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Almanya, Ingiltere ve Fransanın 
şi etli protestolarını redetti 
Alman askerleri · dün gece yarısı Viyanaya girdiler 
Hitler bir beyanname neşretti 
Çekoslovakya, Fransa ve lngiltere 
arasın.da mühim görüşmeler oluyor 
ŞlYl~IFDÜğ te üf ~<dlüDdü 

Avusturya ordusu Alman kuman
danların e-mri altına girdi 

Yahudilerin kaçmasına meydan verilmiyor Ş•:.::.~~,.,:;:=:·· 

YA 

Alman hlUdmlyctl altına giren dünktl mtıataldl 

~ 12 (A.A.) - Salzburg'dan gelen man askorleıinin bugUn öğleden sonra 
8- kıtaıan buraya girmi§lerdlr. buraya galmesl beklenmektedir. 

ct ~ıburg, 12 (A.A.) - Bir Alman av- Linz şehri ve civarında 300 Alman tay. 
> ln.._ Yı. bu sabah S:ılzburga ginniştir. ya.resi uçronktadır. Tanklar eehre gir-
~ •.rana, 12 (A.A.) - Linzdcn kalka- nıeğo başlamıştır. Kuvvei kUlllyenin §Ch· 
~Yonlnrla ilerlemekte olnn Al • ro vüsulUne anbean intizar edilmektedir. 

Avrupa muvazenesini 
sarsan siyasi zelzele 
,~ Avnıpa vaziyeti herkese 1914 nayı tutmutlur. Nazi memurları A· 
1-~1 llıde Umumi Harp arifes'ini habr- vuaturya payitahbnın idaresini kendi 

Avusturya.. 

İn!tburk, 12 (.\.A.) - Alman kıtaları, 
lnsbruk'a girml§tir. 

ALMAN ASKERLER! BREN'NER 
HUDUDUNDA 

Brcnoer, tı (A.A.) - D. N. B. blltlL 
rlyor: 
Alma:ı ordusunun pi§tarlan saat üçte 

Brenner'e vıısıl olmuştur. Alman asker
leri, Awsturya ve İtalya g1lınrllk kara
kolları arasında dizilmiş ve bunu mntea,.. 
kip Alman kumandanı, yanında zabitler 
olduğu halde, İtalyan karakoluna doğru 
ilerliyerck, İtalyan kumandanına. hita
ben aşağıdaki hltabeyi söylemiştir: 

(Sona: Sa. 6 Sü. 1) ~ ~·. Avuıturyanın Almanyaya ilti· ellerine almıılardır. Diğer i:tüyük ve kü-
~ ~_t•ni daha blrkoç sene aürüldenc• çük Avusturya ıehirlerinde gene nazi- _A_v_u_s-tu_r_y_a_n_ı_n_i_S __ 
di~ l!' lncaele teklinde görenler, ha· ler İJbasına geçmişlerdir. Şuınik ye-
"-iı "~rsındaaldandılıır. Ziraen vdilliolaneıki DahiliyeNazmSeyı tiklalini iade için 
~ ç •. •ene daha Avnıpa diplo- vekili olan eıki Dahiliye Nazın Seyı lialııa F ransı• 
' A ınünakaşa zemini olacağı sa· Jnkar Avusturya ile Almanyanın bir ~ lı1' 

..._~ "tluı'Qn birkaç gün bı1e ıür- ASIM US fekJz~.lı'nz• redeftz• 
"'- ~ldcuk ediveT"diğini gördüler. :../ ' 
~ada Alman o~--•-- Vı"ya· (Sonu: Sa. 2 SU. l) ( y 6 f ~-rnı.uarı azısı mcı aay amız-) 

Şehrimizdeki Avus.
turya konsolosluk 

binasında 
Dün Hitler bayrağı çekildi 

MaslabatgUzar, mobarrlrlmlze 
ehemmiyetli beyanatta bulunda 

(l'a.:m 6 ncı ıauıfamırdal. 

Mar~al Budycnnl M'arctal Blaher 

iki Rus maraşahnın 
tevkifi 

Hakkındaki haber teyid 
olunmuyor 

Moskovadakl muhakemede suçlular 
müdafaalarını yapıyorlar "' 

:.(Ya:ııı 6 ncı 8Gf1..1faıımİlfl°J 



Avrupa muvazenesini 
sarsan siyasi zelzere 

(Ustyanı ı ancı ısuyı/ada) 
Führer kumanc.a11 altında bir millet ve 
hir devlet olt:uğunu ilan etmiıtir. 

Alman Cumhurrcisi ve Baıvckil Hit· 
lerin Avusturya hakkındaki emelleri 
Ye düıünceleri kimsenin meçhulü de· 
iildi. Fakat iki hafta evvel Şuınik ile 
Berieaaarlen'de yuptıtı anla1m1ııdan 

IODl"a söylediği nutukta "Artık Alman· 
,. için bir Awsturya mesol .. ı kalma· 
dı" dediğine bakınca bu mesel:nin ted· 
rici bir surette hallini zamana bırakb
iı tahmin olunuyordu. Fakat Şuıni· 
tin kendi karan ile AvusturJanın is· 
tlklali işini plebisite götürmesi vaziye
ti birdenbire değiıtirdi. Hitler bu teteb
busü vesile tutarak böyle bir pk~isitin 
Anşlusa muhnlif bir Şuınik hükumeti 
kontrolü altında yapılmasına me;•dan 
bırakmamak, tamtcrsi bu kontrolü Al· 
man sünaüleri himayesi altında nazi 
memurlannın eline vennek için lu:.-d<e
te geçti Şuşniğin yerine Baıvekil ma
kamına oturan Seys Jttl;.ıır'ın gazetele· 
h ver~iği beyanatta plebisitin yalnız 
seri bırakılmış olc:luiu ve yalanda hal
lan reyine müracaat olunacağını söy· 
lemesinde göze çarp::aı mana budur. 

Acaba Almanyanın Vorsay muahe
tlesini kökünden yıkan bu son hareke
ti büyük devletler taraf mJan nasıl k.ar
fdanacakbr? Şüphesiz Hitler bu nokta
~ dütünmüıtür ve öyle tahmin oluna· 
itilir ki ıimdiye kadar yapılan ermi va• 
IWer gibi bu son hareketin de bir harp 
aebebi olamayacaiını hesap etmiıtir 
ile onun için Alman orduJanna A vus· 
tarya hudutlannı aımak emrini venniı· 
lir. 

Almany:ının Avusturyayı ilhalr et· 
ınesi Alır .. n ordulannın Brenner ceçit· 
lerine iamesi, bunun neticesi de Tiryn
te limanının tehlikeye düpneıi demek· 
tir. Bu ise birinci dereced• ltalyayı ali· 
bclar eden bir meselec'ir. Onun için· 
dir ki birkaç sene evvel Anıluı törle 
tlunun, yalnız Almanya ile Avusturya 
an,.nda bir aümriik birliii projesi 
iaeydana çıkrr ·a Muıolini ltalya ordu· 

Brenner &'CÇİdine YJiirutb. Fa· 
bt o zaman ltalya ile lnciltere "' 
Fransa ar .. ında Almanyaya karşı cep
ı.e birliii vardı ki Habeıistan harbin· 
den sonra bu cephe t!ağıldı. Daha son· 
n ln!tiltere ve Franaaya karşı Ber

• Roma mihveri teıekkül etti. 
Acaba, Almanya ltalya idn göster

~ti bir takım menfaatlere karıı 1ta)ya 
4la Almanyaya An~lusa muzaharet mi 
'hadehni2tir? En basil bir mülahaza 

na imkan veremez. Olsa ol:ııa 1talya 
ıkeri bir işgal olmaksızın Avusturya· 

Ü bir nazi idaresini hoı görebilirdi. 
talyanın bundan ilerisini kabul etmiı 

n havsalaya sığacak bir teY cleiil· 

Bu mülahazaya göre Almanyanm 
t.agünkü A vustury:ı hareketlerini ya· 

parken evvelden ltalyanm muvafakati• 
:9İ almıt olma11 c'..a mümkün değildir. 

ununl:ı beraber Habeıintanı tamamiy· 
teskin edememit olan 1talyanm in· 

IPltere ve Fransa ile birle.,erek bugün· 
iN vaziyet karıısnıda Berlin • Roma 

'hverinin kmlmıt oldutunu ilin et· 
si 'H Almanya ile münasebeti kea· 

:mesi ele beklenemez. 

Şüphesiz ki Fransanm Orta Avrupa 
wziyetin:le alikuı büyÜlctür. Fakat 

gÜn hükumet buhranlan içinde olan . 

manyaya iltihakı, yahut ilhakı bir~en
bire bir harp seb~bi olmasa, itirazlar 
sadece diplomatik protestolardan iba· 
ret kaha bile beynelmilel siyaıel saha· 
aında zaman ile biiyük değişiklikler 

yapma11 kuvvetle tahmin olunabilir. 
Bu yeni siyaset değiıiktiklerinin iıti· 
kametini devletler arasmda bugünlerde 
cereyan edecek müzakereler göstere
cektir. 

ASIM US 

Kadıoı elektrik kro· 
nu ile boğanlar 

Ağır hapse 
mahkum 
oldular 

Ankııra, 12 (Telefonla) - Metresini 
elektrik kordonu ile boğarak odanm dö
gemesl altına saklayan Ali ile diğer 
metresi Aygenln muhakrmesi bugün ne
ticelenmiştir • 

Bu~Uakti celsede, evvcıa, İstanbul ad
U tır mccJlfliDdP..n gelen ce\•ap okundu. 
R:ıporda l{P.zbanın cesedini muayene et
miş olan acıll tabip Behçetin cörlllfl te
~1t edilmektedir. 

Suçlular müdufaalımnı yaptxlar. Ali 
cinayeti Ay~eyc atfetti ve kendlafnin ci
nayeti teht!vvUren işlediğini, ancak hi\
dislıden sonra kendine geldiğini söyle
di. 

Ayve de mlldafaumda, suçunun yalnız 
ölilyil Ali ile beraber gömmUş, kendisin
den korkarak bllkfunete haber verme
miş olmaktan ibaret bulunduğunu söyle
di. 

Mahkeme heyeti mUzakereye çekildL 
Dört saat ısonra açılan ikinci celsede, A
linin yirmi sene, Ayşenin de dokuı sene 
ağır hapae mı\hkOm olduldan bildirildi. 

Toprak bayramı 
Ankara, 12 (Telefonla) - Her sene 

oldu6'U gibi, bu sene de martın yirmi bi
rlndt"' Ankarada toprak bayramı yapıla • 
caktır. 

Tovrak bllyramına. civar köylerden ge. 
lecPk köylUıer de (ftirak edecekler ve 
ıcrefierlne HalkPvinde ve Ziraat Ens
tltilsllnde ziyaretler verilecektir. 

KUltUr Be9'enının 
sıhhalı iyileşiyor 
Şetırimizde rahauız olarak bulunan 

Kültnr Bııkruıı Bay Saffet Ankan'm sıh
hi durumu iyilrımeğe başlam11tır. 

Bay Bakana dün Cerrahpaşada ri5nt
ken aıncliyeıi yapılmıştır. ÖnUmilzdekl 
pazartr .. ı gllnUnden itibaren tcftişlerlne 
b&§layacaktır. 

Ankara Oarı 
Ankara, ll (Telefonla) - Yeni 

Ankara garının lnoaatı ilerlemekte
dir. Teorlnlenele kadar garın llatU 
örtül mu" olacaktır. 

Diğer taraftan. garın etrafındaki 
kHhne evlerin tstlmllkl için DAmlr
yollar idaresi bütçesine altı ytız bin 
liralık bir tahsisat konmuştur. 

Tarihten silinmekte olan 
imparatorluğun tarihi 

Avuslurya nasıl kurul :ıu, ne safhalar geçirdi, 
nasll idare edildi ? 

Alman yanın A vuaturyayı kendine il· 
bakı prensi pi olan ·• Anılwı" ı.>n had1.
se ile tahakkuk etmit bulunuyor. 

Harpten evvelki Avusturya· Maca· 
rlstan imparıtorlutunun ıon par~la
mşı olan bu hadise ile A vuaturya lc;e
limesi tarihten silinmek üzere sayıla . 

bilir. 

Jermen muahedesi ile (10 Eylül 1919) 1 
ortadan ~alktı. Bu muahede ile, eıki 
imparatorluk yerinde müstakil bllkQ· 

metler teıekkül etti: Asıl AYUaturya, 
Çekoslovr':ya ve Macaristan: A9Uıtur· 
ya Lehistanı prusya ve Rusya arazisi 
ile birleşerek, bu&ünkü Lehistan vU· 
cuda geldi. Avusturya • Macaristan 
imparatorluğunun inhitatı .:ıe İtalya, 
Yugoalavya ve Romanyaya da mühim 
bir arazi geçmiıtir. 

Ayni Sen Jermen muahedesine göre, 
Tuna nehri de milletlerarası bir nehir 
olmuştur, 

Eski Avusturya - Macaristan impa
ratorluğu ırk ve milliyet itibariyle baı· 

b baıb birço~ unsurlardan mOtefllr 
kil bir memleketti. Parçal•n=•uacla 
da bunların 1Uphe.U büyük bir ıoll 
nlmuıtur. . 

Eski imparatorluğun A vusturyl IDl
mında Trenten ve lstirya arazisinde t• 
talyanlar, talovanya, Karniyola 99 

Dalmaçyada Yugoslwlar, BuhCillflr 
Moravya ve Silezyada Çekler, GaUçyr 
da Lehler, Bukovina'da Romenler otr 
nıyordu. 

Macuiatan kısmının tılovakya _. 
.risi Çekoslovakya, Hıratya ile Sla~ 
ya da burün Yuıostavya olmut. TraO'" 
ailvanya ile Banıııt ta Romanyaya ıCV 
mittir. 

Almanlann ''öıterrayh = Şark dev· 
leti" ded.lklerl bu memleket, ismini 
Şarlman'dan alır. Şarlman Avarlar 
imparatorluğunu fethettikten sonra 
''Markya Avıtriyllca" yı (Şark eyale
tini) kontların idaresine verdi. Şarl· 

man lmparatorlutu arazisinin, Emı 
nehri ile aynlm·ş olan bu prk parçası, 
kontların eJ.:.nde daha genişledi ve ez
cilmle Tirol ile Istirya da "Şark eyale· 
ti" ne iltihak etti. 

1273 de Alman imparatoru seçilen 
Ha-b~burg'tu Rodof Avusturyayı oğul· 
lannın mUik,ü olarak ilin etti ve bu su· 
retle, Habsburg hanedanı teeaıüs et
miı oldu. 

1522 de Şartken Avumırya haneda
nındaki Alman mUlkUnU icardetl Ferdi· 
nanda ver&:. Dört &ene sonra da, Fer· 
din3nd, karısından Bohemya ve Ma
caristan krallıklarına da tevarils etti. 

.Cenevre tarih 
cemiyeti 

1699 da Transilvanyayı da alan A· 
vusturya bir kat daha kuvvetlenmi§ bu
lunuyordu. Yedi sene harbi ve diler 
harplerle biraz aayıflayan Avusturya 
1772 de ve 1795 de Lehistanla Galiç· 
yanın da birer parçasını aldı. 1814 de 

<1e tlirya, Dalmaçya, Lombardi~ 
ve Vened.!k de Avusturyayı geçti. 

Yll dönümüne tarih kurumu· 
muzun iş· irakinden dolayı 

çok memnun oldu 

Avusturya. 1814 de yapılan Viyana 
muahedelerinden sonra, Cermen kon· 
federaıyonu içinde büyük bir mevki 
sahibi bulunuyordu. Palt,at, buooan 
sonra, mağlubiyetler biribirini takip 
etti: 

1859 da Lombırdiya, 1855 da Ve-
nc:Jilıı /ı.,•ucıtury:ıd"" .. , .... ı..ı. -· c .. .ı ..... 
da Lehistanın kazandığı galibiyet üze
rine Avusturya Cermen konfederasyo
nundan çıkanldı. 

Bundan sonra Avusturya t!iğer bir 
hükumetle birlegmeyi kabul etti, blav
lan, bil'·--·a Çekten fedaya razı olarak 
Macarlatanla bir tek hükumet hünc 
geldL 

1908 de Boana • Henell alan A· 
vusturya. 1918 de Orta Avrupa impa
ratorluktan matlGp olunca eski A•uı· 
turya • Macarlıtan lmparatorlutu, Sen 

1!r 
Ccne\Te, 12 (A.A.) - Anadolu Ajan

smm husual muhabiri bDdirlyor: 

Cenf'vre Tarih ve Arkeoloji cemlyetl

Dhı >1lzUncU kuruluş yılını tea'it için ya

pılan merasime vuku bulan davet üzeri

ne l'tirk Tarih Kurumu da if tirak et.mit-

1 Ur. 

Tnrkfye clbl uzak bir memleketten 

murahhas yollannıaaı Cenevre tarih ce

miytıtlnln çok blly1lk ıUlmuunı mıır.fn "'· 
muttur. ~ mart akşamı cemiyet azam 

profesörler, tarih meraklılan ve dıprdan 
gelen muralıhaalara bllyilk blr llya!et 

verilmi,tir. 

Tiırk rarüı Kurumu namma ikinci re
is Bayan Afet ve ManJlıa •YlaYI HUunet 

Bayur lf Uıu etmlelerdlr. lluhtellf na -

tuldar irat edlbnlf ve Hikmet Bayur nut

kunda iki cemiyet arumdald doetlull 

mOnaaebetlerlnl ye Türk Tarih lıurunuı

nıın melal ve haCrlyatmm tarih bdrmm. 

~ünkdfı pe.şiHdeK ı 

Şerefl l Sulh 
Ceçeıa sila lqllis Dahill79 Num Sir SlmUel Hör 1..,Utere • llal· 

788 anlapnaama ait t......ı.Kan babsed..._ tö1le demiıti: 
- lnsiltwe ...,U Wr nUa iateJ'orl'' 

Bugünlrii ahnl " .-Ut i.çia de bir lqi)b •ı.t .,.. • .., ......... 
p.n bu IÖzÜ nktlle Berlia koa 1ntiade lqilia Baınldli Dialwıli'nia 
IÖylemiı oldutunu babrlatanlar ald11e 

Mitlerin emri ile Alman ordu larnua AYasturya huchatlannı ıeçerek 
Vlyanaya slrdifini bildiren son baberlar Uaerine dün lnsilia Dahiliye 
Nazirinin bu tarihi aözü tekrar •dişini düıündük.. Hakikat halde AY1"11pa• 
da berkesin istediği teY sadece te refli sulhten batka bir teY ııleğil. Fekat 
hakahm, itlerin sonunda bu teref 1i sulh kime nasip olacak? 

