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Çocuk Ansiklopedisi 
Bu iki biyük ciltlik eser her evde bulunman li

zım bir kütüphanedir. Çocujunuzu bundan mab· 
nun bırakmayouz. Tam ..erin fiyab 7 liradır. 

TAN Matbaası 

ekoslovakyada Galeyan Başladı! 
Fransa, Çekleri. Temin Etti 

Almanya ek Hududunda 
Fransayı Karşısında Bulacak 
Milli 
Korunma 
Meseleleri 

--0--

~hmet Emin YALMAN 

Anupada yeniden tiddetli 
kaaırıalar enyor. Bun

-- bizde uyandıracajı bat
Lca dütünce, dünyanın .... yİf
Iİz ve i.tikraraız bir yer olcluju
._hatırlamak Ye milb konmma 
tedbirlerimize bir kat daha kuv· 
~ vermektir. 

Orgeneral CeoaJın ta6ııtrı top aralHumcı lıonıqor 
[Cenaze ihtilalinin tafailitı dolmzancu •Jflldacl1r] 

Avusturya 
Yahudileri 
Kovuluyor 

--0--

Hltler Dün Yiyanaya 
On llnlerce insanın 

Alkııları Ara11nda Girdi 

Her mtıer bütün bu işler yapıldık 
ta ve Avusturya ordusu kumandan 
lan kendisine sadakat yeminbıl ifa 
ettikten 80Dra Viyanaya giJ'mif bu -
lunuyor. Kendisinin bugün bir nutuk 
IÖylemesl mukarrer değildL Fakat 

(DetJamı 10 •ftCUdaJ 

Şarki Erdünde 
Bir Suikast 

Şam, 14 (A.A.} - Anwı,..._ 
dua bilclirildifiİae ıiSre, ele.
Jet emniyetine kartı bir -
kut meyclam çWmaıı üzerine 
Şeria hükGmeti Anwnag Vali
aini tnkif ebniftir. 

ISPANY A HARBi . 
Franco'nun Kuvvetleri 

• 
Dün de ilerlediler 

Fakat Hükiimetçiler Şiddetli Bir 
Mukabil Taarruza Girişecekler 

Hayvan Vergisinin indirilmesi için 
Hazırlanan Layiha Mecliste 

Mfltaıekenin o kara günlerinde TOrk cuan 
M. SIFJR düpnan cuaalarile ~k yaman ~ar
plfb, onlan her defasında tepeledi. M. SIFIB, 
bittin Türk dDpnanJ.rile çevrilmitti. Fakat ca
saalulda o kadar muvaffak oldu ki ... Karşısında 
kimse dayanamadı ve sonunda hepsini yere ... 
rerek muvaffak oldu. 

a a 
Halele Edibin Hindistan Y azllan 

Şeyh Şaml 

Maral edip Halide Edip, TAN .Utanlannda 
size edebi yazılarının en muvaffak ömeklerinl 
huırl.m1Ştır. Halide &tip bu edebi yazılarında 
bacünldl Hindistanı anlatacak ve okuyucular 
bu YU1J.n tadına doyulmaz eserler halinde 
okayacaJdarclır. 

a a 

Muharrir arbdapmur Ziya Şakir, Ttlrk kah
ranuuu Şeyh Şamilin htildll mllcadelelerine 
ait taııllal tefrikasını baştanbapı ~k beyecanb 
bir eeer halinde banrlamıştır. Ba eser, bafhba
pna bir Türk kahramanlıjıdır. 

HEPSi YARIN TAN SÜTUNLARINDA 



ortatla, General Ceoatlın ilk mbitlilı eiinlerini göıtaen bir ha
tıra. (Resimde General Ceoat aağJaJ. 
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YURTTA HAVA V AZIYt1!, 
~genfn cenup mıntakalariyle orta v~ 

nubl Anadolunun Garp taraftarında # 
çok bulutlu ve mevzii :raı11ıı. diğer t>6 ,of 
lerde ;,er 'Yflr kapalı ve yağışlı geçml ,ı' 
ıArlar dolu ve cenup doğusu bölgesınd•~ 
nubt istikametten, orta kuvvette. di er~ 
lerde umumiyetle şimall istikametten. 
vetU eıımiltfr. ~ 

Dün, latanbulda hava kapalı ve ~ ... 
zaman karh ıeçmiştlr. 24 s8'lt zartıodl 
lan karın metro murabbaına bıral<tl 
miktarı 1,9 kilogramdır. RUz !tr 
saniyede 5 11A 8 metre hıtla c 1 t r 
H te barometre 768 i1ilimetre idi. fi 
en çolc 4,8 ve en az adır!\ altında ı 3 
tj,ıttat olarak kaydedilmistir. 
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~-iis··lr~] 
Avusturyanın 

ilhakından Sonra 

Omer Rıza DOCRU L 
/\. '9'Usturyanın Alman işgaline 

t.b girmesini askeri işgalin çok 
> U b.lr neticesi takip etti: A vustur-
~ ılhakı! Dış görünüte göre Avus 
~. bu ilhaka talip olmuş ve Al
~Ya bu talebi teyit etmiştir. Çün
~ 4'lınanya bu icte daima inisi-
#•ti . ':i' 
~ '9'i Avusturyaya bırakmakta ve 
'ıe t:ekilde hareketle her mesuliyeti 
~tinden atmayı düşünmektedir. Fa 
~ lfin içyüzü son derece açıktır. Al 
lllt ~a Doktor Şuşniğin hazırladığı 

4 bıaıtin neticesinden korkmuş ve 
h l'ılaturyadaki nazilerin yardımı ile 
-~~planı hazırlıyarak Avusturya 
eta • alini bir kaşık suda boğmuş ve 

llibıyet Avusturyayı resmen ilhak 
~r. Avusturyanın işgalinden ve 
ille . dan sonra, gelecek 1 O nisanda 
ltiıı hiaı~ yapmıya karar vermek gü • 
le ~ hır hadise teşkil edecek ve hai· 
"l:tl konıediye çevirecektir. Fakat 
•eb· · ~ıtten maksat, Avusturya istik-
llıai boğmak hadisenin bütün veba-

de Avusturya milletine yükle • 
::: .ve A vusturyalılarm reyile ha
le Yi teyit etmektir. Çünkü hakikat
• "-lınan askeri işgali, Doktor İn
~l't'ın neşrettiği ilhak kanona, Al
~anın bu kanunu tasvibi vuku
~ hadiseler için bir müeyyide teş 
:tlıfle edecek mahiyette değildir. Bu 

:YYideyi A vusturyalılarm vere • 
~ri rey temin edecektir ve bu su
tıt. e had.ise tekemmül etmiş olacak-

T~N 3 

ıfCli:K 

UZAK ŞARK: ikinci Blum Kabinesi lı Baıında AMERiKA: 

Kim Kimi ilhak Etti 1 
[Yazan: B. FELEK] 

A vrupada, hele Orta A vrupada va
ziyet o kadar ciddi ki, bu ciddiyetin 
sebep olduğu zaruri gerginliği ancak 
biraz pka ve litife ile izale edebili
riz. Japonların Bonkurun Hariciyeyi 

515 Tayyaresini l F d 
Çin Düşürmüş ele a ması ransa a 

Nevyork, 14 (Hususi) - Çin - Ja b •• •• k •• •ti d d 
:~::~~~d:1e:a:;!:"1~ uyu umı eruyan ır ı 
ediyor. Bu nehrin şimal kısmını el
lerinde bulunduran Çin kuvvetleri 
Japon kuvvetlerin şiddetli bir bom -
bardımana maruz bulundurmakta· 
dır. Bu harekatın hedefi Lunghay -
demiryoludur. Çünkü, bu bat, şarki 
Çinle garbi Çini biribirine bağladığı 
için, stratejik ehemmiyeti büyüktür. 
Hankovdan Çin umumi karargahı -
nın bir tebliğine göre, harbin baş -
langıcındanberi 515 Japon tayyaresi 
düşürülmüştür. Bunların büyük bir 
ekseriyeti hava harplerinde ve top -
çu ateşile imha olunmuştur. Yalnız 
dokuz tayyare, tayyare meydanla -
rında, yüz tayyare de Japon hatlan 
gerisinde yapılmış hava çarpışmala
rında düşürülmüştür. 
Şanghay, 14 - Hankov hükumeti 

tarafından, sermayelerin harice fira
rına ve spekülasyona karşı gelmek i
çin çıkarılmış nizamnameler dolayı
sile, iş adamları, bankacılar ve sim
sarlar çok sıkıntı çekmektedirler. 
Bunlar, bu nizamnameleri tadil ettir
mek ümidile Hankov hükUnıeti nez
dinde teşebbüslerde bulunmaktadır
lar. 

Çin için iki Şirket 
Tokyo, 14 - Oğleden sonra topla

nan Japon kabinesi, şimali Çin ile 
merkezi Çinin iktısadi kalkınması i
çin yan resmi iki kumpanya teşkili 
hakkındaki kanun layihasını tasvip 
etmiş ve layiha Diyet meclisine veril 
miştir. 

Bunlardan şimali Çin için kurula
cak olanının tahmini sermayesi, 350 
milyon ve merkezi Çinde vücude ge 
tirilecek kumpanyanın da 100 mil-

••o,...._f';.,. 
Bu sermayelerin yarısı devlet ta-

rafından tesviye olunacaktır. 

Arap Çeteleri 

Susturulamıyor 

Paris, 14 (Hususi)- Yeni Başvekil 
ve Maliye Nazın B. Blum bu sabah 
Maliye Nezaretine gelerek, Nezare • 
tin bütün işlerini eski nazır ~ 
dodan devir almıştır. Marşando ken
disine, dairenin bütün müdür ve bü
yük memurlarını takdim etmiştir. Bu 
suretle Blum, bugünden itibaren, ne
zaret işlerini ele alınış bulunuyor. 

Daha sonra Blum, gazetecilere ver 
diği beyanatta, kendisinin ayni za
manda Maliye Nazırlığını da alman
nın, mali vaziyetin bozukluğundan 
ileri gelmediğini, ancak, bu memuri
yetin hüktimet ve parlimento noktai
nazanndan en mühim ve en mesuli -
yetli bir mevki olduğunu geçen sene
ki tecrübelerinden anlamış bulund·ı
ğundan buna lüzum gördüğünü söy -
!emiştir. 

Blum, beyanatında, bir milli birlik 
kabinesi kurmak için sarfettiği bütün 
gayretlerin boşa gitmesinden son de
rece müteessir olduğunu bilhaMa kay 
detmiş ve demiştir ki: Muhalelet liclerleıytden 
"- Hazinenin başına geçmekle, Pol Reyno 

~azineye t~rü~ ~~lm.i~ teknik bir l gelmesi Rusyada hoşnutlukla karşı -
ihtisas getırmedığimı bılıyorum. Fa- lanmıştır. Bilhassa Pol Bonkur'un 
kat, bunlardan daha mühim meziyet
ler getirmiş elduğumu ümit etmektE'
yim. Bu meziyetler, her şeyden ev
vel, sükunet, soğukkanlılık ve parn 
meselelerini mali siyasetin heyeti u
mumiyesine bağlamak hususunda gön 
tereceğim daimi kaygudan ibarettir.,, 

Başvekil, netice olarak, Bütçe Na
zın Spinas ile Maliye Müsteşarı Men 

hariciye nazırlığını üzerine alması 

çok müsait bir tesir hasıl etmiştir. 

* Paris, 14 - Eski Maliye Nazın 

Jorj Bonne bir müddet sonra Roma
ya sefir tayin edilecektir. 

des - Frans'ın daima kambiyo mura- MISIR.• 
kabesinin aleyhinde bulunduklanm 
kaydetmiştir. Diğer taraftan ~ Ha
ncıye ı~ azın roı ..oonx.ur ua ue::zareı. 
işlerini üzeri.ne almıştır. 

B. Pol Bonkur, Milletler cemiyeti 
ve kollektif emniyet siyasetine bağ
lılığı ile tanınmış bir şahsiyettir. Ha 

lngiliz Manevralan 

Baıladı 

riciye Nazırlığına getirilmesi, Fransa Kahire, 14 (A.A.) - Kahire ile ls 
nın Milletler cemiyetini takviye ede
rek sulh kuvvetlerini tecavüze karşı 
toplamıya çalışacağına ve tecavüz si

kenderiye arasında Ingiliz askeri ma 

nevralan bugün başlamıştır. Birçok 

Mısır subaylan manevralarda müşa-
yasetine karşı boyun eğmiyeceğine hit olarak bulunmaktadır. 
delil sayılmaktadır. Fransanın bilhas 

Seçim Mücadelesi sa Çekoslovakyaya karşı taahhütleri
ni ifa edeceği ve yeni bir Alman te-
cavüz hareketine imkan vermiyeceği Kahire, 14 (Hususi) - Veft par-
kuvvetle ümit ediliyor. tisi ile hüklımet partileri arasındaki 

Diğer taraftan verilen malumata mücadele gittikçe şiddetlenmekte -

göre, muhalefet partileri liderlerin- dir. Şimdiden anlaşıldığına göre Veft 

den Pol Reyno, yeni kabine, meclis partisi bilhassa Yukarı Mısırda kaza 
karşısına çıktığı zaman şiddetli ten-
kitlerde bulunacaktır. Bu zatın müf- nacak ve hükUmet partisi daha faz-
rit solcuların tesiri altında kalan bir la Aşağı Mısırda kendisine taraftar 
kabinenin müspet bir hizmet göre- bulacaktır. Bununla beraber vaziye
miyeceğini ileri süreceği söylenmek tin içyüzü henüz anlaşılmamıştır. 
tedir. 

Sovyet Rusya Memnun 
Moskova, 14 (Tass) - Blum'un 

Fransada tekrar iktidar mevküne 

IALEAR NASIL IATTI 1 

iki taraf arasında muvazene teessü

sü muhtemeldir. Hükumet partileri 
liderleri vaziyetlerini sağlamlamak 

için gece gündüz çalışmatkadırlar. 

Donanma 
Büyük Bir 
Manevraya Çıktı 

San Pedro, U (Kaliforniya) -A
merikan deniz manevraları Ame • 
rikan donanması kumandanı Ami
ral Bloh'un riyasetinde başlamışbr· 
Manevralara 160 tan fazla gemi, 
500 tayyare, 3,500 zabit ve 55,009 
asker iştirak etmektedir. 

Ne oldu? Her tarafta, Almanyanm 
Avusturyayı ilhak ettiğine dair riva
yetler dönüyor. Dönüyor değil, gaze
telerden parllmentolara kadar, her 
yerde Almanyanın Avusturyayı ilhak 
ettiği haber veriliyor. Yanlış! Serapa 
yanlış. 

Manevralar hakkında büyük bir 
ketumiyet gösterilmektedir. Hiç • 
bir gazeteci veya fotoğraf cınm ha
rekata iştirak etmesine müsaade &

dilmemektedir. Harekatın esasını 

büyük Okyanus sahiline yapılacak 
bir taarruz teşkil etmektedir. 

Gerçi bir ilhak vakası oldu amma 
söylendiği tekilde değil, tamamen Ü 
si. Yani Almanya Avusturyayı değil, 
Avusturya Almanyayı ilhak etti. 

Manevralar nisan nihayetine ka
dar devam edecek ve büyük Okya
nus adalar gnıpu taarruz ve müda
faa hareketlerine sahne olacaktır. 

BULGARIST AN: 

Mebus Seçiminde 
T ahrikatçılar 
Sürülüyor 

Sofya, 14 (Hususi) - Bulgaristan 
da devam eden mebus seçimi aley
hinde tahrikatta bulunan 18 kişi Sof
yadan içillere sürülmüşlerdir. Bunla
rın 10 u kadın, 8 i erkektir. Seçim pro 
paganda ve mücadelesi her tarafta kı 
zışmıştır. 

Plevne ve Burgaz mıntakaları, pa
zar günü, 41 mebus intihap etmiştir. 
Bunlann 26 sı hükumet taraftandır. 

Büyük Bir Orman Y angmı . 
Sofya, 14 (Hususi) - Burgaz or

manlannda çıkan bir yangında 3000 
dekar meşe ormanı yanmıştır. 

Bulgaristan Demiryollan 
Sofya, 14 (Hususi) - Yeni bir ista

tistiğe göre, istiklalden sonra Bulga
ristanın demiryollan 693 kilometre i
miş. Bu yekUnun yalnız 337 kilomet
resi devlete aitti. Şimdi ise Bulgaris
tamn demiryollan 3320 kilometreyi 
bulmuştur. Bunun yalnız 55 kilomet 
resi hususidir. Halen Bulgaristanda 
yeni yapılmakta olan <lemiryollann
da 3500 amele çalışmaktadır. Bulga
ristanda demiryollan için ayrılan ka
pital 12 buçuk milyar levadır. 

On Dokuz Mahkum 

idam Edilecek 

Moakova, 14 ( A.A.) -
Buharin, Rikol, Y agocla ve 
cliğer mahkumlann al ta
lepleri reclcleclilmif olcluğun
clan bu gece iclamlan muh
temelclir. 

Gülmeyin! 
A vusturyanın (Linz) tehrinde dol

muş Adolf Bitler isminde bir A vm
turyalı Almanyaya geçti. Uzun ve çe
tin siyasi mücadelelerden sonra Al
manların bapna geçti. ve bir sıranm 
bekleyip, iki gün evvel de Almanyayı 
kendi memleketi olan Avusturyaya 
ilhak etti. 

Bir A vusturyalınm, Almanyayı e
line alıp Avusturya ile birleştirmesi
ne "Almanya Avusturyayı ilhak doo 
ti,, mi diyeceğiz? 

Hadiseler o kadar ant cereyan ed'9 
yor ki, onlann hakiki tekillerini iyi
ce kavnyamıyoruz 

Diyeceksiniz ki: 
- 65 milyonluk Almanya, 'f m~ 

yonluk Avusturyaya ilha!' edilebiliı 
mi? Böyle teY olur mu1 

Bektaşi de: 
- Abdestsiz namaz olmaz, diyeli 

hocaya: 
- Ben kıldım, oldu! Dememlı ~ 

dir? 
Çoğun aza tabi olduğu hal yahm 

bu mudur? Kendi nüfusu 40 milyoa 
iken daha 300 milyona hWmıedea 
memleketler yok mu? Kim bilir, bir 
gün gelir, belki de AvusturyaWar, Al 
manyada hakim olurlar. 
Dediğim gibi, şimdiki Alman Şefi 

Avusturyalı değil midir? 

Bir Vatandaş •• 
Zonguldak, 14 (A.A.) -

Zonguldakta 60 bin lira ar& 
ile yeni bir li.e binuı İDf& 9'

meği vadeden tüccar Mahmet 
Çelikel yeni binayı İDf&Ja 
batlatmıf tır. 

Erzurumun Kurtuluı 
Ylldönümü Büyük 

Merasimle Kutlandı 
Erzurum, 14 (A.A.) - Erzurum 

kurtuluş yıldönümü eşsiz tezahü-
ratla kutlandı ve yaşandı. Şehir baş

tanbaşa donandı, asker kurtuluş gü
nünü temsilen yürüyüş kollariyle 
şehre girdi. HükUmet konağı önün -
deki direğe şanlı bayrağımız istiklil 
marşı ile çekildi. Törene vali, gene
raller, bütün subaylar ve memurlar, 
okullar, kesif halk kütlesi katıldı. Bü 
tün Erzurum bir tek kalp gibi yıldö 
nümünü candan kutladı. 

Zonguldak Meclisinde , 
Verilen Kararlar 

Zonguldak, 14 (A.A.) - Zonguldak 
umumi meclisi kırk gün süren çalıf
malarını dün bitirdi. Meclisin son top 
lantısında Safranboludan Ulus Dev-

reğin Altıok adlariyle adlanması, 

Çaycuma'da ilçe teşkilatı kurulması, 
Bartin ve Amasranın bir kolla kömür 
hattına bağlanması, Ereyli demiryolu 
ve limanının yapılması, Amasra men
direğinin uzatılması hüktimetten te
menni edildi. 

Yeni bütçe 838271 liradır. Yeni büt 
çede Halkevlerine 11 bin lira, spora 
14,400 lira ayrılmış, merkezde özel 
idare için yeni bir bina ve Ereylide 
yeni bir okul yaptırılacaktır. 

IRLANDA: 
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ir Vapur Kaptanına 
eca vüze Kalkışmışlal." 

• 

iki Suçlu, Dün, Hapse ve Para 
Cezasına Mahkôm Oldular 

Evvelki gün Akay idaresinin Pen
dik vapuru Fenerbahçe ile Kınalı 
nda arasında yol alırken bir hadise 

•olmuş, iki genç kaptan Ismail Hak
kıyı boğmak istemişler, muvaffak 
olamayınca da dövmüşler ve söv
müşlerdir. Cürmü meşhut mahkeme
sine intikal eden ve diın karara bağ
lnnan bu hadisenin tafsilatı şudur: 

Köprüden kalkan vapur Kınalıa
daya yanaşırken kaptan Ismail Hak
k1 vapurun alt katından bir insan bo 
ğulmnsını andıran boğuk boğuk ses
ler işitmiş, aşağıya inince şu man -
zara ile karşılaşmıştır: 

Alt kamaranın loş bir köşesinde 
bir çocuk bir başkasının kafasını ba
ca ile manika arasına sıkıştırmış, eli
ni gırtlağına çengellemiş bağırtıyor. 
Bunun bir çocuk kavgası olduğunu 
Ö{,'l'enince, kaptan ikisini ayırmış, bl 
risini vapurun baş tarafına, diğerini 
de kıç tarafına götürerek kavgayı 

bertaraf etmek istemiştir. Tam bu 
sırada Burgazadasında Günde.mir a
ralığında 9 numarada oturan 20 yaş 
larında Niko oğlu Panayot, birdenbi
re kaptanın arkasından kafasını kol 
tuğu arasına almış, gırtlağını sıkma

ya başlamıştır. Yolculardan Burgaz
da oturan Sava oğlu Yako isminde 

HIBSIZLIK: 

18 yaşında bir genç te kaptanın ya 
kasına sarılmış, tekme ve yumruk in 
dirmiştir. 

Kaptan, tayfadan birisine hemen 
imdat zilini çaldırmış, vapur denizin 
ortasında durmuştur.Tayfalar gel.mi~ 
ler, bu arada Panayot tayfadan Ilyas 

cğlu Ahmede de boks yumruğu in
dirmiş ve yere sermiştir. liri genç ay 
ni zamanda knptana da küfürler sa
vurmuşlardır. 

Nihayet tayfalar Yako ile Pann -
yotu sımsıkı tutmuşlar, vapur, böy
lece on dakika denizde kaldıktan 
sonra Kınalıya ynnaşmıştır. Kaptan, 
iki genci de polise teslim etmiştir. 

