinde tiddetli ve çok karlı bir kış hiik;i U 
yor. Şu resım bir cephe manzarasmı ve u kad rn ıı riJ. 
kar tabakalarile örtübntit bir sipere sı&o. .. !... b .•nctatız da cephede, ftsttl 
riyor. •&&U&UŞ ır spanyol anaamı •"-t~ 

B. Chautemps, hükumet tarafın -
dan verilen altı projenin bir kul oldu 
ğunu söyJemış son seneler zarfındaki 
sosyal vaziyeti hatırlatmış, patron. 
~la i~ileri anlaşınıya sevkettıği i
çuı B. Blumu tebrik etmlıltfr 
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1\11. ah l<e rrı.e le rcl e 
Başmuharririmizin Davası 

HIRSIZLIK 

- Tabii dolrudm, dedi ft f&yle 
devam etti: 

- İsmi pçen Zühtil, ben Ulkü
darda merkez memuru iken yamm
da polisti. Yolsuzluklarmı gördilm. 
Bana tehdit mektUQU löndernüfti . 

• 
iki Hizmetçi Kadın 

Suçlu Recai Nüzhetin 
Dün Sorgusu Yapıldı 

Polis müdüriyeüne yazdım. Ondan Bagünldl pl'Ogl'UIU 

sonra vazifede ÇJkanlch. Belki de tsT ANBUL BADY 
bu tezkere müdüriyette bulunacak- ö6L1 NEt .. IYATI: 
br. 12,30: P!Akla Türk musikisi. 

Hapse Mahkiim Oldu 1 
-yadls. ıı.oa; Pllkla Türk m 

dd• M k s } c Bela burada tezkerenin yanında Muhtelif pllk neşriyatı. H ,00: Ja a amı, uç unun eza olup olmadığını aordu. Recai NClzhet AKtAM NlfRIVATI: 

Kanununa Go .. re Teczı·yesı·nı· 1. stı·yor müdüriyette bulunabileceğini tekrar n.00: ınıuıap deni: unı 

N ı H 
ettikten sonra sözüne devam etti: maklen Recep Peker tarafın 

Evde e Buldu arsa, epsin.i -lhunı hiç tanımam. o liln zilh Pl4kla dana ınuaıkisi. 19
•
00

= 
Dün 1Ut on dörtte ..Uye birtnel ce -~ Ak)'{l& (Çocuk terbiyesi) 19 

ı 
~ ____ tünün yuımda oturuyordu. Hüsam otlu Halkevi t6sterit kolu 

Birer Brrer Aşınp Götürmüş er ~-:m~-.;::an~ra::;. !:.~b!:;:n varlığından bile :::!.1:;:::.r 
Sultanahmet blrtnel cna mebk• IU'& bana pastırma, sucuk ve saire AYDi Bayerle Recai Nüzhet Baban Reis Avni Bayerin 1688 numaralı muaüdai ve halk tarlulan. 

mesinde, bir otel bınız1ıia davuı ptirlrdi Ben bunu bana yardım aleyhine açılan davalara devam edil protestosunu okuttuktan sonra sor- nporu. 20.33: Ömer Rıza tar neücelenclirilmlftlr. Davac1, Ttift>e.. maksadile yapıyor sanıyordum. Bir dl. Cebe açıhnea Bapnuharrlrimt:s du: :=:·==-tter 
de Mahmudiye oteli kiracım UOker- ,an kalem getirdi, onu muhafaza et- Ahmet Emin Yalmanla avukatı Na> - Protesto bu mu ldl? ve halle prkı1an (Saat l7arı) 
remdl. S~lu yerinde de ICalban ,,. tim. Bir de saat verdi Ben o saati mi Nuri davacı mevkiinde yer aldı • - Evet bu idi. meWn Rıza ve ukadaeı.ı 
Takohi adlı ild bdm vardı. Sne1l, kendisinin sanıyordum. Çünkü onun lar, geçen celaede hakkında ihzar mG Avni Bayerln oeltlll Tf1rk mUlikili ve lıalk l&l'k 

da bir altın saati vardı. Ondan, hiç zekkeresi keeilen Recai Nüzhet te suç ORKESTRA: 1 - Keler -
davacı şiklyetini anlatmqbr: 1 . t• A . B 1 ---L Bu sırada Avni Bayerin avukatı ouverture. 2 _ Gounod: Le 

- Bu bc:bnlann ilmi de benim bir reY satın almadım. Saati kaybet- u yenne ~~ ı ... vnı. a-y_er e avuaa- Nuri ayağa kalktı ve: Zamon. a - Voı.ted: 
~ blriat Wı1k. Otekı.l ubık - lll> tim. Kaybetmeseydim derhal iade b gelmemi§ti. Mubafir birçok defa • - Müddeiumumilik iddlnameshı - vaı... t - Rahmantnott: L 
metçimdir. Tüohi, eütden JUWD- ederdim. lar seslendi: de, protesto yollle neşriyat yapıldı- Slleu: Melodle. 22,45: Ajans 
da galıpyordu, çıktı. K.uibuu doiru Hlldm, phltleri dinledikten sonra -Avni ~aye~, a~atı Nuri!... tını söylüyor, dedi haberleri. 23,00: PlAkla sololar, 
ve namuslu olur, diye Anadoludan IUÇU ubit görmüt. Takohiyi 11 gün, Gelmemışle~ı. İddıa makamını ~.t- Reis: operet parçalan. 23,20: Son 

getirttim. Evde,,. otelde phftJn- Knibanı da bir ay bet gün hapaa I~~ eden muavinlerden B. Hakkı Şük - Siz kimin awkatısmız? Avni ert.t ~..:~o: 
,.ordum. mahkum etnıiftir. Esalen muhake- ru;, Bayerin değil mi? Oturunuz, sözle- öc1Lı Nıt,.IVATt: 

B çoktanberi evd 1QCUk. maler mevkufen devam ettiği için - Davanın gıyaben devamım Is- rinlzi onun müdafaasında söyleral - 12,IO·lUO: KubWif pWc 
yağ~.::ırma ve Mire~~ Jandarma mahki'ımlan tevkifhaneye terim, dedi. J'~at reil ı_nüba~ tek· nlz. 12.50-13.1~: P1Ak: Türk m 

n ...... --ı 
111

-t- ;;.,.- rar seslenmeaını emrettı.Ve bıraz son 1Ukılan. 13,15-13,30: DahW 
lijyorlardı. J'~t, be auUl&l9& ,,..... .o urm...,.ur. ra Avni Bayerle avukatı pldller. Müddeiumumi B. Hakkı Şilkril Dk haberler. 

~yord~ Bır IÜD 18 Ura kqme- Palto Hınalan Baklanda Celse açılmıştı, ilk olarak Recai R.etıi Nüzhef Jünlıü celıedc tahkikatta ifadeleri bulunan şahitle- AKIAM NltRIVATI: 
tinde bir dolına kalemim kayboldu. ..- _....!f K Verileli Nüzh ı· ı.. .. .,landı ,_1 

1 

rln çağırılmasmı istedi. Mahkeme 11.ıo-11.u Plü. ....,.ı,.u, 1 
Yine aldırmacbm w ondan fiiphe et- ..... M'U'I teapite :u:;:-una ~. qhu llNu.& •rp uaiyctinde bu phitlerden Tevfik, Zühtü, Ad • ~den: Amnıe tpek. ı 
medim. Nihayet '11 lira kıymetinde- B!riDci IOl'IU hlldmliji, dün .~- du. Recai Nüzh~t~nra reıa IOr- lupbllirim, noterlije lidebllirim, pa- nan,, İhsan, Klzım, Galip Bingül. =k ~uaı:1 .;:.~ ı 
ki saatim )'Ok olunca vuiyetln dd- çQk çocuklara mUMllat o~ H~ - Sabık viliyet mektupçusuyum ra da verebilirim. Bunlardan tabii bir Yuef ve Andonun ~tınJmalanna, Saat Ayan ve arapça nepi7at. 
diyetini anJaduP ve iti tabJd.k ettim. yiıı ve Ahmet adh iki . aen~ı tevkif birkaç gijne kadar intioar edecek ;.. f9Y olamaz .. Ben Zübtüye, İhsana 350 diğer p.hitlerin de başka bir celaede 16: Türk muaildal ,,. halle 

Kaibaıu ııkıfbnnca her ..,ı bana etmlftir. Bunlar, bin bır bileye b8f lan (BARIŞ) gazetainin de Ahibi. ter lira para ve belediyede de 150 ter dinlenmelerine karar vererek muha- <S.V.t Adıwı ,,. ub 
ve daha sonn po1i8e de itiraf etti. vurarak ki1çük çocukların paltolan- yim cevabını verdi liralık memuriyet vAdetmlşlm. Nere kemeyi ayın yirmi d6rdüne bıraktı. :00::~2~~S::.1~~ 
Duyduklanmm hePlli dolru iınil- nı,lar eşl=~~ ~ suçlu!': R~is, müddeiwn~lllin iddiana- de bu bolluk, ben belediyenin mü. Bu sırada avukat Nuri aösüne de- ıin. 11.~21,ıs AJana babe 
Yal, putırma. ınıcuk.. ,,. daha bir · ye • tı çocu6 .... mftini okuttu. mesaili miyim? diyordu. vam ediyordu: 21,H: .Karlflk p!Ak neşriyatı. 
evde .,. bulunun& bUD1an caıar. Ta elbllelerlnl ~lardır. İddianameye aöre: Suçlu Recai Reis burada Recai Nüzhetln sözünü - Bay reli, diyordu. Reptmb bt- Yannld Jm>lr8lll " taukW 
kohinin evine taprmıf, kalemi ve al Birinci sorgu h_kimi, Rahminin on Nüzhetin ll-l2-l937 tarihind 4 ün- tekrar kesti ve sordu: rer suretle mamunus. Munun ,e - SENFON1LBR 
tın saati de oraya _ıötürmiif. yapııdakl oğlunun paltosu da bu ,e- cü Vakıf Hanının altındaki~ la- _Şimdi sorulan •uale cevap veri- rinde oturmamız ıtmmcbzı. Halbuki 11 Vanova: Leh fiDıann 
Bundan~ IOZ verilen Keldben kilde qırılınıştır. F~t, onun pal • raatbanesinde Zühtü ve Ihsan adm- ıılz: Avni Bayerin çektiği protestoda onlar davacı yerine geçtiler: zia: ıı:r: :::;::..w fllhll'lll 

da her "11 olduiu llbl itiraf ebnlt- tosunu aşıran1aruı Hüseyin ve Ah • da iki kifiye müracaat ettiii n Ab- ve paranın tediyesinde iftiraldniz ATDi Bayer Aleyhindeki ~ov~ Schw:ıan. ~ ........... -
tir. Yalım Takohi nçwıu dolam- met olmadığı muvacehedeıı anlapl- met Emin Yalmanın b1r otobils ilin· Vll!' BU? Hakaret Dan.aı BAPtP KONSDLEB 
baçh bir rekilct. uılatnuttır. Dllfbr. Yüuada, ınuhabmelerlne baf de bin Ura al<Iıaı hakkında makam- Neriide mdam11? D1fçt Avni Bayer aleyhine, Loru!- t,ıe Berin Jcaa dalpaı: 

- Bq bikim, 9"t Kalbu ara lanacaktır. ~ ~ Dıbarda b~lunmalan için ken Suçlu anlatmamıa devam etti: ra ban idare müdürü Beklrof tarafın ~ 'i~ »:::i 'i~l:-Un 
MÜD 

EİUMUMİLİKTE dilenne bazı teklifler yaptıjı, tonra _Ben avukat Yusuf Kananın :ra· dan açılan hakaret davasına dün de BWtret: Bom• ınualk111 
MESKENE TECAVÜZ: D : Avni Bayerle beraber Ahmet Emine zDıanesinden iniyordum . .Afailda Av Beyotlu birinci ıulh ceıa mahkeme- H,16 Parts KolOQTal: Pllk < 

E Ş k S kal B 
bir proteato yuılıf!Dda ve ~-- ni Bayere rastladım ve YUl\lf Kenan •inde devam olundu. 15.15 BerUn kısa dalgası: 

minem &1 iSi ahı ı İf sinde para.~ _ve filen yardımda bu- yoktur, dedim. O, bana vaziyeti an- Hakim B. Osman Nuri. aut 14,30 ~o::~~~: 

H S 
l~dutu Zujtü, ~n öz, Galip Bin- lattı. Elinde protestonun eski harfler da davacı Bekirofla suçlu Avni Bar ke1tra. 11,30 Pctte. Çipa 

iki• Komcuyu ırsız uç '01•. Hasan ve CeWin 19hadetlerile le yazılmıı bir müsveddesi ve dakti- yeri ve phitleri çatırttı. Bekirof da 18,50 Berlln Jwıa dalguı: 
y Q sabıt oldulu için ceza kanunun 85 ln- lo edilmif bir sureti vardı. Gö d.. vw aandalyesbıe oturdu. Ayni ~- mualklat, 19.15 Bükref: ıt ae • de T iul.du el maddesinin 3 üncü bendi deWetlle Oku{I . O: .. r um. yer 1ae ortada yoktu. B bir ~ LQo cırk..iruı. 2ft Biribirine Katmıc ........ ..... ' - ... ...,.namı - ~ı.wka.: .ıımm~ r&en ~.WUK'4 o ""11'a-> mın-rrm:.: ı ~ . mr,- eti-~9Tön&erı; 20.ıs Vü-r• 

'I' Ba1at ve civannda son zamanlarda rnası isteniyordu. için. bulamadım. Diyordu. Ben ona. bir istida idi ve bakim: tarafıdau o- balladlv. ıı Belırad: a. 
Alllye ikinci ceza bumdan Naip g(Srülen hırsu:lık vakalannın faili, ev Sor6a ba,Jıyor bizim notere gitmesini tavsiye ettim kundu. Avni Bayer iınzasını tapyan 2l,IO Viyana: ıtomanuıı: ıı. 

Dtif Kwnralla müddeiumumf mua• velki gece suç üzerinde yakalanmı§ İddianame okunduktan IOnr& reli ve muvafakat etti. Beraber altıncı no bu istidada, suçlu ayni saatte birtn-
21i1~~= ':: -

Wıl Hikmet Sonel. dün Befiktapn ve müddeiumunı~liğe verilıniştil'. Bu, B. Sadettin suçlu Recai Nüzhete tor- tere gittik. Galip Bingöl~ bende Ud el ullye ceza mahkemesinde bafka peret mualldal. 
a.tiindeki Dlldlltq mahallesinden Abıkalılardan Sınoplu Rıaadır. Rıza du: tapu senedi vardı. Oııu da bndlsine bir muhakemesi olduiu için durut- ODA MUSbdsl 

d I bir da nın çalchjı efYalan ~ Abbu la- - l'er'an iştirakten suçlusunuz.Ne verecektim. Bulamadım. Avni Baye- maya gelemiyeceğini bildiriyordu. 10.ao Berlln 1ma dalgası: 
(Emlnem) plllmdan ° an va- minde birine sattığı anlaşılmıf, ,,_..,. diyeceksiniz? rin protestosunun muamelesini yap- Bunun üzerine phitlerin dlnı.o- kili k_.. (Blııcb) ·n,ta 
mn keffini yapmıfludu'. HAdiMnln 1ar da geri alınmıştır. R~et bu suale dolrudan masını noter memurıann. IÖfledim. nıesine geçildi. Londra barı prdrop kentet kcıuerl. 
iki taraflı tam on altı suçlusu ve aJ· Bir buçuk ay evvel Pangalbda ko- doğruya cevap \f@PWE<tl. H*#' ,.t yaptılar, 230 kuniş ta- çusu Hasan, hakimin suallerine ce- DANS MtJSbdsl 
m unıancla davacilı vardır. Davaya mlsyoncu Yorginin dükklnına gire- zetelerde okunduğu gibi tekrarlıyor- dar para istediler. Kendisinin yanın- vap vererek şunları llÖJledl ıo.•5: Sıokbolın. 13.JO: 
JMVSU olan hAdt. yum ldri.tn bah- Nk 150 Un kıymetinde mücevher du. Reis birkaç defa. kendisine, soru- da parası yokmuı. Ben çıkardım, ild - O gece içeride bir g(lrülta l§it
~lnde bir {9ld 99 IU llemlnde geç- çalan •bıkalı ~an~l de yakalanmıı lan suale cevap vermesini ihtar etti. Ura verdim ve sonra bana iade etti. tim. Hemen kogtum.. Avni Bayer Be-
miftir. İdris, bahçesinde davet ettilt .ve adliyeye verilmiştir. Fakat o: Sorgunun sonu IU tekilde devam kirofa alıza ahnmıyacak küfilrler e-

on arka~ .. ., ..... bir t .. lrt zi afeti vermif Eü 1 MART SALI -~ - Ba:r Reis, hAdlseyt izah ederken etti: c:liJordu. Y~ı~ bir ele arkadafı 
......,-- ....- • Y sualinize cevap vereceğim. Arada bir Reis - Protestoyu kim yazmış, vardı. Onu 1U9lükle dıpn çıkara-

bir aralık~~ bır cramofon da MÜNiR NUREDDiN otobüs hldiaesi olmq, bu, her yerde sordunuz mu? bileli._ ~km de Beldrofa. ben 
getirterek Emiııcm,, prJmı ça1m- konU§uluyordu. Ben de eski bir gaze Suçlu - Sormadım. na pteririm. Seni mahvedecellm, 
mıya ba9f)•mıfbr. Yuvarlana kadeh- O N S I R I teciyim. Gazeteciliğe Ahmet Eminle - Okudunuz mu? gibi IÖıler IÖylüyordu. 
Jerin UJ111 arttıkça "Bmtnmı., tM· 1 bir matbaada, bir masada ba§ladık. - Okudum. Huandan tonra diier phltler ~a-
rarlanmıt ,,. el FPıbmftır· Ralhukl DTUC&UL IAD1 Gazetelerde Ahmet Emin Yalmanın - Kaç nüsha idU ltnldL Fakat bir kmnına teblipt ya 
bitlflkteki kOl!lfUDUD genç reftbn _ fEK TİY A T&OSU para aldığı yazılıyordu. Ben bu para- - Hatırlıyamıyorum. pılaıııadılı ve biriatnln de .-1mec111t 

