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' 'bAsSOB! Kendini Tanır mısın ? 
? Kendinizi tanımak lıtlyor muaunuzf 

V . Kendi kablllyetlnlzl, kendi varlıjjınızı, ken• 

e ~ dl huıualyetlerlnlzl tanımanın ve bunları iyi 
~ml•t !~ 
lAllılllll~ yolda kullanmanın ıırrını öjjrenmek latlyol'aa-

BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN aanız bu kitabı okuyunuz. Fi 75 Ki'. 

Alman Tayyareleri Çek~slovakyada 
Çekoslovakya HiikUmeti Dün Almanyayı 
Protesto Etti, Berlinden Yeni Teminat Aldı 
Bir Paris Gazetesi Diyor ki: 

Alman Ordusu 15 Gün 
sonra Çekoslovakyadadır 

Çekoslovakya CümhurTeiai 
B. Bene. 

-------~~~~·---~~~~~---

Sevr 
Cinsinden 
Ekinler 

--0-

~hmet Emin YALMAN 

Viyana hadiseleri kartıım-
1>\i •• da dünya çırpmıyor, kö. 

Fransız Ordusu 
Alman Hududunda 
Tedbirler Ahyor ! 

Prağ, 13 (A.A) - Almanya orduları bir yandan Avustur
yayı istila ederken Alman askeri tayyareleri filo halinde bu
gün Çekoslovak topraklan üzerinde Bohemyanın ş~malinde 
uçuşlar yapıyorlardı. Bunu haber alır almaz Çekoslovak hü
kimıeti Berlinde protestoda bulunmuştur. 

Almanya Hava Nazırı Mareşal Göring, Çek elçisine, bu u
çuşun emir hilafına yapıldığım, askeri veya siyasi hiçbir hede
fi olmadığını söylemiş ve bu gibi hadiselerin tekerrür etıniye

.,q:ijne dair t~inat ;ıJ"e!!Bİsti~ 

.~eKosıovaKya t:naııeae 

Prag, 13 (Hususi) - Berlindeki Çekoslovakya Elçisi, Al. 
man Hariciye Nazın taraf mdan kabul edilerek, Almanyanın 
Çekoslovakyaya k8.llı dütmanca hiçbir tasavvuru olmadığı
na dair teminat venni•tir. Bu teminat Prag'da metnnuniyele 
kartılanmıttır. Fakat bu teminatın ne zamana kadar mute
ber olacağı noktasında fikirlerde füphe ve endite vardır. 
Prag' daki Alman Elçisinin Çek Hariciye Nazırını ziyaret et
tiği haberi tekzip ediliyor. 

Fransa da ihtiyati Tedbirler 

~a~is, 13 ... (Hus;ısi> - Fransa hükumeti, Avusturya hadi
~~Ierının dogurdugu beynelmilel vaziyetin nezaketini nazarı 
ı~ıbara alarak ihtiyati tedbirler almaktadır. Bu meyanda Ma
tın gazetesinin Nansiden aldığı bir habere göre, Fransız'_ Al
man hududu boyundaki Majino müstahkem mevkii kıtaları 
bugünden itibaren ikinci bir emre kadar daima emre amade 
bulunmak için talimat alım~lardır. Bütün diğer kıtalarda da 
izinler kaldırılmıştır. 

Pöti Parisiyen gazetesi diyor ki: "Avusturya fütuhatından 
sonra ilk hedef Çekoslovakyadır. Fakat, Çekoslovakyanın ar
ka:ında mağlup edilemez bir kuvvetin kati azmile karşılaşa
cagını Her Hitler şimdiden bilmelidir.,, 

l'"tiyor. Fakat hayret etmiyor. 
"-Çiinkü olup biten hadise, bel\.::: olan, beklenen bir feydi. 
~ . nya, Avusturyayı ilhak et-

On Beı Gün Sonra Çekoslovakya mı ? 
~· Yı çoktanberi gözüne kestir- Echo de Paris gazetesine göre, İngiliz Ba,vekili Cbaınber-
~ lfti, ilhak hareketini, süratli lain ve Dıt Bakanı Lord Halif ax, Çekoslovakya için her şeyi 
lh~ne\'ralarla gündengüne ol- yapmak lüzumuna kartı hassastırlar. Onların en küçük bir 
d .. ""lla.ftınyordu. Maksadına tid- b 
et I i mali, Çek kabinesini ve Çek efkan umumiyesini Almanya-
~ Yo uyla varmayı aklına koy- nın tazyiki altına düfürebilir. 

~dllftu. Kartıda da mukavemet ÖVr gazetesi, belki on bet gün, hatta belki daha yakın bir 
~ ecek kimae olmadığını biliyor· zaman içinde, Almanyanın Avusturyaya ka-ı takip ettiai 
"" Bu fartlar altında, Avuatur- · h "T .,. 

:~rn Alman bünyesi çinde eri- aynı attı hareketi Çekoslovakyaya da tatbik edeceğini yaz-
" 'il gitın . b" I . dıktan sonra: "itte, Hitler'in gizli konseyinde derpİf olunan 
efe e&ı ır zaman mese esın- tedbirler &Jağı yukan bunlardır!,, diyor ve yeni Franaız hü-
.... 

11
• ~e uygun dakikanın seçil- k 

,...eıınd b Uınetinin, bu vahim dakikalarda İngilterenin müzaheretine 
l en atka bir 9ey değildi. ek 9ıs güvenm hakkını haiz olduğunu ilave ediyor. 

da. d de itilaf devletlerinin başın-
tııtı, :r kafaı~ ad~n:uar ım1unması- Muhacir Kabul Etmiyor · 
der ulh kelımesının manasını bir 
l> eceye kadar . v·ıs ' p --

Clriste İl' .. sezen reıs 1. ?n un rag, 13 (Hususi) - Prag hükumetinin aldığı bir karara göre fevka-
su.riiye adesım kaybetmesının ve iade ahval müstesna olmak üzere, A vusturyadan muhacir girmesine mü
hUtiin d~atılm_as~nın ce~asmı bu~ saade edilmemektedir. Şimdiye kadar 50 ye yakın Avusturyalı Çekoslo
~etsitjik un~a. ıstikr~ızlık v~ emnı- v.ıkyaya iltica etmiştir. Bunun haricjnde bir çok ecnebiler ve bilhassa 
lııt bir it l~de ç~~ıyo~. Bın se~e- Polonyalılar Çekoslovakyaya sığınmışlardır. Fakat bu sabah hududa e-
lıalkın tı.klfil sahibı bır devletm, len 200 Avusturyalı geri gönderilmiştir. g 

;e §İdd::Y;0:~~:d:.n ::uı~ak üz:- manyanın ~iyana elçisi Von Papen'in refikası Viyanaya gitmek üze-
arı ilhak e . y . ır ~erı .. ~afm- . . . ~a gelmiş bulunmaktadır. Çekoslovakyada Sovyet Almanları ar 

~a. Seyirci k~:::~ı ~ d~nyart~~u-. tısı şefı, . Sebekofski'nin Dizayt gazetesinde yazdığına göre, Çeko~o-
(D 

• yırmı ~ ~~-- vak_y vyet Almanları Avusturyanm Almanya tarafından ilhakını 
evamı 9 ıılCuda) · sevınçlii. anıaktadır (D 

emmıı 10 uncuda) · 
.· ::~ 

Jı\.lmanya elindeki Avuşturyanın yeni devlet adamları: Soldan Ticaret Nazırı Dr. Fişbök, içtimai 
Bcuiret Nazın Dr. Hugo Juri. ve Nazi şeflerinden Konrad Rayl 

r:' d -ı Viyanada Çıkan Bir Kanun İle 
rransa a 

Avusturya Almanyanın 
Kabine 
Kuruldu 

Yeni kabineye müzaherete karar ve. 
ren Komünistlerin Şeflerinden 

TOREZ 
[Tafsilat üçüncü sayfada] 

Rusya da 
19 Suçlu 
Ölüme Mahkum 

Suçlulardan ikisine 
Hapis Cezası Yerildi 

Moskova, 13 (A.A) - Troçki taraf

tarları ve sağ cenah mensupları blo

ku davasında verilen karar mucibin

ce aşağıda isimleri yazılı maznunlar 

kurşuna dizilmek suretiyle idam edil 
miye mahkıim edilmişlerdir. 

Buharin, Yagoda, Ri.kof, Krestins
ki, Rosengolç, lvanof, Çernof, Grinsk, 

Zelenski, İkramof, Hocaef, Şarago
viç, Zubaref, Bulan of, Levin, Kaza

rof, Maksimof, Dikovski ve Kriuçkof, 

Pletnef 25 sene, Rak:ovski 20 sene 

ve Berzenof 15 sene hapis cezasına 
ve tahliye edilecekleri tarihten itiba
ren 5 sene müddetle siyasi hakların
dan mahrumiyete ma.hkfım edilmiş
lerdir. 

Bir Vilayeti Oldu 
Avusturyanın da Devlet Reisi ve Baıku
mandanı Olan Mitler Yeni Nutuklar Söy
ledi, Bugün Tayyare ile Viyanaya Geliyor 

Viyana, 13 (Hususi) - Avustur
ya Cümhurreisi Miklas istifa etmiş, 
ve anayasanın 77 inci maddesi muci
bince Cümhurreisliği vazifesini de 
yeni Başvekil doktor Says Inquart ü
zerine almıştır. Avusturya ile Al
manya arasındaki bir yeni (Anşu
lus) temin eden kanun bu-

gün hazırlanmış ve resmi bir tebliğ 
ile neşrolunmuştur. Kanun, Avustur
yayı, Alman Rayhi içinde bir parça 
saymaktadır. Kanun şudur: 

Madde 1 - Avusturya, Alman devle
tinin bir parçasıdır. 

Madde 2 - Avusturyanın Alman 
devletine tekrar iltihakı hususun
da 10 - Nisan - 1938 Pazar günü 
bir plebisit yapılacaktır. Hür ve gizli 
reyle yapılacak olan bu plebisite erkek, 

kadın yirmJ yaşından yukarı bütün A· 
vusturyalılar i~tirak edecektir. 

Madde 3 - Plebisitin neticesi, veri
lecek rey kağıtlarının ekseriyetiyle ta
ayyün edecektir. 

Madde 4 - Bu kanunun tatbikine ait 
teferruat emirnamelerle tesbit edilecek
tir. 

Madde 5 - İşbu kanun neşrolunduğu 
günden itibaren mutıeberdlr. Avusturya 
federal hükılmeti işbu kanunun tatbiki
ne memurdur. 

İmzalar: 

Reisicümhur ve Başvekil Says in
quart ve diğer Nazırlar. 

Berlinden gelen haberlere iki mem 
leket paralarının birleştirileceğini. 
gümrüklerin kaldırılacağını, anlat • 
maktadır. Ilhak süratle tamarnlana-

(Devamı 10 uncuda) 

Büyük Bir Kayıp 

Orgenerel Cevat 
Dün Vefat Etti 

Merhum General Cevat 

Şerefli bir maziye sahip büyük bir 
asker, muvaffakıyetli bir kuman • 
dan, temiz bir insan olan Orgeneral 
Cevadı dün kaybettik. 

General Cevat dimağ nezfinden 
dün öldü, bu suretle memleket şe • 
refli b'r çocuğunu kaybetmiş oldu. 
Büyük Harpte Çanakkale müstah -
kem mevki kumandanlığında yarar
lı hizmetleri görülen Orgeneral Ce
vadın cenazesi bugün saat on bir bu
çulda Nişantaşında Büyük Çiftlik 

sokağındaki köşkünden askeri mera
simle kaldırılacak, namazı Teşvikiye 

camünde kılınacaktır. Naşı Göztepe

de Sahrayıceditte aile merazlığına 
defnolunacaktır. .. 

General Cevadın düzgün, temiz bir 
hayatı vardır. Askerliği gibi hususi 
hayatı da çok ciddidir. Bu kıvmetli 
askerin vatan için hizmet dol~ olan 
şerefli hayatına ait bugün yedinci say 
famızda mufassal malumat okuya
caksınız. 



! 

Tıp Bayramı Kutlanırken •.• 

Tıbbiyemiz için 
Ostatlar Diyorlar ki 

B ugün Tıbbiyeliler bayramıdır. Her sene Tıp talebesi tara-
fından kutlanan Tıbbiyeliler bayramı töreninde bir asn 

mütecaviz bir maziye sahip olan bugiinkü Tıp fakültesinin ve kay 
nağını asırlarca evvelde bulduğumuz Türk tıbbının geçirdiği tc
kfimül, yaptığı hizmetler anılır. 

Bugün de, Üniversitede toplanacak olan Türk hekimleri ve 
mc~suplan bu şerefli mazinin heyecanını yaşıyacaklnrdır. Tıbbi
yelile~ ~a:·ramına t<:5adlif e~en bugün için, konuşmak imkanını 
bulabıldığını kıymetlı tıp üstatlarının ve hocalarının ihtisaslarını 
naklediyorum: 

P rofesör Akil Muhtar, şöyle 
söylüyor: 

\ 
-Yüz sene-

de Tıbbiy,min 

yaptığını bir -
kaç satırla bil-

dirme~ müm
kün değildir. 

Bu mektep par 
lak devirler ge-

çirmiş, sonra 
senelerce ih-

mal edilmiş, ye 
niden yükselmi 

ye başlamış, nihayet şimdl kuv
vetli bir hamle ile tekamüle doğru 
atılmıştır. Şüphesiz, her zaman ye
tiştirdiği hekimlerin fenni bilgfleri 
bir değildir. Buna rağmen, bu yük
sek fen müessesinden çıkanların 

memlekete ettikleri hizmetler çok 
mühimdir. Gerek sulhte ve gerek 
harplerde milletin tıbbi ihtiyaçla
nnı tatmin için ellerinden geleni 
yapmışlatdır. Son Umumi Harpte, 
hemen yalnız o mektepten çıkmış 

hekimler, bu vazüeyi parlak bir su 
rette başarmışlardır. Bunlardan bir 
kısmı ya ecnebi üniversitelerinde 
veya burada fen sahasında kalmış
lar, çalışmışlar ve her yerde ütihar 
la görülen hakiki alimler, büyük 
hekimler sınıfına girmişlerdir. 

Bu mektep, milletin entellektü
el tabakasının teşekkülünde ken
dine düşen vazüeyi çok iyi yap -
mıştır. İstibdat devrinde milletin 
sürüklendiği uçurumu uuılrt.ıan eö
rcn ve buna bir çare arıyanlann 
ilk saflarında Tıbbiyeden çıkanla
n ve Tıbbiyede tahsil etmekte o
lanlan görürüz. Böylece Tıbbi

ye, kendisinden milletin bekliye -
bileceği bütün vazüeleri hakkile 
yapmış addolunabilir. Tıbbiyelile
rin bayramında, şimdiki neslin a
tnlanna karşı besledikleri hürmet 
ve muhabbet hislerinin bir tezahü
rü vardır. Bu da insanlık bakımın
dan çok güzel bir şeydir.,, 

• Bayram kar~sında, en kıdemli 
hekim General Doktor Be

sim Ömerin söz 
teri şudur: 
-Hayatımın 

en genç çağını 
gelçirdiğiın ve 
bugünkü malu
matı borçlu bu-j 
lunduğum bir ir 
fan ınenbaının 

yıl dönümünü 
tesit, benim için 
büyük bir zevk 
ve borçtur. Faz

ın oftlrak, mOtemadi surette 48 se
ne bu müessesede ders okutmak
la geçirdiğim hayatımın hocalık 
devresini nazan dikkate aldığım 
zaman, büyük bir haz duyuyo
rum. Ayni zamanda, Tıp Fakülte
sinin memleketin sağlığına blıyük 
hizmetleri ciheti ile, böyle bir tö
ren çok yerindedir. Cümhuriyet 
hükumetimiz, Tıp Fakültesinin ne 

' kadar ehemmiyeti haiz olduğunu, 
ve memleketin istikbalini nauın 
dikkate alarak, büyük fedakarlık
larda bulunarak bir kere daha 
göstermiştir. Memleket, hükume
tin bu fedakarlığına mukabil çok 
istüade edecektir.,, 

• Operatör General Cemil yıl-
döni.lmü münasebetiyle ih

tisaslnnnı öyle kaydediyor: 

profesör Mazhar Osman, Tıp 
Fakültesi için şöyle söylüyor: 

- Memleketi-
mizde irfan, me
deniyet vesair 
her hayırlı te
şebbüste öna 

' yak olan tıp 

• mektebinin bay
t ramı sade bizim 

değil, bütün 
Türklüğün sev
diği ve saydığı 

sayılı günlerden 
biridir. Ben Tıb

biycl Askeriyeden 320 senesinde 
çıktım· Bütün varlığım mektepten 
aldığım ilk terbiye ve feyze med
yundur. Orasını, bir ana beşiği gi
bi tekrim ederim.,, 

• profesör Kemal Cenap, diyor 
ki: 

- Törende bu' tnevzu üzerinde 

konuşacağım. Şimdi, yalnız şunu -söyliyeyim ki, Tıbbiye memleketin 

sıhhatine çok hizmet etmiştir. Tıb 
biye Mektebi birçok tıp üstatları 

yetiştirmiştir. Bu müessese bir a

sırlıktır. Fakat, Türk tıbbı çok es

kidir. Her zaman tekrunüle doğru 

gitmiştir. Her asra göre daha mü

tekamil hekim yetişmiştir. Kaide 
de böyledir, böyle olmalıdır. Me-

sela 1940 senesinde yetişecek he
kimler, elbette ki bugün yetişcn
lm·n"" nı:ıha ;;n+nn nln,.~lrtır 

• 
D oktor ~netal Kndri Raşit 

Tıbbiyenin bayramı müna
sebetile diyor ki: 

- Tıp Fakültesinin bir asırda 
yaptığı hizmetleri bir kaç satırla 
ifade etmek mümkün değildir. Bu 
müessese 100 yıl içinde fen iılemi
ne büyük hizmetler yapmış

tır. Türk tıbbı mecvudiyetini Av
rupaya tanıtmıştır. Bu 100 sene 
boş geçmemiştir. Avrupa fen ale
mi Türk tıbbını tanır. Memleketi
mizde en yüksek seviyeye çıkmış 
olan ve bütün dünyaca tanılan bil- 1 

hassa iki mühim saha vardır: As
kerlik ve tıp. Bunlarla iftihar e-• 
debiliriz. Bütün yeni tıpçılara 

muvai!akıyetler temenni ederim.,, 
Reşat Feyzi 

TOPLANTILAR: 

Mekteplerde 
Cez~ İster mi 
İstemez mi? 

r Ucuzluk için -ı 
Yeni Kararlar il 

Haber aldığımıza göre, 
hükumetimiz hayatı ucuz
latmak hakkında yeni karar
lar vermek üzeredir. Bu hu
ıuıta lıtanbul Belediyesi de 
tetkikler yapmakadır. 

Et ucuzluğu hakkındaki 

1 

flararın pürüuüz bir şekil
J e tatbik edilmesi hususun
da Belediye çalıpnaktadır. 

1

1 Öğrendiğimize göre, Bele
diye, bu hususta icap eder
ıe etten alınmakta olan 
mezbaha resimlerini bir 

Şişli halkevinde inzibat ve ceza me 
seleleri etrafında dün saat 15 te baş ı 

lıyan münakaşalı toplantı 4 saat de
vam etmiştir. Bu toplantıda evveli 
okullarda ne gibi vakalara rastlan -
dığı tesbit edilmiş, bunların normal 
bir haddi aşan vaziyette olmadığı 
noktası tebarüz ettirilmiştir. Bundan 
sonra umumiyetle bu gibi vakalar 
karşısında öğretmen ve mürebbinin 
hareket tarzı üzerinde durulmuş ve 
yine ceza ve mükafat meselelerine 
dönülmüştür. 

Yirmi kadar söz alan arasında Da

rüşşafaka direktörü Ali Kimi, Fel -
sefe öğretmeni Ali Rıza, Lise öğret

miktar daha indirecektir. 

meni Hadi, Oğretmen okulu tedris BELEDİYEDE: 
usulü öğretmeni Fevzi, Kız öğret -
men okulu öğretmeni Nebahat, eski 

maarif müdürü Saffet te vardı. 
Toplantının en hararetli safhası B. 

Ali Kfunl ile Bayan Nebahat ve Bay 

Fevzi arasında, cezanın lüzumsuz -

luğu veya lüzumu hakkındaki mü

nakaşa olmuştur. Ali K8mi, inziba
tın müeyyidesi olarak cezaya, öğret 

men okulu muallimlerinden Fevzi 

çocuklann karakterlerini ıslah te -
şebbüsünde bulunmağa kıymet ver

diklerini tebarüz ettirmişlerdir. 

Unkapanı 
Köprüsünde 
İnşa Vaziyeti 
Belediye ile müteahhit arasındaki 

ihtilaf halledildikten sonra Gazi köp 

rüsü inşaatı hayli ilerlemiştir. Evvel

ce Balatta yapılarak suya indirilen 
dubadan başka ikinci dubanın in~aatı 

hemen hemen bitmiş gibidir. O da bir 

iki güne kadar suya indirilecektir. 

ADLİYE: 

İcra İşleri 
Mütehassısı 
Geliyor 
İcra işleri hakkında tetkiklerde bu

lunarak bunların ıslahı için bir pro
je hazırlamak üzere hükumetimiz ta
rafından davet olunan İsviçreli mü
tehassısı B. Leyman, bugün veya ya
nn şehrimize gelerek Ankaraya gi
decektir. 

B. Leyman, Ankaradan sonra İstan 
bul, İzmir ve Adana gibi icra işleri 
çok olan şehirlerimizde ayni yolda 
tetkiklerde bulunacaktır. 

POLİSTE: 

Dört Kişi Kahvelerde 

Kumar Oynamışlar 
Zeyrek caddesinde 26 numaralı İ

ranlı Alinin kahvesinde kumar oy
namakta olan Salih ve Necmi ismin
de iki kumarbaz kumar &\ıçu üstün
de yakalanmışlardır. 

İzzet ve Ahmet isminde iki kumar 
baz Beşiktaşta Tahirin kahvesinde 
kumar oynamaktalarken suç üstün
de yakalanmışlardır. 

iki Hırsızlık 
Kısıklıda oturan Ahmet isminde 

bir sabıkalı komşusu Elektrik Şirke
ti mmurlanndan Vcdadın bahçesin
den fidanları çalarak savuşurken ya
kalanmıştır. * İzzet isminde bir sabıkalı Rume-Toplantı sonunda söz alan Uni -

vcrsite psikoloji profesörü Şekip 
Tunç, psikoloji ve içtimaiyatın bu

günkü verimlerinin henüz öğretme
nin elinde kolaylıkla kullanılacak 

müsbet bir silah halinde olmadığını, 

işine aşkla bağlı olan öğretmen ha -
zakat ve sezişinin muvaffakıyctte 

mühim amil olduğunu söylemiştir. 

Herkes toplantıdan aynlırken şu ka

naat ve intibaa varmış bulunuyor • 
du: Türk o"kullarında oırKaç p:;utop<H 

Belediye yakında, Unkapanı ve A
li hisarında sandalcı Ahmedin evin

zapkapıda birçok istimlakler yaparak den kurşun borulan çalarak kaçar-

veya dejenere tipin yaptığı bazı va

kalar mekteplerde inzibatın gayrita

bii bir hal aldığına delalet etmez. An 
cak tam verimli bir terbiye faaliye
tinin de zamanla, mali imk9.nla, öğ
retmenlerin kültürlerinin inkişafile 
alfıkadar olduğu anlaşılmaktadır. 

Toplantı sonunda Halkevi başkanı
nın teklifi üzerine 15 gün sonra ope
ratör Mim Kemalin karakter etra -
fında bir konferans vermesi, bu me
yanda doktor Fahrettin Kerim ve 
profesör doktor Muzaffer Esat ta da 
vet edilerek doktorlarla terbiyecile -
rin karakterden anladıkları farklıca 
manaların tavazzuhuna hizmet ede
ceğinden faydalı görülmüş ve bu kon 
fer ansın da münakaşalı olması karar 
laştırılmıştır. 

oralan açmıya başlıyacaktır. Bu ara- ken tutulmuştur. 

da Azapkapıdan Şişhaneye doğru ye- Acıkh iki Kaza 
ni bir cadde açılacaktır. KP"ecilerde oturan ve İnhisarlar 1-

Sebze Hali inşaatı dares.ııin Cibnli fabrikasında çalışan 
Meyva halinin yanında yapılması Süleyman oğlu Muharrem fabrikada 

mukarrer bulunan yeni sebze halinin s~ç levhaları üstüste koymakta iken 
. bır s:>" lfıvhası sol ayağının üstüne 
ınşaatına başlanmıştır. Yeni hal mey- d"' d ~ 1 . • ' uşım n nmcagız yara anmış, Cer-
va halınin hır devamı olacaktır. rahnar.a hastansine kaldırilarak teda-
Be~ Senellk ı oı rroıesı · · :r. •••• _ -·~···7·--· 

Belediye iki beş senelik yol proje
sinin tatbikine bu aydan itibaren baş 
lıyacaktır. Bu cümleden olan bütün 
ana caddeler, asfalt olarak inşa edi
lecektir. Turizm ve tarih bakımından 
ehemmiyeti olan bazı kenar yerlere 

giden yollar da düzeltilecektir. 

