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Huduttaki Fransız kıtaları emre 
ama e -bulunmak talimatını aldılar 
A.vusturqanırl, Almanyaya illıakı 1 

dün gece resmen ilô.n edildi 
Beş senelik askeri 
planın tatbiki için 

eisi·curnh r 
ik,as çek"'ldi r 

i 
inkar Reisicumhur oldu 

ı;m~~~~~~~a~nıtıer, Avusturya or
""4ll!Aidularının da kuman

dasını eline aldı. 

Dolfüsün 
heykeli 
yıkıldı 

Bitlerle Mu8olini bfr geçit f'El.!mindc •• 

'---------

Bugilnkü entemasyonaı vaziyet kar
ıısında, Fransız - Alman hududu bo • 
yunca Majino hattının müstah~em 
mevkilerindeki blitün kıtalar, bugün • 
den itibaren, ikinci h:r emre kadaır, dai. 
ma cm.re ama~e bulunınak talimat? al
mı§lardır. Bütün diğer garnizonlarda 
da izinler geri almmı§ttt. Uçurumun 

il ... kenarında 
l\\>\ı ltlun dünynnın gözü Almanya ile 

~"ı ~lurya Üzerindedir. Avuı1'ıryada 
~k hükurnetini devirerek ve mo
hıt .. kıtaıarını hudutlardan ıeçirerek 
~ ~~ İçinde bu memlekete hakim o· 
,, q •tlerin takip etliği maksat gizli 

ltt ~~8!dı bir §ey değildir: Alman dev-
~lebj ~il Şuınik hükumetinin ba§ladığı 
~d·''li &Ür'atla Anıluı lehine netice· 

•rel"ck. ....... . 
'-tr Avuıturyada bütün halk tabe:ka
Jli~ ilınanya ile hirleımek isteyor. 
i'4i : Avunurynlılann bu milli dile· 
~t~ ahuı ettik. Artık Almanyacan 
l'C)ktı.ı A\'Uıturya adında bir memleket 
~l1ı~· Bundan ıonra bir tek Alman 
d, hll "0 _bir tek Almanya vardır. Ben 
~., büyük Almanyanın Führeri• 

bil'ec'1c~:-
.. "' "'"· ~l'l, ,. .. Yanın istekleri çoktur. Fakat 
d· .. orGı-
1l't ita UYor ki Orta Avnıpada şim· 

-.,.t4 ka. da,. Almanya hudutlan dı§lln· 
~" ~ lnuı olan Alman nimu tama
~t ~tı 1•~ topJamck altımı be§, alt· 
~ ..._-.U,.•1tlıt.< A .... yayı >'et.it 

~ "'""-' a.ı.. ~ ha-
ASIM US 

('Sonu: Sa. 10 sa. ,.,J) 

Paris, 13 (A.A.) - Maten gazete&:, 
Nansiden aldığı oşağıdaki telgrafı neı. 
rediyor: 

(Sonu Sa. 4 Sil. 1) 

M iletin büyük bir kayıbı 

Generaı Cevad 
vefat etti 

Bulgaristanda 
Mebus intihabatında 
muhalifler kazanıyor\ 

Sof ya 13 (Telef onla) - Geçen haf-
ta ŞUmnu ve eski Zağrada yapılan 
mebus intihapla.rmda 48 mebwıtan 
ekseriyeti eski partilere mensup mu
he.llflcr kuanmr§tı ve bu iki vilAyet. 
te hilktımetin mağltıp olduğunu geçen 
paı:ar gilnU bildirmi§tim. Bugün, Bur
gu ve Plevne sancaklarında tok ha
raretli geQen intihap mtlcadclelerinde 
e!ki partbanlu rene ralebe P.ııru. 
lardu-. 

Bu iki l'iJlyelt.9 g~ lhm p. 
l7 ef'at. ~ kııtfttotli generalimf: Oevcrt len U mebu8tan ekseriyet yine mu-

(Yazı~u Sanca 3(1,yıfailtJ) (Sonu: 8<ı. 10 .Sü. 6). 

Meclisten 125 milyon lirahk 
tahsisat isteniyor 

- Ankara, 13 (Telefonla)' - Be§ 

sene1~ askcd planm tatbikine 
--"kar§ıhk Olmak filcrc JıUkO.tJiet 

Meclisten bir layiha ile 125 mil

yon liralık tahsisat istiyecektir. 

Bu suretle 1938 malt yılında 

Milli Müdafaa biltçesine tahsisi 

-tekı=.rıenen 82 milyon liradan baş 
ka bu fevka14de tahsisatın 1938 
~,_-n,... ~ ltab&nğuu ifade 
dumuza sarfedilccek ye1'\tn 107 
milyonu bulacaktır. Bu rakam 
Cumhuriyetin orduya tahsislc<liği 
yıllık parzınm en kaabnğmı üade 
etmektedir. 

Yeni Fransız 
kabinesi kuruldu 
Blumun dün akşam kurduğu 

kabinede Delbos ve Şotan yok! 
Paris, 13 (A.A.) - Fran!!iz 'Jr.abinesi 

kat! olarak teşekkül etmiştir. Blum ar
kadaşlanm saat 18,30 da Reisicümhu • 
ra takdim etmi~tir. Knbinenin kati lis. 
tesl ıudur: 

BaJvekil ve hazine nann (Blum) 
Bütçe nazırı {Spinas). 
Hariciye nazın (Pol Bonkur). 
Devlet nazırları (Pot, For, Sarro, 

Steg, Viyolet, Oriol, Vensan, Frosa.rd}; 
Adliye nazın (Rukar) • 
Milli müdaft.ıa nazın (Daladiye)~ 
Bahriye nazırı (Kampenchi) 
H&va nazın (Laşambre) 
Millt terbiye nazın (Jan Zey): 
Z'..raat nazırı (Bonne) 
Nafia nazırı (MO!) 

(Sonu Ba. '10 Sil. 5J, 

A!sancak - Güneş maçı bitmedi 

-~~&'d 
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Jak Tibu ile 
bir konusma , 

YAZAN: Nlzamettin Nazif 
Dugilnkll mUzlk dünyasının en J 

parlak yıldızlarından biri mutlaka 
Jak Tibu'dur. Krnllıırın, krnllçele
rln, bUyilk devl et adamlarından bir 
toğunun dostu olan bu artistin sa.
nırım ki hayatında uğradığı biricik 
betbahtlık ahbapları arasında be
nim de bulunuşumdur. 

Duşiınünüz bir kero ... Dazan Peş
tede l\lu.c.ı.rlstan krallık naibi Aml
rnJ Hortl tarafından alkışlandıktan 
ve bazr.n Roınnnyanın cok ince ve 
münevver Analtrallceısi S. M. Mart 
nı n \ 'O I<rnl Karolun UUfatlarını ka
zandıktnn sonra lstanbula. gelen Tl
bu burnda öyl e bi r ahbnpl n konuş

mağa tahammül ediyor ki, Nlzamet
Un Nazif ad ını tnşıyan bu ahbabın 
ne m üzik hnkk ındn ufıık bir fikri 
vartl ır, ne de müzikten bahsedtlme
sine tahammUIU. Bununla beraber 
kl\h dört yıl, klb yedi yıl uzayan fa
sılalarla tstan bul bu beynelmllel 
şöhretli bfiyilk artiste kavuştuğu za
man, ne Nizamettln Nar.it onu, ne o 
Nizamettln Nazlfl ihmal eder. Eğer 
ben atik davranıp kendisini ~arda 

Teya rıhtımda karşılayanlar arasın
da bu lannmnmışsnm, oteline varır 

vrrmaz o, telefon~ sıırılrr, beni a
rnr. 

A cnba Tibunun kapkara bir mll

zlk <'nhlll \'e belki de bir pnrca nıU
zık düşmanı olan bnna ısrarlı bir 
dostluk göstermesinin sırrı nedir? 

Bnnu doğrusu ben de bir lkl ay 
C\ ';rcllsinc kadnr iyice kestlremeyor
dum. Fakat şimc11 biliyorum. Zlrn 
bu seferki r;ellşlnde Jak Tlbu'ya 
sordum ve o şöylo iznh etti: 

- Bunda anlaşılmayacak bir nok
ta yok. Sizinle beraber bulunduğum 
zaman kendimde bir dinlenme hlB
scdiyorum. Sizin Mozar'Ja, Detho
fon ' la, Yagner'le hlç blr alış verişi
niz yolt. Başkaları bana bin defa 
rastlasalar, bin deta ayni şeyi soru
yorlar. Hiç şUpbeslz onların bu alA
kalarr beni memnun ediyor, zira sa
n:ıtıca.r bu nevi dikkatler, alı\kalar 
ve meraklar içinde yetişir, havasını 
yapar. l"akat sanatkdrı yetiştiren 

bu dikkatler yüzünden eanatkdrın 

şahsınrlnkl ln&anın öyle berbat bir 
yoruluşu, öyle feci bir yıpranışı olu 
yor ki •.. Felaket! Sizin bu meraklı 
kafile arasından benim lçln n'!l me
ıut bir ayrıhşınız var! Siz, benim 
!c;ln tıdeta silk!ınun melodisi slbisl
nlz. Sizinle konuşurken muhtelif 
güzel sanntlara temas etUğlmfz an
lar da oluyor. Fakat her bahsm ü
zerinde o kadar nz duruyoruz ki ben 
en ufak bir yorgunluk bile hissetmi
yorum. 

