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Balkan Konseyi Bugün Toplanıyor 

Dost Diplomatlar Dün 
Ankaraya Uğurlandılar 

--o-

Balkan 
Birlik 
Cephesi 

G. Metaksas Diyor ki: 

-<>--

8 ugünlerde bütün dünya
mn gözü Ankaraya çev

rilecektir. Balkan Konseyin:n 
Ankaradaki senelik toplantısı, 
A vrupanın çok heyecanlı günle
rine dütmüftür. 

Balkan birliği ufuktaki hadi
seleri nasıl görüyor, bunlar hak
kında ne diyor? •.. Bu ıuaJ.lerin 
cevabı her tarafta elbette me
rakla beklenecektir. 

Bu merak ta haklıdır ve tabiidir. 
Çünkü Balkan Birliği; barış, istik
rar, emniyet, tam istiklal, mukad
derata tam hakimiyet idealleri üze
rine kurulmuş tesanüt gruplarının 

en sağlamı, en kuvvetlisidir. Dün
)'Bde buna benzer başka bir örnek 
7oktur. 

D emek ki blr taraftan Avrupa
nın hansı ve istikrarı tehli

kelerle karşılaşmış bulunuyor. Di-
ğer taraftan ortada; bu kıymetleri 
kendi hesaplarına beraberce kur
mak maksadiyle birleşen Balkan 
devletleri var. Bu devletler de, u
fuktaki ihtimalleri, müııterek men
faatleri bakımından beral;>erce göz
den geçirmek için toplanmış bulu
nuyorlar. 

Böyle bir heyetin, Avrupanın te-
reddütlü günlerinde kullanacağı 

lisan. vaziyetin berraklaşması bakı- lj 

mından çok faydalı olabilir. Bunun 
bu sırada büyük bir merak ve ala- ı 
ka ile 'beklenmesini tabii görmek 
JiZlmdır. 

Hiç şüphe yok ki ortalık karışık
tır. Çok ihtiyatlı olmak gerektir. Fa
kat Balkan Birliği güneşli, sakin 
günlerde tatlı tatlı ahbaplık etmek 
için kurulmuş değildir. Fırtına ih
timalleri karşısında Balkanların 

tam manasiyle Balkanlılara kalma
sını. Balkan milletlerinden herbiri
nin büyük devletlerin yedeğine düş
mekten korunmasını, mukadderatı

Konsey, Bu Sefer de Sulh 
İdealine .Karşı Beslediğimiz 
A akatle T 0..11-la11ıxor 

Dost diplomat:ar dün gece Sirkeci garında 
[Tafsilat 7 nci sayfamızda] 

Netice Nasıl Çıkacak? 

ltalya, lngiltere ile 
Müsavi Olmak istiyor 
Fransa da Londra - Roma Görüş

mesinin Sonunu Bekliyecek 
Londra. 24 (Hususi) - Mister E

denin istifası meselesi bugün Lortlar 
Kamarasında konuşuldu. Amele Par
tisine mensup lortlardan Addison söy 
!ediği nutukta, İngiltere hükumeti -
nin İtalya ile müzakere için çok fena 
bir zaı:ıan seçtiğini, hükumetin dost 
lannı bırakan ve hasımlarını okşı -1 
yan bir siyaset tuttuğunu anlatmış 
ve Mister Edenin gösterdiği cesare
tin methe layik olduğunu ilave et
miştir. 

Daha sonra Lort Cecil. hüklımetin 
Milletler Cemiyetine karşı aldığı va 
ziyeti şiddetle tenkit etmiş ve Avru
pa anlsı.şmasının ancak barışa hiz • 
met ve beynelmilel kanuna hürmet
le mümkün olacağını anlattıktan son
ra şöyle demi~tir: 

"- Sulh, diktatörlerin peşinden 

koşmakla. yahut diktatörlerden kaç
makla sağlanamaz.,, 

na sahip ve hakim kalmasını temin 
etmek maksadile meydana gelmiş
tir. Balkan Birliğinin; tesanüdünü, 
görüş beraberliğini ve kurulmasına 
temel olan asıl prensiplere bağhlı
iını; asıl böyle endi~li ihtimaller 

karşısında ku\rvetl · fl~ ~-~e ı . 
lıtiyaç vardır. ( Z ~~J ~ \ 

Mister Eden, anlaşma yoluna gir
(.De1Hlmı 10 uncuda) 
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Büyük Şefimiz dün Ankaraya hareket buyururlarken HayJarpafa gmında 

-······-· .. ········································-
Atatürk 

Ankaraga 
Gittiler 

COmhurrelalmlz Atatürk, dün n· 
at 17 de, beraberlorlnde aaylavlar· 
dan General ismet lnönU, All Kıhç, 
Safih Bo:z:ok, Har;an Cavit. lımafl 
M Uttak Maya kon ve maiyeti eri er· 
k.llnı oldu§u halde Ankaraya hare· 
ket buyurmutlardır. 
RelılcUmhur lıtaayonda lıtanbul 

Valiıl, lıtanbul Komutan Vekili, 
Harp Akademlıl Komutanı, ikinci 
Kolordu Komutanı, Merkez Komu· 
tanı, Emniyet' Direktörü, birçok me-

: bualar ve daha b1rc;ok zevat tarafın .. 
i : dan tı\zlmle u1iurhnmı9lardır. 

······-················································ 

Islahı için .. 
Ankara, 24 (Tan muhabirinden)

İcra dairelerinin ıslahı için İsviçre
den gelecek olan mütehassıs mart 
ortalarında şehrimizde olacaktır. Mü 
tchassıs Ankara. İstanbul, İzmir gi
bi icra muamelesi geniş olan yerler
de' birkaç ay tetkikler yapacak ve 
mütehassısın vereceği rapor üzerine 
ıslah faaliyetine geçilecektir. 

Göring 
Varşovada 
Ne Görü~tü? 

Miralay Beck 

Varşova, 24 (A.A.) - Havas mu
habirinden: 

B. Goering dünkü günü, mukarrer 
program mucibince geçirmiştir. Ken 
disine, yapmış olduğu bütün cevelitn

(Devamı 10 uncuda) 

Mısırda Bir Yangında 

23 Kişi Y cindı 
Kahire, 24 (A.A) - Şiddetli bir 

yangın aşağı Mısırda dört köyü 
yakmıştır. 23 kişi ölmüş ve 900 ev 
,yanmıştır. Hayvan zayiatı çok 
mühimdir. 

Ataturkun Direktifleri 

Bir .Milli Müdafaa 
Plinı Hazırlandı 

Başvelcilimizin Reisliğindeki Bir 
Encümen Yeni Programı Tespit Etti 

Büyük Erkanıharbiye Reisimiz son Trakya manevralcırında 

Ankara, 24 (A.A.) - Büyük Şefin harp sanayiinin daha ziyade inkişaf 
Kamutayı açış nutkunda "Türk Bir- ve tevsii için alınan tedbirlere devam 
liğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, edilmek ve endüstrileşme mesaimizde 
Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş ordu ihtiyacını aynca gözönünde tut 
bir ifadesi,, olan ordumuzun teslihat mak bütün tayyare ve motörlerimizin 
ve teçhizat programını tamamlamak, (Devamı 7 incide J 

Şuşnig Nutkunu Söyledi 

Almanya,Avusturyanın 
İstiklilini Tanıyormuş 

Çek Erkanı Harbiye Reisi de 
Gafil Av!anmıyacağını Söyledi 

Viyana, 24 !Hususi) - Avusturya 
Başvekili Doktor Schuschnigg bugün 
beklenen nutkunu Reichstat meclisi
nin tarihi salonunda söyledi. 1200 
kişi alan salon müstesna bir surette 
hazırlanmış ve donanmıştı. A vustur
ya istiklil ve hakimiyetini tebarüz 
ettirmek için uçları "T" şeklindeki 
haçlar ve bunun üstünde iki başlı 
kartal, Avusturya bayrnklarile örtü
lü bir zemin üzerine konmuştu. İlk 
sırada vatanseverler cephesi erkanı 

oturuyordu. Kordiplomatik için ay • 
nca bir yer hazırlanmıştı. Nutkun 
her yerden dinlenmesi için tertibat 
alınmıştı. Nutkun devlet tiyatrola • 
rmdan ve hususi tiyatrolardan din • 
lenmesi için de her şey hazırlanmış
tı. Dr. Schuschnigg söylediği nu
tukta, evvela Hitler ile yaptığı son 
görüşmelerini anlattı ~e bu görüş -
melerin sulh bakımından bir merha
le teşkil ettiğini söyledi. Daha sonra 
Avusturya hükumeti için ilk vazife
nin Avusturya hürriyet ve istikla -

(Devamı 10 uncuda) 
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Yazan: 
Ali Haydar Mithat 

(Tercllmo ve lktfbu 

Jııakla mahhazctu,J 

BÜYÜK MiLLET MECLiSiNiN YENi BINASI : 

• _, a 
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Telgrafla ...... .J 
ispirto Fiyatı 

Ucuzluyor 

Sadrazam Talat Paşa}'ı 
Kızdıran Program 

Bilytlk Millet Meclisi binası için açıl an beynelmilel müsabakada blrlnclliji kazanan projede binanın cephesi 

Ankara, 24 (Tan muhabirinden) ~ 
Vekiller Heyeti mühim bir kararna
me imzalamıştır. Bu kararnamenin 
gayesi sıhhate ve temizliğe ait maCl
deleri halka ucuza mal etmektir ve 
memleketin her tarafında 15 marttan 
itibaren meriyete girecektir. 

Şimdiye kadar yüz derecelik lit
resi kolonya imal edenlere 140 kuru 
şa verilmekte olan kolonya ispirtosu 
her yerde, her istiyene 90 kuruşa sa
tılacaktır. 

No. 8Z 

Harbin Oçüncü lenelfnde En· 
ver Paprun nüfuz cepbesi

le Taıat Pap aruındakl aykırılık 
epeyce belirmifti. Anlatacaiım şu 
hAdUe, vaziyeti ayduılatımya biz. 
met edebilir: 

Bir gün bir vesile ile Harbiye Ne 
zaretinde Behiç Beyi ziyarete git
miftim. Odasında bazı kumandan
lar vardı. Bizi birlblrimize tanıftır 
dı. Umumi vaziyet hakkında IÖZ 

açıldı. Hazır bulunanlardan biri, 
§U fikirleri ileri sürdü: 

- Mecliai Mebusan lüzumsuz. 
dur. Sadaret makamı mAnuızdır. 
Millet ancak kırbaçla yürütülebilir 
Enver veya Cemal Paşalardan biri 
doğrudan doğruya Sadrazam olma
lıdır. 

Arada şiddetli bir münakaşa 
kapısı açıldı. Ben de dedim 

ki : 
- Hele Rusyanın halini gördü!; 

ten sonra, bir milletin kırbaçla i
dare edilemiyeceğine ve kırbaçla 
idare olunan bir milletten hayır 
beklenemyeceğine hükmetmek zor 
olmasa gerektir. Enver veya Cemal 
Paşalardan birinin sadareti daha 
iyi idare edebileceklerine iptida
dan hüküm verilemez. Bunun neti 
ceıi Avrupada diktatörlük denilen 
keyfi idare olur. 

Bu si>zlerden sonra Behiç Beyle 
ve odada bulunanlarla veda ettim 
ve büyük b~ teessür içinde ayrıl
dım. 

Klübe geldiğim zaman Mithat 
Şükrü Bey ve polis müdürü Bedri 
Beyle karşılaştım. Beni teessür l
ctnruo.crfuoıince.Jllllh.ohint ı1npırf111••· ne oıacax r cıeaun. -"lru- mem-
lekette hükftmet sahipsiz bir 'hale 
celmi§tir. İdarenin kökü yoktur. 

M ıthat Şükrü Bey. beni .1n1r-
ıenc1trecek bir adam veya 

hAdise ile karplqtıtıma hükmede
rek yanımdan aynldı ve bir, Ud 
dakika sonra geldi, beni Tallt Pa
şanın oturduğu odaya çağırdı . Çok 
sinirli olduğum için kendimi tuta
mam düşüncesile gitmedim. Talat 
Paşa birşey söylemeden Mithat 
Şükrü Beyi yanına aldı ve çıktı. 

Biraz sonra tekrar geldiler. Ta
lat Paşa beni yüksek sesle çağır
dı. Bilardo odasında idi. Oraya git
tim. Mithat Şükrü Bey ve daha bir 
iki kişi vardı. Talat Pap şu suali 
sordu: 

- Hükumete ait birşeyden dola 
yı çok müteessir olmuşsunuz. Me
sele nedir?. 

Cevap vermek için tereddüt et
tim. Talat Paşa tekrar etti: 

- Sizden samimiyet bekliyo
'l"Um. 

Etrafıma bakındım. TalAt Pa 
fa, Mithat Şükrü Beyden 

başkalarını çıkardı. Sonra sualini 
tekrar etti ve ben de Harbiye Ne
zaretindeki vakayı anlattım. Behiç 
Beyin odasında hazır bulunanla
nn isimlerini sonıu. Bu suale ce
vap vermiyeceğimi kati bir lisan
la bildirdim. Talat Pqa ısrar et
medi. Dedi ki: 

"-Böyle fikirler ve cereyanlar 
bulunduğunu ben de biliyorum. 
Bu fikirlerde bulunanlardan hiç bi 
rinin on beş gün sonra İstanbulda 
bulunmıyacağını göreceksiniz." 

Talat Paşa büyük bir hiddet için 
de klüpten çıktı. Yaveri Abdülka
dir Beyden sonradan öğrendiğime 
göre, doğruca Enver Papnın ya
lısına gitmiş, istifa tehdidinde bu
lunmuş ve hükümetin istlkranna 
taraftar olmıyanlann İatanbuldan 
uzaklaştınlmasını istemi§. Enver 
Paşa da anlaşmamazlığı halle razı 
olmuş ve müfrit fikirlileri cepheye 
göndermi§. 

B u hadisede TalAt Paşa bir de 
receye kadar tatmin edil

mls olmakla beraber Sadrlzamın 

CEMİYETLERDE: 

Gayrisı~hi Yer
lerde Çalıştırılan 
işçiler 

BELEDİYEDE : 

Asfalt Y o il ar için 
Yarım Milyon 
Lira Lazım 
İstanbul içinde muhtelif yerlerde 

yapılacak asfalt yQ].lann keıtneri 
bitmiştir. Hazırlanan programdaki 
yollann hepsinin asfalta çevrilme-

Hastanelere, dispanserlere, hayır 

müesseselerine, devlet dairelerine, 
sağlık teşekküllerine, ihtiyaç nispe
tinde eczanelere ve mekteplere 130 
kuruşatn satılmakta olan saf ispirto 
nun fiyatı da 90 kuruşa indirilmiştir. 
Aynca tentürdiyot imali için eczane 
lere litresi 20 kuruşa verilen iyotlu 
ispirtolarla, 130 kuruşa verilen i&
pirtolar da 90 kutuşa indirilmiştir. 

Esnaf cemiyetlerinin umum! top
lantılan devam ediyor. Dün de bah
çıvanlar ve ayakkabıcılar cemiyeti 
toplanmıştır. Sabahleyin saat onda 
Eminönü Halkevinde toplanan ayak
kabıcılar cemiyeti kongresinde hay- • 
li münakaşa olmuştur. Toplantıya 

200 kadar ayakkabıcı gelmiştir. 

• leri yanm milyon liraya ihtiyaç ol
duğu tespit edilmiştir. 

Kaminotalarda, gaz ocaklannda ve 
sair yerlerde kullanılan boyalı ispir
tonun fiyatı da 68 kuruştan 45 ku
ruşa indirilmiştir. Ayni kararname 
inhisarlar idaresinin yarım litrelik 
şişelerde 70 kuruştan sattırdığı tu
valet ispirtosunu 50 kuruşa indirmiş 
tir. 

Talat P'lfa 

hariçten zannedildiği gibi, hakiki 
bir nüfuz ve kuvveti yoktu. Enver 
Paşa milletin mukadderatını elin
de tutuyordu. Gitgide kimseyi din 
lemez bir hale gelmişti. 

Bu sıralarda Enver Paşa, Göben 
ve Breslau harp gemilerinin Çanak 
kaleden dışan çıkmasını ve İngi
lizlerin dikkatini bu noktaya celp 
maksadile İmroz ve civarındaki a
dalan topa tutmalarını kabul etti. 
Fakat bu harp gemlieri torpil tarla 
sı üzerine düştü. Breslau battı ve 
Göben de çok yaralı bir halde Ça
nakkaleden içeri girebildi. 

Breslau'ın ikinci süvarisi Von 

raw.n1w01Jumı lwı11l'll~m.Rnta 
müdafaaya yarayacalt Own lraYft 
timizin boş yere tehlikeye atılma-
11J1dan dolayı Enver Paşadan iza
hat istemek ihtiyacını duydum. 
Meclis reisliğine bwıA "dair bir tak 
rir verdim. 

Reis biraz sonra toplantıyı 
tatil etti. Beni odasına ça

ğırdı ve şu sözleri söyledi: 
- Bu takriri Harbiye Nazınna 

göndermemde ısrar mı ediyorsu
nuz? Harbiye Nazırının kim oldu
ğunu bilmiyor musunuz Dünya ha 
zinelerine tekme atmış ve bu mem 
leke ti istibdattan kurtarmıştır. 
Böyle bir zatı, sual maksadile nasıl 
Meclise çağırabilirsiniz? 

Reisin lisanı sertti. Sözlerini hay 
rclte dinledim ve dedim ki: 

- Meclis Reisinin diğer mebus 
!ardan farkı yoktur. Bizim intiha
bımızla reis olmuştur. Vazifesi şu 
veya bu mesele hakkında kendi ka 
naatine göre nüfuz icrasına çalış
mak değildir. Bizim takrirlerimizi 
doğrudan doğruya yerlerine sev
ketmiye mecburdur." 

(Devamı var) 

1 DENİZ ve LİMAN : 
Vapurlar Sinop ve 

Trabzona Sığındılar 

1937 yılı bilançosu tetkik ve kabul 

edildikten sonra, 1938 yılı çalışma 

raporu okunmu~ur. Azalardan ço-
ğu, işçinin iş mevsiminde ezildiğin
den bahsetmişler, sanatkarların ölü 
mevsimlerde de işsiz kaldığını söyle· 
mişlerdir. 

Kalfalar meclisi de, işçilerin gayri 
sıhhi yerlerde Çalıştırıldığından şi

kayet etmişlerdir. 

İdare heyetinin bu işlerle alaka

dar olması istenmiş, cemiyetin büt

çesi 6 bin lira olarak kabul edilmiş
tir. 

Öğleden sonra saat 14 te yine E

minönü Halkevfnde bahçıvanlar· ce

miyeti yıllık toplantısını yapmıştır. 

1937 yılı hesaplan tetkik edilmiş, 

1938 yılı çalışma raporu da idare he 

yeti tarafından okunmuştur. Bütçe 

3500 lira olarak· tasvip edilmiştir. 

muştur. 

Şimdiye kadar 17 esnaf cemiyeti 

yıllık toplantısını yapmıştır. Bugün 

deniz küçük nakliye esnaf ve fınn

cılar cemiyeti kongrelerini yapacak 

lardır. Pazartesi günü Balıkçılar ve 

leblebiciler, Salı gü~ otelciler ve 

şoförler, Çar.şamba günü sıvacılar ve 

marangozlar toplanacaktır. Bunlar-

dan maada daha altı cemiyet kongre 

sini yapacaktır. Bunların toplantı ta 

rihleri henüz tesbit edilmemiştir. 

Garsonlar Mektebi Açıla~uyor 
Garsonlar cemiyeti idare heyeti 

değipniştir. Eski reis Recep yerine 
Mehmet gelmiştir. Yeni idare heyeti 

' cemiyet işlerini tetkik etmiye başla 

mıftır. Garsonlar cemiyetinin yıllık 

bütçesi -2500 lira kadardır. Cemiyet

te kayıtlı lza da iki bin kadardır. 
Fakat, bütçe darlığı dolayısiyle, 

varidat ancak cemiyetin yapmasına 
klfi gelebilmektedir. 

Evvelce açılması kararlaşan ve 
programı dahi tespit edilen garson
lar mektebinin faaliyete geçmesi tim 
dilik geri kalmıştır. Çünkü, mekte
bin açılması için epeyce bir masraf 
yapmak llzım gelmektedir. · 

KARAKIŞ IASTIRDI : 

Soğuk ve kar devam ediyor. Dün 
bütün gün kısa fasılalarla kar yağ
mış akşam üzeri şiddetini artırarak 

tipi halinde devam etmiştir. 

Karadenizde kuvvetli poyraz rüz
gan ile fırtına ve tipi devam etmek 
tedir. Birçok vapurlar Sinop ve 
Trabzon limanlanna sığınmışlardır. 

Trabzondan evvelki gün kalkması 

lazım gelen Denizyollan İdaresinin 
Ege vapuru hala hareket edememiş
tir .. Karadeniz vapuru da Sinopta 

kalmıştır. Şimdilik üçer günlük rö
tarı vardır. Diğer .birçok şilep ve 
tüccar vapurları da bulundukları li
manlardan Çıkamamaktadırlar. 

1 hMın, Onniği öldürdükten 
aonra yakalandığı zaman 

• 
Fi,.ari Ihsan 
Marsilyada 
Yakalandı 
Üç ay kadar evvel Üsküdarda Ye

nimahallede ihtiyar Onniği öldüren 
Fakabasmaz İhsan, geçenlerde Üskü
dar hapisanesinden ka_çmıştl. İhsan, 
kaçtıktan sonra limanımızda bulu -
lamıya muvaffak olmuştur. Vapur li 
mandan hareket etmiş, Çanakkaleyi 
geçtikten sonra kaptan gemide yaban 
cı bir adamın bulunduğunu görmüş -
tür. Ve Marsilyaya varır varmaz he
men kendisini Fransız polisine teslim 
etmiştir. Ayni vapur, üç gün evvel İs
tanbula gelmiştir. Kaptan, İstanbul 
emniyet müdürlüğüne müracaat ede
rek tanımadığı bir adamı kendi va
purunda yakaladığını ve Marsilya po 
lisine teslim ettiğini söylemiştir. Po
lise bu meç"hul adamın bir de fotoğra
fını vermiştir. Bunun Fakabasmaz İh 
san olduğu tespit edilmiştir. 

Üsküdar müddeiumumiliği tahki
kat dosyasını dün sabah İstanbul 
Cümhuriyet müddeiumumiliğine gön 
dermiş ve katilin Fransa zabıtasın
dan istenmesini bildirmiştir. 

Suçlu, adliye ve hariciye vekAletle 
ri vasıtasile Fransa hükumetinden is-
tenecektir. 

Bebek - İstinye yolunun genişle
tilmesi ve asfalt olarak yapılması 

hakkındaki proje hükumetçe tasdik 
edilerek belediyeye gönderilmtıtir. 

Proje, bugün mahalli belediye dai
resine asılarak halka ilan edilecek
tir. 

Diğer taraftan bu yola rastlıyan 

Rumelihisan mezarlığının yola alı
nacak kısımlan işaretlenmiş, bura
daki mezarların kaldınlmasına baş
lanmıştır. 

imar itleri için Brotür 

Cümhuriyetin 15 inci yıldönümü 

münasebetiyle Dahiliye Vekaletinin 
15 yılda yapılan bütün işleri göste
ren bir kitap hazırlıyacağını yazmış 
tık. Bu kitaba belediyelerce yapılan 
imar işleri de ilave edileceği için be
lediye bu hususta bir broşür hazır-

lamaktadır. 

Hasekinin Dolum Pavyonu 
Haseki hastanesinin doğum pavyo

nuna günd'e vasati 6ı5 kişi müraca

ntmtlaıgıtıldin feın 'l.~ihtier-..htıı:a-

caktır. 

* Karaköy köprüsünün başlann
daki kulübelerin yıktırılmasına baş
lanmıştır. 

MÜTEFERRİK : 

Büyük Millet 
Meclisinin 
.Yeni Binası 

Yeni inşa ~ilecek Büyük Millet 
Meclisi binası için açılan beynelmi
lel müsabakada mimar profesör Hol 
zrneister'in kazandığını yazmıştık. 

Bu müsabakaya on dört kişi iştirak 
etmiş, ve beynelmilel şöhreti haiz üç 
ecnebi mütehassıstan mürekkep jüri 
heyeti tarafından üç proje seçilmiş
tir. Bu projelerden profesör doktor 

Yeni Sene Bütçesi 
Ankara, H (TAN Muhabirin

den) - 1938 maU yılı bütçesi son 
defa olarak Vekiller Heyetinin pa
zartesi toplantısınaa görüşillecek, 
ve bir nıattta meclise takdim edi
lecektir. Yeni bütçemiz 260 milyon 
lirayı bulmaktadır. 

Ankara Şehir Tiyatrosu 
Bir Turneye Qlkıyor 

Ankara, 24 (Tan muhabirinden) .....: 
Ankara şehir tiyatrosu, bu sezonun 
son temsili olan Timuru oynadıktan 
sonra, önümüzdeki hafta içinde mem 
lekette büyük bir turneye çıkacak • 
tır. 

Artistler Konya, Adana gibi bazı 
şehirlerimizde bir iki gün kaldıktan 
sonra, cenup komşularımı~ ., lucar u
uar surece.ıuır. 

Ankarailan 'Gçu~ haberler: 

* ~aşvekilet arıiv dairesi miıdürlüğilne, 
Nafia Veklleti lzmlr eirket ve müesseseleri 
komiıeri Halit tayin edllmlıtir, * lstanbul telefon müdürlüfü muhasebe 
ciliğine ayni müdürlük muavini Burhanet 
tin tayin edllmlıtir, * Almanyaya bir tetkik seyahatine cdı 
mıı olan Ankara hukuk fakültesi talebeal 
ıehrimlze döndiller, 

MEMLEKE'ITE: 

Fabrikacllar Mahkum 
Bursa, 24 (Tan muhabirinden) -

Küçük yaşta çocukları fazla çalı~ 

makla suçlu olarak muhakeme edilen 

fabrikatör Çukurel ve Levi bugün 

yirmişer lira para cezasına mahkum 
oldular. 

Sunada Kar Batlacb 

1 1 
Fahri, doktor ve mühendis Klemnis 

~IRKAÇ SATIRLA Holzmeister tarafından tanzim edil-

•--------·---- miş olanı Cümhuriyet hükümetince 
Evvelki ıün la.mirden gelen gümrük beğenilmiştir. 

Bursa, 24 (Tan muhabirinden) _;: 
Kar ve fırtına başladı. Her taraf bem 
beyazdır. Sokaklarda 15 santimden 
fazla kar var. Bugün Mudanyaya ge
len vapur yanaşamadı. Gemliğe gitti. 
Yolcularını oraya çıkardı. 

ler umum müdürü Mahmut Nedim, Yeni Kamutay Sarayı Ankarada, 
bu akşam Ankaraya g'.decektir, ... B allı:anlar araıı demiryolıı konferansı. 

buıiln ıehrirniırde IOD toplantıamı 
yapacaktır, 

Yenişehirde hükumet mahallesinin 

arka tarafındaki tepe üzerinde yapı 

lacaktır. Buradan eski ve yeni An

kara tamamen görünmektedir. Sa

raya tahsis edilen arazi 350 bin met 

re murabbaıdır. Bu arazi üzerine ay 

nca Başvekllet ve Hariciye Veklle

ti binaları da yapılacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Sarayı inşa

at programı yüz sayfalık bir kitap 
halindedir. Sarayda dört toplantı sa
lonu, bu salonlardan birincisinde 
aza için 600, dinleyiciler için 1000 
kişilik yer vardır. Üç kısımdan mü
rekkep bir şeref locası, sefirler için 
100 kişilik, büyük memurlar için 
100 kişilik, gazeteciler için de 100 
kişilik localar bulunmaktadır. İkin
ci salon 300 Aza, 300 dinleyici için
dir. Localar diğer salondaki gibidir. 
Uçücü ve dördüncü salonların her 
biri 200 kişiliktir. Bunlarda loca 
yoktur. • 
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YURTIA HAVA VAZiYETi 
Yurdun doiu mıntakasında hava ka 

Ege, Trakya ve cenubi Anadolu mmtaka 
larmda çok bulutlu ve mevzü yaiışlı, 

ter yerlerde kapalı ve yafıılı geçınıı, r · 
ılrl&r dolu mmtakaıile Karadeniıın ıar 
lrıyıiarmda caıubi iıtikametten orta ku• 
vette, diier yerlerde umumiyetle ıimatde 
Trakya, Kocaeli ve Ege mmtakalarilf' < 
denizin garp kıyılarında kuvvetlı es 

* Dün Nejat vapurundan alınan 
bir telsizde Zongul~ ile Ereğli a
rasında bir serseri mayin görüldü
lil bildirilmistir. 

Birkaç gün önce IUklerimize kadar ısıtan güneş kar~ısında ilkbaharın er 
ken geldiiini sanarak çabucak sevindik. Fakat evvelki akşamdanberi baş
byan kar fırtınası bu aevineimizi söndürüverdi. Resim dün gece dolu diz
.na ı-aian kar esnasında "TAN., foto muhabiri tarafından almmııtır. 

Riyaset, Başvekllet, Reis Vekil
leri, encümenler için bürolar ve sa
lonlar vardır. Asıl binadan bqka, 
arkada bir de servis binası vardır. 

Dün, Istanbulda hava fasılalı karlı 

tmalı geçmlı karm metre mıırabbaına 

raktılı •11 miktarı 300 cram olarak olç 
müıtür, Rüzgar şimali iıtikametten sanı 
de 10 ile 12 metre hızla esmiıtir, Saat 
te barometre 768,7 Milımetre idi, Harar 
en çok 8 ve en az sıfırm altında ı,a 
tlcrat olarak Jdedilmittlr. 

