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ıra 
r.ı-----Alman askerleri Çek hududuna geldiler-........ ---.. 

Bratislava, 14 (A. A.) - Alman kıtaları Çekoslovak hududuna gelerek bütün 
gümrük postalarının yerine Alman müfrezeleri ikame ve tayyare meydan
larını işgal etmişlerdir. · 

~---·---·-------,-·-· ·--·,---·---------·-------------------·-.. ---------· 
Fransız mahafilinin kanaatine göre 

Almanya ekoslovakyaya iki 
haftaya kadar saldıracaktır ! 

BlYlhranDo devre : 
tf;;.;;-.;;;-Aa;;;ya .i .. udud~n·da askerin lzlnlerl geri ahndı. I 

Alman tayyarelerl Çekoslovakyada nDmaylı yaptılar 
~ 1 -·- -· 

Av~sturyaya 250 . bin 
iman askeri sevk ve . . 

tahşit ·edildi 

"Büyük Alman devkti,, merkezi olacağı bildirilen Jl4ltı11ı.te 
bel«liyo dairtt!i.. 

Müdafaa büt~emlz 
Fevkalade tahslsatıa beraber 

Al.;;~~'~d~;j;ı~;;kezi 8li~~~~ı~ı:C~t0" 
. M ünih olacakmış Orgeneral Cevadın ceoaze m:;:.::~-

liıtler Münihte kalacak, Göring Berlinde, inkar r~~' ~ 1 ~--.- 1 

Viyanada hükômeti idare edecekler 
~ 14 (HusU8!) - Havas ajan- AVU!turya yabancı memleketler nez· !erden mümess111erini geri çağırması· 
~dirdifine g?re, A ~turya ~e.. dinde~! sefirlerini geri ~I§ ve m istemi3tir. A~i ~a.bere göre Bitler 
4~ uru Miklas m istifası üzerme Viyanada sefirleri bulunan memleket· yakmda kendisıni Büyük Almanyanm 
~ için bazı Alman memleket. . . Relıi ilin edecek ve Mtlnihte oturacak. 
llıa tatbik edilen eekilde bir t&DU· . tır. Marepl Görlııg Almanya bqvekf· 
~kabul edilmesi muhtemeldir. ~mınımuıınnınııınmılflllmntıumııtml 11 Blfatiyle BerUnde, halen Avusturya 
~~olduğu tu.ere Almanya.. ken. Bugünkü sayımız Ba§vekm ve aetsicUmJıur muavlnl o-
~ 1llaJısus bır nevi hüktimeti olan, . lan Says lnkart da Vfyanada vazi!ele. 

~ '8k~rr. harici, dahtll ve lktmadf 16 rine devam edeceklerdir. 
k.:~ lllrUa hl1kftmetlne baflı · tncıııer. Viyuadüt ..nrlııl, llOD 

" IDenıleketlmhn mfttetekkll • · hldiMıet hakltDida ..ıtmat nrmek 

~~_!ladaki Deyli Telegra.f gazetesi Sayf&dtr =n~:,.. ~'::nt;i1nı!11:! 1 

Büyiik aa7cıerin cenazesi k«rlar aramula e)edl mıdfemne gMRtGUJr~ 
_- ~verdiği bir habere göre, ~Devamı' o.ııctıde 

4 
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11•n .. = 2033~ • ~lm11n den'z~ltı "t>m!ler·nın sOvarllerlne 
ABONE ŞARTLAAI euubazhk 
:·::::: •. :::~" ·-~~ otobu.ıe yoıc..luk •diyorsanız, ..ıc •• \ll'rllrn glzll ta ·ı malın bl r koı>yeı.1 nl O O 
:::::: Hi: ··:::: ••k11apııanbirnevioanbcuıavahet'.i gOc sonra e:de elmiş bulunu)'orduk 

lıtı'l"'1 ,alıit olmU§sunıadur. Otobüa 

ıJış Sivasa ------ıtaıyıenın can 
damarına aagaoan 

hun çer 
Yazan: Nizameltin Nazil 

mae.!4 ~;fJwMe yo/CUf&&nu tırman. il 
maktayl;şn, durmadığı ve Aatta ~ H 
ratini l&ig yavQ§:Otmodığı Aalde Wr {I 

1 
d• bGJ;ıyorsunut kapı d~rdan w· a 
ruluyor, bi'letçi açıyor V6 gidm ara-1 
~ya dı~ardan biri.ti atl.ayıvmyor. 
8'2df111 biletinizi '3temeai1'<Um ..W· 

ii yoraunu.ı ki bu adam otobiUlerin • 
: kontrol memurlanndan biridir. 

A VUSTURYADAKl yeni vazıye· 
tin bütün dünyayı ali.kadar eL 

• Ayni adtım bir" aonra kapıya ._ 
~ıp yolcııZann yUreklcrini hoplatan 
bır garabetle kcndi.fini dıf(ln atıyM. tiği malCı.m. Fakat bu va~yetle çok ya

kından ve pe~c bınıual bir allka duyan 
devletler herhalde ıunlardır: 

Çekoslovakya, İtalya. 

Geçen gün bu canbazlık meraklıaı 
.. lwntrol memurlannd~n birinin ace
fi mi bir bildçiyi arabadan tlllşürmeei· 

1 
ne ramak 1;almtftı. ı 

Zt1ınllı b:ıetçi, beti benzi kfll gibi 
aöy/,(jnecelc oldu. Fa,..at kontrol iM: 
mum ona haddini bildirmekt1111 gm 

~Bu iki devle~ten bıri, yani İtalya, 
Almanyanın mihver arkadqı. Çeko•. 
lovakya ise Almanyanın en az üç ba· 
kımdan diş bilediği bir devlet: 

l - Dört milyon Almanı hudutla 
rı içlııde banndırdıfından. 

2 - Emniyeti ll'ransa ile Rusya ta
nf ından tekeffUl edilmiı cibi 'ö.zük· 
mesinden. 

' 

kıa1m4dı: 

- Dii1~e,1din de aklın baftna ge. 
Zeıı•li! ôğren! Ü 

Otobü.!lerin .!GAfp?.en kontrol me. fi 
murZ.'lnnı neluıdar mahir ve gl}.U • 
'Ptk kim3elerden seçerelrse aeçaı• • 
ler, bunlan" srabalara birri§ ,eka· 
kni fimdi1oi §ek?inde kcılmamaltdır. 

Kontrol memurları artıbalara her • 
k1ft3 gibi iwrcık ysr'Wrind• bittme1' -
tiir. 

3 - Demokrat bir cumhuriyet olu. 
eundan ve Almanyanm tahammW ede
mediği bir dil kullanarak konUfll'lak 
Uiyadında bulunmuından. 

J'akat eon ~iyetten Almanyanm 
dostu ve mihver arkadqı olan İtalya, 
bu kadar sinirlendiği Çekoslovakya • • • • 
dan daha as endiıe duymamaktadır. Kurtul"§. Bet;aıt otobaslerinden 
Zira Almanya Ue olan mUnuebetleri biri~ yolculıtk ~tnuJk betbahtlığı-
bakmımdan bu iki dev)et biribirlne ne- na ugramıf bir arkadaf diift aıratk- • 
kadar aykm istikamette görUnUrle-... •- b" ı.-ı U ._. Kim ır nu de yanımıza geüli. lıleğer 
bir batka görilt zaviyesinden, (yani bu arabanın taııanı fakır ıakır ak · ı 
Orta Avrupanın-.tratejik durumu ba· maktaymı§. A.ldkadarlannt.1 1'abm-
baknnmdan > her Udai de ayni rolU oy- veritıorıu. 
m.msktadırlar. 1 :::::mamasıımuwımm1mmı:mm11111111111111111a:ı:=:ıa111••11·tDııaı•a·'DfilltıDıı 

Brenner gec;:idlnde lta,ya. n 'Bo
hemyanm varisi sıfatfylı Moravya ge. 
çltleıinde de Çekoslovakya. Cenneu 18-
tfll te-maytıllm k&rfl•mda, ta'btt birer 
mt' d :ıfi vaziyetfndedirler. 

Brenner geçidinin yakmlırmda her. 
hancl bir kuvvetli devlet bulunması 

lta1yan ınyasasmm en bUyUJr endiee· 
ıidlr Hele bu devlet buıttnkU Alman· 
ya gibi kuvvetli ve ıaldrncı bir hakild 
Cermen devleti oluna bu endi•e azamt 
haddine ulaşır, Brenneri sorlafrp İtal
yan O\'&larma inmek ve oradan Adri· 
yatlki boy'amak bu~ldl Almanya l. 
çln f"Ok kobydır. Tek ba.ııııma kalıcak 
blr ttalya. bu tt-hllkeden kendini kur. 
taramaz. E";er İblyıı için vaziyet bu 
derece endfee verici olm11aydı. Avuı. 
turyayı eline ~rirlr gertrmez A 1man
yanm ilk işt !talvıva teminat vt"rmt>k 
otur muydu? Demek ld A'manva Bnn
ner'e bir kuvvetH devletin yak1aşmuı 
ile ltalvanm. mihver arkadaşlı~rn da 
komt\nist dü~manı nakt m0tteflk1i~nt 
de, lSl)anvad:ıki s!lih arkadıı"lt~ı da. 
her !!'eyi de unutun bir tarafa bırakma· 
ınndan çekinmiı,tir. 

Evet. çeklnml~ir n çekinmektedir: 
Bira Cermen kudretinin Brennere dL 
yanması ltatyan imparatorlufunun en 
mUhlm can damarına bir bıçak up
lanMII} olm:ısından farktısdır. 

Maamafih buna ra~en, İtalya, 
Fransa tarafından yapılan mlloterek 
h'lreket teklifini reddetmlıtir. Nic;in? 
Çünkü ll'ransaya güvenemiyor. Yanı • 
ba~mda karmalı:arıeık bir Fransa gö
rüyor n çtlnktt böyle bir Frama ile 
girişeceği hareket muvaffak olsa bir 
taraftan İspanyada rtrtıtifl l~ kaybe
dece~ni, bir taraftan da •ol unsurlL 
rm eliyle bir f qt.t devleti darbeliye. 
rek bir taraftan antlkomllnist paktı 
sedeliyeceğinl ve bir taraft.an da f uiıt 
4tlnyanm sempatlıinl kaybedeceİini 
llZiyor. . 

.Alman hUldmetlnin verdi~ temin&. 
tJ, Brennerde bir Alman m!ralayı ordu 
namma da tekTarladıktan 10nra, l~e 
dlln de bizzat Bitler Musoliniye bir 
mektup göndererek tamamlamı" olu • 
yor. Bu mektuptan ~ ıatırlan ~lalrm: 

" ... ltu harekefüni.ıde rM!'f'M bit" mf?.. 

n madafttaıtian ~1.a bir'"'' glJnn,,fi· 
ftf& ltall/fl 4-'n f'61c tlUik ola" bfr.,.. 
cı. .W A•W.y.tımın aa'dbatini inat 
etti""' lwti1dHJ14e "" now-. Mçbir 

~-....,,,..-

ônü~ki wkw.ıların Mticel«I,.. 
....... ~ •• 1 L .. ., llL 

ve .!arih bir Alman hududu çizdim. 
Şimdi ek yine kat'i ve 3CITi1ı olmak a. 
ıere l tal ya tarafında b:r Audud çizi
yorum- Bu dca Brexnerdir.,,, 

Muaolini gibi tecrübeli bir devlet L 

damı .,u teminata acaba nuıl mukaı. 
le edecek! 

inanacak mı! 
İnanını, olsa ve bir Brenner tehli. 

keai olmasa bile, Hitlerin mektubu, 
Fransa ve İtalya tarafındaki Alman 
hudutlarında.n gayriıl bakkmda turi· 
hatta bulunmadığı için ·'bu hudutlarda 
da yarın öbür ıUn tashihlere kalk111l· 
maaı ihtimali Avrupanm rahatmı ka
çırmaktadır. 

Faraza Alma.nyanra yum prbl 
ıimaltde ve ıimalde ''kat1 n urib,, bi· 
rer hudud çizmeye kalkıp Danimarka· 

yı, Hollandayı ve Belçikanın fiamanla.r
la meıkfllı kısmını da kenc!iıine ba.f la. 

mak iatemiyecefi nereden malflm ! ı... 
viçre hududunda ufak bir tuhib il~ 
Alman kantonlarının da ana Alman 
vatanına bağlanmıyacafı nereden ma. 
lftm ! Macaristandan ve Yugoslavya· 
dan ufaktefek hudud tashihleri laten. 
miyeceği nereden mal6m ! Ve nihayet 
SOdet A'manlarınm Alman ananı&· 
nından dışa.rda ya.-,amalarına uzun za. 
man mil!ıamaha edilebilecefine nuıl 
inanılsın! 

Evet. Orta A vnıpada ve Orta A vnı· 
pa ile ıımsıkı ilgili olan merkezlerde 
buna nasıl in!n•labilir ki. dün. H!Uere 
vek~let eden S. E. Mare,al Gartnı 
irad buyurduklan bir nutukta aynen 
"1 cUmleyi kullanmış bulunuyorlar: 

••- Hudutlarmus dıınulald Alman· 
!ara hücum edenl-r avnen A 1manvaya 
hücum etm!ş addedilirler ve k911d1lert. 
ni ate' etmeye hazır Alman toplan 
karşısında bulurlar." 

Yaman tehdidi 
ltalya da bu tehdidin Breftnere b

d:ır dayanmııt bulunmasından tahmin 
ettiğimiz gibi haldı bir te'lt duymue 
olacak ki bugllnkU Roma telgraflarm
dan birinde ıu ıatırlar okunuyor: 

''Roma, ( A. A.) - Büyük fqi.t 
meclisi kont Çtınonun Lord Pörtle 
,.aptı!tı görU~elerin memnuniyete ~ 
yan olan ilk neticelerini kontun af • 
zmdan •ia!Hlif Ye MI' t.ciUs • İtalpa 

Bir casusun çizdiği pH\n 
GarilnilfttJ ma.fUm bir kroki olan bıı resim hakil:attc a.!kerl 

Alttaki resme bakınız. 

Wr p14ntlır. 

Vattekt reaim ~te bu plc:inı gizlemekteydi ... 

o tenise gtder cltmez ben hemen l1e l 
koyuldum. Emeklerim bo~ çıkmadı. 

Konte kalenyle yapılmıt olan reamla 
altında lldnc:l bir desen vardı. 

Yeldetlnnml bir deniz fenerine, ı· 

~W1klar l!tihklmlara ve bir ııemafora 
. em. l>etlltPJ8Dlft dl NIEl!e gl51= 

terumiıd. 

Ressam "ar1radaf., m mahir bir ca· 
euı olduğu meydana çıkmıştı. Onu ıür
atle rarar vermez bir hale cetirmek 11 
rım:lı. Tevkif gayet ıe11izce yapıldı ve 
kimsenin na:r:an dik.katini celbetmedi. 

20 Son~lnun l 917 de, Almanlınn 

en mllbim b:ln1 ilslerinden Vilhelms· 
hafendede yerlqmiı olan CB.!uılan· 

mısdan birinden, Alman denlzalt1 ge
m:1erlnin ıOvarllerlne •eriten yeni ta· 
timat·n bir kopyesinl aldık. Bu tatlmet 
17 Sonklntın tarihini t:w,rmakta idi. GlS

rUUlyor iri Almanlar ırr1annr bizden 
saklamafa pek te muvaffak olamıyor· 

lar, nihayet Uç (On sonra bb lıtedill· 
rr.'d B1Tenebillyorduk. 

T·ı•fmatta bal!hcı ,unlar yH1hyd ı 
-o.,., laeoiltel'eyl ıun. htemefe 

mee.,_ etmekt;r, Bu ~ple ılr'at " 
tlddetle "9telı~ etmelc, dolayrslyle ff. 
llİn'h huWnl t•d;tlendirmels llznn. 
drr. latmhMtma atleaade olunan 
dnıtea hl-! ltlr pml su Gstüade lma
lallMIMMır. 

1 - S1lM1 Yeya 11Gphti l!et' rami•• 
ıa •'ncb ik~ "' torpıne hücum ecliJ. 
me!idir. 

anlaşmumm husule plmesl arzuaunu 
bhar etmlftlr ... 

• • • 
Avusturvanın 1~~1i, tnıtnn akı!ıf fd· 

dialara ra-nnen ltalyayw Almanvadan 
avmruş'" yeni dostlu. mUtteftkler te
min etmek voltmı ıolmm!l!tur 

Antllremftnlst paktm d~ha ~a<1f1am. 
'"ııııar.ı.k devam edec~t inanılabilir. 
hkıtt """"' • l'f'rl'"' mihverl Lon"l"t. 
nm btr f'mtd,_~ J.allne ,trerae. Gfr. 
meae ft!llvan • Alrr.an dOt!ltlufundan 
ner kalnnyaca~ muhakkaktır. 

Dllnya çok ttJı1f1·e11 !l'fl"ltt VPe!TVOr 

Niaıntetti• NAZiF . 

-p·~k •,; <~·u;du;u·;;·-·ı 
~ Yusturya tarltılnP' 
alt kı8a t~tklklnln 

ma'ıad' 5 inci 
RB•fnd '1 

......... .-.-.. ••-•••--•,...u••---• 

2 - Hücumlar teren... pce ,....1-
malıdır. 

3 - ihtar topu atmata lüzum ıör
meksizin sür'atle alete batlamabchr. 

4 - Bir m-bla ile azıhire rüldl bü
yük bir ıilep arasmcla tercih menuu 
' ....................... ~huıo--

5-Tert'.han, remiye kıç tarafmdÜ 
" 200 metred3a hücum ecliım. 

Bu talim:et, ltillf devletl:rinin bahri 
erklnrharbiyelerince öğrenilir, öğrenil· 
mea derltal mukabil tedbirler arınmalı 
başbndı .. Falcat .~tiraf etmeli ki Alman· 
ya bu sırada az kaldı harbi kazanmak 
Uzere oulunuyordu. 1917 nisanında iti· 
lif devletlerinin vaalyctlerl ~k fena-

ıa,mıştı. Bunu açı• anlatmak lfln la· 
clliı fitoıu bat amirali Loıtıl Celliko
nun 26 nlıan 1917 de Vı1lnstond-.W 
tngilia bahriye at•ıesl lrontr amiral 
Chair'e gönderditl fU tifrell tılınfı 
okum?k ~ifayet eder, aanrmn• . 

"Bahrt eepheclı .-i,etimbla M 

lrdat tehlikeH oldaiwn A.....n. •t
kUmetine aa1atmaia pi ......... -. 
~ h~fta r-man ıao.ooo 1oe hH
min-:le 15 l"~h .-;si la7'ttttı1L o .. 
nizaltı , ... ;ı..ıyle mleadeleri ... tW
det1endlnnelı " lıontroll Mr.ta .. lr
landantn cenuba ................ 

tmk ·~-. 
Ald·tmua tedWrl .... fa~ --" 

temmuzthı girülelıılleeelıtir, halbnld 
teht'keli tleY1'1 nlM"ndaa hninna lm
thırdrr. Amerika hükümetine "nZivetin 
ftham~ini anlatmü hal'Wa Mtloeai 
11almnmma tok mülalmcfll'.,, 

ima Celb'ko 
Bu telgnfm g~derilditi tarihten 

bir ıtın eonn )'ini 27 nisan 19 ı 'I de 
Amerikanın Londradakl bUyU1c elcfıi 

Page de hOkQmetine ıu tıetcrafı cBn· 
:termişti ı I • 

Gsyet mahnmdfrı ~· ı T"' 

• Almen den:zalb Sftnl'...mhl stht
len ~ne artan manlfakr,etlmt ........ 
... bü-.ük bir-~ deturrnakbdır. 
Resmi l'n'!•ııhalardan ötrendiı;n. wöre 
nisan"' 15 tinde11 22 ıine laıcta.. ltflAf 
d~det1·rine.,. bitarf de•tet• .... alt _. 
mihrd"'n rMcm"J haeimleri 2!70ft5 t"" 
t··t~n 88 P"!"'İ t.tmlnnştrr. Ba tri<'i11e 
~--ter lasel:l·fl ırnt.rdlı, eea~ 
ele her n bir 1rnvon ton hacıalİll .... 
"" bettrlac.k tl-mektir. 

Şimdiki halde wı. ·~ " rlrecek 
n~kliyab fels ffkteye alnmqhl". Hatta 
rcp!ıelerd:-W aelıerhrla latni tııı1JUce. 
79airmitW. hen .... ......... ) .... 
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Akdeniz postası: Yarın saat 10 dl 

hareket edecek olan vaı>Ur; Gilbolıl 
ile Çanakkaleve utradıktan .onra 1111'" 
rorı ~d<.t.:ektir. 

Karadeniz postası: Yann 11ıt ıı d• 
hareket edecek olan vapur~ Zonıvtdık 
tnebolu. Sino~ Oereze. Samıun, Fatsa. 
Ordu, Gireıon, Tirebolu, Ci6rele w 
Trabaona utrıvırak R

0

zeye ttidecekdt• 
MUaele• 
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kllftıır) rta: (ITnuıulını •· 
llaa) 1 perde 1 tablo 

HALK OPERETi 

Bu aktam aaıt do tll. 
Reşfttıı, 5ııat Park tlntrnctınd• EJlıl 
ma,. ""' ''" •tt~t 3 r>erıte t 
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14 KART - 1938 

~fJafcı ~ 
uabriele 

d'Annunzio 
G EÇENLERDE öldiljilnU ifiW

t ~ İtalyan piri Gabriele 
4ıuıwızio'ııun kitablanıu, yanılmıyor. 

ıllııı. 1920 den beri açmadım. İtalyan.. 
ta büenıer onun çok büyük bir eaır ve 
>'bte çek büyük bir neairci olduğunu 
1CSy1uyor1ar. Hatırlarda bir ahenk dal
haı gibi kalan cUmleleri vanıuo. lııa.. 
~ Fakat ltalyanca bilmediğim için 
~ 1.evkJ tatmama imklıı yoktur. Zanne. 

Yonun kJ italyanca bllııeydim onu 
)iııe pek aevmezdim: çilııkU öyle dalga 
~ ahenkli, güzel ve parlak kelime. 
~~ dolu yazılardan hiç bir dilde hoe
-ı&ınadım. Onlu fenadır demiyo
~; ben hotlanmam, ifte okadar. 
•~ 192n den 6nce, o ıairin frarunzcaya 
~Uıne edilmlt birkaç rom&DlllJ, pi-

~·~· bir de tramuzca yazıtmıo bir pi· 
1-.ııu okum\l,ftwn. D'Anııunzio zamanı-
llııda f raneızcayı en iyi bilen, bilhaa
~ eakt tranaızcayı en iyi hissedip en 

Yazan adamlardan biri diye de 
~burdu. Zaten bilyllk bir lrilltilrll ol
~ söylenir. Öyle olması da tabii i. 
ıL Ç\lnkU anladığıma göre o, her teY. 
~ önce bir eatetikçfdir, g{17.ellik pe
tlııde, güzel sözler, güzel hareketler 
~dedir. Yazdığı eserler gibi haya· 
~ bUyU.k hareketleri de içinden do
Ge bir hluln mahı.ulU olmaktan ziya· 

lilzelllk, kahramanlık yaratmak L 
~ealııtn malmıltldür. Gabriele d' An
~o Flume•de kendisini, nuil söyle
-r ? tarih gözü ite görmil§tür. Yani: 
~ lrihin huzurundayız, her hareketi. 
dn~ Ual6blqtmlmuı lhımdır,, diye 
.. :llllmil4 ve bu dil§Unceye göre 1'-· 
-ııtt~tr. 

~~l İtalyan Mebusan meclf afnde sal 
~ın ta ucunda outrurken bir gUn 
'- bire kalkıp aol cenahm ta ucu
fıeıı ~t!fini ıı<Sylerler. Bu, müfrit eağ 

lhın heyecanı gibi mUfrit sol ~ ;::!Jl da heyecanmı, aynca bir de ant 
bı; i~enin heyecanını duymak latiyen 
~1 "natktrm, bir .. estet,, in hareke
b ~ ~ o heyecanların hiç birini 
~r~kten duymadığını, ancak hayal 
d~tl ile, ancak bir aktar gfbl ya. 
~1frnı gösterir. Böylece hiç ,,lr lma
btıı ~ttıdini gerçekten vermeyip ancak 
~ estet" olarak yapmanın cezumı 
~ htında çekti: ~k me~hurdu, çok 
~~et görttrdn, İtalya hUkfımett tthıi 
ıe:di~ine bfr bOyilk mnttefik muame-

"'· ~erdJ: fakat kendisini gerçekten 
>-ten Yoktu. BugUnlril İtalyan ı!debi. 
~a dair okudufumuz makalelerde 
tf!M_ ediblerln d' Annunzlo'ya allka 
llk~edikleri wya ancak artık teh. 
~tat gibi teelrf de kalmamı§ bir bD· 
ta~ baba, bir tarih yadlgft.n gibi bak· 
~ lr, a<syteniyordtL eahrettl ve bfl-

Har:ce hava 
seferleri 

Mayısta başlaması 
için hazırlanıhyor 
Devlet Havayollan idareli, hava po1o

talan için yeni ve genit bir proğram 

bazırlanuııır. Hükumetle tetkild der
dest bulunu bu proğrama cöre, Hava 
yollanmızda, önümüzdelııt mayıs ayın

da batlamak Uzere Jç ve ıcbf acferler 
yapılacaktır. 

HavayoUan mUdürlUfO, bunun için 
icap eden, bütün tedbirleri almaktadır. 
Ayrıca dıt seferler için allkadar mem-

leketlerle muhabere devam etmektedir. 
Atağı yukan, posta tayyarelerimizin 

uğrayacağı memleketlerle esaslarda 
ınlaıma yapılmrıtır. Teferrllat üzerin
deki milzakereler de bitlnce yeni hat
lar tesis edilece~tir. 

Dünyadaki posta tayyarelerinin en 
iyi, en sağlam ve eıı rahatlarına sahip 
olan Havayollan idaresi, pilot ve ma-

lrinı:st kadrosunu da takviye etmek ka
rarındadır. Çünkü yeni hatlar açılınca 
d:ieki elemanlar ihtiyaca klfi ıelmiye
cektir. 

Yeni hatlara cclince, Havayollan i
daresi, lat'°bul, Ankara, lznıir ıcfer -
terini yen.: bir proğramla ıslah edecek-

tir. Samsun, Adana gibi merkezlere de 
hafta da bir i\i gün için hava seferi ya
pılacaktır. 

Tayyarelerimizin dıt seferlerine t
ran, Suriye, Irak, Filstin ile Roman
ya, Bulgaristan, Yugoalavya ve Yu
nanistan dahildir. Komıu ve dost Şark 
ve Balkan memleketleri merkezlerine 
posta tayyarelerimizin yapacağı sefer

ler için yapıJmakta olan milzakere ve 
tetkikler pek yakında bitirilece~r. 

8 beygir ve hlr 
erahacı yaralandı 
Balarköyde İnekçi Hasanm yanmda 

salışan sütçU Divrikli Hüseyin bu ge
ce sabaha karıı çift beygirli arabası i
le Beyazıda gelirken, Aksar.tyda ordu 
u.ldesinde numarası tesbit edilemiyen 
biı tabi otomobili çarpmıı, beygirler 
yaralanmr9, Hüseyin arabadan dü~

müt. dişleri lnnlmıttır. Hüseyin Cer
n.hpaıa hastanesine kaldınlmrşttr. 

2097 numaralı taksi otomobili dUn 
:Beyoğlunda Afahamamı caddesinden 
reçerken Hatidin arabasına çarpmrı. 
beygirlerden birinin ayafı kmlmrftır. 
Şoför yakalanmrşttr. 

Alman elçlllğlnde 
dini merasim 

"'-~lr tair için acınacak bir hal! 
ta, ~telerde r6rdllm: k~ıldlnde bir 
~ "aıınq, misafir ptlnoe bilmem kaç 
~ top ablmnıf. Dalma dl'kor mu· 
\ ~· bUytlklllk lddiut! O koca ralr. Şehrimiz.de bulunan Almanlardan bir 
lt ı..!<: ınahviyet yoktu; halbuki haki- kısmı otomobillerle, bir kısm ı da 
t.J "11Yfllıt1Ukte daima mahviyet vardır. Şirketi Hayriyen;n 72 numaralı 
lbıı~' l&na.tktn, fllosofu bir ferd ot- vıpurile dün Tarabyaya gitmitler, 
~~ kurtanp bfttün bir minethı. r.eçen sene Çanakkaleden getirilip 
'tbı lneantıfm malı, 62Jll eden işte 0 Tı.rabyadaki Alman sefarethanesi bina
~ \tfYtt, nefsint bllytlltmekten vaz. anm bahçesine cömülen ölülerin me
-...._i_tlt> bU.tUn inBanlar arumda erimek s..·rlannı ziyaret etmi§ler, çelenk koy· 

Müsaadesiz 
gümrük 

kom1syoncuları 
btabul Gilmnilderi Bapnüdürlüğil 

tarafından ceçenlerde yapılan ant bir 
teftit netieeıinde gümrük komisyoncu
larından buılanıun muamele defter -
lerinl uıulıila bir surette tuttuktan ım-

laplmıf. aynca cilmrllk if1erinde bir 
takım ninma aylan muamelelerde 
bulunduklan da meydana çıkanlmıt

tır. 