NAFIADA: 

Almanyayalsmarlanan 

Frigorifik Vagonlar 
Nafıa Vekaleti, Almanyaya taze 

ve yaş meyvaların nakli için frigori
fik tesisatı haiz 18 yeni vagon ısmar
lamıştır. Bunlardan ilk parti olarak 
sekiz tanesi önümüzdeki ayın bida-

Şamandırada bağlı bulunan İsveç 
bandıralı Motlan vapurunda yük al
makta olan mavnacı Mehmedin başı
na bir sandık düşerek yaralanmış Be 
yoğlu Belediye Hastanesine kaldırıla 
rak tedavi altına alınmıştı . 

Para için Yaralamış 
Cibalide Üsküplü caddesinde otu

ran Mustafa Sabri isminde biri bir 
para meselesinden çıkan kavga neti
cesinde ayni sokakta oturan Şaziye 

isminde bir kadını büyük bir anah
tarla başından yaralamıştır. 

yetine doğru lstanbula gelmiş ola
caktır. Diğer on tanesi de bilahare 
gelecektir. V ekfılet bu vagonlarla ya· 
pılacak yaş meyva nakliyatı için en 
aşağı bir tarüe tatbik edecektir. 

- Bütün yeni tıpcılara muvaf
fakıyet temenni ederim. Memleke
te hayırlı doktorlar yetişir. Büyük 
hizmetler ederler, şimdiye kadar 
memleketimizin en büyük ihtiya
cı doktorlardı. Ne kadar çok ve iyi 
doktor yetişirse, memleket için o 
kadar faydalı ve hayırlı olur. Bir 
asır içinde, bu müessese, yurda bü 
yük hizmetler etmiştir.,, 

Cumartesi akşamı Moda Deniı klübündc verilcn'maskcli balo her se
nekinden daha çok muvaffak olmuştur. Baloda çok güzel kıyafetler var
dı. Bunlar arasından hakem heyeti en i~·i giyinmiş üç erkek, üç kadın 
seçti. Kadınlardan birinciliği, Kraliçe l\lary Stunrt kıyafetini kendisine 
pek yaraştıran Mis Armita~e, ikinciliği bedevi kıyafctile Nazan, üçUn· 
cülübrü Holandalı kıyafetinde l\lis Lova kazanmışlardır. Bunların hari-

cinde de o 'kadar giizel kostümler vardı ki, hakem heyeti adeta intihap
ta giiçlük çekmiştir. 

Resimler sağdan: Baloda çok muvnffa~ olan kıyafetlerden eski Türk 
~elinini temsil eden Bayan Meliha Nuri, Mis Armitag, üçüncülüğü Ho
landalı kız kıyafetinde kazanan Mis Lona ve beğenilen kıyafetlerden 
~enç bir bayan. 

. ................................ _. ............... ·: . . 
i Ankara a ! : : 
E Telefon ve Telgrafla i :........ .. ....... 
Tahsin Uzer, 
AmeliyatGe 

ir 
irdi 

Ankara, 13 (Tan muhabirinden)
Uçüncü Umumi Müfettiş Tahsin U
zer Viyanada bir ülser ameliyatı ge
çirmiştir. Oğrcnildiğine göre bizZBt 
kendisi tarafından ailesine yazılııJl 
mektupta, ameliyatın iyi netice ver
diği bildirilmektedir. 

(Bay Tahsine seri afiyet dileriz.) 

Maa§ Derecesine Göre 
Bir Memur istatistiği 

Ankara, 13 (Tan muhabirinden)
Devlet, teşkilatını gittikçe genişlet
mekte yeni hizmetler karşısında ıno
dern teşekküller meydana gelmekte
dir. Yapılan bir istatistiğe göre 929 
senesinde devlet memurları kadrO -
sunda birinci dereceden maaş atan
ların sayısı 21 di. 936 kadrosunda bll 
sayı 27 ye yükselmiştir. ikinci de -
receden maaş alanlar 929 da 40 ikeJS 
936 da 47, üçüncü dereceden 929 d• 
97 iken 936 da 149 olmuştur. 200-300 
lira arasında maaş nlnnların artış :nit 
beti daha fazladır. Baremin dörduı> 
cü derecesinden maaş alanların sa~ 
sı 929 da 98 iken 936 kadrosunda ,2601 

beşinci dereceden 103 iken 929 d• 
399, altıncı dereceden 175 iken 929 
da 648 i bulmuştur. Buna mukabil 
40-60 lira arasında maaş alanlar r 
zalmaktndır. Mesela 1929 kadrosUO" 
da baremin 18 inci derecesinde Jll9" 

aş alanların sayısı 4079 iken 936 d• 
1435 olmuştur. Bu rakamlar devıct 
memurlarının refah seviyelerinin gU 
tikçe yükselmekte olduğunu göste • 
rir. 

936 kadrolarına göre, asken tcşlÖ' 
lllt hariç, bütün devlet memurıarıııı.1l 
sayısı 41,590 idi. Ucretli memurlııt' 
da 10,746 idi. Yekiı.n 53 bindir. J3d 
rakamın bütün nüfusumuza ruspeti 
320 de birdir. 

Kadrosunda en çok ücretli rnerntlf 
olan Vekalet Adliye Vekiıletidir. NY 
liyeden sonra Dahiliye Vekiıleti gel" 
mektedir. Bareme dahil azla me
muru olan veklUet yine Adliye "t' 

kaletidir. Dtincirfci&rnk Emniyet i§l 
y'e v eKaıeıı, .. dör~iiıiic u. rı:>lilın:xy~. v • 

kaleti gelınektedir. 
1936 luldrolarına göre, askeri ter 

kilat hariç, bareme dahil memurl" 
rımıza verilen maaşlnnn senelik tıJ 
tarı 37,830,556 liradır. Bu paranıı> 
Vekaletlere taksimine gelince: :g1' 
yüksek miktar 5,847 memuru olııJS 
Kültür Bakanlığına isabet etmcJdlr 
dir. Kültür Bakanlığının senelik :r:ıı• 

riJle aş tutan, yalnız barem derecele S 
dahil memurlar faslında 6,456,25 
liradır . 

Müzeler için Duhuliye . 
Ankara, 13 (Tan muhabirinden)~ 

Bütçe encümeni müze ve milli saf'.l 
lara giriş için alınan ücret hakktJl .-ı: 
daki kanun projesinin müzakereleı• 
ni bitirmiştir. 

Yeni proje ile müzelerde alınınııİ'' 
ta olan duhuliye hayli indirilıniştlt' 
Proje kanuniyet kesbcttikten so~ 
umumi açılmış müzelerle tarihi bill 
lara girenlerden 10 kuruş, milli sr 
raylar ve Topkapı sarayı müzelc!~ 
de 50 kuruş, Ayasofya müzesinde 
kuruş alınacaktır. ~ 

Toplu bir halde ziyaret yapan.!° ~ 
tep, subay ve halkevlcrinden uc:ıe 
alınmıyacaktır. 

1 TAKViM ve 

14 Mart 1938 
PA.>ARTESI 

3 üncü ay: Glln: 31 
Arabt: 1357 
Muharrem: 11 
Güneş: 6,13 - Öğle:: 
İkindi: 15,43 - Aksnm: 
Yatsı: 19,45 - lmslik: 

Knsıın: 126 

Rumt 1354 

Mart l 
J2,"S 
ıs ı.t 
4 s7 

YURTTA HAVA V AZIYE1l 
~ 

Yurdun Trnkyn, Knrndcnlz kıyıları, 1 
ve Orta Anadolu mıntnknlnnndn btı"'1 ~o' 
yer yağışlı geçmiş, rüzgdrlar TrakYtı .f' 
eneli ve Ege mıntn'knlnrile Karad<'nl !t~ıı· 
lnrı ve Orta Amıdolunun Garp kı5ımltı ~ 
da Şimal istikametinden kuvvetli ve 0 ~ 
yerlerde Cenubt lsUknmettcn orta kU~ 
te esmiştir. 

Dün lstanbulda hava yağışlı ve fırtı e 
geçmiştir. 24 saat zor!ındn yağışın rı'I 
murnbbaına bıraktığı su miktarı 18 6 
grmdır. Rüzgfirlar şimal i tik:ıvl t 

l'• 
saniyede 8 - 10 metre süratlc c::ın t 

Saat 14 te hava tazyiki 764,5 ıl 
jdi. Sühunet en yüksek 5,8 ve en d 
santlı!rnt oltırak knydcdilmistir. 
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(!'lf G .. CSNJ 
Alman Birliği 

Omer RIMI DOaRUL Ji er Bitler, Alınan onlman
clan sonra A vmturya top=-- ayak buar bumu, kendi-

dotdutu 7enle brplıyanlara 
1111edıii nutukta Alınan birlitlni 
tJa. •tnüt ve bu birliii parçal•mak 
~enlere meydan olımmUftllr. Ba'tte Der Bitler Avusturyayı lş
lal ederek Alman birliibd tahak-
~-·t~ ve hiç fflphe yok ki, 
---.atık tarihine, Almanyamn bCl 
)tik bit idealini serçek191tlrmiye 
lıaQvaffak olan bir kahraman sıfa
tlle de linniftir. 1816 ela vukubu
... Sadova harbi, Almanya ile A
~a anamda mun seneler •Cl 
~rekabete 80D vermi1t 1871 de 
..._...nmn Framaya kup kuan
tıiı zafer Alınan lmparatorluiu· 
._ lefekkwtt ile tetevvtlç etmif, 
ltıı Jllail6biyeü Ahnanyayı 7ere 
~ fakat yirmi sene s~eden 
~ ile Avmturyanm birlet • 
.._. lzerine Alınan birliii teessüs 
...... ve Alman7a Avrupada en 
...... •fifudu devlet olm'UfhU'. 

4baan1a ile A vmturyamn biri
~ btıpnuı n iki devletin bir 
~ devlet tetkl1 etmesi, artık bir 
--....ıiwen ibarettir n bu for
~ yakanda 7apılaeak plebisit 

tebnunaı edecektir. 
4._tar7a lstDdAllnln mtWafll 

"-a Doktor Ş11fDla tarafından dtln 
~ tabrnar eden plebldtln 
~ lehinde netice vereeell her 
......... fevkinde ldl. Fakat, ba
"- A'V1Dtarya lstikJAllnln mtlda
-..: ea flpheli plmlar arama 
~ n AvmturyaJ'I bolfevikll
h s&rtikıemek tahmetile ....... 
11 lto11anut balan1179rlar. 
~ ... plebi.dt be Avmtar1•11 lt

"1 edea Alman onlmunwı nna
"U altmda Tapılaealı için btltün 
·~ Alman7a,.a katq • 
"-k lehinde re7 nrmed 'INıklenl,_. a-- batb ttlrll oJmuıv 
~ka•-·au.-. 

Q •••• , ....... ~ 
llatlbTmnet vuku balnuyaeap-
16re .... AYM_,a harlda-

~~abftlnet vukuu malatenıel 

le)a~ lnsntere De Fransa hldl
' koteato etJDlt balunuyorlar, 
1-t protestolan reddolanmut-
..L_ .. anda en fula endlfe1e 
~ heklenen Çekoslovak)'anm 
.... ~ __ notam ile tatmini dtl -
~· Fakat İqilten De 
.... ~ bu yoldaki iefebba.Jeri
ll L.~ tealrU bir mahi,et üma-

-a!eamedlll libl Çekoslovak
~ da lhü7atl tedbirlenlen bat-
~~bir .......... beklenme-

~·· AlmanTa11111 Avmtarya 
~ den de, AY111Jturya harida-
....._de lllabvemet sönn.ı bekle
~ Bunun netle.ı olarak Al
..... a, AY111JturyaJ'I dllediii libl il 
...... edeeek ve çok pPDeden Av
-.,_ 4la, lttlttıa dtln7a da bu hWi-
» ..... aktır. 
~ ~t, Alman birllll, yabm A· 
~"'1aam ilhakı ile tekenunBJ 
~"!'' Almanya, bundan soma 
~vak>'· Almanlanm tatmba 
~ bir hattı hareket takibine 
>-~aktır. Fakat Çekoslovak -

..,., A'V1Dtili')'a dereeesinde ko-

'et~· Çtlaktl Çekoalovakya 
~ Fransa, diler taraftan 
~ Birliii ile mtltebbil yar-
~ hktlarile hatlıdır ve bu bat· 
~koslovakyaya kup vuku
~ her teeavtbl, böytlk bir 

.a ... ~vireeek mahiyettedir. 
... ~ Almanya, İtalya n Ya -
'-.~• ile de kolllfa olmllf ve Çe 
it ~aya kup da daha müsa
~ •aaiyet almqtır • .Ko1Df111ak
~ lletieesı, her halde pk mtl • 
s_.a-aktır. 

GÖRÜŞMELER: 

Alman - İngiliz 
Müzakeresi 
Tatil Edildi 

RUSYA: 

Şimal Kutbu 
Müzesi 
Tesis Edildi 

Moüova, 13 (TUB) - Leningrat 
Arktik Münsinde, §imal kutbunun 
fethine ve Papenin heyetini tefki1 e
den Sovyet kahramanlaruıuı hayat 
ve mesaisine tahsis edilen bir aergi 
tertip edilmif ve son zamanlarda hal
ka açılmıftır. Bu lergide, §imal kut
bunda bulunduklan müddetçe N. -
112 tayyaresi mürettebatına mesken 
vazifesi görmiif olan ipekten çadır 
ile kutup istasyonunda kışlıyan kl
fiflerin elbiseleri nazan dikkati çek-

mek~. Bu elbiseler, Papenin gru
pu arasının giydiklerinin aynidir. Bir 
çok fotoiraflar, cesur kişiflerin sablh 
buz J>UÇamndaki istasyonda bayat ve 
ça1ıpnalan sa1halannı göstermekte -
dlr. Aynca iltuyonun katettill yolu 
ine ed4m bir harita da vardır. 

INGILTERE: 

Almanyaya Karp 

Nümaylıler Yaps•y_. ~ 
"-Y11e1m•ı Tediye 

ası lçtimaında 
~ lh._, .ıe 13 I A.A. ı - Macar 
~ ~ı genel direktörü ve dev 
.._-._q)•ler B. lnıredt, enternasyonal 
'>~ JH:_benk:uı idare komJtMtnln 

' "1""11&Uıda hazır bulunrmk Ü· 
febıine hareket etmiftir. 

Londra, 13 (A. A.) - Bu -
gün bir mltingten ayrılan bin
lerce nümayifçi alay halinde Alman 
büyük elçiliğine do~ llerlemif, fa
kat süvari polisleri bunların el~ilile 
sokulmalarına mAn1 olmU§tur. Nü • 
mayifçllerin Almanya aleyhindeki a
lu' sözlerinin elçilikten lfitihneme -
sine 1mkAn yoktu. Polis nümayifçl -
leri datıtırken ÇAIJHpnalar olmut -
tur. 

TAR 

ispanyada Son Taarruz 

Hükii:metçi İspanyada 
Umumi Seferberlik 

• 
Türk Casusu 
M. SIFIR 'ın 
Hatıraları 

Türk casusu M. SIFIR, 
Mütarekenin o kara 

günlerinde memleketi yık-
mak:, Türklüğü mahvetmek 
!_stiyen düşman casuslarile 
çarpl§lllll, onlan her karşı
laşmada tepelemiştir. 

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

Türk casusu M. SIFIR'm 
Mütareke hatıralanru, casus
luk harikalarmı çarşamba 
gününden itibaren neşretmi
ye başlıyacajız. Bu hatıralar, 
Mütareke devrinin bugüne 
kadar meçhul ve gizli kal
mış zengin heyeCanlı, tüyler 
ürpertici bir tarihidir. Çar
§8Dlbaya TAN sütunlannda 
zevkle okuyacaksınız. 

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

UZAK ŞARK: 

Cephe Gerisinde 
Bir Çin Ordusu 
Hazırlanıyor 

fjtJ.CK 
Kocakan Soğuğu 

Ankara, 13 (A.A) - Güne, klüb6-
nün tertip ve tefebbüaü ve 19brlmlz 
de mütefekkll Ankaragücü, Demlr
çankaya, Harbiye lc:lmanyurdu " 
Mııbafızgücünün i§tlrakleriyle llal-
kevinde büyük bir heyecanla ve mu
vaffakıyetle devam etmekte olan Cfl 
ret müsabakalannı Atatürk 9 Mart 
938 akpm• yübek huzurlarlyle _. 
reflendirmitler ve serbest gürepn ta 

Londra, 13 (Hususi) - Uzak mimini irade buyurmU§lardı. 
Şarkta muharebe devam ediyor. Ja- ~u hal ve terefli bldise üzerine ba 
ponlar Sarı nehri geçerek bu nehir gün meztar b8f klübün saWıiyettar 
ilerisindeki hedeflerine varmak lçbı mümessilleri Güneı Klübü merke
uirafıyorlar. Son gelen haberlere gö zinde GiineıWer Baıkam Bolu Say. 
re, Japonlar bu son taarruzlarında he lavı Cevat Abbas Gürer'in rtyuett 
nüz katt bir zafer elde etmif delil- albnda toplanarak feJ'ef1i huzur ve 
lerdir. yübek tepiflerlnden dolayı Ulu ön-

Dijer taraftan Çin kıtalan Japon der Atatürk'e fÜkran ve tlzlm1erinl 
taarruzu karpamda fiddetll mubve- arza ve klüplerinde ll91'best gilnf e
metler göstermele muvaffak oluyor kipleri tefkiHne ve 9 Mart gilnünfl 
lar. Cephenin bir çok yerlerinde Çin Güref Bayramı olarak kabule bru
kıtaları Japonlara oldukça telefat vermiflerdJr . 
verdirmeğe muvaffak olmu§lardır. 

Diğer bir habere göre, Marep1 K d • d 
Şanı • Kay • Şek büyük bir ordu ha ara enız e 
zırlamakla meguldür. Bu ordu lçfn F 
ıAzımge1en siWıiardan bir kısmı fim ırtına Yar 
diden temin edilmiftir. Bu yeni or- Erelll, 13 (Tan muhabirinden) -
dunun vazifesi, Japonyanın alacalı K.ndenizcleld fiddetli fırtına .. .. 
vaziyete göre tayüı edilecektir. Bu c:leıı limanda bulunmakta olan'= 
ordunun, Japon ordusunun yorgun· Vatan, Şark, Galata, Kanarya, Genç, 
luğundan istifade ederek kati neU • Refit, Tavil, ikbal, Neptun, Anado
celi bir taarruz yçmuı da lhümal lu, r·-•·-·'- ~1 NA-- Alta dahilinde görülmektedir ·~.uma, ~... ........... 7, 

Nevyorktan -1- .,ıı: habere ....._ Zühal, Refah, Dojan, Kaplan, Ulkü, •VAÇU • .,... Şan ve Yunan vapurları bareketıert-
re, Ingiltere ile Amerika arumda, ni tehir etmlflerdlr. Vapurlar lefer
Uzak Şarkta lnldpf eden vulyet lerlne deftlll lçfn ha cUnınem.. 
hakkında bir görüpne yapılması muh nl beklemektedlrl vamn 
temeldir. Bu IÖJ'(lfmenln daha ziyade er. 

iktılacU mahiyette olacaiı ... ,Japon * 
istilası brfıauıda ild devletin Çin - lıtanb•lda Yine lar 
deki ilttıad! menfaatleri etrafında BvveDd güne kadar hava ılık ba-
cereyan ec:1eee11 bildirilmektedir. har ıünJerini andınyordu. rwt cu-

Çin ~elmmn ltarele.tl.n martes1 gOnil bozuldu, o gece milt • 
Londra, 13 (Hususi) - Şanghay - hlf bir fırtına hOkilmsürdü. Dün de 

dan alınan bir habere &öre, Japonla- sabahtan •kpıma kadar bazan gQneJr 
nn isti1l ettill arazide Japon cephe- açtı, fakat eberiyetle yağmur yattı: 
si ıertshıde bazı Çin çeteleri tefek- ba arada bhbç kere laala ile kar 
kil etml§ttr. ...phıtlll oldu. 
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Bir Konleranı: 

Nüfus Siyasetinde 

Kadın Hastahkları Yeri 
Üniversite doğum hastalıkları ve doğum 

kliniği ordinaryus profes6ril Llpman, Uni
versite konferans salonunda (içtimaı jine· 
kolojlnin mnhlycti ve ehemmiyeti) mev
zulu bir konfernns vermiştir. 

CONRAD 'VEIDT 

Pek Yakında SARAY Sinemasında 
A N N A B E L L A ile beraber çevirdiği 

• 

KIZIL RAHiP 

R Gc[J:o 
İstanbul radyosu: 

ÖÖLE NEŞRiYAT,. t,'.A 
Saat 12,SO PlAkla Türk musiklsl 1 sO 

Havadis 13,05 Plfıkla Türk musikisi ıs, 
Muhtelif plfık neşriyotı 14 SON. 

Profesör: bir memleketin nüfus siyase
tinde kadın hastalıklarile milcadelenin De il••••••• Fransızca sözlü filminde görünecektir •••••••i 
kndnr mühim bir yer tuttuğunu söyledik-

AKŞAM NEŞRIYATI: Co 
Snat 18,30 Plftkla dans musikisi 19°:5_. 

cuklara masal: Bayan Nlne 19,55 ~· 
haberleri 20 Rifat ve arkadaşları oJI 
danTürk musikisi ve halk şarkıları S d1' 
Hava raporu 20,33 Ömer Rıza tarafı~ 
arapça söylev 20,45 Belma ve arknd Jdl"' 
tarafından Tilrk musfklsJ ve h:ılk şıır ~ 
(saat ayan) 21.15 Fasıl saz heyeti: tbrab fO' 
ve arkadaıları tarafından 21,50 RadYo ttl' 
nlk temsil: Stüdyo orkestrası re!ll~ 
(Karmen). 22,45 Ajans haberleri. 23 :J 
la sololar, opera ve operet parçaları ~flll 
Son haberler ve ertesi günün proJT ..... 
23,30 SON. 

ŞEYH 

ŞAM 1 L 
Çarşamba günü takdim ede. 

ceğimiz bu yazı, sade bir 
tarih değildir. Ancak tarihe ve 
hadisata tamaıniıyle sadık kala· 
rak en açık ve heyecanlı lisanla 
yazılnuş olan bir tefrikadır. 

ten sonra demiştir ki: 
"Asepsi, antlscpsinln büyük terakkileri

ne rağmen lohusalık hümmasına karşı 
mücadele henüz kolera, sıtma ve çiçekte 
olduğu gibi tam muvaffakıyete ermemiş
tir. Yalnız ölilm vakaları yarı yarıya indi
rilmiştir. 

Bu Akşam S A KAR YA Sineması 
Taliin pek şiddetli müşkilatına rağmen .... İki aşıkın katlandıkları feda

karlıklar ve hissettikleri kuvvetli ihtiras ... 

SIL.VIA SIDNEY ve HENRY FONDA 
tarafından emsalsiz bir tarzda yaratılan Fransızca sözlü 

YAŞAMAK HAKKIMDIR 
Pek müessir ve hissi filmine başlıyor. 1 

İlaveten: PARAMOUNT JURNAL dünya havadisleri ve şayanı hayret 
bir SİLLY SENFONİ. Yerlerinizi evvelden aldırınız. Telefon: 41341 

Ankara Radyosu: 

ÖGLE NEŞRIYATI: ıı1 
Saat 12,30 Muhtelit plftk neşrlyab _ı~~ 
PlAkla Türk musikisi ve halk prP"'" 

13,15 Dahilt ve harici haberler. 
Bu tefrika size yalnız bir kah· 

ramanhk menkıbesini hikaye et· 
mekle kalmıyacak, çocukluk 
günlerinizdenberi hayalinizde 
yer eden (Kafdağı) nın bütün ca· 
zip esrarını da ifşa edecektir. 