:ı • • • 

ı 
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[~"LfG .. lT~] 
lngiliz Siyaseti 

tta~'şısında Fransa 

ômer Rıuı DOGRU L 

I• ngilterenin Almanya ve İtal
ya ile anlaşma yolunu tut· 

ması, lngilterenin içinde de siyasi 
bir içtihat tecrübesi sayılmakta ve 
İngiliz efkiı.numumiyesinin mü • 
mcssilleri hu tecrübenin kıymeti 
üzerinde tereddütler geçirmekte· 
dir. Gerçi bu siyaseti ileri sÜl'en 
Başvekil Mister Chamberlain A • 
vam Kamarasında Uçte ikiye yakın 
bir ek5eriyet kazanmış bulunu • 
yor. Fakat bu ekseriyetin değeri 
de şüphe ile karşdanıyoı .. ve İngi· 
liz muhalefeti hu yüzden umumi 
intihabatın «~ i·hal yenilenmesini 
ve efkanumumiyenin bir hiikilın 

vermesini istiyorlar. Gerçi muha
lefetin fırsatı istismar ederek şim· 
diki muhafazakar hükUıneti dü • 
şünnek, yani siyasi bir manevra 
çevirerek iktidar mevkiine C'eçmek 
istediğini hesaba katmak icap eder 
ıse de, muhakkak olan bir nokta, 
İngiliz siyasetindeki tahavvüliin 
İngiltere efkirıumumiyesinde de· 
rin bir iz bıraktığı ve bu izin kolay 
kolay silinmiyeceğidir. 

İııgiltere hükUınetinin ftalya ve 
Almanya ile anlaşmak için verdi
ği karar karşısında ilk önce Fran
sanm da hemen ayni siyaseti tu
tacağı, hatta bu yüzden şimdiki 

Fransa Hariciye Nazırı l\f. Delbo
sun da mevkiinden aynlarak böy
le bir siyasete yol açacağı sanıl • 
nuş ve söylenmişti. 

Gerek Fransız matbuatının ne~ri 
yatı, gerek mesul Fransız ricali
nin beyanatı, Fransanm bu şekilde 
hareket etmiyeceğini apaçık gös
t~riyor. 

Bilakis bütün emareler Fransa. 
nın daha fazla 1\lister Eden gibi dü 
şündüğünü ve Fransanın Chamber· 
lain tarafından girişilen tecrübenin 
neticesini hekliyeceğini ihsas edi • 
yor. 

LJ tOsu hariciye encUmeni kar 
şıınndaki beyanatı da aşağı yukan 
bu mealdedir. M. Delbos, İngiliz • 
İtalyan konuşmaları mm•affak o
lursa Fransanın ayni battı hareke
ti takip edeceğini söylemiş, İngil
tere • Fran~a siya.cıetleri arasında 
bir ayrılık bulunmadığını, arada· 
ki, antantm değişmediğini, Fran
sanın ittifaklarına, Milletler Ce • 
miyetine, kollektif emniyete sadık 
olduğunu anlatmıştır. 

Bütün bu beyanatta bugünkü 
nıevzuumuz bakımından en mü • 
bim nokta, Fransanın, İngiliz • f. 
talyan konuşmalarına karşı aldığı 
intizar vaziyetidir. Çilnkü Fransa 
hu konuşmaların iyi ve miispct 
bir netice vereceğine inanmış ol
saydı, intizar vaziyeti almasına 
lüzum kalmazdı. Bilakis onun da 
derhal İngiltere ile birlikte bu ise 

• ıı; 

gtrmesi gerckleşirdi. 
Fransanın beklemek ve alına • 

~ak neticeye göre hareket etmek 
Vaziyetini alınası. onun Chanıber
!~in tarafından girişilen işe pek te 
ıtınıat etmediğini göstermiye kafi
tlir. 

Fran.~ız matbuatının işaTct ettik 
leri mühim bir nokta, Milletler Ce 
tltiyctinin ve küçük milletlerin va
~iYetidir. Fransız gazetelerinin bir 
kısmı, l\f. Chamberlain'in son nut
kunda l\1illotler Cemiyetinin zaa
tından ve tecavüz siyasetin! önle
blek hususundaki aczinden bah • 

54 ~~tnıcsini diktatörlüklere beyaz 
12 

1 
ır. kart vermek ve küçük mlllet-

·27 hetı güç bir vaziyete diişürmek ına 
'5
54

6 
1Yetinde tclıikki ediyor, hatta hu 

• ~ft 
.. Z:den Lehistanın şimdl:ı-·e kadar 

tOt'üJ Tl ~ ıniyen bir şekilde Çekoslovak 

1 
-"lllJl mukadderatile alakadar ol

pa ,, •1.1t'Va b l d y 

mtaka n a~ a ıgını anlatıyorlar. 
şh, di.ı q mülahazalar üzerinde fazla 
ş, r~ llrrnanın sırası değildir. 

n ıarlı h takat sarih olan nokta Fransa· 
ku~ ij 1~ İngiltere siyasetine karsı al

a de~ ıgı hekfeıne siyasetidir ''e b~ bek 

TAN 

,. 

Muallimlerin Y anllşı 
[Yazan: B. FELEK] 

Akc;am gazetesinde CVa-Nfü aTka· 
dacıım.n:ın yazdığı söylenen (dikkat· 
lerl sütununda iki gün evvel <ÖğTet
menler ve tiirkçe) serlevhalı hir ,·azı 
okudum. Pek kı.;a yazılmış olan bu 
"şaYanı dikkat.. mlitalcada: 

Avam Kamarasında Eden'in ut·ıa ıebep!erini anlatan celsenin sonunu halk so!~al~larda böyle Le!-lli.vordu 

"Gazeteci1erc muhtelif mc.;lrk er
bahından ve münevver kimselerden 
m"ktupl:ır gelmektedir. Bu arada mu 
allimlerden de gelen m<'ktuplar1n hir 
sayfasında dört. beş. on hatta daha 
fazla "imla., ve "ifade .. yanlısına te
sadiif er'ilh·or. Bunun önilne ı?ecmek 
ve mual?im!erin kusursu7 tiirkçE' ~·az
masını öğrenmrlcri İ<'İn altı a:v. niha
yet hir sene hir miihlet verip ondan 
sonra onlardan tiirkceyi doğru ~·az· 

malarını istemek milli kii1tür namı

na hir zarurettir ... deniliyor. 

Uzak Şark: 

Bütün Japon Şehirleri 
Çin Hava Hücumuna 
. Karşı Hazırlandılar 

1 
Londra, 24 (Hususi) - Uzak Şark 

J ı harbine dair alınan en son haberlere 
' göre, dün Çin tayyareleri tarafından 

Formoz adasındaki Taihoku üzerine 
atılmış olan bombalar yedi kişinin ö-

1 

Eden Medise girerken lotoğra.lçı'arın muTıasarann:!a 

Ben, bir ziimreden olmak cıehebilo 
. tesaniit hir::sine kapılarak haksız hir 

şe,·i müıfafaa eder tıYnette adam de
ğilim. Onun ic;in simdi huTada mual· 

· timlerin lefıine hirka( kelime yazar· 
sam hunu 1-enim de a\-nİ mPsleit<' men 
sup oluşuma hamletmemenizi iste
rim. J --lrlanda • lngiltere 

\ Anlaşamıyorlar 
lümüne, 20 k~inin yaralanmasına :-- ================ ========:..:..__ ___ .,_;~ 
sebep olmuştur. Asahi gazetesi bu 1 ALMANYA . 
tayyarelerin İngiliz mamulatından ol I • 

Filhal (Va-Ni'ıl dost11mu:mn dediği 
~ihi hana da birçok mektuplar l!elir. 
Bunların içinde ifadesi hozuk olanlar 
hulunduğo gibi hazan deyme ırazete-LOndra, 24 - İngiltere ile İr· 

landa arasındaki görüşmeler, 

De Valera'nm İrlanda vahdeti 
1 

1 duklannı yazmaktadır. Çin membala
rından sızan havadise göre, bu tayya-

meselesini tekrar ortaya atması reler kırk veya altmış. Japon tayya-

üzerine nazik bir safhaya gir- I resini tahrip etmişlerdir. 

1 

iniştir. De Valera, İrlandanın Bu akını müteakip bugün on iki 

: vahdeti meselesi ile milli miida- Çin tayyaresi daha Hans Gohow'dan 

l geçerek Japonya istikametine doğru 

1 
: faa mese esini birleştirmiye ça

uçmakta oldukları haberi yayılmış-' ı lışıy~rdu. • . tır. 
1 Dun ak~am Avam Kamarası Bugiin Japon şehirlerinin hemen 

binasında iki heyet arasında bir hepsinde tayyare akınına karşı hazır-

huçuk saatlik bir görüşme ya- ı ı 1 lıklar yapılmış, fakat beklenen akın-
pıldığı halde hiçbir resmt tebliğ lar olmamıştır. Bilhassa Japon liman 

• • • 1 lan her hücuma hazırlanmı~lardır. 
nesredılınemıştır. Fakat sızan ı ç· t kl d J ı 1 b 

1 

· ın opra arın a apon ar a o-
haberlere göre, görü-,meler es- ğazlaşan Çin kuvvetleri şimdi yeni 
nasında İrlandanın taksimi, mil- 1 bir tabiye kullanmıya başlamışlardır. 
l li müdafaa, finans ve ticaret me 1 Japonlar taarruza geçtiler mi kısa bir 
olmqştur. J rakıyorlar ve sonra cenahlardan ve 

ı J Finans ve ticaret mesPleleri· geriden mukabil taarruzlarda bulu-
. rinde mühim ternkkiler kayde- nuyorlar. Bu tabiye ilk muvaffakıye-

dilnıişse de İrlfındanın taksimi tini Pukov Tientsin demiryolunun 
meselesinde her iki t~~f kendi 1 cenubunda göstermiştir. Bu mıntaka 
l noktai nazarında 1ııırar etmi§tir ]' d~ ilerlemPkte. ~lan Japon ordusu, 
İngiliz kabinesi vaziyeti tetkik Çın kuvvetlerının garp ve şarktan 

: etmek üzere pek yakında topla- I yaptıklan hücumlar üzerine Suşov 
ı nacaktır. istikametindeki ileri yürüyüşlerini 
! durdurmıya mecbur olmuşlardır. Bu

nunla beraber Japonların Suşovdan 
20 mil mesafede bulunduklarını ha-

Dr. Şaht 
Para Vaziyetini 
Anlatacal<mı ş 
Bertin, 24 (A.A.) - Yarı resmi 

membadan tebliğ edilmiştir: Rayş

bank ınahfillerLl'\den bildirild iğine 

göre, 11 martta toplanmağa çağırıl • 
mış olan hissedarlar umumi heyeti. 
Ray~bank merkez komisyonundaki 
münhalleri dolduracaktır. Bu vaziyet 
B Şaht'ın istifası hakkında bir kaç 
aydır dönen şayialara nihayet vere
ce:ktir Bu toplantıda Rayşbank direk 
to_!'Ü B. Şaht'm halihazırdaki para va 

kında izahat vereceği tahmin edil · 
mektedir. 

Alman Çiftçileri 
• Berlin. 24 CA.A) - Alman kövlü

leri geçen seneki çavdar ve buğday 
rekolteleri mahsulünü 28 Şubata ka 
dar hükumete teslim eylemekle 
mükelleftirler. Bu mahsullerle hay
vanlarıru beslemeleri menedilmiş
tir. 

ber veriyorlar. . FİLİSTiN : 
Çin Ajansının bildirdiğine göre. 

ROMANYA: 

Anayasa için 
Rey Verilmiye 
Ba .. lanıldı 

.!il 

Bükreş, 24 (Hususi) - Yeni ka
nunu Esasi hakkındaki plebisit bu 
sabah sekizde başladı. Rey verenle
rin vazifesi, yeni kanunu kabul et
tiklerini veya etmerliklerini "evet,. 
veya "hayır .• ile anlatmaktır. Rey 
vermek mecburidir, fakat reyler ale 
ni olarak verilecek ve muhalif rey 
verenler isirn

1 
ve adreslerini bir def 

ter~ lfaydederck bu defteri imzalıya 
cak1ardır. 

Memleketin her tarafından gelen 
haberler, plebisitin tam sükun dai
resinde yapıldığını anlatmaktad1r. 
Bükreş bayram günlerinden farksız 

bir haldedir. Daireler kapanmış ve 
her yer donanmıştır. Yeni Esas Ka
nun 'ırki ekalliyetler arasında da 
memnuniyetle karşılanmıştır. Al
man ekalliyeti şefi. bütün Almanla
n kzmun Jehiııde rey vermiye da
vet etti. Yahudiler de ayni mealde 
beyannameler neşretmişlerdir. 

TRABLUS: 

Alman Müstemleke Şefi 
Garp Trablusa Gidiyor 
Münih. 24 <A.A.) - Bavyera umu 

Ç~in Moskova büyük elçisi Tsiang 
dun tayyare ile Hankov'a dönmü~
tür. Bu ak~am Mareşal Çan-Kay-Şek 
tarafından kabul o1unacak ve Sovvet 
ler Birliğinin dahili \'aziyeti hakkın

Gen;ş F' are:iu i 

icra Ed;H;~or 
da izahat verecektir 

Tsiang t 1 · Kudüs, 24 (A.A.) - Cenine mm -
. gaze e ere verdiği b~vanat- ak .. .. . • 

ta Sov tl B' 1 . ~. . • 1 t asında buyuk mıkyasta askerı ha-
' ye er ır ıgının kollektif em- k. . . . 

niyet si t' dk re at ıcra edılmektedır. Bu mıntaka 
yase ıne sa ı bulunduğunu, 

fakat beynelmilel vaziyetin münferi- da son tecavüzlerin failleri olan mii· 
d_~r. hareket etmesine mani olduğunu sellah çeteler araştırılmaktadır. 
soyelnıiştir. Yollar zırhlı otomobillerle dolu-

So!Jyet gem· • ., 1. • dur ve tayyareler mıntaka üzerinde 
ısının a.~wetı 

M k · . uçuşlar yapmaktadır. 
os ova, 24 - Içınde 72 kişi mü- I 

r~ttebatla Hakodate limanında tev- r . -o 
k~f edilmiş olan Sovyet gemisinin a- AMcRIKA: 
kıbeti hakkında gelen malumata gö
re Japon zabıtası araştırma yapmak 
bahanesile gemiye girmişler ve kap -
tanı hareketten menetmişlerdir. 
~ovyet hükıimeti bu hareketi bir 

tahrik mahiyetinde telakki ederek 
mukabil tedbirler alacaktır. 

Şanghayda bombalar 
~.ngl.lay, 24 <A.A.l - Yeni İngiliz 

sefırı Sır Archibuld Cleank Hong 
Kong tariklJe buraya gelınistir. , 
D~n Şanghayd.a bir Amerika gaze 

tesi ıdarchanesine bir bomba atılmış 
ise de bombayı atan öldürülmüştür. 
Daha sonra bir Çin gazetesine bir 
bomba atılmıştır. 
~ 

BELÇiKA: 

işsizlerin M:kiarı 

l Milro11 Artmcş 
Vaşington. 24 <A.A.) - Ayan m"ec

lisi. 30 hazirana kadar isslziere yar
dım sermayesine tahsis edilmek üze

re yeniden 250 milyon dolar kredi ka 
bul etmiştir. 

Vaşingion. 24 (AA.) - Mesai nazı 
n Mis Perkins. son dört ay zarfında 
işsizler miktannın 2 milyon 800 bin 
k~ artmış olduğunu söylemiştir. 

Amerikanm Harp Alacakları 

l ISPANY A: 

T eruel Harbinde 
Franco'cular 
Ne KazanmlŞ? 
Londra, 24 /Radyo} - Röyter A

iansının İspanyadan aldığı haberlP· 
re göre, Teruel harbinin başlangı

cındanberi asilerin harp bilançosu 
şöyledir: Asiler şimdiye kadar 16000 
esir almış, 400 murabba mil arazi iş· 
gal etmiştir. Hükumetçilerin elinde 
bulunan 14 köy asilere intikal et
miştir. Son harbin safhalarını Fran· 
co bizzat idare etmfrtir. 

C::nn \,.~Y".cııt..-9+1orj~ p,elJı:ıırrcııı h;JtıA•"" 
gayesı .öarscıon ııe v aıan:.ıya yo u-
nu keserek Cümhuriyetçi kuvvetle
rini ikiye bölmek olduğu anlaşılmak 
tadır. 

Barselon, 24 <A.Al - Ci.imhuriyet 
çi kabinenin içtimaı geç vakte ka
dar devam etmiştir. Hariciye Nazı
rı Gral beynelmilel vaziyet hakkın· 
da izahat vermiştir. 

LEHiSTAN: 

Yüzlerce Artist 
Büyük Bir Greve 
Girişti~er 
Var~ova. 24 IA.A.) - Evvelce baş 

lamış olan opera grevi devam edi -
yor. 450 artist, dekorcu, mızıkacı ve 
200 ü kadın olmak üzere dansözler. 
tiyatro binasını işgalde devam et -
mektedirler. 

Bir çok lokantalar grevcilere yiye 
cek. içecek göndermışlerdir. 

Grevin komünistler tarafından ida
re edilmekte olduğuna dair bazı şayi
aları tekzip etmek için grevciler dün 
sabahleyin ve akşam üzeri milli mar 
şı söylemi~lerdir. 

FRANSA: 

Troçkin:n Oij~una 
Bğr O~ opsi Daha 

Paris. 24 (A.A.) - Troçkinin ikin 
ci oğlu olup geçenlerde ölmüş olan 
Leon Seda Troçknin cesedi üzerinde 
yapılan otopsi netıcesinde. kendisi -
nin peritorıitten öldüğü meydana çık 
mıştır. Maamafih Tro~kinin talebi ti 
zerine yeniden bir otopsi yapılacak
tır. 

~ON HABERLtR. 

cinin ~·azamı~·arat1 kadar sc1is ve ÖZ• 

Hi ya7.ı1mış olanJ•r1 da vardır. 
Ben bu mektuplan yazanlan 

mrsldclerine göre tasnif etmediğim 

gilli onların imla ve ifade yanhc;ları 
nı da aramam. Sade fikirlerine baka· 
rım. Eğer fikir doğru ise ifadesinin 
kusurunu hoc; görüriim. fikir bence 
yanlış ise mektubun tahrir kıymetini 
aracıtırmıya mahal görmem. 

Çünkii gazetelere gönderilen bu 
mektupların coğu her türlü özenti 
hezentiden iı.ri olarak bir dertlesme 
kabilinden yn:.ıılmı~ şeylerdir. Eğer 

"Aksam .. da yazıldığı gibi bir ince
lemiyc maruz olacağı biline;<' şiiphesi:& 
o zaman daha itinalı ,·azılahilir. 

Kaldı ki. muallim olmak mutlaka 
iml9 ,ye ifade \'&nhsı 1vaumamavı 7.8• 
rurı ... ıımaz. \.UnKu urıcı~·eae mev-
cut 30 bin muallimin hepsi lisan mu
allimi değildir. Bir riyaziye muatli. 
mindcn. bir kim~·a mua Wmin<feu de 
uzun U7.adı lisan inceliği beklemek 
haksı7.lıktır. Ne a73ğa ~idiyoruz. Va· 
zı ~·a7.mak bizim kendi zenaatım17 İ• 

ken her gün yaptığımız hatalar1 Nu. 
rullah Ata bundan evvel muhtelif 
gündelik ga7ctelerde a~·larca her gün 
yiiziimüze vurmadı mıydı? 

Onun için. dediğim gibi. ad('tlerl 
30 hine varan öğTetmenlerin bir iki· 
sinden gelmi~ tek tiik mektuha hakıp 
ta bfüiin bir kütleyi türkçe bflmi:voT 
gibi göstennr.k Vt! onları bir senelik 
etütten sonra imtihana tabi tutmayı 
teklif etmek haldı hir şey olmadığı 
kadar hu kiitlcnin ij?hirarını relhet. 
mesi itilıarile S!lı7.ete idaresi tarafın· 
dan da hoş görülür bir mülahaza de
ğildir. 

İnsaflı arkaıfa<>ım1,. <Va-Nul. kendi 
gazetesinde fırsat düştiikçe tiirkrenin 
imlasında ve ifaıiesinde tereddiit et
tiği noktaları ortaya atıp bunun han 
gic;inin doğru olduğunu soru<;turur • 
ken ellerinde hö:rle unımm hh arn~ 
tım1a \'ası tası olmıyan \'(' ko hahatıe
ri sadece "Ak~am., a dikk:ıt-.h bir 
mektup \'&?maktan iharet >mlunan 
birkaç muallime bakıp anrnmı hü
kümler vermenin doğru olrn" araf:t
nı benimle beraber teslim eder ka-
naat•ndeyirn. 

lzmirde: 

Den;zbanr Umum 

Müdürü lzmi. d ~ · 
İzmir~ 24 (Tan muhabirinden) -..:. 

Denizbank umum müdürü Yusuf Zi
ya Öniş bugün Ankaradan şehrimize 
geldi. Burada sah gününe kadar tet.. 
kikler yapacak. Denizbanka devredi
len müesseseleri gezecek ve dalyan
ları görecektir. 

~ eınenı · 
t q; n tazammun ettiği mana 
fıf: "1 n-ıf' 7~0 •,..r,.r ·'P t•ii,. 

mi valisi ve nasvonal ~osyalist parti- Hoover Gelçikc.C:~n 

Parise G ~;}~or 

Vaşington, 24 <A.A.ı - Macaristan 
Amerikaya harpten sonraki 1.207.000 
dolar borcunu, beheri 39.000 ıiolar
dan ibaret o'mak iizere 30 taksitte 
ödemeyi teklif etmiştir. Coksör ..! o~ Lu:z 

i',ne Şampiyon 

Bir Vapurda Kaçak Eşya 
lzmır. 24 ı Tan muhabınnden 

Ttalyan bandralı Lero vapurundan 
cıkarılan vorgan ' arın arasında mu
him miktarda kacak ıpekli kumaş 
bulunmuş ve müsadere edilmıştir. 

aın b • al le C ' ıım· "'rltıhin <>i"ncı.,ti. 
k otçu4• ız Dl''ntlcket da ıilinıle bir im-
sanı~ 1 an · · 

S 
ı?· geçırın ıyor. memleket hari-

aat lllde d .. 
Harare\.. e aynı ımtihanla karşılaş -
ı,s sıı~~ş hulunuyor. Ve Cbamberlain"in 

r a!leti hu İmtihanın neticesine KÖ 
e trıiizahe:ret 2örecektlr. 

1.-;nin mü~tı::- m' ('ke şub~sı şefi ge neral 
Fon Epp2. bu sabah Roma ve Trab 
lusa. hareket etmiştir Malum olduğu 
üzere, general Fon Eppe, mareşal 

Balbo tarafından Trablus müstemle 
ke sergisi!11 ziyarete davet edilmiş -
tir. ~al Romadan Trablusa tay
yare ile gidecektir. 

Brüksel. 24 lA.A) - Eski Ameri
ka Refricümhuru B. Hoover. bu sa
b'lh Lil1e'e hareket etmiştir. B. Hoo
ver, bu şehrin üniversitesinin fahri 
doktoru ünvanını alacaktır. B. Ho
over. müte.ıık1~n Parise eidecektir. 

Amerikada Kültür İşleri 

Vaşington. 24 (A.A.) - Reisicüm- Nevvork. 24 <A.Al _ Boksör Joe 
h~ B. Roosevelt .. tedrisatın ıslahı sa Louis, haiz olduğu ağır siklet cihan 
yesınde demokratik mö.esseseleri mu şampivonluğunu Nath • k 
haf t ek .. . . . aman a arşı 

aza e n;ı . uzere tedrısat sıstemı-ı muzafferiyetle müdafaa etmiş ve 
nJn ıslahı ıçı.n kongreden 855 milyon hasmını 5 defa yere attıktan 
dolar tahsisat istemi ir. .. .. sonra 

lzmirde de Kar Var 
İzmir, 24 (Tan muhabirinden) _ 

~ü~~ ~ çevreliyen dağlar karla 



4 TAN 

·.Mahkern.elerde 

CiNAYET: 

.. Üvey Kızını Vurup 
Oldüren Babanın Mu
hakemesine Başlandı 

POLİSTE: 

Borsadan Kaçan 
Mahkum Burada 
Ele Geçti 

lngilterenin Temyiz 
Reisi Şehrimizde 

' . 

R d '\. ··-·< y~· 

a . Y!l_, 
Bugünkii program: 

Dün ağır cezada, yazın üvey kızı 
Reyhanı öldüren eski maarif memur 
larından Cevadın muhakemesine baş 
lanmıştır. Muhakemenin yapılacağı 
nı haber alan meraklılar daha evvel
den mahkeme koridorlarını d"ldur -
muşlardır. 

na çekildi, yatacaktı. Cevat ta odası
na girdi. Biraz sonra Cevat Sıı~inin 
kapısını çaldı. Bir kwıturato me:ıe
lesine imza atmasını tcklıf etti. Sudi: 

Yıllardanberi aranan hapisane kaç 
kını ve azılı bir hırsız evvelki gece 
Rumelihisarında yakalanmıştır. Ha
dise şoyle olmuştur: 

İstanbul radyosu: 

ÖGLE NEŞRİYATI: 
12,30: Pllıkla Turk musiki 1, 12 50 Hn 

vadis. 13,05: Plfıkla Türk mu ikı i 13,30 
Muhtelif plAk neşrlyatı. 14,00. SON. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

18,30: Pllıkla dana musikisi, 19,00: Kon 
feram: Ali Kfımi Akyi.ız (Çocuk terbi
yesi) 19,30: Bcyo lu Halkcvı go ter t ko 
lu tarafından bir temsil, 19,5?1: Borsa ha 
berleri. 20,00: Vedla Rıza ve rk d ş
lıırı tarafmdan Türk muskisl ve h Ik 
şarkıları, 20,30 Hava raRoru, 20,33 O 
mer Rıza tarafından aparça soylcv, 20 35 
Muzaffer ve arkadaşları tarafından Turk 
musikisi ve halk oarkıları, (Saat ayarı), 
21 ,ı5: Muıtafa ve arkadaeları tarafın 
dan Tı.irk muıikiıi ve halk prkıları 

Orkestra: 
Celse açılır açılmaz polis ve jandar

ma hususi tertibat almış, mahkeme sa 
lonuna istiabından fazla dinleyici bı
rakılmamıştır. 

- Şimdi yorgunum yann konuşu
ruz, diyordu. Ben çocuklarımla bera
ber ev sahibimizin bize vereceği bir
kaç odaya geçecektik. Onun için kun
turatoya ihtiyacımı7. ıoktu. Ben Ce
vada "Sudi rahatsızdır. Onu serbest 
bırakalım da yarın konuşuruz., de -
dim. Cevat, ateş gibi parladı, küfür
ler savurdu ve: 

Rumelihisarında devriye gezmek -
te olan zabıta memurları Mustafa is
minde birinin evine girmiye uğraşan 
bir adam görmüşlerdir. Meçhul hır
sız, polisler tarafından görüldüğünü 
anlayınca kaçmıya başlamıştır.''dur!,, 

emrini de dinlemeyince, havaya bir 
iki el silih atılmıştır. Yine durmıyan 
ve biliıkis daha süratle koşmıya baş
lıyan meçhul adam, nihayet topuğun 
dan vurulmuştur. Yaralandıktan son
ra yakalanan hırsız, adının Plevneli 
Mustafa oğlu Hüsnü olduğunu, evden 
eşya çalmak istediğini söylemiştir. Fa 
kat, tahkikat derinleştirilince, bu ada 
mm İbrahim oğlu Ha1ll İbrahim oldu 
ğu ve hırsızlıktan mahkum olarak 
Bursa hapisanesinde yatarken bun -
dan bir sene evvel kaçtığı tespit edil
miştir. 

Kont Duned'n muha rririmizle görüşüyor 
1 - Tshalkovsky: La belle nu bois dorm 
ant. 2 - Liszt: Rhnpsodie No. 2 3 - Va! 
dtenfel: EstudianUn nvnl c. 4 - Stolz: 

İki jandarma, mevkuf Cevadı sudu 
yerine geçirmiştir. Cevat, zangır zan
gır titriyordu. - Sen ... Kızına kanş, ders ver. 

İngiltere temyiz mahkemesi reisi 
Kont Dunedin, şehrimize gelmiş ve 
bir gün kalarak İstanbuldan ayrıl
mıştır. Kont Dunedin, kendisiyle gö 
rüşen bir muharririmize, Türkiyeye 
birkaç defa geldiğini, fakat uzun 
müddet kalmak üzere tekrar gelmek 
istediğini söylemiş, İngiliz kabinesin 
den Eden'in çekilmesi, bugünkü Av 
rupa siyaseti ve Uzak Şark işleri et
rafında şunları söylemiştir. 

duracak, samimi bir dostluk ve iş 
birliği başlıyabilccektir. İngilterede 
her iki devlet adamının da büyük ta 
raftarları vardır. Ve Edenin istilası . ' 

Marchen der İnğend. 22,45 Aans haber 
len. 23,00: PIAkla sololar, Opera ve o
peret parçaları. 23,20: Son haberle ve 
erteşi gilni.ın proiramı. 23.30: SON. 

Ankara Radyosu: 
Reis, iddianameyi okuttuktan son

ra şahitlerin dinlenmesine başlanmış 
tır. Mubaşir, "Sabiha,, diye seslendi, 
içeriye zayif, renksiz bir bayan girdi. 
Ağır ağır yürüdü, ağlıyordu. C'..evat, 
bu bayanı baştan aşağıya süzdü, çe
nesi titremiye başladı. Cebinden 
mendilini çıkardı, o da ağlıyordu. 

Bana değil .. Dedi. Kl2.•nı Reyhan mut 
fakta idi .. Cevadın kendisine yaptığı 
küfürleri duymu5tu. Yanına gt:ldi ve 
sordu: 

mühim akisler yapacaktır. ÖÔLE NEŞRİYATI: 

Kadıköyünde Yeldeğirmeninde Mi
sak sokağında 24 numaralı evde otur
duğu tespit edilen Bayan Sabiha, ölen 
kızın annesi idi. Reis sordu: 

- Sen benim livey babamsm. 'Be
nim fcnalıklarımı nerede• göıdıin? 