Gümrük idaro:l bu gibi muamelele
rinde uıulsüzliı'K.ter bulunan komisyon-

cular hakkında tahkikatını bitirmit. 
neticeyi bir raporla vekilete bildirmit· 
tir. 

Veldlet, gümrüklerde sahfmaktan 
men hakkında bir karar nrerae adet • 
leri otuu balit otan bu komiıyoncula
nn ellerinıdeÇ ehliyetnameler istirdat 
edilecektir • 

Diğer taraftan bir takım kümelerin 
imtihanla ehliyetname almadıkları hal

de yazıhane açarak komisyonculuk yap 
tıklan ihbar edilmittlr. 

EhUyetnameU Jromiıyonculan yanta
nnda takip ve maiyet memuru olarak 

kullanan bu adamlar ha~kında da tah
kikat ve takibMa baılanmııttr • 

------------------------------------------------Ve k 1 ile r heyeti 
toplantısı 

Ankara 13 (Telefonla) - Vekiller 
Heyeti dün ve evvelki günkü toplantı-

larında Orta A vnıpada geçen hn.d~ 
ler ll1.el'ine mUza.kere!erde bulunmUf, 
gelen maıanıat ve tafsil!t berinde va
ziyeti tetkik etmiştir. 

Ziraat kongresi 
h az1rh k ları 

Ankara, 13 (Telefonla) - Ztrut 
kongresi Nisanın Uk baltaamda topla

nacaktır. Vilayetlerden, Ticaret odala
rından raporlar gelmektedir. 

Kongreye gelecek murahhaslanıı te1-

bitine Veklletçe ıdevam edilmektedir. 
Kongreye arzedilecek kanun projeleri 
de hazırlanmaktadır. 

SDleymantyede bu 
sabah bir yangın oldu 

Bu sabah saat 7 ,20 de 5'Ueymaniyede 
Kayserili Ahmet pata aokağında ba-

yan Naciyeye ait (10) numaralı ahpp 
evden yangın çıkmıt. airayetine mey
dan vermeden aöndUrillmUıtilr. 

Yalnız yangın çıkan evin Ost katı 
yanmııtır. lkJ taraftaki evlerde yangın 

devan bulunmuınm, yangının genit
lememesine büyük yardımı olmuıtur. 

Marpuççularda Al•.:ahamam ıokafın 
da Madn;ıtan hanının ilçüncü katında 

Hanopa ait ıapka imalithanesinde bir 
) z.ngın baılangıcı olmuı. itfaiye tara
fu.dan ıööndüNlmllıtllr. 

Portakal 
ambalajları 

fDcearlar yeni şekle 
itiraz ediyorlar 

tktıaat Vekateti mütehassıslarının 

portakal ihraetltı için hazırladıkları bir 
nizamname projesi tacirlerimizin Ş.:d
detle itirazını mucip olmuştur. 

lktıaat Veklleti mütehtnsıaı doktor 
Baade ve ıırkadaşlan, cenup vilayetle-

rimizde yaptığı tet~kler sonunda por
takal ihracatında ma~yet fiyatlarının 

düıürülmesi için amb..tajların büyütül
mesini, sandıklara daha fazla portakal 
konulmasını münasip -görmüşlerdir. 

Bu tekilde ıimdi 100 lük olan amba
JAjların yerine 200 lük ve 150 liğin ye-

rine de 300 lükler lkame edilmit ola
cı.ktır. Bu suretle ambalijlann maliyet 

fiyatında yüzde 5 -10 niabctinde u
cuzluk müm'k.Un olacaktır. 

Portakal ihracatçılan buna ıiddetle 
itiraz ederek tktıaat Vekaletine müra-

caat etmişlerdir. Tacirler bu tarzda am
balAjın maliyetinde küçük bir tenezzül 

loaa bile bu lladar büyük bir ambal!jm 

25-30 gUnJUk bir seyahatte portakal
lan muh~kak çürüteceğini, küçük am-

bıdAjda portakalların hava alması im

klnı bulunduğu halde büyük ambalaj
larda bu imkan ortadan kalkacağrnr göz 

önüne koymlkta ve bu §eklin iktısadi 
değil, gayri iktıaadl olacağını söyle
mektedirler • 

Gece yarısı kapısı 
tek melen dl 

Davutpqada Lale sokağında 54 nu
maralı evde kiracı olarak oturan ıeyyar 
lr6m0rcll SJJeyman dün gece uyurken 
oda kapısı tekmelenmi§tir. Süleyman 

kukıp kapıyı açmıı ayni evde 
oturan Ekrem ile karJılqmııtır. Ek
rem: 

- Bana esrar alacaksm teklifinde 
t.ulunmuı. Silleyman işine gitmesini 

söyleyince sopa ile hil:um etmi§, palto-

ıunu ve ayakkaplannı alıp gitmiıtir. 

Süleymanın ıikayeti üzerine Ekrem bu 
ubah yakalarunı~tır. 

KIUp idare heyeti 
reisleri çağırıllyor 
Beşiktaı Halkevinden: 

Beıiktaı çevresin.deki Beıiktaıspor Ar 

navutköyspor, Doğanspor klüplerinde 

~ahpn gUreıçiJer arasında yapılacak 

Gürct müsabakalarile bu klüplerle 
Türk sporuna hizmet eden emekli 
r.porcular için her sene yapılacak spor 

gc'.:esi esas programlan üzerinde gö
ı·üıWerek harekete geçilmek üzere klilp 

idare heyetleri baıkanlan arkadaşlan
ınınn veya salahiyettar del~gelerinin 

i6.3.938 çarşamba günü saat 18 de Be
§İktaı halkevine gelmeleri rica olunur. ~~dur. Gabriete d'Annunzlo'nun e. ~!lardır. 