Polis, dün, suçluları• ıfieşhut suç
lar müddeiumumiliğine vermiştir. 

Müddeiumumt munvini Reşat Sn -
kn tahkikatı yapmış, Yako ve Pana
yot biraz teville suçlarını itiraf et -
mlşlerdir. Müddeiumumi lüzumu mu 
hakemelerine karar vererek ikisini 

de Sultanahmet sulh üçüncii ceza 
mahkemesine göndermiştir. Hakim, 
sorgularını yapmış, suçlarını sabit gö 
rerek Panayotu 4 gün hapse 52 lira 

50 kuruş para cezasına, Yakoyu 2 
gün hapse ve 22 lira para cezasına 

mahkOm etmiştir. 

EMNiYETi SUllSTlMAL : 

MÜDDEİUMUMİLİKTE: 

Yolsuzluk Tahkikatı 

Tamamlandı 

Müddeiumumilik, bir ihbar üzeri
ne geçenlerde Osep Goncagülün dör
düncü Vakıf Han asma kat 35 numa 
radaki yazıhanesinde bir araştırma 
yapmış, bir çok sahte nüfus kağıdı 
ve başka evrak bulmuştu. Osep Gon 
cagül, ayni zamanda lağvedilen Is
tanbul ikinci noterliğinde bir sahte 
senet yaptırmaktan suçlu bulunu -
yordu. Müddeiumumilik, bu tahki -
katı ikmal etmiş ve dosyasını dün 
diğer dosyalarile birleştirilmek üze
re birinci sorgu hakimliğine ver
miştir. Müddeiumumilik, başka bir 
suiistimal yüzünden Goncagülü arat 
mış ve adresinde bulamadığı için 
polise yazmıştır. Polis, müddeiumu
miliğe henüz cevap vermemiştir. 

Saht Cerrah, Aranıyor 
Müddeiumumilik, dün bir sahte 

cerrah operatör hakkında takibata 
başlamıştır. Beşiktaşta oturan 18 yaş 
larında bir gencin geçenlerde kolu 
kırılmış, kendisine cerrah süsü ve
ren bir çıkıkçı kolu sarmıştır. Birkaç 
gün sonra, çocuğun vaziyeti tehlike 
leşmiş, Beyoğlu hastanesine kaldırıl
mıştır. Cemil dün de hastanede öl
müştür. Tabiiadil Enver Karan cese
di muayene etmiş ve morga kaldırıl
masına lüzum göstermiştir. Tahki
katı, müddeiumumi muavinlerinden 
Sabri idare etmektedir. 

KAÇAKÇILIK : 

İki Esrarcı, Dün 

Mahkum O dular 

lstanbul radyownda da dinlediğimiz Bayan Melek Tokgöz, 
Ankara Hal.kevinde verdiği son konserinde 

Büyük filmler ve büyük }'fldızlar birbirini takip ediyor. 

A 
Yarın akşam da 3 sevimli artist olan 

ABELLA JEAN MURAT ve 
PIERRE RICHARD WILLM 

taraf mdan emsalsiz bir tarzda yarablan 

LARI 
Büyük Fransız filminde müessir, hissi, büyük ve ihtiraslı bir 
a.tk ya.şatacaklardrr. Tamamen Fransada çevrilen bu filmi 

• görenler tekrar görmek isteyeceklerdir. 4••••• 

İstanbul radyosu: 
ÖÔLE NEŞRİYATI: ~ 

Saat: 12.30 Pltıkla Türk musikisi. ı;,, 
Havadis, 13.tl5 PltıkJa Türk musikisi· 1 

Muhtcli! plllk neşriyatı, 14.00 Son 

Aktıam Neırtyıtı n! 
Saat: 17.00 tnkılllp tarihi dersleri.~ 

versltedcn naklen Mahmut Esat Bo il" 
18.30 Şlşll Halkevt göstcrtt kolu tarsfle~ 
dan bir temsil. 19,15 Kon!ernns: Be)'0lll>' 
Halkevi namına muhnrrir İhsan Arif G eti. 
pınar (Gazetecilik), 19,55 Borsa habetl 11 
20.00 KlAslk Türk musUdsi; Nuri ıtıı1Il 
arkadaşlnrı tarafından, 20.30 Hava ra~ 
ru, 20.33 Ömer Rıza tarafından A.18 p 
söylev, 20.45 Vedia Rızn ve nrkadasl~ 
rntından, Türk musikisi ve halle şar ~ 
21.50 Orkestra: 1 - Çaykovski: Matı ~ 
nel, 2 - Mnnfred: Tonvcln, 3 - B ~ 
Örö dcnuman, 4 - Glinka: Vals fan .4. 
5 - Tosti: Parted: 22.45 Aaruı habCJ'lCi 
23,00 Pltıkla sololar, opera ve operet ~ 
lan, 23.20 Son haberler ve ertesi g{1ıl 
programı, 23.30 Son. 

Ankara Radyosu: 
ÖÔLE NEŞRİYATI: ~ 

Saat: 12.30 Muhtell! pldk neşriyatı. ııJI 
PlAk: Türk musikisi ve halk şarkıları. ıs 
Dahili ve harici haberler. 

AKŞAM NEŞRİYATI: I 
Saat: 18.30 Kansık Kl!ıstk Pltıklar. _ı~ 

Tilrk musikisi ve hnlk şnrkılan (~ 
Rwı ve nrkadaslan), 20.00 Saat ayarı.# 
Ara~a neşriyat, 20.16 PlAkla dans ın ,r 
kisi, 21 Sıhhi konuşma: Doktor Vefilt 'w' 

saf, 21.15 Stüdyo salon orkestrası, oll' 
1 - A. Pennati Malvezzi Flor d'AP~ 

şia, 2 - Frnnz Sadek Benim GQzel 1-': 
nam, 3 - V. Montt C%ardns,. 4 -~ 

TURK Sinemasında alkış. ::ıu~o~a~~:~:ı.8~~~.::erbaı>etı~ 
22.15 Yarınki program. 

•• 

1 (Fransızca) J SENFONİLER 
17,HI Roma kısa dalgası: scnf~ 

• Herkesi hayran eden fevkalade film. Siz de görünüz. ııl konser, 20,25 Bükrcş: Keman ve orket' 

iSTiKLAL FEDAi 

• Ru akşam TURAN tiyatrosunda Şehir Tiyatrosu sa· 
natkfırları ve Nnşit arkadaşlan iki büyük heyet bir
likte Nnşit, Vnsfi Rızn, lliizım, Muammer; Bedia, Ne
yireneyir, Halirle, Şevkiye Şehir Tiyatrosunun tekmil 

trn (Mozart), 22 MilAno, Torlno: seııfO" 
nlk konser (Bethove:n, BrahmS), 

HAFİF KONSERLER 

kadro ve gardrobile. 

A YNAROZ KADJSI 

7,10 Berlin kısa da}J:ası: Ncııell sabsll 
konseri (18,UI devamı), 9,30 PariS :ıc; 
lonynl: Pltık (10,15, 10.45, 13 te _ıc_6 
pltık musikisi), 9,30 Bertin kum dııW",ı 
Eski sevimli havalar, 12 Berlln klS& d 

6 Perde gnsı: Hafif muslkl, 13,10 Bükreş: Sib!ee' 
- ano orkestrası (14,30 devamı), 13 ser 

lln kısa dnlgnsı: Ha!ff konser (14,1!5 ~ 

Burhan Başka 
Suçlardan da 
Sorguya Çekildi 

Lorda Satılan 
.Antika Eşya 
Ne Olmuş 

Asliye beşinci ceza mahkemesin
de, dün, bir esrar kaçakçılığı dava
sı neticelenmiştir. Bir müddet evvel 
esrar içirtmekten suçlu olarak yaka
lEtnan Şaban oğlu Ismail Hayati, dün 
yapılan muhakemesi neticesinde, bir 
sen~ hnpse, 200 lira para cezasına, 
esrar içmekten suçlu olan Ismail oğ
lu Sait te iki ay dört gün hapse mah
kum olmuşlardır. Yine esrar içmek
tAın .... nln ~ .... t Dıı~vi ila Hsundi hA-

KIZILCAHAl\IAMDA: 
, vamı), 14,811 Pnrla Kolonyal: KotıJ .. 

1\ nakli (15 Keza), 14,45 Roma kısa dııl' 
Bütün İstanbul halkı, Sinema• gnsı: Karışık musiki, 16,45 Berıın ~ 

Asliye dördüncü ceza mahkemesi, 
1 .ı...a~-· -

Geçen yaz Istanbulun muhtelü 
plaj lanndan 60 kndnr hıraızl.>k 'Y""P 

tığı için tevkü edilen Burhan Kara
dayı, yazın Usküdar tarafındaki plaj 
lnrdan da iskarpin, para, elbise ve 
mucevherat çalmıştır. Usküdar müd 
deiumumiliği, tespit ettiği bu dört 
suçtan dolayı istinabe suretile Bur
han Karadayının dinlenmesini Istan 
bul mü6::leiumumiliğine bildirmiştir. 
Sultanahmct sulh birinci ceza haki
mi Reşit, dün sorgusunu yapmıştır. 
Suçlu, hepsini de inkar etmiş: 

.o··.-.~~~_..,,, .. 
nı tetkik etmiştir. Suçlu yerinde ter
cüman Esat vardı. iddiaya göre, Esat, 
Istanbula gelen iki Ingiliz Lordunun 
antikacı Habip oğlu Abdullahtan al
dıkları 850 sterlinlik kıymetli anti -
ka eşyayı Abdullahın emniyeti suüs
timal etmek suretile vermemiştir. 
Suçlu reisin bir sorgusundan sonra 
vaziyeti şöyle izah etti: 

raet etmişlerdir. 

- Bay hlikim, o vakit polis beni 
dövdü. Korkumdan itiraf ettim. Hal 
buki bunları ben çalmış değilim, de
miştir. 

Hakim, ifadesini yerine göndermi
ye karar verdikten sonra: 

- Burhan, yarın yine geleceksin. 
Bir sorgun daha var, demiştir. 

Sonrn jandnrmalar Burhanı tevki
faneye götürmüşlerdir. 

Burhan, Anknrada birisinin imza
sını taklit etmek suretile mühim mik 
tarda para dolandırmaktan da suçlu
dur. Hakim bugiin bu suçtan dolayı 
da sorgusunu yapacaktır. 

-<>---

ÇOCUK DOŞORME : 

Uyuşamayınca 
' Polise Haber Vermiş! 

Müddeiumumilik, dün bir çocuk 
düşürme tahkikatına el koymuştur. 
lddia şudur: 
Tarlabaşında Ceviz sokağında o

turan Losi isminde bir genç kadın 
Beyazıtta oturan Cenan isminde bir 
ebeye müracaat etmiş ve üç aylık 
çocuğunu düşürtmüştür. Kadın ken
disini şöyle müdafaa etmiştir: 

- Bny reis, ben tercümanım. Sey 
yalılara rehberlik ederim, gezdiri
rim. Geçen yaz müteveffa Ingiliz kra 
lının hususi tabibi doktor Meyl Is
Uınbula gelmiş, Istanbuldan ve anti
kncı Habip oğlundan aldığı antika 
ve kıymetli eşyadan memnun olmuş, 
iki Lord daha Istanbula gelecekmiş. 
Onlara da bu antikacıyı tavsiye et
miş. Ben de bu iki Lordu Istanbulda 
gezdirdim. Gösterilmesi lazım gelen 
yerleri gösterdim. Sonra bunlar, An
tikacı ile konuşmuşlar. Yüzük, bile
zik, broş ve saire almışlar. 850 ster
linlik üç kıta çek vermişler. Ve şöy 
le bir de mukavele yapmışlar: 

- Bu eserleri Fransada antikacı
lara gösterecekler, beğenirlerse pa
ralarını gönderecekler .. 

Benim işim düştü. Parise gittim. 
Orada bu iki Lord Abdullahtan al
dıklan eşyayı karılarına, kızlarına 

göstermişler, beğenilmediği için iade 
ye karar vermişler. Eşyayı bana ver 
diler. Ayni zamanda da Abdullaha 

mektup yazmışlar. Abdullah bir müd 
det beklemiş gelmediğim için polise 
müracaat ve şikayet etmiş. Halbuki 
ben Parlstc Ahmet isminde birisine 
bu malları teslim etmiş ve gönder· 
miştim. O geç getirmiştir. Şimdi mal 

lar sahibine teslim edilmiştir. Nere
de ise biraz daha Pariste kalaymışım 
Fransız polisi beni yakalıyarak Türk 
polisine teslim edecekmiş. Bu işte 
bir taksicim yoktur. Yalnız Abdul -
lahm mallan teslim edilmekte biraz 
geç kalmıştır. 

BULMACA 
Evvelki günldi bitmecooiın 

halledilmiş ~ekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 K A R M A IN YlO LIA 
2 AIQJ..I l~lAJöL!JR 
3 RIEIY.IAl•llllUIRIS 
4 ıJ:rlAIArı • L IAI L 
5 ŞIAISll·•IKI t ıl!•IA 
6 K\8jEITILill!llsfOIN 
7 AL Ti ilAfŞlfl Al.iP 
8 RIAI löl•IN olKIDIA 
9 1 1 T l ı 1 R ı•ITT•rsıAIY 
ıoşlAMFII ŞITIIIGl1 

BUGUN'KU BULMACA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 n ı ı 
2 1 •ı• 1 l lii 
3 ---ıl--.ı.-~I =ı-=DU•I 
4 '--'--1 -1::•=':-ı -r---.::1 1 1 • 
5 ı__..,:,,,,.~=-1=11="-IL~I ......:.ı-.,.=I ~• 

,_...._-41 

6 
7 

1 1 ••• 

•ı - • 
8 

9 
10 • . * SOLDAN SACA: 

1 - Kestirme gitmiyen. 

• 
2 - Elbisenin nşağw - Alçak duvnr. 

a - Erkek adı. 
4 - Bir Aza - Bir m~ur Rus adamı. 

5 - Kadın adı. 

e - Ay ismi - 1lıive. 
7 - Hayret sadası - Hırsız tnlomı. 

8 - Bol bol vermek. 

D - Böcek - Sunl tAbirl. 

10 - Dtlt kovulu - Yan ılık. 

* YUKARDAN AŞACI: 
ı - Şarkta şövalyeye verilen isim. 

2 - Yolcu inen yer - Yakıcı. 

Hamamlar Yıkdmak 
ehlikesinde 

Kızılcahamam, (TAN) - Tarihi 
hnmamlarımızın bu sene 'tamir ve ıs
lahı kararlaşmıştır. Fakat, hemen fa
aliyete geçmiye kati lüzum vardır. 
Çünkü hamamların yıkılmak tehli
kesi bariz bir şekil almıştır. 

Yabanabat Değil. 
Kızılcahamam 

Kızılcahamam, (TAN) - Kazamı
zın evvelce ismi olan "Yabanabat,, 6 
sene evvel Kızılcahamama çevrildi
ği halde, son günlerde gelen mektup
larda, Kızılcaham yerine Yabanabat 
adresi görülmüştür. Buy anlışlık, 
mektupların geç dağıtılmasına sebe
biyet vermektedir. 

NiŞANLANMA 
Kıymetli doktorlarımızdan Tebhir 

hane müdürü doktor Ferit Soydan'ın 
kızı Melahat Soydnn'la Kırklareli 

eşrafından Muhittin Özenbaş oğlu 
Tevfik Özenbaşın nişanlan Alayköş
künde güzide davetliler huzurunda 
icra kılınmıştır. Tarafeyne saadetler 
dileriz. 

İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu 

;~~;~ını 
ıCJı F 

~illi 

DRAMKISI\11 
Saat 20,30 da 

İDANAKİ 
3 perde 

Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 
Yarın gece: Usküdar Hale sinema-
dasında UNUTULAN ADAM 

YARIN AKŞAM 

MELEK 

mızın muhterem müdavimleri ... __ , _____ , __ _ 
AR 1 N 

AL KAZAR 
Sincmnsının 

10 uncu yıldönümii münasebetile 
Fevknlfıde Gnlu miisameresi olarak 
Hayatım sana feda, Kadın asla 
unutmaz filmlerinin unutulmaz 
yıldızı JOHNES BOLES ve Met
ro Politen operası primadonnası 
GLADYS SUWARTHOUT'un 
Paramount stüdyolarında en son 
çevirdikleri 

EKSIKA 
LU 

Baştnn aşağı çok güzel şarkılar
la dolu, aşk, heyecan ve kahra

manlık filmi. 

dalgası: Ncııeli program, 17,30 peŞte: l\ 
:YıutT~ ~7~-~.~, 
reş: Berlloz'Un eserlerinden plAklıırı ıs.ol 
Roma kısa dalgası: Hafif musiki, 19 sO 
Belgrat BQyQk radyo orkestrası, 19·ıı. 
Nls: Pldk. 19,45: Tulozdan konser nalt e1' 
20,10 Ltıypz!g: Sopron. bariton. or~ 
trn, 20,30 Var$0vn: Koro taratındall si> 
havalan, 21 Vorşova: Karışık konset• 
15 BQkrcş: Koro konseri, 21,30 Flo~ 
Napoli, 22.30 Nis: Varyete pro~ 
22.30 Bcrlln kısa dalgası: Koro ko 1J' 
22.so ·aelgrııt: Pltık, 23,35 Ltıypztg: P' 
pnnyol musikisi (Kastanyet pıye.no, 
tar)ı 

OPERALAR, OPERETLER ~ 

13.15 Romıı kısa dalgnsc Lirik o~
dan parçalar, 16,30 Parlı Kolonyal: ( ttf 
ala dcmaln) lsimll tıyntro piyesi., 2~, 
lln kısa dalgası: Kanşık opera 111 pJ' 
sı, 20,80 Peşte: Operada verUeceıc ıto' 
konseri nakli (Macar eserleri), 22 ııı11' 
ma, Bari: Mnscagni'nin (Cnvalleıi8 
tlcann) operası. 

ODA MUSİKİSİ 
12,1!5 Romn kısa dalgnsı: Oda tn~ 

sl konseri, 18,l!S Berlln kısa dalgası: e.ı! 
endel'in eserlerinden odn musikisi• 1 , 
Varşova: Oda musiklsi konseri (l\i~ 
delssohn kuarteti), 19,1!5 BQkl'eŞ: (f 
tiyatrosu (Bethoven) 23,20 V~ 
da musikisi kuarteti. 

RESİTALLER 
10,45 Berlin kısa dalgası: vtyo1~ 

konseri, 15,111 Berllc kısa dalgası: f{ p 
§Mkıları, 20 B<lkrcs: Hafif earıo1s1'~ 
Belgrat Halk şarkılan, 23 stoıd> tol" 
Operetlerden piynno refakatile şat 
23,15 Belgrat Keman komerl. 

DANS MUSİKİSİ ttrf 
21,30 Berlln kısa dalgası: BeYT'e r:.J' 

danslar, 22,45 Varşova, 23 FloranSo 
poll. 

MUHTELİF 
19,06 Roma kısa dalgası~ ArnpÇll fl'l~ 

aiklll program, 20,36 Bari: Türkçe ı;-1' 
nuşmalar ve musiki parçalan, 2ı,15cJ. 
ri: Rumen haberler ve Elen mus~ 

HEM SINEMANIN HEM DE SPOR SAHALARINI~ 
KRALiÇESi • BEYAZ YILDIZ'ı : 

SONYA HENNiE 
ile genç ve kıymetli artiıt: 

- Ben üç aylık gebe idim. Bera
ber yaşadığım erkekten iki ay evvel 
ayrılmıştım. O dun taşıyordum, has
talandım. Bana bir ebe tavsiye etti
ler. O, beni tedavi ediyordu. On beş 
gun kadar devnm ettim. Bir gün, ço
cuğu almaya karar verdi. Evde gri 
e lbiseli bir erkek vardı. O ebeye "Ya 
bana elli lira verirsin, ya seni şimdi 
po'ise haber verırim.,. demiş. Pazar 
Iıktn uyuşamayınca o adam polise 
haber vermiş. Benim hiç bir şeyden 
haberim yoktu. Ebe, çocuğu aldı ve 

Mahkeme, davacı Abdullahtan 
Lordların adresinin sorulmasına ve 
Ahmedin de şahit olarak çağınlma
sına karar vermiştir. 

3 - Kokmuıı ceset - Renk - Şnrkın Sinemasında TYRONE PO W ER 
ta.rafından Fransızca aözlü olarak yaratılan 

• bana haydi çabuk git artık dedi. Bi
raz sonra Beyazıt merkezinden po -
Jisler geldi, bizi yakaladılar. 

Müddeiumumilik, dün tabibiadil 

Fnver Karanı Losinin evine göndere 
rek muayene ettirmiştir. Polis, dü
şürülen çocuğun nereye gömüldüğü 
nü araştırmaktadır. Tabibiadil vere
ceği raporn göre tahkikata devam e
dilecektir. 

yansı. 

4 - Erkek adı - Cnpkm. 

a - Toplnmak. 
e - Sonsuz nıt.. 
'f - Emir sl.gası - tk1zln yansı - Gıda. 

8 - Yiyecek nümunesi - Renk. 
9 - TUrk 11.rnsı - Hem ayağa gelir, hem 

başa. 

10 - Sfty - Hal edatı., 

TOPU_ 
Gençlik - Spor - Aşk - Musiki - İhtişam ve hudutsuz güzellikler şaheseri Ayrıca: Paramount dünya habct

1
r 

• DiKKAT: Yarm gece için numaralı koltuklarınızı erkenden aldmnız. Telefon: 40g6S 

KAR 



15 - 3 - 938 

TAN 
Gündelik Gazete 

-0--

TAN'ın hedefi: Haberde, ftklrde, her• 
l•Yde temiz, dUrUst, aamlmf olmak. 
kartın gazeteal olmıya çatıımaktır. 

--0-

A BONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr, 
750 , ti Ay 1500 ı 

400 ı 3 Ay 800 • 
ı50 , ı Ay 300 • 

Milletlerarası posta 1ttihadma dahil ol
lnıyan memleketler ic;in 30, 16, 9, S,5 lira 
dır. Abone bedeli petindir: Adres deti• 
tirmek 25 kurut tur. Cevap ic;in mektup 
lara 1 O lnırueluk pul illvesi lbnndır. 

[ GONON MESELELERi 

kötü Misal 
[Yazan: M. ZEKERiYA] 

Milletler kendi mukadderatlarını 
'kendileri tayin ederler. Cihan Harbin 
den sonra Amerikanın eski Cümhur
teisi Wilson'un ortaya attığı prensip
lerden biri de bu idi. Ve Cihan Har
binde milletler bu prensip için dövü
'1İ.p kan dökmüştü. 

TAN 

\_ lf &~ÜlMJlf ~iM 
1 • . • 

G azete son aarm icadıdır. Bu neşir va
ııtuı bulunmadan evvel tarih ve se

yahat kitapları gazete vazifesini görüyor. 