•• 
Olii 

Doktor İbr 
Şazi Sir 

Eminenln k Sanatklr Naıit birlikte• nın tramvay firketinden alındılmı - Buı kimaelere Ahmet Emin a- anleplch. Neticecle, ıelmiyen phltle 
mn adı da Emlııedlr· oca- Bu gece ŞehEadebaşınd~ tahmin ettim. Bunu pek tabii olarak Ie,.hine bir ihbarda bulunmak tek- rlıı ptirUmeai için muhaktme 4 fU- Şubatın 17 inci günü 
111 babası ve erkek akrabalan bu tar (1VllAH) ~tronada 

1 
ıı.r yerde konuftum. Avni Bayerle lifinde bulunmufSunUS. bat 1Ut 14 e bırakıldı. YBflllda oldup balde 

kının tekrarlanmasından alınarak ba- C B B t: N N B il Yuıuf Kenanın odasında pekill bu- _ Ben kimleye hiç bir teklifte tlr. Mumaileyh saınsuıı-. 
ber =--..ı--1•1-- b 1 d y lnız b 1..A.ııı-- A ki il K Doktor Amn Sirel'in 

-'~.:ar-;;•JUUL lstanbul Telefon Müdürlüğünden: n~ uı;::,;: 01:u1u ı~ •:! cı 1 r aza ıı ~~a murakıp 
' Bu haber tatlrii16 kafalaftla abl İdare ihtl i uh lif ina b' dda ır. kal ... d Bo ka - Nerede konU§tunuz? Dün ıece IUt 20 IU1anncla nhtı- ~ ' . yacı çin m te c ve e a u em & on ru - a..ı ma baih Sachkzade v urunda yilk Ölretmen B .. am 
bir tem uyu~ onlar, "Eml- palı urf U8U1ile .ıuuıme,e konulmUftur. Muhammen bedel 1'7381 lira· --Her tarafta.. o!r tama Heykeltrq Profesör ?l 
nmı .. Plliım teJuvlamlflaıdır. J>9r.. dır. Muvakkat teminat 1304 liradır. Ebiltmeai 24/3/938 perteİnbe sünfl - Valiye atfen kimseye beyanat- tapyan ta~ otlu Abdurrahman Naci 
km. Bminenln kocaa" aknbalan 9Ut 15 te MQdQrlQIQmQ:s merkes binuındaJd Alım Satıpı Komllyo- ta bulundunuz mu? ilin bqına, buyük bir andık dütmflt hasiplerlnden Nihat Sırel 
komtunun kapıam mrbyarak .,..,. punda yapılacaktır. Şartnameler h9r sQn Levuım Dairemizde IÖJ'Ü}ebi· - Ben valinin vekili delfilm. En ve İsmail çok alır IUN"8 yaralan- Ta komlsy 
girmişler ve kavgaya tutupu.flardır. Ur. lıtekUler muvakkat teminat mübu veya banka mektubu De be- küçük bir Cümhuriyet memuru bile llUfbr. ı..n.n derbal Be1ollu Bele- l'in CC:-balarl oncu 

İdris, bunun üwine mesken ma- raber nıüteahhltllk "9tkuı w teklif mektubunu muhtevi kapalı zarfla. böyle bir harek~ bulunma. Nere- diye haataneline kaldJnlarak teavdi re Heykeltrq Nermin s 
suni,.ıtnl lhW davuı açmıttır. J:ml- nnı o S(1n 1Ut H e kadar Komlsyo na tevdi etmellclirler. ('723) de kaldı ld vali Muhittlıı Ultilndal altına ahmnıfbr. Merhwn Reuam Avni 
nenin ~ocası ve akrabalan: gibi muhterem bir memur yapsın._ Hayatı Wbllkededlr. yın babaland&r. 

-OruımeekedelilaoıkblrWı CHARLES B o R A -Avn!Bayerl:r..kldentanırmı- Cenaze bugünkü çedir, iddlallllda bulunduklan 1cin . lllllZ? Deniz Müatetuı Dönilyor _ fllllt&flnda Güal Bahçe 
mahkeme, bff• lümm ~- 1 O y E R - Ailesini on beı menedenberl. ken Yeni gemllerlmizl tetkik etmek il- 8 numaralı hanesiado 
Tetkik netlce1inde buruımn iJd met dis1ni de bet alb senedenberi tam• 7.ere Almanyaya giden Deniz müste- Tef\'lkiye camiinde öğle 
re yükaeklijinde tahtaperde ile bö- itimi ~ Wr lllllftffMıJede nlA. §8n Sadullah Güney ve Denizyollan müteakıp namazı kı 
lündüjü anlaplmıtut. Heyet. npo- .M ~ L w:::r K , d lllı il.Iai olnnwl• idaresi mühendilleri bu ay tonunda kapı fehltlijind.ad e 
nınu verdikten soma 111ublkeaıeye .&,...;. &...;.- te devam e iyor Bundan wıra reı. Recai NOdıetln 19hrimize dönmüı bulunacaklardır. rtne götürülecektir. 

devam edilecektir. llhe olarek 1 S T A N 1 U L S 1 N p O N 1 S 1 ilk tahkikattaki ifadelinl okuttu. Re Almanyada bµlunan Rlyueticüm-
18 müddeiumqmilikteki lfadeıllnln hur umumi Utibl Halan Soyak ta on 

Dlllmtı BORA filmi lau - a.rothuMla ..... lriçltir dolnı olup olmadığım sordu. Recai bet IÜDe kadar 191ecekttr. 
11..-.cla t11a11i1mi71cal Ur. • Niilbet: 

YOLSUZLUK: 
Maktu S.l~e C-.lan leraet Etti 

Maktu belediye cezalanndan bazı. 
Btr yolsuzluk iddı.sı i1zerlne bak- LUCllN IAROUX llhl mefhur rranm artiat1erinbı zaferi 1aruıın 25, 50 kUIUf &fbt bata lfleyent 

kında takibata başlanılaıı inhisarlar JULIS llRRY p A R ı s E iJll. L E N ı y o R müteessir etmiyecek bdu u olmuı 
müskürat muaınellt kusun lmiri D•NllLLI p•ıo• a.· \::::r ve dller bir k1111n11111 da~ ntat.. 
Hayri Sahirin muhakemesi. asliye bl- "' • "' ~ tile telif kabul etmez derecede ytlk-
rincl cea mahkemesinde blt1rilmiti ~ ellendiriJQW Pariabl 911..,.,,. ıeee A1emlm •Nefti mevzu, pı naüzik. Mk hulunmam ~Onde tutulmut 
tir. s~ sabit g6r0lınedill lçlıı Jı.)'ri .. _______ T • • ·R K Sinemesınd• -------- ve yeni bir proje Jılllr1'mnw• ... 
Sahir. beraet bnn a)nıım. U qstar. • 

ı.tanlbul Belediyesi D~ 
Saat 
PER 
dram 
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lllıı.tlenrua post. tttlbachna dabD ol· 
DU3'U memleketler için IO. 11. t. 1.1 U
radlr. Abone bedeli Plllncffr. Adıw ,._ 
lifttnnek u kunqtur. c.vap lçtıa mek
tuı>la'l'll 10 kunı91ulr DUi Ol"81 ll:mndl1' 

1 GONON MESELELERi 1 

Harp Teh••sl 
llm•&k Yok 

[Yasan: il. Zderi)'CI] 
Abnuyuwı Avutueya11 ilhak e

teıc.iDe boyunduraiu altına alma
• Avrapadald mevcut muvazeneyi 
hun bir biclile oldulu içia derhal 
riDe barp rivayetleri ortaya çıktı. 

Baatahklı bir adamua 'ricudiinde 
9falr bir ina bqladıiı UllWl öllm
·- korkmMı pbl, lçiadea lıuta o
lu AYnlpa ela -.veut vP17etl boan 
.tak bir deiifiklilr. kaqwncla derhal 
laarp korkularma dilfmekten kelull-
111 alanu7or. 

BalbWd limclllik laarp tehlikesi 
roktm. 

Çbktl: 
1 - Av.turanın Abnan7a7a 0-

........ ve Alman7wa ttaıya ve 
~apelavya lamutluuaa inmeaine ea 
1117• muam olaa memleketler 1-
lalya ve YucoslaV71Ubr. Halbuki Mm 
IOlial bu enırivWe rua olmUftlll'. 
- Berlia siyantinde Muuoliai Al
DIU7Qa Orta A vrupacla iltediii si· 
W laanket içia terbeld vennlftir. O, 
~iıde bnetlenmek ve Alman 
lttlf.lrıım kaybetmemek içia bu fe
üklrhia katlaamaktu bqka çare 
slnmemiftir. 

Y..-Jav:va ile Almaayap lldlla
... • •ene• Wbm ld, ildldill bu 
ekoaomik mtlnasebetle kaimdir. Tek 
1tapaa bu emrivWe malıaJefete kal
~ alllfaatleriDl ele 

1 - İqiltenı " ........ doinclaa ...,117• badi meafaatleriae dobn
•yu maelelerda emridldleri b-
lt,ı. alıpn•flanla. B• .... da halt 
....... teatoclaa ileri ........ tala-
.a. ..uıem.. 

1 - Fakat harbe .&bnaalana ltat
..__ ihtimalinden korlmlabl-

TAlt 

Avusturya 
Alman yanın 
Kucağına 
Düşerken 

ATnlP& tan"hine bir dönüm aoldan 
y&t&tbiı ıhe çarpan AYUltur

J&. fiiphe yok ki 'bir Alman memleke
tidir. 8qünldi haliyle AVUltur1a Cüm
huriyeti içindeki yabancı anmrt.r pek 
küçük bir kütle tefkil etmekte ve bütün 
memlekette CerıQen nbun bilhaeea 
BaVJera -Avuaturra kolu hakim b. 
hınmektadD'. 

BugllnJdl Almanyanm en bellibqlı pren
siplerinden biri, Almanya dışında kalan bü-

tiln Almanlan toplamak ve Alman camiuını bb 
vahdet halinde yaptmak olduğu için Avuatur 
ya onun en belllbaşlı bedefierlnden blrldlr. 
Son yıllar içinde ,aze çarpan buhranlaruı bir 
kaçı bu iff baprmak yolunda atılan adım
larttan doğmuı ve bu yüzden bir kaç kere 
ortalılı tehlike bulutlan kaplanuftır. Çiln-
kil Awsturyanın mOatakll yapmaıile Al
manyaya katıpnası, ıenit bir al&b ile karp
lanacak, bir çok meMleler çıbracak, bir çok 
eeuh ve milU menfaatlerin mücadele sahne
sine atılmuına aebep olacak, yeni bir takım 
liyaat stratejiler buırlıyacak, hülAla Avru-
pa muvazen•inin yeniden kurulmasına, ye-
ni mihverlerln tefekkü1 etmeaine, yeni blok· 
1arın toplanme11na esu tea1dl ed ııll ~ 
disedir. 

Bütün Avrupanm Avusturya istfkllli me-
1eleaile allkadar olmuının •bebl budur. 

BqCln)dl A~ CCbnhurl,.U, Btı
yak Rubin dotQrdulU k6çük fakat 

tam Avrupanm g6beilnde yqıyan bir mem
lekettir. Almanya, İtalya, İsviçre, Çekoslo
vakya. Macaristan ve Yugoslavya ile çevre-
..-~ ~ U~.aw:n- _ _ _ _. ...... ~-a-a""& d..,- 9.1~ 

dar olan Abanın genlflljini ptermele ye
tlflr. 

Avusturya Bi1yGk Harbin 10nunda, harp
ten önceki arul ve n6fuauıaun cl6rtte ilçtı
nfl ka;rbetmi§ w flmcll tapcfıiJ adı ela St. 
a.matn mu•heclMQe almlf*n". l'akat onun 
1920 ele dojınMmdlıa ~~ha
yat, hep buhranlar içinde pçmlf ..,-ılabl
lir. Yeni prtlara lntıbak edemlyen A vus
turya, ancak Milletler Cemiyetinln llıllte~ 

dl yardımı De ayakta durabiliryodu. Mem
Jebtill içinde türlü türUl emener ballyen m
kalar aruında kavgalar, w keskin müca
deleler eklik olmuyor, BiJheua Avusturya
nm mOataJdl yapma11na taraftar olan un
nrlarla Alnwı;raya katıpnasmı istiyen un
surlar biribirlerlnl mütemediyen didlkliyor
lardı. 

Bu memlekette 1132 de hükiimet bqı
na geçen Dolfus, Avusturyanın ltal· 

yaya ıüvenerek iltlkWini korumak ve Al
manyaya kabfmak hareketine karşı gelmek 
siyuetini tuttu, batıl bu siyasetin en büyük 
lideri uyıldı. Aynca A vusturyada otoriter 
bir hüklimet vücude getirmek yolunu tut
mut. ve bu uyede partiler arasındaki pd· 
detll mücadelelere IOD vermek latemiftl. Fa
kat vulyet buhranlı olmaktan kurtulamı
yordu. Avumaryanın içinde türlü türlü siya. 
il ve llWüı tefekküller vardı. Bu tefkillt 
aruınciaki mücadelelere son vermek aerek· 
lefiyor ve hükCtmet bu tefldlit içinde kendi 
siyuetlne uymıyan bir hattı hareket tutan
larla mücadele ediyordu. 

D olfus hük<ımetl 1933 martında koml
.w p.....,,,.. •;rwi •J'la ...ıUJAda -

yaliatı.rtn yarı Ufirt ~ feshetti. 
Daha .onra mra mlllly.ıc;t ~ ıel
mit ve ayni yılın teınmunnda Avmtw'J'a
nın Almanyaya ilba1nnı, en balı mücadeJ.e. 
1ere lirlf!DÜ pahasu1.1 _.. alan bu Avu
tu17a Nuileriaia ~tı da kaldınlmıftı. 
l'akat bu tedblrleır ad bir netice verecek 
mahiyette delildl 1934 te komüiıistler ikti
dar mevldlnl eline geçirmek için ayakl•nm•t
lar, bu ayaklanma hükumet tarafından bu
t.ı.nlmlf "Vtt kuınüniaUede. 105Yaliltler daha 
mkı tuylk1ere maruz bulundurulmQflaıdl. 

Dolfusun maksadı, Awmarya mllliyetqlll
llni •llamlıJarak memlebtinln t.tfkJAHnl 

korumak ve Avumıryayı Alman71l:r8 bbf
maktan kurtarmaktı. l'abt Dolfm'un tüfp 
ettlll pddet aty...U, - nlha,.t kendi UJa
tma ""''ohmıf .e Avwtm)'a, wyonal wya
u.tlerlnln htık6metf devbmek fçtn yaptııdan 
hareket .-umda Do1fm tıi iiildu1 ....... 
ttl. 

Fakat A'V'111tury8 hOkdmett, bu darbe
nin de altından lra11nnalr tmktnrm 

bulmUf, AvuaturJa Nuilerlnln morla lf bap
na geçmek ve41naır..tıaruu ~ 
yolundaki barebtlerl hop pbnlf, ilrtldar 
mevldlne Dolfua'un llyuetlnden aynlmak 
istemiyen Doktor Schwıchn•a plmlftl. 

O umandan bugüne kadar iktidar mnkl
lnden aynlnuyan Doktor SchUIChnfa'ln lrar
fılattılı ıüçlOkler, eskisinden ehven delll
dl. Bir taraftan memleketin içinde lranplr
lıklar ve mOcadelel• cleftm ediyoli, diler 
taraftan daha mGhlm hacu..ler vuku bulu
yor, yani ~ vul,.U dellflJordu. 

Almanya, Her lllt1erln iclarmne ıeçttlrteD 
sonra müdafaa lruvvwtlerinl ,-n.,,,ıı, .ı

Wılanmış, bir ordu ricude aetbmif. Ver
uyın bütün kafltlanm Jrınmt. be;r...ı.. 
milel ilemdeld mevldlnl w nilfusunu ... 
Jamlam•ftL Bundan bqka A~ m 
çok güvendill İtalya ile de anlapn•ftı. Al
manyanın Italya ile anlapnaaı berine, A· 
vusturyanın lstikWi desteksiz ve hamisiz 
kalıyordu. 

•• talya, Dolfus'un katli ne netieelenen 
bükıimet darbesi tefebb6si1 muıncla 

Avusturya hududuna ukert kuvvetler aev
kederek Avusturya istikllllnf konımanın 
dyuetl...-Jd milhim "9 naslı mev1dinl ap-
~Ar ge.tennff, fakat daha IOnraları vazi
~ dellfmltd. İtalyanm AWems ... ı.ı. 
rlle meguliyetl, ispanya harbi ile allkuı. 
İngiltere ile mflnuebetlerinfn f91'11nl.-m 
yüzünden, Almanyanın milnheret ve ittifa
kını kaybetmemek için orta A vrupacla Al
man yanın tuttulu llyuete iltlye latlye 'ft1& 
lstemiye istemiye ,az yumuyordu. 