-.,..'belki bir stıs olarak uzun zaman, : .. ::::::::::-::::-:::-:::::::-:::::-::::-:::..----------------.-------------------------

~~~ kalacaktır; fakat hiçbir za- iÇE~;----- f ı~: ı ' yeniden ihya etmişlerdir. ı 70 kadar 
"'- bl,.bfr kim-- wn1 -ır~- insa azası bulunan bu b!rliğe Sehir tiyat-
""' L. " -~ .. ~"' 1t-u13L""u""• • • Karadenizde hliküm sürmekte olan •qaant ._ ~ ı rosu artistleri dahil değildir. 
~ t6ml v~· .... en etıer er aruma frıtına yU2'Jnden Ereğli limanmda bu- ~,...., • Maarif ekileti mllfettislerl, şehri-

IYeceğiıü zannedf)'Onlm. lunan otuza yakın vapur seferlerini te• •------------•• mizde mevcut bulunan bütün ecnebf 
~y Nuruf1ah AT AC bir etmiıterdir. rini ailevi bir husumet yOzüsıden 81- ve azlık mekteplerin.de tefti1lere baş-

• Burdur Yillyetinin kırtasiye basla dürmüştür. lamrştır. 
en•ı b;r posta masrafını azaltm:ık üzere 2500 ·lira • Gö:t_-ükQn Olçalı Jr8y(lnde, kala- • Ankara Sehir t!vatrosu sanatkh-

a sarfile bir matbaa kurulması karartaı- balık b:r (t'UP araamda siU.hh bir kav- Jarl öb!ir ,;in memleket dahil:'.nde bir 

" 

tmlmıştır. ıa çıkmış, Arif reis isminde birisi tumeve çıkacakbr ve bundan sonra 
a p Ur U m UZ • Orduda da su şebekesinin ralahı tabanca ile öldüNlmüt ve birkaç kiti Batdada l:!ideceklerdir. 

41 kararlattınlftU1 ve belediye tarafından yaralanmıttır • Srvasta ı 00 bin lira aarfile bir halk 
-. lbanyada denize indirildi yeni borular ıipariş ıdilmiıtir • kmd U k A m binası yapılacak. •imdikı' bina da ~tll- BeledJye ya a n apanı ve - ~ 

tl)Qr.-. 13 (A.A.) - D. N. 48. bildi- • Srvas elektrik birlifi haziranm zapkaoı meydanlannm açılması için belediyeye .devredilt\:ektir. 
l~ ·._ birirv.!en itibaren llhedilecek ve tesi- istimllklere başhyaeaktır • Denizbınk umum müdürü Yusuf 
~ qııtt Camarteel cttnn, Kfef de ut ile isletme haklan belediyeye de- • Beş ıenelik yol projesini hazırla- Ziya cuma ~nil ,ehrimize gelecek 
"- ~ lezıtıılannda Denizyollan itlet- rolunaeaktır. mış olan belediye bunun tatbikine ve buralaki çahşmalanna devam ede-
~ ida abli • KarabUkde kurutmuş olan elektrik nisanda başlayacaktır. erktir. O zaman bankanın İstanbul 
....,·!lcı_, re n mnarlacbiz npurt..-m aantrah faaliyete baılamıstır. te.lrilitmın alaeafı şekil tamamen an-
-.a...:--ı •lan !us V8'"'""' denhe ı....airil- • Memleket dahilinde, bir limandan la•ılm- ola·ak-"'"ttl• • r-- ur~ • Mal!•,.. vekiletı' defterd,.rhX-a va- ., ... v • 11 

• ... .. ti> diğer bir limana yapılacak canlı hayvan • B x.d ıa d i '- lcu ridıt bakavasm• aı't ka-+Jann ter'..:,nı ki' da ..:ı .. ._ b • Uı:; ay nmızın atan ard zasvonu "O .. J•• .ıı;;ı na .yatın n ~ .. mru& eyannamea a- b kkt da L 1 · · 
..._ Ye qya nııkllyatma mahauı hakktndakı' kanun .. e ı'•-'-----.n .. ön- _, .. k darla blix. -.:ıı:t-ı._ il n nazır anan nıramname pro1e-~ hu t:!und .. ...aım•~•w • • .. ranmarnaın &J& a ra te ,. ~ ai üzerinde, ticaret borsaamda yapılan 

•Go Yapurun. 811 
• a boyu dermiştir. Defterdarlıkta terkin edne- tir. tet\ikler ıona ermhıtir. Borsa bu hu-

~lltt ~ ıenlflltl 11 metre, yilk- cek hesıbatrn miktan 2 mily!'ft lin • Univeraite konferans salonunda susta.ki raporunu iktisat vcklletine bu 
l\l S,90 mettedlr. kadardır. bugün, Tıbbiyenin kurultJ1Unun ıenei ıün görv.!erecektir. 

~l\w llılttnda derinlitf 3/40 metredir. • :Beyoğlu halkevinde varın akşam devriyesi mUnasebetile mera!lim yapı- • 19-3-938 cumartesi !'eCesi Bakrr-
\b~'q ıe ınildir. 450 yolcu istiap ede- "Buhranlar,, mevzulu bir konferans ve- lacaktrr. Gct.:e de Tokatliyanda bir mil- kav Kızılay kurumu tarafından C.H. 
~ Olaft rllecektfr. samere tertip e.dUmi.tir. • salonunda bir balo Yen1ecelrtir. :Ba-
~ bu rant, Mmnara sahil- • Kudıralakl Zeki isminde 65 ya- • Tiyatro sanatklrlan kendi arala- lonun çok mükemmel oJmaamı itina 

'9ı9uı1 1L • llMa Wr n.m 81 ~ bila ,..._ nnda enekıe kurmat oWuklaın Wrlilf edilmektedir. 

-- ----------------- - . KURUN' da 

Uçurum kenarında 
A SiM Ua, Kunındaki bugünkü ba~

yazııında Almanyanın Avuıtur
yayı ilhakını, Hitlerin maksadını anla
tıyor. eticede diyor ki 

Avusturya hadiselerinin son aldı~ 
şekil müzakereleri yeniden karıştır
mııtır. İngiltere ile Almanya arasında
ki müzakereler derhal ke~i!ın:ştir. İn
giltere ile İtalya arasmfaki konusma
lar da Musolininin Avusturva vaziyeti
ni hoıgörilp görmediğine göre şüphe 
siz yeni bir istikamet alacal:tır. 

Çemberlaynin İtalya ve Almanya 
ile giriştiği müzakerelerden maksadı 
sadece bu memleketler arasında bir 
~mniyet tesis etmek .deği1di; bu mak
sat daha çok genişti. lngil:z Başvekili 
Avrupa sulhünü umumi surette tehli
kede ıördüğü fçin Versay muahedesini 
bozulmuş '8yarak venibaştan bütün 
bUyllk devletler arasında uzun zaman 
sürecek sulh esaslan hazırlamak isti
yordu. Almanyanm Avusturyayı işgal 
ve bu memleketi ilhaka doğru git
mesi ile İngiliz başvekilinin bir ihti
mal şeklinde gördü~ü tehlike bugün 
fiili bir hakikat olmuştur. Eğer Mil· 
letle.r cemiyetini te.şkil eden devletler
ile bu 1.:emivetin dısmla kalan memle
ketler derhal toplanarak Avrupa içiJl 
yenibaştan umami sulh esasları kurma· 
la imkan bulamazlarsa bu~ünkü tehli
keli vazivetin varın ne gibi akibetlere 
ıirecefini tayin etmek mümkün değil· 
dir. 

CUMHURiYET' de 

Avusturyanın 
Al manyaya 

ilhakından sonra 
V !YANA .devletini Nasreddin ho

canın leyleği,ıe benzeterek ken· 
di kendine yaşaznagı ihtimali olmıyan 
bu devletin Almanyaya ilhakı bir me
sele defil, arkaıın<lan çıkagelen yeni 
ihtimaller Avnıpada herkesi ıatırtacak 
kadar fevkaladedir diyen Y unuı Nadi, 
Almanya ve Avuıturyanın kıaa bir 
tafthini yaptıktan a:>nra eliyor ki 

Avusturyanın tarihi herşevden önce 
bir Alman - lslb ır.(icadelesi, daha do2 
rusu Almanlığın diğer ırklar arasında 
b11hassa lslhları kendi hakimiyeti 1'1-
tında bulundurması daiyesidir. Bu dava 
timdi Tuna havzasına inen Alman bir
liğile eskilerin.den daha canlı harel:et-
lerin kuvvetli ihtimallerilc tekrar ayak
lanmış bulunuyor. Bu ihtimaller o ka
dar ileri maksattan istihdaf ediyor ki 
bugün için onların hududuna işaret et
mek hususunda dahi kalemimizi tutu
yoruz. Çekoslovakya bu ihtimallerin 
yalnız kücük bir parcasıdır. 

Tekerrüründen bahsettiğimiz :Avus
turya tarihinin Adrivatikle alakası ma
lumdur. Bunlan sonra Tirol A lmanlan
na e1bette m:Jliyetlerini kaybettirmek 
gayretleri tatbijc olunamıvawık ve Al
manyanm Ackivatikten istifadesin:n ö
nüne zor ~eçiltt.:ektir İtiraf etmek la
zımdır ki Bertin • Roma mihveri ya!
nız Almanyanın işine varıyan bir silah 
olmuştur. Japon ittifakının da yalnız 
bu mahiyeti arzetmekte olduğu gizli ka 
paktı birşey değildir. 

Fransa dahiü ihtilaflanna bir türHl 
~ekidilzen yere~cmekle. işi Avrupada 
delril. blitün dünya vüzünde olan in· 
giltere iae kuvvetlerini arttırmağa ça •. 
lışmakla ve şimd:lik valnız bununla me' 
ıııldür. Rus.,a bUtün dikl:atini veni ye
ni muhakemelerle kendi rejiminin ala· 
c!ğt istikamet etrafında toplamış gibi
dir. Bu şartlar içinde Avusturvamn Al
manvava ilhakı ayni zamanda kuvvetler 
muvazenesinin umumi bir yıkıhşile kar 
ııiasrvor demektir. 

Bizim P.'Ördüğümüze ~öre Avustur
ya ile bUtün Avrup:ı yıkılmış, sayılabi· 
lir. Bakalım o yeni.den nasıl yapıla· 
cak? 

Avusturyanm Almanvava ilhakı nor
mal bir vaziyettir. Fakat onun arkasın
dan cıka:?elen veni ihtimaller A vrupada 
herkesi t1a~rrtacak kadar fevkalade va
ziyetler 8nUnde bı,lunuvonız. ls:n bu 
krsmını k:msc simdh•e Ja>dar bu k;ıdar 
ehemmivetle hesapfam:ımıs, ç!..inkü. o
nım beraberinde ~etireteFi vahaır.eti 
~örmemisti. Vazivet;n bundrın sonr~ki 
inkisar şekilleri önünde emrivaki ol~n 
Avusturva Hhakını $İmdiden ikinci 
nlln!l alabiliriz. 

-ıpekll liord~h\'arı 
sakaaa atan k·m ? 
Ferik&yde bekçi Ha::an dün Feriköy 

kordel! ;ab!'
0

'trsrnın duvarları d.bin
ıJc sekiz kiloya yakın ipekli kcrdeltl 
i.>ulmuı. götürUp merkeze teslim et· 
rr.iftlr. 

Kordclllan d:şan}ta atmak suruyla 
postab!lşı Nureddin ile HfüıttJ, Mehmet 
Osman, Nail, Rukiye isminde bc_ş ame
le nıı altına alınmıJtır. 

• 
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Alman devlet merkezi 
J4 J.fAR'I' - 1~ -

Milli Müdafaa 
bütçemiz 

i\n~ara, 13 (Hususi) - Hükiımet, 
be§ senelik milli müdafaa planımızın 

tatbikine k~şılık olmak üzere Mecı.:ı~

ten 125 milyon liralık tahıi!at istiye -
ccktir. 

milyon liradan baıka, beı sene için is
tenen 125 milyonluk tahsisatın bu sene 

ye is~bet eden ırıktan olan 25 milyon 

liranın il!vesile 938 senesi içinde milli 

938 mali senesi için milli müdafaa 
blitçesine ayrılması teklif edilen 82 

müdafaamıza sarf edilecek paranın yek\1-

ııil 107 mi1yon lirayı bulacak;tır. 

Blum yeni kabineyi 
dün kurdu 

Komünistler hühtl mete dahil olmamakla 
beraber par2Amentoıla muzaheret 

edecekler 
Paris, 14 (Hususi) - Leon Blum 

kabineyi dün akşam kurmağa muvaffak 
olmuıtur.. Yeni kabine halk cephesi 

!hükUıneti&r. Komünistler kabineye 
'dahil değillerdir, fakat parlAmentoda 
müzaheret vaadinde bulunmufl&ıırdır. 

Radikal sosyaiistler, dün sabah Le
;on Blumun sağ cenah mensuplanrun 
fmtinal yüzünden bir milll birlik hük;{\-

meti tesi~ teıebbüsünde muvaılfak ola
mamasını teessilrle kaydeden bir karar 

suretini kabul ettikten sonra Blum 

kombinezonuna kayıtsız ve prtstz gir
meye muvafak;:.t etmi§lcrdir. 

Blum arkada§lannı saat 18,30 da 
Reisicümhura takdim etmiıtir. Kabi

;nenin kat'i liste&! ıudur : 

Baıvekil ve huine nazırı (Blum) 
Bütçe nazın {Spina&). 
Hariciye nazın (Pol Bonkur). 
Devlet nazıdan (Pol Por, Sarro, 

Steg, Viyole, Oriol, Frosar). 
Adliye nazın (Rukar) 
Milli mUdaftıa nazm (Daladiye) 
Bahriye namı (KamPenıi). 
Hava nazırı (Laiambt•.) 
Milr terbiye nazın Uan Zey) 

z:raat naz:m (Bonne' 
Nafıa nazın (MO§) 
Mesai nazın (Serol). 
Ticaret nazırı (Kot) 
Posta ve telgraf nazırı (Löba) 
Tekaüt nazm (Riviye) 
Sıhiye nazın (Janten) 
:Müshtemle~e nazırı (Mute). 

Yeni ~abinenin tcıekkülü müna
sebetiyle Blum beyanatta buluna-

rıık, halk cephesi hUktimetlerlne 
bidayettenberl iştirak etmi§ olm Şo
tan ile Dclbosun bu seferk.! bUkQ-

me.tte bulunmayı§lannm herhangi bir 
ihtil!ftan ileri gelmediğini söyledikten 

ıonra ıunlan !!!ve etmiştir: 

Siyasdte devamlılığı temin etmek 
lazımdır. Maamc:ıfih, bu ak33m kabine 

toplantısı yapılıruyacaktır. Hadiaeler 

evvelki hük\imetle hüktimetim arasın -

da münhasıran bir devir muamelesin -

den daha ba§ka nruretler tevlit etmit
tir. 

Binaenaleyh millt müdafaa ve hari

cin .ısam-lariyle bitl\k~ Wi Bq,v~kiJ 
Şotan ile hariciye nuırr Delbos'la gö

rüşmeğc :ıdcceğiz. 

Amerikan deniz 
manevraları · başladı 
Muazzam harekAta 160 gemi ve 

500 tayyare iştirak ediyor 
Sanpedro, (Kaliforniya) 14 (A. A.) 

Amerikan deniz manevra)arı bugtln 
'.Amerikan donanmuı kwruındanı anıi. 
ra1 Bloh'un ri~tinde ba~amı§tn'. 

Manevralara 160 dan fazla ~mi, 
600 tayyare, 8.500 zabit ve 155-000 aıı
ker i3tirak etmektedir. 

Manewala.r hakkında bilyilk bir ke
tu,miyet gösterilmektedir. Hi~bir gaze-

teci v~ya. fotoğra.fçmm ha.rekAta l3ti· 
rak etmesine mnsaa.de edilmemekte. 
dir. Harekltm esasını Bilyük Okyanus 
uhiline yapılacak bir taarruz teşkil 
etmektedir. 

Manevralar nisan nihayetine kadar 
devam edecek ve Bilytlk Okyanus ada.. 
lar gnıpu taama ve müdafaa hare .. 
ketı.erine sahne Olacaktır. 

Dttğün evinde 
Koltuk merasimi yapılırken 

Bir odanın döşemesi çöktü, 
iki kişi yaralandı 

Dün saat on bc§te Samatyada Ali-
fıkıh mahallesinde Kadıniğne eoka- I 
ğmda 24 numaralı evde bir çok 
~adın ft erkekJer büyilk bir ka.za at
latmııı..-dır. 

Ev sahibi bir kaç etin evvel nik!h-

l:ınmıt. dün de bir ~ok tanıdıkları 
ile konukomşulanru koltuk merasimbıe 
davet etmiıtir. 

Koltuk merasimi yaplclıktan sonra 
büyük odada toplanılırus, saz ve söz eğ-

lencesi b41laımgtır. Bir ara odanın dö
§emesinde bazı çatırdılar olmuı, bunu 

dö~emenin çöh.-mcsi takip etmiştir. O
dada bulunanların hepsi alt kata dilı
müşlerldir. 

düşenlerden çalgıcı Abu ve Zehra 1 
kollarından ve başlarınd·n yaralanmı§· 1 
lardır. Bunlar derhal bir otomobile 
konmuı, ha.taneye kaldmlmıflardır. ı 
Diğer kimselere bir ıey olnwnııtır. 

Zabıta tarafmd2ı yapılan tahkikatta 

odaya fazla insan dolması yü.ıünden 

tlô§emenin tanammiil edemeyip çöktü
ğü tesbit edilmi§tir . 

Karakış 
geri geldi 

Birkaç gündür tam bir bahar man

zarası arzeden hava dünı::lcıı beri tekrar 

kıp çevirdi ve muhtelif fa.n!al:ırla kar 
yağdı. Yağı§ bilhassa dUn gece_ fazla 

olmuı ve ıehrin her tarafı kar tutmuş

tur. Eski hesaplara gCSre soğuklar d:ı

ha bir hafta sUrccc'lı; ve eski martın• 
dokuzu olduktan sonra bahar baJlıya
caktır. 

Rü:g~r Karadeniz:de fimalden ve bir 
fırtına halinlde esmektedir. tstanbuc!& 

ıUr'atl bir arri?rk 1 O metreyi bulmuıtur. 

Sühunet derecesi en çok .S,8 ve en az 
1.9 santigrattı. ' 

Münih olacakmış 
olduğunu g&termelidlr. N'i!l"~ 
Alman mi11eti kend.i payına dili~ 
yapmı:ağa ha%lr he, o zaman ıls de , 
man istikbali için kendi pa~a di!P" 
ni yapacaksınız. 

....- _.- Bqtaraft 1 lndde 

diğf!on kararda.o dolayı geri dönmiye· 
ce~i tahmin edilmektedir. 

İlhak kararının ilAnı 
Viyana, 14 (Hususi) - .A.vustur. 

yanın Al.manyaya ilhakı, artık resmen 
de tahakkuk etmi§ bulunuyot". Avu. 
turya reisicUmhuru Mik1u istifa et
miş, bu vazife bqvekil Seys lnkara 
verilmi§tir. Bu hU!ustaki tebliğ diln 
gece 23,30 d1 Avusturya reisicümhuru 
ve ba§vekili Seys İnkar tarafmdıın })U· 
tün Avusturya. hükumeti ar.a.'!ı bulun
duğu halde başvek~let sa.rayı balko • 
nwıdruı resmen halka na.ıı edilmtştir. 
Kanunun metni 

Ne§redilen kanun §Udur: 
Madde 1 - Avusturya Alınan dev. 

J,.tin1n bfr parças:dır. 
:r:adae 2- - Avusturyanın Alman 

devletine tekrar iltihakı hususunda 
10 Nisan 1938 Pazar günil bir Plebisit 
yapılacaktır. Hür ve gizli reyle yapıl• 
cak olan bu Plebisite erkek, kadm yir
m.! yaızndan yukan bUtiin A vuaturya • 
lılar i~tirak edecektir. 

Madde 3 - Plebisitin neticesi, nri
lecek rey kağıtlannın eberiyetile taay
yün edecektir. 

Madde 4 - Bu kanunun tatbikine 
ait teferrüat eroırnamelerle teabit edi • 
lecef>:tir. 

Madde 5 - tıbu k3nun ncırolundu
ğu günden itib.iren muteberdir. Avus· 
turya federal hükumeti işbu kanunun 
tatbikine memurdur. 

bmalzıc: Reiıicümhur ve Bqnldl 
Sayı İnkuart ve diğer nazırlar. 
Diğer tarafta.o Almanyada da bu 

hususta bir kanun ne§redilmi§tir. Bu 
kanunda ı:ıöylıe deniliy~: 

Madde: 1 
Avusturya hükfuneti ta.rafından 13 

Mart 938 tarihinde A vusturyanm Al
mcn devletile blrle§tiğini mübeyyin 
t.a- oı- •· -~ 1ıı • .. ..Al-

manya için de kanuniyet kesbeder. 
Mezkur Avusturya kanunu şudur: 

(Yukarki kanun metni buraya ay
nen kaydedilmiştir.) 

Madde, 2 - Avusturyada buglln 
me~ut olan Amme hukuku it'an ıhire 
değin Avusturya topraklamıda mC%

1i .. 
&r. Alman hukuku. Führer tarıılmt!an 
veya onun göstereceği bir nazır tara
fından orada meriyetc konacak.tır. 
Mad~e 3 - Almanya dahiliye nazın 

diğer s:ı!Ahiyettar Alman nuırl:ırlyie 
mli§tereken tatbı"k tedbirlerini ve icap 
eden hukuki ve idari !izamları kayma
ğa mezundur. 

Madde, 4 - tıbu madde nefir tarl. 
hinden itibaren muteberdir. 

Iki memleket paralan 
birleştirıliyor 

Alman ve A vuaturya paralarmm 
birleştirileceği ve Avusturyad& mark 
tedavül edeceği anla§ılıyor. 

Para ve gilmrüklerln blrleetirilme
si na3yon&.l 30Syalistler bütUn vilAyet 
ve belediyelerin başına geçtikten son
ra yapılacaktır. 

Birçok Alman lktıaa.t ve maliye eJt9.. 
perlt>ri ikhsadt ve ma.ll temesstll Iıle
rin.f ba~ak Usere A vusturyaya gön 
derilmi3lerdir. 

Alman memurlan da Avuaturyaya 
g&ıderılecek ve Avuaturya ınemurla
n staj görmek üzere Almanyaya gi
decektir. Alman askerleri birlikleri 
Avuırt.uryaya gidecek ve Avusturya 
birlikl~ri de Almanyaya gönderilecek-

tir. 1 
Avusturyada tatbik edilecek olan 

Alman rıaf ia. planları aylardanberi 
hazı~lanmıştır. 

Avusturyalı i~sizlerc Almanyada ig 
verilecektir. Almanya, tek para mese
lesi halledilir edilmez Avusturya en
dü~trileı ine bUyllk eerm.ayeler yatır
mak fikrindedir. 

Avwıturyalıla.r ise artık kambiyo 
meselesi meTZUubahis olamayacağı 
için Almanya.dan daha çok miktarda 
mal satın alacaklardır. 
Kambiyo tahdldatı 

Diğer taraftan aermaye ihracı da.ha 
ziyade tahdid olunacakt?r. Şimdiye ka
dar A vusturyada.n çıkan yolcular A • 
vusturya paratııiyle be, yftz eflln bern. 
berlerinde göttlreblliyorta.rdı. Halbuki 

bundan böyle ancak 50 tilin götUrebL 
leceklerdir. Banka mevduatmdan çe • 
kilebilecek para miktan da ha.ftada -bin ellln olarak tahdid edilmiştir. Bu. 
na sebeb 10D hattalar içinde killIJyetli 
para çekilmit olm.aaıdır. 
Radyo birliği 

Avusturya radyosu dünden itibaren 
program birliği ~ dahilinde Alman 
radyola.n ile sıkı bir te§riki mesai ha
linde c;aiıPcatmı tan etmektedir. 

Bu teşriki mesaiye başlangıç olmak 
ibıere A VUlturya radyosu Alına.n 

IAypı;ig radyosu ile birlettirilmi§tir. 
Nazt propagandası 

Hitler Llna d& Alman nuyonal 
80B)'l.list &efi BUrkeli Avusturyada 
nasyonal 30syalist partisini tensike 
memur etmııtir. Binaenaleyh Bürkel 
Avusturya ııasyonal sosyalist partiai 
reisi sıfatile plebisiti hazırlamak vazi
f~ini üzerine almış bulunuyor. Bu 
vazif esintn lf asmda IUzumlu görece
ği bntUn tedbirleri almak hususunda 
Hitler kendisine tam ve mutlak sal!
hiyet vermi§tir. 

Alman gençlik tefkilltı reisi fon Şi
rah, bugDn Vlyanaya gelmiştir. 
Viyanada "Bitler meydanı,, 

Vlyananm yeni belediye retal B. 
Hitlere bir t.eıgrat çekerek, .. Almanya.
nm ikinci bUyük §ehri olan Viyananm 
belediye sarayı önftndeki meydana 
Adolf Bitler l!!nhıin ve.nldiğinf n 
bunun führere Viyana eehrinln ilk a
dakat yeminim tefkil eyledifiıı!,, bil
dirmiştir. 
Dolfusun heyielt yılahmf 't'fl parça 
p•ça edilmittir. Stirya'da da otm ka
du başka heykel tahrip edilmt,tiT. 

Hltlerlo oolko 
Liu, 13 (A.A.) - Din geeeW btL 

yük tezahürat ~smda Bay Hitıer 
ve Sa19 tnir.uart'ın nutttklan. meydanı 
i!OlduraftliıDDDlOjlfün teziblJl'lei'f ye 

alk:§lariyle mütemadi surette, hemen 
her kelimede keıi1miıtir. 

Belediye meyc!annu dolduran binler· 
ce kiıinin DDtayet bulma.ı alkqlan ara
ımda Bay Hitler a6z atımı ve aplıda. 
ki nutku ~ylemittir: 

"Erkek, kndın Alman ~atandaıtan, 

federal ıanaölyc. 
Bana k;a11J siSyieditfnb: bot geldiniz 

a6alerlndeıı dolayı .:Ze uıeklril.r ede -
rim. Alman milletinin büyük rayhuu 
kurmak arı:u ve azminin yalnıa birkaç 

kitinin arau n umi ohmyıp bhzat 
Alman nı.:ııctinin arzu ve umi oldutu
nu g6stermek muc bwaya geldiğiniz. 
den dolayı ai.ılere, aynca, hassaten te· 
tekkür ederim. Ban enternasyonal hak 
arayıcıların bu alqam buraya ıelerek 
hakikati c6nnelerini ve ayni aa.manda 
bu ha.kikati somadan itıiraf canelerini 

isterdim. 
Vaktiyle bu tehri terkettiiim •• -

man, kalbimde bu&tinkü ayni imamm 
vardı. Kader, Alman devletinin bapna 
getirmek tlftre Yaktiyle beni bu tehir. 
den azaklattınrls;en, bana her halde blr 
vazife venniıt.:. Bu vaızife i1e, lrüçük 
ve am vatanımı Alman royhrna ia
de etmekti ve bu vuifcm için ya. 
pdıuı ve mücadele ettim. Bugiln bu va
zifemi yaptığıma bal bulunuyorum. 

Sisler. buna l*bitıinia ve bilrban11 • 
ruz. Sizleri ne zaman çaiıracatmu bil
mi,orum. BaıilnliD uak olmadıimı 
Umit ederim. O zaman, kendi tmanmı
n açıkça bildireceksiniz. O uman ben 
de, vatannru, bütün Alman milletine lf. 
tihar ile g8ıterelilecefim. 

N ctice, Alman milletini aymmk Jç1n 
yapılacak bUtün teıcbbllalerin beyhude 

Alman milleti, daha bugtınden .,.Jl
fesini yapmaktadır. Atmanyıınııı ]lef 

bucağından gelen ve bu esnada A,,_. 
turya içinde yürUmckte olan Atıssad 
askerleri, bilyük Alman milletinin bir
liği tçin, rayhimmn satveti için. baııf 
fed.-ar muhariplerdir. Yaşarm AIJDIO
ya.,, 

Gerek bu iki nutuk, gerek bütiln IJııl 
tezahürleri, bütün Alman ve Avuıtu!
ya radyoları tarafından neıredilaılttit• 
Şuşnlg nerede '1 
V~yana, 14 (Huıusi) - Bir ~ 

akibetinde!l encliıe edilen e&ki B~~ 
Şu1nigin Viyanada Bdvedere ptod°" 
daki apammanlarmda. oturdup ıtr 
men dün bildirilml§tir. 

Şıqniğ akpm iiatU bllkQmctiıl oıll
aaadcslyle Viyanadan hareket e~ 

Nereye gittiği malbı değildir. • 
Bare~ilin Macarista:ıa gidecelf ..... 
nedilmektedir. 

R5yter muhabirinin öğrendiğine~ 
re Şup~g. Macaristanda Tataya ;.tı1 
ıri~tir. Kendisi, Tatada kont Esterbasl-

nin ma!ikSnçsinde bulunnmktadır· 
Kont Franz Esterhazi, ise Tatacıaif 

ptoaundan yaptığı beyanatta, ŞU§Dİ~ 
ptoda olmadığıru ve fakat kcıı~ 
ıatoda her ıdakıb hüsnü kabul ı,,,.ır 
ğinden enin olduğuna bilc:lirmiJlir__:........ 

Bul~arlstanda seçllll 
Sofya, 14 (A. A..) - Plevnıt .. 

Burgu mmtakalan, 41 mebuıı in~ 
etmi§tir. Bwılarm ~ u h~ tr 
raf tandır. 

Diğer tara.fta.ıı mahkemeler ~ 
rnınt.a.kuı l~iıı konulan n~ 
u~ı "'-~hıh C(ll}J 111urmı~\:1._.,. -: · 

ki ba.§Yekillerden Yalinof ve~~~,! 
le eaki nuırlardan Vaailıet, SOU--: 
Naca.rof, Sakarofun ıwmetlllderi ıı.
bul olunmU§tur. Fesatçı olma)da ıa
nmmış diğer bil'çok ldnulelerin ~ 
mtlikleri rtddedilmi§tir. ..~ 

( A?UaturJa Witeleriae dair Gir' 

haberler 12 inci •7famadadırJ __,-

Bir kule 2nnediyonuna. ~t d: 
ğil •• Gardüiiiu.üs üstüvane ıfekliJl~ 
Lu prip bina, ltalyada bu IPt fi 
dir. On ıem katbdır. tçeri9k'ds ,_ 
yilz yatak, banyo ve müteaddit ~bil" 
vardır. Bundan bqka, 300 ki.ti ala ~ 
c'k bir tiyatro " sinema saJoll"'-1 
tUphaneti,. yü.ıme bavuzlarJ ~ 
tadır. 

Bu akşam SAKARYA sınemas• 
Taliin pek ıMde~ mUıkilltma rağmeIL. 1k.i &ıkın katlandrklan fcda

khhklar Te hissettikleri kuvvetli ihtiras .• 

Sllvla Sıdney ve Henry Fonda 
taırafmdan emsalsiz bir tarzda yaratılan Frar..suca 18.dil 

YAŞAMAK HAKKIMDIR 
Pek mllcsair ve bistıt filmine baıhyor. 

tllveten: PARAMOUNT JURNAL di!nya ban&sleri •e pyaıtı ~r. 
ret bir StLT .. Y SltNFONl. Yerlerinizi evcMen ıldmm:r:. Telefon: 41
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liABERlN TARlHl TErnlKASI: 24 
Yazanı 
A. Cim 

Veslknlan veren: Donanma EomodorlııJu B:ışUtibf Binbaşı İhsan 

:liinı@n®lfil"ttlfil eii:ıraıifondaıl!d asi 1fm~aı0 
elrr©ıaUil ~Dır $9S ylYılks Ddl: BH;tğ Olfl1a 
Daıru ~©>wna aamas nı da bDDnırnz. ~ 

- Tam bu gemiye yaklaştığımız 
~da peşimizde Uç sandal peyda ol. 
~bunların asilere ait olduğunu tah
d ederek sUratimizi arttırdık· onlar 
~ a kürekJE>ri daha büytik bir hı~a su
t a daldınp çıkarmaya b~ladılar, biz 
llçtık, onlar kovalndı! 
- Dur!. .• tr Sandal dur!.. 

tılbaıye haykırdılar, fakat kim aıcımr; 
tuıdYet buraya kapağı attık, da kur. 

Uk! •. 

i; Eh, öyleyse büyUk geçmig olsun! 
~ ep beraber gülilştüler. Kahkahalar 
lın. a ererken knm::ı.ranın kapısı ça -
l>ı dı; İngiliz kaptan (gir!) emrini ya. 
§brdı s·· .. bır : .uvnrmın kar§ısma dikilen 
gedıklı :ıu malumatı verdi: 

ı~-: Asilere alt 5-6 filika gemiye yak
llı~ orlar. Nöbetçilerimiz durmalarım 
ııaın: ;tti, fakat aldırmıyorlar, ne ya. 

l{tınıandan emir verdi: 

bır~ ınn.ngn silahendaz silfilılarıyla 
,,,_

1
1 e güverteye çıkarak mevzi al -

-.q arı FTk ı ~I · ı ı a ar taarr.uz ederlerse a. 
c "1~· rt~kabele edilecektir. Ben de 
Geı ~lı·:erteye geliyorum. 

hırka dikli d.erhal kamaradan fırladı, 
b)r ç dakika sonra 20 kişiliş si18.hh 
~kuvvet lınojenin güvertesinde 
ffı. ~ aldı. Kumandan vaziyeti misa -
' 'liırk bahriyelilerine anlattıktan 
ı; güverteye çıktı. 

oj~nin sancak bordnsma doğru i-
.. mesafeye yaklaşmış 6 filika 

~ \tc u.)orau. Fili a ar kUrek çekmek. 
)orı geınıye yaklnşma.kta. devam edi
~· içersindekl bahriye neferleri 

sn Şıp duruyorlardı. 
'Alıendazlar bordaya çıkınca na -
~~ nın (dur!) flıtan derhal tesirini 
~lılar rdi. Mütearrrzlar 50 metroda dur
~ 'l'a·~ Ortadaki fiJikadan bir bahriye
' :a kalktı; ellerini ağzmm iki ya. 

......._ 0Yara.k tUrkçe bağırdı: 
~lt l<:ap.tan beye söyleyin, gemideki 
ı-ı hı :-abıtlerini almaya geldik! Onla
~ Zo teslim etsin! .. 

ltı.~iJ~erin talebi tercüman vasıtasile 
t ~.kaptmıma bildirildi. Kaptan dil. 

~l: ır lisanla tercilman n. .:<!vah ver-

ı~> ll ~ ır Urnya iltica eden Türk kaptan-
til'id~~di lngiltere sefaretinin misa. 
t~ata e.: Kendi arzuları olmadıkça 
~ll'ıe ?ıçbir şey yapamayız, teslim 

'l' Yiz! 
hıl~etiınan, kaptanın cevabını asilere 
~: ce, a_,aktaki nefer tehdide bao-

'O b 'b·u alde iz de zorla onları alına.. 
"' 

1 l'ız• 'lJt • 
~ıar:hdide, bordafa.rı tutan sUahen. 
~~l ı:/~:ıekanimıa şaku'ttlan cevab 
~ Oah ~ger snnda.ldan ayağa kalkan 
....._ ~ l°iYeli arkadaşına çıkıştı: 

~lll l'lıı'> Yapıyorsun sen yahu; ~ıldır
'ltıe aft Bu g<'mi İngiliz scfattthanc -
' l'nl bir gemidir. B 5ImlZ!!. yeniden 

~'btı çıkn.rtacaksın? 
~ııı1:: tızerıne fiUkalar İmojenin 
~ t a ~öndüler, İngiliz bahriyeli
~ ehdıtıer, ki.üürler yağdırdılar. 
Uç ~a dn çekilip gittiler. 

lt t~axiyi f mcjen'e brrakan Pey
~~ ın f ilflmsı geri dönerken ft.sf 
\ı~ rı ~aruından çevrilmiş ve ne. 

t~ldıkleri st>rulmu§tu. Filikada. 
~:~ er sah;lden geldiklerini e5yle
-"1f , ~ 8.rkadn.,ıarı biraz sıkıştmnca 
~llı-a.u 'l astf beyleri !mojen yatına 
~lttı. ~ni anlatmıglardı. Aetler 
l~ı.tşı ne gemiye dof;rru dümen 
~ baıı ar, Yolda fmojene gitmekte o-
~ ~e zabitlerini kovalamışlar, 
~da Yetişemeyince, İngiliz kap. 

),._ ~ h~~isafirlerl istemişlerdi. 
~~ '1-tı lSeden sonrn Türk bahriyeli
!~ bt k lnıojcn'de uzun boy1u kal • 

lt~~lllediJer. I{apttı.nm tava8SUtıı 
~ lerını SeUınik yahut Pire 1l _ 

llıdan. biıine götUrmek için bir 

ecnebt gemisi ara.ttınnağa koyuldular. 
Bu mesele hakkında da sefaretin 

ıniltnleasmı soran İngiliz kaptanı ve. 
rilen müsaade üzerine bu işle me~ 
olmaya. başladı. Bir ecnebi acentası • 
nm ertesi gece saat 20de1st:anbuldan 
transit geçecek (Eklips) adlı bir şile
bi bu i§e müsait gördü. Şilep Pire -
B~dizl • Marsilyn • Sutamptona gi
dıyordu. 

Bu haberi alan !n(Piliz İmojenin 
kapta.nı, misafir Tilrk

0 

kaptanl~a 
hazırlanmalarını, eğer gitmek istiyor
larsa bu fırsatı kaçırmamalarını tav. 
Biye etti. 

Yeni yolculuk ba.şlıyacağı sırada ar 
kadnşlar arasında da yeni münakaşa. 
lar ba..,,~österdi. 

Bir kısmı gitmekten sarfınazar edil
mesini istiyorlar ,sonradan il!: süvari. 
ye iltihak eden zabitler bu hususta 
ısrar ediyorlar: 

- Canım, diyorlardı; silldinet ça.. 
buk teessfuı edecek! Te.h1ike esas itıba
riyle savuşturulmu§ demektir. Bir iki 
gün burada. kalalım; eğer bir netice 
alınmazsa o zaman bunu dllşUnürllz! 

Selaniğe bir ayak evvel iltı"'hak et _ 
mek istiyenler buna itiraz ediyorlar. 
dı. Rauf bey adeta asabileşerek arka
daşlarını ikna~ uğraşıyor: 

- Vatan, diyordu; yeni bir lnkılA. 
bm arifesinde bulunuyor. Birkaç ay 
evvel illn edilen meşrutiyet mUZir un.. 
arurlarm menft faaliyetleriyle t.ehlike
ye di!§Dlek üzeredir. 

Dün bu maksatla çııh§an, bu uğur. 
da canını vermekten, kıı.nmı dökmek • 
ten çeklnmiyen bizler bu vaziyete se. 
yircl kalamayız! 

Cemiyeti mukaddese (1) bu tehlike. 
yi silah kuvvdiyle önlemek için icab 
eden tedbf rleri alacak, mC§I"Utiyetin 
korunması için icab edenıe tsttı.nbul 
fizerine yürU:ecektir. Yarın, devletin 
askert kuvvetleri arasında. muhtemel 
bir çarpışma olacaktır. BiltUn bu M • 
diselcr cereyan ederken burada, bir 
ecnebi gemisinde eli kolu bağlı, ve 

gayrlfanl oturmak bize, inkılapçı ce -
miyctin l5z evl~tlarma ya.kı§maz! Va. 
tan hlzmet bekliyor §imdi bizden .•• 
Selfuıikteki arkada.şlarmıu.a iltihak et
mek için evimlı:, barkımız, aile düşün
celerimiz bize ayakbnğı olmamalıdır. 

Hazır fırsat varken bundan istifade 
edelim! 

gl.in evvelki heyecanı kısmen yatı§llllş 
buldu. Ça~ı1ıı.r açık, herkes işinin 

gUcünUn ~mdaydı. Dev1et daircle • 
rindm bir kımnı da f§:knine bqlamış, 
bir kısım memurlar va.W:elerina gel • 
mi§!erdl. Yalnız sokaklarda. a:skerl 
devriyelcr, ıillA.hlı muhafızlar do~ • 

RARER - :A.kşam poshtsı s 

Avusturya hadisesi ve kısa bir tarih 

adderat bu tecellisi e a u-
1 ehlikeye oku r. a al ... 

H• ll..ellılnstanu ~aırçaOaıncQJojo ~Yırn erde 
Leh mDDDeitDnDını duyc11uğ ınsaınıô aı~a!Q>o 
tednye etmiş olU:Dycr. iş~ en 
hlYıDasası btYJ<dluır 

-2- Yazan: Şeklp gündüz 
fmparator Ruifotr fon Habsburg, bu 

toprakları 1282 tarihinde oğlu Alberte 
bı:.ı!ışetmiştir. Bundan gelen hanedan 
Avusturyada dük ünvaniylc 1453 yı
lına kadar hüküm sürmüş ve bu yıl

dan, yani lstanbulun imparator Fatih 
Mehmet tarafından zaptından sonra 
(Arş~dük = Başdüka) ünvanmı almıt

tır. Tabii bu au11da Avusturya ıd\nderi 
ve arşidilkleri Alman imparatorluk \ir
liğini teşkil eden hü1'ümearlar arasm
aa bulunuyor ve Almanyada imparator 
seçme ve s~ilme ha~ına malik bu
lunuyorlardı. 

Habsburglar Alman hanedanlan a
rasında büyük bir go1ıret wibi idiler 
ve 1438 tarihine kad<ır bunlardan lir 
kaç kişi Alman imparatorluğuna se~
mişti. Fakat 1438 de ikinci Albcrtin 
cülusundan son.--a imparatorluk bUsbil
tün bu hanedana intikal etmiştir. 

On beşinC.: asnn ilk yansında A
vusturya tacına ait topraklar bir hay
li genişlemiş tstirya, Karentiya, İs

viçre ve dooa bazı yerler A vuituryaya 
bağlanmı§tı. Avusturya yalnız hüküm
darının Alman milli birliğinin de mü
messili olması noktasmdan değil, ayni 
ramanda araz.~sinin genişliği, zenginli
ği ve halkının ces.:ıret ve terbiyesi nok
tasından ıcla diğer Alman devletçikleri
ne faik bir manzara arı:ediyordu. 

Fatih ikinci Mehmedin Balkanlarda 
giri1tiği büyük savDŞlar ve elde ettıği 
bilyük zaferler ve onu takip eden Tilr1' 
imparatorlarının Tuna ve Sava nehir
leri boyunca mütemadiyen ilerleyip 
Orta Avrupada kudretlerin.~ yaymalarr, 
Avustury.mın siyast m1inasını bir kat 
daha yükseltti. Bu Biralarida imparator 
Maksimilyen de Burgonya prensesi 
Mari ile izdivaç ederek Felemenk ve 
Burgonyayı imparatorluğa katmıı 

ve bir müddet sonra Şarl Kentin tahta 
çıkınasiyle İspanya ve tspanyanm A
merilseı:laki geNş müstemlekeleri de 
imparatorluğun satvetini arttırmıştı. 

Artık Avusturya, Fransadan başka bü
tün garbi Avruptıya hfik.:.m bulunuyor, 
Akdenizde ve Avrupada Osmanb im
paratorluğunun tek rakibi olarak g8z:e 
vuruyordu. Tabii bu rekabetin her 
te~ahürü tamamiyle Osmanlı impara
torluğunun lehine oluyordu,, 

Kanuni SüleylIU'.n bu imparatorluğu 
Akdenizde vurdu. Afri~ada vurdu. Or-

ta 1*.Vnıpayı tamamiyle kendi kontr~ 
lilne aldı. Fnkat tarihin bir bakikattni, 
Avusturyanm tarihteki büyUk hakika
tini işte borada unutmamak l!zımdır. 

Avusturya Garbt Avrupanm ~ptlannı 
var kuvvetini sarf ederek bize kar;1 
mildafaaya savaş~trr. 
Hoı .. Bir.im imparatorluk bu mlida

faayı ç.:r,neyip geçebilecek kudretten 
mahrum değildi. Fakat zaman zaman 
belirmlf olan idaresizlikler Osmanlı 

imparatorluğunun dııha büyümesine 
mani olmuıtur. 

1521 de Şart Kent ile kan!eşi Fc:-
dinand arasmdaJ9 ayrılıkta A vu turyn 
Ferdinandın hissesine düşmüş ve Arıi
dük ünvaıı.!yle bu topraklarda büküm 
ailrmeğe baflıyan Fcrdinand, Bohem.
yayı, Macari taru, SilUyayı zaptetmiş
tir. 1648 ide Vestfalya muahedesi Al
sası A vusturyadan aymnıg ve buna 
muk~bil Avusturya Transilvanya ile 
Hırvatistaru huduttan içine altnIJbr. 
1713 de (Utreht) ve Raştat muahede
leriyle Avusturya, İspanya krah ikinci 
Şarlm mirası olarak, Bargonya ve 
Mantu dükalığınI ve Napot ne Sar
donyayı alm11 ve bir mtlddet sonra Sar
donya ile Sicilyayı mübadele etmiştir. 
1740 dn Avusturya hanc!danınm erkek 
varisi olmadığından son imparatorun 
kızı Marlya Tereza, Fransua dö Lo
renle evlenmiş, taç bu ad:ıma intikal 
etmi§tir. İşte bu sırada Almanlığın, 

ikinci büyük kudreti, yan! Prusya, A-

wsturyar.ın Ka~uma dikı1miş ve yt:ii 
yıl sUren btr muharebe Avusturyanm 
Silizyı:ryı kaybetmesiyle bitmi§tir. 

Bir mtıdet sonra Lehistamun ttıksl

rıi.nde Kwsturya da hisse alar.lar ara· 
ım'da bulunmu~ Caliçya ve Kırnkovi-

Yts'fI cıl~trr. Ne garip tecellidir ki 
Lchistanın o tak?limi ile ncş' esini arttxr
mı~, olan Viyana, bugün ez:elt rakıöi 
Berlinin hUkmQ altına geçerken, Leh 
millet! kudretli bir istiklal ne A vnı~ 
da ayakta dunnNmıdır. Acaba Avus
turya bir milletin istikl~linc hilrınet 

etmemi§ olmasmm cczasmr i1:i asır 

sonra mı çekmi~ oluyor?. 
K 0 mbilir ...• Bu hal sıy t talün garip 

lir tecelli5idlr l 
Sadede gelelim: 
Tiılih Avurnıryanm gene yar

drm eder. Napolyonun r.ldttı eönüncc 

LAYAN'da 
YARIN AKŞAM 

Kanu i Ahmed gecesi 
Bü•ün san'atk!r a.rkadaşlannm i§tirakiyle kutlulana2ktır. 

Aynea: Zengin proğram ve sürprizler. Fiatlaıida zam yoktur, Tet 40335 

yor; Aya.sof ya meydanında bir gUn 
e\"Velki asker kalabalığı eski §eklini 
muhafaza ediyordu. 

Hamdi çaVU§, yine kahvenin önün

deki umumi karargahında oturuyor; 

elindeki mar.DUCU üflemekte .doValn e
diyordu. 

ı liraya kumaşilc lrut
tüyU yastıklar, 13 ll-

raya kuma§ile ku~tü

yü yataklar, 20 lira

ya kumasile kuştiiyU 

yorganlar. 
Yerli Mallar Pazarları. 

'19ıybettlklerinden bir çoğunu tekrar 
~azanıdığını görürüz. Bundan sonra 
Ma:arlann ve Avusturyaya tabi diğer 
mflletlerin istiklil hreketleri başlar. 

1848 Macar iht.~lfüni Avusturya ancak 
dostu Rusyanın ynrdnniyle bastırabi

lir. Bundan sonra tekrar bir sıra talih
sizlik beHrir. 1861 de Macarlarla yarı 

istikıat verir. Villa Franka muahedesile 
Piycmonte hük1'.Unetine Lomba.rdiyayı 

ter keder. 
1866 da Saclova da tekrar Paru~ 

ya mağlup olur. 1870 ide Prens Bis
mark bir daha aynlma~ lUere, A._ 
'nlsturyadan başka bütün Alman dev· 
letçiklerlni Punısyanm hilkmU tma 
sokar. 

Bir mUddet sonra J\vusturyayı, 

Fransaya karşı kurulan ittifaka girmiş 
örllrüz, Fransada krallığın ldevril-

mesi Viyanayı pek l;orkutmuştur. Vi
yana Mc:ı milrteci dünyanın paytnhtt 
halintı:ledir ve kont fon Metemih, bu 
dilnyanm şeytani dehası rolünQ oyna
maktadır. Napolyon harpleri kuanma
sınr bilen bir askerdir. Viyanaya daya-
rur. 

!mpanrtor fkinci Fransua, Alman 
imparatorluğunu terke mecbur knlır. 
İşte urun bir tarihten sonra Avustur
yanın Almnn birliğ.~ Uzerlndclti nüfuzu 
ilkönce böylece darbelenir. 

Bunun üzerine Avusturya Balkan
lara sar~ak ister. Abdillhamidin dev
n1mcsinden istüa!de ederek Bosna Her
eği zapteder. 

NLJıayet Sırp ihtı1filclsi Prcnçipin 
kurşunu dünyayı bfiyUk harbe sokar., 
MağlUbiyet! .. 
tnhnaır .• 
Sen Jermen mualledesi Habsbu.gla

n tahtından ve Avusturyayı biiyült 
devlet olmak vasfındzın mahrum eder. 

V c nihayet bir gün gelir, Bavyera 
hududundan kalkan bir zırhlı otomobil 
kervanı Almanyanın §efint Almanhğın 
~a şefi olara'kj Avusturyaya sokar. 

• • • 
f§fe on amlık bir devlet·n encamr:. 

Muk ddcrnt bu tecellisi. Avrupayı 

tehlikcy sokuyor, fakat Lehiııtanm 

parçala!ldrğı günlerde Leh milliyctpcr
verleıinin duyduklan inaa:ıi acılan te
diye ctmi§ oluyor. 

f . Şekip GUNDOZ 

AKA 
GÜNDÜZ 

lf-0 A ~ E ~ 1 in 

Çok dikkııte değer bir eter; 

hazırlamaktadır 

mnınnırınmmorrnuınıımunınmırınu ef!!l!I 

lstanbul radyosu 
14MART-1938 PAZARTESt 

18,30 pliikla dans musikisi, 19,15 ço
cuklııra masal, Bayan Nine. 19,55 
Borsa haberleri, 20 Rıfat ve arkadqla· 
rr, tarafından Tilrk musikisi ve halk 
p.rkılan, 20,30 hava raporu, 20,33 
Ömer Rıu tara!mdan arapça 68ylev, 
20,45 Bclma ve arkada~lan tarafından 
Terk musilı:i!i ve halk §Mkılan, (saat 
ayan), 21,15 Fasıl aaı: heyeti. İbrahim 
ve arkadqluı tarafından, 21,50 radyo 
Conik tet:lSil, stüdyo orkestrası, refaka
tile (Ketnlll), 2%,45 ajana haberleri, 
23 plfik!a sololar, opera ve operet par
~l.an, 23,20 son haberler ve ertesi gU
nün prograuu, 23,30 son., 
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Bu yolcular, bu ihtiyar polla, bu ll

obalilik, hulasa burada görülen her 
eey sa.de, in.san.t ve mUtevazıdtr. Fakat, 

ltriltiln hulyalarm, dünyadaki bUUln ar. 
zularm, güzide yerlere uçan birer ka· 

zıatlı peri olduğunu tuavvur etseniz, 
~ays Strit • Hollivud Bulvar'm kıya· 
met günO arzı mev'udu kadar kalabL 

hk o1ıı.cağma emin olablUniniz... Bir 
tek ışçf kız, bir tek mektepli, bir tek 

aile kızı yoktur ki, sinema kahraman· 
lan cennetini dil§Unerek, hiç olmama 
l>ir defa içini çekmiş olmum. Dnııya. 
nm bqincl karefur'u, bUtün kuvvet 

'Ve gururunu, ilf;e bu na.mtitenaht f~ 
çeki§inden, bu aşk hamlesinden ,dır. 

Kızıl derililer köyU 
GUnee fena halde yakıyor ve polis 

memuru bana ~pheli bir tavırla ba
kıyor. Filhakika, pek avare bir halim 
yar ve adamcağız herhalde beni bir 
eenerl veya fena bir vurgun yapmayı 
luarbyan bir gangster çömezi aamıe
i!Jyor. Bunun Uzerine yU.rU.meye başlı. 
yorum. Arkamda Los Anceles, 8nilm. 

ile Pasl!ik var. Sağımda, ilk kovboy 
filmlerinin çevrildiği dağlar yllbelf • 
yor, solumdaysa, senede Uç defa, film. 

lerde Sahra vazifesini gören ova uzu. 

yor. Hollivud Bulvar üzerinlieyim. Ya
mmd:uı hızla J oan Blondel geçiyor, 

ŞikAyetle~ temenniler: 

Paramızla 
dayak mı 
yiyeceğiz? 

Şirketi Hayriye çımaeılarından 
bir tikayet 

'T. ömtlrüm,, imzaslle aldığmuz bir 
mektupta Sirketihayriyeden tiklyet 
edilmektedir. Mektup sahibi okuyucu
muz diyor ki: 

"ŞJrketihayrlye idaresi, vapurlarm. 
da çall§tırdığı çun&CIJ.an., ha.ika ne -

.zaketle muamele etmeleri lüzumunu 
habrlatsa çok iy olacak; çUnktl buna 

cidden ihtiyaç var. Şahit olduğum bir 
Mdlsenin teessürll bana bu Abrlan 

yudırdı. Geçen kurban bayrammın L 

kinci günil akpmı ua.t altıda köpril.. 
den kalkan Şirketihayrlyenin 63 nu • 

maralı vapuru Üsküdar iakeleeiııe YL 
nqb. Tam bu sırada varda diye bir 

nara işitildi ve akabinde halkı ite ka
ka gelen çımacı h&latm bulunduğu ye. 

re yakla§tı. Fakat telqla elinde horo

zu lle bekliyen bir delikanlıya eiddet. 
le çarptı. Delikanlı: 

- .Arkadq, biraz yavq. •. 
Demeye kalmadan çımacı tam bir 

tulumbacı ağzıyla: 

- Ulan kör müsiln, halat atacağım, 
vapur ya.nqtı, diye gürledi. l'akat de. 
likanlı kızmıetı: - Ulan ben defllim, 
ağzını topla, diyecek oldu. Vay efen -

dim. sen misin bunu diyen. Pat küt dL 
yak başladı. Çmıacıyla beraber vapur 

mWıtahdeminindeıı birkaç kili daha 
delikanlının başına çullandılar. Şirke-

tihayriyeli olup da Alla.hım seven geL 
sin vursun kabilinden önilne gelen de
likanlıya basıyordu yumrufu... Biraz 
soma kolu kırılan Yqar adındaki bu 
delikanlı bir otomobile konularak evi. 
ne gönderildi. 

Çımacılar, neden vapur iskeleye ya. 
ııaşmada.n bir iki dakika enet vuif e-

lerinin baıma gelmezler de tam va • 
pur yanaşırken veya yanqtıktan BOn-
ra iskele tara.fma toplıman halkı itip 
kakarak soluk aolup halat bqma ko. 

'8J"lar? Eğer bu vaziyet böyle devam e
decek ve biz de paramızla dayak yiye. 
ceksek, bari haber verilse de Bojudan 
pılıyı pırtıyı toplayıp htanbula A 
etsek? .... • 

bir vitrin önünde duruyor, kravat • 
larm fiatına bakıyor, tekrar yürüyor, 
tekrar duruyor, bir ipliği kaçan çora. 
bmı tükrilklediği pumağıyla ıslat! -
yor, bir çapkının l&f atışma dilini çı. 

karmakta mukabele ediyor ve burnu 
havada olduğu halde tekrar yUrUyor. 

Buraya kadar, gell~fmin ilk günleri 
bizzat duyduğum hiMiyatı size nak • 
letmeye çalı~tım. Bu hayat, karmaka
nşık olup, renklerden, gölgelerden, he. 
yecanlardan, isyanlardan, hayranlık, 

merhametten müteşekkildir. Bu gün 

bUtUn bunlan toplamağa ve bunlardan 
vazıh bir çehre çıkarmaya ça lışaca
ğnn. Size ancak lnsanf hikayeler et 

ve kanı, yani, e~hMı olan hiklyeler an. 
tatmaya karar verml§tlm. Fakat size, 
bir dünya k~inin, en şayanı hayret 
talili kahramanmdıuı, yani Holivud -
dan bahı5etmem laztmdır. 

Londra gibi sert, Pa.rls gibi yumu -
şak, Ba.rulon (elmdikl Barsclon gibi 

değil) gibi çiçekli ve ferah verici, Ve. 
nedik kadar esrarengiz, Viyana kadar 

mUllyfm, Napoll kadar renkli olan 

Holivud, muvaffakıyetin ve sihirli 

kuvvetinin bUWn esrarını nefsinde 
bulunduruyor. 

Geçen unn ortalarında, cenubt Ka
llfomiyanın bu köeesfnde Kahuenza ve 

Şerold adlarmda iki kml derili köyU 

vardı. 1880 senesi ne doğnı, Vilkoks L 

dmda dul bir kadın burada bir nevi 

çiftliğiyle yerleşti. Kom§USU Pol dö 

Lonpre admda bir Fransız ressamıydı. 
lklal birden, küçllk topraklarına - n~ 
den&?. ~l orman" manasına yakm 
b!l"llrlfti • ~ 4t!'o1lvud adım '"" -
diler. Madam Vllkok.9 amn nihayetin. 

de ö1>Ur dünyaya g~ etti. Pot dö Yon
pre'ye gelince o, 1911 de, tamamile 
Hollvudda çevrilen ilk film g~teril • 

diğl zaman, blll yaşıyordu. Bu ilk 
filmin gösterişine onu da çağırdılar. 

Adamcağız filmi gördü ve garib bir 
tesadüf eseri olarak, o gece, evine dö. 
ner dönmez kalp sektesinden öldü. 

Bu fl!mlerden hic;birisl unutulma -
mıştrr. Bugiln Holivudda Kahuell%8., 

Şeroki, Vilkoka ve Dö Lonpre adlany. 
la anılan bilyUk caddeler vardır. 

1910 senesin11 doğru, beş altı einema 
şirketi, Nevyorkta studyo kurmak hu-

susunda mütemadiyen münakaşa edi -
yorlardı. O devrin sahne vazılan kralı 

oJan D. V. Grtfit, rahat çalışabilmek 
için garba. doğru gitmeye karar ver. 

di ve bUttın artistleriyle beraber Ka

Jff orniyaya geldi. Bu adam eski bir ak. 
tördü, kendisini beğenm~ti. Zeki de

fildi, fakat sinema f§lerinde şayanı 
hayret bir euret~ anlıyordu. Ağaç göv. 

de8in1 andıran bir vUcudu vardı. HCT' 
aman siyah tlbfee giyer, beyaz kola. 
1ı yaka ile, lbtik boyun bağı takar, 

'bftşma ean huır şapka örterdi. Ga
yet otoriter, hiddetli, kaba olan bu a. 

dım, ancak tıtrl istidadı sayeeinde, 
sinemayı en mükemmel dramatik bir 1-

f ade vasrtuı yapmaya muvaffak ol -
du. Sinema eanayii, büyük pl!nlan, 

"surempresyon" lan, 88.hne montajla. 
rmı, her eeyt ona borçludur. Grifit, 

sinemanm teknik inkip.tmı dev adml· 
lanyta ileriye götUrtlrken, ayni za • 

manda bugün bfle birer ~heser olan 
blrks.ç film de çeylrmittir. 

(Devomt "ar) 

Pr. Plttar m~mleke
tlmlzP tıtellyor 

HükQmetimi.rin daveti üzerine 

Cenevre profesörlerinden Pr. Pittard 

yalanda memleketimize celecelrtir. Pr. 

İstanbul ilniversitesinde 115 veyahut 17 
martta bir konferans verclikten sonra 

Ankuaya gldecek ve orada da tarih dil 
'"~ cotrafya fakilltesinde blrk~ konfe
nm verecektir 

I~,.~ .. :,~.~-- Tl.i ....... ~ .. ·····\il, 
.. 

Köşkları, vıııaıarı, eoe~itıf D ~ _ Pamuk diyarı 

Osmaniye -modern köylerı ue 
Milyonlarca zeytin ağacına y • ı T 
o~!.(~ .. :~~~~!.,~ eşı rakya 

ket vilayetine Erzinden eonn tam do- ao••z 'eı\ kamaştıı an bı•ı 
kuz yıl merkezlik yapmış olan Oıma- l ~ 

~!:~~yın:!~~~ır ~~~a1~~0::~.f~:ad~ ihtişam iLe kalkınıyoı 
kısma ayırabilirb:. Dağlık kısmında 

zer:in ve A_merikan fıstığı kiılliyctle BOi On ş~hf rlerde, kasabalarda, köylerde baŞ 
~ttşmek~e?ır. Ova kısmı Adana ikli-1 dUndDrDcll bir faaliyet _... ld mıne tabıdır Dfılt U U yor 

Pamukçuluk gittiKçe terakki ve fn.. Edi~e, (Husuıt) .-: Şimdiye kadar yer yer kübik köşkler, villalar Viıı:' 
kişaf eylemektedir. Geçen sene iki bu- ıt.uhtelif tcbeıbler yüzünden bakımıu: nin tarihi klesini süslediği görulınek" 
Ç\,\k milyon kilo olan rekoltenin bu yıl kalmıf, imar edilememif olan Trakya tedir. 
artacağı umuluyor. Mevcut Uc; çrt'Ç1T mıntakaaında Uç senedenberi sarfedilen Lüleburgaz, Babaeski birer ıno ,. 
fabrikasma bu yıl birisi daha ilbe olun emek ve pyrıtlerin tıeticeleri kendini dem kasaba olmuştur. Su, elektrik, 
muştur. Portakalcılık da lnkişaftadrr: göstermeye baflamııtır. Bu gün Trak· artcziyen, kanara, park. otel, bahçeler 
Halen senede bet milyon portalraJ ah- yada öyle bir manzara var lci, ıören 

nabitmektedir. Dağlık arazide milyon- her TilrkUn gözlerini yaprtıp göğsü· 
larca rcytin ağacı vana da aıısrz1ı~ nU kabartmama.ama imkln yoktur. 
yüzünden bunlardan istifade temini y il T akya b ra!md f .t. •• 

·· kU 1 C1 r , er ta an 'ır-mJm n o muyor. 
Osmaniye, maarifte ileti gitmf' btr ran binlerce yeni binalan, modern mil· 

kasabadır. Dokuz yıldanberl faaliyette csseseleri, kötkleri, villilan ve elek -
olan orta mekteptıen yUzlerce cencz mkli modem yeni k<Syleri, yollan, köp· 
çıkmrJ, bugilnkU mevcudu da yOız et- rllleri ve milyonlarca yeni dikilmiş fr 
liyi geçmiştir. Aynca birlıi tam ikisi cianlan ile giSzlerf kamattıran bir ihtf· 
nakıs teşkil!th Uç ilk okulla dokuz k8- ~ içinde kalkınıyor. Bütiln tehirler, 
ytlnde köy okulu vardır. Genelik hare- bsabalar ve köylerde hümmalı, baş • 
ketleri gittikçe canlanmaktadır. 

Uzun müddet valilikle idare edilen döndür~.:il bir faaliyet uğulduyor. Bir-

Osmaniye, ne kadar yazık 1d umran 
sahasında hemen hiçbir terakki g6ster 
memi~tir. 

Göze çc.rpan yenilikler son bir kaç 
yılın mahsulü ve hassaten belediye re
isliğine getirilen yaıtı .doktor Ahmedin 
C$Crldir. Yaşından beklenmiyecek bir 
enerjinin sahibi bulunan kıymetti dok· 
tor, Osmaniyeyi mezbaha, hal, park 
ve nihayet elektriğe de kavuıturmu1. 
esasen geniı otan yoll:ın açm11. mUte
addit menfez yıpnııı. orta mels;tep için 
~ w. l.laa ı.. .. --- '-.ı.a~ 
Uç yıl önce yedi bin lira olan beledlye 

b:itçıesinin on dört bin liraya çıkması, 
bu mUcıscsenin iktisap eylediği c.:&nb· 
lığı isbata kUi bir delildir. 

Osmaniyede sıhhat itleri de yolun
da gitmektedir. Villyet merkezi iken 
yirmi bet yataklı olarak Jrurulmu' 
memleket hastahanesinin yatak kadro
su ona indirilmiıtir. Bu miktar kasaba· 
nm ihtiyacını karplamafa Wi ıel· 

mektedir • 

kaç sene sonra Trakya, Tıllrk vataru

nm en mamur, en zengin ve müreffeh 

bir parçası haline gelecektir. 

Muhtelif tehirlerde, kasabalardaki 

bq döndürücü kalkınmayı ı8yle bi.r • 
bç utrla gCSzden geçirelim 

Vire, Trakya.nn ileri bir merkezi ol· 

muıtur. Zirai ka11mmanm en toplu e

seri, lSmek gıöi oradadır. 

Halkevi. tam devreli okul, Uçak 

kurumu, Atatnrk arudı, bU)Piik bir ba· 
marn, m em otelt &saha pllm, iöb 
bin fidanlı 40 dekarlık bir kolJektif 

ziraat bahçesi mükemmel bir kanara 

betondan bir aşım duraft, fennt tavuk 

ve tavpn lstasyonlan. GiUel ve ta· 

ribt kasabayı battan bap donatmağa 
baılıyan ve harekete geçen bir plln· 
oır. 

Orada mUltd asken beledi ve haltr 

partisinin gür ve toplu çaJıımalan ile 

Nizip'te halkın yüzde 
yetmiş beşi trahomlu! 
Belediye şehrin imar ve tezylolne bDyOk 

bir gayretle çalışıyor. Ortaokul ihtiyacı var 
Nizip, (Husu.si) - Nüfusu on bini 1 

bulan ıüzcl Nizip, bu yıl elektriğe de 
kauımaktadır. 

Esasen mevcut olan tesisat, beledi· 
yeee müteahhit elinden altnmıı ve fab

rika yeni makinelerle takviye oluninuı

tur. Belediye, mezbaha. hal. ııark, hey· 
kel, gazino, radyo, puar yeri inpatı

nı t:amamlamıı, cadde ve sokaklan aç

mıı, iyi ve temiz su tesisatı için )Uzum 

lu olan parayı belediyeler bankumdan 
istikraz eylemiıtir. 

Nizibin ekonomik durumu iyidir. 

Bilı.'ıaasa fıstık ve zeytin yağ ahun 

ihracatı kasabaya senede yanm mil

yon liraya yakm para bırakır. Nefsi 

kasabada beg aabun fabrlkuı mevcut

tur. HUkQmetimiz fıstıkçılığı ihya yo
lunda hayırlı teıebbtıslerlere geçmi9 

bulunuyor. 
Ni.ripte maarif hareketleri de can

lıdır. Mevcut üç ilk okulun talebe 
kadrosu tama.mile dotmuıtur. Orta 

mektebe duyulan ihtiyaç bUyilktür. 

Geniı ve kalabalık kual;>ada ilk mek· 

tebi b:tirenlerden çol'u mali vaziyetle
rinin müsaadesizliği yüzünden tahsile 

devam edememek zarureti Jıcutısmda 

blmaktadır. 

N"ıdpte ,,.,. ••• IHb.Mn hMtabfma 

çoklukla rastlarur. O derecede ki nia
beti yüzde 7 5 te kadar yükwelmittir. 

Trahom m:icadele teşkilAtı burada bir 
dispanser ve on yataklı bir hastahane 

açımı ve faaliyetinden iyi neticeler 

almmıJtır. Yakın bir atide bu satrın

dan da eser katmamıı olac1ktır. 

lzmirde 
MDlhakata işleyen 

hDlDn otomobillere 
karşı sıkı tedbirler 

ahnıdı 
l.ı:mir (Hususi) - İzmir!~ mülha

kat arumda işliyen motörlU nakil va· 

artalanrun kontrol itinin, vil!yetin te· 

tebbUsU ile lzm.ir belediyesi ta.rafmdan 

yapılması, blitiln kaza ve nahiye bele

diyelerince kabul edilmiştir. Millhakat 

mot6r1U nakil vasıtaları kontrol mü

dürlllğü, belediyede faaliyete ve me· 

murl&n vaaıtuile kaza ve nahiyelerde 

mukayyet motlSrli1 nakil vasıtalarını 

kontrol cttirmeğe bqlaımıtır. Yollarda 

jandarma ve belediye zabıta memurla

rile, otobUs, kamyon ve otomobillerin 

fazla yU.k ve yolcu almamalan için sr
Jıa kontrıol usuın tatbik edDmektedir . 

Yant edercesine ilerlemektedir. 
Asfalt yolun yardığı Çorlu, ibtişaıır 

h bir duruma gelmiştir. Kültür ve ar 
kerl yapılar 1938 programiyle dal1' 
yilk çok genişliyor. Bir Halkei, bir bil' 
yilk orta mektep, ve vakıflar idarcsini1' 

ı O tane binalık bir planı ile yeni pli" 

lan tehir planı, su ve elektrik işleri. 
yanın milyonluk hastane ve biiyük or
du evi, parklar... bu ilerleyişi ço~ 
canlandırıyor. 

Uzunköprü elektrik t-esisatı, hafJ 
kurağı bitmek üzerelir. Keşan, Mal • 

kara elektrlk i~lerl, yepyeni çarşısı ., 
birçok yapılar ve kollektif fi.danhklat 

g5%e çarpan yeni hrcketlerdir. 
' Tekirdağ ıehrinin kıyafetı de de 

titti, yenilikler çoğalryor. Su işi, parlct• 
&tadyomu, vakıflar idaresinin nı·tl'lar 
Sinan eserleri gözü çeken hareketler' 

lir 
Parkı, yeni bin~la büyük~~ 

b.· ue ~aray uen ba:tekctl!1" ıu•w 

Malkara, Kapaklı, Çerkesköy, tncee 
ıfbi radyolu, elektrikli köyler, Murat" 

h ribi Avrupanm büyük köyleriııdeıl 
farksız olan modem köylerile üç yıl-

biC 
da vileut bulan Çorlu, çalışkan 

köyUn geniıliyen varlığı ile "1'~ 
geldi,, devlet çiftliği, İnanlı aygır de' 

polan, maden çalışma lan Trak} ad' 
bq dön.düren hızlı hareketlerdendir· 

latanbulun 9ht işinde bu iki bu~ 
çiftlik 1938 le herhalde niznn ol.J 

•.:aktır. 

--------------·~------__.,/" 
Akhısarda 
yeni elektrik 
santralı 

loşaut bitmek üzere. Beledi!' 
istikraz ~apacak . ~ 

~isar, (Hususı) - Belcdıye.,,, 
tarafından tevsian ikm:ıline karar I' 
rilmiı olan elektrik ve motör eşiıı~ 
hemmiyetle çalışılmaktadır. Altıı8ııfet' 
ve ıipaif edilmi §Olan motör ve tc cı" 
ruatmın yola çıktığı haber alı~ tP' 
Elektrik kısınmı. ait 17 parça ınaJıe;' 
Akhisar& gelmiştir. Mtitebaki k,1 

da bmir gümrüğündedir. /f 
Projeye göre fabrika binasınl:ia :;,t' 

at yapılmcaktadır. Soğuktuluınba tJIC' 
kindeki muhavvile binas.nın in~51·til" 
mit ve fabrikada muhavwJeye getı,,.,, 
ce~ kablo kanalmın açılmasına t>aY" 
mı§tır. ~ 

Kanalın açılm:sı bitince kabl
0
"' 

ferıjne baılanacaktır. Şebekenin t>a~ 
baıa ıslahı için 28binliralık bir te Gıf' 
milnakasay1 konulr.ıuştuı. Bele~ 
meclisiniz son toplantısıncb ele ııı-ıJ' 
itinin malt ıene nihayetine ıcadar. jS 
rilme!ine karar vermiş ve bu İl içifl ~ 
h~n liralılı; bir istikraz yapılınasıtll ,J' 
muvafık görerek ıdalmi encümene 
hiyet vermittir. ~ 1İ 
Şu ,ekte nazaran şehrin elektf1'. 1' 

mayıs soonna kadar ikmal cdileCe 4' 
ziran başında ayni motör iştıyece)~ 
şehrin ve blitlin ha1kın ılya ve ele~ 
huıuaundalr:i arzulan yerine ' 
tecektir 
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Zürihte yapılan beynelmilel mOsab=ıkalarda 
Alman tayyareıennin üstünlüğü· 

Müthiş tay re! 
ilo bom a ile saatte 504 

il 

n 
kilometre yapııor 

Anman bcmroarcnıman tavvareıerı, varış 
ta vva rene 1rı rn ı ıro sürat rekoırunu kardı 

d.lmanyadaki ta,111.JCl.rtS /abriktıl<J. 
'"'nda cıumuniyetli tetkiklerde bu-
21lnaıı Fransanın mC§hur tayya. 
tecilorlndcn ııe clihıya 3Ürat §am. 
p;Yonu !J cut.en Şarno, Parüse au
~t·nae Alman tayyarccilij/foira 
ttk:~~ı ı h.akkıtttla çok §tlyattı dilo
~t bir makal.e nc~etm~tir. O. 

"c YUCU!.anmız,o nakckliyoruz: 
viltı- e~en ~rinisanl ayının 11 mde, 
la~ter adında tanınmamıo bir Alman 
~·"" ~Ccisi, !!a.atte 611 kilometro ka • 

'•<.ıt' 
l. • <t l\ırctile, kara tayyarelerine L 
'JUt\ln 
~ , 'ürat rekoı !arını kırmrştL 

)aı-1 °'1.!1 evvelki rekor, bir Ainer1kan 
~ı~a ta.~Yarosine aitti. Sırf rekor 
~!i' lı: uure f~:ı edilmi§ o!an bu A. 
~t ıtan tayyaret'linin si!!h ve mUhım· 
v .la§rrnuma tabii imkAn yoktu. 

~~•terin tayyaresi ise, Mdece b!r 
lı ~e tayYarc~i olma!Ltan ~ok cuk· 
~tııı .. ~~Yet kUçillt bir tadUatla en kor. 
t tbıı·ı.r avcı tayyaresi haline ifrağ e-

t:! •lrdt 

~ ~ l~rilııtew tam 1 t ri!ft sonra, yani 
~)) 'r1nisnıde, Alman bombardıman 
~ tr~reıtrf de ae olduklarmı g&ter • 
~I b~ boınıtaılll'lyla. beraber, cehenne. 
'~• rf di§le, Yl.n'I tayyarelerine 
slıa rekoru kırdılar. Bir bombar
"l'!e it layYareaintn, en ağll' hamule
~~~! hrıı tayyarelrinin bile sürat 
~"ı 'rtııı kırması akıl ve ha.yale 11ığ. 
~Urı hir ınuva.!fakıyettlr. 
' '-b hde yapı!m:~ olan beynelmilel 
~ 1ı :ı.k~lar dünyanın bUtün tayya-
> ııteh ' 
ilin lasıtilımna, Alman tayyareci. 