HASAN Kl 'fı!ÇA YI 

dan ehemmiyetini tebar1lz ettlnn11tir• 
PR. P1'rl'ARD M&'YJ&KJ<.:T.IHJZS 

ODA'YOB 
Oeaevre, ız (A.A.) - Anadolu ajalt" 

amm bu"w muhabiri bUdirlyor: 
HUkQmetlmlzlıı davf'ti llzerlne cene .. 

re profesörlerinden M. Pittard yaklllda 
memleketimize dolru hareket edec:elrı
tlr. İstanbul Ünlveraiteılııde 16 veya • 
but 17 martta bir konferans verdiktell 
aonra Ant. raya sldecek ve orada da~ 
&..w w.w •'"'1 "'""'o•"•Ju. •--'-... ""...._.._."' ~ 
konf Pnıns verecektir • 

MllZE DllHU1'1YE1.ERI 
Ankılra. 1l (Telefonla) - MO .. 

ve milli saraylardan alınacak dubd• 
llye nere ti hak k rnda k ı IA7llıa mecJJI 
raınAmealne ahnmıtttr • 

LlylblDID llOD tekllne dN• allle
ma acılmı' olan moıelerle a(lll llltl .. 
haline knnulmut olan tarlbf bl11a111' 
n ziyaret edenlerden onar. 1111111 _. 
raylarla Topkam muıe11tnl ıtyaret • 
denlerdflln elltter. Ayaaofyadan rtı
mlter kanıt duhultye ahnacaltut• 
Rıbhlye mnıetert dubullyet1tzdtr. 

LAylbl\dl. mnze H 1araytan .. 
retllı nlllrall gezebllecıekler tetblt 
ftdltmlttlr. ,,,,,. 

K URUN 
ABONI! TARffESI 

llemlt!let 11em1e•.C 
ifınde dıtındtl 

AJlık ti I~ ""' 
i •>hk 200 421 • 
ı .,·ııt 47f» rıo • 
Vıllılı tuo 1100 • 

r.,ıfeıılnffen R11lkan ntrııaı itin •>·b 
oıuı lı.uruı, Ju~ulur. Po~ıa bırlıjlır.e ııır
me) r.n )'erlere ayda yet mit beter ıuırtlf 
unınıeılılır. 

Fransa kendi yanmıla ltalyayı ıöreme
~ee ln&'iltereye bakacakbr. Halbuki 

emmiyet itibariyle Orta Avrupa i4in· 
elen •talı olmayan Habetistan ve Ak· 
tleniz vaziyetinden dolayı lngilteNDİn 
ltalya ile harbi göze almadrp Ye an• 

Çapraz Kell•a Bulmacası 
ı\bona kaydını blldlre1t mektup "ıel

ırııl ürretını, alıune pıra!'ının po!d• .,.. 
ya banka ıle yollaına ürrelinı ida~ it.., 
dı üaerinf' alır. ,.. 

Yenıchm !r ahone y111.an 9f')'8 & •bO 
btrılen ya7.ılanlara, meklt•pl.-rle ki'> ~ 
larına ın·rırtıı h'!nıılllt Vaflıhr 

TDrltl11rnfn hrt fJtltıfn ""rlrrrtndl 

ımak çareleri aradıtı düşünülecek o• 
lursa Fransanın orada da kendisini tat· 

• edecek bir yardım bulamayacağı 

tahmin olunabilir. Bu talr~irdo Alman· 

lıte Almanya b:ıgünkü AYnıpa vazi· 
tini böyle görmüt, bunun için de Al· 

-n orcJulanna Avusturya budutlarmı 
rçmek e:nrini Tcnnİıdir. 

An::ak Alrr..ıtnyıının Avıts~ 
ptıfu bu son hnrolıc~in netic~ıi Av· 
1'9da bu"'\;.,kü kuvvet müvazeneleri· 
sarsacak bir hn~ise old1•ğu da inkir 

Şu halde Avustueyanın Al· 

t 
2 

Yeni bıılmacamız 

123456789 

3 1--;--r 

4 
5 
6 
7 1--!--,\.,. 

8 ·---'· 
9 -------.ı.-.:-ı..-; .............. -

sor,n. ıN SAf.A : 
1 - l{eyfl ve esb:ıbı mucibesiz hü

kllmler i~in ıöy'enen bir kelime. 2 -
Bir nevi şeker, bir nota. 3 -Ticaret-

te kullanılan bir utıı usulll, ağız. 4 -
İşaret. blr eayanm bir taraf J. ~ - Aşi
retler, 6 - Herkeain kazanmak için 
çalıgtığı şey, sabaha kadar devam e
den çalgılı eğlence. 7 - Kederli insa
nuı l~ çekerek söylediği, bir hayvan 
hastalığ'ı. 8 - Su kabı, musikide dur
ma ifareti. 9 - Bir eeyi buldurmak 
tçin yaptırılan It-
YU KA.R/n.4.N AŞACI : 
1- hıtaabulua bir semti. 2 - Ya.

n kala11, bayvantarm evi. 3 - Arabis
tanda bir yer. sanat apoı•.:ulann maç
tan eonra tekrarladıklan söz. 4 -
isim. rıırmakla bir ıey göstermeğe 
denir.~ - Kaynayan maddenin Oa • 
tUııde kalan. 6 - Yatacak yer temin 

Dünkü bulmac:aNn halledi~ teldi 

t 
2 

12345 6789 

3 ·----4 
5 
8 

7 ----: 8 

9 ·---------oiııiııııi---
etme. 7 - Arzu ve istek. 8 - MemJe

kt:t. O - Yemek yememi§, §i§JD&D ka· 

dınlar kullamrlar, 

K'1HllN"a nlınnr tl"'lfllr. , 
Adres dellşllnne ftrrrll 2& ıı.uruttlll'•, --o---

Gpcrnlş h urun /ar: 
1:i sene evvel 

bu ün 
llEDHESELEli SEIJD/ BJllll 

GELDi a-1 
llaarlf Vekili Vcuıf Be11ln beyanal•~rll 
.. Cihanın her larafrnda.ı iptidai I~ dl 

11e lerblue ualnıı maarif mekteple~ ~,.. 
l/Orüleblllr. lleıltk düfiJncelerl •~111,.. 
lldal,,.rden ıonra meuıuu &aJu0 I0

14
,,,.. 

ltlnaenaleuh. medreıelerin ba kııtnt e•• 
ltf6rıeltim. Bıınların talrbr.'1 iptidai ;',ıır 
leplerlmfıle llıelerlmlzln kıımı ipU 
rln• aaklolrınoeolctır ... 



Şebi~ Hab~_r_Ie_r_i 1 

Kızılayın Beyoğlu şubesi 
tı.~ kongresi yapıldı 
~ 'ttı '· kurumunun Beyoğlu ıubeıl· aynen ibka edilmiıtir. Bursa saylavı 
hpı1ı.._~Uk kongresi dün &rc.t on beıte bay Es.00 daima Ankarada bulunması 
t ~ıtır. yüzünden istifa etmiştir. Yerine bayan 

:.. oıı&rc . . 
.'t~ rıyaset.1.ne Beyo~lu Halkcvi Eırcf Cevat seçilmiştir. 
~ it bay Ekrem Tur seçilmiştir. Kongrede, Karahisar maden suyu-
'-ıı l'lclik faaliyet raporu ile bilanço nun daha kUçU'k, ~·'.~elerde ve daha ucu-
~~&~ik edilmi§, yeni idare heye za satılması teklif edilmiştir. Kongre 

1rıc geçilmi~tir. tdare heyeti reisin kısa bir nutku ile kapzınnu~tır. 

Anxaraya giden Borsacllar 
1 heye ti döndü 
'~nb 'r uı borsasının Ankaraya nakli ca~ olan Ankara borsasının her tar<.ıfı-

~:daJci tetkikler sona ermiıtir. Is- nı gezerek ihtiyacı k!fi gelip gelnıiye-
~la:ı borsasının bueünkU vaziyet.! ile ceğini tetk.:k etmiştir. 
~~ .ıı Aııkaraya t .. ~ınmasından son- Ankara borsasına kafi miktarda tele· 
~t "v ~latak vaziyetler hak.kında Ma- fon tahsis cdilemiyeceği cihetle muame 
~ c aletine izahat vermek Uzere lerin müşkülatla yapılzı:ağı ınevzubahs t! 01.ırı borucııar heyeti diln şeb· olmuştu. Halbuki orada bu hususta 

b dörırnu,r· bizzat tetkikat yapan ve alakadarlarla 
t, :-Ora :r ur. 
~ ~ :\.ılar heyetinden borsacdar bir- temas eden borsacdur, vaz.~yetin tama· 
l!ıtıtz U.ıtıi katibi bay Nedim Akçerıden mile aksi olduğunu borsa için icap 
~tt~ tnalumata göre: Ankarada eden telefonların fazlasile borsa emri-
~ lldığı müddet zarfında yalnız ne şimdiden verildiğini görmüıleııd.:r. 
~i'~\~Ckaletine yukarıda yazdığımız Binaenaleyh Ank,ara borsası kurulduk· 'a r ht.ı!tkında izahat vcmekle tan sonra herhangi bir muhabere müş· 

Ilış, l nisımda çalışmcığa ba§laya- killatı mevzubahs olmayacaktır. 

~1' Berberler 1
1ll·iesJz t:oe~ k lorı 

b~ Okutma işi 
~hit ~hail sağına gelmit ve henüz 
kt~l~Oltu1a devam etmiyen J4mıcsiz 
~ oı11 rtn okuma vaziyetlerile de meı 
~ l~~ln~"'Ya karar verilmiştir. Bu it· 
ıı llıll crı bakanlığı ile Kültür bakan
~ ~~erek tetkikler yapmaktadırlar. 
~~it U Çağına gelip de ururet do

~.~Çok 0kuyanıayan çocu'k,ların sayısı 
'fi te,b~ur. Bunliırın bugUnkü vaziyet 

0~. ıt cdUnıcktedir. 
~ bıt . 

r.c .. 11il tamamlandıktan sonra 
tıla ~ ~Lınae ne yoıaa oıacagı Karar 

~~la taktır. Bugiln mevcut bulunan 

~' <4r~ kurtarma yurdunun l;:drosu 
dtt, ır. Bu ihtiyaca kjfi gelmemek-

> t~Ctık 
t~ti dlara yardım işinde b.:.maye he-
,~~rc .trıUhim rol oynayacaktır. 

it ta l~in hazırlanacak ttıılimatna
~rc hareket edilecektir. 

bi: ~ETMENLERiN ÇAYI 
"'tct 
t ttı..ll'lcrı1ere ölüm z<ımanm:la yar
t ' "lClt 

~.,1riııı Uzere l:uru13n cemiyetin 
'ı.. lttt . 
~ •ı ~ll • ırrn~~ maksadıle İstanbul 

~hır S• h:ddin Ustundağın him"yesin-'tt >' 1 eğlence yapılması kararlaı 
~ t. 

~ 11 'tlc ~tııı ~ at rıceye §ehrimizde bulunan 
'llıt ı;ttıncnler İ§tirak edebiJecekti.-. 
~ 'ttr. rı 1'okatliyan salonlan kira· 

~ ... l ... 
t.'tb~N TALiMATNAMESi 

"V\J:°INDA TETKiKLER 

t.11\ıtitı y APJ LACAK 

OrıdiHasyon ulctini hangi 
şarllarltt kullıanacıaklar ? 
Birkaç gün evvel yazdığıruu: gibi, 

belediye saç kıvırmsğa mahsus makine
ler hakkında hazırladığı tzeimatnameyi 
tatbike başlayacak ve tekn.:k §eraiti 
haiz olmadık.tan başka hazan acemi el
lerde kufüculması yüzUnden halka za
rar veren ondülbyon makinelerini sı
kı kontrol altında bulunduracaktır. 

Yeni ondü!asyon talimatnamesinin 
başlıca şartları şunlardır: 

Ondülasyon makineleri elektrikle 
il ,.._..___ ' __ ._ 

ve umumi tertibat !tibarile k1ı2a yap
mayac&k şek.ilde imal edilm;ş buluna

caktır. 

Yeni talimatname, şimdiye kad~ ba

zı yerlerde görüldüğü gibi, buhar ve 
hava gazı ile ısıtılan aletlerin kullanıl
masını katiyetlc menediyor. Mevcut 
lletler, beled'.ye fen heyeti tarafından 
muayene edilip damgalanaca!!tır, 

Bu it haziran sonuna kadar lıitmiş 

olacaktır. Yeni ~lct getirmek istiycnler, 
belediyeden mUsaade iııtiyecek ve gcti
receğ.: filetin evsafı hakkında malumat 
verecektir • 

Kadmkırımızın saçlarını l\orumak, 
herhangi suretle hiçbir kazaya meydan 
vermemek i;in alınmı§ olan bu sıkı ted 
birin bir diğer vechesi daha Yardn ki, 
ondülaayon makinelerini kullanan ber
berler~ imtihana tabi tutmakt.ujır. 

Makine kullanan berberler, Sıhhat 

Vekaleti tarafından gönderilecek bir 
cild mütehassısı ile belediye fen mütc
hassı&ı ve berber mektebi muallimlerin 

tr· •tı taıı ~Q llldc rn:ı!namesinfo bazı mad· den birinin i~tirak.'le ~urulncak miimey 
~. ·~~c~ı tetkikler > apmak Uz ere önU· '"'İz heyeti t:ırrıfından imtihan cdilccek-
. 'llıh· tatn J 
~ .. '1ll'cırı aylarında Ankara da bir tir. Ancak bu imtihanda ehliyet göste· 
~ltı11ll'ıto~lanacahtır. Bu k,omisyon rebilen1ere ondUlôsyon makinesi teslim 

dUtcı~nın eksiklik görlilcn C.:het- edileı:zktir. 
~ llle~e çalı§·•:aktır. 

~ ----0-

lJ~ Yerinden 
~~'t~taır l1, 8r8rand1 
ı. ~l el Cd 
r~ lt:ııı e Çt§rne sokağında oturoo 
tltb llf ttı~ 1 8üleynıan Arslan Uzun 
11.. lıt a le~t.nd 
~l'tı lall'ıln en gcçcr~en Mehmet 
~t ~ ltaıll'ı de birisinin t~avüzüne 
~ •ı.ırctt ıg, bacatnun üç yerinden 

~t C}ıltıct ~)'tralilnrnı§!ır. 
f'\..'otıta 'fa~han lraçmışsa da bir müd 
"'r", alanrn:ı•tır 

"• '1Q • • 
~~lrır~a nıt ALTINDA KALDI 
~ '~r 'fdc b 
1 t. " ile l.t ez fabrikasm:Ja çah§an 

tlııcrıdttı du akbule ve trfon aü·ndaki 

~ ~,cr~Ctı ~9~•hrikadan çı'"P evlerin~ 
C-.ırı'ı. bu 

3 numaralı taksi otomo 
~ı:ı~ nlardan yalnız irfan 

lt~~'1tP. Yaralanmı§tır. 
ltı ~ tA~ YAPIURKEN 

desinde Saidin apartıma· 

BOR3ı\DA DUNKU MUAMELELER 
Dün borsada birinci tertip Türk 

borcu tahv.:lelri 19.10 dan ikinci tertip 
Türk borcu tahvilleri l 9 dan muamele 
görmüştür. Borsadı:n başkı> Ergani tah 
villeri 90.30 dan satı1mış, bir İngiliz 
lira:ına Merkez bankası tarafından 630 

kuru~ kıymet tesbit edilmiştir. __ ,,_ 
BELEDiYE CEZALARI 

Evvelki gün Emınönü mıntıkasında 
96 kişi "Cezalrndırılıruş, 152 kilo clcm.o:k, 
650 simit, 70 çö;ck, 52 kilo üzüm im
ha edilmi~tir. 

Fat,:h mınt.?kasında 12 lô~i cczab:l· 

dmlmış, 95 kilo ekmek irnha Odilınit
tir. Beyoğlunda 38 kişi ceUılandm1mı§ 
300 simit ımha olunmuştur. 

nında tamirat y:lpılırktn htımet~.~ Sr· 
dıkanın b3şına büyilk bir harç düşm!.iş, 
S dıka ağır surette y.ııralar.mıı1tır. Sı· 

dılra hastahaneye kaldmlmııtır. 

''-KURUN 13M A RT-19U 

Milli küme maçlaı ının aiinkü kaı şılaşmaıaı ında : 

Beşiktaş 2 - Harbiye O 
Fenerbahçe 9 - Alsancak 1 

Milli kllıne ~lannın Fenerbahçe .. 
Alsancak kaqtlaıması dün Taksfm 
stadyomunun çamur deryası içinde 

yapddz. 
1ki takım da tam &&at üç buçukta 

sahaya çıktılar. Esl9 Altay formasını 
taııyan siyah beyazlı AJaancak takımı: 

Hilmi - Ali, Ce~l - Necmi, Enver, 
Rasim • Saim, llyas, Sabri, Baari Hak· 
kı, Fenerliler ise: 

Hüsametin • Fazıl. Faruk • Rcıad. 
AngeJidis, Fikret - Naci, Ali Rıza, Bü
lend, Şaban ve Orhan §ekt.=.ndeki kad
rolarile oyuna hakem doktor Halid 
Galibin idaresinde b.:ışladılar, 

tı~ beş dakika oyun ortalarda oynan 
dıktan sonra ilk hücumu misafirler 
yaptılar ve netice alama\ian döndüler, 
&kabindeki Fener akınında lıe aoliç 
Şabtın gU7.el tir çalımla kartısrndaki 

oyuncuyu geserek köıelemc bir tütle 

Fenerin ilk golilnU attı. • 1 
Bu golden sonra İzmirlilerin açıldık 

ları görUldU. Sakat olan F~retle genç 
müdafi Faruğu her ini~indc kolayca 

atlatan Saimin ortalamalanndan birinde 
ve maçın dokuzuncu da~kasında Faru 
ğun falsolu bir kafa vuruıu talmnlan 
beraber vaziyete ıoktu. 