Tarihçi, vakanüviı, tehnameci ayni zaman

da birer gazeteci idi. Meseli Evliya Çelebi, 

Makrizi, lbni Eyaı, devirlerinin yüksek bi
rer muharriri idiler. Evliya Çelebi çok mü

kemmel röportajlar yapan bir gazeteci idi. 

Denebilir ki röportaj tarzmın piri ve mucidi 

Mehmet Zılli efendidir. Onun o kadar nük

teli ve ha.zan iğneli röportajları vardır ki 

yirminci aarm en mütekamil ve yüksek bir 
gazetecisi de bu kadar yapabilir. Mısırlı 

Ma.krizi ve lbni Eyaa ta öyle .•• 

T arih bir ilim olarak tedvin edilmeden evvel 
her tarihçi aşağı, yukarı bir gazeteci sayı

labilirdi. Şimdi bu eski gazetecilerin bazL yazıları-

nı iktibas edeceğim: 

• 

1 

Hükumetle 

Birleşen Halk 
Yazan: SABiHA ZEKERiYA 
Roosevelt, Amcrikada hayatı ucuz

latmak için, büyük tüccarlara karşı 

bir mücadele açtı. Bu cidalinde bil -
tün tröstleri, büyük firmaları karşı
sında buldu. Hatta aralarındaki reka
beti kaldırarak, fiyatleri muhafazada 
birleştiler, müthiş sabotajlar yaptılar. 

Roosevelt, kanunun tatbikatı için 
bütün kuvvetlerini seferber ettikten 
maada, halka müracaat etti. Eğer ha
yatın ucuzlamasını istiyorsanız hükii· 
metle birleşin, haklarımızı beraber 
müdafaa edelim, dedi. Bütün halle 
teşkilatları, hükfuııet teşkilatları işe 

giriştiler. Bale.vleri, radyolar, hayır 
cemiyetleri, ıpor klüpleri, sinemalar, 
terbiyevi teşkilatlar, konferanslar 
tertip ettiler. Hatta bu hususta yazıl
mış tiyatrolan sahnelere koydular. 
Belediye memurlan sokaklarda kür-
süler kurarak halka, ne şekilde mü
cadele edeceklerini öğrettiler. 

Fakat bugün bu prensibin m3.nası 
kalmadı. İspanyada dahili bir harp 
'°Ilı'. Zenginler ve generaller muhafa
takar ve mürteci bir diktatörlük kur
lbak istiyorlar. Halk cünıhuriyet ve 
d.emokrasi istiyor. Bu, onların kavga
•ıdu. İster krallık yaparlar, ister 
tiinıhuriyetle yaşarlar. 

Evliya Çelebi Istanbulun kuru
cularını sayarken Kostantinin cü
zama nasıl yakalandığını ve nasıl 
tedavi edildiğini anlatıyor. Kos
tantin haşan bir adamdı. Hovar
dalık yaparken cüzam alınıştı. Sa
çı, sakalı dökülmüş, mikroplar 
yüz etlerini kemirmeye başlamış, 
sömürülmüş bir üzüm salkımı gi
bi burnunun direği ortaya çıkmış, 
düşüyormuş. Frengistanm tanın

mış bütün hekimleri tedavide aciz 
göstermişler. Nihayet bir Mecusi 
kendisine şöyle bir tavsiyede bu
lunmuş: 

En Eski Gazetelerden 
Öyle bir zaman geldi ki, ister tiya&o

roya gidin, ister ı.inemaya gidin, pe11-
de açılmazdan evvel; muhakkak bu 
mücadele hakkında bir konferans 
dinlemek zaruri oldu. Hükumetle bir
leşen bir halk, icabında boykotaj yap. 
mak şartile, bugün tamamen değilse 

bile, hayatı yüzde elli nispetinde ~ 
euzlatmıya muvaffak oluyor. 

IIayır, bazı devletler çıkıyor. Ora
da kendi istedikleri rejimin kurul.ma
lt için asker gönderiyor, para gönde
ti)·or, mühimmat gönderiyorlar. Bu 
lb.üdahale karşumda bütün dünya a
~iz bir vuiyette. Ne beynelmilel taah 
bütıer, ne siyasi menfaatler bu hak-
11zhğın önüne geçemiyor. 

A.VUsturya istiklal istiyor. Seneler
denberi bunun için çırpınıyor. Millet
ler Cemiyeti Avrupa ortasında zayif 
bir vaziyette knlan bn küçük devle
tin istiklalini müdafaa etmeyi üzeri
he alıyor. Fransa, İngiltere, İtalya ve 
kUçük İtilaf devletleri onun istiklali-
11.i tniidafna edeceklerini temin edi -
)'orlar. 

Fakat daha kuvvetli bir devlet çı-
ı.,. j""" ~· • ~ 
11 1ı'">: ~f' hn)k•n ,,. .................. ........ ~ 

e nıleı ıhutıere ehemmıyet ve-
tiyor. Ordularını hudutlardan içeri 
lokuyor, beynelmilel taahhütleri 1ır
lt)'or. Avusturya feryat etmiye dahi 
'Valtit bulmadan işgal edilmiş bulu -
11

"Yor. Kendisine istiklalini müdafaa 
~dtl<:eklerini vadeden devletler de şa
~1"ltıış bir vaziyette seyirci kalıyor -
ar. 

lıu iki misali gözönilnde bulundu
~arak bazı küçük ve zayıf milletler, 
"kihetıcri hakkında ıııinıdiden telaşa et·· ~ 
ttşe bilirler. 
'i7arın bu devletler İsviçreyi taksi

bıe kalkabilirler. 
l'arın bu devletler Çekoslovakya -

1lın bir kısmını işgal edebilirler. 
l\tilJetıerin kendi mukadderatlan

~~. tayin etmek haklan yok mudur? 
•
0 Ylc olursa küçük ve zayif milletle

tlll hayatı tehlikeye düşmez mi? 

* Çekoslovakyada 
'laıziyet 
tas lıugün A vrupanın en tehlikeli nok
Y 1 Çekoslovakyadır. Çünkü Alman
.: burada kendi hududuna bitişik 
~ 1ntakada yaşıyan üç, üç buçuk mil
ttı~'tı Almanı kW'tarmıya karar ver
t~~tir. Avusturyadan sonra ilk hedef 

0slovakyadır. 

~ :~~oslovakya hehangi bir taarru
ti ılahia karşılamıya karar verıniş
ta"· li'akat bir taraftan da bu Alman
.__ ra birçok imtiyazlar ve haklar ver· 
\>e~Yi kabul etmiştir. Bu Almanlar ev
di c~ Parlamentoya iştirak edemezler 
tık !Jıındi edebilirler. Evvelce gazete 
~v aramazlardı, şimdi çıkarabilirler. 
li;e!ce Nazi teşkilatı yapamazlardı. 

p dı Yapabilirler. 
içi ~kat Almanyamn bu Almanlar 
te~ ıstediği şey federe bir istiklaldir. 
htt ;sıo\'akyada Çiftçiler partisi de 
tedh~kre taraftardır. Fakat böyle bir 
•• d ır Çekoslovakyanm parçalanına
•eriellıek olduğu için hükumet ve ek-

1\.Yet buna muarizdir. 
~osı ~sturyanın işgalinden sonra Çe
Vıtl:iovakya Almanları tehditkar bir 
tltet Yet almıştır. Gazetelerinde hüku
ti()t e llleydan okumakta ve hesap 
tı1e:a giinünün yaklaştığını söyle • 

p tedirlcr. 

l'tıu akat Almanya şimdi 70 milyonluk 
16v:~zaın bir devlet olmuştur. Çekos

Ya 15 milyonluk kilçfik bir dev-

"Kralım! Eğer sıhhat istersen 
evvela bir büyük havuz inşa ey
le, badehu bunun içini anası meme.o 
sini henüz emmeğe başlamış olan 
çocukların kanıyla her gün pür 
eyle, Badehu içine girip bir saat ka 
dar dur. Andan çıktığında ha
mama gir. Kırk gün buna de
vam eyle. Badehu halis mukar
rer (1),, 

Kostantin derhal emirler verdi 
Mermerden büyük bir havuz yap
tırıldL Cellatlar şehire dağıldılar, 
üt emen çocukları tooladılar. Bun 
ar 1:.>oğazlanarak körpe kanlarıle 

havuz doldurulacak, hükümdar 
banyo yapacaktı. 

M akrizi de Hitatı Mısır ad
lı bir kitabında To

lonoğullarının Mısırda yaptır

dıkları binalar arasında ikin
ci hükümdar Humariveyh'in sara
yındaki (Altın evi) de anlatır (2). 
Islamda resim ve heykel menedil
miş olduğu halde bu Türk hüküm
darı Altın evin duvarlarını; laci~ 
vert minalarının üzerinde bütün 
bahar çiçeklerini canlandıran al
tınla kaplatmıştı. 

Sarayın duvarlarında hakiki 
hacmin bir buçuk misli büyüklü
ğünde Humariveyh'in, odalıkları
nm ve muganinyelerinin ağaçtan 
kabartmalarını yaptırmıştı. Oyma 
cılık ve heykeltraşlık sanatının en 
ufak eserleri olan kadın kabart
maların başlarına som altından taç
lar giydirilmiş, gerdanlarına en 
yüksek ayarda ve kıymettar mü
cevherat takılını~, VÜ!!Utleri elbi
se renginde boyanmıştı. 
·Altın evin cıva havuzu tarihte 

hükümdar çılgınlığının şaheser bir 
örneği idi. Kenarları kıymetli taş
larla, gümüş parmaklıklarla, altın 
halkalarla süslenen bu havuzun 
mehtap safasına doyum olmazdı. 

Bahar rüzgA:rının ılık buselerile 
dalgalanan vıcanın ayna sathında 
mehtap kırılır ve çoğalırdı. Hu
mariveyh bu havuzu masaj için 
yaptırmıştı. 

T olonoğlunun "'Kati,, deki 
cenneti tanzir eden sarayı

nın ve bahçesinin eğlene@ ve içki 
1 

(1) Evliya Çelebi seyahatnamesi cilt 1 
sayfa 111 

(2) Cilt 1 sayfa 118 

lettir.Avustur:vanm tek başına Alman 
istilasına karşı gelmesi mümkün de -
ğildir. Küçük Antanta belbağlamanm 
caiz olmadığı Avusturya tecrübesile 
sabit olmuştur. Fransanın taahhüdü
nü ne dereceye kadar ifa edeceği ise 
belli değildir, çünkü İngiltere orta 
Avrupa için harbe &irmiye taraftar 
olmadığını açıktan açığa söylemiş -
tir. Fransa, 1ngilteresiz bir Avrupa 
harbine girer mi? Sovyet Rusyanın 
yardımına güvenebilir mi? 

İşte şimdilik Avrupa vaziyeti bu su 
allere verilecek cevaplara bailıdır. 

Meraklı Fıkralar 
alemleri sinirlerini bozmuştu. Uy
ku uyuyamıyordu. Doktorlar ona 
masaj tavsiye ettiler. Sinirli hü
kümdar: 

- Ben vücudümde kimsenin e
linin dolaşmasını istemem, diyor
du. Doktorları cıva masajına mü
saade ettiler. Bunun için 50 arşın 
en ve boyundaki mermer havuzu 
yaptırdı. içini cıva ile doldurttu. 
üstüne, içi hava ile şişirilmiş bir 
deri yatak serildi. Yatağın uçları 
ipek bağlarla altın halkalara tuttu
rulmuştu. .tıumarıveyn sazu, soz-
lü içki alemlerinin humarını bu 
yatağın üstüne uzanarak geçirirdi. 
Cıvanın kaypaklığından doğan kü
çük dalgalar hükümdarı bir beşik 
sallantısı içinde uyuturdu. 

H adikatülcevami gibi mevzu
ları muayyen olan tarihçi

ler bile gazetecilik yapmaktan ken
dilerini alamazlardı. Ayvansaray
h Hafız Hüseyin Efendi bu eserin
de, Kasımpaşa taraflarındaki ma
betlerden Yeldeğirmeni mesçidini 
tasvir ederker bu mesçidi yapan 
U çüncü Muradın imamı Abdülke
rim Efendi hakkında şu malumatı 
veriyor: 

Yazan: 

lbrahim Hakkı 

Sonra sadaret payesine de eri
şen Abdülkerim Efendi 1000 hic
ret yılında Kasımpaşada IslA.m ma 
hallelerinin içine kadar sokulan 
maşatlıkta bir mesçit yaptıracak
tı Daha evvel rnesçidin bütün mal
zemesini hazırlattı. Bir gece için
de hem maşatlığı kaldırttı, hem de 
mesçidi kuruverdi. Hünkar imamı 
Abdülkerim Efendi Yahudi ve 
maymun düşmanı bir adamdı. lma
mın sarayda ve padişah üzerinde 
büyük bir tesiri vardı. O vakit hı
ristiyanlai mavi, Yahudiler san 
takke giyerlerdi. Imarn Efendi bu 
iki unsuru tezlil etmek için çıkart
tığı bir fermanla hıristiyanlara si
yah, Yahudilere kızıl şapka giy
dirmişti. Bilahare Yahudilerin 
takkeleri mora tahvil edilmiştir. 

1 stanbulda bir çok kimseler 
maymun besliyorlardı. 

Maymuncular esnaf teşekkülleri 

arasında mühim bir yer tutuyor-

• 
iyi Bir Arkadaş mısınız? 

Güvenilir bir arkadaş, iyi bir 
dost, sadık bir sevgili misi

niz? Siz kendinizi böyle farzedebi
lirsiniz. Fakat miitehassıslar ne dl
yol'lar, bir de onu öğrenmek iste
mez misiniz? 

Öyle ise aşağıdaki sualleri oku
yunuz ve samimt tekilde bunlara 
cevap veriniz. Sonra onuncu sayfa
yı çevirip orada hakiki cevapları o
kuyunuz ve kendinizi tanıyınrı. 

1 - Bazan otomobil altına düşen 
bir çocuğu kolundan yakalayıp çek 
tiğinizi, denize düşen bir çocuğu 

kurtardıtınızı hayal eder misinlı? 

Z - Otururken yanınıza ekilir mi
siniz? 

3 - Sizi sevenlerin sizi sun.art· 
malannı iıter misiniz? 

4 - Solak mısınız? 
5 - Muvaffakıyet için ~ya hep, 

ya h1ç" prensibine taraftar mın
b.12? 

8 - Sebepsiz yere bapnu atnr 
mı? 

7 - Çabımaldan zevk alır mm· 
nız? 

8 - Uyurken kollannızı başını· 
zın UstUne kor musunuz? 

9 - Çabuk ıdalıp utanır mısı
JlJ.17 

10 - Okumıya çok vakit ayınr 
mısınız? 

11 - Rahat uyur musunuz? 
12 - Bir kadının bir erkeğin sev 

gisini muhafaza edebileceğ:ne ina
nır mısınız? 

12 - Bir kadının, bir erkeğin sev 
man tenkidinlzl kırıcı ıekilde mi 
yaparsınız? 

14 - Kadınlara karşı haklın bir 
vaziyet alır mısınız? 

15 - İlk sevgiye tutuluşunw: 20 
yaşından evvel mi olmuştur? 

16 - Başkalannın işleri, sevgi
leri ve hayatları ile elik.adar olur 
musunu!ı? 

17 - Kendinizi daima ön safta 
göstermek ister misiniz?. 

18 - Münasebetsiz bir izdivaçla 
fena bir tecrübenin hayatınızı ze
hirllyeceğini zanneder misiniz? 

19 - Erkelin kadına üstün ol
duğuna inanır muınız? 

ZO - Evlenmeyi uzun müddet te 
bir ettiniz mi? 

Bu suallere cevaplarınızı yazdı
nız mı? Şimdi onuncu aayfayı açı
nu ve oradaki cevaplarla karşılat
tırınız. Eğer cevaplarınızın onu, bu 
cevaplara uyuyorsa iyi bir dost \re 
arkadaşsınız demektir. 

P•ik~loğ 

lardı. Afrikadan ve Akdeniz ada
larından lstanbula çeşit çeşit 
maymunlar getirtilerek yüksek :fi
yatlarla satılıyordu. Maymunlar 
Türk donanmasında bile mühim 
bir yer alıyorlardı. Bu mahlfıklara 
harp gemilerinin direklerine çı

kartılarak ufuklarda düşman ge
mileri tarassut ettirilirdi. Dedele
rimiz maymun gözlerini teleskop 

gibi kullanırlardı. Imam Efendi 
maymunu bir eğlence vasıtası sa
yıyordu. Istanbuldaki maymunları 
toplatarak sebparala astırırdı. O
na herkes maymunkeş imam der
lerdi. 1593 yılında öldü. Darvin 
nazariyesini kötüleyen Amerika
lılar maymun düşmanı imamın 

mezarını tanısalar eminim ki ihti-. 
ram çelenl\leri gönderirler. Haber 
vereyim: O, Eyüpte Kasımçavuş 

mahallesinde gomülüdür. 

B üyük, ciddi bir filim olan 
Ibnitaktakt de 701 hicri 

yılında Musulda yazdığı Kitap-ül
Fahri'sinde gazetecilik yapmak 
mecburiyetinde kalmıştır. Bu bil
ginin kitabının bilhassa birinci 
faslına (Ceridei Havadis) çok gü
zel bir isim olabilir. Kitabının 48 
inci ve 50 ncl sahüelerinden bir 
kaç haber Mrcüme edeceğim: 

Abbasi halifelerden Mu'tesi.m 
avla .. mak için Dicleye müvazi, 
fersahlarca uzun bir av duvarı 
yaptırmıştı. Hayvanlan bu duvar
la Dicle arasına sıkıştırarak avlar
dı. Bu meraklı hükümdar yaban 
eşeklerinin uzun ömürlü oldukla
rını biliyordu. Birkaç yabani eşek 
yakaladı, Üzerlerine kendi dam
gasını vurarak bırakıverdi. 

Devadaraybey bana anlattı: Bir 
gün halife Müstasam ile beraber 
Bağdatla Hille arasında Cülheme 
köyünde sürgün avına çıkmıştık. 

Bir süvari büyük bir yaban eşeği 
vurmuştu. üstünde damga vardı. 
Okuduk. Mu'tasım Billah'ın dam
gası idi. Halbuki Mu'tesiın ile 

Müstasam arasında dört buçuk a
sırlık bir zaman vardı. Demek ki 
bir yabani eşek beş asırdan faz
la yaşıyormuş. 

Bazyani Mehmet söylüyordu: 
Bir gün Abaka Kaan ile avlanıyor
duk. Ustüste uçan üç turna gör
dillc. Bir şahin salıverdik. Şahin 
en üstteki turnaya vurdu. Yara
lanan turna ikincisinin üstüne düş
tü. O da yaralandı. lki yaralı tur
na birden üçüncünün üstüne, son
ra da üçü birden sultanın ellel'i 
arasına düştüler. Sultan bu tuhaf 
tesadüfe hayret etti, hepimize 
hll'atlar giydirdi. 

Cengiz Han avlanmak için üç 
aylık yola giderdi. 

K uştimur oğlu Emir Fahret
tin Boğdu bana anlattı: De

dem bir av tertip etmişti. Avla-

• Başvekil B. CeIAl Bayar iktidar 
mevldlne gelir gelmez, hayatı ucuz
latmak için bir cidal açtı. Mütehas ~ 

sular tetkiklerini yaptılar, hazır~ 
lannı bitirdiler, ve ilk iş olarak ta 
et meselesini ele aldılar. 

Ayni şekilde büyük toptancıları:& 
muhalefetine utradılar. Kasap dü.k .. 
kanlan fena etlerin bir meşheri ha
lini aldL Et getirmez oldular. Mezba
ha vergisi, nakliyat ücretleri indiği 
halde eski fiyatlerl muhafaza için 
müşterilerile hususi pazarlığa giril" 
tiler. "İyi et yemek isterseniz, narha 
kulak asmayın, size iyi et getirtelim.~ 
Farkında olmıyan müşterilere, kilo 
doldurmak için, etin içerisine hiçbir 
işe yaraınıyan yağlan, kemikleri do~ 
durdular. 

Belediye bu, mücadeleyi başar ~ 

mak için ciddi teşebbüslere girişi ~ 
yor. Fakat bunun semeresini almak 
için biraz beklemek llzıın. Bu mü
cadelenin bugünkü seyrine bakarak, 
netice çıkmıyacağım iddia edenlere 
rastlıyoruz. Bo iddia, doğrudan doğ
ruya sabotajcılara yardımdır· Onlar 
da bu propaganda ile halkı kandırmı
ya çalışıyorlar. 

• Bu ış, semere verecektir. HUJdlm~ 
tin bu hususta kararlan katidir. Yal
nız bir taraftan flyatleri ucuzlatmak 
için teşebbüslere girişildiği gibi, bir 
taraftan da halkı tenvir için faaliyete 
geçmek lazım. Ucuzluk mücadelesi 
ete tniinhasır değildir. Yarın diğer 

maddeler mevzuu bahsolunca, halkın 
da alacağı vaziyetler vardır. Bunlan 
kendisine anlatmak lazım. İçtimai teş 
kilfltlar bizde de konferanslar tertip 
etmeli, kahvehanelerde, sinemalarda, 
halkı.n mtiçtenıi bulunduğu her yerde 
hük6metin aldığı tedbirler kendisine 
anlatılmalıdır . 

Halk hük6metle birleşmezse, ka .; 
sapların iğvaatına1 ve gösterdiği müş
külata aldanarak, kasaplar lehine fe
dakarlığ'a baılana, o zaman mücade
leyi, hilkiinıet değil, halk kaybeder. 
Hükumetle birleşmiyen helk, halkla 
birleşmiyen hükumet biribirlerine 
rakip vaziyet alırlar ki, bundan da an 
cak büyfik tüccarlar istifade eder. 
Halk şuurile hükfunete müzahir o} 
malıdır. 

nırlarken küçwcbir insan tuttular 
Boyu beş yaşındaki bir çocuk ka
dardı. Tırnakları, vücudünün kıl
ları o kadar uzundu ki hayret et
tik. Bunu halife En - N asınn ö
nüne çıkardılar, konuşturmak is
tediler. Muvaffak olamadılar. Ye.o 
mek getirdiler yemedi, su verdi
ler içmedi. Ona ısrarla ne istedi
ğini sordular. Cevap yoktu. Birisi 
elile kapıyı göstererek, seni bıra
kalım mı dedi. O; evet der gibi ba
§ffil salladı. Halife onu bıraktırdı. 
Bu yabani insan tozu dumana ka
tarak çöle kaçtı. 

Geçen sene gazetelerde okumuş
tuk. Bursada avcılar öldürdükleri 
bir ayının ininde 14 yaşında bir 
kız yakalamışlardı. 



