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S t 1 k Fenerbahçe - Katamıt caddul Dzerlnde tram• 

G 1 1 vay duraOında, &ooo metre murabbaı çlcekıı, 

V•ı ı la"' baOlı ve meyvalı bahçe içinde Avrupa ta~ı mi· 
martılnde yapılmıı aOzel bir vllll aatılıktır 

izahat için Balııçekapıda Liman hanında Aıma kat 83 numa· 

rada Umum Emllk lıterlne mOracaat edllmeıl. Telefon: 2277!\ 
BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN ~ ~ 

Şaşniğin Akıbeti Meçhul Orta Avrupada.Heyecan . 

Alınan OrdusuAvusturvanın İtalya, Fran.~anın 
. . .. . J Avusturyaya Mudahale 

- işgalini Dün Tamamladı *~!~~i!~~~va~y~~t~~.~~erlldl. 
* lngiltere asabiyet içinde. Alman • lngiliz görüş· 

meleri suya düımüı sayıhyor. Bin Senelik 
Bir Varlık 
Göçüyor 

1 Hitler, Bir Beyanname İle Alman 
Milletinin Birliğini1 han Etti 

* Fransada kısmi seferberlikten bahsediliyor. 
Berlin,, 12 (Hususi) -United Press 

muhabiri tarafından verilen malu -
mata göre, Her Bitler, Alınan kuvvet 
lerinin Brenner geçidi cenubunda hiç 
bir ilerleme hareketinde bulunmıya -
cağını İtalyaya temin etmiş ve İtalya 
bu teminattan hoşnut olmuştur. 

Fransız ve lngiliz Notaları Reddedildi, Alman Devlet Reisi Linz'de 
-0--

F ramanın teklili 
Ordunun lştirakllellr Plebisit Yapılacak Tezahüratla Karşllandı. 

"lunet Emin YALMAN 
•• 
O yle bir devirde yqıyonrz 

ki en kocaman tarihi va
~, günlük hadiseler mahiye.. 
tİlle inmift.ir. Tarih; vaka yarat-ı 
~ kudretini hiçbir zaman bu-

1 ltinkü kadar hareketli ve aüratli . 
felcilde kullanmannft.ır. 
AYuaturyanın şiddet ve tazyik yo

hayıa Almanyaya ilhakı, tam bin se

, bir varlığın çökmesi demektir. 
'V\lllyanın yarınki istikrarı bakımın
dan üzerinde durulacak nokta ıu
~: Bu çöküntüye kimse tarihi bir 
~son perdesi gözüyle bakamı
~~ Aksine olarak, ~u yeni, bir 
;,.~ ilk perdesi diye karşılamak 
-ıa dojrudur. 
8bı senedenberi Avusturyanın, 
4~ın göbeğinde oynadığı rol, 
:-ı1nı hareketlerine siper olmaktan 
~ttir. Dokuzuncu asrın paşmda 
thıeanltlar, Avusturyayı, Slav selle-

karşı bir siper diye kurdular. A
::sı~rya, Slavlığa karşı set rolü

bın sene müddet devam etti. 

A vusturya şarka karşı set ro-
tu lünden başka bir aralık Av-

Parun cenubundan gelen Osmanlı 
~ kuvvetlerine karşı da set ro
)Urıu oynadı. Osmanlı kuvvetleri Vi
~'na~ı iki defa zorladılar. !kisinde 
ta butün Avrupa kendini tehlikede 
lt Ydı. Seddi müdafaa için her taraf
" 

11
• AVUsturyaya imdat kuvveUeri 

,,etıftl 

Son asırda Avusturyaya; şimalden 
~~ha sarkmak istiyen Prusya kuv
lf:~ne siper olmak vazüesi dü'1ü. 
et. enzollern ve Habsburg hane-

nları, uzun müddet biribirlerile 
~l§tılar. Prusya gittikçe üstün çı
) 

0 rdu. Avusturya, Silezyayı Pnu
taarıın elinden kurtaramadı. Bavye-
11. ~ ele geçirmek teşebbüsü boşa 
~ 1866 da Sadova muharebesin
~ aonra Alman alemindeki üs
tt. ük kati surette Prusyaya geç-

~ ~anın nüfuzu altında bir Al
e\~a Irnparatorluğu kurulurken, 
~ \lrya da kendine çeki düzen 
~ Macarları tazyikle Avusturya
~ ~ sevdasından vazgeçerek 
li1t Sla~lara karşı onlarla bir elbir
k .. _edilerek yeni bir Avusturya -
~kuruldu. 

Hitlerin Muavini 
Rudoll Hen 

Avusturya CümhurTein 
Mikla. 

Viyana, 12 (Hususi) - Bütün Avusturya, Almanyamn tam 
kontrolü altındadır Bütün Avusturya, kelimenin tam minasi
le Almanlann askeri işgaline geçmiştir. Ve bugün Hitler, Linz 
şehrinde söylediği bir nutukla Alman milletinin birliğini ilan 
etmiştir. 

İngiltere ve Fransa tarafından, A vusturyaya karşı yapılan 
cebir ve tazyik hareketini protesto eden notalar Almanya 
tarafından gayri kabili kabul telakki edildiği için reddolun
muş ve Alman Hariciyesi bu notaların yalan yanlış mahi
mata istinat ettiğini ileri sürmüştür. İtalya, son hadiseler 
karşısında bitaraflığını muhafaza edecektir. Çünkü, İtalya 
son.hadiseleri, gayet normal ve mantıki bir netice saymakta 
ve bu noktai nazarını resmen anlatmaktadır. Fakat, bugün 
Almanya ile İtalya kapı komşusu olmuştur. 

Eski Avusturya Başvekili Şuşnig halihazırda mevkuftur ve 
bir rivayete göre, Almanyaya gönderilmiştir. Avusturya mille
tine veda ederken A vusturyanın istiklaline veda eden Doktor 
Şuşnigin akıbeti tamamiyle meçhuldür. 

Almanya ve Avusturya Birliği 

Nevyork, 12 {Hususi) - United Pres'in Viyana Muhabiri bildiriyor: 
Almanyanın Avusturyaya sevkettiği askerler 50,000 dir. I Bunlar Avus
tuey.anın her tarafına dağılmış ve işgal edilecek her yeri ele geçirmiştir. 
Bitler Linz belediyesinde söylediği nutukta demiştir ki: 

"Buradan Almanya ve Avusturya blrliijini HSn 
ediyor ve bizi ayırmak lstiyenlere meydan okuy•· 
rum. Cesaret eden varsa bizi ayırmıya teıebbüs et
sin. Anayurdumu, Alman camiasına ilhak etmekle 
iftihar ediyorum. Alman ordusu, Avusturya topra• 
ijandadır. Yakında plebisit onun nezareti alf'lnda ya• 
ptlacaktır ... 

Bitler nutkunu "Yaşasın Doyçland!,, diyerek bitirmiştir. Nutuk, Avus
turyanın her tarafında dinlenmiştir. Viyanada 300,000 kişi nutku dinle
mek için toplanmış ve hepsi Bitler selamı vererek ve "Hayl Bitler,, diye 
bağırarak nutku alkışlamışlardır. 

Bitler, bu gece Armiştad'da kalacak ve yarın bir Sezar ihtişarniyle 

Viyanaya girecek, eşi görülmemiş tezahürat ile karşılanacaktır. 

A lrnanlık ileminde üstünlük 
~ iddialarını kaybeden Avus
b· a - Macaristanla Almanya, bar
o~ sonuna kadar dost ve müttefik 
~ ~ Yaşadılar. Hoşnutsuzluk için
~~şıyan muhtelif milletleri bir 
~ tutmak emelile, Avusturya çok 
~ 1 \Pe çok verimli bir 1c1are maki- Protestolara Ret Cevabı Verildi 
~tl kurdu. Siyasi ayrılık emellerin-
~ ha~ her sahada muhtelif un- Berlin hükiımeti, İngiltere ve Fransanın A vusturyaya karşı yapılan as
ltl~ ı.r içın müsavi fırsat ve hakka- keri cebir ve tazyiki protesto için verdikleri notayı gayri kabili kabul bula 
lı:<tr: Ye dürüst ve çalışkan bir hü- rak reddetmiş ve bunların sahte malumata istinat ettiklerini aöylemi§ür. 

J.f~~ makinesi temin edebildi. ınıphafili, ültimatomu tekzip etmekte ve askeri yardımın sırf 
~ten sonra Itili.f devleUerf A- -~~ yuku bulduğunu söylemektedirler. Bütün gazeteler, Şupılg 
IGııq a - Macaristanuı ~ •~ndep ağır lisanı kullanıyor ve hepsi de Avusturyanın Nuilor

Unuttular. Söz ayağa dü . - y~e ~züp,fe teşevvüşten kurtuldtıjunu anlatıyorlar. 
(Det>amı 3 ü (Devamı '1 ffteide) 

. ,-,,. . . 

S. S. T e,kilatı Şeli 
Her Himler 

\B. Blum, Yeni 
KabineyiHenüz 
Teşkil Edemedi 

B. Blum 

[Yazısı 3 üncü aayf amrzda] 

Profesör Pittard 

Yakında Gelyor 
Cenevre, 12 (A.A) - Anadolu a

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

HiikUmetimizin daveti üzerine Ce

nevre profesörlerinden Mr. Pittard 

yakında memleketimize doğru hare
ket edecektir. Istanbul Universitesin

de 16 veyahut 17 martta bir konfe-
rans verdikten sonra Ankaraya gi
decek ve orada da Tarih Dil ve Coğ
rafya Fakültesinde bir .kaç konfe -
rans verecektir. 

Roma, 12 (Hususi) - Nazır Al

fieri, Venedik sarayına çağırılan I
talyan ve yabancı matbuat mümes -

sillerine yaptığı tebliğatta, Fransa -
nın Italyaya Avusturyanm istiklali
ni iade için müşterek bir hareket 
kabulünü teklif ettiğini resmen bil
dirmiştir ve fakat ltalyan hükumeti 

(Arkası 10 uncuda) 

Yeni AvıutuTya kabinesinde 
Maliye Nazın Neunnayer 

Rusyadaki Muhakeme 
. 

Mareşal Bluher ile Mareşal Bu-
dienni 'nin Tevkifleri Hakkındaki 

Haber Teyit Edilmiyor ... 

Londra, 12 (A.A.) - Star gazete
sinin bildirdiğine göre, Sovyetlerin 
Uzak Şark ordusu başkumandanıma 
reşal Bluher ile Moskova kumandanı 
mareşal Budienni, tevkif edilmişler
dir. Bu iki mareşal, vatana hiyanet 
ve casusluk cürmüyle mahkemeye 
verilecektir. 

Ankara, 12 (A.A.) - Bugünkü bül 
tenlerimizde Sovyet mareşallerinden 
Bluher ve Budienni'nin tevkif edil -
diğine dair olarak intişar eden ha -
ber, salahiyettar mahafilce teyit o -
lunmamaktadır. 

Suçluların müdafaaları 
Moskova, 12 (A.A.) - Ali mahke

mede maznunlar müdafaalanna bu
gün de devam etmişlerdir. Ivanof, 

mahkemeden kendisine samimiyeti ; 
rıi ve nedametini göstermek fırsatı
nı vermesini istemiş ve cani ve ca
sus çetesinin asıl başı olan Buharini 
itham etmiştir. 

Krestinski, Troçkicilerin ve sağcı
lann caniyane hareketlerini hapisa -
nede anladığını söylemiş ve demiştir 
ki: "Başka bir adam oldum ve cani
likten bende hiçbir eser kalmamış

tır.,, 

Zubaref, nedamet ettiğini söyle-
miştir. 

Rikof, af talep eder hiçbir söz söy 
lememiştir. Mücrimiyetini ve sui
kast teşkilatını idare etmiş olduğunu 
itiraf etmiş ve fakat Kirof, Menjins
ki, Gorki, Peçkof ve Kuibişef'in ka
tillerine iştirakini reddeylemiştir. 

İspanyada Son Vaziyet 

Asiler Hiç Mukavemet 
• 

Görmeden ilerliyorlar 

T eruelde, ıon kanlı harpten bir ıahne 
[Y azıaı üçüncü aayf amızdadl1' 1 



General Besim Ômer Diyor ki: Ankaradan 

Genç Kızlanmız, 18-20 
Yaş Arasında Mutlaka 

Evlenmelidirler 
En edd k:;J; ve pak dok-

Terkos için 
Yeni Makineler 

Bodrumda 
Çıkan Sünger 
Mendiller 

Katillerden Bi 
' .,. POLİSTE: 20~ Öteki 9,5 

Denizdeki 
Cesedin Esran 5_!!.~:_ ~hkli 
Çö• •• 1" GeÇenlelde Kal ... bbade 79pılan. 

torumuz saylav general 
Besim Omerin hekimlik bakımın
dan zengin batıralan var. fı;ibda
dın en koyu umanıl'\da, AlvtiiJha
mtt devrinde laldm hekimliğl J'ap

mak kolay mı?. 
Dokt.or general Besim Omer, 

beyaz l&- ipek dest.i halinde en
aeslne kadar ngnen aaı,.ıı açla
rını ellle düzelterek &ülüyordu. 
llerlemif 7qma ratmen. JÜZbde
kt parlak zindelik kaqll1nda, in
san adeta, anlattıklarına inanm• 
malt istiyor: 

- Ewt.. ElU 1e11e oluyor, dedi.. 
Avrupada tahsilimi bitirmif dön
müştüm. 

- Kaç ,..,. idiniz, a.tatf .. 
G6derlnin içi parlaclı: 
- Yapmı mı meydana Çlbrma

ğa ~?. lf&e, töJ'le böy
le 25 - 30 yqında vardım. 

....... -*l bqkalmmm duy-

!IWllWllll ... llbJ, 1&Vaf bir -
lr. 

- Ba ,.. balwtnt yazmaynm, 
clldl. .. 

Anlafmala devam etti: 
- ı.taba1a pldlm. llmyene 

hmmnl kmdum. HutaWmu ka
bal etmelB hatl•rmp•m Tabil 
kaclm batta1anm da aeJlyordu. Za
ten. daha ziyade bclm ft ~ 
.,..ıı1rıvma büıy .. clum. Kadı-
m ...,_ etmek için ne J&PG'
sam?- ıı_,_. odMma ahnı
na, ..,,....., bakanamL. :rüat. 
diışünün ki, bundan elli sene ev
vel. .. Ben daha l8Jlcim o zaman 
memleketin ball malimı.. Etraftan 
benim bu ifimf müdahale edenler 
oldu. Dostlar, ahbaplar kulağıma 
bir 18Jlft fıaıldıyOl'lardı. "El lle
mln kadınını, im.mı ocla;ya alıp 
tek bapna nasıl muayene ediyor
sua? •• Dedikod.IL UJ'andırır .... di
yorlardı. Bu halden Meta ürldtm.. 
Bana yapılan halisane tav.siyeleri 
.- meoı.,..... ıldlm. Btr 

ebe kadın buldum, yanıma aldım. 
Hasta1arum mua,_ ederken, o 
da phit sıfatile, odada bulunu
yarda. Bu ebe hanım, o zamenıar 
IO y8flmmda bir lrMUMb iyi bit' 
kadınaılJ• benziyordu. Sevlyel 
içtlmai,.ntıı mnitis çok ıert olctu
ju o devirde, böyle bir ebe kadı
nı nmaynelıammde müpblt ıı
tatüe tutmaktm bafka çare yok
ta. 

General Bellm Omer, elkl 
günleri batırhyarak, ba

pm ild tarafa aallqor ve pliim
süyordu. Ağır ağır anlatmaja de
vam etti: 

- Bir~ ebe ı.mm balrlrmda 
ne ltlu.m. beğmdnlnlz?. Metm". 
bana gelen ıı.talara damif ki: 
"- A, bammlar, boJUD& ne 

do1dan pliJOr&Ullm.. Bir kere • 
belerl dolapnız-. ı.ıanbulumusda 
ebe mi yok?.. Her f8Y için dokto
ra gelinir, IOJ1IDUP muayem ohı
mır mu? . ., 

Bizim huta1ar birer ikişer ayu
ttımm. tpn fadwla vardmL Ma
.. ftl'dlllm. besJedilim bu ihti
yar kadın bana bunu yapsın?. Çok 
kızdım .. 

- Sonra, De J&pbnız. üstat? .. 
- Ne yapacalnn, bu ebe kadım 

derhal koVdum. 
Muhterem doktor. batJralarmı 

bunda bltlrmiftL Ona bul sual
- *'1'mak laUyordum. 

- Ultat, dedtm, DO w evvelki 
bdmlarla pıncmrt Jradmlan llh
Jaat ltlbu09 m..ı bulUJarwT .. 

- Nrfden bGt8n hWılılrln 

meMm dılllJdl.. Klldm 61tıdi, -. 
wDmın eceli erken a-Jdl, dlair
dl. Sonra, md lredmlar flmc"ld-
ı.r lraür ..... ft m6nener .. 
ll1di Şimdi. ... ,afak aJn, •tuap 
Jwl1nüın doktôi& bpuruyor, .... 
dlldler, ricut1ertnl daha iyi ıra.; 
trol etnwfnl biliyorlar. Bu, bu
.myetten ileri plir. Evvelce, çok 
mühim tahltJre anında doktora 
müracaat edilirdi. 

- Şimdi JrMınlan mm1 bulu
JOnUDUS?. 

- Fena delil.. g(lzet. vGcutle
ri mütenaliP .. Glttikce düa d -

Sa7ltır1 oe GenertJ 
Baim Oma 

zelle111 cekler.. Yalnız bir kıaım
nın boyları k11a oluyor.. Bunlar 
llhhatlerine, yetifmelerine daha 
ziyade dikkat etmelidirler. 

- Evvelce kadınlar daha mı p 
zeldi? .. 
Kıymetli doktor, bir 88Dlye dil

şündti ve gülerek: 

- Vallahi farkında değilim. de
di. Çarşaf vardı, peçe vardı. Ki
min ne olduğu belli olmaub ki.. 
EUi kadn Jar çok mahrumiyet 
içinde idiler. Evlerde kafes arka
aında ömür çürütürlerdi. Ziyadan, 
hav~ mahrumdular. Kadınla

rımız. sıhhatlerini, güzelliklerini 
de Cümhuriyet devrinde kazan
mıtlardır. Açık hava ve IÜDef b9p 
onlar lçln... 

Heni1J~9' y~t eyv~ 
kara treiılıideri tnmlt 018n 

üstadı, fazla yorduğumu bildiğim 
haldebir~tu.bn
dimi alamadım: 

- Doktor, dedim, kızlarımız 

hangi yaşta evlenmelidir? .. 
General Besim Omer, gözHllde

rl{ıln altından sabit bir bakışla bir 
mflddet daldıktan sonra: 

- Bu, bünye, sıhhat meselesi
dir, dedi. Istanbulda 18, 19, 20 Y&f 
iyidir. Bu yaşta olan kızlar derhal 
evlenmelidir. Eskiden erken evlen
mek, kızlar için adeta bir fahr ve
lilesi olurdu. Kadınlar, sohbet e
derken: "12 yaşımda gelin oldum, 
köşe iskemlesine oturdum; 13 ya
pmda ebe iskemledne oturdum.., 
diye övünürlerdi. Tabii bu kadar 
erken evlenmek sıhhate nuzırdır. 

- Şimdi de, bazan çok ııeç ev
leniyorlar .. 

Muhterem doktor; koltujunda 
dojruldu. Kulapna fısıldar gibl: 

- Şimdi erkek pahalı da ODUD 

için, dedi .. 

1 CEMİYETLERDE: 
Kllllyagerler KaB1111u 

Prolesi Hcmrlaacla 

zu uyor ler • ..,del c1Ba7etla müake 
.b lu va-

e, bo-

Bir buçuk ay evvel Halıcıoğ ucttn devam edildi. Bugünkü e 

1 
Belediye, terkos su testsatmm ıaJ. Boclru"" (Hu•ef) - Bodrumda k• pur fskeleslnin önünde, denizd ele katil elektr'kçi Ali ile suç 

~hını u--ı- kad ta 1----'- lak denilen bir ıUnger oılcarılır ki, bu •- h b 1 l d D v .DfUoüana armam..,..-- ıır---..ıı-- urganla bo.lft.1 ..... 11• ve ~te uır u onuyor ar ı. a 

Getirtiliyor 
ayak-
ulun-

İn M Amerlllalı• llge llNll adını v•· a~-.u a......uA-, tır. giltereye sipariş edilen JmlD. .. ......,. 1anna tat bağlanmıı bir ceset b ..ı.Jaatım takip eden halk, aiıı 
l nelerden mühi:ln bir kısmı mılla ,.. A ... rfluide •• 911nget'ferr fallrlka • muştu. Polis, jandarma ve mü ..-..u erkenden doldumıuttu. ddelu-

klama 
C8le-

g 

lmn. '
.kında gelecektir. Terkosun tamamen larda onar ••tim murabbaında k•I· mumilik fimdiye kadar orta kim, htanbul Tıbbı Adli mec • 
ıslahını müteakıp, Kırkçeşme ve Hal ,or, Oaerlnd• bir tıkıntı varu bunu önderilen doktor raporlanna bu 
kah sulan kesilecektir. ônümibdelrl llMkula alıyorlar. teffaf bir •llOlolt ~~at ya~ı~orlarcb:· Fakat, listen selen eevabı oku.la. C... 

menhldDde. Ulo &ibl --t ı... ..,, rapıp eOnaerlerl bunun lf'n• ko· din huviyetı gıbl caniler anlaşı izi b" laapa imanı yalnll b 
et d-
au.t 

Y• J8'M ,,. ... llNll diye rne11dll ola· llllfb. Müddelumumtulr, nDaay -::=ı,~ sikredlli 
1*lar dolman amoı..m. K~, ..- .... ,.,....., lnu• terledlll zaman nayeti örten •ran açmı,a muv ':: .~~ .._,,.::' ö B 

in bir y 
11119 ft RaDralı salan ortadan bldl- arftaıt eflıtgerl tıkartıp terini elllyor olmuştur. Geçenlerde bu cesed f S 
ınlmıı olacaktır. • • ve tekrar zarfa koyup cebine atıyor, aralık Hali te mavnacılık a ord'l- Rapor, o~unduktan sonra, Sa-

lduğu 
1 

1 
B 1 d'- z b N bunların yıkanmaeı ve kuna.,... ko· ç y pan ular ltatka bir dıyeeeldeıi olma 

e e •r • a 1 lay eldulu itin bllha .. fabrika 1901- 1 lih ve~ birisine alt o aitlediler. Heyeti hikime m · 
\ Talllllataa .. ıl ................... k lcullanıır .. ktlldır. iddia edilmiftır. Tahkikat l\_etice8in- rere lt'ldldl. 

an-
k~ 

Yeni belediytt Zlllatmm ta1lmatm- h ....... ,.ın• BodruMda ve de, bunlann burada olmamklan C aaM karar bil 
mesi Şehir .._JMhdn ftllua ••• ,.,,..... ...... 1-'•• ltulunur. lafıldılı için İnebolunun Nlkerze f IOBl'll .. dirlllll!ll! 

cevap 
t olduk-

toplantılannda çıkarılmıf olaeaktır. ••••••••••••••••••u•••••••• yünden sorulmuştur. Gelen "Kezibam ta.,,,.,Uden öld 

!
' Yeni talimatname Hazirandan tttba- lkisinin de sağ ve köylerinde en suçlu elektrikçi Alinin ZO 

v 

lik 
ren tatbik edlhnl19 başlan.eaktır. DENİZ ve LİMAN: 1annı meydana çıkarmlfbr. ~Aliye yardım etti~ anlatılan 

1 Taıtmatnmwl'l!t bilçcıık yelli " ...ıa Bunun üzerllıe müddeiumumi nın 1,5 lene alır hapüt eezalarile 
esrar 
hüvi-

'lrlUdtm1er ftl'dır. Gfhnrtiği Öclenmemft tahkikatını derinle§tirmlş ve zaWadanJmalanaa karar 
Y e•I Aplacak Meydanlar perdeııini açllllfbr. Jt4tillerin ür." 

anla-
lam.ak 

Gazi Kopr'ÜllÜllÜD iki ı,...- tm- l:aya Ka•...lwo; 111... yetıeri gibi cesedin hüviyeti de Ziraat Ko•greıl 
cek olan Unkapam·.e &.•-'--Mı. .... ,- - J ' -s falınlftı1'. Polis, katilleri yaka Ankara, 12 <'l'aıı muhabirinden) -

~r--r t konıresinin nisanın 4 tıncQ pazartell a 
n varlanna ait projeler, belediye im Haliçteki mavna iskelesine ballı üzeredir. a toplanmuı kararı...u.tır. Bütan 

heyet.l tarafından ıamamlanmwlı il- mavnaların buılanndan gümrüğü Biribirlerl•e Glrmiıle lıklar o tuibe k.m ımnınn .. r 
brika- o 

ir ka-
-zeredir. Bu yollarm açılman için ıa. verilmemlf eşyanın kaçınldığı haber İnhisarlar idaresi Ciball fa lacaktır. 
zun ıelen istimlak 1f1erine ...ıec:ın... ahnm ... _ .. -'-'-•'--.. ya-ı ............. Ne- sında çalışan Zekiye isminde b Ziraat VekAletimfz, bu kongrede ti 
cek bli .... •• .-auuam• t'~,_ odalarından seçilen murahhasların m 

ile ta sat, yeni sene bMçeatne kon ticede bu efYa!ardan bir kısmı şeb- dm Perihan ismindeki arkadaşı 1Aruıı alacak ve \1S•ell nihlll kuarda 
ndan mUfWI'. kavıa etmif ve yumrukla aizı 1ardan t.tifade edecektir. Haber al * Yen~ ,_,,=- karar- rlD mabteltf ,..ı.rtndeld tlcAretba- yaralamıfbr. Per11wı Cerrah ı&. konırede tiearet odaJarmdan pqa 
yaka 
kadın 

J.,tınlaD 8eblr Stadınm lr11ana ~ ...,.. bulumnut ve ticarethane•- haltanesnie kaldırJimt, 7.eklye mit 80 rapor okunacaktır. 
nümilldeld yu batlan....ırtır. at.d- ldplll'l IOJ'IUJa çeldlmiftir. lanmıfbr. Kavganın 1ebebl bir Tütü• Ka•u•u Son 
yomun lnfuı için yeni btiçeJe tala- l.lnwnda antrepo buhram olclutu dedikodusudur. Şeklini 41dı 
11:.._ koamUJtur. lclD lthalit ev.-dm hazan giinlerce Çocuğa• Kolu Kmlch Ankara, 12 (TAN muhab · 

turan 
Mus- n 

-ı•• ~rl lesl•lerl .......ıaıda bekletilmesl icap~ Sanyerde Kuyu sokajında o -Meclis Ziraat Encümeni, tütilıl 
Oyun üet " kAlatlarmdaD alman ,_ Bu anda 6tedenberl bu ..n.· t 1 yapndald Osman. arkadqı unu lAyihasının müzakeresini 

dÜfo' 
has-

versl ve r-fmlerl h0k6ıiıet beJedi- " ew• ı tafa ile oynarken Osman ywe mi§tir. Uyiha pek yakında 
yelere dnretmlfti. HazlrandaD iti- '*tefek bçalrçılu da görüliiyor. miif, sol kolu~- Çocuk mi heyete sevkolunacak ve 
haren, bu ıwtmleri belecllye tab811 • a.. dlıra bu itin &ıfine geçmek için taneye kaldınlmıfbr. edildiğine göre önümüzdeki ay 

d decell lçtn. beup ltı.t mOdtlrlQCl, ,_..,_, tertlNt alınmıftır. * Muhlisin idaresindeki 283 e Meclisten çıkanlacaktır. 3 nu-
bu mnzu berinde tetldJrJer JaP""k * Btrbç IÜD açık ve ılık geçen maralı otomobil Karaköyden Ziraat Encümeninin mıü:-zak~ geçer-
tlıdu'. ~ bu veqllerln cibaJet hna, tlln 1abaJı tekrar bozmUf ve ken Sara isminde bir kadına rinden sonra layiha tütün ekip çarpa-

k n• ae-p-klhw aılln bMa ,..ı t.eptlM ,apa- peJaılla 1-llber btrdeobU.. solu- ralr sol a7alından :J'ar&l•nm•11 öylülerimiz için çok müsait h 
caldlr. bep olmUfNI'. ler ihtiva eder bir tekil almıfbr. 

ldriı 

tlnn-
f 

. * lttfebinet Orhan hınbıde ytha ile ymtdentlbbçok mulllllludll 

1 1 
Tahtakalede Otfme tolr .. a tütün elııinı muafiyetleri v·erllıllllll 

üç • .,.da 111 ... rf cı 8üJtrJmana ~alo o,.; bAcalmm. akat bazı yerlerin muaflyetl 
iki Analı ÇOC•k DaYast Konya (TAN) - Viliyet içinde yerinden yaralamıftır. tahdide tabi tutulmaktadır. 
Altınm Hukuk llalıkemm. dört IUlann teni.imi ifine ehemmiyet ve- İyi kalitede ve mebzul mDctlla 

senedenberi ct.vuD edm Od analı ço- rillyor ve bu abada inkişaf görülü- MAARİFTE : tütün yetl§tirmest itibarile 
cuk davuım karara bağlamıfbr. Bu yor. ve E8" mıntakalan bu muafiyet 

ci d 
d 

karardan •n1aP1dJlma ıöre. küçük ç.,. ..... ,ataJrlarmm temizlen - Mekteplerde ikin ea1nden genif mikyasta 
Nerhnamn Japıhm ilmi ve fenni tıet- !Mil. ,..uclen kanallar açılmaaı ve eceklerdir. Yeni lAyfha, Türle 

1 . kiklerden sonra l'atma İlhana alt ol- betakhk kunıtul!DMJ, göl kenarla - Y oldamalar Batlacl lerin1n yabancı memleketıerdeld 
dutu sabit olmUftur. nnm tandmt için yeni bir elukava- nimünü de artıracak birçok yeni 

yazıh k 
":'alar j 

Neriman, haklld mrıeshte iade e- tör makiıwd alınmasına villyet u - Lfse ve ortaokullarda ildncl ümler ihtiva etmektedir. Yeni 
dilecektlr. mum! meclilince karar verilmiftir. yoklamalar başlamıştır. Yokla ede fiyatlann kontrolü haldwada 

h 

lama-
-::====;;==::;:=:::;;;;::::=::Tin;;:;rı bu ayın sonuna kadar ikmal edilmif ükümler vardır. olacaktır. Yeni imtihan talimatname Ankarada Erzar•m 

sine göre, birinci ve ildııci yok 

ŞEYH 
ŞAMiL 

14. 
ak 
. 

t 

Ma-
sabah 

mu-
vi-
. 

yeti- 1 
atli- B 
ka-

aH'ff 
atın 

mü-
Uf-

larla, son kanaat notu .mecmuu Gecesi 
varan talebe sınıfı geçecektir. Anc Ankara. 12 (TAN) - Dün 
kanaatte asgart 4 not almak şarttır Ankara Halkevinde Erzurumun 

M rlf Y kılı ulUfUDun 19 uncu yıldöııümii 
aa • ' parlak bir törenle kutlaıımıftır. 