Bu mukabele onu kızdıroı, içt>ride 
masanın üstünde duran sustahyı kap
tığı gibi Reyhanın üstüne atıldı. Sol 
elile saçlarından vapısb. Ve sar.rJığa 
dayıyarak kızımm kılc:alarına bıça

ğını daldırmıya başladı. Ben dışnrıya 
fırladım, kapıyı açtım, avazım çık

tığı kadar haykırdım. Bekçi, polis gel 
di. Cevat kendinden doğurduğum iıç 
yaşındaki çocuğumu çırılçıplak ku
cağına basarak evden çıkıp gitti. Kı
zım hastaneye kaldırıldı ve orada öl
dü. 

Müddeiumuınt muavini Feridun 
dün Halil İbrahimi tevkif ederek ce~ 
za evine göndermiştir. 

Bir Şilep, Dört Motörü 
Birden Hasara Uğrattı 

Dun sabah Haliçte bir şilep dört 
motöre birden çarparak hasara uğrat 
mış, bir kayığı da parçalamışbr: ' 

- Başvekil ChambE>rlain ile Ha
riciye Nazırı Eden arasında İtalya 
ile anlaşmak meselesinden büyük 

ihtilaflar çıkmıştır. Çünkü, Eden'e 

göre, İtalya sözünde durmıyan mcm 

lekettir. Ona dostca el uzatmak, bu

gün için yerinde bir hareket olmaz. 

Uzak Şark hAdiselcrine gelince; 
bugünku vaziyete göre, Japonların 

çok muntazam ve tam teçhizatlı 

kuvvetleri karşısında Çinlilerin istik 
lallerini müdafaa edebilmeleri pek 
makul olmıyan bir temenniden iba
ret kalır. İspanya hadiseleri, ilk gün 
lerindenbcri, İngiltere için her ba-

12,30-12,50: Muhtelif plfık neşriyatı. 

12,50-13,15: Pllık: Türk musikisi ve halk 
şarkıları. 13,15-13,30: Dahlll ve harici ba 
berler. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

18,30-18,35: Plfık neşriyatı. 18,3:1-ıtı,uu 
İngilizce ders: Atlme İpek. 19,00-19,30: 
Turk musikisi ve halk şnrkılan (Ha
lôk R.ecai ve arkadaşları) 19 30-19 45: 
Sant ayarı ve arnpı;a neşriyat. 19,45-20, 
15: Tilrk musikisi ve halk şarkıları (Ne 
zihe ve arkadasları) 20,lıl-20 30: Kon
feranıı: Paratltolog Nevzat. 20 30-21,00: 

- Siz kızın annesisiniz. Şahadet 
edecek misiniz? 

Bayan Sabiha, yaşlarını mendiline 
fçirerek: 

- Evet bildiğimi söyliyeceğim, 

dedi ve anlatmıya başladı: 

- Cevat benim zevcimdir. Evvelce 
maarif memuru idi. Hadiseden birkaç 
ay evvelden itibaren işi sarhoşluğa 
\'Urdu, her gün içiyordu. Kızım, Rey
han 17 yaşlarında idi. Hadise günü 
Halkevinde açılan daktilo imtihanı
nı kazanmıştı. Saat beşe doğru eve 
döndü. Kızım, şununla, bununla gez
mezdi. Hayati isminde bir gençle ni
pnlıyacaktık. 

Bundan sonra, reis suçluya bir şey 
söyleyip söylemiyeccğini sordu. Ce
vat sağına, soluna, arkasına dönerek 
ürkek bir vaziyetle etrafını tetkik et
miye başladı. Reis Refik, niçin böyle 
yaptığını sordu. Cevat cevap verdi: 
- Korkuyorum, Bay reis. Reyhanın 
akrabası beni adalet önünde vuracak 
larını bana söylettiler. Beni burada 
öldüreceklermip. 

Sabah saat 6 da köprü açılmış ve 
Haliçten çıkacak gemiler harekete 
geçmişlerdir. Bu arada Barzilay kum 
panyasının İkbal vapuru da köprü
nün geçit yerine doğru gelirken, kuv 
vetli esen poyraz rüzgarı gemiyi ala
rak, Haliç vapurlarının köprü iskele 
sinde ilk seferine hazırlanan vapura 
yaslamıştır. Buradan kurtulan gemi, 
yine rüzgfırın tesirile balıkhane iske 
lesi onlerine sürüklenmiş ve burada 
Şakir kaptanın "En sevimli,, , Hüse
yin kaptanın "İhsaniye,, , Bayramın 
(Hüsniye,, ve Eyüp kaptanın motOr 
lerine bindirmiştir. Bu arada Salihin 
kayığı da parcalanm1ş ve batmıştır. 
Salih denize düşmüş ise de kurtarıl
mıştır. 

Chamberlain ise, daha başka tür

lü düşünmüştür. Ona göre, İtalya ile 

bir anlasma yapıldığı takdirde İn
giltere aleyhindeki propagandalar 

kımdan bir endişe kaynağıdır. İngi
liz siyaset adamlarına göre, İspan
yada faşist bir devletin teşekkülü 

İngilterenin menfaatlerine avkın
dır. İngiltere, İspanyada tam blr ko
münist hükumetinin kurulmasını da 
istemez. Hülasa; bugünkü İspanya 
işleri, İngiltere için, arkasından ne 
çıkacağı belli olmıyan bir kara bulut 
.gibidir. 

Saksafon solo: Nihat Esengin 21,00-21,15 
Ajans haberleri 21,15-21,55: Karı&ık 

plAk neşriyatı. 21,55-22,00: Yarınki proi 
ram ve fstikl!ll marşı. 
SENFONİLER 

12,15 Roma kısa dalgası: Senfonik 
konser. 21 Varıova: Leh fllharmonlsl. 
22 Milino, Torlno: Senfon k konser (So

list piyano ile). 22,15 Bedin kısa dal
gası: Ne eli senfonik mu iki. 

HIRSIZLIK: 

Bir Hırsızllik Suçlusu 

Bahkesirde Tutuldu 

ŞEHİR PLANI: 

Valide Hanı, A Jln 
18 inde Y ıkllacak 

HAFİF KONSERLER 
6,45 Paris Kolonyal: Pltık mu ikisi 7. 

10 Berlin kısa dalgası: Ne eli mu iki. 
(8,15: Devamı) 10,30 Berlln kısa d l a
sı: Bando mu:r;ika. 10,30 Parls kısa dal
iası PlAk. 13 Berlin kısa dalgası: H fit 
musiki. (14.15: Devamı). 13 15 Bukreş : 

İki sene evvel Üsküdarda Körbağh 
mahallesinde 5 numaralı evde oturan 
*.~<nnf'~im'rrnnsfr-:' rvM. "OU ·ıuı!n .. lı 

ğın Balıkesirli Ali oğlu Mehmet ta
rafından yapıldığını tespit etmis, Ali, 
Balıkesirde yakalanarak dün İstanbu 
la getirilmiş ve müddeiumumiliğe tes 
lim edilmiştir. Esasen hakkında tev
kif müzekkeresi kesilen suçlu tevki
faneye gönderilmiştir. 

Ghlga orkestrnsı. (14,80: Devamı). 14 15 
Berlln kısa dal ası: Koro konseri. 17 Ro 

Eminonü meydanının açılması işi
ne, evvela, Evkafa ait olan ve Vali-
c'IP. 1-Jnnını'I} hnlıındııitıı acfanın istim ma, Bari: Çocuk korosu. l~ .,. Berlln kı
cıya kadar da diğerlerine ait forma- Peşte: Polis bandosu. 18 50 Berqn kısa 
litelerin bitirilmesi kararlaştırılmış- dalgası: Halk mu ikisi. 20 Berlin kısa 
tır. dalgası: Musiki ve mluıht karışık prog-
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dın akrabasından şef dotren Sudi de 
bize geldi. Ben Cevadın yaptıklann
dan sıkıldığım için ayn yaşamıya ka
rar vermiş ve mahkemeye de müra
caat etmiştim. Biz, bahçede çocukln
nmla beraber oturuyordıık. Saat 19,5 
sularında Cevat geldi, yine sarhoştu. 
Parası yokmu~. Sudiden 25 kuruş is
tedi. Rakı aldıracaktı. Ben itiraz edi
yordum. O dinlemedi, çocuğa rakı al
dırttı, içti. Sudi, rahatsızdı. O<lası-

Ben dört dıvar arasında kaldım. Bu 
zavallı kadın da akrabaları tarafın -
dan tehdit edildiği için böyle yalan 
söylüyor. Zamanı gelince her şeyi söy 
liyeceğim. 

nan Bayrama ait çuvalcı diıkkanının 
iki bin liraya sigortalı olduğu anla -
şılmıştır. Yangının nereden ve nasıl 
çıktığı tahkik olunmaktadır. , * Vatman Mustafanın idaresinde
ki Şişli - Tünel hattında işliyen tram 
vay arabası ile vatman Ömer Lutfi -
nin idaresindeki tramvay Şişlide, ma 
kasçı Cemalin yanlış makas açması 

YARALAMA: 

Meyvahoştaki 
Karpuz Sergisin
de Yaralama 
Dün ağır ceza mahkemesinde ge -

çen sene karpuz mevsiminde Meyva
hoşta geçen bir yaralama hadisesinin 
tetkikine başlanmıştır. İddia şudur: 
Meyvahoşta kavun, karpuz sergisi 

bulunan İsmail, bir gün Rumelinden 
ve Anadoludan gelen karpuz ve topa
tan kavunlarını sergiye yığarken 

komşusu Hiımidin sergi yerine ot yığ
dığını görmüş ve bunun kaldırılması
nı istemiştir. Hamit bundan muğber 
olmuş, bıçağına sarılarak eğilmiş bir 

vaziyette kavun istif eden İsmaliin 
arkasından gelmiş, kamasını kalçala-

nna sokmıya başlamıştır. İsmail ka

masını daldırıp çıkarırken de: 

- Seni öldtlrıneyip te kimi öldü

reyim, demiştir. 

Dün mahkemede birçok şahitler 

dinlenmiş, hepsi de hadiseyi davacı

nın şikayetine uygun bir şekilde izah 
etmişlerdir. Suçlu ise: 

- Bunların hepsi İsmailin maaşlı 
adamları-dır. Eğer onun istediği gibi 

şahadet etmezlerse ekmeklerini ke -
ser, demiştir. Muhakeme, gelmiyen şa 
hitlerin çağırılması için başka bir gü 
ne bıral.ılmıştır. 

HALK OPERETİ 
25-2-38 akşamı Şehzadebaşı 
TL'RAN TİYATROSUNDA 
ENAYİLER 

ERTUliRUL SADİ TEK Tiyatrosu 
Pazartesi: (KADIKÖY - SÜREYYA) 
Sinemasında: S E F t L L E a 

Bundan sonra şahit Sudi, bekçi 
Hurşit, bekçi Hüseyin Yılmaz, ev sa
hibi Bayan Feriha, polis Ahmet te 
dinlenmi~lerdir. Gelmiyen şahitle

rin çağırılması içın duruşma talik e
dilmiştir. 

HUKUK: 

Anasını inkar 
Eden Papazın 
Mul)akemesi 
Asliye üçüncü hukuk mahkemesin

de, dün, Buyükada kilisesi papazı 
Koço Kostantin tarafından açılan a
nalığı inkar davasına devam edilmiş
tir. Kendisinden dava edilen Madam 
Kalyopidir. İddia da ilJdur: 

Madam Kalyopi, mahkemeye ve 
sonra da icraya müracaat ederek oğ
lu Koço Kostantini ayda 7,5 lira na
faka vermiye mahkum etmiştir. Hal
buki, papaz Koço Kostantin: 

- Bu benim anam değildir. Beni 
Darüleytamdan almış ve nüfus kağı
dıma da kendi ismini y~zdırmış ve a
na olarak göstermiştir. Halbuki, a
nam ölmüştür. Nafaka vermiye mec
bur değilim. Benim de çoluk çocu -
ğum vardır, demiştir. 

Mahkeme, geçen celsede Patrikha
neden vaftiz kağıtlarını istemiştir. 

Dün gelen cevapta Koço Kostantinin 

anasının öldüğü söyleniyordu. Kum
kapı nüfus kütüklerinde ise diri gö
züküyordu. Mahkeme iki celse evvel 
babası Koço Kostantin ile Kalyopi-

nin ana oğul olup olmadıklarını kan 
larını tahlil etmek suretile tespit et
mek üzere tıbbıadli işleri müdürlüğü 
ne göndermişti. Dün, mahkemeye ge 
len cevap okundu. 

Mtlessese, kan tahlili suretile hü
küm verebilmek için babasının da bu 
lunması liızımgeldiğini soylüyordu. 
Madam Kalyopi cevap okununca: 

- Babası Selanikte hapisanede -
dir. Oraya kadar gidip getireceğim 
ve beni inklr eden bu oğlana anası 
oldutwnu aösterecelim. deınlstir. Bir 

üzerine çarpışmış, her iki araba da 
hasara uğramıştır. 

MÜDDEİUMUMİLİKTE: 

Yeni Üsküdar 
Müdde:umumisi 

Üsküdar müddeiumumiliğine ta -
yin edilen Rize ceza hakimi Bay Nu
ri Temizer, İstanbula gelmiş ve yeni 
vazifesine başlamıştır. Kıymetli bir 
idareci ve hakim olan Bay Nuri Te
mizcre yeni vazifesinde de muvaffa
kıyetler dileriz. 
Bursaya Gönderilen MalıkUmlar 

İstanbul hapisanesinden 25 mah -
kılın dün Bursa hapisanesine sevke
dilmiştir. Hapisanenin yıktınlmasına 
başlanması için bugün yarın emir gel 
mesi beklenmektedir. Halen İstanbul 
hapisanesinde 500 mahkum vardır. 

Diğer mahkumların da kafile kafile 
diğer Anadolu hapisanelerine gönde
rilmesi için hazırlıklar yapılmakta
dır. 

aralık Madam Kalyopi mahkeme sa
lonunda papazın boynuna sarılarak 
hüngür hüngür ağlamıya başlamış -
tır: 

- Oğlum, ben sana göğsümden süt 
vererek büyüttüm. Sen beni nasıl in
kir ediyorsun 7 ,5 lira için insan ana
sını inkar eder mi? Ben o parayı da 
almıyayım elverir ki, sen beni inkar 
etme, papazsın günahtır, demiştir. Ko 
ço, Kostantine anasının boynuna zin
cir gibi dolanan ellerini çözmiye ça
lışarak şöyle cevap vermiştir: 

- Hayır, sen benim anam değil
sin .. 

Hakim, iki tarafı sükunete davet 
etmiştir. Reis, polis vasıtasile iki tara 
fı dışarıya çıkartmıştır. Patırtı devam 
ettiği için, polis onlan adliye binasın 
dan dışarıya çıkartmıştır. Muhakeme, 
nüfus dairesinden kayıt suretinin ge
tirtilmesi için 24 marta talik edilmit 
tir. 

ÜNİVERSiTEDE: 

lsveçli Profesörler 
Şehrimi~dc bulunmakta olan İsveç 

profesör ve doktorları şerefine dün 
Üniversite tarafından bir öğle yeme
ği verilmiştir. * Hukuk Fakültesinde doktora 
imtihanlarına dün de devam edilerek 
neticelendirilmiştir. İmtihanlann ne 
ticeleri birkaç güne kadar belli ola -
caktır. * İstanbul aile anketinde çalışma 
yı kabul eden üniversite talebeleri, 

dil~ İktısat Fakültesi dekanının baş
kanlığında son bir toplantı yapmışlar 
dır. Dekan, anketin nasıl yapılacağı
nı Jılllatmıştır. 

Münir Nurettin 

Konseri 
Münir Nurettin bu mevsimin ikin

ci konserini 1 mart salı akşamı saat 
21 de Fransız Tiyatrosunda verecek
tir. Konserin programında klasik e

serler büyük yer tutmaktadır. Bu a
rada merhum Zekai Efendi, Şakir 

Ağa, Dede Efendi ve Hacı Arif Be
yin eserleri mevcuttur. Bundan baş
ka yeni bestekarların seçilmiş bazı 

parçaları ve halk türküleri de vardır. 
Konsere Bayan Fahire Fersan, Bay 
Refik Fersan, Reşat Erer, Cevdet 
Kozan ve Fevzi Aslan iştirak ede
ceklerdir. 

İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolan 
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KOMEDi KISMI 

Saat 20,30 da 
SÖZÜN KISASI 

4 perde komedi 

ram. 20,10 Bilkreş: Mandolin konserL 
Bu ada için Evkafla belediye ara- 20 10 Uypzig: Mandolin orkestrası ak

sında geçen müzakereler müsbct su- sofon takımı, Gıtar koro u 20 3Q Mıl -
rette bitmiş ve bir mukavele yapıl- no - Torino: Karışık mu iki. 21,30 Uıyp 
mıştır. Bunun üzerine belediye reis- :tlg: Venedgi'ten karısık havalar. 21,45 

Berlin kısa dalgası: Potodnm ehrl prog 
liği tarafından verilen bir emre gö- ramı. 23,30 Uypzig: Ccnub rnu iklııl 
re, Eminönü kaymakamlığı Va- (Sopran. Erna s ck'm ı tirakile). 
lide hanile müştemilatında otu - O P E R A L A R O P E R E T L E il 
ran kiracılara tebligatta' bulunmuş 12 Berlin kısa dalgası: Donizetti'nin 
ve işgal ettkileri yeri en geç 10 Mart eserlerinden opera popuri l, 13,15 Roma 
akşamı boşaltmış olarak Belediyeye kısa dalgası: Opera havaları. 20,30 Peş-

te: Operadan nakil. 20,45 BUkreş: Mas-
tcslim eylemeleri. lazım geleceğini cagni'nfn "Cnvallerla Rusticana" opera
bildirmiştir. sı ve sonra Leoncavallo'nun Palyaço o

Valide hanı 10 Marttan sonra bir perası. 22 Roma, Bari: Operet musikisJ. 

müteahhide verilecek ve ayın 18 RE S 1 TAL LE R 
inde yıktırılmıya başlanacaktır. 11,45 BerJ.in kısa dalgası: Alman ear-

Han yıkılırken seyrüsefer işleri- kılan. 18,15 Varşova: (Atinadan Beyru
nin aksamaması için Eminönünden ta kadar isimli ;ıarkılı program. 18.30 Ro 
dönen tramvaylar Sirkeciye kadar ma kısa dalgası: ttalyan halk şarkıları. 

19,10 Va1'3ova· Pıyano - keman konserL 
gelecekler ve Sirkecide manevra ya- o A N s M u s t K i S i 
pacaklardır. 

F enerbahçenin imar Planı 
18,15: Mi!Ano, Torino, 19,10 Varşo

va: Caz musikisinde piyano ve konser. 
23,30: Florans, Napoll, 24,15: Mi!Ano. 
Torlno. 

MUHTELiF 
19,10 Roma kıııa dalga..cıı· Arapça mu

sikili neşriyat. 20.35 Bari: Türkçe haber 
ler ve çocuklara öğütler. 21,15 Bari: Rum 
en haberler ve Elen musıkisl. 

İmar planının tatbik edileceği yer 
lerde bulunan Hazine ve Evkafa ait 
arsaların tamamiyle parasız olarak 
ve üzer!nde bina buluAduğu takdir
de yalnız binaya ait istimlak parası
nın Belediyece ödenmesi kanun ica
bıdır. Fenerbahçenin imar planı şe-
hir planından ayrı olarak mevzii ma- •••• l MART SALI •••il 
hiyette hazırlanmış ve derhal tatbik MÜNiR NURETIIN 
mevkiine konulmuş olduğundan Fe- 1 
nerbahçede bulunan bu kabil arazi KONSER 
de Belediyeye geçecektir. Fransız Tı·yatrosunda * Geçenlerde alakadar makam
larca tetkik edilmek üzere Ankaraya 
götürulmüş olan İstanbulun müstak- ' 
bel imar pliınının avanprojesile ma
ketler dün Belediyeye geri gönderil-
mi tir. 

• 
TOPLANTILAR 

DAVETLER 
Bugun: 

• 
Kadıköy halkevi salonunda bugün saat 21 

de Behc;et Yazar tarafından "Şiirler,, mev 
zulu bir konferans verilecektır, Herkes ıe 
lebilir, 
Hafta içinde: * Pazar günü saat 15 te Ştşll halkevi sa 
lonunda "Okullarda inzibat ve ceza meııe 
leleri,, mevzuu üzerinde münakap.lı bir 
toplantı yapılacaktır, Bu toplantıya, yalnız 
öğretmenlerle pedagoılar, umumi ve ilk 
tedrisat müfettişleri, mektep müdürleri, ıa 
zeteciler davetlidir, Çocuk vellleri de btılu 
nabıleceklerdir. 

Biletler Beyoğlu Ağacami PHİ
LİPS RADYO mağazasında sa
tılmaktadır. 

Bu sene gorebıleceiinız en son 
FAKAT EN GUZEL FILMLERI 

li} 
HA RDİ 

BASMAZ 
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TAN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her• 
ıeyde temiz, dUrUst, aamlml olmak, 
lcarlln gazeteal oımıya çaııımaktır. 
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ABONE BEDELİ 
TUrklye 

]400 Kr. ı Sene 
750 • 6 Ay 
400 • 3 • 
150 • 1 • 

Ecnebi 
2800 Kr. 
1500 • 

800 • 
800 • 

Milletlcrarası posta tttlhadına dahil ol
mıyan memleketler için 30, 16, 9, 3,5 li
radır. Abone bedeli peşindir. Adres de
ğiştirmek 25 kuruştur. Cevap tçin mek
tuplara 10 kuruşluk pul tlAv~ \Anmdır. 

1 GONON MESELELERİ l 
ispanyada 

Harp Vaziyeti 
[Yazan: M. Zekeriya] 

A vrupadaki mühim siyasi hadiseler 
biran için bizlere İspanyadaki dahili 
harbi u.;utturur gibi oldu. Halbuki 
bu harbin beynelmilel hadiseler üze
rinde mühim rolü vardır. Bitler son 
nutkunda İspanyada Franconun ga
lebesi için çalışacağını açıktan :ıçığa 
söylemekten çekinmemiştir. İngilte
re ile İtalya arasında başlıyan müza
kerenin mühim mevzularından biri 

" de :tSpanyadaki gönüllüler meselesi-
dir. 

Binaenaleyh İspanyadaki harp Av
rupa ıiyaseti üzerinde müessir ol
makta berdevamdır. 

İspanya harbi Teruel etrafında top 
lanmıştır. Bundan iki ay evvel hü -
ki'imetçiler bu şehri asilerin elinden 
kurtarmıya teşebbüs ettiler. Maksat
ları şehri almak değil, büyük bir ta· 
arruz hazırlıyan asilerin planlarını 

altüst etmek ve bu taarruzun vuku
unu ı:-eciktirmekti. Hüki'imetçiler Te
ruel'i alınca asiler fena vaziyete düş· 
tüler. Dahilde ve hariçte zafa uğra· 
dılar. Bu tesiri izale için süratle mü
him kuvvetlerini bu cepheye sevke 
mecbur oldular. İki ay uğraştıktan 
birçok zayiat verdikten sonra bu şeh
ri geri almıya muvaffak oldular. Fa
kat uwumi taarruz da bu suretle aka· 

Şimai vaziyet nedir? Asilerin Te
ruel muvaffakı:yeti İspanya harbinde 
kati neticeyi vermiye yardım edecek 
midir? 

Bir İngiliz askeri muharriri bu su
ale şu cevabı veriyor: 

"Cephelerde Franconun tayyare 

ve topçu kuvvetleri bakımından hay

li üstün bir mevkide oldukları anla

şılıyor. Diğer taraftan askerin mfıne

viyeti umumiyetle hükftmetçiler ta

rafında daha kuvvetlidir. Ayni za· 

manda hükumet kuvvetlerinin motör 
lü nakliye \'asıtaları bakımından da
ha Ü. tün oldukları görülüyor. Asker
lik bakımından hunun büyük bir e
hemmiyeti vardır. Çünkü cephe harp 
lerinde herhangi bir muvaffakıyetin 
devam ettirebilmesi ihtiyat kuvvetle
rinin siiratle cepheye seı:kine bağlı
dır. 

"Şu halde askeri milvazene hiiku
nıetin lehindedir. Fakat bu meselede 
diğer Amilleri de gözönUnde bulun
durmak lazımdır. Bunların başında 
hükiimetçilerin şiddetle muztarip ol
dukları gıda kıtlığı vardır. Sonra a
silerin mütemadiyen cephe arkasında 
ki şehirleri bombardıman etmeleri 
sivil halkın maneviyetini berbat et
mektedir. 

"Binaenaleyh eğer Franco kaza • 
nırsa. daha ziyade hu amillerin saye
sinde kazanacaktır. Fakat ei'er gıda 
ıneselcsi ıslah edilir ve sivil halk bom 
bardımana alışırsa Franconun yaza 
kadar kati bir zafere ermesine imkan 
yoktur. Bu takdirde harp bugünkü 
cephe üzerinde uzun müddet devam 
edebilir.,, 

* 
Bugünkü Vaziyet 

İspanyada bugünkil vaziyet şudur: 
Hükumetçilerin i gal ettiği arazi 

82,600 mil murabbaı, Franconun e
lindeki arazinin miktarı 114,000 mil 
ınurabbnıdır. 

Hükumetçiler tarafında 14 milyon, 
Franco tarafında 10 milyon nüfus var 
dır. 

Hükumetçilerin miiscllah kuvveti 
800 bin, Franconun 450 bindir. 

Hükumetçiler cephesinde yabancı 

kuvvetler % Z, Franco cephesinde 
~ 35 tir. 

TAN 

aeyyahlar, 

Geçmişle 
Bugüne 
Bir bakış 
t!~~~A'~~J 

S orduğum zaman: 
cc- Hala hiç birşey değişmemiştir. Tedbir ve tertibat hep bildi

ğiniz gibidir. Ne giden yolcuyu uğurlamak ve ne de geleni karşılamak 
için vapura çıkamazsınız. Vapura çıkmak şöyle dursun, rıhtıma ayak 
atmanıza bile müsaade etmezler ... )) demişlerdi. 

Ve nitekim, karşılayıcılar ve uğurlayıcılar için yüksek telörgüleri ile 
ayrılmış hususi yer olduğu gibi duruyor. Yalnız rıhtım kısmındaki tel 
örgü kısaltılmış. Şimdi insan boyunu geçmiyor. 

Bu dediklerine rağmen ve sabah çok erken, saat yedi, yedi buçuk 
raddelerinde, yolcu salonu yanındaki polis idaresinde, terbiyeli ve na
zik nöbetçi memuru, diğerleri arasında rıhtıma çıkmak ve yolcu kar
şılamak müsaadesini bana da verdi. Hem de nüfus tezkerem yanımda 
olmadığı halde. Yalnız bana değil, benim delaletimle yanımdaki iki ba
yana da müsaade etti. 

L apa lapa yağan karlar (1) altında rıhtım bembeyaz. Italyadan 
gelen vapur da işte yanaşıyor. Hem nereye bilir misiniz? Rıh- . 

tımm Tophanedeki ucuna... Haniya eski rıhtım · idaresi zamanında bir 
takım ahırlarla daracık, tehlikeli ve pis bir halde gördüğünüz rıhtım 
kısmına! Burası az zamanda o ,kadar değişmi ki!.. Ne ahır var, ne 
memleketlerden lüks vapurlarla gelen yolcular çıkıyorlar. Ayaklarını 
Türk toprağına basarlarken geniş ve tertemiz bir rıhtıma inmiş bulunu
yorlar. Birkaç adım ötedeki yine tertemiz ve muntazam gümrük yol
cu salonuna giriyorlar. 

Hamalların yanyana dizdikleri çantalara yaklaşan gümrük me-
murunun: 

- Nereden geliyorsunuz? .. 
Tarzındaki sualine ben cevap vermiye çabaladım: 
- Yolcu türkçe bilmiyor .. İtalya yolu ile Paristen geliyor ... 
Sözümü bitiremedim. Diğerleri arasında ben de şaşakaldım. Gümrük 

memuru çok güzel bir fransızca ile yolcuya soruyordu: 
- QU' EST - CE OUE AVEZ - VOUS A DECLARER MADEMOt

SELLE? DES CAR!ES A JOURE? DES CADEAUX? .. ETC ... ? 
Memur yolcu ile konuşurken ben kendisine sevinç ve iftiharla ba

kıyordum. Salonun loş ziyası beni aldatmadı ise kırk yaşlarında gözü-
.küyordu. Başındaki kasketinin öyle bir duruşu 'vardı ki... Sade bir kas
ket, Evet. Fakat bu pek mütebessim ve nazik olduğu nisbe~ de ciddi 
ve vakur olan bu memurun başında bütün bir devlet otoritesini ne gü
zel ifade ediyordu. 

Çabuk ve dürüst gümrük muayenesinden sonra, hamal çantaları 
toplarken ve hepimiz yolcu salonundan çıkarken ben düşünü

yordum: 
Burası, belki de 15 - 20 senedenberi gümrük muayene salonu, yani 

bugünkü tabire göre yolcu salonudur. Neden evelleri gayrimuntazam, 
rutubetli ve kasvetli görünüyordu ve neden bugün öyle görünmüyor? 
Modern konfor namına içinde hiç birşey bulunmıyan bu binada, sabah 
erken, saat yedide böyle tıraş olmuş, yıkanmış, tertemiz ve mükemmel 
bir halde yolcuların karşısına çıkmak için bu memur nasıl vakit ve im
kan bulmuştur? 

Evet, bu eski salonda burada çalışan memurlarımızda bugün yeni 
bir mantalite var: Modern Türkiye Cürnhuriyetinin modem gümrük 
idaresinin az zamanda hakim kıldığı modern mantallte! ... Bunu yapan
lara ve yaptıranlara karşı saygı ve şükran hisleri duymamak mümkün 
müdür?. 