Zilrrlyetl a7.altan fımillerden biri de Züh
revi hastalıklardır. Bu hastalıklar frenıl 
ve belsoğukluğudur. Frenglll gebelerde 
çocukların büyük bir kısmı gebeliğin 5 ilA 
8 inci aylarında öfürler. Dijer bir kısmı ise 
ağır frengi teznhürlerlle dünyaya gelirler. 
Bilhassa PampbJgus ıuucus ile fstanbulda 
g6rdilğümüz 5443 defter ve 37000 polikli· 
nik hastasında Berlln materyelinin aksine 
olarak frengi pek azdır. Buradaki faaliye
tim esnnsında derslerimde sifilisle doğmu, 
çocuk gösteremedim ve ancak s1'tlllsten öl
mOş 3 çocuk gösterebDdlm. Taze sifilis a
llmetlerl gllsteren bir kadın gllremedik. 
Belsoğukluğunda mühim bir cihet kadının 
gebelikten evvel veya gebelik esnasında 
bulaşmıı olmasıdır. 

P Büyük Fransız filmlerinde ihtisas kazanmış olan • 
AKŞAM NEŞRIYATI: 
Saat 18,30 Karışık plftk 18,50 İ~ 

ders: Azime İpek 19,15Türk musikisi d'f'. 
halk şarkılan (Servet Adnan ve arıca ıf 
lan) 20 Saat ayan ve arapça neşrfy~ 
PlAkla dana musikisi 21 Spor kon ti' 
Nizamettin Kırşan 21,15 Stüdyo saloO P' 
kestrası l - Oskar Russische Tanz 2 • 'lıtl 
tuytel Tout Paris 3 - Lehar Iva 22 .ı\J 
haberleri 22,15 Yannki program. 

B ir zelzele, (Deli Petro) ya 
neler ilham etmiıtir? 

Korkunç bir kattimuı içyüzil 
nedir? 

(Semavi İk.l&ler) mucizesi.., 
Şeyh Mansur, bir İtalyan serse
risi midir? •• Yoksa, aslen ve nes· 
len (Avar) ırkına mensup bir 
mücahit midir? -

Çarıambaya T AN'da 

SANAT HAYATI: 

Musiki Üstatları Bir 

Konser Hazırladılar 

Bebellkten evvel vuku bulan belsotuk· 
luğu enataru mikrobun nefirlere çıkması 
ve cerahat yapması dolayıslle kısırlı!ı mu
cip olur ve nadiren kendi kendine. veya
hut cerrah! müdahale ile iyileşir. Fakat 
belsoğukluğu da buradaki hastalarımızda 

Berlindcn azdır. TUrklyede frengi ve bel· 
soğukluğunun azlığı izdivaçtan evvel tıb· 

bl rapor istenmesi ve sifillse karşı memle
ketin her tarafında alınan tedbirlerden 
başka mlllf ananelerden ve gayri meşru 
gebeliklerin pek az olmasından mütevelllt
Ur. 

Gebeliği tehdit eden tehlikeleri kısaca 

gözden geçirdikten sonra şubemizin devlet 
kudreUle muhafazası ve terakkisi için ne 
kadar mühim olduğunu ve daha şimdiden 
Türklyede Zilhrevt hastalıklarla mücade
leden nasıl iyi bir netice alındığını ıör

dilk. Hekimlerle ebelerin gittikçe daha iyi 

tedris edilmesi, memlekette tıbbi penıone
lin çoğalması, örneklik kadın kliniklerinin 
yapılması sayesindedir ki, lohusalık hilm
masında ve düşüklerde vaziyet düzelecek, 
nntus daha artacaktır. Çünkü büyük bir 
ordu beslemek, büyük mikyasta ziraat ve 
sanayi kurmak istlyen bir memlekete lA
zım olan şey çocuk, çocuk sene çocuktur. 
Çocuk olmazsa asker de yetişmez." 

SUMER SiNEMASI 
Önümüzdeki Çarşamba akşamı büyük Fransız yıldızı 

ANNABELLA 1 
yı 

JEAN MURAT ve PIERRE RICHARD WIL.L.M ile beraber 

Ask Kanadlarz 
• 

filminde takdim edecek ve iki saat büyük ve nezih aşk zevklerini 

• tattıracaktır. •••••••••••• 

Dünyanın en me,hur 

SONYA 

SPOR KRALiÇESi 
VE 

SiNEMA YILDIZI 

HENNY 
Zevkli - Neteli - Güzel ve harikalar f&heaeri olan 

KAR TOPU 
filminde gözlerinizi kamaştıracak, kalbinizi zaptedecekttr. 

Çarşamba a·k,amı MELE Sinemasında 

* 
SENFON:ILER 

23 Varşova: Senfonik konser (R. ~ 
uss, Reger, Reznizck). 
HAFİF KONSERLER 

7.10 Berlin kısa dalgası: Halk tJSı:# 
kisi (8.15: Devamı), 9,30 Parls Koıoo; 
yal: PlAk (10,15, 10,45, 11,30, 13: ıt~ 
9,45 Berlin kısa dalgası: DOğün ha~· 
12,15 Roma kısa dalgası: Karışık tJS~ 
ki, 13 Berlln kısa dalgası: Hafif 1111111"' 

ki (14.15 Devamı), 14,15 Para K~~ 
yal: Konser nakll, 15 Keza, 14,30 B~ 
PlAk, 15.15 Berlin kısa dalgası: Yeni iP" 

siki Pop\lrlsi, 16,30 Paris Kolonyal:~ 
dre Delmon orkestrası (Hafif mllll)f 
17 Berlin kısa dalgası: Hafit muslld, 11' 
Roma kısa dalgası: Hafif musiki. 111 

Berlin kısa dalgası: Eğlenceli halk rtl'I' 
sikisl (18,50 devamı). 18,20 Bükre3: "' 
zol orkestrası, 18,30 Peşte: Polis batı~ 
su, 18.35 Belgrat: Radyo orkestrası, Jf•ıl 
Varıova: PlAk mus11dsi (prkıb), l':, 
Bükreş: Orkestra, 20 Bilkreı: Ballet ,1. 
ıılkisl plAklan, 20,40 Roma, Bari: 1' • 
sık musiki, (PlAk), 21,30 Keza. ..2~ 
pzig: Keman orkestrası, :ı:ı.ıu peşte: ~,_, 

Musiki üstadı Mesut Cemil ile kıy· 
metli arkadaşlan üstat Nuri Halil, 
üstat Cevdet Kozan ve üstat Kemal 
Niyazi Ceyhun bu ayın 16 sı için ta· 
riht musiki eserlerimizden ve yine ta 
rihi halle şarkılarından . müteşekkil 
bir konaar. hazıı:laına)dadır.lar. Kon
sere en güzide m usikişinaslanmızdan 
yirmi kişi iştirak edecek ve bu büyük 
musiki üstatlarunızın eserlerini oku· 
yacaklardır. Heyet çalışmalanna de
vam etmektedir. Yannki nüshamız
da Ömer Rıza Doğrulun bu konsere 
ait yazısı intişar edecektir. 

TÜRK BiRA FABRt KALARI 
( Bomonti • Nektar ) 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

6JA----· 16 MART ÇARŞAMBA saat 21 
ro ve or:ıtestra, "21,30 Floram, N~ 
musikili yanın saat. 22 MilAno, ~ 

Tiyatro Sanatkarları 
Yeni kurulan Türk Tiyatro sanat· 

karlan birliği dün resmen açılmış ve 
işe başlamıştır. Bu mtfuasebetle ida
re heyeti dün akşam Beyoğlunda Tu· 
ran Barda bir çay ziyafeti vermiştir. 
Ziyafette, artistlerle gazeteciler ve 
cemiyetin davetlileri bulunmuştur. 

İstanbulda bulunan bütün tiyatro, 
sinema ve bar artistleri bu cemiyete 
gireceklerdir. 

BURDURDA: 

Köy Katipleri ve 

Lehistanın Poznan şehrinde, üni
versitenin ziraat fakültesi profesör
lerinden Vetulani, memleketimize 
gelmiş, her tarafı dolaşmış, etraflı 
ilmi araştırma yapmıştır. Vardığın~ 

ticeleri mühimce olarak kitap şek
linde neşretmiştir. 

Kitap çok güzel kağıda basılmış. 
tır. Başında Atatürkün resmi vardır. 
Içi de profesörün bizzat memleketi· 
mizde aldığı resimlerle doludur. 

(Anadolu Yollarında) adını taşıyan 
bu kitapta muhtelü mevzudan bah
sedilmiştir. Anadoluda hayvan ye
tiştirme usulleri ve iklimin muhte -
lif cins hayvanlara tesiri üzerinde 
uzun uzadıya durulmuştur. 

Muharrir, bir çok Avrupalıların 

1 LAN 
Ticaret Kanununun 361 ve şirketi

mizin esas mukavelenamesinin 47 in
ci maddelerine tevfikan hissedarlar 
31 Mart 1938 Perşembe günü saat 11 
de İstanbulda, Galatada, Agopyan Ha 
nındaki yazıhanesinde adiyen topla
nacak umumi heyete davet olunurlar. 

MOZAKERE RUZNAMESi 
1 - İdare Meclisi ve mürakıp ra -

porunun okunması. 
2 - Bilanço ve kir ve zarar hesap. 

lannın tasdiki, idare meclisinin te -
mettüün sureti tevzii hakkındaki tek 
lifi ve ibrası, 

3 - İdare meclisi işleri. 
Laakal 250 hisse senedine sahip o-, 

SARAY SINEMASINDA 
TARİHİ TÜRK MUSİKİ KONSERİ 

MES'UD CEMİL ve Arkadaşları 
Biletler gişede satılmaktadır. 

15 Mart salı pnü akşamı TURAN Tiyatrosunda Şehir 
Tiyatrosu sanatkarları ve Naıit arkadaşlan ild btlyük 
bfyet birlikte, Naşit, Vasfi Rıza, Hazım, l\fuammer, 
Bedia, Neyireneyir, Halide, Şevkiye Şehir Tiyatrosu
nun tekmil kadro ve gardrohile 

AYNAROZ KADJSI ~:.:;::= 22121 

a!!~:~ .~0ı:~~r ~~:~ Big.J ERGANi BAKiRi 

no: Orkestra ve şarkı, 22.45 Bilkrei= ' 
tif konser nakll, 23.15 Peşte: ÇtgaO 
kestrası. 

OPERALAR, OPERETLER 
18,30 Roma kısa dalgası: IJrllı: ~ 

musikisi, 19,55 Vıyana, Graz: Biz "t! 
(Cemile) isimli romanUk operası, SO f 
Un kısa dalgası: Halit şarkılı radYo f 
pesi, 21 Belgrat, Operada verllec~ ot".' 
yesin nakli, 22 Stokholm: Operet :..ıJ, 
sik.isi, 23 Roma, Bari: Operet m~~ 
23,15 Stokholm: Richard Vagnerln ('P" 

haeuser) operası. 

RESİTALLER 

Muhtarlar Kursu 
kafasında yaşıyan haremli, bahşişti 
~arşaflı ve taassuplu bir Türkiye ile 
yeni Türkiye arasında hiç bir müna
sebet olmadığını, Türklerin ahlak ve 
karakter. bakımından bir çok millet
lerden üstün olduğunu çok güzel bir 
üslupla anlatıyor. Milletteki içtimai 
yüksekliğin hükumet mekanizması
na da, rejime de aksettiğini gıptalı 

bir dille ileri sürüyor. Atatürkün çok 
sık olan seyahatlerinin manası oldu
ğunu, yapacağı bütün inkılap ham -
lelerini halk ve köylü ile temas su
retile hazırladığını izah ediyor. 
Muharrir yeni Türkiyeyi İstanbulda, 
Ankarada ve Izmirde değil, Anada. 
lunun içindeki köylerde aramış ve 
bulmuştur. Cümhuriyet bayramının, 
Bursanın küçük bir kasabasında na
sıl kutlulandığını ve köylülerin bu 
bayramda inkılaoa olan bağlılıklan
nı nasıl gösterdiklerini uzun uzadıya 
anlatıyor. 

lan hissedarlar Ticaret Kanununun 
371 inci maddesine göre hisse senet
lerini umumi heyetin toplanma gü -
nünden bir hafta evveline kadar şir· 

dan gazet~mize verilen bir haber~e, Türk Anonim Şirketinden: 
şehir dahılinde mektup kabul edıl • 
mediğinden bahsediliyordu. Posta, 
Telgraf ve Telefon umum müdürlü· 
ğü, bu mesele üzerinde tetkikat yap 
tırmış ve neticeyi bize bildirmiştir. 
Umum müdürlüğün verdiği maluma 
ta göre, Biga postanesinin mevzuata 
muhalif muamele yapılmadığı ve şe
hir dahili için de mektup kabul edil

14,45 Roma kısa dalgası: Halk ~ 
lan, 15,30 Berlln kısa dalgası: J~ 
piyano eserleri, 16,45 Varşova: ~~ 
18,15 Varıova: Piyano resitali, ıs.Si A 
yana: Piyano koruıeri (Rachm~ 
19,15 Berlin kısa dalgası: Büyük 'fi' 
lardan resital (Volt), 19,45 Belgrat: ı:/. 
goslav halk şarkıları, 20,30 Beril~ 
dalgası: Viyolonsel solo. 21,15 S t/ 
Büyük prkılı konser, 21,30 Berll~.A 
dalgası: Eski sevimli havalar, 22 ~ 
Bari: Viyolonsel resitali, 22,10 :soır-
Halk şarkılan. _/ 

Burdur, (TAN) - Köy katiplerini 
ve muhtarlarını istenilen seviyeye 
1iikseltmek için, husust idare başka
tibi Mustafa Koçanın idaresinde bir 
kurs açılmıştır. Resmi daireler direk
törleri kursta ders vermektedir. 

*Burdur, (TAN) - Vilayetimizin 
kırtasiye baskı masraflarını azaltmak 
için, 2500 lira sarfile burada bir mat
baa açılmasına karar verilmiştir. 

Aydın Sanat Okulu da 
IJtirak Edecek 

Aydın, (TAN) - Ankarada açıla
cak sergiye Aydın sanat okulu da iş
tirak edecektir. Okulun göndereceği 
oda takımları, demircilik işleri ve 
diğer eşya halkevinde teşhir edilm~ 
ye başlanılmıştır. Bunların hepsi gü 
zel ve sağlam şeylerdir. Açılma m& 
rasiminde vali, mebusumuz Mazhar 
Germen de bulunmuştur. Bu serginin 
küşadında okulun direktörü Emin 
Erbay ile Rasime Erbayın ve Zerrin 
F!'lldroğlunun gayretleri görülmüş -
tür * Merzifon (TAN) - Adliyece yapılan 
bir tahkikatta hakkında ifadesine müracaat 
edilen İndim Mustafa ismindeki ihtiyar, 
polis dairesinden çıktıktan sonra yolda an 
aı:z.ın ölmüştür. * Ordu, (TAN) - Su ıtebekeainln tev
sii için belediyece yeni borular ıamarlan -
mıstır. 

Profesör Vetulani, Istanbuldan ta 
Karsa kadar bütün Anadolu boyun· 
ca yaptığı seyahatin notlarını umu
mi bir kitap halinde neşrettikten baş 
ka buna dair bir çok ilmi broşürler 
ve makaleler de yazmıştır. Anadolu
da ayni zamanda geniş bir nümune 
kolleksiyonu da toplamıştır. 

Genç Leh fil.iminin, iki dost mill~ 
ti biribirine tanıtmak ve yaklaştır -
mak maksadile gösterdiği alaka ve 
gayreti teşekkürle karşılar ve dilimiz 
de de Lehistana ait eserlerin çoğal -
masını dileriz. 

ket merkezine veya Cenevrede 
Banque Federale'e tevdi etmelidirler. 

Hisse senetlerinin depo edildiğine 
dair mali müesseselerce verilecek 
makbuzlar hisse senetlerinin umumi 
heyet için tevdii mahiyetinde sayılıp 
muteber olacaktır. 

İstanbul, 28 Şubat 1938. 
İDARE MECLİSİ 

* 
TÜRK BiRA FABRIKALARI 

( Bomonti • Nektar ) 
TORK ANONiM ŞiRKETİ 

1 LAN 
Ticaret Kanununun 442 inci mad

desinin 2 inci fıkrasına ve şirketimiz 
esas mukavelenamesinin 83 üncü mad 
desine tevfikan hissedarlar 31 Mart 
1938 perşembe günü saat 11,30 da İs 
tanbulda, Galatada, Agopyan hanın· 
daki yazıhanesinde fevkalade umumi 
heyet içtlmaına davet olunurlar. 

MOZAKERE RUZNAMESİ 
1 - Şirketin feshi ile tasfiyeye va

zı. 

2 - Tasfiye memurlarının intiha
bı, salihiyetleri ve ücretleri, 

3 - Hesap murakıp ve müfettiıle
rinin intihabı. 

Hisseleri mikdan ne olursa olsun 

mekte olduğu anlaşılmıştır. 
---o---

Elektrik Belediyeye 
Geçiyor 

Sıvas, (TAN) - Sıvas elektrik bir 
liğinin 1 hazirandan itibaren lağvı ve 
elektrik tesisatile işlerinin belediy& 
ye devri katı surette kararlaştınlmış 
tır. 

her hisse sahibi işbu içtimaa iştirak 
edebtlir. Hissedarlar ticaret kanunu -
nun 371 inci maddesine tevfikan his
se senedlerini umumi heyetin toplan
ma gününden bir hafta evveline ka -
dar şirket merkezine veya Cenevr& 
de Banque Federale'e tevdi etmeli
dirler. 

Hisse senedlerinin depo edildiğine 
dair mali müesseselerce verilecek 
makbuzlar hisse senetlerinin umumi 
heyet için tevdii mahiyetinde sayılıp 
muteber olacaktır. 

İstanbul, 22 şubat 1938. 
İDARE MECLİSİ 

Ergani Bakın Türk Anonim Şirk~ 
ti esas mukavelenamesinin 24 üncü 
ve Ticaret Kanununun 361 inci mad
deleri hükümlerine tevfikan hissedar 

ÖLÖM - Çocuk doktoru Fu't 
nerinin oğlu ve Zeki, Refik AsıtJI 
nerinin yeğeni küçük İlhan düJI 
bah ölmüştür. 

Cenazesi bugün saat 11 de ~ 
gir Uzunyol Cevdet Ferit a~ 
nından kaldırılarak Bakırköyd~ 
le mezarlığına defnedilecektir· 
rahmet eylesin. 

lar heyeti umumiyesi 31 Mart 1938 ta 
rihine müsadif perşembe günü saat 
15 te alelade toplanacaktır. Şirket 

hissedarlarının bu içtimada hazır bu
lunmak üzere o gün gösterilen saatte 
şirketin Ankarada Ulus meydanında 

Koç Hanında kam idarehanesine gel ------------
meleri, ve hisse senetlerini içtiriıa gü- btanbul Belediyesi Şehir Tiy• 

OPERET KISMI d nünden bir hafta evveline kadar Eti Saat 20,30 da 
banka veya Türkiye İş Bankasına ya- D A L G A 
but Şirketin veznesine tevdi eylemele Komedi 3 perde 
ri rica olunur. 

IJare Mecli.i 

Müzakerat Ruznamesi: 

ERTUÖR~Dİ ıtf 
Ti Y ATBOSU ,, 

Bu gece KADIKÖY-Stra~.f.1f 
BU MASAL BÖYLE si 1 - Şirketin 1937 senesine ait ida-

re meclisi raporunun okunması. -------------

2 - Murakıpler tarafından verilen ı 
raporun okunması. 

3 - 1937 senesi bilanço ve klıil za .. _______ _,, 
Levazım Amirli Pi tı · 

rar )ıesabının tasdiki ile idare mecli
sinin ibrası. 

4 - Müddetleri biten idare meclisi 
azalan yerine intihap icrası ve mecli
si idare azalan hakkı huzurlarının tes 
piti. 

5 - 1938 senesi için murakipler ta 
yini ile ücretlerinin tespiti. 

Süvari binicilik okuluncıa o 
6 adet Hayvan derisi 1 
çarşamba günü saat 15 de ToP!ıı'" 
de levazım amirliği satınalrlla 
misyonunda pazarlıkla satıla ~ 
Tahmin bedeli 120 lhıruştur. ıs(J 
lilerin belli saatte Komisyona 
meleri. (456) (1378) 
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TAN 
Gündelik Gazete , 

-0---
,.AN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her· 
ıeyde temiz, dUrUst, samlmt olmak. 
karlln gazetesi olmıya çalışmaktır. 

-0--

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr. 
750 , fi Ay 1500 > 
400 , 3 Ay 800 > 
150 , 1 Ay 300 > 

'.Milletlerarası posta ittihadma dahil ol
mıyan memleketler için 30, 16, 9, 3,5 lira 
dır, Abone bedeli peşindir: Adres değiş 
tirmck 25 kuruştur, Cevap için mektup 
lara 10 kuruşluk pul US.vesi lazımdır, 

[ ...._ _:ı K_T ı_s A_s_L A-R _I 
Atatürkün 

karşısında 
Bükreşte çıkan "Curentul,, gaze· 

tesinin, Balkan Antantı konseyi mü
nasebetilc Ankaraya gönderdiği siya
si ınuharriri Cümhurreisliği evinde 
dost murahhaslar şerefine verilen ka
bul resminden gazetesinde hararetle 
bahsetmektedir. Muharrir diyor ki: 

Türkiye Reisicüınhuru, akşamın 

saat beşinden sekizine kadar devam 
eden bu kabul merasimi esnasında, 

tnüttefik devletlerin siyasi muharrir· 
lerini etrafına, bir daire şeklinde top
lıyarak kendilerine beyanatta bulun
tnuşlardır. 

Bu beyanattan sonra Reisicümhur 
kemal Atatürk, sual sorulmasına mü 
saade buyurmuşlardır. Suallere ver
dikleri cevaplar, mukni ve mufassal
dı. Reisicümhur, az söylüyor ve dai
tna türkçe konuşuyordu. Riyaseti • 
CÜmhur, sarayına mensup bir tercü
bıan da, fransızcaya tercüme ediyor· 
du. Şayet tercümede bir müşkülata 
maruz kalınırsa ve yahut nüanslar 
tayyedilirse, Reisicümhur, mealin ta
mamen anlaşılması için icap eden ke· 
liıneleri ilave ederek tashih ediyor· 
du. 

Avrupa sulh ünün istikbaline ait fi
kiı-Ieri, mümkün olduğli Jtadar sarih
tıl'. lier daim tarihte, harpleri biribir
Jerinden uzaklastıı:an. .ı.a"" .... ı ...... ı. 
iaıt~-edıTec-eK-ycgane gaye;"bii • fasi: 
layı ınümkün olduğu kadar uzatmıya 
Çah~makhr. 

lteisicümhur Atatürk, Balkan An
tantının mesut bir yola girdiğini her
ltestcn daha iyi görmüşlerdir. :Müşa· 
tunileyhin fikirleri asla gizli değil-
~~ . 
~esai Odas11tda 

llu konuşmalardan sonra, çalışma 
Odasını ve Riyaseticümhur sarayının 
birinci katındaki salonları görmiye 
davet edildik. Reisicünıhurun çalış
bıa odası bir sadelik abidesidir. ifa· 
tita \'c kürreiarz, pergel ve gönye, 
lllinkale ve cetvel gibi üzerinde bulu
ban aletlerle büroları, sade bir mü
hendis masasına benzemektedir. Du
Vadarda, Hitit medeniyetile muasır 
'l'ürk cemiyetlerinin tarihlerini gös
teren haritalar vardır. Bu uzun hari
:a, nıavi ve kırmızı işaretleri havi bu 
Unınaktadır. 

Romanya Hakkında 
llizinı ile olan muhaverelerinde A

tat" k d Ut , Balkan Antantı konferansın-
lı~ ltornanya murahhası P. Comnen'e 
rt,ıtap ederek, Daklann, tarihinden 
l 0nıen milletinin medeniyet kaynak 
lltını pek iyi tanıdığını söylüyor. A
~tUrke göre Daklar, dağlarda yaşı· 
~an bazı milletlere verilen isimden 
l) aşka birşey değildir. Bundan da 

ak ve Deutsch'lerin ayni menşeden 
Olduklarına varıhyor. 

ltcisicünıhur daha ileri giderek, Ti· 
tenien denizi, Turani menşelere men 
~il olan tarihi müthiş akınlan ile 
k Vrupanın cenubundaki sıcak deniz 
l~Yılarına medeniyeti getiren Müs
ıq ttıan milletlerin hareket noktasile 
dellv~salat mahallerini gösterdiğini 

soylediler 
~. 