Cerrahpaıada ren saat 20 de başlamıştır. Bul 
Şehrimizde bulunmakta olan ldllerimizin ve birçok mebwlhltlll 

arif V elrlll Saffet Arıkan. dün ZlJl huzurile geç vakitlere kadar 
CerrahP&f& hastanesine giderek vam eden Erzurum gecesi, ~ 
ayene olmUflur. Muayene ve teda zabürata vesile olmuştur. Bu 
si birkaç gün daha devam edecektir aebetle Ankaradaki Erzurumlu * Öğretmenlere yardım cemi er muhtelif halk oyunları nmmıP 
nin gelirini çoğaltmak için Tok arlan) oynaımf ve çok 
yanda bir çay ziyafeti verilmesi halk türküleri _ lemiflerdlr 
rarl8ftırılmıfbr. Bu toplantı V hAkim ıoy • 
Belediye Reisi Muhittin 'U.Wnct 88 L~tfi Dojutürk ve 

hın yarattıklan Erzurum 
himayesinde olacaktır. ve müftereken oynachklan 21'Eıd911• * Mekteplerde haltalıldarla Ban çok allnflanmıfbr. 
cadele için bir komiqon kurulm 

Türk ldnıyagerler birllif t.t.mbul 
şubesi senelik toplantısmı, dün öil• 
den eoma Bmlnanil Halkevinde yap
mıfbr. İdare heJeU raporu okunmut 
ve bu arada mecllaten çıkarı1muı il
tentJen "ldmyagerler kanunu., pro
jeli ilzerinde izahat Yerilmiftlr. Bu 
izahata göre, Jranun projeli baarlan
mua için ünivenltefe mlncut • 
4flmlt ve rektörlük l'm l'akillteal 
prof..arlerinden Arudt, Savard, 
Prmte ve Bodendad'tan miltıı k'dJ 

bir heJ.tl bu ite memur .tmlfür ... He 
,. '*is maddelik .. proje bulrla-

y ................ ..... ........ ,.., .... .. 
talla ..... tarlll.- .. ... , .. ··---......... ~ 
- - .. ".., .. pn .. ...... ,......... ...... ..,... .. . 
.. tefıOaa .... ,.._ •tr ..... 

ramanhk me,,"1nı..1a1 hlllA7e-.. 
mekle blmıyaeak, ~ ................ .., ....... . 
)'er etlea (Kafüiı) ma ltltlla ca
zip esrannı da lfta ...... dl'. 

B lr selsele, (D9U P.u.) p .... ..... ....... , 
KorkUllJ Wr btı:I- lgld 
...UW? 

bi-
ebeyi 

tur. Komisyon bütün mektepleri 
rer birer dolaşarak hasta tal 
derhal tedavi altına aldırac 

Mekteplerde hasta talebenin b 
muma katiyyen mOlaade edllmi 

aktır. 

ulun-
ye-

cektir. 

M'OTEFERRIK : 
flrl lnglltere•I• Bağdat S. 
ükd-
tayin 
Per-

er ve 
Ros"a 

Sofya Sefiri iken İngiltere h 
meti tarafından Irak sefaretine 
edilen Sir Morla Petenon ve eli 
teınbe günü İstanbula gelmit1 
İDlfltere atawemmtert yarbay 
mlqflr olmuşlardır. tn,ilterenin 
nl Bağdat Sefiri. eşiyle birlikte 

TAKVtM ve HAVJ. 

a QncQ ar. 
Ara bi 1358 
Muharrem: 
Gtlnet= 8,lt-C- ..-~;~::\ 
Ddndl: 15,41-·-~ 
Yatsı : ıe .. tı - Jll•t.ı'!İi 

IDlf ft nktörlQe ~. 8cın tat 
..__ ....... JÜma Gnmrsit.e 
IMZualanJia .ımn,...Uk tDwam v.. 
rtJm-mı --- birinci ........ için 
blr rapor buırlammt. ft 1M1lelr 
~ phnüıra da bu On
vanın vetUme.a W-mlplr, Proje ve 
rapor Maarif VdrAJatlm ı&ıderllmit 
tir. Dünkü toplubda Jml 9JP'e he
yeti seçilerek içtimaa nihayet v. 
rilmiltir 

<SemaYI !krala> ••dı nl ... 
le1ll Mamur, .. lt.bD ..... 
rlll mltllr?. Yolma,..._ ve ... 
len CAnr) ll'klM maı .. 111ır 
•leültmWll'? .. 

YAKINDA TAN'da 

y. 
yarın 

Iraka hareket edecetUr. 

ye 

Bir z. ... a. Oldu mlfttr. RGqlrltr Trak7a. Kocaeli 'f!e 

lstanbul, 12 (A.A) - Rasathane- ndenla kQoıJarile mmen E19c1e _.__.,_ 
den t.eblll edn-ı..u.. kuvvetli diler b61p],cde conuptaD 

&M&Ut' .... • kuvvette eımılftlr, 
DOn saat 16 yı 52 dakika 42 sanl Dt1n İstanbulda hava kapah ve 

d1! 1 

cta .. 
edil-

geçe kuvvetlice bir zelzeltı kay eçıniftir. 14 nat zarfında yatan _ .. _.ıııı 
mlftir. Merkez ü.stOnün İstanbul rua metre murabbama bıraktılı 111 

IDelaf-1 540 kilometre tahmin '1 lıQpıraaıdar. 9nt 1' te barom_. 
UlektedJr llWmetre ldl. Sarant en çok e,ı ve · f'r·' olarak kudedilmı.tir 
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~·ü-c; .. trN~I 
Avrupanın Verdiği 

Kurban 
Ömer Rl%a DOCRU L 

B Üyük harp sonunda parçala
h nan Avusturya Macaristan im 
l'ltorluğundan artakalmıı yedi mil

)oll n"f 1 · · • 4'e .. u usu Avusturya Cümhunyetı 
fıılen tarihe karıştı ve bütün dün

tl bu devletin ansızın ölUmünü te
eı.11, ve hayretle karşıladı. 
-'vtısturya gerçi yıllardanberi an -
~ sureta müstakildi~ çünkü yaban
llıi himayeye dayanmıyacak bale gel
~ iti, ve her devletten fazla İtalyaya 
._Yanarak istiklalini koruyordu, fa -
det her ne de olsa yine müstakil bir 
tl •.let sayılıyordu. İtalyanın Alman
~ ıle anlaşarak Berlin - Roma mih
.:ııin vücude gelmesi üzerine A
lbı turyayı h'.maye işi Komadan Ber
aı.ı' teveccüh etti ve vaziyet değif
lıa Ye başladı. Berlin, Avusturyayı 
)' lis llluhlis Alman memleketi tanı
...:. \'e bu Alman memleketinin Al • 

.Ya dıtında yaşamasına mana ve
::UYordu. Ona göre ba§Brılacak işle
~ en birincisi'bu :ki Alman memle
...:ııi biribirine katıştırmak ve Al -

camiasını sağlamlamak ve ıe
:!'1etrnekti. Fakat A vusturyanın için 
"- mtıstakil yaşamayı Alman camiası 
'katılnuya tercih edenler vardı. Al· 
-.n:~Ya göre bunlar Almanlık cimi
~ ıhanet eden kimselerdi. A vus-

anın Almanyadan mütemayiz 
::-SiYetleri ve hususiyetleri yok de
'11 di \'e bu şahsiyet ile hususiyetler 
1't • Pekala müstakil yaşamak hakkı
l'\, temin ediyordu. Fakat Berline ıCS
tl .\lmanyaya katıpnak bu phsi')'e
~ •e hususiyetleri izale etmez, hatta 
~~turyanın istiklalini kaldırmaz, 
4le bütün Almanlığın istiklali içln
·~u daha sağlam esaslara dayanan 

Yet ve istiklale kavuştururdu. B Ütün bu münakaşalar birkaç 
'-d yıldır A vusturyada kanlı mü
l\ı eleler içilnde devam ediyor ve her 
~ t.raf biribirine karşı cebir ve taz. 

'8.~ her çeşidini kullanıyordu. 
'r aralık 1934 te Almanya işi hal
._ ek istedi. Fakat İtalyanın askeri 
'~etler:tni derhal Brenner geçidine 
~~ermesi meselenin hallini gecik
~~:akat buıünk tekilde hallini ha 

Müzakereler 
Salı Günü 
Başlıyor 

Londra, lZ (Hususi) - İnıflte
renin Roma sefiri Lord Perth, bu
gün İtalya Hariciye Nazın Kont 
Ciyano ile görüşmüştür. Görüş -
meler, gelecek sah günü devam 
edecektir. 

Lord Halifax bugün Fransa ve 
Çekoslovakya sefirlerini kabul e
derek vaziyet hakkında konut
muştur . 

Faıist Konseyinin 
Toplant111 Bitti 

Roma, 12 (A.A.) - Dün akşam bü 
yük faşist konseyi, B. Mussolininin 
riyasetinde toplanmış ve gece geç 
vakte kadar müzakereye devam et -
miştir. 

Toplantı sonunda neşredilen tebli
ğe göre, konsey, bugünkü parlamen
tonun yerini tutacak olan korporas -
yonlar ve façiolar meclisinin teşek -
külü hakkındaki raporu tetkik eyle
miştir. 

iSPANYA: 

Asiler Yeni 
Şehirler 
Zaptettiler 
Londra, 12 (Hususi) - ispanya -

dan gelen en son haberlere göre, a
siler Teruel tarafından Akdenize doğ 
ru ilerlemektedirler. Asiler, hüku -
met tarafından gösterilen mukave -
metin son derece zayıf olduğunu ha· 
ber veriyorlar. 

31 lıöy ifwal ettiler 
Burgos, 12 (A.A.) - Frankocula

nn ileri yürüyüşü Aragon cephesin
de devam etmektedir. Iki gün için -
de Frankocular harp ederek 85 ki -
lometre uzunluğunda bir cephe üze
rinde 30 kilometre ilerlemişlerdir. 

Frankocular 37 köy işgal etmişler -
dir. 
. Salamankadan bildiriliyor: 

Büyük karargahın neF.ettiği bir 
tebliğe göre, Belhite'nin sukutundan 
sonra nasyonalist kıtalar ileri hare
ketlerine devam etmektedir. 

Bir felari if gal ettiln 
Saragossa, 12 (A.A) - Franco kı· 

taatına mensup motörlü bir fırka 

Akdeniz sahillerinden yüz kilometre 
kadar beride olan Hijar'ı işgal etmiş 
ve diğer bir fırka da Ebr nehri ü::e
rinde Eskatron'a varmıştır. 

Hijar'ın elli kilometre cenubunda 
bulunan Montalban da bu akşam sa-
at 17 de Frankoculann eline düşmüş 
tür. 

b, t; lllbayet Şuşnig - Bitler mülaka
lok \'\ıaturya Naz ilerini hükumete 
.._

6 
tu, \'e o günden başlıyarak kati 

bit '•dele başladı. Nazilerin hedefil 
tı. ~ bUtün vaziyete hakim olmak • 
içı •tancılar buna imkin vermemek 
e~ ~raşıyorlardı. Şuşnig, bu sırada 
tO. 11Yetin kendi lehinde olduğunu 
t...ı~ererek Nazilere meşru bir darbe 
>'at~trnek isted). Fakat Almanyanm 
~l,. ırnına güvenen Naziler bu dar
)ad ı karşılamıya hazırdılar. Alman
~td~n relen iki ültimatom Şuşnigi de 
hy ı \'e yeni Başvekil İnquart her 
~etiden. evvel Almanyamn askeri kuv 
~'tlt~e ıhtiyacını bild:l'di. Kuvvet hu
~ hazırdı ve derhal hareket ede
~ı .\ \'Usturyanın her tarafına yayıl
ti.-;: zaptı icap eden yerleri işgal et· EDiRNE. DE·. 
>a •ha sonra, Alman ricali Viyana· 
llt ~e.ldiler, ve Führer bu zaferini te

Çııı hareket etti. Ji i~lselerin tam bir intizam İ· 
ttıı.ı çınde teakubu, her teYin pe
ti1a e1t hazırlanmış olduğunu, Şuşni-
1'1& l»lebisit için karar vermesile bu 

iki Tarihi 
Eser Ortaya 
Çıkarılıyor 
Edime, (Tan muhabirinden) - Bi

rinci Murat ordusu kurnandanl:ınn-

;tfEi.fK 
Kar HelvaSI 

[Yazan: B. FELEK] 
Anvpadaki siyal vakalara babn-Fransadaki Buhran CENEVRE1 

K 
.. . p . . H Ik Arkeoloji 1arın: Dotrmu çok rahat ve sük<tn 1-

om unıst artisı, a I Cemiyetinin ~:eb!:z ~!i=e:1:erini bekle· 

C H 
Olduydu, olacd'ti derken iıte Al-

e p hesi ükômetine ':!!.~ö~~~ün~~ıu .. = ~==..~::=..: 
T M 

•• h Ed jansının h~usi muhabiri bildiriyor: Avustueyaya girmesile bir emrivW 

am Uza eret ecek Cenevre tarih ve arkeoloji cemi- oldu. Artık yecli milyon!~ Avmtur-
yetinin yüzüncü kuruluş yılını tesit yanın zaten bir .~mı Nuı olmUf hal 
için yapılan merasime vuku bulan kından bu em.nvüie karşı mukave
davet üzerine Türk tarih kurumu da met beklemek bot bir hulyadır. Paris, 12 (Hususi) - Sosyalistle

rin Lideri B. Blum, kabine teşkili et
rafındaki çalışmalarına devam edi
yor. Son dakikaya kadar kabine hila 
kurulamamıştır. Blum, Cümhurreisi 
Lebrun'la görüşmüş, ve vazifesini 
süratle bitirmiye çalışacağını bildir
miştir. 

Son Avusturya hadiseleri kabine
nin teşkilini hayli kolaylaştıracaktır. 

Dün toplanan Milli Sosyalist Mec
lisi, 1684 reye karşı 6.575 rey ile Le
on Blum'a kabine teşkilinde tam bir 
itimat beyan etmiş ve müzaheretini 
bildirmiştir. 

Müzakereler esnasında M. Blum, 
Cümhuriyet müesseselerini himaye 
etmek ve bütün milli kuvvetleri halk 
cephesi etrafında toplıyarak milli bir 
temerküz kabinesi teşkili lüzumun
dan bahsetmiş, harbe mani olm~ 
meselesinin ehemmiyetini tebarüz 
ettirmiştir. 

Mutedillerle, sağlar, komünistlere 
itimat edemiyeceklerini ileri sürmüş 
ler, fakat, Blum milli ittihat kabinesi 
teşkilinde ısrar etmiştir. Merkez ve 
sağ cenah fırkaları vaziyetlerini ye
niden tetkik edeceklerini söylemiş
ler ve müsaade istemişlerdir. 

Blum'un •Özleri 
B. Blum, ekalliyet mebuslan önün 

de yaptığı beyanatta hulasa olarak 
şu sözleri söylemitşir: 
"- Muanzlara müracaat ettiğimi 

biliyorum. Fakat bir zaman Briya
nın da dediği gibi "iktidar mevkiine 
sarılıyorum,,. Esasen, mutedillerin 
bir milli birlik hükumeti kombinezo 
nuna her kesten önce iştirak etmek 
istiyeceklerini zannediyorum. Şüp

hesiz komünistlerin iştirakinden kor 
kuyorsunuz, bunlann mevcudiyetle
rinin dış politikamız üzerinde tesir 
yapacağından çekiniyorsunuz. Bu
nunla beraber, 1936 da, İspanya me
selesi münasebetiyle, ademi müda
hale politikası tatbik etmek suretiy
le Fransa menfaatinin kati müdaf ü 
olduğumu bizzat gösterdim. Belki 
de, komünistlerin kabineye girmesi
nin yabancı devletler tarafından bir 
vetoyu intaç etmesinden korkuyor
sunuz. Fransanın kendi kendine ka
lamıyacağını düşünmek yakışır bir 
hareket değildir. Programım hakkın 
da sualler sordunuz. Bu hususta şüp 
hesiz aramızda ihtilaf noktaları mev 
cuttur, fakat müşterek noktalar da 
bulabiliriz. Herşeyden evvel memle
ketin selametiyle meşgul olmak ll
zımdır.,, 

Partilerin kararlan 
Paris, 12 (A.A) - Komünist parti

si tarafından neşredilen bir tebliğde, 
parti merkez komitesi ile parlamen
to grupunun yaptıkları müşterek top 
lantıda bir halk cephesi hükumeti 
teşkilinin memleketin temennilerine 
en uygun olacağını teyit ettikleri bil 
dirilmektedir. 

Parls, 12 (A.A) - Parlamento Ra
dikal grubu, bir milli temerküz kabi 
nesi teşkilini tasvip eden karar sure
tini 12 reye karşı ittifakla kabul et
miştir. 

Pmü gazeteleri 
Bütün Paris gazeteleri, bir milli 

birlik kabinesinin teşkili zaruretinde 
müttefiktirler. Sosyalist Populaire 
gazetesi, kabine buhranı hakkında 
diyor ki: 

"Bittabi bütün soğuk kanlılığımızı 
muhafaza etmek lhımdır. Fakat, teh 
likenin bütün şümulünü de ölçmek 
gerektir. Hitlerin bu yeni darbesin
den sonra, Avrupa en tehlikeli gün
lerini yaşıyor. Dostumuz Blum'un 
bugün akşama kadar kabineyi teşkil 
etmesi muhtemeldir.,, 

Ouvre diyor ki: 

iştirak etmi§tir. Türkiye gibi uzak Büyük harp bitince herke!: 
bir memleketten murahhas yollan - - ~e. 1idi .0 korkun~ teY! _çok '8-
ması Cenevre tarih Cemiyetinin çok kilr biltı. Bır daha Allah gosterme
büyük şükranını mucip olmuştur. sin!~ beterlyet bu 

1 
musi.betten 

5 Mart akşamı cemiyet azası profe- büyük bır ders alDlJ.ftır. Dedı ve • 
sörler, tarih meraklılan ve dışarıdan aı:-da ra~etli ve ~erikah ~is~er 
gelen mu.rahhaslara büyük bir ziya- ~ı~n, Mılletler Cemıyeti ~roıes~ 
fet verilmiştir. ilen sürdü. Bu ~roje ideal bır fCY idi 
· Türk Tarih Kurumu namına ikin- ~a, pratik bır fCY olmadığı za -

mania anlaşıldı. Bu ideal teYin pratik 
olmadıtuu rahmetli Vilson herkesten 
evvel keşfetmiı olmalı ki; kendisi 
Milletler Cemiyetine rağbet göster • 
medi. 

ve Türk Tarih Kurumunun mesai ve Hani Nureddin .Hocamn: 
hafriyatının tarih bakımından ehem - Kar helvuım ben icat ettim am-

ci reis Bayan Afet ve Manisa sayla
vı Hikmet Bayur iştirak etmişlerdir. 
Muhtelif nutuklar irat edilmiş ve 
Hikmet Bayur nutkunda iki cemiyet 
arasındaki dostluk münasebetlerini 

miyetini tebarüz ettirmiştir. ma, ben de beienmedim! Dediği gibL 
B Af t G idi Avrupa haritasının yeniden biçili-

ayan e • e p sırasında ortaya çıkarılan küçük 
Bir müddettenberi, İsviçrede tet- kiiçilk hükCtmetler, Milletler Cemiye-

kiklerde bulunmakta olan Tarih Ku- tinin en büyük taraftarlan oldular. 
rumu Asbaşkanı Bayan Afet dün sa- Umdular ki, mtildal ve selimetlerl i-
bah.ki ekspresle Avnıpadan şehrimi- çin bu ideal mileıı;sesesinin minevt hl 

tır.,, ze gelmiş ve akşam treniyle de An- mayesi altında olmak kili bir garan-

Pöti Parisien, son Avusturya hadi- karaya gitmiştir. tidir. 

"Artık mesuliyetleri biribirimizin 
üstüne atmak zamanı geçmiştir. Bi-
18.kis realitelere tamamiyle uygun 
bir hükumet kurmak saati çalmış-

selerini telmih ederek şunlan yazı- Bayan Afet, sabahleyin istasyonda Hadiaeler, bunun ham bir hayal ol-
Tarih Kurumu azası tarafından kar- d yor: "Bu feci saatleri yaşıyanlar uiunu maalesef gösterdi, .. Milletler 

Blum'u daha şimdiden Başvekil ola- şılanmış ve akşam üzeri de ayni ze- Cemiyeti, belki dünya vicdanını a
rak telilkki edebilirler.,, vat tarafından uğurlanmıştır. mumi sızlamalannı cihana ilin eclea 

Journal, Blum'un kabineyi teşkile !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e insani, medeni ve yüksek bir müesse-
muvaffak olamıyacağım kaydettik- l\AŞMAKALEDEN MABAT sedir. Likin bundan medet beklemek 

ten sonra: B •
1 
n S e n e 1•1 

k bir ocak resminde ısınmıya benzer. 
"Reisicümhur, selameti umumiye İlk Mançuko hadiseleri, arkadan 

hükfunetinin teşkilini ya Daladiye'ye Habepstan meselesi!, daha sonra ı.. 
yahut ta Herriyo'ya tevdi edecektir,, e·ı r Va rl 1 k panya harbi, onun arkasından Çin İf-
diyor. gali ve daha sonra Avusturyanm il. 

Figaro: "Ancak tek cepheden bah- bakı İngiliz Başvekilinin de söyledi-
se hakkımız vardır: Milli cephe.,, di- G •• •• ii gibi bu müessesenin henüz maddi 
yor. o ç uy o r bir kuvvet teşk,il edemediğini göste-

Echo de Paris'ye göre, "milli birlik riyor. 
zaruridir!,, (Bqı 1 incide) Bana sorarsanız ba büyü medeni 

Maten, ıfiilli birliğin zaruri olduğu vusturya - MacariStan bir çok par- ve insant milwese,-e l!tirak ed~ler 
nu, fakat bu meselede radikallerin çalara ayrıldL Topraklarından bir içinde henüz onun seviyesine vara • 
ve eski ekalliyet partilerinin de söy.. kısmı ltalyaya, Sırbistan&, Ro- m8DllJ olanlar bulundukça bundan 
liyeceği bazı sözler bulunduğunu ya- manyaya, Lehistana verildi. Isviçre müspet bir fayda beklemek abes olur. 

zıyor. 

YUGOSLAVYA: 

ltalyan • Yugoslav 
Kültür Cemiyeti 

Belgrat, 12 (Hususi) - Yugos
lav - Italyan kültür cemiyeti faali
yete geçmiştir. Cemiyet, kongresini 
"Aeroklub" salonunda yapmış, top -
lantıda bir çok Yugoslav münevver
leri bulunmuşlardır. Romada bir Yu 
goslav akademisinin .kurulması ve 
Yugoslavyada bilhassa Dalmaçyada
ki mekteplerde Italyan lisanının oku 
tulması için bir karar verilmiştir. 

Belgrat, 12 (TAN) - Yugoslav 
meclisi, Yugoslav hariciye nezareti 
bütçesini tasvip etmiştir. Bütçenin 
ekseriyetle kabul olunmasından dola 
yı Başvekil B. Stoyadinoviç, bazı ma 
hefillerin itirazlarına cevap vermeğe 
lüzum görmemiştir. 

bile küçük bir parça aldı. Eski ara- Herkes te bunu anladıiı içindİll' ki, 
zinin geri kalan kısmında da küçük habire silihlanıyor. Ne diyelibl? G~ 
bir Avusturya ve bir Macaristanla olsun da güç olmasın. 
kocaman bir Çekoslovakya kuruldu. 

V Arislerden hepsinde tek bir 
emel vardı: Habsburglann 

Viyana ya sokulmasına ve eski A vus
turya - Macaristan ileminin diril
mesine mani olmak... Bunu yapar
ken, hiç biri şurasını farkedemiyor
du ki A vusturyanın siper sıfatile o
lan varlığını yıkıyorlar ve kendi hak 
larmı ve menfaatlerini koruyacak 
yerde zemini Alınan salgını için ha
zırlıyorlar ... 

Bunu farkettikleri zaman iş işten 
geçmişti. Almanya canlanmış, aske
rileşmiş, Italyayı arkasından sürük
liyerek Avusturya - Macaristanın 

mirasçıları arasındaki bütün birlik 
ve anlaşma hareketlerine karşı yum
ruğunu göstenneğe başlamıştL 

Yeni Mektepler 
Açdacak mı 7 

Adapazarı, (TAN) - Ortaokulu • 
muza köylerden gelen çocukların i
aşe ve ibatesini temin etmek üze
re bir pansiyon açılmasına lzmit 
viliyetince karar verilmiştir. 

OrUf,mektep, yeni yapılmakta olan 
binasına taşındıktan sonra boş ka -
lacak olan Y enikilise denilen binada 
bir ilkmektep açılacağı, gelecek se
nelerde de Adapazarında bir sanayi 
mektebi kurulacağı söylenilmekte • 
dir. 

~n. hazırlandığını anlatıyor. 
~1'tild~senilı tesiri bütün Avrupaya 
ltoı.. dır. Avusturya ve Almanyanm 
t.t11.tuları ise, her taraftan fazla bu 

li"ı~den müteessir olacaktır. dan ~e Trakya fatihlerinden Sant-a INGILIZ KARiKATÜRÜ: 

Almanya az bir zaman sonra te
cavüz vaziyetine geçti. Avusturya 
da bir nazi hareketi uyandırarak ka
leyi içeriden almak için elden gelen 
her hazırlığı yaptı. Almanyanın şu 
veya bu yoldan Avusturyayı ilhak 
etmesi endişesi, Avrupanın siyasi uf
kunda en çok yer tutan meseleler
den biri haline geldi. 

rikanm Kanadaya, Arap memleket
lerinin biribirlerine sahip çıkmalan 
lazım gelir. Bunun tamamile aksine 
olarak Büyük Britanya Imparatorlu
ğundaki Avustralya, Yeni Zeland, 
Kanada gibi memleketler mukadde
ratlarına hakim olmak ve anayurt
tan gittikçe uzaklaşmak yolunu tut
muşlardır. 

\i1t a at bu tesirleri hesaplamak da
lttı ~ı henüz hulôl etmemiştir. Çiln· 
'-tıı. \'\ısturya hadisesi tekamülünü 

l1a ~laınıştır. 
>a ~here ve F'l'ansanın Avusturya
"-eıe:ı milsellih tazyiki protesto et
ltatşl) ' Almanya tarafından red ile 
~ anınıştır. 

\ii Soda Almanyanın yaptığı emrivi
'ldtıhuna kadar yilrütmek fikrinde 

it· nu gösteriyor. 
ır kel' l'>o)( ınıe ile vaziyet şudur: 

4 de ~or Şuşnig dün yalnız hükGme
~e.fa lıl, Avusturyanm istiklaline de 
~ıştir. 

'<ISA HABERLER 
n lı tnyynrecı Jım Borad

.ıa tn 1't ~nden az b znman :ıarfın
ilter il trıesar e e Avustralya arasındaki 

ba\1a} eyı katetmek üzere Lympne'den 
a.nrnıştır 

.. lJ . 
l\~ tıdberg ve refikası dün akşam 
)e h en vapurile Amerikadan İngiltere

areket etmiştir. 

Paşanın 840 hicri yılında Edirnede 
yaptırmış olduğu cami ile bu cami ,in-' ,,... 
kabristanındaki sadrazam Merzifoni 
Kara Mustafa paşanın (kesilmiş ha· 
şı) ve Budin valisi Melik İbrahim pa
şanın mezar taşlannın kitabeleri u
mumi müfettiş General Kazım Dirik 
tarafından gözden geçirilerek, bun -
lann yeni imar planında muhafazası 
kararlaştı nlmıştır. 

Sarıca Paşa camii Bursa. başlangıç 
devri mimarisinde yapılmış bir kub
be ve bir minarelidir Caminin ön ta
rafına sonraaan yapılan ve eserin gü 
zelliğini kapatan sundurmaların da 
ortadan kaldırılması ve cami kabris-
tanıl'\ln iyi bir duruma sokulması i
çin keşifleri yaptırılmış ve vakıflar 
umum müdürlüğüne gönderilmiştir. 
Bundan başka Fatihin vezirlerinden 
Zagos paşanın 872 hicri yılında yap
tırdığı caminin de tarihi kıymetine 

hürmet olmak üzere bugünkü harap 
durumundan kurtanlmasına karar 
verilmiştir. DVNY ANIN BUGVNKV ACIKLI MANZARASI 

Bay Hitler, bir kaç hafta evvel 
Avusturyaya tehditli bir emir 

verdi: "Benimle birleşece.ksin.,, A
vusturya beklenmez bir mukavemet 
gösterdi. Şimdi ayni emir, askeri 
tazyik altında tekrar edilmiştir. 

A vusturyanm bin senelik varlığı, 
bu sanıyede görülen Dl8.llZJl'aya gö
re, tarihe karışmıştır. 

Insanlık filemi, çok acı bir vaziyet 
karşısındadır. Şiddet yoluyla bir mil
letin varlığını yok etmek gibi asayiş 
ve emniyeti yıkan, barışı ve istikra· 
rı bozan bir hareket, Habeşistandan 
sonra A vrupanın göbeğinde de tek
rar edilmiştir. 