Bundan ıonra müsabaka iki tarafrn 
bozuk ve netice vermez oyunile tatsız 
tutsuz bir §ekilde uzayıp gider~cn 40 
ıncı dakikaıda İzmirli mlidafiin kaleci
ye vermek lıtediğl topu kapan BUlend 
takımının ikinci r;olünü kaydetti • 

IKlNCl DEVRE 

ikinci htıftayma Alsancaklılar çok 

canlı bir oyunla ba§ladılar. Üstüste 
tazelenen siyah beyazlı hUcumlarında 
1' ent1 IUl.lUllU'<Ulbr Uh l\ll!r }''-.ıCllU UU•uı» 

yaptı. Faka hakem bunları vermedi, 
\•e bu sırada sert oynadığı için İzmir 
müdafii Aliyi oyundan çıkardı. 

Birkaç dakika sonra da sol muavinin 
sakatlanmasile dokuz kişi kalan Alsan
caklılar bu kıımrn ilk dakikasından 

itibaren tutturdukları Uıtilnlilğü kayb
ettiler. 

Bütend, Ali Rıra, Bülend, tekrar 
Bülcnd Fenerin gollerini yediye çıkar· 
dılar. Devrenin sonlarına doğru İzmir· 
lilerden vine bir oyuncu sakatlandı bir 
oi(!eri daha da hakem tarafından oyun 
dan çıkarılıp da misafir takım yedi kişi 
kalınca san lfl.:ivertliler dokuzuncu sa· 
vılarını da att.lar müsabaka da böylece 
9-1 Alsancağın mağlöbiyetile bitti. 

Em Er. 

Beşiktaş 
Harbiyeye 
2 .. O galip 

Bugün Muhafızgücil 
ile karşılaşacak 

Anl·ara 12 (A.A.) - Millf küme 
maçları dolayısile ıehrimiz: ıe!n.iJ 
bulunan lstanbulun Be~iktaı takımı ılk 
karşılaşmasını b•ıgiln şehir staı!ı~üa 

çok kalabalık bir meraklı önünde An· 

kara şampiyonu Ha:-b·y.. takımı ile 
yaptı ve 2-0 kazandı. 

Oyur.un i!k 20 dakikasını mutlak bir 
hak'.miyetle geçiren Harbiyeliler hll· 
cum hattında fırsat•.:ı bir şiltör Lulua· 
mayrşı yüzünden elde •ttiklerl birçok 
gol vaziyetlerinden istifade ed:mccli -
ler. 

Diğer taraf tan vaziyetin vehametiı.i 
zam:ımnda idrek eden Beş'ktarlıla: 

canlanarak hasrm kalcıln11 cldrle"'l teh 
tikeli o!an b:.icumlar yapmaya balla· 
dılar ve bu hUcumlann birinde aaE;açıJr 
Rıdvan ger..clen aldığı derin bir pasa 
kovalayarak müdafii de athtt:kt=ln sen· 
ra çok gUzet bir vuru~la topu ortaladı. 

Şeref, esasen baıının Ustilne ka~ar 

gkmiş bulunan bu topu yerir. 1e bir 
kafa vuru§U ile 27 inci dakika~a Har-
biye ağlanna taktı. 

Çok hakim oynarnalanna rağmen 

yedikTeri bu ant golü telifi edebilmek 
için harekete geçen Harbiyeliler gol 
çıkarmaya muvaffak olamadılar ve 
devrede bu suretle 1·0 BC§ikta§ lehine 
bitti. 

İkinci devre baıta.r başlamu Har
biyelileri ilk devrede olduğu gıöl yine 
Beıiktq kalesini zorlamaya baıladılar 
fakat ne >·azık ki, yine vaziyet üzerinde 
bir deği§iklik olmadı. ÇUnkU. muhat.:inı 
Jer aya.klanna re;irmiı olduklan topu 
dışan atmakta sanki ısrar ediyorlardı. 

Beıiktaı muhacimleri ise bilhassa 
Hakkı ve Şeref ve ~ref anla~ması An· 
kara kalesini tam manasile .zorluyor· 
du. 

31 inci' dakika: Bu devrede Hakkı· 
nın rn~rlı:ez muavin yerine ~tç_mesi 
Uzenne hücum hattına çıkan FevZi 
H:ırbiye kalesi enlerine Şerefin çok 
yerinde verd!ği bir ara pası ıle takımı
na ikinci golU 11kı bir vunııta kazan
dırdı. 

Maçın bundan sonraki kısmı her iki 
tarafın da gôl y:ıpmak için u:ami gay
reti ve sıkı bir mllcadele ile geçti. 

Fakat vaziyet Uzerinde 1::-ir de~i~ikllk 
hasıl olmadığından oyun 2-0 siyah be
yazlıların galibiyeti ile ıona trdi. 

Be§ikta~ takımı ikinci karşılaşması· 

nr yarın Muhafızgll.:üne kar1ı yapa· 
coktır. 

Gençler Birli ilinin 
yarın yıldUnUmll 
Ankara 12 (Telefonla) Gcnçterbir· 

liği spor klübU tccssti.sünün on be~inci 
yıld5nümiinü 14 mart pazartesi günü 
kutlulayacaktır. 

Bu münasebetle. klübUn postahane 
caddesindeki yeni b:nasında bir tören 

yapılacaktır. Aynı gece Halkevinde de 
klüp mensuptan bir toplantı yapacak

lardır . 

B. takımları ma~ı 
B takımları arasındaki şampı.yona 

diln de devam edildi. tık maçı Kaum 

paşa • Beylerbeyi B takımlan yaptılar. 
Kasımpaşa 11-1 galip vaziyette iken 
Beylerbeyinin zaten eksik olan kadro

sunun 6 kiıiye inmesi dolayısile hakem 

Fahıi oyunu tatil ı:ttL 

ikinci müsabt•Ka İstanbulspor • Gala

tasaray B takımları arasında oynandı. 
B takımlarının tamplyonunu tayin ede 
cek ehemmiyette olan bu maçı hak.em 
Tarık idı>r3 etti. tstanbulspor takımı 

çok canlı oynadı. Forvet Bahrinin yap
tığı 3 golle maçı S.O kuantnaia m-ı· 
vaffak oldu. 

M. T. 

ri • • 
Bu&ün Bak,ırköy B.tutaae.1 ate .... a.. 
ki maçlar: 

ı - Barutgticü ~ Akuıapor A takrm

l'arı ıaat 1 S de 

~ - BarutgücU .. Akınspor B takım 
lan uat 13 de. 

t - BarutgücU • Ba19rldSy Rum 

genç talmnlan aut 11 dÖ.. ~~- ~ 
MAKS BiR TOMI FAR.'t YBNDI 
Nevyork ız (A.A.) - Amerikalı 

Makı Bir, tngiliı: Tommy Farr'a 15 
raundda aayı hcaabile galip ıelmiJtir. 

iKTiSADI MAHAF'ILDE 

Denizbankm latanbul Şub.i 
Huırlrldan 

Denizban'Jsın. Ankara nıcrkezi önil• 
müzdeki ay içinde çalışmağa batlaya
caktır. Bankanın lmıir gube.: yeni tcı

ki!At ve kadrosiyle lıe baıtamııtır. 
latanbulda kurulacak ıubc bankanın 

en ıeniı teıkilith ıubeıi olacaCı cihe~ 
le bunun kurulması ikinci plin.a bıra· . 
kılmııtır. Bankanın İstanbul ıubesi 

=M"ı:ı •- IAshtttn ....._._ il•t btında 
yerlc1cccktir. Bunun iç.~n banın muhte-

lif kııımlannda tadilt\t yapılmafa. bat· 
lanm11tır. 

htanbul ıubcsi kurulduktan aonra, 
bankanın bUtün malt itleri bµ §Ubc ta
rafından yapılacaktır. Aynca deniz: 
mUtcseselerinin tediye ve tahsil Iılerini 

de cene bu ıubc yapacaktır. 

Her gubcn!n vazifesi ve yapacağı iı
ler kat'i ohırak Ankarada halen toplan
makta olan Denizbank idare meclisi· 
nin toplantılan bittikten sonra anlzışı
lacaktır. 

( Yeni Neşriyat ) 

Kıvılcım 
Melih Artel ve Orhan Hançerlioğlu 

iıı.~mli ik.i genç pir, olıun bir hassa.si- • 
yetin değerli izlerini tapyan kUçUk 
ıHrlerini ''Kıvılc:ım" adı altında bir kU· 
çük kltap halinde ncıretmiıtera.r. Bu
gün için belki Kıvılcım olan, fakat bi· 
ze yMın içln her halde ehemmiyetli bir 
san'at ateşinin tatlı miljdc~ getiren 
iki genç şairin bu değerli eserini takıdir 
ile ve kuvvetli bir bt!kbal ümidiyle 
ır.arıı1adık. 

''Kıvılcım" ı edebiyat karilerine tav
•iye ederiz. 

Farmakololdarm Kongresi Yapıldı 

istanbul Farmtıkoloklar Birliği yıl

lık kongret.:ni dUn r;aat 14 de Eminönü 
Halkevinde yapmııtır. K.:>ngrcde bir 
yıllık çalışma raporu o~unmuı, rapor 

U%erin<le ba.11 ufak milnakaş.<:Jlar yapıl
mıştır. Bundan ıonra yeni ylSnetim ku
rulu s~çne.-ek toplantıya &on verilını,. 

tir. 

P. T • T. de tayinler 

Bııhadin, (Husust) - Bulvaldin P. 

T.T. ıefi B. Kaann Arten Isparta P.T. 
'I', memurluğuna tayin edilm!ttir. 

Kasrın Erten'bı yerine de Dinar P. 

T. T. tefi Şülai1 GUncör tayin cdilmiı 

ve her ikiıi <!_e ..1.~i .vanf elerin~ .~

nuılardır. 



13 M A R T - 1938 ~ 

Sulhiln billinçosu: fi __ ......,.. _________ ........... =-=--------------..,.-ı;--= 

AS R 1 N 
ÇOCUKLARI 

Yazan: 

Fereoç Körmeodi 

Çeviren: 

Vahdet Gllltekin 

.. ,,_,, __ ,_, _.. ~ ----
Avrupa 

devletleri 
i\frikada tesanüt 

tesis etmelidir 

Kanser hakkında 
faydalı bir konferans 

İstanbul radyosu dün gece btanbul 

Universitesl adına Doktor Profesör 

Meber'in kanser hak'Jvnda almanca bir 

konferans negretm.:ştir. Konferansı Dr. 
Asım Sözmen fıkra fıkra tiirkçeye d 
tercUme ettiğinden konferans her iki 

( Kısa baberıV 
* İran Şahınşahı'nin doğuııı ~ 

mil olması dolayısiyle ayın 00 ~ 
salı günü İran başkonsolosu, :traıı~, 
nisirun tebriklerini kabul ed~ll 11' 

• Milli ve bazı ecnebi ban kül ,aıılt 
caret Odasının iştirakile teş~ eti" °" 
olan "Umumi mağazalar şırk::_--:_,..dfı 72 

- DU 
Dost ve müttefik Yunanistanın Pa· 

ris büyük elçisi ve Milletler cemiyeti 
daimi delegesi değerli diplomat B. Ni
kola Politiı, Pariate verdiği bir kon. 
fcransta Anupanın bugün bulunduğu 

buhranı, sebeplerini ve sulhu konımak 
için henüz ~vcut olan çareleri izah 
ebniıtir. Birkaç gündenbcri tefrika et
tiğimiz bu Ytlmıın bugün tlOn krıımmı 
veriyoruz: 

dili anlayan muhitler için pelç faydalı 
olmuştur. 

müdürlüğüne Fahir tayin ediJSP"j,r 
Mez~i'.ir şirketin Antu.ırada ya~~ 
yeti umumiye toplantısının vc~c~ 
rara göre m~ umumi mağaza ~· 
açılacak ; ikincisi 1zmirde aç~ ~ 

SA rF IHIAVAT 
Profesör, kanser ilk zamanlarda teş

his edilirse tedavi&: daha muvaffalayet
li olduğunu aöylemiş, verdiği rakam-

Nihayet bir gün garip, anl:ışılmaz bir 
şey oldu. Bu böyle bir eeydi ki insan 
gözünü, kulağını kapadı mı izah edemez. 
dl. Bu hfıdlııo evvela gül linç g6rilndU; 
sonra korkulu bir uey halini aldı, daha 
sonralan, bir hatıra gfbi, yüz misli esra
rengiz oldu ve bir daha artık kimse bah
setmedi. 

Yağmur yağıyordu, sabahtanberi gö -
llln dalgalanan sulan yemyefiil kesilmiş
ti. Gölün öteki tarafından doğru koca ko
ca kurşuni bulutlar geliyor, bütün gökyU
zilnU knplayordu. Tam iki saat slirdU bu 
garip yarı karanlık; sonra her taraf kap. 
karanlık oldu ve bora koptu. Hem de ne 
bora! Otelin önUndeki meydan biıo sani
yenin içinde göl hnllni aldı; ağn~lıı.r yer
lere kadar iğiliyordu. 

Bora geldiği gibi çabuk geçti ama, 
hava açmadı, sabahki gibi kurşunili· 
ğini muhafaza etti ve hafü hafif yağ
mur devam etti, hava soğuktu. Mat
mazel Klara ~ocuklara komsellerini 
giydirdi, ellerine şemsiyelerini aldı -
lar ve yağmurun altında gezmeye çık
War. Sonra - yağmurun altında ne 
yapılır? - tekrar eve döndliler. Pau
la, canı sıkılıyor, odada dolaşıp duru
yordu. Kendini keyfsiz hissediyordu. 
Klara: 

- Ama yaptın ha! diyordu. Senin 
gibi bllyük bir çocuğun hava fena di
ye canı sıkılır mı hiçi Öğleden sonra a
çacak hava; yapamadıklamu gider ya
parsın., I 

György kanepe Uzerine uzanmış, 
bilmem hangi Afrikada seyahat kita
bının yapraklarım çevirip duruyordu. 
Klara, kendi odasında, masanın başına 
geçmiş,, mektUp yazıyordu. 

Paula kanepeye uzanmak isteyor
du ama, György vardı orda. Yruımda 
braz yer ver diyecekti ama, tabii, ce
saret edemiyordu. György'ü rahatsız 
etmek olmaz. Paula bir aralık: 

••- Ne oluyor? Kanepeden kalkı -
yor galiba?,, diye düşilndll . 

György birdenbire elindeki kitabı 
yere attı, kalktı ve pitişik odnya gitti. 
Paula koştu hemen boşalan yere ve, 
muzaffer bir halle, gülümsiyerek, 
kanepeye uzandı. Derin derin nefes a
lıyor, uyuyor gibi yapıyordu. lsteyor
du ki György geldiği zaman onu uyur 
bulsun da kendi haline bıraksın. O za

man o: 
"- Gel sana da. yer vereyim diye

cek. !kimiz beraber oturabiliriz. 
Fakat György kardeşinin yaptığı 

bu §akanın f arkma varmadı, tekrar 
odaya gelmedi çilnkü. Niçin kalktı git-

ti öyleyse? Ne yapıyor orda? Paula, 
gözleri 'yan kapalı, iki oda arasındaki 
kapıdan içeri bakıyor. György ... Ne ta-
haf konuşuyor Györgyl Tahaf, gayri
tabiiğ, boğuk bir sesle: 

- Ne yapıyorsun, Klara? diye so
ruyor. 

Klara başını kaldırıyor: 
- Görüyorsun işte, mektilp yazıyo

rum. 
György: 

- Kime yazıyorsun? diye soruyor 
ve bunlan söylerken sesinin titrediği 
farkediliyor. 

Klara birdenbire cevap vermiyor. 
Belki bir satrr bitsin diye bekliyordur, 
belki de yazdığı bir sayfayı kurutu -
yordur. Sonra cevap veriyor: 

- Anneme yazıyorum, bir de baba
nıza yazıyorum. 

Bir müddet stikQtla geçiyor. Paula 
gözlerini faltaşı gibi açmış, lm1akla.
nru dikmiş, bUtUn dikkati ile piti~ik 
odada geçen hadiseyi takip ediyor. 
György'ün bir adım yürUdUğünil du
yuyor. Sonra sesini işitiyor: 

- Ver onu bueya! 
· Bunları söylerken hiddetlendiği, 

lapkırmna kesildiği anla31hyor. Klara: 
- Ne isteyorsun? diye bağırıyor. 

Deli mi oluyorsun? 
György, boğuk bir seale: 

- Babama yazdığın mektübil .... V<?r 

bakayım! 

Klara, öfkelenerek: 

- Çekil diyorum sana, Györgyl di
ye bağın yor. Bırak mektübU ! 

Sanılalycden kalkıyor, sandalye 
devriliyor. György'le Klara, aynı za. 
manda ellerini masanın ilstilndeki 
mektUbiln Uz.erine indiriyorlar. Fakat 
Klara daha evvel davranıyor, mektil
bü kapıyor, eliyle göğsüne alıyor, sıkı 
sıkı tutuyor. György, Klaranm elini 
bileğinden tutmuş, tahaf tahaf bakı
yor. 

Paula korku içinde, kesik kesik ne
fes alıyor. Şimdi Klara ile Gyö::-gy'iln 
öteki elleri de biribiriyle uğraşıyor: 
biri tecavüz ediyor, biri kendini mü
dafaa ediyor. Klara mektübü avucu • 
nun içinde sımsıkı tutuyor, öbür eliy
le de, mektübU almak isteyenin hare
ketlerine mani olmağa çalışıyor. 

Bütün bunlar öyle bilyük bir sUkfit 
içinde oluyor ki, bu sükut Klaranın 
avucunda buruşturduğu kağıdın hı • 
§ırtısım ve ellerin biribirine çarpma • 
sından çıkan sesi yüz misli f azlalaş
trrıyor. 

Paula: ''Neye bağırmayorsun, Kla
ra? Neye beni yardımına çağırma -

yorsun? diye bağırmak isteyor. Neye 
bana bir §CY söylemiyorsun, György? .. 
Neye bağırma.yorsun.... mektepte ço
cukların biribiriyle döğilştUkleri za -
man bağırdıkları gibi?! .... Ne yapı • 
yorsunuz?! ... Ay! ne yapıyorsunuz?!.,, 

Bayır, hiç sesleri çıkmayor. Yalnız, 
birdenbire sert bir tokat sesi işitili • 
yor: Klara György'e bir tokat attı! 