~ 
Elektrik Santrali 

Çalışmıya Başlad• 
• Safranbolu, (TAN) - Karabükte 
'llbrik: trik a sahasına tahsis edilen elek-
tn Cereyanı birkaç gündür istasyon 
llııntakasına da verilmiye başlanıl • 
ta~:ır. Santral tekemmül edince Ka
lil Uktcki dükkanlara da elektrik ve-

ecektir. 

TAN 

Bugün Tıbbiyeliler Bayramıdır. Çok zengin olan 
zamanlarda büyük insanlar yetiş -
miştir. Türkün zekası bir tohum
dur. Ekilecek toprağın kuvvei im-

tıp_ mazimiz bugün büyük törenlerle amlacaktır. batiyesine göre mahsul vermiştir· 
Mesela Claude Bemard'ın çok kıy 
metli talebesi Şakir Paşa Paristen 
avdetinde fizyoloji hocası olduğu 
zaman bu kısmın inkişafı için ken 
disine maddi ve manevi yardım 
ettirecek bir zihniyete tesadüf ede
memiş, bu fenne karşı aşkıyla, la-

Hazin 
a a Fakat Mesut 

Türk Tıbbının kin büyük mahrumiyetler içinde 
bize ilk tecrübe tababeti sokmuş bir 

Bir Sahne 
Yazan: SABiH A ZEKERIY A: 
Bir verem sanatoryomunun hasta

ları, sanatkar Safiyeyi bir mektupla, 
kendilerine bir konser vermiye da· 
vet ediyorlar. "İyi yürekli sanatkarı
mız mütevazi bir hastane köşesinde 

• 
ilim Yolunda 

şahsiyettir. Eğer onun istediği ve
sait temin olunsaydı herhalde il
mi keşiflerile beynelmilel bir şöh
rete malik olurdu. ' konser vermeyi bir tenezzül saymaz-

sa, bu lfitfunu, bize mütemadiyen diş 
biliyen abus suratlı talihimizin bir 
tebessümü addedeceğiz.,, 

Parlak 
T ürk tababeti lslam ta

babetinin en mühim 
bir kısmıdır. Ebu Bekir Razi 
ve lbni Sina gibi büyük Türk 
hekimleri Yunanilerin ilmi ta
babet eserlerinin arapçaya ter
cümelerinden sonra X ve XI 
inci asırlarda Şarkta çok ori
jinal doktrinler meydana koy· 
dular. Kısmen yapılan muka
yeselerle bu hekimlerin ilmi 
buluşlarındaki hususiyetlere 
tesadüf ediyonız. 
Şarkta tıp ilmini tetkik edecek 

olursak büyük hekimlerin daima 
kendilerinden önce yazılan eserleriı 
tesiri altında kalmakla beraber en 
esaslı müşahede ve düşüncelerine 
mühim yer vermişlerdir. 

Şarkta yetişen birçok hekimle
rin hakikaten esaslı buluşları vardıı 
Orta zamanı dolduran İslam ve 
Türk hekimlerinin kütüphaneleri
mizde bulunan fakat arapça ve 
farsça yazılmış eserlerinde bu ci
hetler mühim birer tetkik mevzu
udur. 

A nadoluda 14 üncü asırd;ı. Sel 
çukilerin inkırazmdan son

ra teşekkül eden beylikler zama -
ın a 'Ve Osm~arın bi~ay~tin?_e 

sanın sadeliği noktasından şayanı 

dikkattir ve memleketimize müte
allik mühim hususiyetlerin mev
cudiyeti düşünülebilir. Yalnız ter
cüme eserler müstesna, ondan ev -
velki telülerle mukayese yapılma
yınca bunu tam bir surette teba
rüz ettirmek mümkün değildir. 

Osmanlılar zamanında tıbbi te
liflerden ve hekimlerimizin ilmi 
buluşlarından istifade olunacak kay 
naklar çoktur. Keza bu mukayese 
yapılamadığından bunu maddeler 
şeklinde tebarüz ettirmek şimdilik 
mümkün olmıyacaktır. 

Fakat kuvvetli müşahedeler, 

memleketimizin tıbbi nebatlarına 
ait etütler ve cerrahi aletleri tadil 
ve yeniden icat gibi birçok buluş
lar vardır. 

1 stanbulun fethinden sonra 
hekim Altıncızade eskiden

beri maruf olan sondalardan müs
tefit olmuş ve ihlilin iltivalarını 

Buluşları 

Büyük hp üstadı lbni Sina 

inkişafa mazhar olmuş ve diğer 

ilmi eser !erin tercümeleri bizde il
min cereyanını şark tesirlerile be
raber garplılaştırmıştır. 

XIX uncu asır başında Storck'tan 
dilimize mühim çevirmeler yapan 
Şanizade Ataullah Efendi çok mü-
him ve alim bir şahsiyetimizdir. 
Eğer bu zatın talii yar olup kıyme
ti takdir olunsaydı tababetimiz ha
kikaten ilmi sahada çok büyük in
kişaflara daha bir asır evvel başla· 

mış olurdu. 
XIX uncu asırda A vrupaya giden 

hekimlerimiz mühim görgülerle 
dönmüşlerdir. Eğer asnn bidaye
tinde A vrupaya talebe göndermek 
arzusu halk arasında fena telfilcld 
edilmeyip te talıilluk etseydi biz 
bir asır evvel çok değerli ve tec
rübeli diğer buluşlarile dünya tıb 
hına şeref verecek şahsiyetlere ına 

lik olurduk. Fakat bu asnn ortala
rında ve sonlarına doğru evvela 
Fransaya, sonra Al.manyaya giden 
talebe kafilesi avdetlerinde Tıbbi
ye mektebinde mühim kürsüler el
de etmişler ve Avrupadaki yenilik-

leri zemin, zaman ve imkanların mü 

saadesi nispetinde tatbike başlamış 
lardır. Memleketimizde yeni kli
nikler ve kürsüler ihdas olunmuş
tur. 

A caba bu asırda Türkiyede 
beynelmilel şöhreti haiz 

mühim keşiflerde bulunan şahsi
yetler neden yetişmemiştir?. Bun
da az çok o zamanda ilmi cereyan
ların ehemmiyetini idrak etmiyen 
zimamdarların kabahati vardır. 

Her Türk diğer milletlerdeki gibi 
birçok kabiliyetlerle mücehhezdir. 
Bu kabiliyetinin inkişaf ettirildiği 

B ir memlekette her hekimi 
birer kaşif görmek istemek 

biraz da aykırıdır. Her millette de 
bu o kadar çok görülmemiştir. La
kin bu keşifleri ilk defa memleke
tine sokarak üzerinde işliyenin ve 
tatbikatile meşgul olanlar çok gö
rülmüştür. Türkiye buna bir mi
saldir. Mesela Avrupada hiçbir ye-
ni eser veya ilAç veya Uıni buluş 
yoktur ki, Türkler bununla alaka
dar olmasınlar. Türkler Pastörün 
hayatında kıymetini bilmişlerdir. 

Pastör enstitüsü yapılırken o za -
manki Türk hükUmeti mühim ~ 
tarda para ile yardım etmiştir. O
nun için enstitüde Türk talebesine 
kolaylıklar gösterilmiştir. Kuduz 
aşısının ilk tatbiki senelerinde biz 
den Zoirdi paşa ve Hüseyin Remzi 
beyden mürekkep bir heyet gönde
rilmiştir ve avdetlerinde bu şube
de bizde kurulmuş ve faaliy~tine 
devam etmiştir. XIX asrın sonun
da Türkiyede Türk hekimlerinin 
adedi artmış ve tababetimiz tam.a
mile millileşmiştir. Bu asırda ih -
mal edilmiş ilmi cihetler çok azdır. 
Bize bu asır tıp ilminin yeni me
totları ve fikirleri girmiştir. XX ci 
asır Türk tıbbı noktasından çok ve
rimlidir. Hekimlerimizin Avrupa 
ile temasları daha çoktur. Daha 
sık Avrupaya gitmişler, o-
rada senelerce kaldıktan sonra av
detlerinde ilim heyecanile güzel 

varlıklar göstermişlerdir. 

Bulunduğumuz bu asır için
de Avrupa ile ilmi münasebetleri
miz daha çoğalmıştır. Adedi sayıla
mıyacak derecede pek çok hekim
la~;""';..'i AVTupo. '\iı.bbi cemi)'etlerin 

de aza görüyoruz. Beynelmilel kon 
grelere iştirak edenler ve orada 
yapılan tebliğler pek çoktur. Av
rupada pek çok hekimimiz şahsen 
ve ilmen tanınmıştır. 

Literatürde ve derslerde isim-
lerini zikrettiren hekimlerimiz az 
değildir. Halen Avrupa Türkiyede 
kuvvetli tıbbi bir otorite tanıyor. 

Türk hekimleri ne gibi keşülerde 
bulunmuş diye sorulacak olursa 
şu misaller zikrolunabilir. 

El ayası ve ayak altında mühim 
bir cilt hastalığı: Türkiyede sivrisi
nek ve parazitlerin hususiyet
leri, plazmodyom ovale, Türki
yede nekatoryaz bir çok yeni te
davi ve teşhis usulleri. Farınakodi
namL~ buluşlar, birçok teamüller 
ve ır.:yarlar ... vesaire .. 

Bu mühim buluşlarla alakadar 
hekimlerimiz literatürde ve ders-
lerde daima hürmetle ya.dolun -
maktadır. Elhasıl bütün bunlar 
Türk tıbbına şeref veren bususat
tır. 

:Mektubun bu acıklı daveti, sanat
kar Safiyenin hassas ruhunu hareke
te getirecek kadar kuvvetli. Fakat sa 
natkarm veremliler karşısındaki kon 
seri, herkesin kalbini hüzünle ve şük 
ranla sızlatacak kadar yüksektir. 

• Sahneyi tasvir eden muharrir di-
yor ki: "Profesyopel saz müessese· 
!erini kıskandıracak bir mükemmeli
yette hazırlanmış olan sahnenin kar· 
şısında pijamalı, gecelikli, sabahlık
lı, sediyeli ve karyolalı hastalar, sa· 
natkiırları derin bir minnet ve neşe 
içinde alkışlıyorlar. Müşfik bir has
tabakıcı ağırca hastalan fazla alkış
lamaktan, yani fazla kuvvet harca
maktan mene çalışıyor. Onlardan biri 
si: 

- Karışma, diyor, belki bu benim 
son konser dinleyişim olacak. Bunu 
da istediğim gibi dinliyemiyecek mi: 
yan? 

İhtiyar bir hasta: 
- Yaşa kızım, diyor, sen bi.ze içi.: 

ne karışamadığımız hayatı getirdin. 
Safiyenin boğazında nağmeler bü~ 

bütün hıçkırıklaşnuş, gözleri yaş d~ 
ltt. 

• Bir sahne ki, içinde belki son kon: 
seri dinled~ine inanacak kadar ha-
yattan ümidini kesmiş, bir hastane 
köşesinde, hayattan, hareketten, ne
şeden uzak, içine karışamadı.klan ha
yatı kendilerine getirdiği için sanat
karlara minnet ve şükranla bakan 

astalarla dolu. Bunlann karşısında 
.. •ulana kadar söylemek ve çalmak 
isL'.yen sanatkArların merhameti ta
şıyor. Sedyeler içinde gelen hastalar 
vecdile, zevk ile, belki senelerce ka
vuşamıyacaklan, belki hiçbir daha 
dinliyenıiyecekleri, hasret çektikleri 
şarkıları dinliyorlar. 

Bu konserin, hastane köşelerinde 

Basil dö Kohlarla çarpışanlara, sana
tinin ve sanatkarların candan ve yü
rekten çekt;J<leri bu musiki ziyafe
tinin yüksekliği oraya parasız gidi~ 
}erinde değil, bu acıkb sahnenin kar.. 
şısında kekeliyecek, hıçkıracak ~ 

dar duyduktan hüzündür. 
Hazin, fakat mesut bir sahne. 

* Emfr Abduıtahın adresini soran oku)'Wt4 

oumuu: Adres ıudur: 
H. H. Ameer Abdullah 

Amman - Transjordan 

nazan itibare alarak bir sonda yap
mıştır. 1470 te Amasyalı tabip Şe
rafettin bin Ali kendisinden 5 a
sır evvel yaşamış olan arap cerrahı 
Ebulkasımın cerrahi aletlerinden 
çoğunu değiştirmiş ve kendisi bir
çok yeni cerrahi aletler icat etmiş
tir. Yine ayni tarihte hakim Ali Çe-

ı-Tıbbiyelilerin 
Hizmetleri 

lnkllC.bımızda 

yet) i sayıklıyan şlirler yazarak, 
kah zindanlarda eriyerek, kah m 
gın çöllerde yanarak vatan için 
can vermeleri karşısında biz kar
deşlerine düşen vazife onlara IA -
yik olmak, her hususta onlara yak 
!aşabilmek ve ahlaken olduğu ka • 
dar ilmen de kuvvetli olabilmek • 
tir. 

lebinin klimatolojiye ait küçük 
müşahedeleri vardır. Türkler dün
ya üzerine ilk defa leprözeri ya-
pan milletlerdendir. 1284 te Mısır 
da Türk kaladon hastanesinde bun 
lara bir yer ayırmıştır. Zülkadir 
oğullarının Kayseride bir lepröze
risi vardır. Murat II zamanında E
dirnede Yavuz Sellin zamanında 
Istanbulda birer leprözeri yapıl-
nuştır. Gerek Selçuklar ve gerek 
Osmanlı Türkleri hastanelerin te
sisine çok ehemmiyet vermişler 

ve bu müstakil idareli binaları süs 
!emişler ve zamanlanna göre en 
büyük yenilikler göstererek inşa et 
mişlerdir. 

1 stanbulun fethinden sonra 
Avrupa ile temaslanmız 

sıklaşmış, birçok tıp kitaptan ve 
Avrupa hemiklerile münasebetler te 
essüs etmiş ve müteakip asırlarda 
Paracelse, Boerhave, Storck'tan 
dilimize çevrilmeler yapılmıştır. 
Pasascelse'in tıbbı kimyaisi bizde de 

B ugiinkil Tıbbiyelilerin vari
si oldukları bir bürrilyet 

müdafiliği vardır. 1908 Meşruti
yet gençliği içinde, ileri fikirlerin 
neşir ve tamimine, medeni cesa -
retiın geniş manada tezahürüne se 
hep olan hldise)erin doğmasında 

hep bbbiyeli ocağının yetiştirme
leri vardı. 

İşte bugiinün tıbbiyelileri, ağa
beylerinin bu meziyetlerini biraz 
olsun taşıyabilmekle bahtiıyardır -
lar. 

O devirlerin acı, korkunç dakika 
lanna rağmen tıbbiyeliler vatan ve 
memleket meseleleri üzerinde 
hudut ve kontrol tammıyan sevgi
lerlle durmuşlar ve cemiyet dert
lerini kalplerinin inandıklan bir 
kuvvetle daima müdafaa etmişler
diı'. 

Vatan ve millet kelimeleri on • 
larm ağzından bir lav sıcaklığı ve 
sevvaliveti ile cıkmış ve bu lav ha-

YAZAN: 
Fahri Kurtuluş 

raretini kaybetmiyerek her çarp
tığı kütlede Jittikçe genişli

yen halkalar halinde ta bugüne ka 
dar cemiyeti ihata etmiştir. Gü • 
nün istibdadına karşı gelen top -
lantılarda hep bu ateşli vatan mef
kftresi ile kafaları işlefımiş gençle· 

rin sözleri milletin dert ve ıztı • 
raplarma makes olmuşlardı. 

Bugün mesut Cümhuriyet dev
rinde söz söylemek ve yazı yaz • 
mak kolaydır. Fakat dimağunızla 
beraber maziye dönersek, o şartlar 
içinde ve o devirlerde hürriyet için 
söz söylemenin ne demek oldup .. 
nu çok iyi anlanz ve o fedailerin 
kıymeti bir kat daha tebarüz eder. 

C emiyetin tekamülü yolunda •. 
Hürriyetin istihsali uğurun 

da yapılan mücadeleleri, gösteri
len fedakarlıkları unutmuş dep 
liz. Bugün rahat nefes alabilme -
miz ve el ayak öpmeden yaşıyabil 
memiz için dökülen münevver kan 

· lan içinde sayısız tıbbiyeli kafile
lerinin bulunduğunu iftiharla ha· 
tırlatırım. Bugünkü cemiyet onla
nn vücutlan üzerine kuruldu. Ve 
onlan da bugün düşman çbmeleri 
altında değil, hür vatan topraklan 
içinde saklıyoruz. O hürriyet ölü
lerini hiçbir gün düşman çizınele· 
rinin altında ezdirmiyeceğimize 

olanca kuvvetimizle söz veriyoruz. 
Bu pnler.CO genç nesilleri bayat 

yükünün mesuliyetini omuzlanna 
yüklendikten sonra cemiyet davala 
nnın insan duygusunun emrettiii 
bir vakar dahilinde halledilmesi
ni istediler ve bunun için de h~ çe 
kinmeden. en ufak bir tereddüt gös 
termeden kavgaya giriştiler. 

B ugün onların uğraşıp ta el
de edemedikleri ve böyle

ce büyük _bir hüsran içinde (hürri-

Dünün tıbbiyesi içten içe kay
nıyan, vatan meselelerinin konu
şulduğu, ıztırapların serbestçe mü· 
nakaşa edildiği bir yer, adeta il
mt bir kliip idi. Gün geçmezdi ki, 
Tıbbiıyede hürriyet için konuşanlar 
dan birisi hapse atılmış olmasın .• 

Bir gün nası) olsa bu vatanda 
hürriyet kelimesinin ölmiyecek ve 
lugatlerden silinmiyecek bir suret 
te yaşıyacağına kanaat getiren tıb
biyeliler, gördükleri tazy'.lrten hi~ 
te müteessir olmuyorlardı. Dün ha 
pisteki bir arkadaşına bütün şid ; 
dete rağmen kaçak bir kitap gö • 
tiiren tıbbiyeli, nöbetçi ile vatan 
mefkt1resinin arasındaki uçurum· 
da sonsuz bir heyecan duymuş ol 
duğunu bugün ne büyük bix zevk-

le anlatıyor. 
Müşterek içtimai bir davanın a

ğızlardan kulaklara bir sır halinde 
intikali esnasında herkes yalnız 

vatan ve yalnız mukaddes hürri
yet için and içmekte idiler. Orta· 
lık karanlık, saray havası ciğerleri 
tıkıyacak bir şekilde ağırlaşmıstı. 

(Devamı 9 uncuda) 
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B aşımı açık kamara pencere sam olmaz; üstünde pembe yazı· 
sinin kenarına dayamıştım. yormuş, belki şaşırırlar da başka 

Hava sıcak olduğu için yolcular renk koyarlarsa! Öyle değil mi kar 
güvertede. Fakat, seyrek .. Orta ka deş? 

Güneş Takımı Bu Esnada 4 - 2 
Galip Bir Vaziyette Blunuyordu 

( YAZAN : EŞREF ŞEFiK ) 

Hakkı ikinci, Galatasaraydan 
İbrahim üçüncü, Güneşten Re
cep dördüncü olmuşlardır. 

Takını tasnifinde Beyoğlu 
Halkevi 12 puvanla birinci, Be

yoğlu•por 24 puvanl• ikind, K•- ı 
sımpaşa 29 puvanla üçüncü ol- , 
muşlardır. 

G. Saray 
Beykoza 
Yenildi 

marada benden başka kimse yok. Çoraplara, eve gelince bir daha 
Sanki, vapur benim, deniz be- baktım, arkalan şimdiki modaya 

nim, boş yalılar benim. Hakika - uygun olmadığını görünce gittinı, 
Istanbul futbol ajanlığı tarafından ten bunlar benim olsa tad duymı- değiştirdim 

tertip edilen şilt maçlarına dün sa - yacağım. İnsanın ara sıra; cemiyet Çorapçı: 
bah Şeref stadında devam edildi. Ga çi tarafı hodgamlığını bastırıyor. - Aşkolsun, bu sıcak havada 
latasarayla Beykoz, Adnan Bank'ın Tıklım, tıklım bir vapurda, üstü bunun için buraya kadar gelinir 
hakemliği altında karşılaştılar ve bu kayniyan bir denizde, evleri, yalı- mi, üşenmediniz mi, bu çorabın ne-

İzmirli Alsancak takımı dün ikin
ei maçını Taksim sahasında Güneşi~ 
yaptı. Sahaya evvela İzmirliler, onla
nn peşinden Güneşliler çıktılar. Ha
kem Ahmet Ademin idaresinde ta
kunlar şu kadrolarla dizildiler: 
Güneş: Cihat - Faruk, Reşat - Ö

mer, Rıza, İbrahim - Salahaddin, Ni
yazi, Melih, Murat, Rebil. 

Alsancak takımı: Fenerbahçeye 
çıktığı kadroyu bidayette muhafaza 
ediyordu. 

Birinci devreyi birkaç dakika ge
çince sağ açık Knınu sağ içe ge~ire
rek devam ettiler. 

İlk hücum Güne_şliler tarafından 
yapıldı. Güneş sağ muavinindPn or

. taya uzanan topu merkez muhacim 
Melih iyi kaptı ve tek başına Güne
tin ilk golünü yaptı. 

6 ıncı dakika: Güneş sol muavinin
den çıkan bir pas merkez muhacim 
Melihe geldi. Melih İzmirlileri işgal 
ederken sol iç Murat kaph. Önü ta
mamen açık, pek müsait bir vaziyet
te köşeden atmak arzusile dışarı vur
du. Bu suretle ikinci gol fırsatı kaçtı. 
8 inci dakikada Melihin sürdüğü topu 
İzmirliler ancak kornere çıkarm&kla 
kesebildiler. Güneşliler korneri neti
celendilemediler. 
lzmirin golü: 

15 inci dakikada soldan süren ve 

ortalıyan İzmirliler Güneş kalecisi

nin ayağı sendelediği bir sırada kale 

ağzında topu kaptılar ve ufak bir vu

ruşla beraberlik gollerini çıkardılar. 

İzmirliler canlandılar. On dört daki-

maç umulmıyan bir şekilde Galata- lan seslerle dolu Boğazda bütün si vardı? dedi. 
sarayın mağlılbiyetile ve şilt maçla- bir İstanbulla birlikte ciğerlerimiz Üşenilir mi hiç. Biz de taze iken 
rının tasfiyesile neticelendi. serinleşseydi, gözlerimiz biribi- modaya göre seçerdik. Gelinime 

Oyuna 11,45 te Galatasarayın hü- rimizin yüzüne takılarak gülümse- karşı utanmak istemem. Hem, gör-
cumile başlandı. Daha ilk dakikalar seydi ne iyi olacaktı. sün kaynanasının ne zevkli bir ka--
dan itibaren sarı - kırmızı takımın Yalnızlıktan sıkılarak uyumak dın olduğunu .... 
bozuk bir gününde olduğu anlaşılı- üzereydim, sesler kulağıma geldi. Ne ise sözü uzatmıyalım kardeş, 
yordu. Beykozlular bu fırsatta.n isti- Biraz ötedeki kanapede, iki yaşlı hepsini tamamladım, amma günler 
fade ederek Galatasaray kalesini ko kadın konuşuyorlar: esünü koşmaktan öldüm, bittim. 
!aylıkla sıkıştırmağa başladılar. Birisi: Hediyeleri otomobile yerleştir -

15 inci dakikada Beykozluların - Ya diyor, yukarıya çıkama- dim, manava gittim, yemiş düze• 
yaptıkları yeni bir hücumda Şehap- dım, terliyim kardeş, sırtıma bez cektim, aldık.lanın gelin gibi önüın 
tan güzel bir pas alan Kemal köşe de gülüyorlardı. Manavın başına 

de koyamadım, korkudan buraya 
bir vuruşla takımının birinci golü- dikilecek, birer, birer yemişleri se 
nü yaptı. tıkıldım. pete koyduracaktım, kalkaınad1ro. 