Bunun için kan ve dil birliği gibi 
bir özür kabul edilemez. Dünya yü
zünde bu yolda bir hak kabul olu
nursa lngilterenin Amerikaya, Ame-

Avusturya, bin senelik müsta
kil bir siyasi varlık geçirmit

tir. Avusturya milletinin tam mu
kadderatı hakkında reyini kullana
cağı günün arifesinde cebren ilhak 
gibi bir muameleye uğraması, her
hangi bir memleketin bir diğeri ta
rafından • tecavüze uğramasından 
farksızdır. 

Avrupada zaten hüküm süren em
niyetsizlik, bu hareketle büsbütün 
açığa vurulmuştur. Dünyada demok
rasi ve banş istiyen kuvvetler, bu
gün dağınık bir manzara gösteriyor
lar. Diğer olmuş, bitmiş vakalar gi
bi bu büyük tarihi hadise de belki 
de kağıt üzerinde kalacak bir takım 
orotestolar la geçiştirilecektir. 

Fakat bin senelik Avusturya si~ 
rı yıkıldıktan sonra keyfi kuvvet ve 
şiddet istidatları karşısında dünya
YJ bekliyen ikıbetler, insanlık ale
mini herhalde derin derin düşündü
recektir. 

Alamet Emin YALMAN 
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,.,_ __ İPEK sinemasında KAHKAHA Haftas~•-·~--• 
Dünyanm en büyük komikleri kartı kartı7& 

2 Büyük Tirkçe Komedi Filmi Birden 
1 • LOREL. HARDI FAKA IASMAZ 

(Türkçe aözlü) 

2· OÇ AHBAP· 

ÇAVUŞLAR 

(Tüıkçe IÖZlü dayanılmaz 

derecede gülünçlü, 

taklitli komedi) 
•) 

DiKKAT: Fiyatlarda zam yoktur. Bupn saat 11 de temil&tlı metine 

Radyo 1 

latanbal radyosu: 

öt.LE NEtRIYATI: 

s..t ıs,ao PWt1.a Tilrk musDdsf ıt,91 
havadis 13,05 PlAkla Tilrk musikisi ıs1' 
JıluhteW plAk Defl'b'atl 14 SOJ1. 

AKfAll NlltRIYATI: ı9)J 
Sut 18,JO Pllk1a dans mualldal 

Eoaferam: Prof. Salih Murat (RadyO dlfd' 
Jerl) 20 Müze.nen ve arkadqlan tar;!; 
dan TOrk muslklst ve halk prkılarlfı1111'1' 
Bava raporu 20,33 ömer Rwı tara ,,_ 
Arapça söylev. 20,48 Muzatter tDtar ••)ilik 
kadqbın tarllfmdan Türk mu.lkbi ve~ .. _________________________________ il'! __ .. prlaları ( .. t ayan) 21,15 Cemal~ 

.T GUördüiüR .. nüzKfilmlenS·n lenNfnkalE MideeAinaS. iND A--• =-~ .. i:, E;" ~ 
Silvft Urfk 1 - Tostl: llelodt. 4 - eni: .-

1 . A F E D A 1 L E R 1 de mn u.• Ajam baberı.rt 23 PllJda; S T 1 K L L :::~=~23;;_, 
(F l"U!UZC'l) Ankara &ad7oaa: 

Bilet Parasından Çıkan 
Davada iki Taraf ta 
Barışt~klannı Bildirdi 

WllH llrtel·Ylctor Staal·Hansl Knotek-Ursala Grabley Mu N•fRIVATı: ... 

Atk - Müzik - Heyecan - Harp - ihtilal a..t 1z,so Muhtelit pllk ~ !~ 
Saray. aefahatleri - Müzik Ye raks ilemleri, meraklı atk macera- PWt TOrk musikisi ve halk prkılan ~ 
)an, iltibdada karfı .açılan ihtilll, binlerce kitilik ordularm ifti- Dahili ve harici haberler 

nk ettiii latiklil mücadelesi _ Herk•i alikadar eden muazzam AKIAM NlltRIYATI: 