Y olcu slonu ile sokağa çıkacak kapı arasındaki aralıkta bir masa 
var. Hamal bu masa hizasında durdu. Masada oturan memur 

çantaları saydı. " .•.... " kuruş vereceksiniz diye bize bir makbuz u
zattı. Sırf ne yapacaklar diye görmek için itiraz etmek istedim. Masada
ki memur, tam karşımıza düşen ve tavana muntazam bir tarzda asılmış 
iri bir levha gösterdi: "Ufak bavul 15, büyük bavul 20 kuruş .. " diye 
yolcunun yanında getirmesi muhtemel her türlü bavul; çanta, sepet, 
denk ... ilah hizasında fiyatlar yazılı. Hem de okunaklı, iri yazılmış ve 
göze batacak şekilde asılmış levhalar. Görmedim, göremedim demek im
kanı yok. Bu levhaların, fransızca, ingilizce, almanca gibi muhtelif dil
lerde yazılı olanları da bol. 

Hamal, çantaları taksiye yerleştirdikten sonra bizim de saymamızı 
ve kontrol etmemizi istedi. Saydık, tamam. Bu terbiyeli hamala, bahşiş 
vermek istedik. Almadı. Araya şoför girdi: 

- Makbuz mukabilinde verdiğiniz hamaliye ücretinden başka ne nam 
altında olursa olsun hamalların yolcudan para almaları yasaktır, dedi. 

Rica ederim düşününüz: Bavul başına birer lira da verseniz bir türlü 
memnuı'ı. edemediğiniz ve bahşiş, diye eteğinize sarılan hamallar ye

rine şimdi kendi arzunuzla verdiğiniz bahşişi almıyan ve alamıyan ha
mallar var. Bu farkı yapanlara ve yaptıranlara "Allah sizden razı ol

sun,, demez misiniz? 

ll) 9 Subat 1938 Çar~ba sabahr. 
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GONU~ , 
Ji S LER i a rc;ı, 
Cazibesini Kaybeden 

Kadına Nasihatlerim 
[Yazan: Gönül Doktoru] 

Bana birkaç senelik evli bir kadın, 
ha~·atındaki şikayetini yazıyor: 

"Günden güne, di~·or, kocamın nez 
dinde cazibemi kaybettiğimi hisse • 
diyorum. Üstüme başıma bakıyo • 
rum. Evimle meşgulüm. Kocanu da 
ihmal etmiyorum, fakat ilk günlerin 
sıcaklığı kalmadı. Kocam giin gün 
benden uzaklaşıyor gibi ... Tetkik edi
yorum, onun soğumasını mucip ola
cak bir sebep göremiyorum. O da 
eski sevgisini göstermiye çalışıyor. 

Fakat ben onda ayni harareti bulmu
yorum. Bu gidişi beğenmediğim için 
kendimden daha tecrübeli olanların 
fikirlerini almıya çalıştım.. Fakat kim 
se heni tatmin edecek cevabı verme 
di., Bir defa da size danışmayı dtlşün· 
düm. Siz ne dersiniz?,, 

Yolcu salonunda eşya arama işleri de eski.si gibi 
sıkıcı, üzücü, yorucu değildir 

Bu kadın bütün hayatında ilk gün· 
)erin hararetini aramakta haksızdır. 
Evliliğin ilk zamanlarında iki taraf 
biribirine yabancıdır. Her gün biri
birlerinin meçhul taraflarını keşfede-
rek yeni bir heyecan geçirirler. Tec• 
rübeler çoğaldık~a, günler geçtikçe 
hayat )·e_kna!'lak bir hal alır. Eski ala
ka şiddetini kaybeder. 

görmeden, yolculann yakalarına yapışmadan çalışıyorlar 

Fakat zeki bir kadın kocasının sev
gisini idame etmenin sırrını bilir. Bil
miyenlere şunları tavsiye ederinı. 

1 - Kocanızın her şeyini bildiği. 
nizi sanmayınız. Kocanızın alaka ve 
sevgisini idame etmek sizin elinizde
dir, insan mütemadiyen değişir. Siz 
bu değişikliği takip ederek hareketi • 
nizi ona uydurnuya çalışınız. 

2 - Başkalarının tecrübelerinden 
istifade etmiye kalkmayınız. Herke
sin tecriibesi kendisine aittir. İnsan 
insana benzemez. Başkalarının tecrü
beleri sizin hayatınıza uymıyabilir. 

3 - Biitün gilnilnüzü ev işi ile öl.. 
diirmeyiniz. Vaktinizin bir kısmını 

kendinize, bir kısmını da kocanıza a
yırınız. Erkek iyi ev kadınından hoş
lanır. Yalnız iyi ev kadını erkeği tat
mine kafi değildir. 

4 - Kocanıza evde sıkıntı ve üzün
tü vermeyiniz. Evin sıkıntılarını içi
nizde saklayınız. Erkeğin ev üzüntü
lerile üziilmiye vakti yoktur. 

~ - Fakat der4inizin en büyük ç~ 
resi çocuktur. Evinizi bir çocuk şcn
lendirmiye ve kocanız.ı size ve eve 
bağlamıya kafidir. 

Uluborlu Halkevinde 
Hendek, (TAN) -Arlfiye köyü e

mize, belediye ve halkın yardımile 
bir radyo alınmıştır. Radyo dinlemek 
kitap ve gazete okumak üzere her· 
gün yüzlerce kişinin halkevine gel· 
dikleri görülüyor. 

BİR AHLAK IMTİHANI 
Aşağıda 20 sual vardır. Bu sual

ler her günkü hayat tecrübelerimiz 
den alınmıştır. Her suale bir numa
radan dört numaraya kadar numa
ra vereceksiniz. İki numara kork -
madığınızı ve o hadise karşısında 

normal bir vaziyet aldığınızı gös
terir. Cesaretiniz nekadar çoksa nu 
marayı o nispette azaltmak, ncka
dar azsa numarayı o derece yük
seltmek lazımdır. 20 suale veril
miş numaraları yirmiye taksim e· 
derek neticeyi çıkaracaksınız. Er
kek için vasat numara 2,45, kadın 
için 2,65 tir. Bu numara müvaze
nesi cesarete işarettir. 1-2 arasın
da numara alan adam mağrur ve 
kendine çok güvenen, 3 ve 4 nu
mara da korkak bir adamı gösterir. 

Şimdi sualleri yazıyorum: 
1 - Diş çıkartmak, yaraya pan

süman yaptırmak gibi küçük ame
liyelerden ne derece korkarsınız? 

2 - Bir başkasının sizin huzu-
runuza tahammiil edemediğini 

görmek sizi nckadar rahatsız eder? 
3 - Sizden borç para istiyenle

ri reddetmekte güçlük çeker misi
niz? 

4 - Fikrinize muhalif söz söyle-

nen bir mecliste düşüncenizi söy
lemeden durabilir misiniz? 

5 - Sıçan, yılan gibi soğuk hay 
vanlan görilnce çok sinirlenir mi
siniz? 

6 - Hayatın çirkin manzarala
rını görmemek için gözlerinizi çe
virir misiniz? 

7 - Müşkül bir meseleyi şifa
hen konuşacak.yerde telefonla söy 

lemeyi veya mektupla bildirmeyi 
tercih eder misiniz? 

8 - Sizden tamamen başka tür
lü düşünen sevdiğiniz bir arkada
şınız yanında kendi fikrinizi söy
lemekten çekinmekte güçlük çeker 
misiniz? 

9 - Satın almak istemediğiniz 
bir şeyi ~ize satmak istiyenleri 
reddetmekte zahmet çeker misi • 
niz? 

10 - Hoşunuza gitmiyen bir ha
dise karşısında hasta görünmek 
veya görünmemek için ba -ka vesi
leler bulmakta giiçllik çeker misi
niz? 

11 - Amirlerinize bir vakayı an 
latırken zeka ve cesaretinizi gös
terecek kelimeler ilivesine dikkat 
eder misiniz? 

12 - Rahatsız etmemiş olmak 
için hakli taleplerinizden vaz ıcç· 
tiğiniz olur mu? 

13 - "Ben görmedim.,, , "Beni 
bu işe sokmayın.,, , "ben işitmek 
istemem.,, gibi tabirleri hayatınu 
da çok kullanır mısınız? 

14 - iki kişi arasında bir kav
ga oldutu zaman haklı fakat za
yıf olanı tutar mısınız? 

15 - Kendiniz kararsız oldu .; 
ğunuz halde, bilahara "ben size de
medim mi?,, demiş olmak için baş
kalarına akıl verir misiniz? 

16 - Tehdit sizi korkutur mu? 
17 - Bir kimseye çok sevdii 

bir şeyi reddettiğiniz zaman ya· 
lan söyler misiniz? 

18 - Haklı tarizlere kaçamaklı 
cevaplar verip kabahati hadiseye 
veya ba kalarına yüklemiye ne de
rece mütemnyilsiniz 

19 .:.._ Kabahat başkalnnnın ol· 
duğu halde bunu benimsemekte 
giiçlük çeker misiniz? 

20 - Lokantada garsona çanta
nızı evde unuttuğunuz için para 
veremiyeceğinizi itiraf edebilir mi . . ., 
sınız. 

Psikoloğ 
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Icr Kralı.. nam ile şöhret alan Cef ı : 
Deyvis. geçen hafta Londraya gel -1 § 
miştir. Serseriler arasında çok tanın- , ; 
mış olan bu adam. ayni zamanda ser : 
serilerin hürmetini de kazanm~ştır. S 
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G:ıvolJi ycnilmcmc
1
.k. i~in Fransızın kulnk t01:11nn dfle ntı~·or. Dcglan rakilJinin aynğmı 

bol ıltıp yatırmak i:ıti,>or •. 

GÜREŞ: 

burnrak acı 

• vel kazanmıştır. Memleket memleket : 
serseriyane gezdiği için bu payeye i- ı' : 

ile tiraz eden de olmamıştır. : 
1 Diyar. diyar yaptığı bu seyahatle- § 
rinde hiç yol parası da vermiyormuş. ! : 
Trenlerin üstünde veya vagonların al , 5 
tında gizlice memleketleri aşıp duru- 15 
yormuş. Birçok memleketlerin de - ı : 
miryolları idaresi. polis müdürlükle- : 
ri kendisile alakadardır. Fakat Dey- E 

ÖYÜ . ' .. 
KIRL~rEN O u 

Tekirdağ ı se Bu Haftal'-i 
Mi!li Küme 
Maç!arı 

Arapc;.Jdan Çeviren: Faik BERCMEN 

Gelecek aç ar nda 
Kimlerle Güreşecek 

vis. hiçbir zaman cürüm işlemiyor -
1
; ı llllllllllllllllllllll • • 

Birinci maçını Cumartesi günü 

muş. o yalnız. bedavacılar kralı gibi, 
yol parası vermeden seyahat ediyor
muş. Daimi memleketi ve ikametgahı 
da yokmuş. 

{Yazan: Eşref Şcfilc. } · 
j 

Muhafızgücü ile, ikincı maçını Pa
zar günü Harbiye ile yapacak olan 
Galatasaray takımı dün şehrimiz

den Ankaraya hareket etmiştir. 

Ona, meçhul bir yerden bir milyon 
frank ta miras kalrıca. şöhreti daha 
ziyade yayılmıştır. Fakat zenginliği 
onu huyundan vazgeçırmemiş ve ser

Teklrdağlının ikinci parlak gale
besıni öğrenirken, Bulgar pehlivanı
ıun yumruk vurarak Türk başpehli
vanının elinden kurtulmak istediği

ni de anladık. Bu haber, bana pro
fesyonel serbest güreşi Avrupa anla
yışında, okuyuculanmıza bildirmek 
ihtiyacını duyurdu. Ayni zaman " 
bundan sonra Tiırk başpehlivanının 
karşısına çıkarılması muhtemel olan 
frenk güreşçileri hakkında edindi
ğim malumatı şu fırsattan istifad'? 
ederek karilerimize nakledeceğım. 

Fran8adaki ıekil: 

Bizim serbest güreş dediğimiz 
Catch as catch c.ııu. yani "tutabildi
ğin gibi tut .. manasına gelen bu mü
cadele sporu. Parise Amerikadan gel 
di. İsminden de anlaşılacağı vechile 
bu güreşi yeni dünyadaki pehlivan
lar "tutabildiğin gibi tut,1 şeklinde 

t>dt t'.Ctin VC tamıımPn h~VPl'.Jıl'\> nolT 

kesü bir tarzda yapıyorlardı. Bu 
güreş A vrupaya geç~rken biraz yu
mu~amıştır. Çünkü bidayette Paris 
müsabakalarında çarpışan pehlivan
ların serbest güreşine benzer bir
şeyler yapıyorlardı. O müsabaka
larda halk tekmC' ile oyun çözmek 
veya dirsek darbelerile dalmaları 

karşılamak gibi oyunları memnu 
farzediyordu. 

Tekmeler başlıyor ; 

Gncnk?nrını sun ıkı kn\ romış 

Dc:lon 1• q 1~ an Snvoltii'nin kolunu 
kırını.) n tnlı~ •.) or 

İstanbul takımlarının Ankaraya 
ilk seyahati bu vesile ile Galata
saray yapmış oluyor. Beşiktaşa kar
şı ilk milli küme maçını yapmış olan 
San - Kırmızılılar hiı.kim oynama
larına rağmen bu mnçı 2 - 1 kay
bettiler. Bu mağlubiyete düşmeleri
nin yegiine sebebi muhacimlerinin 
kale önünde fantaziye kaçan fazla 

1 
çalım hevesi idi. Takımın bu hata
~ını gören Macar antrenör kendile
rine lazım gelen tenbihlerde bulun
muştur. 

Galatasaray muhaeimleri bu huy
larından vazgeçtiklerı takdirde mil
li küme maçlarında iyi derece alabi
lirler. 

seri olmakta devam etmiştir. 

Hasta serserilere yardım edilmesi 
için bir yardım sandığı da tesis et -
miştir. Serserilerın bedavadan yiyip 
içebilmeleri için Amerikada barınma 
evleri meydana getınniştir. En niha
yet beynelmilel Serseriler Cemiyeti
ni organize etmiştir Ve bunun reisli
ğine de kendisi intihap edilmiştir. 

Deyvis. Lontlraya beynelmilel serse
riler birliğinin kongresi için gelmiş -
tir. Halen. kongre, Londra civarında 
yapılmaktadır. 

* Tayyareden Dah:ı Hızlı 

Amerikalı alim Dr. Çarlz Tausen. 

Meksika dağlarında, saatte 1,300 kilo 
Ankara takımlarına gelince; ken- t .. tl b' · k 

di alıştıkları muhit ve çimenli saha- me re sura e uçan ır sıne tutmuş-
da oynamaktan doğan bir avantajla- ı tur. Bu sineğin kırdığı sürat rekoru
n vardır. Enerji noktasından Gala- nu, bugünkü günde en süratli bir tay 

yare bile elde edememiştir 
tasaray la Ankara ta!nmlanna aynı · 

Oçoku.; "i tanbul Maçları $ ~afr;ıan(n i 
İzmır şampıyonu Üçok bugün seh J U S 

aç arı rimize geliyor. Birinci maçını Cu- ı fu bol 
martesi günü Güneşle. ikinci maçını ı 
Pazar günü Fenerbahçe ile Taksim T. S K. latanbul bölge.si başkanlı 

Stadında yapacaktır. ğından: 
Geçen hafta kendi sahalarında Be S 26--2-1938 cumartesi günü yapı 

şiktaşa 3 - 1 mağliip olan İzmirin ı lacak maçlar: 
bu en kuvvetli klübü ilk maçını, 1s- ı • Bcşık taş ı>tadı: Kasımpaşa - Fc + ncr Yılmaz B takımları, 13 .30 Hakem 

• tanbul şampiyonluğunu alan ve mil f R fk ,., h h s · ı · B + ı t , r•cncr a ~c - u eyınanıyc 
li kümenin iki mnçını galibiyetle ne- : takımları 15,15 hakem Rıfkı. 
ticelendiren Güneşe karşı yapacak- ı . Taksim stadı: Uc;ok - Guncş mil 

Fransadaki giireşler bu sartlnr tır. Bu maçın Güneş takımı için ga- + 1ı kumc maçı 15,30, 

içinde ve ahalinin arzusuna göre A- libiyetle nihayetlencceği tereddüt- : 21
-

2
-

1938 
pazar günü yapılacak 

1 ·· ·· 1 b·ı· d b l $ maçlar: merikadakinden hayli başka şeki - suz soy ene ı ırse e azı maç arın • Fcncrbahçc stadı: Altınordu - Or 

lerde tatbik edilmekte devam etti. ümit edilmedik sürprizlerle netice- ı taköy A takımları. 13,30 hakem Ta ı 
Fakat vakta ki, Amerikada güreş Savoldi köprii vnıİ) etinde lendiği de muhakkaktır. : rık, Hill'ıl - lleylcrbcyi A takımları • 

telakkisi de yn\'nŞ yavaş dcği~ti 1 ll.. . l l , . Üçokun. yapacağı maçların en : ıs. ıs _hakem Tarık, S 
Memnu zannedilen tekmeler ve bn- u cyın ıazır anma ı . dikkate değeri hiç şüphesiz Fener- t b si eşıktaBş st~dı:ı To9pk3a0pı hak lstaın i -- . . . .. t u s por ta..:nn arı, , cm , 
ıı oyunlıı.ra, hattiı kafa toslarına mü Bu misaller ve yukarıda izah etti-ı bahçe ıle olanıdır Mıllı kume. ~ar~- • M, Apak Beş ktaş - Vefa A talum i 
snade verildi. Yalnız Japon güre- ğim şeylerden anlaşılacnğı vcçhile !aşmalarında şansları pek te ıyı gıt- t !arı Gilt maçı 11,15 hakem ı. M, A • 
şindeki "Cu cut su,. darbelerile boks . . . . .. miyen Sarılacivertliler Üçoku yene- • pak. Do{:anspor - Aruıdoluhisar A l 

ıki pehlıvan Amcrıkanvarı gureşe bil . kl '? l takımları 13 hakem Halit Gal p, Ka 
vuruşları Amerikada olduğu gibi ya diki · kd" d b' f 1 ı;;_e er mı· · karar ver crı ta ır e. ıze au H h ld F Ü k rııgumruk - G alata Gençler A ta 
snk farzcdildi. "Cu cut su .. daki o- er a e ener - ço maçı i . G . ibi gelen birçok darbelere miisaa- . . . . kımlan. hakem 1 alıt alıp, + 
yunlann birçoğu karşılığını bilmi- g . mevsımın en heyecanlı ve çetın btr Taksım atadı: Uçok - Fcncrbah ı 
~·enler için çok tehlikeli ve kırıcı- de vardır. Maamafıh bununla Bul- karşıla~ması olacaktır. $ çc milli kiımc maçı saat 15.30, 

dır. Hatta çift parmağı gözlere dal- garın Tekirdağhyo vurduğu yumru- ı-••••••••--•••••••• • • • • 
dırmak bile vardır. Boks vuruşları ğun doğru olduğunu iddia etmek is- dan Paris müsabakalarının heyeca- I I 
ise. malum olduğu veçhile tutuşları temiyorum. Herhalde Bulgann vur- nının eksildiğini bilirler. Tekirdağlı K üp er : 
çözmekten, yani bir nevi müdafaa- duğu yumruk memnu imiş ki, hake- da danışıklı l?ilreşe yanaşmaz. 
dan ziyade doğrudan doğruya yum- min ihtarına maruz kaldı. Yalnız ~igou!et Deglan : Galatasarayan Teşelckürü 
ruktur. bundan sonra baş güreşlere geçecek ı - - Galatasaray ııpor k.hibü gc~cl ııckrctcrli 

. 
1
. Şu halde burada Fransanm tut- tinden: 

Birkaç canlı misal : olan Tckirdoğlımızın çıfte ı. kafa t - 'k" hl' b ·· k - h ıı · ugu ı ı pc ıvanın ugun u a erı Klubümüz ve milli takım gürcşç'lcrindcn 

nl sadece anlatayım Kariler kendi- Çoban Mchmcdc bir yuva temini maksadilc 
lerince tahminlerini yapsınlar. yapılan mlisamcrcdc yapmış oldukları kıy 

"içinizde gUn•h11z ve hathız var· 
aa onu tııılas ı nl - Mealh" 

B ütün gün derin bir uyku-
daydı. Arasıra duyulan i

neklerin böğürmelerinden başka 
sessizliği bozan bir gürültü yoktu. 
Bu gecenin gündüzünde büyük bir 
hadise olmuştu. Bir gün evvel bu 
köyün kızı olan kötü Selma Berut
ta bir dostu tarafından öldürülmüş 
tü. Kızın ağabeysi, ölüyü bir oto
mobile koymuş. köye getirmiş ve 
bütün günahlarile beraber onu 
köy mezarlığına gömmüştü. Sel
ma on yıl evvel köyden çıkmış ve 
günahlarile köyün adını kirletmiş
ti. Onun namuslu köy mezarlığına 
konması bütün köylüleri kızdırmış 
tı. Hele bu iş için muhtarın mü
saadesi ae alınmamıştı. Sadece çe
lenklerle dolu iki otomobil. ve o-
tomobilin içinde - kendi gibi kah
be - birkaç kız gelmişti. Kızlar mü 
temadiyen gözyaşı döküyorlardı. 

Akşam üstü köylüler muhtarın dük 
kanında toplandılar. Muhtar Şeyh 
Süleyman bu vazifeyi - krallık gi
bi - babasından tevarüs etmişti 
Muhtar hakikaten de buranın kralı 
imiş gibi astığı astık, kestiği kes-

tiktj;, oyun uerı geıenıen. cıuKKa-
1' nın güdilk sandalyelerine, 

çay ve gaz sandıklarına yerleştiler. 
Şeyh o gün mal almak için Beru
ta inmiş ve Selmanın öldürülüş 
hadisesine şahit olmuştu. Yüzler
ce sual bu hadisenin tafsilatını on 
dan öğrenmek istiyordu. Muhtar 
pos bıyıklarını bükerek: 

- Bu son zaniyedir! diyordu. 
Kurşun sağ memesinden girip o
muzundan çıktı Melune, korkunç 
bir sayha kopararak yere yuvar
landı. Adını değiştirmiş, Rozeta'ya 
çevirmişti. Günün yirmi dört saatin 
de de Berut delikanlılarını yata
ğına alırdı. Dört apartıman yaptır- · 

mı~tı . Sandığında beş bin sarı altın 
çıkmış .. 

Köylülerden biri: 
- Haram para ! diye homurdan 

dı. O para anasının boğazında du
rur. 

Muhtar Süleyman yüzünü buruş 
turan bir gülüşle güldü ve: 

Parls serbest güreşlerinde böyle 

darbelerin artık memnu sayılmadı-

ğını ispat için birknç misal sayalım : 

vuruşlu mücadelelere haz•rlanması 

lazım geldiğim bir daha hatırlatmak 
istiyorum. 

D l . l92
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· Ol' · d metli yardımdruı dolayı şehir ve Turan ti 
eg an. senesı ımpıya ın- yatrosu artıstlerilc sair ııaym zevata klübü 

da Greko Romen güreşinde dünya ı müz idare heyet alenen teşekkür eder, 
şampiyonluğunu kazanmıştı. Sonra 

- Ulan sersem! dedi. Seninki 
de laf mı? Paranın haramı mara
mı olur mu ?Sana Selmanın parasını 
verseler almamazlık mı edersin? 
Parmağındaki yüzüğü göreydiniz; 
bunu son aşığı hediye etmiş. Pa
risten üç yüz sarı altına getirtmiş. 
Yüzüğü parmağından çıkaramadı

lar. Yüzük parmağında kaldı ... 
Neyse bun1 arı bırakalım. Bu kah
benin buraya gömülmesi hazmedi
lecek bir mesele değil. Buna karşı 
susmam .. 

Fransızların gözbebeği Deglan ile 
İtalyan Amerikalı Savoldi ile ilk 
güreşini yaparalrken Fransız . birin 
ci devrede t.ıımamile hiıkimdL Mü
sabakayı kazanacağı katileştiği bir 
sırada Savoldi sıçnyarak Fransızın 

kulak tozuna müthiş bir çifte attı . 

O çütenin verdiği sersemlikle yu
varlanan Fransız maçı kaybetti A
halinin bir kısmı o hareketi ıı:;Jıkla 

karşıladıysa da hakem bunun Ame 
rik m ·ari serbest güreşte knbul edi
len bir darbe olduğunu soyliyerek 
m· r,l(ıbıyeti kat- ' ~tmişti. 

Aynı Savoldı Fransanın . h&tta 
dunyanın en kuvvetli adamı telakki 
edilen Rigoulot'yu da ayni çifte ile 
mağlCıp etmeden evvel müthiş bir 
tos vurmuştu. 

T e!lirdağlının hasım'arı : 

Birinci sınıf pehlivnaların hemen Kanadaya gitti. Orada uzun seneler H • 
hepsiyle karşılaşmış olan~ Bulgarı serbest güreşler yap.tı . Meşhur boğu arıçte: 
yendiği için Tekirdağlının baş güreş cu Levis'in dünya şampiyonu oldu-
lere artık yolu açılmıştır. ığu zamanlar iki güreşi vardır. Bi- Üçüncü ŞampİfOllluk 

Bizim Tekirdağlı mahimya, danı- rinde galip gelmiştri. Fakat şimdi o-
şıklı güreşe hiç yanaşmaz. Buradan tuz yedi yaşına girmiştir. Hayli yağ Dünya horoz siklet boks şampiyo-
giderken yeminlerle de herkesi te-\lanmış ve ihtiyarlamıştır. nu Amerikalı Ceffera. rakibi. ayni 
min etmişti Bu vaziyette Tekirdağ- Rigoulot: 1924 olimpiyadının gül- sikletin sabık dünya şampiyonu Es
hnın önüne sürülecek Paristekı peh le birinciliğini almıştır Dünyanın kobara'ya 15 devrede mağlup olmuş 
livnnlra arasında ecnebilere de bel- en kuvvetli adamı olarak tanınmış- tur. 
ki pek aldın'$ etmez Onlann ' tır Güreşten evvel boksu tecrühe 
Türk başpehlivanı tarafından hak- e>tmiş fakat söktürememiştir. Şimdi 
lanmasınrı orgıınizatorler ihtimal rn 36 yaşındadır Deglan'dan bir dere

Bu suretle sabık dünya şampiyo
nu Eskobara'nın şampiyonluk ün
vanını kaybedip tekrar kazanması 

üçüncü defa vaki olmuştur. zı olurlar Fakat lŞ Fransız pehh- ce sonro gelir. 
vanlanna dayanınca değışir. Fran- İşte bizim Tekirdağlı ile 
sızlan yendrimek pek işlerine elver- lan uymıyacağıru tahmin 
mez. Çünkü gelecek seneleri düşü- iki Fransız pehlivanının 

nürler. Fransız peJılivanlan olm~ lerl ••• 

pazarlık 

ettiğim 

vaziyet-

Bir dünya şampiyonunun ünvanı
nı üç kere kaybettikten sonra üç ke 'l 
re kazanması boks tarihinin ender 
kaydettiği bir vakadır. 

Böyle diyerek Şeyh Süleyman 
kafa.-;ını salladı ve kalın sigarasını 
yere atarak aval!:ivle çiğnedi. 
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Gece ilerleyince muhtar dük-
kandakilere artık gitmeleri 

ni söyledi. Şeyh Süleyman da dük 
kiını kapadıktan sonra doğru Pa
pasın yolunu tuttu. Çamurlu ve 
gübreli yollan elindeki elektrik fe 
nerile aydınlatarak geçti. Kafası 
bir meselenin halli ile uğraşıy<>l'
du. Ve mütemadiyen de kendi ken 
dine şunu söylüyordu: 

- Ben deli miyim ... Neden par
mağındaki yüzükten bahsettim.~ 

Köy papası henüz yatmıştı. Muh 
tan görünce: 

- Hayırdır inşallah! diye ODU 

karşılcdı . 

Şeyh Süleyman meseleyi anlat.. 
tı ve: 

- Çelenkleri ve haçı yakmalı
yız! dedi. Böyle bir günahkann me 
zarında çelenk ve haçın yeri yo~ 
tur. Onları ben kendi elimle y~ 
malıyım . Bunun için bir şişe gaz. 
yağı ziyanım olacak amma ne ya
palım... Sonra yabancılar ve ya
kındaki köyler bizim için ne der
ler? 

Papas onu dinledi sonra: 
- Oğlum! dedi. Hepimizin az. 

çok günahlar1m1z vardır. Hangi-
uılu • utı~O.a •• 

Muhtar kızdı: 
- Ben buraya senden akıl da

nışmak için gelmedim. Y ann gece 
mezarlığa gidip işi bitireceğim. An 
ladın mı?. 

Papas onu kapıya kadar u2urla
dı. 

E rtcsi gece köy siyah bir 51'
tünün altına gömülmüştü. 

Zaman zaman köpek ulumaları du 
yuluyordu. Şeyh Süleymanın içi Ut 
riyordu. Bütün damarlan, adalele
ri donmuş gibiydi. .. Beline keskin 
bir bıçak yerleştirdi. Ve elinin bi
rinde bir şişe gaz, diğerinde elek
trik lambası olduğu halde evinden 
çıktı. Kapısını kapadığı vakit sa
ğına. soluna bakındı. Kimsecikler 

yoktu. Kabristana doğru yürüdü. 

Mezarlık uzakta değildi. Ayaklan 
titriyordu. Zorlukla adım atabili

yordu. Neden korkuyordu?. Ölmüt 
bir orospudan mı?. Kabristanın ka 

pısına geldiği vakit sanki kapıda 

bir hayalet durmuş ona şöyle ba

ğırıyordu: 

- Bu saatte burada ne anyol'
sun? Ölüleri uykularında rahat bı 
rakın!. 