6 

© 
J . - - -

lstanbul Muhteliti 
1

\ Atinaya Gidecek 
Yunan Federasyonu ile 

lstanbul Mıntakcuı arasın
da yapılan bir anlaşmaya 

1 

göre, lstanbul muhteliti fut
bol takımı Nisanın ilk hal

.1, tasında· lstanbulda milli kii· 
me maçı olmamasından isfi-
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LCimba istiyorlar 
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Beşiktaşta oturan bir okuyucumuz yazı- : -

~~ -=§_· 1 
"Beşiktaşta, TUrk Ali mahallesinin Hat- ; 

tat Tahsin sokağı pek karanlıktır. Bu soka- ı; 

ğa bir lftmba korunası, için müteaddit mU- E , 2 
j racaat ettik. Gazetelere verdik, hiç : !ı 

bir netice çıkmadı. Bu sokağa bir \Amba := 1 
korunası hususunda alAkadarların nazan 5 = 

' dikkatini celbetmenizi rica ederiz. Yol da : ~I 
pek bozuktur.,, ,.. 

s 1 :::ı --= - ~ 
Kadıköyünde Nüzhe~ Efendi sokağı 195 ~ 1 

.. ·~ 111"'! numarada oturan Doktor Hayri Dermaner _ '-

Bakımsız Bir Sokak 

,.., 
:4.vusturya milli takımının geçen senelerde Fransızlara karşı 

oynadığı bir maçtan enstantane 

11 iade ederek Atinaya ~de- : 
cek, Atina muhteliti ile iki 
maç yapacaktır. Bu maçlar 
için yapılan muhabere neti
cesinde iki şehrin alakaılar
lan arasında tam bir muta
bakat elde edilmiştir. 

yazıyor: = "Pazar yolunun en işlek sokağı olan Nüz =: 
het Efendi sokağı uzun senelerdenberl ta- = 
mir yüzil gönnem!.şttr. Yağmurlu havalar- 8 
da küçük göller h!sıl oluyor. Geçenlerde = işler Tıkırında 

Gidiyor! 
= bir kadın dfişt(i., başı yarıldı. Tedavi için i bana geldi. Bu yolun tamiri ne 2aman ka- -

1 

bil olacak?. Eğer, Kadıköy belediyesinin ;::; 
~ bütçesinde tahsisat yoksa, mahalle halkı, -

, verdiği yol parasına beş lira zammederek 5 

Son Hadiseler Üzerine 
Avusturya Takımının 
Vaziyeti Ne Olacak? 

Maçlara müsaade edilme
si için lstanbul Mıntakası, 
Türk Spor Kuruma nezdin
de teşebbüsata girişmiştir. 

I bu yoluı; yaptırılmasına hazırdır ... -= Yazan : Anton Cekhof -c 
Çeviren : H. Rifat 

,_ Spor Kurumu tarafından 
müsaade verildiği takdirde 
muhtelit takımımız Nisan 
başında yola çıkacak ve A
tina muhteliti de HaziTan 
başında iki maç yapmak için 
şehrimize gelecektir. 

* Gebzede İtfaiye TeşJdlatı 
i lllUBlllll!llHl.l:rlllllHlil I .[. • ıılll fi l'llUUlll Ullllllil:l l'lılit, 

tiyar lahavle çeker, keskin rütut>e' 
içinde yüzünü ekşiterek lokoDloti
fin önünden dolaşır, öbür tarafa ge 
çer. Lokomotifin çok parlak i1d 
şiddetli feneri gözlerini alır ve dö
nünce gece daha karanlık gelir, iS". 
tasyona gider. 

( YAZAN : EŞREF ŞEFiK ) 
Gebze Güzeller mahallesinden 14 numa

ralı evde Mehmet oğlu H. Çelik imzasUe ya 
zılıyor: 

Müteveffa Hugo Mayzel Avustur· 
ya milli takımını canevinden sever
di. O takımı Avrupanın birincisi yap 
mak için ömrünün en kıymetli se -
nelerini futbol sahalarının kenarın
da geçirdi. En taUı heyecanlarını ye 
üştirdiği ve çalıştırdığı takımın ga
libiyetlerinde duydu. 

resine girmiştir. Hafta içinde yapı
lan karşılaşmalarda Aston Villa, 
Preston, Sunderland rakiplerini ye
nerek dömi finale kalmıştır. 

"Son günlerde Gelnede sık sık yangın
lar oldu. Eğer, maddt tedbirlere başvurul
maz olursa, kısa bir zamanda bütün Gebze 
nin yanıp kUl olması pek muhtemeldir. Çar 
şı içinde eski ve her tarafından girilir bir 
hamam etrafında ahşap dükkAnlar vardır. 
Bu hamam ben2iıı deposu yapıldı. Halbuki 
sağında, solunda fırınlar, gazinolar var. El
yevın, itfaiye teşkilAtı yoktur. Eşref paşa 
okulunda da barut varmış .. AlAkadarlann 
dikkat gözüne anederlm ... 

Avusturya takımı üzerine verilen 
emekleri senelerce ödemiş, seneler
ce Mayzel'e karşı şükran borcunu 
unutmamıştı. 

HENDBOL: 

Kuleli İle 
Yedek Subay 
K~rşılaşacak 

BOKS: 

Coe Luviz'e 
Tehlikeli Bir 
Rakip Çıktı 

TOPLANTILAR 

e DAVETLER 

Bugün: 

• Mayzel bir gün yine Avusturya 
futbolü için bürosunda uğraşırken 
kalp sektesinden ölüverdi. Uzun 
müddet Avusturya futbolü için ka· 
le diplerinde şiddetle çarpan kalbi 
hayli yıpranmıştL Beklenmiyen bir 
günde duruverdi. 

Mayzel'i kaybeden Avusturya ta .. 
kınıı sevdiği babasını kaybenen lçll 
bir çocuk gibi gittikçe zayıfladı, git-

Uç senedenberi asken liseler ara- Coe Luviz'den iki evvelki dünya 
sında yapılmakta olan bendbol şam- şampiyonu Amerikan Musevisi Max 
piyonasmı bu sene de Kuleli takımı Baer yaşlandı ve biraz da ağırbaşlı 
kazanmaktadır. Ankara Gazi Beden ~nu zevzeklik.ten kaybetmiş bir dö 

Terbiyesi Enstitüsünde de bu spora vüşçü idi. 
fazla eherrı.m.iyet. :verildii:iini nsı.7~rı .. Sonralan işi sefahate ve palyaço
itibare alan Kuleli sporcuları, halen ıuga cı.a vuran .t:Saer yavaş yava;; mu.· 

* Hamdi Başar saat 18,30 da Beyoğlu 
Halkevi merkez binasında "buhranlar,, mev 
zulu bir konferans verecektir. 

* Refik Ahmet Sevengil Eminönü Hal
kevinde vereceği konferans tehir edilınlstir. 
Hafta içinde: 

tikçe kurudu. Çok sevenle çok sevi
lenin kaderleri berabermiş... Beyaz 

formalı Avusturya takımı da, May
zel' den üç sene sonra ortadan yok 
oluyor. Ayni kadroyu, ayni isimde 
ve ayni formalarla beynelmilel maç 
larda artık bir daha göremiyeceğiz .. 

Avusturyanın Almanya ile birleş
mesi dünya futbol kupası fikstürü
nü tamamen değiştirecrk bir vazi
yeti meydana çıkarmıştır. 

Fransada yapılacak dünya kupa
sına Avusturya takı.mı nısıf nihai tas 
fiyeyi atlatmış bir takım olarak gir
mişti. Çekilen kurada rakibi de ta
yin edilmişti. 

Bugünkü vaziyete göre Avusturya 
milli takımının Avusturya formasi
le Almanyadan ayrı bir milli takını 
halinde dünya futbol kupası maçla
rına girmesini Almanların kabul et
miyecekleri tabiidir. Halbuki Al -
manyanın hem Alınan hem A vustur 
ya takımlarile yani iki takımla ku
paya iştirakine de tabiatile diğer mil 
!etler razı olmıyacaklardır. 

Şu halde, dünya kupasında Al
manyayı temsil edecek futbol takı
mının bir yandan Alman - Avus -
turya spor idarecilerini diğer taraf
tan da beynelmilel idarecileri işgal 
edecek bir mesele halinde ortaya 
çıkmış bulunduğunu kabul etmeli
yiz. 

enstitünün en kıymetli oyuncuların 

elan bazılarının Yedek Subay okulun 

da bulunduklarını haber aldıkların-

dan kendilerine bir maç teklifinde 

bulunmuşlar ve muvafakat cevabı al 

mışlardır. 

Bu sporun memleketimizde taam

mümü ve halkımızın alakasını cel

betmek gayesile yapılacak olan bu 

karşılaşmanın önümüzdeki pazar gü 

km teveccühünü ve kendi formunu * Enver Ziya. Koral, yann 17,30 da E
kaybetti ye beklenmiyen bir günde minönü Halkevi binasında "Yeni zamanlar 
ihtiyarlamış Bradok'a mağlup ola- tarilılne dair,, mevzulu bir konferans vere
rak boks aleminden silindi. 

Aradan seneler geçti. Güzel Ma.x 
Baer yaşlandı ve bka zda ağırbaşlı 
oldu. Paraları da tüketmişti. Tekrar 
boks yapmak mecburiyetini hisset
ti. Amerikadan Londraya geldi. Ora-

da Tommy Farr ile dÖvüştü. Ciddi 

boksörlüğe henüz başladığı zamanla 
ra tesadüf ettiğinden o maçı da kay-

cektir. * Çocuk Esiı'geme Kurumu balosu, cu

martesi günü akşamı, Tokatliyan salonla -

nnda verilecektir. 

* Fatih Halkevinde biçki dersleri açıl
mıştır. Derslere ayın 21 inden itibaren baş
lanacaktır. İstiyenlerin kaydine başlanmış
tır. 

nü Taksim stadında Galatasaray - betti. 
* Yarın akşam saat 20,30 da Şehremini 

Halkevinde 16 mart kahramanlarının batı-
ralarını taziz lçin bir toplantı yapılacaktır. 

Güneş maçından evvel yapılması ka 

rar altına alınmıştır. 
Evvelki gün Amerikada Tom.my Emin All Yaşın bir konferans verecek, bu-

Farr ile Max Baer arasında bir maç nu temsil takip edecektir. 

Revanş maçı ayın 26 sında yine yapıldı. Bu defak.i maçta Londrada 
Taksim stadında Harbiye - Fener dayak yeyen Baer pek parlak bir TAVS~CILDA: 
maçından evvel yapiıacaktır. galibiyet kazandı. Mütehassısların 

Müsabakaları Maltepe Asken Lise dediklerine nazaran, Ingilizi dövüş 
si spor öğretmeni Bay Zeki idare e- tarzı zenci Coe Luviz'den daha kati 

decektir. olmuş ... 

Yüzme: 
Böylece beklenrn.iyen bir zaman

da zenciye tehlikeli bir rakip çıkmış 

tır. Alman Şm~ling ile Coe Luviz bu 

Ağaç Bayramı 

Tavşancıl,( TAN) - Gebze kay
makamı Nami Ünal, hazır olduğu 

halde, burada halk ve talebenin işti
rakile bir ağaç bayramı yapılmış, ço
ğu çam olarak 500 e yakın fidan di
kilıpiştir. 

Yüzücüler Çabşıyor 
yaz dövüşecekler. O maçın galibini 

Ağaç bayramından sonra Tavşan
Max Baer'le dövüştürmeğe karar ver 

cılı gezen kaymakam, evlerdeki ka-
Bursa, (TAN) - Milli takım yü- diklerini gelen haberlerden anlıyo - feslerin kaldırılması lüzumundan 

i'Ücülerinden 10 kişilik bir kafile, ruz. bahsetmiş, iki saat gibi kısa bir za-
yüzme antrenörü Macar Frensfi'nin _ man içinde bütün kafesler kaldınl-

riyaseti altında antreneman yapmak havaların çok soğuk olması yüzün - mıştır. 

üzere Istanbuldan şehrimize gelmiş- den havuza girememişlerdir. Kaymakam, kahveleri pis görmüş, 

lerdir. Valinin e!nrile kendilerine, Çelik bunlann bir nizama bağlanmasını is-

lngiltere Kral Kupası 
Londrada devam etmekte olan 

Kral Kupası maçları en hararetli dev 

Çekirgede geçen sene yapılan par palasın büyük havuzu antreneman temiş, ekmek fiyatlarının 10, kahve 

kın sıcak yüzme havuzunda antre - yapmak üzere verilmiş ve yüzücüler ücretlerinin 20 para tenzilini teklif 

neman yapmak i.stiyen yüzücüler antrenemanlarını yapmışlardır. etmiş, bu teklif kabul olunmuştur. 

' 
,_,.,.~~---- ·- ---

Ankarada spor hareketleri çok canlanmıştır. Hemen her hafta birçok 
1niisabakalar yapılıyor. Resimlerde bu pazar Ankarada yapılan atletizm 
müsabakasile bisiklet koşusunu görüyoruz. Diğer resimler. Solda, 
Boksör Tomi Far, Sağda, Boksör Maks Baer'dir. 

Urun, eşya treni adeta evveli 
biliruniyen bir zamandanbe

ri küçük bir garda beklemektedir. 
Lokomotif ateşi sönmüş gibi ses ver 
m.iyor. Trenin yanında, istasyonun 
kapılarında tek bir kişi bile görün

müyor. 
Vagonlann birinden garaj yolu

nun ray lan üstüne solgun bir ziya 
çizgisi vurmaktadır. Vagonun için
de büyük bir palto üzerinde biri ih
tiyar, geniş kır sakallı, beline ka
dar bir kürk giyinmiş, başına 
koyun derisinden, Çerkes kalpağı
nı andıran bir kalpak takmış; öte
ki daha yüzünde ayva tüyleri bu
lunan, sırtına yıpranmış bir parde
sü, ayaklarında kirli iri birer çiz
me geçirilmiş bir genç .. Hepsi hepsi 
iki kişi var. Bunlar ayni trene yüklü 
hayvanlarla birlikte bulunuyorlar .. 
Düşünmiye dalmış olan ihtiyar 

bacaklarım uzatarak oturmakta, de 
likanlı yan uzanmış, ucuz takımın 
dı:tn hi1' ,..,1.,..., Mn"A"t;'c hP~.~~ 
çıxartmaksızın çaımaKtattır. ı aıu 

başlarında vagonun duvarına, için
de bir mum yanan bir fener asılı
dır. 

Vagon dopdoludur ve yük, mu
mun sönük aydınlığı ile muayene e 
dilince ilk bakışta şekilsiz. canava
n andınr, canlı olduğu söz götür
mez, biribirini sıkan, iten, kakan 
kayıcı bir duvar üzerinden tavana 
doğru sürüyen iğnelerini sakalları
m oynatan dev gibi yengeçlere ben 
zer bir şeyler sezilir. Daha daha dik 
kat edilince karanlıkta birtakım. boy 
nuzlar ve gölgeleri .. Sonra da uzun 
beller, kirli kıllar, kuyruklar, boy
nuzlar ayırt olunur: Sığırlar ve 
gölgelerinden ibaret k.anşık bir a
lem .•• 

Vagonda bunlar sekiz ta~ed~. 
Bir takımı başlarını dondur 

müş, insana bakar, kuyruklannı 
sallarlar. Bir takımı yatmak, raha
ta varmak derdindedir. Gayet sıkı
şık bir haldedirler. İçlerinden şa-

. yet biri yatarsa ötekilerin hepsi de 
sıkışık nizamda, ayakta durmak zo

nındadırlar. Ne önlerinde yemlik, 
su konabilecek bir gerdel, ne alt
larında kuru bir gübre, ne de bir 
tutam kuru ot yoktur. 

Uzun bir zaman sessiz sadasız 

geçtikten sonra ihtiyar koynundan 
iri bir gümüş saat çıkanr, bakar. 
İkiyi çeyrek geçmektedir. Esniye

rek: 
- Buraya geleli tam iki saati 

bulmuş. Gidip efendileri kımıldat
malı .. Yoksa sabahı boylarız, uyu
ya kalmış olacaklar, yahut ta kirn
bilir, der ve kalkar.' Zaman zaman 
önüne uzun gölgesini katarak ka
ranlıkta vagondan büyük bir ihti
yat ile iner. Trenin boyunca loko

motife kadar-ilerler, aşağı yukarı 
yirmi araba kadar geçtikten sonra 
lokomotifin ağzı açık, içi kor der 
lu ocağını görür Ocağın önünde 
hareketsiz. sessiz insan kılığında bi 

ri oturmuştur. Kasketinin siperi, 
burnu, dizleri kızıl bir haldedir. Ö
te tarafları karadır ve karanlıkta 
ancak sezilir, sezilmez bir halde
dir. 

İhtiyar: 
- Burada daha çok kalacak mı

yız? 

G arın taşlan ve basamaklatS 
ıslakhr. Ötede 'beride d.ab' 

yeni yağmış, erimetke olan bir ıtııl 
beyazlığı vardır. Gar aydınlık "il 
hamamın içini andıracak surettd 
çok ısıtılmıştır. Etrafı petrol kok.1)" 
su tutmuştur. Baskül ve üstÜllde 
kondüktör üniformalı birinin yat-' 
makta bulunauğu arkalıksız sari 
bir kanapeden başka mobilye nl" 
mına ortalıkta birşey görünınel' 
Solda iki büyük kapı artlarına ıcr 
dar açıktır. Bunun birisinden bi1 
telgraf makinesi ile önünde yeşil I" 
b ajurlu bir lamba, ötekinden y~ 
sına kadar bir dolapla örtUl 

oci~-"ctB1p~f.~ttın~~Wf 
ne baş kondüktor ile makinist ilir 
m.iştirler. İkisi de ellerinde bire' 
bone ile oynıyarak münakaşa edet' 
ler; makinist: 

- Bu asıl kastor değil, leh kel' 
torudur, der. Asıl kastor böyle ol-' 
maz. Benim fikrimi öğrenmek jSteı' 
seniz bu tutsa tutsa beş ruble tıı~ 

Baş kondüktör bozulmuş bit b 

de: 
- Çok iyi anlıyorsunuz, der. :aef 

ruble! Şu tüccara soralım: d 
- İhtiyara dönerek: - Sizce ~.t 

Leh kastoru mudur, yoksa baltJJY 
kastor mu? 

i htiyar boneyi eline alır, bd 
şeyleri çok iyi bilir bir. ta~ 

takınır, tüyleri yoklar, üstler11:'e si" 
ler, koklar ve tatmin edilmeDlıŞ 
ması üzerinde istihfaf edici bir tB" 
bessüm ile ve bir haz ile: S-

- Hiç şüphesiz bu Leh malı· 
vet Leh malı! 

Der. Münakaşa azışır. Baş JcoO" 
düktör bunun sahici kastor old~ 
ğunda musırdır. Makinist ile iJı 
yar aksi davayı tutar ve onu iııaP" 
dırmıya çalışırlar. 

Münakaşanın ortasında ihtir" 
oraya niçin geldiğini nasılsa baııt" 
lar. l• 

- Canım, der, şu iyi kastor 01' 
sun olmasın, tren gitmiyor, k1Jtl1 1 
damıyor. Ne var? Ne bekliyorı.ıı 
Artık kalksak!.. 
Baş kondüktör: 
- Peki, gidelim. Bir sigara ds.~ 

t ellendirip kalkalım. Fakat acele1' 
mahal yok. Az ilerde yine dur0\J" 
racaklar .. 

- O da neden? 
- Hiç! .. Çok rötar yapttlc j' 

Bir gara vaktinden geç gelindi O' 
zaman hiç istenilmiyerek inSa.Jll ~ 
hür istasyonlarda da tutarlar; ç t' 
kü karşı taraftan gelecek trenle i' 
Yol vermek lazım gelir. mesellı b,.. 
ziın şimdi hemen kalkmamızle., "! 
nn sabah kalkmamız arasında 11~ 
men bir fark yoktur. Arık biz 14 ~
maralı tren olm~ktan kaldık. \'O~ 
muza galiba 23 numaralı tren ° 
rak devam edebileceğiz. 

- Bunlar ne biçim usul .• 
- İşte öyle. 

Diye sorar. Cevap çıkmaz. Hare
ketsiz şekil, galiba uyumaktadır. İh-

K öylü ihtiyar baş kondüktöt~ 
yüzüne uzun uzun bake.t• .. 

şünür ve kendi kendine söylerıitj 
(Devamı vof 

... ... 
l -
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Bir Konserin Arif esinde: 

Tiirk Musikisinin 
ROnesansı 
Hazırlanıyor 

M usild dünyasında, özlülüğü. 
asaleti ve kudreti ile tema

Jiiz etmiş, şahikalar yaratmıf, tam 
lb8nasiyle Türk bir musiki vardır. 
Onun şaheserleri karşımıda hayret 
etlnemek mümkün değildir. Ve hiç 
liiphe yok ki Türk musfldsinin rö
Deaansını bu eserler hazırhyacak ... 

Bana bu sözleri söyllyen musiki 
Gatatlanmıza sordum: 

- Fakat bu eserler nerede? 
Cevabı kati,. idi: 
- Bu eserlerle karşılqmak, bu 

91erlerin bir kaçını dinlemek çok 
kolay. Yann Pazar, ikiden beşe ka
dar vaktiniz müsaitse bize gelinia 
~ dinleyiniz! 

Bir buçuk seneye yalan bir za

Yazan: 
Ömer Rıza 

Seçilen eserlerin hepsi de 1 '1 in
ci ve 18 inci asır musiki üstatlan
mıza aittir. Yani Dedenin, Itrinin, 
Mustafa ÇaVUfUD, İbrahim Aianm 
eserlerinden üç kısma kifayet ede
cek parçalar .eçllmiftlr. 

Heyetin çalıftılı yere gtrditlm 
zaman eserlerin birinci kısmım tet 
kil eden fdıl bitmek üzere idi. 
Heyet son bir prkı iU.erinde çahf
makta idi. Fak.at ne nezih, ne ince 
hisleri ve emelleri ifade eden prla 
idi. Ondan IODr8 llr8 büyük üstat 
ttrinin nevaklnnda idi 

E 1er bq1ar baf1amar,, büyük 
bir Abide k.arpsuıda bulun

duğumu musikideki bilgialzliğime 
rağmen hissettim. Eserin s~ 
yici kudreti ne harikulAdel Bir an
da kendimi fani ferdi:yetimden my 
nlmıf, ülkü dünyasına kavupnUf 
sandım ve bu ülkü dünyasında en 

· ulvi dileklerin, en kudai iştiyakla
rm, nağmelerle dile geldiğini his
settim. Ruhumun anlatamadığım 

hicranlan, hasretleri, bu nağme sel 
sebilinde ümit veren bir neşe ile, va 
deden bir gülümsemeyle en nezih 
ifadesini buluyor ve içime itminan 
ve inşirah serpiliyordu. 