_ film. Buaün saat ı 1 de tenzilatlı matine •ı•------• Saat 1a,ao PWt Dlilb•b 11,a coe;::. 
~~~~~~======= .. =----------------------------- tçiD: Rad7o foalk tıemail 19,11 TQrk .,. - kial ve balk earkıları (114akbule Cak8I' ~~ 

~----------... ~------.. ----------------... ukadqları)20Saatayanvearapçaftll"" yat 20,15 TOrk musfldst ve balk ~ 
Meşhut suçlar • mflddelumumlllği, 'Benim elimde bilet kutusu vardı. Di

bir tokatlama ve sövme davasmı ne- ğer elim de para çantasında idi. Ka
ticelendirmiftlr. Koca Mustafapap- tiyyen mukabele etmedim. Bana ay
da, Köprülü çıkmaz BOkağında 8 nu- ni zamanda da sövdü. 
marah evde oturan Malatyah Faruk Suçlu bu iddia karşısında kendisi-
Kolulma adb ve 1333 doğumlu bir ni §Öyle müdafaa etmiştir: 

Metbur Opera Lirik f&Dlôzü 

OLGA SOMOGYI 
Yunan Openw tenoru 

BAK E A 
pnç, akfalll üzeri Beyazıttan tram- - Ben bilet parası verdim. Kendl-
vaya blnmif ve bilet parası verme- sine de sövmedim. O bana hakaret et Ye tenor YUNKA'mn 
mek için de '724 numaralı tramvay ti ve suratıma da kapı anahtariyle iftinıkile 
biletçisi Mahir Dündarı tokatlamıt vurdu. Asıl davacı benim. N o y o T N ı• 
ve sövmüştür. Müddeiumumi şahitle Hikiın, suçluya şöyle bir sulh telı:-

ri dlnl~ sonra muhakemeleri- lifinde bulunmuftur: .. -•• de dinleyiniz. • 
ne lüzum görmiif ve suçluyu dosya- - Oğlum, suçlu sana tarziye ver- ------------
sile beraber Sultanahmet Sulh Uçün 1e, sen de davadan vazgeçsen olur 

Acıklı Bir Öliilll 

Bugün MELEK 1 te 
Amerikanm aarqın mabudesi 

J E AN HARLOV 
CARY-GRANT 
FRANCHOT TON 

tarafından nefis bir surette yaratılan 

SUZY Atk - Heyecan 
ye ,,. 

aüzellik filmi 
eü Ceza mahkemesine göndermlftlr. mu?. 

HAkiın, hüviyetlerini tetkik ettik- Davacı, celı:etfnfn önünfl açarak: Kulel! Aslı:erl 1f9e1i miidürlülfln - Aynca: Paramount dünya !-vadialeri. 
ten sonra davacıya söz vermiftlr. O, - Bay hAkim, bent dövdü. Ceketi- den mütekait merhum kaymakam =----- Bugün l8&t 11 de temilatb matine -----

fikAyetlni fÖYle anlatmı§tır: min düğmelerini kopardı. Davamdan Şevketin oğlu ikinci mül8zımlıktan ~------------------------. - Bu suçlu, Aksaraydan tramva- vazgeçmiyonım, demiftir. maJ.Qlen mütekait Halit Alaybek pek 
1a atladı. Ben kendisinden bilet pa- Bundan sonra şahitler dinlenmlş.- genç yaşında vefat etmiştir. 
rası istiyecektim. Yere indi. Araba- tir. Bunlar, suçlunun aleyhine teha- Cenazesi bugün saat on birde Hay-
mn önünden tekrar bindi. Ben oraya det etmişlerdir. darpaşa rıhtım caddesi 78 numaralı 
lidince tekrar atladı ft arkadaki a- Hikim, karar vermek için iki tara hanesinden kaldınlarak Karacaah -
rabaya bindi. Oradan biletçi sıkıştı- fı dışarıya çıkarmıfbr. Dışarıda suç- mette ailesi makbereslne defnedile -
TlDC8 yine öndekt anba'J• geldi. Hu- lunun ba~ ft Od tanfm taınd•k- cektir. Allah rahmet eylesin. 
1isa iki araba arasında mekik doku- lan suçlu ile davacıyı banştırmışlar -----------
du. Ben kendisine: dır. Hikhn, kararını vermek için ta- İstar"··' n '--'iyesi Şehir Tiyatrolan 

- Kuzum üç kurut on parayı ver- raflan çağırdılı zaman davacı: ;; Saat 20,30 da 
lle!l de rahat rahat gitsen olmaz mı? - Bay Reis suçlu bana tarziye ver DRAM KISMI 
dedim. O, eJindelri iki ekmeği arka- dl. Ben de kendfaini affettim. demif, FiDANA!! 
-daşına wrdi. Ve Ostihne hücum ede- biklm de davanın aukutuna karar dram 3 ne e 
rek suratımı yumnıklaımya bafladı. vermiftlr. Ot-!iliET KISMI ;; 

Saat 20,30 da 
+nnmtn İN DALGA 
ın_·_ı·~ __ : ....... C AYET: Komedi 3 perde 

Eski inhisar Pendikteki 
Müdürü Behçet Cinayet Nasıl 
de Dinlenecek işlendi ? 

Ertuğrul Sadi Tek Ti11cıtTosu 
Yarın gece: Kadıköy - Süreyyada 

Bu Mucd Böılle Bini 

Kac:hköy Sulh birinci hukuk ha -
kimliğinden: Kadıköyüncle Cadde -

Dün Ağırceza Malıkem~e ihti-

1 

Diln Atırceza Mahkemesinde bir bo8tan Çifte havuzlar caddesinde Ki 
J.Aatan suçlu inlüaarlar idaresi dör- ölüm davasına başlanmıftır. Suçlu mil pap köfkiinde ikamet etmekte 
dlincü fUbe muhmsobe tefi Mehmet yerinde Con Rıza isminde bir genç iken -ve balen nerede oldup bilin -
Alinin muhakemesine devam edil- bulunmUJtur. Arkadqı, çoban Şa- miyen Wye biDbqılıimdan müte
miftir. İddia fUdur: ban lmılnde bir çocuğu bolmaJttan JWt Zekeriya'ya mahkemenin 

Mehmet Ali, ecnebi lefaretııaneı. ve öldürmekten suçludur. 938/91 sayısında kayıth Singer di -
ri, yüksek aileler ve zenginler tara- Hldtle, Pendik eivannda olınuı ve kit makineleri ErenkÖJ mü= r ım 

SONYA 

SPOR KRAUÇESI 
VE 

SiNEMA YILDIZI 

HENNY 
Zeftli - Neteli - Güzel Ye barlWar f&beeeri olan 

KAR TOPU 
filminde ıöıılerinm ~. kalbinizi zaptedecektir. 

HERKESiN KADINI 
Beteri, ihtirub " clramMlc filminin kahrmnanlan 

VICTOR FRANCEN 
VERA KORENE 

Buaün bütün l.tanbul halkmı 

SARAY Sinemasında 

tından idareye ıdparlf edilen ıdgara- f5yle geçmifttr: Hasan Unlil tarafından aleyhbıbde KOflur'aC:ıak n .tcelderin zevk Ye gönül eilenceei haline ıelen 
lann paralannı vemeye yatırmadığı Bir gihı Pendik cfvanndan geçen- açılmıf olan miinaıaah olup mahke- bir kadmm kalbindeki tewüratım okuyaceldardD'. 

(HUnnet Rıza ve arkadaşları) 21 Mebl 
nUpna: Behçet Kanll Callar 21,15 Sflll' 
..ıaa orkestruı 1 - Va'klemar im bab 1 

11 

n.. Plreç EQdoU 1 - Haz lıfeln Vlell f .. 
M1ae1ll Ro9elı 22 Ajana haberleri 22,15 fr 
nnld proıram. 

* 
1.11: Ber1ln kJaa dalpa: ~ 

_.ı.tnden .-fonlk konser, (11.11 4/1"'< 
nmı.> ıuı Roma kıa dalpaı: StJD/11' 
Dik konser. 

BAriF KONSERLER 
7.10 Berlln 1uA dalpsı: Sabah _. 

Miri (8.11.devamı). 9.30 Parla K~ 
Pllk konseri. 10.15 Keza. 11.30 Parls ~ 
1onyal plAk konııert 12.15Roma1ma ~ 
psı: Şarkıb halk mmlldal. 11.11 
nt: DtmUro ora.trua .ıuı dMrld'": 
11.15 Roma 1uA dalpsı: Xanpk 
alld, 14,15 Parla Kolonyal: Komer JI 
11, 15 Kea, 18 Peşte kısa datıası: 
rışık halk proıramı, 17.45 Berlfn 
datıası: Halk koneerl .18.H devamı'· 
Roma, Bari: Romantik mualkl, 18.05 
... Aüed bando. il.il P9fte: 
orlleltruı 20 l'lonm, Napoll: Ork 
29 Pe$te: Orkestra konseri: 20 B 
Koro havalan. 20,40 Viyana: J!'.ııdd,,. 
n1 Viyana muafldslnden mOrekkep 
rl. 20,45 Roma, Bari: Karlfl}t 
20,41 Flor.am. Napoli: Karıf1)t m 
20,45 Mlllno - Trtyeırte: :KanJ1)c m 
ki. 21.15 Berlfn 'kısa dalpsı: BOyGk 
katra kauert. ıuo l'loram. NapoU: 
m lll1ISild tantazllerl, n Millno -
rlno: Oru.tra kommi. 22 :acıma. 
Bando mızıka. 22,40 Pette: Cilan 
traa, 22.45 BQknıf: Orkestra. 23.10 
ram, NapoU: Gitar m1Ufldst, 23.15 
no, Torlno: Marw ft n19 parealan. 

OPERALAR, OPERETLER 
1 '1 Roma kısa dalpaı: Opera mtJlld't 

11 LA:ypzil! Vqnerln e9erlerlndm ~ 
tan .... holde.. operuı, 11 ~ _..., 
perada nırl1ecek ıQed nakil, U.10 .,...._ 
r91: Seçme operet mnsiJdst pWdarlo 

ODA IRJStıdsl 
17,GI VllllCJft! Oda JNJaPdtıl (~ 

Betboven), 18.B Roma ima dalpSI! _ 

da musikisi komerl, 22,45 Fi~ 
poU: Oda ımuDdsl komerl. 23,IO ~ 
bohn: Kuut.t (Brahlm). 

mtrAı.ı.a 

gibi müfterilere teslim edilen sigara- ler kırda, sazlıklann içinde kepene- me kararile yeddi acile tevdi ecUJmtı lliTetenı FOKS JURNAL dünya banıdialeri 
Jann mühim bir yekıin tutan iskon- ke sanlmq bir insan cesedi görmüt- bulunan 149 lira kı~de ~ 13 K .. ____ _ ___ .. 
tolannı 4a zimm tin eçirmi§t" lerdlr.Köpekler, bu cesedin kollannı 88 ve 967454 No. b bır adet dikit ma Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

17.Cll ~ ~ redtall, 11 1J/'. 
ırat Sırp prlalan,, 18,IO Rana, fJllll 
Sarlu NlltaU, 18,46 Peete: Macar ~ 
lan (Çtpn orkestrası retakatlle), ı..
Belgrat: Halk prlolan, 20,10 ~ 
Keman raftall (P17ano resital!>·.~ 
V8J'IOVM! Vlrtuoc lletbur ~· 
pWdar. J0.11 Vl7ana: Brabma'ıln ~ 
JeriDdm orkestra retakatile IJJ7aDO .
ııerl. 23 Vaqova: Bethovenln .......... 
den ~ resitali. 

.. e e gh. ır. koparmışlar, iş, jandarma ve polise kinesinin istirdadile tarafına tMHrni 
Dün, mahkemede aabık in_1sarlar u- --..aı- au-.. ~ •-L.Ln- talebi davuından doJaVI n•mmı:ıa 

""d"" ·· B Beh • ... ı.ı. oJar-L aksetmlf, \.~ .uw•a3çw WUUUA e- J• 

~um mu uru · çe. p&A&t - dUıni ve sulu Rızanın ar1ca..:1 .. - Şa- gönderilen davetnamenin bulunama 
dinlenecekti. Fakat, mahkemeye Ud ' ~ .. 1 .. _ 1_ • ..h,,. y "'""9& dı1!rw ....... ..:1 .... bahisle .... .-1 gönderilmesi-

ban olduj'u .... ~-... akalanan a"awww •-& 
ay evirtden çıkamıyacak derecede Şaban Kartal Sulh Ceza Hlldminln ne ve b1•taıep işbu davetiye ile da-
hasta olduğu hakkında rapor gönder önünde llOl'gUYa çekilince yaptıkları- va arzuhallnin 15 gün müddetle ill-

Henry Bernstein'in meflıur ve mükemmel eseri ve Parla tiyatrosunda 
büyük muvaffakıyetler lra:ıanan dramı 

SEVGİLİDEN GELEN 
<Meaaeer> 

filminin en büyük rolü, büyük Fransız artisl 

G AB Y MORLAY 

mifti. Mahkeme, B. Bebçetin ninde m bülbül gibi söylemlf ve: nen tebllpt lcruma karar ftlll'l1m1f 
~ te.bitine karar verm~ _ Şaban benim arkadaşımdır. Va oldulundan taytn kılman 30-3--838 
tir. Bunun için uadan B. Samiyi na- zU in 1 • bakmazdı U k k Çarpmba günü 188t 10 da Kadıköy 
ip seçmiştir. Müddeiumumi muavini es ~ yı .. · Y uyu ço sulh b1rlnci hukuk mahkemesinde 
Ahmet Remzi ile beraber B. Sami e- ~~~~ Bir gun uyumu.ş. ~oyunlar, bizzat veya tarafınıman musaddak tarafından callbl cUkkat bir tarzda yaratıımaktadır. Sahne arkac:lqlan: 
vincle B. Bebçettn ifadesini alacaklar e , m 

1 bir tarlaya girmif, bırçok za- vekAietname ile bir vekil &önder - J E A N P I E 1 R E A U M O N T ve J E A N & A 11 N 

DANS MUSlKtsl 
11,15 BClkret, 21,30 BOkrel, 23,15 11-

,..,-. 
JIVllTEIJp 

11.oe Bcma km da1guı: Arapca " 
herler ve muatld, 20,38 Bari: İta)pll ~ 
TOrk mualklıl, 21,11 Bari: Rumca ba 
herler ve kamer. ,,,,,1. 

dır rar vermiş. Bu zararı ben tamlfn et- mek INl'etlle mahkemede hazır bu _ 

. • tim. Yine bir gün Şahlnın sürüyü lunmadığınız takdirde haklnnıula B u 9 Ü n s u M E R s i n e m a s 1 n d a HAVZADA: 
Kestane Yapraldaı ın- ~ bırakıp .uykuya .daıdıiJm gıyap karan tttilıaz edllecell ve bu Zaferden atere lrO!!!U!kta ve her seansta salonu doldurmaktadır. Kurt• lncl 

gördum. Kavga ettik. Kendıstııi boj- baptaki davetiye ile dava arzuhali- -,--

dan Doğan Dava dum. öldüremedim, .,nra bıçakla da n1n mahkeme divanhanesine talik lllTeten: FOX JURNAL dünya havadisleri Havza, (TAN)_ Havalar~kal'lı <ti 
yaraladım. Öldü. Ben de kepeneke edilmit olduğu teblil !Mkamma ka- Baaiin saat 11 de tenzilAtlı matine: .ıı. .. ı.. ..;..:aı Tilk11 _ _,_ 

• ......................................... ~.-~y~. ~~ ~'.dl' Dün Asliye Birinci Ceza Mahke- arank -1ıla attım. Demiştir. im olmak üzere ilb olunur. (5883) içine airip tavuk arqtıtarak sv-- . 
mesinde bir kestane yapralı davam Ajırceza Mahkemesinde hidfseyi ------------ ••---• Ktiçtlk Ye btiyti)der._ Böttbı htapbul halkı ... ••••ıa dükleri &6yleniyor. .Ji 

tetkik edilrniştiJI. inkar etml§ttr. Mahkeme pıhttlerin Usküdar icra memudujundan: Bugün s A K A R y A sinemasına Gece yansından IODl'a bekcil~-~ 
Suçlu yerinde hamal Hüsamettfn çalrıJm.Mı için tehir edilml§tlr. Mahcuz ve atılmamna karar verilen halle ara1anDda üç kurt görmU.-

tsminde birisi bulunmuştur. İddiaya 7 adet salma! Kırını ineli Haydar - kopcat ve SHIRLEY TEMPLE 'in llOD umanlarda siWı atarak azgın hayvanlan k~ 
göre, manav Zekeriya, Sanyer lake- Şimdi mal sahibi Zekeriya, Hi1sa- papda Ibrahlmalada Alibaba IC>ka- l8Vlmll J'ransızca olarak llUf)udır. ~ 
lesinden Şirketi Hayriye vapuruna mettine hem ceza verilmesini hem lmda 2 numarah ahır denmunda 18 VİCl'OR Mc. LAGLEN'm JGzlerce tıgilran ile çevlrc:Utl Rudyard Kip ~ 
bir küfe keetane yapralı vermlftir. de yapratın paruı olan 15 Uranın ~ 938 tarihine mOsac:llf cuma g(l- tılerindeıi ve tamamen Btnc:Uatanda geçen NiŞAN - Hendek müfto.ii ,,,ı 
Manav dükkinlannda süs için kulla- hüküm altına ahnmamnı istemekte- nfl ... t ondan 12 bür biJ.müzaye - N A z A R B o N c u J4 u Ali Konuğun kızı Bayan N~ 
nılan bu yapraklar, vapur Boğaziçi dlr. de satılacalJndın talip olanlam ma W Konuk ile Hendek Gençler 
iskelesine Yanaşınca hamal Hüsamet Muhakeme, pbltlerfn çağhlması baUfnde hami' balunmalan ilAn olu- filmini takdir nuarJaıiJe leyn!decektir. Herk• için bir filmdir. blfkanı eczacı Kimfl r.All'l'lllJOI ... 
tin tarafından alınarak satılmıştır. için tehir edilmiştir. nur. - CocUklart hususi fintlar: Bu.idin saat 11 de tenzilAth matine ni§aıı1anmıflar. Mesut oısunW• 

• 
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TAN 
GüncleRk Gazete 

-0--

TAN'ın hedefi: Haberd., flklrd., iter· 
le)'de temiz, dDrOst, umlml olmak. 
karıın gazetesi olmıya çalıımaktır. 

-o-
ABONE BEDELi 

Türltıye Bcaebl 
1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr, 

750 • 6 Ay ısoo • 
400 • 3 Ay 100 • 
ıso • ı Ay 300 • 

llinetleraraııı posta lttihadma dahil ol
lhıyan memleketler için 30, 16, 9. 3,S lira 
ılır. Abone

1
bedeli peşindir: Adres detit 

t rrnek 25 kunıııtur Cevap için mektup 
lara 10 kuruıılulr PuJ Dival lbmıdır. 

[coNON MESELELERi 

Rüyalar Hakikat 
o .. ,or 

[Ycaan: M. ZEKERiYA] 
Adolf Bitler iktidar mevkiine gel

llled.en evvel bütün gayesini, fırmı
lbıı hedef ve programım anlatan 
~vıam,, adlı bir eser neıretmiıti. 
8u eser bugünkii Nazi dünyasının 
illubddea kitabıdu. Bitler, bu kitap
ta Yazdıklarını birer birer hakikat 
labaaına çıkarmakla meıguldür. 

Ba kitapta diyor ki: 
"Tl gençliğimdenberi şuna ka

llidim ki, büyük Alman ırkının 
Beliıneü A vusturyanın mahvını 
ister. Almanya, her Almanı ken
di hudutlan içine almalıdır.,, 

Bu rüyanın birinci kumı bugün ta
~ ediyor. Avusturya ortadan 
~yor ve Alman blrliii tam ve 
halt minasile tefelddll etm:• bula
llla10r. 

B1lgibı]ril Almanyanm mesahası 
lıs,us mil murabbaı. 

:Milfusu 74 milyon 
Ordusu 550 bin 
Donanması 4ZO bin ton 
llava kuvveti ZOOO tayyaredlr. 
Almanyaya iltihak eden A vus-

t1iryanın: 
Mesahai sathiyes:t 18% bin kilomet-

'- ınurabbaı 
:Milfusu 6,600,000 kip 
Ordusu 30 bin 
!>onanması kilçftktiir. 
Bava kuvveti 1000 tayyare. 
Bu Od memleket blrleıince vaziy6t 

... Ol'D)'Or. 
Barpten sonraki AJmanyanm me

'-hası 181,800 mil murabbaı iken 
ltea sahasını ve Avusturyayı aldık • 
tan sonra %47 ,500 mil murabbama 
~iifuau 66 milyondan 80,680,000 
-tıYe, 

Ordaau 550 •inden 198 •ıne 
llava kuvveti zeoo den 3000 e çık

..... oluyor. 

* llmcR Çekoslovakya 
4Tatmyayı ilhak etmekle Alman 

hlaQı davası bitnilf delildir. Bitler 
._ aatlnmda Alman lnadada harf
_._ lnalmwı H milyon Almanın 
~deratı ile alakadar oldatmau 
._ hunlan uavatana alaeaimı llAn 
~~ KAVGAM .kitabında hudut 
~eki Alna.anlan kurtarmak i
tila tavai7e ettiji yol pdur: Bmala -
ita tazyike mana kaldıklanm li1le
..... ~et ve1a protesto etmek mA 
~ fe)'dir. Batb milletlerba ı.o -
hadarap altına siren Almanlan 
~ anavatanm kuvveti kurtaral.l
h:_Ba_ topraklar Wla delil, kılıfla 
--.ıoJabillr.,, 

..._ 4._taryaya kup •• metcNla ta -
;:!.~tnıi" burada yapyan 7edi mil -
...... Yakm Almanı anavatana ilhak 

~-
lbndl Çekoslovakyada 3 mi17on 

'- ltaıyada 400 •ın Alman vardır. 
..:..Qa Çekoslovakyaya sebnlttir. Al
._ J'aıun orta Avrupa7a aarkmul
'-ea çok muhalif olan İtalya ile Yu-

lavya bafka tavizler mukabillnde 
~mıqtur. Bu iki devlet •lr 
--.ı harp sebebi telilki edeeelde -:S hUditdikleri hicliseler bqum • 
ttt. ltac&n sadece seyirci kalmakla lk-

ediyorlar. 
.. !~n bu vaziyetten istifadeye 
41ef.-.rut Orta Avrupa davasını bir 
lr..w._h ınahsu. olmak üzere halle 
~ hi~ te uzak bir ihtimal de • ..... 
1~ Vagon Buğday Geldl 
~ Zahire Boraasuıa on dokuz 
~ buiday getirilmlf ve on bet 
~ ~ satıbmftır. nyatlarda 
la d olmanuftır. Ziraat Banka-

uıı IDal •tmamıftır. Dünkü satıt
~ 1'UlnUf8klar 5,28-5,32 ve sert

.ıs - 5,20 kuruftan verilmiştir. 

Almanyanın, Avusturyenın dahili iılerine kartı gösterdiği yakın alika, nihayet 
ilhak şeklile neticelendi. Aıağıdaki satırları, Nevyork T aymis'in bir makalesinden 
alıyoruz. Almanyanın Avrupa mukadderatına hikim bir vaziyet aldığını tebarüz 
ettiren .bu vazı, son hadiseler içinde dikkatle okunmıya değer bir ehemmiyettedir. 

M•!!MH 
AUah ı1 3 )8 

H~ 

Kurfarslll 
Ycmın: SABiHA ZEKERiYA 
lllstaldl um hel.ki de 

- Bqftldll , Avuaturya hu-
ntluma 7ak ..... tlıltarlann mah
--M9leri bir bl8jmda. ballan mil
il hfflıtlll1 fsptlari &teki lmJaimda, 
_.,... mllletine veda ederken: 

Alınan Genişlenıesinden Ne 
Gibi Neticeler Doğabilir? 

- Allah Av•tlll'J'aıı kurtanın, 
bine benziyen fıarp değildir. Ve •eaait-B agünkü Avrupada .allıü 

tutan bir teY vana, 
diktatörlere bat efmek ve dik
tatörlerin tem.il ettikleri müf. 
rit ve azım milliyetçilitiıı di
lelderini kabul etmektir, de
mek hiç te mübaliia teflôl et· 
mez. 

AV1Uturyada vuku bulan son 
hidiaeler, bu halin ifadesinden 
bafka bir teY değildir. 

Orta Avrupa ile Şark! Avnıpada 
yqıyan büyük küçük milletlerin 
başlarına gelmesinden kork'118n bir 
ikibet varsa, ayni emrivikilerdir. 

Çünkü bugün Avrupadald dik
tatörlerin gözü, Orta ve Şarki Av
rupadadır ve hedefleri bu muhite 
baştanbaşa Nasyonal Sosyalizmi 
yaymaktu. Netice de, Avusturya -
nın ilhakile büyüyen, genişliyen 

Almanya imparatorlujunun bü • 
tün Avrupa kıtasına hikim olına -
sıdır. Daha bugünden Almanya 
devletinin Şefi, Napolyonun en 
haşmetli 7.81'll8DlDdaki halini ahnıt 
ve Şarlman'danberi hiçbir Alman 
imparatoruna nasip olmıyan kud
reti ihraz etmiştir. 

Alman,mnn ilhalı laarelreti learfUlnda mukavemet gÖ•te,:,,.emelı 
iPfl emir alan AuustUl'ya orJusundC111 bir parça 

Alman emperyalizmi de, Fransız 
emperyalizmi gibi şarka dolru yü
rüyecek, fakat bambaşka netice
lerle karplqacaktır. Çünkü Bit -
lercilik her f8Yden evvel bir lhtilil 
hareketidir ve bu hareket SaQa
lilt oldtJiu bdar milli:yetçldir. 

Şimdiye kadar Alınan dikta
törlüiüWin ~ısında du

ran bir &mil, diler bit diktatörlük, 
yani Muaolinbıln diktatörlü.ta ldL 
(Muasollni 1934 te ordusunu, Avm 
turya hududuna sevketmekle Al • 
manyanın Avusturyayı ilhak et -
mesine o zaman mini olmuştu). Fa 
kat, ild diktatörün anlapnaaUe bu 
mAııia da ortadan kalktı ve Bitler 
i8tediii prtları Avusturyaya dik • 
te etti. 

!'akat, Avusturyadan sonra, sıra 
İngiltereye geldi. Ve bu yüzden Mis 
ter F.denin iaüfası İngiltere efka
numumiyesini sarstı. Çünkü bu sa 
yede İngilizler, Bitler ile MUllOli· 
Dinin, İngiltere hük11met erkiııın
dan kimi istediklerini kimi isteme
diklerini dahi telkine başladıklan
nı hissetti ve bu yüzden büyük he
yecanlar geçirdi. Bununla bera -
ber bütün hadiselerin ispat etti-
11 bir nokta; İngilterenin yalnız 
harpten değil, her harp tehUke -
sinden dahi çekinmek istediğidir: 

İngilterenm Orta veya ~ -
lu Avrupuına alt meeekt)er 
yüzünden harbe girmfyecett ılu
hakkaktır. Bunun neticesi ola
rak Alınan kudreti yiiksellyor 
ve İngiliz prestiji mütemadiyen 
dÜfÜyor ve bu vaziyetten istifade 
eden Almanlık Şarka dojru iler • 
liyor. 
Almanyanın bu Şarka doğru ge 

nişlemesinde gerek İngiltereden, 
gerek Fransadan mukavemet gör
miyeceji gün gibi işikir olduğun
dan Avusturyaya doğru ilk adım 
atıbmftır. Bitlerin kendisi be, aon 
nutkunda on milyon Almandan 
bahsetmekle daha bafka ..tımlar 

atacağını göstennif ve Avuatul'ya 
ile Çekoslova.kyadan bahsetmişti. 

Buna ratmen İngiltere ile 
Framanuı aldıjı vaziyet 

üzerine neticenin ne olacağına ce
vap vermek kolaylaşıyor: 

Yakm bir ltide büyük bir harbin 
vulmu muhtemel delildir. ÇOnkü 
bd gentflerM hareketine brp .. 
kerl ve lktıud1 mahiyette hiçbir 
mukavemete karar verilmemiftir. 
Avrupanın korktuğu harp, biri

blrine denk olan kuvvetlerin harbi 
dir. Yoksa İtalya - Habef harbine 
yahut İtalyanın İspanyadaki harbi 
ne, yahut Japonyamn Çindelti har-

... ~ 

1 IW LA ~LA IRı iğ) LA iM fP) it~ LA IRı LA 1 
~ . .. . ~ 

Beyo~lunda Bir 
Sinema Alemi -

Dol ......... ıı ... ıwt .... da luıl-

•adı. N• ııemı d ...... ıa "wınızı 
hkl kahvehane llemlerlAd• .ı ...... 1-
l•mlerlne kadar. 

Hl9 unutmam, Umumt Harp eanuan· 
da ılmdlkl Melek alnemaeanın bulun • 
dulu yerde bir alnema varda. Adı ... 
lllıa ( 8ketl ng) idi. 

(Bu ek, unnederlaw 1 n11ııı.. •ıcay
mak., klSkOnden gellyormu" Kaymak a
ma blldlllmlz IEyOp kaymalı d-011, "kay 
ma., bundan da kllıt para ntln•ını 91· 
lcarmayınız. tu kıak kayma gibi lcay
mal Anlqıldı mı T) 

Llfın ucunu ka91rmıyalım. Harbi U· 
Muml •naeında bir gece o elnemada bir 
h.•Yeoanlı •ık fllml gllrmlye gittikti. Ya
nımda da atlı arlcadaflar vardı. Hele 
bir tan•I cepheden lzlnll gelmlı Jtlr to
ouktu. Galllıa azıcık ta pkırda. 

Fllmln mevzuu, bir hoyrat herifin 

bir gOzel kızı zorla kendisine ram 
etm ... nden lbar.ttı. Hep heyecanlandık. 
Llkln o dedlllm 900uk hepimizden ba 
kın 911ctı. Alta patlara -ıı~ •Qrav, 
grav, gravl., diye perdede lterlfl• ,.._ 
mine b0taltmu mı? Ben hemen tDy -
dOml Zaten mOtterl ele azdı. Ortalık ka· 
rıttı. Çocuk bı • bıbll kendlalnl tutana· 
!arını beklemeden 91ktı, 11ttı. 

Tlyatrolarda da lıaılca mvk varth. aır 
gece Kel Huan (Cinai dram kotnedl, al· 
tı perde) ilk bir oyun oynuyordu. Ma
un, bermutat eadık u .. k rolOnde. Ga· 
Hila Aleban da tiran, )'llnl oent roıa 
yapıyor. lklel eahnede lcal'fllqblar. A· 
lekun. Huana: 

YAZAN: 
BURHAN FELEK 

- ..... •O•I dlnı .... -n. ... ı 
berbat ec1 ... ı.., ... ı .af ederim, •lha• 
yet-

.,.._. aldnD ltltlrmedell, in •radH 
biri kalkarak, olgun bir •rhot alm ile: 

- H-• Ef•dl biraderi Rloa ede • 
rlm. ••'8k bakalım, fU k.,.bı nihayet 
H ltalt ecteoekt cleftta awlt 

Tablf bu beklenmecllk •Ddaltale ..._ 
rln• ~ aık..-. t1nl&4l1, "-"' •il 
Hllln anane ,..dL Ply• bealdut• i
tin perde l•dL O Mil: 

- Ulanl •••• IHI.._ t1a1 1Nfı 1111t 
Giz gire ... 'aı9lcoea H-nı yecllıHr 
mlylaT diye alya..lyorılu. Kol•• girip 
dıf8rı 91karclılar ve lcahvel.,... ltlrlnde 
ltlddetfltl )'lltlftlrdılarda. 

G ........ hep it• ltatlNlarla ...... 
tul ..... le ltlr ..,... .. _.. Y11nl 

•halk., elnem ... na gittim. Kapıda biri· 
birini llldOren revolverll adam ,....mlerl, 
katlller, ..ıı.ıer, otomoblller, bıklpler 
falanı 

Gı .. ,,. aokuldum. P'lyat bı hl9 palla· 
h delll. En kabadayı nevinden bir bl· 
let aldım. lgerl tirdim. 

Sigara dumanlarından mDrekkep b•· 
lutlar aruınu aN .,. bir eopa g .. I 
11lrOnen elektrik fenerlle, kız yel .... 

terdi ve beni bir yere oturttu. 
Perdede oyun oynuyor. Film lnglllz· 

.., daha dolrueu amerikanca. Benim O• 

turdulu• kibar •evkld• de bir ltayll 
•ylrol var. 8alonda kalabalık kokuau 
deıtllen fena bıaffDnden baıka bir de 
lcaan borularının a.tOne .OrOlen boya 
kokueu var. (Gallba radyatlrden ola· 
oak) P'llm, en aptal adamların blle hl· 
ı..ıa ketfedeoell kadar ufdlllne yapıl· 
•ıt bir feY· Alctllrler de gera11110yor, 
kedi ıHtl Ml)'llvlıyorlar. Halk memnun. 
Muttaaıl aktlSrlerle alay ediyorlar. l'ena 
delll. llOl•rıoell. Bir kere perdedeki her 
llpOoDk tarıo tDrlO • ve ... ıerl• ... 
ylrollerln takdirin• mazhar oluyor, ıız. 
il bir .. Y yapılırken lcedl kovar gibi: 

- Platl diye batırıyorlar. 

Bir ara uı .. o kadar keti kokmı· 
Yll INllladı ki, bir tı.ıcl)'ll ile ita· 

vaya lcokalu bir • •ktllar, lqlroller
den bir Ruın deltlcanl• fı.ıca)'llOlye: 

- Bira u bu tarafa aık yallul Bir-
icat bit varl dedL 

6ta1cı oevap verdi: 
- aıt MdDrt11a. h lldlrlrl 
- Atmaı aır yertınm geleoekl 
Ve bir taraftan a111erllcanoa 111-. 11-

bDr bıNfta• fltlrl fdlrl frtırl kaltak ta· 
kfrd .. 11 

Tam o •rada bir .,trol ....,.... aısy. 
luoa bir ad••· Bir tirli ......._ Ar· 
icada• ltalırıyorlan 

- •yı111I Otu,....I 
Ve llelcl cevap verlyefl 
- •yıınl Patlalll-MI 
lltrafta kahlca........ No .... 1 ..... 1 

Ne atlama var, ne aazlamal Herk• el· 
....... nı lflyor, alayını ediyor, kabak 
geklf'dellnl yiyor. Makin delll Mir para 
vermıt. .... neoekl 

itte ben, bllyle efl•noe 18tertın. Llkln 
bu ltuvardel... iter Um• OH da• 
)'HM~ 8alonclan 911ctıOım ..... an, tiz• 
lerlm, burnum ve nef• borulara• du· 
mandan ve ple havadan cayır cayır ya-
1tı)f0rd11. Uklıt tllnllm ve dlmatım n
Mttl. 

Avrupadaki denk kuvvetlerin har MUU istikWi tehlilrede. olaa her 
bidir. Bu çeşit harpten, diktatör- milletin kurtal....-a eaa ve Jiirek -
ler de korkmaktadırlar. Çünkü, ten duacıyız. Bu dua silsilesini uza • 
harp eskisine nazaran çok ciddilef tınak Allah İspanyayı lrurtanm, Çi· 
miş, harbin tahribat sahaaı genişle- al tmrtanua, Bahefllleri brtarsın, 
miştir. Eskisi gibi küçük bir hldi- Çekoslovaldan kurtarsın, sösün kısa
se yüzünden harbe girlpnek babJs sı ADall laepbalzi kurtanm demek 1i 
mevzuu değildir.Tekniğin ilerlemesi am. 
sayesinde müdafaa imkinları art- * mıştır ve mütelUlssıslara göre,bir mü 
tecavizin muvaffak olması için haa 
mına nisbetle üç beş kere üstün bu 
lurunası icap ediyor. 

Bu yüzden hUSUl'UBuz dnletler, 
daha büyük devletlere meydan o
kumadan işlertrıi başarmıya bakı
yorlar. 

Samuel Hoar, !ngiltere Hariciye 
Nazın olduğu sıralarda tecavüzün 
dereceleri bulunduğunu söylemif
ti Fakat tecavüzün dereceleri oldu 
ğu gibi çeşitleri de vardır. İspanya
da ve A vusturyadaki gibi. Ve anla
şılan tecavüz siyaseti büyük bir dev 
letin esaslı menfaatlerini ihlil et
medikçe tahammül ile karşılana -
caktır. 

Fakat her ne olursa olsun büyük 
Demokrasiler topraklanm, ücaret 
yollannı ve daha başka hayatı 
menfaatlerini, korumak için harp 
ederler. İngiltere ile Fransa, biri
birini müdafaa için harpten çekin
mezler. Fakat, bqka bir memle -
ketteki menfaatleri buyük te olsa, 
o memleket için harp etmezler. Or
ta Avrupa da bu fasileye dahildir. 

Bu bakımdan demokrasiler Al-
manya ile J aponyanın genişleme
sine göz yumacak ve bu yüzden 
harbe &irmeyi göze almıyacaklar -
dır. 

Düa,..... IMıcib!ktl mamarasına 
bakanak, yer, yer patlamıf harpler, 
lıtililar, yerle yeksan olm111 belde • 
ler, şehi..ı.ri tatqtuu yangınlar, 
mllyenlula lltl, balar iç"IMle yü
zen ıavq meydanlan, bombalarla uç