Soğukkanlılığını topladı. Ay h& 
nüz çıkmamıştı . Koyu bir karanlı) 
her tarafı kaplamıştı. Şeyh elek 
rik lambasını bile yakmaktan çe 
kiniyordu. Korkudan taşlaşmış g 
biydi. Bir gayret gösterdi. İleri 
led.i Henüz gömülmiyen ölüleriı 
bulunduğu ms:ıh7Pne ı;rirni 

l Devamı 1 O uncuda} 
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Balkan Konseyi Bugün T oplamyor 

Dost Diplomatlar Dün 
Ankaraya Uğurlandılar 

---. 1 

BAŞMAKALEDEN MABAAT 

ı ı Şef Atatürk Anka raya Dönerlerken 

Balkan Antantı daimi konseyi bu- ı ~ 

ı 11 R('lmen ve Yunan gazetecileri de An
i karaya hareket etmişlerdir. 

Cümhurre 
0

ıimiz, Şefimiz Atatürk dün fehrimizden Anka· 

raya ayrddılar, ıaygı. ve ıevgi Üe uğurlandılar. Foto muhabi· 

rimiz, Yüce Onderimizin dünkü uğur!anışlarını kıaa bir film 

,eklinde objektilüe teabit etmiştir. Bu kua l:lm Şef Atatürkün 

Haydarpaşada trene bininciye kadar olan yürüyüşlerini, uğı:r

lanışlannı gö~termektedir: 

,µn Ankarada Hariciye köşkünde, i A k K • 
dost ve müttefik Yuanistanın değer-

1 

n ara onseyı 
li Başvekil ve hariciye nazın gene-

ral Metaksas'ın reisliği altında ilk r 1 k 
toplantısını yapacaktır. Konseyin bu op anır en 

Ankarada karşılanma 
Ankara, 24 (Tan muhabirinden)

Balkan Antantı konseyi senelik içti
maının ilk celsesini yarın şehrimiz -

• 
• toplantısında memleketlerini temsil 

etmek üzere memleketimize gelen ge ı 

neral Mtaksas ile dostumuz Yugos -
lavyanın sayın Başvekili ve harici
Yf! nazırı Dr. Stoyadinoviç, Roman -

1 de aktedecektir. Yunan ve Yugoslav 

Ankara, 24 (A.A) - "Ulus., !(aze
' tesinin yarınki sayısı, Falih Rıfkı A
, tay'ın aşağıdaki Başbetkesini ne§re

diyor: 
yanın yüksek hariciye müsteşarı B. Senede iki defa içtima eden Bal-
Comnene dün akşam saat 20 de hu- kan Antantı Konseyinin altıncı top-

lantısında hazır bulunmak üzere. 
ıusi bir trenle Sirkeci istasyonuna Yugoslavya Başvekili ve Dışbakanı 1 

varmışlar, samimi merasimle karşı - doktor Milfin Stoyadinoviç, Yuna- ' 
lanmışlardır. Müttefik devletler dip- nistan Başvekili ve Dışbakanı Gene-
lomatlarına müşavirleri de refakat 

1 

ral Jan Metaksas, Romanya Dışba-
kanlığı Miisteşarı Orta Elçi M. Com-

ediyorlardı. nen bu sabahtanberi misafirlerimiz-

Başvekilleri Romanya hariciye müs- 1 
teşarı devlet merkezimizde dost dev
letlerin diplomatları, Başvekil Celal 
Bayar. hariciye vekili doktor Aras ~ 
tarafından istasyo:r.da merasimle kar 

şılanacaklar ve Ankarapalasta ken - 1Q 
dilerine tahsis edilen dairelerde mi
safir edilecektir. Ankara garı dost I 
devletlerin bayraklarile donatılmış -
tır. 

Balkan Demiryoltarı a Yüksek misafirlerimizi buraya ge- dirler. Kendilerine. bilyük merpur-
tiren tren dün sabah saat 10 da hu- !arla dost ve müttefik devletler ba-
duda muvasalat etmiş ve dost diplo-

1 
sın ve ajanslarını temsil eden güzide 
şahsiyetler refakat etmektedir. Hep-

ınatlar hudutta topraklarımıza ilk sini saygı ve sevgi ile selamlıyalım. 

ı ı konferansı delege~eri 
Ankara, 24 CTan Muhabirinden)- 1 

ı Balkan devletleri Demiryollan kon-1 
ayak bastıkları dakikada hariciyemi- 1 , Sayın M. ıvretaksasın reislik ede-

,. l feransı degeleri bu sabah Ankarayıı 1:1 
zin protokol memurlarımızdan bir ceği bu defaki toplantının. Roman-
heyet tarafından karşılanmışlardır. l ı ya hükumet buhranından dolayı. bir 
Trakya genel müfettişi general Di- kaç gün gedkme.kten ve antant dev-

gelmişlerdir. Delegeler öğleden son-

ra Nafıa Vekili Bay Ali Çetinkaya 
tarafından kabul edilmiş ve İstanbul • 
da tetkik edilen demiryolları tarifesi 

letleri arasındrıkı sarsılmaz dayanış

rik te muhterem hükumet şeflerini I mayı teyit etmiye yeni bir vesile ol
Alpulluda selamlamıştır. Kıymetli ı maktan gayri fevkaladeliği yoktur. 
ınisafirlerimiz hudut üzerindeki Pit j Fakat toplantı, bütün cihan kamoy-

d h !arının sulh ve emniyet üzerine tit-yon' an ususi bir trenle şehrimize 
rediği nazik bir zamana tesadüf et-

hareket etmişler ve akşam 20 de bu- tiği ve Balkan Antantı, Avrupanın 

, hakkında izahat vermişlerdir. Misa- g 
firler bu akşam orman çiftliğinde 1 

şereflerine verilen . ziyafette hazır • 
bulunduktan sonra Istanbula hare-

raya gelmişlerdir. pek ehemmiyetli bir bölgesinde sulh 

ı ve emniyet inancası olduğu için, her 
tarafta, alltka ile takip olunacaktır. 
1938 Şubat toplantısının ikinci bir 

Sirkeci istasyonu, dostlarımızın 

ıerefine müttefik devletler bayrakla 
rile donatılmıştı. Ve misafirlerimiıi 
istasyonda hükumet namına vali B , 
Muhittin Üstündağ selamlamış, Bük
reş elçimiz B. Tanrıöver, Belgrat el
çimiz B. Ali Haydar, Yunan, Yugos-

lav ve Romen elçilerile konsolosha
neler erkanı, İstanbul komutan veki
li Korgeneral Cemil Cahit, Merkez 
komutanı İhsan Ilgaz, emniyet mü
dürü B. Salih Kılıç, İstanbula gel
miş olan Balkanlı gazetecilerle mat
buatımız mümessilleri ve çok kala -
balıkrHir halk kütlesi karşılaşmıştır. . ,, 

~ 

Metaksas inmiş, vali B. Üstündağ a
ziz misafire hükümet ve şehir namı
na hoş geldin dileğinde bulunmuştur. 

Bu sırada istasyonda yer almış olan 
askeri bando Yunan milli marşını 
çalmış, bunu sırasile Romen ve Yu
goslav marşları takip etmiştir. Bu a
rada bir askeri müfreze de selam res 
mini ifa etmi~tir. 

Müteakiben kıyınetU misafirleri -
miz istasyondan otomobillerle ayrı -
larak Sirkeci yolcu salonuna gelmiş 
ler ve kendilerini bekliyen Kalamış 
vapurile Haydarpaşaya geçmişlerdir. 

1

1 hususiyeti, Balkan Anatntı devletle
rinin şu veya bu sebeplerden gelen 
iç hadiselerinden onun devam ve is- I 

1 

tikrarı hakkında şüpheler uyandır-

) 

mak istiyen bazı dedikoduları tekzip \ · 
1 edecek olmasıdır. Malumdur ki, Bal- ı 
~ kan memleket ve milletleri arasında 

1 
; hususi temaslar, konferanslar ve fi

kir birliklerinden sonra, en tabii 
şartlar içinde teessüs eden ve en ta
bit ihtiyaçlara cevap veren antant, ! 
milletlerimizin malı olmuştur ve 
inkişaf ve selabetinden hiç bir şey 

1 

eksiltmiyerek, muhtelif hükumetler 
hattA rejimler tecrübesinden geç-

i 
mlştlr. 
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jim ve iç hôdiselerine hürmet etmek 
her birinin diğerlerlle haberleşerek 

kendi emniyetini takdir hususun
daki gayret ve teşebbıislerini mem-
nuniyetle karşılamak antantın de
vam ve istikrnr hassasına vücut ve

ı ren sebeplerdendir. 

1 
Memleketlerimizde, bölııemizde 

ve cihanda sulh: İşte şıarımız. Bü
tiln Balkan devletlerinin bunu söy-
lerken antanta takaddüm eden ilk 

ı temas ve hareketlere iştirak etmiş . 1 

1 olan ve dostça münasebette bulu-
1 nup kendisini de bir giln aramızda 

<:!Örmek ümidini muhafaza ettiğimiz 

Bulgaristanı da kasdediyoruz. Hir: 
şüphesiz hiç b1rinin menfaati bu ga-

ket etmişlerdir. 

lzmitten geçerlerken •• 
İzmit. 24 (Tan Muhabirinden) 

Dost devletler diplomatlarını Anka- g 
raya götüren hususi tren gece 13 te 1 
buradan geçerken sayın misafirleri- g 
miz sivil ve askeri erkan ve kalaba-1 
lık bir halk kütlesi tarafından karşı
landılar ve hükümet merkezimize • 
uğurlandılar. 

Politika gazetesinin mütalealan 
Belgrat, 24 (A.A) - Balkan Antantı 

meclisinin içtimaı hakkında mütaleaıar' 
yürüten Politika gazetesi, Balkan Aııf:ıı1tı 

Hariciye Nazırlarının vaJdt vakit akdet
mekte oldukları konferansların Avrupa-

• 
• 
• iktisap etmekte olduğunu ve bu konfe-1 

ransların bütün Avrupa devletleri tara- • 
fından alaka ile takip edilmekte '>ıılun-
duğunu ehemmiyetle kaydetmektedir. j 

Bu alfıka, cereyan etmekte olan siyasi • 
hfıdiseler sebebile bugün daha ziyade art- , 
mıştır. 

Bu beşinci içtima devresinde Balkan I; 
memlekeUerl arasındaki münasebetlerin 
normal ve dostane olduğu memnuniyetle 
müşahede edilebilecektir. Bulgaristan ta- il 
rafından kabul edilmiş olan hattı harı;,ke-
tin ekseriya Balkan Antantı devlell~rlnin 
hattr hareketine yakın olduğuna da ehem • 
miyetle işaret edilebilir. 

Politika gazetesi, Balkanların iktısadi 

Vapurda, ihtisaslarını soran Türk 
ınatbuatı mümessillerine, konsey baş 
kanı sayın general Metaksas, her za
ınanki nezaket ve samimiyetle şun -
ları söylemiştir: · · 

yenin aleyhinde değildir. Balkan 
sulbü, asla Balkanlılar lehine, bo
zulmaz. Bu devletlerin tarihleri, te
cavüz ve istllfı planlarına ilet olma
nın facialarile doludur. Tahrikd po- ı 

litikalardan hiçbiri içinde sürüklen- 1 

mek ihtimalini nezetmek dahi, bu- ı 

ve kültürel bir mesai birliği için bütün • 
Balkan Antantı devletlerinin mti'ih:rek 1 

1 
~ayretlerine terki mevki etmek sur~tiylı> 

Avrupanın hadise ve ihtilafların ortadan • 
k~lkmış oldu_ğu bir mıntakası haline gel- 1 
mış bulundugunu da ehemmiyetle kayde- • 
diyor. 

"- Hepimize çok sıkı bağlarla bağ 
b bulunan dost ve müUefik Türkiye
de tekrar toplandığımızdan dolayı 
pek memnunuz. Balkan Antantı kon 
seyi, her zaman olduğu gibi, bu se
f~r de azasının, Balkan Antantını do 
ğuran ve hakka dayanan sulh idea
line karşı besledikleri ayni sadakat
le. toplanmaktadır.,. 

General Metaksas bundan sonra 

Yunanistanın dahili işlerinden de 
bahsederek demiştir ki: 

"- Yunanistanda mutlak bir sü -
kunet vardır. Halk hükumete karşı 
tam bir itimat beslemektedir.,, 

Dost Yugoslavya Başvekili B. Sto
yadinoviç te gazetecilere şunu söyle
ıni~tir: 

"- Reisimiz general Metaksas, si
ze çok güzel söyledi. Onun fikirleri, 
hepimizin fikridir.,, 

B. Comnene diyor ki: 
Balkan konseyinde Romanyayı 

temsil etmekte olan Romanya hari -

Ciye nezareti müsteşarı B. Comnene 
de kendisile görüşen muharririrnize 
demiştir ki: 

.. _Çok eskiden bir kere daha sev 

1 

ı:ıünkil şartlar içinde, Balkan Antan
: tını kıymetlendirmiye kafi bir se

beptir. 
Devletlerimizin tecrübe ve basi

retli hi.ıkılmet adamları · Ankararun 
samimiyet havası içinde t>n iyi gö
rüşme muhiti bulacaklardır. 1938 yı
lının ikinci ayında. burada Balkan-

1 

!ar bölgesinin sulh ve emniyeti na
mına yapılacak olan yeni bir teza-

1 

hürün cihanşiımul bir değeri olaca
ğını toplantıyı hemen takip eden a
kislerden anltyacağız. Bizım için iyi 
((eçecek olan 1938 senesinin, başka
ları i<:in de bir huzur devri hazırla
masını temenni edelim. 

hili vaziyet hakkında da demiştir 
ki: 

"- Sükun avdet etmi~tir. Bütün 
çalışma sahasında tam bir istikrar 
vardır. Her şey normaldir.,, 

Ankaraya hareket 
Misafirleri hamil vapur saat 20,35 

te Haydarpaşaya varmıştır. Haydar
paşa garı da Balkan bayraklarile do-

natılmıştı. Dost diplomatlara Hay -
darpaşada da askeri merasim yapıl-
mı~tır. 

Aziz misafirlerimizi Ankaraya gö 

diğim memleketinize gelmiştim. Bu ıµrecek olan tren saat tam 21 de ga· 

defa, Balkan konseyi gibi. çok ha _ n dolduran halkın alkışları arasm

Yırlı bir vesile ile tekrar Türkiyeye da hareket etmiştir. 
ge1diğim için fevkalade mütehassi -

linı. Size, Balkan konseyinin arife · 

•inde her şeyin iyi kitmekte olduğu-

llu söylemekle bahtiyarım." 

B. Comnene, Romanyadaki son da-

Misafirlerle bırlikte Bükreş ve 
Belgrat, elçilerimiz, general Metak
sasla birlikte gelen Atina elçimiz B. 
Ruşen Eşref, Balkan devletleri elçi -
leri, heyet mihmandarları ve bir kaç 
gün evvel İstanbula gelen Yugoslavt 

A tatürkün 
Direktif !eri 

(Başı 1 incide) 

memleketimizde yapılması imkanla- , [1 
rını hazırlamak, hava kuvvetlerinin 
aldığı ehemmiyeti gözönünde tuta - 11 
rak bu mesaiyi planlaştırmak husu -
sunda vermiş olduğu yüksek direk- • 

1 

tifler hatırlardadır. 

Başbakan B. Celal Bayarın Kamu
taya arzettiği hükumet programında • 
bu meseleye temas eden ve Kamuta-
yın alkışlarla tasvip ettiği fıkralar da • 
şunlardı: "teçhizat ve teslihat prog
ramımıza devam edeceğiz. En son sis 
tem harp vasıtalarından henüz ihtiya l'I 
cımız olanları da temin için ayrı bir 
program yapacağız. Bu program mem , • 
leket dahilinde yapılması kabil olan- ı 
ları memleket dahilinde imal ettir - • 
mek esasını ihtiva edecek ve kara. de 
niz ve hava kuvvetlerimizin bu kabil 
bütiin ihtiyaçlarına şamil olacaktır.,, il 

Vekiller heyeti (22.2.938ı tarihinde 
ııenel kurmay başkanı Mareşal Fevzi IJ 
Çakmağın huzuru ile toplanarak, sa-

lahiyettar makamların bu direktif ve 
esaslar dahilindeki hazırlık ve tek- li 
liflerini tetkik etmiştir. Dün de Baş
bakan B. Celal Bayann reisliği aJ - • 
tında maliye ve milli müdafaa vekil 
lertmizden mürekkep hususi encü - il 
men toplanarak beş senelik yeni bir 
Milli Müdafaa programı tespit edll
mistir. 

.fuacurR vapuraan tıuy:ta.rpa,('l.ya çı!ayo. lar .•• 

Ve kend:lerini karşı~ıyanlara iltJ .... tlarda ıulunuyo. lar 

Sonra i.tasyona do~ı u i/e;,:;yor:ar 

Ş ... F:ıni.z gara g:rme~ üzere merJi..;ende yü. üyo. lar 

Ve yiikaek bır hürmet ve •evgi ile ufurlanıyorlar 

Balkan 
Birlik 
Cephesi 

(Başı l incide) 

Hatıra şu sual gelebilir: Avru
pada Milletler Cemiyeti ide

alinin, demokrasi ve müşterek em-
• niyet prensiplerinin başlıca bekçisi 

ı İngiltere ile Fransadır. Onlar gev-
• '?erlerse, tecavüzlü kuvvetler kar

şısında mukavemetten vazgeçmek 

• 
istidatlarını gösterirlerse Balkanlı
lar umumi sellere ve cereyanlara 
karşı ne yapabilirler?. 

il Böyle bir suale cevap ararken şu
rasını göz önünde tutmak lazundır 

IJI ki İngiltere ve Fransa; İtalya ile an
cak konuşmayı kabul etmişlerdir. 

Sonra belki de Almanya ile de k.r 
• nuşacaklardır. 

Böyle bir konuşma mutlaka sila-
• hı teslim etmek manasına gelmez. 

İtalya ve Almanya ile açık bir su
rette konuşarak ne istediklerini iyi-

• ce anlamak ihtiyacı zaten duyulu
yordu. İngilterede ve bütün demok 

• rat memleketlerd~ heyecanı b~r 
testi kırılmadan göz açmak ve mu-

1 zakerecileri ikaz etmek manasına 
• karşılamak daha doğru olur. Bu he

yecan, Chamberlain hükumetinin 
• müzakerelerde zaf göstermesine set 

çekecek bir frendir. 
Fakat ortada olmak, bitmek isti

• , dadında çok mühim bir vaka bulun
duğunu gözden uzak tutamayız. Al-

• manya, Avusturya kapısını zorla-
1 mış ve arkada mukavemet olmadı
ğını görmüştür. Bundan sonra ayni 

• tecrübeyi Çekoslovakya üzerinde 
yapması ve cenuba doğru hakimi-

• yetini adım adım genişletmiye ça
lışması gibi endişeler tabii surette m başgöstenniştir. 

Bugün Berlin - Roma 
hakkında sarfedilen bütün 

mihveri 
yaldızlı • 

• 
• 

sözlere rağmen Alman selinin aşa
ğıya doğru akış istidatlanndan en 
-;ok zarar görecek taraf İtalyadır. 
Avusturya işleri hakkında İtalyanın 
seyirci tavn takınır gibi görünmesi 
...,.. .... .. ' :ı;, 1 - + .... -~ ... 
İtalya ile ayrı müzakerelerde bu-

• lunur ve bir anlaştnaya vanrliirsa 
j Alınan tehlikesinden zarar görebi-

• 
, lecek menfaatler arasında bir cep
he birliğine doğru gidilmesi ihtima-

1 li kuvvetlenebilir. 
il Böyle olmasa ve İngiltere ile İtalya 

1 arasındaki müzakereler dört büyük 
devlet arasındaki umumi bir anlaş

• 1 ma şeklini alsa bile haddinden fazla 
bedbinliğe düşmek doğru olmaz. 

• Çünkü İngilterenin bir derecedt::n 
fazla fedakarlık göstermesine; mem 

• leketi içinde ve demokrasi aleminde 
kendini hissettiren mukavemet te, 
İngilterenin kendi hayati menfaat. 

• leri müsaade etmez. 

• 
• 
• 
•• 
• 

Avrupanrrı göbeğini ve cenu
bunu tehdit eden tehlikelere 

Garb! Avrupanın tamamiyle seyırcı 
kalacağını, en ifratlı bir faraziye 
diye bir saniye için kabul edelim. 
Böyle bile olsa. Balkan Birliğindeki 
tesanüt ve sağlamlığın imtihan ~e

çireceği çetin vaziyet işte asıl o za
man gelir ve çatar. 

Balkan Birliği dünyaya düzen 
vermek gibi iddialarda bulunamaz. 
Fakat Balkan paktına dahil bulu
nan devletlerle beraber Sadabat 
Paktına dahil devletlerin kendi istik 
!illerini tam miınasiyle korumak ve 

• mukadderatlarına sahip ve hakim 
kalmak için bir tek kale teşkil et. 

• 
, tiklerini kuvvetli bir surette ifade 

1 
etmeleri, bu sırada banş aleminin 
kulağına çok hoş gelecek bir aes .r 

• lacaktır. Balkan konseyinin toplan
! tılan neticesinde böyle bir azmin 

il en kuvvetli ve kati bir ifade bulaca .. 
ğına şüphe edilemez. 

• A hmet Emin YALMAN 

Akay ve Denizyollan 

• ,. Denizbank Umumi Müdürü Yusuf 
Ziya bugünlerde şehrimize $i!elecek-

• tir. Haber aldığımıza göre. Denizyol 
1 lan ve Akay işletmel~rinin tek ida
"e halinde çalışmaJan muvafık ~<>-

• rülmüştür. Denizyollan İdaresi. 937 
cıenestnde 400 bin liralık bir kar te-

• min etmiştir. Akayın karı ise 180 bin 
lirayı bulmuştur. 

g * İtalyan bandıralı Roma vapı; 
ru dün 300 seyyah getirmiştir. Sey
yahlar, gece limandan aynlmışlar
dır. 
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SENFONİLER 
9,45 Bertin kısa dalgası: Neşeli Sen

fonik musikı. 
HAFİF KONSERLER 

6,45 Faris Kolonyal: Pllk konseri. 7,10 
Berlin kısa dalgası; Pazar konseri (8,15: 

OPERALAR.OPERETLER 
13,15 Bükreş: Rossini ve Puccininin 

plaklarından. 18,35 Ostro\'a: Sesli film 
ve operet musikisi. 

ODA MUSİKİSİ 
19,10 Varşova: Düo §arkılar. 21,25 

Bükreş uzun dalgası: Beethovenin eser
lerindC!'l kuartet konseri. 
RESİTALLER 

lar. 12 Berlin kısa dalgası: Sevilen ope
retlerden parçalar. 20 Prag: "Bohemya
da Brandenburglu" isimli opera. 20,30 
Peşte: Peşte operasında verilecek piye 
si nakil. 

ODA l\IUSİKİSİ 
11 Berlin kısa dalgası: Yaylı sazlar 

kuıırtetile se~enadlar. 18,25 Peşte: Vayli 
kuartet konseri (İtalyan ve Macar eser
lerinden) 

lin kısa dalgası: 13 Faris Kolonyal: PUk. 
13 Berlin kısa dalgası: Hafif musiki. 14. 
15: Devamı) 13,10 Biıkreş: Radyo salon 
orkestrası (14,30: Keza). 14,15 Paris Ko 
lonyla: Konser nkali. 15: 'Keza. lİl,45 Ber 
lin kısa dalgası; Askeri bando. 1715 Var 
şova: Karışık konser. 17,45 Berlin kısa 
dalgası: Halk konseri (18,50: Devamı). 
18,05 Bükreş: Libiceanu orkestrasL 18,15 
Ostrova: Hafif musiki. 18,30 Peşte: Çi
gan orkestrası. 19,15 Biıkreş: Konser. 
21,45 Berlin kısa dalgnsı: Orkestra, solo. 
22,10 Ostrova: Opera orkestrası. 23,20 
Viyana, Graz: Hafif musiki. 23,25 Peş
te: Plfık konseri. 

: ... ·.· ': . . . . ·.. . .. ;ı,-. - ' 4t'- ~~-

88,f, diş, nezle, grip, romatizma, Nevralji, kırıklık ve bütün 
ağrılarınızı derhal keser. icabında günde üç kaşe alınabilir. 

, ,, . . . ~... .. . .• ::x~,. 
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Devamı) 9,15 Bertin kısa dalgası: Koro 
konseri. 9,45: Askeri bando. 10,30 Paris 
Kolonyal: Plak konseri. 12 Berlin kısa 

dalgası: Bando muzika. 13 Bertin kısa dal 
gası: Ha!if musiki (14,25: Devamı) 14,15 
Parls Kolonyal: Konser nakli. 15: Keza. 

16 Peşte kısa dalgası: Hafif musiki ve Ma 

18,15 Varşova: Oda musikisi triyosıı 

(keman, viyolonsel, alto) 18,30 Viyana, 
Graz: Piyano resitali. 18,30 Peşte: Piya
no refakatile şarkılar. 18,40 Bratislava: 

RESiTALLER 
10,15 Berlin kısa dalgası: Zimbal solo 

16,15 Prag: iyano resitali (Chopin, Bra
hms). 18,15 Varşova: Org, viyolonsel 
solo. 18,30 Berlln kısa dalgası: Roman
tik piyano musikisi. 17,40 Brüno: Sop
ran ve piyano. 18,45 Ostrova: Akorde
on solo. 20,20 Var§Ova: Muhtelit Leh 
şarkıları. 22 ·varşova: Chopin'den piya
no solo. 22 Bükreş: Beethovenden piya
.no sonatları. 22,15 Berlin kısa dalgası: 

OPERALAR.OPERETLER Türk Hava Kurum 
car halk şarkıları. 16,45 Peşte: Çigan or
kestrası. 17,15 Berlin kısa dalgası: Buyük 
artıstlerin küçük eserlerinden. 17,15 Ber 
lin kısa dalgası: Büyükartistlerin küçük 

eserlerinden: 17,35 Ostrava; şarkılı 

Dvorak'ın şarkılarından. 19,15 Berlin kı 
sa dalgası: Zimbal solo. 19,15 Bükreş : 
Şarkılı resitali (Bayan Elsa tarafından) 
22,10 Btikreş: Şıırkı resitali. 23,05: Peşte. 

16.30 Paris Kolonyal: Offenbach'ın 
La fille du Tambour-Major" 20 Berlin 

kısa dalgası: Bertin Staatsofer artistleri 
şarkı söylüyor. 20,30 Peşte: Operada ve 
rilecek piyesin nakli. 20,35 Bükreş: Ope 
ra piyesi. BUYUK PIY ANGOSU 

karnaval musikisi. 17,45 Bertin kısa dal 
gası: Halk konseri, 18,50: Devamı 18 Peş 
te Askeri konser. 18 Varsova: Çocuk 
dansları. 18,05 Bükre,,: Askeri bando. 
18,35 Prag: Karışık musiki, 18,35 Brüno: 

DA.SS MUSİKİSİ 
21,35: Brtino. 22: Varşova. 23,30: Viya- ODA MUSİKİSİ 5. ci Keşide 11 Mart 938 dedir. 

Şarkılı konser. 19 Viyana, Graz: Eğlen
celi musiki ve dans havaları. 19,30 Ber
lin kısa dalgası: Asker! bando. 20 Ber
lin kısa dalgası: Pazar konseri. 20,25 
Var~ova: Dünyaca tanınmış orkestrala
rın plakları, 20,30 Viyana. Graz: Askeri 
bando. 21 Brüno: Karnaval orkestrası. 
21,20 Bilkreş: Neşeli plfıklar, 21,30 Vi
yana: Karnaval popurisi, 21,25 Peşte: 

Karnaval popurisi (Vlyanadan nakil): 
22 Berlin kısa dalgası: Neşeli havalar 
ve kıırnaval musikisi. 22,10 Prag: EEi:len 
celi orkastra musikisi, 22,45 Bükreş: Rad 

yo orkestrası. 23,20 Peşte: Çigan orkes
trası. 

OPERALAR.OPERETLER 
20,20 Briino: Radyo opereti. 22,10 Bük 

reş: Operet musikisi. 

RESİTALLER 
11,45 Bertin kısa dalgası: Artistik a

ğız armoniği 15,30 Berlln kısa dalgası: 

nn. 
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SENFONİLER 

20,45 Bükreş: Senfonkl konser (Massı 
nl). 21,05 Varşova: Fitelberg'in idaresln 
de senfonik konser. 
HAFİF KONSERLER 

6,45 Parıs Kolonyal: PlAk. 7,10 Berlln 
kısa dalgası: Neşeli musiki 8,15: Devamı. 
9,30 Karnaval neşriyatı. 10,30 Faris Ko 
lonyal: Plak. 11,30: Keza. 13 Berlin kısa 
dalgası: Hafi! musiki. 14,30 Devamı. 13. 
15 Bükreş: Predcsku orkestrası 14,30 : 
Devamı. 14,15 Pnrls Kolonyal: Konser 
nakil. 15: Keza. 17,45 Berlln kısa dalga
sı: Halk orkestrası 18,50: Devamı. 18,15 
Varşovn: Polis bandosu. 19,30 Peşte: Kar 
naval neşriyatı. 20,15 Prag: Karnaval 
programı. 20,30 Var§Ova: Leh musikisi. 
21,25 Prag: Eğlenceli konser. 21,35 Bre
tislava: Karnaval neşriyatı. 22,20 Prag: 
Radyo orkestrası. 22,35 Peıte: Çigan mu 
slkisl. 23,30 Peşte: Çigan musikisi. 