Galatasaray bu golden sonra biraz Terden birdenbire oğlu~u!1 nişa- 0 kadar yorgundum ki ... 
canlanır gibi oldu ise de üç orta mu nına atladı, acaba ara a ışıtmei:ll--~~Bir görseydiniz, aldıklarım. o ka 

ri.etice;alamıYOrcrJ~'!2"FncMia~iltacra ,_Üi1!!._ss~fi-~ oızıın ıuı.gu- .'1-nıtar.tw.: :'u •. ı.; 

Alsancak takımını teşkil eden genç lutbolcüler 
sol taraftan ani bir akın yapan Bey- dun nişanlanmasım, bu kadar yaf - Aman oğlum çok iyı1ertDI 
kozlular solaçık Kazımın uzaktan şadım böylesi başıma gelmemiş- koy, biliyorsun ya; bizim Turgut 

dılar. Fakat pek tehlikeli vaziyetler
de bir ikinci korner kazandılar. Gü-
neş müdafaası bn korneri müşkülat
la uzaklaştırabildi. 
lzmirin ikinci golü : 

40 ıncı dakikada: Güneş kalesine 
ortalanan topa Faruk sıçradı. Güneş 
kalecisi Faruğa değen topun korner 
olduğunu zannederek hareketinde te
reddüt etti. İzmirin soliçi yetişti, ka
lenin ağzına çevirdi. İzmir sağ içi i
kinci golü attı. 

Birinci devre iki takımın ikişer 
sayı ile beraber vaziyette nihayetlen
di. 

ikinci devre : 

ANKARA: 

Beşiktaş 
Dünhü Maçta 
7 - O Galip 

Ankara, 13 (Tan muhabirinden) -
Milli küme maçlarına bugün de de
vam olundu. 

çektiği şütle ikinci gollerini kazan- ti: Bir kunduracı gibi gelinimin nişanlanıyor, geline götüreceğiın,. 
dılar. Ve devre 2-0 Beykoz lehine ayağının ölçüsünü aldım. Sevdiği dedim. Manav coştu: 
bitti. kokuyu sordum, pudrasının rengini - Kızın iyisi sizde, yemişin iyi-

Ikinci devreye Galatasaray muha- ögr~ endim; öyle ya, aldıklarımı 0 di b • 
Cl·m hattında deg·işiklik yaparak çık- si bizde, anam, babam!,, ye agı-

kullanacak. Ben doğrusu daha baş 
tı. Haşim soliçe, Süleyman tan, dedim ya, kaynanalığı sev- rıyor. 
sol açıg· a geçilimişti. Oyuna k ik - Sus oğlum gelip geçen bize mem. Bu yüzden biz az DU çe t . 
Galatasaraylılar büyük bir hız- bakıyor! 
la başladılar ve Beykoz kalesini - Ayıp mı anne? Hey anam, ba-
sıkı bir çember içine aldılar. Bu ha- bam! Anne, anne! Şu şeftaliye ba11 
kiıniyetlerinin semeresini nihayet 7 - Çenen tutulsun, dedikçe ina-
nci dakikada gördüler. Beykoz mü- dına o coştu. 
dafilerinin koluna çarpan topu ha • Dünkü karşılaşmasını 2-0 kazanan 
kem penaltı ile cezalandırdı ve bu 

Beşiktaşın bugün karşılaşacağı Mu-
penaltıdan Reşat takımının yegane 

hafızgücüne karşı alacağı netice me-
rakla bekleniyordu. Fakat bu merak, golünü yaptı. 

Bu sayıdan sonra Galatasaraylılar 
oyun başladığı zaman aşağı yukarı 

• 
beraberliği temin etmek için bütün 

1 kısmen zail olmuş bulunuyordu. Çün 
Bu devrenin ilk akımnı zmirliler enerjilerini sarfederek oynamağa baş 

pek tehlikeli bir şekilde Güneş kale- kil Beşiktaş, dünkü muvaffakıyetsiz !adılar, fakat ne~ice değişmedi ve 
sinin ağzına kadar indirdiler. Güneş oyununun Ankarada bıraktığı menfi Beykoz 2-1 galip çıktı. 

ka müdafaa vaziyetinde çalışan Al- müdafaası bu hücumu müşkülatla intibaı silmek için çok canlı bir su- ikinci Küme Maçlan 
sancak şimdi mütevazi bir oyun tut- kornere çıkarabildi. İzmirliler bir ne- rette oyuna başladı ve Şeref beşinci !kinci küme lig maçlarına dün Şe 

B ir gün çarşıyı dolaştım, ter
liklerin en iyisini, şıkını 

aldım, bir gün Beyoğlunu gezdim, 
çorapların en tatlı açık renklilerini 
buldum. Aldanmayı istemem, kolay 

A man oğlum, beni utandır-' 
ma, ham olmasın diye ten

bih, tenbih üstüne yağdırıyordunı. 
- Anneciğim, seni utandırır IDl 

yım ben; en ballılannı koyuyorutn
Böyle söylene, söylene yemişle

ri istif etti, gülerek otomobile yer
leştirdi. 

- Hadi; Tanrı dirlik düze~ 
versin! diyerek kapıyı kapadı. 

turmuş halde görünüyorlar. 

10 uncu dakika: İzmirin ortadan 
sürdüğü topu Güneş müdafaası uzak 
laştıramadı. İzmirliler tehlikeli bir 
§iit çektiler. Kalenin üst direğini ya
lıyarak dışarı çıktı. 

25 inci dakika: Güneşliler soldan 
hücum etmek istiyorlar. Nısıf sahada 
muvaffak oldukları paslaşmayı kale 
yakınlarında aksattıkları için sayı fır 
satları yakalıyamıyorlar. 

tice alamadılar. dakikada sıkı bir şutla takımına ilk ref ve Kadıköy statlarında devam e-
2 inci dakika: Hakem İzrnirin sol sayıyı kazandırdı. dilmiştir. 

muavinini favullü oyunundan dolayı 20 inci dakikada Şerefin yine sıkı Şeref stadında Anadoluhisar ile 
dışan çıkardı. 14 üncü dakikada Gü- bir şutu Muhafız ağlarına takıldı. Bir Beylerbeyi arasındaki maç çok çetin 
neşin sağdan kazandığı ve güzel or- dakika sonra da Muzaffer Muhafız olmuş ve ilk devreyi 2-0 galip biti
talanan topu Melih kale ağzında vole. kalesine üçüncü golü yapmıya mu- ren Beylerbeyi, ikinci deverede Hi-
almak istedi. Kaleyi aşırdı. vaffak oldu. sarlıların hakim oyunu karşısında 3 

Güneşliler ağır basıyorlar, 

sayı çıkaramıyorlar. 

Güneşin öteki golleri: 

fakat Bir dakika kadar kısa bir zaman gol yiyerek maçtan 3-2 mağfıp çık-
zarfında arka arkaya yeniden iki gol mışlardır. 
Muhafızın kuvvei maneviyesini adam Feneryılmaz - Doğanspor arasın
ajtıllı sarsmıştı. Muhafız gerek kuv- daki maç Feneryılmazın 5-2 gale-

mı para kazanılıyor? Turgutcu -
ğum, yıllar yılı hep evlenmeyi is
ter, bir türlü ola~adı, yavrucuğum 
beş on kuruş edinmeden böyle bir 
işe nasıl kalksın? 

Öteki kadıncağız da kendi oğlu
nun evlenmesini, iyiliğini anlat -
mıya çalışıyor. Berikinin sesi daha 
gür, çabuk çıktığı için Turgudun 
nişanı üste çıkıyordu. 

Kimbilir gelinim nekadar s& 
necekti. Hep istediği gibi herşe1' 
en iyisinden almıştım. 

Yorgunluğum azaldı, yollardaJS 

gülümsiyerek geçiyordum. 

Kapıya gelince çocuklar seğirt • 

tiler, şoför de yardım etti, ben de 
bir ufak paket yakaladım, güler~ 
girdim. 

Solda bu vaziyette hücumlarını ne
ticelendiremiyen Güneşliler arada 
bir merkezden ve sağdan hücum aç
mak istedikleri vakitlerde ofsayt ka
larak hakem tarafından durdurulu -

27 inci dakikada Güneş sol içi Mu- vei maneviyenin sarsıntısı ve gerek- besile neticelenmiştir. 
· d se Beşiktaşın müessir ve hakim oyu- Günün son oyunu Davutpaşa ile rat sol açık mevkim en çevirip or-

taya verdiği topa Melih yetişti. İçeri nu karşısında çok daha ağır bir mağ- Ortaköy arasında yapılmış ve Davut 
lılbiyete ugr~ aınamak için biraz can- paşalılar 5-1 galip gelmişlerdir. 

attı. 

28 · d k"k d katlan ileri uzun lanır gibi göründü. Fakat ne yazık ki, Fener stadında yapılan Kasımpaşa 
ncı a ı a a ar ıkları b"" ·· h.. ml h" f - Altınordu karşılaşması 3-3 be-

- Ne ise kardeşim uzatmıyalım, 
günlerce yollara döküldüm. Şeker 
cinin çalıştığı yere de girdim, elle
rine baktım, temiz mi, diye ... 

Kutuların resimlerini, kağıttan, 
yaldızlı ipe varıncıya kadar göz -
den geçirdim, her şekerden tattım, 
bayat olmasın diye korkuyordum. 
Hele badem ezmesinin katıksız ol-

Arkama bakacak oldum, bir de ,
göreyim; oracıkta kıvrılıp kalaca1' 
tım, ağzımı bıçaklar açmıyordu: 

- Üzülme, sen sağ ol, ne olac~ 
anneciğim. 

Diyorlardı. 

yorlar. 
Günepn ikinci golü: 

.1 G'' k z muhacimi yapt utün ucu ar ıç ırsat 
verı en pasa, uneş mer e · raberlikle neticelenmistir. 
Melih şimşek gibi parladı. Göz açıp çı olmıyan akıncılarının elde ettikle-

. 1 . 1 . . kull ı ~a~~""""~•ıt am-
kapayıncıya kadar İzmir kalesinin ö- n go vazıyet ennı anamama ?" ~ Milli Küme ı 

30 uncu dakikada soldan akan Gü- nünü bulan Melihi karşılıyabilmek ü- yüzünden dalına neticesiz kaldı. Öy- ~ Puvan Cetveli 
neş ortaladı. Sol iç Muradı çizgi için- zere İzmir kalecisi çıktı. Ama onun le ki, müteaddit defalar boş kale ve- ~ ~ 
de düşürdüler. Topu kaybetti. Fakat süratini de aşan Melih topa daha ev- ya kaleci il~ karşılaşan Muhafız gü- ~ f o ğ, ~ 

f& 0.0 C~ soldan tekrar doldurmıya muvaffak vel dokundu ve adeta parmaklanmn cü muhacimleri ayaklarındaki topu ~ Takım ~ es ıa ~ • ~ 
olan Güneşliler ortada Melihin ok gi- ucundan alarak dördüncü golü de ya dışan, veyahut kalecinin kucağı- ~ I ~ ~ j ~ ~ ~ ~ 
bi atılması ve topu kapar kapmaz i- kaydetmiye muvaffak oldu. na atarak emsalsiz fırsatlann kaybı- ~ cı aı > o. ~ 
çeri sokmasile ikinci sayılarını yap- Maç tatil ediliyor: na sebebiyet veriyorlardı. ~ ~~taıı : : :_ = !: ! !~ ~I 
ı:nış oldular. 30 uncu dakikada, kale önlerinde ~ Üçok 5 3 2 6 9 11 

37 inci dakika~ Güneş sol içi ve Güneş, golleri dördü bulunca İz- husule gelen bir kargaşalıktan istifa- ~ Muhafız 7 _ 2 5 7 20 9 ~ 
rnerkez muavinini~ biribir~e e~g~l m.~r müdafaası_ pek sinirli bir hal aldı. de eden Rıdvanın ayağı ile iki gol da- ~ Fener 5 ı 2 2 12 9 8 ~I 
olmalarilc top İzmır muhacımlennın Luzumsuz şar1lara başladılar. Güneş- ha yapan Beşiktaş devreyi 5-0 lehine ~ Galatasaray 3 2 - 1 5 4 7 

ayağına düştü. Merkezden akışı tuta- iller, soldan sürerken, merkez mu- bitirdi ve Beşiktaş ikinci devrede iki ıua~cak 5 1 - 4 3 15 6 ; 

madılar. Faruk son dakikada kornere hacinı Melih te ortadan yavaş yavaş gol daha atarak maçı 7-0 vaziyette ~~- 3 
-

1 2 2 ~ 4 1 
çıkarabildi. İzmirliler netice alama- (De1'amı 9 uncıtda) bitirdi. 

duğunu isterim. (Canım anne, sen 
üzülme, otur şurada, biz istediğin 
gibi hem temizinden, hem de taze 
sinden istifleriz,) diyorlardı. Tatlı 
sözü severim, terbiyeli çocuklar a
ma, alışverişte, yapamam! Görme
den, ellemeden, tatmadan yapa -
maın, doğrusu ... 

P udranm kapağını satıcı mat 
mazele açtırmdım usulcacık al

nıma sürdüm, kızın istediği renkti, 
kokusu da öyle. Böyle vanma • 

Yemiş sepeti gozumun önünde; 
~eşme gibi akmıyor muydu? 

O, günlerce üzülerek çekişe, çe
kişe aldığım şeyler, sarsıntıdan pıı 
ketlerinden çıkmış yer, yer seril " 
miş yemiş suyu ile sırsıklam ziY9J) 

olmamıslar mıvdı? 
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Avusturya 
Avrupa 
Haritasından 
Silinirken ... 
Tarihin 11 lkincite;ırin 1918 senesinde Avusturya impa

ratoru Şarl, son iki iradesine imzasını attı. Bunlardan 

biri, sulhü hazırlamak için 23 llketrinde i9 batma getirdiği 
Dr. Lamaş kabinesinin istifumı kabul ve ta.sdika dairdi. ikin

cisi de Habsbug hanedanının tahtan vazgeçtiğini bildiriyor ve 

bin senelik Avusturya İmparatorluğunun ölüm hükmünü havi 

bulunuyordu. 

:Su imparatorluğun mırası tçinden milli bir Avusturya doğdu, yirmi 

lene fırtınalar içinde yaşadı. Bugün bu Avustury.llım da ölüm döşeğine 
diiŞtüğünü ve Avusturya isminin artık tarihe gömülmek üzere olduğunu 
&Örüyoruz. 

l<:ocaman bir tarihi varlığın ölümünü görmek, heyecanlı bir manzara

Cbr. Iiem de öyle bir varlık ki asırlarca Avrupanın mukadderatında baş
l'oUerden birini oynamıştır. 

TAN 

A vusturya, Avrupanm göbe
ğinde iki türlü vazife gö

tüyordu. Birincisi, yedi muhtelif 
llnsura mensup 30, 40 milyon in
sanı sun'i surette bir arada yaşa
tıyor ve Tuna vadisinde istikrarı 
lnuhafaza ediyordu. Bunu; düzen
li, :rnerkeziyetli bir memur hükıi
?netinin babaca istibdadı sayesinde 
~aprnağa çalışıyordu. ikincisi de 
dahili birliğini muhafaza gayreti
le bir düziye harici mesele çıkar
lnak ve vakit vakit yetiştirdiği 
birinci sınü diplomatlar sayesin
de Avrupa siyasetinin müvazene 
0YUnlarında manevralar çevir
tnekti. 

Avusturya imparatorluğunun tarihinde kalın 
bir fasıl teşkil eden meşhur lmparatorife 

Mari T erez'in Viyanadaki abidesi 

liarice karşı kuvvetli bir cephe 
llluhafaza edilmekle beraber, im
Po.r.,k.rıu,!un on <lohuıcun<:u a&rın 

ortalarında imtiyarlamağa ve çök
l'tıeğe yüztüttuğu çoı< belli idi. Bir 
defa Prusya ile olan nüfuz müca
delesinde geri kaldı, cenubi Al
~atıyanın katolik memleketlerine 
akirn olamadı. 1866 da çok kısa 

~iiten bir muharebe neticesinde 
ltnanyanın üstünlüğünü kabule 

ll'ıecbur oldu. Ayni sıralarda Ma
~~rları da müstakil bir hükumet 
t 1Ye tanıdı. Bu hükumetin Avus
t Urya ile olan münasebeti, Avus
dUtya imparatorunun ayni zaman
·: Macaristan kralı olmasından 
1 

aretti. iki memleket dahili işle
tinde tam bir istiklale sahipti. Yal
~1~ hariciye, harbiye ve müşterek 
tŞlere ait maliye nezaretini müş
l~~ek bir surette yürütülüyorlardı. 
dal tne~leket ayan ve mebusanın
\r· n rnurekep heyetler, bir sene 

1 
1Yanada, bir sene de Peştede (de

~gasyon heyeti) adı altında toır. 
!' nıyor, imparatorluk ve krallık a-
1~s1nda müşterek işlere bakıyor
~rdı. 

A, vusturyada Almanlardan, 
!'tı .. Macaristan da Macarlardan 
c:li~l'~kkep bir nüfus kütlesi, ken
?'ı e:ınden miktarca üstün Slavla
lclabır arada tutmağa uğraşıyordu. 
t· re makinesinin verimli ve in
~arnıı bir surette işlemesine rağ
~ en aradaki bağlar gittikçe gevşi
~r, kavga, gürültü hiç eksik ol-

1.ıyordu. 

la 
19

08 senesinden sonra Balkan
te:~a Yeni yeni hareketler başgös
ttı 1~ce, Avusturya - Macarista
lla~ ıç bağları temelinden sarsıldı. 
ltet~anıarı taşıran Pan lslav hare
Sı • r, Avusturya - Macaristanın 
fJ.o.av nüfusunu büsbütün zıvana
tidn Çıkardı. Itilcif devletleri bu is
len~tları ilerletmek için elden ge-
0 ~ Yapıyorlardı. Bir taraftan da 
de ~ntazam memur makinesi için
~a oşnutsuzluklar artıyor, inti· 

tlı azalıyordu. 

f[ arp ten evvelki senelerde 
~·av Avusturya - Macaristan, 
tıı· aş Yavaş batan bir gemi hissi-

Ve · 
lti.itıl"r:~ordu. 1911 senesinde düş-
\>as ugu durdurmak için büyük 
~l~talara müracaat ihtiyacı du-

u.. Mütehassıslardan müreken 

................................................ 
büyük salahiyetli bir komisyon 
toplandı. Bu komisyon, memleke
tin neden sukuta doğru gittiğini 

araştıracak, derde deva göstere
cekti. Komisyon o kadar derin tet
kikler yapıyordu ki harp koptuğu 
zaman raporunu henüz hazırla

mamıştı. 

1914 te Bosnada yapılan suikas
tin Avusturya - Macaristan için 
derin bir manası vardı. Varlık ve-
ya yokluk hakkında bir karar ver
mek dakikası gelmişti. Avusturya, 
biricik beka imkanını harbe atıl
mak'.ta gördü. Harp ilanlarını dört 
tarafa acele ile yağdırmasının hik
meti budur. 

F akat harp Avusturyanm deı 
dine deva olmadı. Derhal 

askeri bir istibdat kuruldu. Asker
ler, zaten İslav unsurlara karşı em
niyetsizlik duyuyorlar ve sivillerin 
müsamaha ettiklerine kail bulu -
nuyorlardı. Tuttukları yol, milyon· 
larca insanı düşman mevkiine ko
yacak, memleketi inhilal ettirecek 
bir yoldu. Harp idaresi, memleke
tin harp zamanına mahsus teşkila
tını da iyi kuramamış, yürüteme
mişti. 

22 İkinciteşrin 1916 tarihinde 
imparator, Fransuva · Josef öldü. 

Genç imparator Karl, demokratça 
bir yol tutmak istedi. Fakat iş iş.
ten geçmişti. Mütareke imza edilir 
edilmez, Avusturya ve Macaristan 
çözüldü ve dağıldı. 28 ilkteşrin 

1918 de Çekoslovakya, bir gün son 
-a Hırvatistan isyan etti. 11 İkinci-
4eşrinde Habsburg hanedanı Avus
turyadan çıktı, gitti. 

K üçük Avusturyanm Alman-
larından ve Macarlardan 

başka herkes kurtuluş bayramlan 
yaptı. Bin senelik bir imparatorluk 
enkaz haline gelmişti. Çekoslovak 
politikacılarından biri o günlerdE" 
söylediği bir nutukta şöyle dedi: 
"- Habsburglar, tarih çerçeve

sinden defolmuştur. On sene sonra 
böyle bir hanedanın adını bile ha
tırlıyan kalmıyacaktır.,, 

Ve küçük Avusturya sonsuz müş 
külatla çarpışmıya başladı. Hayat 
kaynaklanndan hepsi kesilmişti. 
Bir müddetler, haricin mali yardı
mile güç bela varlığını sürükledi. 
Fakat gitgide bir mucize başgös
terdi. Avusturya iktısadi bakım

dan kendini topladı. Siyasi bakım
dan da istiklal. sevgisi kuvvet bul
du. 

y alnız bu istiklal tehlikede i-
di. A vusturyanın içinde Al

man nazileri kaleyi içerden fethet
mek için uğraşıyorlardı. A vustur
ya, bir düzüye siyasi istinat nok
talan arıyordu. Habeş harbine ka
dar hn rolü İtalva ovnadı. Avus-

Mevhum Avusturya tahtının 
son varisi Prens Otto 

Avustwyada son reıımın 

müessisi Dol/üş 

turya istiklalini kendi menfaati na 
mına Almanyaya karşı korudu. Bu 
sayede Almanya ile 11 temmuz 936 
anlaşması yapıldı ve Almanya A
vusturya istiklaline müsamahayı 

kabul etti. 

İtalya Habeş harbinden sonra 
Avusturyayı Almanyaya feda edin
ce, Avusturyalılar arasında kuvvet
li bir grup, belediye ikinci reısı 
Dr. Visner'in idaresile ortaya atıl
dı. Habsburglan geri çağırmak 

ve Tuna havzasındaki küçük millet 

leri bir federasyon şeklinde bir a
raya getirmek fikirlerini müdafa
aya başladı. Çok gariptir ki, Çe
koslovakyalılar bu fikri.iyi karşı
ladılar. Fakat Yugoslavya ve Ro -

manya, Habsburglann avdeti bir 
harp sebebi telakki edileceği hak
kında Sen J ermen muahedesinin 
başlangıcında yazılı prensipi hatı
ra getirdiler. Çekoslovakyayı ken
di taraflarına sürüklediler. Buna 
mukabil küçük itilaf bir aralık A
vusturyanın etrafında bir çember 
kurmayı düşündü. Fakat Almanya 
ile olan iktısadi münasebetler Yu· 

goslavya ve Romanya için o kadar 
mühimdi ki bu çember pek çabuk 
gevşedi. 

A vusturya bir arlık Londra -
ya başvurdu. Fakat İngil

tere, Milletler cemiyetinin on altın
cı maddesindeki zecri tedbirler ha
ricinde Avusturya lehine hususi bir 
garanti kabulüne yanaşmadı. Za-
ten İngilteredeki müfrit muhafa
zakarlar, Avusturyayı feda etmek 
suretile Almanlarla anlaşmıya ta
raftar bulunuyorlardı. Büyük Bri
tanya İmparatorluğunu teşkil eden 

memleketlerden hiçbiri Avustur -
ya yüzünden Almanya ile harbi ka 
bule taraftar gorünmüyorlardı. 

Fransa da, Çekoslovakyanın var 
lığını garanti etmiş olmakla bera

ber Avusturya için tek başına ate

şe atılmıya hazır değildi. 

Bu vaziyette Avusturya için ö

lüm dalHkasmı beklemekten başka 

çare kalmamıştı. Almanyanın teh

ditlerine rağmen Şuşnig bir iki haf 

ta müddet beklenmez bir mukave

met gösterdi. Halkın reyine mü -

racaat suretile milletin arzusunu 

ortaya koymak ve hiç olmazsa ma
nevi bir istinat noktası bulmak is
tedi. Fakat plebisitin arifesinde Al
man askeri tazyiki fili bir şekil al
dı. Bin senelik Avusturya, son ne
fesini verdi ve tafihin karanlıkla
rına karıştı. 

i-KRALIÇE FERiDE 

'1 

Büyük Bir Asker 
Mert Bir insan: 
Orgeneral Cevat 
M emleketimiz dün çok kıymet

li bir evladını kaybetmiştir. 
Orgeneral Cevat, dün sabah saat on
da gözlerini ebedi surette kapamış
tır. 

Orgeneral Cevat, memlekete uzun 
seneler en kıymetli hizmetlerde' bu
lunmuş bir asker, fazilette, terbiye
de örnek olacak bir insandı. Kendi
sini tanıyıp ta sevmemeğe, derin bir 
saygı duymamaya imkan yoktu. 