Bu vaziyet karşısında A vusturyaya, Al
manyanın her dedijlnl yapmak fllrlD Jral .. 
makta idl. 

Çünkü A~ kendi lsffldllfnt km
dl ~ ~ ..... ,..... 
A~ 79111 ...0,... 78km olan. fa
kat mehlmoe bir Jmmı ela Alman~ iltiha
ka taraftar olan a6funnun b6yQk Alman-
71l:r8 lrarp aıaım.t hnklnnzdı. 

Hariçten en çok umulan İtalyan mflzahere
tt de bertaraf oldUktan mnra Avuaturyanm 
boyun etmekten başka çaresi kalmıyordu . llt. A••a11711 AY111tuf)'a71 aldıktan 

.._ Orta Avrupacla tekrar bvvet
ı.11-. ÇekellovakJQI pmber içi- -----· 
.. a1aeü w 10Dra binleaWre taar- Şarlı tiffinl.nnin ilartM:otuwla mifterelt 6ir oepM -....ıma.., IOft l.ıan6al lıonl .. 
.._ ppcektlr, deaehlllr. ""*""• leonııftıUa. Ba '--- IHıflaca ~"" Wri de _. y.,... 

llalhld tlmdlllk ltl7le Wr k-'m Ziram Nam B. ,t....,. BaWhplır. .S.lü Yana Naan 6a millİnl 6cırllN dair 
9arit delildir. Çtlnktl Bitler saıele- .,,_,..m isin 6iT """"'1le 7.G'ftlflır oc ~.,.: 
llae Jaarpaia •armak ll1uetlal takip r-
-.....ır. Ve clalaa mfthl•mi Al
.._. 11arbe 1amıar wu.ur. 

Ohkl: 
A - Al• .. .,._. , .... "-* ••

.. llftlr ,,. eNU ... Nul Partlel ar•11-•1c1 lhtlllf clalıa pek tuettlr. 
• - Alman orclueu, bet •nelllc bir 

9Nud•r. Kiti 11 .... ec1e abltl yelctur. 
C - Alman llarp ınaln•..a ı._.,,.. 

iıll fMa ltlr llntlh.. aetırmlftlr. Goe· 
" .... • dlrt oonellk pllnı 111uolbl110e da· 
.... ypaılan aunf "8111 maddolerle Krup 
t::.lcw11ıa yaptılı tHk YO tanarolert11 

" harltl•lll• ...... ,, ... ,.,.... ...... 
...... IMıpır. au teorGbedo11 eonra Al· 
..._,,. orduau motorl• kuvvetlerlal ye11I 
....... ıalalla bqlamıtter. Ve bu ..ıallat 
....... taMa111l111m11111ttır. 

D - Almanyan111 111an vufyetl 11'9 te 
••~le vo Akıbeti ınethul bir harbe mG· 
............ d .. lldlr. 

lllaaeaaıey1a, Bitler memlebtlnl 
6lr l.arbe alrlllrlemek taaavvar ve Di· 
htbade dellWlr. 
~alna Orta AVftllt8 mtlbim hldl

ıpeı.. ........ Avmtur)'ada usis
....._. lffl ,,.,,, •• nalmb"o-
..... •bilir. Umumi .ı Mti

....... 1erı..t 1Nnkdaa komtlniat ;.::,u. dahilde 10kak harbine bq 

.. ler. A'ftlltar)'uua clablU Jıar. 
~anaa linJet edebilir. 
-.w taraftu Avaatuf)'ama Ro

... • 8.rlba milaveriM Utllaüa Orta 
~ Jelli Wrtakıb llıul faaJi
~ llemia ~•ltlllr. Ktlçtlk An-

Tubetlal tQbae mecbv ola-
~aeariataa .......... " 
~ ta;ria meebmlyetbuledir. 
~ 1"ualu Orta AvnpMa J'9Di 
- .... _ ..... bilir ........... ... 

-• WııHa.t 1olmaı. Fakat 
"41etı.. batlar ..U.lalllr. 

a a 

Şark Tiitiinleri için 
Mu t r k C ph 

T (irldJe ile Ymaanl.taa ara
sında yapılan IOD tütün 16-

rlfmeleri ııeticalinde l1d dOllt 
memleket muanen u)'UflDa1ara 
~· Tütün, Ud memleket 
lclD de ~ mühim bir mi1U mah
auldür. lld memhtkeUD bö7Je bir 
bayati meeelede anlapıalan, el
betıe memnwılyetle teJAkki edil -
mlye deler. 

Her Ud memleket bu ın..W• 
it beraberllii yapmak ihtlyacınd• 
dırlar. Bu ihtiyaç her ikisi iOln a
fiUrdır. Varılaıı anlafl"alann tat
bikat phasnıa geçirUmeli elbette 
prib~. 

Şark tütiiDlerlnl yetlftiren mem 
Jeketler aruında tabii bir menfut 
blrliil vardır. Tütün üaerlndeld ik
tuadl ~ blrlefUrirlene 
mahaJll bubnnlanıı &ıüne pçs
ler. Bundan bafka baricl piJua • 
lardakl vuiyetlert de iJlleflr. Şark 
tütiinlerlne ait iflerle u, çok IMf" 
pl olmut bulunanlann bu nokta
da tereddütleri JC>ktur. 

Titb bakanda lf berabezı. 
ltli fikri iJt 'Bl'kaD P'Gf-

Y ezen: An. Bekelbeıı 
(Y....,.,.,._ ..Al 

Ziniııl Naın) 

me1-IDde cıfta7a atıldı. lklDal :a.ı. 
kan~ büill clerlDlet
tlrildL ftrldJe. Y11M111nan ft Bul 
......... tatla .......... bir 

~ --- etmeleri tarar
Jqtı. 
ıım.u. ....,.. ele Şart tl

tanJerlnln büna,..a için hU8Ull btr 
komite lrmdu. Burada mQftenlr ba 
... edildi '" btrtaJma kararlara 
nnJdl. ster lrarann bepdDl ta• 
.,.. büAn ..,.. 19 _,... 
tQtb bulaıaaJarmda ....... Po 
lrabDeoelrJmıdL 

ıı mut ım tulhlnde TGıldJe. 
Y.....mtaa ft BulprtRanm. 1111-
Wlw ~ .... koJduk
Jan mlftlnk b9farmam-tn tan. 
ld bir kquwtt ftldlr • ..,._..., 
meMut bir ika.dl mri«a• te
G"esl tçtDde blmıJCll', Bllka 
memlebu.l .... iki ...... 

WJll'1 MJafla.U, .... ?Ada
n llatl9a 9dQwda. 

Bitin ba ...,.lana w mtlfte
nk pıhpnalann faJda)an \'ardı • 
Bu .,. •Gft-* daft1ar t.tkik 
edildi. Ve bunlmm mop.nk bir su 
rette h.t11fne alt pını. elbirJllUe 
ft --- tMlrlk obmdu. 

U ' memJ.at, lll1letJer Ce
mt,..u huzunmcla elavalan-

m beraberce müdafaa ettlktmı 10n
ra latanbulda IJdncl bir tltOn lron
ferana halinde topludılar w milf
teıek bu pıhpnenm temelJerlnl attı 
lar. l'alrat bu llrada tltOn buhra
m baJJedlldl. Varılan projealn ıat
btldne dolru pHJmedl, 

Anüa l99ID -a1- lclnde 
TGrk • Ymaan daltlaia pnlfledi. 11..-. bir mabı,.tl olan Dm.................... 
at .mm.t tabi &6rilldtl. Ttlttm 
__ ....... JQ1da ............. 
..... ..... ~ Bu ... 
• .................... bir 

1aıant la1IJdı " nen.-va -. 
pıiltan da çellnldı. 

Son defa ı.tanbuJda J&llllla .. 

B. Balealbtqı 

rilpnelerde birtakım premlpler b 
rarlafb. Bunlar Nı~kmda Bulp -
riltan henüz flJainl blldinnedl. Fa
kat kararlann tatbUdne Bulgarla
nn ela ifUrak edeceldertnl kuvvet
le ilmlt etmek cabdlr • 

Bu Omfdtınlz, ~ tQtGnlerlııfn 
dünya plyuuuıda maruz oldutu 
datml teh)IJrelere da)'anmaktadır. 

S on ....ıerde dilnyuun her 
~ıır'MM (İtalya, Roman

ya. ~ ltodezya ftlalre) 
Şark Upl ıütüıı yetlftlrmek tefeb
bOllerl aldı, )"Grildtı. Bu llWllJekM. 
ı.r, mahaJJt ihttyaglannı temm et
ttlrtm batka clilnya tlttm .,.,_. 
... ela nklp llfaW. a~ 
Jar. 

Diler memlebtJerde de kendi da
fn.- ' W!WeJ 

1 

GC.U-C 
iSl!.ERi 
iDEAL 

ERKEK 
KiMiDiR 7 

Y aan: Gönil Doktora 
Kadıalar için ideal erkek ldmdirT 
Ber Wm sbe b• ıualbı eevabml 

başka tilrlti verir. Fakat biitün b• 
mütellf cevaplann muhuaıluı o
larak varaeatums bir tip vaNır ld, 
OJan btltb kadıalu Mtenir. 1ıte bu 
ideal tip erkek kimdir? 

Bu aaalta ce•abuu vermek ve ko
cama Ye7a 1evsiliaim bu t•..ı ti
pe De dereceye kadar 1aklaştıtmm 
.. ıa-u icla lbe ktlçflk bir tmtihaa 
ı1mU)'Ol"U. Apladalri ıaalleri oJm. 
yap ı.er Wrlne anman verilliL Au
ml aamara bettir. '10 anman alabl
ltn.is iyidir, it auman mflkem
....ı, M auıaara JaarikulWe 70. •• 
man imklnuMu: 

1 - Bu 1«ulutlann eüldf ı,. 
ini almnaclıklanna kani """ 
fllr 1 Olllarltı it "- dibaga ,,.. 
adekri milnakafa eder ml1 

J - Danalı partilere giffl. 
ilnlz zaman Meni kravat, ge
ni ,,.,,1ca, geni gömlek alır 

..a1 Şii w ealıt oiriİIUnlll8 
'8fıpr aa1 

I - Herlta &t#JJuN .U. 
,,...,,, nıuamele llGIHD' mı1. 
Yoba alzl kiifiiltmlge ralı
fV _, 

4 - Sülnk illi w Aot oerf,
nlr 11111 YoUı blr W ,,.
Wr .,,.,,., tutup lccmo• eder 

""' 1 - BGflra kadınldnn pi 
111,,tnınulnl beğenip, dzln 
6a6aılanl b11aletle gez,,,.U.. 
• ,,., lllUllGI' _, 

1-a.,luıerlıeld. -..,. 
MUı.a, gilip .,,.,.,,..,.,, 

...,.,.,,,,., kulmur "" -

.. -~k aeri gitlter
menlze tahammül eder ml1 

1 - Y f1f gilnli, eolenme gfj. 
d gl6i eenel devriueleri ,._ ,,,,.,. _, 

B - Bldıa ,.. Nldtler oa.l 
ollluğ1111llZU aögler '! 

9 - Sizin para ifinden ..., 
kulıjrnwı kani ınldlr, 11obs 
"""' ifüeür eralc ifl olUjUllll 
... UUitı eder1 
ıo - Bva lıerluıntJI 6lr ,,.. 

nlllk ,,.,,.ıma.ına muarız ,,... 
dır'! Yaba ınotlern ~ 
fenlen lıoflanıı' ını'! 

11 - ,,.. ••• ,. .,,... 

flenllıd ... """""" -· ,,... -,,.,,,, ... .,,,,,.,,,, ,,.,.,. 
melde ml lldlla eda1 

lJ - SIW& l&iuıtrn&z olfl• 
,. ...... l/flllUIUda °'"""' 
~ ,,.,,,.,.r mı1 

11 - Ke""W erJfk daluulı, 
6tıbal/fllÜ N IMJbali olllup 
,.,., tizin 6lraz babaganl 
gll/ÜılfÜllze kızar mı'! 

11 - E"4.e bo.ıalan eleldrf,. 
il l/flllmaklan, 8Gbı11a u U,,. 
lltflldu, lwlbe erJfk rdd 
l/İlnlUllla1'da bulunmaktan h 
pır mı'! 

1$ - Geeelai Uiıulı ...... 
,,. ..,,,,. ""' y oba eolent:e
lerinize beraber .U gülaU. 
..U1 

11 - Aile meaekkrlnde .ı
zlnll 6mıber -"Ur, 11oba .._ 
u. ....... IMba•n& ...... 
,.,. - ,,..,.il'. 

11 - BU. Nrfllll söıl tıd
matlılı .ıaman izllr diler nd1 

18 - Siz llnlrU ve 11org1111 ..,.,.....,.ül ~ 
.. ml pılıfır, 11oa. o da .,.. 

,.,,,,. ""' 11-Aifamlan ialuını,,. 

~ """""'" aizinlc ,.,. ,,,,, olnuq _, 

JI - Allenblıa lgl tanı/lan 
.......... l/Oba .,.,. 

--ldınu-~ • • 







8 TAN 

ı __ P_az.ar: 20-2·1.93_8 _ __.I 
AENFONİLEB 

9.15 Berlin kısa dalgası: Senfonik kon
ser. 14.40 Roma kısa dalgası: Senfonilc 
konser. 19,10 LAypz1g: Senfonik orkes
tra, Sopran, viyolonseL 
HAFİF KONSERLER 

6,45 Parla KolQDJ'al: PWc. 7,10: Pazar 
konseri, (8,15: Devamı). 11 Berlln kısa 
dalgası: Askerl bando. 11,45 Berlin kıaa 
dalgası: Halle musikisi. 13 Berlin kısa 
dalgası: Battt musildsi 14.15: Devamı). 
13,10 Bükree: Dinlko orkestruı. (14,211: 
Devamı). 13,15 Roma kısa dalpa: Or
kestra. 15,15 PIU'U Kolonyal: Konser nak
li. 15: Keza. 16 Peşte kısa dalgası: Ka
rısık musikili proil'atn. 16 Prag: FOlt 
orkestrası. 17,45 Berlin kısa dalgası: Po
püler konser (18~0: Devamı) 18 BQlc
res: Askeri bando. 18 Roma, Bari: Şar
kılı orkestra. 18 Vaqova: Küçük orkee
tra konseri, 18,45 Pqte: Konservatuvar 
konserini nakil. 19,15 Berlln kısa dalga
sı: Popüler konser (18.50: Devamı). 18 
Bilkreş: Askeri bando. 18 Roma, Bari : 
Şarkılı orkatrL 18 Varıova: KQçQk or

kestra konseri. 18,45 Pe,te: Konservatu
var konserini nakil. 19,15 Berlin kıaa 
dalgası: Askerl bando. 20 Berlln kısa 
dalgası: Pazar konseri. 20,35 VarfOVa : 
Dans plAklan. 21 Viyana, Graz: Marko 
Schenherr'in idareainde Vi7&M musiki
si. 21.15 Ber11n kısa dalgası: KQcQk mu
siki saanUeri. 21,30 Florans, Napoli: Ya
nm saallik şarkılı konser (Sopran. Pi,.a 
no) 22 Roma, Bari: Neaeli musiki. 22,15 
Lemberı. VBr10va: Neşeli neşriyat. 22.40 
Berlin kısa dalgası: Çigan orkestrası. 
23,15 Stokholm: Ha!if muaild. 23,30 Pel
te: Orke5tra kameri (Lortzlnl, Gou
nod vs.) 

OPERALAR OPERETLER 
12 Berlln kısa dalgası: Neşeli opera 

musikisi. 17,15 Roma kısa dalgası: Neşe
li opera.musikisi, 17,15 Roma kısa dal
•uı: Lirik opera musikisi. 20,45 Ko
loılYa: Strauss'un "Eine Nacht'in Ve
nedlı" opereti. 21.10 P~ İki küçük o
peret 1: "Famllienrat" 2: "Faschingsa
benteuer"! 

ODA MUSIKSI 
14.30 Varşova: Caz triyoını. l?,05 Var-

90va: Şarkılı kentet konseri (İskandinav 
musikisi) 18,15 Roma kısa dalguı: Oda 
musikisi konseri. 19 ~ Mandolin 
kenteti (Piyano dahil) 

RESiTALLER 
12,15 Roma kısa dalguı: Halk prkı

lan ve konser. 17,30 Berlln kua dalta-
11: Karıp prk.ılar. 20,30 Vl)'ana: Piya
no refakatile Viyana havalan. 22,10 
Bükreş: Tenor tarafından İtalyan aar
kılan. 

DANS MUSİKİSİ 
19,15: Bilkreş. 23,30: Va.reova (Pl!k

la) 23,30: LAyprlg, Kolonya. 23.35 Viya
na, Graz, 23,45: Roma, BarL 
MUHTELİF 

19,10 Roma kısa dalpsı: Arapea mu
sikili proaıran\. 20,30 Bari: İtalyan ve 
Turk musildsL 21,15 Bari: Rumca mu
slkfU neşriyat.. 