O, bir eaattenberl etrafını doldu
ranlar birer ikişer uzakla~tıktan 

sonra bana bu sözleri söylemişti ve 
uzattığım bir slsarayı tellendirirken 
yanımızdan gecen garsona 
dl: 

- İki Martini kokteyll .• 

seslen-

madığmı ö~reunıek istedinlı. DeğU 
ml? 

- Evet ..• 
- Eh ..• Den de sanat bakımından 

harplerin ve lhtllO.llcrln bu yılı tah
rip etmekte olduğunu söyleyorum 
işte. Japon erkAnlharbiyeslnin bu 
yıl en büyük kurbanı benim. Zira 
Nanldnl bombardrnınn eden toplar 
yalnız Kuonıintang merkezini değil, 
beni de tahrip etmişlerdir. 
GUldUm. O bUyllk bir clddlyetle de

vam etti: 
- f zah edeyim .•• Ben daha gecen 

yıl, bu mevsimde t.nm (126) konser 
ve rmc lc üzere muknvele ynpmıştım. 
Bu konserlerin doksanı Uzalr Şarktn 
verllccoktl. 30 u Japonyada, kırk 

beşf Çlnde, r;erlye Kalanlar da Yeni 
Zelandn. ile Avustralyada. Harp baş
layınca ve bugUnkU şiddetli halini a
lınca tabii bizim konserler gfime git
ti. Size bir fikir vermiş olmak için 
şurasını da eöylemelfyim ki, gerek 
Çinde, serek Japonyada Avrupa mu
slkleine çok hayran, münevver ve in
ce duygulu büyfik bir kütle vardır. 
Bllhassn Çlnde. Şnnghny ve Nankin
de verılecck bir konser kadar hiç 
bır şey bir artisti manen ve madde
ten tatmin edemez. Çin c;ok değiş. 
mlştlr. Son on iki yılda ilç yıllık fa
eılalarln dört defa ziyaret ettiğim 
Çini, dalmn e\·velkt haline nlsbetle 
kUltlir ve gilzel snnat bakımından 

hakikaten dev adımlarlyle yUrümUş 
ve lnki~nf etmiş buldum. Japonyada 
da dahnn cok mOkemmel ve kibar 
bir s annt muhiti llo tesadüf ettim. 
Bu iki mnnevver insan kafilesinin 
bu iki medcnl muhitin birblrlnl ye
mesi, knhrctmeğe, ezmeğo, bltlrme
ğe c;alışmnsı ne acı! 

Ve kokteyl k11.dohtnl dudağına 

değdi rlrkcn ytı.zUnde acı bir gülüm
seme belirdi: 

- Monş~r. Siz hiç, ayni zamanda 
c;o kzengin \'e çok fakir olan b!z in
san gbrdlinüz mü? 

- Ne demek istediğini birdenbire 
kestlremodlğlm tein sustum. 

- lşte ben ... - diye devam etti -
E\·et ben. Geçen yıl Sovyct Rusyaya 
davet cdilmişUm. 30 kon&er verdiın. 
Ne muazzam tıalonlar! Binlerce cenc 
kız, binlerce dellkanh. Müzik terbi
yesi cidrlcn pek ileride nı uhltlerle 
temas ettim ve 30 konserim bana 
milyonlar kazandırdı. Fakat gelge
lelim bu servete tesahup etmek tara 
fına. Haddin varsa paranı al, cebine 
lcoy ve hu~··du geçmeğe kalk! 1m
kn.n ve fhtlmnl yok. Dostlarıma 

sordum "Ne yapayım?,. dedim. 
"Kürk Te elmas satın alabilirsin.,, 
dcdller. RoTyetlerin bfiyilk kürk ser
gllerlnrten birine gittik Nerts kUrk
ler, görülmemiş parçalar var. Birkaç 
tnne beğenrtlm . Falcat hnngl gUıel 

parçaya el attfsem "Bunlar devletin 
cllr: satılamaz! .. cevablyle k&rşıla.$
tım . Rann nerede pis. berbat eın•a 1 
var su "Buyurun, bunları alın! .. de-
diler. "Rarl elmns alayım.. dedim. 
Beni gene muazzam bir ısergiye g6-

(Sonıı 11 inci 3<!.yfa.da) 

1-Jükiimelin ' 
borsaya 1 

9apacağı gardım! 
Hükumet, borsanın Ankaraya nakli 1 

dolayısiyle, fevkal!de mau;ıflarmı kar
şılamak üzere 20920 lir~ık bi: yardım 
yapılmasına karar vermiştir. Bu yar -
dımın 10.000 lirası bina kirası, 10.920 

lirası da memur maa§ln o!ar~ borsa. 
ya. verilecektir. 

Borsa koın'seri ve boru memurları 
borsa kapalı kaldığı müdıdetçe vazife· 
}erini Ankarada göreceklerdir. 

lıtanbul rı:ıenkul kıymetler ve kam
biyo borsasının içinde bulunduğumuz 
mali sene bütçesi Ankara borsasında 
merl ola.ak ve Ankara borsasının te. 
sis masraflarını karş lama~ üzere İli -

ttnbul borsasının masraf kısımların 

da dört bin liralık bir fasıl açılacaktır. 

B ::ldan ba§ka İstanbul !x.rsasında 

halen it görmekte olan meclis ile .:ti • 
razl :ırı tetkik heyeti nisan ba~nı:ian iti. 
haren Ankara borsasının anyi vazife -
lerini görecekler ve İstanbul borsası 
muamelelerinden ileri gelecel: ~ş ve an
la~mazlıklara da bakn~ardır. 

İstanbul borsaBt kotuna dahil olan 
§İrlretlere ait tahvil ve hisse genetleri • 
nin kotasyonu İstanbul borsası kapt.alı 
kaldığı müddet içinde Ankara borsa -
smda devam edecektir. 

İstanbul kambiyo kontrol müdürU 
Bay Salih maL:ye vek!letiyle temas et
mek ve bazı h:.ısuslardo izahat vermek, 
Uzere Ankaradadır. 

Haber aldığımıza t:öre altın alım ve 
satımı bakk.ndalu kanunun genişlet:ıc. 
tcği ve bazı taraflaro da altın verilece
ğine d3ir dolaşan 00%ı gayialar tama -
miylc asılsızdır. 

Altın alım ve satımı bir iki ay evvel 
hükumetin yenl kal':ırnmesiyle lş, Zi • 
raot, Eml5k ve Eytam, Osmanlı ve 
Türk Ticaret bankalarına verilmiş bu
lunmaktadır. 

Bu ban~aalrın dıg•nda canat eserleri 
vücuda getiren ıahıa ve müesseselerle, 
dişçiler de kambiyo müdilrlilklerinden 
usulü dairesinde altın tedarik edebil -
mektedirler. 

Dişçilerin altın elde edeb:lmeleri be
yanname vermek ve aldıkları altını da 
ne şekilde kullandıklarını ıöstermek 

~artlarına mütevakıftır. Bu şekil daire 
alnde bugüne kadar htanbulda 203 

dişçi kambiyo mlidürlüğüno müracaat 
ederek altın olmıştır. 

iKi YANGIN 

Dün sabah biri saat al~yı gtçerek 
Sultanhamammd.a M:•rpuççularda Bo -
rantan hanınıda Vitali adınr'a birine ait 
şapka deposundan yangın çıkmıştır. 

Y'agın•n akşamdan bırakılan bir ütü • 
den çıktığı tahrrln eJilmektedir, 

Saat sekize on kala Beyazıt kulesi 
tarafından görülerek itfaiyeye haber ve
rilen ikinci yangın Eminöniinde Limon 
iskeleıinde tavukçu oğluna ait Uç katlı 
ldirgir lir gc,;un imalSthanesinde çık -
mıştır. Yangının sebebi henüz anlaşıla. 
mamıgtrr. 

Burada bulunan yaf tenekeleri, sa -
bun çuvalları, k!ğ t ambalajları tamo"" -
men yanmııtır. Tahkikata devam edil • 
mektedir. 

----------~-------------------

/il RlıNa ahonP olu
nuz ve f>ltinlniz 

MJli b:r sanatımız daha 
ihya edil;yor 

anbulda bir seramik 
b ikası k rulacak 

Güzel sanatlar akademisinde ya 

bulun muhtelif yerlerinde pek yakında 
tetkikler yapmağa başhya ;aklardır, 

Seramik i~leri, bilindiği üzere pon
len, fayans, sırlı ve sırsız toprak i§le
ri, çanak çomlek, sofra takımları, hn • 
canlar, vazolar. mimaride kullanılan 

emayeler, karyolalar, banyo, tuvalet, 
lavabo ~ güvetler g.'.bi halkın mühim 
bir ihtiyatına tekabül edecek eşyayı 

kendi faaliyet sahasının içine alan bü
yük bir iştir. 

Eski ve milli bir sanayibniz olmasına 
rağmen gerek istenildiği derecede hi -
rnaye görmemiş, .:erekse laha asri vası 
talarla bu r.anat üzerinde i<afi derecede 
çah§ılmamıg oldutundan bu sanat va· 
disinde 'lerlemek şöyle dursun gerile -
meğe doğru bazı temayilllcr de görül • 
mektedir. 

Memleketimizde ilk olarak bUyülc 
harpte Küt:uyada bir seramik fabrika· 
sı kurulmuıtu. Bu fabrika bir müddet 
çalıştıktan sonra Sümerbank. tarafın -
dan satın alınmı ştır. 