Paula, tirtir titreyor, kanepeden 
ktılkryor. György'ye Kiara kavga eat-
yorlar ... György Klaradan daha uzun 
boylu, daha kuvvetli. Öyle ama, toka-
dı Ktara attı ... Öteki de mukabele et-
medi... Bakın ... tutmuş kendine doğru 
çekıyor ve... öpUyor ! A ! yanaklarını 
öpUyor, alnını öpüyor, başmı öpilyor, 
dudaklarını öpüyor, nerden rastgelirse 
öpüyor. 

B. Politis, ikbaadi meseleleri ıhallet
mck iç:in, bugün müstemleke üzerinde 
kacga eden memleketler arasında bir 
müstemleke anlaıması yapılması lüzu
munu ileri sürerek diyor ki: 

Bütiln bu kanşık meseleleri hallet
mek muazzam bir şeydir ama, mümkün 
olrruyan bir i§ değildir. Bunun içln, 
bütün Avrupa milletlerinin, müşterek 
sefaletlerine karp mücadeleye girişme 
!eri, menfaatlerini geniıı kredi İ§lerine, 
Avrupa ve Afrikooa~i kuracaklan te
sanüde bağlamalan Jhmıdrr. 

• • • 
Bugün sulhu tehdit eden tehlikeler 

karşısında kendini hissettiren asıl mesc 
le şudur: tnsanlığtn oı;da dokuzunu 
temsil eden sulhçu milletler kendilerine 
karşı cephe alan memleketlere muka
vemet etmek istiyorlar mı, istemiyorlar 
mı? Bu memleketlerin, bUtUn dünyaya 
kC'.JbulU, gayri müm~Un görülen talep
lerine karşı mukavemete azimle ve sa
mimiyetle karar vermiş bulunuyorlarsa 
milletler arası nizami tekrar tesise ve 
ondan sonra, sulhu kuvvetlendirmeye 
kad'.ıtdirler demektir. 

Hayır, öyle değil de, mukavemet et-

larla bu kanaati teyit etmiştir. Kon
ferans kanserden korunma çarelerini 
de söylemiş, temizliği başta saymıştır. 

Söylediğine göre, dudak kanserleri da
ha çok sigara içenlerde, dil kanserf. da

ha ço'kj dişleri bozuk olanlarda görülü· 
yor. 

Terkos tesisatı 
tamamlanıyor 

Takviye edilmekte olan terkos tesi
aatı mayıs nihayetine kadar tamamla-

nacaktır. Bu cı bittı~en sonra gehrin 
her tarafına terkos verilecek ve hazi-

randan itibaren de larkçe§me ve halka
lı sulan kesilecektir. 

mek istemiyorlarsa, tuna kani olmalı
dırlar ki, bu memle~etlerin hepsi, bu 

giln dilnyada sahip olduklan mevkiler

den yavaş yava, düşecekler ve nihayet 

tehlikeli bir gekilde tek başlanna kala
caklardır. 

...Unutıruyahm ki, bugünkü illiçlar 

keşfedı:lmeden evvel, bir hastalığa tu-

tulanlar ara aıra iyi olabiliyorlardı. 
Hastalildann çaresi eskiden ilimsiz ol-

duğu için naıdirdi, bugün tabit bir hal 
almıştır, çlinkU fennidir. . ~ 

Herkesin kadını 
Beşer!, thUrnslt ve dramatik filminin kahramanlan 

lliC10R FRAJJC;b·N 
Ve 

VFRA KORE NE 
Bugtln blltlln İstanbul halkını 

1 Koşt~~~~:!k ~.~~ı~t~~~a~ı~?.ı~ bir 
kadının kalbindeki teessliratını okuyacaklardır. lIAveten: POKS 

JURNAL dUnya havadisleri ... 

• İstanbul ra~thanesinde bir şıııı~' 
ns dairesin.:n teşkili karat1~si"ll 
Hüklımet, yalanda icap c;d~n ,., -1' 
gönderecektir. Bu tesisat bilh~dit· 
yarecilik bakprundan eheınıni>' us ~ 

• Ehli hibre raporlarının h~ fi!' 
me.mf.ş olması dolayısiyle el~ ~ 
keti davası başka bir gUne 
miştir. . ba~ 

* Ynrm tfniversitede bır tıt~~~ 
yapılacaktır. Bu bayraında ıaıe~ 
rektoriyle dekanlar ve tıb _,/. 

' nutu}star söyleyecektir. '1• el' 
• EminönU kazası içinde deJl dol' 

temizliğe riayet ctmediklerin 
yı cezalandmlrruştır. ~ 

• Şehrimiz posta erkim ile tı~ 
başmildürüniln riyasetinde !:Eetl~ 
bir toplantıda, bundan sonra ~~ 
de bir ücret mukabilinde ~ırnı:ıiıı ~~ 
le mektuplar gibi milrselıl~~. ~sıllf 
srna kadar getirilmesi üzerıı-
muşlardır. ~ 

• Belediye fen heyeti yas tetit''fl' 
de yapılacak kanalizasyon kJıo' ttf 
ait projeyi tamamlayaralı; ı:ııa 4J 

miştir. . biri r• 
Projeye göre, biri Usküdat• ~ 11" 

nerbahçede olmak Ozere iki ~ f111'e~ 
vuru da yapılacaktır. Aynıtctatt' 
Kumkapr, Kmrmpaşa ve Be;t 
rer tasfiye havuzu yapılacaktır'. tet rl 

• Bu ayın sonuna doğru şof0~. 
mi yetinin idare seçimi yapılaca diıı ttl. 

"' Salmatomrukta Hacrmubid dl 'JI 
hallcsinde tğnelibakkal sotcal~e I" 
numaralı evin gizli mektep b .... ~ 
tirildiği anlaşılınca, ev ansızıtı~ıı~ 
içerde bir kadın, 14 rnusC"i ç 
ders verirken yakalanıp 
verilniştir. d ,ı~ 

• tstanbulda gizli satılan k8Y1 ce'-, 
rasının ne suretle geldiği betıUS 191'~ 
edilememiştir. Mu-danyadaıı US~ 
gönderildiği yolundaki §Uph~ fC~ 
yapılan ar"'Ştınnalar tir netıce aısıır 

1 
diğinden tütün kaçakçıJığrnrıı ;iııı' 

1 geçmelıj için yeniden tedbirler . ..M' 
caktır. ~~ 

ı:.cneoı ve enuıyet ıne eteb · JJ 

ki türkçe muallimlerinin nı~kt\fe~~ 
lannın tanınması için Maaıif. ~ 
nin aUikrdar mekteplere b~ ~ 
göndel1diği malQmdur. E~ utf '· 
Ankaradan §ehrimi::c gelen b~dil i' 
tepler umum mlldürii N.:hat ,.. ' _t.I' 
disivte konuşan gazetecilere: b ~ 

"Bu mektepler, hak mli~ete.-ıi~ 
bi olan kıdemli muallirnlerın rsı\lltlıAfl 
terini dikkate alm..,lıdrr ... BU etef'-:f,ı 
terin terfii ise bir kanun ın,~ deJJ"' 
Kanunla halletmek taznndıt· .,,..., IOaranm yUzU kıpkırmızı kesildi. Ba

şını nereye çevirse György'Un dudak-
ları yakalayor ... Kızın ıuun siyah saç.. 
lan çözülüyor, firketeleri yerlere dö
külüyor. 

tir. JYu 

••••••••••••••••••••••••••, "' Fatıma Nezahat ve F~~_,,il'; 
BU g U 

.• n M E • adlarındaki iki ke'.J:ltn, Nertn~d~ r L E K • t e bir k,ız çocuğunun anası 0 rııı"~ 
ıddfa ederek m:ıhkemeye baf\'\1 rdilİ / 

Ben... ben... ben yardım etmiyeyim 
mi acaba? Hangisine yardım edeyim? 
György daha kuvvetli ama, tokadı o 
yedi. Öyle ama, en kuvvetlisi yine o.. 
Sonra, Klarayı dövmlyor ki; öpüyor .. 

Ama, bu da fena bir şey galiba. .. Kla
raya yardım edeyim ... György Kla -
rayı odada tutuyor. Fenalık da etme· 
yor kendisine; ama, öpmeyi hiç bırak
mayacak .... yaptığı şaka değil. Klara-
ya yardım edeyim ... György,ün elin
den kurtarmalı onu. 

(Devamı var.) 

Amerikanın ıanpn mabudesi 

JEAN HARLOV 
CARY-GRAN'T 
FRANCHOf TON 

taraEmdan n~s bir surette yarablan su zy Aşk - Heyecan 

1 . AYRI~:Pramount=:.?.:~~: fDUmD 

~------ Küçük ve büyülder ... Bütün latanbul halla .. , 

---·--~ 
Bugün S A K A R YA sinemasına 

a<osşea~iı:!ıive Shirley Temple'in San zamanlarda 
Fransızca olarak 

yüzlerce figüran ile çevirdiği vıcroa Mc. LAGLEN'ln 
Rudyard K:ipling eserinden ve tamamen Hüıdistanda geçen 

N A Z A R B O N C U G U filmini takdir namrlarile seyrdılecektir. 
Herkes için bir filmdir. Çocuklara hususi fiyatlar. 

••' -· iPEK sinemasında KAHKAHA Haftası -·~ 

1 

Dünyanın en bUyülı: komikleri karşı karşıya 

~ ~lYı)f~lk< T~ır~çe lkcm~ıcdlD fnomn bRr<dlen 
Lorel - Hardi Faka Basmaz 

(Türk_çe sözlü) 

2 - Oç Ahbap Çavuşlar 
(Türkçe sözlü tayanılmaz derecede gülünçlü, taklitli kc.nedi) 

DiKKAT: Fiyatlarda zam yoktur. Bugün saat 1 de talebe matineô 

. -

1 
dı. Mahkemenin ıon defa "iiıı' 
rar Uz erine N erminin Fa tına 
of.duğu anlaşılmrştır. • •~ 

Bu dava dört senedenberı ıcı.ı) "el 
teydi. Evvelki gün altıncı b~ı.tcess' 
kemesinde sona ermiştir. Mji>• ~ 
kararı aynen şöyledir: cfoF~ 

"Fabna ilhanın kendiıiııdd' j?o dl' 
ve sonra elinden alınınıt oldU caıt d'I 
dirdii:>i Nermin çocuğun, ~""I"~ 
le nazaran Fabna ilhana aı~ isi' ;;,: 
bit görülmii§, çocuğun ken ~ .:J' 
sine ve mahkeme rna~raf ~- . 
k:ıbH tarafa ödcttiriJnıe5ine " 
karar verilmi§tir.'' ··~eır:t1''. J 

• Köstence limanında rıı Js~ 
purunu batrran Norveç vaP~~~ 
daki tahk.:'k,ata devall1 e ~ ~,f 
Köstence liman dairesi çıt'f1r• ~fi ~14 
landaki raporunu alfıkadar 31'Jlad• p 
mi§ ve "Yekta" vapurun~nirıııiftit' 1 
bir huzuru olmadığını bild urıı"IJS'ri)' 
rapor üzerine ''N O' veç'' v~P galili'~· 
bipleri "Yekta'' va?uru. 'şaU§te 
sulh yoluyla anlaşmaya gırı ~ 

ANKARA: olaY' t~ 
1 * Kaçakçılık suçundan ~akir ~ 1 

cezasına mah~um edile~. t .,e it 11( 
nn, iktıııadi vaziyeti ınuS:, rııer~cl, 
hası mevcut vilayet ve kB fık o~ 
rine gönderilmesinin rnu~rtar' 
adliye vekaletinden alaka ~ 
rilmiştir. ıercleı1 ~ 

ıı: Müzeleri ziyaret ede~ i1ı.., ~ 

1 

cak ücretlere dair kanun 
1 yı]3\S ~-~~ 

l<ınmrş olduğu rnal~~~~ 1!,P1 V':"ıt 
ya göre ücretlerde tenzı 1 111111e ~ 
tır. Umuma açı'll müzeler "n ofi'r.,,.'J, 
ne konmuş tarihi binala~op1".~ t 
bulunan milli saraylarla ,of1 .. ~ tf 
yına girenlerden cl}işe!•b:{:r ~~ 
yaret edenlerden yırrnı ]ttecllt· ,,.. 
ret almması ileri siirUJıne o1•~ "il 
ye müzeleri gene serbeSt tiJlc:P"'" 
bayram ve umumi hafta ta 
retler aynca ındirilecektit• 



~~ 
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.iLK TüRk GAZETEC.i 
. l\!Q. 61 YAZAN: Turan Aziz Beler 
G.arbo yemek salonuna gelmez yeme
~endi bulvarında daima yalnız yer. 

1 
Yildxzla.rın aşçıları stüdyoya ge-

erek onlara hususi yemekler hazır
larıar. Malfun a bunların birçokları 
'kantara bağlıdır. Kendilerine uygun 
}'eınekler yemek mecburiyetindedirler. 
~arion Davis, John Gilbert bunlar 
~ındad1r. Rejisörlerden Ceren de 
"'lllle Ernest Lubitsch ve Rubcn 
lraznuıyan'ın öğle yemekleri de stüd
l'olarda hususi aşçıları tarafından ha
Zlrlann-. 

Sofrada Neler Konu§Ulur1 
. Sofralarda başılca mevzu günün de

dikoduJarıdır. Holivud dedikodu ve 
laılsız şayialar misinf ormation mem
leketidir. Sabahtan akş:ıma kadar kaç 
tane yalan haber çıkaf. Gazeteciler 
~ asılsız haberleri bile bile hatta 
l'" 
8'Zanı ederek telefonla, telgrafla, Şi-
~oya, Nevyorka, dünyaya neşreder-
er. Halk böyle dedikodulara bayılır. 

;9.1.eteciler de doğruyu değil haJkın 
A ~una gidecek haberleri yazıyorlar .. 
·~ sonra aslı çıkmamış .. Halk onu 
alaka ile okudu ya.. Yarın bir başka 
havadis çıkar o da yalandır fakat. 
0 da alaka ile okunur. Bunlar ekseri· ra tekzip bile edilmez. Birçok kimse· 
er de bu haberlere inanırlar. Bu şa-
:tiaıar bakınız nasıl ortaya çıkar: 
Jf~irgün açık havada bir çöl filmi çe
li 1•1Yordu. Bebe Daniel güne.~in şiddet· 

hararetine tahammül edemiyerek 
iatirahatta bulunan Conrad Nagel'in 
otolllobiline iltica etti. Bir müddet o
l'lda gölgede oturdu. İki yıldız makl
::ıer ayar edilinceye kadar berabeı 
daldılar. Ertesi gUnU bütün Holivud· 

bu iki artistin flört yapmakta ol
duklarım ve biribirlerile otomobilde se
l'i§tikleri §ayi oldu. 

l>ouglas Fairbanks, Pickfair ismin 
4eıı vıııasınıır'Dır uctlffil ınr daire mı. 
~e ettiriyordu. Buna derhal k:ırısı ilf 
lra.Iaruun açıldığı ve bundan sonra 
'Yrı aYrı dairelerde y3.t,c;ayacakları ma. 
~ Verildi ve telgraflarla, telcf onlar-

bu haber bertarafa uçuruldu. Bir 
h7.etenin beş muhabiri bu mesel~ 
lıakkın.da malfunat almak için Dog· 
laa·ın villasına giderler; artist bunla 
::. hepsini bir sıraya oturtur. Şayia
ı-a, asılsız olduğunu anlattıktan son 

Yanıbaşındaki bir düğmeye basar; 
~tecilerin oturdukları iskemlelere 
la ektrik cereyanı verir. Neye uğradık· 
!ta tını anlamayan gazeteciler taban' 
~ırırlar; bir daha villaya ayak at 

ar. 

~Bir köpeğin veya bir yıldızın, biı 
d~ veya köpek tarafından ısmlmaSJ 
""""Sil, t.Irmalanması bile bir mesele 
~rr.:. Birçok paralar sarfedilerek 
~cuı.ıar \•e telefonlarla. haber he1 

a ınUbalagalı bir tar...cla yayılır. 

n BUtUn bunlar biçare artistlerin h~ 
Ilı tını. tahammül cdilmiyecek kadar 
~kUUeştirmişlerdir. lşini bitiren 
it kea akşam saat beşte serbestisini 
tı~ istediği yere gider gezer eğle· 
?'i • Zavallı yıldızlar, bu mesut hür
h~etten nıahruındurln.r. Etraflarmdr 
Ql:t'l bir kişi kendilerini gözetlemekte. 
ttıe.:r• her hareketlerine dikkat et
lt(l te ve kusur arnmnktadırlar. En 
il~ hatalarınız derhal büyültülerek 
tece n ağıza yayılır. Sizi görmek için 
'btıtı Sabaha kadar kapınızın önündt: 
~tQ eycnıer vardır. Elcktriği.-ıiz.in er 
ltJ- veya g~ sönmesine mana verir· 
ler: ~len giden ziyaretçileri gözetler· 
h~11\Uı u tecessüsler hem stüdyoda, hem 
ller hl hay:ıtta adeta siz! esir etmiştir 
~ areketinize bir mana verilmek 
da ~ >..ccle bir yere koşan artist yol. 
111!ıJı, dUf ettiği bir ahbabına "1'asıl
dt!'gı. '' demezse hemen aralarınd~ 
bitıne nlık olduğuna kavga edildiğine 
ltttıı nı. nelere hükmedilir. Dedikodu çı
"tlı ::· :alnız ı;:ahıslar değil, y:ldızla. 
«u.Jar "dıkteri bayvnnlnr bile. dediko 'a nıeVZu teşkil eder. Bilhassa 
v~ :ldıılardan hemen hepsinin bi" 
tl~kaç hayvana merakı vardır 
Pbtrıe Is ~et derler. Garbo'nun Jose· 

rnındcki maymunu onunla mU-

nasebatı, Marlen Dietrich'in papağa
nı, Lupe va:ıez'in 200 kanaryası Vf 

bunları nasıl besleyip çiftleştirdiği 
Jean Ha.rlow'un kaplumbağaları Cla. 
ra Bow'un ayı yavruları dalına dedi . 
kodu mevzundur. 