ODA MUSİKİSİ 
18,30 Ostrova: Gitar kuarteti. 18 30 

Prag· Yaylı Aletler kuarteti. 
RESİTALLER 

Brahms Chopın ve Löve'nln eserlerin
den balladlar. 16,15 Bcrlin kısa dalga
sı: Chopın'in eserlerinden piyano resi
tali. 17,05 Varşova: Piyano resitnli (Schu 
bert, Liszt, Chopin, Vagner) 17,25: İtal 

18,15 Viyana, Graz: Keman resitali. yan eserleri. 18,10: Brtino: Solo saksa-
fon (Romantik parçalıır) 19,30 Peşte: 19,20 Bükreş: Bach, Beethoven, Brahms 
Keman _ piyano konseri. ın pldklarından. 20,25 Bükreş: Fransız 

şarkıları. 

DANS l\IUSİJtİSİ DA.VS MUSİKİSİ 
18,35: Bretislava (Plfıkla) 19,15: Bük- 20,15: BraUslava. 22: Var§Ova. 22,15: 

reş. 20: Bükreş. 22,55: Viyana, Graz. Bedin kısa dal ası. 
213 

' :::,:;,'' 
2
:::::::BViyonla. ı-·Ç-a.~s·. am-•b•a•,•2•.•3•.-19•3•8--• 

SENFONILER 
SENFONİLER 16,30 Parls Kolonyal: Senfonik kon-

21,10 Peşte: Macar filharmonisi, 23 Var ser (Pıyanist Malllard - Verger'in iştl-
şova: Fitelbergin idaresinde senfonik rakile Liszt, Schumann). 21,45 Viyana: 
konser (Haendel, Pctr:ldas, '.Malovski). Büyuk Senfonik konser (Osvald Kabas 

HAf,lf ~~fö~hY!IJ.ıak konseri. 7,10 HAF1F,.1KONSERLER 
Bcrlin kısa dalgası: Halk musikisi 8,15: 6,45 Faris Kolonyal: PIAk konseri. 7,10 
Devamı. 9,20 ve 10,30 Faris Kolonyal : Berlln kısa dalgası: Sabah konseri 8,15: 
Plak konseri. 12 Berlin kısa dalgası: Or Devamı. 9,30 Paris Kolonyal: P!Ak. 9,30 
kestra konseri 13, Bcrlin kısa dalgası: Berlln kısa dalgası: Büyük sanatktırla-
Hafif musikı (14.15: Devamı) 14,15 Pa- rm kiıçilk eserlerinden. 13 Paris Kolon-
rıs Kolonyal: Konser, 15: Keza. 14,30 yal: PlAk konseri. 13: Berlln kısa dalga-
Bukreş: Neşeli Fransız musikisi plakla- sı: Hafif musiki (14,15: Devamı) 14,15 
n. 16,15 Bratislava: Radyo orkestrası. Paris Kolonyal: Konser nakli. 15: Keza. 
16,30 Berlin kısa dalgası: Asker! bando. 14,30 BOkreş: Mandolin orkestrası: 15,15 
17,10 Prag: Hafif musiki (Fransız ope- Berlin kısa dalgası: Mizahi neşriyat. 16. 
retleri vesaire) 17,45 I3crlin kısa dalga- 15: Brüno: Radyo orkettrası (Schubert, 
sı· Halk konseri 18,50: Devamı) 19,30 Strauss, Veber), 16.45 Berlln kısa dal-
Peşte: Çigan orkestrası, 20 Bükreş: Ak gıısı: Orkestra konsrei. 17.15 Varşova : 
şam konseri. 20 Berlln kısa dal<>ası: Karı§ık musiki. 17,10 Ostrova: Hafif mu 
Karnaval neşriyatı. 20,15 Prag: Karna- s!ki,17,10 Brimo: Orkestra. 17,45 Berlin 
val kabaresi. 20,25 Viyana: Kan~ık kar kısa dalgası: Halk konseri. 18,50: Deva-
naval neşriyatı. 20,45 Prag: Erkek koro- mı. 18,05 Bükreş: Sandu Marku orkes-
su. 21,25 Bükreş: Romen musikisi. 21,30 trası. 19,10 Varşova: Koro havaları. 19, 
Berlin kısa dalgası: Karışık karnaval 30 Peşte: Pltık konseri. 22,45 Bükreş 
programı. 21,35 Prag: Orke:oıtra. 22,05 Lokantadan konser nakli. 
Bnino: Romantik musiki. 22,45 Bükreş OPERALAR, OPERETLER 
Hafif musiki nakli . 13,15 Bükreı· Seçme operetlerden pl!k z 

Keman ve orkestra (Brahms) 22,30 Bük 
reş: Ermeni korosu (Bay Artunyanın ida 
resJnde). 

DANS MUSİKİSİ 
22 BOkreş: Kabare musikisi. 23,25: 

Pe,,te. 

1 Perfembe, 3. 3.:::::1 

SENFONİLER 
21,15 Bilkreş: Romen filharmonisi. 

HAFİF KONSERLER 
6,45 Faris Kolonyal: Pllik konseri. 

7,10 Berlin kısa dalgası: Neşeli sadalar 
8.15: Devamı. 9,30 Faris Kolonyal: Plak 
konseri. 10,45 Faris Kolonyal: Plfık. 11. 
30: Keza. 12 Berlin kısa dalgası: Karı
şık musiki'. 13 Faris Kolonyal: Pl.Ak kon 
seri. 13 Bertin kısa dalgası: Hafif musiki 
(14.15: Devamı). 13,115 Bilkreş: Plakla or 
kestra ( 14,30: Devamı) 14,15 Paris Ko
lonyal: PlAk konseri. 15: Keza. 17,10 Os 
trova. Ha.fi! musiki. 17,45 Bertin kısa 

dalgası: Halk konseri. 18,50: Devamı. 

18,30 Peşte: Askerl bando. 20 Peşte: Çi
gan orkestrası.. 20 Berlin kısa dalgası: 

Askeri konser. 20,25 Bükreş: Koro kon
seri. 20,40 Prag: Sesli film ve operet mu 
sikisi. 

OPERALAR, OPERETLER 
9,30 Bertin kısa dalgası: Mozartııi o

peralarından sak ııarkıları. 21,30 Berlni 
kısa dalgası: Mozart operalanndan aşk 
şarkıları. 

ODA MUSİKİSİ 
16,30 Paris Kolonyal: Oda musikisi 

konseri. (Beethoven, Schumann, Pou
lnec, Faure). 20,35 Varşova : Oda tri
yosu. 23 Varşova: Fransız eserlerinden 
oda musikisi. 
RESİTALLER 

16,30 Berlin kısa dalgası: Romantik 
-ı- --..ı.._.._, - - - - ... 
Keman konseri (Brahms) 18,15 Varşova 
Debussy ve Smetana'nın şarkılarından 
18,30 Berlin kısa dalgası: Memleket şar 
kıları. 20,05: İtalyan şarkıları. 20,50 Vi
yana: Yeni Viy;ına şarkılar 22,15 Peş 
te: Beethovenin on birinci .piyano sonatı. 

DANS MUSİKİSİ 
10: Bertin kısa dalgası: 18,05: Bükreş 

(19,15: Devamı) 23,05: Peşte. 23,20: Vi-
yana. 

~· 4. 3.1.93_8 __ 1 
SENFONİLER 

20,25 Viyana, Gru:: Senfonik kon
aer (B~h) 21 Var§Ova: Varşova filhar
monisi. 
HAFİF KONSERLER 

6,45 Paris Kolonyal: Plak konseri. 
7,10 Berlin kısa dalgası: Neşeli radyo po 
purisi, 9,30 Faris Kolonyal: Plak. 10,15 : 
Keza. 10.45 : Keza. 11,30: Keza. 11,45 Ber 

17,35 Prag: Piyano triyosu. 19,10 Os
trova: Oda korosu. 20,30 Varşova: Şar
kılı kentet konseri. 
RESİTALLER 

9,30 Berlin • kısa dalgası: Şarkılar. 
18,30 Viyana: Viyolonsel resitali (Piya
no resitali). 20,05 Bükreş: Piyano rseita
li. 

Cumartesi, 5. 3. 1938 1 -SENFONİLER 
21,25 Viyana: Senfonik konser. (Os

vald Kabasta'nın idaresinde). 
HAFİF KONSERLER 

' 6,45 Paris Kolonyal: PlAk konseri. 
7,10 Berlin kısa dalgası: Hafta sonu kon
Sf'ri. 12 Berlin kısa dalgası: Mizahi neş
riyat. 13 Bertin kısa dalgası: Hafif kon
ser (14,15: Devamı). 13,15 Bükreş: Bük
reş: Büyük kompozitörlerin eserlerinden 
p!Aklar. 16,30 Berlin kısa dalgası: Or
kestra ile keman solo. 17,15 Varşova. Or 
kestra, Sopran. 17,45 Berlin kısa dal
gası. Halk orkestrası. 18,05 Bükreş: As-

Büyük ikramiye : 5 O . O O O Liradır ... 
Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve l 0.000) liralık iki adet mükafat vardır·-

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengi'l eden 

bu piyangoya iştirak ediniz ... 

keri bando. 18,15 Berlin kısa dalgası : 

Biedermeier zamanına ait musiki, 18,30 

Peşte: Opera orkestrası. 20,20 Prag: Rad 

yo salon orkestrası. 21 Varşova: Karışık 

küçük orkestra. 22,40 Peşte: Radyo or
kestrası, 22,45 Bükreş; lokantadan kon 

ser nakli. 23 Varşova: Halk konseri. 

OPERALAR, OPERETLER 
20,10 Viyana "Geisha" isimli operet. 

RESİTALLER 
17,35 Paris Kolonyal: Şarkılar. 19 Oı;.. 

trova: Halk şarkıları. 19,10 Var~ova: 
Plakla şarkılar. 19,30 Bcrlln kısa dal
gası: Lauta refakatile şarkılar. 20,10 
Peşte: Macar şarkıları. 21,15 Prag: Çay
kovskinin sonbahar ~arkılan. 

DANS MUSİKİSİ 
10: Bertin kısa dalgası. 21,15: Bilkreş. 

21,30: Berini kısa dalgası. 23,30: Prag. 
23,35: Viyana. 

Her ·Eve Lazım -Olan 
YENİ 

Çocuk A.nsiklopedisi 
Müessesemiz tarafından neş

redilen Yeni Çocuk Ansik
lopedisi her çocuğun rrwtlaka sa
hip olması lazım gelen bir eserdir. 
y'-uın.u. 'J'V\..un. uu t:~ca.uc- uc.a.;:, cı::>ı..ıa.-

sında ve ders dışında aradığı bü
tün malumatı bulabilir. 

ÇOCUK ANS1KLOPEDİSİ bü
tün dünya lisanlarına tercüme e
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri, 
Türk çocuklarının ihityaçlarını ve 
mektep programlarını gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren
ler, Profesör Salih Murat, Faik 
Sabri ve M. Zekeriyadır. 

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

T.AN Neşriyat: E'-71 
.: Istanbıil .. -

mektep talebesine ayrıca tenzilat 
yapılır. 

Bu eser yalmz çocuklar i&in de
ğil, bütün ılkmektep öi!:retmenleri 
ıc;ı.u t:U AUVVt:Lll ya1u11ir1.:ıuır. yUll-

kü bütün dersler bu eserde re
simlerle ve geniş malumat ile zen
ginleştirilmiştir. 

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

ISTANBULDA TAN MATBAASINA 

Ye'ni Çocuk Ansiklopedisi bro~ürün
den bir tane göndermenfzi ve mu
allimlere ait son fiyatınızı bildirme
nizi rica ederim. . ~ Isim: • • • . . . . . . . 

• Adres: • . . . . . . . . . . l 
"Çok tevazu gösterme, sahi zannederler!,, der. Ne 

doğru! .. Benim gösterdiğim nezaketten, onlar bir şey 
anlamadılar; onlar bende büsbütün başka şeyler 
arıyorlardı; onları bulamayınca bana adeta düşman 
kesildiler. 

Bir gün ihtiyar yenge bana hiç beklemediğim bfr 
şey sordu: 

- Gızım, ne sefi (sefih) adammış senin buba ... n! 

VALN IZ 
·DON.OYORUM 

yiyemiyordu. Ben yalnız yiyecektim; yenge 
mangalda bir sahan birşey ısıttı, yemek masasına ge
tirdi; sonra daha başlamadan, bir daha geldi, sahanı ö 
nümden kaldırdı ve budalaca itiraf etti: 

- Bu, dedi, AÜden artık kalmıştı; içim götürme
di, bak, yine ... Dur, sana başka ısıttırayım. 

Bu katlan artık feci idi ... Yemeği bıraktım, fırla
dım, odama ... Oradan da mantomu giyerek sokağa ... 
Bu evin karışık havasından kurtulmak için karlı o-Başınıza bir ocak olsun çatıvimemiş! (çatıvermemiş!) 

Birdenbire dona kaldım; benim Allah gibi mu
kaddes tanıdığım babamı bu değersiz kadın sefihlik· 
le itham ediyor! 

-27-
valara, uzaktaki ıssız tepelere doğru koşar gibi yürü 
düm ... Tek başıma saatlerce dolaştım. 

İçimden, damarlarımdan kaynar bir lav aktı ... Kı· 
zardım, yüzüne baktım ... 

Karşılık vermiye değer ml; 
Sustum. 

Kadıncağız !Ükutumdan cesaret aldı. Daha ziyade 
veriştirmiye başladı. İstanbulluların para tutmasını 
bilmedikler.ini; benim de onlar gibi har vurup har
man savurmayıp Hasanı çekip çevirmemi, tutumlu 
olmamı söyledi, öğüt verdi... Zaten para Hasanın de
ğil, amcasının, bizim efendinin, dedi. 

Kollejli kuzinin beni hiç cekemediilini bilivordum: 

ikide bir: 
- Genç gadın dediğin etli, canlı olur, sen ne ka

dar da kurusun diyordu. 

Bunların içinde biraz benimle dost olan Ali idi. 
Bu, on altı yaşında sevimli bir gençti, zekiydi. Sık 
5ık yanıma gelir, Istanbuldan haber sorar, ba-

na alt eşyayı gözden geçirir, İstanbullular ince şey
ler, canını, derdi. .. 

Ali bir gün yanıma sokularak, yavaş, dost bir ses
le: 

- Yenge, dedi, senin için (kötü kadın) dedilerdi; 
sen namuslu kızmışsın be! Sokakta yürürken hiç er
keklere bakmıyorsun. 

Sodrum: 
- Kim söyledi onu sana? 

Ali: 
- İşte, dedi, İstabbuldaki memleketliler yazdılar. 

Hasan burada mektepli bir gız aldı. hergüp 
erkeklerle oturup kalkıyor diye yazdılardı bize ... 
Amma sen, düpe düz namuslu kadınmışsın! .. 

Hasanı arasıra müteessir gibi görüyordum. Az. ko
nuşuyor, dalgın duruyordu. İstanbuldaki vaitlerini 
hep unutmuştu. Köyleri, dağları, kırları gezmek için 
onunla bir kere bile kapı dışarı çıkmadım. Bir ay
danberi bu karlar ortasındaki evde oturuyordum. A
rasıra beni merak eden kadınlar geliyordu. BaŞka 

kimseyi gördüğüm l!e yoktu; sıkılmaya başlamıştım. 
Bir gün apğıda bir gürültü koptu; amcanın, Ha

sanın, Kolejli kuzinin sesleri biribirine karışıyordu. 
Ne söylediklerini anhyamadım. Sonra Gülsümün in-
cecik, hırçın sesi yükseldi: 

- Vallahi de verdirmem, billihi de verdirmem. 
Paran yoksa evlenmeseydin; sana kim dedi, daha a
dam olmadan, para tutmadan ·evlen, diye! Bizi kül 

edeceksin, sen!.. 
Galiba Gülsüm Hasana para verdirmek istemiyor

du. 
Biraz sonra Hasan yukarıya çıktı, gözleri dolu dolu 

idi. Ben sapsan kesilmiştim; Hasanın başını okşa
dım, gözlerini sildim: 

- Üzülme, dedim, hem onlardan birşey de alma; 
kendi kendimize çalışınz; ben de hemen çalışmıya 
başlanm. 

Hasan ellerimi öptü. 
- Sen bunları duymamalıydın, 'f'ıldız, dedi. 
Bir başka gün ayni kavga tekrar .olundu; bu de-

fa amca bağırıyordu: 
- Biz seni elin gansını beslesin, diye mi büyüt

tük? Şimdiden sonra benden metelik alamazsın! ... 
Hasan, başlı başına büyücek bir iş kurmak için 

amcasından büyük bir sermaye istiyor; amca da bu 
·parayı, nedense, vermek istemiyordu ... 

Biraz da dertleri, bendim; beni oğullarına beslet
mek istemiyorlardı ... 

Bir gün, beni şaşırtan birşey oldu; mutfakta ana, 
kız yemek hazırlıyorlardı; ben de sofra kurmak için 
yanlarına girip çıkıyordum. Amca, bazı odasında yal 
nız yemek yerdi. İhtiyar yenge o gün de amcanın ye
meğini hazırlarken eline yemek dolu bir sahan aldı: 

- Gız, Gülsu ... m, dedi, bu sahan ağırlaşmış, bunu 
bubana (babana) verelim ... 

Ve ağırlaşmış, bozulmuş yemeği ihtiyara yedirdi
ler ... Tüylerim ürperdi; olduğum yerde donakaldım. 
Kendilerine birşey söyliyemezdim, çünkü benim yü
züme atılmak için fırsat bekliyorlardı. Ben, o beni 
seveceklerini, karşılıklı sevişeceğimizi düşündüğüm, 
bin türlü hayaller kurduğum yurt köşesini bulama
mıştım, ben, Anadolunun akla gelmiyecek kadar çir
kin bir bucağına düşmüştüm ... 

Bir gün de başka bir münasebetsizlik oldu; evde 
o JZün kimse yoktu; yenge geç kahvaltı etmis. birsev 

\kşam Hasana fısıldıyorlardı: 

- Bu, ne tuhaf İstanbullu gelin!. İnsana haber 
vermeden, bir izin bile almadan tek başına sokak so-
kak dolaşıyor; sonra köyde ona ve bize ne derler?!. 

Hasanla da arasıra yabancılaşmıya başladık. Gün 
geçtikçe eskiden tanıdığım, ince duygulu, beni tapı-
nırcasına seven, beğenen Hasan da dcğismiye başlı

yordu. Bütün çocukluğunu geçirdiği, adetlcrile, ah
lakıyle kaynaştığı bir eve nankörlük etmek istemi· 
yormuş, gibi, her gün biraz daha onlara benziyordu. 
Yengesinin, amcasının yanında benimle kayıtsızca 
bazı da ters ters konuşmıya başlıyor, sonra yalnız k; 
lınca odada yine nazikleşiyordu ... 

Bu ne? Bu da Anadolu adeti mi acaba, diye şaşı
yordum. Cahil yengesi, amcası ne ,ise, Hasan da. beni 
o gözle görüyordu. Nerede onunla haşhaşa kurduğu
muz hülyalar? .. 

Fena halde sıkılmıştım; bu ev beni sevmemişti ü 
tün iyi yürekliliğime rağmen bu evde benim · n 

sebebini bilmediğim bir kin ateşi yanıyordu Ha n 
birşey anlamaz gibi görünüyordu. Ben ona akraba
sını çekiştircmezdim; yapılacak şey oradan kaçmak-

tı; nihayet, son hadise patlak verdi; bir gün amca ile 
karşı karşıya oturuyorduk, ben bir elişi yapıyordum; 
daiınıştım; birdenbire ihtiyar adamın kuru, hiddet
li sesiyle başımı kaldırdım: 

(Arkası var) 
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fC PfvASALAR: r-auNLUK ..... DIŞ ı;cARET: 
• Hariçten ithal 
j PJYASA Edilen Yün 

Reylerin dağılmaması için 
propaganda yapılıyordu 

Ceviz ve 
fındık Satışı 
iyi Gidiyor. 

Anadolu yapaiJlarmdan getirilen bin 

1 
• 

1 
• 

ve Trakya yapatılarmm kılosu yetmıı ,..... :
•• beı yüz kilo mal k losu el.li kuruş~ ! r lı l< e rı 

Son hafta içinde Samsun mıntaka S kuruşta nihracat için satılmqur, j Hariçten ithal olunan yün iplihlC: 
sından beyaz harman 736 kilo ıç ce- : • t rine yüzde beşten fazla sunı hl. ı:sunı 
viz kilosu 26 kuruştan satılmıştır. , t Anadolunun muhtelif mmtııkaların t .. 'l z l il v· t saır ıs· ım-.. · ·ı · b .. d ·ı • yun ı e e wo e, ıs ra ve 
Sürmeneden 1020 kilo kabuklu ve di ti dan getırı mıı ve orsa ya ron en t f • • 

m ' olan muhtelif afyonlarm ince ne • lerle anılan sunı ıpek elyafı karıştı-
ğer mıntakalardan ceman on iki bin vileri kilosu 550 kurustan ve kaba ne f rıldığı anlaşılmıştır. Bundan boyle 
kilo iç ceviz piyasamıza getirilmiştir. ! viler ise kilosu 428,30 kuruıtan mü, t hariçten ithal edilecek yun iplikler 
Vakfıkebirden 11600 kilo kabuklu : terisine verilmiıtir, ı kimyahanclerde evvela tahlil edile-
fındık ve Karadeniz mıntakasından ı e ı cek. tahlil neticesine göre tarifenin 

Fırkanın ekseriyeti, ellerinde i
di. Bu fikirde ısrar ettikleri takdir 
de, hiç şüphesiz ki bu hususta ki
milen muvaffakıyet elde edecek
lerdi. 

Bu tehlikeyi gören Gümülcü
neli İsm!lil Bey, derhal pa

çaları sıvamış, ortaya atılmıştı. Ev
veli; Mustafa Sabri, Zeynelabidin, 
Vasfi hocalara dayanmış; 

- Yahu!. .. Herkesin hakkını ket 
medebilirsiniz. Fakat, benim hakkı 
mı nasıl yersiniz? .. Şu, muhalefet 
bayrağını ilk kaldıran .. onu, sene
lerce omuzunda taşıyan .. altı sene
denberi de gurbet ellerinde bu fır
ka uğurunda çalışan benim ... Şim
di beni, kolumdan tutup fırka ka
pısından atmak, revayi hak mı?

Haydi, bu hakkı tanımak isteme
yin .. Likin ben size gene lizımım. 
Siz, benim ne kıratta bir mebus ol
duğumu bilirsiniz. Şayet, yann, 

Mecliste, herhangi bir muhalefet 
.kall1sında kalırsanız, muhaliflerini 
zin hücumlarına dayanacak benim 
gibi bir adamınız var mı? .. Yok. de 
ğil mi? .. O halde, beni içinize alm&
yıp ta kimi alacaksınız?. 

Demi§ti. 
Hocalar, Gümülcünellnln bu söz

lerine hak vermişler; 

- Amenna ve saddakna. .. Senin
le itilif ederiz. Amma ve lakin, biz 
den (itizal) eden Sadık Bey ile o
nÜn güruhuna, iltifat etmeyiz ... On 

.,, • ""'•-- o-• o--• - "'-' .. 
telerden birine geçirelim. 

Diye, mUkabele etmişlerdi. 

Bu teklif, Gümülcüneli İsmail 
Beyin işine gelmemişti. Çünkü, 
Hürriyet ve İtilaf fırkasının en mü 
bim zamanlannda. kendi hesabına 
oynadığı oyunlarla artık ipliği pa-

zara çıktığı için kendisine karşı da
ima ihtiyat gösterilecelt·· Kendisi
ne çevrilmiş olan gözler karşısında 
yeniden manevralar çevirmiye im
kln göremiyecekti. 

Halbuki Sadık Bey, - kelimenin 
en cömert manasile - (saf) tı. Bir 
kaçgün içinde, onunla yeniden bağ 
da§J1Uştı. Az, çok; iyi, kötü bir ta
raftar kitlesi arasında. daha bili 
(fırka lideri) markasını taşıyan. Me 

limi dem§i; - Pariste ve Mısırda 
olduju gibi - şimdi de kendi elinde 
bir (sihirbaz değneği) halini almıt-

1l· Bu değnekle icap eden oyunlan 
oynıyacak .. Neticede parsayı kendi 
toplıyacakt.J 

Bu ince h~saplara istinat eden 
Gümülcüneli İsmail Bey; i-

11. derhal bir fırkacılık oyununa çe
\rinil: 

- Yahu!.. Siz, bu intihabın ne
taketini takdir edemiyorsunuz. İs
tanbul halkının, daha hali İttihatsı 
la.rın tesiri altında olduğunu unutu 
torsunuz. .. Hıcydi, Sadık Bey ile ta 
l'aftarlannı içinize almadınız. Bun
lar, gözlerini karartıp ta İttihatçı
ların tarafına geçiverlrlerse." ne ya
Parsıruz? .. Gerek Sadık Bey. ve ge
tek bazı azılı taraftarları. gizldien 

gzjliye İttihatçıJarla temasta bulu
tıyorlar; dersem buna belki lnan
tnazaınız. Fakat yakında bunu g~ 
~siniz .. Ve hepiniz de '8şakala
CaJtsınız ... Beni dinleyin. Gurur ve 

tafleti terkedin. Sonra pişman ola
~ksınız ... Alın şu Sadık Beyi de. 
içinize ... Kapatın şunun ağzını .. Siz 
R~ne, bildiğiniz oyunu oynayın .•. 
'l'ek. reyleri dağıtmayın ... 

Diye: bin dereden bin su getire
!'ek hoca 'an ikna etti. 

Mustafa Sabri Efendi ile arkadaş 
ları da esasen İstanbuldaki bütün 
tırka ve cemiyetlerle bir anlaşma 
)'aParak reylerin dağıtılmaması i
Çbı bazı tedbirler ittihaz etmek fik 
tindelerdl. 

Bu fikir etrafında müzakereler 

cereyan ederken. Gümülcüneli İs-
mail Eeyin ortaya attığı bu son söz 
ler de (haddei tetkik ve mülilha
za) dan geçirilmiş; yapılacak umu
mi içtimaa, Sadık Bey taraftarları
nın da davet edilmesine karar veril 
mişti. 

İçtimaın kararlaştırıldığı gün, ya 
pılan davet üzerine. İstanbulda bu
lunan - kırk be;;e yakın - fırka \'e 
cemiyetin murahhaslan, Hürriyet 
ve İtilaf fırkası merkezine ge\miş
ti. Bunların arasında, Miralay Sa
dık Bey ile en cerbezeli havarisi de 
bulunmakta idi. Rum ve Ermeni 
fırkalan; bu davete icabete. ve böy 
le bir müzakereye girişmiye lüzum 
görmemişlerdi 

Artık kendilerini .<Osmanlı cami 
ası) ndan büsbütün aynlmış gibi gö 
ren bunlar, zaten intihaba da e
hemmiyet vermiyorlardı. Adeta, a
çık ve sarih bir lisanla: 

-Hangi intihap .. Hangi Meclis .. 
Hangi hükumet?.. Siz; daha hala, 
böyle budalaca işlerle mi meşgul o
luyorsunuz. Yakında, (paydos bo
rusu) çalınacak .. Bütün varlıkları

nız, bir anda · dağılıvererek artık 

maziye ve tarihe kanşacak... Boş 
yere yorulmayınız. 

Demek istiyorlardL 

Yapılan bu umumi içtimada 
en dikkate şayan olan bir 

cihet varsa o da. gerek İstanbul ve 
serek Anadoludaki milliyetperver-
~ 1 _. '- &T•L.--- lj"U Uh. \...UC\...t:J\. 

kadar hüsnü niyet göstermeleri; 
memleket meselesinde, milletin 
fertleri arasında aynlık, ve gayrı
lık gözetmemeleri idi. 

Miralay mütekaidi Kara Vasıf 
Bey. rnilliyetperverlerin murahha
sı olarak fırka merkezine gelmiş .. 
müzakereye iştirak etmişti. 

Müzakere, oldukça gürültülü 
geçm~ti. Her fırka ve her cemiye
tin murahhası, kendi menfaatleri
ni gözetecek surette sözler SÖyle
mşiti. Bu da, pek tabii idi. 

Fakat tabü olmıyan birşey var
sa o da; beyan edilen fikirlere göre 
yapılacak intihabın (milli mefku
re) den çok uzak bulunması idi. 

Anadolu, (milli misak) hudutla
rile beraber, milli mefküreyi det.es 
bit etmişti. Müdafaai Hukuk Cem-i 
yeti teşekkül eylemişti. Milli var
lığı korumak, milleti esaret tehlike 
sinden kurtarmak ivin, son hadde 
kadar - her nevi ve her çeşit ·för 
manl~ - mücadeleye devam edile
cekti. Bunun haricinde, herhangı 

bir düşmanla itilaf akdetmek, rnüm 
kün değildi. 

Halbuki İstanbulda teşekkül e
den her fırka ve her cemiyet, bir 
an ewel mücadelenin durmasını. 
ve muharip devletlerle de bir daki
ka evvel itilBf ve sulh aktedilme
sini istemekte veyahut bunlara ta
raftar görünmekte idi. 

Milliyetperverler. hakl3rından ta 
mamiyle emin bulunuyorlar .. Mu~. 
teUJ cephelerde silahlarile düşman 
!ara nasıl karşı koyuyorlarsa; İs 
tanbulda açılacak Mecliste de. mil 
letin haklanru öylece müdafaa ede· 
ceklerine derin bir kanaat besliyor 
lardı. 