~hır r~~.ıu hayret kuvveti hakkm. 
h tkır vermeye kM gelmişti. Bu 

~>'1' tkllara, en l50ft ~tem tayyare) ~!"' ile: ntillet i§tirak etmfeti. 
~'\ı 'n a·:cı tayyare1erl, btıtiln 11nrat 
~ l~ı~duı maada, avcı tayyarele
~ ~1 ha.Yau bir Jhtiya.ç olan, c;ıkıe 

• • ~th!a.ba.kalarmı da kazandı • 

t~r t~rtı ll'!a.tta o kallar ~ok lmti~tik 
"2~~r, Biyast ihtiraslar veya cahsl 
,~ı,1 dolay111iyle, biribirlerine ta • 
~ a~11 ~ ııt o kadar şeyler söylenir 
q lb ,)°Ucu hakikatin ne otdufunu bir 
~t il lllry~az. Hakikat llfla veya 
•· ' 11 &erinde değil, tayyare!erln yan 
~ .,._ ~tuıcıa.n 11emada. meydana çı • 
~~. btı hakikati hig kfmee k!ğıt n. 
~ ~l"' "~Ya 10..."la telaip edemer.. 
~ ~l ~·~l1.r, avcı tayyare!erile, tmtk
~ ~ıcri 1:1\ sa.ı;aca.k bombardıman tt.y-
:1ı-. tıt 11a.tnaflub bir hale gdirm~-

~al'ı\ 
~ !tıthıabalrnlannda hnzrr bulu-

~i.htz ıtıın"ıııa tayyarecilcrfnden he.rbi. 
~l hı thıı kuvvet klll'f}lmıda tlrper· 
'1'~ ~tını~. 
~. t-, ııtUnltıfttnnn neyi tf r.de etti-
~~ tt~llhl hubladı ,ardUk. 
~ ltıı.~ ~ıı~ar, nMyonalf!t. tnyyare • 
·~ ~;dı de!'ı~et içinde brrakmıe· 1 
, ll'lÜddet gor.ra gelen Rus 1 

"azan 
MA.üLE'N ŞARNlJ 

Frımeanın en meşhur 
tayyaı ecilerinden 

avcı tayyareleri eehri müdafaa etti. 
ler. 

Fakat, aradan zam:ın geçince, bir. 
denbire vaziyet değişti, nasyonalist 
filolarda, Ru.s tayyarelerinden kat kat 
Usttln avcı tayyareleri be:irmeyo bıı.3· 
la.dı ve nihayet nasyonalist have. kuv· 
vetleri rakipleri Urerindc, büylik bir 
faikiyet gösterdikleri için hUkiımetçi. 
lerin ehndeki şchlr],r tekrar ~lddetıe 
ve kolaylıkla bombardnnan edilmcyı 

b~laadı. 

Nasyon!listterln hava fılosuna ilU • 
hak eden tayyarelerinse neı eterden 
ıeld!kltri malfımdur. 

Almanların nasıl btt kads.r kuV\·etlt 
olduklarmı, bu hale nasıl geldiklerini, 
Uç esne f çinde b5yle bir tayyare san&. 
yiini nn11d kurduklarını öğrenmek fı. 
tedlm ve Almanyaya gldiı:ihnde bunu 
tetkik ettim. 

Fran:ııElar, tayyare sanayilnde c;ah· 
ıan otuz beı bin nme'eyle, ayda kırk 
tayyare çıkarmaktadırlar. 

Almanların hse, altm?'§ be" bin ame
ley!e ayda be3 yUz tayyare çıkardık. 
lımrn ba.na 111Syledi!er. Fakat bu rllk&· 
mm, h-ıl:füntin ~ok dununda olduğu • 
nu, !ahrikalan biraz dola~mca rıözle 
g8'rme1t l~~bildir. 
Şumı da hr.brJatmn.k icab edr ki, 

Almanlar ~ilt:.hhı.mnadnn et'Vol, hüın • 
malı bir faaH~-ctle, hava hUcumıarma 
k~ı müdnfan hattrlıkla.nnı yapmaya 
ba!ltl&m!~b.rdı. 

Çcko-!1ovn l~ııda Jtu.ı boml:ardnnan 
t.eyyanlerinin ihtiyacını temin edeb!
lecek bfr hale ifrnf edilen otuz kilsur 
tayya?'e meyclnnmtB i!!mini A 1r;,an1ann 
he"'M!i bil!~·or ·ve Sovyet lın.va tılola· 

rmorn Eivaretindcn korkuyorlar. 
Fakat, Almanlar, bfr hu'I. harbinhı 

kendileri için sadece ınğmaklara gir • 
mekten veya mitralyözlerle mücehhez' 
yolcu tayyareleriyle mukabele etmek
ten ibaret olduğu devirleri çoktan at. 
}atmışlar, bu sahada, dev adımlariyle 
ilerlemi§lcrdir. 

Dört sene içinde, biltUn Alman ee. 
ması en yeni tayyarelerin gürilltüle
rlyl~ gürledi. 