Yıldızlar Petlerini çok severler. He1 
yıldızın analık ihtiyaç ve saiki ile -
Mother instinct - mutlaka bir hay
vana bağlanmak zaruretini duymakta
dır. Bunlardan birin!n balıklan has
talanmıştı fırsat buldukça stüdyodan 
evine telefon ediyor, balıklannı soru
yordu. Kendisiı.i teselliye çalıştım. Be-
nim bahklariylc alakadar rı 1r!uğumu 
görünce böyle kederli bir anda kendi· 
sini yalnız bırakmryarak beraber evi 
ne gitmekliğimi rica etti. Stüdyodan 
çıkınca evine gittik hemen bir doktor 
çağırttı. Doktor teşhisi yapıştırdı. 
''Merak edilecek bir şey değil balıkla.
nezle olmuş.,, Meğ~r hizmetçi suyu 
değiştirirken odanın hararetinden da 
ha soğuk su koymuş. Balıklar birden· 
bire sıcaktan souğa geçtiklerinden 
nezle olmuşlar. Doktcr balıklara. bir 
kaç gün istirahat ve yumurta sansı 
tavsiye ettikten sonra 20 dolan cebi· 
ne indirerek çıktı gitti. Yıldız da niha. 
yet teselli buldu. 

Bunlardan başka her sinema artisti
nin evinde mutlaka bekçilik vazifesini 
ifa eden bir polis köpeği vardır. Fair· 
banks'm başına gelen kaldırma vak'a· 
smdan sonra her yıldız yanında bir 
veya iki muhafız bulundurduğu gibi 
bir de böyle polis köpeği beslemekte
dir. 

Bu petler için Holivudda mükemmel 
bir hayvan mezarlığı vardır. HatU 
cenaze arabası vazifesini gören bir de 
otomobil mevcuttur. Ölen hayvanlar 
bu araba ile mezarlığa nakledilere"k 
pa.r,ıa. U. •atm~ hiat_ ...ı...tı. ,.,&. 

millür. Etrafına bahçevanlar çiçekleı 
dikerler ve böylece onlar da güzel bir 
bahçe içinde ebedi istirahatla.rına ka. 
vuşurlar. 

Bu kadar sıkıntı çeken yıldızlar ba. 
zan de pek tatlı sürprizlerle karşıla, 
~urlar. Birçokları bilmedikleri, taru 
mad1klan perestişkarlanndan mUtc
madiye:ı hediyeler alırlar. Dazılarını 
ahkorlar bazılarını geri gönderirleı 
bazılarını da fukaraya dağıtırlar. 

Robert Montgomery'nin başına ge
len şu vak'a balcınız, ne kadar ente 
resandır: 

Birgün telef on çalıyor. Ölmek Ü7.el"f 

bulunan bir adamın hastahanede mut 
laka kendisini görmek istediğini söy. 
leyorlar. Artist hastahaneye gidiyor. 
Yatakta bulunan orta ya.g,lı bir adam 
hararetle elini sıkarak kendisini gör· 
meğe geldiğinden dolayı teselli edi· 
yor. ve yastığının altından 350,000 do
larlık bir çek çıkarıyor, bunu kabul et 
mesini Robcrt'ten rica eyliyor. Hay
rette kalan artist bu parayı niçin ken· 
disine vermek istediğini sorunca: 
Hasta, onun hayatını ötedenbcri takip 
ettiğinden ve kendisini çok sevdiğin· 
den bahs ile mUhtemel müşkilllerinE' 
karşı ilerde refahını temin etmek 
üzere parayı ona terk eylemek iste· 
diği cevabını veriyor. ı 

Robert hastaya bu paraları fukara, 
ya terketmesini tavsiye ediyor v< 1 

hastanın elini sıkıp oradr..n aynlryor. 
Bir daha da hastahaneye gitmeyor .. 

Yıldızlara gönderilen hediyeler da
ima böyle kıymetli ve sevimli şeyler
den ibaret değildir. S:ı.nda.lyenin bir 
de teni taraiı va.rclır. Bazan zehirli çe
kerler; müshil çukolatalar ve hatta 
dinamitler bile gönderilmektedir. Bu
nun için her gelen paket çok dikkat ve 
itina ile açılır \'C gönderenleri bilin
meyen şekerler ve çukolatalar süp
rüntü tenekesine atılır. Ekseriya kıs
kançlıktan veya para koparmak arzu. 
sundnn ileri gelen bu fena hareketler 
hemen umumiyetle zabıtaya bile ha,. 
ber verilmez. ÇUnkU Holivudda polis· 
ten kimse hoslanmaz. Zabıtaya karşı 
umumiyetle bir ~ist ruhu taşını
lır. ( Arl«ı8ı var) 

t::iORSA 
12. 3. 938 ---

m...tarmda PdD leU'etll IUalu, .. 
ttade muamele SönıaJenllr. Kakemleı 
-.ı U do ka&JIMUI -~ U,atkr1."' 

PAHALAN 
• Fraıılr 75 • Mark :lf>. -
• Dolu' 123 •Zloti 22.-
• Uret Uö • Penco 26,-
• Belçika.,,..,, 8J •1A7 141-
• oraıım.ı 18 • ouıaı ~:.?.-

· lavıç re P"ı. tı10, ren 
•Leva <!O • KroG IPeG 8'.? -
to-ıoruı 65. • ı:sterl.Uı GB!-

• Kroıı ÇelL. 
ı:s~ • Altla 

ŞUiD Avu.ı. :l3 • Ranluıot 
t'ezeta 

ÇEK LE. fi 

• PaN 2).~75 • ll8dı10 ı2 sı:ııv 
• Nevyor' 0,7~6.> • liuUA .ı.ViOti 
• M.111.DıD l.l.lllCı • V&r'fC1" A_llS~7 
• 8rt1blf ~.7().)0 • Budapeftt S,9ö7a 
• Atıu b6.7 •60 • BUknıt 106.19 
• CeneYnı 8 '2.jj • Be1CftO Si,~7 

• 80f19 63.492u • rolrob•me 2.7~68 
• A.materdam 1.t2Ba • 8t.olmolm S.0820 
• Pnl ~ı!.6380 • LAJDdra .. 80.-

• Vl:f9.U i,";;(.63 t lı&aU.on 23,73 

ESHAM 

ı, Bankam :.ı 80 ı flı· Hayrty -
A.DadolV 23 7:> Çlmmıt.o 12 lC> 
RotJI 1.60 llerka er.mı 101 

- stlkrazlar- fehvlller -
• l Nll T .Hor. t 19 80 ICJutl'Q 

• • • rJ ı :.ı s,, rrun.., -OJ 
• • • • o 19 8C tt.ı!ltDD 

• • • m ı :.ı :ıo • AııAdOla ı 
• ErgenS t.WL 99 5:.ı AA&dolu D 
8. ICMNrWll De'> - 4D&doJU m 

• LaUJLD&bllJ 93:.0 lıı(QmeaıılJ • 

Günlük 

O!~!?.!~ 
13 - MART - 938 - PAZAR 
öğle neşriyatı: Sa<lt: 12,30 Plakla 

Türk musikisi. 12,50 Havadis. 13,05 
Plakla Türk musikisi. 13,30 Muhtelif 
plak neşriyatı. 14 Son. 

Ak,ıam neşriyatı: Saat 18,30 Plikla 
danı musikisi. 19,15 Konferans: Prof. 
Salih Murat: (Radyo dersleri). 20 Mü
zeyyen ve arkadaştan tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları. 20,30 Hava 
raporu. 20,33 Ömer Rıza tarafından 
arapça söylev. 20,45 Muzaffer İlkar ve 
arlmdaılan tarafından Türk musikisi •o•...., ,_ .. .._ .. <._. ~)'--- ,,_~ 

ORKESTRA: 1 - Ofenbah: Lö Ma
riyaj o lantem. 2 - Çaykovski: Süvit 
lirik. 3 - Tostf.: Melddi. 4 - Lar&i: 
Evey de ıurs. 22,45 Ajans haberleri. 
23 Plakla sololar, opera ve operet par
ça.lan. 23,20 Son haberler ve ertesi gü
nün programı. 23,30 Son. 

KOM.t:.ul: 

ERTUGRUL SADİ 
TEK TİYATROSU 

Yarın ııece: (Kadıköy 

- Silreyya) da :"Du 
masal böyle bitli" 

BilyQk vodvil 3 perde 
Ca~amba (Üskfidar) 
da: "Unutulan adam" 

3 perde; S tablo .. 

lstanbul Belediuul 
Şehir Tiyatroları 

Saat 20,30 da 
1-'lD.\NAKl 

S perde 
\'azan: Pandeli Hora; 
Tilrkçesl Fahri Kolin 

Saat 20,30 da (DALGA) Komedi 3 perde 
Yazan: Ekrem Reşit. Pazar ııilnlerl saat 
15,30 da matine. 

TURAN TlY ATROSU 
Bu akşam: San'atkAr 
Naşlt ve arkadaşları 
Hakkı Ruşen, Rıfkı, 
Eyüp Sabri birlikte 

Mice - Pcncef 
''aryetcslnln iştlrakile 
Gündüz: (Sadaknt) 

Komedi 4 perde 
Gece (Türkmen kızı) 

Şarkılı komedi 
3 perde 

Sinemalar 
MEI,EK: Talih güneşi 
SAKARYA: Nnınr boncu~ 
IPEI\: Fakn bnsmnı 
SARAY: Xapolyonun çapkınlıkları 
SCMER: lılilşkOI itiraf 

Lllii~ 
lH'GÜN KALKACAK VAPURLAR 

Saat Vapurun cıdı Gittiği yol 
12 Ankara Karadeniz 

9.30 Cğur Jzmit 
8.30 Bursa Mudanya 

1-KURUN .. UMXttT-ltu 

f. •• 

Ada pazarında 
orta okul 

A<lapazan (Hususi) - Vali ve Parti 
başkanımız bay H<ımid Oskayın him

meti, Kültilr Bakanlığınrn ve halkımı
zın değerli ya.rdtmlarile şehrimizde ya
pılmakta olan yeni orta okul binumm 

Hudutta bir katil kaçak 
öldilrntdn 

Adana 12 (Hususi) - 6-3-938 gece
si milsallahan kaçalıj eşya ile hudUdu
muza geldikleri haber alınan katil ve 
tckavet mahkQmlanndan olup Suriye
yc kaçmıı olan Dörtyolun çaylı köyiln 
den Musa oğlu CelS.l hudut Uzerinde 
gümrük muhafaza erlerinin kurduğu 

pusuya dü§Crek yamn aaat ailren mn
aademeden ıonra katledilmiı ve ü.r 
Alman mavzeri ile ölil olarak dde 
edilıniıtir. 

Altı kaçakçı beo çuval kaçak 
eşya ile yakalandı 

Adana 12 (Hususi) - Erzin nahiye
sinin Harapbahçe mahallesinde bulu -
nan Aydınlı aşiretinin çadırlannda kül 
liyetli miktarda kaçak eşya bulunduğu 
ve getiren kaçakçılıırında bu çadular-,.,.._ 7.. ,, .. ~ J -- ila • •• 

yapılan ani baskın neticesinde Aziziye
li Mehmet oğlu Hasan ve kardeşi Ah
met, 1s.-nail Erdişli 'lrıöyünden Gök Ali 
Çatlı Osman ve Muılu adındaki kaç_ak
çılar beş çuval muhtelif cinste kaçak 
eşya ile birL~kte yakalanarak haklann
da takibatı kanuniye yapılmakta oldu
ğu haber alınmıştır. 

Tarsusta bir aile taze peynir
den zehirlendi 

Tarsus 12 (Hususi) - Posta ve tel
graf dairesi şefi bay Emin Ferom çar
ııdan aldığı taze peyniri evine götü
rüp bütün ev halljile lirlikte yedikten 
bir müddet sonra baş ağnsile muzta
rip olmuglar ve gasyan dmeye baıtla
mışlardır, keyfiyet derhal !doktora ha-

Gezintiler : 

. 
inpat:ı giln geçtikçe Derlemekte Te bi-
na tamamlanmaktadır. ~nderdilim 

resim bu _yoldaki faaliyeti ..1~1tcrmek· 
teldir. 

ber verilmit ve yapılan mua)"e!l• 
yenilen peynirden te:aemmOm et
tikleri anlatılmrt ve lhım. gelen teda
vileri yapılarak kurtan~. 

Maearlıır bir TDrk 
hatırasını andılar 
BudaP,etteden. Macar ajmm llildei. 

yor: 
I 

934 denberi ır.terrom'da doktoı: 
Antuan Leopoldun DCA?eti altında ya
pılan kuı1aır eenaamda bleniıı Tür• 
lcrin itgali altında bulunldutu aman
lara. ait birçok Türk maar taflan bu· 
lunmuıtur. 

F.&tergom, malQm olduju illllre, 154S 
ten 1595 eve bilahare 1605 den 1683 .: 
kadar Tilr'Jyeriıı elinde bulunmuttu
Kalenin prk tarafında bulunan Tilrk 
mezarlığı, sonradan vuku& ıclen blr
ço~g~ _,...,. ...... 9Ch-