Fakat yapıliln tetkikler neticeslrııde 

Kütahy dak.: mevaddı iptidaiyenin ıe • 
ramik imalatın n her kısmında matlüp 
olan evsafı gösteremediği anlaşılmıı -
tır. 

Bu itibarladır ki tstanbulun bir çok 
yerlerinde seramik mamulatı için icap 
eden mevad:iı iptidaiyenin yerinde bu
lunduğu göz önünde tutul ırak şehri • 
mizde bir sercmik fabn~sı açrlmaıı 

düşünUlmü~ ve lazım gelen tetkiklere 
ba§lanmı§tır. 

tstanbulda böyle bir fabrikanın açıl· 
ması haberi memlekette !'.eramik işiyl.: 

mc;ğul olan ve her yıl asrl ves.·eit ile 
hazırlanarak yabancı memleketlerden 
piyaumıza gelen seramik mamulatı 

kar§ısında rekabet edemiyerek ~p-tnan 
kliçük atelye sahipleri bir hayli sön -
müştlir. Yeni fabrikanın yarım milyon 
liı ava kurulabileceği söylenmekted'.r. 

Memle!tete senevt 4 • S milyon lira 
gibi yeni ve mühim .aridat temin ede
ceğinde biltün alik .. ıJarlar ittifak et -
mekt~c'.=r. 

Fabrilı\anın vasatt bir he~apla t 000 . 

1500 işçi ve 50 kadar da uı;ta scınatkira 
ihtiyaç gö•tereteğ;nden memlekete ye
ni bir iş saha!lı "'Sılmış da olacaktır. 

HükOmet bir taraftan eski bir Türk 
sanatı olan çir,:ciliği ihva için esaslı 

tedbirlere girişirken !diğer tarllftan bu 

pılan seramik işlreden iki nüınune 

' sanat l}Ubesine yeni elemanlar ka~ 
dırmak için güzel sanatlar akade~51~ 
de mcv: ut seramik şubesin.:.n uı~vıye 

' :r:arureti hasıl olmuştur. k 
Akademide seramik ;ubcsi cı;ına r

. fikrini ilk defa eski maarif vekili ıneil . ın • 
hum Necat.: ortaya atm ş, Akaderıll cJJ 
dürü prc..fesör Namık İsmail Avrupa 
bazı tetkikler yapmış, bugün gilı:el sa:: 
.r.lar akaı:icmisinin kıymetli genç ııe~ 
mik profesörü Bay İsmail ~-aklı ı;
i~ başına getirmişti. Dün kend:sıle :ıa 
rHştUğUmüz profesör Bay 1smaıl 11!'/Je• 
bu mevzu üzerinde bize §unlan So 

miştir: ri• 
•- Memleketimizde böyle bir fab • 

kanın açılması her şeyden evvel i1'tı5• 
di hayatımızda yeni bir genişlik y:c': 
tacaktır. Çünkü bu iı oldukça efteıtlre 
m'.yetli m~tarda i~çl ve de!p:ıtörıe ~ 
IJıtiyaç g8stermekte!dir. işçi bU~~~r· 
memleketi_rniı için müşkül değıl bsl 

ÇUnkli i i bııhranı yoktur; ,.aırı·t: ıarı 
fabdkada rml işi çeı.rirecek aanat~arcJi14 
bulmak biraz gUç olatcktır. şırıı erıl 
halde Türkiyede bu işten anlıya_n ~ 11, 
ve kıymetli eserler yaratacak bılğrfıs -
mücehhez pek az sanatkar vardır. , 1111 
kat Akademideki şubemizde ç!lı 6-
gençlerin arasında bUylik istidatlar ~-

O~ .. 
rüyonım. tleride de kurulacal: 1' r 11-

ramik endUstrisinde elemanları btJ t 
be yetiştirecekt.:r. e1' 
Ak ·ıiemide seramik şubesi açılır~~ 

ileride, bir seramik endÜ!trisi ıcu.ru 1'ti1' 
st dUşilnülmUş ve milli bir rncnıfa 
rUn esasları Uzerf.nde yürünmiiştilt· ,ı 

Bugünkü Akilıdemi seramik ~u~t• 
~ıı basit bir ~ekilde bu gayeye h~rı> 
çal.§maktadır. 1' J 

İstanbul civarında bulunm to~dr~ 1.,1e • tı .. 
lardan ç karılacak mevaddı ıp ıard• 
ile bugün Pariste ~n lüks mağat~ ede 

.. 
1 

• . gol!." 
satıl •.ı guzel sanat eser erın•. .. ,;Ut• 

··mkuıı 
bırak::.tak eserler vermek mu .. ıa1'. 
Hükumetin bıı giizel teşebbüsUnU 
dirle karşılamamak im~anııızdır·: ııaıt• 

Memlek~timizin e!lki ve milli bı: i?11' 
ati olan çömlek~:lik ve çiniciliğin'. 5e
etmek için hiikumet İstanbul.da bır ij .. 
ramik fabnkası açmağa karar verf11 

tir. 1'iı;tet 
Bu maksatla alakadarlara tet 

yapmak üzere emir verilmiştir. e -

Dunclnn, Tibu'nun, yanından der
hal ayrılmamı lstemedlğ"lnl sezdim. 
Anlaşılnn, snnnt hayranları kendisi
ni gene bir hayli yormuş olacaklar
dı ve o, benimle birkaç dakika bava! 
şeyler konuşarak, yani sllk!ınun me
lodisini dinleyerek dinlenmek lste
yordu. 

Çapraz Kelime 8111 .... acası 
Fabrikayı kurmağa Sümerban~ :ıı . 

mur ed.:ldiğinden mühendis~ 

KURUN 
Fakat ben bu sefer aramızdaki 

zımni mukaveleyi bozdum. Bu fır

sattan istifade ederek sanat hakkın
da birkaç ısual sormak istedim: 

- 1938 yılını naısıl buluyorsunuz? 
dedim. 

- Berbat. dedi. 
-Neden? 

- Çin - Japon harbi. İspanyol lh-
ttltıll ..• 

Sözllnll kestim: 
- Yılın. politika bakımından mu

hasebesini 1apmak niyetinde deği

lim. 
- Anladım. Siz de can sıkıcı ol

mak hevt'slne tutuldunuz ve sanat 
bakımından bu yılın ·natlı olup ol-

.. .................................................................................... -. .. .. 
Yeni bulmacamız 

123456789 

soı.n iN SAliA 

1 - Şu andn yaktıfın::r: ~ey, 2 -
Yilzü burugturan Jey .. makinede ipli-

ğin sanlı bı.:lund":Jğu ~";t, 3 - Kadm
luın ka§l:-nııa sllrdük1eri, ~umhuri7~ 

tin tarihe görndüğü devlet ism!nin ilk 
iki harfi, 4 - Yazın İttanbulun en çok 
rağbet ı15rmiyor bir:nden biri ismi çok 
duyulmu; mcıhur, yılba1ında görülen 
ak sakallı, 6 - Su, aynı kandan mil
let, 7 - Göı .. Jnen, 8 - İlci ıeyin ortası, 
razı etmek, 9 - Koçlar çarpışırken bat 
vurmalarına denir, işine nihayet ver
me. 

l'l/K tnTnAN 45 lt:I 

1 - Kırlarda kurulan k"çl.ik kulü
be, ko~ucu hayvan, 2 - B:r şey yarcıt
mı, avukatlarm b:rliğl, 3 - dil, keder, 
4 - Bir kadın iım!, Farac:a iyi, 5 -

Dünkü butmacanan balledilnu, ,ekh 

t 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Kmiımlu, 7 - Nota.da bir i;arct. bir 
erkek ismi, 8 - Artfııtin yaptığı it. 
sok dcfil. g - MikrobJ!ll -~r~1t1.:ası. 

l~ınde 

Avtı'lf 95 
~ il~ lık 21i0~ 
cı ıırlık 47!> 
\'ıllık 9UO 1mıO ,. ,fi 

ıcırı ,, 
ftırtft'~lnıttn O:ılkıın nırlıa• , ,:ır-

1 ıııl•r·' f oıııı kunı:) ılıı:)ıılıır. ı•u,ırı ıır ı.ıırıı 
tıcşer 

nıc\ ı•n \'t•ı lrre a)'d• ycı.ııı~ 
ıuııııııı·ılılır. P ~e ıel-

Atıoıı• lıııydını hllıllr~•· mtklll dfl ,r 
ırı fl'1 

-ıtrnl iİl'rl'ltnı . nlıonc pıırı•"'" , t;r,. 
11 11 111.ır 

)'U hnnkıı ılt> \ollnıııa urrc r 

ılı fı7.t•rınr alır. r. ı.b""' 
\ ' il ., 

''c•nıılı•n !J nhnnt' \'fl~ıın Vt' j kll> o<lr' 
hırılrn \'1111l11nlarn, rm·kıtıılrr e 
lnrıno n\·rırn trn11IAI vııp,l•r t:r:frrdl 

Tarı.-111,.nfn htt pnstn .hrr 
l\llUl'N"a nhnnr un:ı/ır~ 

Adreı tlelltlirmo kretj ~ k 
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M iletin büyük bir kayıbı 

General Cevad 
vefat etti 

Ord 
'ttıııtan Unıuıun eski ve , • kıymetli ko-1 kete muhtelif yollardan hizmet (f-tıÜş, 
laha}ı larınd'-'ll Orgeneral Cevat dün erklnıbarbiyeden çıktıktan sonra ''Ma
~ l-J· laat 15 te 68 yapnda olduğu hal- O:yeti Seniye,. erkanıharbiyesine memur 
toııelf_antaıındald ~öıkilnde hayata olmuı, müteaddit defalar Avrurada 
lf tini Y\Immuıtur. muhtelif hükumetler ne.ıidine gön.:'eril-

ti:ıd arp ~imııin muhtelif sahnele- mi§tir. 
doğ~ \ani bir Türk karekteri ile trkekçe Meşrutiyetten sonra Yıldızda ikinci 
tUııtı:ıuı olan Orgeneral Cevat ıs fırk<> kumandanlrğına, onu müt~'k.aip te 

l.t enberi rahatıız bulunuyordu. Erkanıharbiye mektebi müdürlüğüne, 
tc~ ~h.telif değerli doktolar kendi~ini daha sonra erkanıharbiye ro:sliğine ge. 
~\ti 1~n her gün sıhhatine büyük bir tirilmiştir. 
~ toatetmektelerdi .Bu a:wrda GUI- General Cevat Balkan harbine i§ti -
har~ hastahanesinin profesörleri, Maz- rek ettiği. gibi büyük harpte de Çanak-
401tt lınan, Akıl Muhtar, glbi tanınını1 kalede, Galiçyada, Elcezire cephesinde 
tlıc~tl~r da Gener•l Cevadm ııhiltini büyük yararlıklar göstermiştir. 