1 Pazarteııi: 21-2-1938 

SENFONİLER 

1 
23 Varşova: Senfonik konaer (rtiel

berg'in idaresinde) 
HAFİF KONSERLER 

6.45 Parls Kolonyal: PlAk. 7,tO Ber
lln kısa dalgası: Neşeli musiki (8,15: De 
vamı). 10.30 Parlı Kolonyal: PlAk. lZ 
Roma kısa dalgası: Haberler, 10nra ka
rlŞlk musiki. 12 Berlin kısa dallası: Or 
kestra konseri. 13 Berlin kıaa da.Iıuı : 
Hatif musiki (14.15: Devamı). 13.15 

Balcnıl: PWt konseri (lUO: Devamı). 
14,111 Parla Kolonyal: Konser. 15: Keza. 
18,30 Berlln lma daltaaı: Askerl bando. 
17,15 Roma kısa daJ.ıası: Hafit muskU 
kOftMri.. 17,411 Berlln kın dalpsı: Hallr: 
konaerl. (18.50: Devamı) 18,20 Bükrel : 
PlAk komeri, 18,20 Roma - Bari: Orkes
tra. 18,30 Peşte: Opera orkestrası (Fri
dl'tn idaresinde). 19,10 Varşova: Edith 
Lorand ve Reginald ford orkestralarının 
pWtları. 20 Berlln kısa daltuı: Hafif 
musiki. 20,15 Bükreş: Radyo orkestruı. 
21 LAypzig: Orkestra, Sopran, piyano, 
Akordeon. %2 Prag: Yeni musiki eserle 
rinden. 22,20 Kolonya: Barnabas von 
GeczJ" orkutruının pWdan. 22,45 Bilk 
reş: Konser nakli (Niculesku orkestrası) 
23 Stokholm: Radyo orkestrası. 23,10 
Millno, Torlno, Triyeste: Orkestra ve 
piyano. 23,30 Viyana: Opera koroeu. 23. 
f5 LAYJ>Zii; Gece muaikisi. 

OPERALAR OPERETLER 
18,15 Roma kısa d~ası: Lirik Ope

ra musikisi. 19,55 Verdi'nln "Mukadde
ratın kudreti'' isimli operasL 21 Kolon
ya: .. Aşk ve Mask•" isimli operet. 

ODA MUSİKSİ 
13,10 Roma klH dalpn: Oda muli

kiai kameri. 21 Val"fOva: Kadın kuartet 
takımı ve caz kenteti, 22 Peste: Salon 
kenteti. 22.10 BUk-reş: Şarkılı düet. 
RESİTALLER 

14,45 Roma kısa dalguı: Halk sarkı
lan. 16,411 VBJ'lova: Şarkı ve keman kon 
seri. 18,H5 Varşova: Solist konseri {Şar
kı - piyano). 19,15 Bükret'. Şarkı resi
tali (Piyano refakatile), 20 Peşte: Çiıan 
orkatruı relakaWe Macar şarkılan. 
21,30 Bertin kısa dalguı: Soliat konse
ri keman) 21,40 Bilkreş: Piyano kon
seri, 22 Roma, Bari: Enstrümantal, şar
kılı koruıer. 23,25 Peşte: Piyano konseri 
(Veber. Debuuy) 

DANS MUSİKİSİ 
21,30: Florans, Napoll (23,30: Keza). 

23,30 Uypziı: Kolonya, Stütıart VeA• 

fre. 23,45: Roma, Bari. 24,05: Peşte. 
MUHTELİF 

19,10 Roma kısa dalgası, Barl: Ara~a 
muılklll program. 20,311 Bari: TOrkçe ha 
berler ve Türk mu.ikisi. 21,15 Bari: 
Rumca haberler ve musiki. 

ı ___ sa.ıı: 22-2-19-38 __ .. I 
SENFONİLER 

17,15 Roma kısa dalgası: Senfonik kon 
ser. 20,30 BUkreş: Senfonik konser 
(Otescu'nun idaresinde). 21,45 te konsa 
rin devamı. 
HAFİF KONSERLER 

9,41 ıtvta Ko~ P1lk 11_.t. 
7,10 Berlin kısa dalpaı: Nete!! popun, 
(8.15: Devamı) 9,30 Küçük musiki ao
naUan, 10,15: Hafif konser. 10,30 Paril 
Kolonyal: Hafif musiki. 11,45 Berlin kı
sa dalgası: Hatıl musiki. 13 Bedin kı
sa dalgası: Hafif musiki (14.15: Deva
mı) 13,15 Bükreı: Crlatea orkestrası 
(14.30: Devamı) 14,45 Roma kısa dalıa
sı: Konservatuvardan konser nakli, 18, 
15 Varşova: Seyrüsefer orkestrası. 18,30 
:Roma kısa dalgası: Hafit musiki konse
ri. 18,20 Bilkrt11: Claude Debussy'nln e
serlerinden konıer, 19 Peste: Cigan or
keetrası. 20,30 Praı: Bando muzlka. 20, 
30 Roma, Bari: Kanıık plAk musikisi. 
20,40 Viyana: Avusturya musikisi. 20,45 
Peşte: Şehir band~u (Blon, Strauss, Ne 
vin. Müller va.) 21 Llypziı: Orkestra, 
Sopran, tenor, bariton, keman ve çift pi~ 
yano. 21,55 Prag: Radyo orkestrası ta
rafından opera parcalan. 22 Roma. J\11-
rt: Orkestra, keman. 22,111 Viyana: Ne
..U nepiyat. 22,•5 Bilkreo; Luksandra -
Parktan konser nakli, 23 Stokholm: Miln 

thküsü, arZUJu olmıyan, çepneden su taşımaktan 
başka iş bilmiyen genç kızlara bir atelye açmıftım; 
onlara eski yeril Türk i§lerinden örneklerle yeni it
ler yaptırıyordum. Her yıl, köyde bir sergi •~ılıyor, 
orada ıenç kızlann bir yıl içinde meydana getirdik
leri eserler satılıyordu. Bu 1ergiyi görmek tçin Tür
kiyenin her yanından akın akın ziyaretçiler geliyor, 
aldıklan etya ile köyü zenginleftiriyorlardı ... 

tehab plik musiki& 23,10 Roma, Bart: 
Bando muzfka. 

OPERALAR OPERETLER 
13,15 Roma kısa dalgası: Opera musi

ldsi. 20 Berlln kısa da1-uı: Sevilen o
pera ve opereUer. 21,ao Floram, NapoU. 
Franz Lehann bir opereti. 22 Varsova: 
(Krakovah ve dallı) isimli opera ply~ 
si 22 Millno, Torlno, Trlyeste: .. Donata• 
lalmll operet. 

ODA MUSİKSİ 
17,15 Vaqova: Oda muaildsl lı:onM!l"I. 

{Piyano, keman, klarlnet) 18,15 Koma. 
Bari: Oda musikisi, 18,30 Praa; Y117ll ku 
artet, 19,15 Bükreş: Oda kuarteti (Beet 
hoven). 23: Peşte: Caz trylosu. 24: Pe1-
te: Yayll sazlar kuarteti. 
RESİTALLER 

11,15 Berlin kısa da1-ası: Genel• ta
rafından ıarkılar. 12,15 Roma kıA dal
gası: Oda musikisi, 15,30 Berlln kısa dal 
gası: Keman resitali. 17,45 Berlin kısa 
dalgası: Halk konseri, (18.50: Devamı) 
19,111 Berlln kııa dalgaıı: Viyolonsel ve 
piyano ile Romans ve Rondolar. 20.05 
Bükreş: Sibiceanu ve Gicu tara!ından 
çift piyano konseri. 20,30 VarfQva: Leh 
prkılan. 21 Berlln kısa c!'\l;:ası· N~ 

ll enstrümantal konser. :-ı ~te· Şar
kılar (Piyano retakatlle) :!3,20 Viyana: 
Viyolonael rearitali. 

DANS MUSİKİSİ 
21: Varşova. 22: Kolonya. 22.15: Ber

lln kısa dalgası. 23: Peşte (Caz triyo
su), 23,40: LA.ypzlg. 
MUHTELİF 

19,10 Rom11 kıııa d11lpsı ve Barf: A
rapça maıildll prosram, zo.so Bari: 
Türkce haberler ve konferans. 21,11 Ba 
rl: Rumca haberler ve Elen muaikiıd. 

Çarşamba: 23·2~ 
SENFONİLER 

18,30 Roma kısa dalgan: Senfonik 
konser. 21 Llypzlr. Anton Bnıknerin 
eserlerinden ı;enfonlk konaer <ıenel di
rektör Veiscach'ın idaresinde). 

HAFİF KONSERLER 
6,45 Parls Kolonyal: PlA.k konseri. 

7,10 Berlin kısa daJsası: Kantık konşer 
(8,15: Devamı) 10,30 P.aris Kolonyal : 
Plik. 12 Berlin kwa dallası: Kanşık 

konser. 13,15 Roma kıA daJ.guı: Haftf 
musiki. 13 Berlln kısa dala'aaı: Hatıf ınu 
siki (14,15: evamı) 13,15 Bükreş: PlAk 
konseri. {14,30: Devamı} 14,15 Parls Ko 
lonyal: Konser nakli, 15: Keza. 17,15 Var 
şova: Salon orkNtruı. 17,45 Berlln kı
sa dalguı: Halk kon.seri ( 18,50: Devamı) 
18 BUkrq: Stanescu orke&truı. 20,15 
80knıf: lta47o orkeatrul (ŞarlQlı tuci
llz musikisi) 20,20 Varşova: Çocuklara 
ıarkılı konser. 21,30 1'.loraruı, Napoll: 
Bando muzlka. 22,45 Bükr.,: Konur 
nakli. 23,30 LAypziı: Hafit gece musi
kisi konseri. 

OPERALAR OPE R ETLER 
10,15 Berlln kıaa daliuı: Sevilen o

pera ve operetlerden. 12,15 Roma kısa 
dalgası: Lirik opera musikisi. 17,15 Ro
ma kısa dalgası: Opera parçalan. 20,30 
Peşte: Mascagnl'nln "Cavallerla :RU8ti
cana" operaaı. 

ODA MUSİKSİ 
14,45 Roma kısa dala'ası: Oda muttkl

sl konseri. 21.20 Bükrea: Oda musikisi 
triyosu {Beethoven op. 7, No. 2) 
RESİTALLE R 

1,45 Berlln kıaa dalgası: Solist kon
nrl {Keman). 10,15 Berlin kısa dalaa
sı: Huıo Vollf'un prkdarından. 18,111 
Varşova: Sopran şarkılan (Piyano refa
katile) 22 Varşova: Chopin'in eserlerin 
den piyano resitali. 22,30 LA.ypzig: Virtü 

oz keman muSikisi. 23 Peste: Ru. prkı
Jan.. 23,15 MilAno, Torino, Triyeste: Te 
nor tarafından koruıer. 

DANS MUSİKİSİ 
18,15 : Millno, Torino, Tri,..te. 21 : 

Varşova (Hakiki Kuba bandosu). 23 : 
VBI"IOVB. 23,05: Florans, Napoll. 24,10: 
Peşte. 

MUHTELİF 
19,10 Bari ve Roma kıaa dalpsr. A

rapça musikili neşriyat. 20,38 Barl: Türk 
ce haberler ve Türk musikisi. Zl,15 Ba
ri: Rumca haberler ve JClan mualldsl. 

1 Perşembe: 24-2-1938 1 
SENFONİLER 

13,15 Roma kıaa daltası: Senfonik kon 
ser. 21.15 Bükr~: Senfonik konser nak 
11 (Vachlav Tallch'ln idaresinde). 
BAFİI" KONSERLER 

8,45 Para kwa dalguı: PlAk kameri. 
7,10 Berlln kısa daltuı: Hafif musiki 
(8,15: Devamı) 10,30 Paris Kolonyal: 1 

PlAk muaikJ.i. 12 Berlln kısa dalgası: 

Halk musikisi, 13 Berlin kısa · dalgaııı : 

---------------- --- - -----------

Türk Hava Kurumv 
BUYUK PiYANGOSU 

5. ci Keıicle 11 Mart 938 dedir. 

Büyük ikramiye : 5 O. O O O Liradır_ 
Hatif musiki {14,1!5: Devamı). 14,15 Pa-
m Kolonyal; Konaer nakli. 15: Keza. Bundan bafka: ıs.ooo. 12.000. 10.000 Liralık ikramiyelerle 
17,111 Roma kısa dalıuı: Şark1h ha1lr: (20.000 •• t0.000) liralık iki adet mükifat vardır-
muaiklai. 17,15 Vart0va: Kanpk kon-
11er. 17,45 Berlin kısa daJcası: Hallr: mu- ş· d" L d b" 1 L • • • • d 
sikisi. 18 BükTeş: Radyo orkestrası. 18. im IY 8 1:a ar in 8rC8 lllflYI zengin 8 en 
15 Varşova: Sokak korosu. 18,30 Peşte: • ı_ d 
cııan ork•h'uı. 19,50 Berlin kısa dal- bu piyangoya ııtira 1t e iniz.-

g~ ~~ m~~.~~link~~~ı_ı -----------------------------
ıuı: Bando muzika. 20,10 Pette: Karu-
10nun plAklarından. 20,30 Roma, Bari : 
Karı.şık plAk musikisi. 21 LA.ypzlg: Or- H AF İ F K O N S E B L E B 

l_c_u_mar_ tesi: 26-2· ·-19_38 __ , kestra (Beethoven, Haendel, Schubert, 
Lothar va.) 21,05 VaJ"l()va: Estonya mu 
likial. 22 Vaqova: Mandolin orkestrui-
le birlikte karnaval prOiJ'llllU, 22,50 Bük 
reş: PlAk konseri. 23,05 Roma, Bari: 
Brahma, Reapidll, Chopin. 

OPERALAR OPERETLER 
1','5 Roma kıaa dalgası: Lirik opera 

musikisi. 17 Berlln llıııa dalguı: Sevilen 
opera ve operetlerden. 22 MilAno, Tori
no: Vittadini'nln "Caracclolo" operası. 

O DA MUSİKSİ 
10,15 Berlin kısa dalgası: Keman trt~ 

)'Olu. 20,20 Bükreş: Debuay'nin eser
lerinden oda musikisi sonaUarı. 21,30 
'Berlln kısa dalgası: Yayll kuartet tara
fından romantik akpm musikiai 

RESİTALLER 

9,30 Berlin kısa dalgası: Enstrllman
tal neşeli konser. 111,45 Berlin kısa dal
••sı: Huıo Vollf\ın prkılarından. 111,30 
Berlln kıaa datıuı: Piyano ile Roman1 
ve Rondolar. 18,15 MilAno, Torino: Şar
kılı konser. %0,40 Bükreş: Fransız pr
kılan ~Geott SteıanetCU tarabndan). 
21,30 Berlln kuı adalgası: Alınan şar

ltılan. 22 Berlln luu dalpsı: Chopln'in 
eeerlernlden ll\uhıe1H J)9.J"9a}ar, 2Z,11 
Peşte: Beethovenin 10 uncu sonatı (Pi
yano ile C:Beethoven tarafından), 22,40 
Florana, Napoli: Piyano konseri. 

D ANS MUSİKİSİ 
10,45: Berlin k11a dalıuı. 18,111: Roma. 

Bari. 18.15: Bükref. 23,30: FlorBlll, Na
poll. 23,35: Uypzlc. 
MUHTELİF 

19,10 Roma kısa dalgası: Musfkfll a
ra~a neşriyat. 20,38 Bari: Türkçe ha
berler ve Türk muaikial. 21,111 Bari: 
Rumca haberler ve Elfm musikiıl. 

1 Cuma: 25-2-1938 1 
SENF O NİLE R 

12,H Roma kısa daı.ası: Senfonik 
konser. 21 va110va: Leh filharmonia!, 
22 MilAno, Torino: Senfonik konser (So
list piyano ile). 22,15 Berlln lwa dal
auı: Neşeli senfonik mu.iki. 

8,45 Paris Kolonyal: Pılk musildsl. 7. 
10 Berlin kısa dalgası: Neeeli musiki. 
(8,15: Devamı) l0,30 Berlin kıa dalp
aı: Bando muüka. 10,30 Paris kısa dal
~ası PlAk. 13 Berlin kısa dalgası: Hafif 
musiki. (14.15: Devamı). 13,15 Bilkrea : 
Ohlga orkestrul. (14.30: Devamı). 14,111 
Berlin kısa da1-uı: Koro konaerl. 17 Ro 
ma, Bari: Çocuk kor08\l. 17,45 Berlin kı
sa dalgası: Hafit musiki. 18 Bükret: 
Motzoi orkestrası (19,15: Devamı). 18,25 

HAFİF KONSERLER 
8,•5 Parla Kolonyal; PlAk konseri. 

7,10 Berlin kısa llal&uı: Hattasonu kon 
seri. (8,15: Devanu) 12,15 Berlln kısa 
dalgası: Musikili ve mizah! neşriyat. 13 
Berlin kısa dalgası: Hatif musiki (14,15: 
Devamı) 13,111 Bükreo: Pllk konseri 
(14.25: Devamı). 14.15 Parla Jtolonyal: 
Konser nakli. 15: Keza. 17,45 Berlln kı· 

Peşte: Polis bandosu. 18,50 Berlin kısa aa dal&aaı: Halk orkestrası. 18,30 Pe1te. 
dalgas1: Hallr: musikial. :&O Berlin kısa Radyo orkeetruı. 18,50 Berlln kısa dal· 
daı,ası: Musiki ve mizahi karışık proı- SBSl: Halit konseri. 19, 15 Varşova: İs-
ram. 20,10 BUkreş: Mandolin konseri. panyol danslan ve IBl'kılan. 19,411 Peş-
20,10 LA.ypzlı: Mandolin orke1tra11, sak- 1e: Şarkılı C1-an orkeatruı (Revfy ak· 
toton takımı, Gitar korosu. :&0,30 Mili- eanu> 20,30 Roma, Bari: Karıf1k muli-
no - Torino: Karqık musiki. 21,30 LAyp kJ. 21,15 BUkreş: Radyo orkestrası (Şar-
%ig: Venedgi'ten karlflk havalar. 21,45 kıh) 21,30 Florans, Napoll: Karnaval 
Berlin kısa dalgası: Potodam tehrl prog programı. 22 Florans, Napoli: Hafit mu-
ramL 23,30 LAypzir. Cenub musikisi siki konari. 22 Peıte: Ciaan orkestrası 
(Sopran. Erna Sack'ın iıtirakile). 23,~ Pette: Çigan orkestrası. 