1 

HADiSELER RESIMLERILE 

Şimal kutbunde aylarca çalışan Rus heyetinin dönUtil dünyanın her tara
fında ibul bir hldiae tepll etti. Bu resim, heyetin buzkıran va.,urlan 

tarafJndan kurtarılması epumda alınmqtu. 

llıandanberi hergün İstanbul rad
Yoeına devam ede ede musikiye 
karp içimde tokluk bissediyor
dtun. ve Pazar gününün birkaç sa
•tini de musiki dinlemek için fe
da etmeyi pek te göze alamıyor
dunı. Fakat beni çağıran musiki üs
tadımız phikalardan ve pheser
lerden bahsetmişti. Bu şahikalan 
~ fa}ıeserleri yaşamak zevkinden 
llıahrum kalmamak için ertesi gün 
davet olunduğum yere gittim. 

Klh bu hasretler ve bu hicran
lar, kırık kanatlarla sonsuz ufuklar 
da, nereye konacağını, nereye va
racağım bilmeden, fakat yelsinden 
bile hız alarak daima uçan, daima 
ilerliyen, fakat fezalar içinde bir 
tek durak, bir tek vaha bulamıya
rak teaelliyi inlemekte bulan bir 
kalbin boğuk hıÇkınklannı andın
yor, fakat neredeme bir rahmet 
nesimi esiyor; neredense, bir fa
hidi kudsl lleZiliyor, ve o boluk 
hıçkırıklar tevinç çırpınışları için
de kayboluyor ve yerine murada 
ermlf bir kalbin bahtiyar cıvıltıla
n aksediyor. 

B1111ada idam edilecek suçlulardan 
İVANOF 

Hayatımda Dk defa böyle bir 
manzara ile karşılaşıyorum. 

l'lrıni kadar insan saf saf oturmut
lardı ve bu yirmi insan, muhteşem 
bir çağlıyanın heybetli ve vakur a
kıpıu andıran bir tek sesle çalışı
)orlardı. 

Sessiz sessiz ilerledim ve bir ke
llarda durup dinlemiye başladım. 

Burada okunup çahnan eserler, 
hergün dinlemiye alıftıjımız ve gü 

wnn.... -.,ı.ıı. mmlMIU ~tezyife cflr-
et ettiğimiz, kah ruhumuzu tatmin
~erı uzak old~u 8ii71edl1imlz 
~uleden değildl Bu, bizim asıl 
~k musikim.izin en güzide eser

. idi ve bugün burada çalışmak 
~toplananlar, bu eserleri yalnız 
laıUsikimize hizmet emeliyle bize 
l\aıımak için hazırlanıyorlardı. 

Bu ,alışma ve hazırlanma üç 
dört aydanberi devam ediyor ve 
l.tesut Cemil, Nuri Halil, Cevdet 
ltozan, Kemal Niyazi gibi dört gü
tide üstat, istidatlanndan emin ol
duJdan; Türk musikisine aşk ve 
18\tk ile bağlılıklarına güvendikle
l'i bütün bu gençleri bir araya geti
l'erek Türk musikisinin unutulmı
h başlanan unutulmaz şaheserleri
ili Yeniden hayata kavU§turuyor
ları 

Bizim bir büyük edıöimlz: 
Müşterisiz meta zaYidir! 

,
1

_ Demişti. Şaheserlerin dahi bu za 
-.ın hükümden kurtulmadıklan 
ltıuJıakkaktır. Yoksa, bizim de her 
)ıl, birkaç kerecik olsun, musikl
lbizin bu şaheserleri namına büyük 
8ıtttaı1er tertip etmemiz, bunlah 
~yerek iyiye, güzele ve yübe
• karp saygımızı yenilememiz 
~p ederdi. Bu umumi kayıtsızlı
~,~ bu dört güzide üstadın 
~. pheserleri müşterisiz 
lbeta vaziyetine d~ 
IÖetermek bakımından, hepimiz he 
'-huıa yüz ağartacak bir hareket, 
~ lllusikimiz hesabına çok hayırh 
~-h~halde çok verimli olacak bir 
-nıledir. Hele bu dört üstadın yir
llıt kadar genci Türk musikisinin 
~ yükselterek istidatıa-

Gmüle sanatkar Maut Cemil 

K.emens• ütatlı IC.emal Niymi 

nnı ve kudretlerini orada temniye 
ve takviye etmeleri, ne kadar b~ 
yük bir muvaffakıyet ve sanat na
mına ne yüksek bir kazançtır. 

D erhal fUllU aöyllyeyim ki bu 
kıymetli gençler içinde mu

siki llemimizde şöhret kazanmıt 

ve çok sevilmif olanı.U-ı da vardır. 
Cemal Kimili, Muzaffer Ilgan, 
Necmi Rızayı, MuStafa Çağlan raci 

yo dinley:icilerl içinde kim t..mmaz 

ve kim 1evmez. Hayatta her biri de 

lerll bir mevki ve meslek 18hlbi o

lan bu gençlerin hepli de yalnız 

musiJdmizin pheserlerlnl yapt
mu qkıyle, başkalannın eğlence
ye hasrettikleri boş valQ.tlerini sa
nata vermiper. ve aylarclanberi hu
swd zevklerini, eğlencelerini, unu
tarak tatil günlerini de çok titiz, 
çok itinaklr üatatlannın huzurun
da çok üzücü, fakat çok ~ bir 
ideale hasretmsilerdir. 

KDnaeri .,.,. .. 
eu olan heyet, 

en .oltla ütat 
adi Ceodet 

Kaan 

E seri 10nuna kadar vecd için
de, hUfU içinde ürpere ürpe

re dbı~. v,. -.r biter, b'-
onun te8trbıi bir mGcldet daha ya
f8Dlak için kaçmak iatedim.; y alma 
hazırlanan pl"08l'IP1 80DUDa bdar 
takip endifelll beni onda tuttu. Yi
ne 17 ve 18 inci asnn halk prkıla
nndan seçilmif birkaç eser, Pl'Ol
ramın son kısmını teşkil ediyordu. 

Şahikalardan yuvarlanacalam
flDl gibi korkuyordum.Fakat yanıl
DllflDl, çünkü o zamanın halk pr
kılan da, en muhtefem musiki Abi
delerinin eteklerinden 8§8lı düt
müyorl 

* Bu Oç dlSrt ayhk ciddi çahfma-
nın mahsulü olan bu manzaradan 
sonra anladım ki, Türk muslldıd, 
özlülüjü, asaleti ve kudreti ile te
mayüz etmif, phikalar yaratJmt 
miW bir musikidir ve bu musikinin 
mazisi, bizim muaikl röneunsımıa 
bazırhyacaktır. 

Bu heyetin 18 Mart Çarpmba 
akpmı halka vereceif kamer umu 
mumuza bu kanaati vermiye yar-
dun edecektir. 

Bana öyle geliyor ki bu dört b6-
Jük üstadın hazırlacfılı, bu güzide 
ve kıymetli gençlerin onlarla bir
likte Amil oldukluı hldi1e, mah
dut bir muhite lnht•r etmemelt, 
bu özlO ve kuvvetli phıHrbı hepi
miz delilae de, çolumuz tarafından 
clinlenmeal temin olunmahdır. Bu
nu ela ancak radyo yapabilir. 

Bu çok büyük ve çok değerli lfl 
hazırhyan dört musiki üstactımıa 
ve onlarla blrlftte bOtün ,nztde 
genÇleri fimdlden tebrik etmeyi va
zife bilir ve bu gO.zel tetebbüdn 
daima tekeniiribıü bekleriz. . 

SIVASTA: 

Takdiri lıte•D•• 
Memu,..lar 

Sıvas, (TAN) - Kültflr dlrektöril 
Cemal Gültekin, baytar müdürü Akif 
Telli, ziraat müdürü Bahtiyar Aydm-
oğlu ile ziraat memuru SlılAbaddhıin 

birer takdirname ile taltifi meclisi 
umumiye teklif olunmuftur. 

U sene hapisle kurtulan ıuçlu 

BİKOVSKİ 

Şanaha1 Re tıf anldn arasında yol tize. 
rinde 7ere saplaDJDlf bir Japoa 

mermisi 

* Sıvu, (TAN) - Muallm Beclta 
Tan, ''Türk kadının tarihteki rolO., 
orta okul muallimlerinden Zühtü Me
te de ''Türk medeniyetinin mellf8 ve 
mahiyeti,, baklanda balkevtnde birer 
konferans wrmlflenUr. 1 Son molla Mr.ppb " ... tna1et1 

Bir denlat& pmlılnhı içini an.tına bu mmetU manura lııaMlıı Hı 
bir 1aplia boaıbanlıman tayyanllia.in ip.tir. &acbo memuıa ile ' ' ' l 
&anuMe yuife ltapadadır. 

lnıflterede televlqon Defrl1atı tatbikat IÜ811Da artdE tam m111M"9 
intikal etmlttir. Televlqon neşri)'lltı için Lomlrada muamm bir....._ 
yon tesis edilmiftlr. Dandaki resimde. istal)'onun kontrol odM'W' fMll-
1•t halinde •1n4i7ona. 

Çekoslovakyanın çok muntazam ve apfı yakan tamamDe metlr11 
bir ordusu vardır. Bu ordunun, Çekoslovakyayı mtisaYi ve hatd Mra 
da lbtün mtltecavblere karp koru7ac• v8'b'ette olduiu temin edmyor. 
Bedm, bir pi7a4e ala71J1111 bowlannı canlanclmyor. 



TAN 

~~-;:;·Kiti Aydın Milli Bankası ;~=~~ki 
Öldü, 3 Kişi f çin Yeni Kararlar Bütün Eserler 
de Ağır Yaralı Hisse Senetl • . 1 . d k. O -m Tasnif Ediliyor 
KanmGnel, <TAK>_ 1Jlach ı.. erının zmır e ı zu Ka)wrl. (TAN)_ Tilrldyenln bl-

ybde, alümle ve b1ı9c*1armm •,... Kurumuna Verilmesi Muhtemel rinci l1Dlf mümlert arasında bulunan 
ratpnmuile nettceı.. bir kaYp ol Kayteıi mOwtndeJd eaerleri, llıni 

mllfhlr. TafllW fUClur: AJdm (TAK) - Aqeblr banka- dm çarpmada o.memn, Vehblnln, 19- bir 1Urette tunJf etmek vazifeli An-
ı.tanbalun manaf bülrçdanndan llndan IGID'a JWU 181"1Dafe ne kurul- kerct Hıumn dOkkanluuu ve daha kara Tarih ve Cotrafya falrillteıd pro 

Arif nta ile taıfalmdaD w Kara- DlUf Odncl bankayı tefkll eden Aydın evvel de kmdl mtuı Jolwıtacı Ete- fe9Öl'1erlndmı Von der Ostene verll
milnel behkcaJarmdan mflNllbp o- milU bank111 heyeti umumiyesi top- mln erini 90YIDUf olan bir hınız Dl- miftir. ProfeelJr, Maarif Veklletf mü
tuz Jdfilit bir bftle, KaramOnel ti- lanmlftır. Yeni tefekkWler ve uru- hayet yakılanmıftır. TafailAt fUdur: ze memurlanndan A. Sezai Altar ile 
kelellnde biraz dolqbktuı IOll1'a U· retler doltyuile banka, alacalı tekli Bekçi M\lltafa Bulut, Gazi bulva- beraber gelmlf, lfe bAflamıfbr. Mev
laçh k6J(lne lftmitlenUr. Bunlardan bilmedllf için 1f1er1nl daralttılı hal- rmda elbilecl Mehmec:Un malen11na cut wrlerfn katalollan tesbit edil
birl köy kahvesinde bulnnanlann hep de, bir aenede 12 bin liradan fazla arklı11ndan glrmiye çahfan blrinl p- mek Otere, fotolrafçı Şuler tarafm
line çay, kahve ımıarlamıt,bu esnada afi lir temin edfJdill anlaplmıftır. celeyfn görmfif, 7anına yakltpnıı, fa dan da fotolrafJan ahnmıya bqlanıl 
kazaen veya kasten bir cam kırı1mıt- Hllledarlara yüzde bet faiz ve bir kat herif, bekçinin kafuına bir tul1a IDlfbl'. 
tır. Kahveci "Yapmayın arkadaflar buçuk temettü dalıtılmasına ve ev- fırlatıp kaçmıftır. Kovılanm•1M da .Mibıerntz, fld binada bulunmakta -
deJinoe ~ lll'lq olan 0:. veUd yıl kir baki7..U. birlikte 10 ele geçmemiftir. İki poJJa memuru, dJr. Hunabatun medresesi Hitit ve di 
çü afala kaDmnflır, cam 1mmıJa de bin kl8ur Uramn a-1ecek yıla dev- hınazı takibe baf)•m•f)ar ve Ttnıde ler Türk eMrlerlne, Sahblye medrese 
vam etmiflerdb'. Bunun 8wine kah rolunma11na karar wrtlmlftb'. yakalıyarak Aydına ptlrmiflerdlr. sl de Se1çuldlere aft Merlere tahsis 
ve kanpmf, miltekaft Om., uıı... Jdare. ımcJlal NllHlfnde mebus Dokuz yıldır burada lokanta çalı- ec:Ulmtft1r. 
baNdm lr67 odamuı ~ be NUml Topçu blnJa]mıf, anhla Ha- fllD Bahkelirli Numl Çelik- taninde- Ankara Etnografya müzesinde, 
lıkçılar ve k6fltııer tabanca, blqak Um w Raif Aydoldu 18Çflmiflerdir. ki bu hınızuı çabmf oJdutu ..,.a at- kıymetli kapılardan mürekkep bir 
ve ...,.ı.rı. blrlblrJmılne .._

1
_,__ Banka .-etlerinin yüzde doksan tılı 1erlerden kısmen prl 1l1mm1- kolekatyon vardır. Bunu tamamla

dir. Neticede İltanbul1u .,.j;~ befi itibar kooperatiflerinin elinde tır, bir kımıı da alınmık o.ncur. mak il.zere, Kayseri müıesindeki Da-
reta 1mqun1a alır laNtte ~ bulundulU ve bu tefekkü11er bfr ka- it•• S11J11 TesllClflH nifment olu~ aft iki kanatlı ka-
gn...._... ..... !malt h--- mmla ıa.dl kooperatUlerile birleftiği laıla•ılclı pımn ve çok yüksek bir değeri bu-
--.. .....-inde 61- 1..a- 1Mmbnın tufiyest lAzım gel- lunan deri üzerine yazıJmıı incilin mGftOr. ~ AJdm, (TAN) - Buraya mbhl lç-

ıs - 3 - 938 

Kendinize acımıyor musunuz ? 
lir tek kaıe 

NEVROZIN 
Alaeak yerde bu 
ıstıraba katlan • 
mak ne demek 7 

Baı ağrısı 

Diı ağrısı 

K1rıklık 

Ne2le, Adale 
Ağrıları 

Bütün bunları en 
seri ve en kat't 
§EKILDE 

• 
Kaıelerile geçer. 

lcabı•cla tlacle 3 kaı• abnablllr. Ulaçh muhtan ela JMldedlr. m.. Mnetlerlnln halkça me suyu getirmek için 1Azım gelen Ankaraya aönderimesi emrolunmUf-pek llır lllNtte atm ahnarü benkımn mubafuası •-'--ta filen ... : 
1 1 

....,. T--' • tur. .. _____________________ 1111 

1aralaımuftu. Makaut, IDlldraMs la ' - ..,.,.anı.mı__.. - •• 
dullah, Bekir Nil, MUltafa o. t.tm- ~ut .:ı: ~ ~~ ma merasimi bugünlerde yapılacak- SÖÖ'OTTE: 
lert 1" 18P1•"'1Jan Od Jdfl daha.,.. ....m,tk tır. Mahdut Meeulq.di F 1 L 1 M C 1 L 1 
raWar ar-del.sır. ıtanmıan.ı dok- Şlmdl, ·ııs.e * A,.mn, <TAN> - Yeni defterdar Hayvan Ölümiine Kartı Umum Sarat Saa'atk.tra• 
toru maun oJddlundan llbhat JMo Mnetlerlnln, koopera- Nacı Slperel gelmlftlr. Vakıflar mü- Ort.ldıiı Kooperatitinden: Türle Anonim Şirketi 
mana Betat 8oJda Dk ~ tUlerln ballı bulundulu İzmir 'Ozüm dürü Ahmet Yüce, Adana vakıfltr Tecltlrler Ahnch KooperaUflmidn yıllık toplantım 
yapmıf, !amlttm d9 banJa doktor kurumuna vertım.l lçin tktıut Ve- müdOrlülQne tayin olunmUftur. _ 21. 4. 888 tarihine rutlıyan pel18Dl- (FlTAŞ) idare Mecliaindens 
gehnlftlr. Btdlle ~ tn- kaı.ttnclm mO..ade iatenl1mtfttr. * Aydın, (T ) - Halkevinde, Söltlt, (TAN) - Kuannwa bll- be günü saat 14 te Fatih Refahiye so- . 
kit ohmmupur. llr Hına Tutuldu ıüret denleri verilmekte, bu den- ıı.... .tara .. '!F hayvanlanndan bir kalJnda eı .. yılı merkez btnıwında Şırketimb:in hissedaran heyeti 

AJdm, (TAN) - Bfr ay içinde Ay- ler çok rağbet görmektedir. haylilinin olüp llttlll görtllmektedtr. yapılacatından hiuesinl tamam alan mumly-1 auretl adiyede 31 mart 
-------...---~==-==-===--==-====--==-----= Halbuki Trokar denilen hU8UI! bir l-«ONf A SANAT OKULU: ıetıe bu libt hayvan1trm karin deli- ortak1arm hazır bulunmaıan nan tariJıJne tewHıt eden perJembe BURSADA: 

Glr•claHlldlnlet 

l•all Atdcll 
...., <T• muhahhindml-,--~__. 

n nahlyellnde 1enl yapılan hOkd • 
met konalı bugün vali Bay Şefik So- . 

1• WafmdaD açıldı. Nabl19 baJnk 1 
-~ 1'c.nennuf*ı. ~ıw.r me,danda 
toplanm•ft;L ı.ttkW ID8l'll phnclı. :Na 1 
hlJ9 nunıu Den1t Akbq n GOna ı 
llJaDeld9p telebeltndm Züfıde Yll • ı 
mu. ftıkrtfe l>&ımn blNr sa-ı .... 
tak .a,ı.w.r. Vail anap verdi. OGr 
su, s... onmma ortaamda Of bin 
nilfullu ,a.1 bir Jsa,dir. l:lld lldı 
Suaıphkbr. Bet llmth bir tllnnek • 
tebl ve IO yataklı 1* ~ aç 
muı1lbnl vardır. KahtJe mGdGrtl Ba-1 
uı İbrahim çahpn bit lclue memo-
rudur. Yeni nahiye blua 11 odabclır. 
Selds bin liraya mal oı-. •. 11 bin 
Ura ..rıu. bir de ....._. .._ T'ale'lte mnma Hl JI balan Kon)"a wtat okula, Anbrada 
,apbnbmfbr. Y•Jnnclt I* Wııllfe Mql lfla ...... bklanaa laltinnek ben pmdWea. muhtelif 
bbaMa ve bir mektep ~· ...,._. ptlrllmlftlr. 

-- --~--

Blr laf menhninde ,_.. N .... 1Nm!!f, iç d&rt 
•1 yataktan çıkm•mlfb· ... e.,bamn ~ 

---bir hale aelmlfU. '~ 6wtne bebuı onu karflmndakl mtnd..-dm bSV 1ra11nrwmJa Dllh-
kı\m etti. &.yban o ldlfed• ancak pek ltnmhı ..,. 
ı. tem bDnıaakta. Ba uım ~ 1GD11Dda 
I* p P'* ayala kalkar lrallnMs ,_. ~ 
dl. Zanl1ı PUiun disı.rl otun otun tutma olm1lf 
tu. ... 

nerek az1ann ık 1muı ölüm- olunur. saat 16 da İstanbulda Beyoğlunda 
g Ç an ve 1dare mecllal bafkanı 

lerin önüne geçilmesi mümkündür. şil sokakta 15 numaralı dairede 
Bunu nuarı dikkate alan ziraat mu- RH~~!- tedilecektir. Heyeti umumiyeye 
a1Um1, puuı köylUmiU tarafından ö- 1 - 4Wll"W meclisl ve murakıp ra- rak edecek hissedarlann malik 
denerek, her köye birer Trokar getf- poru okunmaa, 
rilmesini temin etmfftir. Bunlann na 2 - Senelik bllAnçonun tudlld, 
itt bDaidlMl)r 8'a -
mJftir. Böylece, hazım teşevvüşün- seçimi, 
den ha,van ölümilnün önüne geçil- 4 - Serbe9t IÖZ. 

mit bulunuyor. 
l LAN n lizımdır. 

Ruanamei MUzakent: 
Şifa, Moda, KaJam11 ve Suadlyeye 

kadar olan luaımc:la Of .,..,.a dört o
dalı deniz kıyıemda atıhk bir ev a-

"" ramyor. Satmak tatlyenlerin Anka· 1 - Mecllal ldant ve murakıp * Bod70k. <TAN> - Ziraat muallhni rada Yenlfeblr POlta kutU8u 1018 e porlannın okunması ve tudOd 
Sadık Ekina7 su.elle ~ ora ıt- mGracaatlan. 2 - 937 senesine alt bUAııço, 
danlıtmdan ıettrdiji 16 bin dut, 20 bin bet h 1annm okunmua 
fidanı halka parasız datıtıımıttır. lltanbul beflncl icra memurlulwı ve zarar eısap * Bartan. (TAN) - K6;rlerde u:rua bu- dan: Bir abu:aim temini lçhı hacze. tasdiki. 
taııtı müatevU bir '*11 almıfb.r, dili vrilmesin karar 3 - Meclisi idare ve muraklblll * Balıkeair, (TAN> - Baro MÇlmlnde P paraya çe e ve-
reı.ute Vedat, anbklara Sami, Nf7azi ae- rilen ev eşyası Beyoğlu Sipahi oca- ram.. 
çilmlflerdtr. iı karpnda Ferah apartunanuwı 7 -----------ı * Boz07Dk (TAK) - Puarcık nablJ'e- numaralı dairesinde 17--3-938 per- aksi takdirde 22 3 938 ll1ı 
sine Mili .Abm.u.r Jr6:rQnde Bwn ollu pmıbe günü saat 16 da birlncl açık ayni 1Utte mezkar mahalde lldnal 
bakkal llebıul Erin dOldEAm 807Ulmupur. 
Muatata ollu Abdullab Jtqa " tbrablm artırma Deticem.nde '1 75 1 bulduju çık artırması icra olunacağı UAıı 
otıu Mebmet ıcurt ~. takdirde müşterisine ihale olunacağı nur. 

ma yudılı mektubu bana okudu; rica ettim, çok eD" 

tereaan buldutum bu mektubu Seyhan bana bırak
tı; hatıralanmın arasında onun da bulunmasını lsW 
elim de buraya JUIYOrum. 