binden kaybolmuttu. Bu tefer meJll!a
na çıkarılan Tilrk muar tq1an. mf 
bunun için aynı.ı huaual llir...,. 
muntazam bir waette dir1mip. Ma. 
carlar bu mezar tqlanm 1euiclwı hir
metle dilanek saretile, Wlyük ..-t 
ve cesaret wı hupc:ulak aöelllıımit 
olan eski muhaamılarma bqı duyduk 
lan yilbek saygı h:slerini bir kere de
ha isbat etmitlcrdir. 
~~~~~~~~~~~~-----

DOGUM 

Siva.a - Euuruım demiryollln inpatl 
mühendislerinden bay Haydar '.Pmal'
soyun bir km düny;ıya gelmifSr. Y ... 
ruya ve ebeveynine shhat ft ~ 
ömürler dileriz. 

uer gün yeni bir ders 
YAZAN: s. Gezgin 

Son yıllar, gerçi sürekli çarpmtılar
la geçti; fakat bugünkü kadar hiçbir 
:zaman ortalık ~nımamıştı, sanının. 

Bo§una: ''Geceler gebedlr !,, demcmiı
ler. Nasıl yatmıştık? Ne halde kalk
tık? •• 

"Rur,. un işgali bile, Avusturya aı
nırlanndan bugünkü geçişe benzemez. 
Birinde yakın bir tarih hakkı, henüz 
izleri &!inmemiş bir sahipliğin senedi 
vardı. O topraklardan düşmC'll ayağını 
kesmek bir vazife idi. 

Bugün Viyana kapılarına !dayanan 
ordu, gerçi böyle bir yoldan yürümi
yor. Fa'k,at onun da kendine göre hak 

bildiği, doğru saydığı, üstünde yUrU
meği lir vazife tanrdığı izler var. Bu 
izler, kan ve dil birliğinin nıhlan per
çinliyen havasıdır. 

Araıdaki uzklık, ne olursa olsun böy
le bir hava bir kere iki memleket ara. 
sında esmeğe başlayınca, hiçbr etıiel, 

luğunun son iatikW bayralı parp 
nır, milli bir saltanat tarihe cömllltlr
kcn bile,hududu zorlayan Alman cıırc1a 
1anıu muzıkalar, el fl)mtlJan ft 
•'Ya§al,, larla karplatıyor. 

Bundan çok evvel bir Framu ıa-
teci, Fraınıayı tuttuğu yanbf ,oldıla 

ötüril çekiıtiriyor ve: 
- S.:Z, bu kiyasetaizlikle Ainsatur

yayı Almanyanın kuc:afına atacabı

nız. 

Diyordu.-. 

Yıllarca evvel verilen bu hiı1';ilm, 6il 
gün bir vakıa ve acr bir gerçek haline 
gelmi§tir. Allah vere de daha bily(lk 

fclikctlerin bir baglangıeı olmum. Ma
JQm a, yirmi ldart ıene 8nce dOnya.11 
tutu§turan kıvılcım da oradan fıtlm-

11111tı. 

10.30 b:mlr lzmir 
9 Tayyar lrnroz 

GELECEK V,APURLAR 
12 Ege Karadeniz 
1 Kemal Aynhk l 

onlan birbirlerinin kucağına c:.tılmaktan 
alıkoyamıyor. 

Bu ortak duygunun bUyUk kuvveti
ni diltilnün, ~ Avusturya imparator-

Şu son hadiseden insanlık için de ıtr 
ders çıkanlabilir. Diinya haritalanm 
çeki düzen vermek aalihiyetini kendiıi 
de g8ren diplomatlar, bandm _,. 
olsun, gelifi gtizel ~en ..m
mahdular,ı 



6-KURUN l! ı!d A R T - 1938 

Avusturya hadiseleri 
(Üst y<Jm ı incide) 

Kumıındanrm tarafından, küçtik bir 
kıta ıle buraya İtalyan hududuna gitme. 

ğe memur edı?dim. ltal)an kumandanı. 
na söyleme.ide şer(;fyabım ki btitün bu 
hıı.rckefüır, durust bir arkadaşlık zihni
yeti ıle yapılmıştır. Bu zihniyet, nasyo. 
nal sosyalist Almanya ile Faşist İtalya 
Vt? iki memleket orduları arasındaki dos
tane münasebetlere de mutabıkttr. Ge
neralim namına, bu sözleri İtalyan gene. 
raline bildırmentzi rica ıı::dcrim . ., 

lt..ı.Iyan kumandam bu hitabeye teşck. 
kür ederE'k cevap vermiştir. 

ALMAN TAl'l:ARELF.Rt Vİ\'ANA 
Ü.ZEl!.lNJ>l; CEYA~::VA!IE 

Al"l'JLAR 

Viyana, 12 (A.A.) - Alınan tayyare. 
len. bugiln Vıyana üzerinde uçarak, Al

nıan devleti annasmı ta.,ıyan beyanna. 
meler atmışlardır, 

Bu lıeyannameltırin metni şudur: 
'N'lı;yoııal so~y:ılist Almanya, nasyo. 

nal 'SOS) nllst ,l\ ııı;tu ryayı ve A' usturya 
bukümr>tinJ lıı.m \'O Olı;Ulmez blr blrllli 

hi 1 rl.} Jo "il'laınlar. ı ~asın llitJer.,. 

HER T.\HAF BA \ 'R,\IU.ARLA 

SÜSLE.VDt 

Berfin, 12 (.\ . .1.) - Na.syonal sosya. 

lızmin A vusturyada iktidar meckiini ah
ıı mtinaseLeUyl~. dahiliye nezareti, pa
zartesiye kadar butün binalarm bayrak. 
larla süsfoıı.mesini emretmiştir. 

Vh'ANA RAIHOSUNVN T.EBLJG1 

Viyana, l2 (A.A.) - Viyana radyoım 
sabah saat ikide şu tebliği vermlı,ıtir: 

Aırusturyadaki Alman milletini, tarihi 
gUniı kutlamak için, Gamalı haçlı bay -
r<.klarla kırmız:ı - beyaz - kırmızı devlet 
ba1ra~nı çt>kmeye davet ediyoruz. A
vusturya Başvckil!nin bir emirnamesi 
mucıbir:ce, bUtiın mektepler ve Üniver:si
teler. Layram glbi tatil olacaktır. 

111TLE1:: llERLİNDEN A\RILDI 
Bedin, 12 (A.A.) - B. Hitler bu sa

bah tnyyare ile Münilıe hareket etnıiş
tir. Pek yakuıda Avusturyaya gitmesi 
bek!Pnınektedir. Bu ihtimal, Berlinde 
yalaıılanmnktatlır • 

Bcrlin, 1~ (ı\.ı\,) - B. Hitier, öğle n. 
zeri Münihten otomobille meçhul bir 
semte doğru hareket etmiştir • 

Bcrlln, 12 (A.A.) - B. Hillere bugiln
kU seyahatinde, Alman orduları başku • 
mandaıılık dairesi şefi General Kaytel 
t'efakat etmektedir. 

Viyana, 12 (A.A.) - B. Hitlerin A. 
vusturya dııhilinde ilk olarak Linz civa
nnda Leonding'de metfun ana ve baba
BTnm mezarlarını ziyaret etmesi mfun
klin telakki olunmaktadır. 

lUAREŞ.l.I, GÜRİNG BAŞVEKİL 

.IUTJA \İNİ TAYİN EDİLDİ 

Bertin, 12 (/\.A.) - D. N. B. AjanAI· 
nın resmen bildirdiğıne göre, B. Hitler 
hadiseler dol.ıyısiyle Berlinden ayn bu. 
lunduğu müddet zarfında Mareşal Gö
rlng"l kendisine vekalet etmeğo memur 
etmi tir. 

IlC'rlin, 12 (A.,\.) - Salahiyettar ma
hafil, Mareşal Göring'in B. Hitlcre ve. 
kalet etmek lizere tayinini, bir Alman 
Basvekil muavinliği ihdasına doğru atıl
mış bir adım olarak tC'll'ıkkl etmektrdlr. 
Bu başvekil mua,ini, yabancı devletıorıe 
ve bunların mümessilleri ile münasebet
te bulunacaktrr. Buradaki umumi kanaııt. 
l:ıunun hükı'ımctte yeni bir teşkilata lıh 
ba31angrç teşkil ettiği merkezindedir. 

ŞUŞNtG TEH\tF EDİLDi 

Vlyıı.na, 12 (A.A.) - B. Şuşnig'ln 

Belveder'deki iknmotg{lhını, kollarmda 
Gamalı haçlı kırmızı kordelalar bulunan 
silahlı S. A. muhafızlan tarafından mu. 
hasara eı'lilmlş vaziyettedir. lknmetg§.. 
hm yımmda, bir polis kamyonu beklo -
mektrıdlr. Biitün bu vaziyet. sabtk baş· 
vekilin m~vkuf bulunduğunu göster . 
mektedir. 

Viyana, 12 (A.A.) - Şuşnlg. kendfsinl 
emniy~t nltma almak Uzere tevkif olun
muştur. 

vtYANADA TEVKİFAT 

YAMLDI 

Vl)an:ı, 12 (A.A.) - Roytcr muhabi
rinin bilclirdPine göre, Şu~nig, hangi 
memlckrıte iltica fdebilcceği meselesi 
etrn :nda Naziler ile mUzakere etmekte
dir. Na~yonal Eıosyalistler, kendi!lni 5er
best bırn 1{mal: nrzmmndn~Jr. Vatansever 
cephe ı~ "!'\ edilT.i"tir. Bir~ok ldrrre tev
kif olunr:ııı<ı~ur. Bunların aramnda Albay 
~dam da vardır. 

Y ( di09yalhçosThrpyelm1afrGI 

DOU USUN K.\IllSI f{AÇTI 

Bratlsl:na, 12 (A.A.) - İyi menabi· 
deı;ı öğr~nildlğine göre sabtk Avusturya 
Başvekili Dolfusuıı dul zevcesi ve iki 
çocuğu Avusturyayı terketmiştir. Bun -
farm hangi memlekete iltica eylediği 
hakkında hl<: bir malumat yoktur. 

MACARISTANA iLTiCA 
EDENLER 

Budapeşte 12 (A.A.) - İyi menabi
den öğrenild'ğine göre, sabık Avustur 
va nazırlanndan B. Zernotto ve Stokin 
yer. dün akşam Bratislavaya gelmişler 
dir. Birç'>k gazeteci ile vatansever cep 
he men•mnlannm da B~atislavava ilti
ca l'!tmlş bulunduğu bil~irilmektedir. 
Prağ 12 (A.A.) - Viyanadan bildi

rildiP,ine göre. Viyana beted=vesi reisi 
B. Şmit tevkif olunmuştur. t~areyj be
tcdive reis muavini Lahr derı.;hte eyle
mistir. 

Vatansever cephe ~efterlncten bi;ço· 
ğunun tevk:f erlilmis bulunduğu da ay
nca h:!b~r verilmektedir. 

AVUSTU~Y A AJANSI GF.NEL 
DtREKTÖ!lONr;: MEZUNiYET 

VERlLDl 

Viyana 12 (A.A.) Avusturva 
ajansı genel direktörü. B. Vehere uzurı 
bir mezunivet verilmiş ve Avusturya 
ajansr direJctö.-}'iP,ü hususi bir emir 
ilt" doktor Ayhinger tarafından deruh· 
te edilmi'lt:r. 

fnsbruk 12 (A.A.) - Nasyonal sos
valist partisinin Tirot mrntakasr şefi 

Edmrınd Kristof, "T'irol valiliğine, dok
tor Denz, fnsbruk belediye reist:ğine 
tayin olunmuştur. 

HfMl ER VIY ANADA 

Viyana 12 (A.A.) - Alman nasvo
nal sosyalist S. S. teskilatı şefi B. 
Himler. bu sabah tavyare ile saat beşe 
do<'Tru Münihten Vivanava gelm!ıştir. 

B. Himlerin refııkatinde, ezt:ümle. 
emniyet polisi şefi B. HavArih. nizam 
nolisi sefi general Daltıel". S. S. te!!ki· 
Jatr ikinci re:si B. Tost, S. S. f:.Cflerin
den MUtter ve polis kumandanı B. 
Mavsner vardtr. 

Vivana 12 (Hususi) - Savs İnkart 
verdiiH be,,a!latta plebisltin ııadece te· 
hir erlildif,inf ve yal<ında yapılacağı 
nı bitnirmiştfr, 

AVSTURY A l'T-' 7H ı:o~t ~EFININ 

BEYANATI 

Viyana 12 (A.A.) - Avustı,rva 

nasvonal sos•ıal'stler şefi h!nba<tı Kla
usner, a!ra?rrdaki nutku sövlem'.ştir: 

Bu biil•.ik saatte der'n bir hevecan
la size şu haberi verivorum: "A vus
turya, artık hürdür. Avusttırva nas
yonal sosyalisttir.,, MiUetin itimadr ile 
is başına gelen veni 1->:r hü1;(\ır:t te<-•k 
ktit etmişfr. Bu bük!lm'!t, nasyonal 
sosvalist hareketi nrensinleri m1ıcihjn 
ee, memleketin refah ve sa::ıdeti irin 
lAztm gelen her şevi yan--t·-ı1ttır. Bu 
yeni nasyonat sosvallıı:m kalkınma !ıa

rek•ti, misal teşkil t<lc-b:lecek bir di
afo1inle va.,,lm,~tır. Bu kalkmm'l ha· 
reketi ve iktidar m-.:vkFne gelic::miz 
hadic;evi, bu memlekette de iktinar 
mev'·iin,. Hivik b1•lund1•;ı;,,"""1:U isb;:ı.h 

k5fid'r, B:z kimseve hirbir fena1•k 
yanmarl•k. Ben ve Avıısturv:oıA.,,d Al
man mlll'!tİ. her sevden evvel S. S. ve 
S. A. kıt'i!hn ıırı,. .. r;-o .. 1.,rrmıra derin 
te~e1·kiir1erlerimi7.i bi'rlirirlz. FiHıreri

m:z Hitled. bu d11J·ikaria :lerin bir 
sevo-i ve h'irm•t hi$1•rile anarız. Ga
mah hac ile si;"lcnmic; h~wraklar. va
tanm sem<>1arrnc'!a m.,1' .. ff'!r"'n~ bir su
rette dalrr;-lamvor. Hiirmet ve sevo-i 
ile, bu r1a 1•ilı:ıır1ıı. Avusturva ldn ölen 
m><won"'l socı .. .,,ı;.,.'TI h~r·1·'!ti i'1;;1•r~ni 

düc:iine'im. Bunlarrn fed:ıkarh'<-1.,n 

h•<'l"'f.rıi btılm1 ·c:tur. Av1ıc;+1ırva A lm-::ın· 
tanna hitan eNiv<'rtı"'l: r.,,JT .. m.,,va, 'h~. 
defimhe vac;1J olduk. Bir minet, bir 
devlet. bir fübrer. Yaşasrn Ftihrer, 
vac::cıS"n Hitler .. ., 

YF.Nt BA~VEK(l, tN SO?:J .ERi 

Vivana 12 (Hususi) - Yeni B:ış 
vek!1 Says İnkar sevim:ten çıldırmrş bi
halde ol::ın Nazilere hitahen radyo ile 
bir hitabe.de buhınm~ııtur ve bu hi
tabede şöyle demiştir: 

"Bunrlan sonra valnız b:r m;ı?et 

bir devlet. ve bir Ftihrer var~•r. Nazi · 
bavrağı Avusturyanın da ml!Ji hayra· 
ğrdtr ... 

AVUSTURYA • MACf.R1STAN 
HUD JOU KAPArroı 

Budapeşte 12 ( A.A.) - Avusturya 
hadiseleri dolayısile, Avusturya - Ma· 

caristan hududu 6.terinde kontrol ta\ 
viye edilmiştir. 
Peşte 12 (Hususi) - Macaristan ta 

Avusturya hudutları kapanmı§trr. Müt 
tec:ıerin hücumuna mani olmak ıçM 
tedbirler ahnmı§trr. Kabine gece ge!i 
saat bire kadar içtima etmiştir. 

Roma 12 ( A.A.) - Resmi mahafil
den bildirildiğine göre, husust bir Al
man tayyares:, B. Hitlerin Avusturya 
meselesi hakkında B. Muso.iniye bu· 
susi bir mektubunu getiren bir • zatı 
hamilen bugün buraya gelmiştir. 

ÇEKOSLOVAKYA SOCUKKANLI 

Prağ 12 (Havas) - Havas: 
Polltik mahafil, Çekoslovakyanrn 

soğuk kanhlığını muhafaza ettiğini ve 
Avusturya hadiseleri karşısuula büyük 
devletlerin alacağı hattı hareketi bek 
lemekte olduğunu bildirmektedir. 
ÇEKOSLOVAKl A ! IÜ'l'TEFlKLERJNE 

O ti V Iı:Nll:'OB 
Pra~, 12 (Hususi) - Çekoslovak bü

kfunetl müttefikleri ve bilhassa Fransa 
ve İngiltere ile daimi temasta bulun
maktadır. 

HUkumet mahafili Çekoslovakya vazi~ 
yetinin A vusturyaya benzemlyeceğinl 

tebarüz ettirmektedir. Bu kanaata göre 
Avusturya 11 temmuz anlaşması ile esa
s<>n Almanyanm boyunduruğu altına glr
miştl. DahiU vaziyeti de onu kuvvetJ!lz 
bir vaziyete dUşürmUştU. 

Halbuki, Çekosiovakyanm dahili vazi
yeti kuvvetlidir. Avusturya hô.disesinin 
vahameUne rağmen, Çekoslovakların ıs. 
tlklallerlnA ve kuvvetlerine olan itlınadr 
sarsılmış değildir. Bundan başka, Çekos
lovakya mUttefiklerine güvenmektedir. 

Protesto!er rede dHdi 
Bcrlln, 12 (A.A.) - Alınan hUkUmeti 

Avusturya. l§lerlne Almanya tarafından 
mildah:ıle edildiği hakkındaki Fransız ve 
İngiliz protestola.rını reddetmiştir. 

YENi KAB1NEN1N YEMİNİ 
Viyana, 1Z (A.A.) - Yeni Avusturya 

kabinesi bu sabah B. Miklıı.s'm önUnde. 
yemin etmiştir • 

Vlyaua. ıı ( A.). - Alman dahiliye 
müsteşarı General Milh, bugün Bğleden 
sonra, bur&YI\ gelın.lştir. 

Vlyana. 1% (A.A.) - A1m.a.n tayyare
lerinin attık.lan beyannamelerde ya.zıh 
"Nasyonal sosyalist Almanya. Avustur
yasmı selamlar., cilmlesl pek dikkati 
çekmiştir. Bu cUmledeki .. smı., mülkiyet 
zamlrl hararetle tefsir edilmektedir. 

BİR GAZETE BAŞl'ılUllABRİRİ 

KAÇTI 

Viyana, 12 (A.A.) - Sallıhlyettar ma
hafilden bildirildiğine göre, Rayhspost 
başmuharriri Funder. Viyanadan kaç • 
mıştır. 

AVUSTURYA. ORDUSU NE 
HALDE T 

Salzhurg, 12 (A.A.) - Buradaki A

vu~turya garnizonu kumandanı, Alman 
ordusu kumandanmt ziyaret etmiş ve 
Alman kumandanının emri altında bu • 
lunduğunu bildirmiştir. 

fflt erViyl!nayo!un~a 
Llnz 12 (A.A.) - H:tter eaat 18,45 

de halkm r.:oşkun tezahiirlerl i~inde 

buraya gelmiştir. Bütün şehir halkı 

sokaklara dökülm~tli. İlk önce Avus
turya ordusunun mümessili ve onda., 
sonra da diğer nasyonal sosyalist teş
kil~tı rüesası Hitleri ıel!nılamı§lar 
dır. 

Bnıunau 12 (A.A.) - fffür doğ
duğu ş~ir olan Braunaudan geçerken 
otomobilini binlerce kişi çevirm!ş ve 
şehir dışına kadar teşyi eylemiştir. 

Viyana 12 (A.A.) - Brannau'dan 
Vnze giden b~:tün yol boyunca şeh:r 
ve köylerde Hitlere heyecanlı bir ka
bul gösterilmi~tir. Hit!erin Linze mu
asalattna intizaren l:iitün Alman v: 
Avusturya ricali radyoda nutuklar söv 
lemişlerd!r. Bunhrın arasında H:tıe

rln eski hocası da vardıl'. 

Binlerce ve binler•.:e ki§İnin ağ.trn· 

dan çtkm meserret bağırtzfarını şeh1r 
lizerinde uçan yüzlerce Alman harp 
tayya_relerinin motör gilrültiil~ri ara 
aıra bastınyordu. 

Nazır Horstenau, şanlı Alman ord~ 
sundan bahsetmi~ ve Alman as!>::erleri~ 
ni, b~kuman":lanlarını ve Hitleri "Şe· 
fimiz,, diye ~lamlamı~lardrf'. 

Alman polis reisi Himler de: "Şc- · 
fimizin, bilyük vatanına, doğduğu top-

Tevkif edilen /'Rus 
Mareşalları 

Londra, 12 (A.A.) - Star gazeteslıılıı 
bildirdiğine göre, Sovyetlerln uzak Şark 
ordusu başkumandanı Mare§al Bluher 1-
Ie Moskova kumandanı Mareşal Budyen
nl tevkif ıedilmi31erdir. Bu i.kJ mardşal, 
vata~a hiyanet ve casusluk cllrmUyle 
mahkPmey~ verflecektfr • 

U.\Blm TEı·tT OLUNMA YOR 
Ankara, 12 (A.A.) - Bugünkü bUlten. 

lerlmiztle Sovyct MareşallerindE'n Blu
ber Vf> Budyennl'nln tevkif edildiğine 

dl.\ir olarak intişar eden haber, BalAhl
vettar m~hafilce teyit olunmamaktadır. 

UIRESU~ vtJ.,A VET MECL1St 
GlrMun, 12 (Husnst) - Vlllyet umu. 

mi mocllsi bugtin sMt dörtte toplantıla
rına nihayet VP.rmiştir. ' 

Bu •enE>kl vil~yot bütçesi beş ~1lz 
tfokıııan bin liradır. 

Mosko\·a, 12 (A.A..) - AU maJıkem 
de maznunlar nıUdafaalarma bugün d 
devam etmişlerdir. lnavof, mahkemede 
kendisine aamlmiyetinf ve nedaınc 

göstermek ftrsatmı vermesini istemit v 
canı ve casus çetesinin asıl bqı ol 
Buharin'i itham etmiştir. 

Krestlnsld, Troçkicilerfn ve sağcı 
caniyane hareketlerini hapishanede .O 

tadığını s!Sylemiş ve demiştir ki: Bat 
bir adam oldum ve canilikter bende Jı1 
bir eser kalmamıştll'. 

Zubaret, nedamet ettiğini ısöylenıt 
RL~of, ar talep eder hiç bir söz ıöyl 

memlştlr. Milcrimiyetini ve suikast te 
kil!tmı idare etmiş olduğunu lttr:ıf' e 
mlş, fakat Kirot, MenjlnskJ. GorkJ. pe 
kof ve Kulbl§ef'ln katillerine iş 
reddetmiştir. 

Şehrimizdeki Avusturya kon
solosluk binasına dün Hil ler 

bayrağı çe~<ild i 
A vusturyada nasyonal &osyalist re

jimin kurulması dolayısilc dün ıehri· 
m:Zdeki Avusturya konsolosıue-u ga· 
malı haçı i.'1t'.va eden ve Hitler Alman 
yasının bayrağım tamamile andıran 

nasyonal sosyalist bayrağı çekilmiştir. 
Avusturya konsolosluğuna nasyo· 

raklara dönüşünü ıelamlanz.. demi,. 
tir. 

Viyana 12 (A.A.) - Bitlerin cu
martesi • pazar gecefıini nerede geçi· 
rece-ği henüz belli değildir. GC(:eleyin 
Linz'den hareket ederek bu şehir ile 
Viyana arasında bir şehirde kalması 

muhtemeldir, Bu tehir Amstatten Y<! 

ya Sen Polten olacaktır. Bu takdirde 
Hitler pazar günü sabahleyin Viyana· 
ya girt•.:ektir. 

Viyana 12 ( A.A.) - Röyter B. 
Hitler geceyi Linzin elli kilometre ka· 
dar şarkında Amstette'de geç:reccktir. 

l!AllUDİLERlN KAÇI\IASINA 
KARŞI TEDBİR ALNIDI 

P:ırfs, 12 (Hususi) - A:vuaturyada, 
Yahudilerin memleketi terketmek te • 
şebbüıderlne kal'II sıkı tedbirler alın • 
mıştır. Bilhassa Lehistan ve Çekoslovak 
hudutlarına, Avusturyadan Yahudilerin 
kaçmasına mani olmak lı;:ln, mühim ınfk. 
tarda "hUt'um kıtaatı., yerleştirilmiştir. 

{EKOSLO\' AK YADA 
Prağ, 12 (Hususi) - Bugün kabine 

bfribirf arkasına birçok defa toulanmlf 
ve Avusturya meselesini görüşmüştUr. 
Di~er taraftan, Cumhurreisi Beneş 

Başvekil Hodze ile datnıt bir temaa ha
linde btılnnmuştur. 

ORDU VIY ANAYA GtRDt 
Viyana 12 (Hususi) - Alman or

dusu bu gece saat 2~130 da Viyanaya 
girm'qtfr. 

Hitler, programmı değlştirerek, bu 
geceyi Linz'.de geçirmiştir. Viyanay;ı 

ya!"m gelecektir. 

ltalva Fran ~uının 
tekliflol r ed Plll 

Roma 12 (A.A.) - Naztr Alfieri 
Venedik sarayına çağnlan İtalyan ve 
yabancı matbuat müm.ess01l'!ri:'l-:: yap· 
tığı tebll"{atta, Fransanm f talvaya A· 
vusturvan•n istik1a1'ni iade tein müş-
terek bir harek"t k::\b,,tilnü teklif ctti
ği~i resmen hitcUrm!~tlr. 

Ve fakat ft .. 1-•an h::kGmetinin bu 
tek1ifi reclevlea=;riııf söv'ı-mi.,tir. 

Kezft naztr, B. Mt•sdinin=n B. Hit
ler~en bi,. mPktuo ~td•~r ve bu 1!"elt
tupta B. Hi+Jer!n f talva ile ıılan Pre
ner hurttı..tu hakkında teminat verdiği!'ti 
sö,,l•fl"icttir. 

B. HitJer, B. ll:fmıoFniye olan bu 
me1<tubtında diyor ki: 

1 - Avusturyac1aki i•~r?atrm, bif mit 
Ji mı1('bfaa hareketi olarak t~Jakki ed1t 
melidir. 

2 - 1tal"a ir;ın çok nazik bir dakt
ka•fa. si?:e hissivat·mnt kuvvetini gös
terrlim. tsti1:b'3lde de bu htt5ttsta hiı-bi.· 
şevin değişm:yeecğinden şüphe etme· 
yiniz. 

3 - Önür.'(.izd'!ki h:lc!i .. elerin netice
leri ne olursa olsun. Frans11 ile kllti 
b;r hu.dut tesbit etfm. Şimdi yine ka•i 
olan bir d:;:;.nr·n; t~tvaya çiziyorum: 
Bu hu~1ut Brenner•dir. 

Bu kararı 93S de değil, umumt har. 
bin akabinde verdim. 

nal ıoıyaliat bayraft, sabahleyin 
onda çckilmi9tir. 

Dün bir muharririm:• 
binasına giderek bir Avusturya mil 

ıilli ile görU§mek istemit ve ıefir b 
Junmadığından maslahatgoJz:ar ııfatU 
sefaret işter'.ni tedvir etmekte olan bl 
katip B. Vinter ile bugünkü Avuıtu 
vaziyeti hakkmda görilımlittilr. 

· Avusturya maslahatgüu.n B. V 
ter, konsoloıluk binasının dıpnd• 
nasyonal .asyalist bayrağının ifiretinl 
andıran kilçük bir gamalı haç ro.ıei 
göğsünde ta§ımaktadır. Kendisi, nı 

harrlrimizi neşeyle karşılarm1 ve 
ziyeti tamamile tabii gören bir eınn 
yet edasile a1ağıki beyanatta bulunınu 
tur: 

Evveli ıize vaziyeti izah edr: 
yim. Bugünkü hadise için doğruda 
doğruya n::ıak tabirini kullanmak dol 
ru değild'r. Memleketin tamamına 1 
kın bUytik bir ekseriyeti zaten nasyo
rıal sosyıt:stti. 

Bir nmandanberi tuyı"lc altında bit' 
lunduğu için bu hakikati izhar edeıııl
yordu. Yapılmak Uzere olan plebisit 
bu~n~di variyet dahilinde, tam ve ha
krki bir plebisit ola.cakttr. Z'.ra A .,ur 
turya ha!kt, bugün fikir serbestisint 
kavu,mu!;tU1'. Revini istediği ı;bi Jtul-

~ . ·1· 
lanacakttr. Dahili vaziyet tamamı ti 
normaldir. Halk, kazandığı ıerbe• 
dolaytsil~ sevinç içindedir. d 

- Avusturyanın harici siyasetin 
1 

bir deqisiklik tasavvur edileb:lir 'nıi? 
- H~yır. Bır değiııiklik olacağı ıafl" 

neditemez. Hele Türkiye ile olan rntl'" 
na:>~betlerlm:z:in, eskisi gibi doıtarı• 
ı:evam ~C'.:eğine ve Uerliyeceğine 1UP" 
he yoktur. ti 

Z1ten ötedcnberi Avustury:- ınille 
ile TUrk milleti, d'lima birbir:ne kal"" 
şı sempati duvmuştardit'. Bundan b•s 
ka Almanya ile Türkiye arasında 

1 
.. 

mÜn"sebatm ne derece m:.!kernmel 0~ 
duğu malCimdur. Bur\inkil nasYo"tı 

. i . ase sosvalist Avus~uryamn hane ı·y , 
de Almanyanrnkir.in aynı ola"=a~ik 
glSre, mitna.sebatımrzda asla bir değil 
tik tasavvur edi\emez. • ti 

- Avusturya ordusunun vutfC 
nedir? ..,&-

- Ordu tamamiJe gençlerden ttf 
teşekk:ı olduğu için pek tabit suredlt" 
nasyonaJ sosyaliıt bir A vusturyl or 
sudur. ~ 

- Alman askerlerinin hud~du enlYo" 
rek Ayuıturyaya girdiklerini öğr 

ruz?· t ktara 
- Evet girm!şlerdi1'. Karr§Ik 1 ti-

hük\\rııe mani olmak iç:n Avusturya tat• 
nin davet! Uzerine girmiş bulunu~<;Ule 
ÇU.nkü Avusturyada bugün •. pek vır 
bir ekalliyet olarak komUnıstlcr ed ,ek 
dır. Son hadiselerd~n istifade t:"ıii 
memleket dahil'nde bir ana~ ıtendl'" 
etme~e ,.aııımalan muhtemeldı. a~ 

6 ~ •1 · ve ,.... 
teri bu bakımdan davet edı mı! ...... 

ev-kle ..vusturya orcluıu tarafın.dan ~ 

tılanmı~trr. ııı~ 
- Konsolosluğa Almanyaf! ğ çe

benziyen nasyonal sosyalist hayra 
1 

k:Jcliğini görü;Jk? aJdıfS"' 
- Evet. Bu sabah merkezden b•1"' 

mız bir telgraf U.ter:ne sa.3.t onda rıaJ 
rak direğimize ilk defa olarak nasY:.r 
toıyalist rumzu olan ıamah ~ 
ıainu ,ektilr4 
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~.\vosturya mllletlnln, kısa bir zamanda kazanan numaralar 
)~ildi lstlkbalinl hakiki bir plleblsllle ta-
~1 n etmesini ve kendi mukadderatına ha- Listede kazanan numaraların ikramiyelerini Eminönünde 
81 rn olmasını emniyet altına alacağız! Yaşa- 1 ekkoılu Cemal gişesi derlıal ödeyecektir. 

n Nas3·onal sosyalist Alman Avusturya! ... ,, 
8er11ıı 12 . 

No: Ura No: Ura No: Ura No: Ura No: Lln No: Un No: Ura 
7 30 •77 500 739 30 142 30 21781 5uO 396 5o 588 bu ~ (A.A.) - D. N. B. aJansı 

8a Y~r: 1 
tlbı llsôlye Bitlerin beyannameal bu 
~ 8a.at 12 d~ bütün Alman ve Avu• 
«ok~ radyolarile propaganda nazın 
~ r Göbeıs tarafından okunmU§tur. 

.. ~~aıne aynen aşağıdadrr : 
8e anlar; 

lltıı '1elerdenberl A vusturyada bulu -
~~k kardeşlerimizin vaziyetleri kar 
~kııt a derin bir sızı hissediyoruz. Fil
te f : ancak 1866 da lnkrtaa uğramış 
bit 

8

8 
at umumi harp ile en kuvvetli 

bı..1ur~tte perçinleşmiş olan ırk birliği 
~i'ltı A vugturya Alman camiası 
)lt~kın~nakaşa kabul etmez derecede 
il bır me\'kf temin etmektedir. 

~~ tnern lekete evvelA ecnebiler ve 
~a.ı:ı ltcndi dahilinde bulunanlar tara 
aıllda Yapılmış olan fenalıklar karşı· 
~btıı doğrudan doğruya kendimize ya. 
~ ~ fe!Ulhklar gibi teessürler duy
' A..u tıpkı rnilyonlarca Avusturya
tlıi?td 1 ın_anyanrn betbahthkları kar'U:U hıs3etti~f samimf \•e milttehlt 
lltt ~ .n ~Ynıdır. Almanyada .nasyo
~~k }alıst fikrinin galebesı neticesi 
tcı.- nııııet bliyük bir millete lA.yik 
'llt h. 

>..~,~ ıslerini istirdat ettiği vakit 
~ de '\ltya yeni karışıklıkların çok acı 
~esini yaşamağa başlamıo bulu· 

'ri il. 

~!etten kanuni hiçbir veklleti bu· 
l\af'ıaY~~ bir rejim mevcudiyetini mu. 
~~ btrıçuı A vuaturya milletinin bU
~ ~ ekseriyetini ezmekten en oid
~~ ~tnJ ve ekt'lnomlk tazyik çare
"Q 8llr, ' vurmaıctan çekinmiyordu. 
~ıı k, tle UZUn seneler, 6 milyonluk 
s;kıtdethnizin kilı;ük bir ekalliyetin 
~~ •ııı '1tınc1a yaşadığım yilttklerf
~rı. 'Yarak müşahede ettik. Diğer 
~ bu kanunsuz mevcudivete ve 