OPERALAR OPERETLEaOPERALAR OPERETLEI 

12 Berlln kısa daı,ası: Donlzettt'nln 
eeerlerindan opera popurlsl, 11,111 Roma 

kısa dalauı: Opera havalan. 20,JO Peş-

12 Roma kuta daltası.: Opera musiki
si, 15,15 Mlllno, Torino: Mozartın, Fi
pronun düjQnQ ~ U Varıova: 

Jobann Strauu'Wl "Vlen.valzer" ope-
t.: Operadan nakil 20,45 Bi1kl"ee: Mas- reti. 22 Roma, Bari: Luisa Mlller Wmll 
cıuınt'nin "Cavalleria Rusticana" opera- opera 1>l7eai. 

ODA MUSlKSt m ve sonra Leoncavallo'nun Palyaçe &

perası. 2Z Roma, Bari: Operet musikisi. 

&ESITA L LER 
11,45 Berlin kısa dalgası: Alman ftlJ'

kılan. 18,15 Var1Qva: (Atinadan Beyru

ta kadar isimli prkılı proırarn. lUO Ro 

ma kısa dalluı: Itaıyan halk pdulan. 
19,10 Vart0va: Piyano • keman konseri. 

DANS MUSİKİSİ 
18,15: Milino, Tortno, lt,10 Vartt

va: Caz musJklslnde piyano ve konMr. 

U,SO: 1"1orana, Napoll, M,11: Millno, 

Torino. 

MUHTELİI" 
19,10 Roma kısa dalgası: Anpea MU

sikill neerfyat. 20,38 Bari: Türkee haber 

1er ve çocuklara ölotıer. 21,111 Bari: Rum 
· c:a haberler ve Elen muaildsi. 

17,15 Roma kıla daı,aaı: Oda musiki· 
si konseri. 
RESİTALLER 

12,15 Roma kısa dalgast: Halk prkı
lan. 18.45 Berlln lwa dalpaı: Japon 
Toyamuu tarafından piyano konnri. 
18,15 Varşova, Plyano·konaeri. 18,15 Ber 
lln kısa daltası: Piyano - fU'kı. 19,30 
Berlin kısa dalpsı: Atız vmonilt. 23,30 
MilAno, Torino: Sarkı resitali. 

D ANS MUSiKİSi 
10,30: Berlin kısa dallası (Sabah dq • 

aı). 18: Peete (19,15: Devamı), 22: Ll:rp
zi« (Radyo balosu) 22,30: Peşte (Pllkla) 
13: VU10va: 23,05: Bükreş (Plllda) M_ 
16 Millno. Torino. 
MUHTELİF 

19,10 Roma ıa.a dalpsı ,. Bvt: Mu- ' 
alklll arapça nesri7at. 20,30 Bari: TO.rıc.. 
çe musiltlll proıram. 21,15 Bari: Rum· 
ea haberler, Elen musikisi. 

lık, uzun yollardan beni eve götürüyordu. Her ayrı
lışta sesindeki, gözlerindeki üzüntünün arttığuıı gö
rüyordum. 

Nihayet ilk d6fiindüğüm feYi yapuııya karar ve
dim, Huanı günlerce görmedim. Bir gün yine eve bir 
mektup geldi: 

"··- gün saat hefte ... beyle ·- Hanım sizinle görüt
mek fbere Ocata gelecekler; kendilerine tarafınızdan 
llÖZ verdilfm için affin1zi dilerim. Beni utandırmıy .. 
cağınızı umarak höımetlerlmt takdim ederim." 

Gözlerim kaP.&Jı, bunlan dÜfÜJ'lürken, heyecandan 
heyecana dÜ§er, damarlanmdaki kanın kaynıyarak 
büyük ülkümün canlanacajı, hakikat olacatı yerlere 
atacak kadar beni aantıjını duyardım. 

-ıı- Muayyen günde ve saatte gittim; Ocakta yalnıı 
Huan vardı; beni biraz teli§la karpladı; oturduk; be 
nimle ıörüpnek tstiyenleri bekledik; iki saat geçti; 
alqam oldu, kimaeler görünmedi ... 

Ertesi gün bu hülyalan Huıuı• da anlatırdım; o 
da bana bazı fikirler verir, çok iyi tanıdıtı Anadolu
nun ihtiyaçlarını anlatır, bana oralarda bir dost gibi 
istediğim yardımı, yapacağını tekrar vaôederdl 

Demek ikimiz de ayni dertleri aeziyorduk... O za-
man Hasana daha çok kıymet verir, yakınlık duy~ 
dım. 

Bir akşam, Ocakta yine böyle 1<>nu gelmiyen bir 
heyecanla uzun uzun görüfüyorduk; birden bire, o
daya çöken loşluğun farkına vardım; etrafta kbme
ler kalmaınıftı; kalktım, Hasan çok u.mim.i bir MSle: 

- Gitmeseniz, dedi, ne güHl konUfUyurduk. 
Gece başlamı§U; yabancı askerler yollarda gürill

tülü seslerle şarkı söyliyerek, iıtedlldert evin kapı
sını kınp içeri dalarak, istedikleri kadına saldıra
rak dolaşıyorlardı. Hasan beni yalnız bırakmak iste 
medi; Beyazıttan eve kadar beraber yürüdük. Ka
pının önünde bir feY söylemeden •llml aıktL 

yüzüne baktun, gözleri üzüntülü ıtbiyd!; birden bi
re elimi bıraktı. hı&la döndü. aitti. .. 

Ondan sonra birkaç ıün Haaanı ,armemlftim. Bir 
akşam yolda rutaeldim, 1UVmaf. ayıtlamıştı. Ra
hatsız oldutunu, beni IÖNIMdtii tpı flzüldilğQnil, 
benimle mühim biıleY löriitııMk lnecUlbü !NSyledt. 
Beraber yürüdük; fURdan bundan konaftak; 16yU-
yeceği mühim şeybı ne oldulunu 8571emedl. ben 

de aonnadım. Beni yine eve kadar ıetlrdi; yine ,._ 
çen defaki libl, birşey söylemeden. elimi birden 
bire bırakarak aynldı, arkasından bakakaldım. 

Huam birkaç gün daha aörmedim. ne Ocala. ile 

Darülfünuna utramamıştım. Bir sün evde bir mek
tup buldum; Hasan, yine milhim bir mesele için be
nimle görüpnek istediğini Ocakta kendisinl gör-
memi rica ediyordu. 

Bu mühim mesele ne olabilir? Geçen akşam da 
böyle birfeyden bahsetmiş, Wdn ıKSylemlye unutmut 
tu... Memlekete, Anadoluya, Anadoluya gitmemize 
dair bir haber mi? 

O akpm Ocakta Hasanı gördüm; bana söyllye
ceji mühim şey, bunlann hiç biri delildi ... Hasaııın 
hissi bir sarsıntı geçirdiğini sezmiştim. Açıkça biç 
birşey söylemeden bana bunu anlatmı§tı .•. 

Hasanla dostça başlıyan arkadqlığımızın bitme
sini, araya bir gönül sarsıntısı girmesini iatemlyor
dum. O, benim için değerli bir arkadqtı; idealle
rimin yolunda belki her zaman benlmle birlikte yü
rdyebilecek bir arkadaş... Bu muztarip topralm 
batrmda dolup btıyümüı, İstanbulda ancak birkaç 
tahsil yılı geçirmif, yerini, yurdunu bırakmamıı, aa 
mimi bir memleket çocutu ... 

Hasan, beninı biraz hayale, biraz romantlmıe be 
çan dDfüııcelerimin, biraz müvazenesiz heyecanlan
mın yanmda bana hakik•tl a6sterecek bir el olabi-

Ur; bana cesaret, kuvvet vereblllr. Onu o zanwıa 
kadar yalnız bu cephelerden görm6f, beienmlftim. 
Gönül işlerile ulı'qnuya ne vaktim. ne de isteiim 
vardı. 

O zamana kadar yenpınin dOltlanndan; elki ıün
lerimizi tanıyanlardan, beni bejenip mevenlerden ba
zı istiyenler olm\l§tu; hatta bunlann bir ikisi, fevka
lAde denecek teYlerdl; ben hepsini geri çevirdim; yen 
gemi gücendirdim; annem mektupla bana kaçırdığım 
kocalar için danhyordu. Neme lizun, ben evlenmif 
olmak iQ1n evlenecek bir im değildim; o arahk bir 
gönül macerasına kapılmıya da niyetim yoktu. 
·Hasannı dÜfÜJldüklerini, duyduklannı anlamaınlf 

görünmek, onun bir arkadaflık auurını geçmesine ce 
ısaret vermemek lizımdı ..• 

Ne yapnıalı? Bütün tecrübeaiıllklerinıle beraber 
bazı plinlar dütündüm ... Çünkü Huuı, birden bire 
bat çevirecek bir arkadq delildi; çok amiml. çok te 
m1a ıörünüyordu. llkönce ondan büsbütün uzaklıt
mayı dÜfÜDdüm. Sonra, bunun münuebetm bir nu
mara olmasından korkarak yine ilk ilk ıönntye t .. 
rar verdim. Böyle yaparsam, beııi her zaman ıörüne 
alıpcalmı, teslrlmln yavq yavq kaybolaoatuıı, hea 
de yeni blrfey aörmeyhıce HuanJD bu duylQdaD vu; 
pçecelinl t.abmtn ettim. 

LWn düfiindillüm llbl obJıadı: Huan akp.m.lar\ 
bin türlü bahane ile eöıilşmeyi uzatıyor, llOlll'a karan 

- Söa vermiflenU, delil mi, dedim. Bir yanlıflık 
olma11n; acaba bir bafka gün için mi? 

Halan ellerini uluşturdu: 
- Evet, dedi, bugün geleceklerdi; acaba bir mu. 

retleri mi oldu? 
Beklenenler gelmediler ... Ben gitmek için bazırla

nıyordwn; Huan ellerimi tuttu; beni yertma oturt
tu: 

- Biraı daha kalmaz mısınız? 
Uzun \q\lll ıözlerlme bakıyor, blrfey söylemelF lçfn 

düşünüyor, bir tilrlO baılıyamıyordu; zaten o gOn 'ok 
az konuşmuştu. Her zamankinden daha sessiz, daha 
duraundu: nihayet kısa bir baflengıç yaptı; sesi tit
riyordu; beni o zamana kadar tanıdılı genç kızlar
dan büabütilıı bafka buldutunu, ldç unutamıy• 
cajuu, aynlırea dünyanın en 1-htaız adamJ 
olacaiını IÖyledi. HAftalardan beri (J9Çlrdill ıstırabı, 
bana bunu açabilmek lçin ,...adılı sıkıntılı, tered
dütlü zamanlan anlattı... Beni çok matrur, bap yu
bıda. bina katı J6rekU olarak · ıarüyorclu: • 
ına. bnc:ltlim ftrdilim kıymete pvenerek dylecUk· 
1eriDi ~ de umuyordu. 

Ba11m cleriD bir GıbtO lolnde hıraktım. ~ ltb 
cevaD vermeden urı1dım. (Arkan ocır J 
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doğdu? - Nasu yaşadı? • Nas an battı? 
- iKiNCi KISIM - Ycuan: Ziya Şakir 

.... ___ umi Merkezin Bursa 
besine Çektiği Telgraf 
ıçin (Nemrut Mustafa) de 
rt Mustafa Paşa) yı seç
at; daha bu kararını or

lnadan evvel, artık Bur
tunamıyacağını hisseden 
neli İsmail Bey; bir sabah 

Borsadan - İstanbula -

Ülcüneli İsmail Beyin, 
Yle ani bir surette kaç
lne, Bursada bulunan 
\le İtilafçılar), birdenbi
ışlardı. Hatta, ne yapa
şaşınnışlardı. Derhal, 

e rnahsus şifreli telgraf 
buldaki Merkezi Umu

acaat ederek ne yapacak 
Uşlardı. 

~erkezi Umumisi, bir pa
dan korkarak acele şu 

ertnişti: 

\Paliliğine, fırkamızın gll 

rtdan ve zatı hazreti şeh 
lidık bendeginından Fe
Pa~ Hazretleri tayin 

Ur. Müşarünileyh Haz 
~et ve besaletile meş-
"'llıraman ümerayi askeri 
0lduklan cihetle, Vliayet 
rnuvaffak1yeti kamile
olacaklardır. Kendileri 

t \Pe tekrimatı faikada bu 
sureti mahsusada tav

~.) 