S öz sırası Kara Vasıf Beye 
gelince o, - arzettiğimiz -

kanaatin ilhamile evveli. umumi 

vaziyeti bütün inceliklerile hüla
sa etmiş; sonunda da: 

- Düşündüğünüz şekillerde ya· 
pılacak bir intihap hıc bır zaman 
Anadoludak1 mılli mefküreyı tat
min etmiyecektır Falan fırka. on 

mebus çıkarsın. filan cemiyet. se
kiz mebus çıkarsın: diye pazarlık

la t.e§ekkill edecek bir meclis; A
nadoluda ıilAhına sanlmıf olan bir 

mmettn hakkını müdafaaya mukte 

dir değildir ... Maksadı temin edebil 
mek için yapılacak bir çare vardır. 
Seçilecek 

seçilecek mebuslann yansı, ta
mamiyle milliyteperverlerden çı

karılmalıdır. Diğer teşekküllerin 

71900 kilo iç fındık gelmiş ve kabuk •1 Çanakkale ve B ga mahsulle,.inden J hangı maddesıne konulması lazımge 
lu fındıklardan 8 bin kilo sivri kilosu kalburlanmış olarak pıyaaamu:a getı t lecegı-· tavin edilecektir. 

rilen nohutlardan otuz bin kiloluk .. J 
14 kuruştan fop Giresun iç tombullar i ,_,1 tt fransaya llıracatımı-bir partiden mühim bir kısmı ,., osu -
dan ise 51040 kilo satılmıştır Bu fın- yedi buc;uk kuruştan satılmuıtrr . No • Türkiye harici borçlarının döviz 
dıklann kilosu 32-35 kuruş arasında S hut p yasasında son hafta ırınde can f 1 · f k b"l' 

f " i ile tediye edi mıyen nıs ı mu a ı ın 
verilmiştir Bu hafta içinde Anverse ı t hlık göriılmüştiır, • k 

t de Türk malları mübayaa edere 
üç bin. Kopenhağa 8080. Gidonvava : • f transferi temin maksadile ve Türk -
22000. Liverpula iki bin Londraya J Dün Amerika ve Avrupa piyasala : Fransız anlasması mucibınce kurul-
2400 kilo iç fındık ihraç olunmustur. i • rmdan gelen telgraflara gore buğday t . F . 

· · d k 1 k 5 , • tarda •ekiz para. arpalarda iki para. t muş olan Türk - ransız tıcarct şır-

mebusları da, mecliste bunlara 
dayanmalıdır... Eğer böyle yapı
lırsa, çok isabet gösterilir. Ve bu 
intihaptan da bir fayda beklenir. Şehrimız pyıasasın a sto o ara 6 ı • t · -1 ı l k f r d · 

. . . '] k b ki f t mısırlarda dört para, ketentohumun i ! kctı ı k a ti ay ı aa ıyet C\'TCSin 
Demişti. bin kı1o ıç ve 15 hın kı 0 a u u ın . : da sekiz para yükseJme olmuştur. 1 de memleketimizden 3.7 milyon Türk 

dık ile yirmi bin kilo iç ve on beş bin ı • 1 . . • •· ı 
O anda. sabık Konya Mebusu. . 1 ak · ••••••••••••••••••••••-- lırası nsıbetınde mubayaatta bu un -

-ve, 18.hik Hürriyet ve İtililf Fır- ~~r~abuklu cevız stoku bu unm - I muştur Bu malların cinsleri Fransız 
kasının (lider) }erinden biri olan- O h •1 . RORSAI ARDA: lann şimdiye kadar bizden almadık 

rman Ma su erimız lan mallardan kömür. kurşun cevherl 
Hoca Zeynelabidin Efendi derhal Toplanamıyor Tu··rktorcu Üzer·ınde ve pamuktan ibarettir. 
yerinden fırlamış .. Sağ elinin şe- İzmir. CT ANl - Ankarada toplana -n-----
hadet parmağını havaya doğru kal- cak ziraat kongresine rapor hazırla- KOOPERA TIFLER : 
dırarak: mak üzere. Ticraet odasında bir içti- Canh Satışlar 

Laiıaa! .. Olamaz .. Bu, bir İtti- ma yapılmıştır. Görüşmeler esnasın

hatçı tuzağıdır. Biz. bu tuzağa düş-1 da. orman mahsullerimizin elde edil 
meyiz.. Anadoludaki (Milliciler) mesinde ve ihracında gerileme ve az
in ne olduğunu biliyoruz. Cümle- lık olduğu tespit edilmiş. bunun co
ten .• (İttihatçı) dırlar. Onlara, bir ğaltıl.?1ası. mak~a~il~ kö~lüye kolay-
tek rey bile vermeyiz. lık gosterılmesının ıstenılmes.ne ka-

Diye. bağırmıştı. rar verilmiştir. 
-------cı-----~ 

D un borsa işlerinde hayli hareket 
l,!ôrülmfü:tür. Ünitürk. evvelce tah· 
min edildiği gibi 19.10 lintdan 19.20 

D. Yol:arı Kooperat:fi 

Toplant;sını Yaptı 

Zeynelabidin Hocanın bu söz-
lerini. en evvel Ali Kemal Bey tas
dik etmişti. Hocalar güruhuna 
bendeginlık eden zümre de bu söz
lerden ve bu tasdikten coşarak, 

her taraftan: 

- Hayır .. Hayır... İttihatçılara 
rey vermeyiz. 

(Arkası var) 

liraya kadar yükselmi~it'. Yüksel - Denizyollan kooperatifi umumi he 
menin devam edeceği de söyleniyor. yeti senelik toplantısını dün yapmış 
Piyasada mübadele için Ünitürk azal tır. Toplantıda okunan idare meclisi 
mıştır. Merkez bankasının hisseleri raporuna göre kooperatif 937 sene -

Bahk Yükliyen Gemiler 98 liradan 99.5 liraya kadar yüksel- sinde 607.217 liralık satış yapmıştır. 
Bir hafta evvel limanımıza gelmiş miştir Anadolu tahvilleri 41 liradan Bu satışın 163.000 lirası idare vapur 

olan İtalyan ve Yunan balık gemile- ve mümessiller 40.40 liradan mua -ı lannda. 126.800 lirası ortaklann ve 
rinin birçoğu balık yükliyer~k gitmiş mele görmüştür Ergani 98.5 Sivas g~ri ~ala~ı ort~ olmıy~n müşter.ile
lerdir.Limanımızda yalnız hır İtalyan 1 Erzurum 95.5 liradan iş olmuştur.! nn hıssesıne duşmektedır. Umumı sa 
vapuru ile bir Yunan gemisi kal- Gayrimübadil bonoları 23.20 liradır. tış miktan. geçen senenin miktarı o
mıştır. Havalar müsait giderse bu ge- Aslan çimentosu 13.15 lirayı bulmuş lan 430.886 liradan l 76.332 lira faz 
miler de bir iki gün içinde balık yük- tur. Londra borsasında sterlin 154.40 ladır. Bu senenin kan safi olarak 
leyip gideceklerdir. franktır Meı:kez bankasınca sterline 40.474 liradır. Bu safı kann satışa 
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Şişman Çocuk 
Çoculun tomhul olması daima 

hoşa gider, çocuk daha güzel görü 
nür. Fakat fazla şişman olunca da 
çocuğa hımbıllık gelir. Güzelliği 

kaybolduktan başka sağlığı da bo
zulur. 
Şipnan çocuğun herşeyden önce 

idrarını analiz ettirmelidir. Çünkü 
idrarda albomin bulununca çocu· 
ğun gö:ıkapakları şişer, yanaklan 
sarkar, arkasıııda, bacaklarında şiş 
toplanır da bir hastalıktan gelen bu 
alametler sadece şişmanlığa hamle
dilir. Bereket versin ki çocuklarda 
böyle böbrek hastalığı pek az g~ 
rillür. 

Ç«uğun fazla şişman olmasına 
sebep, çok defa. yiyeceğinin yaşına 
göre olmamasıdır. Annelerden ba
zılan çocuklannın zayıflamasından 
korkarak fazla yedirirler. Her ö
ğünde tuzlusiyle, tathsıyle doyur
duktan haşka, yemek aralannda 
da reçelli ve tereyağh ekmek. ye
miş. mahnllebi ,,.e sütlaç tıkıştırır· 
lar. Çocuk ta yediğini inkar etmez. 
Şişmanlar, fakat hem midesi bozu
lur, hem de karaciğeri yorulur. 

Ancak. çocuğun şişmnalaması 
her vakit annesinin kabahati değil
dir. Birçoktan da daha doğuştan 
şişmanlanııya istidatta dünyaya ge
lirler. 

Meseli üst üste nezle olan. arada 
sırada nefes darlığı çeken. sık sık 
göifis nezlesine tutulan. ha$ atnla
nndan, bacaklannda sancılardan 
şikayet eden çocuklarda şişmanlı
ğa istidat vardır. Eskiden kendile
rine artritik denilen böyle çocukla
rın karaciğerleri hozuk. ıfoğuo;tan 
yorgundur. 011Jerİ çok df'fa pac;Jı O• 

tur. nefesleri k •kar. R'Özlerinin 8· 

kı hafif sararmrştır. Uvkusu 2üç 
gelir. korkulu rü~·alardan uvanır, 

sabahleyin de yataktan kalkmak 
için güçliik çeker. İnkıbaza tutul
dutu ~nler daha ziyadedir. 

Çocuklann banlanna da tltmaa· 
1ık tiroit. 7ahqt lpofiz pddelerinia 
iyi ltlememeainden ıellr. 

Tiroit guddesi iyi işlemiven ('.O

cuğun boyu kfü~ük olur. bundan do 
layı daha şişman görUnUr. Saçlan 

çabuk döküldiiğünden mini mini 
yaşta ihtiyarlar gibi olur. Şişman
lığı da her tarafa yayıhr. hütün vÜ· 
cudii katı bir şişkinliğe tutulmuş 
gibidir. Vücudü daima soğuktur. el 
leri ve ayakları morarır. Zeka. an· 

layış bakımlarından. kendi va~ında 
ki çocuklardan geri kalır. Okuma· 
sında dikkatsiz. bütün harek~tlerin 
de yumuşak. uyuşuk olur. Etrafta 

geçen şeylere aldırmaz, arada sıra
da sinir buhranlarına da tutulur. 
Tuhaf heveslere tutulur. oyuncak· 
lannı kırmayı. eline geçen hayvan· 
lara eziyet etme~·i sever. 

lpofi:r:, kafatasının içinde. hevnin 
altında. bildikiniz o kilcüt"fik ~ndde 
bozulduğu vakit çocuğa yine şiş
manlık gelir. Çocuk dört. beş ya· 

şındayken. göğsünden, memeleri ta 
rafından şişmanlar. Karnı. bacak· 
tarının yukarı kısmı. ÜZt'rİne otur
duğu yer de yağ toplar. Fakat kol· 
larile bacaklarının alt kısm1 nice 
kalır. Onun da her tarafı o;otnk O· 

lur. Kanında hemoglobin az hulun
duiundan henzi de daima sarıdır. 
ipofizl ho:r:uk olan ~lşmnn ÇOC'Uğ"Un 
tenasül vazifesi de gedkir. F.rkP-k 

çocuğun yumurtalan torhalanna 
ıeç inerler. yahut hiç inmeden ka
sıklannda kalırlar. Kız çocuğun ay 

başlan geç ve Jf(lç gelir. yahut hiç 
gelmez. Fakat kız olsun. oğlan ol
sun zekası yerindedir. Yaramaz de
ğildir. Çalışması ~·avaş olmakla hJ!
raher munta7am olur. 

Lenfatik derfl,Zimİ7 vanakları sar 
kık. ho~a7larında veietasvon hulu. 
nan . a{!ıdarı açık neft"' alan co('tık 
lann da cnlu şişman olur. Çok u
yur, uyudukça şişmanlar. 

Çocuklarda şişmanlık sebepleri· 
nin böyle tfirlil türlü olması. her 
bozuklutun tedavisi sebebine röre 
oı.eatın4an. tedavinin ayn ayn o
lacatını ıösterlr. 

630 kuruş kıymet konulmuştur. nisbeti yüzde 6.6 dır Mukavele muci 
»"-\.. .....__ --- --·- .a.a. ..... ı. '1~ 

vam etmektedir. Paris borsası Oni -
türkü M7.5 frank bildirmictir 

Zahire Bo.-...ı Sahtlan 
Zahire borsasına getirilen 330 ton 

buğdaydan ve 75 ton arpadan bir mik 
tarı satılmıctır. Piyasa avnidir Yu
muşak buğdaylar 5.25-533 kurustan 
ve s~rtler 5.20 - 5.30 kuruşa kadar 
verilmiştir. Yemlik arpalar 4.17 -
4.22.5. Anadolu arpalan 4.09. Çav -
darlar 4.35. sar1 mısır 4.30 - 4.35 ku
ruştan ve tiftik mal 122 kuruştan müş 
terisine verilmistir Dün pıyasava yir 
mi iki bin beş yüz kilo le fınrlık kırk 

bin beş yüz kilo fasulye getirilmiş
tir. 

r ' BORSA 
24-2-938 

PARALAR 

Ahs Satıı. 
Frank 78,- 83.-
Dolar 123.- 126.-
Wret 98.- 106.-
Beıçıka Fr, 80.- 84.-
Orahmı 18.- 22.-

lsviçre Fr, .575,- 582.-
ı-eva 20.- ı!J.-

fo'lorın 65.- 70.-
Kron Çelr 78.- 82.-
Sıhn Avl&6t11rya 21.- 23.-
Mark 22.- 25,-
llotı 20.- Z2.-
t>engo 21.- 25.-
l..ey 12.- 14.-
Oınar 48.- 52.-
Kron lsvec: 30- '32.-
")terlın 627.- 632.-

ÇEKLER 

Ac:ıht Kapanı~ 

Pariı 24.495 24.495 
Nevyork 0.79525 0,7965 
Mılano 15.1365 15.1365 
Brüksel 4.6910 4,6910 
Ati na 86.7460 86.7460 
Cenevre 3,4275 3,4275 
Sof ya 63.4920 63.4920 
Amsterdan1 l.4233 1,4233 
Prac 22.6475 Z2.6475 
Viyana 4.2063 4.2063 
Madr t 12 3810 12.3810 
Berlın 1.9682 1.9682 
Varsova 4.2063 4.2063 
Buda peşte 3.987~ 3.9875 
Sıikreş 106.ı9 106.ı9 

Belgrat 34.2887 34.2887 
Yokohama 2.7268 2.7268 
Stokholm 3.0810 3.0810 
Londra 630.- 630.-
Moakova 2S,6675 23,6675 

Dl .. 

olarak yüzde 14 980 \•e ortaklar is
tihliıklerine de istihlfık hissesi muka 
biJi olarak yüzde ,33 tevziat yapll.ı -
caktır. 

Kooperatifin sennavt>si 936 sonun
da 31 !546 lira iken p-7 sonunda 
l40 670l liraya cıkmıştır Aza adedi 
gecen sene iltihak eden 117 ortakla 
1080 i bulmuştur. 

----o-----
NEVŞEHİRDI:: 

Çorap Sanayü 

G;+t~kçe ilerliyor 
Nevşehir. iT ANJ - İki yüz altmış 

sene evvelki tarhilerde yirmi evi ol
duğu vazılan Muşkara köyünün ye
rinde şimdi 17 binden fazla nüfusu 
olan Nevşehir yükseliyor Bilhassa 
Damat İbrahim Paşa tarafından ku
rulan birçok eski eserler şehrimizi 

süslemektedir Nevşehir. tabii güzel
likleri noktasından da Anadolunun ol 
dukça mühim yerlerinden biridir. 

Nevşehirde en ziyade zriaat ve ti
caretle uğraşılıyor İhracatın başında 
zahire ve kuru üzüm gelmektedir. 

Son zamanlarda sanate de ehemmi

yet verilmiye başlanılmıştır Bilhas

sa makine ile çorap sanayii günden 

güne tekamül etmektedir Şimdiden 

muhitin ihtiyacını karşılamıya mu -

vaffak olmuştur. 

Maarife sevgi de artmaktadır Mev 

cut beş ılk okul ile bir orta okulun 

talebesi her sene artmaktadır. 

Konyada Sancak Mera:;İmi 
Konya. (TANl - Orgeneral izzet.

tin Çalışlar. buradaki topçu alayına 

merasimle sancak vermiştir. Alay 
kumandanı Albay l. Hakkı ica

cında son damla kanlarını akıtm

cıya kadar vatanı ve sancağı müda

faa edeceklerine and ic;mis bütün a

lay bu anda tek bır ses gıbı ıştırak 

"'tmiştir 

Bundan '>Onra mPraslmi sevı-cclen 

halkın onimde. dığer kıtaJarm da ış

tirakıle bir resmı geçit yapılmıştır. 

Resmi ge(ide sporcular da iştirak et

miştir. KonyL idman yurdunun mo
t.oıdklet ve btslk1etli sporculan bil-

ham naan ,,.....ti. Iİİİ11lii111111irıllil 
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Netice Nasıl Çıkacak? ıŞuşning Nutkunu 
Söyledi 

Göring Varşovada 
Ne Görüştü? 

talya lngiltere ile 
üsavi Olıiıak istiyor 

(Bası 1 incide) 

lini korumak olduğunu söyliyerek A
vusturyanın bu yoldaki azmini değiş 
tirmiyeceğini, Avusturya Almanla -
rının iyi Alman, ve kendi hududu 

(Bası l incide) 
larda mühim miktarda polis müfreze
leri refakat etmekte dii. 

İyi malumat almakta olan mahafıl, 
mumaileyhin, Leh zimamdarları ile 
yapmış olduğu görüşmelere siyasi 
bir ehemmiyet atfetmektedir. 

(Ba!t 1 incide) 
meden evvel anlasma şartlarını tes -
pıt etmek istedi. Hı.ikumet ise bu 
şartların tespitini sonraya bırakmak 
t1! beis gormuyor. Aradaki fark bun 
dan ibarettir. Ve hiç şı.iphe yok ki bu 
i~e haklı olan taraf Mister Eden -

kam verilmesi bekleniyor. dahilinde sadık Avusturyalı olarak B. Beck tarafından verilmiş olan 
bir ziyafetten sonra B . Goering hu ~ 
susi trenl~ Bialawecza'ya gitmi tir. 
Orada bugün ve yarın avlandıktan 
sonra doğrudan doğruya Berlirıe git
mek üzere cuma akşamı hareket ede 
cektir. 

dir.,, 1 Dün akşam neşredilmis olnn resmi 
tebliğ, Alman Nazırının dünkı.i günı.i 
nasıl geçirmiş olduğunu bnhsetmckle 
iktüa etmektedir. 

Buna Lort Halifax htikumet namı 
na cevap vermiş ve Başvekil ile Mis
ter Eden arasındaki ihtiliıf ın tali ma
hıyette olduğunu anlatmış ve Fran
sanın vaziyeti hakkında sorulan su
ale cevaben de Fransanın her şeyden 
haberdar edilmiş olduğunu soylemiş 
tir. 

Londra gazetelerinden Neus yaşıyacaklarını anlatmış, daha son -
Chronicle'in verdiği malfımata gö- ra yeni hükumetten bahsederek, bu
re, bugünkü hazırlıklann hepsi nun bir temerküz hükumeti olmadı
dörtler misakına miincer olanktır. ğmı, bilakis memleketteki bütün 
Ayni gazeteye göre Mister Edeni müspet kuvvetleri toplıyan ve bun
kahineden atmak bir suikasttir. ların hepsi arasında iş beraberliğini 
Mister Eden geçen Sonkanunda A- ve birliğini temin eden bir hükümet 
merika tarafından mii terek bir olduğunu izah etmiştir. Dr. Schusch
hattı hareket için Chamberlain nigg Hitler ile olan son mülakatının 
nezdinde bir teklif yapını , fakat tafsilatını vererek, bu mülakata e
hu teklif Başvekil tarafından red- hemmiyet verdiren en mühim fımi
dolunmu tur. Un, anlaşmak için vuku bulan teşeb
Müfrit solların gnzctesi olan The ı büslerin akim kalması olduğunu te -

Week tarafından verilen mahimata barüz ettirmiştir. 

C hamberlain &arayda 
Başvekıl Mıster Chamberlain bu

gün de kral tarafından kabul olun
muş ve Lort Halüax ta, meclisihas 
ictimaında bulunduktnn sonra kralın 
huzuruna çıkmıştır. 

göre, Chambcrlain Hariciyedeki mot Avu turya Başvekili daha sonrn 
buat bürosunun faaliyetini tahdit "Avusturya, Almanlık namına üzeri
edecek ve Başvekalete merbut bir ne aldığı misyon ile ya düşecek, ya 
matbuat burosu vücuda getirecektir. kalkacaktır., , demiş ve Avusturya -

Yeni Hariciye Nazın henüz tayin 
edilmemiştir. Lort Halifax nezaret iş 
lerini idareye devam ediyor. Daily 
Telegraph gazetesine gore, Lort Hali
fax İngiltere - İtalya müzakerelerini 
idare edecek sonra hemen çekilecek 
tir. İngilterenin Roma sefiri Lort 
Perth talimat almak iızere Londra yo 
}undadır. Lort Pcrth talimat aldıktan 
sonra geri donecek ve İtalya hı.ikti -
ıneti ile müzakereye girişecektir. 

ltalya ne istiyor? 
İngiliz mahafilinde şayi oldu -

ğuna göre, İtalya, Hahc istan ilha
kının tanınmasını, Habeşistanı 

imar ve i tismar için kendisine kre 
diler açılmasını, italyanın Akde -
nizdeki hakimane nüfuzunun ta -
nınmasını, Süveyş kanalının ticari 
ve adli rejiminin tadil edilme
sini istemektedir. 
Fransa mahafiline ve Oeuvre ga

zetesinin neşriyatına göre, İtalyan 
talepleri tavazzuh ettikçe, bu talep
lerin Akdenlzdeki İngiliz menfaatle
rine uymadığı daha fazla göze çarpı-

,.... , .. +, , ..... 
tere ile miısavi deniz silahlarına ma
lik olmak hakkını istemekte, Süveyş 
kanalının kontrolüne iştirak ile Ba -
lear adalarında bir kaç yıl daha kal
mak kürini beslemekte ve otuz mil
yon sterlin borcun teminini dilemek 
tedir. Bu yüzden İngiliz - İtalyan 
muzakerelerinin pek çetin olacağı 
tahmin ediliyor. Bu yüzden Echo de 
Paris gazetesi Chnmberlain'in anlaş
ma hakkında beslediği ümitlerin bi
raz azaldığı fikrindedir. 

I ngiltere ne iıtiyor? 
Londra mahafiline gore İngilizler 

Libya'daki İtalyan kıtalarından bir 
kısmının çekilmesini, İspanyadaki gö 
nülliılerin geri alınmasını, Bari rad
yosunun İngiltere aleyhindeki neşri
yatını kesmesini, İtalya ile Avustur
yanın daha sıkı mesai birliği tesis 
etmesini, ve Sicilya ile Tunus ara
sındaki Pantelleria adasında bulu -
nan İtalyan istihkamiarının yıkılma 
sını istiyecektir. 

İngiliz mahafili İtalyanın Avustur
yaya karşı vaziyeti, Pantelleria ada
sındaki tahkimatın yıkılması mesele
leri üzerinde şüphe göstermektedir. 

Grandi Romaya giJİ'yor 
Bir rivayete gore, İngiliz - İtalyan 

müzakerelpri dolnyısile toplanacak 
olan yüksek faşist divanında hazır 

bulunmak üzere Romaya hareket e
decek olan Kont Grandinin Londra
ya bir daha donmemesi muhtemeldir. 
Kendisine Londrada yaptığı hizmet 
dolayısile knbinede yüksek bir ma-

D · l · ti nın harpten sonraki vaziyetini mu -
omınyon arın t1azıye fassal surette anlatmıştır. Avustur -

Maliye Nazırı John Simon Başvc- ya Başvekiline göre: 
kili müdafaa eden bir nutuk sö~le - "Beş senedir Avusturyalılar arasın 
miş ve 1talyn ile yapılacnk olan müza- da mücadeleler devam ediyor. Artık 
kereler iyi bir netice verirse umumi bunlara katiyetle son vermek lazım 
memnuniyet hasıl olacağı, bugünkü dır. Her Hitlerle görüşmek bu sulbü 
vaziyet yüzünden hasıl olan zararla- sağlamliyacak bir hadise olmuştur. 
rın ve tehlikelerin bertaraf edilece- Almanya, Avusturyanın istiklalini ta 
ğini anlatmıştır. nıyor ve Avusturya içişlerinin sırf 

Cenubi Afrika Bnsvekili bugün be Avusturya halkına ait olduğunu ka -
yanatta bulunarak, Mister Chambcr- bul ediyor,, demiştir. 
lain'in siyasetine muzaheret ettiği- Viyana Belediye Rei•i de 
ni söylemiştir. Kanada gazeteleri ve bir nutuk •öylecli 
parlamentosu da Chambcrlain'i teyit Bugün Viyana belediye reisi Sch-
ediyor. Fakat efkürıumumiye hük - mitz'de bir nutuk söylemiş ve Avus-
münü neticeye bağlamaktadır. k 

turyanın istiklali uğurunda anının 
F ransanın vaziyeti 

Fransa meclisindeki radıkal sosya
listler grupu İngiltere ile Fransa ara 
sındaki sıkı teması idameye, Fransa 
millı müdafaasının azami derecede 
takviyesine karar vermiştir. Muhtelü 
mebuslar son hadiseler arasındaki ir
tibatı tavzih etmişler ve kollektü em
nyict mevzuu üzerinde söz söylemiş -
lerdir. 

son damlasını da feda ~tınekten çe -
kinmiyeceğini, Avusturyanın daima 
Alman olduğunu, fakat Pan Cerman 
olmadığını izah etmiştir. Belediye re
isi zabıta ve jandarmaya verdiği ta
limatta: "Gamalı haç takmak, Al -
man selamı vermek, Alman marşı o
lan Doyçlandı söylemek, hususi evle
re Alman bayrağı çekmek yasaktır.,, 
demiştir. · 

İstanbul Asliye Mahkemesi İkin
ci Ticaret Dairesinden: 

Necati Pehlivan tarafından Haliç 
te Süreyya Pasa mensucat fabrika
sı muhasebe servisinde memur Snfa 
Nafi aleyhine bin uç yüz liranın fa
iz avukatlık ücreti tazminat ve mu
hnkeme masraflarının tahsili hakın
daki davanın cereyan eden muhake 
mesi sırasında: 

Müddeaaleyh Safa Nafinin ika
metgahının meçhuliyetine binaen 
hukuk usul muhakemeleri kanunu
nun 401 inci maddesine tevfikan gı
yap kararı ittihazile ilanen tebliği
ne ve muhakemenin 8-4-938 Cu
ma giinü saat 15 e talikine karar ve
rilmiş olmakla keyfiyet tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilan olu
nur. (5305) 

İstanbul 5 inci İcrn l\lemurluğun
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz o
lup paraya çevrilmesine karar veri
len 30 sandık elma, 4 sandık armut, 
kasa ve yazı masası vesaire açık ar
tırma suretile 2-3-38 tarihine mü Bugün Fransız komünistleri de top 

lanmış ve mütecavizlere kar§ı bir a
raya geımeK, KuııeKtıI emnıycte, oey 

Ç eko•lovakyad el 
Prag, 24 (Hususi) - Bugün Çek sadif Çarşamba günü saat 9 da mer 

nelmilel muahedelere ve bilhassa 
Fransa - Sovyet Rusya misakma ri
ayet lehinde karar vermişlerdir. 

Epoque gazetesi diyor ki: 
Eğer Fransa A vrupadaki dostları

nı bır kenara bırakır, Polonya ve Çe
koslovakyaya karşı muahedelerle 
gösterdiği taahhutlere ihanet etler, 
kiıçuk milletleri Hitlerin ezmesine 
- vaktile Danimarkanın Bismark ta 
rnfından ezilmesine muvafakat ettiği 
gibi - müsaade ederse, yarın bütı.in 
dunyanın nefretini kazanır ve bizzat 
kendisi de günün birinde tamamen 
yalnız başına kalnrak ezilir, gider. 
Halbuki Avnm Kamarasında dün 
Churchill'in dediği gibi kuvveti et -
rafa korku telkin ettiği bu sırada 
Fransa Avrupadaki hayati menfaat
lerini müdafaaya azmetmiş gözükür
se sulh ta dahil olmak üzere her şe
yi kurtarmak imkanı hasıl olur 

Amerika gazeteleri 

Amerikalılara gore İngiliz siyase -
tile demokratların manevi cephesi 
bozulmuştur. Bu yüzden Amerika, 
yalnız Amerika işlerile meşgul ola
caktır ve Amerika ittihadını takviye 
edecektir. 

Amerikaya gelen haberlere göre, 
bu son hadiselerden sonra Almanya, 
İspanyaya 200 tayyare gondermiştir. 
Bu haber üzerinde mütalea yürüten 
Amerika mahafili,, Chamberlain'in 
yabancı goniılliıleri geri alma siya
setinin, İspanyaya harp malzemesi 

VJ. u-...,,w -·••-•••a,.,.. .. ,_..J - _.._ • • ., 

ta bulunarak Çekoslovakyanın ilan 
edilmiyccck bir harbe maruz kala
cagını, fakat gafil avlanmıyacağını, 
Çekoslovakyanın bôylc bir harbe ha 
zır bulunduğunu ve ani her taarruza 
karşı tedbir aldığinı, motorlü ve mi
haniki vesaitin memlekete karşı bir 
muvaffakıyet kazanması için hudut 

..... ' el< 

lacakiır. Almak istiyenlerin mez
kur mahalde gösterilen saatte hazır 
bulunmaları ilan olunur. 

KARADENiZ 

ORMAN iŞLET E 
boyunca tahkimat yapıldığını, bu • c. k d 
tahkimat sayesinde memleketin ra- Türk Anonım 1'ir etin en : 
hat rahat seferberlik yaparak mütte- Şirketimiz hissedarları Umumi 
fiklerinden yardım bekliyeceğini ve Heyeti 18 Mart 938 Cuma günü saat 

sanayi ile gıda kaynaklannı seferber 14 de İstanbul B hçeknpı 4 üncü 
edeceğini söylemiştir. Vakıf Han 4 üncı.i kat 36-37-38 

Paris, 24 (A.A.) - Arşidük Otto 
annesile birlkite Briıkselden dün bu- numaralı şirket İdare merkezinde 

l · t• A · k u·· zerı· ad iyen toplanacağından dahili ni-raya ge mış ır. nnesı a şam 
tekrar Brüksele dônmüştür. zamnamenin 24 üncü maddesi muci-

yığmakla tesirini kaybettiğini söylü
yorlar. 