1 
Olümün sebebi, tedrici bit dimağ 

nezfidir. Sıhhi tablo birdenbire te
şekkül etmemiştir. Merhum, 28 şu
batta ani bir rahatsızlık duymuş, 

kendisini kısmen kaybetmiştir. Fa
kat bundan sonra kendine gelmiş. iki, 
üç gün yalnız siyatik tarzında bel 
ve bacak ağrısından şikayet eyle
miştir. 3 mart günü oğlu Bay Hasan 
Cevat, Tiran sefaretindeki yeni vazi
fesine gitmek üzere Ankaradan Is
tanbula geldiği zaman babasını ya
takta bulmuştur. Baba oğul, o gün 
tabü bir şekilde konuşmuşlar ve ge
çen sene yaptıkları gibi bu yaz da 
Çekoslovakyada bir kaplıca yerine 
yapacakları seyahate dair planlarla 
meşgul olmuşlardır. O akşam amnezi 
hali başgöstermiştir. Merhum arasıra 
kendine gelerek şiddetli baş ağrısın
dan şikayet etmiş, fakat devamlı su
rette kendini toplayamamıştır. Son
ra birdenbire afezi hali görülmüş
tür. Memleketin en tanınmış doktor
larının elbirliği ile yaptıkları müca
deleye rağmen ölümün önüne geç
mek mümkün olmamıştır. 

Merhumun hayatı: 

General Cevat, askerlik mesleğine 
ait büyük heyecanlar hariç olmak ü
zere sakin, ölçülü bir hayat geçirmiş 
tir. Hayatta her ifrattan uzak dur -
muş, mutedil yemiş içmiş, vazife ha 
ricindeki zamanını kitaplarile bahçe 
merakı ara~ında taksim etmitşir. Bir 
vakitler memleketin en kıymetli hu
susi kütüpanelerinden birine sahip 
olduğu halde mütarekede Nişanta -
şındaki evi Italyanlar tarafından iş -
gal olunduğu bir sırada yanmış, o 
kıymetli kütüpane kül olmuştur. Bun 
dan sonra Göztepedeki köşkünde ye
ni bir kütüphane kurmakla beraber 
eskisinin derecesine varmamıştır. 

Bu hayat içinde daima dinç kal -
mış, hastalık yüzü görmemiş, fakat 
on yaşındanberi sebebi anlaşılmamış 
bir baş ağrısından hiç bir zaman kur 
tulmamıştır. 

Son seneler içinde merhum bir kaç 
acı görmüştür. Evvela eşini, sonra 
çok sevdiği damadı general Basriyi, 
daha sonra da oğlu gibi sevdiği yave
ri binbaşı Yusufu kaybetmiştir. 1935 
senesinde 65 yaşını doldurduğu için 
tekaüt olmuş ve kendini okumaya 
vermiştir. Son zamanlara kadar en 
çok askeri eser ve mecmualar oku -
makJa vakit geçirmiştir. 

Geçen sene bir gözünün küçük bir 
damarı patlamış, gözü kanlanmıştır. 
Peştede kendisini muayene eden pro
fesör Imri bunu ehemmiyetli bulma
mış ve vücudünün arızayı bel ede
ceğini ümit etmiştir. Bununla bera -
her merhum arızalı gözüyle eskisi 
gibi okumağa devam imkanını bul -
mamış: 

- En iyi arkadaşım kitaptı. On -
dan mahrum kaldım. demiştir. 

ilk askerlik vazilesi : 

Orgeneral Cevat, tekaiidünden ev
vel askerlik hayatının hatırası di-

ye çıkarttığı son resim 

1919 işgalinde lngilizler tarafından 
lstanbulda Anadolu hareketine hiz -
met etmek ithamile tevkif edilen 
yirmi dört kişiden biri Orgeneral Ce
vat, diğer biri de merhumun dama
dı general Basri idi. 

Mal tadan •onra : 

Cevat Paşa Maltada bulunduğu 
iki seneye ya.km zaman zarfında ve
karını, metanetini, nikbinliğini hi~ 

bir zaman kaybetmemiştir. Her bu -
lunduğu yerde olduğu gibi Maltada 
da herkese örnek olacak, ciddi bir 
hayat geçirmiştii" 

Maltadan dönüşte Büyük Millet 
Meclisine aza olmuş, sonra Elcezire 
kumandanlığına memur edilmiştir. 
Diyarbakırda geçirdjği seneieJ:", Ql"ft 

halkının hatırasından hiç bir zaman 
silinmiyecektir. Merhum, askeri va
zifesile meşgul olduktan başka asa
yiş ve umran işlerine de vakit ayır
mış ve hususi bir yetim evi kurmuş.
tur. Diyarbakırdan ayrıldığı zaman 
bu müessesenin Osmanlı Bankasında 
l O. 12 bin lira sermayesi toplanmış
tı. Bu para, sanat sahibi olarak mek
tepten çıkacak yetimlere sermaye di
ye dağıtılacaktı. 

Yine Diyarbakırda bulunduğu sı

rada kendisine o zaman Başvekil olan 
Bay Fethi tarafından Berlin sefirliği 
teklü edilmiştir. General Cevat, Di
yarbakırda vazifeye devamı tercih et
miş ve telgrafla şu cevabı vermiştir: 
"Memleketimde bir ağaç dikip gölge
sinde barınmayı dışarıda sefirliğe ter
cih ederim.,, 

Merhum, Musul müzakerelerinde 
ve Cenevredeki muhtelif müzakere
lerde askeri murahhas sıfatiyle bu
lunmuş ve askerlik hayatının son se
nelerinde Askeri Şurada azalık et
miştir. 

Yanan hatıralar : 

Çanakkale müstahkem mevki ku
mandanlığı, mütarekede Erkam Har
biye Reisliği ve Harbiye Nazırlığı gi
bi vazüelerde bulunan Orgeneral Ce
vadın hiç bir yazılı hatıra bırakma

ması, milli tarih hesabına büyük bir 
kayıptır. 

Merhumun hatıraları ve notları, mü 
tareke günlerinde kütüphanesiyle be
raber yanmış ve ondan sonra hafıza
sından hatıra yazmak istememiştir. 

Hatta vefatından iki ay evvel eski ya 
veri avukat Bay $inanın ve oğlu Bay 
Hasanın aile için olsun hatıralarını 
dikte etmesi hakkındaki arzularını ye 
rine getirmemiştir. Yalnız ara sıra 
gazetelerde çıkan mülakatları, bu -
lunduğu mühim vazifelere ait bazı 
hatıralan kısmen tesbit etmiştir. 

Mısır Kraliçesi Feride, saray kadınlarının 

eski ananesi olan yaşmağı yavaş yavaş kal

dırmaktadır. Kraliçe Feride so~ günlerde 
bir sergiyi ziyaret ederken yanın yaşmak 
takmtstır. 

Orgeneral Cevadın ölümü, bütün 
memlekette elem uyandıracaktır. Bu 
ziyadan dolayı ordumuza, merhumu 
çok yakın ve kıymetli bir uzuv sa
yan Galatasaraylılar ailesine, oğlu 
Hasan Cevada ve diğer aile efradına 
derin taziyelerimizi bildiririz 

Orgeneral Cevat, Müşür Şakir Pa
şanın oğludur. 1870 senesinde Istan
bulda doğmuştur. Galatasaray lisesin 
den çıktıktan sonra Harbiye mekte
binde okumuş ve 1894 senesinde yüz 
başı olarak Erkanıharbiye mektebin
den çıkmıştır. Askeri hayatında ilk 
mühim vazifesi Harp Akademisi mü
dürlüğüdür. Balkan Harbinde de va
zife görmüş, Çanakkale müstahkem 
mevki kumandanı süatile Büyük 
Harp zamanında kendinden derin 
bir hürmet ve itamatla bahsettirmiş
tir. Bundan sonra Galiçya cephesin
deki Türk kolordusunun, Filistinde -
ki sekizinci ordunun kumandanlığın 
da bulunmuştur. Mütarekede Erkanı 
harp reisi ve Harbiye Nazırı süatile 
Istanbulda Türk askeri şerefini işgal 
kuvvetlerine karşı· korumaya müm
kün olduğu kadar çalışmış, bir taraf 
tan da Anadoludaki istiklal hareketi- "" 
ne tam bir sevgi ve kanaatle elinden ~erhuın generale alt bu nüshadaki fo-

gelen her hl ti t 16 art ı togra!lar, Foto Sebah Joailler'nin kolleksı-
zme yapmış ır. m vonundanrlır. 



IZMİRDE: 

Çamalt ndaki 

Tuzlada Yeni 

denizaltı koridoru 
Izrnir, (TAN) - Çamaltı tuzlasın

dan ecnebi memleketlere tuz yükle

yen vapurların tahmilde kolaylık gör 

meleri işi tetkik olunmaktadır. Ora

da sahil sığ olduğu için betonarme 

bir iskele inşası yarım milyon lira

ya bağlı görünüyor. Ayni zamanda 

bu iskele üzerinde havai hatlar ve de 

kovil hattı inşası da 18.zım gelecek
tir. Buna mukabil, deniz altında bir 
koridor açılması daha ucuza mal o
lacaktır. Çünkü bu koridor tünel 
şeklinde olmıyacaktır. Içi boş büyük 

• beton kalıplar dökülecek, bunlar va
purların yanaşabileceği yere kadar 
uzatılacak ve orada bir iskele yapı -
lacaktır. Tuzlar bu koridordan hava 
tıızyiki vasıtasile doğrudan doğruya 
vapurlara yüklenecektir. Maamafih 
henüz kati bir karar verilmiş değil
dir. 

Kıskançbk Yüzünden 

Bir Yaralama Oldu 
İzmir, (TAN) - Bayraklıda kıs

ırnnçlık yüzünden kanlı bir vaka ol
muştur. Kiraz sokağında 18 numara-

da oturan İlyas oğlu şoför Çakır Meh 
met, ayni evde oturan ve 3 yaşır.da 
bir çocuğu olan genç dul Mehpnre i· 
le nişanlanmıştlr. 

Mehmet Mchparenin komşuları Ah 
dullahın evine gitmesine kızmış ve 
Mehpareye karanlıkta beş el ateş et
miştir. Bunlardan hiçbiri rastlama
mış, fakat, 6 ıncı kurşun Mehpareyi 
kalçasından ağır surette yaralamış · 
tır. 

İznik Elektriği İçin 
Islah Planı Yapıldı 

Dutlara Dadanan Hastalık, Ko
zacıları Hayli Telaşa Düşürdü 

Iznik, (TAN) - Belediye reisi Sa
lim Demircan, Ankaraya gitmiştir. 
Iznik elektriğinin ıslahı için yapılan 
plfın hakkında Nafıa Bakanlığına iza 
hat verecek; Karaköy, Inegöl ve Ye
nişehlrden gelmekte olan postaların 
Mekeceden taşınmasını temine çalı -
şacak, haziranda burada hakimi mün 
feritlik teşkilatı yapılmasına dair 
Adliye Vekaletile temaslarda bulu
nacaktır. 

lznik Dutlarında Hastalık 
Iznik, (TAN) - Geçen sene iki 

köydeki dut ağaçlarında hasıl olan 
diyaspis hastalığı burada ve on köy
de de görülmüştür. Bu hal, ipek ko
zacılığı ile meşgul olan Iznik ve mül 
hakatı halkını teliışa düşürmüştür. 

Ziraat memuru Hayri Tokman, has
tnlığa karşı koyacak tedbirlere dair 
Gençler Birliğinde bir konferans ver 
miştir. 

Yeni orman kanunundan sonra ko 
zacıların askılık ihtiyaçlarını temin Belediye Rei.i Salim Demir 
etmek için sıkıntıya düşecekleri zan- C 
nedildiğinden bunu önlemek için il- ı Q!!.DUDA: 
çebay Muhsi11 Doğu icap eden yer- l 
ıere müracaat etmiş, fakat henüz bir Mahrukat Sıkıntısı 
netice alınmamıştır. 

Bir Çocuğun Beyni Dağıldı 
İzmir, (TAN) - Hasan oğlu Mu.c;

tafa isminde bir şoförün idaresinde
ki otomobil Karşıyakadan gelirken 
Mersinli ile Salhane arasındu, Kadir 
oğlu 7 yaşında Aliye çarpmıştır. Ali, 
beyni parçalanıp sokağa saçılmak :.u· 
retile ölmüştür. 

Ordu, (TAN) - Burada sürekli kar 

fırtınaları olmuş, kann irtüaı yanın 

metreyi bulmuştur. Mahrukat buhra 
m başgöstenniştir. Belediye, Halke -
vi ve Kızılay kurumları fakirlere ya
kacak dağıtmışlar. para yardımında 
bulunmuşlardır. 

Tipi durmuştur, havanın iyileşme
si bekleniyor. 

BURDURDA MUHTARLAR KURSU : 

Rurdurdn ''eni acılan köv katioleri ve muhtarlar kursu çalışmıya başlamıştır. Kursa iştirak edenleri bir arada • 
görüyoruz. 

KONYADA: 

Ankara Sergisi 
için Hazırlık 
Yapılıyor 
Konya, (TAN) - Şehrimiz sa

nat okul•t direktörü Rıza Gürkan, ö- ı 
nümüzdeki mayısta Ankara Sergie -
vinde açılacak olan "Kız enstitüleri 
ve bölge sanat okulları,, sergisi direk 
törlüğüne tayin edilmiş, Ankaraya 
gitmiştir. 

Konya sanat okulu bu sergiye teş
hir edilmek üzere 2 yazı odası, 2 teş
hir vitrini, 1 resim odası, 1 otel oda
sı takımı, portatü işler ve 7.l! parça 
demir işi gönderecektir. 

Gözlük reçetelerinizi yalnıı 

Kanzuk eczanesinde yaptırınıı. 

Knnzuk gözliik servisi zengin \'C 

mutena ç~itlerile profesörleri· 
mizin mazharı takdiri olmuştur. 
Gayri fenni gözlüklerden sakın•· 
nız. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOCTLU - İSTANBUL 

Grip, Baş ve Diş Ağrıları, 

Nevralii. Artritizm, Romatizma 

1901 yılında vali olan Ferit paşa 
tarafından kurulan sapat okulumuz. 
o zaman 17 talebe ile açılmışken bu- 1 
gün müdavimlerinin sayısı 312 dir, I 
bunun 288 i leylidir. Mektebin 12 ya- l••••••••ı••••••••••••m•mıa:ı•m•P 
taltlı bir de reviri vardır. 

Safranboluda Sürek Avı 
Safranbolu, (TAN) - Ilçebayımı

zın , Karabük fabrikası müdür ve me
murlannın da iştirakile pazar günü, 
Aktaş nahiyesinin Saitl.er köyü civa -
nnda bir sürek avı yapılmıştır. ı 

İzmit Barosu 

Izmit, (TAN) - Baroda umumi 

heyet içtimaı aktolunmuş, eski reis 

Sedat Rek ekseriyetle ipka olunmuş

tur. 

* Izmit, (TAN) - Burada "Kör-

Çocuklara Yapılan Yardıll' 
Sıvas, (TAN) .- Çocuk.lan EsirF 

me Kurumu şubesi, ilk mekteplerde
ki kimsesiz çocuklardan 200 üne el
bise ve ayakkabı dağıtmıştır. ~ 

fez,, isimli bir gazete çıkarılması içiıl 
hazırlıklara başlanılmıştır. 

Her Eve Lazım Olan 
YEN/ 

Cocuk siki o 1 
Müessesemiz tarafından neş-

redilen Yeni Çocuk Ansik
lopedisi her çocuğun mutlaka sa
hip olması lazım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna
sında ve ders dışında aradığı bü
tün mal11matı bulabilir. 

c,;ucur ANSIKLU.1-'El.Jl;:)l 1)U-

tün dünya lisanlarına tercüme ~ 
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri, 
Türk çocuklarının ihityaçlannı ve 
mektep programlarını gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren
ler, Profesör Salih Murat, Faik 
Sabri ve M. Zekeriyadır. 

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

. .: . . ~ . . ... , '. '\ - . ' .. " .. : . 

mektep talebesine ayrıca tenziluı 
yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar için de
ğil, bütün ilkmektep öğretmenleri 
için en kuvvetli yardımcıdır. Çüı>" 
kü bütün dersler bu eserde re
simlerle ve geni_ş malfunat ile zelY. 
gınıeştırıım1şıır. 

Eser hakkında bir fikir edinI!le!C 
istiyorsanız aşağıdaki kuponu dol" 
durup bize gönderiniz. Size be' 
dava bir broüşr göndeririz. Bu bto" 
şür size Ansiklopedinin kıymetini 
anlatacaktır. 

ISTANBULDA TAN MATBAASIN.A 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi bro~· 
den bir tane g6ndermenlzl ve mu• 
alllmlere nlt ıon fiyatınızı blldJ.nnC" 
n1zi rica ederim. 

lsim: • • • : : : : : . . . . . . . 

Zaten, milli dil cereyanlarından, ne şundan ne bun 

dan haberi olmıyan birçok kadın vardı ki hep böyle 

yarı türkçe, yarı f ransızca kelimelerle cümleler ya

parak konuşmayı büyük bir yükseklik, bir Av

rupalılık sanıyorlardı. Türk topraklarında geçen o 

haşmetli, knnlı, savaş, o büyük kurtuluş; o kara kuv 

vetin yere geçmesile meydana gelen büyük içtimai 

değişiklik, böyle kadınlann kafasında ancak erkek

lerle kolkola, göğüs göğüse yaklaşabilmiye, eğlenip 

gülmiye bir vesile olmaktan başka bir mana kazana

mamıştı. Hiçbirinin kafasında ne bir ideal, ne bir da

va vardı ... Ne çocuk meselesi, ne aile meselesi, ne 

memleket meselesi onlar için üzerinde durulacak 

mevzular değildi. Bu kadınlar, ancak Hasan gibi yo

lunu şaşırmış, idealini kaybetmiş, olamadan çürü

nıiye başlamış, erkekler için bir gönül eğlencesi idi. 

LNIZ 
DONUYORU 

Seyhanda estetik bir titizlik vardı, bunun için "'" 

na dostlan "muvazenesiz!,. derlerdi. Halbuki bence 
Seyhan muvazenesiz değil, tam, normal bir insandJ. 

Belki ona muvazenesiz diyenler biraz öyleydiler• 

Seyhan etrahnda geçen herhangi bir bayağı söze, 

bayağı tavra, şımanklığa, yılışıklığa, dedikoduya, 

cinsiyetlerini ortada ilan edercesine kırıtıp süzüle!l 

kadınlara, erkeklere tahammül edemediği için böyle 

insanlardan uzaklaşıyor, onlan kendisinden soihıtll'" 

yordu. 

Bir sabah Esat Beyin benden aldığı bir kitabı is

temek için onlara gittim, apartman kapısı aralıktı; 

ortada kimseler yoktu; salona doğru yürüdüm; içer

den Raüenin kahkahaları geliyordu; salonun kapı

sını vurarak girdim. Beni gören yağlı börek, bembe

yaz kesildi, çünkü köşedeki sedirde Hasanla yangel-

miş oturuyorlardı ... • 

Soğukkanlılıkla bir adım attım, Hasan sakin gö

rünmiye çalışarak kalktı: 

- Esadı aramak için uğramıştım, ama, erken git

miş bu sabah, dedi. 

Halbuki Hasan evden çıkalı bir buçuk saat olu

yordu. Kitabı istedim; Hasan da kalktı, birlikte çık
tım. 

Bir gün Ayşe kadın bana~ 

- Hanımefendiciğim, dedi, şu kadınla görüşme
yin; o, sizin başınıza çok işler açar. 
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Ayşe kadına bir kahkaha ile cevap verdim ve kendi 

kendime, böyle yağlı böreklerin benim başıma aça
cağı iş ne olabilir? Hasanı elimden almaksa, onu ben 
zaten çoktan gönlümden çıkardım. Kadı~ın kalbinde 
bir kere kaybolan yeri bir daha bu1mıya çalışan er
kekler üzülmesinler, hiçbir kadın, o kadar cömert 
değildir. Ben onu bazı gün kurtarmıya çalışıyordum, 
eski bir dost gibi, bir hastayı kurtannıya çalışan bir 
doktor gibi ... Bazı da onu kendime bir etüt mevzuu 
yaparak, eğleniyorum. Bir sosyoloğ, bir psikoloğ gi
bi. .. Gerçekten o zaman Hasanın bir ruh hastası, mü
kemmel bir psikopat olduğunu görüyordum. Onun 
iyi taraflarile kötü tarafları o kadar biribirine zıttı .. 
Bazı da mükemmel bir (Somnambül) arazı gösteri
yor, yaptığı bir münasebetsiz şeyden hiç haberi yok
muş gibi, masumlaşıyordu. 

Ayşe kadın bir gün yine: • 
- Hanımefendiciğim, bu apartmana geldiğimize 

hiç te iyi etmedik, Namık Beyin hanımı biraz de
lişmendi, amma, ne yalan söyliyeyim, bir kötülüğünü 
görmedim. Buradakiler daha beter! Bizim Beyefen
di sabah akşam 4 numaraya uğramadan geçmiyor, 
dedi. 

Hizmetçilerle yüzgöz olmak fıdetim olmadığından, 
Ayşe kadını herzamanki gibi yine susturdum, Hasan 
Bey, Esat Beyle arkadaştır, onu ı?Örmek icin uin-ar. 

hem kansı da tanıdık değil mi, ne olur, onu da gö
rebilir, dedim. 

Şefkat hanımın evinde tanıştığım arkadaşlardan 

yavaş yavaş kendime bir muhit yapmıştım; bu muhit 

her gün biraz daha genişliyordu. Ara sıra da bizde 

toplanıyorduk. Benim de biraz gülmiye, eğlenmiye 

ihtiyacım vardı, amma, o düşkün, çürük insanlarla 

değil ... İkinci defa olarak hazırladığım bu muhite 

yine Hasanı da aldım, amma benim dostlarımdan 

onun yine canı sıkıldı, aramızdan çabuk çekildi. 

Avrupa.da uzun zaman kaldıktan sonra memlekete 

dönen Seyhan, birdenbire tanıdık bulamadığı için, 

canı sıkılıyordu: 

• - Burada kadın yok, Yıldız Hanını, diyordu; ka-
dındı.n maksadım ne olduğunu anladınız, tabü, de
ğil mi? Her halde kadın dediğim zaman yağlı börek
lerden bahsetmiyorum, yani entellektüel kadın de
mek istiyorum. Evet, hiç yok değil amma, tahsil gör
müş, lisan bilir bazı kadınlar tanıdım ki, bunlar, uka
la kesilmişler, sonra içyüzleri yok, kupkuru .. Cansız, 
heyecansız... Kadın dost olarak burada yalnız sizi 
tanıyorum. Siz onlardan değilsiniz. Görünüşünüzde
ki sertlik, sonra içyüzünüzdeki coşkunluk, samimi
yet, bu ne bulunmaz şey bir kadında! Siz, kafasile 
kalbinin muvazenesini bulmuş tek kadınsınız .. 

Seyhan, memleketi sevmiyor, sevemiyordu. n~ 
fırsatta Avrupaya dönecekti. Önceleri, onun bu ınettl 

leketten kaçmak isteğine kızmıştım, sonra biraz bn1' 

verir gibi oldum, bunun sebepleri vardı. O daha ço
cuk yaşında bizden, yurdundan soğumuştu. Yanlı.Ş 

terbiye sistemlerile evinden, ailesinden kınlınıştJ· 

Zengin bir paşanın oğlu idi, konaklnrında annesiniıt 

iki üç ortağı, babasının düzünelerle halayıkları, odıı· 

lıklan vardı ... Bunların arasındaki dedikodular, k!S" 

kançlık kavgaları, hileler, düzenler temiz ruhlu c<Y 
cuğu iğrendirmişti. Seyhan çok zeki, çok yaramnzd•· 

Zekasını, kuvvetini harcıyacak yer arıyor. bulnnı!I' 

yınca yaramazlık ederek evi altüst ediyordu. Bu zen· 

gin paşa evinde, ne paşa babasının. ne ann~ssinill• 
ne de dadıların, hnlayıklann bu çocuğu anlıyacalt 
vakitleri, kabiliyetleri vardı... Annesi ancak ortnJc' 
larını kıskanınnlda, babası, karıları ve odalıkları ıı· 
rasındaki geçimsizliği, karışıklığı düzeltmekle: lltl' 
layıklar bu dedikoduların içinde biribirlerini .,e
mekle ve odalık seçilmek için paşanın gozüne git" 
mekle uğraşıyorlardı. Bu karışıklık içinde Seyhtıfl• 
rüzgara kapılmış, avare bir yaprak gibi rastgele 11().' 

şayıp yetişiyordu. 

ı uevuuıı vur J 
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(Bap ı itadde) 

ki hatalann tabil neticelerinden bi
ridir. 