et \le İtilaf fırkası mer
ı:ıisinin, Bursa şubesine 
~~~afı çekmesi, sebepsiz 
~t. bir taraftan fırka 
. '!Çt ederek bir paniğin ö
~ ide beraber; ayni za
"'llstafa Paşanın (cesaret, 
llttı ltaııramanlık) lannı lian 
\t liyetperver Bursalılara 
erınekti. 

'11.ıstaıa Paşa, yanında bir 

Mustafa Pa,a 

tık bir barut fıçısı halini alan Bur
sa ile daha fazla oynamaktan çe
kinerek, başka ümitlere kapılmak, 
ve başka çarelere başvurmak mec 
buriyetini hissetmişti. 

Fakat bu ümitleri, hangi kuv
vet tahakkuk ettirecekti? .. 

Elde, (ihanet ve fesat) tan baş
ka hiç bir kuvvet mevcut değildi. 
İhanet, devam ediyordu Türk mil · 
letinin varlığını ortadan silmek is

tiyen resmi ve gayri resmi düş
manlara yol gösteriliyor; işleri ko 
laylaştınlıyortfu. Fakat, fesat ma
kinesi, lilyikıyle işletilemiyordu. 

Büyük ümitler beslenilen An
kara ve Kastamonu valile

ri de, milliyetperverlerin indirdik 
lerl darbeler altında ezilmışler .... 
Birer birer mevkilerini terkederek 
İstanbula çekilmek mecburiyetini 
hiaseylemişlerdi. 

raş, Urfa, Gaziantep gibi (milli mİJ 
cadele cepheleri) idi. Buralarda 
Hürriyet ve İtilaf Fırkası klüple
rile düşman karargahları arasında 
sıkı bir irtibat teessüs etmişti. Hat 
ta bu yüzden, Hürriyet ve İtili\f 
Fırkasına mensup olan birÇl'k ağır 
abşlı kimseler, fırkadan isciia e
derek birer köşeye çekilmiı;;lcrdi. 

Padişah Vahdettin ile Damat Fc.-
rit Paşanın ~izdikleri siyaset prog 
ramını aynen tatbika çatışan Hürrl 
yet ve İtilaf fırkasının. bu cephe ge 
rilcrindcki başlıca mcs:ıisi iki nok 
ta üzerinde temerküz etmişti: 

1 - Milli Mücadele kuvvetlerini 

felce uğratmak için ne miimkiın· 

se yapmak. 

2 - Halkı milli kuvvetlerden ve 
bilhassa askerlikten soğutmak. 

Her yerde, bu programın ay
nen tatbikına çalışılıyordu. Fakat, 
sarfedilen bütün bu gayretlere rağ 
men, yurdunu ve milletini silahla
rile korumak için her fedakarlığı 
göze alan milliyetperverlerin açtık 
ları mukaddes cidal. derin bir aşk 
ve iman ile devam ediyordu. 

İstanbula gelince: İki taraf ara

sındaki çarpışma, bütün şiddetile 

devam ediyordu 

Sadık Bey taraftarlan. hasımla

nna galebe etmek için artık her şe 

yi göze almışlar; hatta, korkunç ka 
rarlar ittihaz etmiye başlamışlardı. 

( ATka.n f)(J.T J 

1 E K 
BORSALARDA : 

"Ünitürk,, ler 
19 Liradan Mua
mele Görüyor 
Dün, Ünitürk üzerinde pek az iş 

olmuştur. Bu tahvillerin fiyatı artık 
sabit kalmış demektir. Alıcılar birin 
ci ve ikinci tertipleri 19 liradan al
makta ve 19,05 liradan satmaktadır
lar. Diğer tahvil ve hisseler üzerinde 
iş olmamıştır. Aslan çimentosu 12,75 
liradan 13 liraya çıkmıştır. Merkez 
Bankası 1 sterline 630 kuruş satış kıy 
meti koymuştur. 

Zahire borscuına gelen haberler 
Zahire borsasına diın on yedi va

gon buğday. iki vagon arpa ve bir 
vagon çavdar gelmiştir. Yumuşak 

buğday fiyatlan kendini muhafaza et 
miş ve 5.28 - 6,08 kuruştan cinsle
rine göre satılmıştır. 

Sert buğdaylar 5.25 - 5.32.5 kuruş 
tan müşteri bulmuştur. Arpa yemlik 
4,17.5 kuruş. Anadolu arpası 4.06 -
4.08, çavdar 4,25 - 4,35. yulaf 4 -
4,10. san dan 4.30 kuruştan alıcı 

bulmuştur. Piyasamıza dokuz bin beş 
yüz kilo beyaz peynir, doksan bin' ki
lo kepek, doksan bin beş yüz kilo un 
getirilmiştir. 

-0-

ZİRAAT: 

Yalova Çiftlikleri için 

Bir Heyet Geldi 
Atatürk tarafından millete hediye 

edilen ve idaresi Ziraat Vekaleti ta
rafından deruhte edilen Yalova ve 
Baltacı çiftlikleri için kıymet takdir 
etmek üzere Ziraat Vekaletinden Ya 
lovaya bir heyet gönderilmiştir. He
yet, şehrimize gelerek Yalovaya git
miş ve işe başlamıştır. Bu çiftlikle
rin kıymetleri takdir edildikten son
ra ziraat devlet işletmesince idare 
tarzı kararlaştırılacaktır. 

alı, bıçaklı adamlarla 
lfeı~ ;.,.· . &lll...,.ı. Bu zatın Bursa-
, bir komedide, sahte kah 

Hürriyet ve İtilaf Fırkasıııın bu 
iki vilayette de sarfettiği gayret 
boşa gitmiştl Şimdi bütün ümitler, 
yalnız bir tek viliyete inhisar e~ 
miştL O da, Anadolunun en saf 
Türkünü sinesinde toplıyan Kon
ya viliıyeti idi. 

Hergün Yediğimiz Ekmek 
l'olunü deruhte eden bir 

h rı, Yİne kendisi gibi bir 
te kabadayılarla sahne-

11 benzemekte idi. 

~~ asıl dikkate şayan o
~t "arsa o da, kahraman 

Yan Kürt Msutafa Pa
Y~da (Ahrnet Anzavur) a
lüt eski bir eşkiya ve reji 

bulunması idi. 

' Bursada 56 ıncı fırka 
O'lazıidi .. Bu fırkanın ku
~ Miralay Bekir Sami 
~rkesti. Guya, Çerkes 

den olan Ahmet An
~ r Sarni Beyin üzerinde 
~ Uak.. Bu zatı, Padişah 
lehe Daınat Ferit Paşanın 

ı •ne vir li~et çe ecek .. Bursa-
ltırrverler, kolayca im 

ıe;;:Ustafa Paşa, Bursaya 
rıc..ı gelmez, Hürriyet ve 
aı 1 erkanı ile birleşmi§

' Şe 17'.l • 
haıı o&tl§lllişti. Fırka er-
~~aruun delalet ve yar 

l'~d aki Kürtlerden ve 
erı b" bblla ır fedai alayı teşki-

illiye:lrnişti. Maksadı, Bur 
a lrnh Pef\Terlerini bir gece 
ttıaı 8 ettikten sonra, (Mus 
· !>asal n - · t ın uzenne vü-

t l<" 
tas:~ustafa Paşa, ha
değn. ıas!1 bu programı 
VaJc·ı' VVurlannı ikma-

ı bula ldığının rnadan, - Bur-
t dai on birinci günü _ 
kıtıes~inde, bir milliyet-

. 'trt ~ tarafından tevkif e
esı ·· erı " gün de Mudanya is

apura b' d .. 
e eond . ın itilerek gel 
t "" erilrniştı. 

1:erıı p 
tat..- &fa, en g\jvendiıw ... canın bö 66 

ltO\'uld~~le ~ ~ir ha-
~ u gorur gör-

5endelemişti. Ar-

Bu vilayetin bazı mıntakaları, 
Hürriyet ve İtilaf Fırkasının, ta
mamile tesiri altında idi. Fırkanın 
en mühim bir rüknü olan (Zeyne-

labidin Efendi), şahsen kendisine 
merbut olanlar vasıtasile, burada
ki saf halkın mühim bir kısmını 
elde etmişti. Ve, yapılacak işlere 
fırkacılık manası verilmemesi için, 
oralarda kurduğu fesat şebekelerine, 
(Taalii İslam Cemiyeti) vesaire gi
bi birtakım isimler verilmişti. 

Halbuki; cehil ve taassup ateşle
rini körüklemekten başka hiç bir 
maksadı olmıyan bu teşekküller, 
hakikatte Hürriyet ve itilaf fırka
sının birer şubesinden başka bir
şey değildl 

Bu fesat şebekeleri tarafından 

saçılan nifak tohumlan. derhal fi
lizlenmişti. Dessas, hilekar, vatan 
ve millet duygusundan külliyen 
mahrum olan yobazların ve propa
gandacıların tesiri altına girmiş o
lan {Bozkır) halkının saf ve cahil 
zümresi, ellerindeki silahlan der
hal (milliyetperver) lere çevirmiş
ler; bir mücadele cephesi vücude 
getirmek istemişlerdi. 

(Hak), (batıl) a derhal galebe et
mişti. Haris ve menfaatperest si
yaset telliıllarina alet olan Bozkır 
asileri, ancak birkaç kısa mukave

metten sonra, çil yavrusu gibi da
ğılarak. Bozkınn ıssız dağlarına 
çekilmişlerdi. Ve .. milliyetperver
lerin hakimiyeti altına giren Kon
yada da (Hürriyet ve İtilaf Fırka
sı) artık faaliyetini durdurmak mec 
buriyetini hissetmi§ti 

B u faaliyetin durmadığı bir 
yer varsa. o da (Aydını dan 

Edremit'e kadar uzayan kanlı ci
dal sahası ile Antalya, Adana Ma-

Geçen Salı ıünkü TAN' da, tabii 
ehemmiyetle ok'umuşsunuzdur: İs
tanbul Belediyesi ekmeklik unun 
evsafını değişmez bir surette tesbit 
ederek yeni Belediye Zabıta Ta
limatnamesine bir fasıl halinde 
katmış ... 

Binlerce yıllardan beri bütün in
sanlar için olduğu gibi, bizim de 
en mühim gıdamız ekmektir. İnsan 
her türlü yemekten vazgeçer de 
ekmek yemekten vazgeçemez. Ek
mekten zarar görttek şekerli has
talar bile kendilerini besliyebile
cek türlü türlü yemekler olduğu 
halde, yine ekmeği unutamadıkla
nndan glüten ekmeği diye biraz da 
acayip şeyler yiyerek kendilerini 
aldatmaya çahşırlar. 

Belediyemizin yeni kurduğu ni
zam hepimize şiddetle alika verir, 
herkes kendisini en iyi besliyecek 
ve en ziyade hoşuna gidecek ek
mekten yemek ister. Onun için, 
ekmek hakkında yazmak istediğim 
yazılara karşı birkaç gün sabnnızı 
rica edeceğim ... 

Yediğimiz. ekmeğin lezzeti, fay
dası, tabiidir ki, herşeyden önce 
ekmek ununu verecek olan buğda
yın cinsine bağlıdır. Buğdayın cin
si de, onu yetiştirmiş olan mem· 
leketin iklimine. toprağına, topra
ğa verilen gübreye, toprağın din
lendirilmesine, tohumun çeşitleri· 
ne, buğdayın harman zamanına, 

tanelerinin ne kadar zaman sakla
nıldığına göre değişir, 
Buğday sıcak iklimi sevmekle 

beraber biraz soğuk iklimlerde ye
tişen buğdaylarda yağla madde nis
beti azotlu maddeler nisbetinden 
daha ziyade olduiu için, aoğıık 
memleketler buğdayından yapalan 
ekmekler daha lezzetli olur. Vakti· 
le Ruayadan bol mlkdarda bufday 
çıkarılabilirken Moskof buğdayının 
deleri ondan gelirdi. Bununla be
raber ııcak memleketler buidayı... 

nndan da lezzetli ekmek yapıldığı 
varittir. 

Ziraatçilerin kuvvetli dedikleri 
topraklarda yetişen buğdayın ek
meği daha lezzetli olur. Fakat ba
zı kuvvetsiz topraklarda da lez
zetli ekmek veren buğdaylar yeti
tir. Bunun sebebi ne olduğu şim
dilik bilinmez. 

Kimyevi gübreler buğday mah
suliinü arttırırlar. Fakat ekmeğin 
lezzeti bozulmamak için onları ta
bii gübrelerle, en ziyade at gübre
sile karıştınt)Ak lizımdır. 

Topratın dinlendirilmesi buğday 
cinsinin iyileşmesine. ekmeğin lez· 
zetli olmasına çok faydalı olur. 
Böyle dinlendirilerek işletilen top 
rakta yetişen buğdayın kendine 
mahsus güzel bir kokusu vardır. 

Ayni toprakta her yıl sırayla baş 
ka ekinler yetiştirmek te o toprak
ta buğdaya sıra gelince ekmeğin 
lezzeti artar. 

Çok mahsul veren tohumlardan 
çıkan buğdayın ekmeği lezzetli ol
maz. 
Buğday tam olmadan bi~ilerek 

sonradan rutubetli bir yerde ta
mamlanırsa ekmeği daha lezzetli 
olur. Tam olduktan s~nra biçilirse 
yumuşak buğday iyi ve lezzetli ek
mek vermez. Biçildikten sonra 
buğday tiç dört aydan ziyade sak
lanılırsa ekmek lezzetini kaybe· 
der, ambarlarda uzun müddet du· 
ran buğdaydan iyi ve lezzetli ek
mek yapılamaz. 

Her toprağa, kendi yetiştirdiği 
buğdaydan tohum ekilmeyip te baş 
ka bir topraktan gelen tohum eki
lirse ondan yapalacak ekmek yine 
iyi ve lezzetli olamaz. Yalnız to
humlan ayni topraktan çıkan buğ
daylarm en güzellerinden seçilme
lidir. Bu suretle buğday her defa
sında tazelenir ve ekmeği daha 
kuvvetli. hem de daha lezzetli o
hll'. 

o N o M i 1 
····aüNLOK .... i 

~;~~~:.:.! 
Zeytinyağ fiyatları azar azar yük
selmiş olduğundan yemeklık birinci 
ekstra yağlar toptan 46 - 48 kuru§-1 orasmdo sat•bnok':;"'. 

$ Bir kısmı Trakya mmta'kuından 

• ve b ir parU Antalya h nvalislnden ge-

l 
tirllmlş olan susamların bir miktarı 
verli sarfiyat için satılmıstır. oan. • 
oiyasamıuı yirmi beş bin kilo suıunn S 
1.?etirilmiş ve bir parti 16,20 - 17 lru- 1 

• ruş fiyatla satılmıstır. • 

1 
Karadeniz mın:kasmdan sehrl-1 

mlze on bir bin beş yüz kılo sıra tom- f 
bol k fındık getirilmlstir. DOn bu iç 

S fındı'klann b ir kısmı 33 - 84.5 ku- • 
ruştan milşterl bulmu~tur. Son iki • 
Oç gün k inde fivaııarda biraz yük
<ıelınc görülmektedir. 

• 
DUnkQ boTSa satıslarındıı bir mik

tar ol!lıık tiftUtl klloıru 130 kurustan 
lcPc! kıllıtn 5R - 59 kuruş arıısmdıı 

ve Trııkva mnlı vımııl!ılıırd:m bir mlk 
tar 'kilosu 64 - 67 ,5 kurus arasından 

t .. ııtılmıstır. 
............................. 
MÜTEFERRİK : 

Esnafa Y apdacak 

Yardım Şekilleri 

İC PİYASALAR: 

Şehrimizde 35 
Bin Ki~o Ceviz 
Stol<u Birikti 
Geçen hafta içinde piyasamızda 

ceviz sat~ olmamıştır. Giresundan 
piyasamıza 768, Sabancadan 353 ki
lo kabuklu ceviz ile Hopadan 1500, 
Fatsadan 750, Ünyeden 1360, Sam
sundan 12667 ve Bartından 750, 
Trabzondan 700, Zonguldaktan 656 
kilo iç ceviz şehrimize getirilmiştir. 
Ceviz ihracatı olmamıştır. Bu sebep
le piyasamızda 20 bin kilo kabuklu 
ve 15 bin kilo iç ceviz stoku vardır. 
Fındıklara gelince: Akçakocadan 

getirilen tombul sıra iç fındıklardan 
17360 kilo, kilosu 32 - 32,10 kuruştan 
depo teslimi, üç bin kiloluk bir par
ti ince fındık ta kilosu yirmi sekiz 
kuruştan satılmıştır. Şehrimize 

Trabzondan 8950 kilo, Giresundan 
10600 kilo kabuklu iç fındık ile 1'-ab 
zondan 34 bin, Giresundan 3560, 
Fatsadan 4860, Ordudan 1600 kilo 
iç fındık getirilmiştir. Gidonya lima 
nına üç bin kilo kabuklu. 6160 kilo 
iç, Kopenhaga 8 bin, Nevyorka 15990 
Hamburga 10480, Avustralyaya 3120 
kilo iç fındık ihraç olunmuştur. Pi
yasamızda yirmi bin kilo kabuklu ve 
yetmiş bin kilo iç fındık stoku bu-
1 unmaktadır. 

Muamele Vergisinden Kurtulma 
Çareai Arıyan Müesseseler 

Deri sanayiinin inkişafına çalışıl

dığı halde bazı deri fabrikalanmn fa 
aliyetlerini kısaltmak ve bazılannın 
da küçültme yoluyla muamele vergi
sinden kurtulmak çarelerine başvur
dultlan görülmüştür. Geçenlerde 1run 
duracılann da kösele ve derilerin ka
lite itibarile bozulduğunu iddis etme
leri üzerine İk.tısat VekAletince b;u i
şin esaslı olarak tetkikine üzum gö
rümüştü. 

lktısat Vekaleti, deri ve kösele me-

Dün, öğleden evvel Eminönü hal
kevinde kahveciler, öğleden sonra da 
şekerciler esnafı toplanmıştır. 1937 
senesinin hesaplan tetkik edilerek 
1938 bütçesi kabul edilmiştir. Her i
ki cemiyetin müşterek yardım teş

kilatına muavenet etmeleri kararlaş 
mıştır. Rontgen ve hasta nakliye oto
mobili alınması için btieçeden para 
ayrılmak üzere idare heyetine sala
hiyet verilmiştir. lstanbulda cemi -
yete kayıtlı 2 bin kadar kahveci ve 
350 şekerci ile 2500 müstahdem se-
kerci, helvacı. pastacı vardır. selesinin bütün inceliklerini tetkik et 

mek için müfettişlerden Tevfik ve 
Konserve Fabrikatörleri Abdülfeyyazı şehrimize göndermiş. 

Bir Toplantı yaptılar tir. Müfettişler, tetkiklere başlamı§'-

Büyük ziraat kongresine gönderi- lardır. 
lecek raporlann alakadar dairelerce 

hazırlanmasına başlanmı~tır. Dün ti
caret odası sanayi fUbesinde konser
ve fabrikacılan mümessilerile. zira
at odası azalannın iştirakile bir tpo

lant1 yapılarak dilekleri dinlenmiş

tir. Konserva ve sebzecilik bakımın -