nauı kadıa, çocuk. İllsaa kemikleri, 
yhmincl asu m .. enlyethıin yüz kı
zartacak terakki ve tekamül sahneleri 
nf rfirtirilz. öte yanda, kabine buhran 
lan, clahlH çarpışmalar, gizli konuş
malar, f•koslar, ldlçftk milletleri Ml
ytlk milletlerin fçlıule eritmeyi hak 
sayan ideolojiler, milli lstlklAlleri 
ı.oı ........ peflreı çeken sakat ka
falar, para, lllftld, pa, şöhret hın
lan, entrikalar, tek millet. tek 1ın.,.. 
ratorluk, tek lider selırile ~ ••v
let ı.tlldAllerlnf deve yapanlar, insan
lara ve milletlere lnıralınllf tınaklar, 
'bir mareke, ltir mareke ~ iman sa-
dnln lnma hlnpla detti, korkuy
la, delqetle itile 11eyre tahammtill 
yok. 

* Bu manuranm kaqısında ıeceden 
sabaha, sabahtan akşama kadar el 
kaldmp daa etsek yeridir. Allah ba 
çıldırmış imanlara akıl ·1ıaaa ettin. 
Şahsi menfaatlerin, büyük lnfllet 
menfaatlerinin konumıası, sfhlttb • 

lepnesl )'olanda açılan bs savqlara 

I talya, bu derece talihli delil nihayet venin. llilletle:nlea aalfte-
dir. Çünkü İtalyanın fazla rek emniyet ve aallati eairpmesia.Mll 

g~şlemiye kalkması, İngiltere ile U iatikWleriai s&atil analulle fft
Fransanın stratejik menfaatlerini manlarma 1atanlara, memleket bpı
tehdit eder. lannı harpten mmaffer dönen kaman 

Almanyanm aradığı şey, hAkimi- danlanna açar ıft>I dflpnanlanna a
yettir ve bunu Şarkt Avrupada a-
nyacaktır ve bu y\U.den Almanya, çanlara Allah insaf venin. Bunca ~ 
hiç olmazsa şimdilik herhangi bir cuk, bdm, lmaa oilaaa. ba mat. 
toprağı zaptedebillr. Belki de Alınan hiş hınlann kurbanı etmekten ka. 
ya, Milletler Cemiyeti tarafından tanın. imanJara ini kura toprak Is
tecavüz telikki edilecek bir hare- ttbMle lmaa piti ,......k hak ve flr
kette de bulunmıyacak ve Avu.- aatlamu ven•· Amin! • 
turya işinden ~nra Çekmlovakyada Fakat madem ld ifbnlz Alla1ul bl-
k.l ekalllyetlerı ve daha başka yerler ' 
deki A1man1an kullanarak bütün dı, o da yer 7fbilnb ita kötfl .,..., 
Tuna havzasındaki siyasi ve iktı- ruma bakıp: 
sadi L:kimiyeüni aajlamlıyacak- - Ya 1tea1 .... kim luartanm, 
tır. 

Almanyanm bu genişleme hare
ketinin mukavemet ile karşı1anmı 
yacağı apaçıktu. 

Çekoslovakya, Alman taarruzu
na birkaç hafta, belki birkaç ay 
mukavemet edebilir. Fakat, büyük 
bir devlet yardımına koşmazsa bu 
mukavemetten bir şey çıkmaz. İn
gilizler, Çeklerin Almanlarla an -
laşmalannı tavsiye etmişlerdir • 

Demek Almanya yav8f yav8f nü 
fuz mmt.akasını genifletecek ve çok 
geçmeden Baltıktan Karadeniae 
kadar hikim kesilecektir. 

İtalyaya gelince, belki o da Ar
navutluğu ilhaka kalkar. Belki de 
ona birkaç çöl daha verillr. 

Almanya istediği gibi Şarki Av
nıpada mevldini temin etUkteıı 
sonra İtalya, bugünkü derecede 
korkunç olmaz. Çünkü Almanya, 
Roma - Berlhı mihverile ayni de -
recede alAkadar olmıyacak ve İn
giltere ile anlaprak Fransa ve Bel 
çfkanın tamamhiuu tanımayı ter
cih edecektir. O takdirde İtalya yal 
mz kalır, ve Muuolinfnin Popolo 
d'İtalyaya yazacajı makaleler da
ha fazla demokrasilere hitap etmi
ye bqlar. . 

1 fte Avnıpamn bugilnkü va-
ziyeti bu merke7.dedir. Fa

kat, Japonyanın Almanya ve ttaı
yaya bağlanışı Asyamn tarihinl de 
A vnıpa tarihine bailamıfbr. fngn. 
terenin ötedenberl siyaseti, Avrupa 

der., o sam.a halhnis Diee olm. 

"Sana senden sellr dad llallllL,, 

BOL UDA: 

Güzel lir Serti 
Bolu, (TAN) - Bayan Fethl19 

Güreıin Aile Biçki Yurdu ildnd d89 
resi bitmif, imtihanda kapman 17 
genç kız mezun olmuftur. Bu kmla
nmızın el ve ev lflerinden mürelc· 
kep l8J'gl balkevlnde •çılmıf, d6rı 

gün halk tarafından gezilmiftir. Sel 
gfdeld eserler çok belyilmiltir. 

kıtasında bir Veyf birkaç devletin 
hAklm olma11na imk&n veımemek
ti. Çünkü bu hAJrhniyetin, İnglUa

Jerin denJzJere lıaJdm1yetlnf fhW 
edeceti kanaati hfiküm sürüyordu. 
Fakat, bugün Almanya, garp lle • 
minde İngilterenin en büyük raJd. 

bldlr. 

Her Bitler, belki de Orta ve J>o. 
iu AV1'U)J1181Dm anahtarlann' e le 
geçirmekle iktifa etmiyecektir . 
Çllnlrii mOstemlekeler de istiyor. 
Bu yüzden İngiltere ne Alm8nya-
mn anlapna11 bir hayli güç olacak 
tır. 

Vaziyet bundan fbuettir. ileri. 
Bini kestirmek lrtm•dn elinde de
lildir. 
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ANKARADA: 

Beş~ktaş 
Harbigegi 
Yendi 

Tütüncüler Sevindi 

HIK.AYB 

"Aşk, Aşk, Sen Her 
::.Dldl .. Blr!WS..->L $eye Kadirsin! ... 

"Burada upa, bulcla)' llb1 hububat e-
kimi ço1aıtıldıktan bqka. memlekettmız Yazan: Yar. HSıek - Çeviren: 8. Tok 
iktıaadlyatına tesir eden ihraç ekimi de i•i••••••••lllıl• • tı1••••••••• 
ihmal olunmamlltır. Bu sene tec::rilbe ma- ı• lk zamanlar bu genç, bu saf 
biyetlnde ektitlmiz Ege tohumu til~ kızı gördükçe utanıyor, bir 
rJmiz matıOp nefueti temin etmil oldu - türlü onunla konuşamıyordu. Fa-

Ankara, 12 (Tan Muhabirinden)-~ İnhlaar'lar ldaresl.nce bi fiyatlar- kat sonralan alıfb, daha cesur, da-
. la tamamen aatuı abnmlltır. ha - tk• d başladı 

Milli kiline maçlan dolayısıyle oeh- Gelecek -eler tütünlerimizl daha ._. cure ar avranmıya · 
....... &J• İdadide okuyan bu delikanlı he-

rimize ge1mif bulunan Beşiktaş takı- ve ihracat tnccarlannın da nazan dikkat- nüz on yedi yaşında idi. Genç kızı 

Dünkü Fener • Alacmcak ""'fUH/a lzmirli miiJali, topa 
Fenerlilerden Jeğil, ~an laırtarmıya PJllflyor 

mı ilk k~ bugün Şehir lerlnl ilçemiz tütünlerine çevirmek Ozere her gördükçe, ruhunun bin bir se
Stadında çok kalabalık bir meraklı tütün ekim blrliJi, bütün Jıcuvvetlle çalıe- vinçle dolup dolup taştığım anla
.. nünde Ankara -"'pivonu Harbiye maktadır. Memleketimizin memnu mınta- tır ve genç kızı -hrin kenanndaki 0 r-·· J ka sahasından çıkanlmuına deW.t eden r-

takımı ile yaptı ve 2 - O kazandı. vali ve ·~ saylavlanmıza tefekkür e- bir yüksek tepeye götürürdü. 
Oyunun ilk daki~aam mutlak bir deriz. clftçl eok memnundur.. Tepenin en yüksek yerine çık -

Milli Küme Gol Rekoru hAktmiyetle geçiren Harbiyeliler hü- • tıklan zaman delikanlı, ayaklan di-
binde pırıl pırıl yanmakta olan şeb 

Fenerliler, İzmirin 
Alsancak Takımını 
Dün, 9 - 1 Yendiler 

cum hattında fırsatçı bir fiitöı' bulun Eski Ya:n Şekilleri ri genç kıza göstererek: 
m&Ylfl yüzünden elde eUikleri bir- Jtadbn Türk ft İslim J'Ul)an mtltehm- _ Bak sevgilim, diye söze baş. 
çok gol vaziyetlerinden istifade ede- sm Osman Fevzi gönderdlll mektubunda lardı, Işıklar ne güzel! Sokaktaki 

diyor ki: 
mediler. "Siyakat hattı •kizlnd unn 80ftlarma 

Diğer taraftan, v&ziyetin vahame- dolnı ve dokuzuncu hlcrl 8IU'da revae bu

tinl zamanında idrak eden Befiktaf- lup mevkii tedavülde olan bir 7U1dır. Bu 

lılar, canlanarak hasım kalesine cici- JUi dolrudan dolruYa Oımwıh devletl

den tehlikeli olan hücumlar yapını- nln tapu " b1Dı8118 mali1'e kuyudabnda 

ya baıladılar. Ve yaptıklan bu hü- kullanılıp, Ahar bir tefldlAtta katl7en lcul-
lanılmamlltır. Berat, ferman, buyrultu '" 

DOn Taksim Stadında İzmir Alsan Cemil hasımlanna kasti tekme vur- cumlarm birinde sağ açık Rıdvan ge- saire lfbl )'8Zllan taribl vestkalardald ya-
eak takımı ilk maçını Fenerbahçe ile duldanndan hakem tarafından oyun riden a~ğı derin bir pası kovahya- zı1ar "'hattı dtvmıt., ve yahut "'Divan kır-
7aptı. Sabahtanberi yağan pddetli dan çıkarıldılar ve İzmir takımı dev- rak müdafii de atlattıktan sonra çok muı" denilen J'Ullardır.,, 
7ağmur sahayı bir çamur deryası ha- renin son dakikalannı dokuz kişi ile güzel bir vuruşla topu ortaladı. Şe-

line sokmuştu. oynadı. ref, esasen başımn üstüne kadar gel-
Diş Doktoru Halit Galibin hakem- B talnmlan maçı mi§ bulunan bu topu yerinde bir ka-

liji altında oynanan maçın ilk dev- Dün Şeref Stadında B talmnlan fa vuruşu ile 27 inci dakikada Harbi-
resi Fenerlilerin rakiplerini deneme- maçlanna devam edilıni§ ve Galata- ye ağlanna taktı. 
si yüzünden müsavi bir şekilde gçe- saray ile İstanbulspor B takımlan 
ti. İkinci devrede, çamurdan bitkin karşılaşınışlardır. Çok hlkim oynamalanna rağmen 
bir hale gelen İzmirliler, J'enerbahçe Başta giden bu iki klübün B takım yedikleri bu ani golü telifi edebil
nin uzun paslarla rakip müdafaayı a- lan maçı büyük bir alika ile takip mek için harekete geçen Harbiyeli
f8D sistemi karşısında bütün bütün edilmlş ve Istanbulspro B takımı 3-3 ler gol Çlkarmıya muvaffak olama
bocaladılar ve sahadan 9 - 1 gibi a- maçı kavmmıştır. dılar. Ve devre de bu suretle 1 - O 
ğır bir mağlubiyetle ayrıldılar. Bugünkü Maç Be§iktaş lehine bitti. 

mıTşlardı~.lar, sahaya şu şekilde çık- ikinci devrede 
Taksim Stadı: 

4760 Mirasçıya 
Kalan Bir Servet 
Belçikanın küçük bir şehrinde An

na Delfüs isminde ihtiyar bir kızın 
ölümü garip hldiselere sebep 01\DUf 
tur. Çünkü, bıraktığı vasiyetname 
4760 vlrisin ortaya çıkmasına mey -
dan vermiştir. 

Anna Delfüs geçen sene 83 yaşına 
basmış bulunuyordu. Bütün hayatı

m hayır işlerine hasretmişti. 
Fenerbahçe: Hüsamettin - Fa- Alsancak - Günet saat 15,30 ha- İkinci devre başlar başlamaz Har-

ruk, Fadıl - Fikret, Angelidis, M. kem Ahmet Adem. biyelileri ilk devrede olduğu gibi yi- Geçen sene bir notere yazdırdığı 
Rept - Naci, Ali Rıza, Bülent, ~- * ne Befiktat kalesini zorlainıya başla vasiyetnamesinde, ölümünden sonra, 
ban, Orhan. 8-utııif;ii alanuıdalıi ~- dılar. Fakat, yine vaziyet üzerinde 500 yel'de ayin yapılmuım, serveti-

Alsancak: Hilmi - Cemil, Ali - ı - Barutgücü, Alwıapor A takım bir değişiklik olmadı. Çünkü muha- ni kardeşlerine ve yeğenine bıraktı -
Necmi, Enver, Rasim - Salın, İlyas, lan saat 15 te. cimi ak1arıila . . 01c!uklim ğını bildiriyordu. Kardeşlerinin ölü
Sabri, Basri, Hakkı. 2 - Barutgücü, Alwıapor B takım to erdıay tmak g~i münden sonra ise servetin yalnız ye-

Oyuna, 15,30 da Fenerlilerin hücu lan saat 13 te. pu prı a ta a.ıUL ısrar edi-
ı ld 1ardı ğenine kalmasını istiyordu. Yeğeni -

mu ile ba§landı. zmirlilerin so an 3 - Barutgücü, Bakırköy Rum yor . 
yaptıkları mukabelede Basrinin şütü genç takınılan saat 11 de. ' Beşiktq muhacimleri ise bilhassa nin servetini de kanuni mirasçılar tak 
Hüsamettine iyi bir korku geçirtti. Hakkı, Şeref ve Eşref anlaşınası 'An- sim edebileceklerdi. Eğer yeğeninin 
6 ıncı dakikada İzmir muhacimlerin- A TLETIZM : kara kalesini tam manasıyle zorlu- kanuni varisleri bulunmazsa, servet 
den topu kapan Fikret Şabana nefis 12 inci dereceye kadar bütün tabit 
bir ara pas verdi. Şaban, önündeki yordu. varisler arasında taksim edilecekti. 
müdafii hafif bir bel hareketiyle at- Halkevı·nı·n 31 inci dakika; bu devrede Hakkı- Bu vasiyetnamenin tanziminden 
!atarak plase bir şütle takımının bi- mn merkez muavin yerine geçmesi 
rin i g lun- u·· yaptı K K 1 ·· ri h.. h ık F sonra Delfüs ve kardeşleri ölmüştür. 

c o . ır oşu an uze ne ucum attına ç an evzi . 
Fenerliler gol yapmalanna rai- Harbiye kalesi önlerinde Şerefin k Fakat, servet sahibinin yeğenini bul-

men h81i mütereddit vaziyetten kur- ço mak mümkün olmamı§tır. Eduard is 
Fazla 1ar B l yerinde verdiif bir ara pan ile takı- mind b" .ı.... i d ,_._, 

tuımuı dejiller. açılamıyor . aş ıyor e ır ye15 .. n varsa a onun .u;uu 
On1ann bu çekingenliğinden isti- mına ikinci golü sıkı bir vuruşla ka- bulmak kabil olamamıştır. Bundan 

fade eden İzmirliler, aai taraftan Ve Beyoğlu Halkevi tarafından tertip zandırdı. sonra, servetin, ölenin yakın akraba-
habın kardeşi Saim vasıtasiyle akın- edilen senelik kır koşulan pmpiyo- Maçın bundan sonraki kısmı her sına taksim edilmesi muvafık görül
lar yapmıya ve Fener kalesini sıkış- nasının final müsabakası bu sabah iki tarafın da gol yapmak için azamı müştür. Bu sefer yakın akrabalann 
tırmıya başladılar. Nitekim, 10 uncu saat 10 da Şişli_ Hüniyet tepesi gayreti ve sıkı bir mücadele ile tespit edilmesine bqlanmış ve mah
dakikada bir kargqalıktan istifade arasında yapılacaktır. keme tamam 4760 varisin ortaya çık-
ederek beraberliği temine muvaffak Dört müsabakada en iyi derece a- geçti. Fakat vaziyet üzerinde bir de- tığını görmüştür. 
oldular. lan Atlete bir kupa, birinci, ikinci, ü- ğişiklik hasıl olmadığından oyun Bu yakın akrabalar dünyanın dört 

Kolaylıkla kazamlan bu sayı İz- çüncü gelen ekipler koşucularma bi- 2 - O siyah beyazlılann galibiyetile bir köşesine yayılmıt vaziyettedir. Fa 
mirlileri büsbütün coşturmut ve Fe- rer madalya verilecektir. sona erdi. kat, tam bu varislere miras taksim e-
ner kalesinin abloka altına girmesi- Müsabakaya onar atlet sokan klüp Beşiktq takımı ikinci karplapna- dileceği zaman, Delfü8ün asıl yeleni 
ne sebebiyet vermi§ti. sını yann muhafız gücüne karşı ya- Eduardm meydana çıkmasından endi 

İzmirlilerin heran gol olmak tehli- lerin en iyi derece alan bir atletile pacaktır. şe edilmektedir. 
kesi altında geçirdikleri ve muhacim 20 kişilik kadro ile yarışa giren klüp
lerinin fazla çalım yapmak hevesin- lerin en iyi derece alan iki atletine 
den netice alamadıklan bu vaziyet, ~yalar verilecektir. Eyüp Halkevinde Komite Secimi 
tam 37 inci dakikaya kadar devam Hakemler: Yüzabp Hüsamettin, 
ettL Zeki, Nuri, İhsan Belor, Cehdi Şahin 

Fenerliler, Alsancaklılann bu ne- giray, l'iruzan, İbrahim Hoyi, M. Nu 
ticesiz hücumlanndan sonra, kendi- ri, Çerasi'dir. 
lerini toparlıyarak oyun üzerinde 
tam bir hikillliyet tesisine muvaffak BOKS 
oldular. Ve İzmir kalesinin sıkışık : 
bir anında müdali Cemil, kalecisine 
geri pas vermek istedi, topa yavaş 

vurduiundan geriden gelen Bülent 
yetişti ve Fenerin ikinci sayısını yap 
tı. Devre 2 - 1 Fenerbahçe lehine 
kapandı. 

ikinci Jevretle: 

Amerikalı Boksör 

Gaip Gele& 
Amerikada yapılan Tommi Far

Maks Bir maçı Amerikalı boksörün 
hlkimiyeti altında geçmiş ve 15 ra
vunt neticesinde Tommi Far sayı he
sabiyle mağlup olmuştur. 

* 

İkinci devre bir gol panayın halin 
de geçti ve 8 inci dakikadan itibaren 
hikımiyeti alan Fenerliler Ali Rıza
nın yaptığı 2, Bülendin yaptığı 4 M. 
Reşadın yaptığı 1 sayı ile gol adetle
rinı dokuza çıkardılar ve maç bu p
kılde Fenerin 9 - 1 galebesile neti
celendi. 

Berlin, 7 (A.A) - Çoktanberi bek-
lenmekte olan yan ağır ooks dünya 
şampiyonasının yapılması artık ta-

Komite sarimine ;.,tirak etlen SzalarJan bir kuma 
Hallceoinin önüntle 

Fenerlilerin ezici hakimiyeti altın
da devam eden ikinci devre esnasın
da Allancak miıdafileriDdeıı Ali ve 

karrür etmiştir.. Yeni açılan Eyüp halkevlnde, ko-
Alman pmpiyonu Adolf Hoyzer mite seçimi tamamlanmıştır. Kayda 

ile dünya flllllpiyonu Belçikalı Güs- başlandılı ilk gün, eve yüzlerce aza 
tav Rot, 25 Martta Berlinde Doyç- yazılml§tır. Ankara saylavı Yahya 
land Hale'de karplqacaktır. Galip Kargı da, azalar arasında ha-

zır bulunmut ve spor 1Ubesinin leÇl

mlni idare etmiftir. Yeni komiteler, 

derhal toplanarak çalıflD8 programı 

çlzmi§ler ve lfe batlam•flarchr. 

limbalar bize nasıl göz kırpıyor -
lar .. fenerler yanıyor ve sokaklar 
aydınlanıyor .. Aydınlık, sokakla -
ra ıN veriyor.. Işık ta sokaklan 
aydınlatıyor ... 

Delikanlı bu "ışık,, ve "aydınlık,, 
konferansının arkasım bir türlü ge 
tiremediif için bir müddet susar -
dı .. 

Bu defa da, delikanlmın bu söz-
lerini büyük bir dikkatle dinlemek
te olan genç kız söze başlardı: 

- Evet sevgilim, derdi, bu fe
ner aydınlık veriyor. Karanlığı ay 
dınlatıyor .. Aydınlanan karanlık
ta, karanlık insanlann dolaştığı ka 
ran1ık sokaklar görülüyor" 

Genç kızla geç delikanlı, da
ha bir müddet, güzellikten 

tenha yerlerden, gece karanlığın -
dan, bahsederek, tepenin yama
cından fehre doğru inmiye başla -
dılar •. 

Yolda giderken de haşhaşa ko-
nuşuyorlardı. Delikanlı bir aralık: 

- Afka susamış ruhlanmızı bi
raz olsun ıslatmak için şöyle ten
ha bir köşeye sığınalım.. dedi.. ve 
elile karpsına çıkan karanlık bir 
köşe başını gösterdi.. Fakat tel ör
gü ile aynlmış köşenin duvannda 
kömürle yazılmıı ''burasını kh"
letmek yasaktır!,, ibaresini görün
ce bu yazıYJ farketmemesi için genç 
kızı kolundan tutarak aksi istika
mete doğru çekti. 

Fakat genç kız, bu yazıyı çoktan 
görmüştü .. Saf bir eda ile delikan
lıya sordu: 

- Sevgilim, burada ne kirlene
bilir? Burasını ne diye kirletebi -
lirler? Bmıu buraya ne diye yaz • 
mışlar? 

Del~anlı içini çekerek 

- Güzelliif bir bakışla bile kit'
letmek kabildir, dedi .. Haydi bura
dan uzaklaşalım .. Genç kız bir tür
lü buradan aynlmak istemiyordu. 
Kendi kendine yüksek sesle: "Bu
rasını kirletmek yasaktır!,, diye söy 
lendikten sonra, delikanlıya baka
rak: 

- Sevgilim, diye sordu, bu ya
zının köpeklere de fiimulü var mı·~ 

Delikanlı hiçbir cevap vermedi .. 
Yalnız başile bir tasdik işareti yap
tı. Genç kızın bu suali delikanhp 
yürejinin derinliklerinden yarala
mıftı. Daha doğrusu bu •ual, bu 
genç, bu saf kızın ruhunu aydınlat
mıştı. 

Delikanlı, genç kızın bu sua
linden onun dünyadaki bu

tün kirlilikleri. hem de mufassa -
lan bildijini öğrendi. Mahzun bir 
eda ile: 

- Yalnızlık, sessizlik nekadar i
yi!. diye aöylendi. İnsana, insan
lann en çirkin hallerini hatırla -
tan yazıların bulunmadu}ı ıssı7 ve 
tenha ormanlar nekadar güzel'. 
Sevgilim, hayat bir müeadeledir. 
Sevgilim, hayat, şu veya bu ha-
reketlerin yapılmamasmt emreden 
bitmez, tükenmez bir kanundur. 

Ben ikimizin uzaklara, çok uzak· 
lara, hiç kimsenin erişemiyeceli 
yerlere gitmemizi, uçmamızı nekr 
dar isterdim. 

Delikanlı coştu. Genç kızı elin
den yakalıyarak taş basamaklı bit 
sokaktan aşağı doğru yıldınm gibi 
koşmıya başladı .. Sokağın tam or
ta yerinde, ağır ağır yukan çık• 
makta olan sınıf muallimlerlndeO 
birile burun buruna geldL. 

Derhal sevgilisinin elini bırak• 
tı. Hürmetkar bir eda ile, mualll
mine yol vererek kenara çekilmeS 
istedi. Muallimi sert bir sesle: 

- Eve gider gitmez S8Dll ceza 
verilmek üzere derhal defterime i
şaret edeceğim .. Yarın da sınıfta 
seninle aynca konuşacağım.. SeA 
de Knobloh, yann sınıfta bana bd 
vakayı hatırlatmalısın! Haydi ba
kalım, şimdi gecen bayrolsun! 

Hemen oracıkta bir sokağa sa
pan genç kız, bu adamın kim ol • 
duğunu görmemiş, delikanlı ile kO 
nuşmasıru i§itmemişti.. 

D elikanh biraz koştuktan SOll 
ra genç kıza yetişti. Bu a-

damın kim olduğu sualine karp: 
- Hiç, dedi, bizim sunf mual

limlerinden. birill... Burada ne yap
tığımı sordu .. 

- Sevgilim, sen ajlıyomm p
liba!. Gözlerin wlak .. 

- Hayır atlamıyorum, amma..: 
Bu adamın gözleri hiç hoşuma git
medi de ... 

İkisi de bir müddet daha te
ha sokaklarda ~düler .. DelikaJtt 
h genç kıza, mahvolmut ~ 
den, kırık hayatlardan bahlettL 
Yolda rastladıklan bir portakab 
dan portakal aldı. Genç kız porta
kalı §imdi yemiyeceiinl, hatıra o
larak defteri arasında kurutacalı
nı söyledi.. 

Delikanlının pirane hayalleri 
tamamen sönmüştü .. Uzun bir _.. 
sizlikten sonra genç kmtan andl 
nasıl ölçülebilecelini sordu. 

Artık şehrin göbeltne gelmtfl• 
di.. İkisini bir arada görmemeleri 
için aynlmalan lizımdı. Yarmak 
şanı bulupnak üzere tekrar ~ 
leştiler. Genç kız küçücük elini o
zatirken: 

- Allah 'tahatlık versin sevgi ~ 
lim, diye mınldandı .• 

Fakat genç kızın bu temenni
si kabul edilmemi§ olacak 

ki delikanlı pek rahatsız bir ,
geçirdi. Gayet fena ve korkunç ri
yalar gördü .. Hele bu rüyalardall 
bir tanesi pek müthlfti: Rü~ 
da. mektebin inzibat meclisi onu. 
dün akşam gen~ kızla dolaştıiı te-' 
peye çıkanyordu. Zavalb delikaJI 
h da bir ipe bağlı olduiu halde ınil 
dürün arkasından yürüyordu. su 
sırada koşa kop J8Jl}arına geleD 
polisler kocaman demirden bir uç& 

delikanlının omuzlanna yüldedl
ler. O, bu saçm mltthlı altında.,. 
zilerek yokutu ~ya bafla
dı .. Tepeye çıkatJan zaman bütüO 
mektep talebesini, lreadilerini bek 
ler bir vaziyette orada buldular
Talebe delikanlıyı -rür görmes: 
"Onu kurşuna dizini,. diye bajınlll 
ya bafladı. 

Delikanlı, bir feryat kopararak. 
kan ter içinde yatağından sıçradı·· 
Bu bağırmadan annesi de uyandı
Vakit henüz gece yansı idi .. De
likanlımn başı ateş içinde yanıyor
du. Annesi başına kompresler kof'" 
du .. Zor beli tekrar uyudu .. 

Sabahleyin saat sekize dolru bil 
(Dncıma uncuda> 



TAN 1 
13 - 3 - 938 

-....._ 

Bugün merhum profesör doktor Hamdi Suadin ölümünün ylldönü• Alman Ordusu Avusturyanın 
işgalini Dün Tamamladı 

müdür. Tıp tedrisatında çok değerli mesaisiyle, ilmf araştırmaları 
He, kıymetli buluıları ile yüksek bir mevki yapmış olan merhum 

üstadın hatırasını ıu sütunlarda bürm etle anıyoruz. 

a a a Viyana, 12 (Hususi) - Avustur- • de tatbika yanaşmadıklarını esefle 

·l·lamdi I·Ioca 
yanın askeri işgali, şu şekilde vuku müşahede mecburıyetinde kaldık. Di 
buldu: ğer taraftan Avusturyada -ki Al-

Dün öğleden sonra Almanya, A - manların haklarının devamlı bir şe-
vusturyaya bir ültimatom gönderdi. kilde çiğnenmesine bir mazeret bul-
Ve Şuşnigin istifa etmesini ve plebisit l mak maksadile,- bu adamlar mem-
yapmaktan vazgeçmesini istedi. Ulti- l leketin ekseriye~ kati olarak ka-

O nu mektepten 'öyle böy
le hatırlıyorum. Bizden 

he, sınıf önde idi ve ıınıfm 
göze çarpar bir talebesi de de
iildi. Kendisile ilk tanıtmam 
Gülhanede ~lar. 

O 1904 te Alınanyadan dönmüş, 
"e o vakte kadar Profesör Deycke 
tarafından idare edilmekte olan 
llıa.razi teşrih kısmını ele almış
tı. Ben de o zaman Süleyman Nu
lnanın yanında asistandım. Ham
di Hoca ile otopsi başında, küçük 
laboratuvarında şişeler yığılı ma
sasının önünde hemen her gün bu
luşurduk. Otopsi yapmasını par
~a kesmesini, ve boyamasını o za
lnan ondan öğrenmiştim. 

. liamdi Hoca Almanyaya tahsile 
hılhassa çalışkanlığı sebebile gön
derilınişti. Orada da büyük hoca

ların, hususile Marchand'm ya -
:tunda yalnız marazi teşrihi değil, 
lsıl, nasıl çalışıldığını öğrenmiş ve 
bilhassa fıtratında meknuz "araş
tırıcılık,, hassasını inkişaf ettir -
:tnişti. 

Hamdi Hoca Gülhanede her gün 
8abahtan akşama kadar laboratu
\rarda çalışır, gece de hastanede 
l'atardı. Sık sık nöbetçi kaldığım 
21lrnan kendisile geceleri de bera
ber bulunmak zevkini sürerdim. 

H amdi Hoca, çalışma haya
tında nekadar ciddi ise, hu

Slısi hayatında o kadar samimi ve 
lleşeli idi. Gündüzün yorgunlukla
rını gece tatlı sohbetlerle geçirir
dik. Çok defa Hüseyin Rahminin 
l'ornanlar:.nı okur ve nekadar gü
lerdik. 

1906 da Hamdi Hoca, ani bir ka
tar ile Yemende Salif tuzlalann
da bir hekimlik vazifesi alarak Gül 
haneden ayrıldı. Bunun sebebini 
Sonradan anladık Almanyada ev
li irniş ve çocuğu olmuş. Yüzbaşı 
~Ylığı ile onlan geçindiremiyeceği 
ı . 
Çın bu fedakarlığa katlanmış. 
M:'eşrutiyetten sonra tıp fakül

tesirün tesisinde Hamdi Hoca fak .. 
Ulteye marazi teşrih hocası ola-

l'ak girdi. Hamdi Hocanın fakülte
?e ne iş görd_üğünü, neler yarattı
&ın1 anlıyabilmek için ondan evvel 
fakültede marazi teşrihin ne hal
de olduğunu, nasıl okutulduğunu 
hillllek icap eder. Ben de Hamdi 
liocadan evvelki devride marazi 
teşrih okumak talihsizliğine uğra
mış insanlardanım. Tıbbiyede bü
tün rnarazi teşrihi. hatta otopsi yap 
mayı, parça kesmeyi ve boyamayı 
b·1 1 e sırf nazari olarak okumuştuk. 
~.Ütün sene laboratuvara bir defa 
ıle gitmedik. 
Zaten, pis küçük bir odadan iba

ret bu yere laboratuvar adını ver
b'tek bile günahtı. Senede gördüğü 
~üı, bir, nihayet ild otopsiden i-

Elretti. İşte, Hamdi Hoca, fakül
~eye girdiği zaman marazi teşrihi 

u halde buldu. 

S üleyman Numanın laboratu
l var şefi olarak 1909 dan 

1
913 senesine kadar fakültede ça-
lŞtığım zaman Hamdi Hoca ile pek 

Çok Yakından temasta bulundum.Bu 
de'Vrede marazi teşrih laboratuva
l't.~ın nasıl doğduğunu ve nasıl bü
iUdüğünü gözlerimle gördüm. O 
engin müze, o büyük koleksiyon 

liarndinin elile, onun sonsuz gay
~~ti~e vücude geldi. İşten anlıyan 
ır lllsan bu laboratuvarı gördüğü 
~aman oraya bütün bir hayatın gö 
m1. Ülrnüş olduğunu anlamakta güç
lik Çekmez. · 

matomun müddeti de vardı. Şuşnig, nun harici edecek olan bir plebisit 
plebisitten vazgeçmeyi kabul etti, yapmayı tasavvur ettiler. ~~""" YAZAN: 

~~sör Dr. Tevfik Sağlam fakat istüa etmek istemedi. Bunun Böyle bir plebisitin şartları, hiçbir 
üzerine Almanya tarafından ikinci yerde görülmemiş cinstendi. Uzun se 
ültimatom geldi ve istifa üzerinde nelerden beri seçim yüzü görmemiş 
ısrar edildi. Ayrıca, daha başka ta- olan. seçicileri tayin için hiçbir cid-
lepler ileri sürüldü. Ve bu talepler di esasa malik bulunmıyan bu mem-
muayyen bir müddet zarfında kabul leket, ancak üç buçuk gün gibi bir za 
olunmadığı takdirde Alınan ordula- man içinde yapılacak olan bir plebi-
rının A vusturyaya yürüyeceği bildi- sit hazırladı. Ortada ne seçici listesi, 
rildi Bunun üzerine Şuşnig istüa ne de seçim kartı vardı. 
etti ve doktor Says lnquart, muvak- Almanya, ayaklandı 
kat hükumet reisi• sıfatile iş başına Ne umumi bır kontrol ne de inti-

... 

geçti. Fakat mister lnquart iş başına habm mahremiyetine hürmet mecbu 
geçer geçmez derhal Berline bir tel- riyeti var... İntihap evrakının açıl-
grat çekti ve askeri yardım istedi. masında da bitaraflığa riayet edile-
Esasen hudutta birikmiş ve harekete ceğine dair ortada hi°Çbir garanti mev 
hazır bir halde bulunan Alman as • cut değH, reylerin ne suretle tanü e-
kerleri derhal yürüdü, hudutları geç dileceğine dair kimsede haber yok. 
ti ve hiç bir mukavemetle karşılaş- Eğer Mösyö Şuşnig'in takip etmek 
madan A vusturyanın her tarafına rr~ediği iyi usuller bunlardan ibaret-
dağıldı. Alman motörlü ve motörsüz se, 0 vakit diyebiliriz ki, Almanya av-
kıtaları hudut şehirlerini işgal et- det etmek arzusunda bulunan bir mil 
tikten sonra ,ileri hareketine devam lete karşı Sar plebisitinde de ana va-
etmiş ve Brenner geçidini işgal et- tana avdeti müşkülleştirmek sureti-
miştir. Brenner'de birleşen Alınan le vaktile ayni oyunlar oynanmıştır. 
kıtalan kumandanı, derhal muka - Biz ise bu meselede başka bir fikir-