' (Bafı 5 tndcleJ 

~asıl doOdu ?· Nasıl ya.adı? • Nasıl battı ? 
'Osteh'k sDünlen dmpnluk ve

"'! salim n ~ 41evam e4l • 
,..na. itte ajaheylerhnlz _.ece 
~lerba4leld fttaa 4l11ypsunan sn 
ki, latlrl'l79i qlnnm ~Uli ve 
umlmlyed tpn.. 4lenin nlmtl
•tl de, kahpelllini de anutank 
~· Onlar aneak vuife 
ht.lain _...ıı,-etinl d11~11tlar ve 
~e«laDlanna brp ldlçtlk ....... 
korlmsaa11 pJnn'tleNil'· :Ne muti• 
onlara! 
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Ve Bunlar Nihayet 
Vatanlarından Kovuldu 

met ateşlerile cayır cayır yandık
lanna dair elimzide vesjkalar var. 
Fakat nekadar gariptir ki, bazıla.. 
n da daha hA1i Türk milletine ve 
Türk milletinbı buıiiJıltü aadetlne 
derin bir kin ve gayız besliyorlar. 

Asıl garibi turuıdır ld, ana va
tanda yaptıktan Dıaneti, vatan 
haricindeki Türklere de tatbik e
diyorlar. 

Şu yazımı:r.a nllıayet verir • 
ken, bunun en canlı bir mi

salini de göstermek istiyoruz. Ve 
(Mirza Salt Bey) isminde bir zatın 
Gümülclneli İsmail Beye yazdığı 
- uh elimizde bulunan • mektu
bun bazı parçalarını, aynen ve har
fiyen dercedlyoruz: 

vlmhı tenllll kalktı. Sen, entrlbcl, 
fena bir yılanmn Çünki1, her fır
sattan iattfade ederek evlılt ile 
baba arasına fesat koyarak kavga 
bile yaptırdın. Sen, vicdansız .bir 
herifsin, Zira, babalı olabllecelln 
bir biçare kızı emniyet ederek, ter 
biye ve talim için eline te8llm et
tlliln halde, o biçare ima möyleme
dik Wmdılar, yapmadılm edep
ldzlikler kalmadı. Söyle! Sende Al
lah korkusu kılmamıı ... 

B .,anktl tıhb'7ell, -- -
tek ft mektep laaptmm 

.tar ~veli ~in.. mtllelddred 
laa,...UUp bbnı7an 'bir yetipne 
tusma ..Wpdr. 

Baslaidl tı'bbi;,ell l~ fuli7et 
n tnldpf ..ıwtan ~k mlaaltt:S. 
Ortaü kule, prpıpna ile halletli
leeek 'bir fUdr davası da yoktur. 
eqtblldİ .-ı ••ece pnç Tlrk 
lnkıllbuma .un. sesleri ile shle
rlnl mıp1111 n h lnkıllhm bH1 • 
.me ~ htlrrlyetle, ldlnl-

(Behey apına ekmek uzatan, e
li uman köpek!. 

15 t.epinievvel 924 tarihli Lo
zandan yollamlf oldulun mektubu 
akbm. Yazdıklarım okuyarak, ne 
Adi ve ne derece vicdamız olduğu
nu pekA1l bilirdhme de, bu defa 
gmemlle kanaat blml ederek, D

na cevap vermek bile tenezzül ile 
de, 111 yazdıklarımı oku ve kendi
nin. kaç paralık bir namUllUZ o:ı.. 
clujunu gör!. 

(Benim, Müslüman mfatile, böy 
le pmanlarda sana karp yapmıf ol 
dulum iyilile mukabil, bütün ldi
lillnle JUl!'•mıı olduiun tabldr 
k•lm.,t,,_ Ben -1, indim. Sw 
ıt.tınadım oldulu için evime aldım. 

8-lt misi wam IA'tll- illD 6-
teberl mahNm 1fltd rlljledlmo y... 
tak wrdimt yemek ....um. HilUl. 

B9m.. aeUP kaldılm mlddet 
bepma •t.tıwedilin felaketler kal 
madı. Bunlan bir bir 1ayaam va
kit r.aJl etmlf olurum. Onun lıçtn, 
Jalna birkaç taneclnl batarı.ta -
Jllll da, fena bir adam oJdutwm ı. 
pat edejlm. 

(8m, ... '* ....... Zira, 
wlme •Jcfflln sOnclen ltlbaJm, .. 

{Bütün zekAnı, bütün llmlnl, yal 
mz fenalık yapmak yolunda 181'-

fettiğfııi, hem bu defa, hem de bü
tihı hayatında gösterdin. Ve bu
nun yüzünden de çektin. Ve daha 
çok çekecek ve ıriirünecebln. Bun 
tar, sana milstahaktır. Cenabı hak, 
herkesin ll7ık olduiu cezayı kul
lanlan daha iyi verir, ve balları
na yıldırım gibi salar.) 

yetsldllln verdlil korkan~ ....... 
tl ... MIJ'I lôl8etmemlttlr

Bq8Dldl tıbbiyeli elmharlyet 
tel•klrhlnln iltedili ve beldedlil 
ahWd ...nan sahip olmıya mee 
'bardar. 811 cemiyet balwnaahk. 
k eemlyet htlrrlyetl lmlra•an lda 
ndler elln4en elmharlyet htlkA -
metine ldeta bir iskelet laallnde ~ 
ü. BUl(tlnktl vuiyet hiçbir m11aınr 
4levletln ilk nazarda lnan•mıyaea-

Mektup uzun .. ve, daha mil- iı bir atlratle kemallnl bulmuthlr· 
hbn Jommlan var. Fakat Bbe dtlpa vulfe her hmmta 

biz, muhterem karllerlmlshı göz - hactlnktl rejime llyik olmak blse 
lerlnin ismetini daha fazla haleldar tevdi e.tllen (V edia)yı ilelebet ha-
etmemek lçln bu kadarlle iktifa e- yahmnl•, kanımısla, fikrimWe 
diyoruz. muhafau etmektir. 

Son söz olmak üzere fUDU söy- Yalnn ne var ld, bbden lste-
lüyoruz ve yaam•:r.a hitam veri,o- nen ve beklenen bir ~k vulfeler 
ruz: karpamda bise tevdi edilen (ve-

- Hürriyet ve ltnaf fırbm;' dia) yı partalatm•m•k için bizden 
bautlerlmb ve miDl danulan
ma, n htlrriyete olan afkımı• hl
Wma fedaklrbk beklemneün •• E
..... rejimin manevi ytlbekUli 

memleketle pmiml t*ilde ~ 

dar olan iki iiç zatln hayalinde dol 
du. Fakat, maatteeailf bldisatm 
kaftfllı'dllı bh1aJmn .. ,.. ...... ................ ~ ..... 
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... ........ Wksmv=• l&-

........ a. ..U~ftrkbn-· 
1anam memlekette 1uattaiı me..... ....,.. ...... ..... .......... ~ ....... 
... h8ttla ~ ~,..... 
yor. Tıp J'aktllteai uyms htlrrlyet 
bhıamanlan yamıada aaynn bey
aelmllel Oba adunJan da yetlftlr
miftlr. 

.... Tıp JPaldllMlinln karal111 

7ıbaa ....... itiyle ~ --
la amhrlrıea memlekete bepebni • 
ıel kliflıla• yetlttlren faldlltemlsba 
ihnl ~, hem .. eemlye
tla brallk •evlrlerlnde •tlrrlyet 
•• , ............... tapyu pnç-

leıl 19tlplrdlli lpn de hleal Jtlk· 
.-uımt ..... hatırlamak insan
.. ha,ek ft ltaklı bir ıarm ,. .. 
ratıyor. Btlrrl,..t için bybettili -
mis Tılt•IJelllen aayp ve htlrmet. 

Sarsıntıdan Şifa SIVASTA: 

Ot...wl JOleahllwlm ..... 
• •'·-• ip. IJI Wr flll9 .. 
........ Wr tedavi ........... 
itin• dtlflllmeldlr. OtomoltilWa 
.................. ra1ua .... -... 
rlr ..... ..,.. laaatalana raW ..................... 

GIMIWr.._.., ........... 
falt 701 ....... etomewı yolno 
..... _ venliil ke,ıt 9'71emek ... 
temlyonm. Banda hl~ ••111Mfnln 
ttlP.._. ;reltar. Anlatmak lltedl
llm Mnk ,.U.........., .... 
... pt.nk ....... otomoWlla 
............... 'bile ,.,.. ....... 
Jeceiidlr. 

SaDanmenm abllrlerl teskin et-
tlil ~aklann betikte •lleMlk -
lan vakit .. ma1anaUn, toDn da 
~belli&. Bl;rle ... 
.,_. .. .mlrlerl ;atqtu ••• 
....................... ıe
nkobm7aalaradatatWkedOwlf
tir. 

lıı•bat ...... Mle, ......... 
.mlrleıbdpapnmü~ ..... 
n tava•• ..ıa •imala ptınr ................... .., ..... 
Oatbm aoara • MUMm lldml..,.. 
da - ...... .... ... B8nalı 
Aakleplyat hekim blyle ......... 
la tedavi mulbe blly8k nl'bet ........ .... ....... ._.. .. 
ümlan tedavi etıalye sltdll nldt ...... _... ................... .................... 

Plllmt ..._.. tıiaw' ' ı •· .. • 

7'k ........... Nhlwd .. 
..... PQw ............. ... 
..... firak ........... .... 
8lalrleri Msü ve dalma ketlerll 
Wr lnclUd • samanm ath,.... .. 
ra....,._.. • ._... blduanll 
pllarU .......... .,. ettlih'l .. .. ................. ... 
.... ......... koltak leat ... .......................... 
laedlye etmlttL 

O ftldtkl devlet .. ..,,.. mm 
il ft pk defa lfkell ldwteler ... ......... ....... .... ... .... 
lana .................. Mııe-
la • ..matılı ................ .. 
tmarak htlktmet ........ , .. ..................... """ 
tok ~ ..,....... ....... 
tıh ........ , ....... .... b-···..._ ............. .... 
- ~icat ...... ....,._.. 
....... ----- -zw1 ..... .................. ~ 
b ft ........... nldt IÜDtıh .... ............................. 
..,..., "7lk --- ....... • 
... •Wıklan nldt llllllrlerbda ............................. 
ldl~ -arlan bip fala ..... 
lilt ~ bpmrlar-

Pa,.... leMı ta'bll hoHm ...... .......... ..,,.... ........... 
berl,MltladnftlUIUllkaal· ..,..,,... ....... ,.._ .. 
• ... _.. w tllll tllll .................... ,,. 

Yeni• Ha•evl 
- Yapdacak 

ilkte ....... teiaYill laR'H lalr .,. ......... . 
oe..Hll tle, .... ,...... .. 

................. ••ı'anlkle 
WavlaletlerbaMa ...... •lmDp. 
tlklan .... ,... ....... ki, 
• aletleda kemlileıbMI• 'bekleDea 
lJI t..nl 711P""'lan lçla blrlnd 
prtet.ld~'--· 
... lrmat ....... elmaldlr. 

OtaimOlallle .... 7ol ....... 
--..ıutr.a ........... fa7Ulı ....................... 
..., hem otomolta tutmMlnclan .. 
talm ............ hem de llinlrleii 
... ptmpr. 8ulllMp ......., 
......._ .. ftldt ..... 
m. 
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ekoslovakyada 
Çekoslovakya HükUmeti Dün Almanyayı 
Protesto Etti, Berlinden Yeni Teminat Aldı 

duğu Almanya lleisicümhuru ve Baş dinde son bir teşebbüste buluıı1 
vekili sıfatile Viyanaya gidecektir. karar verdim. Ve nazarı dikkatiDl __... 

Alman Tayyareleri 

(Bqı 1 incide) 
caktır. llhakı kolaylaştıracak bir ha
reket Her Hitlerin, hem Alınan, hem 
Avusturya nazilerinin tefi bulunma 
sıdır. Alman iktısatçılarmdan ve ma 
liyecilerinden bir çoğu A vusturyaya 
gelmişlerdir. Avusturya memurları 
ve askerleri Almanyaya, bilmuka -
bele Almanya memurlan ve asker
leri A vusturyaya gireceklerdir. 

~vuaturycula tam istila 

Avusturyada tatbik olunacak ge -
niş nafıa pliını zaten hazırdı. Avus
turyalı işsizlere Almanyada iş verile
cek ve para meselesinin halli üzerine 
Avusturya endüst~isine büyük serma 
yeler yatırılacaktır. 

Bütün Avusturya tam manasile 
Alman ordularının işgali altındadır. 
Alman askerleri, askeri kıymeti haiz 
her mevkü zaptetmiş ve hiç bir yer-
de mukavemet görmemiştir. . 

Vatanseverler cephesinin silih de
poları, polis kıtalan, s.s. ve s.~ la
rm yardımı ile zaptolunmuştur. Al
man hava filoları Aspem hava mey
danına inmiş, normal hava seferleri 
temin edilmiştir. 

25 bin Alman akflfi 

Avusturyada nekadar Alman aske 
ri bulunduğu kolaylıkla tahmin olu
namıyorsa da bu miktarın 250 bin 
olduğu söyleniyor. Almanyadan A -
vusturyaya geçen 40 bin Avusturya
lı lejyonerler de buna dahildir. Vi
yana civarında 200 den fazla avcı 
ve bombardıman tayyaresi bulun -
maktadır. Bunlann yüzü her tarafa 
dağılmıştır. 

Viyanaya Alınan kıtaatı gelmiye 
devam ediyor, garp istasyonunda bü 
tün öğleden sonra hummalı bir faa
liyet görülınüştür. Saat 17,30 da hu
susi bir trenle bir piyade alayı veotr 
mitralyöz böl~ gelmif ve bir su
vari kıtası ile birlikte başta mızıka 
olduğu halde ve halkın coşkun teza
hürleri arasında kışlalanna gitmi§
lerdir. 

~iman akerlerine aelôm 

Viyana belediye reisi, istasyonda, 
Alman subaylannı ve askerlerini && 

1Amlamıf ve kıta kmnandanı genera
le fU hitabede bulunmuştur: 

"Büyük harpte dört senelik müşte
rek savaşımızı unutmadık. Hoş gel
diniz. Siz burada Alman Viyanada
nnız. Viyana sizi sever, siz de onu 1e

veceksini.z.,, 
Bu esnada bir Avusturya müfreze. 

al resmi sellmı ifa ediyordu. 
Belediye, şehri, Hitleri istik~ i

çin 'donatmakla meşguldür. 
Alman motörlü jandarma kıtaatı, 

Viyanaya gelmiye başlamıştır. 
Alman g~nçlik tefldlAtı reisi V on 

Şirah, bugün Viyanaya gelmiştir. 

Hitler, anannın maaruula 

Hitlerin kendisi hali Linz'dedir. 
Bu geceyi de orada geçirmesi bekle
niyor. Viyana belediye reisi, Hitlere 
bir telgraf göndererek, Almanyanın 
ikinci büyük şehri olan Viyananın be 
lediye sarayı karşısındaki meydanına 
Adolf Bitler isminin verildiilni ve 
bunun ilk sadakat yeminini teşkil et
tiğini bildirmiştir. Hitl•, ana ve ba
basının gomülü bulunduklan Leo
ding'e gitmiş, sonra Linz şehrine dö
nerek tezahürlerle karşılanmı'1ır ve 
halk saatlerce: "Bir tek Rayih, bir 
tek şef,, diye bağırmışlardır. 

Linz'de bulunan Batvekil Says In-
quart, Führer şerefine harareW bir 
nutuk söylemiş, Führeri hararetle M

litmlamış ve artık Almanlann Alman 
larla buluştuklarını anlatarak Avus
turyanın Alman milleti şefi etrafında 
hareket etmiye and içtiğini, Sen Jer
men muahedesinin 88 inci maddesi
nın artık hüküınaüz olduğunu söyle
nı i<:+ir 

I f • t erin yeni bir nat/111 

çekmiştir. 
"Mussolinl, bu hareketinizi asla u

nutmıyacağım." Bitler, Linz'den tayyare ile bura- betthn. Ben kendisinin bana ~ 
Hlıler a gelecektir. olduğu teminat ile iktüa ettim. ,..,.. Fransız Ordusu 

Alman Hududunda 
Tedbirler Allyor ! 

Alınan şehirleri son hadiseler do- Almanyanın Avmturya Şuşnig mevhum bir reyi tınune ,; 
layı.aile süslenmiş ve donanmıştır. Bil racaat etmiye kalkışmasiyle bu.' 
tün gazeteler Führeri tebcil eden ma vilayeti fa darbe vurdu. BUııun neticesi 
kaleler yazıyorlar. Sabık Kayzer Vil- . _ rak Avusturya milleti kıy~ 
belm de hidiseleri fevkalade dikkat- Berlin, 13 (A.A.) - Propaganda Memleket anarşiye doğru .. 
le takip etmektedir. ı Nazın, Alman gazetecilerini bu alt-ı başladı. Bu toprağın bir çocuğu 
.Ş · ·w Macaıütana gitti şam davet ederek Avusturyanın Al- mak dolayısiyle Atıl bir vaziyette 
llf'll manyaya 13 mart 1938 ten itibaren lamazdım. Bu harekette milli, 

(Başı 1 incide) 

lngiliz Kabinesi Toplanıyor 
Röyterin aldığı bir habere göre, iltihakını mübeyyin olan Avusturya müdafaa hareketinden başka bir tA 

Şuşnig, Macaristandaki Tatia'ya git- kanununu bildirdikten sonra, bugün görmeyiniz. İtalya için pek ~ 
miş ve Kont Esterhazi'nin malikAne Alman hükumeti tarafından isdar o- lan bir anda size hissiyatunm 

------------~-.--- . sine inmiştir. Kont Esterhazi ise Şuş- lunan aşağıdaki kanunu tebliğ etmiş betini ispat ettim. İstikbalde bU 
Londra, 13 (Hususi) - Son hiıdıseler etrafında görüşmek üzere İngilte- niğin gelmediğini, geldiği takdirde tir: tada hiçbir değişiklik olınıya~ 

re kabinesi yarın sabah tekrar toplanacaktır. Bu toplantıda, Alman Hari- hüsnü kabul göreceğini bildiriyor. Vi Madde 1 - Avusturya hükumeti Hitler mektubuna, §U sözlerle 
ciye Nazınnın Çekoslovakyaya verdiği teminat meselesinin tetkik oluna- d il h berl h ş tarafından 13 mart 938 tarihinde A- verı'yor·. _ . . . . yana an ver en a ere gore uş-

cagı kuvvetle tahmin edılmektedır. Kabınenm bu toplantıaında, Cham- . d'" v· d h k t tmi · vusturyanın Alman devletile birleş- "Önum" uz" deki 1..~diselerm" net'!' ,. . . . , . . nıg, un ıyana an are e e ş ı- Uil • _ _, 

berlain m; A~am Kamarasında muhalefet partisı liden Atlee nın istiza- se de nereye gittiği malum değildir. tiğini mübeyyin isdar olunan kanun, leri ne olursa olsun Fransaya ~ 
~ vereceği cevap ta kararlaştırılacaktır. Chamber~ bu s~tle, ha- Prens Stramberg ise, Davustadır. işbu kanunla Almanya için de kanu- kati ve sarih bir Alınan hududO Y 

ricı siyaseti Avam Kamarasında anlatırken, Lord Halifax ta ayan mecli- Dün Viyanada Dolfüsün heykeli yı niyet kesbeder: Mezkftr Avusturya dim. Şimdi de aynen kati ve sariJı .ı.ı& 
sinde beyanatta bulunacaktır. .. .. . .. kılınış ve Surya'da daha ba§kalarına kanunu şudur: "Kanunun metni,,. mak üzere İt~ya tarafında bir bur'" 

Londra, 13 (A.A) - Fransa buyük elçisı ile Çekoslovakya orta elçısı 't t k d h k ·1 tahri edilin" Madde 2 _ Avusturyada bugun·· · · B d B 'dir . . . , . aı o uz a ar ey e p lf"' çwyorum. u a renner .,, ; 
Han~ıye Bakanlığında tekrar Lord Halifax 1 zıyaret ederek Avusturya tir. Avrupa birliği reisi Kont Kuden- mevcut olan amme hukuku işan 8hi- Gazeteler, İtalyan hükıimetiJıbı 
hadiseleri hakkında uzun müddet görüşmüşlerdir. hove _ Kalerg'i Avusturyadan çık- re değin Avusturya topraklarında me dığı vaziyete işaret ederek Roıol"" 
Romanyada Seferberlk mi? mıştır. ridir. Alman hukuku, Führer tarafın Berlin mihverinin sarsılmaz ... ~ 

Viyana, 13 (A.A.) - Eski Başvekil dan veya onun göstereceği bir nazır lığını bir kere daha tebarüz eSIP" 
Bükreş, 13 (A.A) - Romanyada seferberlik ilin edildiğine dair Pazar Şuşniğin Viyanada Belvedere §ato- tarafından orada meriyete konacak- yarlar. 

günleri neşredilen bir İngiliz gazetesi tarafından verilen haberler katiyet- sundaki apartmanlarında oturduğu tır. =-===ı:=---=======----
le tekzip edilmektedir. resmen bildirilmektedir. Madde 3 - Almanya Dahiliye Na-

Bükreş, 13 (Hususi)- Beynelmilel vaziyetteki son vahamet dolayısiyle Hitler Auuhırya orJuaanun zın, diğer salahiyettar Alman Nazır-
Kral Karol'ün Londra seyahati geri bırakılmıştır. Diğer bir habere gö- larile müştereken tatbik tedbirlerini 
re, Avusturyadan Romanyaya mülteci gelmesine mani olmak üzere Ro- BQfkumanJanı ve icap eden hukuki ve idari nizam-
manya polisi şiddetli tedbirler almaktadır. ları koymıya mezundUL 

ıL Berlin, 13 (A.A.) - Bitler, Alman Madde 4 - İşbu madde neşir ta-
KÜÇÜK Antant Toplanıyor ve Avusturya ordularının tevhidi rihinden itibaren muteberdir. 

Bükreş, 13 (A.A) - Beynelmilel vaziyet karşısında Küçük 1tillf dev
letlerinin mümessilleri arasında istişareler yapılmışbr. 

Söylendiğine göre, üç Küçük İtilif devleti Hariciye Nazırlannın yakın
da toplanması derpiş edilmektedir. 

Fa ist Konse ·nin Kararı 

h1kkında bugün bir emirname isdar MUDOlini'ye mektup 
etmi§ ve bu suretle başkumandanlı
ğı kendisine geçen "Avusturyadaki 
Alınan ordusu,, kumandanlığına Ge
neral Von Bök'ü tayin eylemiştir. 

Roma, 13 (Hususi) - Büyük Faşist 
Meclisinin Avusturya hldiselerl hak 
kındald karan ve Hltlerln Mussoli
niye yazdığı mektubun metni bugün Alman ordusuna inkılap eden A

vu~a ordusu bu ak~ llitlr.re. 
r.::.:;;:::::?:~~~~~~~~~~~:::===-_... .......................... ..._ ______ ..-._,,_~n~a~şiuffiman anı mTıilile, saaaxat yemi 

Roma, lŞ (Hususi) Yüksek Faşist Konseyi, bugün Kont Ciano'nun ninde bulunmuştur. 

gazetelerd~ilmlstir. 
-ın-tıerou melCtu uiiaa------nulasaten 

Avusturya hadiselerine ait izahlannı dinledikten sonra Avusturya va- Hitler Viyanada 
kalannın tamamile dahili mahiyette olduğunu kararla§tırmıf ve Dok
tor Şuşniğin plebisit kararını İtalyaya bildirmediği, fakat İtalyamn bu 
karara muttali olunca, plebisit yapılmamasını tavsiye ettiğini mem
nuniyetle karşılamıf, A vusturyanın esasen mevcut olan birtakım hidise
lerin mantıki neticesine vardığını, binaenaleyh müşterek hareket için 

diyor ki: "Senelerdenberi Avusturya 
Almanlan her türlü kanunu esasiden 
mahrum olan ve rejim tarafından ce-

vukubulan teklifin reddinden memnun olduğunu bildirmiftir. 
Maarif Nazın Alfieri, bu karan bütün matbuat mümeaillerine oku

muştur. 