dan bu ziraat sanayiinin inkişafı için 

alınması lazım gelen tedbrilcr üze

rinde odaca bir rapor hazırlanacak

tır. 

B ORSA 
17--2-938 

PARALAR 

Alq Satq 
Frank 78,- 82.-
Dolar l22,- 126,-

Wret 118.- lOö,-
Selc;ıka Fr, 80.- 84.-

• Drahmı 18.- 22.-
1svıçre Fr, 570,- 582.-
ı...eva 20,- 23,-
Florın 65.- 10.-
Kron Çek 78,- 82:-
$ılın Avusturya 21.- 23.-
Mark 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22.-

Pen&o 21.- 2~-
L.cy 12.- 14.-
Dınaı: 48.- 52.-
Kron lsvee 30.- 32.-

Sterlin 627,- 632,-

ÇEKLER 
Ac;ıh• Kapanq 

Parla 24,26 24,27 
Ncvyork: 0,79725 0,7970 
Milano 15,1666 15,1775 
Brüksel 4,6940 4,6926 
Atina 86.7460 86,7460 
Cenevre 3,43 3,43 
Sofya 63,4920 63,4920 
Amaterdam 1,4236 1,4236 
Praı 22.6984 22,6984 
Viyana 4,2063 4,2063 
Madrit 12.9816 12,9816 
Berlin 1,9716 1.9710 
Vareova 4,2158 4,2158 
Budapeete 3.9968 3,9968 
Biikret 106,19 106,19 
Belsrat 34,2460 34,2460 
Yokobama 2,7261 2,7268 
Stokholm 3.08 3.08 
Londra 630.- 630.-
Moskova %3,605 23,605 

HARİÇTE: 

Küçük itilafın 

Ekonomi Konseyi 
Belgrat, 17 CA.A.) - Küçük ltı· 

laf devletleri iktısadi konseyinin 
yakında aktedeceği içtima hakkında 
mütalealar yürüten Vreme gazete
si, yazıyor: 

"Bu içtima devresinde 1938 senesi
ne ait bir mübadele planı vücude 
getirilecek ve üç memleketin müte
kabil ticari münasebtlerl tetkik edi
lecektir.,, 

Diğer taraftan bu gazete, son se
neler zarfında Yugoslavya, Roman
ya ve Çekoslovakya arasında ticari 
mübadelelelerin mahsiis derecede 
inkişafa mazhar olmuş ve dikkate 
şayan surette artmış olduğunu yaz
maktadır. 

Bu{d:.y Yükselişi 

Karş1S1nda Tedbirler 
Ankra, 17 (Tan muhabirinden) -

Buğday fiyatlarında son günlerde 
görülen ufak yükselişin bayram do
layısile ve arızi olduğu al8kadarlar
cs tespit edilmiştir. Buna rağmen i
cap eden tedbirler alınmış ve Ziraat 
Bankasına İstanbul piyasasına kilosu 
5 kuruş 6 santim olmak üzere buğ
day arzetmesi yolunda emirler veril 
miştir. Ancak bu fiyatla yalnız de
ğirmencilere satış yapılacaktır. 

~ 

Paris Eorsası 
Londra 
Nevyork 
Berlin 
Brüksel 
Amsterdan 
Roma 
Lizbon 
Cen"1"e 
Kurşun 

Bakır 
Kalay 
AJtm 
Güm üt 
Çinko 

17.Il.38 

152.89 
30.38 

1233.50 
517.121 

1705.50 
159.90 
139 52 
707 371 

15.-
43~-441 
184.10 
13910 
19.lS 

14.1.12j 
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(HIKADEN MABAA'I') 

Köy Bekçisi 
[Başı 6 uıcıda} 

Köy muhtarından sonra Mahli
çek söz aldı, ve muhtarın söyle
diklerine itiraz ederek dedi ki: 

- Bizim. muhtar ters tarafın
dan işe başladı. Namzetleri tahkir 
edecek yerde, onların dürüst ve fa
ziletkar olmalan lazımgeleceğini, 
hiç bir tahkire boyun eğmemeleri 
icap edeceğini anlatmalıydı ... 

Mahliçek sözüne ufak bir fasıla 
verdi. Bir duble bira daha yuvar
ladı. Sonra, bu defa na.mzetlere hi 
tap ederek: 

-Arkadaşlar, dedi, talip olduğu 
nuz bu makamı işgal etmenin pek 
te kolay birşey olmadığını bilıne
lisiniz. Sizler kati, azimkar ve her
şeye kabiliyetli insanlar olmalısı
nız! .. Yarın bu mevkii işgal ettik
ten sonra köy muhtarının hakaret 
lerine bile tahammül edemiyece
ğinizi, böyle bir hakaret vuku bu
lursa, IAzımgelen karşılığı verece
ğinizi isbat etmelisiniz!.. Muhtar 
bundan beş on dakika önce sizin 
"'hergele", "şarlatan'', "serseri" ol 
duğunın:u söyledi... Sizler bunu 
hazmettiniz ve sustunuz!.. Halbuki 
••hergele", "şarlatan", "serseri" ol
madığımzı derhal isbat etmeniz la
zımdır. Mesela ııiz Kaçirek, muhta
rm bu sözlerini kabul ediyor mu
sunuz?. Etmiyorsanız derhal muh
tarın suratına bir yumruk indiri
nizL 

K açirek hiç yerinden kımılda 
madı. Toplantıdakilerin hep 

si, aptal aptal sırıtmakta olan Ka
çirek'e baktılar._ 

Bu defa Mahliçek kilise bekçisi 
Podloha hitap etti; 

- Haydi bakalım delikanlı, de
di, göster kendini!.. Papıştır yum
ruğu._ 

Ortalıkta yine derin bir sessizlik 
oldu. Herkes Podloh'a baktL Pod
loh, Kaçirekin yanında oturuyor 
ve ondan daha budalaca sırıtıyor
du. Mahliçek son bir ümitle üçün
cü nam.zede döndü: 

- Haydi Korenarj göreyim se
ni!.. diye bağırdı. Korkma vur! .. 

Korenarj ayağa kalktı; ve bütiin 
bu olan bitenlerden hiç birşey aıı
laınıyan ve sersem sersem etrafına 
bakınmakta olan muhtara yaklaş. 
tı. Yaradana sığınarak muhtarın 

iki gözü arasına müthiş bir yum
ruk indirdi ... Muhtar, kocaman bir 
kütük gibi sandalyeden aşağı yu
varlandı. 

Mahliçek, salondakilerin şiddet
li alkışları arasında ayağa kalktı ve 
§Ulllan söyledi: 

- Dostlar, arkadaşlar!.. Köyü
müzün bekçiliğine Iayik olan adam 
işte budur. Bunun seçilmesine ta
raftar olanlar ellerini kaldırsınlar .. 

Q n iki el birden havaya kalk
tı. Korenarj, ittüakla bek

çiliğe seçilmişti_ 
Köy muhtarı yavaş yavaş ken

dini topladı. Yerden kalkarak san
dalyeye oturdu ve yeni köy bek
çisine hitap ederek: 

- Korenarj, dedi. Görüyorsun 
ki ittifakla seni köyümüzün bek
çiliğine seçtik... Şimdi artık senin 
iımirin ben oluyorum... Binaena~ 
leyh amirin olmam sıfatile, Mah
liçekin suratına iki yumruk aşket
meni sana emrediyorunı.. 

Korenarj: .,.._. 
' - Emredersiniz Muhtar efendi, 
diye bağırdL Ve Mahliçekin surati
na öyle iki yumruk aşketti ki, he
rifi ayıltmak için başına bir tene
ke su dökmek icap etti. 

İşte Korenarj bu suretle köyü
müzün bekçisi oldu. 

RESiMLi 

BULMACA 
DUNKU BULMACAMIZIN HALLI: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Kio,vlAILIAIMIAlclA 
2 AIH UIDIUIDlul•IAIV 
3 oı•ıalAITI ı IBl•IBTU 
4 1 IRlAIKl•IM\AIKIAI s 
5 Nil ILl•IK •alAf•-Y 
6 BIAj!IKIOIL •JJolR 7 UYGIUN.IMIAIYlA 
8 n!El•aıuıuı• FIAlL 
9 'UfTIAINl•l:AliCl'A•_x 
10 l•I T L AiT M 

BUGUNKU BULMACA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

*SOLDAN SAGA: 
1 - Dalkavuk 
2 - Saçma sapan 
S - İste (kaba) - Namus - Yolcu in-

diği yer 

4 - Yutulur - Sorgu edatı 
5 - N aınus - Ayni isimli adamlar 
6 - Bir nevi zabıta memuru 
7 - Gayrimüslim tebaa - Şarkta bir 

eehrlrniz 
8 - Memnun - Emir 
9 - Cefa - Bir nevi vesika 

10 - Çeşme, 

* YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Kepazelikle tehdit edip para sızdır-
mak - Buruk bir madde 

2 - Kaba bir kumaş-Tarlalar (arapça) 
3 - Kokunun yarısı - Hükümdar ailesi 
4 - (İlk)in sonu - Rumelinde bir ne-

hir - Babanın yansı 
fi - Sinir (arapça)- Gökte ve bayrakta 
6 - Gece eğlence yeri - Paranın yarısı 

7 - Su (farW) - Olmamıtı - Bir nevi 
duvar, 

8 - Peygamber adı - Sürü 
9 - SilAh - Her şeye saldıran 

10 - Göğüse takılır. 

YENİ NEŞRİYAT 

YENİ ADAM - Yeni Adamın 216 mcı 
sayısı çıktı. Bu fikir ve sanat gazetesinin 
bu sayısında birçok değerli imzalı yazılar 
vardır. 

* NEDİM - Divan edeblyab şairlerinden 
Nedimln hayatını ve seçme şiirlerini bir 
araya toplıyan bu kitap, satısa çıkarılmış
tır. 

* BİR ASK GECESİ - Emil Zoladan Pe
ride Namık Hansoy tarafından güzel bir 
Uslupla lisanımıza çevrilmiş olan bu eseri 
karilerim.ize tavsiye ederiz. Fi. 50 kuruş, 
Sa~ı yeri: İstanbul İnkılap Kitabevi. 

• 
Kadın mektuplan - Fransız akademi-

sinden Marsel Provo'nun (Lettres de 
Femme, Nouvelles Lettres de Fenunes, Der 
nieres Lettres de Fem.mes) namındaki üç 
eserinden Ferit Namık Hansoy tarafından 
lisanımıza selis bir ifade ile tercüme edil
miştir. Fiyatı 50 kuruş. Satış yeri; inkı

lap Kitabevidir. 

• tş AKDİNİN FESHİ - Hukuk doktoru 
Reşat Atabek, "İ~ Akdinin Feshi,, ismi al
tında yeni bir eser neşretmiştir. Müellifin 
evvelce iki eser daha çıkarmıştır. Bunlar
dan biri Cenevre üniversitesi hukuk fa
kültesi, ordinaryüs profesörü Albert Ri
chard tarafından yazılan "Meden! huku
kun esaslan,, ismindeki eserin tercümesi
dir. 

~~ Doyçe Oryentbank .. ~ 
Dresdner Bank Şube&i 

1903 senesi 3 yüzde faizli Mısır 
Kredi Fonsiye Tahvillerini, 1 
Mart 1938 tarihli amortisman· 
keşidesinde başabaş tediye e
dilmek tehlikesine karşı ehven 
fiatlarla sigorta etmektedir. 

Yeni Bir 
ClLD 

OçONCÜ 
GON 

A~ık me
sameler 
ve siyah 

benler 

Beyaz ve 
yumuf:l~k 

Ebediyen kaybolmuştur 
Çirkin siyah benler, sivilceler, cil

din sert tabakaları, renksiz ve sol
muş bir ten.... Bütün bunlar açık 

mesam.atta.n ileri gelir. Bu mesame
leri ka.patan gayrisaf yağlı maddele
rin ne su ne de sabun ile izalesi ka
bil değildir. Her açık mesame, cil
din tahe.rrüşüne sebep olür. Beyaz 
. rengindeki (Yağsız) yeni Tokalon 
kremi hemen mesamata nüfuz ile 
cilt guddelerinin taharrüşünü ani
yen teskin eder. Mesaınatın derin
liklerindeki gayrisaf maddeleri ve 
siyah benleri hal ederek harice tard 
ve açık mesameleri tabil hadlerine 
irca. eder. Esmer ve sert bir cildi be
yazlatıp yumuşatll'. En kuru bir cildi 
kuvvetlendirir ve tazeleştirir. Alnın 
yorgunluk çizgileri ve burnun ·par
lak ve yağlı manzara.al tamamen za
il olur. Beyaz rengindeki bu yeni ·ro. 
kalon kremi terkibinde taze krema 
ve tasfiye edilmiş zeytinyağı gibi mu 
kavvi, besleyici ve beyazlatıcı mad
deler mevcut olduğundan 3 giin zar
fında cilde yeni bir güzellik venr, 
ve beyazlatıp yumuşatır. Bu kremi 
her sa.balı kullanınız. 

NOT - Yüzünüzde buruşuktuklar 
varsa, yüz adeleleriniz zayıflamış 

ise, cildinizi Biocel ile beslemeniz 
18.zımdır. Cildinizdeki Biocel'in ayni 
olan bu kıymetli cevher, şimdi genç 
hayvanların cild hüceyrelerlnden is
tihsale muvaffakıyet hasıl olmuştur. 
Pembe rengindeki Tokalon kreı;ni ter 
kibinde tam cildinizin genç ve taze 
kalması için matlftp nispet dairesin
de ka.rıştınlmış olarak Biocel cevhe
ri vardır. Akşamlan yatmazdan ev
vel tatbik ediniz. 

• 

HAYRETTlH 
f:İZE!l, 

TOPLANTILAR 

DAVETLER e 
Halkevlerinde Pazar Günü 

Yapllacak Merasim 
Programı 

Pazar günü, halkevlerinin kurtulu§ yıl
dönümüdür. Bu münasebetle toplantılar 

yapılacaktu'. Hazırlanan programları neş-

Harici Askeri Kıtaat 
ilanları 

BEYOGLU HALKEVİNDE: Saat 21 de 
İstiklal marşı ile başlanacaktır. Ekrem Tor 
bir söylev verecektir. Bunu, konser ve he-1 
redlyoruz: 

••••••••••••••• diyelerin tevzii takip edecektir. En son o-
3. Kor Birlikleri ihtiyacı için 300 

ton yumuşak ve 700 ton sert olmak 
üzere 1000 ton buğday kapalı zarfla 
mübayaa edilecektir. thalesi 7 /3/938 
pazartesi günü saat 16 dadır. tık pey 
parası 4500 liradır. İstekliler şartna
me ve evsafını Ankara ve İstanbul 
Levazım Amirlikleri Satınalma Ko-
misyonunda ve Çorluda Kor Satınal 
ma Komisyonunda görebilirler. İs

tekliler kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerindeki belgelerile birlikte belli 
gün ve saatten bir saat evvel teklif 
mektuplarını Çorluda Kor Satınal

ma Komisyonuna vermiş bulunmala 
n. "737" "884,, 

KAYIP: İstanbul ticaret ve sana
yi odası reisliğinden 16-2-938 ta
rihinde aldığım 20745 sicil numaralı 
kefalet yoklamasını kaybettim. Ye
nisini çıkaracağımdan hükmü yok -
tur. Selim Yetkin 

larak ev azaları taratından milll oyunlar 
oynanacak, bir temsil verilecektir. 

ŞOHREMİNİ HALKEVİNDE: Toplantı, 
saat 14 te İstikHU marşı ile başlıyacak, E
min Ali Yaşin "Halkevleri,, mevzulu bir 
konferans verecektir. Daha sonra bir ko
medi oynanacak ve evin Fanfarı milli ha
valar çalacaktır. 
ŞİŞLİ HALKEVİNDE: Gündüz saat 15 

te toplanılacaktır. Ev başkanmın söylevin
den sonra konser verilecektir. Salih Mu
rat, "Dünyanın sonu ne olacak,, mevzulu 
bir konferans verecektir. Diploma tevziin
den sonra Kenan Sarıer bir ~ir okuyacak
tır. Bunu, konser takip edecektir. 

Gece de saat 21 de toplanılacak, orkes
tra tarafından bir konser verilecektir. Son
ra, danslı eğlenceler devam edecektir. 

Or. Dısan Sami -
IST AFILOKOK AŞISI 

lstafilokokla.rdan mütevellit (er· 
genlik, kan çıbanı, koltuk altı çı· 
hanı, arpacık) ve bUtUn cilt has
talıklarına karşı pek tesirli bir 

'- llJı aşıdır. Divanyolu No. 113 • • 

VE DERHAL 
"' 

HAKiKi YALDA 
ÖKSÜRÜK, GRİP. BOGAZ 

HASTALIKLARINDAN SİZİ 
KORUR VE TEOAVi 

EDER 

Beyoğlu üçüncü sulh hukuk hakim 
liğinden: Mahkemenin 938/588 No.lı 
dosyasile Şakir ve Cemal Sarıcalara 
asaleten ve vilayeten Hasan Tosun 
vekilleri Avukat Sadi Riza Dağ ta
rafından İstanbulda Yemi§ meyva 
hali karşısında aşçı dükkanında iken 
halen ikametgahı ,meçhul bulunan 
Halil Özde:ınir aleyhine açılan Beyoğ 
lwıda Yağhane sokağında (30) No.lu 
evin kirasından müterakim yüz kırk 
dört liranın tahsili hakkındaki da
vanın duruşmasında meblağ müdde
ai bihe yüzde beş faiz ve yüzde on 
avukatlık ücretile birlikte tahsiline 
dair (7 - 2 - 938) tarihinde kabili tem 
yiz olmak üzere karar verilmiş ol
duğundan tarihi ilandan itibaren on 
beş gün zarfında temyizi dava etme 
diği takdirde hüküm iktisap katiyet 
edeceği hüküm htillsası tebliğ maka 
mına kaim olmak üzere ilan olu
nur. (5116) 

1 

18 - 2 - 938 d 

biri 

lstanbıd Kom~ 
ilanları 

Süvari Bir.incilik okulU 
152 yükşekliğinde ve gö' 
160 dan yukarı ebadda ol 
vanlarm gösterecekleri 
göre vasati 170 lira · 
nek hayvanı alınacakt!I'· . 
hfplerlnin hayva.nlarmı 
pazarlığı yapmak üzere bJ 
dıklıda Komutanlık Satuı~• 
:yıonıuna milracaatlan. ~ 

OSMANLI BAN~ 
1 LAN 

% 3 faizli, 1903 ihraçlı 
di Fonsye tahvillerinin l 
tarihinde yapılacak itfa 
başabaş tediyesi tehlikesiıt 
manh Bankası Galata ~ 
Yenicami ve Beyoğlu şıl; 
fından pek iyi şartlarla · 
leceği, mezkur tahvilat ~· 
haberi olmak üzere il~ 

İstanbul üçüncü icra ~ 
dan: Paraya çeVTilmesine 

len bir adet 936 modeil 

kalı ve 5. lambalı Rad' 

21 - 2 - 938 tarihine Jllil 
tesi günü saat 15 ten 16 
yoğlunda Yazıcı sokak '\ 
nmda 40 No. da satıls' 
lip olanların yeVIfrl meı 
rilen mahalde hazır bulı>f
olunur. (5117) 
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EMNİYETLİ MÜSTAHZAR 
~İDEYİ BOZ~.AZ-KALBİ YOR AZ 

F~NA$Pi.N KAŞELE.~i 
. GRIP,NEZLE ,BAŞ ,DIŞ ,ROMATiZMA VE BUTUN AGRILARLA SANCILAR iÇiN 

• A • • 

BiR TEK KAŞE ALMAK KAFiDiR 