Bu mucir.eyi bana bir Alman mil -
hendisi kısaca iz.ah etti: 

- Eğer sizin çok otomobile thtiya. 
cımız olsaydı, bunları elle ml in~ e • 
derdiniz!., Big çok tayyare yapmak 

-mecburiyetinde kaldık ve bunlan 
"makine aıet" Ierle yapıyoruz. 
A'tı snette bir tayyaıe 
Bugün hemen henıen, yalnız Alman. 

larlıı. Amerikalıların inhisarında bu • 
lunan bu makine 6.let!erl kabul etmek 
biç de kolay bir i3 olmamı§ ve bu, u
zun mUnak~alara ısebebiyet vermi§ -
ti. Halbuki en kısa bir zamanda bu 
makine Aletler öyle inki§af etmiatir kf, 
bugün, bunlarla, elle yapılan tayyare. 
lcrden çok daha 111.ilam tayyareler ya-
pılmaktadır. l 
Şimdi Donılye, Fisler, Yunlrenı, 

Haynkel, Meserşmlt, Hen~el fabrika • l 
larmdıı, hulaırıa her yerde, yalnız mıt. 1 
kine aletler kullanılmakta ve Alman· 
lnr namtltenahi rniktnrda tayyare 
yapmnktadırlar. Bir sUrU amelenin 8tt

at1erce uğraşarak vücuda getirdiği 

herhangi bir parçayı, Alman fnbrika. 
hınnda durmadan işlfyen makine lilet
le blrknç dt.kika içinde yapmakta ve 
montaj da ayn! rsekilde yapılmakta • 
dn» 

K\Wik Hcn:ıcl fabrikası her altı sa. 
atte bir tayyare tıkannaktadır. 

Evet, ya.nl11 okumadmız, bu bir -
kaç l!laat içinde, bUtUn bir tayyare in· 
aıı edilmektedir! hte bir fabrika kt, 
bin ameleye malik olmadığı halde, he. 
men hemen bütnn Fransız fabrika hm
nın çıkardıktan tayyare miktan ka • 
dar tayyare in§& etmektedir. 
Atm\inyanın hnva ordn .. u 
Şimdi, bu şayanı hayret fnbrika!a. 

nn, çıkard1klo.n tayyarelere bir göz a· 
talmı: 

f§te, avcı tayyarelerinin kralı olan 
ve 11utte 611.04 kilometre katetmek 
euretfle surat rekorunu kıran BFWlO!> 
1S!steminde Mc!e~lt tayyaresi. 

Bu tayynre, ya teMsh Mersedeıs 
Benz rnotörU veyahut dn kalm yağ ya· 
kan b!r Junio 210 motörti ile mUceh. 
bezdir. 

Haynltcl H 112 avcı tnyyar~sl daha 
miitevar.dır ve enntte ancak 470 kilo· 
metre yapıyor. J3ununla beraber, 
Fransız tayyarelerbıden kat kat sürat. 
Udir. 

Bir de. kn~llk bir tayyare vardır ki, 
ndı HaynkeI 118 dlr. Bu garib tayya. 
re, iki kf"ilfk olup, ayni zamanda mu
harebe ve bem.ba.rdrman tayya.reııt4lr. 

7 

Sin a 
şakalar d" ar 
DostunıszlYJ ko~<d!nırmaGt mn 
ı~ttnvcır$lYlınıu~? ona fQıaır 
lhayvaını lhle<.d!Dye edJCffilH~ D 

Karol Lombar, rcf sörünün isim gUnüncfo 
ona bir ııyı hediye elti. R f sör, ayıyı hay
vnnnt bnhçesine yolladı ve masrftfının Kaıol 
\aıahndan verilrceğini b·ldrrmek suı clile 

yı!dızdau iuli: .. amım aldı 
Holl\'ud (Hımıo;l -
ul)U \ UU il\:.)\: uı.ilZl• 

) or 0111) uı ıu u:;u • 
uu.ı.1 \u\·aılaı;.,ıı.ns· 

lul lJır lı:U\'LıllOZ.U.•o 

!!Oll \ 'UU saı.ıııtcri 
oe, uu t;nı; ııııo;.:.ua :;ı 

~ııııp kalmış ve sı· 
.. uıtıtlun ı.cııl.lı kuy· 
ruguııu ) cıııc~u .,;alı· 
şuıı bıılıl..lara ... 
1:1urıııloı, Aıııcı ıkan 
ruhunun v11 'LO\'ki· 

oıu en bnkıkl \'tı ~ 

rıjlnal modalarına 

ra~llarsını.ı.. liura· 
)'ı ilk ziyurcllc, ın· 
:.ao şunun farkına 
varmakla sccılmıl· 
yor: Herkes eski l· 
del ve yaşayışını ter 
ı.etmlş n kendine 
uygun bir yaşnına 

)·olu tutmuş. Emin 
olun ki lıurııyn de-

ğil uzak mcmlckcl· ,111 
ı~rdcn, haltl'ı NcT• S 
)'orktnn hile bir :;n· 
bancı grlmiş ol..a, 
şapka~ını, ceket ve 
pant:ılonunu hıra· 
kıp knı;ınak mf'<"lıu· 
rlyellnde knhr. nu 
nun sehehl lklinHlir. 
Bu aylarda Hotl· 
\'ıtrfrta çnlı.,.mn.k Is· 
tlyen bir ferde rııst 

hynmnısınıı. Bu 
,,·nzlyet Jse, ı;rnuJ !il· 
nemn elırlnde hin
bir !Mire ve hlnhir 
hoşn ı:ıltmlyen h'ıdl· 

St'ler çıkmn<ıınn ,·e· 
stlf' nlmnl;tnıhr. 

Ho1il'lll' •:ıln,.1~. 

nnrfo t'n fn7.l:t flr•ll· 
knrfn mf'vr.1111 nl""• 
ıırtıı.t ıırf'nln<ıı Yit· 
yıım Morl11llr. nn uf 

hle )'onıJmıık t-ıı. 
,,,.,.." hu 61<1nrnc11 
iklime rn~me11 "e"· 

~·nrİc ve etrarı 11" ~- ~frrok eğlencc1cre i~lra.k etm«liği lçin Tloliuud ea'kitılcri. 
nema şehri llf'I".••" • il" . · · d'kleri G t G bo t d 'I 
dR mf'~<İi do'-ıımı1\· ~" "yaban ısmım ver ı re a ar yıı anı. ınt.t1 mdı 
f h ... n A Yıldızı?& StolCholm so1u:z1c1artttda :abıtantn ne.ooretı a tm cı 
a ve ıPr """ ~·ın • ~ • • • 

de HoJlvuda yep· çckUmı bu resmı doğrusu bır yabanEyo çok benzıyor! 
tlyen bir ferı1c rnı1tlıyamauunız. Bu vazl· bil aeenlasına mürnennllo milkellef bir 
yet he, tcür.el ıılnenıo şehrinde hlnblr Ilı · Rolls Roycc nrabası nlmnic mechuriyctlni 
tırc ve blnblr ho~" gilmlyen hödlseler duymu~lur. Bu misal sh:e Holh,ıdda (hfi· 
çıkı.ır .. ına veı;lle olrnnktııdır. yük) motl:ısına ne kndnr fazla ehemmiyet 

Holl\'ucl snlonlnrındn en rarla derliko- \'Crildi~lnl en nçık bir snrrllc anlntnbillr. 
du n.cnuu olan, ortlst ıiccnllısı Yih nm nir ı fmııcyc hediye Jılllfirfilc<'eAi zaman 
Mori~rllr. Bu ut hiç )orulnıık bilmeden hu hediyenin birkaç büyük şc)·den lbnrcl 
hu ölrtl1rftcft iklime rn~men ?\e•york TC olmıt!lı şarttır. 
etrarı ile slncınn şchrl 11rnsında mekik dil· Holl\'udda h:ı)"':ın h<?di)'e etmek, en faz. 
kum kin ve her rlönn .nnile Hollvuda rcP· Jn kızdırtrn bir ~dettir. Sc\·inıli yıldız Ka· 
yeni yıldızlnr getirmcklcdir. nu şelıırde rol 1.cıınhıır, ııctcıdcrdc, rcji!'>örfı Normnn 
cleAl:sikllkJcr o kıutar ant olnyor ki, bıınlıı· Tanro"un doftım ) ılrlönllmü nıünnsclıcti· 

nn knrşmnrfft nrnllamnmafta imkftft )'Ok.. ]~ kendisine •fitcl bır ayı 1tönderm!~tir. 
Holh·uddıı ufak bir otomobil ~nhibi ol·· RcJisor bu hcdıyc)·e çok ı;inırlcnmiş, n· 

mıık, blnot C"lnmohll tdnre clınek hu şehre yıyı hn\Dnııl bıılıı;csine yollnmı~ \'c ) iye-
yıkı~tırılomıy:ın hareketlerden bnşhcnln· cek masrafının Knrol l.oınbnr tnrnfındon 
rıclır. Gilrel bir mi~al olarak yeni gclmit tediye cdlleceAini bildirmek mrcUle lnti-
olan bir İngiliz artf"tini al:ılım: tm:ilit kamını ılmışlır. 
arlbtlerinıten C:horleıı f.a)•hlon Holh'urlıı Hollrnddo zlynfl?t vermek de bir hnyli 
gelince ıevkine uygun uf:ık bir 11por oto· m<?seledlr: Yemeklerin altın tnlmklarda 
mobil alınış ve kendi lrlnre etnıcAe tııışla· :rcnilmcııi şarttır. Her dncllinln hizıneli· 
mı,ıı. Fııknt fiçüneü gQnil, men~up olduJtu ne ayrı 6ir garsonun b:skması da mcebu· 
Paramunt rtım şirketinrten L:cndlıiinr. :şid· r1clir. Ru 6dctl orl11ya atıın, blrknı: srne 
delll bir rırolf'~lo mektııhıı ıcelctl. Bu pro- enci ~ev,)ork llyatrolıırıııda ho!<knbaılık 
testndo 11 ısylıı rfenllmekteydl: yaparken nası ha HoliTuda duşınll~ olan 

"Akltnııdnn 1ıli11lı ufar.ılr lılr tılnmoblll 

mml ldnre ıtmrQl ır.çlrdlnl:1 l'olwı hrrl· 
kın ı1urlntfr. ~frketlml:ln &iu ldyılc ,,/tlu· 
Oırnıı: Pnmuı vermediol :nnnını mı u11an· 
dırnıak i:ıll11orırın11: .•. ? !Ui11lc bir olnnıoftl· 
li l:ufltrnamn•ınrtıt]ınıı ılbl bir ie ,of~r 
lulmmıı: ld:ımdır!., 

Dunun ilzerlne artist derhal bir otoıno· 

Bu şayanı hayret tayyare amudt inı~· 
te ~00 kilometrelik bir ~Urat elde Mi. 
yor. !!eheri 10 kilo ılğırlıC"tnda 20 kil· 
çUk yanıın bombuı veyclıut 500 kilo. 
luk bilyilk bir torpil atabilen bu tay. 
yare, daha bUyilk bir lsnbdle bombar
dıman edebilmek için hcdef e aomı 

mlithl§ bir amudi inişle mermil!llne re-
~ !>tmmtı 16 tnehle 

\'ince Bırncll'dlr. 

Sinema payitahtının tanınmış nükted:ın
larından biri de M:ık Heling;ndlr. Bu ıır
list, bır ııın, danl cdildlğl ziyafetle bü
yük bir tabıık dolusu krr.mayı yüzüne sö
züne hula~tırmak ııurctllc, Holh·ud ziyafet 
Aleminde çiıldn bir Adetin tnammüm el· 
mcsıı\e )Ol Dt'mışlır. 
Şimdi ekseri kot.:e~·J partnerinde böyle 

hnun çirkin, hazan (fülıJürücü ~akuhıra 
pc-L raı;U11nı} cır. 

BiltOn hu t'Glencetcrıien ııı:ık kaMı~ı 

lı;inılir ki Grclo Gıırho~a Holhud snkınlc· 
rl "yabani!,, drnıektedlrler. 

Holh•udun elhlse ba rcrnlnrı do 1't'k 
meşhurrlur. Rlrkat ıiln enci K::ı) Pran!!IS 
tnr.arından Mvle- hir elbise hıtyrnını tertip 
olunmuş ve PCTimli yıldız HJ33 ele ) nplır· 
rfıltı hlr klh-10 elbl~•inl ail'crck ~ıııma 
tşUrcık etralıUr. 



Galatasaray 
Beykoza 1- 2 yenildi 
Sarı ırmızı takımda muhacim hattı berbat 

Dün Galata.saraya Beykozı.m gollerini 
atan [{emal ve Kazım 

Haf tanın yegane 3ild maçı dün sa
bah mı.at on bir buçukta Galatasaray
b Beykoz klüplcri arasında oynandı 

ve sarı kırmızılılora knr§ı dalına sür· 
prizli neticeler almıe olan san siynh
lılar yine hiç ümit edllmiyen bir ga. 
lcbe kazandılar. 

1stanbulsporlu Adnan Akmm ha • 
kemliği ile yapılan bu karşılaşmaya. 

takımlar eu şekilde çıkmışlardı: 
Galatasaray: Necmi - Re.Jtıd, Suavi, 

1t!tuJtafa, Adnan, Celal • Necdet, Süley. 
man, BUlend, E§fak, Ha.şim. ' 

Beykoz: Safa· Halid, Baha.dır - Sa
deddin, Mehmet, Kemal - Turhan, Bi. 
Ml, Şehap, G<ılip, K&:ım. 

Beykoz mildafaasında kesilen Ga
latasaray hUcumundan ısonra san si. 
yahlılar, ortadan Şahap vasıtasiyle 

mukabele ettiler. Bu arada Galatasa • 
rny mUda!ii Re~d şiddetli bir tekme 
yiyerek sakatlandı ve beş dakika kıı. · 
dar oyuna giremedi. Bmıdan sonra bir 
iki akm yapmak te~bbUsllnde bulu -
nan sarı kırmızılıların hücum hattı -
nm • son zamanlarda.ki - beceriksizlik 
hastalığından kurtulamadığı derhal 
görilldü, ortada adım atmaya çekinen 
merkez muhacimle iki yavaş iç oyun-

bir oyun oynadı 
cu müteaddid fırsatları heba ederken 
10 inci dakikada Şahaptan yerinde bir 
pas alan Kemal, zaviyeyi bulan bir 
'\'Uru§la, takımının birinci sayısmı 

kaydetti. 
G:ılatasaraylılnr bir an fçin canlanır 

gibi oldularsa da çabuk duruldular. 
Bundan istifade etmesini bilen Beykoz 
muhacimleri 32 inci dakikada Kizı • 
mm güzel bir şandeli sayesinde ikinci 
gollerini de kazandılar. 

Birinci de'\Te Galatasaraynı gittik. 
çc artan tazyikı altında fakat netice 
değişmeden yine onlarm 2·0 mağllıbi
yctleriyle bitti. 

!kinci devre 
İkinci haftayma. sarı kırmızılılar 

şiddetli nkınlariyle ba..sladılarsa da 
sağda Necdetin, Geride de Mustafa i
le Adnanm hazırladığı bulunmaz fır
satları kullanamamakta biribirleriyle 
yarış eden Haşim ve Billend, hatta SU. 
leyman bir türlU Sol a.tamıyorlardı. 
Nıhayct 8 inci dakikada bir pası el· 

le çeviren Beykoı müdafaası aleyhine 
verilen penaltıdan Re~d takımmm 
şerci sayısını attı. Bu golle ümitlenen 
Galn.tasaraylılar daha canlı oynama • 
ya başlndılar, rakiplerini kendi saha. 
la.rına hapsettikleri için müdafiler bile 

Beykozun müdafileri Halid ue Bahadır 
beecriksiz muhacimeirinin arasına ka
rıştılar. 

1 in dakikadaki bir Beykoz akının· 
da Kemal Beykozun üçüncü golünü at
mak için ilerlerken kaleci Necmi bü -
yük bl r fedakarlıkla gUzel bir plonjon 
yaparak gole mfuıi olduysa da sakatla. 
na-.l&. aahcı.yı tArl&AU:!. lLorkAt.- nLUA.via.c 

Adnan kaleye geçti, böyle olmasına 

rağmen Galatasaraylılar yine üstün 
bir oyun tutturdularsa da 2-1 lik mağ. 
U1p vaziyetten kurtulamadılar. 

• • • 
Galatasaray takımının Salimden 

mahrum müdafaası aksamadan oyna. 
dı, buna mukabil hücum hattında Nec
det mUstcsna, diğerleri tam manasile 
sıfırdılar. Hele ortada Bülend lüzum -
BUZ bir uvu.zdu. 

Beykozlular, çok canlı bir oyun ÇI· 

kardılar, müdafaada Safa ile Bahadır 
muavin hattında Sadeddin, akıncılar

dan da Şahap ve K!zmı kusursuzdu • 
lar. Bilal ile Sekiz Mehmedin daha fa. 
vulsuz oyna.maya dikkat etmeleri ll -
zımdır. 

San slyahlılnrı bu bUytlk muv:ıffa. 
kıyetlerinden dolayı tebrik ederiz. 

EN. ER. 

Mevsimin son· 
kır koşusu yapıldı 
Beyoğlu Halkevi ta.rafından tertip gazetenizin spor sütununa geçirnıetı~ 

edilen mevsimin son kır koşusu, dUn diler, en derin saygılanmı sunart1"-
yapıldı. Havanın pek fena olmasına lbrahim ~ 
rağmen birçok sporcular mlliıabakaya D n-n ~,,,.. n n- DU ~ e o er 
iştirak etmişlerdi. Yalnız bunlar ara- ~ u u ~ ~ lYI u u u ,,,,,,,, 

sında son zamanlarda kır koşularında t\a&ıınpaşa • 3 
daima na.zatı dikkati celbeden Sokrat, Ahan ordu • 3. . lf;d. 
tstepan, Hüseyin, Artin görünmüyor, DUn Kadıköyünde yapılan ıkınciot , 
her zaman birinciliği alan Galata.sa- me maçında Kasımpa.şa ile Al~ .. d' 
raylı İbrahim ise, yarışa. hasta hasta d T.r~.,[J]ll!""". u 3.3 berabere kaldılar. ,n.C>O> sdt" 
giriyordu. lılar bu oyuna dokuz ki§ilik bir 1' j) 

Bu §erait altında, 3000 metre Uze - ile çıkmıelar ve birinci devre 2~: ... et' 
rinde yapılan yarış sonunda alman ne. tmordunun galibiyeti altında. ııiW"tl 
ticeler şunlar oldu: lenmişti. 
ı - Serkfs (Beyoğlu halkevi), 2 - Anadoluhlsar • s 

Hakkı (Beyoğlu halkevi), 3 - İbra. Beylerbeyi • 2 ~ 
him Galatasaray, 4 - Receb (Gün~), Beşiktq stadında yapılan ikinci ~ 
5 - İza.k (Pcra) • me maçlarının ilkinde, kÜDle,Jlill ti, 
Takım itibariyle: kuvvetli ve şampiyonluğa na.ınz.etı·"' 
Birinci: Beyoğlu Halkevi 

0

(1) pu • fJe'f ~ 
van. İkinci: Beyog~lu spor (24), Üçün- kımlanndan Anadoluhısar ile •ğl il' 

beyi, Tank Özercnin hakentll bit 
cU: (Kasmıpaşa) (29) puvanla, dör- karşılaştılar. llk devre çok gür.el.,.' 
düncU: Güneş (35) puvanla. 2-0 v 111 

lbrahim niçin oyun oynıyan Beylerbeyinln ~il' 
üçüncü gelmiş ? kiınlyeti ile nihayetlendi. Fakat _,u0 

ci devre vaziyetin vahametini h~~ 
Dün akşam bu seneki kır koşuların- Hisarlılar, fevkaUide denecek bir o:,,. 

da daima birinci gelen atlet İbrahim- tJ!l"r 
çıkararak arka arkaya 3 gol a L~ 

den niçin üçUncU geldiğini izah eden muvaffak oldular ve neticeyi de ~-· 
bir mektup aldık, aynen yazıyoruz: lece 3_2 kazandılar. 

HcıOOr gazetesi spor muhamrliğine: Fenerydmaz • 8 
Ben, Galatasaray oo milli takım at. 

~Jı.-ı.:- .rz-, »-u-;ı.. ı..ıı.-.:...l... Doiiaınsnor • ._... ~ 
gazcte'lerde onda ba§lanacağı ilan edi- Şeref stadında yapılan ildllcı ~ • 
"Um ko~na girmek üzere o saatte maçlarından Feneryılmaz • po ~ 
depar hattında bulundum. Fakat ko~ spor maçı 5·2 Feneryılına.zın pıe 
ancak 40 dakika. sonra ~ladı. Ben de le bitti. 
tek..,.ar eşofman yapmak mecburiye - Davutpaşa • 15 
tinde kaldım. Eşofman yaptığım atra. Orlak öy • 1 ~ 
d4 evin sp<YI" direktörü dcpan verdi, Şeref stadındaki son ikinci 1 <1' 
beni 300 metre arkadan koşııya gir. maçında Davutpaşa takımı, raJtib 
meye mecbur Qıraktı ve d.olayısiyle taköyü 5-1 mağltıb etti __/ 

yanşı ancak üçüncü olarak bit!rebiZ - Peralı M ço Ft>nere 
dim. Arkada:ı ve alaka.darlann bu hu- antrenör oldu 5~,J ~ta tmmirleri için bu mektubumu Fencrbahçelilerin eski antre~. ef 

Galatasaray kalecisi 
lıa8tahanede 

Dtlnkü Beykoz maçında midesine 
yediği tekmeyle yaralanmış olan Ga
latasaray klübU kalecisi Necmi hasta.
neye kaldırılmıştır. 

Yarası bir hayli ağrr olan Necmiye 
ameliyat yapılması muhtemeldir. 

Şvengi tekrar angaje edcceJdcril" 
vclce yazmıştık. 

1 
ı' 

Aldığımız habere göre Şvcııg e ff 
wer 

la~ma yapılamadığından Fener ~,r 
ralı Miçoyu antrenör olarak al 
dır. ~ 

§imdiye kadar Pera kJUbiiıtU ";# 
tırmakta bulunan Miçoya yeni f 

sinde başarılar dileriz. 

20 defa beynelmilel futbolcu , 
mUdafaanm en kUçUk bir ~du~, 
ya hatasından istifade etmes~ ~ 
kesten iyi bildiği gibi, akışlarJ>' '4, ~ 
lan da f evkalldcdir. Milli takıttl ı~ 
defa oynam13tır. En iyi iki ~aÇI 1ç~ 
ve Macaristana karşı yaptığl ısı ff""..ı 
drr ki, bunların her ikisinde de ~; 
sız milli takımı 2-0 galib ge~tsfr 
gollerin hepsini de kendisi a 1,.ıı ~ 

Roie Kurtua 
-2-

Butralo'da gece maçı 
Roje 20 yaşlarında bulunuyordu ve 

İsviçre tabii~tini iyice kabul ettiğini 
bildirmeel ltımmgelen mühlet de gelip 
çatmıştı. İ§te, bu ıura.larda. Urania tn
kımı Parise gelerek, bir gece maçında 
Rasing takımıyla ka?"§ıl~tı. Urania, 
ba mqs 6.1 kaybetti ve Roje de, Del. 
tar, Diyan n ltatadan mUte.,ekkil ita· 
sing muavin hattının o gün fevkalade 
bir oyun çıkardığını hatırlamaktadır. 

• 

Delfur, bilhassa Uranianm genç sağ 
açığını markeye memur edilmi~i. Fa
kat buna rağmen Roje mükemmel bir 
klas oyuncusu olduğunu göstermek 
lmk~ıru buldu ve maçta hazır bulu • 
nan birçok Fraruıız klüpleri idarecile. 
rinin nazan dikkatini celbetti. Cenev· 
reli genç Fra.Mız. daha birkaç Paris 
klübünUn, ve bilhassa. So§Onun teklif
leriyle karşılaşmıştı. 

Bu maçtan sonra, Şoşo tekliflerini 
daha kat't bir ~kilde tekrarladı. Öyle 
ki, Roje ve onun gibi Fransız olan sıı.ğ 
iç Lugen hemen tsvic;reye dl5nmediler. 
Bir müddet sonra da, Soşonun, Urani. 
ayıı. verdiği gayet bamt bir para mu. 
kabilinde (3.000 frank bile değil) ge
rek Roje, gerekse Lugeni Pariste alı· 
koyduğu anlaşıldı. 

Merkez muhnclm 
Roje Kurtua., bunun il.zerine İsviçre 

tabiiyetine tamamiyle girmedi. Annesi 
ilk evvell bundan memnun görUnme
diyse de, oğlunun Pa.riste daha iyi bir 
i§ bulacağı, n bir hayli para kaanL 
ttğ1 kendisine temin edilinee fula ıs
rar etmedi. - Zaten bu, bayda da ver. 
mezeli - ve o da. Parisc geldi. 

Mıı.amafih yukardaki rakama bakrp 1 
aldanmamalı, Urania klübü iki değer
li oyuncusundan kolay kolay ayrılmak 
istemedi ve ancak birkaç aylık müz.a· 
kerelerden sonra Roje Kurtuayla Lu· 
gen yeni klUplerine girebildiler. 

Bu iki oyuncu ilk resmi maçlarmı 
Ekselsyor takımına karşı yaptılar. 
Kurtua oyunun başlangıcında sağ açık 
mevkiinde oynuyordu. Fakat oyunun 
bitmesine yarım saat kala merkez mu. 
hacimle yerini değiştirdi ve oyunun 
yegA.ne golünü atarak ta.ktmmı saha
dan 1.0 galib çıkardı. 

Kurtua, yeni klUbUne sağ açık ola
rak girmişti. Fakat So§Onun idarecile. 
rine iyi merkez muhacim oynıyabilece
ğini de söylemeyi unutmadı. Gerek bu 
ms.ç, gerekse bll~hare yapılan bir ge
ce maçı Kurtuanm hiç de ihmal edil· 
ıniyecek bir merkez muhacim de oldu. 
ğunu ispat etti. Kısa eUrcn tenkid ve 
münakaşalardan sonra, Roje So§Onun 
merkez: muhacimi oldu ve bu yeni ye. 
rini bir daha terketmedf. 

İlk Bt.yn~lmileJ ms~ 
Ertesi !utbol mevsiminin bqlangr

cmda Roje askerliğe ~.ağrıldı. llk bey. 

nelmilel maçını da 1933 te, Londrada, 
Ingiltereye kıı.r§I, sağaçık mevkiinde 
yaptı ve Fransa milli takımı bu maçı 
4.·1 kaybetti. Kurtuaya bu maç için 
büyük bir itimad gösterilmiş olduğu 

halde o, birçok kimseleri inkisarı ha
yale uğrattı. Çünkü formunda. değil· 
di. 

Bu 1933 mevsiminde Soşo takımı bir 
hayli ıaaf gösterdi ve Fransa §ampi. 
yonasında en fena derecelerden biri· 
sini aldı. Fakat ertesi esne bu takım 
adeta ''yıldızlar takımı., oldu. Ros o. 
yuncu - antrenör olarak angaje edil. 
di ve Kurtua, Uraniada beraber çalış
tığı bu değerli elemanın geli§inden 
son derece memnun görUndU. Bundan 
baka Trello, Pedro, Zabo, Vagner, Fi
no gibi her taraf ta tanınmış oyuncular 
da Soşoya girdiler. O sene ~ Fran
sa §3.mplyonluğunu bUyUk bir farkla 
kazandı. Kurtuaya gelince. o da 29 gol 
atmak suretiyle ikinci gol kralı oldu. 
Bir sene sonra da 35 golle hakiki (gol 
kralı) oldu. 

BugUn l'ransada son dereoe 11evflen 
ve beğenilen Kurtua, sürati sayesin • 
de, rakip takım için bUyUk bir tehlike 
olan bir merkez muhaclmclir. Rakip 

Bugün yirmi beş yaşlarındtı 0 ~ 
değerli Fransız oyuncusu dabtı ~ 
mUddet muvaffakıyetle fu:bOı ~ 
bilecek bir bünyeye maliktir. f-Jt~ 
başka, insanın sonuna kada! pe1' 
yüzünden geçinemiyeceğinl ve ~ 
bildiği için ticarete başla.DlıŞJ!.v' 
da da futboldeki kadar nuı\' 

(BiTTi) 



Diın yl'tf'uu.1 1oa1an mali ki1mmıfH Gfın8§ • A~ tcskımlan maçında foto~ofçımu tarafıtı&ıtı alnımı,, aç gfüıe1 enat c:m~ 

Gü ş-Alsancak maçı yarıda kald 
lzmlrll bir oyuncu hakemin ihraç 

kararını dinlemeyince oyun tatil edildi 

Alsa cak takımı 
hükmen nıağlQp Oldu 

Milli kfune müsabakaları dolayısile 
Oehriıniz.de bulunan ve cumartesi günü 
l'e.nerbahçeye 9-1 yenilen lzmirin Al· 
Bancak takımı ikinci maçını da dün 
bini aşmıyan bir seyirci kütlesi önün. 
de Güne~le yaptı. 

Ahmet Ademin hakemliği ile oyna· 
lla.n bu mUsabakaya takımlar §U kad. 
Z'olariyle çıkmışlardı: 
Güneş: Cihad. Faruk, Reşad. ô • 

tlıer., Rıza, lbrahim - SalQ.haddin., Nı • 
1/Clzi., Melih, Murad, RebiC. 