Yugoslavyaya Göre 
Belgrat, 13 (A.A.) - Resmi bir tebliğde A vusturyanın Almanya ile 

birlepnesi Alman milletinin dahili bir işi olduğu ve binaenaleyh Yugos
lavyanın buna karışmıyacağı bildirilmekte ve Almanya ile esasen dost
luk münasebetleri idame eden Yugoslavyanm hudut komşusu olarak 
ayni dostluk münasebetlerinde bulunacağı ilive olunmaktadır. 

tiiini ve onun için mücadele etliği
ni, nihayet vazifeyi yaptığını,, söyle
miş ve göyle ilive etmiştir: 

"Netice; Alman milletini ayır • 
mak için yapılacak btltiln teşebbtls 
lerin beyhude olduğunu gösterme
lidir .,, Ve nutkunu §U sözlerle bltir
mlıtin "Al~nJalllll her bucalm
daa gelen ve bu esnada Avustur
yanın içinde yürttyen Alınan asker
leri, Alman milletinin birllif için, 

• Rayhımızın satvetl için, taall ve re-
fahı için kanlanm dökmiye hazır, 
fedakar muhariplerdir. Yaıasın Al 
manya!,, 

dostluğun unutulmaz olduğunu anla
farak Alman milletinin Duçeye karşı 
sonsuz şükran hissettiğini Duçenln 
şövaleı'esk haketinin Almanya ta-
fından dalına hatırlanacalım ilAve 
etmiş daha sonra: 

"- Alman milleti ltalyuwı ko
mihıima ale7hindeki• pakta ifdra
kini de selimlar. Boma Berlin
Tokio müsellesi IOD haddine kadar 
komihıima ile emanus bir mfica· 
dele için bir uman tefkil etmek
tedir •tt demiftir. 

B'lfka milletler ve Almanya 

Her Hitlerin Viyanaya ne zaman Görlng Almanyanın hukuk müsa-
gireceği henüz belli değildir. Plebisit vatına istinat eden sulh iatediğini, 
ten sonra Viyanaya girmesi muhte- ~ m~rek emni~et ve Mill~tl~r ~e 
mel sayılıyor. Bununla beraber Vl- n;uyeü sıste~ reddettijini aoy-
yana Majesük Oteli Hitler için ha- liyerek demiştir ki: • 
zırlanmıştır. Hitler yann Viyanaya "-Bu sistemler, galiplerle mal· 
geline bir gün kalması muhtemel- luplar arumda bir fark gözetmekte 
dir. ve zengin memleketlerle fakir mem-
G.r.: • J tulı "·"eti" leketler arasında harp çıkmuı teh • 

vnng e na 80
T' 

1 likesini doju.rmaktadır. Almanya hiç 

Viyana, 13 (A.A.) - ffitler, yann bir ve şiddete maruz kalmakta idi. 
Avusturyanın da iltihak etmiş bulun Bu vaziyetin izalesi için Şupılg nez-

• 

,.~ 

GÜVEN 
ANITI 

Bugün Mareşal Görlng Berlinde A- bir milletin dahill iflerine karıpnak 
vuaturya hadiseleri üzerine yapılan i&temez. Fakat, Almanya hudutları 
alaylar ve ihtüaller sırasında bir nu- arasında YllflYaD Almanları himaye 
tuk söylemi§, Almanyanın Nazilik etmeje karar vermlf bulunmaktadır. 
yüzünden attığı ileri adımlan izah Almanlara hücum edenler Almanya 
etmif, daha sonra Alınan İtalyan ya hücum etmiş addedilir ve kendisi
dostlulunu methetmlf, sonra Avus- ni ate§ etmeğe hazır Alman topları 
turya hadiselerinden bahesederek Al karpmda bulur. ''Kızıl" Almeria 
man ordusunun Avusturyaya fatih şehrinin bombardımanından alına -

Hitler, bu nutka cevaben söyledi- olarak girmedilbıi, bu hidisenln cak ders bundan ibarettir.,, 
ği nutukta, Avusturya Başvekiline yalnız Almanlan allkadar eitı.ır,;..ı A Hit" l • M ı· • tel al TÜRKİYE İŞ BANKASI •• • &~~. enn usao ınıye p ı 
teşekkur ettikten sonra buradan ay- vusturyanın plebisit ile mukadd&-
rıldığı zaman .'küçük ve aziz vatanını ratını tayin edeceğini söylemif, da- Her Hitler de Italyanın Avustur
Alnlan Rayhına iade etme:rı bir va- ha sonra Mussoliniyl ve İtalyayı met ya işlerine müdahaleye karar ftr

zif e tanıdığını, bu vazifeye hnaıı et- betmiş, ve Almanyaya gösterilen mesi dolayısile Duçe'ye şu telgratı 



ÇAGLA Y AN'da 
Yarın akıam 

Kanuni Ahmed Gecesi 
Bütün sanatkar arkadaıların lttlraklle kutlula •a

caktar. Aynca zengin program ve ıUrprlzler. 
:-.-••Fiyatlarda zam yoktur. T. L 40335 _. _ _. 

-

Karaciğer, babrek, tq 'ft bmJann. 
dan mütevellit, l8DC11arum. damar 
sertlikleri ve pf'D"nhk flkl1etlerl· 
nizi U R l N A L ile aeç1rlnlz 

URI NAL 
V'Ocutte toplanan ufd Or1k ve ok· 
salat gibi maddeleri eritir, kam te-

mizler, lezzeti hot. ahnma11 kolay 

dır. Yemeklerden sonra yanın bar 

dak BU içemfnde alınır. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 
BBYOOLU - tsTANBUL 

inhisarlar Umum Müdürlüğü İlanları 

1 - idaremizin Gaziantep Başmüdürlüğüne ballı Akçakalede prtna
-. va projeai mucibince yaptırılacak idare binası inşaatı kapalı zarf usu
ıt,ıe eksiltmeye konmuştur. 

D - Kefil bedeli 10608 lira 81 kur'Uf ve muvakkat temhıatı 795.51 U-
. 

1U -Eksiltme 21-W-1938tarihinerut1ıJanpazarteliiOnilaat18 da 
ı.va ...... -~DF fUIMlndifd ebila ..._mı--..~ 

"~11 !dl nrll~~ günil ım 2eç saat 1!5 a bıhr adı geçen &• 

labi komls~nu Bapanhjına makbuz mukabilinde verilmlt olmahcbr. 
şartnahıt "'1t0Jeler 53 kurut bedel mu&bfttDCle ~Le

ve mübayaat şubesiyle Gaziantep BapnüdilrlülQndeıı ve Akçak•le 
murluğundan alınabilir. 

' - Eksiltmeye iftirak etmek istlyenlerin fennt evrak ve ve11tldnt ln
lalaarıar inşaat Şubesine ibraz ederek aynca vesika almalan llzımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile V ncl maddede ya
tılı elrsiltmeye iftirak vesikamnı ve muvakkat güvenme paruı TeJa mek
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarl1annı yukarJda y.zıldılJ ~mil
llakasa günü en geç saat 15 şe kadar Alım Komisyonu Bepnhp mak
buz mukabilinde verilmif olması lizımdU'. (1208) 

Gllmrik Muhafaza Genel Ko111utanllğı lıtanbul 
Satanalma Ko111iıyonundan : 

l - Gümrük Muhafaza örgütündeki kadın muhafaza memurlan lçlll, 
11 adet manto ile 13 adet kostümün 25. 3. 938 cuma günü saat 11 de aç& 
ekantmest yapılacaktır. 

2 - Ta11nnanın tutan 804 Ura 80 kUl'Uf Dk teıntut 46 lhwbr. 
3 - Şartname komisyondadır, görülebilir. 
4 - :tatekınerin gün ve uatinde ilk temlna~ makbuzlan ile blrn&te 

Galata eski İthalit gümrüğü binasındaki komiayou gelmeleri. (12•> 

aıRKAVANoz ToKALON KRı: · . [)(1L KE• ,ı·ıN•· O" 
ALiNiZ MU~AE!aAKA NETICl!61NDll 1 1..V -- IC 
TEVZi EDiLECEK 200 PAQ(:A Ki~ & p A A T o N 
METLi E~YADAN &iRiHi VEYAMU l<AZANA.alLiRSiNi Z. 

latanbul Janclanna Satma•a Komis-
yonunclan: 

Cimi l'alunla Well tık Teminatı 
Lira Kunq Lira Kunq 

83 Kilo Babnumu DO 40 3 78 
401 Kilo Monta Çivisi 152 38 11 a 

88 Kilo Çelik Çenber 51 60 3 87 
1'117 Kilo Kabara Çlvtal 583 78 '3 78 

70 Kilo Çam Sakızı 17 50 1 31 
30.081 Çift Nalça 901 83 6'1 M 

175'1 49 131 81 
1-Vekiller Hey'eti kararlyle parası 938 mall eene tahstsatuıdan veril

mek bere miktarı. tahmin bedeli ve ilk teminat miktarı yukarıda yazılı 
8 kalem kundura maJzemesi 18-3-938 Çarpnba gWıü saat 15 de Gedikpa
f&daki Jandarma SatınaJma Komisyonunca açık eksiltme ile satın alına
eütul 
ı ..... Altı biem nıal:qmwıtn ayn ayn t.teklilere fbal..ı caiz olduta 81-

bl hepsinin veya birkaç kaleminin bir istekliye ihalesi de caizdir. 

3 - ~ her ,wı ~ adı pçea komilJonda görille
Wllr. 

4 - İsteklilerin yazılı gün ve mtte 2490 1a::yıh kanuna göre ibram ~ 
zımpJen n1ikal1n ve ilk ternlnatlariyle koarlQaaa aeım.ı.rı. (1091) 

IZMIR PAMUK MENSUCATI 
T. A. Ş. TARAFINDAN 

Otedenbel'I Mil-"hlll8 ........ , Ye ......... n.lbetW ......... ola..........._ 
KAIOT IEZLERININ 

Son tenzil&tb fi,.tlan &f&lıda p.terilmlftlr: 
4 No. Tip Ath as s. En 36 Metrelik n7 Kr. 

4 " " " 75., .. " " 655" 
5 " " Değirmenli 90 .. " " .. 832 " 
5 .. .. .. 815 .. " " .. '198 " 
8 .. .. Geyild:i 81 .. .. .. .. 800 " 
8 " .. " 75., .. " " 730 " 
9 .. " Tayyareli 85 " .. .. .. 732 " 
9 " " .. '1&,, .. .. .. 810 " 

.. " KapetU 815 .. " .. " '122 " 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
6 cı keılde 11 Nisan 938 de• .. r 

B U K E Ş 1 D E D E: 
200.000 "I0.000 liraWl ..,...fatlular 

200.000, 40.000, 25.000, 20.000, ll.000, 
10.000 lirahk......,.... ftl'dD'. 

Biletlerinizi ayın yedinci gününe kadar bayı1e
rinizden almanız kendi menfaatiniz iktizasıdtr • 

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

Ankara t.tu,oaunda pzlno bahçeel lnfutı. t.enıdml, kanaHmJon, ~ 
tenvirat tesisatı, yollan ve lalr müteferrl ameliyatı dahil olmak üzere 
kapah zarf u.su1l1e ebiltmlye konulmupır. 

1 - Bu lfln btif bedeli cemuı C500 llndJr. 
2 - ı.tMıner bu ife alt prt.name ve atr ftrakı DwJeıt I>emtr,onan.; 

nm Ankara, Baydarpqa, Strbc1, nae1erlDdm 212 lmruf m111rablJtıuM 
81

~~~tme K. a. 188 tarihinde peqembe•lfbıtl uat 11 te Dwı.t De
am,onan yol dalre.mde tnpıenecak mert. bhinct lromJsyonunca Japt

llıcaktlr. 

' - Blrslltml19 pebllmet lçtD t.teklllertn teklif mektuplan • blrllJD. 
te appta yuıh teminat w ~ QDI sGn mt 14 de kadar ~ 
tncD etm1f ohnalan JAanMbr. 

A - 2'80 M,Jılı bnunun •hJrtmmı unun 3188 llraht muvübt -.; 
mtnat. 

B - BU bnunma t&7ln .ttlll ft flD'bmnede Juah ftllblv. 
C - Nafia V.ıraıetlDden --.dd•lr mtlteahbltlik ft'flr.- (199) (1229) 

1- Satı.pmn lzmirde fabrikada teslim ve peeindlr. 2 - Yukarıda K••ıt•• B k 1 v d • Boyabat Bele•yeslnden: 1d •t11 ftyattarmm ugarl bir bal1& icindir. Amhallj muarlft me.. U Ur a an 191 n an • 
Boyabat BelecUvesl ı..4 .. alınacak müceddet Ud tonluk bir arazöz maki- teriye aittir. 3 - Yukarıdaki sabi tlyatlarma '1 2 r.am edilmek m. 1 - 2259 a-1. kanunun tatbikine dair olm t.ılmatnameye göre ilk o= " .,.au ret.i&e fabrikada t.1im uıp.d olarak bir top aabfYapılır. 4 - latanbul ;r-

"- De 30 beJS1r kuvvetinde çift hortumlu bir mot&r pomp malrtneet IG mımaradadır kullar için trnelce mOeebeb ile kabul edtlmtı olm kitabın üç yıllık müd-

~ -~~-~~~~~~~~-.~-•m•~-~-:.~-~-~--·-~--~-~--h~--~H-----· ~ ~~~~~m~1~1.™~~~ 
Jdn•ka1aya konuldutwıdan 2490 No. lu K. Talip olacakların bu milddat 111 _ 1q1n yeni bir alfabe kitabı ,. .. lm• mO.,bekaJa lmnalmupur. 
"l'fmda flat ve ..ır maldmatı muhtevi teklif vankalaruu Bopbat be- 1 2 - Müsabaka müddeti d mart 1888 tarthiDden blıflamalr ft 1' ildncl-
Jectt,. encümenine göndermeleri nan olunur. C1124> 1 Deniz Levcmm Saflnalma Komisyon• Haalan tepin 938 pazarteli IÜDÜ •kpmı bitmek üzen l9ktz Qdır. 

3 - Müsabakaya iftiıik• karar verenler 15 Alusıos 1938 pazarteli 11-
Fen Memuru Alınacaktır. Mumu& o..abahrl Komutantıtı s.tma1ma Komı.,ommc1an: :ı'!ı:.::;: =:. =: ı;= :.°:::.t..-:! 

Ctml Xilosu Tahmini fiatı İlk teminata l!lıreiJtme gün ve 
1 •lsarfar U111•• Mldlrllğiincle• t kurut Lira Saati ı..z.:r· Mftsabalrada blrlncllll1 kazanan kitap Oç yıl mOddetle olıaaDuda oka 

Antep ve Diyarbakır İçki fabrikalarımızda çahftırılmak i1zme aflllda tuıacalr ve müellifine llıer yıl için bet yilz lira telif hakkı verilecektir. tldn-
)laalı evaafı haiz Fen Memuru almacalrbr. Sabun 28.000 32 872 25 mart 938 cuma 15 ci çıkan kitabı yazana bir defaya mahlUS olmak bere birincinin müellifine 

l - Diplomalı eczacı, kimyager veya ziraat mektebi Alisi "l!mtWl,, Komutanhk deniz Erlerinbı 1e11elik ihtlyaçlarmdan )'Ubrda miktarı ftl'ilenln btr yıllıtı. OçGnetl, d8rdfbııetl w beflncl ~ da birer defaya 
lbezunu bulunmak, yuılı sabun kapalı zuf uauliyle satın abneraktlr. Bbiltme.ı btzuında m•.,_ ~ak kere ikişer JÜZ lire maklfat ~. 

a _ Alkerlijini yapmıf veya tecil edllmit olmak. IÖlterllen liln ve saatte bmitte Tersane kapımnda komisyon btnıınnda 5 _ MO..bUaya gireceklerin eleJ'ı.tni aç na.be olmak üzere maJrlne 
1 - Yqı otuz beften yutan bulunmam•k yapılacaktır. ile ve ~tıann yalnız birer taraflarına yazılmıı olarak Kültür Bakanhlı-

Bu ite alt ,.rtname komJqondan bedelsls ahnablllr. ı.tekıuertn mua)'- na makbuz malrabllinde vermelllri veya ıöndmmeleri lknnclır. Kitaba p. 
Aakerliitnl yapanlarla son flç seneyi meslek! iflerde geçtrmlf bulunan - yen ,nn ve mtten bir saat evveline kadar ilk temlnatlal'lle birlikte recek reetmJerbı uıl1an birer ntıaha olarak mtlsveddeterıe birlikte verWr. 

,.. Vaya illan bilenler terclh olunur. nmnm "9dt1t "8fbJanm bavl teklif mektuplarmı lromJsyon blıfkanb. Müsababya budmıı bir kitapla girenler de Jdtabm 6ç nOshaam Babn-
°TUkarıda yazıl\ evsafı haiz olanlann ınhJıat raporu, tıtımmw kAadı w tına vermeleri. (1318) lıla verecekler veya göndereceklardir. 

tercümeihal varakalarile en geç 31-3-938 gününe kadar İdaremiz 8 - Müsabakaya gtnnJerce eser müsveddeleri ile birlikte, emri kabul 

~urin§UbesinemüracaatetmelerL (1409> MÜHENDiS ARANIYOR ectt1c1•1t takdirde, ....ını nan edilen telif balrlrı mulrabntncte ve her tiirHl 
' tMamıf baldnndan vazgeçerek Ktlltür Belranhlma üç yıllık bir devre için 

Yiikıek Mühendis Mektebi Saflaal111a =~~ak A•ele l lrllilnden : terkett1l1nf ve .kitabın o devre içlndeld her bambpnın 10D tuhihlednin 
"-hı d • AmelebtrJ.ill ve sajılk tefldlltma alt im torla lnpat ve Jr•vHm V9J& badi me.'11llyett altında tayin edeceli diler btr zat tarafın-ıyoaMn •• • temata mt,..ntk p1ln ve projeleri tanzim etmek, 1nfu* ve fenni tem- dan,...,,...,., ,a.terlr Noterlikten tuctnrıı bir taahh6tıwne verilecektir .. 

Mektebin 937 senesi sonuna kadar ihtiyacı olan 1?000 WIO ekmek açık 1at iflertnbı Kontrol ve mtlralrabeatnl yapmak Qwoıe a,lık 6cretJe w bie '1- Kitapta bu)ımma11 lbungeJen pedoloJik ve telmilr vuıf1an göste-
-.Utnıeye konulmUflur. İlk teminatı 141 lira Ye beher kilosunun mubam- ummda yeallmınek tlwe .... ut mukavelelerle bir mObendJle lhtlyq Nil .-mm-. Not.rqe tdlik ettlrlı.oek taabhOtnamenln formfllil Kül-
inen bedeli 11 kuruştur. Eksiltmesi 304-938 tarihine rutbyan çarpmba vudır. Bu aıübend\sln inpat ifleıinde çabpn11 ohun prttır. Istekll o- tQr Bakınhlı yayın Dtrektörlqündm almabWr. Mektupla 18tiyenlerin bir 
ltlııü saat 14 de yapılacaktır. lan1arm evsafı matl6beyi haiz bulunduJdumı ,mtenr ~ 8UN&l.tnl kuruf1uk bir posta pulunu da birlikte göndermeleri IAzımcfır. (840) 
~ini görmek latiyenlerln her ıün ve eksiltmeye Feceklerln ~ l8te1dllerl ayht tlcret mlktarmı w vana bapaca prt1armı 

hefu itin ve ... tte Gümüpuyunda mektep biıulsı dahilindeki komlayo - bir mektupla ZcmlU1dakta Amele btrlllfne martın tonuna kadar bll-
ll.a nıuracaatıan ilan olunur. (1399) dJrme1ed nan olunur. (1Dt) 

Saldbl: . ,._.. .... T AIMAJ!f. Omaml Nepiyatı idare Eden: 8. SALIM 
Ga....ntır ve Neiılyat Tllrt Umltet 3lrketl. RgddtlJ JW TAN Matbua 



Türkiyenin ve bütün dünyanın en mükemmel ıraş bıçağı 

HAS TRA BICAGIDIR 
lsveç çeliğinden yapdmışlır. 100 defa traş huzur ve kolaylıkla ve neşe içinde yapar. Hasan Traş 

Bıçağının yalnız bir adedini arada sırada bardak içinde keskinleştirerek birkaçsenekullanmakmümkündür. 
. . 

Keskinlik Surat · 

Mükemmeliyet Temizlik 

Ucuzluk Zevk 

Sıhhat Rahatlık 
. 

PASLANMAZ HASAN TRAS BICAGI 
Mr pheserdir. Traı olduktan sonra silmeğe ve Jrnrulamağa hacet bırakmaz. Senelerce su ve sabun içinde kalsa kat'lyyen paslanmaz. Bu dünyanın hiçbir trq bıçağına nasib olmayan bir harikadır. B A S AN T B A 9 
bıçaklarile trq olanlar kat'iyyen bir daha başka bıçağı istemezler. BASAN ile traş olmak büyük bir zevktir. 

BAS AN T R AŞ bıçağı 10 adedi 35, Paslanmaz nev'i 50 lmnıştur. Mutlaka BAS AN Ye P AS L A N M A Z markasına dikkat. Taklitlerinden sakınınız ve mutlaka BASAN isteyiniz. BASAN Deposu. 

Tabiat; insan nüvesini bütün liudret ve letafetile 
yaıayacak bir ıekilde yaratmııtır. 

Bilmemezlik veya ihmalimizin eseri olan hastahf<, 
tabiat kanunlarına aykırı harektimizin cezasıdır. 

Sayın Bayanlar; bu sonsuz ağır cezalara çarpll· 
mamak ve daima hayatın bütün lezzetlerini tadarak 
yaıamak isin 

F M kullanmız J 

r' P R O F 1 LA K S 1 N., 
1 Belsoğukluğu ve Frengiden korur • ..J 

Ven Us 
Kremi 

Terkibindeki hususi maadeyi 
hnyatiyc dolayısiyle cildi besler, 

tcravetini artırır. Yeni bir ten ya

ratır. Venüs Kremi asri kadın ıil· 

zelliJ:rinln bir tılsımıdır. 

Venüs 
Pudrası 

Terkibi altın kremli 

Z4 saat havalandırılmış fevkala

de ince ve hafif Venüs pudrasile 
tuvalet gören bir cilt dünyanın en 
taruetli Efu:elliğini üade eder. 

Saç bakımı, güzelliğin en birinci f811ıdır. 
,: _____ ...... _______ " 

NEZLE 

TARAGA iSYAN EDEN SAÇLAR 
Ekaeriya bulunduklan yeri terketmek arzusunda 

olanlardır. Binaenaleyh 

Kırıklık, baş, diş, 
ve adale ağrdarı 
en seri ve en kat'i 
şekilde yalnız kaşe 

01\iriH 
İle geçer. 

Havalarm serinlediği bugün· 
lerde alacağınız ilk tedbir 

evinizde bir kaç 

GRİ PİN 
bulundurmak olmalıdır. 

Saçlarınızı itaate Ahştırınız 
Bunun en iyi çaresi 

Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 
yormadan bütün ıztıraplan dindirir. 

icabında günde 3 liaıe ahnabilir. 
lıim ve markaya dikkat. T aklidlerinden aakmmız. 

kullanmaktır. •-------11 ·-----··---------------

Venüs 
Allığı 

Her cildin rengine göre çeşitle

ri mevcuttur. Yüze sürüldliğünde 

cilde fevkalade tabii bir renk ve

rir; teni bozmaz; güzelleştirir. 

FOSFARSOL 
KAN KUVVET 

ve iŞTAH KAYNAGI 
Kansızlık, iştahsızlık ve kuvvetsizlik, bilhassa nevrasteni, ademi 

iktidar, mide ve barsak tenbelliğinden doğan hazımsızlık ve kabız
larda üç günde şayanı hayret tesirini gösterir. 

(FEMİL) laboratuvan bu kuvvet ilAcını sayın müşterilerine tanı~ 
makla müftehirdir. Vücuda dinçlik, yanaklara, dudaklara, pembelik, cil 
de taravet, saçlara ve gözlere ateş ve.parlaklık veren bu en birinci kuv
vet ila~ını afiyetle kullanınız. Her eczanede bulunur. 

, 

Venüs 
Ruiu 

Son moda ve gayet cazip renk-

lerile kullananlan hayrete düşü-

rür. Dudaklarda 24 saat sabit ka

lır. Şık ve "kibar familyalann kul
landıklan yegane rujdur. 

Venüs 
Siirmesi 

Asla yayılmaz ve gözlere ZJ111lf 

vermez. Venüs ıriirmesile tuvalet 

rören kirpikler büyür ve giizelle

terek kalplere ok gibi saplanır. 

Venüs 
Kolonyası 

Çam ve limon çiçeği kolonyalat't 

hususi bir tiptir. O kadar ki: eti 

büyük zevk ehlini ve müşkUlpt' 

ıent olmakla tanınmış kimseleri 
bile hayrette bırakır. 