(l llııyetle ta'J9p ediyorlardı. General Cevat mütareke senelerinde 
>iiı cncralin sıhhatl biraz iyileşmeğe İngiliz bükitmeti tarafından Maltaya 
)li( tuıınu, iken dün sabah tekrar bü • sürülmüştür. Maltadan ıclöndü~ten aon-
l<lıdabuhranlar geçir:neğe başlamış, ~ ra Anodoluyo geçerek Alana ve Diyarı 
~ ~ulunan aile efradına ve oğluna t.akır kumandanlıklarında, ftli mc.t.;lisi 
t:r 111li iyi hissetmediğini ıöylemiş • askeri azalığında bulunmuş, bundan 

sonra Avrupaya askeri muro.'lhas ola • 
fc11~t 10 na doğru General birdenbire rak gönderilmişt.:r. 
~cratafttızş, nazfi d~ğiden ani olarak D:yarıbakır kumandanı iken mebus 

(l ttrni§tir. ' seçilmiştir. Orgeneral rütbesinde ali 
bıi~~cr~in ölümü aile efradı araamda meclisi askeri azalrğında iken ya§ ~a -
llııı, G hır heyecan ve teessür uyandır. ı unu meclisince 65 yaşrnda tek~Jt e-
~ tneralin km ve oğlu ve torunla- dilmiştir. 
bir göz yaşlan bir roda köşkü derin GENERALiN GERiDE 
tl~tern .:çerisinde bırakmıştır. BIRAKTIGI AtLESt 

'ile ;rııunden haberdar olan Generalin Merhum general cevat üç sene kadar 
~ ~ 01

Uan, generaller, İstanbul mer • evvel kansını kaybetmiştir. 30 • 35 ya§ 
~11tllandanı general H..Uis, General larında kadar iyi tahsil görmüş lXr oğ-
ltı~ general Galip ve bütün ordu lu ile bir km vardır. Bundan h<."'!Şka Ro-
tıınr uııları bu kayıptan ıon derece te. ber Kollejin son sınıfında okuyan bir 
~. duyaralç derhal kö§ke getmiıler • toronu, Galatasarayda okuyan diğer i. 
~t~ ki toronu daha V':trdır. General Cevat 
~,c\~lt\L iÇiN PARLAK BiR CE • toronlarınr ve bilhassa oğlu Hasan Cc-
~l"' t MERASiMi YAPILACAK vadı çok severdi. 

~lill'tU hUtUn millette büyük bir te - GENERALiN OGLU EN BOYtlK 
~tlln ~l'.'nclıran leferli general için TEESSUR tÇfNDE 

~~t büyük ve parlak bir askeı1 ce - Dün generalin köşküne kadar g.'.den 
~ .. ?tıcrasim( yapılacaktır. bir arkadaşımızın muhtelif suallerine 

~itu~ rhuınun cesedi Ni~taıı Büyük Has:o Cevat şunları söylemiştir: 
~t 1 

110kağındaki köıkünden alınarox -" Bababı kaybettiğim için duydu-
tltalt l,s ta İstanbul garnizonundan iş- ğum teessürü hiç bir zaman unutmıya-
hıt~ edece~ piyade ve ıüvari krtası, cağım. Sevg.:U babamı çok, pek çok se-
'\~ it~ Polis nıüfrezesl, jandı:ınna ve ri.. verdim. O ıda beni o kadar severdi ki, 
~tlt~tbalık bir halk kütlesinden te - size tarif edemem. Ge5en yaz babamla 
hara edecek muazzam bir cenaze ala- Çekoslovak.vaya gitmi§tik. O kadar gü-
'l'c!,,i•~nda bir top arabasına konularak zel eğlendik ki hayatımda orada geçir. 
ctıı._ k:ıyc ·· ··türül· •• k 
~c carnune go ece diğin-fa günleri hiç unutaıruyacağım. 

t\t namazı 'lsılındıktan sonra tek • Bab~ım çok olgun bir adamdı. Bana da-
~.tta~~b{'a konarak matem tnal)t ile ima iyi §eyleri gösterir, kUçüktenberi 
it, a ay 13eıiktr}a hartket edecek- daima okumanın ldünvada en büyüt: 

ı. ~tı:ttt. : zevk olduğunu söylerdi. 
'<ahi' ! vapur iskelesinden Şirketi Bu sabah gözümiizün önu .. nde kaybo-ti Ycnı • 
)le n aynlacak hususi bıc ~u - tuşu tasavvur edemediğimiz kadar de. 

ttçt~'11aıc vapura alınarak Kadıköye r!n bir yara '"'itı. Di~er kız ~ardeşimi, 
\~tt b~Ccktir. Kadıköyilnde ·de yine as. ve toron1annı da çok severdi. 
~ttrı1ı:·t lnera!imle ve top arab:'ISiyle 
tbl>.lt öy aile kabristanına göillcUlerek .GENF.lt:'' tN y AVERI 

·1.1 zıt DiYOR Ki: 
ttfeninc bırakılacaktır. 
8UYOK ASKERiN Merhum General Ceva':iın son yılla-

~trı. l'ERCOMEI HALI nnda yaverlik etmi~ olan Bay Sami de 
~"at qıını General Cevat Arapkirli şun lan söylemiştir: 
~ dc}aldr P.at·ı:-ıın oğludur. btanbul· ı' - Generali babam krıiar E~ver • 
~'llat &ııtuıtur. Galataır.aray Sultantsini dim. Onun yanma daha gelmeden ar • 
lıı'tlttcbett~~kten sonra 1304 0 888) de karda~lanmdan işitmişt:m. Orlunun 

na b. çok ivi tanıdığı general Cevat, mert, ha.r r ıyeye girm:§, 1310 da er· 
~ P Yilzb k f hı1 görgülü, tah!'ni mükemmel bir E'l:la~dı. 
~ l'tr oı a§ılrğt ile çık-nırA a Fransrzçayr, Almancayı, İngilizceyi de 
1_ ~alt llluştur. Bundan bir 11eno: sonra 
~)1,b abllllığa, dört sene sonra mira • çok iyi biliyordu. Tam bir asker ruhu 
'1ıtt' eı sene sonra ferikliğe terfi taşıdığı içiıı görüp geçirdiği büyük 

l.f r. h.rlerden sonra muhtelif lisanlarda 
~ ~!rlltiyct inkılabında rütbeli tek _ yazılmış asker kitapJ.-,..ı olsuroağa baş-
)it'rıe :ni akaıntığa çevr~lmiı, 326 da la nıştı. Bu vadicle mühim denilecek e-
ttu ta.Iay 1 b" . • .. tiltleri dahi varıiır. ı .. -ı!lilc o ınuş, 328 de ınn:ı mu-

:•· •ol\ tarıc or1usu erklnı harbiye re. Benim onu :sevdiğim kadar o da beni 
J'll ta 9 u • kendi oğlundan ayırt etmiyecek kadar · tdiı . ncu fırka ya kumandan ta-

3ıg lllıştit. severdi. Ölümü b:n: de çok sarstı.,. 

~it ~t 33
0 da Bulgaristan hudı.ot işle • MEKTEP ARKADAŞI GENERAL 

~~ttc1t ~~l olınu,, mira'aylrğa terfi GALiBiN TAHASSUSL<\RI 
~llda.l\lı;hz mevkii müstahkem 'ku - '' - Gener.:d Cevadı ben harbiyede 
~ llrıcu 'kına, 331 de 14 üncü1 ~32 de tanımıştım. Daha küçüklüktenberi o • 
)i 'tltııin °!0 rdu kumandanlığına. 333 nun iyi bir a?dam olacağını anlatan hal-
)tı rı Cdi)llli cı Ordu kurrundanlığm:ı ta - teri vardı. Ar'k,adaşaln aI\."llında çok se-
~ ~'ctilttı•ltir. 334 te riltb~sl fcri!tliğe vı1ir, fakirleri korur, kendinden büyük. 
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Tayyareler, her hangi bir 
--~~~~~~~~~--~~~~-~~~~~-------

har p~e kat'i muvaıtfakıyet 
amili olamıyac81c mı? 