~~~:~her an \daha vahfm bir 
~-"~ ~k lma da "nzimaın ed!Yor· 

~a~lllın V•zi.vet Almanyanm parlak 

~~ hareketile bir tezat te§kll 

~ .. ,, 
-ı~, tlry11 a•manhı rmm sabrı 
~/~t ta~ac1tk tı. 

~ili .\}baht ırk kardeşlerimizi gl:iz
"ll ~O' rtıanyaya doğru çevirdiklerin· 
~ ~·'1 kim muaheze edebilirdi? 
\' ·'-t ~Yadır ki, asırlarca bafh kal
tlıı. ~~ tihin en kanlı muharebesin
~ lerııellrıa Çarpışmışlar, bir olan kut
~ltııııı her sahada aynı hizmetleri t- Q\e\ llrdır. Bu gibi hisleri boğmak 
tt it "e ~ binlerce ki§iyl mUebbed 
G ~~~ duygu işkencesine mahkflm 
~ .\"'1~ başka bir şeyi tf ade edemez· 
bıl! ~?le! Urya Almanlan bu köti11Uk
~I 1~ı11 arı birkaç sene evvel sabrede
d ~lıa~ tdı. F'akat, zaman geçtikçe ve 
~~ bı.ı "- 1ınanyanın mevkii yüksel • 
tıı"ı:.'I~ \'flzlyete tahammül büsbütiln 
11.~k ,•ta. baı,Jadı. Bu tazyikten kur 
~ ~e tltıl gUn geçtik~ daha şid-

'• Sbn.1 • 
.\ırt\ ··-.ı 1l'ordu. 

~tı a.nıa.r 
~ltı 'on • 
~lı etilli :en~ıer A vutturyanın eski 
'''~ı~l'i u sıyaEette devam etmenin 
" ~ lterıdi h~kkında ikaz etmeğe çalıt
~ ltlıab~~ kına, kendi milletine kar
,h~lt ~11 .~n erı basit, en lptidat şek 
~l~i~rrı ile, tazyik lle istihsal 
~l ll!t aı Zlnnetrnek için inBanm 

·~~~trtı-~':ı f~p eder. Avrups. lari· 
~ bıt' ta • böyle zamanlarda hara. 
~ tlt~ ~aup baş gösterir ve ezici-

~ laıtllth dıuta geni~ şiddet tedbir
'trıltaıl>lerı levkeder. Bu ise ezilenle· 
\. tıı.ıtılye~de kin ve umumi ademı 

h:.. •rttırmak neticesini ve· 

~~"larat 
1, ~~~ aıan~an böyle b!r inldşaf a 
~q~ 'ttıt:rı arı doğru yola getirme
~!lı l ~llt.t~e dedim ki: Büyük bir 
~~.~tl:tıeı., ~dl surette buna taham
~ı.tıJ) l~ Ynı ırka ve aynı millete 
~,~llı "ellnların tazyik altında kal
~~lt~~ b~rkt:ırına bnfrlıhklannı bil 
"lll', .\ ı-bf t Pee atılnıatarmrn ve ta-
~ ~-~,,_lrı~t:ırrıaıarının imkfun yok· 
~.llılı 'tı.tı .:1!~ b inden fazla mlilte
~t,. !'tır. Ayrıca, bu ktiçük 

on binden fazla kiinBe de, 

hapishanelerde ve tecemmu kampların 
da bulunuyordu. Yüz binlerce kişi di
lenmeğe mecbur edilmişti. Bunlar, el
lerinde bulunan her şeyi kaybetmiıler 
ve derin bir sefalete dilşmüşlerdi. 

Dünyada hiçbir millet, hududu ba. 
şında böyle bir vaziyete müsamaha 
edemezdi. 

11 temmuz 986 anla~ması 
936 da, bu kardeş memleketin trajik 

vaziyetine herhangi bir çare bu!mak 
için çnlıştnn ve bu suretle hakikt bir 
anlaşmaya varmak istedim. 11 temmuz 
936 Rnlaşnıası, daha imzasını mütea
kip, hemen derhal ihlal edildi. 

Avusturya halkının bayük ekseriye· 
ti kanun haricinde kalıyor ve parla 
vaziyetinde bulunuyordu. Alman mil-

letine iman eder.ler, istirlasız, takibata 
tabi tut·ı!uyordu. Basit bir na.syor.1J 
sosyalist ameleden umumi harpte bil 
yük ve muhterem bir askerf ~efe kadar 
1-ıer rcs !çin vaziyet birdi. 

Bununla beraber, bu vaziyetin uzun 
müddet idam~si kabil olmadığını, zira 
Avusturya milletinin gittikçe büyll
mekte olan hiddet ve infialinin, git
tikie şiddetlenen cebir vastıalarlle zap
tı imklnsız olduğunu, muayyen bir za
mandan ıonra, Almanya için ha.kkm 
bu bariz çiğnenişine ıeyi .. ..:i kalmanın 

mUmkiln olmadığını, Alman millct!nin 
filhreri olan benim kartıma çıkan ve 

hiçbir meıru aaJlhiyete day;.nmayan 
bu rejim milmessiline aıılatmc.k iste
dim. Müstemlekeler meselelerinde bi
le, bu iptidal hakların kendi r;ıukadde
ratı hakkında kendilerinin karar verme 
lerl mevruubahs edilmekte olan bugün 
de, medeni bilyük bir millete mensup 

altı buçuk milyon hatkm böyle bir re
jim altında bulunmasına ıahammill 
edilemez. 