bil taraftaki Italyan kıtaları kuman deyiz. Hepimiz. bilhassa Sar plebisiti 
danını selamlamıştır. Uç Almanya esnasında Alman milletinin gösterdi-

Merhum üstat Hamdi Suat 

Daha sonra ilerleme hareketi de- zin küçük bir ekalliyetin ta2:yiki al- ği münakaşa kabul etmez itimadı 
vaıiı etmiş ve Alman askerleri Yu- tında yaşadığını yüreklerimiz sızlı - karşısında iftiharlar duyuyoruz. 
goslavya hududundaki mevkileri iş- yarak müşahede ettik. Diğer taraf • Fakat bugün tarihte ilk defa görü
gal ederek ayni şekilde mukabil ta- tan bu kanunsuz mevcudiyete ve bu len bu hileli reye müracaat teşebbü
raftaki Yugoslav kıtalarını selamla- tazyike her an daha vahim bir eko- sü karşısında A vusturyanın bütün Al 
mıştır. Italyan hududuna varan Al- nomik yıkılma da inzimam ediyor · man milleti, tek bir adam gibi ayak
man kıtasından bir heyet, Alınan ku du. Bu vaziyet Almanyanın parlak lanmıştır. mek lüzumunu duyan ve kararını 

veren devlet makamı bir haz ve 
belki bir gurur duyabilir. Fakat o 
müesseseyi idare eden insanın a
sıl gurur ve iftihar ile gösterebi
leceği şey, onun içinde kendisinin 
ve kendi idaresindeki arkadaşla
rının yaptığı, yarattığı iş. o mües
sesenin verdiği randımandır. Yok
sa iyi bir bina. güzel bir bahçe. 
cilalı ve boyalı yerler. modern te
sisat bir ilim müessesinde ancak 
safdilleri aldatan bir yald1zdan baş 
ka bir şey değildir. 

Hamdi Hoca laboratuvarında 

aklı ile, elile senelerce ve seneler
ce çalıştı. bir eser vücude getirdi. 
Kendisi o kadar kibar ruhlu bir a
damdı ki, günün birinde, hatta bir 
infial veya hiddet esnasında bile, 
bu eserile övündüğünü duymadım. 

B üyük harpte, Hamdi Hoca 
kendi isteğile Kızılay heye

tine girerek Erzuruma geldi. Ü
çüncü ordu sıhhiye reisi idiın. Ora
da onunla yakından temas fırsatını 
buldum. Hamdi Hoca orada hem 
bir asker hekimi gibi çalıştı. hem 
de tüüs hakkında kıymetli tetkik
lerde bulundu. Harp ortasında fa
külte açılınca yine işinin başına 

döndü. 
Mütarekeden sonra tıp fakülte

sinde hoca olmuştum. Derslerim 
ekseriya öğleden sonra ve geç va
kitte idi. Fakültede kimsenin kal -
mamış olduğu bu saatlerde daima 
Hamdi Hocayı laboratuvanna ka
panmış, çalışır bulurdum. 

Hamdi Hoca birçok orijinal iş
ler yaptı. Birçok neşriyatta bulun
du. Avrupadaki arkadaşlanna ken
dini tanıttı, oranın büyük adamla
rı arasında yer tuttu. Kendisile i
ki defa kongrede bulunmuştum. Bi 
risi Varşovada Askeri Tababet kon
gresi idi. Hamdi Hoca, o sene Dan
zig'te toplanan Alman marazi teş
rih cemiyeti kongresine, o zaman
lar iş arkadaşı olan Dr. Semi
ramis ile birlikte gitmiş ve orada 
müşterek raporlarını Dr. Se
miramise okutmuştu. Bir Türk kızı 
nın böyle yüksek bir kongrede pek 
çok alkışlanmasından Hamdi Hoca 
nekadar sevinmişti. 

de Cenevrede bu cemiyetin kon
gresine iştirak ettiğimiz zaman 
Hamdi Hocanın dünyanın en bü
yük patoloğları arasında nasıl bir 
yer sahibi olduğunu daha iyi anla
mıştık. 

mandanmın riyaseti altında hareket kalkınma hareketile bir tezat teşkil Eğer bu rejim. yeniden şiddetle 
etmiş, Italyan karakoluna doğru iler ediyordu. Bu bedbaht ırk kardeşle • mukabele edilerek bu protesto hare
lemiş ve Italyan kumandanına hita- rimizi gözlerini Almanyaya doğru ketine mukabele teşebbüsünde bu
ben şu nutku söylemiştir: çevirdiklerinden dolayı kim muaha - lunsaydı, bunun neticesi ancak 
"Kumandanım tarafından, küçük ze edebilirdi?.. dahili harp olabilirdi. Fakat Rayş 

Hamdi Hoca bizde kanser mü -
cadelesi teşkilatını kuran adamdır 
ve bu hususta kıymetli mesaisi var 
dır. 

bir kıta ile buraya Italyan hududu- Müıamaha edilemezdi hükumeti. bugünden itibaren, bu ara-
na gitmeğe memur edildim. Italyan Her Hitler, şuşnig'le mülakatını zi dahilinde yaşıyan Almanlardan 

Hamdi Hoca üniversite refor • 
munda tutulacak ve yeni üniversi
tede yer verilecek adamların ba -
şında gelirdi. Bunun için her tür
lü evsafı haizdi. Örneklik bir ma
zisi vardı . Hayatını kısır tanılan 

güç, tehlikeli bir şubeye vakfet -
mişti. Yolunda şaşırmadan, sende
lemeden yürümüş ve muvaffak ol
muştu. Türkiyede marazi teşrihi 

tesis etmişti. Kendi eJ emeğile iyi 
bir laboratuvar. mükemmel bir mü 
ze vücude getirmişti. Kendisini ve 
memleketini dünya irfan alemine 
tanıtmıştı. Fakültede ıdealistliğin 

ve feragatin bir timsali idi. 

kumandanına söylem
1
ekle şde~e~!:b~r:1 işaret ederek Şuşnig'e neler anlattı- bir kısmının hususi bazı fikirler bes

ki bütün bu. ha~ek~t ~r, urus ır, ğını şu şekilde bildirmiştir: lediklerinden veyahut• yalnız ~izim 
arka~aşl~ zıhnıyetı ıle yapı.lmıştır. "-Ayni ırka ve ayni millete men camiaya mensup olduklarından dola
Bu zihnıyet, nasyonal sos~al.ıst Al - sup insanların tazyik altında kalma- yı takip edilmelerine müsaade etmi-
manya ile faşist Italya ve ikı mem - 1 m ve ırklarına bağlılıklarını bil yecektir. 

Genel harpte kendi isteği ile şark 
cephesine gitmiş, candan çalışmış 

ve ölüm tehlikesı geçirmişti. Mes
leğinden ayrılsa maişetini temin et
mek iınkanı yok gibiydi. Buna rağ 
men her vakit kanaatini, doğru -
yu, kime karşı olursa olsun, per
vasızca söylemekten geri kalına -
mıştı. 

H amdi Hoca reformda kürsü
süne oturtulup gençlere: 

"Siz de bu adam gibi olmıya çalı
şınız.,, denecek hemen tek hoca idi. 
Böyle olmadı. Hamdi Hoca, herke
sin hayreti ortasında, yeni kadro
ya konmadı. Bunu bazıları Hamdi 
Hocanın ihtiyarlığına atfettiler. Bu, 
doğru değildi. Çünkü Hamdi ~oca 
ruhen gençti ve genç öldü. Hatta, 
bu son darbe bile ruhunu ihtiyar
latrnamıştı. Hamdi Hoca ihtiyar bi
le olsaydı, yine kürsüsünde bıra
kılıp yanma, mesela histolojide ol
duğu gibi, yabancı bir yardımcı ve
rilebilirdi. 
Zannımca Hamdi Hocanın fakül-

leket orduları arasındaki dostane mü d~:ıerin hapse atılmalarının .ve ta- Ben siiklın ve intizam istiyorum. 
nasebetlere de ~~tab~tır. Genera · kibata tabi tutulmalarının imkanı Bu sebepledir ki Rayş hükümetinin 
lim namına, bu sozlerı Italyan gene- ·oktur. Almanya, kırk binden fazla bütün muavenetini Avusturyada ya
raline bildirmenizi rica ed~rim.,. ~ülteci kabul etmiştir. Ayrıca, bu şıyan milyonlarca Almanın emirleri 

Italyan kumandanı bu hı~a~eye te- küçük memlekette on binden fazla altına koyuyorum. 
şekkür ederek cevap verrmştır. kimse de, hapisanelerde ve tecemmü "Bu sabahtan be:i, Alman ordusu-

Hitlerin beyannamesi kamplarında bulunuyordu. Yüz bin- nun neferleri, Alman Avusturyanın 
Her Hirlerin neşrettiği bir bayanna terce kişi dilenmeye mecbur edilmiş bütün hudutlarını geçirmişlerdir. 

me, bugi.!n her tarafta okunmuştur. ti. Bunlar, ellerinde bulunan her şeyı Zırhlı kıtalar, süvari, piyade fırka
Bu beyanameyi doktor Göbbels bu- kaybetmişler, derin bir sefalete düş- ları, S.S. teşekkülleri, karada Alınan 
gün radyoda tebliğ rtmiş bulunuyor. müşlerdi. Dünyada hiç bir millet, hu- hava ordusu ise mavi göklerde Viya
Beyananmede deniliyor ki: dudu başında böyle bir vaziyete mü- nanın yeni nasyonal sosyalist hüku-

"- Almanyada, nasyonal sosya • samaha edemezdi. metinin davetine icabet etmektedir. 
list fikrinin galebesi neticesi olarak 1936 da, bu kardeş memleketin Bu suretle Avusturya milletinin çok 
millet büyük bir millete layık vekar trajik vaziyetine herhangi bir çare kısa bir mühlet zarfında kendi istik.
hislerini istirdat ettiği vakit Avus - bulmak içit9 çalıştım ve bu suretle halini hakiki bir plebisitle tayin et
turya yeni karışıklıkların çok acı bir hakiki bir anlaşmaya varmak iste - mesini ve bu suretle kendi mukadde 
devresini yaşamağa başlamış bulu · elim. 11 temmuz 1936 anlaşması, da- ratına hakiın olmasını emniyet altı-
nuyordu. Milletten kanuni hiç bir ha imzasını müteakip. hemen der - na alacağız. Harekete geçmiş olan bu 
vekaleti bulunmıyan bir rejim mev- hal ihliıl edildi. Avusturya halkının teşkiller arkasında Alman milletinin 
cudiyetini muhafaza için Avusturya büyük ekseriyeti kanun haricinde bütün azmi ve bütün enerjisi teyak
milletinin büyük bir ekseriyetini ez- kalıyor ve parya vaziyetinde bulu- kuz halindedir. Ben, Alman milJcti
mekten, en şiddetli bedeni ve eko nuyordu. Alman milletine iman e - nin lideri ve şansölyesi sıfatile, bir 
nomik tazyik çarelerine başvurmak- denler, istisnasız, takibata tabi tutu- Alman ve serbest bir vatandaş gibi, 
tan çekinmiyordu. Bu suretle uzun luyordu. Basit bir nasyonal sosyalist doğmuş olduğum bu topraklara yeni 
seneler. 6 milyonluk kan kardeşimi- ameleden umumi harpte büyük ve den avdet etmekle çok bahtiyar ola-

muhterem bir askeri şefe kadar her cağım. • 

dam. Hamdi Hocayı Guraba hasta
nesine yerleştirdi. ona. çalışacak 

bir yuva kurmak fırsatını verdi. 
Hamdi hoca orada da yine zevk 
ile otopsilerini yapıyordu. Kendi -
sine küçük bir laboratuvar hazır
lanmıştı. Orada muntazaman çalış
mıya başladı. Ne yazık ki. bu, uzun 
sürmedi, Hamdi Hoca yatağa düş
tü ve biraz sonra ancak vazifesini 
yapmış insanların duyabileceği bir 
huzur ve sUkun içinde öldü. gitti. 

kes için vaziyet birdi. Bununla bera- Dünya emin olmalıdır ki, Alınan 
ber, bu vaziyetin uzun müddet ida- Avusturya milleti bu saatte en derin 

mesi kabil olmadığını, zira, A vustur şevk ve heyecanlı dakikalannı yaşa
ya milletinin gittikçe büyümekte o- maktadır. Kendi imdadı için hareke
lan hiddet ve infialinin, gittikçe şid- te geçen kardeşlerini en sıkı bir za
detlenen cebir vasıtalarile zaptı im· manda imdada koşan kurtarıcılar ad
kansız olduğunu, muayyen bir za- detmektedir. Yaşas}.n nasyonal sos
mandan sonra, Almanya için yalist Rayhş hükiımeti, yaşasın nasyo 
hak.kın bu bariz çiğnenişine seyirci nal sosyalist Alman Avusturyası.,. 

kalmanın mümkün olmadığını, Al- Halihazırda, Alman Başvekili mu
man milletinin Führeri olan benim avini Hess ile S. s. teşkilatı şefi 
karşıma çıkan ve hiçbir meşru sala- Hiınmler Viyanadadır. Alman dahi
hiyete dayanmıyan bu rejim mümes- tiye müsteşarı GeneraJ Milh'te Viya
siline anlatmak istedim. Müstemleke naya gelmiştir. 

d İliıde garip bir ruh haleti var
ır. Bugün bile iyi yapılmış ve iyi 

~n.<ıtaııe edilmiş bir enstitnyü, bir 
astaneyi gurur ile gösterir ve o

llunıa iftihar ederiz. Halbuki o mü 
essesenin parasını veren devlet, bi
llasının planlarını hazırlıyan. ma
at~eessüf çok defa yabancı olan bir 
b'tırnar, içindeki a.Ietleri yapan Av
~~Pa fabrikalarıdır. Bu parayı ver 
h~kten sonra biraz akıl, küçük bir 
~~et ile bunu vücude getirmek 

iuç bir iş değildir. 

V arşovadaki kongrede, Hamdi 
Hoca mütekait bir asker hekimi sı
fatile bulunuyordu. Ayni vaziyette 
kongreye iştirak etmiş olan Kra
kovi üniversitesi marazi teşrih ho
cası, eserlerinden pek iyi tanıdığı 
Hamdi Hoca ile derhal kaynaşıver
mişti. Bundan sonra Hamdi Hoca 
kongre muhitinde pek çok hürmet 
gördü. 

H amdi Hoca, milletlerarası 

coğrafi patoloji cemiyeti
nin Türkiye şubesi reisi idi. 1931 

teden çıkması fena bir tesadüfün e
seridir. Üniversite reformunda ec
nebi hocaların buraya yerleştiril -
mesi işini üstüne almış olan pro
fesör Malşe. hoca tedarik eden zat 
marazi teşrih mütehassısı idi. Bu
nun üniversitey~ hoca yapılması 

lazımdı . Malşe bu günahı işleten, 

bu tesadüf olsa gerektir. 
•• 
U niversite inkılabından son-

ra Hamdi Hoca ile beraber 
bulunmak ve birlikte çalışmak sa

adetini birkaç ay daha tattım. Hamdi 
Hocayı yakından tanıyan, ilmine ve 

• karakterine hürmet eden ve kendi
sini her fırsatta tutan o zamanki 
Sıhhat Vekili Dr. Refik Say. 

Hamdi Hocanın çok samimi bir 
dostu idim. Bana her şeyini söy -
lerdi. Herhalde maddi bir refah 
içinde geçmemiş olan hayatından. 

hatta son uğradığı sarsıntıdan kü· 
çük bir şikayetini bile duymadım. 
Onun hesabına şikayet ve isyan e
denlere karşı, o kadar atılgan ve 
çabuk parlayıcı bir tabiat sahibi 
olan Hamdi Hoca. kendi nefsi mev
zuubahis olduğu için, büyük bir a
saletle susmaktan başka bir şey 

yapmaz ve daima arkadaşlarına 

ve gençlere yeni vaziyetten illin ve 
irfanca azami istifade etmelerini 
tavsiye ederdi. 

ler meselelerinde bile, bu iptidai hak Avusturyanın hemen her tarafın -
ların kendi mukadderatı hakkında da Naziler vaziyete hakim bulunuyor 
kendilerinin karar vermeleri mev- lar. Alman ordusunun muvasaleti ise 
zuu bahsedilmekte olan bugün de. Nazilerin her yerpe fevkalade teza
medeni büyük bir millete mensup al hür yapmalarına sebep olmuştur. İns 
tı buçuk milyon halkın böyle bir re- bruk, Lalzburg, Luz şehirleri Alman 
jiın altında bulunmasına tahammül ordulannı büyük tezahürlerle kar -
edilemez. Binaenaleyh, y,eni bir an- şılamıştır. 

laşma ile, bu memlekette bütün Al~ B H·ıı L· -'d 
· h k h' · . ı er ınz e manların aynı a ka sa ıp ve aynı 

vazüe ile mükellef olmasını temin 
etmek istedim. Bu da 11 Temmuz 
1936 muahedesinin tatbiki ile elde o
lunacaktı. Fakat birkaç hafta sonra 
eski Avusturya hükfuneti azalannın 
bu anlaşmayı tanzim edildiği şekil-

Her Hitlerin seyahati hakkında a
lınan en son mal6mata ~öre Her Bit
ler Münihten hareket ederek hududu 
geçmiş ve Avusturya dahilinde ilk o
larak Linz civarında metfun ana ve 

llununla ancak o parayı sarfet -

İşte Hamdi Hoca böyle mükem
mel bir insandı (Devamı 10 uncuda) 



Tayyare Piyangosu Tamamlandı 

Kazanan Numaraların iki 
Günlük Tam Listesi 

r Tayyare piyangosunun çekilmesi 
dedün çitmiştir.1Dün kazanan numa
ralarla evvelki gün çekilen numara
ları sıraya konmuş olarak ve tam 
bir liste halinde aşağıda veriyoruz: 

S0.000 lira kazanan No. 
9185 

15.000 lira kazanan Na. 
36116 

35283 25310 36125 36546 36761 32221 32261 32348 32373 32613 
27158 37866 38745 38848 39581 32667 32949 33004 33027 33213 

50 lira kazanan Nolar 33321 33383 33463 33588 33689 
138 254 290 329 384 33778 33788 33793 33820 33927 
402 663 815 1244 1288 33938 34033 34049 34252 34364 

1338 1421 1590 1673 1677 34478 34503 34848 34852 34945 

Her Eve Lazım Olan 
YEN/ 

Çocuk Ansiklop • • 

Müessesemiz tarafından neş

redilen Yeni Çocuk Ansik:
lopedisi her çocuğun mutlaka sa
hip alınası lazım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna
sında ve ders dışında aradığı bü
tün malumatı bulabilir. 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bü
tün dünya lisanlanna tercüme e-

mektep talebesine ayrıca tenzilat 
yapılır. 

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

12.000 lira kaz.anan No. 
5696 

10.000 lira kazanan N olar 
12623 13541 

3.000 lira kazanan NoJar 
2128'1 3283'1 

1752 1772 1792 1794 1951 34964 35060 35097 35159 35188 
2079 2138 2144 2165 2445 35353 35371 35374 35419 3'4~1 

2765 2901 3086 3239 3415 35557 35613 36071 36113 36136 
3994 4064 4180 4336 4420 36195 36204 36411 36479 36499 
4576 4674 4700 4709 4896 36524 36661 36717 36733 36765 
5283 5309 5393 5600 5690 36930 37001 37090 37205 37408 
5694 5779 5893 5948 5971 37248 37481 37502 28081 38371 
5974 6095 6211 6276 6492 38395 38413 38678 38749 38881 

1 

6641 6838 6863 6866 7015 38882 38942 39045 39117 39273 

, dilmiştir. Bu beynelmilel eseri, 
Türk çocuklarının ihityaçlannı ve 
mektep programlarını gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren
ler, Profesör Salih Murat, Faik: 

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

·ı.ooo lira kazanan No.lar 
22024 248?0 27924 39081 

7038 7164 7239 7496 7509 39274 39290 39371 39410 39520 
7518 7790 7812 8002 8291 39679 39708 

8346 8373 8539 8644 8675 30 lira kazanan No.lar 
8702 8735 8824 8889 8985 117 135 180 292 

Sabri ve M. Zekeriyadır. 
Eser 1500 sayfalık iki büyük 

ciltten mürekkeptir. Tam eserin 
fiyatı 7 liradır. Muallimlere ve 

- - , ---

ISTANBULDA TAN MATBAASINA 

YenJ Çocuk Ansiklopedisi broşürün-
den bir tane göndermenizi ve mu-500 lira kazanan No.lar 9058 9061 9546 9608 9917 

65 684 1127 1170 1507 10006 10049 10081 10373 10479 

7 
307 
473 

309 321 432 463 
474 547 591 877 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~== allimJere ait son fiyatınızı bildirme-: ı nizi r ica ederim. 
2285 2512 2959 3930 3931 10711 10713 10831 10843 10994 
4726 5303 5477 6237 6460 11018 11057 11142 11380 11385 

897 

6858 7145 7562 7725 7904 11541 11562 11859 11938 11955 
1165 

8701 11078 12859 13175 15690 12275 12520 12642 12713 12746 1566 
16690 17163 17209 17563 17745 12779 12815 12864 12866 12960 1899 
18195 18956 19528 19821 19963 1}032 13126 13281 13407 13693 ~~~~ 
20180 21445 21781 22095 22099 13708 13737 13956 14041 14055 2771 
22132 22486 23100 24395 24529 14084 14142 14151 14313 14379 3171 
24724 25016 25173 25398 25453 14494 14571 14590 14916 15056 3629 
25592 26854 26860 26983 27178 15095 15350 15364 15552 15620 3964 
27200 28665 28721 30S03 3o599 15741 15879 16093 16098 16339 
32875 33316 34330 36126 36629 4309 

16577 17279 17343 17484 17561 4418 
37630 38247 38460 39230 39814 17603 17691 17704 17730 17752 4766 

200 lira kazanan No.lar 17808 17828 17972 18080 18082 5176 
1830 2035 2524 2889 3387 18141 18279 18287 18327 18375 5679 
5375 5713 5967 6317 6346 18559 18614 18705 18775 18826 6131 

1 lsim: • • • • • 

J Adres: • • • • 

:~---------------m=;~ı 

. . . . . 898 957 1002 1065 
1179 1245 1246 1272 
1601 1698 1776 1897 
1997 2033 2037 2043 

2257 2345 2352 2365 9;iiiiiiii~iiiiiii;iiiiiiiiiiii;;;;~;;~;;;;;;;;;;~~ijij~~~~~~i.i~~ 2523 2561 2609 2718 1 
2960 3012 3073 3035 15864 15998 16030 16142 16168 
3232 3314 3479 3590 16253 16262 16265 16281 16288 
3756 3847 3879 3901 16298 16486 16601 16678 16786 
4021 4024 4275 4288 16951 17020 17030 17155 17177 
4329 4341 4345 4334 17235 17304 17390 17478 17515 
4517 4533 4662 4724 17555 17562 17571 17608 17634 
4885 4848 4976 5165 17640 17661 17688 17710 17791 
5187 5284 5538 5611 17881 17933 17949 17960 17977 
5773 5865 5876 6060 18089 18120 18161 18196 18219 

Üniversite Rektörlüğünden : 
1 - Tıp Fakültesi Merkezinde 40 lira ücretli Laborant ve Laboraptın 

namzetlikleri açıktır. Asgari ortamektep mezunu olan isteklilerin Tip Fa· 
kültesi Dekanlığına başvurmaları. 

2 - Diştababeti Okulu için 40 lira ücretle bir daktilo alınacaktır. Fran
sızca veya Almanca bilen isteklilerin Diştababeti Okulu Tedris işleri Di· 
rektörlüğüne başvurmaları. "1390,, 

6389 6457 6600 6601 1s22s 18267 18328 18406 18535 29629 20105 29770 29786 29956 J Hastalarm Sanatkar 
6665 9169 10038 10308 10470 18879 18884 18888 19048 19190 6652 6711 6770 7234 7266 18592 18650 18662 18721 19151 29980 30141 30198 30338 30347 

10490 11234 11531 11836 12093 19253 19256 19300 19531 19701 7351 7357 7379 7648 7704 19212 19326 19418 19458 19493 30434 30452 30477 30934 30995 Safiyeye Teşeftkürü 
13846 13976 14218 15366 15628 19886 19936 20090 20128 20264 7909 7973 7987 8020 8021 19558 19601 19688 19660 19672 31044 31156 31211 31314 31388 Sanatkar Bayan Safiyenin, Hay· 
15773 16576 18967 21112 22263 20361 20431 20530 20647 20675 8055 8076 8165 8360 8432 l9770 19780 19787 19827 19845 31456 31591 31723 31830 31841 darpaşa intaniye h astanesinde verertı 
22858 23711 24373 35663 26002 20780 20881 20898 20951 21247 8459 8490 8610 8705 8743 l9903 20223 20236 20349 20424 32231 32494 32687 32~31 32834 lilere bir konse r verdiğini yazmış • 
26613 27234 28020 28321 2924fl 21281 21400 21418 21454 21700 8770 8930 9042 9043 9052 20497 20493 20513 20639 20671 32931 32988 33098 33195 33245 tık. Safiycnin hu çok degerli insani 
30662 30976 31109 31545 31759 2l 778 21787 21861 21870 21876 9166 9279 9374 9439 9489 20673 20763 208689 20885 20906 33310 33452 33488 33524 33540 har ek etinden fevkalade müteh assi5 
32715 34386 34748 34800 34955 22023 22241 22280 22292 22297 9569 97 4 

5 9761 9789 9911 20972 21051 21153 21165 21185 33642 33659 33738 33774 33869 olan hastalar namına bir mektup al· 
35078 35721 36090 36383 37480 22419 22425 22482 22553 22598 9988 10045 10120 10159 10209 21350 21390 21449 21493' 21542 33880 33908 34045 34163 34228 
37888 38270 38845 39176 39977 22743 23262 23333 23436 23487 ı.0223 10250 10258 10265 10298 21594 21618 21626 21666 21722 34316 34443 34-467 34625 34905 dık. Vehbi Görgiiner imzasını taşı· 

"'100 lira ka:tanan NoJar 23498 23643 "23672 23775 23925 10358 10409 10497 10550 10704 21799 21915 21923 21977 22032 35102 35120 35278 35360 35366 yan bu mektupta, Bayan Safiyeye 
372 574 893 1064 1317 23938 23985 24055 24111 24156 10739 10745 10756 10820 10882 22107 22231 22269 22347 22334 şu satırlarla tasckkür ediliyor: 

1734 2458 !lt:A1' ,CJ855 3355 24210 24277 2.:1339 24380 24424 10864 11024 35504 35556 35744 35848 35981 t ;...ını:ı; I"' r 10902 10939 11193 22600 22643 22718 22745 ~2750 36287 36356 36527 36604 36664 "Hayatımız.ı.n hi~ b ir zevk ini tD • 
4000 4165 4387 4842 5005 24626, 24582 25027 25056 25f04 11329 11382 11453 11475 11543 22811 22814 22868 22953 23061 d h' b ' ı· · k -a· 36716 36921 36968 37034 37116 ma an, ıç ır e me ımıze avuş ... 
5685 7557 7670 7824 7995 25136 25146 25152 25164 25171 11602 11721 11838 11855 11917 23162 23218 23277 23325 23386 s 37139 37237 37323 37407 37507 dan yakalandığımız bu meşum h a • 
8282 8377 8593 8757 8768 25358 25399 25512 25516 25575 11996 12115 12199 12266 12274 23395 23464 23468 23486 23550 d 

25560 37602 37651 37708 37722 37817 talığın son şifasını munis sesiniz c 
9270 9652 9747 10263 10401 25596 25684 25725 25765 12302 12305 12317 12323 12448 23684 23900 23949 24160 24192 

11184 12871 13342 13697 14820 25777 25825 25942 26097 26098 12468 12485 12568 12592 12724 24291 24339 24484 24516 37868 37902 38038 30082 38099 bulduk. Bu arzumuzu yerine getir· 
14824 15459 1 ı::545 15761 15862 26193 26245 26280 26294 26357 12772 12841 13050 13123 24595 24630 24711 24831 24560 38131 38245 38297 38399 38436 mekle size çok minnettarız. Biz haS" 

"' 
13107 24863 

38509 38595 38640 38652 38944 edak" l de 15955 16153 16477 17207 17494 26369ı- 26575 26786 26847 27035 13131 13148 13204 13219 13463 24964 24998 25080 25852 25354 ta kardeşleriniz.bu f ar ığınıza 
17556 17929 18391 18848 19686 27396 27634 27907 27966 27984 13591 13672 13768 13835 14101 25384 25429 25453 26158 38967 38994 38065 39200 39296 rin şükranlarını bildirmeği borç bi• 

19729 18920 20099 20562 21451 28180 28305 28369 28400 28888 14116 14162 14240 14297 13326 26261 26467 26488 26578 ~:!~! ~:::~ 39498 39527 39657 39817 
lir.,, 

21639 21798 22169 22613 22759 28900 28907 29070 29078 29192 14344 14357 144~5 14520 14663 26623 26637 26748 26782 26878 ===========~=="' 
23336 23747 24783 24810 25115 29212 29304 29486 29494 29598 14682 14734 14801 14845 14868 26949 26954 27198 27207 27316 Keşidenin talihlileri ra fabrikasında amele Ism aildedir· 
25498 26503 26739 27091 27734 29658 29777 30066 30145 30239 14941 14955 15059 15123 15174 27400 27501 27672 27733 27891 50.000 liralık biletin onda bir par- 10 bin lira k a zanan biletin biT paf 
28056 28191 29691 29789 30025 30629 30653 30690 30749 31056 15217 15223 15885 15361 15868 27986 28062 28101 28107° 28225 çası Orozdibak mağazasında çalışan çası Istanbulda Sümer Bankta Dernir 
30746 30770 31060 31394 31901 31125 31126 31236 31251 31329 15414 15427 15446 15451 15517 28826 28515 28576 28610 28710 Mari ve Coni'dedir. 15 bin lira kaza kürek vasıtasile Cevatta, diğer pat' 
32018 32747 33079 33243 33570 31413 31455 31510 31560 31626 15531 15541 15570 15583 15665 28956 29007 29014 29268 29394 nan biletin bir parçası Beykozda çası Eminönünde 2656 numaralı W 
33658 33704 34959 35041 35238 31724 31745 31799 M840 31950 15718 15730 15766 15788 15808 29477 29479 29512 29539 29604 bahçıvan Mustafa ve Beykoz kundu si otomobili şoförü Suattedir. 

Gramofonla güzel bir tango çalınıyordu; dans baş

ladı; din felsefesinden, sanat felsefesinden konuşan 
genç adamla dansettim; kısaca görüştük; Seyhan eski 

zengin bir paşanın oğluydu; Avrupada yaşıyordu; bir 
kaç ay için İstanbula gelmişti. Uzun zamandır gör
mediği İstanbulu çok değişmiş buluyor; siyasi ve içti
mai değişikliğin büyüklüğüne hayran .. Amma, şura
da burada münasebetsizlikler, göze batan şeyler de 
çok; diyorı!u. Bunların sebebini beraber tahlil ettik. 
Danstan sonra grupumuz dağılmıştı, Seyhanla bir 
köşeye oturduk, konuşmıya başladık ; ona dedim ki: 

Bir gün ayda yüz lira geliri olan bir aile için, yağlı 
börek: 

- Zavallılar, demişti, yüz lira ile bir kuru ekmek 
bile yenmez ... 

Halbuki, memlekette yüz lirayı bulursa mesut ola
cak kaç yüz bin aile vardı ... Cenkten, yangından kur· 
tuhnuş bir toprakta bu kuş beyiı:ıli mahlük ne kadar 
yüksekten atıp tutuyordu ... 

Bir gün yağlı böreğin parmağında kocaman taşh 
bir yüzük peyda oldu; bu yüzüğü herkese uzatarak: 

- Kafes, peçe altından yeni çıkanlar, iyi bir kül
tür sahibi değillerse, iyi bir aile terbiyesi almamış
larsa tabü böyle olur. Halbuki memleketimizde böyle 
ancak bir avuç insan vardır; barları filan delice dol
duranlar onlar olduğu için çok göze çarpıyor. Bu, bi.i
tün memleket için bir ölçü olamaz. İster isetmez bü
yük bir inkılabın sarsıntısı olacaktı. Tabii onlar da ya 
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- Esat bunu almış, amma, pek bayağı şey; yarın 

değiştireceğim; bin liralık tek taş takılmaz doğrusu. 
Tek taş takınca hiç olmazsa birkaç bin liralığını tak· 
malı. Diyordu ... 

vaş yavaş kendilerine gelirler. 

Seyhan, salonda gördüğü herkesi birer birer bana 
soruyor; öğrenmek, tanımak istiyordu. Ona bildikle
rimi söyledim. Sonra uzak bir köşede oturan bir 
kadını işaret etti: 

- Ya şu (Börek Hamm) kim oluyor': 
Güldüm: 
- Börek Hanım mı, ne demek, anlamadım? 
- İşte, Hanımefendi, şu zayıf, sarışınca adamın 

yanında oturan, kırım kırım kıntan, göz süzen yağ
lı kadıncağız? Demin yanından geçerken adeta kaba 
bir börek gibi gerdanından, alnından yağlan sızıyor

du. 
Gördüm; Seyhanın (Börek Hanım) dediği kadın E-