Bir ingiliz mütefekk~ri muhtemel bir ingiliz - Al
man harbinde Beritanyanın a!acağı müdafaa 

tertibatını anlatıyor 
Son defa f ıpanyada bir tetkik seya· ı manın bazı bombardıman tayyareleri 1 c ) 

bati yapmı§ olan mc;ıhur İngiliz ilimi ~udutlarımm geçmeğe muvaffak olabi- Kısa haberler 
J. B. S. Haleyn İngıliz halkının muh- lirler. O takdirde bir üçüncil müdafaa ·--------------
temel bir düıman taarruzu karımnda , hattımız olmak lazımdır. O da, ınJnfc- • Çanakkalede İtalyan bandırah 
kendini nassl müdafaa etmeıi li.zım ri.den vatandaş!ann mUdafaasıdır. Zi- Kapıapino vapurunun batmaaile neticc-
geldiğini anlatan çok ıayanı dikkat bir ra, düşman bombardıman tayyareleri leneııı kaza dolayıai!e İtalyan ve !span 
~azısında diyor ki askeri hedeflere bomba salmak istese yol vapur kumpanyalan arasında zuhur 

"Hava harbine dair söylenmedik bile, bunlara tam manasile isabet etti· ecfen davaya 2 ind Ticaret mahkeme-
söz kalmadı. Fakat boşuna Jeğil Zira recek kdar serbest bulmayacak kendi- ıinde devam edilmektedir. Ehli vukuf 
elimizden geldiği kadar harbe mani ol- ni, ve sivil ahalinin çoğu ölecek. henüıa zarar ve ziyanı tesbit elen ra-
mak azminde isek, yahut hücuma uğra- Hava muharebelerinde belki de iki porunu mahkemeye vermemiştir. 
<lığımız zaman kendimizi layıkile mil· Çt>§it gazdan biri kullanılacaktır. Görülen lilzum üzerine ikinci tica-
dafaa edeceksek, bu meseleyi hasta Mesela bir bomba atılması muhte- ret D$1hkeme heyeti Halice giderek 
hrşısındaki bir doktor kadar soğuk ır.eldir ki, J bombadan birdenbire bir batan vapur üzerinde keşif yapmışlar· 
kanlılıkla mülahaza etmemiz icap eder. gaz bulutu çıkar bu gu .ıulutu bir dır. 

Her ıeyden evvel şunu söyliyelim ki. adamı dakikasında zehirleyebilir. Eğer • Denizbank mUesseseJerine kıymet 
bombardımanı yapmakla harp kazanı!- maske bulunursa müteessir olmaz. Ze- biçme /aaliyetl devanı etmektedir. Dc-
maz. Son bpanya ve Çin harpleri bu- hirlenen kimse, hemen ölmez; hazan r.izbanka deVTedilen tstinye doku uzun 
nu ,österiyor. General Franko evveli tıaatlrece, günlerce ya~ayabilir. müdlettl!nberi hiç tamir görmemiştir. 
Madridi, sonra Katatonyayı ·havadan Bundan ba§ka yağlı bir mayi vardır lktısat Bakanlığı doku ıslah edip 
bombardıman edip tehdit ile kendi hUk- ki, onun buğusu zehirli gazdır. Ya bom Marmaranın en mühim havuıu §ekline 
mU altına sokmak istedi. Fakat buna balarla atılır, yahut da §ehir Uzerine cokacaktn. 
'muvaffak olamadıktan başka, hükumet aerpilir. Bu ya~h mayi, günlert:e sokak • Bodrumda kulak denncn yerde 
taraftarı İspanyanın tek bir cephe ha- tarda kalabilir. Onun için, ya hususi sünger çıkanlmaktadır. Amerikalılar 
linde kendi alyehine toplanmasına se- surette temizlenir, yahut bir bqka buna Ege ipliği adını vermişlerdir. 
bep oldu. O kadar ki, bu cepheyi bir mahlUl ile imha edilir Amerikalılar bu süngerleri on santi· 
sene evvel tesis et~ek gayri mümkün- Bu mayiin buğusu, yukarda bahset· metre murabbaınla kesmekte ve üzerin 
aü. t:ğim.iz zehirli gaz kadar ojratle zehirle de bir çıkıntı varsa bunu makasla ala-
Çinliler ise 11·a.ıa harp etmekte devam mez. rak bu iplik ile mendil yapmaktadıt"-
tdiyorlar. Nankin ıehri, tayyare kuv- I<"akat deriyi yakar, Styinr. Bereket lar. 

1 vetlerile değil, piyadelerin gayretile versin bu sıyrıklar nadiren vah'.m neti· • Şimdiye kadar iskambil gibi oyun· 
alınmıştır. erler tevlit eder. hatta. geçtikten sonra k5ğıtlanndan alınan vergi hazineye 

İngiltere hakkında da böyle düşünü- bir emare bile bırakmryor. geçmekte idi. Son neşredilen bir ka-
yorlar. İngiliz bombardıman tayyarele- Şayanı memnuniyet olan bir diğer nunla yeni resim hazirandan i~baren 
rinden mürekkep büyük bir filonun, dhet var ki, o da zehirli gazların ev- belediyeye a:t olat..:aktır. 

Herhangi diğer devleti fazlasile kor- lere pek yavaş girebilmesidir. Hatta • Yenibahçeler yaprlmasına kirar 
kutup onlar~an. hiçbirinin bizimle odalar sureti husuaiyede zehirli ~az- -.er.ilan atadyom j~ J,hım gelen iatim-
hcırp etmeğe cesaret edemiyeceğini zan- can korunmu~ olmasa 'dahi.. lake yakın.da başlanacaktır. 
nedi yor tar. Bana kalırsa bu tehEkeli Eğer bir zehirli gaz bombası, doğru- 938 mali ıcneıinde' bu i§e ait tahsisat 
bl·ı --- .:ı.r. Zira, mesela ikinci bir Al· dan d w • 1• • dU e se ev ' : ~.u.w ogruya evın çıne şm z , m aynlmrştır. 
man • İngiliz harbi olduğu zaman • ki cut tehlike o kadar fazla almaz, hele • Terkoı ıebekeainin ısllilu: ve ıu 
olmamasını çok arzu ederim ve olma.. maskeler giyildiği takdirde tehlikenin rniktarile taryikmm artırılması için 
yacağına itlmadım var. derecesi daha azalır. tcrkos gölündeki fabrikada yapılan in· 

Hitler bizim birkaç bombardıman Zehirli gaz, büyUk bir sahayı ihtiva pat önt"ımilzdekt mayısta ikmal editc-
tayyaremizin Almanyayı bombarQ.ıman etmedik~e. o kadar müessir ohnaz. cektir. Bu inpat, eski makinelerin tn-
edip birkaç Alman kadm ve çocuğunun Mesel&, Londrayı hakiki surette ze· giltereden gelen mak!nelerle tebdili ve 
ölmesini candan istiyccektir. Zira bu '- · hl' · b ı · · havuzunun bı"r mı"slı" tevaı·ın· dcıı 

t drlı gaz te ıkesıne koya i mek ıçın. 
hal, Alman ahalisini, ngiliz · halla ı. · d · ibaretti"r. 
aleyhine o kadar sıkt bir cephe halin- uı.rkaç yüz tane üşman tayyarenın 

hep birden şehir üzerinde uçabilmesi 
de toplayacaktu: ki, 0 ittihadı hiçbir ve herbirinin attıkları bombalan tam 
propaganda kuvvetile temin edemez~i- hedefine isabet ettirmeleri lbımdrr. 
niz. Fakat buna imkan ve .ihtimal verile--
Şu halde bi:im bombardıman tayya· 

relerimiz, harbe mani olamayacağına 

göre, mUdafaamıza bakmalıyız. 
Bizim ilk müdafaa hattımız havada· 

~ır. Maalesef muharebe tayyareleri ye
rine uzun mesafe bombardıman tayya
relerile meşgul oluyoruz. 

İkinci müdafaa hattımız, tayyare top 
tandır. Londranın müdafaası, bugün 
gayri kafi bir mevcut halinde bulunan 
redif taburlarının e)indedir ve bunlar 
kısmen, esas itibarile 1913 de hazırlan 
mış olup son harp esnasında birdenbire 
tayyare toplarına çevrihni! olan top
larla mücehhezdirler. 

Bunu da bırakalım. İlk ve ildnl.:i 
müdafaa hattımızın miikemmel olduğu
nu farzetsek bile, - ki değildirler - düş-

kete her zaman hizmet etmiştir. ve ça 
ıı~kan, ord~nun tam manasile medan 
iftir.arı olmuştur .. Balkan harbinde. har 
bı umumide, çanakkalede çalıştı.Büyük 
yararlıklar gösterdi. Ömrünün son yıl
larına kadar memlekete hizmetten çe
kinmediMilli harekata dahil oldu. 

Kendisinin askeri hizmeti çok yük • 
sektir. tlim .'.rfanı da tamamiyle yerin. 
de idi. Avrupayı görmÜJ, muhtelif 1i -
sanlar öğrenmişti. Vatana muh·=obeti, 
gayreti ve fukarape:rverliği itibartyle 
tamamiyle bir Türk nümunesi idi.,, 

• • • 

rr.ez. Zira, bizim takip tayyarelerimiz 
-ve tayyare toplarımız, onlara bu fırsa
tı vermiyecektir. 