A nnn11TV11 tnnrOm~'t' ıeılff Hl'• 

ları mmıhede tatbikine 
yannşmavınca .•• · 

Binaenaleyh, yeni bir anhışma ile, 
bu memlekette bütUn Almanların aynı 
hakkı sahip ve 2ynı vazife 'ie mükel
lef olmasını temin etmek istedim. Bu 
da 11 temmuz 936 muahedesinin tat
bikile elde olunacaktı. Fakat birkaç 
hafta sonra eski Austuryı hıUkömeti 

azalannm bu anlaQmayı tanzim edildi
ği şekilde tatbike yanaşmadık!arm1 

esefle mtigıhede mecburiyetin.de kal -

dık. Diğer taraftan Avusturyadftki Al
manJann haklannm devamlı l:ir şekil· 
de çiğnenmc:ı"ne ~lr mazeret bulmııık 

maksadııe bu adamlar meml•ketin ek 

m 50 ~ 50 ™ 30 W 30 ~ ~ @ 30 M ~ 
m 30 ~ ao ~ ao ~ ao m 50 ~ ~ m ~ 
170 30 6M 100 10843 50 '..J8 30 876 50 ~ 50 788 5u 
254 50 694 50 339 30 576 200 94 1 30 924 1()()0 8~ 5o 
307 30 696 1!000 11024 30 577 50 22024 100 986 30 34w3 3U 
309 30 865 30 78 500 601 30 107 30 28:.156 100 49 5u 
321 30 876 30 382 30 673 30 169 100 107 30 ~ &,., 
m oo ~ 50 ~ 30 ~ ~ ~ ~ ~ 50 ~ 30 
402 50 948 50 531 200 16736 30 2U2 50 191 100 , ., 8 bu 
4ô8 30 966 200 M3 30 17020 30 297 50 225 30 148 .200 
54 7 30 9'i! 50 721 30 163 500 425 50 321 200 848 50 
473 30 974 50 836 200 209 500 486 500 283~6 30 852 &.ı 
m m ~ oo ~ 50 m oo m ~ • 50 ~ ~ 
6&l 500 211 50 955 50 294 100 227 43 50 515 30 9M 50 
802 50 237 500 12028 50 515 300 745 50 610 30 35o41 l1.1v 
m 30 m 50 ro ~ ~ 30 ~ ~ ~ 500 ~ ~ 
89 7 30 346 200 199 . 30 563 500 799 100 721 500 102 30 
~ so ~ 30 ~ 30 ~ oo m 30 ~ 50 w 30 
~ so ın som so ~·30 ~ so ~ 30 m ~ 

1065 30 601 30 12302 30 640 30 953 30 29014 30 238 100 
127 500 652 30 315 30 745 500 23100 500 78 50 352~ 100 
m 30 ru oo ~ 30 m 30 m so m M ~ 30 
ın 30 ~ ~ ~ 50 ~ 30 ~ 30 ~ 50 ~ 50 
m ~ ~ 50 ~ so ~ ~ ™ so ~ 30 ~ ~ 
338 50 7015 50 592 30 960 30 291 30 471. 30 556 30 
421 50 83 50 623 10000 911 30 395 500 494: 50 848 30 
M5 30 145 500 642 50 17972 50 192 30 M6 30 981 30 
689 30 164 50 724 30 18080 :")() 937 50 29598 50 36071 50 
734 100 72:Y, 30 7 46 50 120 80 24160 30 604 30 126 500 
m ro m 30 m 30 m so ~ 50 ~ 50 m 50 
794 50 518 50 815 t50 195 500 23900 30 705 50 195 so 
830 200 548 30 859 500 219 30 775 M 789 100 383 200 
897 30 M7 100 864 60 226 80 672 50 956 30 382 30 
~ 50 ~ ~ ~ oo ın 30 ~ 30 ~ so m ~ 

2037 30 670 100 13050 50 279 50 436 50 985 30 613 50 
48 30 725 500 107 30 375 50 325 so 30198 30 76 30 
79 50 890 50 123 30 614 50 333 M 239 50 37001 50 ™ 50 m oo ~ 50 m 30 m so • ~ M M 

16'"i 50 9M 500 143 30 884: 50 526 50 653 50 364U 5ü 
257 30 909 30 ır.s 500 888 50 529 500 749 50 524: 50 
346 30 973 30 693 50 17956 500 M2 60 770 100 527 30 ~ 
352 30 SJ87 30 69 1 100 961 200 995 30 984: 30 546 80 
365 30 8076 30 768 30 19151 30 630 30 31044 30 427 so 
445 lSO 291 50 835 30 2:$3 50 724 50 156 30 135 30 
452 30 360 30 846 200 256 50 783 100 236 rso ı57 30 
~ ~ ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ ~ ~ 50 ~ M 
512 500 593 100 976 200 418 30 863 30 334 30 251 30 
523 30 701 l500 14041 50 458 30 964 30 336 30 323 30 
~ 200 m M M :so ~ ~ ~ 30 ~ ~ m 30 
461 30 705 30 151 50 531 50 25027 50 455 50 661 30 
641 100 743 30 162 30 660 30 lM ~ 545 200 935 30 
771 30 770 30 240 30 701 50 152 50 566 30 37{2 8 50 

~ ~ ::: ~- m !8-•=---iH9 ~- ·-- !B~ ~ 723 ; M~ : 
960 30 9042 30 379 50 821 '500 354 30 745 50 651 30 

MU 30 ~ 30 ™ ~ m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
72 100 58 50 520 30 19886 50 398 500 786 30 902 30 
73 M 176 30 552 5'J 936 00 453 5CO 830 30 38rl82 30 
86 50 9270 100 571 50 963 500 458 30 32231 30 245 so 

239 so 219 ao 663 30 20128 50 516 50 348 eo 241 noo 
31.4 80 439 30 682 30 180 500 575 50 373 50 270 200 
3!'l!l • ıoo 546 50 801 30 206 so 592 500 os J6t 371 so 
479 30 :>69 30 14820 100 430 50 596 50 637 30 395 50 
ft?9 30 608 M ~ 30 498 80 663 200 663 50 38399 30 
1M ~n 652 100 91R 50 497 30 26097 50 715 200 460 50<' 
~ M m ~ m 30 ~ 50 ~ 50 a 30 ~ ~ 
9M ~rıo 7M 30 15095 50 64 7 50 158 30 837 3000 678 150 
m ~ m 30 ~ 30 m 30 m 50 ~ oo ~ ~ 
3~ 30 988 30 364 50 675 50 248 lSO 982 30 749 so 
~4 &l 10006 50 4U 30 8M 30 280 M l\83 30 967 30 

4noo 1nn 38 200 530 30 898 50 487 30 33004 50 994: 3'1 
?~R ilO 81 50 541 30 906 30 613 200 124 30 39087 '1.000 
~ng 30 120 30 350 50 21158 30 819 30 233 30 117 l50 
m ~ m 30 ~ 50 m 50 ~ 30 ~ so 200 so 

scriyetini kati o1:uak kanun harici ede- :-t~6 50 lO~~g 30 223 30 288 3000 148 30 310 30 230 MO 
ce~1 olan bir ple?>isit yapmayı tasavvur 3!~ ~ ~~ 265 ~g ~ 1gg !~ ~ ~ 1~ ~~~ 5gg ~ : 
ettı er. 308 200 583 30 419 30 847 50 33383 50 296 ~n 1)76 !)il o 

Böyle p1ebis=tin şartları. ı.=çb=r yer- ~~?. ~n 373 30 620 50 454 50 849 30 388 30 410 !50 
de ~örülmemiş cinsten<li. Uzun sene .

1 
ı M~ ::ırı 409 30 665 30 493 30 850 500 452 30 AA'-QS 30 

1erdenberi serim yüzü Y.Örmemiş olan 7?') 50l"I 47o 200 l57G8 30 542 30 279038.~5 500
50 

463 50 39!'l?.O l50 
1 7~~ ~n 4 79 50 879 50 594 30 ,, 466 30 5R1 100 

seçicileri tay~n için h=çbir dddt esasa I ~4~ ~O 490 200 898 30 618 30 178 500 5t2 30 3" 
malik bulunmayan bu memleket, ancak 1 ~Qfi !"il 497 30 954 30 6.19 100 193 30 540 30 ~~ r;o 
Uç buçuk gün gibi bir zaman için!!~ 5~n~ 5"" 711 5ll 16093 50 700 50 200 500 561 30 814 :snn 
yapılacak olan bir plcb"sit hazırladı. ~/\O nn 71 ~ !'lO 98 50 778 M 243 200 !l7fl ıno Q77 ?.M 
Ortada ne seçici listesi, ne de seçim ll•ıilll•llİliıii••••••••ıll•lli•••ııiıl•lllliİIİl•liİİil•Iİİiill•Iİİİll•liiillİllliİİııı•liİİi_ 
kartı vardı. 

fntlhabta bHıtrH•hjht riayet 
ı.rnrnntisi yo~<tu 

Ne umumi bir kontrol ne de intiha
bın mahremiyetine hürml"t mecburiyeti 
var .. lnfhap e\.'nkınrn acılmasında da 
bitaraflığa riayet edil~ceğine dair or
tada hiçbir garanti me\•·ut değil. Rey
lerin l".e suretle tasnif edileceğine da:r 
k!mse:ie hRber yok.. Eğer bunlar bir 
rejimin meşruiyet sıfatını kazanması 

için k!fi şeylerse, nasyon:ı.1 sosyalist 
Jer Almanvada on beş sene müdd.etle 
aptallar g·bi hareket etmişlerdir. Biz
ler Alman millct:nin müzaheret ve tas· 
' v"b"ni bin m·· ~külat ile kazanmak ici-1 
yiJzlerce intihap mücadelesi teşk"lab 

yap~ık. Milteveff a son Alman Cumhur 
reisi beni hükGmet riyasetine davet 
ettiği vakit, ben diğcrleriJe nisbet ka
bul etmivecek derecede kuvvetli ve en 
biiyiik ekseriyeti haiz bir partinin tide· 
rl bulunuyordum. O vn1·ittenberi bil
tiln harekStımın ve millet fizerindc 
tuttuium mevkiin mc~ruiyetini teyid 

ettlrme1< için, daima çalışmaktan hail 

kalmadım. 

Eğer Mösyts Şuınig1n takip etmek 
isted" ~i iyi usuller bunlarda.ı ibaretse, 
o vakit diyebiliriz ki, Almanyaya av

det rtr"'· ..... ,, .... .,"~ bn1unım bir mil
lete karıı Sar plcbisit!nde de anavata
na avdeti müfkUUeıtlrmek aurctiJe vak 

.:1 .. a•1"1T ""ıınTar ovn~nmTŞttr. Biz ise 
bu meselede başka bir fikirdeyiz. Hc-
pim" z bilhassa Sar plebisiti esnasında 

Alman milJetinin gösterdiği mllnakaıa 
kabul etmez itimadı karıı11nda Utüıar 
lar .duyuyoruz. 

A\'usturyada'<I Alman mllleti 
nihayet ayaklandı 

Fakat bugün tarihte ilk defa görülen 

bu hileli reye mtiraı.:aat teıebbüsü kar

şısında Avusturyanın bütiln Alman mil 

Jeti, tek bir adam gibi ayaklanmııtır. 

Eğer bu rejim, yeniden giddetle mu

kabele edilerek bu protesto hareketine 
mukabele tctcbbUalladc buluma idi, • 

bunun netic~i ancak dah:ti harp ola
bilirdi. Fakat Rayht hUkQmetf, bugün
den itibar.en, bu arazi dahilinde yaşa
yan Alman?udan bir kısmmrn husust 

bazı fikirler besledikler:nden veyahut 

yalnız bizim camiaya mensup oldukhl
nndan .dolayı takip edilmelerine mü
sude etmiyccektir. 

Ben sn• Qn fstJyonım 
Ben &'..ikOn ve i:-.tizam istiyorum. Bu 

sebepled:r ki, Rayhı hükilmetinin bü-

tlin muavenetini A vusturyada yap yan 

milyonlarca AJmanm emirleri altına 
koyuyorum. 

Bu sabalıtıınberi, Alman ordusunun 

neferleri, Alman Avuıturyanm blltUn 

hudutlannr geçmişlerdir. Zırhlı krta

Jar, süvari, piyade fırkaJan, S. S. teı· 

killeri, karada, Alman hava ordusu iıe 

mavi göklerde Viyaıunm yeni nasyo

nıl 80lyalist hllkilmetinin davetine 
icabet etmektedir. 

Bu ıuretle AYUlturJ'a mDletlnla $Ok 

1ma bir mühlet tarfmda kendi fstflcba. 
lini hakikt bir plebisitle tayin etmer.ni 

ve bu suretle kendi mukadderatına ha· 

kim olmısmr em1liyet altına al&cağrZ.c 
Harekete geçmiı olan bu tqkiller ar
kasrnda Alman mltlctlnln b!itiln azmi 
ve bilrun enerjhi teya1dmz halindedir~ 

Ben, Alman miJJetfnln lideri ve ıansat~ 

ycsi ırfatile, bir Alman •e Mr'beıt bir. 

vatandat ı™· dofmuı oldafum bu 
topraklara yenlderı avdet etmekle ~ 
bahtiyar ol~fnn. / 

faf811n Alman Avusturya 1 
Di.Sıya emin olmalıdır ki, Atma 

A waturya milleti bu saatte en derin 

şevk ve heyecanlı dakikalarını yapmak' 

tadır. Kendi imdadı için harekete ce
çen kardq1erini en ada bir amanda 

imdada kopn kurtancılar addetmekı. 
dir. Yaıısm naıyonal aosyaliat Rayhf 
hükilmeti, y&f&Ull ııuy_onal ~ 
Almln A. 
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Jstoobol 8ıhhf MUesseseler Arft1rma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Sivas Nllmune hastahanesi için JAzım olan 48 kalem dişçi malzemesi 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve !çtlmat Muavenet MUdUrlüğil 

binaSJnda kurulu komisyonda 23 - 3 - 938 çarşamba gilnU saat 16,30 da ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat 2100 liradır. 
3 - Muvakkat garanti: 167 Ura 60 kuruştur. 
-t - İstekliler şartname ve listeyi her gün komisyonda göreblllrler. 
5 - İatcklller cart seneye alt ticaret odası veslkaslyle 2490 sayılı ka-

nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya 
banka mcktuplnrlyle birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

(1173) 

lstaobul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

DnkırkCSy Emrazı Akliye ve Asabiye hastahanesinin eşya deposunun 
catı inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

l - Eksiltme 23 - 3 - 938 çarşanba gUnU saat 15 de Cağaloğlunda Sıh
hat ve İr;tlmat Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu ltomisyonda yapıla· 
caktır. 

2 - Kcşlt bedeli: 6446 lira 75 kuruştur. 
3 - Muknvvakt garanti : 409 liradır. 
4 - Mukavele, eksiltme bayındırlık işleri genel husust ve fenni şarlna. 

mclerl, keşif hüH'ısaslyle buna mUteferrl diğer eYrak her giln komisyonda 
görülebilir. 

· 5 - lsteklller cart seneye alt Ticaret Odası veslkaslyle 24 90 sayılı 

kanunda yazılı belgeler ve bu işe benzer 6.000 liralık iş yaptıklarına dair 
İstanbul Nafıa Müdürlüğünden ekslltme tarihinden bir hafta evvel almış 

oldukları milteahhftllk vesikaslyle bu işe yeter· muvakkat garanti makbuz 
veya Banka. mektuplarfy!e birlikte belli gün ve saatte komisyona vermeleri. 

(117-t) 

~ • \ t' • 1 ı· . ~·· \' .· ;·; ~ ,. . ) . •. : . ,..., . . . • ' 

ı-.t~~~:u.ı~,~·'1~~~~~i~e.~r:·.ıı~~~a~i., · .. ~::·":, 
....,_ .... ,.....-~~ 
Gmumt :Meclisin 2 - 3 - 938 ve 26 sayılı krı rarma tevfilmn. Belediye 

tenbih ve yasakları maktu para cezası tarifesine (Azamt fiattan fazlaya 
her nevi et satmak yirmi beş lira) cilmlesf nltmcı mük"rrer fıkra ola • 
rak ilA.ve edllmiştlr. 

Aldknd:ırların maırımu olmak Uzere ildn olunur. (B.) (1410) 

Tahakkuk ve tahsil şubeleri için lilzumu olan masa, dolap ve koltuk 
atık ekst1tmcyo konulmuştur. Bunların hepsine 2985 lira bedel tahmin 
edilmiştir. Şartnamesi levazım mlldUrlUğilnde glSrillebilir. İstekliler 2490 
N. lı kanunda yazılı vesika ve 223 lira 87 kuruşluk ilk teminat makbuz 
vcy:ı mcktublyle beraber 14 - 3 - 938 pazartesi gUnU sant H de Dalmt En
cümende bulunmalıdırlar. (1.) (1092) 
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Operatör - Ürolog 

Or. Süreyya Atamol 
Beyoğlu - Parmakkapı tramvay du. 
rağr, No. 121, birinci kat. 

Milaycne saati=~ 16 - 20 

Göz Heknmo 
Or. Şükril Ertan 

Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 5 
Tel. 22566 (Dr. Osman Şerefcttin 

ppartımanz 

Nanıi Tıp Fakültesi Lorealanndan 

DAHiLi, MiDE ve BARSAK 
HASTALIKLARI HEKIMl 

MUAYENE 
14 - 19'a kadar; sabahlan randew 
üzere Taksim (Eski Talimhane) 
Abdillhak Hamit caddesi Dirlik 
apartmanı No. 18, 2 inci kat. 

• 
Kütahya Sulh Hukuk Hakünliğin

den: 

Ahi Mustafa mahallesi Hıdır oğlu 
ölü Mehmet ve Hüseyin vereseleri U
mahan, Emine, Hasan ve sairerin müş
terek mlilükleri olup kabil kısmet ol
madığından nzışi satılarak parasının 
paylaştırılmasına dair verilen karara 
binaen müzayedeye çıkarılan mahallei 
mezkOrede kain hu.dut ve evsafı saire
si şzırtnamesinde yazılı dört yilz lira 
muhammen kıymetl.:. hane 12 - 4 - 938 
sah günü saat 14 de mahkeme kalemin
de satılacaktır. 

Artırma şartnamesi 20 - 3 - 938 ta
rihinden itibaren açıktır. Almak lste· 
yenler % de on nisbetinde teminat 
vermeğe mecbuııdur. Muayyen günde 
usulen nidadan sonra en çok artıranın 
üzerinde bırakılacaktır. 

Verilen mehil zarfında parayı ver
mezse ihale bozul<.ırak on beş gün müd
detle yeniden artırmaya konur, bu i
kinci artırmada en ziyade artımnın ü
zerine ihale olunur. Her iki ihale a
rasındaki fark ve faiz önce alGından 

tahsil edilir. Bu hanenin ihalesıne ka
dar bin:kmiş maliye ve hususi idare, 
belediye ve ev~ borçlariyle 20 sene
lik taviz b:deli alana aittir. Alıcı şart

namede yazılı şepaiti tamamen kabul 
ve itiraz hakkını şimdiden iskat etmiş 

sayılır. Fazla ,:E"ahat nlmak isteyenler 
93-8/8 No. lu dosyadaki şartnameyi o
kuyabilirler. (24906) 

Sahibi ASTht US 

Neşrlyat miidilrü Refik A. SeYengil 
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Adliye Vekaleti Beıiıktaı icra Dai
resinden: 

Bir alacağın temini istifası içln Tak
&=mde Velideçeşmesinde (95) sayılı 

evde haciz altına alınan büfe, orta ma
sası, duvar halısı ve saire eşya 18 • 3 -
938 atrihine rastlayan cuma günü açık 
artırma ile mahallinde paraya çevtile
cektir. Mahcuz artırma eırasında mu- mliracaatlc:ın ilin olunur~ 