Veda edemedi 
Berlin, 24 (A.A.) - B. Ribbcn -

trop, İngiliz buhranı ve kendisinin 
yeni nazır sıfatile olan meşgaleleri 

sebcbile İngiliz makamatına veda et
mek için Londraya icra edeceği se
yahati bir kaç giin tehir edecektir. 

Mumaileyhin dün hareket etmesi 
icap ediyordu. 

Fransa - ltalya 
Paris, 24 (A.A.) - Ticaret anlaş

maları direktörü Alphand'ın riyase
tinde bir Fransız heyeti 8 martta Ro 
maya kiderek yeni Fransız - İtal -
yan ticaret mUkavelesini müzakere 
edecektir. 

bince en az dört hisseye malik hisse

darların içtimaa gelmeleri ve top
lnntıya iştirak edecek oratkların da-

hili nizamnamenin 2G ıncı maddesi
ne göre toplantıya takaddüm eden 

on gün zarfında hisse senetlerini şir
ket veznesine tevdi ile dühuliye va
rnkası almaları rica ve ilan olunur. 

İDARE MECLİSİ 

Ruznamei Müzakerat : 
1 - İdare Meclisi raporunun o

kunması, 

2 - Murakıp raporunun okunma
sı, 

3 - Bilanço ve kar ve zarar he
saplarının tasdiki ve İdare Meclisi
nin ibrası, 

4 - Müddetleri biten idare mec-

RESiMLi ZABITA ROMANI: 44 
SESiME' DlKKA1' El. 
TANIDINMf 1' - ~ 

HALBUKi_ BEN SENİ 
~ULACAGIMA EMIN
t>iM .,HAYDI NAZIR. -' .... 

(Hikayeden Mabaat) 

Köyü Kirleten 
Ölü 

(Başı 6 ıncıda) 

B irden karşısında 'Selmayı gô 
rür gibi oldu. On sene ev

velki zamanı hatırladı. Geceleri o
nun yanına gittigi vakit goğsüne 
sokulur, sıcak nefeslerile onu ısı

tırdı. Selmayı baştan çıkaran oy
du. Yıllar nasıl akıp gitmişti. Şeyh 
Süleyman bu hiıtlralan kovmak is 
ter gibi alnına vurdu. Fakat nafi
le .. Hatıralar biribiri arkası sökün 
ediyordu. Dir gün ağlıyarak ona 
gelmiş ve: 

- Korkuyorum Süleyman! de
mişti. Babam beni bir öküzü dö
ver gibi dövüyor. Ağabeyim yüzü 
me tükürdü. Ne yapayım? Bu işin 
çaresine bakacağım demiştin .. Kar 
mm günden güne büyüyor .. Ne ya
pacağım ben? .. 

- Ağlama sevgilim ağlnma! ... 
Seni seviyorum. Yaklaş bana da 
gozyaşlarını dudaklanmla kurutn 
yım ... 
Şeyh Süleyman bunları hatırla

yınca sendeler gibi oldu. İki adım 
geri çekildi. Biraz durdu.. Fakat 
sonra tekrar elektrik lambasını 

yaktı. ve tabutlara sokuldu.. İste 
onun tabutu.. Çelenkler, çiçekler 
heni.iz terü taze duruyor. Gözleri
ni knpadı .. Buradan koşa koşn kaç 
mak istedi. Yapamadı. 

N ihnyet bıçağını çıkardı ve 
tabutun kapağını açtı. Yü

züğün 'bulunduğu yere eğildi. Diş
lerini sıkarak bıçağı buzlaşmış ve 
donmus parmağın üstüne bastırdı. 
Parmak demirden bir külçe gibi 
yerinde kaldı. Halbuki bütün gün 
bıçoğı bilemişti. Ve parmak kop
tu. Şeyh az dnha arka üstü düşe
cekti. Kesik parmağı cebine koy
du. Sevinçle koşmak istedi. Fakat 
dizleri titredi. Sonra silkindi. Kalk 
tı. Gaz şişesini alıp çelenklerin ve 
haçın üstüne döktü , kibriti yaktı. 

Kırmızı bir alev birden yayıldı. Bu 
ande bütün ölülerin isyan ederek 
kemikten vücutlarile üstüne yü
rüdüklerini görür gibi oldu. He
men arkasını döndü ve bütün kuv 
·-···- ··- ..... J._ ... --s----· .......... _ -
kasından kovalıyorlardı sanki.. 
Yüzlerce kuru kafa sırıtarak ba
şının etrafında uçuşuyordu .. Yolda 
koşarken üç dort defa yuvarlan
dı. 

Güzel bir sabah köyü aydın
latmıştı. Güneşin ilk ışık

lan muhtarın kırmızı tuğlalı evi
ni yıkamıştı. Çlınkü muhtann evi 
köyün en yüksek ve güzel binasıy
dı. 

Sabahın erken saatinde on yaşın 
da bir çoban davarlarını almış ot
lağa gidiyordu. Yolu kabristanın 

yanından geçerdi.. Küçük çoban ku 
ru incir ve ekmekten ibaret olan 
komanyasını elinde sallıyarak yü
rüyordu. Tam bu sırada yerde kop 
muş bir parmak gördü. Kesik par
makta pırıl pırıl yanan bir yüzük 
vardı. Birden korktu, şaşırdı. Par
mağın üstüne basarak onu toprak
la ôrttü ye kendi kendine söylen
di: 

- Rahmetli ninem söylerdi. Bu
ralarda cinler, periler yaşarmış 
diye .. Perinin birisi parmağını dü
şürmüş olacak ... 

Sonra istavroz çıkardı; bir dua 
okudu ve yoluna devam etti. 
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,- ihtira ilanı -
"Seleloz ile ınevaddı mı.imasile
nin şekere tahvili usulü" hak
kında alınmış olan 24 şubat 
1929 gunhi ve 961 sayılı ihtira 
beratı bu defa mevkii fiile kon
mak üzere ahere devruferag 
veya icar edileceğinden talip 
olanların Galatada, lktısat Ha
nında, Robert Ferri'ye muraca
atları ilan olunur. 

KiLiMLi 
KÖMÜR MADENLERi 

Türk Anonim Şirketinden: 
Alelade Heyeti Umumiye İçtimaı: 
Şirketimizin 1937 hesap senesıne 

ait alelade heyeti umumıye içtimaı 
28 Mart 1937 tarihine miısadü Pa
zartesi günü saat 14l da 1stanbulda 
Galata Perşembe Pnzan İş Hanında 
akdedilecek tir. 

Ruznamei Müzakerat : 
1 - 1937 senesine aıt Meclisi İda

re ve Murakıp raporlarının kıraat 
ve tasvibi. 

2 - 1937 senesi bilançosunun ve 
kiır ve zarar ve f aizı muhasssas ve 
his;ei menfaat hesaplarının tetkik 
ve kabulü ile Meclisi iİdarenin ve 
Murakıplerinin ibrası, 

3 - Temettüün sureti tevzü hak
kındaki Meclisi İdare teklifinin tas
diki. 

4 - Nizrunnamei esasinin 12 ve 
16 ıncı maddeleri mucibince müd
deti biten azaların yerine yenileri
nin intihabı. 

5 - 1938 senesi Murakıplerinin 

tayini. 
6 - 1938 hesap senesi alelade he 

yeti umumiyesine kadar muteber 
olmak üzere Meclisi İdare azaları
nın hak huzurlarile 938 senesi Mu
rakıp ücretlerinin tesbiti. 

Ticaret kanununa ve mukavelcna 
mcmize tevfik~n sahibi rey hisse
darlanmızın asaleten veya vekale
ten içtimada hazır bulunmalan Ye 
bunlardan hamiline ait hisse sahip
lerinin hisselerini laakal bir hafta 
evvel şVket merkezine tevdi ile mu
kabilinde rey pusulası almaları lü
zumu rica ve ilan olunur. 

İdare l\leclisi 

KiLiMLi 
KÖMÜR MADENLERi 
. T. A. Şirketinden : 

Şirketimizin umumi heyeti 28 
Mart ı 938 tarihine müsadü Pazarte 
si günü saat 16 da İstanbulda Gala
tada Perşembe Pazarı İş Hanındaki 
Merkezinde aşağıda yazılı işleri mü 
zakere için fevkalBde olarak topla
nacağından ve Ticaret Kanunu mu
cibince şirket nizamnamesinin bir 
maddesinin tadiline müteallik bu iç
timaa bir hissesi olanın dahi iştirak 
etmeğe hakkı bulunduğundan bü
tün hissedaiların mezkur gµn ve sa
atte içtimaa gelmeleri ve içtima gü
nünden evvel hamil oldukları hjs. 
se senetlerini şirket merkez ve şu

belerine tevdi ederek dühuliye vara
kası almaları ilan olunur. 

Ruznanıei Müzakerat : 
Kilimli Könıür Madenleri T. A. 

Şirketi nizamnamesi 3 üncü madde
sinin tadili: 

Yeni şekil: 
3 üncil madde - Şirketin merke

zi Ankarada olacak ve Türkiyenin 
sair bir mahallinde veya memaliki 
ecnebiyede dahi ~ubeleri bulunabi~ 
lecektir. 

Esk. şekil: 
lisi azalarının yerine yenilerinin in
tihnbı, 

3 üncü madde - Şirketin merke
zi İstanbulda olacak ve TürkiyeniJJ 
sair bir mahallinde veya memalikJ 
ecnebileyede dahi şııbeler bulunabi 

5 - Müddetleri hitam bulan mu
rakıplerin yerlerine yenilerinin in
tihabı ve ücretlerinin tayini. lccektir. İdare Meclisi 

O&IVIAL l"ç.ERİ GIR.ELİM VE M 
K.İl(.A KAYSETMl~ELİM, 

TAM SU
SIRA.OA evı.. 

O\~lNOA· 
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Venüs 
Kremi 

Terkibindeki hususi maddeyi 

Jıayatiye doJayısiyle cildi besler, 

teravetini artırır. Yeni bir ten ya

ratır. Venüs Kremi asri kadın gü-
2c1Jiğinln bir tılsımıdır. 

Venüs 
Pudrası 

Terkibi altın kremli 

24 .saat havalandırılmış fevkall

de ince ve hafif V enlls pudrasile 
tuvalet gören bir cilt dünyanın en 
tara,·etli güzelliğini ifade eder. 

EViNiZDE 

Venüs 
Allığı 

Her cildin renıine göre çeıitle

rl mevcuttur. Yüze sUrilldüiünde 

cilde fevkallde tabll bir renk ve

rir; teni bozmaz; gfu:elleştirir. 

BiR PUDRA HDSABAKASI 
'I .. ~ r t: i p E el 1 rI i z.; 
Krema köpüklü Tokalon pudrasından 

20,000 
hLı~Lı~I kLıtLı 

A ASIZ 
Aşağıki tafsilat dairesinde yapllacak pudra 
müsabakası için meccanen dağıtdacaktır. 

-------------
Holivud sinema yıldızları, - yüzünüze adi bir makiyaj şek

lini veren - bütün pudraların bir fihristini yapmışlardır. Kul
landığınız pudranın rengi ne olursa olsun, belki de size uy
gun gelmiyor. Bazı sarıtınlar, esmerlere mahsus bir pudra 
kullandıklarında kendilerine daha uygun geldiği gibi bazı 
esmerlere de, sarışınlara mahsus bir pudra kullandıklannda 
keza kendilerine daha uygun gelebilir. Bunu bilmenin yega
ne çaresi, yüzünüzün bir tarafında bir renk ve diğer tarafın
da l>afka renk pudra tecrübe etmek ve aradaki farkı anla
maldır. Krema köpüklü Tokalon pudrasının, her tene uygun 
orijinal ve şayanı hayret renkleri mevcuttur. Bu pudra hava
landırılmıf, gayri mer'i ve kat'iyyen sudan müteessir olmaz. 
Birçok Amerikalı sporcu ve yüzücü kadınlar, sudan mütees
sir olmıyan bu pudrayı kullanarak mutat olimpik oyunların
dan ve yüzmelerinden sonr~ bile tenlerinin bozulmadığını 

beyan etmitlerdir. ~ 
T okalon pudrası, imtiyazlı bir usul dairesinde İftihzar ve 

bu imtiyaz Tokalon müessesesi tarafından mühim mali feda
arhklarJa temın ecı ımıştır. 
Posta, ambalaj vesair masarife karşılık olarak latanbul 622 

'losta kutusu adresine (T.T.3) rumuzile 12 kurutluk pul gön~ 
derdiğinizde hususi modelde bir kutu krema köpüklü Toka
lon pudra.sile muhtelif renklerde nümunelik 4 uf ak paket 
'ludra adresinize irsal edilecektir. Bu suretle yalnız kendi 
'>aşınıza veyahut arkadaşlarınızla beraber tecrübe ederek ha
~iki bir pudra müıabakaıı yapmıf olursunuz. Ayni ~amanda 
(biri gündüz ve diğeri gece için) hakiki cild unsuru olan iki 
tüp Tokalon kremi de göndereceğiz. Bu kremler krema kö
oüklü T okalon pudrasile beraber kullanılacak yegane krem
dir. Mektubunuzda her vakit kullandığınız pudranın rengini 
de bildirmeyi unutmayınız. 

1 

~~-~~~~~--~ 

Nümune istiyenlerin çokluğu karıısında gön· 
derme işinin bir kaç gün geri kalmasının mazur 
görülmesini muhterem müıterilerimi:den rica 
ed riz. 

İSTA.'JBUL GAYRİMÜBADİLLER KOMİSYONUNDAN: 
D. No. Semti ve mahallesi Sokağı Emlnk No. 

1792 Aksaray Baklalı E. İmam E. 24 
'Kemaleddin Y. Tiryaki Hasan Ada: 64 

Paşa Harita: 1867 
1940 Aksaray Katip Kasım E. Yalı E. 16 

Y. Katip çeşmesi ve Y. 32 
Yenikapı Kumsal 

2275 Ycşilköy Umraniye E. Fenere giden yol E. 6 
Y. İrfaniye, Gazi Evranos 
Saadetli ve Gül İbrişim 
sokaklarında 

2633 Kemer bur gaz Çeşme Meydanı E. 54 Y. 141 

4370 Çengelköy Yenimahalle Çengelköy çeşmesi E. 1 Y. 3-5 

6155 Eyüp Kızıl Mescit Dabağhane E. 34-34 
Mü. 2 Y. 38 

7207 Samatya Mirahor E. Hacı Mano:ı. E.veY. 
İlyas Bey Y. Hacı Manav 71 

7264 Tarabya Aya Kiryak Ayazma mevkii E. 90 
Muradı Hamise 
Giden yoJ 

8133 Yeşilköy Şevketiye E. Bulvar Y.12 
Y. Gazi Evranos ve on 
dört nisan caddesi 

8462 Aksaray İğne Bey Mirahor Hamam· E. 152 
Caddesi Ada: 63 

Harita: 1668 

BU MECCANi 
iJ!~~f~·ıı TECR0BEYI YAPINIZ 

yOzOnQzOn taze ve 
"'4.~~JI daha gençleşml\S 

olduöunu g O r e • 
cehiolı. 
Sol t.r•ftııkl mufHHI 

okuyunuz. 

Cinsi ve Hissesi Hisseye göre 
Muhammen K. 

Arsa 430 Açık ar-
tırma 

Arsa 1000 Kapalı 

zarf 

Arsa 6210 ,. 

Arsa 80 Açık ar-
tırma 

Bahçeli Ahşap ha-
nenin! His. 200 

" Bostanın 7 /120 tam 
~e südüs nısıf his. 200 ... 
Ahşap hanenin 
18/64 his. 350 .. 
Bağ mahalli 370 " 

Arsa 1120 Kapalı 

zarf 

Arsanın 10/16 His. 200 Açık ar-
tırma 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarı 1mıştır. İhaleleri 7-3-938 tarihine dü 
n pazartesi günü saat 14 dedir. Satış münhasıran gayrlmübadil bonosiladır. 

Venüs 

Son moda ve gayet cazip renk

lerile kullananları hayrete dllşil

rilr. Dudaklarda 24 aat sabit ka

lır. Şık ve kibar familyaların kul

landıklan yegane rujdur. 

a 
Romatizma, lüm· 

bago. siyatik, sinir 
ve soğuk algınllğın

dan ileri gelen şid· 

detli ağrlları teskin 
ve izale eder. 

KAYIP - İktısat Vekaletinin 5 
Mayıs 1927 tarihli ve 525 numara
lı, Fabrikamızın muafiyet ruhsat
namesi zayi olduğundan, yenisinin 

1 
alınması için müracaat edeceğimiz 
malüm olmak üzere ilan olunur. 
"TURYA<'.i,, Türkiye Yağ ve Mamu

latı Sanayii Ltd. Şti. Sirkeci Nur 
Han İstanbul. 

Otomobil Ticareti 

Türk Anonim Şirketi : 
TAN gazetesinin 1010 numaralı 

ve 22.2.938 tarihli nüshasında foti
şar eden ilanda 9.3.938 tarihinde 

toplanacak Şirketimizin fevkalade 
1 Heyeti Umumiycsine iştirak edecek 
1 hissedarların en az 10 hisseye malik 

olmaları icap ettiği yanlışlıkla zik
redilmiş ise de, en az -BİR- his

seye malik hissedarların iştirak ede
bileceği cihetle keyfiyet tashihen 

1 

ilan olunur. 
HEYETİ tn RE 

Venüs 
Surmesi 

Asla yayılmaz ve gözlere zarar 

vermez. Venüs sürmesile tuvalet 

gören kirpikler büyür ve güzelle

şerek kalplere ok gibi saplanır. 

Venüs 
Kolonyası 

Çam ve limon çiçeğı kolonyalan 

hususi bir tiptir. O kadar ki; en 

büyük zevk ehlini ve müskiilpe· 

sent olmakla tanınmış kimseleri 

bile hayrette bırakır. 

Çünkü ASPiRlN . seneterdenb-er~ 
• 

her tü~lü - soğukalgınlıklarına ve\a07 
rıf ara karşı tesiri şaşma; bir ilSçJ 

• 
olduğunu isbat_.etmiştlr. 

A S_P .. İ R İ N in · tesirinden .. emin: ofmat<':tcirv 

' lütfen,. EB markasına d2kkat.._ediniz.!J 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
1-3-938 salı günü saat 15 te İstanbulda Nafıa Müdürlüğünde (992,13) U

ra keşif bedelli dairemizde yaptırılacak oda ilavesi inşaatı pazarlıkla eksilt
meye konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartname
leri, proje, keşü hulasasile buna müteferri diğer evrak dairesinde gorüle
cektir. 

Muvakkat teminat (75) liradır. 
İsteklilerin en az (500) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair eksiltme 

gii ünden bir hafta evvel Nafıa Müdürlüjtünden alınmış müteahhitlik ve 
Ticaret .odası vesikalarile gelmeleri. (1022) 

1 lstanbul Komutanhğı , .. -------··--------------9!1!!! ~----•-ıa_n_ı_a_r•----.:: Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları , 
İhale günü talibi çıkmıyan 33. • 

Tümen bağlı kıt'at ihtiyacı olan 1 - Tahmin edilen bedeli 800 lira olan 10 adet Elektrik hava motörü 
12600 kilo Çekirdekli razaki uzu- 12 Mart 938 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat 11 de açık eksiltme 
münün ihalesi on gün uzatılarak 28 usulıyle alınacaktır. 
Şubat 938 Pazartesi günü saat 15,30 2 - Muvakkat teminatı 60 lira olup, şartnamesi komisyonda her gün 
da yapılacaktır. Muhammen kıyme- görülebilir. . 
ti 2520 liradır. İlk teminatı 189 lira 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve belli 

1 gün ve satte Kasımpaşada bulunan Komisyona müracaatlan. (1002) dır. Şartnamesi hergün öğleden ev-
vel komisyonda görülebilir. İstekli- ----------------------------
lerin ilk teminat makbuz veya mek
tupları ile 2490 sayılı kaununun 2 ve 

~ethiye Belediyesinden : 
3 üncü maddelerinde yazılı vesika- 1 - Nafıa Vekaletinden tasdikli proje ve keşifnamesi mucibince "San
lan ile beraber ihale günü vakti tral binası inşası ve ağaç direklerin temini hariç olmak üzere,, 16301,05 li
muayyeninde Fındıklıda Komutan- ra muhammen bedelli elektrik tesisatı inşası 5-2-938 tarihinden 20-3-938 
lık satınalma komisyonuna gelme-! tarihine kadar ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
leri. "1001,, 2 - 1'Iuvakkat teminat "1222,58,, liradır. 

3 - Proje, keşifname, fenni ve hususi şartname suretleri Fethiye beledi
yesinden ve İstanbulda Sirkecide Fethiye Nakliyat ve ticaret evinden pa

Maden Kömürü işleri rnsız aıınabmr. 

T. A. Şirketinden : 
Alelade Heyeti Umumiye 

içtimaı : 

Şirketimizin 1937 senesine ait a
lelade heyeti umumiye içtimaı 30 
Mart 1938 tarihine müsadif Çar
şamba günü saat 16! da Ankarada 
Şirketin merkezi olan Türkiye İş 
Bankası binasında akdedilecektir. 

Ruznamei Müzakerat : 
1 - 1937 senesine ait Meclisi İda

re ve murakıp raporlarının kıraat 

ve tasvibi, 

1 
2 - 1937 bilancosunun ve kar ve 

zarar hesabı ve faizi muhassas ve 
1h' . nf ısseı me aat hesaplannın tetkik 
ve kabulü ile meclisi idarenin ve 
murakiplerin ibrası ve temettüün 
sureti tevzii, 

3 - Nizamnarnei esasinin 12 inci 
maddesi mucibince müddetleri bi
ten azaların yerine yenilerinin inti
habı, 

4 - 1938 senesi murakiplerinin 
tayini, 

5 - 1938 senesi alelade heyeti u
mumiyesine kadar muteber olmnk 
üzere Meclisi İdare Azalarının hak
kı huzurlarile 1938 senesi murakıp 
ücretlerinin tesbiti. 

Ticaret kanununa ve esas muka-

4 - Yalnız makine ve diğer malzeme teslimine müteallik teklülerde na
zarı itibare alınacaktır. 

5 - Eksiltme Fethiye Belediyesinde ve Belediye encümenince yapıla
caktır. 

6 - Tnlpilerin 21-3-938 günü saat on altıya kadar teklif mektuplarını 
Fethiye Belediye Reisliğine vermiş olmaları ve daha fazla malUmat almak 
istiyenlerin mezkur Belediyeye müracaatları ilan olunur. (843) 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
Komisyonculuk, maiyet memurluğu ve tüccar müstahdemi yıllık imti

hanlan 1-3-938 Salı günü saat 9 da Başmüdürlükte yapılacaktır. (1003) 

-

·rfo_~let~P~.~i.r~o.llari·· ve.r;~inianları iŞletme U. idaresi ilan tan 
Muhammen bedeli 67.200 lira olan 11.250 adet makas meşe· traversi 

8- 3-1938 Salı günü saat 15,45 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4610 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni 
gün saat 14,45 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 336 kuruşa Ankara, Haydarpaşa, Eskişehir, İzmir, Mudan
ya ve Balıkesir veznelerinde satılmaktadır. (934) 

vclenamemlze tevfikan sahibi rey o

lan hissedarlarımızın asaleten veya 
vekaleten içtimada hazır bulunma-

ları, ve bunlardan hamiline ait his
se sahiplerinin hisselerini laakal bir 
hafta evvel Şirket Merkezine tevdi 
ile mukabilinde rey pusulası alma
ları lüzumu rica ve ilan olunur. 

Meclisi İdare 

• Doyçe Oryentbank 41 

Dresdner Bank Şubesi 
1903 senesi yüzde 3 faizli Mısır 
Kredi Fonsiye Tahvillerini, 1 
Mart 1938 tarihli amortisman 
keşidesinde bnşabaş tediye e
dilmek tehlikesine karşı ehven 
iiatlarla sigorta etmektedir. 
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o 1 
Saf ve tab:S limon çiçeklerinden yapılmı1· 

tır. lngiltere, Fransa, ve Almanyanın en meş

hur kolonyalanndan üstündür. Denilebilir ki 

dünya üzerinde Huan kolonyası ve loıyon 1n

n mükemmeliyette ve nefasette bir kolonya 

yoktur. imana bayat veren leylak, ya.emin, 

menekte, nerkis, milflör, revdor, bahar çiçe

ği, çam, origan, lavanta, fpr, fujer çiçeklerin

den ve esanılarmdan yapılmıt olup her birer

lerinin ıtriyat i.leminde menendine tesadüf 

edilemez. Nearin kolonya ve losyonları Ha

san kolonya ve loıyonlannm ayni evaafma 

malik olmakla beraber derecleri daha haf .f. 

tir. Nesrin marka.ar çok .atılıyor. Çünkü onUl1 

mükeımneliyetile ve ucuzluğile rekabet ed:

lcmez. 

,.-------------------~-----"\ 
Boşu Boşuna lzlırab Çekti 

Fakat bfr kaşe 

alınca bütün ağnlannın hemP-n geçtiğini gördü Neşesi yerine geldi 
Havalara aldanmayınız. Mütemadi hararet tahavvülleri her rahat

sızlığa yol açabilir. Eğer yanınızda daima 

GRIPIN 
Bulundurursanız kendinizi biitün hastalıklara karşı sigorta 

etmiş olursunuz. 

icabında günde 3 kaşe abnabiUr. 
lıim ve markaya di~dcat taklitlerinden sakınınız. 

HAZIMStZLIK 
Bayat:a zevkinden insanı mahrum eder. 

Pertev Karbonat Kc mpr:m~·cri 
Ç-Ok temiz bl • Karbonattan \'l" toı kart onat almtıntakl müşkü'at gö1 

1 önlkldf' tutolara.k \·apılmıştır 
Her eczanede atılır. --------iti 

lstanbul Sıhhi Müessese!cr Artırma ve 

Eksiltme Komisyonundan: 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince tabbettirilmlş olan sıhhi afiş

lerden 68 santim boyunda 15,000 ve 100 santim boyunda 15,000 adet ki 

cem'an 30,000 adet afişin komeş imaliyesi açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü bi
naqınrlrı kurulu komısyonda 9-3-938 çarşamba gunü saat 15 de yapılacaktır 

2 - Muhammen Fiat: 68 santim boyunda olanlar 6 ve 100 santun boyun-

da Qlanıar 9 kuruştur. 
3 - Muv kkat Gar ntı: 168 lira 75 kuruştur. 
4 - tsteklıler Şartname ve numuneyi her gun komisyo'1füı P.Örebilirler 

5 - İstekliler can seneye aid Ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı ka-

nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter Muvakkat garanti makbuz veya ban

ka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (936) 

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

Sabah, ve akşam her yemekten 

sonra d'şler•nizi 
, 

His macunile fırça 1 r ın alısınız. 
ç··nkü: 

Bir defa fırçalamakla 
dişler temizlenmiş o.maz. 
Ağız guddelennin ve da
hi1i uzuvların mütemadi 
ifrazatı. dışarıdan müte
m1diyen alınan ecnebı 

madde1er. mikroplar. ye
mek, içki, sigara vesaire 
dişlere. diş etlerine b·n bir 
mikrop aşılar. iinza ar hu 
su·e getirir Bunlar birike 

Jirike nihayet dişlerde <;Ü· 
rüme. etlerde ıltihaplar 

baş'ar. Artık felaketi ön
lemek ve durdurmak güç
tür. 

Vat<tinde ih.;.iyatı e~den b~rakmıyarak d;şıe

rin?zi sabah, ve a~tşam her yemekten sonra 

RADYO Ll N' le fırcalayınız 

KOMOJEN 
Saç Eksiri 
Saçlara elzem olan 

bir gıdadır. 
Saçların kö'<lerini kuvvetlen· 
dirir. Dôkülmesini keser. Kepek· 
teri tamamen giderir ve bü 
~·time kahiliyetini artırarak sa<: 

lara ven iden ha vat verir KoktJ 
su latif im !anışı kolay bir sa<. 
t'!ksiridır. 

tNGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

R~YO(;Lt J - ISTA NBt JL 

25 - 2 - 938 

Esa sarı · 

Lale, fipr, divinya, nergis, viyolet, mi'flör, 

leylak, güller, revdor, origan, yasemin, krep 

döşin, neroli, auar de Paris, aşk gecesi, dai 

ç:çekleri, zanbak, anber, fulyalar, gençlik, 

ıcnkflör, amorita, kadın eli, nadya, fujer, 

Şanel, Muge, Florami, lskandal, Flördamur, 

çiçek demeli. 

Kokuları insanı cennet bahçeler:nde gibi 

yaşatan harikalardır. Bayanlar ıeve aeve, ba. 

yıla bayıla kullanıyorlar. Avrupa keli mel eri

le süslü ve yalancı rtriyata ve yaldızlı etiket• 

lere aldanmayınız, Hasan marka.sına dikkat 

ediniz 

Krem, briyantin, pudra, sürme, nıj, atlık 

ve ıabunların en iyisi mutlaka Hasan mar

kaamı taşıyanıdır. 

BAŞ, D 1 Ş, NEZLE, G R 1 P 
ve bütün ağrdarı derhal geçirir. 
iCABINDA GONDE 3 TANE ALINABiLiR. 

M deyi, kalbj yormaz. Te.kJitlerden takınınız. 
Eczanelerden 1 • 12 lik amba· ajlannı ısrarla arayınız. 

• 
1 

Si~ir ağrdarı, asabi öksürükler; uyku· 

suzluk, baş ve yarım baş ağrısı, baş dön· 

mesi; bay91nld<, çarp3ntı ve stnirden ileri 

aelen bütün rahatsızlıkları ider·r. 

&hibı: Alım"' Emin VAl~MAN. Umumi Neşnyatı idare Eden: 8. SALIM 
Gazetecilik ve Neorıyat Türk Liınitet Şırketı. Basıldığı yer TAN Matbaam 