Eğer, zehirli gazla beraber, yangın 
sıkarıcı bombalar atacak olurlarsa o 
zaman evleri zehirli gazJl kartı muha
fazalı bir yer olmaktan çıkar. Zira yan 
gın ba~layzı.;ak, ve .evler tehlikeye 
maruz olduktan başka yanıp bitecek 
ve ahali açıkta kalacaktır. Diğer taraf
tan, husule getirilen yangının alevleri 
zeh!rli gazt yukarıya itecek ve binne
tice dağılmasına aebep olacaktır. Demek 
ki, hem yangın bombalan, hem de ze
~irli gaz bombalarile beraber şehir , 
üz.erine hücum etmekten yüzde yüz 
muvaffakiyet elde edilemiyecektir. 

Bana kalırsa, yangın çrkart:ı bomba
lan atmaktan düşmanın edeceği istifa· 
de şu olacaktır. Ya geceleyin hücum 
edildiği zaman evvela şehirde yangın 
çıkarmak suretile orayı aydınlatacak 

ve müteakiben gelecek bir diğer filo 
da hedeflerini kolaylıkla bula.cak, bu 
bombardımanı yapat.;aktır. 

Yeni tesisattan ıonra Te su mikta" 
artacağından Halkalı ve Krrkçeşme au
larınm ıehre ihale ettiği su miktarı 
t~rkos suyu fle telirt edilecek ve ma~ 
yısta Kırkçeıme ve Halkalı ıulan ta.
mamile kesile-:ektir. 

• Gıda maddeleri satan esnafa ti!o 
a~ısr yamlmasına karar Yerilmiştir. 

• Celllid gölünlln kurutulması için 
açılan kanallar, bu ıenekl feyzanlar
C:an büyük zarar g8rmilş, kanalların 

mühim bir kısmı da boıulmu!tur. Ge
lecek senelerde de aynı vaziyetlerin 
tekerrürllne meydan bırakılmamak 

üzere kanalların iki tarafına duvar örül 
mesi ve Uzerlerinin de betonla bağlan· 
masr muvafık görülmDştllr. 

• f stanbutda et sarfiyatının artma.
ar, İzmir vilayetindeki meva!i :ıaevkiyatı 
üzerinde de tesirini göstermiştir. İs
tc:nbul Şehir m<4;1isinin karan üzerine 
tzm:rdeki kasaplar fstanbula mühim 
miktarda kasaplık hayvan sevkine ba1 
lamışlardır. Sevkiyat kara ve deniz yo
lile yapılmakta.dır 

• İzmir vilayeti, ziraat müdüriyeti, 
muhtelif, kazalar ve nahiyelerle köyle
re asma çubuğu, meyveli ve meyvesiz 
cıfaç fidanlan tevzi etmektedir. 

Şimdiye kadar 150 bin Amerikan 
eubuğu, 40 bin Amerikan asma aıı 
kalemi, 35 bin ağaç lidanı ve aşı ka
lemi dağıtnuştrr. 

~ 'ttttıt tcb;~· ~Undan aonra k~ar~~h u. terine hürmet etmeği borç b:.tirdi. 
t ı.~ ğıne, aonra har·oiye nezare- Mektepten ayrıldıktan sonra vazife- Değerli ve vatana hizmetile fahr e 
33s ten °1unmuttur. terimizin ayrılığı dolayısiyle birbirimiz- den b'.r evlfi.dından mahrum olduğu için 

Maalesef büyük bombalara karşı hi
ma ve daha zordur. Mesela, ~eyrek ton 
rğırlığındaki bir Alman bombası, geli
şi güzel · bir evin .ta bordasına kadar 
iniyor: ondan sonra patlayarak bütün 
evi berhava ediyor, bu it:barta bu gibi 
tehlike karıısında şehri tahliye etmek, 
veya bombanın nUfuz edemiyeceği il· 
ğınaklara girmek icap edecektir. 

• Bir milddet evvel bir :c!evriatem 
seyahati makaadile Konya vapuruna 
atlayıp Finike de yakayı ele veren İz
mir lisesinden Cazim ve Alp Aslan, 
aynı vapurla İmıire getirilmitlerdir. 

~· 33:rktnı harbiye um•ıml re!si den uzaklaştık. Fakat dtaima önümüze ailesine, şerefli ve emekli bir mazi taşı-
;td'tle:y lı!a buradan çeld1ere1c milli çıkan fırsatlardan istifaıde de etm~yor van bir rüknünü kaybetmi~ olduğu 

'~c?tt e~§tlra\ etmi§tir. değildik. için orduya, en kıdemli mezununu kay. 
.... ·~ tvat çok değerli bir' ku • Onun ölümü memleket için hakika- betmiş olduğu için de G~tasaraya 

Londrayı gözönüne alırsak, değil 

birkaç gün içinde, tam bir haftada bi· 
le, bütün Londra halkının yansını bi
l~ boşaltmak mümkün değildir. Şu 

l:alde sığınaklara ihtiyaç vardır. 

İki genç kendilerini görmek merakl
Je nhtımı dolduran halkm arasından 
ellerinde birkaç salkım muz, blrtt 
mandolin ve ufak birer çanta ile gcç
miıler, polis tarafın~ ailelerine te• 

(Sonu ıı inci aay/Gi.a). AıkerUk hayatında memt~ • ten biiyük bir ziyadır. Çünkü o, ır.::mle tarziyetlcr sunarız. · 
~=-===-=-=-=~~------_::_ ___________________________________ ....... __ •llıD cdllmiJlerdir. 



1-XURUN. 

(Vst gam 1 ncide) l 
Viyana, 13 .(A.A.~ - Polis kıtclları, 

S.S. ve S.A. lann ynrdımı ile, vatanse
ver cephenin silah depolarını tesellüm 
baglamıştır. 

Alman hııva kuvv.etleri filolan As • 
pem tayyare meydanına inmiştir. Nor
mal hava servisleri Avustuı;ralı me -
murlar tarafından ~emin olunmaktadır. 
Yalnız tayyare meydanının kontrolüne 
Alman hava ıkuvvctle.ri crkanx h~.bire. 
si bakmaktadır. 

BUkreş, 13 (A.A.) - Romanyada 
seferberlik ilan edild.~ğine dair bir in
giliz .gazetesi tarafı1l9an verilen haber 
burada kz.ti surette yalanlanmak~dır. 

H itler JBnbaaınm ıMez."U'!JU 
Ziyaret -Etti 

Lmz, !S (A.A.} - Geceyi Linz'de 
geçinn~ olan Bay Bitler, bugün saat 
11,45 tc, ruıa ve babasının mezarlarını 
ziyaret etmek üzere, Leonding'e bure
ket eylemiştir. 

Bugünkü .programın bundan sonraki 
kısmı daha kati olarak tesbit edilmiş 

değildir. ~ay ili itlerin 6ğleden sonra 
Salzburg'a .gitmcs: muhtemeldir. Bazı. 
laimın zanne tiklerine göre, Bay Hit -
ler, 'bu :geceyi de Liru:'de geçircce'k.tir. 

Berlin, 13 (A.A.) - Öğrenildiğine 

göre, B!)] Hitler, Lcon iDing'de babası 
ile annesinin mezarı ynrunda birkaç da
kika durmuştur. 

Filhrerln muzafferane bir surette Vi. 
yanaya girmesini Plebisitin hitamına 

talik etmesi muhtemeldir. 
Unz, 13 (A.A.) - Hitler Leonding· 

<len Linz'e avdet etmi~tir. 
Majcstik Oteline Vaziyet 

Edileli 
Viyana, 13 (A.A.) - Miljestik Ot"e

llne bu sabah vaziyet edilmişt:r. Otel, 
yarıp sabah gelctc~k olan Bay }{itlere 
tahsia edilecektir. Bay Bitlerin burada 
yalnız bir gün kıaatak yine Linz'e d9.. 
neceği bfülirilmekteidir. 

Viyoııaya Boyuna Asker Geliyor 
Viyana, 13 (A.A.) Viyanaya Al~n 

kıtaatı gclmeğe devam ediyor. Gar.P is.
bsyonunda tıütUn öğleden sonr~ .hurıı
mal; bir faaliyet ._görillmUşttir. 

Saat 17,$0 da ..husttsı l:ıir trenle bir 
piy,il:le alay,r ve bir mitr\U7ö.z bölUğil 
gelm:ş ve bir süvari krtası ile birlikte 
başka ,.nıq_zika olduğu htılde ve halkın 
co,;kun tcıı:ahlirlcti arasında klşlalaona 
gitmişlerdir. 

200 Bomb:u-d~n Tay_ynresi 
V1,Ynnada 

Viy.ana, 13 (A.A.) - Avuııtnryada 
ne.kadar Alman askeri bulunduğunu 

tahmin müşkül olmakla ber<•bı:r hu 
miktar oldul<,ça doğru olarak .250 ll'.Jl 
raddelerinde tahmin .edilmektddir. 

Bunda Alrnanyadan gelen 40 bin A. 
vusturyalı kjyoncr de dahildir, Viya
na civıınnda .200 den fazla bom~ • 
man tayyaresi mevcuttur. 

.Ede.diye amelesi çok erken şehri do. 
natmağa ıbaglamıştır. 

lNyan~ l3 (A.A.) - Aspeı:n tayya
re .me.y.daru geniş bir askeri hava 'ka -
rargfilıı halini almı~r. 