Bir ı6D de aalınan diye dadJll onu (Cafer Baba) 
ya götürmiiftü; orada çoculU karanlık bir dehliz.. 
den pçfrerek, karanlık bir b6cre19 iDdlrmlthtr; u
sun uzun dualar okuyarak boynundan kocaman bir 
tesbib geçirmlflerdl; sonra zavallı küçütü baykırta 
haylorta J8tll 6rtiWl, kavuklu tabutu öpmiye meo
bur etmlfltırdl. .. 
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"Hanımefendi, size fU mektubu yazmaklıiJma _. 
hep, hemen btr lılçtir. Bu biçin ejw phmma ait bir 
tardı nr zannediyonamz, bence yoktur; sal 
beni teDvtr etmenizi bana bir den vermenizi dil.U
llmden me bir tek ıual 10raoal•m, bana rehber ol
mam11 abden rica ediyorum; kabul ed1nlz. Llktn ba
rtcl mah17ette bir hiçten 1baret pbl lörÜDeD bu ... 
ilmin derunl mahiyetini iyice kavramanız için, bif 
MVmecillim bir mevaua preceğlm, Bize kendimdeO 

s.,ban onıdan çılnna amn bir lfntr n6betl pçir
mif; ,onıerce kcmvpwnıı: ..,.ıert yataimda hep 
o karuhk, korkanç t8ıbedeld 19f11 6rtGlfl, kavuklu 
tabutu laJlldı1u* ...,..,,., baJlanmltı. 

s.ybam a.latwnJ 8affantetne vermlfls; put 
Ol'UIDl -~ bltlr4tkta IODra glutfltnl ta
mamlamak i9ID Avrapaıa lltml19 lll1IYdfü otm111; 
niyeti bir daba ......,. d&dlp ...,,. *tillmtt MDma, 

bir mirM m11da d•m do1aıa llldılıt ., 1g11a a.ı-
mif. .. 

"Bir ıcın ndJOda alaturka fU'kı1ar dlnllJoıduk. 
Dizlerine bpntn=, bu llm -tlMamı 
o ıtlHl ~ ......... 11 ... ..; 
Batb ....,. lltı - ..,_... .......... ,...; 
Seyhan, blrdenbln 1Wlndm fırladı; radf01U ka-

pattı! Şu rezalete btlnmı, b.tnımefadt, dedl. Bu n
nletlerf çocuk1armuza, genç lm1arumza cUnletlyo
ruz na, baba, çocuklar sofra ba11nda toplandıtımız 
saman radyoyu açıyor, akpm aefaaı 78PlJOrUZ. Genç 
1erln ruhuna geceden, dizden, 1npım1n lroJDandan 
bmhNa bu acil 16111, adi d'1f0ncell prlDJan bu ı.. 
yalı, avklm aplıyoru. 

.Durun, bir daha~ emin olmms ld J1De ı.. 
na bmmr bpaze blİ'fl1 çalıJOl'ludu'-

SeJban, koftu, radyoyu yine açtı; radyoda ,.... •· 

cak bir pnç kıs -· tıpkı Seybanm tahmba etqt ll
'bl bq8ll, dGtJdlD avlrU blqeJ haylmıJOl'Clu! 

........ ...;., ........ 1Q'11t,,.. ........... .... 
Y•ateflw'-1..._ 

..,.._ nıdf01U ,tne bpattı: 
~ Allah cenma Yerlin; )'ine bunlar blrfe1 de

lil: hanımefendi, bun1ann, bu fU'kı1ann daha baya
lalan var ... İtte puk1anmm 'b6yle terbiye edlyorus. 

Ya ehwMlarm aaçllle verdlli terbiye! .. Ya fa 
nü'ara M!Jımı slnema ilAnlarında 0dudak dudala 

gelmtf artist Nldmlerl! .. On iki yapndak1, an bet ya
pndılrl çocuk, onlan görür de taklide ka1kmu olur 
mu?. Bu memlek.tbı terbı,..ctlerl, ruhlyatçıları da 
mı bayla 1971ere .. çıkarmular? Bu memleketteki 
okU)'8D dÜfÜl*l kılım yÜlm kitap Ayfalannı mı 

görür; hayatla, realiteyle lılç uiraşmaz mı? Ne der· 
siniz, hammef endl, ben burumı ~k yakından 
tanımıyorum; aiz ne dÜfÜDüyonwıuz't Seyhan, bir 
gün bana bir mentup okudu; ona tllnıdılı bir hanım 
yolda aeJAm verııJemif; IOIU'A bir daha brp18fbldan 

zaman da SeJban ona 10luk davrammf, o hanım Sey 
banın ~un lebeblnl bir tGrlfl nlıyamadılJ. 
m fUNda bunıda l&Jlemft; Seyhan da bir IDBtup 
,..m ban,,,,. bunun 1ebebtnl uılatmıf. 

Seyhan, hiddetinden yerinde duramıyarak: 

- Nasıl olur efendim diyordu; bu h•mmla t8mf" 
'tik bir lraç bre de a&ilftilk; medeni lDIU"'v bir .,.. 
de karfdalmea blrlbtrlerine lelim vertrıer; bunu yap 
mamalı terblyeallllkttr. Balbakt bu hanım 1)'l bir 
alledmdlr; 111 okumupurl Demek bwılar da bir f8Y 
tuh mni10r; fU balde tyl terbiye alm•mıı demek
tir ... BaJ1e bir aile içinde de terbiye almazsa insan 
Dlrede terblJ8 pclr? 

Seyhan tarU'U'lk, kınrarü, hiddetle, llyan1a gün 
terce bu selim meselesinden bahsetti; sonra o hanı-

bahledeceiim: 
Çocuklutumu gençlik, g(lzellfk ve muhabbet düf" 

manı bir muhitte geçirdim; her türlü manevf emelle
rimln önilne geçmek istediler. LAldn muvaffak ola-

madılar.Ne ruhumun atefini, ne ~Q.fdkiremin taşkıJI 
htım, ne emelJerlmln kuvvetiDl; bir meJl)leket 

muhltl 11amedl. BtWda lelı ~ 
daha Jnınetll, daha blkhı o lamıftı. Fakat 
IDlhr99 bu1amıJ'Ol'dUm. O dtbif lstırapld 
içinde deruni hqatmwı ena1Q'. dıldım; b11 
aJmı batlı bqma bir Al'mdlr, bab8ederlm 

Bana eUn1 matlp da -- IOraD yr/11# 
tu; tmrabımdul uahJDlar ol ilemen ben d 
unklafbnrlardı; bitin etntmı bina düpnandı 
ti onlardan batb idim; ~ ~ ettim ve dr 

J9ndm Fakat çocuktum. ~= IÜD bir ~ 
U. A'91'QPA1811Uim ft onda aeJdtm. ~ 
muhlUml bulmQf&mL tbu,ar ft olpn A;~ı>allll~ 
~ tarlhtnl. ldlltClrontl J"kından tln•dJIDo 
Tefeldd1rtl oradan 61rendbn; balrlkt felaefeyi orada 
lravncbm; ....-,i Onda öirendlm; l8Vilmeyt O~ 
tanıdun· LAldn kAf1 delUdl; bmılar, memleket, vr 
tanclaş aşkımı tatmin edemiyordu. 

fDnamı tHlf' J 
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eneral Cevat için Büyük M.iffiENAIABA~ 1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 1 --------------Miktan 
Kilo 

İr Cenaze Töreni Yapıldı Korunma • 
01iiınünü büyük bir teessürle ha- M es e 1e1 e r 1 

Cinsi 

. 
Beher kilosunun 
Fiyatı Kuruş 

Sığır eti 14,000 30 

~verdiğimiz 18 mart Çanakkale 
. 8.?nanı Orgeneral Cevadın cena-
~1dün büyük askeri merasimle kal 

.ınıştır. 

~erasirnde, Atatürk namına yaver 
~Cevdet hazır bulunmuştur. Bun 

başka Mareşal Fevzi Çakmak a
li a Akademi komutanı Korgeneral 
li t~at, Korgeneral Halis, general
e llıizden Cemil Cahit, Ihsan Ilgaz, 
~l Unüvar, Topçu okulu müdü

\>l Vdet, Şehrimizde bulunan say-
. ~ ~ali ve belediye reisi Muhit
ih ~tundağ, Emniyet müdürü Sa

ıç, Beyoğlu kaymakamı Daniş 

"4·.··ı•. ··.··.· • • • .· .. #' 

aır bulunmuşlardır. 
Undan baş~a büyük askerin ço

lan llk., .. rnektep ve silah arkadaşları 
· rnutekait generallerimlzden es

&adrazarn ve bahriye nazırı gene
Salih, elli yıldanberi kendisile 
:takın arkadaşlık eden general 

taı ;• g:neral Yanyalı Esat, gene-
~ evzı, Bik, G. Halil Sedes, diğer 
'i~tallerden Kemahlı Kazım, Mer
te~etnal, Sami Sabit, Hüsamettin 
~ ~ehmi, Ziya merasime işti
C etlllişlerdir. 

"-C1%e mera.imi başlıyor 
Saat ı hı.ırn 1,30 da, Nişantaşında mer--

~ô~n Büyük Çiftlik sokağındaki 
bııtu n.den kaldırılan cenazenin ta
bir hır Türk bayrağına sarılmış ve 
~p arabasına konmuştu. 

t-~.Yın en başında bir süvari müf 
~e 

1
1 gidiyordu. Arkadan bir piya

~~ ~Yı, bir deniz bölüğü, Kuleli As 
~~ lisesi ve Yedek Subay okulu ta
~il leı:, polis müfrezesi, Galatasaray 

'l' erı ve yüzlerce halle geliyordu. 
tı'ıt'k0!> arabasının önünde başta Ata
~ 1.l~ gönderdiği büyük çelenk ol· 
~ı._ 1.lzere, diğer çelenkler gidiyor
~ıı;elengin üzeri mor çiçeklerle iş
bığ ış siyah kurdelelerle sarılmıştı. 

Orgeneral Cevadın tekaüt edildikten •onra çıkarttığı 
hayattaki en •on reami 

~ler Çelenklerin üzerinde şu keli- bil ve otobüslerle cenaze otomobi- - Evet paşam. . Bir şeyler yapa-
~ Yazılıydı: Celfil Bayar, Genel- lini takip ettiler .. Yüze yakın oto - cağım ve muhakkak muvaffak. ola-
\k Y' başkanlığı, Kazım Ozalp, mobilden adeta bir matem zinciri ol cağım. 
~ :k Askeri Şurası azaları, lstan- muştu. 
~ <>rnutanlığı, Harp Akademisi, Ebedi medlenin'Je 
~et Arıkan, Topçu okulu, Evliya 
~e "Nurettin, Galatasaray spor klü 
l1ı~~atasaray oymağı, Galatasaray 
l'ay1ı1cetniyeti, Ankaradaki Galatasa 

•- ft..ıa;···· • 
~il} • asken mızıkanın çaldığı ma 
tıt ~~arşına ayak uydurarak ağır a
lıitı i~~antaşı caddesine çıktı. Cadde
bısa 1 tarafına toplanmış binlerce 
~~'1 rı., .?ÜYük ölünün karşısında göz
~ dokuyordu. 

~p 
a· Saat 12 d v T şvik. . 
•tıirı ~ .. ye ogru e ıye camı-

1\qttı <>nune gelindi. Burada cenaze 
~erıça~· kılındı. Ercüment adında bir 
~l ~ ır hitabe irat ederek Orgene
U1tarnı ~adın Atatürkten çok büyük 
~al't ar aldığını, Çanakkalede 18 
bıe11 ~~erini kazandırdığını, bu çok 
btı~lt durüst seciyeli, kahraman ve 
~~et· askerin ölümüne bütün mem 

ın rn .. 

Saat 15,30 a doğru Göztepeye ve 
buradan da Sahrayıcedide gidildi. 
Göztepede beşinci illcmektep yavru
ları bükülmüş başlarile cenazeyi bek 
liyorlardı. Ayrıca mezarlığın kapı -
smda da bir kıta asker sıralanmıştı. 

Memleketin temiz ve fedakar ev
ladı top arabasından alındı, aile 
makberesinde eşinin yanına bırakıl
dı. Mezarlık binlerce insan tarafın
dan doldurulmuştu. Toprağa terkedi 
len büyük ölünün hazin cenaze me
rasimi bu suretle sona ermişti. Her
kes, derin bir sükun içinde, yaşlı göz 
lerle mezarlıktan uzaklaştL 

Büyük Askerin 

Hatıralarından 

Birkaç Satır 
Orgeneral Cevat, Atatürkün Sam-Saa uteessir olduğunu söyledi. 

~aıglls~ 13 t: alay muazzam bir insan suna gideceği günlerin arifesine ait 
llıdi. halınde Maçkadan Beşiktaşa hatıralannı şöyle anlatmıştı: 

lıtı. s - Atatürkün, Samsun ve havali -
l"a.Jt11l Irada, Orgeneral Cevadın en si umum müfettişliği vazifesile Is -

~li arkadaşlarından ErkBnıharp tanbuldan ayrılacağı günler yaklaşı
' "alığından mütekait general Ih- yordu. Bir akşam, Damat Ferit, Ni
~l'itı top arabasının arkasında nefer- şantaşındaki konağına Atatürkle be

'tı. 0:urduğu yere oturmak arzu - ni çafilnnıştı. Yemekler yenildikten 
111-tı gosterdi. Çok yorgun ve yaşlı sonra, ortaya bir harita geldi Da -

~il} Reneral Ihsan, sevdiği arkada - mat Ferit, paftayı açtığı zaman öm
l'~~ ~butu yanında gözyaşı döke -
h gidiyordu. 
cı'fl4 

~ 

ründe hiç harita görmemlş bir adam 

gibi, parmağım bir noktaya basarak 

hayretle mırıldandı: 

- işte Mer Noir!. 
Bellti de Karadenizin bu kadar ge 

~~y lil3eşiktaş iskelesine geldiği 
!l~ "e harp Akademisinin kara, de
~bı.ı.tttn ava subayları büyük askerin niş oluşuna şaşmıştL Atatürk, hari-

)e y u elleri üzerine alarak iske- ta üzerinde izahat verirken, Damat 
~irı 'ltnaşnuş olan Şirketi Hayriye- Ferit te arada bir, kendisine, şimdi 
~. \r nUtnaralı vapuruna nakletti- tefernıatile hatırlıyamadığım bir ta
tılıı1 apur ağır ağır iskeleden ay- kım manasız sualler soruyordu. 
~;, ~~t .. 14,.~~. t~ Kadıköyüne ya- Nişantaşındaki konaktan "Musta
~eı- (l~eri Yük olunun tabutu yine el- fa Kemal" le birlikte çıktık. Karan
~ tt~ltla tıde vapurdan çıkarılarak lık yollarda, yarım saat, belki bir sa 
0rıdu.n;n. t~p arabasının üzerine at, kolkola dolaştık. Neler konuştu -

~ı~llt elunıyeden askeri kıtalar ve ğumuz kolayca tahmin edilebilir. 
~Üft~es~elnıişti. Ayrıca bir polis Mustafa Kemal, düşünceli görünü -
a~ 1 de hazır bulunuyordu. Bu yordu. Kafasının içinde, tasarlanmış 

(} geneı- 1 y 
t stı-ıa11 'l'u a akup Şevki ile general bir plan olduğuna şüphe etmiyor-
1)0111 ~ fan da alaya katıldılar. Al dum. O sırada tenha bir sokağın içi

dar g~~~nı. takiben Yoğurtçuya ka- ne girmiştik. Ben sordum: 
~Obil dı. Burada cenaze bir oto- - Bir şey mi yapacaksın Kemal? 
~t~~ kondu. Generallerle büyük Atatürk, soğukkanlılıkla cevap ver 

llskerler ve diğer zevat o~ di: 

Samsuna hareketi kararlaştıktan 

sonra, birkaç defa daha görüştük. Oy 

le sanıyordum ki, son mülakatımız 

bir cuma gününe rastlamıştı. Yanıl-

mıyorsam, Vahdettinin Cuma selam 

lığına çıktığı bir sırada idi. Yaptığı-

mız bu görüşmelerin birinde, bazı ted 

birler almağı da düşündük. Eldeki 

şifrelerin işgal ordusu kumandanla-

rmın eline geçmek ihtimali vardı. 

Fevkalade bir vaziyette bu şüreler-

den istifade edilemezdi. En iyisi, ken 

di aramızda, yalnız bir defa kulla -

nılmak üzere, hususi bir şifre ter

tip etmekti. Atatürkle haşhaşa vere-

rek, iki nüshalık bir şifre hazırladık. 
Biri bende, öteki kendisinde kaldı. 

Mustafa Kemal, Samsuna gideceği 

gün, ben teşyiciler arasında yoktum. 

Aramızdaki sıkı münasebetin seçil -
memesi için buna önceden karar ver 
miştik. Paraketasız, pusulasız küçük 
Bandırma vapurunun, aziz yolcuyu 
salimen Samsuna bıraktığı haberini, 
büyük bir sevinçle aldım. Fakat, ara 
sı çok geçmemişti ki, Mustafa Ke
malin, Anadoluda bulunması, dev -
letlerce hoş görülmemeğe başlandı. 
Onu, geri çevirmek için İstanbul hü 
kumetine şiddetli bir nota verdiler. 

A tatürkten telgraf 

Mustiı.fa Kemal, lstanbula davet 
edildi. işte tam bu sıralarda, Ata -
türkten, aramızda kararlaşan şifre 
ile bir telgraf aldım: 

- Beni lstanbula çağırıyorlar. 

Vaziyet nedir? cüye soruyordu. Ay
ni şifre ile çektiğim telgrafta vazi
yeti kendisine anlattım: 

- Sizin gibi kudretli bir elin Ana 
doluda bulunması, devletleri kuşku-

landırdı. Bir takım sürprizler hazır
lanmış olabilir, dedim. 

Mustafa Kemal, zaten kararını ver 
mişti. Istanbula dönmedi ve bir 
(ferdi millet) olarak Anadoludaki kal 
kınma hareketini, teşkilatlandırmak 
ta devam etti. 

Atatürkle, bu tarihten sonra da 
sık sık muhabereler yaptık. Feda -
kar bir posta müvezzii vardı. Ortalık 
kararıp el ayak çekildikten sonra, 
gizlice kapıyı çalar, Anadoludan na
m.una gelen telgraflan bırakırdı.,, 

(B<ı§'l 1 incide) 

Türk :mi:Ileti, harici siyasetten 
ve milli müdafaa siyasetinin 

isabetinden emin olarak hükumetle 
elbirliği halinde bir meseleyi şuur ve 
alaka ile düşünmelidir : O da cephe 
gerisinin manevi mukavemetini ve 
maddi ihtiyat teşkilatını hazırlamak
tır. 

Bugüne kadar bu işe taalltiku olan 
bir sahada çok iyi çalışıldı. O da gaza 
karşı korunma kurslarıdır. Fakat hal
kın harp zamanına ait askeri terbiye
sile ve hava hücum1anna karşı alın
ması lazımgelen tedbirlerle alakası e>

lan diğer meseleler de hüklımetimi
zin gözü önündedir. Bu işleri düşün
mek ve tatbik etmek için yeni ve 
kuvvetli bir teşekkül kurulmuş, bu te 
şek.kül icap eden kanuni bükümleri 
hazırlamakla meşgul olmuştur. 

Bu mühim dava üzerinden Kurul
tayın ve milletin şuurlu alakaları hiç 
eksik olmamalıdır. Dünyanın her ta
rafındaki tecrübeler gösteriyor ki da
va çetindir. Sulh içinde yaşıyan bir 
halle kolay kolay hayalini zorlıyamı
yor. Harp zamanına ait ihtimalleri e
peyce uzak buluyor, onlFa karşı koy 
ma.k için terbiye ve Hlzırlık kurs
ları geçirmeyi, teşkilat içine girme
yi, tedbirler almayı bir nevi lüzum-
suz angarya sayıyor. 

Ortada ruhi bir atalet amili var
dır ki, buna mutlaka galebe 

etmek ve bu mücadeleyi top, tayya
re sahibi olmak derecesinde mühim 
tutmak lAzırndır. Çünkü harpte kul
lanılmasına ihtimal olan her tecavüz 
silahına karşı bir müdafaa silahı ha
zırlamak bir zarurettir. 

Eskiden harp, bir cephe üzerinde, 
askerler arasında cereyan eder, gi
derdi. Asker ya kazanır, ya kaybeder-
0dL Kullanılan her silanın bir muka-
bele ve korunma vasıtası düşünül
müştü. 

Bugün harp cephesi kalmamıştır. 

Kuzu eti 20,000 - 41 
Koyun eti 22,000 38 

1 - Cins ve miktarlarile beher kilosunun tahmin edilen bedelleri yu
karda yazılı olan üç kalem et, 30 Mart 1938 tarihine rastlıyan çarşamba 
günü saat 14 te kapalı zarf usuliyle alınmak üzere münakasaya konul
muştur. 

2 - İşbu üç kalem etin muvakkat teminatı (1557) lira olup, şartna
mesi parasız olarak, komisyondan her gün alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat evveli
ne kadar Kasıınpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz muka

bilinde vermeleri. (1347) 

J(.. J(.. .. 

Marmara Ossübahrf K. Satınalma Komisyonundan : 
1 - Komutanlığımızca aşağıda cinsi, miktar ve ebadı gösterilen de

İnirler açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

Cinsi 

A UDemiri 
• L Demiri 

B. UDemiri 
L Demiri 

Ebadı 

Boy 
Met. 

7 
6 

6 
6 

Genişlik 

San, 

12 
05 

12 
05 

Adedi 

208 
174 

208 
156 

Kilosu 

19437,6 
4071,6 

23509,2 

16660,8 
3650,4 

20311,2 

A grubunda yazılı demirler, 7 metre boyundaki U demiri kısmen ve
ya tamamen bulunduğu takdirde alınacaktır. Mezkur grupta 7 metre 
boyundaki U demiri hiç bulunmadığı halde B. grupunda yazılı U ve L 
demirleri alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 30 mart 938 çarşamba günü saat 14 te İzrnitte Ter
sane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Beher kilosunun muhammen bedeli 13,50 kuruş olup, ilk temi
natı 238,03 lira kuruştur. Bu işe ait şartname komisyonumuzdan bedel
siz olarak alınabilir. 