Alsancak: Hilmi • Cemil, Ali • C,,. 
7'lil, Enver, ny<13 • Saim, BMTi, Sabri, 
~m, Hakkı. 

Yirmi dört saattir yağan yağmura 
l'abıen sabahtan itibaren tanzim e • 
'111ınıe olan stadda rU.zgara kar§ı di • 
tllnıfş olan Güne~lilerin hücumu ne 
baotandı ve top bir müddet ortalarda 
dolll§tıktan sonra GUne3 kalesine ka· 
dar sokuldu. 
Gnneşin ilk gotn 
~inci dakikada Gün~ kalesi 6nUn· 
~ ~nıer uzun bir vuruela topu Me-
1ihe geçirdi. Güneş merkez muhacimi 
de sUrati sayesinde rakip müdafileri 
atlatarak gUnün ilk golünU yerden bir 
etltıe kaydetmiş oldu. 

Bundan sonra oyun iki tarafın da 
Bert hareketleriyle, fakat mütevazin 
bir şekilde oynanmaya başladı. Güne· 
etn uzuıı paslı oynayışına ekseriya 
l'Crden ve kısa paslarla mukabele e • 
den İzmirliler, 10 uncu dakikadan son
!'a hafif bir Ustünlük de kurabildiler. 
A'ıancağm golil 
l.J. inci dakikada ortadan sol açığa 

ttlçen topu Hakkı gürel ortaladı. Fa. 
t\ık çeviremediği için Cihad da cı~ır· 
~Bu sırada yetişen sağ iç beraberliği 
~in etti. Bu beraberlik, İmıirlilerl 
Coeturdu. Bir gün evvelki 9 gollUk 
?nağırı.biyetleri.'lden sonra Güneşe kar. t kolayca beraberliğe erişmek siyah 

Ytlzlıla.nn büyük bir gayret sarf et -
~Ierine sebcb oldu. Top artık Güneş 
~;si civarından uzaklaşmıyor, fakat 

ıblrierine giren ve kale ağzında şUt 
t~ınıyan Alsancaklılar, bir tllrlU ikin
c '?ollerini atamıyorlardı. 
Gnneşin ikinci golii 

hacımi Saim, fırsattan istifade ede • 
rek takımına ikinci golü kazandırdı. 
Oyun tek kale ~eklinde ve GUneş :ı.ley
hine cereyan ederken ilk devre 2·2 be. 
raberlikle bitti. 
ikinci baltaym 

İkinci devreye • rüz:glr aleyhinde 
olmalarına rağmen • İzmirlilerin e&n· 

lı bir akınıyla ba~landı ve bu hUcum 
Güneş müda.fa.aeı tarafmdan ancak 
kornerle kesilebildi. Bu eırada sert oy. 
nıya.n Alsancaklı Rasim, hakem tara -
fmdan oyundan çıka.rtldı. 

On kişi kalan lzmirliler, Ustiln1Uği1 
yine Güneşe terkettiler. Top bundan 
sonra daha ziyade Alsancak sahasın • 
da oynanmaya başladı. 
Gfineşin Oçllncn ve dördllncil 
golleri 

27 inci dakikada Alsaııcak aleyhine 
çekilen kornerde top çamura saplandı· 
ğmdan müdafiler uza.klaotıramndılar, 
Melih yeti§erek üçüncll, bir dnkika 
sonra da yine Melih dördilncll GUneo 
gollerini attı. Oyun tekrar başladığı 
zaman ortadan bir hilcum yapan GU. 
neşliler, topu Rebitye geçirdiler. GU -
neş sol açığı sUratle inerken lzmirli 
Cem.il Mclihe bir tekme wrdu. Ha • 
kem - haklı olarak • bu oyuncuya o. 
yundan çıkmumı söylediyse de, ne 
kendisi, neı de yardım etmesi için mü
racaat ettiği takım kaptanı hakeme i· 
ta.at etmediklerinden hakem oyunu ta
til etti ve maç da Al!Mcak akımmm 
hUkmen ml.ğlQ.biyeti ile neticelendL 

Maçm ilk d~TeSi ~k güzel ve heye. 
canlı geçti.. BUtUn hattan bozuk oy· 
kısımda • canla b&§la ve bilhassa al. 
nryan Güneşlilere ka~ lzmirlilcr • bu 
nlrlenıneden çok güzel bir oyun çıkar· 
dıla.r. B~ta Sa.im olmak tir.ere merkez 
muavin Enver ve her iki mUdafi ku· 
sursuzdula.r. Hlicum hattmm en bUyilk 
hatası kale ağzında Qç ortanın biribir
lerine girmeleri idJ. 

Güne~ takımı bu senenin en fena 
mac;mı yaptı, gerek mUdataa81 gerek. 
se muavin hattı vui!eelni başarama· 
dı. HUcum hattında en faal Niyazi i
di, sol tarafta Rebi! Murad ve • dört 
gol atmış olmasma rağmen • Melih de 
hiç muva.ff ak olamadı. 

O. M. KUTNU 

İ lzmlrll lerlo kafile 
reisi diyor ki : 

·' lstanbul takımlarından Beşik-~: 
taş akıllı, Fener kötn, Giioeş 

ise hakemlerle oynuyor 
: 

Dilnkfl maçtan aoMG Abancak fl 

Hakemlerden 
şikayetçiyiz 

• Rem Bay lB'maiZ Bakkı1 bir:: 
muharririmizin 110rduğu muıZZe- ·: 
Ttl bllyilk bir nemket/.6 CJ,§ağıdaloi De- 1 

ooplan vc-rmi§tır: 
- lstanbulM yaptığınız maçlar 

h4kkındaki dil§üncelerınlz, maçlann j 
idaresiykJ mJUncu "l)t halk haklı..-ında. 
ki mfıta.lcanız 1 

!j - M aalese/ hiçbir dü.yüncem 
• yok. Çünkü bu hakem16rle d~ • 

1 
~ olmMına d4 imkdn yok. Birin· 
ci maçta halk ale?JhimiuJ tea:üı:ürotı 

! ilff takımınıızın monevi,YGtı il.zerinde 
büyük bir tosir yaptı. lkf.nci maçta 
da ayni halkın ilti/at ettil.er, oyun
cular için bir §ey eöyli-yeoek deği. 
lim. 

- Bugil1ık"fl Mdiso h<ıkktnda mfl. 

2 taleanız ve bu hususta yapacağınız 
mllracaatlar olacak mıdırt 

- I zmire gidince FoderMyon tıe=
din.de protestoda bttlunaoağız. Ha.
kemin c~mtilmenliğine teşekkflr edi
Yorıt.z. Bir oyuncumu..--u hiç yoktan 
oyun harici etme.tt, diğer bir oyun
cum.uza sporculuğa ~ıyan btr 
tarzd.a Aitab ttmuims tekrar tt:§ek. 
kür ediyoruz .Birinci maç1 fdare,,i • 
çok ::ayı/ bir 1uıkeml.6, bugiln1cil ma. 
çı da gördüğünüz 1uıkcmle oynadık. 
Ha1cmnlcr haMmlanmıza loab ettiği 
kıadar yardımda. bulundular. Booel4 
h.akemlerimlzLn §'U 11eya bu klübil 
tutmak '91n @ğil, ~numce hare. 
ket etmelerini i.!tiyonız. . 

- Milli kllmedeki takımlar~ 
h-ında d04iincmıiz Mdir 1 Ve kangi&i 

! şampiyon olabilirt 
- Ben aç tcıkımm maçını glJr. 

ri dtım. Be§ilı.-t~, Fenerbalıçe, ue GQ.. 

!ı ne§. Be§ikt~ için en akıllı takım, 
U FeMr için ~k 'klJtD. t'6 Gilne§ için • 

tüJ daha. iyi bir takim... Fakat ne ya.. 1 
ıık ki Mkemlerl.6 oynuyor diyebili-
n~ ı 

- Maçlarda hddi.!elmn 9'kma • 
ı mMJ için M gibi tedbirler almak 14. 
h %Zmdırt ı 

25 inci dakikadan sonra yorulmaya 
~hYan İzmirliler, h~kimiyeti rakip· 
tU tine kaptırdılar ve bu sırada Rebii. 
at 11 bir pası ile Melih ikinci golU de 
~ tı. Devre sonlarında İzmirlilerin yi
~ açıldıkları görüldü. 38 inci dakikn. 
il lllUhim bir tehlike atlatan Güneş. 
ile lncı dakikada avuta giden topu ge
~){ kolla çevirmesi siyah beyazlıların 
sıı tar beraberliği kazanmalarına ve . 
~u. trmir takımmm en iyi mu-

, H -Eooel41u:ıkem t,,inin 1oö1Cünden :: 
U halletmek iocıb eder. Y oba bundan Ji 

1 !' :: sonra bu h4.kemler~ her gün yeni :i 
l l ı 1 bir h4di.!eyo §tllıit olabiliriz. Sonra n 

i da 8-por terbiyesini tıı71lamak 1'e her-1! 
j kesi sportmen yapmıya çalışmak.11 
! Bunu da ancak biı idarecilerin yap- 1 
! Şimdi, son daki1«Jda ôğrendiğimi-

Mllll kDmenlo Ankarada ikinci 
karşılaşmasını yapan 

Beşiktaşlılar Munafız
gücünü 7 ·O yendiler 

Ankara 13 (A. A..) - MiW kUme 
maçlarına bugUn de havanın oldukça 
soğuk olma.sın& rağmen aehlr stadını 
dolduran muazzam. bir kalabalık önün
de devam olundu. 
DilnkU karşılaşmasmı 2.0 kazanan Be-
3iktaşm bugün karşılaşacağı Muhafız
gücilne karvı alacağı netice merakla 
bekleniyordu. Fakat bu merak oyun 
başladığı zaman aşağı yukan kısmen 
zail olmuş bulunuyordu. ÇünkU Be -
gikta' dünkil muvaffakıyetsiz oyunu· 
nun Ankarada bıraktığı menfi intibru 
silmek için çok canlı bi rsurette oyuna 
başladı ve bu başlayışmm semeresini 
elde etmekte gecikmedi. 

Şeref beşinci dakikada sıkı bir §Ut. 
le takrmına ilk sayıyı kazandırdı. 
Diğer taraftan MuhatızgUcll, bugUn 

nedense kendisinde görmeye alışmadı· 
ğmıız isteksiz ve ahenksiz bir vaziyet. 
te oynuyor. Hatlarında hiç irtibat 
yok. Hilcum hattını teşkil eden en kıy
metli oyuncuJan kale önlerinde ma.ale. 
sef ~k beceriksiz davranıyorlar. 

Halbuki siyah beyaz takım Muha -
fızm bu ahenkslzliğinden istifade ede
rek sistemli bir oyun tarzı ile hasım 
kalesini biribirlni kovalıyan akmlan f. 
le sıkıştırıyor. 

Güreş bayram! 
Ankara, 13 - GUneı klilbünün ter

tip ve te§ebbilsü ve §ehrimizde müte
şekkil AnkaragUcU, Dcmirçankaya. 
Harbiye ldmanyurdu ve Mubafızgilcll
nün iıtirakleriyle Hall~evinde büyük 
lir heyecanla ve muvaffakıyetle devam 
etmekte olan gUrcJ milsabakalannı A· 
tatUrk 9 Mart 938 akşamı yüksek bu
zurlariyle gereflendirmi~ler ve serbest 
gUrcıln tamimini irade buyuımu§lar • 
dt. 

Bu bal ve gcreru htdise il%erine bu· 
gün mcı:kilr beJ klübUn 6a.18hiyetar 
milmeeaillcri GUnq klübQ merkezinde 
Güneşliler bat~ Bolu saylan Cevat 
Abbas Gürer'iıı riyasett altında topla· 
narak terem huzur ve yüksek tqrine
rinden dolayı Ulu önder Atatürke tük· 
raıı ve tıırimlerini arza ve klUplerinde 
ıerbeıt g{lret ekipleri tegkiline ve 9 
mart günUnU gUreı bayramı olarak ka· 
bule karar nrmlılerdlr. 

20 inci dakikada Şerefin yine sıkı 
bir uııtu Muhafız ağlarına takıldı. Bir. 
dakika sonra da Muzaffer Muhafız 
kalesine Uçüncll golü y:apmaya muvaf
fak oldu. 
Muhafız takımı Beşlkta.§m mUesslr 

ve hakinı oyunu ka.reısmda çok daha 
ağır bir mağlf.ıbfycte uğramamak için 
biraz eanlanır gibi göründil. Fakat ne 
yazık ki, yaptıkları bütün hücumlar, 
hiç fırsatçı olmıyan akıncılarm.m elde 
ettikleri gol vaziyetlerini kullanama • 
malan yUzünden daima neticesiz kal· 
dı. 

Öyle kt, mUteaddid defalar boş kale 
veya kaleci ile karşıla.şan Muhafızgil. 
en muhaclmlerl ayaklarındaki topu ya. 
dışarı veyahut kalecinin kucağına a
tarak emsalsiz fırsatların kaybına se. 
beblyet veriyorlardı. 

Galibiyeti aşağı yukan garantilemiş 
bulunan Be~iktaş rahat ve taktik bir 
oyunla tekrar Muhafız kalesini zorla
maya başladı. 

30 uncu dakikada Şerefin sıkı bir 
vuruşu ile dördUncU ve 36 mcı daldka
da, kale önlerinde husule gelen bir 
karga§alıktan istifade eden Rıdva.nm 

ayağıyla bir gol daha ynpan Beşiktaş 
devreyi 5-0 lehine bitirdi. 

lkincl devre başladığı vakit Beslıt
taşm güzel oyununa mukabil, Muha • 
fızm aynı bozuk oyununa :ısrarla de
vam etmekte olduğu görUIUyordu. 

Bu devrede de gUnUn talihli oyun.. 
cusu Şeref 13 ve 40 mcı dakikalarda 
iki sayı daha yaparak gol adedini 7 ye 
çıkarmıştı. 

Son beş dakika bUyUk bir enerji ı~ 
le harekete geçen Muhn.fızm lehine ce.' 
reyan ettly!e de netice üzerinde bir 
değişiklik olmadığından maç 7-0 ]3e. 

şiktaşm galibiyeti ile nihayetlendi. 

Beyo~lu Halkeviode 
Eskrim 

müsabakalan 
Beyoğ7.u halkctrinden: 
1 - Spor eubeınlz federe ve gayrfJ 

federe biUlmum amatör eskrimcilere 
açık olmak üzere 937-938 senesi için 
bir eskrim eampiyonası tertib etmek.: 
tedir. 

2 - MUsabakalar, 26 Mart 938 cu
martesi günU saat 16 da Evimizin sa
lonunda başlıyacak, üç silD.lı üzerinden 
(kılıç, epe, flöre) den yapılacaktır. 

3 - Kaydolunmak için spor komit:c.. 
sine mUracaat edilmesi ıazmıdır. Mü .. 
sabakalarm kaydı 20 art 938 pazar gU· 
nü saat 20 de kapanacaktır. 

4 - Müsabıklara f eııi itibariyle de
rece verilecek, her ml&hm ışampiyonla .. 
rma birer kupa verilecektir. 1 s tan bul mulıtelili 

~ sanda Alinaya gidiyor 
nan, sta?bul futbol muhtelit takımı ni
~ ın ılk haftasında ve milli kiline 
~ Çlal'Inm se}Tini bozmamak Uzere 
tll \U:ıanistana gidecek ve Atinada ora 

il ma.st ldzımdır. 

1 ze göre, haktmı. /edMYJ4Yon 1'0.!1ta3i-
il el T. 8. K. na takımımmn sahayt ~tk.-.J h terkettiğini bildtrm~tir. Biitan 3e • 

MUsabık ve seyircilerden kaydiye 
veya. duhuliye ola.rak hiçbir para alın
mıyacaktır. 

~hteuu ile iki mac; yapacaktır. 
~ stanbuı muhtelitinin teklifi Yunan 
~erll.8yonunca kabul edilmitı oldu. 
~:ıı.n bu seyahatin kat'ile~esi için 
lan 6por kurumunun mUsaadesı İs. 
· ~1 ınıntaka.sınca lstenmi~tir.• 

tb-~ tatbik eahaııma 
hdift 'akeirth AUn •ullt.tlti •• 

ı2 :l!ılPJe ladei Eiynret edecek ve 11 · 
~~ tarihlerinde iki maç yapa-

! yircilcrin g5~ lkıfltıde cereyan eden ı 
: bir hakikxıte temaa etmeyi i.!terim. ,,...,,,,.,_.. 

• Biz A~neaklılar 3a1uıyı ka.t'iyyen 
terkctmedik. Sporculuğa ya~. 
yaoak olan bu 1uıre'T«Jto de tenez..--ül 
ctm01Jiı!. Y ıılnız 3tıhada benim ta. 1 

: va,,~tumu bil~ ha.bul etmeden ha]u,-

ı
: mln ~tatil etm.etri ~ kendi.!itritt 

atadda" çı1fmaM mll4'0balcmmt yan
i il da 7«ılnt.Mım int(lf .tmff w bu M-

I ti • b-. mfntt., Tltlbul .ıllmff -
' ' tir. 

±..d~~~~~yiled;.:;.:lğ;!!i~iiclk go; '.: ::::::::pupa W"N' BMIO&#li'*MOM::cı:a!!j 

5 - Eskrimciler mUptedi ve tec:rU. 
bell olmak üzere iki mnıfa ayrılacak • 
lardır. 

Milpteclller uasında yıtpıln.cak mil. 
sabakalarda, her Uç silAhm grup fi. 
nalistleri, tecrUbeliler a.ramndakl mu -
sabakala.ra dahil olmak hakkmı kam.-' 
nacakla.rdı:r. 

6 - Milsabakala.rda beyne~mflel 
krlm nlamnam tatbik edneceır, 

mUeabaka fikstUrll 2-l Mart 938 per ' 
şembe g{lnU tanzim edile.Nk allkadar.

1 

lara dağıtılacaktır~ -



O'-urna ( 2 • B Hnr.ll 111nıllaı irin) 

Cç küçük kedi 
Bir ah küçük keci Beyaz eldivuimm, 
AaAelerine dediı Şimdi ne yapallm biaı 

- Damda oldivenimia Anneleri kızarak 
Kaldı, ne yapalan bi&l Dedi ki, baykıraralu 

Anneler kızarak. - Piatir eldiveaiaia 
Dedi ki bay~raoak,, Tatla yeyemezaW.. 

- Yoksa eldivenim.. 
Tatlı yiyemezainiz. 

- Miya., miyav, miı••• 
YokmuW..~a• .. 
loııra üç küçük kedi: 

--Anne bulundu, deci. 
Bizim eldivenimiz, 
Art:k tatlı yeria, -.. 

Aaneleri siilenık 
Biraz ela aüzülerek 
Dedi: - Tatlı yeninia. 
~~ya•, miyav, miya• 
Yok mu bize yeni ad. 
Tatlılan yediler. 
N91'elenip c!ediler: 

- Tutulduk bir ,atman, 
Sonra düıtü pmura 

Mi1tl•. miyav, miyaY 
Yok mu bize yeni av?. 
a .. as bapri ke.ti 
Aanelerine dedtt-

- Biz tatlıyı bakett&
T cllnede temizledik 
Şimdi. eldiven.teri 
Geldik ıeriain ıori. 

Anneleri ıülerek 

Bira& da ıüzülerek~ 
- Tatlı yeniniz, dedL 
Sonra ltir ııpn ıeçti. 

Bu açuu kediler. 
Mınlıbnıp yaıliler. 

Heplİ hayk:rcb: Mba•~ 
Hııt, luıt, a• Yar, a• var, n .. 

Emia RECEP 

Bu haritayı tanı1Jor musunuz ? 

Vakın vurt tetklklerı: 10 

Rumelihisarı 

Bofazlçlnfn en gO~l anıtıarmdın 

blrini Hiaarlar teşkil eder. Hiaarlar iki l 
tanedir. Biri Rumellhfaan, diğer! de 

onun kllrşısmda bulunan Anadolubiaa

ndır. Biz. bugiln Rwnelihfaannı ince. 
liyeceğta. 

KöprUden Hisara kadar olan mesa. 
fe 11,5 kilometredir. Boğazlc;lniıı ılr-

ket vapurları tam 30 dakikada bura
ya gıdebllfrler. 

latanhulun TU.rlder tarafından ele 

geçhflmesf 11vqmda bu hfa.rlar mü
him rol oynamıetır. 

latanbulu alan Fatih SUJtan M.ehmet 
145~ yılında, Anadolublnnna karfılık 
olmıık Uzere Rumellhianm vücuda 
getirmiıtir. 

Kulenin lnşaımc!a tkt bfn duvarcı 

çahşm~ ve kule ancak iki ayda ta • 
mamlanmı,tır. Hisarda llç bUytlk kule 
g5ze ~rpmaktadır. 

Bofazm en dar yeri, hfaarJarm bu. 
lunduğu yerdlr. 

Avrupada 

ve 
elektrikli 
demlryolları 

~USVA 

76.000 lan 

1 
Hastalıklar 

ve 
aşılan 

Aşıtarı bulan 
bilginler k• mlerdir'1 

Pat6r galıpsa oda.tında 

SfJıe burada tUrlO hastalıktan ıMo 
terlrken, bu hutalıkJardan buıJarlJIJS. 

mikroplarım bulan ve bunlardan IO
sanllU'ID kurtulmalannı temin edeli 
bUyUk adamlardan da baheedeeeftlll: 

C19ek haattJlı!Jt - Bu hastalık pd 
~ ....... -. • tuçh ,.ıı.~6., .aı~~ 

ıd çiçek. 
Bundan ıso yıl a1tee FAvard ~ 

ner isimli bir İngiliz hekimi inek çlç9-

ttne tutul&nlarm uıl çiçefe tutu~ 
dıklamu rörmUtttır. Atalı yukaJ'I ı .. 
hUtalık da birbirine bemsemektedtr. O 
zamanlar uıl cl~k hutahll pek kol" 
inme; bir hutabkm11 .. 

Doktor dllştlnmüe: lnaaıılara aDcl' 

den hafif bir lnek çiçeği hutalıfl P
çtrmekle ani ı:içeğbl annne geçıne1' 
mUmld\n mUdUr? ... Ve, dUşUnceıtol 
tatblk edince muvaffak olmuı. Bu .,., 
retle. bugtın dUnyaya bUyUk hizmet • 
ler gören çiçek q: ·ı bulunmut. 

Vn'8m - Verem mikrobu, Allfl .. 
doktorlarından Koh tarafından buJUO
muıtur. Bu doktor, glSzle glSrUJenıi~d 
ktl~k mikroplarm insanı zehirJedltl • 
nl va ~m hastahfını meydana P" 
tirdJğlnJ glSrmllttUr. 

Bu butahk ook mllthiş bir dUflll'"' 
dır. insanlarda lnılundufu gibi, bd' 

van1arda da bulunur. 
Doktor, verem mikrobunu orta,S tıt' 

kardıktan sonra lnı mUthlf hasta1ılr __; 

tan lnsanlarm kurtulması çareterf• 
de bulmu,tur. !'akat bu f;&J'eler, belltlf 

inanı tamamtvle 6tnmden kurt&J'9-' 
kadar önemli deftJdlr. 

ICrMlu. - BllyUk bilgin doktor,,,.. 
t6r'Un ismini sis de duymUflUnusdut

' KlSptk ta!'&fmdan 19mJan tnsaJlll 

mı ()Ok korkun( bir suret~ öldUlr'etl 

~rtılmelrtedir. Bu gtbl kaaya aft! 
yanlara hemen PaatlSrUn kudus .,.
yap1ldıfl takdirde yUıde ytıs auııo• 
&nUne geçl1ebllmektedlr. 

Sıtma - Cumhuriyet devrinden 
' ee b'ztm memleketimizde en ~ki'~___. 

nan bir hutahk da artmaydı. ~~ 
cwnhuıivet ltln edt1dikten sonra nw---. 
Jekette bu hutalıkla da •V818 bll ' 
landı. 

Hutab)r, lfvriatnefln mnrıasll'~ 
ileri gelir. SlvrisfnekJer de baıa)Jst .r 
tarda ~~ırlar. Bu gibi h=-
nla almalı ~ dolıltoruıa 

ı.&~. 



r----------~ LALlE 

SDREN 

DEVAINIOE ~ ------------
15 GUN 

GECE 
BiR • SONNET DOGONO 

..... - - Yazan: Reşat ERREM 

-s-
Yusuf ve Züleylıa qüzlü ~üzelleri 
mulıaf aza için f edbir alınmışf ı 

EsT~i T:apa1t çar§ı ı 
nôrdilncU gün, gilneş doğduktan bir ( pı kethüdası bir ayı ile güreş tutundu. 

laat sonra, Oknıeydanındaki sünnet Ayıcıl:ır da onu taklid ederek soyun
~ğUnu eğlenceleri, sadrazam çadırın- dular ve zincirlerini çözerek ayıları ile 

ll'.l.i.ikeranıel bir şaz faslı ile ba.,lndı. pc11çe pençeye güreşe başladılar. Fa -
lil O~eydaru, geccll gündüzlü yeniçc. kat. ayıların hepsi, sahiplerini alta a. 
tı erın sıkı muhafazası altında bulu - hp sırtlarını yere getirdi. 

1 U~ordu. Yusuf ve Zeliha yüzlü güz.el- Ayıcılardan sonra meydana may. 
tetırı geceli gündüzlü emniyet altında muncular geldi. Onları da Mısır pehli
~ ~lenebilmelerl için böyle sıkı bir mu. vanları takip etti. Görmiyenler için es. 
,/18.r.aya lüzum görülınilştil. Seyid ki hUnerlerini tekrar ettiler. Bu sırada 
O:bbı.n.in dediği gibi: "At~~' pa.muk UçüncU Ahmed, Okmeydanma geldi ve 

oYrcnu yoktu!,#" top atı!:ırak kar§rlandı. Resmikabul-
~ O 8abah, devlet ricalinden bazı da. den sonra parlak bir ziyafet verildi. 
(}jıU~er sadrazam tarafından kabul e- Ö;j'le ve ikindi namazları arasında 260 
~· İbrahim pqanın huzurunda, baş sünnet çocuğunun iştirakile bir sUn -
~ ende Burnu Huan Çelebinin ida. net alayı tertip edildi. ÜçUncU Ahme 
~ll.~ seksen kiellik saz heyetJ, ealr din arzuslyle, alaydan sonra meydana 
~ abı·~: tekrar Mısır pehlivanları Hacı Şahin 

el '14lcde blT Mhli gi21e kondu Ue çırağı Hacı Mehmet çıktı. Bu iki 
~ aa/a4an, pehlivan hokkabaz o gün herkes par 

er tta~e übdiU maTcam eyl6dt mak ısırtan bir hüner gösterdiler: 
~ bülbUl Hacı Şahinin ayaklarına demir bir 
dl ~fi gfbf, famlda.n tuıl& geçerek kelepçe geçirildi. Elleri ve gözleri sım
\t lllıyenleri gaşyiçfnde bıraktı. İki sa· sıkı bağlandı. Onu herkesin gözO. ö. 
ao kadar devam eden 83.ll faslından nünde bir zenbilin içine koydular. 
t~ çadırın önllnde ayıcılar seyre Zenbili de bir peştemala sardılar, son 
~ Ayıcılar, ellerinde defleri mey. ra bir makara ile meydanda dikili o-
.( sıktılar: . lan 40 zira yüksekliğindeki bir direğe 

lh gi}rdüm, Ta14t m.aymunu. geldi ~ektiler. Biraz ııonra, Şahinin biltUn 
~ yadıma bağlarını çözerek meydana çıktığı ve 
°"cıını ol.mn kam kı.ı çergeye gel. zenbilin içinde oturduğu görüldü. Son-
~.~ mczse eğer ra siitunun Uzcrinde, yüksek sesle U. 

Yun ormanı bir narai çingıine çUncü Ahmetle §t'hzadelerlne dua etti 
~ Ue!.. ve sütuna sarılarak yere indi. Ahme.. 

lı~ 11 arada, demir vilcuilu ve çirkin· din huzuruna çıkanldı, sırtına bir bil· 
ile meşhur Çomar adında bir ka. at giydirildi. 

'ıı]!ra11r.E ?lM19lL!31JOM;JM~rJma••lf. 
'~~te vapur nihayet geldi, nhtıma yanaştı. Merdiven verilir 
~~ilk tırmananlar arasında o da vardL 

~ Seunıı görenler, onun muhakkak çıldırdığına hükmederler
~ ne korkunç bir merdiven tırmanı§tı. Sahanlıklar& topla. 
,. onuularıyla yardı; güverteydt Nereye gidecek, ağa-

Şahini ip canbazları takip ettiler. 
Bugün de Bağdad muhafIZI, Basra 

valisi ve Şam valisi kıymetli atlardan, 
kumaşlardan ve bulundukları memle. 
ketlerin mahsullerinden mürekkep he
diyelerini takdim ettiler. Oçünctl Ah
med tarafından ziyaf ctler verildi. Ah. 
med, ilbrahim p~aya mükemmel su. 
rette donatılmış pek kıymetli bir at 
hediye etti. Hayvan, İbrahim p~a ta
rafından merasimle karşılandı. 