.Bit' ~ok avar tayyar,elcrinin ..r.efaka ... 
tinde ıolaark Jiki v,üz Ahnan .bombardı· 
man tay~resi gelrni tir • .Bunlardan :y.il
zU A v.usturyamn muhtelif ta_Y.Yare mey
(ianla.r.ına tekrar uçmuglardıt. 

Alman hava ~uv.v:etlcr' ~umandaru 
General Milb, ıhfila bumda buh1nmak -
tadır. 

Do ' n ıHeYkcli Vdruch 
.iyana, la (A.A. - Dün uqam 

llolfhıfıun bey.keli yıkdn:ua ve parç.a 
p;rça edilmi~A ıStirfa'da da otue h
öar ':ha a eykcl 'tahrip ed~r. 

HlllerJu utku 
Unz, 113 ı(. .A..~ - D:iln gcceltt :bil. 

yük ~ezahlirat esnasında JBay Hitl-r 
ve Says lnlc;mır.t'm muWklan, meydanı 
dolduran hallan tcrrJwn ~ezalıiirleri m 
.tılktılariyle mütemadi urt:ttc, hemen 
her ıkelimede ıkcSılmi§tir, 

Belediye meydanını dolduran binler
ce ik:işüıin :n.iliayet buhnıu: ları nra
smaa .:Bay Hitler löz B1nu; c :n§ağıfia. 
ki nutku öyle:ıniştiı: 

' Erkek, i1radın Alman ntanı:laş'ları. 
fedenü pmölyc. 

-Bana öyledi~ • · lıôş gel:i:liıiiz 

söz.lerlndcn ddlayı t.2e eıekkür ede -
rim. ııA1man milletinin büylik mylum 
kurmak :arzu ve azminin yalnız löirkaç 
ki inin ıarzu ıve razmi ı01mayıp biuat 
:Alman nilletinin arzu ve .azmi cıtauğu-

nu göstermek üzere bura~ geldiğiniz:.1 
den dolayı sizlere, ayrıca, ha!:saten te
şekkür ederim. Bazı enternasyonal halt 
arayıcıların bu akşam buraya gelerek 
hakikati görmelerini ve ayni zamanda 
bu htıkika i onradan it.:r~f ctnıclerini 
isterdim. 

Vaktiyle bu fehri terkettiğim za -
man kalbimde bugünkü ayni imanım 
vardı. Kader, Alman devletinin başına 
~ctirmek üzere vaktiyle beni qu ~r. 
den uzaklaştırır~en, bana her halde bir 
~azife vermişti~ Bu vwife "se, ~ük 
ve aziz vatanımı Alman rayhına ifa -
de etmekti ve bu vazifem için ya. 
padnn ve mücadele et~im. Bu,ı;ün bu va
,.:ifemi yaptığıma ktıru bulunuyorum. 

~izler, buna şahitsiniz ve bürhansı • 
nız. Sizleri ne zaman _ça~ıraca,,ğımı bil
ıp.!yorum. Bugünün uzak olrnadı~mı 

Umit ederim. O zaman, l:ençli imanını
zı açıkça pildireceksiniz. O zaman ben 
de, vatanımı, bütün Alman milletine #
tihar ile göstercb~lece~iı:n. 

Netice, Alm\ln ıDJilleıini ,.ayırmak i~in 
yapılacak bütün t~şebbüslcrin ~yhu9,c 
olduğunu gösterqletidir. Nasıl bütün 
Alman Ql.ille.ti kcnd~ ,mı~na dü;eni 
ya,,Pqıtığa hazır ise, o zaman siz de Al-
01cın istikbali isin kendi ıR~ı.ıa d~ 
ı;ıi y:apacaksınız. 

Alma:ı millet!, 'SlahJ bugünden vad.. 
(esini yapmaktnd(r. ı\lm2p,~ın her 
bt.ca$tnd@n gelen :ve bu esnroa Avua
turyJ. i~inde yiirUme~e olan ~iman 
aslcerJeri, bi.iyük Alman milleti~in bir· 
liği ,,~Ç.in, ,rııybimızın .satveti için-' hazır 
fe9.~1tar m,uhariplerdjr. Ya~n ~lmAA. 
ya'" 

Gerek bu iki nutuk, ger k bütün Lin.ı; 
te~hUrletj, bütün Alman :ve .Avust.ı,ır· 
ya r?.dyoları tarafırl.ıt!n \lCjredllmiıtiı:. 

Göringin sözleri 
•Berlin tl.3 :(A.:A.~ - Göring bir nu

tuk söyliye.r k nasyonnl sosyalist -par
tisinin ik idar mevkiine geçtiği za... 
mandanberi knycfofülen terakkilerden 
bahsetnıiş ve İtalyan - Aiiman dostlu· 
ğun6an sltayi~k!r bir lisan1a balıeet
f on son a vusturya hadiselerine 
geçerek eunları söy1cmi§lir. 

-Alman nslterleri Avusturya.ya fa
tih 1'!if atnc değil kurtarıcı sıf atile gir 
miştir. :Yclnız Almarilan alü:adar 
eden :'bu 'meseleye kimsenin müdahcle 
etmcğe hakkı yoktur. 

fA vusturyadaki A!Jman milleti niha
yet pleöisit 'YOlu ile serbestçe mulrad
aorntmı tayin ede'bilecek :ve Almanya.
da vereceği karara riay.ct edeooktir.,, 

Göring harpten sonraki tecrld ve 
tezm .edilmiş Almanya ile §imdiki atuv 
vetli ve iberkP.sin tıürm t ettiği aev.let 
a.rasrnaa :bir mtikayese yaptiktan son 
ra Duçcden sitayiş1"' :bahsetmi§tir. 
Hatip, komünizme '!karşı mllcadele 
eder~en ilspanyada ~ lbaşka yerlerde 
ölen muhariplerin hatırasım anmrş.

tır. 

ıGöring. talyadmı da :bahsederek 
Musolini Bar.line eltliği zaman Alman 
hıılkırun endiaini :mlittefikan alkış

lamasındaki manayı da tebll(ÜZ ettir· 
nıiş '\VC demiştir ki: 

"Bu alkışlar bütün dünyııd birlik
te h~k e ilITiy.ct iQin ~apılan müca
ClelPJe'I'den dolayı dızyıtlmı sevinci iz
har -etmekte · di Bugün .Alman lJillle
ti Dnçeye :kaıoı samimi bir ~kran his 
si lbeslcmektcdir. Musoli.rtlnin övalö
res'k hareketini iliiçbir 2:a.man unutma· 
fa.cağız. !Mumaileyh Alman 6EJ{ini ia
~iki ıveçhile takdir ıetmiştir. 

Hn..ti,p ~u özler:i ıfüı:ve e~tir: 
"Alman il!eti ltaıyanm il:omünimı 

nle;~,.hinclek!i akta i tirakini ~e selfun
iar Roma - Berlin - Tokyo - müsell&-
si ~on :haddine kadar ikamllnizm ile 
nmruıs.tz mr mücadele ·~in !r mm.an 
teşkil etmektedir.. 

Hatip JAimn.nyanm !bütUn mille.tıler 
o.rasmaa uknk :mUsavat.ma mi!stenit 
ıhaldki bir ısulb istediğini '" ~ 
emniyet we .Milletler oemiyeti sistem
lerini ıreddetngmi söylemq,tir. Bu eis
teml r. g&l~lcrle 'Jllağınplnr .ıı:r.asmd'L 
lb:X .fark gözetme1de •e zengin menile-
lı:et'IP_rJe 'fakir .mcnllelretle!' n~nıda 
iharp çıkmaSI 'ahlike!rlnı r:ğımr.ııiJWı. 
dır • .A.'lmr.nya hiçbir r:: ~etin c!ı:.t:ili is
lerine Jr~rışmuk ·ste~ır.:r. :Fn.itıd;, .ıAl

m:ı.nya l:nıatıtlan ınrasında yaşayan 

JAimımları himaye etmeğe !karar '\"er
miş bulnnmnktr.für. :Almnnfara hücum 
eclenler A'lmruıynya lliiicıım etmlş ad-

- ___ .__.........._ L ...___ "-- - -•• - o • - - -

yaya ilhak 
dedilir :ve kendisMli a~eş c.tmeğe hazır 1 Jlttıe.rJo MusolfpJye l 
Alman wplan knreısında bll)ur. "Kı- Ö d dJ M ki • 
zıl,, Almeria ~chrinin bombardımanın- g D e.r ıs.a ~ U 
dan alınacak ders bundan ibarettir. bu~ met o i 
ALMA!~~ .ıA:YUSTU~YA PARA.. Roma 13 (M) - IDtlerlıı Muso-

"LARI -B!RüF.ŞTlRİL.ECEK liniye göndermi§ olduğu mektubun 
Bcrlin 13 (A.A.) - tyi haber alan başlıca fıkraları: 

~aj:ıa.fji,1, *,vustuxya ve Alman ~ala- Senelerdenberi Avusttıry.f. ~8!1 • 
.rmın hirle~csine ve ili 'lıük:funet lan her türlti kanunu esasiden m:ı.h
ar{l:smdaki ,.g\imrük hudutl~ kalk rum olan bir ;rejim tarafmdan cebir 
JnMina. Aw&t.ucyanm tamrunUe Al- ye ı§iddete maruz kalmakta, fena mu
manyaya ilhakı yolunda aWacak olan amele ıgör:mekte idi. fier giln ,daha zi
;W,t adımlar olduğu beyan edilmekt:o- yade t.nhrunmillil .gaytj kabil bir haf 

dir. ala.n bu gerginliği oıtadan kaldırmak 
llhak ıhe.ı:cketi büyük bir .sUrot'le için Şuşnig nezdinde son bir teşebbü&. 