4 - İsteklilerin 3 üncü maddede yazılı ilk teminat ve kanunen la
zım olan vesi.kalarile birlikte ,muayyen gün ve saatte komisyona müra
caatlan. (1414) 

SATILIK VI L LA 
Fenerbahçe - Kalamış caddesi üzerinde tramvay durağında, 5000 

metre murabbaı çiçekli, bağlı ve meyvalı bahçe içinde Avrupa tarzı mi
marisinde yapılmış güzel bir villa satılıktır. İzahat için Bahçekapıda 
Liman hanında Asma kat 63 numarada Umum ·Emlcik İşlerine müraca
at edilmesi. Telefon: 22775. 

Varlığını müdafaa vaziyetine düşen 

bir milletin her ferdi, mücadele ve 
mukavemet işinde vazife almıya mec 

burdur. Düşmanın başlıca hedexı, Üniversite Rekförlügv ünden : 
cephe gerisindeki manevi mukaveme 
ti kırmak, panik ve bozgunluk uyan- 1 - Tıp Fa.kültesi merkezinde 40 lira ücretli Laborant ve Laborantın 
dırmaktır. Bunun için zehirli propa- namzetlikleri açıktır. Asgari ortamektep mezunu olan isteklilerin Tıp Fa 
gandalar yaymıya uğraşır, havadan kültesi Dekanlığına başvurmalan. 
yangın bombalan atar, gaz hücumla- 2 - Diştababeti Okulu için 40 lira ücretle bir daktilo alınacaktır. Fran
n tertip eder. , sızca veya Almanca bilen isteklilerin Diştababeti Okulu Tedris işleri Di-

Bir memleketin halkı harp zama- rektörlüğüne başvurmaları (1390) 

nında neler bekliyeceğini iptidadan 
kavrarsa, bunlara karşı korunma hu
susundaki vazüelerini öğrenirse, la
zım gelen umumi tedbirler ve hazır
lıklar yapılırsa düşmanın en mühim 
bir silahı körletilmiş, cephe gerisin
deki ruhi bozgunluk ve panik ihti
mallerinin önüne geçilmiş olur. Bir 
tecavüz harbine karşı varlığı koru
mak, bir milletin umumi bir davası 
olduğuna göre halkı aydınlatmak, ha 
zırlamak., teşkilatlandırmak mesele
si, bir an evvel başlamalı ve bütün 
halkın canlı alılkasile şuurlu bir şe
şilde devam etmelidir. 

B ir memleketin milli müdafaa 
tedbirlerinden asıl maksat, 

başlıyacak bir harpte galip gelmek 
değil, harp ihtimallerini önlemek, ih
timal dahilindeki her düşmana "Bu 
kuşun eti yenmez,, kanaatini iyice 
telkin etmektir. Bu gayeye varmak 
için topun, tüfeğin, tayyarenin. as
keri talim ve terbiye ve manevranın 
nekadar tesiri varsa, halktaki mane
vi mukavemetin tam olduğunu, aha
linin her türlü panik ihtimallerine 
karşı aşılı bir hale geldiğini, propa
ganda ve hava taarruzlarına karşı 
maddi v-e manevi surette ve şuurlu 
bir tarzda hazırlandığını ortaya ko
yabilmek te o kadar mühimdir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Av Derisi Satışlan 
AT derilerinden küçük partiler

de satışlar başlamıştır. Son satılan 
av derilerinden bir miktar tilki deri
sinden Orta Anadolu cinsleri çifti 3-5 
liradan Karadeniz mallan çüti 6-7 li
radan, Orta Anadolu sansar derileri 
çifti 27-30 liradan, zerdovalar çüti 35 
40 liradan satılmıştır. 

Amerika hesabına piyasamızdan 

~ 

" B o RSA 
14-3-1938 

PARALAR 
Alıs Sabi 

Frank 75,- 80,-
Dolar 123,- 126,-
Liret 95.- 104.-
Belçika Fr, 80,- 84,-

Drahmi 18,- 23,-
İsviçre Fr. 570,- 580,-
Leva 20,- 23,-
Florin 65,- 70,-
Kron Çek 78,- 82,-
Şilin Avusturya 21,- 23,-
Mark 22,- 25,-
Zloti 20,- 22,-
Pengo 21.- 25,-
Ley 12,- 14,-
Dinar 48,- 52.-
Kron Isveç 30,- 32,-
Sterlin 627,- 632,-

ÇEKLER 
Açılş Kapanış 

Parl!ı 25,605 25,615 
New-York 0,792775 0,7910 
Mi lan o 15,0550 15,0682 
Brüksel 4,7070 4,7045 
Ati na 86,78 86,7460 
Cenevre 3,4366 3,4350 
Sofya 63.5175 63,4920 
Amsterdam 1,4245 1,4234 
Prag 22,5280 22.5190 
Viyana 4,2080 4,2063 
Madrld 12,3858 12,3810 
Berlln 1,9718 1,97 
Varşova 4,1875 4.1857 
Buda peşte 3.9888 3.9875 
Bükreş 106,2325 106,19 
Belgrad 34,2993 34.2880 
Yokohama 2,7280 2,7268 
Stokholm 3,0833 3,0820 1 

Londra 629,75 630,-
Moskova 23,72 23,73 

\.. -' 

Beyoğlu birinci sulh hukuk hikiın 

liğinden: İstanbul liman işletme ida-

resinin Galata, Panorama han 12 • 

144 No. lı dükkanda fotoğrafçı Meh-

met Şefik aleyhine 938-299 D. No. ile 

açtığı alacak davasınd~ dolayı müd-

deialeyh namına gönderilen daveti

yenin ikametgahının meçhul bulun

duğu şerhile mübaşiri tarafından bi-

la tebliğ iade kılınması üzerine müd

dei vekilinin talebile H. U. M. kamı-

nunun 141 ve müteakıp maddeleri 

mucibince yirmi gün müddetle ila· 
nen tebligat icrasına mahkemece ka-

rar verilmiş olduğundan muhakeme 

günü olan 4. 4. 938 tarihine müsadif 

pazartesi günü saat onda müddeia
leyhin bizzat veya bilvekfile mahke-

mede bulunması lüzumu teblig ma-

kamına kaim olmak üzere ilan olu-

nur. (5918) 

Istanbul 5 inci icra memurluğun
dan: Bir borçtan dolayı haczedilip 
satılmasına karar verilen ve birinci 

arttırmada müşteri çıkmamış olma
sından ikinci arttırmaya bırakılan ve 
Sirkecide Demirkapı Kum meydan 
sokak 14 - 16 No. lu Şark garajın
da Çatalca 29 plaka No. lu kamyon 
16--3-938 çarşamba günü saat 10 ve 

11 arasında ikinci açık arttırma ile 
satılacağından talip olanların mez
kur gün ve saatte mahallinde hazır 
bulunan memuruna müracaatları i -
lan olunur. 

elli bin adet tavşan derişi satın alın - -===========·====== 
mıştır. Anadolu mallarından Kütah - ZAYİ - Kadıköy Malmüdürlü
ya, Konya, Eskişehir mıntakasınm ğünden 1666 liva ve 814 kaza sıra 
bu derileri adedi 17-20 kuruş arasın numarasile almakta olduğum tekaüt 

da satılmıştır maaşıma ait cüzdanımı zayi ettqn. Ye 

nisini alacağımdan zuhurunda hük

mü yoktur. - Mülga Hazineihassa sa 

bık em.lak müfettişlerinden Mehmet 
Behçet. 

• 
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TA ..-;;i~~=~~i::::i:~~~=============== ıs-a-938 

Çekoslovakyada 
Galeyan Başladı~ 

Avam Kamarasında Asabiyet Avusturya Yahudileri PEnJRGE ... : ...... 

(Bcıfı l incide) 

ring tarafından Çekoslovakya sefiri
ne verilen teminatın metnini Londııa
ya göndermiştir. 

Başvekil Çemberlayn ,, ~~~u!~l~tv-tll,_.. ~:....~ 
S H d• • A J tb haDmı COfkmı tezahtrlerfne karp BÖS """""" 4ola1! vmdillnl bildlrmtftlr. tur. Tafsil!t fUdur: on a ıseyı n a söylemek icap etmi§ ve Her Hitler la Hltler Avusturyayı Çelik Abdullah o. M 

statüsu hakkında bir itilaf ricude ge 18 bir nutuk traı ederek demiftir ki: Nlfla llllıak it.it 7 turdukları evin ön kısmındaki 
Bu teminat notası, merkezi Avrupa 

tirmek üzere Berlin ile yapmakta ol- 1ıkla, bir •llllm Wr tarihi lal.U.. Dede. • Mm1 yatmıya tahai8 edilmiftir. Bir 
duğu müzakerelerde büyük Britan- Londra, 14 (Husus!) - Avam ka- "Dünya meseıeı:v1 ':81' karşı tala _ , .... Alman milleti kartalda. Ba Loadra, 14 (Balmt) ~!..n v: ortada hiçbir sebep 

1
okken, bil 

yl için bir hareket notası vazifesini marası bugün heyecanlı bir miimk• devleti diler bir e Milleti ~ Jabm vı,.anan1• ild mil zetesbıhı orta Awrupa lll1L halkı yatak odalanm dlellstirdllll 
görebilecektir. reye sahne oldu. Başvekil Mister rlk etmekl~ hallol~ ve SU: y• Jaa1kı delil. 8aJ'hi doldaraa PraJS, Hitler, Llm'de Dma bir mtU&- yataklanm evin arka JwmııDdlılll 

Fransa ve Çeko.ıovakya Chamberlain, bu sabah kabine top- Cemiye~~~asetinelı arakdonmekk ha 61 m117oa Alman tealt .Uyor. Ar· kat yapmıftır. Bitler fUDlan .&:fJe • dalara ....... - •• 1 .. ....1 .... Bu na)dldellt 
. kral kuvvetlenıu top y anunun • 1 ol miftir· _,........,.---

Paris 14 (Hususi) - Yeni Başve - lantısına riyaset ettikten sonra tini temin ederek barışı koru- bkMp NraberiL Der ne o una • · ild wt 80Dra, AbcfuJlahın ih 
kil Bl~ ve Hariciye Nazın Pol Bon- tarafından kabul olunmuf, Avam ka- ldmiy~dır dedi. ıaa, ~bir kbme, hiçbir zaruret "- Fransız - lngWz tııılııbtWbdl yatalak anmsi de 6viıı ön lnıa!IJllll 
kur Çekoslovakya sefirini kabul et - marasında, Avusturya hldiseleri hak mak .,, ve ~bir kuvvet, 'ba 'blrliil yıka· bir türlü anhJl&IDlyorum. AvuatmJa arkaya kaldmlmuuu iatemif ve 
mişler ve Çekoslovakya bir taarruza kında uzun bir nutuk söylemiş ve Hitlerin oerJifi sözler .....ı.,. h1ar Almandır Bunlar haJrlnnla t. zmu ,.erine getirilmiftir. Abd 
uğradığı takdirde Fransa hilktlmeti- bu nutku her fırkaya mensup azanın Liberaller lideri Sinc.lair ""Httler Bu nutkun her c6mleG, silrekll al- nim yaptılım harekeU bafka dnı.t- eve gelince, 

0 
da anneeinln 

nin bi.ıtün taahhütlerini yerine getire mütalealan takip etmiştir. Bütiin ha Avusturya lsttkW1nl konıyacalm& kışlarJa karplanıyor ve halk sonsuz lerin protesto etmesi Alman htk6me yatacajım aöylem.lf ve ,..~ 
ceğini açıkça söylemişlerdir. tipler, Almanyanın hareketini takbih dair söz verdi. Şimdi de Çekoslovak- bir h.,ecan pwrtyordu. tinin meaelA İrlanda ile İngiltere ara- Böylece btitün ailenin tıer 

Di~er taraftan Pol Bonkur, vaziye etmif oldukları için Avam kamarası- yaya söz veriyor. Bu IÖZlerin ae kıy Bu IUl'etle Avrupa harltumı ~ ınvlakt münuebetlere mildahaJeel .. kısmı m 
ti tetkik etmek üzere Fransanın Bel- nın son hAdiseleri takbih ettiğine hük meti olabilir. Tecavüz siyuetine kar tfnm ve .. NUJODal Zetung,, tarafın- kadar mAnası7.dır. evin on • yalan~-
çika, Avusturya ve Belgrat sefirleri- molunmaktadır. . şı gelinmedikçe kurbanlar tekerrüre dan anlatıldılı gibi Macaristan ile Size en samimi tarzda temin._ sfrile sabaha karşı .J&A&&&&&lo9--· 

ni süratle Parise çağırmıştır. Mister Chamberlain, evvell, 10n A- decek. Bu yüzden her devlet bizden komfU Japarak Almanyayı Tuna bo- rim ki, bundan daha dört gQn ene! kımıına bir 14!'1 olmadıiı için D 

Avrupanın mukaJJeratı vusturya Wiselerini · sırasile anlattı yüz çevirecek ve biz yapyal· yuna nwtturan ve Ren geçidine var burada neler olacalı haklrıııda hiçbir ça zayiat yoktur. 
New-York, 14 <Hususu - United ve İngilterenJn Avusturya istiklal~le nız kalacağız. Almanya ile Italya c:bruı hAdlle tekemmül etmiştir. fikrim bile yoktu. Avusturyuım flm- fil!!!!l!!!!!!!!!!l!!ill!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!~~-

Presse'in muhabiri bildiriyor: Her allkadar olduğunu, bunu. n:ansa ıle dünyaya hAkfm olmak için ıüikast • TeYilflet deYam ediyor dl olduğu gibi Bavyera Sabonyuı il 
Hitler yann (bugün) uzun nutukla- birlikte verdiği protesto ıle ısbat et- 1er tertip ediyorlar. Avusturyadan azl kuvvetlerinin b~ AJnwıyaya il~ ey~ dtl 
nndan birini kahramanlar meydanın- tiğinl ve Almanyamn protestoya Von sonra sıra Çekoslovakyaya değil, fa- Diler taraftan N n-ı- ..._..._ fUDIDemiftim, böyle hareket ed.pme 

N.. t imzas taşıyan bir mektup Çek A ......... -"'" tamamlle e~.ı.ue a-.-- _....._ ş ..... ı.n .. ihanetine~ al-da sôyliyecek ve sefirler de nutku din oyra ını kat İspanyaya gelecek. Acaba oe- ·-·-J-.,• harekette ikmal ---r ~--

iyi Bir Arkaclat 

llllllllZ 7 lemiye davet edilecektir. Belki bu ile cevap verditini söyledi. lovakya, taarruza uğrana İngiltere, meldçlıı batledıklan gizli Ha müdü maklıluncfır. 

nutuk Hitlerin en uzun nutuklann- Almanyamn mütalean Fransanın yardımına kopcak mı? Ya =:i.!Z~~llyad ba- Plebisit Günıil = ==~ 
dan biri olacaktır. U~uıni vaziyet fU Chamberlain, bu mektubun neler- ni Fransa, Çekoslovakyayı mil~ yatanı tangbn ile ID8flUl olmaktadır. Şupıfg pleblslUnl yapacalı p ben 

1 
_ Evet 

8 
_ Evet 

15 
_ 

fekilde hulisa olunabilir. den bahsettiğini zlah ederek şöyle d• yüzünden taarruza ~ırana hıgll Her mevtle Naziler tayin olunmut - Almalıya ile Musturyanm blrJepnı. 2 - H•711' ı - EYet ıs -
Çekoslovakya her tecavüze karşı di: yardım etmiyecek mı? O halde= tur. Hücum kıtalan, aıuele ..Wlka _ sini tahakkuk ettirdim. Bu blrleflllı8 a _ Ha,yır ıo - Evet lT-

gelmlye hazırdır Fransa, Çekoslo - "Almanya, İngiltereyi, Avusturya lovakyamn taamısa utramuı ~ lan etrafında vulyet alrmftır. Vatan dJ.lerbirpleblslt iletıeyitolumıaktır. t - ıı:v.t ıı - Svet 11-

vaky~!a kaftı taahhüt~~~ _sada - istiklalinin müdafii görmek istemiyor ne bu devlete yardıma kOflDÖ 1
11 

severler Cephem lzamndan birçok Jd Bu yaptılunm bir mlb --1 oldulu : = = !! = = !! = 
kat gosterecek ve bu muttefikme yar du. Çünkü Avusturya _Almanya mü- tir,, dedi. Ve Milletler Cemiyeti ya- fi tevkif olunmuıtuz'. Mevkuflarm nu dünyanın teslim edeceli flmtcHn - 'I _ Bayır H _ Evet 

dun edecektir. Amerikada, Almanya nuebetlerinin üçüncü bir pbaın mü- setine dönmeyi tavliye etti. 40 1 PÇtikı.rl .aylenlyor. Bunların deyim. Eğer ben müdahale etznmntı ·----!ii!m--iil!i--
ile münasebetlerin kesilmesi için teza dabaıe.ine mütehammil olmadıtını Abnanyaya inanılamaz ıuçu, ltaıyamn Tirolil Avuaturyaya ve Şuşnlg de ya1aDcı plebllitlnl ~• ---------...-ı 
lıürler vukub~. iddia ediyor. Bundan bqka Alman- Daha aonra birçok mebuslar IÖz iade edecellm dair Ja1aıı pyialarla Dllf olsaydı, Avmtur)'ada kanlı bir İstanbul döıdODcil icra 
Avrupanın butün mukadderatı, Al- yanın Avuaturyaya karp hiçbir taz . Hendenon Al _ nifak çıbımaktır. lhtlW Çlkactakt:ı. Ve Avrupuuı _.,. 

manyanın ikinci bir hareketine ballı- yikt.e bulwumdıiını ve ültimatom söylediler, ~tnanılm.ı Smyali8t ..-le tefkOAtı felbolmı- ltnde IJdncl bir lspuya meydana tundan: !'A:lirne belediye d 
dır. Almanya, Çekoslovakyaya tur - göndermedijini, bunlann hep hayal manyuıın 10züne yacalım mut. A1maD amele cep1w1ntn gelJDlt oı.eaJm., ken halen Ocametgihı meçhul 
ruz edenıe Avrupa altiilt olacaktır. mahaulü oldutunu anlatıyordu. Bun- 96yledi, başka bir mebus, Muaoltni- bir t.ıpkm da Avusturyada v(1cude Poloora • Hitl• Bay Vedli. Evlquade Zelrfnln 
Bu hareketten çeldnine sulbü koru- dan başka tehlikeli neticelerin, üçün- nJn bily(lk bir mükafat mukabilinde getlrllmlftlr. binil8 İltanbul uliye mallkelDll 

mıya iınkAn v~. CÜ bir tardıa miidahale8i yüzünden flmdilik ses çıkarmadıtını bu mflkA- A1maD talebe cemlyetl yeniden lh ne :a:n ~~· = inci hukuk dainlindea lıRih8al 
~iiçiilr ltilôl toplanmıJOr h&a1 olwapı illve ediyordu." fabn İspanya oldujunu anlattı ve C& ya olumnut ve lpOl' tefkOAtı da na- RMmen 8BJUyonmı ld, 

33 
~ dlll 2'1. e. 8'1tarlbllve8'1-802 

Bükreş, 14 (A.A.) - Bu hafta içbı- /-.-:ı Çelıl vukubulacak be zilerln eline açnifttr. Viyana rad-
de toplanması m'*arrer olan küçük ,...tere oe ., kmlovakyaya karp r yosu ile Berlin radyosu müşterek Polonya denizde bir mahreee muh - ralı llAma m6atentt ıı:ln:mıeıtlm~ 
antant konseyi içtimaı yapılmıyacak- Chamberlatn, İngiltere ile Avustur tumızun İngiltereyi kaqlmnda bul- program Defrlne baflamıştır. taçbr. Bu mahrecin Almanyadan geç lup bulunan 250 Uranın 
tır. Yugoslavya hüktimeti böyle bir ya aruındaki alikalara ait vesika ve muı lhımge~ anlattı Amele me lror 

1 
mesi -bizim için filhakika ço~ acıdır. muhakeme, icra masrafları ile 

toplantıyı muvafık görmediğini bil- muahedeleri saydıktan sonra Avus- busu Ellen Wllldnson "muhafazallr y cıltudflere 1 Fakat Polonya milletinin bu inklr e- la olu ile tah8W talep 
dlrmiştir turyamn yutulmasına muvafakat et- h"ı.A- tin si asetl kAml1en ... ~.1 • Her yerde Yahudiler takip olun - dilmez halda önünde boyun eliYO - te ve * Y 

· medlM-• bu -'-uet:I kati tas- ua.uıne Y '&&AA tlerind mlf ve t.anstm o11man 8'1-2603 Macarütamn 6ir ialefl &&&a& ve ••J yen dedi Daha Curcil fid- makta, htıkftmet memuriye en, ruz." · 
Budapeşte 14 (A.A) - Dün mil - Tip etmiyecelini söylemif ve daha mıfhr.,, ~ .. =- "Avrupa adliyeden,· siyasi müesseselerden ve t!!!!!!!!'!"""!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!!!'!!!'!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l! numaralı icra emri ~ 

hlnı bir Nazİ toplan~ e'.snasuıda Ma IODl'a Çekoslovakyadan bahsetmlftir. detli bir n soy ve n dır. Bü .. 