Gece, derya şenliği yapıldı. Sadra. 
zam ve devlet erkanı bu şenliği sey
retmek için Aynalıkavak kasrına git
tiler. tlçüncil Ahmed de şehzadeleri 1. 
le beraber oraya geldi. 

O gece de, Cebecilerin wı, göiille. 
cek bir şeydi. 

Bu kocaman salın üz.erinde rengl -
renk kandillerden on bne ağaç yapıl. 
mıştı. Kandilli ağaçlar arasına meşa
leler yakılmıştı. Saldan çeşit çeşit fi
~nkler atılıyordu. Bilhassa 8U Uzenn. 
de yanan deniz fişcnkleri çok gilzeldi. 

Topçuların salında yine çengiler, 
hanendeler ve sazendeler, çalıp oynı • 
yarak eğlenmi~lerdi. GUınrilk emini 
Yeğen Mehmet ağanın salının da dört 
köşesinde birer çarkıfelek vardı. içi 
hanende ve sazendelerle doluydu. Bun. 
ların yanında.. kandillere donatılmış 

kale şeklinde bir sal vardı. 
Dördüncil gilnün gecesi de saz, raks 

ve fişenk eğlenceleriyle sona ermişti. 
Başincl güne gelinoe, düğtlne, Ok -

meydanında rakka.slarm, tasbı>.zlann 

ve canbazların hünerleriyle başlana -
rak devam edildi. 

O sabah okçular arasında bir de 
müsabaka tertip olundu. Ufaktefek ve 
ihtiyar bir bcktaşi babası şeklinde bir 
hokkabaz bazı hünerler gösterdi: her
kesin gözü önünde sırtına giydiği bir 
hırkanın altından yirmi kadar bakır 
ve muvakk:ı sahan çıkardı. İçleri ye 
mekle doluydu. Koynundan koltuğun. 
dan bir alay güvercin uçurdu. Dümdüz 
bir yere hırkasının eteklerini yayıp 
oturdu. Kalktığı zaman, oturduğu yer
de otuz kadar fevvaresinden su f ıe • 
kıran bir fıskiye görtindil. Bundan 
sonra, af yon tiryakilerinin kestane fi. 
:ıekleri ile korkutulması sahnesi, her
kesi katıltıncaya kadar güldürdü. Ni. 
hayet meydana bahçıvan oğlu kolu ile 
Edirne kolunun oyunculan çıktı. 
BugUn de 228 çocuk alayla geçirilerek 
sünnet edildi.Kandiye muhafızı,Hotin 

= 
~auraışlYı'\tDe a~Dama ır<e~@lflYI iF1ı u 
koran a<dlam anBatny@ır 

10.700m 
den boşluğa! 

Stratosferden topra<;ıa geçen iztıraplr 
üç dakikada neler duymuş ? 

" ,o ............ l 
~"~~,~· 

f. ~ 

A. ~~ 
Pcır~tçü. Cim \'ilyams; Vilyams'ın b o§luktaki seyrini ve atladığı yüksckl~ 
ğin dünyanın en yüksek tepe.si Everestle, MonblBnla. ve Ey/el k"Ulesilc nis. 

pelini gös terir grafik... 

Bir Fransız guetecl, 10,700 metre 
yüksekten kendisini boşluğa atarak 
bUyük bir şöhret kazanan Cim Vil
yamsı, Valdögras hastanesinin askeri 
tayyarecilik tababetine tahsis edilmiş 
bir köşesinde ziyaret etmiştir. Muhar
rir bu mülftkatı şöyle anlatmaktadır: 

"Vilyams da bUtün bUyük işler ya
pan adamlar gibi çok mütevazıdır. 

Kahramanca hareketinden bahsetmek 
bile istemiyor, kendisini daima kena. 
ra. çekmeye taraftardır. 

işe çocukken nasıl ha~lamış? 
Dilnya paraşUtle atlama rekorunu 

muhafızı, kaptanpaşa ve Cidde valisi 
hediyelerini sundular. OçüncU Ahmed 
tarafından İstanbul ve civarının bütün 
camilerindeki imam ve hatiblerine bir 
ziyafet verildi. 

O gece devlet erklru padişahın ota
ğında toplandı.Okmeydanı, rengarenk 
kandillerle bir çiçek bahçesi glbı do
natılmıştı. Püskürme fişekler atıldı. 

Cebeciler tarafından icad edilmiş olan 
çadır şeklinde bir döner fişek herkesi 
hayran bıraktı. 

Denizdeyse, tersanelilerin salı yeni 
bir şekilde yüzdiirülmUştU: ortasında 

kıran bu zat, 27 yn.5mdadrr. Hakiki 
bir ParisJidir. Tayyareciliğe ilk defa 
meylettiği vakit, çok gençti. Daha o 
zamanlarda havacılığın zevkini tat. 
mak istiyordu. Vilynms: 

- Ne annem, ne de babam vardı, 

diye anlatıyor, hayatımı kazanmak 
mecburiyetindC1Jdim. 1 şte ta o zam.an
lar taytJareci olmak istedim. Fakat 
tcıyı.Jarecilik, girilmesi hayli zor · bir 
me8lekti. Onun için par(ı§ütçülüğü ter. 
cih. ettim. 

Hava kJUbUnde, ilk defa para.şiltle 
W-- Devamı 15 in<'ide 

kandillerle tezyin cdılmiş nurdan bir 
direk vardı. Üzerinde biribirinden gü. 
zel fişeklere ateş verilmiş, bu koca sal, 
fişeklerle donatılmıştı. Bu arada beş 
çarkıfelek, kırk ördek, on çömlek ve 
beş mihrl Süleyman fi~eği ve daha ni. 
ce nice deniz fişekleri atılmıştı. Güm
rük emini Mehmet ağanın salı ise, bu 
gece avizelerle süslenmişti. Renkli 
kandillerin ışığı altında, en güzide 
çengiler, rakkaseler oynuyordu. Bun. 
dan başka. salın üzerine ihi direk di
kilmiş ve aralarına gerilen bir ip Uze.. 
rinde ip canbazları oynamıştt. 

Dl!t!f4i;ııw:r.u••:r.ın111taJınm!lEıınmmE 
- BüyUk bir yüküm yok.. Şuralarda bavulum.su bir §ey 

olacak. 

Suad yere baktı. Bohçalar ve paketler arasında bu bavula 
benzer şeyi aradı. 

- Üzeri kayışlı mı?. 
~oıı:1 nerede anyacaktı? Gözleri görmüyordu ki, kendisini re'd.J llt. Muhakkak kendisinin görmesi, kendisinin tanıması ta.. 
~ · :Kardeşini görmiyeli seneler olmuştu. Değişmeme.si im· 

HADEHL'i EDEBl 'l'l:.l"RlKASI: t 6 
- Evet. O. 

Selim bavulu almak ıçın eğildi. J{frli ceketinin, 
elbisesinin çirkinleştircmediği heykel vUcudile ayakta 
Suad, yol arkadaşlarına: 

berbat 
duran 

~l~~· Kara gözlilklU birisini arıyordu. Onu muhakkak göz
b~ia· goreceğine kanidi. Girip çıktığı, dolaştığı yerlerde böyle 
il~ 1lte taslamadı. Herkesin çıkmasını beklemesi daha doğru 
1ıı~acak mıydı? Geriye kalanlardan birisi Suadden başkrun 
htıa ~r. Yonılmu§tu. Vapurun yan yolcusu boşaldığı halde o, 
~l\ ddoıa.şıyor ve kardeşini arıyordu. Nihayet arkasını merdlve. 
' d ernlrine çevirerek durdu. Gözlerini etrafta MI! klime kü
~ı:r\lnlar ili.erinde dolaştırdı. B~larm çehrelerini sıkı bir 
~I teı:ı gec;irdi. Hayır... Hiçbiri kardeşine benzemıyordtL 

ar ~ adamlardı. 
~ Q<s2:lerini tekrar te'lrrar dolaştırdıktan sonra biri Ur.erinde 
~ .ıı. nu adamı yandan görüyordu. Başı açıktı. Sırtında nasıl 
~. ~tıs bir elbiseden çevrildiği maliun olmayan bir ceket var
ı..o11 ll.ı:ıun ağabeysini hatırlatan tarafları vardı nma gözleri 
~~~"bir insan gibi bakıyordu. Konuşanlara başını çeviriyor, ce
~~· ~Yordu. Onun \1%8.Illış sakallarını hayalinde sildi. Yerini 
1ı·~ltterek kar§~m& geçti. Utanıyor muydu? Kendisine kim 

~ u ısoramaz mıydı? 
~~~d atda.şnıazdan önce, ~öyle bir b~kasına sesleniyormuş gibi 
-~i ıt" deı:neyi dUşündU. ~yet onda bir hareket görür:;e şüp-

tlın:ıyacaktı. 
'Suadı .. 
........ 8Uadı .. 

~ adanı bfrdenb~ Da.şmı çevirdi. 
.... Seuını.. 

Yazan·: Hasan Ras:m Us 
Selim koştu. Ur.anan eli iki elite yakalayarak sarstı. Sonra 

kucaklaştılar: 

- Hoş geldin .. Seni böyle sapasağlam bulacağımı ummu
yordum. Çok sevindim, çok sevindim, çok sevindim. 

Selim, ellerini Suadın omuzlarına koyarak başını geri çek
ti. Kardeşinin yüzüne, bilhassa gözlerine baktı: 

- Dünyada ne kadar da kötü adamlar var .. Senin sağ oldu
ğunu bildıren adam utanmadan da körlüğünUnden bahsetti. 

Suad susuyordu. Dudaklarının titrediğini görmemişti. 
- Doğru söylemiş, görmüyor. 

- Hiç mi? 
-Hiç .. 

İkisi de sustular .. Bu bakan gözlerin görmediğine inanmak 
güçtU. Onlarda en küçük bir donukluk, en ufak bir gayri tabii
lik görmüyordu. Bur:.lar bildiği gözlerdi. Hiç, .hiç değişmemi§ti. 

Uzun kirpiklerinin gölgelendirdiği bu kara gözlerin görmeyişine 
akıl erdirmek imkwır.dı. Sebebini sormak sırası değildi. Biln
kis bu bahsi kapatmak, kardeşini, teselli etmek lazrmdı: 

- Sağsın ya .. Onun ca kolayı bulunur. Bulunğ:udun yerde 
baktıramadığına eminim .. Belki de mahsus bakmamışlardır. Ü. 
mitsizliğe de düşmemeli ağabey .. Omit öldürülmemeli .. Seneler
denberi sağlığına dair en kUçUk bir haber alamadığnnrz halde 
88...-ıa kavu§ınanıız bunu isba.t etmez mi?. HaY.C}i gidelim. öte.o 
berin nerede? •. 

- A~lahaısmarladık .. - dedi. 
Sonr,ı. ikisi de kolkola yUrüduter. Selim, kardeşine daha iyi 

yardımda bulunabilmek ıçin elindeki bavulu, orada gördüğü 

küçük bir çocuğa vererek kendilerini takip etmesini söyledi. Bir 
başkası da merdivende kendilerine yardım etti. 

Selim ağabeysini bir otomobile yerleştirdi. Şoföre adresi 
söyledikten sonra kendisi de yanına oturdtL 

Suad karısını, oğlunu, babasını, anasını sormak, sıhhatle
rinı öğrenmek istiyordu. Bilhassa hasta oğlunu sağ bulacağın
dan emin olmadığı için sormak cesaretinde değildi. 

Neden sonra: 

- Babam, annem nasıldır?. dedi. 
- İyiler .. Şimdi sabırsızlıkla seni beklediklerini t ahmin 

edıyo~m. Babam vapur!\ gelmek istedi ama.. M.aliim ya artık 
• ihtıyarlardı. Rom:ı.tizmadan §ikftyetçi .• 

- Sabiha?., 

- ..... . 
Kardeşinin cevap vermemesi görmiyen gözlerinde bir şüP" 

he havası yarattı; Feridin ölUm haberlni beklerken yoksa. Sa.
bihanınkile mı karşılaşacaktı? Endi§eli bir tavırla.: 

- Yoksa? ... • diye durdu . 

- Evet ~aboy .. lki sene oluyor .. 
{Devamı var). 
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lthıstanın Lcmberg şehrinde. diğer 
ı?ag senesi mayısmm bir gecesi. / 

::nelere nis'bctle pek sönük geçen pa
(S"/lr esnasmdtoYdr. Kasaba C:varmda, 

gen_çlikte yaptıfm yolsuzltiklan, deli• 
likleri aff ettirdin .• 

Dedi. Ve birka~ giln sonra <Sldil. 
''Kimsesiz, istinatsrz, ve tec.rubeals 

bir kızdım. Adolf un evlenme teklifine 
muvafakat göstermeye mecbur kaldım. 

l en Jorj tepesi ü erine kurulmuı olan 
..,_taıyan mimarisi tarzında bir köJ'k;fin 

onurl:!a genç bir l:adm oturuyordu_ 
~~-ıde derin bir yeis ve keder alS-
1:1 lerı görülüyordu. Birdettbire yerin 

11 cıı kalktı; yuı masasmn önfine otur
tu~ liilmma ateşleri içinde, §U mck-

" }"azmaya başladı: 
SoflciğimJ .. 

t.d~u fclfiket zamanımda sana hitap 
~ ır~rum. Ben, senin o kadar sevdiğin 

atıla, bilsen nekadar bahtsızım! •• 
~Vaktiıe bana ht-rşey saadet ve 

tiyarlık vaadcder gibi gelirdi. Am
~· oğlu Adolfla birl:.ırte beni ziya
~ 1:ttiği zamanlar getirdiği §ekerle

lcr. bonbonlar hatırında? .. 
~BtikJ?..J muharebesi başlaym:a am· 
~tı .. n beni kendi malikanesine götür-!ünu tabii bilirsin. 

111 Vatanseverler ordusuna ıltihak et
lıt~ ilzere giden Adolf'dan büt-Un sene 
~ alamamıştık. Babaar, rek meyus, 
~ J>clc: ümitsizdi. Ben, kendisini bir 
iti llt fefkati ve mUhabbetile teselli e· 
~or, elemlerini hafifletmeye çah§I· 

rduın. 

"İzdivaç hayatımızm ilk seneleri zevk 
ve saadetle ge~ti. Yazık ki bu pek ~ok 
devam etmedL İlk günlere münhasir 
kalan samimiyet. muhabbet az zaman· 
da nlbayete erdi. 

HHalbuki evleneli ancak ilç sene ol· 
muıtut Bir ıstırap ruhumu ezkıyordu. 
Adolf, vakit vakit. h1ç bir ciddf sebeb 
göstermeden hirka~ r,ün orta.dan kay
boluyor. Nereye gidiyor, ne yapıyor, 
bilmiyorum. Kendisine sorduğum za· 
man gözlerini öteye beriye kaçırarak 
bin dereden su getiriyor. 

"Bundan bafka, kibar alemi bizi so
!uJrça kabul ediyor, Meta bizden ~e
klniyor. Hepsi bu kadar olsa iyi.. Bir
kaç gündenberi AdoH bana ecnebt 
bir memlekette yatamak tek1ifinde 
bulunuyor. Ben fse bu zavallı memle· 
ketime o kadar bağlıyrm ki buradan 
ayrılmak fikri kalbimi yaralıyor.,, 

Genç kadın yazıyı brra1.-tı. Bu ke
derli yanların, arkada§tnı d& Uzeceğini 
düşUndil. Baıkalannı da kendi :ıatrra
bma fıtirak ettirmekte, gözyq d5lc
tllrmekte ne fayda vardı? .• 

13 

Kürek rnahkQmuı .. 
Siyamineski 

Lebfst.anın en büyük romancdanndan 

ıkorkmaymn. Sbe fenalık edecek deği-ı 
llm.. 

- Öyleyse kfmsin ve ne istiyorsun? 
1 

- Beni aalı:layuuz .• Ben, pmdi ha
pishaneden bçtmı. En ufak bir ihti· 
yatsrzlrk: ben1 mahvedebilir, merhamet 
ediniz ••• 

Genç kadın müteessir oldu: 
- Size nrar verecek bir harekette 

bulunmam. Fakat, buraya niçin geldi· 
nb? .. 

- Evi karanlık garlin..:e kimse olma· 
dığmr zannettim. Saklanmak istedim. 
Balkona onun için atladır.ı 

- Demek abd takip ediyorlar? 
- Evet: bakrruz ! .. 
DIJ&rıda bir g\irültü vardı. Firanyi 

takip isin çıkarılan bir müfreze süratle 
geçiyordu. Ma.;Jrilın, gerz.İj bir nefes 
aldıktan sonra yavq, yavaı pencereye 
yaldaJtı; pancuru itti ve müfrezenin 
ne tarafa doğru gittiğini öğrenmek i
çin başını dıpn çıkardı. Bu anda ha
fif bir ay ııığı ada.mm yilzünil ktsmen 
aydınlattı ve MarilA: 

- Ama yarabbi! Bir kürek ınahkQ
mu r.. diye bağırdı. 

- Evet, bir kUrek mahkamu.. Fakat, 
hem al de fena bir adam, bir cant değil 1 
Biraz eabredin. .. Askerler uzaklattik
tan sonca kendime ba§ka ağınacak bir 
yer arayacağım.,, 

- Size nasıl yardım edebilirim?. 
- Beni, sabaha kadar saklayah:lir-

senlz:, o z:amana kadar elbet bir çare 
dii!ünebilrlm. 

- Nereye gitmek istiyors:.:nuz? .• 
- Karakovi'ye ... 

- Orada emniyet altmda buhuıamr-
yaralcsıruz. Biz bile her dakika huzui. 
ve asayiıi isyanlar, suikastlarla bozu
lan o fC-birde oturamadık. 

Bir mnddet sükilt. MahkUm, derin 
derin bir §eyler diiJünüyor gibiydi. 
Nihayet: 

- Demek Karakovi'de bulundunuz? 
-Evet ..• 
- Orada tesadilfen Oviçimeaka il-

minde bir genç kız tanıdınız mı? .. 

MruiIJ, bu ismin tcU!f uzu üzerine 
titredi. Ve baktJlarilc karanlığı yırta
rak kendine bu suali soran adamın 

yüz;Uni! görmeye çalıştı 

- Evet, bu km phsan tanıyorum.. 

Fakat niçin aoruyonunuz? .. 
- Acaba bu kız hil~ Karakovide 

mi? ... 
- Bir defa daha tekrar edeyim. Ba

na bu sualleri 80rmalrtan mabadıım 
nedir? Söylediğiniz kızla pek yalan· 
dan alakadarım ... 

- O halde ismim de slzıce meçbQl 
olmamalıdır. Ben Jan Jav!çimL~ 
Marilt birdenbire: 

t ;:ııır giin Adolf çıkageldL Nereden 
~ •rordu? .• Bize, uzun ve mcpkkatli 
11.ı '&a.ret hayatından bahsetti. Vata
ta rı. tnUdafaası uğrunda yaralandığını 
~lcdf, alnmdaki yarayı gösterdi. Göğ 
0 de bir de liyakat madalyesi vardı. 

Mektubu yırttJ ve balkona çıkarak 
pannaklrfa yaslandı. K~kün birinci 
katında, yalnız bulunuyordu. Gök, sa
kin ve latifti. Biraz sonra, gecenin !!e

rinliği baıtaymca üşüdil, aal,ma girdi. 
Lambayı söndürdil. Karanlık bir kö
ıedeki kanapeyo w:anc:h ~ uykuya 
daldı. 

nilnde bir erkek hayali gördtt. 

Mahkilm, bu aöderi o kadar metanet 
ve ciddiyetle a6ylüyordu ki Marill mU
teessir olmaktan kendlııi alamadı ve 
gayri ihtiyari: 

- Jan jaçiç aiainis hal .. ttiye ti& • 
pdı. 

call~ bir kahraman hal ve meziyeti 
t'Uyordum. 

~ .. "-ıncam, kendisini göz yaıtan i
de kucakladı, 5ptil. Ve: 

Marila korku ile bağırdı. Yabancı: 
- Rica ederim, sus!.. dedi. Haya· 

tım tehlikededir .. 
MarilA, eli ile yoklayarak kapıyı 

- Böyle bir hareket delilik olur, 
dedi. sizi takip edenlerin eline tekrar 
düıersirW: ... 

- GörUyorum ki va.kayı billyonu
nus. Ben, matmazel Oviçimeskayı hır
ıızlık kasdile öldürmekle itham edil
mittim. Adalet beni ma.hldlm etti. V'1 
herkes te 'böyle zannediyor ••• 

tll - Bcrr.m a5il ve necip oğlum ... Pek 
t"ı h:-rckct ettin. Bu hnreketinle 

Bit ayak sesi JJe uyandı. Gazlerini 
açtıfr zaman, yan açrk pen.;erenin ö· 

an}•ordu. YabancT}"'a temas edince az 
kaldı bayılıp dü§ecekti. Ayni ses tekrar 
etti 

- TelAJ etmeyiniz... Bagrrmaymn .• 

- Hayır! Bir daha beni diri diri ele 
geçiremiyecelder ... 
~ iradın, bu -.ne b.rp cittikç• 

daha çok mUtebasaia oluyordu: 

- Fakat, ais OTiçimeakanm oda-
mnda, Uzerinizde bir kama ve çalın· 

(L1ltftn sayfayı çeuirfni.zl. 
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Şö.-alye d'Assas otelin avlusunda a
t nci<!n inince, otelci Klod, lir hayli 
Yıpranmış oleın dört basamağın birin
~isinde göründü ve bir odayla yemek 
1 

tcyen bu genç erkeğe bir nazar at
f c1 p, yanında U§Clfı bulunmadığını ve 
r"' 'J":;inin de bir hayli hafl olduğunu 
l ~.unce, mütevazi müıterilerine atfet· 
r.. "'k itiyadındt' olduğu himayeUrane 
b;r selfun verdikten sonra bağırdı: 

• 25 numarayı hazırlayın.. Mösyö 
0

• ada hakiki bir prens gili rahat cdc
ct 

i .. l1'akat, meıru bir tecessüsün dilrttil-
ı.ı Clad...""ım Klod' da, ~ocasiyle ayni za

ltıanda kapıda görünmÜ!, o da yeni ge
len ıni.ıştcriyi seri bir nazarla tetkik et
illi, Ye onun tetkik ncti:e~ de bir oda 
:~nı:ırasın ın bağrılması ıeklin-dc teza-
llr etmişti.. • 
Otoriter bir sesle: 

d - Hayır, h<:ıyır, dedi. 25 numara boı 
eğil. Mösyöyü 14 rıumarny:ı götürün. 
l{Jod, karnımın oto'~ratik karan kar

:1.~ında başını önüne eğdi ve geriye 
IJldü. 

ŞövnJyeye gelince, o da lakayt bir 
Jest Yaptı. 25 le 14 nl.ll"!l:tr:ı!ı odanın, o
~lln nazarında b.:ç bir farla yo~u ve 
u onu kat'iyyen allikadar etmiyordu. 

.. l<'a.kat, eğer 25 numaranın, karmc:.ka
•ıı. 
Ilı •< ve ufacık karanlık bir oda, 14 nu-
Ja~tanm ise ikinci katta ve pencereleri 
le :o benler manastırının gUzel b:d-ıçe
§ .

11ne na.zır bir oda olduğunu bilseydi, 
~Phesi.,., mUtc:ma lyen ctrafmda dola-

n ınada:n Kloda te~eklcUr eder&. 
es Genç erkek, biraz r.onra, bembeyaz 
··~~Q bir mıı:ıaya kurulıdufu nman 
~· ~el Klodin'' nin kendisine bizzat 
ot<ırtıet ettiğini de görmedi.. Halbuki 
lt elcinin knrısr bu .:Jtif atı herkese gös-

l'tnezdi_ 

le ı&.aıye ne tombul elleri, ne dir.-kd:e kadar aıv&n:ın eıplak ltollarr, ne 
\t ttlzet g8zleri görmedi. Gençliğtn 
CrcU~· 

gı ve aş~ın bile alamadığı ciiftl 1 

bir lştihayla yemeğı!ni yedi ve bu gü
zel delikanlının müteheyyiç ettiği bes
belli olan madam Klod'in boıubofuna 
methettiği meşhur 14 numaraya çekil· 
di • 

Bu sıralarda aaat dokuzdu. 
Ş8valye yorgundu. BütUn gün yolda 

idi. 

Buna rağmen, gmştiği faaliyet uyku 
hazırlığı değildi. 

Sabırsız ürpermelerle tuvaeltini de
ğiştirôi, Katogan'ının dilğiimünU yeni· 
den dilzeltti, mantosuna ahenkli pliler 
vermeğe çalrıtı, tozlanmıı olar. kılıcı· 
nı dikkat ve itinayla sildi. .. 

BQtün bu hazırlıklar, Bonzanfon ıo
kağma koırr.ak içindi.. 

''Onu,, gCSrmek için değil, fa~at ses
siz bir evin etrafında dola~mak, karan· 
lığın içinden kapalı lir pencereye bak
mr.k 'Ve belki de, kimbilirl perdelere 
akseden bir glSlgeyi görmek için! .. 

Nihayet hazırlandı ve kalbi heyecan 
içinde ~"'l:ptığı halde, §Öminenin üze
rinde yanan iki lambayı söndilrmek ii
zere ilerledi. 

Tam bu anda ~pı vuruldu. 
Şövalye bu kı:wpıyı açtı ve ayni za

manda §iddetle ürpererek bir adım ge
riledi . 

Koridorun karanhğında, kont dil 
Barriy~ görmilşti.1.. 

Şövalye titredi. • 
A§k billyasının yükselttiği semadan 

dilşüyordu. 

Bu çehre ona, korkunç bir alAmet 
gibi göründü. Ne çehre! Alnındakl a
mudi karııık, gilr ve siyah kaşlar, mfuı

tehzf bakt!ın atqi, ta~llQs eden du
dakların tebessümü. hülasa, bu çehre
de her fey fenalık kuvvetini ifald.e edi
yordu. 

Bu anı heyecanım yenen §(>valye, o 
devirde çok ehemmiyetli olan bu neza
ket vazifegfni yaomaktan ~ka bir şey 
dil§Uıımedl. 

ayakkaplar çamur içindeydi. Uç kötell 
pp~ perukası üzerine yan korunuı
:tu. 

Kendisini bir koltuğa atarak: 
- Of l de&. Amma sıcak var har. 
Jan onun yanına oturarak kurnaz bir 

tavırla aordu: 
- Suıuzluğun da var? dcğı1 ml? 
Adam boğuk bir kahkaha atarak: 
- Kızmı, dedi, baba. Puaasonun .. 

Noe Puassonun söylediklerinl iyice ak· 
lına koy .. İyi dinle .• insan yazın olduğu 
gibi 19ım, ıonbaharda olduğu gibi 
llkbaharda da sutar .• Susuzluk inaanm 
büyük dostudur .. Çünkil ıuaaauyan bir 
adı= içemez ve betbaht olur!. 

· Jan, adamın telkin ettiği tiksintiyt 
·yenerek tekrar sordu: 

- Ya siz, siz her .ıaman auıaı: mı
sınız?. 

- Her zaman, kızım 1 •• Fakat sen lr..ı
gün ne kadar sevimlisin 1.. Sana tabii 
kızmıyorum amma, fa~t buraya on 
beş ve ya yirmi günde her gellşimde .. 
Zavallı babana bir tek kelime bile ıKSy
lemiyorsun J. • 

Bu s<stterle benıber, adam, cebin
den tütUn toruna bulatan mendilini 
çıkararak gözlerin.~ sildi ve tekrarla· 
ıdı: 

- Zavallı baban! 
Gözlerine tütün mll girınitti? Yoksa 

ıstırap mı duymuıtu? 

Burası meçhul 1 .. MUh<lkl:ak olan bir 
§ey varsa, o da, bu gözlerin kocaman 
~§!arla dolmuı olmaaı~dı. 

- Görilyor musun, dedi, ağlıyo
rum ! .. Ne diyordum?. Hal ı:vet. .. Her 
zaman susadığımdan bah::-uiyoroum. 
Bilm.:yorum nasıl oluyor, amma, ben 
içtikçe susuyorum.. Fakat •. 

- Fakat ne? .. Hadi, derdinizi bana 
anlatmaktan çekinmeyin. 

- Fakat sen bugiln hakikaten ~e
vimlisin, kız! .. 