_. ............................... , 
CAFER MDshil Şekeri 

Tesiri kat'I i~imi kolay 

en tyi müshil ıelCeridir. 

•-• BilUnıum eczanelerde bulunur. Posta kutusu 1255 --• 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
İzmir Fuarındaki İnhisarlar pavyonunun vaziyetin icabına göre her iki 

Poeya üç senede bir, yenilenmesi tekarriit etmiştir. Bunun icin bu şene bir 
nüsabaka açılacaktır. 

:Müsabaka ıartlan: 
1 - Müsabakaya iştirak edenler yapacaklan planı muhtevi kapalı zarfı 

ikinci bir zarf içerisine isim ve adreslerini muhtevi bir kartla koyup niha
yet 1 Mart 1938 tarihine kadar neşri yat şubesine vermiş olacaklardır. 

2 - Planlar isimleri bUAb.ara bUdirifocek bir jüri heyeti atralından tet
kik edilecektir. 
Müsabakayı kazananlardan birinciye 
Müsabakayı kazananlardan ikinciye 

mükAfat verilecektir. 

300 lira 
100 lira 

3 - Yapılacak pavyonun azami bedeli 15,000 liradır. 
4 - Pavyon, cephesi 18,40 olan 24 X 18,40 m. eb'adındaki ana üzerine 

turulacaktU'. 
5 - Verilecek planın mikyası 1/100 olacaktır. 
Gönderilecek olanlar: Zemin, mak talar, dahili fasat etüdü "renk.fi ola-

cak,, cepheleri muhtevi olacaktır. 
A - Pavyon dahili: 
1 - Hem içerde hem de dışardan satış yapılabilecek tarzda bir satış ye

A. "Burada tütün, tuz ve kapalı §işe içki satılacaktır.,, İşbu satış yerinin 
tozdan, topraktan mahfw: ve mamulatın çalınma tehlikesine karşı masun 
olmasına itina edilecektir, 

2 - Bu satış yerine yakın ve elverişli bir yerde mamulAtın stok edllnıesi 
için bir depo yapılacaktır. 

3 - Münasip yerlere westiyer ve bir kaç tuvalet yapılacaktır. 
4 - Çatının üzerine veya münasip bir yerde kafi derecede masa konabi-

lecek ve ayakta içilecek bir içki ban yapılacaktı'. 
5 - 5X6 m. eb'adında bir sigara imalathanesi kurulacaktır. 
B. - Tezyinat: 
1 - Bir Atatürk köşesi. 
2 - 6 vitrin yapılacaktır. 
A - Yaprak tUt'ün. 
B - Sigara, 
C-Tuı;, 

D - İçki, 
E-Barut 
F - Mağaza vitrini numunesL 
C - Grafikler: 
l - İçki sat1şı. 
2 - Tütün satışı. 
3 - Tuz satışı. 
4 - İnhisarlann kaylüye yardımı "Tütün, incir ve üziim rnübayauı 

noktasından köylüye yapılan yardımı gösterir grafiktir.o 
D - Panolar: 
1 - Türkiye haritası "4X2 eb'adında harita hazırdır,; 
2 - Barut satışım gösterir bir panonun enquitıse'i yapılacaktır. 

Bu panolar için kullanılacak malzemenin intihabı mimarın takdirirıe 
bırakılmıştll'. Ancak bunlarda endit ek ı§ık, niyon müteharrik levha ve 
Ziyalar tercih olunur. 

E-Maket: 
1,5 X 2 X 2!5 eb'adındakl Ciball Fabrikası maketi hazırdır. 
F - Otomatik şarap fıskiyesi "Fontaine lınnineuse,. 

bu fıskıyı 
Fazla tafsilat için Neıriyat Şubesine müracaat edilmesi. "813~ 

Devlet Oemiry·oııan ve Limanları işletme U._ idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 2232,5 lira ol an her biri 4,700 boyunda 500 adet 

lokomotif alev borusu açık eksiltme usuliyle 5/3/ 938 cumartesi günü 
ıs.at 11 de Sirkecide 9 uncu İşletme binasında mübayaa komisyonunda 
llatın alınacaktır. Bu işe girmek isti yenlerin kanuni vesikalarile birlik
te ve % 7 ,5 nisbetinde teminat akç el erile komisyona müracaatlan ilan 
olunur. Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. (878) 

Kimyager Alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 

R:ırıkkalede çalıştırılmak üzere maden tah111lerinde çalıtmıf ve ye
tl§nıi, bir kimyager alınacaktır. isteklilerden aıııkerliğl.ni yapmış olanla
~ Vesikalarile Umum Müdürlüğe şitahen veya tahriren müraeaat

rı. "830., 

~ 

Beyoğlu V.~kıflar Direktörlüğü llcinları 
' . 

P Kirahk Emlak 
P angaltı Çimen ı;okak - 100 - No. lı ev 
p angaltı Fransız kilisesi sokak - 2 1 - No. lı ev 
\7 angaltı Çayır sokak - 89 - No. lı ev 

11 
ukarıda yazılı vakıf mallar Sl/5 /938 günü sonuna kadar kiraya ve

:_ nı.eleri 16/2/938 gününden İtibare !). bir ay müddeUe paıa.rbla bırakıl
... .ıştır. 

ae/ste1kl~lerin her gilıl BeyoiJu vakı f1ar müdürlüğü Abrat kalemln.4' 
ille en. (882) 

lstanbul Onlversitesi Artarma, Eksiltme ve 
Pazarhk Komisyonu llCinları 

1 - 379965 lira. 88 kuruş keşifl.ri. lstanbulda Cerrahpaşa hastanesinde 
yapılacak Şiril.rji kliniği binası inşası kapalı zarfla eksilt.meye konulmuş~ 
tur. 

2 - Bu işe ait ve §artnameler §unl.ardır: 
A - Ek~iltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık genel şartnamesi 
D - Özel şartname 
E - Keşif cetveli, tahlil fiyat cetveli, mesaha cetveli 

F - Proje 
latiyenler bu şartnameleri ve evrakı keşif bedelinin yüz binde beşi nis

betinde bedel ile Güzel Sanatlar Akademisi Tatbikat Bürosundan a.labi. 
lirler. 

3 - Eksiltme 24. 2. 938 perşembe gUnü saat 16 da Üniversite Rektör
lüğünde yapılacaktır. 

• 4 - Eksiltmeye girebilmek için ~tekillerln 18 bin 950 llra muvakkat 
teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki veaikalan getirmesi l!mn
dır. 1937 l?enesine ait 150 bin liralık Bayındırlık Bakanlığından alınmış in
şaat müteahhitlik vesika.ar ve talibin kendisi bizzat mühenrus veya mirnac 
değilse inşaat müddetince fenni mes'uliyeti kabul ettiğine dair bir rnillıen.. 
dis veya mimarın noterden tasdikli senedini veyahut ta bir mühendis ve
ya mimarla müştereken teahhüde girdiğine dair noter senedi vermesi. 

5 - Teklif mektuplan 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evvel ek
sUme komisyonu başkarilığma makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile g?nderilece~ mektupla.nn en geç 3 üncü maddede yazılı ı&ate kadar 
gdmış olması ve dış za.rfınm. mühür mumu ile iyice kapa.tılmll olması 
şarttır. Posta.da gecikmeler kabul edilmez. "722 

il 

Belediye Sular idaresinden: 
İdaremizin Terkostak1 fabrikası iç in bil' doktora ihtiyaç vardır. Daima 

orada bulunacak olan doktorun meskeni İdarece temin edilecektir. İs-. 

teklilerin şeraiti anlamak için Taksimdeki İdare merkezine milracaat
larL "889,, 

-
T.I BAMKA51 

1938 
~üçük Ccı.ri Hesaplar 
ıkramİLJe plôe.nı:;;; 

4 adet 1000 liralık-4000 lira 
8 ,, 500 ,, -4000 

" 16 
" 

250 
" -4000 " 76 ,, 100 ,, -7600 ,, 

80 ,, 50 
" -4000 ,, 

200 
" 

25 
" -5000 " 

384 
" 28600 " 

·~ ............... --~~ .. 1 Kuralar: 1 Mart, 1 Haziran, 1 EylOI, 1 1 
_ !~~c:ik~~·~ • t:~h!•~inde · sekilecektir, 
ıuıuxan:v.zvzna e ·~~·~ .... stustustu ..... ~a• 

En Az .50 Lira Mev
duatı Bulunan Hesaplar 
Kuralara Dahil Edilecektir. . 

Emniyet Umum Müdürlüğünden : 
Emniyet Umum Müdürlüğünce kadro münhallerine polis stajyeri kayıt 

ve kabul edileceğinden, aşağıda yazılı vasıf ve şartlan haiz olan taliplerin 
bulundukları en yakın vilayete pullu bir istida ile müracaat etmelen ıa
zımdır. 

Şartlar: 
A - Türk olmak, B - Fili askerlik hiz~etini yapmış bulunmak. C -

30 yaşından yukarı olmamak. D - Boy, 1 Metre 64 santimetreden kısa 

bu~unmamak E - Örnekleri vilayet emniyet müdür ve amirliklerinde mev 
cut gedikli erbaş ve diğer askeri okullara girecek talebenin bedeni kabi
liyetleri hakkındaki hükümlere uygun derecede sağlam bulunmak. F -
Sarhoşluk veya kumarbazlık gibi kötü hallerle tanınmamış olmak G -
Süfli işlerde bulunmamış olmak. H - Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis 
cezasiyle veya namus ve haysiyeti bozan bir suçla mahkılmiyeti bulunma
mak. 1-Ecnebi kız ve kadınla evli olmamak veyahut yaşar bulunmamak. 

Vuıfla.r: 
J - Lise veya muadili okul mezunlan ile orta okul mezunlan, ilk okul 

mezunu olup ta erbaşlıktan ayrılmış olanlar, orta tahsilini bitirmemiş ol
duğu halde "yabancı dil bilen ilkokul mezunlan, imtihan edilmeksizin ter
cihan kabul edilirler. K - Yabancı dil bilmiyen ilkokul mezunlan ile ilk 
tahsliini bitirmemiş olanlar vilayetlerde polis intihap encümenleri önünde 
"Yazılı, Sözlü,, imtihana tabi tutulurlar, Bu imtihanlarda muvaffak olan
lar arasında; orduda motörlü vasıtalarla fen, muhabere ve atlı kısımlarda 
çalışmış olanlar, bekAr bulunanlar, san'at ve meslek erbabı olanlar tercih 
olunurlar. (856) 

Mastarcı Tesviyeci 
ALI NACAK 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 
Kınkkalede Topçu mühimmat Fabrikuı için beş birlnci sınıf mastarcı 

tesviyeciye ihtiyaç vardır. Yol masrafları kendilerine alt olmak üzere 
yapılacak bntihanda takdir olunacak gündelikle çalı~mayı kabul edenler 
imtihan için nüfus ve askerlik, tahsil ve sanat vesikası ve bonservisleriyle 
doğruca Fabrika Müdürlüğüne müracaatları. (748) 
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MESHUR ADAMLAR ANSiKLOPEDiSi 
• Sade size hayat hakkında fikir vermekle kalmıyacaktır; o ayni 
: zamanda okuyacağınız eserleri de lbrahim Alaeddin'in 'kıvrak 
• : ve sa'ahiyetli kalemile tesbit etmiştir. Tetkik etmek istediğiniz 
: herhangi bir mevzuu M~hur Adamlar Ansiklopedisine bakarak . ' 
: oradan alacağınız sağlam fikirlerle planlattırabilirsiniz • 
• • 
: Edebi tetkik ve tetebbülerde de MEŞHUR ADAMLAR Ansik-
• ! fopedisi size esaslı ve özlü bir arkadaş ve yardımcı olacak, dünya 

18 - 2 - 938 ---

: şaheserlerini muharrirlerinin tercümei hallerile srra sıra önünüze 
r--;;;;;;;:::;---~--------;~~"":-."m~ra!"' serecektir. Bu suretle okumak istediğiniz 

Dört senedenberi büyük bir itina 
(YEDlGON) tarafından neşredilen 
IBRAHIM ALA.EDDlN'in bu büyük 
tamamlanmı~ bulunuyor 

ile 
üstad 
eseri 

MEŞHUR ADAMLAR ANSJKLOPF...DISl'nin her kütüphane 
için lüzumlu bir eser olduğunu söylemiye lüzum görmüyoruz. 
MEŞHUR ADAMLAR Ansik1opedi.5i dünya yüzünün en meıthur 
adamlannı, resim'eri, hayatları ve eserlerile bir araya toplıyan 
kıymetli ve efsiz bir tetkik mahsulüdür 

MEŞHUR ADAMLAR Ansiklopedisinde gençler, sade mede
niyete ve insanlığa büyük iyilikler yapmış olanlann hayatlarını 
değil, menfi cihette şöhret bulnıuş bir takım şahsiyetlerin hususi
yetlerini de bulacak1ardır. 

MEŞHUR ADAMLAR Ansiklopedi~i ilerlemek, dünyayı daha 
iyi tanyıp tahlil etmek istiyenlere kolay mukayese
ler temin etmek iç.in şöhretlerin hem müspetini hem 
menfisini bir araya topJamştır, 

: . . . . ·:.:· •. I' __ ,. 

RAD 
Güzelliği hem 

yaratan. hem 

tamamhyan bir 

iksirdir. 

Şu güzel çehreyi aydınlatan 
günef, şüphesiz, ihci dişlerdir. ! 
Lakin o dişlere can veren de 

tüphesiz, (RADYOLINJ dir. 
Siz de aynı güzel iği elde 

edebilirsiniz. Fakat bunun 
ıçın şart 

Bu fena "\•e knnşık havalardn 
en büyük yardırncmızdır. Baş ve 
romatizma nğnlannızı geçirir, 
netle ve gripi önler. Kadınların 
mua ·yen zamanlnrdaki rahat
sızlıklarına da iyi gelir. icabına 

eserlerin kıymeti hakkında bitaraf bir bük. 
mün yardımını temin ebnit olacaksınız. 

MEŞHUR ADAMLAR ANSiKLOPEDiSi 
4 nefis cild iç.inde 1600 ahifelik muazzam bir eserdir. 9000 

isim ve 7500 resim ve lavhayı bir arada tophyan bu güzel eserden 
kendinizi mahrum etme,Yiniz. Meşhur Adamlar ko11eksiyonunu 
Babıali caddesindeki &atıf mağazamızdan alabileceğiniz gibi 
bütün (YEDIGON) bayi'eri vuıta.sile getirtebilir veya aşağıda
ki kuponla da celbedebilininiz. 

Dört cildin fiatı yalnız { 10) liradD'. 

SiPARiŞ KUPONU: 
İstanhulda Ankara caddesinde 

YEDtGON idnrehancsine: 
Posta ile namınıza (10) lira gönderilmiştir. 

Namıma Meşhur Adamlar Ansiklopedisinin dört 
cildini gönderiniz.(Okunaklı surette isim ve adres, . . . . . . . . 

göre 24 saatte 3 kaşeye kadar 
alabilirsiniz. 

Bütün bunlara rağmen mi
de ve böbreklerinize qkıntı 

vermez ve kalbi kntiyen yor
maz. 

' ı 

. . . . . . 

Bu sayıda: Kanser o derece korkunç değildir. Prof. Dr. Tevfik Rem
zinin her kadının mutlaka okuması lfızım gelen bir yazısı - Çocuk
larımız için yün başlık ve patik - Yemek takımı görtüleri - Çanta 
iğneliği - Ressam Münif Fehimin güzel bir salon yastığı - El örgü
sü şapka - Kışlık erkek süeteri - Cocuk terlikleri - Aşçıbaşının 
öğütleri - Yapma çiçek de~leri-Beşik tafmnı - Salon ve yemek 
odası takımı - Ev bilgileri - Güzellik öğütleri - Bun lan biliyor 
musunuz? Erkekler gülen kadınlardan hoşlanır - Yemek adabı _ 
Armuttan neler yapılır? - Jimnastik - Kadın dünynsı - Kendi
miz - Çnnu_ışır - Göğüs - File - Dantel - Elişi örnekleri. 

RADY KOMOJEN 
"GRIPIN" i ısrarla isteyiniz! aç Eksiri ile d. şlerinizi fırçalamaktır. 

.~ • .. ' J ' ... .,., .. ,<. . 

----------------------~---- ! r ................................. . 
Sultanahmet Üçüncü Sulh Hukuk Htıkimliğinden: 

Kagir mükemmel ve Kelepir Bir Irat 
Sirkecide Muradiye caddesi ve tramvay durak mahallinde ktı.in 32 

ve 34 numnralı meşhur Viyana oteli ve cesim kıraathanesinin tama
mı satılıktır. Yirmi iki oda. üç salon ve fevkalade nezareti vardır. 

... .......................................... llliii 

HAZIMSIZLIK 
Hayatın zevkinden insanı mahrum eder. 

Pertev Karbonat Komprime'eri 
Çok temiz. bl - Karbonattan ve t.oz karbonat almaktaki müşkülat göz 

öniinde turulnra.1< )·apılmı tır. h•••••••• Her eczanede satılır. •••••••• .. 

Galatasaray Lisesi Direktörlüğünden: 1 
Üçüncü taksit zamanı 1 mart 938 dir. Vaktinde taksitlerin yatırılma

sı lüzumu ilan olunur. "869,, 

Sa~lara elzem olan 
bir gıdadır. 

Saçlann köklerini kuvvetlendi 
Tir. Dökülmesini keser Kepek 
leri tamamen giderir ve bi.ı 
yümc kabiliyetini artırarak saç 
lara yeniden hayat verir. Koku 
su latif. kullanl§ı kolay bir saç 
eksiridir. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 
Kıymeti muhammenesi yirmi bir bin Ura olup senevi üç bin lira vn

ridatı vardır. Şubatın 24 üncü perşembe ·günü saat on dörtte 938/1 
dosya numarasile Divanyolunda kain Sultanahmet Üçüncü Sulh Hu
kuk mahkemesine müracaatlan ilan olunur. 

~t:~•mı:•••••••••••••m.••••••••••l'I Sahıbı: Ahm~t ~mtn YAl~tAN . Umumı Neşnyatı idare Eaen: S. SALIAl 
Gazetecilik ve ~§nyat Türk Lımıtet Şırkeu. Basıldığı yer TAN Matbaası 
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