-ear7asjön-aI BôSJillltllClei .. u ı ı er az o unmu ur. - Bakırköyde Ayamama ve Alembür ~~::::'! :~~~~rilen me 
ıo demf..+t .. ki: Görtng ve Von . Noyrat, Çe - Buna karşı mukavemet lizımdır. Bu VGlturJ8nm protestan kilisesi b.ir ka ~ı.u- ~t.glll&I 

~..... ,_ __ ,_ .lr.. tem • ·-• .. ler .._,_ ... _ irili--' n,__,_ gaz çiftlildertnln l8timlAk edileceli- yeni n..--etglhınız da --"''ul 'T · hed....anl ---•· &U9MIV-3ayaına. YSA&&~ mukavemetle IUlhil konımıya lllllUU& rarname ile AJman_.ne .uwaa ~ .......-nanon mua_ -- J ... ~ ve h d d lşgal ni yazmıştık. Bu çtttlllderln sahibi • 
Avusturyadan Burgenland viliyeti - ~:s=:nn ~~=dundan yolma hiç olmazsa milletlerin htırri- edllmiftir. d" Vl- lan bayanın veJdU avukat Mustafa iu arılaplınq olduiuJıdan 
ilin iadesbıi istemeliyiz Ancak bu sa ti temin edilir Avusturya tstilhı- Ildnci Alman zırhlı fırkası un ra emrinin merci bAkimliğl 
yede Macaristan ile Alınanya arasın- 15 kilometre uzak kalacaluıa ~ver : karşı siyaset ~ :Mllletler Cemlyeti yana7a girmiştir. Anlaplan üç Al - Tunalıdan bir mektup aldık. Mektup bir ay müddetle illnen teb 
da bir dostluk huıl olabilir mlf " 

1921 
tarlbll Çek ,_,,.1...A-'-'~ yolu ile m·-ı.-vemet edilmelidir. man fırkası Avusturyayı işgal etmiı ta çiftliklerin EmlAk Bankamna delfl, rar ~•-•· old .. .ıı.. • ...ıı .... bu .,, tahkim mualıedmfntn auaYUJUU"unr UIUI F kalann biri B er ....... ........., ... -

Froıua '°' IWl4efli ?;yet~ anlatmıf)anbr. ltitlal tauaiyeai bul'::~or.b; Viyanadadır vere::nn müekkilMine ait bulunduimıu ve zl- içinde borcu vermeniz 
Parlll, 14 (Husus!) - ~ya Son Mdue " Daha sonra birçok ınebualar IÖz aöy = G~dır. Alman askerleri Çe- raat i§letmMine verilecell ha~ dır. Bu müddet içinde 

nın son hareketi, Fransada, flddetli • • 1earfumd lemlf, hük1lmet namma hariciye müa kOllovakya hududuna vararak uke- haldbte uymadıtı bildtrilmütedir. cu ödeme• mis tetkik 
bir hiddet ve asabiyet uyandırmıt- ln6iltere ail&lalanman tef&rl Mister Butler Avusturya mese- rt mevkileri uptetmifler, gümrük Halbuki, bizim ölrendiğtmbe göre elinden veya temyiz ve ,..ııut 
tır. Avuaturyada, Alınan ordUIUDun Mister Cbamberlafn Avusturya la- 1-inde hükt\metin teşebbüslerine de- postalan, tayyare meydanları Al .. bu çiftlikler banka tarafından bir ba mahkeme yolu ile ait oldulu 
tahakkümü altında yapılacak bir ple tJklAHnln tehlikeye düpnesl tizerine ed--..w-~ itidal tavai esinde • 

1 
o+.... ' 

bisitin hiç bir kıymet ifade etmiye- Ingilterenin Fransa ve Italya ile te- vam --...ama ve ordusun"un nor manlar tarafından ışgal 0 ~u~........ yana satılmı§h.r. Fakat, ziraat vaki- meden icranın geri 
celf söyleniyor. Gazeteler çok sert mas ettili. Fran.unm protesto gön - bulunaca~~ etmez Avua _ Resmen blldirlldiline g~re, A;:; letince her ikisinin iatimlikl katı• ir bir karar getirmedOcçe cebri 
nepiyat ile doludur ve bu Defrlyatın derdilinl. fakat ltalyamn malUın va- mal f8l'8i tah1i edecejini anladıklan turyada gamalı haç ve 1:..rı 1arak kararlqtınlmlftır. Hatıl harita yapdacalı ve yine bu mtıddet 
siklet merkezini Çeko.tovakyanm zlyeti alc:lıjuıı söylemif ve sözüne fU tur)';!..':... yemeselesini Milletler roııetlerlnl takmaya yalmzAri _.__ va lan bile eski sahibi olan emlAk bu - mal bqamnıda bul•mman•s ve 

.. ı.-dd t te .. ı.n edi p··ti p -ı.ude de ....._,.,.,... nı, ,, ..... urya tandaf}an mezundur. ™men-
m™ era 

1 ~ yor. 
0 

•- r-- vam .. ~ .... · Cemiyetine götürmenin faydasız ola- olmac:tı halde bunları kulla - kasından resmen istenllmfftlr. maaanıs hapı.le tayik olan.1111 
rizlyen diyor ki: "Bitlerin bu IOD ha "Son hldi9eleri durdurmak için an cağı ve böyle bir blc:liseı>in Milletler sup t lı aziy tlerl karfılalacak o- - hakikate muhalif be1anda 
reketi bi.ıtün dünyada imdat çanları- cak bir çare vardı. Kuvvete kuvvet- Cemiyeti istikbali üzerinde de fena te nan1ar ena v e e Tlftlktller llrflil iti• sum hapisle cezalaım'llaı~llll 
nm acı acı çmlamasuıa yol aÇJD1f - le mukabelede bulunmak! .. Bu ba- sir tını " lemif ve teslihat lardır. bari akm mlnf 
tır. Avrupada umumi efldr fimdi Jnmdan son Wiseler cidden teessü- yapaca soyyeni fedakarlık 1_ Sermay~irl ce -ınabanka· Tiftik birllll kurubnaa için tap - ra emri makamına kaim olmak 
Çeko.lovakyarım Akıbetini c:Hlfiind - fe pyandır. Bu hadiseler Avnıpada ::':1~un halktan istenece =~da biner filinden fazla çe- 1antılara devam olunmaktadır. DOn UAnen teblll olunur. (5910) 
yor.,, teteVVÜfÜ ve emnlyetsizlili artımuf .ıw .. ı illve etmiştir 1 Satın ahna zahire bo1'1811 hakem odasında tüccar ----------.-. 

Eko dö Part f(>yle diyor: "Hitlerin ve aullı siyuetine kati bir darbe in - !§"'&.... • ldlmesl meno unmuftur. • dan Murat Furtun, Mehmet Kınacı, BeJollu birinci aullı hukuk 
Çekoslovakyadald Almanlan bahane dirmiftir. Daha ne gibi neticeler v• cak e9hamm bankalara tevdii tamim Nafiz Özalp, Mehmet Ali YAsln, Şera illinden: İstanbul liman ~ 
ederek oraya saldıracatma hiç filp- receli pmdlden tahmin olunamaz. ispanya Harbi edllmlftir. fettln Alemdar, Nuri Kozikollu topla dürlülfuıün Galatada Kara M 
he etmemeliyiz. Eler l'ranaa, Çeka.o Fakat bu devre sert kararlar ve öl- Seflrlflrlerde mdtlerdir. • pap cadd•lnde 87 numarada 
lovakyamn müdafauı için seferber- çOsüs sözler devresi değildir. Soğuk ztnci Talip Nuri aleyhine 93'1 -
ııı. uhaf u.__ Aw.tııryarıuı Almanyaya ilhakı, 
MA yaparsa Ingiltere de onun yanın- kanhlılı m aza ummdır. Bizim bariçteld llyul temlerini derhal Maklnell Yaııtalarclaa D. No. ne açtıtı alacak m,.-
da )'er almakta aeciJmıiyecektir.,, stlAhlanma programımız prtlara tl- ptermifttr. Londra, Paria, Roma, Alnaacak ReılM dolayı mlddeialeyhln lbme1tımll 

Hümanite, 1on bidlselere tablil et- bldir. Beynelmilel vaziyete göre ta- meçhul bulmnna• bwbl1e 
tfli bir makalesinde diyor ki: " Orta dil edilebilir. Onun için siJAhlanma Stoldıolm ve Sofyadald Avusturya 18 Aydın, (TAN) - Villyet umumi t.eblipt yapaldılı halde maldt91 

Avrupamn mukadderatı İlpanyada programımızı bugünkü prt1ara ~ ~~ '::!:, ~ meclis!, ttcaret malnwttle lnıUandan plmendı " mOdc:lei ftkW 
oynanmaktadır, Bu harekete kartı re tekrar tetkik edecejlz.,, b mıf1arc:lır binek otcımobUlerindml 120, Um,. Jeybln kontrattaki imnmm 
cevabın İlpmı7acla verllmeei Jhım- MuWiller /ıliniitle ifl *~ A~ Millet _ aeUerdeD 180, ~onlardarı 180, • linde lstfktap istediiini ve 
dır. Çekoslovakya demokruisi ve u- Chmaberlain'den sonra muhalefet Jer Ce wdindeJd delege1erinl pe.tli motosikletlerden 50, 88petais1e- takdirde istlktaptan kaçınarak 
mumt sulh ancak orada kurtanlabi- lideri Atlee .az eöyledi. Ve HldUe- mtyetl rlnden 25 kurut aylık resim almma- kab 

1 
--•· -1--.ıı..-

~.uıı...__.. çelanlf, ve Milletler Cemiyeti uuı IUU u .. .........., •,---a-
lecektir.,, lartn Mister Eden'e bak verdilfnl u- yeni laıı11ıı:ı utilıametlerini olmaktan çıktığını da anlatmlfbr. sına karar vermiştir. aıyap kararının tebliiini 
l,,,Uterede AlmanJ'CI alqlaine zun uzadıya anlattıktan sonra sözle- ,,;:.,.,.,. laolıi Mlllüer Cemiyetlnln bir karar ver makla H. u. M. bııununun 141 

aabi niimtqi,ler rtni tutmıyanlarla yeni konupnalara • .,. meclen evvel bira beklemeli muhte- ltalya•ı• Alclıiı Yapalıler ve müteakı~ 
Londra, 14 (Hususi) - Alman IDM girlfmenin manamlığmı lz8h etti ve (Da.fi 1 tnetdeJ meldir. ttaıyaya ilıraç edilmek Gzere cl6n bundan Jirmi 

lahatgüzan bugün İnliltere Haricl- Artmo ve Allopr'ı tah1"9 etmek Nde 
7 

plyasamıman 80 balyelik bir parti milddetLt rp.,,.ıeU 
ye Nazınnı ziyaret etmlftir. Alman- Cbamberlaln'i istemiyoruz, diye ba- m.cburi)'eUnde kalmaflardlr. Dil9r l•ınlg •• J'.sktfehlr malı toklu yapalı satııarat rannm 
ya aleyhindeki hasmane nüma)'ifler lmJOldu. Poli81e halk arasında arbe- cephelerde kayda clelw Jeni bir fl!Y ŞUfDfl'bı Akıbeti bA1l JAymıe an- ihraç muamelesine bqlanmıfbr. Sa - vertlmlf. Qldıı.ılu..-•· mıUluııkell .. 
devam ediyor. deler Çlkmıftır. toktur· laplamamıfbr. Şupıig'in hududa gö tılan yapaklarm kilosu 58 lnınıftan n(l o .. ~-f. 38 

Bugün yilzlerce genç Almanya ._ Cltamberlain'i ialemqorlar Hükeunete alt Minorka vapuru ~ tilrG1erek memleketi terke davet o- verilmiştir. lal't.t sün'tı saat ıcr 
farethanesi önünde nümaylfler yap. Gazetelerin bepd Almanyamn ba- IÜD Wler tarafından batuılJmftar. lundutu, fakat onun "Avusturya be- bin bizzat _,.. bllY 
mışlar ve içlerinden biri Almanya 18 rekettni takbih etmekte ve tn,ntere- Bir hamız pmbotu, birkaç hl tay- nim memleketimdir, memleketimden YENi NEIRIY AT de bulımınatıDJ ve 
faretlne bir şif& atarak bir camı kır- Din llWıJanmuuu bızlandırmuı ll- 7areslne •tef •ÇIDlf ve faQt tanare- ~Jkmak istemem,, diyerek gitmekten ZUfmda ltlru etme.i ı 

ve fite bir odaya dilfm(lştilr. D8n zun aeJcliMni --.. ır+ .. dırJar. Man - le derhal kaçmıflanbr. imtina ettill haber veriliyor. Dol- HAVACILllC w aPOR - Bavaedllr '" mekaımna bim olmak 
6A J--...-- I Sponn 110 UDCU IQm çılmuftll'. Sll7m ... 

n koMOloshaneline karp yapı. çester Gardiyan'a göre, Avusturya ,,.Uterqe bir nota • fus'un zevcesi ve çoeuklan P.,teye veldlbı mecmu~ lmZlllarDe bedb'• etmll olunur. <&917) 
ylşler zabıta tarafından da- Dlfllleleli bitmif değildir. Yakında Londra, 14 (A.A.) - Cümhurlyet- varmıflardır. oldukları bir fotolratile k8P9lı ..,.....,.., .. -----ıııııi1iıı.------"".: 

ğ mı tır MUllOUnt hatuını anlıyacak ve bu q1 İlpanJa -1çlal bactm Hariciye ne- * olan bu A71da, TOrldaqumm yeni caıı.ma KAYI»: DördO.ncQ tube m 
Dün, Trafalgar'da muamm bir hatayı tubila etmek lltiyecektir. Da- zarett.ae .. lenk batan Baıe.r Jmıva- Von Ribbentrop, Von Papen ve bil- hareketlerine alt )'azılar ve resimler vardır. lünden al&p 31 • 19973 

llÜıJlayiş yapılmıf ve Çeko.tovakya- U,. Herald, Chamberlahı'l devirmek zöründen kurtanlaıı -.,..ın J'ran- eum kıta1arı tefi Luce Berlinden Vl- YKNI TORK - Enıbı&lfl Hallı:evlnln rt· NlkoJa Popof Wnlrule ikamet 
da bir QlkardJlı (Yeni Tllrk) mecmuumın nın müdafaası lehinde .nutuklar ,ay. için yeni bir umumi aeçfm yapmak co makamatuıa iade edOmq ohnasmı yamaya hareket etmiflerdir. Bitler, a QDCil u,ym lntlfar etmlfUr. !cinde bir- remi kaybettim. Yenisini 

lenmi§tir. Halk umumı grev istiyor, llmm geldt1h9I JUIYW• prote9to ecleiı bir nota ftrlDllUr. Von Papene partinin altın madalya- cok delerll 7azııar vardır. dan Mlriıdıün hilmıü nkıur 
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TURKIYE 
Mecmuasının 3 ncl IGJlll emıalılz 

bir tabı nOmuneıldlr. 

SAY DA 
Memleketin tanmmıt bir çok mulıanirle-

1 : rinin makale, fıkra, hikaye, apor, roman 
ve 91,,...,. yazılanm bulacaksmrz. 

BU 
BiLHASSA 

Faik Sabri'nin Şimal Kutbunda ton ke-
• tifler JUJll •• polie katili Hrieanto.'1111 
• Malta AclumcWô Tthk menfileri ara
amda dinlenmit ımceralan. 

Bunlardan maada: Bütün lcadınları alSlradar ede
cek son derece cazip moda ve lcadınlılc sahifesi, 
lcadınlara sıhhat ve güzellilc dersleri vermektedir. 

ÇAGLA Y AN'da 
Bu gece 

Kanuni Ahmed Gecesi 
lütiln ıanatkdr arkadaılann lıtlraklle kutlulana· 

cakhr. Aynca zengin program ve ıiirprlzler. 

ıı=== 

,,_ __________________ ~ --•• Fiyatlarda zam yoktur. T. L 40335 ._ __ --mm----------------. 

5500 
110 
175 

ADET YOZ HAVLUSU 
TAKIM SiLECEK 
ADET PEŞTEMAL 

ETMJı yukarda yazılı üç kalem ~ya, ayn ayn veya birlikte 
aatm alınacaktn-. Alikadarların nümuneleri ıönnek Ye 99ra
İti anlamak üzere Y enipo9tane civannda (Kızılay Han) mda 

klZILA Y Deposu Direktörlüğüne 

r- Ziraat ve küçük sanayie mahsus -• 

KÜÇÜK D E u T z MOTORLARI 

18 Mart 938 tarihine müaadif Cuma pnü akp.nuna kadar 

En idareli - En kullanıfh - En ucuz 2 ill 10 beygire kadar muot pet
rol ve benzin motorlarımız gelm.iftlr. Derhal teslim edilir. 

HANS FRANK ve ŞERiKi 
Galata. Voyvoda caddesi, Agopyan han İstanbul. Telefon: 44038 

!'.lkişehir A... H. H. illinden: El
klf8hir Hoşnudiy• mahallesi Bike S. 
15 numaralı evde Seracettin oğlu Za 
bit tarafından Iatanbul Fatih laken· 

derpafll mahallesi Vali paf8 C. nu • 
mara 18 de Seniha ile 4 MDe evvel 
evlenmiş ve ilç 1ene sonra Hüseyin 

adında birislle 18Wf8!'alr ban..tni 
terketmiş ve bu 1ebeple bir seneden 
bert ayrı yapmakta olup bundan bö:y 
l• birleşmek ve kan koca olarak.,, .. 
şamak imkanı da kalmadığından bo

f&Dmalarına dair açılan muhakeme
de müddeialeyh Senibanın ikamet • 
gAhmm meçhul alınası hasebile ill
nen tebligat yapılmış olduğu halde 
yine gününde mahkemeye gelmedi· 
ğinden mezbure Senihaya ilinen gı
yap karan yazılmasına ve muhake
menin 20-4---938 çarşamba günü 
saat ona bırakılmasına ve taraflarm 

ICEllPETEN 61 
J'llCER 
ATAR.. 

hali medenileri gösterilmek ilzere -----------
nüfus kayıtlarmm celbine ve dava-

8-tııbı: Ahmet Emin YALMAN. Umumi Neşriyatı idare Eden: 8. SALlM 

Qlıetecilik ve Neşriyat Türk Umitet Şirketl Basıldığı yer TAN Matbaam 

cı da phitlerini ptirmeslne karar 
verilmiş olduğundan talik edilen gün 
de Eski§ehir asliye hukuk mahkeme 
sinde hazır bulunmadığınız ve ilinen 
muttali olduğunuz tarihten itibaren 

bet ıüıı zarfında itiru etmediliniz 
takdirde hakkınızdald muhakeme -
nin gıyaben devam edeceğini bilme

niz muameleli gıyap kararına kaim 
olmak üzere ilin olunur. 

1 liarlci Askeri Kıtaat 
tnz ilanları 

-----·ı ~00 bin kilo buğday kapalı zarfla 
.,.. Utrniye konulmuştur. Tahmin be
~eu 
'ls 17250 lira tik teminatı 1293 lira 
~ kuruftur. Eksiltmesi 17 mart 938 
r~be günü saat 11 de Erzurum· 

da t\sk 
) eı1 Satmalına komllyonunda 
e::ııacaktır. Teklif mektuplan belli 

" "e saatten bir saat evvel komis
.ron b k 
~ .. aş anlığına verilmif veya posta 
~0nderilıniş bulunacaktır. Şartna-

FOSFARSOL 
KAN KUVVET 

ve iŞTAH KA YNA&I 
Kansızlık, lşt.abazhJr ve kuvvetslzllt, bflb•- nevrasteni, ademi 

iktidar, mide ve barsak tenı..Jliğinden dolu huımmzlık ve 1rabJa. 
!arda ilç günde şayanı hayret tesirini göRerlr. 
(FEMİL> liboratuvan bu Jrunet ilAcını UJ1D milfterilerlne tanıt

makla müftehirdir. Vilcuda dinçlik, yanaklara, dudaklara, pembelik, cil 
de taravet, saçlara ve gözlere atef ve parlaklık veren bu en birinci kuv· 
vet ilacını afiyetle kullanınız. Her eczanede bulunur. ı her gün komisyonda görülebilir. 

(747) (1109) ~--------------------

PASTiL ANTiSEPTiK 

Soğuk algınhğı, nezle ve teneffüs 
yollarile ge~en hastalıklardan ko
rur, grip ve boğaz rahatsızlıkla· 
rında, ses lnsllchğında pek faydalıdır 

lNGlL\Z KANZU.K ECZANESi 
BEYOCLU - ISTANBU~ 

Antivirüsle 

tedavi 

Kan çıbanlan, el ve ayak parmaklarının arumdaki katmtıbı,, 
dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, yanıklar, braf 

yaralan, erıenJikler, koltuk a.lb çıbanlan. 
Tedaviaini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

Şark ispençiyari Laboratuvarı lstanbul 

Devlet Otmiryolları ve Limanları ışletme U. idaresi ılanları 
Muhammen bedeli 9020 Ura olan 82,000 Ki· yuvarlak demir 24-3-1938 

Perıembe günü saat 15 de Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon 
tarafından kapalı zarf usulil ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 676 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat ve 
kanununun tayin ettiği vesaik ve resmi gazetenin 1·7-1937 gün ve 3645 
No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dahilinde alınmış vesika 
ve teklifierini muhtevi zarfların ayni gün saat 14 de bn dörde kadar Hay· 
darpaşada Gar binası dahilindeki komisyon reisliğine verilmesi lhıındır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

(1158) 

Yüksek lkhsat ve Ticaret Mektebi 
Direktörlüğünden : 

Mektebimizin tasfiyeli talebelerinden geçen yıllar imtihanlannda yal· 
mz bir dersten muvaffak olamıyan talebelerin 1938 yılı Haziran devresin

, de son bir kerre daha muvaffak olamadıklan bu bir dersin imtihanına ka
bul edilecekleri ve bu münasebetle 1Mayıs1938 tarihinden 15 Mayıs 1938 
tarihine kadar idaremize müracaatlan lüzumu ilan olunur. "968" 

Yiiksek Milhendls Mektebi Sahnalma 
Komisyonundan : 

Mektebimiz talebesine yaptınlacak olan (253) çift iskarpin açık eksilt
meye konulmuştur. Dk teminatı (95) lira ve beher çift iskarpinin de mu
hammen bedeli (5) liradır. Eksiltmesi 24-3-1938 tarihine rastlıyan Perşem
be günü 188t 14 de yapıhlcaktır. Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün 
ve eksiltmeye gireceklertn belli gün ve saatte Gümüpuyunda Mektep bina 
11 dahtllndeJd Komisyona müracaatlan ilan olunur. (1192) 

Adana Belediye Riyasetinden : 
Belediyemiz Fen Dairesi Kadrosunda 210 lira maaşlı bir mimarlık 

münhaldir. 
isteklilerin mufassal tercümel hal kağıtlan, ikişer tane Fotoğraflan ve 

diğer evrakı müsbitelerile müracaatları ilin olunur. (1231 l 
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Yeni last.llerimizin çiae 
takviyeG tel tertibat.na 

dikkat eaıniz 

ım 

GOODYEAR 
lcamyon IGstllderlncle clamag 
glft te• yapdarak azami suret
te takviye olunmuıtur. Gerek 
kamyon ve gerek tenezzüh mo

del 

SURE GRiP 
Lastlklerinln .. zleri meıhur Su
pertwlst lpmderlle imal olunmuı
tur. Bu suretle SURE GRiP ..... 
.. lerlnln her bez kem bütün yol 
6nzalanna mukavemet 1 edecek 
bir pide kor1111111tur. 

. . 

, KARDA •••• Goodyear'ın yeni Sure Grip 16s
tlklerlnln çekme kuvvetinin •,!!SOll yoktur.. 

YOKUŞLARDA.... Gooctyeo;ın Veni 
Sure Grlt» 16stllderl otomobil ve kamyonlan fazla kuv
.vet sarfetmeden. patinaj yapmadan kurtonr. 

Akümülatör Alırken 
GOODYEAR Markall Olmasına Dikkat Ediniz 

YENi 

• 

• 

ÇAMUR VEYA KUMDA •••. Goocl-
.,.,,.. SUre Grtp lastlklert vakit kazandınr - Zincir 
kullanmaOa IDzum barakmaz. 

UZUN YOLLARDA.... Goodyear'ın 
yeni Sure Grip 16stllclerl patinaja ve her tUrlU yol an
aalanna karsa azami emniyet verir. 

BUJi ALIRKEN 
GOODYEAR Cifle Kartal Bujilerini AraymlZ 