sat Beyin kansı, Raife idi. Yanındaki de kocam,. Ha· 

san! .. 
_ Evet, dedim; gördüm. Raife adlı bir hanım . • : : 

Müdürü •Esat Beyin karısı ... 
_ Ne kadar yağlı şey o, hanımef~ndi? Yerken in

sanın midesini bulandıran, fena yağla yapılmış bir 

yağlı börek gibi cıvık! Rica ederim, vaziyetlerine 
bakınız; hemen ilk işaretle insanın kollarına düşe

cek gibi... Bir aile salonunda bu kadar kıntılır, fıkır
danır mı? Bu meşrepte bir kadın aile arasına alınır 

mı? Bilmem, belki de namuslu bir kadındır; amma, 
namuslu kadın, aile kadını, vakur kadın olmanın da 
başka vasıfları, şartları vardır: Bir kadın bu evsafı 
aştı mı yüksek bir sosyetede pek te iyi bir not ala
maz ... 

Yanındaki genç te, belli, ondan pek haz ediyor. 
Geldim geleli dikkat ettim, hep onunla meşgul ... Hiç 
yanından ayrılmıyor .. 

Ben kızardım; ses çıkaramadım; o kadınla meş-

gul olan adam benim kocamdır, diyemedim. 

Salonda kimsenin meşgul olmıya tenezzül etmedi
ği, iğrenip alay ettiği bu kadınla yalnız benim 

kocam meşgul oluyordu. İçimden derin bir sızı geç
ti: Hasanın yanında benim değerim nedir ki! Hasan 
yaptıklarını bir mondenlik, garplılık sanıyor; te
miz, ağırbaşl.ı insanlardan ziyade bu sapıtmış baya
ğı mahltiklardan zevk alıyor. Halbuki vaktiyle öyle 
mi tanımıştım. Hasan bana öyle mi görünmüştü? 

Kaçıncı defa olarak kendi kendime tekrar ettim: 
Ne çok ne acı aldanış bu!.. 

Gece yarısına doğru büfede Hasan yine yağlı bö
rekle beraberdi; kadehi onun kahkahalı dudaklanna 

kadar uzatıyor, yüzü terlemiş, yağlanmış, gözlerinin 
içine kadar kızarmış bir halde ... Etrafın farkında ola
mıyacak kadar kendinden geçiyordu ... Herkes onlara 
bakıyor; yanımda Fransızca konuşan iki erkek var; 
bunlar biribirlerini dürterek birf: 

Öbürü: 
- (La belle au beauk yeux) 

- (Une femroe mal fardee). 

Diye gülüşüp alay ettiler ... 

Kendisine bakıldığını gören yağlı börek, beğenil
diğini sanarak kıntmasını artırıyordu._ 

* •• 
Seyhanın, (yağlı börek) adını taktığı meşhur Ka· 

dıköylü Raife, kara cahil, görgüsüz, herşeyi yeniden 
öğrenmiye ve bu yeni öğrenişi türlü türlü gösteriş

lerle, kurnazlıklarla belli etmemiye çalışan bir ka
dın... Kendi şahıslarında bir değer bulurunıyan in
sanlar, bu değeri başka şeylerden çalmıya, böylece 
kendilerine bir yükseklik eklemiye çalışırlar; yağlı 
börek te bu zavallı kıymet hırsızlarından biri... du
rup dururken, hiç bir sebep yokken ne yapar, yapar, 
eski konaklarından, dadılarından söz açar; herşeyin 
iyisini anlar, bilir göriinınek için hiçbir şeyi beğen

mez; herşeyi tenkit eder; para sözü açıldığı zaman 
liralar onun ağzında daima yüzler, binler rakamiyle 
birle§ir ... Mesela yüz liranın hiç kıymeti yoktur .... 

Kafes altından henüz çıkan, Şişliye yeni düşen, 

Calibe, Figara gibi terzilerin adını yeni duyan Rai
fenin geceli, gündüzlü mevzuu h ep alış veriş; h ep ter 
zi, hep kumaş, hep dans ve balo idi .. 

Bir gün fazla masraf eden kocasiyle bir kavgaya 
tutuştu; kocası gömleklerini bilmem nereden (25) li
raya yaptırıyormuş; sen beş liralık gömlek yaptır da 
ben de o zaman daha ucuz giyineyim; diye çekişti, 
durdu ... 

Yağlı börekte bir gün başka bir heves uyandı: 

Lisan biliyor, görünmek ! .. 

O zaman, alışmamış ağzında Fransızca k clim('tcr 

yeni yeni kalıplara girdi: Kendisine sigara ikrtıJl'l 

eden bir erkeğin gözlerinin içine kadar gülüp süzule

rek, şöylece uzanıp oturduğu yerden tembe l t<'m 

başını kaldırarak: 

- Çok (Jantiye) siniz; mil mersi! diye teşekkur e

diyordu. 

Bir gün de kendisini ziyarete gelmiyen bir tanıdı.1' 

kadına: 
- Artık bizi hiç (frefante) etmiyorsunuz; diye si

tem ederek hepimizi güldürdü. 
(Devamı var) 
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lt\llasoo <dlc<ğı<dlu ?· Nasuu yaşadı? - IN!asoo ba'\ttı '? 
Zeytincilik kursu : 
iyi neticeler verdi .~ 

GÜNLÜK 
PİYASA ' . 

• 
' 
' • 

Bir Hafta içinde 
1022 Balya 
Tiftik Satıldı ~o. 60 - lKlNCl KISIM - Yazan : Ziya Şakir 

Fırkanın Gayelerine Her 
Aydııı, (TAN} - Hal.kevinde açı- • Bandırmanın san mısırlarmdan bir 

lan zeytincilik kursu bitmiştir. Kur- ' parti kilosu beş kuıı.ıştan, beyaz mı
sa devanı eden 42 talebeden 4 Ü mu- ' sırlardan bir parti de 4,20,5 kuruştan ' 

satılmıştır. Yeni gelen malın miktarı Düne kadar bir hafta içinde bin 
allim:lik, 26 sı ustalık, 12 si de çırak- 8500 kilodur. Adapazar ı:nısırlan da yirmi iki balya tiftik satılmıştır. Sa-
lık vesika•.sı almışlardır. ayni fiyattadır. tışların çoğu İtalyaya yapılmıştır. 
Muğladaki zeytincilik mütehassısı • Satılan mallardan oğlak cinsi 131 -

Tarafta Set Çekiliyor Feruh Barlas tarafından idare edilen Piyasamızda stok halinde bulunan 
kabuklu cevizlerden üç bin kiloluk bir 150 kuruştan, Sungurlu oğlak tiftik-

kursun göırdüğü alaka, Aydında müs ı · 126 5 Ank ü · ~ · 127 d parti kilosu dokuz kuruştan verllıniş- erı , tan, ara t tıgı en, 

Mustafa Sabri Efendi, (Hüıri-
a yet ve İtilaf fırkası) ndan, 
det çekilmiş gibi idi. 
F'akat bu da, yine bir fırkacılık 

~anevrasmdan başka bir şey de
g~di. Çünkü fırka, artık mütefes
~~ ~ir hale gelmişti. Oldukça iyi 
uşunen insanlar, vaktile herhangi 

Sebeplerden dolayı girmiş oldukla
l'l bu fırkanın, artık bannılamı
~acak. bir hal aldığını görünce, 

~yı terkederek birer tarafa çe-
ek lüzumunu hissetmişlerdi. 

. lialbuki gerek padişah Vahdet
~'. ve gerek Damat Ferit Paşa, eltlllin altında daiına bir kuvvet 
~lurunasma lüzum görmekteler • 

h ~bam.at Ferit Paşa, son sadra~ 
1 
gında da acı bir hezimetle çeki

\l'ek mevklini Tevfik Paşaya ter
h ettikten sonra bu fırka işine e
f el'Xlntiyet vermiş, Mustafa Sabri e-
endi ile uzun uzadıya müzakere
~e girişmiştL Bu müzakerenin ne
ı~esinde de, Saltanatı meşruta is
lrıınde bir fırka teşkil edilmişti 
f liürriyet ve İtilaf fırkasının en 
aaı Unsurlarından alınarak teşkil 
edilıniş olan bu fırka, alenen siya
Set işlerine girişmiyecekti. Faali
)eti, nıümkün olduğu kadar gizli 
Ceı:eyan edecekti. 

fırka tarafından ellerine mahrem e
mirler verilecekti. (2). 

Motörler tutulmuş, gidecekler 
de hazırlanmış, ellerine bol 

bol paralar verilmişti. Fakat bunla
rın birleşip te motörlere binecekle
ri gün, içtima mahalline hiç kiın
se gelmemişti. Çünkü bu efendi -
ler, verilen paralan Beyoğlu u
mumhane ve kumarhanelerinde ye
yip öbür tarafa geçiverınişlerdi. 

Yine Hürriyet ve İtilaf fırkası 
mensuplanndan mürekkep olmak 
üzere (İhyai vatan) namile gizli bir 
cemiyet teşekkül etmişti. Bu cemi
yet te, yine Anadoluda milli hü
ktimet aleyhine isyanlar ve ihti -
laller tertip edecekti. Bu cemi -
yet azasından Tatar Sabri hoca, 
Cafer Hoca, Hafız Tevfik, ihtiyat 
mülazimlerinden Hakkı isminde
propagandacılar bir kolayını bu -
larak Anadoluya geçmişlerdi. Bir 
kaç gün sonra da, ihtiyat müla
zimlerinden Sıtkı Muzaffer, Re-
cep efendilerle, Edirnede (Temin) 
gazetesinde milli hükumet aleyhin
de ve Venizelosun lehinde maka
leler yazan Edremitli Tevfik is -
minde üç şahıs bunlara iltihak et
mişti. (3). 

Fakat, alakadar makamlar, bun 
lardan vaktile haberdar olmuş, i
cap eden tedbirler ittihaz edilmişti. 

İşleri, güçleri mütemadiyen fe-

sat düşünüp tertip edenler, bu te
şekküllerle de iktüa etmiyerek, 
337 senesi şubatında (Anadolu 
·cemiyeti hafiyesi) isminde bir fe
sat komitesi daha tertip etmişler
di. 

Bu komitenin reisi, bizzat Mus
tafa Sabri Efendi idi. Merzüonlu 
Kemal isminde biri de, bu gizli ce
miyetin (Zahiri mümessil)liğini de
ruhte etmişti. 

Cemiyetin masrafı, İstanbulun 
maruf tüccarlarından ve cemiye
tin faal azalarından biri tarafın -
dan temin edilecekti. 

Komitenin maksadına gelince, 
Anadoluya birtakım fedailer gön
derip milli hükumet erkaruna su
ikastler tertip ettirmekti. Bunlar, 
Ankaraya geldikleri takdirde, An
karada ikamet eden - Yozgat Hür
riyet ve İtilaf klübüne mensup -
bir adamın evinde misafir edile-
ceklerdi. 

Suikastçiler, hazırlanmışlardı. 1-
neboludan Anadoluya girmek is -
temişlerse de muvaffak olamamış
lardı. Sonra bir ecnebi pasaportu 
ile İzmire geçerek oradan ileri git
mek için muhtelif çarelere başvur
muşlardı. Fak~t, milli müdafaa hat 

1 • 
lannı yarıp geçmıye muvaffak o-
lamamışlardı. 

(Devamı var J 

(1, 2, S) numaralı hlıtyelerln milndere• 

catı, kAmllen reamf kayıtlardan ahnmıttır. 

F'ırka, Mustafa Sabri ve Vasfi ho 
~lar tarafından idare olunacak -
l\ Ve bilhassa, gizliden gizliye A
~dolunun muhtelif yerlerinde şu-

h.~~:~!=;:~~ maksadına ge- '-L o k M A N ~~~~~~~fü~~;~;~~~~;~~~filfüifü;;~;~~~l~l~~~~fl 
"ll ~~~:::~~:%::::~::::~~::::::=::::~::::::~::::)::::~:::~:::~ 

~s~n~;~:::;~;? ~!~llm~ttt\~i~i.lM ERK i Mi N~ 
;ı~;:;! ;::;e;y~~~~k: ö G C,!J T L E i ~ııı~~I~fülfü~~~~~ı~ı~~~~~~ll~t~~~füıı;~ıı~; 
d. a, (Alemdar) gazetesi organlık e-

ttıecekti. Anadoludan, milli hükti- Otomobilden Rahatsız Olanlar 
1'u et aleyhinde gelecek olan mek-
ıt })l~ . neşrederek Büyük Millet 
1' ecıısıni, halkın nazarından düşü-
ecekti. 

h -Adeta, yan gizli mahiyette olan 
iltl.ı fırka, !stanbuldaki teşkilatını 
tl tnaı eder etmez, Anadoluya a-
1.,arruar göndermek için teşebbüs -
"re g· . 
ttuı ~ş~işti. Fakat, bu teşebbüs, 
h U hükumetçe vaktinde haber a
ıi tı.arak, bu müfsitlerin Anadoluya 
it~heıneleri için derhal tedbirler 

ı az edilmişti. 
baııası var. 
337 s . • . d . lle b enesı mayıs ayı ıçın e yı-

<ia u fırkanın mensupları tarafın
l'tı. tı, (Türk zabıtai hususiyesi) na
<i~ alt~da bir müessese vücu -

getirilmişti. Bunu yapanlar da 

,,_,~tnniyeti umumiye müdür mu
l\ lllliğinden azledilen İspartalı 
)\o. :rnaıettin, sabık İstanbul polis 
"~l.ıd. .. . 
lif llliyeti erkarundan Osman Şe-
b1.ı vesaire idi. Halbuki hakikatte 
caa rtl.üessese, İstanbuldaki ecnebi 
derıus Şebekelerinin bir şubesin -
ha~ başka bir şey değildi... Asıl 
<:lır ~te şayan olan cihet şurası -
~ i, bu garip müesseseye Muscat' Sabri, Zeynelabidin, Vasfi ho
ltı arıa, esbak Dahiliye Nazın Meh 

le:~ .Ali Bey de sık sık devam eder
lti} • l U). Görülüyor ki, Hürriyet ve 
le~~ fırkası erkanı, memleket a
ltaı ltıe Yapılan casuslukta da ala-
3~~nı göstermektelerdi. 

\>ııcıı . senesi mayıs ayının içinde 
~ Z sarayında, Damat Ferit pa
lis ın riyaset ettiği hususi bir mec-

~et aktedilıniş, ve buna da, Hürri
~t ~e İtila! fırkası erkanından beş 
il) ~~e. Sait Molla da iştirak et -

1 
Bu mecliste mevzuubahis o

ı:ı 
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'l"ıe>seıe rnefsuh Nigehban gru
ltişi~ · mensup zabitlerden kırk elli 
c!oıı..ı: ın, kaçakçı motörlerile Ana -
ta h Sahillerine çıkarılarak Anka-

avaı · · ~Si ısınde bir isyan şebekesi 
()ıa: etmekti. İsyan sahasına civar 
l~ rtlerkezlerdeki itilafçılarm bun 

rtı.uavenet etmeleri zımnında. 

Ankarada sayın okuyucumuz B. 
Cemal Onat, otomobil yolculuğun
da pek rahatsn plduğunu anlatı -
yor ve daha birÇok kimselerin de 
böyle rahatsız olduklannı söyliye
rek bu rahatsızlığın tedavisini so-
ruyor. 

Otomobil sarsıntısından rahatsız 
olanların çokluğunu İstanbullular 
Ankaralılardan daha ziyade bilir
ler samnm. Ankaranın o güzel as
falt yollan burada pek az olduğun
dan b:ırıim İstanbul otomobilleri. 
Ankaradakilerle ayni markadan 
olsalar da, insana daha çok doku-
nuyor. 

Fakat sayın okuyucumuz otomo
bilde fazla rahatsızlığının sebebinin 
biraz da - belki daha ziyade - ken
disinde olduğunu kendisi izah edi-
yor: 

- Otomobile biner bibmez, di
ye yazıyor, gözlerimi yumarım, ba 
şımı bir yere dayarım, rengim sa
rarmış, bitap bir halde sarhoş gibi 
giderim .... 

Onun tarif ettiği hal birlm Ada
lar vapurlarmda da çok görülür. 
Denizde biraz lodos dalgası bulu • 

nunca yolculardan baztlan, vt.pur 
daha iskeleden kalkar kalkmaz baş 
lannı bir tarafa dayarlar, gözleri
ni yumarlar ... hah. 

Bu gösterir ki, onlann rahatsız
bkları kendilerinin - korkuların • 
dan demiyel:ım - kuruntulanndan 
artar. Otomobil yolculuğunda ra
hatsızlık ta deniz tutması, tayyare 
tutması gibidir. Dalgalı denizde 
vapur, boşluklu havada tayyare 

sallandığı vakit herkese az çok 
dokunur. Kuruntu etm.iyenler bu
na aldırmazlar. Kuruntu edenler 
az rahatsızh~ kendileri büyüterek 
çok rahatsız oluyorlar. Otomobil de 
yollar bozuk olursa herkese az çok 
dokunur. Bir kere bozuk yolda göz 
leri korkmuş olanlar Ankaranm as
falt yollan üzerinde bile otomobile 
biner bi.mnez gözlerini yumarlar!!...__ 

Rahatsız olmıya hazırlandıktan i
çin üst tarah da kendi kendine ge
lir. 

Hiç deniz görmemiş İsviçreli bir 
hekimin, deniz tutmasını zihnin • 
de büyüterek, Hambnrgta vapura 
biner bilnmez, vapur daha liman
dayken deniz tutmasından hasta-
!andığını, sonra engin denizde va
pur büyük dalgalarla sallandığı hal 
de hiçbir rahatsızlık duymadığını 
burada anlatmıştım. Otomobil yol
culuğunda rahatsız olanlara, tabü 
hiç otomobile binmeden rahatsız 

·olurlar, diyemeyiz. Fakat onlar da 
herkes gibi duydukları hafif rahat 
sızlığı sonradan zihinlerinde büyü
türler. 

Böyle yapanlar her yerde çok 
bulunduğu için otomobil tutmasına 
ilaç anyan hekimler de vardır. 

Bu ilaçların birincisi, otomobille • 
rin üzerinde gidecekleri yolun dai
ma düzgün olmasıdır. Bu ilacı kul
lanmak, tabii, otomobilden rahat
sız olanın kendi elmde değildir. 

Onuıi için bozuk yollarda gide • 
cek otomobillere, gemicilerin için 
de yattıklan ipten salıncaklar gibi, 
otomobilin hareketlerinde sarsıl • 
maksızın oyniyan, yahut kafesler 

de lroşlann Üzerlerine konduklan 
halkalar gıl>i her tarafa hareket · 
eden koltuklar bile tavsiye edenler 
olmuştur. Bunları yapmak müın
kün olsa da en kilçük mahzurlan 
gülünç olma\andır. 

Deniz ve tayyare tutmasına kar

şı olduğu gil>i, otomobil tutma
sına karşı içilecek damlalar, yutu
lacak haplar da vardır. Ancak on
ları burada yazamıyacağım da şüp 
hesizdir. 

En iyisi, tabii olan az rahatsızlı 
ğı büyütmiyerek azına da irade 
kuvvetile mukavemet etmektir. 

İnsana hiç dokunmıyan yolcu -
luk, elde asa, arkada heybe yayan 
gitmektir. Ona da bu zamanda hiç 
kimsenin vakti müsait olmaz. 

takil bir ~ytincilik mütehassısı ve • tir. Son günlerde Anadoludan piyasa- Yozgat mallan 124 ten, Kastamonu 
bakını memurları bulundurulması ih · mıza kabuklu ceviz gelmem.iştir. 140, Beypazarı 119 dan, sarı kaba 
tiyacını bir kere daha göstermiştir. : • mallar 74 - 75 ve deri malları 75 ku 

Üç vilayette seyyar zeytin müte- • Şehrimize Adana mıntakasmdan ge 
hassısları ve bakını memurları kul- ·: tirilen pamuk yağlan fiyatı da düş - ruştan verilmiştir. Ayni günlerde ya 

, müştür. DUn satılan sekiz bin kilo pılan yapak satışlarının miktan 441 
lanan Ziraat Vekaletinin, memleket- kadar pamuk yağı kilosu 32-33 ~ , balyadır. Trakya kıvırcık cinsleri 68 
te zeytin yetişen• yerleri on mıntaka- tan müşteri bulmuştur. Keten yağları ~ kuruştan, İzmir ve toklu cinsler 62 
ya ayıracağı ve her mıntakaya birer da 50-53 kuruştan verilmi:ıtir. ,• den Çanakkale mallan 66 - 67 ve 
mütehassıs ve lüzumu kadar bakım ~ • ' Pol~tlı yapakları 55 kuruştan satıl-
memuru göndereceği haber alınmış- DUn pi.yasamıza yirmi beş bin kilo 

t ı kuru fasulye, on sekiz bin kilo yapak, mıştır. 
ır. 

Zeytincilik kursu, bu sahadaki bil- 119 bin kilo yulaf, 17 bin kilo susam, Arpa Satı§r Durdu 
ı 55 bin kilo kuşyemi gelmiş ise de he-

gisizliğin haylisini izaleye yardım et- : nüz satışa ;-ıkanlmaınıştır. Fas ve Cezaire arpa satışları dur-

miştir. Vilayetimiz içinde fenni zey- • • • • • • • • •• • • • • • • _. • • • • • • ...,. muştur. Dört aydan beri bu memle-
tinciliğin emrettiği tam timar ve ba- ketlere on bin tondan fazla arpa ih-
kun tatbik olunmadığı ciheUe, her a- ZİRAAT : raç edilmiştir. Haydarpaşa, Meı-sm, 
ğaçtan iki yılda bİr mahsul alınıyor- Samsun ve Bandırma iskelelerinden 

du. Şimdi her yıl mahsul alınacağına iki Çiftlik, Ziraat vapurlara yüklenmiş olan bu arpalar 
muhakkak nazariyle balolıyor, hem iyi fiyatlarla verilmişti. Fas ve Ceza-

de bu mahsulün iki yılda alınan mik işletmesine Yeriliyor ire serbest dövizle satılan arpalara 
tara muadil olacağı umuluyor. Çün- yeniden serbest dövizle ithalat müsa 
kü, bu fennen mümkündür. Evvelce Emlak ve Eytam Banka- adesi verilmemiş olması satışlan 

Bir de, agaçlar her sene budamp sına devredilmiş olan Bakırköydek:i gevşetmiştir. Fas ve Cezairde yeni 
aralanmadığı için uzayıp gitmişler- Ayamama ve Alenbürgos çiftlikleri- mahsulün iyi olması ve stok mal top
dir. Bu yüzden mahsulü sırıkla dü- nin Devlet Ziraat İşletmesine veril- !anması ithalatı tahdide sebep oldu
şürmek lazım geliyor, bu da hem ta- mesi Ziraat Vekfiletince kararlaştınl ğu söyleniyor. Arpa fiyatlan 4 kuru. 
neleri zedeliyor, hem de filizleri kı- mıştır. Bu iki çütlik on bin dönüm şa inmiştir. Mersinde büyük partiler 
nyor. Kursta, zeytinin yukardan a- genişliğindedir. Her iki çiftliğin dev- için 3,35 kuruşa satıcılar vardır. 
şağıya çarpma ve sil.k:ıne suretiyle let namına istimlaki icap ettiğinden 
toplanacağı öğrenilmiştir. Ağaçlar ıs istiınlak muamelesine başlanması 
lfilı edilinciye kadar, sınkla mahsu- için alakadarlara emir verilmiştir. 
1ü düşürmiye de çaresiz devam olu- İstiınlak için bu çiftliklerin. Em.lak 
nacaktır. " Bankasından haritaları istenilmiştir. 

Aydın zeytinyağlannın kalitesini 
bozan ve asit miktarını yükselten se
beplerden ikisi de şudur: 

Mahsul köylerde çukurlara doldu
rulmakta ve burada suyunu çekme
si beklenilmektedir. Yahut ta zey
tinler fabrikalarda küme edilmekte
dir. 

Halbuki zeytinlerin silkilmesin
-den nihayet on gün sonra fabrikada 
ezilmesi ve tanelerin çukur veya kü
melerde değil, hususi odalarda, kere
vetler üzerinde, 10 santiın irtüaında 
serilerek muhafaza edilmesi lazım
dır. 

Bu cihet te yavaş yavaş öğrenil

miye başlanılmıştır. Aydın zeytinci
liğinin, iyi çalışıldığı takdirde> veri
mini ve nefasetini birkaç misli artı
racağına şüphe yoktur. 

[ Hikayeden Mabaat ] 

"Aşk, ·Aşk, Sen Her 
Şeye Kadirsin !. " 

(Başı 6 ıncı.da) 
yük bir korku içinde mektebe yol
landı.. Muallimi derse girer gir-
mez, daha defteri imzalamadan o
nu tahta başına kaldırdı. Zavallı 
delikanlı sapsan bir halde ve tit
riyerek tahtanın başına geçti. Mu
allim, ellerini uğuşturarak alaycı 
bir tavırla: 

- Bana bir söyliyeceğiniz var 
mı? dedi. Galiba bana bir şey ha
tırlatacaktınız? 

- Görüyorum ki, hafızanız çok 
zayıf.. Hele düşünün biraz.. 

Delikanlı titrek bir sesle: 
- Evet efendim, dedi, dün 

akşam, sizi yolda gördüğümü söy
liyecektim .. 

Bütün sınıf gülmiye başladı. 
- Hepsi bu kadar mı Knobloh? 

Bana biraz daha izahat veremez mi 
siniz? Mesela bana rastladığınız za 
man yanınızda kim vardı? 

- Efendim, kuzininı vardı. 
- Ya öyle mi? Demek ki siz be-

niın akrabam oluyorsunuz? Çünkü 
sizin yanınızdaki kız, benim kızım
dı .. Akrabam olduğun halde sana 
iltimas etmediğimi bütün sınıfa 

göstermek için seni beş hafta izin
siz bırakıyorum .. 

Knobloh, akşama dalgın dalgın 
evine dönerken sokağın köşesinde
ki evin gramofonu: "Aşk, aşk, sen 
her şeye kadirsin!,. şarkısını söy
lüyordu .. 

. 

Knobloh, o kadar san ve o ka
dar mahzundu ki, oradan geçen ser 
seri bir köpek bile haline acıdı ve 
onu evine kadar geçirdi. 

Kıymetlerinin takdirine yakında baş 
!anacaktır. 

Çavdar Yine Gev§edi 
Son günlerde çavdar ihracatı gev-

şemiştir. Çekoslovakya için yapılan 
mukavele üzerine bu memlekete 5--
6 bin ton çavdar ihraç edilmiş ve fi. 
yatlar da 5,05 kuruşa kadar yüksel-

-
İZMİTTE: 

mişti. Birkaç gündür, çavdar fiyatı~ 
• n 4,30 - 4,32,5 kuruşa düşmüştür. 

Ekmeklerin lslahı için 
Tedbir LCizım 

Izm.it, (TAN) - Ekmeklerin yoğu 
rulmasında ve pişirilmesinde sıhhi 

kaidelere pek te riayet edilmediği 

görülüyor. Içlerinden nahoş madde
lerin çıkması ender değildir. Bütün 
bunlara rağmen 10 kuruşa satılma
sı, pahalı görülüyor. 

Bir zamanlar belediyenin halita 
hem sıhhi, hem de ucuz ekmek ye
dirmek için teşebbüslere başlıyarak 
elektrikle çalışan fırın planları ve 
hatta bir de mütehassıs getirtmiş ol
duğunu hatırlıyanlar, ekmek mese
lesinin biran evvel hallini istiyor -
far. 

BORSA 
12-3-1938 

PABALAB 
Aha Sabi 

Frank 75,- 80,-
Dolar 123,- 128,-
Liret 95.- 104.-
Belçika Fr1 80.- 84.-
Dralımj 18,- 22,-
İsviçre Fr. 570,- 580,-
Leva 20,- 23,-
Florin 6S,- 70.-
Kron Çek 78,- 82.-
Silin Avusturya 21,- 23,-
Mark 22.- 25.-
Zloti 20,- 22,-
Pengo 21.- 25.-
Ley '• 12,- H.-
Dinar 48,- 52.-
Kron lsve9 so.- 32.-

Sterlin 627,- 632,-

ÇEKLE& 

Parls 
New-Yorlr.: 
MilAno 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 

Budape~te 
Bükreş 

Belgrad 
Yokohema 
Stokholm. 
Londra 
Moskova 

Ac:ılıt Ka"ant1 

25,0ST5 25,0575 
0,7945 0,7935 

15,1110 15,1110 
4. 7050 4, 7050 

86,7460 86,7460 
3,4285 3,4285 

63,4920 63,4920 
1,4233 1,4233 

22,6380 22,6380 
4,2063 4,2063 

12,3810 12,3810 
1.9706 1,9706 
4.1857 4,1857 
3,9875 3,9875 

106,19 106,19 
34,2857 34,2857 

2,7268 2,7268 
3,0820 3,0820 

630,- 630,-
23,73 23,73 

. 

ithalat Kararnamesinde 
Yeni Değiıiklik 

Genel ihracat rejimi kararnamesi
nin dördüncü maddesinin birinci fık

rası, şu şekilde değiştirilmiştir: 

l inci, 2 inci 3 üncü maddeler hö

kümlerinden istifade etmiyen mem

leketlerden birine yapılacak ihracat 

mukabilinde bu ülkelerin herhangi 

birinden, C. t. F. kıymeti ihracatın 

F. O. B. kıymetine müsavi ithalat ve

ya bu memleketlerden birinden icra 
edilecek ithalit mukabilinde yine bu 
ülkelerden herhangi birine F. O. B. 
kıymeti ithalatın C. t. F. kıymetine 
müsavi ihracat yapılabilir. 

Bu kararnamenin mer'iyet mevki
ine girdiği tarihte eski hükümlere 
tevfikan başlamış olan takas muame 
leleri eski hükümler dahilinde inta~ 
ve tasfiye olunur. 

BORSALARDA : 

Fransız Frangında 

Yükselme Oldu · 
Fransız frangında biraz yükselme 

kaydedilmiştir. Londra Borsası bir 
Sterlin karşılığı olarak 157,87 frank 
ve 5,0075 dolardır. Borsamızda birin 
ci tertip Ünitürk 371 franktır. Gay
rimübadil bonolarının yüzü 23,10 li
radır. Milli tahviller üzerinde iş ol
mamış, yalnız Ergani tahvilleri 99,5 
liradan muamele görmüştür. Merkez 
Bankası bir Sterline 630 kuruş kıy· 
met koymuştur. 

Hayvan Borsası Satı§ları 
Evvelki gün Hayvan Borsasında 

satılan kasaplık hayvanlardan 318 
beyaz karaman, 297 kızıl karaman, 
370 dağlıç, 198 kıvırcık, 169 karaya
ka, 2262 süt kuzusu ile büyük baş 
hayvanlarından 36 öküz. 12 inek, 16 
dana, altı manda, üç malak kesilmek 
üzere mezbahaya verilmiştir. 

YURTIAŞ: 
Radyonun para7.iflerine ka'""' 

henüz bir ah•t ke"fodilmedi. Fıı 

·- ' 

kat artık anlaşı1dı ki: kan paTa 1 ' 
zitlerine kar~• en büyük deva por 1 1 
takal ve elmadır. 

Ulusal Ekonomi 
ve 

Arttırma Km·umn 
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Orta AVrupada Heyecan 
• • 

ltalya, Fransanın Müda-
hale Teklifini Reddetti 

(Başı 1 incide) I 
nin bu teklifi reddeylediğini söyle- l 
m.iştir. 

Keza. nazır, B. Mussolininin B. 
Bitlerden bir mektup aldığını ve bu 
mektupta B. Hitlerin Italya ile olan 
Brenner hududu hakkında teminat 
verdiğini söylemiştir. 

B. Hitler, B. Mussoliniye olan bu 
mektubunda diyor ki: 

1 - A vusturyadaki icraatım, bir 
milli müdafaa hareketi olarak telak
ki edilmelidir. 

2 - İtalya için çok nazik bir daki
kada, size hissiyatımın kuvvetini gös 1 

terdim. İstikbalde de bu hususta hiç 
bir şeyin değişmiyeceğinden şüphe 

etmeyiniz. 
3 - Önümüzdeki hadiselerin neti

celeri ne olursa olsun, Fransa ile ka
ti bir hudut tesbit ettim. Şimdi yine 
kati olan bir diğerini İtalyaya çizi
yorum: Bu hudut Brenner'dir. 

Bu kararı 1938 de değil, umumi 
harbin akabinde verdim. 

B . Alfieri demiştir ki: 
Büyük faşist meclisi, Avusturya 

hükumetinin Berthesgaden anlaşma
sı neticesinden veyahut bunu takip 
eden kararlardan ltalyan hükumeti -
ni haberdar etmemiş olduğunu mü
şahede eylemiştir. Şuşnig tarafından 
ansızın karar altına alman plebisit 
ltalya hükumeti tarafından telkin 
edilmedikten başka, hükumet, haber 
dar olduğu zaman, bu plebisitten vaz 

_geçmesini Avusturyaya tavsiye et -
miştir. 

Büyük faşist meclisi, Avusturyada 
olup bitenin, esasen mevcut bir va -
ziyetin neticesi ve Avusturya mille
tinin his ve arzularının sarih bir ifa-.. 
desi olduğu kanaatindedir. 

• Virjinia Gayda, Giornale d'Italia 

~J 1 turya hadiselerile meşguldür. Muh&-

l• ·ı d i fazakar Deyli Telgraf end Morning 
ngı tere e ' başmakalesinde plebisiti kastederek 

A b 
• şöyle diyor: sa ıget "En aziz emelinin önüne geçebile-

Londrı, 12 (A.A.) - Reuter tebll{i 
ediyor: 

Hltler bütün Avrupa aulhll mese
leslnl ortaya koymuş bulunuyor. Al· 
manyanın Avusturyadakl hareketin· 
den evvel bir Alman - fnglllz anlalJ 
ma11 Umitlerl esasen parlak değtldl. 

Fakat 1Jlmdl bUıbUtUn uzaklaşmıf bu 
lunuyor. Avrupanın teskini ideali 
mUmkUn olabllecek en ağır darbeyi 
yemlttlr. BüyUk Brltanyanın kuvvet· 
il olmaııı sulh için katt bir ehemmi 
yeti ve teslrl haiz oldui)u nazariyesi 
her zamandan ziyade teeyyilt etmiş· 
tir. 

Şlmdl ifşa edilebilir ki, Londrada, 
buhrandan evvel, Rlbbentrop ile 
Chamberlaln ve Halifax arasında vu 
kubulan mUzakereler hiç te ees~ret 

verici mahiyette olmamıştır. Ribben
tropun aldığı vaziyet iki mlllet nok· 
tal nazarları arasındaki uçurumu 
değll ayni zamandı Almanyanın fev 
kalade itll.Hglrlz bir görüş taşıdığını 
meydanı çıkarmıştır. 

Avusturyaya Nasyonal ıoıyalletll • 
01 sokmakla Alman hareketinin mu· 
cip oldujju zarar belki de tamir edll· 
mez deÖrtdlr. Fakat bu hareket Av· 
rupanın lıtlkbaldekl aulhünü tehl1ke ! 
ye koymaktadır. 
Çekoılovıkyının vaziyeti her za • 

mandan ziyade hld bir ehemmiyet al 1 
mıştır. Çekoıılovakyadakl Alman e- l 
kalllyetlerl meaeleal heran daha tld· 1 
detll bir ısrarla ortaya atılabilir ve 

' Çekler vaziyeti büyük bir ıOkOnet· 1 

le karıılaşmıkta lıeler de Jatlkbal hu· 1 