Jan ürpererek: 
...._Ne yapaynn, de~. bazı günler 

l 
29 

öyle mesudum ki, etrafımda heıkHin 

mes'ut olmasını iatiyoruml. 
- Ha ı .. Evet.. Bilmiyorum.. Söylen

diğine göre, yann bü~ bir ıüıımU.., 
Benim lde büyük bir nef'e içinde olmanı 
l!z:rm.. Çok güzeli .. Fakat •en mee'u• 
olduğun halde, ben çok betbahtmıt~ 
Anlıyor musun?. Kudur.cak iir ~ 
de ausadıftm halde param yok t • 

- Doğru mu 16ylüyorsunuai'. 
- Hiç bir insan bu kadar dofra l&I 

söylcmemi~tir .. O kadar euMıdım kfa' 
dostum Krebiyon biraz evvel benim 
earhO§ oJ'duğumu iddia etti. Ben urhof 
ha ı.. GarUyorsun ya, bu halıatıahk be;. 

ni ağlatıyor •• 
N oe PuaalOD bugtlrilçU kadat peku 

aarho§ olurdu. 
Jan tlrı1tsulik lç1n4e pannaldarma 

ezdi .• 
Puasson mektubu götürecek Jı:adar 

aoğukkanh olabilecek miydi?.ı 
Genç la~, gitgide bliyliyen bir U&P, 

içinde bu auaili keneli kendine .ona
yordu. Fakat, lciiger tara.~' ada.mm 
bu sarhoıluğu her tUrlU zıiyanetin önü.
ne geçmiı olmaz mıydı?. 

Nihayet, bırdenbire lıjarannı veruek 
töyle dedi: 

- Dinleyin ı Sizin paraya ihtiyacnus 
vtır. delil mi?. Bu parayı aize ben ve
receğim .• 

Jan bu alSzlerle beraber, on kadar al
tın Liliyi Uıtiva eden bir lrceeyi ona 
gösterdi. 

Puasson hafifçe ellerini uzattı "Ye, 
ayni zamanda, gözlerinde bir parlaklık 
belirdi. Hayrmlık dolu bir tavırla: 

- Oh! .. Ne gllzel! diye mırıldandı: 
- Bu kcae ai ... in olacaktır, fakat ba· 

na kilçük bir himı tte bulunmak prtt
lc. .. 

- On bimıetl Yilz hizmet! Bin hiz
met!.. 

Jıın devam etti: 

- Bu mektubu alm .. Peli gi1zcl.. :4.d
resi o'Jçuyun .• Sentonorf: 10kağr .. Anla-
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Elektrikli· sandalyeye 
oturtulan kadın 
Marn, AmerDkada bu şelkDBtdle Ddaım edllen 
ikinci kaclındor; suçu, öz kaırdeşDınD ~araa 
sına tamaan öBdürmekt:Dır 

Tam geceyansr .. Amerik.ıda lllinu
va hUkiimctinde bir hapishanedeyiz. 

Mari Porter, idama hanr •• Bu ka· 
O.ın 4 7 yaıında bir duldur, dört kızı 
var... Öllim gecesinde yalnız bunların 
bir tanesini, en büyüğünil göı dil. Son· 
ra paparm. nasihatlerini ve duasını 
dinledi. Saçtan makine ile kesildl t
d:un gömleğini giydi. Çok şi~man bir 
kadm. (Tamam 125 kilo ağırlığında) 

olduğundan kendisi için yeni bir göm· 
lclc diktin1mişti. 

İdam salonunda bulunan yüze ya· 
km adamın meraklı bakıılan altmda 
salona girdiği vakit çok sakindi. E
lektrikli sandalyeye kadar yükselmek 
için on sekiz ba::a:naklı bir merdiveni 
~ lazımdır. Kadın ağırdı ve çıüç 
1ükle yürüyordu. Merdivenleri çıkar

ken muh:ı.frzbrm koluna dayandı. 
Sandalyeye oturdu. Şi1manlığt yü· 

:ztndcn, elektrik c:ercyanmr c; :!ret:ek 
ıtihazlarm ve tellerin vilcuduna takıl· 

ması g{lç oldu. Nihayet bütün ha.zrr
lıklar bitti. Marl Porter bafif bir ıesle: 

- Kimseye ka11r kinim yok t dedi. 
Etraf ma bakındı: Bir tanıdık çehre 

anyordu. Hapishane bekçisini gördil, 
tıfak bir işaret yaptr ve yalnız 

..-....---.~--
mrı bir madalyon bulunduğu halde tu· 
tulmuştunuz: .. 

- Evet, he~y beni itham ediyor· 
ou. Fakat •• 

- Rica ederim, bana herşeyl dofru 
a.~btrmr. 

.MahlcQm, bir müddet baımı iki avu
cunun arasına ab.rak düşUndü. Sonra 
anlatrnağa baıladl: 

- Gene gÖt'ÜJelim, diyebildi 
Hapishane bekçisi son ıuati sordu; 
- Mari Portcr hazrr mısınız? 
-Evet. 
Geceyanamr 29 dakika geçiyordu. 'A

lete cereyan verildi. 2300 voltluk ce
reyan, öldürücü tellerden geçti. Gcı.:e

yansmı 31 dakika geçerken her iş bit
mf Jti. İki dakı1ca .. iki uzun dakika .. 
Her vakit bize çok ktsa gelen bu müd· 
det içerisinde ulonda bulunanların 
yüzleri kire~ gı'bi bembeyaz: kesilmiş· 

ti. Onlar bu iki dakikayr ideta nefes 
almadan yaıamrşlardı; kalbleri bala 
çok hızlı çarpıyordu. 

!llinuvada ilk defa, Birle~ik Amerl· 
ka devletlerinde ikinci defa olarak bir 
kadın elektrikli sandalye üzerinde i
dam ediliyordu. 

Bu ıişmatı kadm Çesterde bir pan
siyon işletiyordu. Müşterileri arasın

da kendi öz kardeıi olan Vilyam ismin· 
de bir elektrikçi de vardı. 

Bu adam büyük harpte Amerika or
dusunda bulunmuf eski bir askerdi. 
Öteki arkadaştan gibi 1000 dolarlık 
bir ikramiye almıştı. Kadın bu ikra-
miyeyi kardeşinden istedi, elektrikçi 
vermedi. 1ıte kadmın kardeşine karşı 
ilk öfkesi bu dakikada başlamıştı. G'in· 
ler geçtikçe, "~arinin hırsı bir kat daha 
artıyordu. Bu hırsı arttrran başka 

bir ıebeb de vardı: Kardeşi bir sigorta 
kumpanyasına 3300 dolara aigortalı i· 
dl Öldüğü takdirde mukaveleye göre 
bu puayr Marinin alması icap edecek· 

tf. GUniln birinde, elektrikçi, ktz kar-
de§İne ni§anlandığmr haber verli. Ev
lendikten sonra sigorta mukaveleı1ini 

de~iştirc'.:eğini, kansını varis göstere· 

ll.~RKTZ Dô POMPAntm • 

ceğinl de gizlemedi. Mari Porter yap· 
drğı günlerin en azaphsrnı geçiriyor
du. Kafasında sigorta mukavelesinden 
başka hiçbir §ey kalmamı§tı. 

Bir ak§am Vilyam pansiyona son de· 
fa olarak geldi. Ertesi gün evlenecek, 
kansı ile yeni yuvasına gidecekti. O· 
dasma girdi, uyudu. 

İki saat sonra. eli tabancalı btr adam 
elektrikçiyi uyandırdı. Ve "arkamdan 
geliniz .. emrini verdi. Solrakh bir oto
mob;l bekliyordu. Makine başmda· a 

başka bir ~rkek vardı. Otomobilin 1-
c:in.de de Mart Porter bulunuyordu. 
Gecenin karanlığı içerisinde bom~ 

kırlarda dolaştılar. Yolda kadm mOte
madiyen kardeşini karanndan caydrr
maya çabaladı, yalvardı, olmadı, teh· 
dit etti, netice alamadı. Erkek bir tnrlO 
karanndan vazgeçmiyordu. 

O vakit Mari Porter otomobili dur
durdu. Con ve Ralf isminde iki karde• 
olan iki erkek, elektrikclvi otomobil· 
den çıkardılar. Ralf nvatlr adamm 
başına bir kurşun sıktı. Cesedi bir ça
ymia blraktrlar. 

Con ve Ralf vazifelerini iyi yapmıt· 
lar, aldıkları parayı tamamile haket· 
mişlerdi. 

Vaka kolay kolay ınlaşrlamryaı.:aktt. 

Fakat sigorta mukavelesi polislerin 
çok işine yaradı. Bu noktadıın tahki· 
kat derinleştkildi. Cinayet büttin te
f er~aatilc tesblt edil dl 

Vilyamm kafasına kurşun abn 
Raif, cinayeti h&Zlrlayan kadından bir 
kaç dakika evvel elektrik sandalyesin· 
de öldil. 

Xardeıi Con yirmi teneye mahk<lm 
olmuştu. 
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.... --------------------------~--------------------------------..-. drnız, değil mi? .. Güzel .Bu mektub .. 
en gizli cebinize aaklaym.. Güzel ... Du
run, yeleğinizi iyice k<ıpayoılım.. Şim· 

di bana iki §CY için yem.in edeceksiniz:. 
Puasson elini uzatarak: 
- İkisine ide yemin ediyorum!. 
Dedi .. Jan da Umitsiz bir ruhun 

verdiği sabırla bağtrdı: 

- Durun! Bu binadan hiç kimseyle 
konuşmadan çi9caksmrz.. Anlıyor 

musunuz?. Hiç kümeylel ., 
- Yemin ediyorum!. ı 

- bted.:ğim iki 1ey de §Udur: Sent· 
onorc sokağına hi~ durmadan gidecek
einiz. .Eğer bir meyh8ne görürseniz, 
başmızr çevirin .. 

- Yemin ediyorum.. Güzel lamn 1 
Yer keseyi t.. 

Jan ona keseyi uz:attr, o da bunu a
larak bir an tartar gili yaptr, ıonra du
oaklanna götürdü ve nihayet ceplerin· 
klen birisine daldırdı. 

Genç kız etlerini göğaünde kavuştur
'du ve ayyaşı bile müteheyyiç eden ate
şin bir tavırla nlve etti: 

- Size yalvanyorum, bu mektubun 
en krsa zamanda a:Jresine varması için 
elinizden gelen her ıeyi yapm.. Size 
yalvarıyorum.. 

Puasson da cevap verdi: 
- Gidiyorum. Eğer lir tek insana. 

batta sevgili zevceme bile bir tek keli· 
me söylersem, cehennemin bütün şey
tanlan beni boğsun .. E~er mektubu 
vermeden evvel bir tek meyhaneye uğ
rarsam, ebedi gusw:luğa mahkQm ola
yım!. 

Puasson bu sözler Uzerine aendele 
memek istiyen sarhoşlara bas bir c.:'ld
diyetle odadan çıktı • 

Ellerini göğsilne kavuşturmuş olan 
Jan, gözlerinde limit ate1iyle, onmı 

mümkün olduğu kadar siir'atlc gittiğİ
tıl gfüdtı .. 

Noe Puasson çok 21)1Yaştt .. 
Fakat pelç fena adam değil&. 
Jan onun hi( hiyanette bu1un.abile-

, 
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ceğine ihtimal vermiyordu ve §Öyle dil· 
tündü: 

- Bir sıaat sonra, §Övalye d' Assaa 
mektubumu alacak! Kwtuldumt 

Yanm saat sonra mösyö dö Turnem 
salona girdiği zaman, genç kız, ona 
doğru ko~tu ve neı'eli bir tavırla onun 
kolların atı1dı: 

- Baba ı .. B;:ıbacığım t .• 
Mösyö dö Turnem onu göğaU ilze-

rmde sıkarak sordu: 1 

- Demek, yeğenimin bana anlattı• 
ğt bütiln bu hikaye doğrudur, öyle mi? 
Sevi!iyorsunu.z?. Onunla evleniyor• 
sun?. Mes'\!tsun ?. 
Jın ürpererek, göıledni kapadı ve, 

kor~unç fedak!rbğını kat'iyyen belli 
etmeyen metin bir sesle cevap verdi: 

- Evet babacığım 1 .• 

• 

VI 

ŞöVALYE D'ASSAS 
• 

Akşam oluyor, hava karanyord'u •• 
Parlak güne§~ bir gündüzden sonra, 
sonsuz: güzellikte bir gurup ihtiyar Pa
risin üzerine hilzün örtüsünü kaplı· 

yordu .. 
Doğmakta ola.'1 z.ulmetin, hentl% 

seyrek fenerleri ya.1mıyan dar sokak
larda, semanın son ışıklariyle mücade
le etliği bu mütereddit saatte. bu sükOt 
ve sükl1nct anında, genç bir süv;ır!, 

yorgun ve terli atının ağır adımlariyle 
Rut ~apısrndan geçıyordu • 

Derin bi:- hülya. dudakların endi~eli 
bir tcbessfünli, me:~iikle parhyl\r göz• 
terde bir nevi vecid. t,te Versrıy:la, Er
mitaj yolu üzerinde gördüğümüz ve 
çehresinin gençliği itibariyle bu kadar 
sevimli, hareketler ve güzel endamı 

itibariyle bu kaôar teshir edici olan bu 
silvarinin çehresinde okunab:Ien ifade.. 
ter ... 

Bu sllvari ~övalye d1Ass:11'dıt. 
Alnr, ıimdiden, bir fedaldrlılı; hile-

aiyle tezyin cdilmıo gibi görünen .za-
vallı çocuk 1 • • 
i Ormanın güneşli meydanında, al 
yapraklar altında kendisini bu Jet.dar 
Jtehyiç eden bu harikulade hayaleti 
&ördüğü bu cUzel sonbahar günüydü 
ki, yirmi yapnda bir kalbi, hayatın 

tefkaııtinde bulunan bir. kalli iki misli 
hızla çarptırabileeellj iki h4disc ile kar-
11Jaımııtı: 

Bir aşk 1 Bir dilello t.. 
Doirusunu .Öylemek icap edene, 

(!üelloyu biç dütUnmiyordu; kont dü 
Jıarrinin sert çehresini ve tehditldr 
mzarlarmı hemen hemen unutmuıtu. 

Fakat bütün düşüncesi, Bonz:anfııa 

ıokağın~ Arjanso:ı konağı karırsm

da oturduğundan ba§ka hiç bir fCY bil
me&fi bu meçhul genç kıza talçlınıt
tr. 

• 
Kimdi bu genç kız? Onu görmek. o-

nu tekrar duymak, b~şmrn tatlı ve 
alaycı okpyxırnr Uı:erinde bir daha 
hissetmek arzu&iyte beraber, içine gi· 
ren bu garip endi~ede neydi ? 

Bu genç im;, onun Uzerinde niçin bu 
pyaru hayret teS:ri brralcmı,tr?. 

Neden onun vakur halinde, onun 
prı:lak gilzelliğinde, kor~utan bir ıey 
vardı?. · 

Şövalye Sentonore r:ıahallesi boyun
ca ilerlerken kendi kendine ifte bu su
alleri soruyordu. 

Doğnnkta otan bilyil kaşklan ifade 
eden tatlı bir 11kmtr, kalbine ebediyen 
j'.'ll·nen bu harikulAde mahlOlcu gördü 
ğil rndan itibaren g6ğsünU stktyordu. 

Versay'm ~at parkından Parise ka
dar hangi yoldan gelmişti?. 

Bunun cevabını ver~mez:di. 

Hiç bir ıey görmeden, uzun müdde' 
çılgınca bir 1ekilde atını koıturmU§ ve 
ancak birdenbire uzaktan Pı:ıri~ gö
rilnce biraz soğukkanlılrğmı toplamağa 
muvaffak olmuştu. 

Sur haricindeki mahalleyi geçip te 
astt Scntonore sokağına gelince. ~ 

valye aa~a saparak bir otelin avlusuna 
girdi ve derhal bir upk atını di.zginin· 
den tutarken bir .ııademe de eğerın il· 
.zerinden aeyahat h~ybesini çözdı.i. 

Trua Dofen oteli vaziyeti itibariyle 
taıraWann h09una gidcrd.:. Çünkü k,a· 
!abalık ve gürültülü mahallelerden u 
nk oldufu gibi, ayni zam31lda, iş mer· 
kezine de yakındı. 

0

Hültsa bu otel rahat, sakin ve temiz· 
di. 

Bundan bqka yemekleri harikul!dc 
iyiydi; fiyatlar mübal!ğalr deği.ldi: 

otel sahibi Klod, miitterilerini bağırt

madan. yani onlara belli etmeden, ken

dilerini ıoymak san'atında büyük bir 
Ustaddı, ki bu da, bit otelc.i için büyü1ı; 
bir ıeref ve namU11 teşkil eder. 

Gene bundan baıka. otelcinin yinni 
altı bzıbarlrk karısı Madam Klod da 
hl~ fena de~di, beyaz: ve tombu~du 
ve yolcular tarafından "Gilzcl Klodin,, 
pbi methedici ve ahenktar bir isiınlo 
anılır ve tanınırdı. 

Ve nihayet, bundan başka, otelin 
lcapısr, bir mı:ınastınn kapıs!yle kar§! 
kat'§tY& bulunuyordu. öyle ki bir ka.ıa 
vukuunda, el altında dzlına gUnahtarı 
atrettlrecek bir rahip bulunabilirdL p;.. 
aasen otelci Klod, ba komşuluğun, öbUt: 
dünyaya usulü dairesinde gitmek arzu
sunu gösterenler için büyük bir avan· 
taj olduğunu otelinin methüsenası CS

nasmda hatırlatmayı unutmazdı. 

Alim rahiplerden mahrum bulunan 
ve bir hayli genit olan bu manastır, el
it sene sonra, kubbelerinin altında, ta· 

n1ıte büyük bir rol oynıyan ihtilalci bit 
klübü barındrnnıştr ve o tlevirde bil 
manastıra Jokobenlcr manastın derlet-' 
di. • 

Rahiplerin temin edici komşulı.J
lu, mantarb pı"l.:ç yemeği ·ve madrı:' 
Klodinin velfecr okuyan güzel göı;lerıt 
:B8ylece, taırada bu otel için iyi bir 

§&ret temin etmft6 
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Par"aşütla aıaama ırekoruınu 

kıran adam anDatayoır 

10. 700 metre-
den b·oşluğa ! 

Stratosferden topraga geçen ıztıraplt 
Uç dakıkada neler duymuş? 

it ,. 

tt tt 

" il 

" " 
" ti 

" ., 
" ., .. " 
" n 

" " 
u tt .. ,, .. ,. 
,, ,. .... 
" ., 
,, ., 
" .. .... 

re~dik. Küpeşteden ayrıldım. Hava 
çok güzeldi, etraf gayet iyi görünüyor. 
du. Fa1:at etrafımda. toprak anyacak 

boş vaktim yoktu. Diı§me esnMında 
gözterimi k-Ontroı dl.etlerinden ayırma· 
ma.k, bayılm!lmak için irademi muha. 
fazr:J etmek zarııretindeydim. 

lfin en esa~lı tarafı iyi bir 1XL."'İyet
te dıırnuık V6 hususi bir aletle Bakin 

mı1c!n nefes almaktı. RU3 rekorcusu 
wra.J[ltünü 200 metrocı~ açm1ştı. Ben, 

d~cceğim ym-Cknt 9IJ m. bir irtiftıday . 

. 'ken kordonu gektim. Bir7«ıç dakilca 

aon.ra ~sı:J yere indim. VCJ görüyor. 

Stmuz ki, hiçbir tarafım k-ırılm.adı, 

aıhhatim çok yolundadır. Hava ordu • 

sıma dair tıbbi, /i:iyo1ojik tetkild.er ld-
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J.l A RF.R - A 1CePlm postan 

(Beyoğlun kaymakamlığında) . 
(Galata nahiyesinde) 
(Taksim nahiyesinde) 
(~i~li nahiyesinde) 
(Huköy nahiyesinde) 
(Beşiktq kaymakamlığında) 

(Arnavutköy .nahiyeainde) 
(S:ırıyer kaymakamlığında) 

(Yeniköy nahiyesinde) 
(Beyoğlu kaymakamlığında) 

(Fatih ayar memurluğunda) 
(EyUb kaymakamlığında) 
(Şehremini nahiyesinde) 
(Samatya nahiyeııinde) 
(Bakırköy kayma'kamhğmda) 

(Ye~ilköy nahiyesinde) 
(Çata.lca l:aymaka.mlığında) 

{Silivri kaymakamlığında) 
(Fa.tih ayar memurluğunda) 

(Xadık6y ayar memurluğunda) 
(Eren köy nahiyesinde) 
(Üsküdar kaymakamlığında), 
(Kts!kh nahiyesinde) 
(Beylerbeyi nahiyesinde) 
(Beykoz kaymakamlığında) 
(BUyUkada kaymakamhITTnda) 
(Hevbeliada nahiyesinde) 

(Burgu lld::ıınnda) 
(Kmah adada) 

(Malteoe belediyesinde) 
('"rartat kı~'lll!!.kamhğında) 
(Pendik be!ediyeıinde) 
(Ta,ov& kaymakamlığında.\ 
(~ile kaymakamh/Pnda.) 
(A~ nal!iyeısinde) 

(Kaiıllly ayar ... urtufunU) 

e 4' 

' mle 
DRE • D U M A S l.J , ~ ._. 

5 cl'A1-f11hyt1n liç. •,.lr6dsşını bu. 
/11p Pı,.isc gef/,.dilrf1111 ao111"8 
ilahşot-/a,. 11kyı11a 111yi11 eclı1. 

r:liginl .s~vin;le ög,.enrJl. A,.. 
--"'IC:I tir Iİ~ tXt:Q.i/_t:/41'1 .s~Aşoı:-hk. 

_... ll:ışlnrnrı 7 incide 
fakat ediyor ve, oun ancak, daire nıih. 
verinin içine girince koyuveriyor. 

Bıra.z da bombardıman tayyarele -
rinden bahsedelim: 
Şimdiye kadar, umumiyet itibarfel, 

avcı tayyarelerinin çeviklikleri ve sU. 
ratleri sayesinde, bombardıman tay • 
yarelerine kolaylıkla hUcum ederek, 
bombardımanlarına vakit bırakmadan 
onlan indirebilecekleri kabul ediliyor
du. Fakat. bugün I§ deği~miştir. Al -
man bombardıman tayyareleri, Fran. 
ııız avcı tayyarelerinden daha 11ürat
lidirl 

Oomler DO 17, tayyareciliğin bir 
eaheserldir. Bu hava sefinesini uçuı: 

esnasında görenler hayretlerinden do. 
na kalmıılardır. 1000 kilo bomba taşı. 
ya.n ve saatte 420 kilometrelik sürat 
f'lde eden bu harikanın harekftt ııaha-

sı (kulaklarınızı iyl açın!) 3.200 kil<>' 
metredir. 

7.500 kilo bomba ve insan ağırlığı 
taşıyan ve saatte 380 kilometre mesa. 
fe kateden Dornier 19 da yabana atı• 
lır bir şey değildir. 

Nihayet, büyük bombardıman tay • 
ynrclerinin en kor~mncu olan 606 
Haynkcl vardır ki, hamulesile birkaç 
~Urat rekoru kırmıştır. 1000 kilo bouı. 
b3 ile saatte tam 504 kilometre mcsa,.; 
fe kateden bu müthiş tayyare, sema
ların hııkikl kralıdır! 

Fakat, Almanların elindeki tayya· 
relerin hepsi böyle değildir. Daha es
ki ve daha u süratli tayyareleri de 
var. 

Fakat istihsal süratıerl o kadar bll. 
yilktür ki, en son sistem tayyareleri 
C!erhal fabrikalardan çıkarak, eski 

tavyareleri istihlat ediyor. 

Nığae Vı aveunden: 
1 - Niğde Zıraat örnek fidanhğınd a 41832 lira keşıfli U~ parçadan ibaret 

memur, müstahdem evleri ve iıletme binasının yapılmaları kapalı zarf usullle 
eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - istekliler şartnameyi, mukavele projesini ve k~ cetvellerini, her gUn. 
Niğde ziraat mUdUrli\ğürıde görebilırler. 

3 - Eksiltme 25.3.938 tarihi.ne tesa dllt eden Cuma gUnU saat 15 de yapıla
caktır. 

4 - Eksiltmeye girecek isteklflerin 3138 lira muvakkat teminat vermesi ve 
qağrdakl vesika1an haiz olup göeterme leri lwmdır. 

A - Nafia vekl?~tinden aJJnmıı 19 38 ıenesine ait müteahhitlik ehllyet v.., 
ıı!kası ve Ticaret oda.sı sicil k:\ğıdı: 

B - Bir taahhUtte en u 20,000 lira hk bina inşaatı yapını§ olduğuna dair 
vesika. 

5 - Teklir mektuplan UçOncil maddede yazılı saatten bir saat evveline ka· 
dar Niğde Ziraat MüdUr!Uğünde müte§t kkil ekıiltme komisyonu reisliğine mnk.. 
bua mukabilinde verilecektir. 

8 - Po!ta ile ganderilecek mektupl um elrisltme ıutine kadar gelmiş ol. 
maın ve urtm mllhlir mumu ile iyice 1lapatılm13 ltulnnması lftmnclır. Postada 
oluak ,..u...- ka)ntl t•ı1ilme& 0.290) 
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GIEV$EKLIGINE KARiSi j ve BEL 

HORMOB .in 

-- Dr. Ihsan Sami --ı 

1 BAKTEiYOLOjt 
l.ABOH.A TUV ARI 

Umum! kan tahlilltı. Fn.'ngi uoktal 
nazarından (Wusennan ve Kahn 
teamWleriJ Kan kUreyvatı sayılın&· 
sı, tifo ve sıtma hastalıkları tPşhisi, 
idrar, balgam, cerahat, kazurat Vt> 

su tahlilitı Ultarmikroskupi, kan 
da üre, vekeı. Klorür kollesteriıı 

miktarlarının tayini. Dlvanyolu 
No. 113 Tel.: 20981 

··-:::ı:-··-··::::•cuımnz m~amn, .... -·-···· .... 
D•• Doktoru 

iVecati PAKŞi i 
Haıtalannı berrün aabab saat 1 

10 dan akıam 19 a kadar kabul eder. i 
Sah ve cuma aünleri aaat 14 ten 

n 
18 e kadar parasızdır. ii 

Adres: Karakö:r Tünel meydanı, ii 
Teraııne caddesi b'.ltmda No. 1/2 r: .. 

n::::::::n=:n:rm:.:u:::::::::::::::r.::::m:::ı 

DOKTOR 
Kemcıl Ô•acın 

Operatör • Oroloğ 

Galata • Karakay • Abdullah ef. 
loka.otası karşııında Galiçi Ha.o 

Hergun l.5 den 20 ye kadar 
Tel.efon: 41fj5 

-Birinci smıJ Operatör-

PATI 

Malatya Bez ve 
iplik Fabrikası Türk 
A. Ş. Adana Men
sucat Fabrikası 
Direktörlüğünden: 

Fabr.U.'1 ·~4a 1 edilen v 1 ı 
e lellnce -t - - ar hinden iti· 

haren kabul ve teshil edilen bez flyat
ları aşağıda gllsterllmlştlr. Bu suretle 
satış yapmakta olduğumuzu sayın mDş
terllerlmlze JUlo ederiz. 

Genişlik 

Tip santim 

Çifçi bezi 2 7 5 
Astar:ık bez 14 85 

Beher top 
metre 

36 
36 

Beher top 
Fi ah 

725 
751 

Satışlarımız fabrika tesllml ve pe
şindir. Bir balyr. dan eşeğı slparlşlerde 
'- 2 ,:_am E>dlllr. Alivre satışımız yoktur-1 

tl r. CAFER TAV VAH 
limumf cerrahi •• sinir, dlmai estetik 

cerrahisi mütehasınsı 
Pnrls Tıb FakOltest S. ul!itını, erkel, 
kadın ımellyat111n. dımal eı;teıık 
"yQz, meme, karın buruşukluğu •• 
E:ençllk ımellyatı". (Nıııııiye ve dutum 

mOtehıssııı.) 

Nezle -Grip - ve üşütmekten hasd olan 
Hastahklarda hallrınıza gelecek ilk isim 

,,u.yen• sabahlan m e C r H ne f: ı 
8 den JO ı kadar fY b : 
Ölıleden sonra Ocretlldlr. Tel. HOl!G 
Ilevo~lu, Parmııkkıpı, Rumeli han. .. __________ __ - ı 
DOKTOR 
Necaaıtln Atasagun 
Her &iln sabahlan ıııelW buçuğa 

• qamlan 17 den 20 ve kadar Lilr 
U 'tayyare ıpırtmanlan ikiııC1 daırr 

ı 1 numarada baatalanru kabul edeı . 

Cumarteıı ıunlen 14 oen zo ye •• 
dar bastalarım pan ~·ı. Kurun, Ha 

bcr okuyucularım dakupoa muka· 
b l ıncle mu:1yene eder, r.-ıer . 2'J!:J:X.< 

Operatör - Oroloı 

Or. SOreyya Atamal 
Beyoflu • Parmalı:kapı tramny •11. 
rafı, Ne. 121, ~lrlaei kat. 

Kaa,.ae natt: 11 - 19 

Baş - Diş .. Romatizma 
Eczanelerden 1 lik ve 

Kadınların ay sancılarını derhal 
12 lik amba'ajlarını ısrarla 

T aklit!erinden sakınınız. 

• • 
geçırır. 