, zurla derplı olunamaz. 1 

• miyet verilmemekle beraber, bizzat 

cek bir vaziyetin meydana gelmekte 
olduğunu gören Almanya kılıcım çek 
mekte tereddüt etmemiştir. Avustur
ya meselesinin ırk beraberliği sebe
bile Almanyanın dahili meselesi ha -
linde gösterilmesi kabul edilir, müda 
faa olunabilir bir keyfiyet değildir. 

Times, başmakalesinde: "Bugün 
A vrupada bir ayaklanmaya sebep ol
ması muhtemel böyle bir hareketin 
neticelerine bir had verilemez1,, di
yor. 

Macaristan huduclunda 

Budapeşte, 12 (Hususi) - Avustur 
ya hadiseleri dolayısile Avusturya hu 
dudunda, kontrol kuvvetlendirilmiş
tir. Doğru haber veren mahfillerden 
öğrenildiğine göre, sabık Avusturya 
Nazırlarından Stokinger ve B. Zeru
otto dün akşam Bratislava'ya gelmiş 
lerdir. Birçok gazetecilerle vatanse -
ver cephesi mensuplarının da ayni ye 
re geldikleri söylenmektedir. 

Varşova, 12 (A.A) - Lehistanın 

bütün nafiz mahfillerinde Avustur
ya vaziyeti büyük bir sükfuıetle mü
talea edilmektedir. Bununla beraber 
hadiselerin sebep olduğu intiba çok 
derindir. Bu hadiseler, Führer şan

söliye için büyük bir şahsi muvaffa
kıyet olarak telakki edilmektedir. 

• 
Belgrad, 12 (Hususi) - Avustur -

ya hadiseler bütün Yugoslavyada de 
rin bir alaka ile takip olunmaktadır. 
Bununla be~aber büyük bir soğukkan 

Bataklıklar 
Kurutuluyor 
Adapazarı, (TAN) - Elli bin dö

nümlük Gökçeviran gölü bataklığı
nın kuruPılmasma devam olunuyor. 
Çalıştırılmak üzere iki makine daha 
getirilecektir. Buradaki ameliyat bi
tince, 450 bin dönumlük Mudurnu 

Şehrimizde Avusturya 
KonsolOsluğu Binasına 
Nazi Bayrağı Çekildi 

bataklığının kurutulmasına başlanı- Şehrimizdeki Avusturya konsolos 
lacaktır. luğu, dün sabah nazilerin gamalı 

bayrağını çekmiştir. 
Elektrik Ueuzhyac:al< Avusturyanın Türkiye sefareti 

Adapazarı, (TAN) - 1 nisan 939 maslahatgüzarlık i~lerini tedvir et· 
da bitecek olan Adapazarı elektrik mekte olan sefaret başkatibi Winter 
mukavelesi yeni şeraitle iki sene da- ile dün bir muharririmiz, son badise
ha uzatılacaktır. Bu mukaveleye gö- ler etrafında görüşmüştür. Esasen ö

r~e=e~le~ktrik=~· ~u~· cr~e!!!tl!!en!!·=u~c~u~zla~y!!!!a!!!c~ak=tır~. tedenberi nasyonal sosyalist olduğu· 
lılık gösteriliyor. Çünkü bu netice 
zaten beklenmekte idi. Yugoslavya 
herhangi bir askeri tedbire müracaat 
etmediği gibi herhangi bir harekette 
de bulunacak değildir. 

* 
Moskova, 12 (A.A.) - Röyter bildi-

riyor: 
Salfilıiyettar mahafil, yüksek Sov

yet harp konseyinin garp hududun -
da seferberlik ilan ettiği hakkındaki 
haberleri yalanlamaktadır. 

• 
Bem, 12 (A.A) - İsviçre Federal 

konseyi, Avusturya hadiseleri üzeri
ne endişeyi mucip bir vaziyet mev
cut olmadığını müşahede ve tesbit 
etmiştir. 

Amerikada, inlial. 

New-York, 12 (Hususi) - Hariciye 
Nazın Hul1 gazetecilere beyanatta 
bulunarak Avusturya işleri hakkın
da ihtiyatlı bir hattıhareket takip e
deceğini ve bu vaziyeti, hadiselerin ta 
vazzuhuna kadar muhafaza edeceği
ni bildirmiştir. 

Hadiseler bütün New-York gaze
teleri tarafından hayret ve infialle 
karşılanmıştır. Gazeteler, Hitlerin 
bu zorbalık hareketinin tataliter u
sullerinin, beynelmilel münasebet -
ler üzerindeki tehlikeleri hakkında 

dünyanın gözünü açacağı ümidini iz
har etmektedirler. 

nu daha söze başlarken ifade eden 
Avusturyalı diplomat, yakasında ga
malı bir rozet taşıyordu. Winter di
yor ki: 

- Memleketin tamamına yakın 

büyük bir ekseriyeti zaten nasyonaJ 
sosyalisttir. Fakat, uzun zamandan· 
beri tazyik altında bulunduğu için, 
bu hakikati izhar edemiyordu. Ben 
de eskidenberi nasyonal sosyalist fır 
kası azasından bulunuyorum. Ası1 
plebisit şimdi yapılacaktır. Çünkü, 
Avusturya halkı bugün fikir serbes
tisine kavuşmuştur. Artık reyini is· 

tediği gibi kıillanacaktır. Bunun da 
tamamen nasyonal sosyalizmin lehin 
de olacağını göreceksiniz. Bugün A
vusturyada vaziyet tamaınen nor -
maldir. Asayiş yerindedir. Halk ka
zandığı serbestiden dolayı haklı 

bir sevinç içindedir. Harici siyasette 
bir değişiklik olacağını tahmin et -
mem. Hele Türkiye ile olan müna -
sebetlerimiz eskisi gibi dostane de. 
vam edecektir. Zaten, ötedenberi A
vusturya milleti ile Türk milleti da
ima biribirlerine karşı iyi hlsler bes
lemişlerdir. Bundan başka, Alma.o -
ya ile Türkiye arasındaki münase · 
betlerin ne derece mükemmel oldu
ğu malumdur. Bngünkü nasyonaJ 
sosyalist A vusturyanın harici siya -
seti de Almanyaı:un harici siyasetinin 
ayni olacağına göre, münasebetleri
mizde bir değişiklik asll tasavvur 
edilemez .. 

Avusturya ordusu gençlerden mü
teşekkil olduğu cihetle, ye:rit vaziye
ti pek tabii surette sevinçle kat'şıla

J---/ 

Konsolosluk binasında 
Nazi bayrağı 

bir Avusturya ordusudur. Almaıı.~ 
duları, karışıklıklara mı1ni olmalC 1~Jll 
bugünkü Başvekil Says Inquıaıi , 
daveti üzerine Avusturya toprıJtl', 
rına girmiş bulunuyor. Çünkii, f.r 
vusturyada bugün pek küçük bit , 

kalliyet olarak komünistler bul~ 
maktadır. Bunların son hadisele ~ 
istifade ederek memleket dabili11 ,f 

bir anarşi tevlit etmeğe çalışrnıı1tı' 
muhtemeldi. Alınan ordusu b\l ~ 
kundan, herhangi bir hadisen~ ~ 
kuundan evvel önil alınması içırı elf 
men davet olunmuş ve bütün ?11 " 

leket tarafından şevkle karşılan~ 
tır. Bu sabah nasyonal sosyali.St :...J 
kası umumi merkezinden bir telgı, 
aldık ve bunun üzerine nazi ba~ 

gazetesinde, Avusturya hadiseleri
nin tabii ve mukadder seyrini takip 
ederek süratle inkişaf ettiği mütale
asmı serdetmektedir. 

Avusturya hükumetinin"'hattı hare
keti bir müdahaleyi müşkül kılmak
~adır. Filhakika, Alman kıtaatına şan 
söliye sıfatile müracaat eden Says 
Inquart olduğu gibi, Avusturya ordu
su mukavemet göstermemek için da
ha evvel Şuşnig'den emir almış bu -
lunuyordu. Bu şerait içinde, Millet
ler Cemiyetine müracaat imkansız 
hale konulmuştur. Zira Avusturya 
hükUmeti bir taarruza kurban oldu
ğunu inkar edecektir.,, 

mıştır. Ordumuz, nasyonal sosyalist çektik.,, ..J 

Muharri, Italyanm vaziyetine işa
ret ederek diyor ki: 

Italyada, karıştırıcı, bozucu hiçbir 
reaksiyon, mevzuubahis olamaz. ltal 
yan reaksiyonları açık ve vazıhtır. 1-
talya, Alman milli tarihinin tabii bir 
merhalesinin inkişafına mani olma
ğı düşünmemektedir. 

Ç ekoslovakyaya teminat 

Prağ, 12 (Hususi) - Alman sefiri, 
bugün hükumete bir nota takdim et
miştir. Notada Almanyanın Çekoslo
vakyaya karşı hiçbir fena niyeti ve 
husumeti bulunmadığı anlatılmak -
ta ve Avusturya hadiselerinin Çekos 
lovakyada heyecan uyandırması la
zım geldiği ilave edilmektedir. 
Hodzanın daveti üzerine nazırlar 

meclisi bugün toplanmış ve saat 21 
den sabahın saat birine kadar inkita
sız müzakerelerde bulunmuştur. Top 
Jantı neticesi hakkında hiçbir tebliğ 
neşredilmiş değildir. 

Resmi mahfiller, Çekoslovakyanın 
bütün soğukkanlılığını muhafaza et -
tiğini ve bu hadiseler karşısında bü
tün dünyanın alacağı hattı hareketi 
beklediğini bildirmişlerdir. 

Ayni mahfiller. dünyanın bir defa 
daha bir emrivfık.i karşısında yalnız 
bırakılmış olduğunu beyan etmekte, 
ve Avusturya ile Çekoslovakyanın 

beynelmilel vaziyetteki hususi mev
kilerini tebarüz ettirmektedirler. 

Temin olunduğuna göre, Çekoslo -
vak ya, A vusturyadan miıhacir gir -
memesi için, hiçbir tedbir almamış -
tır. Yalnız 'hududda gerek insan, ge
rek eşya hakkında sıkı bir kontrol 
konulmuştur. Bu suretle Çekoslovak 
yanın Avusturya Sosyalistlerine si
Iah verdiğine dair ec~ebi memleket -
lerde çıkan şayialara nihayet veril -
mek isteniyor. 
F ransada kısmi 

sclerberlik mi? 

New-York, 12 (Hususi) - Üniter 
Press Paris muhabirinin verdiği ma-

• liımata göre, Fransa hükumetinin A
vusturya hadiseleri dolayısile, pazar
tesiye kısmi seferberlik ilan etme -
si beklenmektedir. 

"Avusturya hadiseleri Pariste de
rin bir heyecan husule getirmiştir. 
Hadiseye layık olduğundan az ehem 

* Paris gazeteleri, vaziyetle uzun u-
zadıya meşgul olmaktadır. Echo de 
Paris'e göre, garbi Avrupa atıl kalır
sa Orta Avrupa, Berlinin tahmil ede
ceği siyasi ve iktisadi anlaşmaları 

reddetnıı.ekten aciz kalır. Figaroya gö 
re, Avusturya ölmüştür. Pöti Parisi
yen "Mussolini bu acıklı işin, Fransa 
ve İngiltere kadar manen kendisini 
de müteessir ettiğini anlamakta ge -
cikmez.,, diyor. 

Journal gazetesi şöyle yazıyor; 
"Askeri bir tazyik, silahlı istilaya ka 
dar varmıştır. Avusturya birkaç gün 
içinde ikinci defa olarak Alman çiz
mesi altında ezilmiştir.,, 

lngiliz kabinesi toplandı 

Londra, 12 (Hususi) - Avustur
ya hfidselerinin süratli inkişafı karşı
sında sureti mahsusada içtimaa davet 
edilen kabine saat 10,30 da toplan -
mıştır. 

Başvekalet binasının bulunduğu 

sokaklar çok kalc..balık bir halk küt
lesile dolu idi. Kabinenin bu ani top
lantısı bütün mahfillerde İngiltere -
nin Avusturya hadiselerile çok cid
di olarak alakadar olduğu şeklinde 

tefsir olunmaktadır. 
Kabine içtimai nihayetinde neşre

dilen tebliğ diyor ki: 
Kabine Avusturya hadiselerini mü· 

zakere etmiş ve Berline en şiddetli 

bir surette yapılc.n protesto mevzuu 
bahsolmuştur. Başvekil ve Hariciye 
NaZln daha evvelce de B. Ribbentro
pa ayni tarzda protestoda bulunmuş
lardır. İngiliz - Alman münasebetle
ri üzerinde ve bütün Avrupa halkı ü
zerinde çok fena tesirler icra edecek 
olan Alman hükumetinin bu hareketi 
karşısında İngiltere hükumeti, Fran
sız hükümetile çok sıkı temas halin
dedir ve vaziyet mütemadi bir suret 
te tetkike tabi tutulmaktadır. 

Bütün Nazırlar, hafta tatili esna
sında Londrada daima toplanmıya a
made bulunacaklardır. 

Pazartesi kabine tekrar toplanacak 
tır. 

Gazeteler ne diyorlar? 

Bütün gazeteler baştan başa Avus-

Türk Casusu 

M. SIFIR 'ın 
Hatıraları 

Türk casusu M. SIFffi, 
, Mütarekenin o kara 

günlerinde memleketi yık-

mak, Türklüğü mahvetmek 
istiyen düşman casuslarile 
çarpışmış, onları her karşı
laşmada tepelemiştir. 

Türk casusu M. SIFffi, 
düşmanın gizli planlarını çok 
heyecanlı maceralar yaşamak 
suretile her seferinde ele ge
çirmiş tam zamanında bu 
planları Anadoluya göndere
rek düşmanın bütün emelle
rini akamete uğratmak hu
susunda büyük roller oyna
mıştır. 

Türk casusu M. SIFffi'ın 
Mütareke hatıralarını, casus
luk harikalarını birkaç güne 
kadar neşretmiye başlıyaca
ğız. Bu hatıralar, Mütareke 
devrinin bugüne kadar meç
hul ve gizli kalmış zengin, 
heyecanlı, tüyler ürpertici bir 
tarihidir. Pek yakında TAN 
sütunlarında zevkle okuya
caksınız. 

================================:::?' 
Alman Ordusu 
Avusturyanın 
işgalini Dün 
Tamamladı 

(Başı 7 incde) 

babasının mezQI'lannı ziyaret etmiş 
daha sonra Linz şehrine gi.rmiı,ı ve 
şehre girdikten sonra bir nutuk söy
leiniştir. Bir rivayete göre, kendisine 
Alman orduları başkumandanı gene
ral Kaytel refakat etmektedir. Her 

Hitler, Berlinde bulunmadığı müd -
detçe kendisine general Goering ve
kalet edecektir. Bitler doğduğu yer 
olan Braunau'da fevkalade tezahürat 
la karşılanmıştır. Linz şehri Hitleri 
fevkalade tezahüratla karşılamıştır. 

Braunau'dan Linze giden bUtün 
yol boyunca şehir ve köylerde Hitle
re heyecanlı bir kabul gösterilmiştir. 
Hitlerin Linze muvasalatına intlza • 

ren bütün Alman ve Avusturya rica
li radyoda nutuklar söylemişlerdir. 
Bunların arasında Hitlerin eski hoca
sı da vardır. 

Binlerce kişinin ağzından çıkan 
meserret bağırtılarını şehir üzerinde 
uçan yüzlerce Alman harp tayyarele
rinin motör gürültüleri arasıra bas
tırıyordu. 

Alman Polis reisi Himmler'de, uşe 
fimizin, büyük vatanına, doğduğu 
topraklara dönüşünü selBmlanz.,, de
miştir. 

Alman tayyareleri bugün bütün 
gün Viyana üzerinde uçmuş ve beyan 
nameler atmıştır. Beyanııamelerde 

Nazi A vusturyaya silahlar ve muhab
betler ittihaf olunuyordu. 

Yeni Avusturya kabinesi 
Yeni Avusturya kabinesi dört Nas 

yonal sosyalistten müteşekkildir bun 
lar Başvekil İnquart, Hubert, Rayn 
Toler ve İvridirler. Diğer Nasyonal 
Sosyalistliği tanımış zevattırlar. 

Viyana, 12 (A.A.) - SalAhiyettar 
mahafilden bildirildiğine göre, Raylı! 
post başmuharriri Funder, Viyana -

• dan kaçmıştır. 
Viyana, 12 (A.A.) - Altı otoma. 

bil, içinde Alman generalleri ve yük 
sek rütbeli subayları olduğu halde, 
bu gece saat 23,30 da Viyanaya gir-

BULMACA 
Evvelki günkü bulmacnmz bıJli 0 
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* SOLDAN SACA: 
1 - Bir nevi hırsızlık 
2 - Bayağı - Kaldırılması giiç d 
3 - Mütalea - Bir nevi muvakl<,.9 
4 - Söz dinlemek - Zinet taşı 
5 - Foto~raf aleti - Rabıt edatı et 
6 - İçinde et oları yemek - Nih31 
7 - Aıatı - Yemek ıı 
8 - Paranın yarısı - Cümlenlrı lfOı'> 

konur. sil 
9 - Kokulu bir yaprak - Emir 

10 - Bir nevi kuru yemiş. * YUKARDAN AŞA<11: 6i 
1 - Bir yeri en u!ak teferrüatına "' 

bilmek. 

2 - Ale!Me - Bir nevi kereste 

3 - Başkanlık - İzafet zamiri 

4 - Mahsus - Adet 
5 - Aletler (arapça) - Nota 
6 - Bir nevi kokulu tohum. 

'1 - Emir sigası ııı. 

8 - Mahdum - Topraktan çtçel< "
9 

9 - Para - YUkşek toprak 

10 - En büy(ik hisse 

~ 
miştir. Motörlü Alman kıtah1ı1el' 
otomobilleri yakından takip etıı1 

te idi. 



lstanbul Komutanhğı Satınalma Komisyonu ilanları 

lstanbul Komutanlığı emrinde bulunan Kıt'at ve müessesat eratı ihti
Yaçlan için satın alınacak pirinçlerin cins ve miktarları ile muhammen tu
tarları ilk teminailan ihale günleri, ihale saatleri münakasa şekilleri aşa

lstanbul ikinci icra dairesinden: 
Istanbulda, AF Efendi caddesinde 
Baker hanında 25 No. da mukim iken 
elyevın ikametgahı meçhul Mehmet 
Zeki'ye. 

Hüseyin Avni Sohtorik'in zim
metinizde 12-2-936 tarihli ve dok-gıda gösterilmiştir. 

Cinsi Miktarı Muhammentlk teminatı İhale İhale Münakasa san bir gün vadeli Sadi tarafından 

P. Pilavlık 
P. Çorbalık 

Tutarı günü saati şekli ciro edilmiş bir kıta senetle alacağı 
30000 
12000 

6300 644 1/4/938 16 Kapalı olan iki yüz liranın tahsili için emre 
2280 muharrer senet ümrinden haciz y~ 

P. Pilavlık 19000 4066 lu ile vaki takip talebi üzerine teb -
P. Çorbalık 11000 2134 465 1141938 1513° Kapalı liği muktezi ödeme emri fkametga-
. Şartnameleri hergün öğleden evvel Komisyonda görülebilir. İsteklilerin hınızın meçhul olması dolayıaile teb 
ilk temınat makbuz veya mektuplan ile beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve liğ cdilememif ve mercice ilAnen teb 
3 uncu maddelerinde yazılı vesikaları ile ihale günü ihale saatinden en az liğine karar verilmiftir. 
bir saat evveline kadar tekili mektuplarını Fındıklıda Komutanlık satın ilan tarihinden itibaren bir ay i-
aiına Komisyonuna vermeleri. "'1402r çinde yukarıda yazılı borcu ınasraf-

• larile ödemeniz veya borcun tama -
t İhale günü talibi çıkmadığınd~ lir. İsteklilerinin ilk teminat makbuz mına veya bir kısmına ve yahut a-

•• 

stanbul Komutanlığına bağlı kıt'at veya mektupları ile 2490 sayıh kanu lacaklınm takibat icrası hakkına da
ihtiyacı için 600 ton yulafın kapalı nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazı- ir bir itirazınız varsa fifahen veya 
~.rfla ihalesi 18 Mart 938 Cuma gü- lı vesikaları ile beraber ihale günü yazı ile bildirmeniz bildirmediğiniz 
tıu saat 16 da•yapılacaktır. Muham- ihale saatinden en az bir saat evveli- takdirde icra kanununun 74 üncü 
inen tutan 34500 liradır. İlk temina- ne kadar teklif mektuplannı Fındık- maddesi mucibince mal beyanında 
~ 2~88 liradır. Şartnamesi hergün lıda Komutanlık satın alma komis- bulunmanız IAzımdır. Beyanda bu -

0tmsvondR öf!l<>rlPn Pvw•l {1Örii1Phi- nnnı:ı vPmıPlP.ri "1 ORQ. lunmazsanız hapisle tazyik oluna -

' 

cağınız gibi hakikate muhalif beya-

Den iz Levazım Satınalma Komisyonu Uanıan natta bulunursanız hapisle cezalan -
dırılacağınız ve borcu ödemediibıiz 

.. ----•••••••••••-•••••••••• takdirde cebri icraya devam oluna -
M. M. Y. Deniz Merkez Satınalma Komisyonundan: cağı 3712102 No. lu ödeme emrinin 
1 - Tahmin edilen bedeli 10400 Lira olan 400 Ton Kardif kömürünün tebliği makamına kaim olmak üze.. 

P•zarlıkla münakasası 23 Mart 938 tarihine müsadif Çarşamba günü saat re ilin olunur. (5887) 
14 te VekAlct binasında müteşekkil komisyonumuzda icra edilecektir. 
. 2 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün ve münakasaya girmek 
lStiyenlerin de mezkfır gün ve saatte 780 liralık teminat mektubu ve kanu
ni belgeleriyle birlikte komisyonumuza müracaatları. (1338) 

lstanbul Defterdarhğından : 
Cins ve mevkii Senelik muhammen 

kirası Lira 
Kira 

Müddeti 

Eyüp sulh hakimliğinden: Balat-

ta Karabaş mahallesinde 20 numara 
lı evde sakin iken 29-6-932 tari

hinde vefat eden Todorinin varisle-
rinin ilan tarihinden itibaren 3 ay i
çinde kanuni vesikaya istinat eden 
hesaplarını mahkememize bildirme
leri ve müteveffiyenin zimmetinde 
asaleten ve kefaleten alacakları o -
lan ve müteveffiyeye 1 .. ,.tarı bulu 
nan ve herhangi bir suretlr hak ta -
lep eden veya mirası hakkında malfı-

Be~iktaşta Sinanpaşa mahallesinin Hayret
tin iskelesi caddesinde deniz kenarında De
girınencilik Sebat Türk Anonim Şirketi ta
rafından iızerine galvanezli saçtan Buğday 
anbarı yapılmış olan 130 metre murabbaın
daki arsa: 

.Ayni yerde Saray duvan ile Buğday anban 
arasında ve deniz kenannfia Buğday anba
rının deniz cephesi önündeki kısım da dahil 
oJmak üzere 400 metre murabbaı kahvehane 
arsası: 

400 3 Yıl matı olanların kezalik işbu ilan tari
hinden itibaren bir ay içinde mah -
kemede açılan defteri mahsusuna 

Divanyolunda Sıhhiye Müzesi altında köşe
başında eski 150 yeni 134/l No. lı dükkan: 

'rophanede Necatibey caddesinde Kışla al
tında 363 No. lı dükkan: 

450 

100 

96 

3 Yıl 

2 Yıl 

2 Yıl 

Y'ukanda cins ve mevkileri yazılı yerler hizalanndald kira ve mflddet= 
ler uzerinden ~ ar~ usullyle ayrı ayn kiraya verilecektir. İstekll
leruı tediye şeraiti ile diğer şartlannı öğrenmek istiyenlerin 28/3/938 Pa
~rtesi günü saat on dörtte yüzde 7 ,5 pey akçelerile Milli EmlAk Müdür-
lutunde toplanan Komisyona müracaatlan. (M.) (1408) 

bilgilerini ve isteklerini kaydettirme
lerinin ve bu müddet zarfında ala -
caklarını veya talep ettikleri herhan 
ği. bir hakkı kayıt ve tesbit ettirmi
yenlerin mirasçıya şahsan ve tereke
ye izafeten müracaat edemiyecekle
ri malfımlan olmak üzere kanunu 
medeninin 534, 561, 562, 569 uncu 
maddelerine tevfikan UAn olunur. 

XA YIP: Galata seyrüsefer idare -
sinden aldığım mavnacılık ehliyeti -
mi kaybettim, hükmü yoktur. 454 
No. mavnada Bayram oğlu Mehmet. 

GUVEN 
ANITI 

, 

TÜRKİYE İŞ BANKASI 

biti 

iSTANBUL GAYRIMOBADILLER KOMiSYONUNDAN: 
D.No: Semti w Mahalleri Soka~ Emlak No: Cinri t1e Hwe.d HU.eve pe 

Muhammn K. 

3469 Yeşilköy E. Ek.sidi E. 5 Ana .. 30 Açık 
Y. Sadetli Artırma 

Sokağı Dimitri çıkmazı 

3933 Erenköy Bostancı ..... 
Yazmacı ve 21/2064 Arsa 520 -.. 

Kokar Pınar Mevkii Posta Tariki 

3940 Erenköy Bostancı Karakol E. 30 Mü. Arsanın 10/24 1100 Kapa-

ikinci yarımada mevkii His. h zarf 

40f53 Kanlıca E. Çubuklu Deresi E. 16 Y. 2 - Bostan, Tarla ve 600 Açık 
Y. Çubuklu caddesi 2/1 - 2/2 - Meranın 2/16 Hls. Artırma 

16/1 

5317 Kuzguncuk E. Kumbaoğlu 7 Kagir Hanenin 350 -.. 
Y. Hamam. 

. 
1/2 His. 

5363 Kocamustaf apaşı E. Çilingir E. 5 Y. Arsa 300 " .(. Y. Sürgücüler 8 - 10 
E. 15 Mü. Maa bahçe ahşap ' 350 5465 Boğaziçi Yenimahalle E. Birinci Bağlar. " 

Y. Reşadiye Y. 15 Hanenin 1/2 His. 

6720 Yedikule Fatib E. Ispltalya E. 33 Y. 3 - içinde Ahır ve 2500 Kapa-
Sultan Mehmet Y. Veli Ef. 3/1 Odası olan bostanın h zarf 

Şimdi Hastane yolu 100/120 His. 

7339 Sarıyer Y entmaba]le E. Çeşme E. 3 Y. 21 Altında dükkAnı 520 Açık 
Y. Pazarbaşı olan harap hane Artırma 

7834 Bur gazada Bahçeler 10 - 12 Arsa LOOO Kapa-
b zarf 

8337 Kuzguncuk E. Menteş Bağı E. 3 Y. 7 Ahşap hane ve 210 Açık 

Orta Mahallen bahçenin 1/6 His. Artınna 

Y. Menteş Bağı Ş2 - 64 
ve Bereketli 

8687 Yeşı1köy E. Eksidi E. 41 Y. 22 Harap kulübenin 50 " Y. Sadetll 1/5 His. 
Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. Dıaleleri 21-3-938 tarilÜn< 

:iüşen Pazartesi günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayrimübadil bono siJedir. 

latanbul Birinci Ticaret mahkeme 
sinden: Evgeniye tarafından Istan -
bulda Sultanhampmmda Aşir Efen

di hanuıda 15 numarada Aleksan, A
leksanyan aleyhine açılan davanın 
4-3-938 tarihli mahkeme celse -
sinde tebliğata rağmen müddeaaleyh 

gelmediğinden hakkında gıyap kara 

n verilerek muhakeme 15-4-938 

~günü saat 14 de bırakılmış

br. 

Bugün fçin tanzim edilen gıyap 

kararı Müddeaaleyhin şimdiki ika
metgüu belli olmadığından mahke
me divanhanesine asıluuştır. 

Mumaileyhin o gün ve o satte mah 
kemeye gelmesi lüzumu bu ilan ile 

tebliğ olunur. 

,~-!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!~~ 

Türk· Hava Kurumu . 

BUYUK PiYANGOSU 
6 cı keşide 11 Nisan 938 cledir-

B U K E Ş 1 O E D E: 
200.000 ve 50.000 liralık mükafatlarla; 

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

Biletlerinizi aym yedinci gününe kadar bayile

rinizden almamz kendi menfaatiniz iktizasıdır. 
~ . 
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Kendine beyhude 
yere eziyet ediyor 

NEVROZIN 
varlten ıstırap çekilir mi? 

lBAS, . DiS ' . 
ağrıları 

ve n.ütmekten mütevellit bütün ağn, 
aızı, aancıJarla nezleye, 

romatizm&ya karp : 

BALSAM iN KREMLERi 

SÜT MAKINALARI 
Dünyanın en büyük fabrikası 

mamulatından 

MIELE SÜT MAKINALARI 
çok hauaa ve çok dayanıklı<lır 

M 1 E L E 
Süt mıaldnalan 

nm bütün aksamı paslanmaz 

Miele Süt Makinaları 
diğer makinalardan daha 
sağlam ve daha ucuzdur. 

Satış deposu: Tahtakale, 51 No. lu Poker tra~ bıçaklan deposunda 

Cildinizin tahriı edilme-
mesini isterseniz 1 

Dünyanın her tarafında seve 
seve kullanılan, ve cildi brqtan 
sonra pamuk gibi yumu,atan 

POKER 
hraı bıçaklar1nı kullanınız. 

,ıııı•nıı•ıın•ıın•ıııı•ıııı•~ 1938 aıııı•ıııı•ıııı•ıııı•nıı•ıııı' 

~ EMERSON ~ 
ı~~\ 
.ANTİYİijÜS İLELTEDAVİSİ ... __ ....._ 

= ~ 
~ . 
• -• • • 
• • RADYOLARI 

' LSmbalı ' 

6 L6mbah 

• -• PATI ~ . ...- ,.. ,,,,, 
• iÇ VE Dl$ BASUR 'HEMELER/#1. 

- B_A~UR MEMELERİNİN HER TÜl2LV1 
• llTIHAPlARINI. CERAHATlAIVl'WŞ~ 
- FİSTÜJ.LERİ AZ ZAMANDA EYİ EOER -· - ................................ ~ 
-~------------------Gülhane üroloji Profesörü • 

• 
• • • 

Doktor 
FUAT KAMiL BEKSAN 
Avrupadan avdet etmiştir. Tak
simde Şark apartımanmda Cu
martesi, Pazartesi ve İ>er§embe 
günleri öğleden sonra hastalan
nı kabul, ameliyat ve tedavileri
ni deruhde etmektedir. . -------------------

• 
• 
• 
• 

Dr. B. Şinasi 
Besler ve kuvvet
lendirir. GürbüS. 
tombul ve sıhhatli 
çocuk yetiştirelS 

yegane gıdadır. . --------------------• 
• • 
• 
• 
• 

ZENITH 
Bütün Avrupa ve Amerikada 
en fazla aranan Z e n i t la 
radyolarından üçüncil parti 

B A K E R 
MAÖAZALARINA 

gelmiştir. Tükenmeden evvel 
radyonuzu intibah ediniz. 

--- Dr. İhsan Sami 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

Öksürük ve nefes darlı~. bo~
maca ve kızamık öksürükleri için 
oek tesirli ilaçtır. Her eezancd..t. 

•ve ecza depolannda bulunur .... 

g~:::r::~:.~:. KATRAN HAKKI EKREM lstanbul üçüncü icra memurlll. 

---------------------------------·--- ğundan: Uzunköprüde Muradiye -

Beykoz Deri ve Kundura 
Fabrika11 

Türk Anonim Şirketi 
Memurlar ve lıçiler 
istihlak Kooperatif 

Şirketinden : 
Şirketimizin 1937 senesi alelade 

umumi heyet toplantısı 30 Mart 938 

çarşamba günü saat 13.30 da Bey -
kozda fabrika binası dahilindeki ida

re merkezinde toplanacaktır. Alaka

darların mezk\ır gün ve saatte içti -

mada hazır bulunmalan ilan olunur. 

Cörütülecek i,ler ı 

1 - İdare heyeti ve murakıp ra-

~ 
-. . ' ~ ". . . . . . 

hallesinde mukim ve Kara ishak ol" 
lu namile maruf ikametgahı meçııol 
olan Lazar Haras: 

________________ _::._ __ _!~~~~~~~~~~~~ porununokunması, 
2 - Bilanço kar ve zarar hesap - BAG• 

Müteveffa Andon Petridis m.ird -
çılan Istavrini, Filipos, Anastasya .

Eleni'ye olan borcunuzdan dolaY' 

haczedilen U zunköprüdeki mağaza -

ruza iki bin lira kıymet takdir edil -
eliğine dair Uzunköprü icra meuıur" 

luğunca tanzim edilen takdiri kı1 -
met zabıt varakasını görmeniz içiJS 
tanzim edilen 103 ihbariyesi bilA 
tebliğ iade edilmesi üzerine işbu teb

ligatın bir ay müddetle ilanen teb -

liğine mercice karar verilmiştir. 1'~ 
dir edilen kıymete ve hacze karşı bit 
diyeceğiniz varsa tarihi ilandan bit 
ay içinde tahriri veya şifahi olar~ 
bildirmeniz ve raporu 935/ 1826 sars 
1ı dosyanızda görebileceğiniz Iüzu!XlıJ Galatasaray Lisesi Ahm Satım Komisyonu 

Baıkanhğındon:: 
Muhammen bedeli İlk teminatı 

Lira K.. Lira K.. 

1980 80 148 56 Kalörifer kazam 
Galatasaray Lisesine alınıp yerine konacak olan muhammen mikdar 

ve ilk teminatı yukanda yazılı kalörifer kazanının 16-3-938 Çarşamba 
günü saat 15 de İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında Liseler muha
sebeciliğinde toplanan komisyonda açık eksiltmesi yapılacaktır. Bu işe 
~eklerin şartnameyi görmek üzere Okul İdaresine ve Ticaret odasının 
yeni sene vesikasile en aşağı bin liralık bu gibi kalörüer ve mümasili in
şaat ve tamiratını yaptığına dair resmi müesseselerden alınmış vesika ve 
teminat ınakbuzlarile belli irÜn ve saatte komisyona ~elmeleri (1099) 

lannın tetkiki ve tasdi.ki. 
3 - idare heyeti azalarile mura

kiplerin ibrası ve yeni sene için idare 
heyeti azalarile murakiplerin seçil

mesi. 

4 - K8.rın sureti tevzii 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN 

Umumi Neşriyatı İdare Jrıden: 
S. SALİM 

Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitct 
Şirketi. Basıldığı y_er TAN Matbaası 

tebliğ olunur. (5886) 
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