yapılacaktır. llılı&la dtola..ylaştır: ~ te bulwunıığQ. tar.ar verdim. iVe Avus 
pep!e.rdon tiri flitler.in Almn.n -..e ay- turye.da hiçbir ekalliyetin nasyooal 
~ı .za.mşda Avusturya nasyonal sos- ~aliat fikirler taşıyan bir ekseriye
yalist partiler.inin Befi bulunma ıdn·, te !cna muamele etmesi :key'iiyctino 

Fara :ve gUmrüklerjn ıbirleştirilme. müsamaha. edilemiyeceğlııe kendisinin 
si nasycnal sosyalistler bütün vill\y-:t na.zar} dikılcatini celbettim. Şuşnig mU
ve belediyelerin 'baBına geçtikten scm.- sa.vatın tes.iş ediJJAcınesi ba)lııdc gU
Ta yapılacaktır. nÜll birinde .Alman 1--..ardeşlc.riıµiJ.in 

.J3irçtı: .. :ı.:lman iktısat ve maliye eks. himayesini temin etmek mecburiy~ 
porleri iktısaai ve mali temessül işle- tinde kala.co.ğımm söyledim. Taleple
rini başarmak ümre A-wsturyaya gön rimiz haddinden fazla mııtedfülne idi. 
cerllmişlardir. Dem~ {Sekle müteallik prcn-
A~an memurları <la Avusturyaya siplerlne gör.e :Şu~oin iatifa. etmesi 

gönderılccek ve Avusturya memurla- icap ederdi. Fakat, ben, kendisinin ba
n -staj görmek üzere Almanyaya gi- na ;verm.i§ olduğu teminat ile iktüa 
decektir. Mman ukerleri 'birlikleri ettim. 

Avusturyaya gidecek ve Avusturya Halbuki Şuşnig, ilk andan itibaren 
birlikleri de Almanyaya. gönderilecek- a.re.mtzdald itilafa riayet etmedi ve 

tir. plebisitin !bir karikatUrü olan mevhlllll 
Avusturyada tatbik edilecek olan bir reyjame mtiracaat etmeğe karar 

Alınıı.n nnfia planları aylardanberi vermek sure.tile bu itilafa bir darbe 

bazırlanmı§tır. indirdi. Bunun netayici vukuunda.n 
;Avusturyalı i§Şizlere A1manyada. iş korkulmakta olaJı ı;ıetayj~ oldu. fA.vn'!r 

Terlleccktir. ,Almanya, tek para mese- turya milleti kıy.ıms. etti. ~leket 
lesi halledilir edilmez Avusturya en- ~ye doğr.u y:i.l.ri.i,ı:ucğe ~~~· 
dUstrileıine büyüle sermayeler yatır- l3u top~ bir ,çoçuğ\l o~ ıtiba.rile 
mak fikrindedir. ltil pir :va.ziy.ette ~amazdJTQ. Me.ıxıl~ 

Avusturyalılar i!!e artık kambiyo kc.tinıde mıamı ve ~i 1:esis etm: 
meselesi mevzuubahis olamayacağı ğe <ve ona JJlukJl.ddera.tı bakkm~~ 1:ı~-
için Almanyadan daha çok miktarda küm ~k imkô.umı bııMcylep;ıeg~ 
mal satın alacak4ırdır. kar.ar venüın. Bu luır,e~ett.e pı.illi ın.~ 

lyi haber alan ma!ıfeUerde söyien- ru mlldaf a.a h-.ı·ekctinden b:a.şka bi; 
diğine göre plebisit hakkuidaki Al- oey gör:neyiniz. ltalya için pek n.a~~k 
mnn metodu Sar'dn bir kere tecrilbe olan bir anda. size b,Wıi)•tmı1n selil.-
edilmiştlr. Bu mah!eller bu .sefer de betini isbat eıtim. lşt.ikbalde bu nok· 
.Almanyanın Avusturyada büyük bir tada hiçbir Q.eği_viklik oln:ayaca~br
ı:n\lvaffakiyct kazanacağından ve p1e- Önümüzdeki vekayiin netayicı ne 
bisitten .elde edilen neticelerin Avus- olursa olsun Fransa 41.rafmdan katı 
tur,ya teferrütcülcrinin mukavemet ve sarih bir Alman hududµ çizdim. 
t~bbUslerini kıracagmdan emindir - §imdi de gene katı ve sarih o~ak 
ler. Uzere ltalya tara.fmda bir .hudut sizi-
v.ltANADA "HİTLER MEYDA.W:,, yorum. Bu dş. Bre.nner'clir.,, 

ıl'..ıinz 13 (A.A..) - Resmen bildL.·il- Kont Ciano'n n Teırnemıisi 
aiğipe göre, Vjya.na bcl.ediye reisi B. :Ro~ .13 "(A.:A.) - Xoo.t Ci~'ııun 
Hit.lere bir tclgr.af çekerek, "Alman- yeni Avuıınıya hariciye ı:ııazm Volf' ~ 
nm ıl.kinci büyJk §ehri .olan Viyananuı d'!O ,aldığı bir telgrafta Avusturya lıil
bclediye ..sa.rayı önündeki meydana kO.rnetinin Majeste kral v.c imperato .. 
ı\.dolf HiUer isminin verildiğini ve r'Un hilkftmeti.yle do tam milnas.ebctlcr 

bunun ıführere Viyana. ~inin ilk !la- idame #!tmeğe dev.anı edec~i temin ~ 
aakat yeminini teşkil eylediğini,, bil-

d:lmektedir. 
t:Iin:nl.§tJr. Xı>nt Ciano, ttal~ hij\Qmetinin fdc 
ŞUSNtG VİY'ANADA:.~ AYRILDI aym arzuyu beslc:nektc .olduğwuı ce -
vi)ra.na 13 A.A) - §uşnig, h~i}.. ıvaben bildirmi§tir. 

metin mllsaadesile .diin o.k§am. Vıya- Bükreş, u (A.A.) - Beynelmilel 
nadan hareket re.tmi~ . .Nereye gitti- vaziyet k~ ısında küç.ük itilaf devletle. 

ği alftm d~. ~ ~e.kilin 1%'inin mümessilleri ıırasmda isti~reler 
Macaristana gid~ zanııedilmekte-

:yapılnuştır. .. .. . . für. 
Vıtt:AN.ADAKt TEZ.AfiURAT 

Viya.na ıs (AA.) - Dün geçe, ya
rını .milyon luda;r insa.n. ·S<)knkl~ dö
kUlm\lşt.U. Genç ktZlar, gens mektep
Uler i§Çiler, ısa.bık uharipler, bütün 
emrl tcşekldlllcri ~ resmine işti
rak etmiş ve bunu miltea.kip, ili:erlerin 
de ıNui alametleri t:nBJ)'Uil :ve Nazile.. 
ırin mutat ba~larını tekrar eden 
ıteza.b.üroUlerle dolu oto!l'obiller, ara. 
!balar, kamyonlar :ve otobüsler geçmia 
itir. Dün gece ı§Cnlikleııde iezahür.cüler 

adar da eyirci bulunmuştur:. 

ÇEKOSLôVAKYA MOL'l'Eal 
AL'MIY".JR 

PI'.ağ 13 (A.A., - tstisruıt ihval 
lhariç olmak üzere Avusturyadan mül 
ieci girmesine mtlsaade edilmemesi 
temredil miştir. 

Şimdiye kadar 50 ka.Ciar Avusturya 
llmın Çe1rns1ovakyaya girdiği tahmin 
cdı1mc"ktcilir. Buna mukabil birçok 
iCcnebTicr ve bı1hııssa Polonyalılar Vi
;yanadan buraya gclmi5lerdir. sayıs
ınildiğine göre Viyana istasyonlarmda 
m'Uthis blr kalabalık :vardır. 

Bu ~bah hududa gelen 200 A.vus.
lt~'lllI geriye gönaerilmiştir. 

Gilmrilk blnaları Nazi milisleri ta
rafrndan i§gal edı1mi§tir. 

Von Papenin ırefikası Viyanaya. git
mek Uı.crc lıududu geçmiştir. 

Söylendiği.ne göre üç kü~uk ıtilaf 
devleti hariciye nazırlarının yalanda 
toplanım.,1 .dcrpi§ cdılmektedir. 

Çek0$lo'lft;kyay.e V ~im T :ninat 

Prag, 13 ~A.A.~ - Pmgdaki Alman 
elçisi Eisenlohr'in Kroftz.'fı ziyaret et· 
tiği :te~ip edilmektedir. 

Çekoslovakya elçisi Ber'inde Y:on 
Nörat tarafından bbul edildiği zaman 
kendisine Almanp.run ÇckoGlovakya
y.a lcarp basm:me tasavvurlarda bu • 
ıunmadığı b&kkmda teminat 1verilmif • 
tir. 

Bu teminat Pragıda 'bilyük ıbir mem
nuniyetle kaT§ılanımı .otmakla berabel' 
bun1ann ne et.mana ~dar muteber o. 
lacağı suak ayan göıiilmekted.:t'. 
"Çdcodovakya, A vı.ı5turya dcği)airl,, 

Prag, ı ! ( A.A.) - Sudet :Almanlar
dan aevlet nazın Zajicek, Cesko • Bu. 
dcjoviç'de söylemi§ olduğu bir nutuk. 
ta bıih sa demifrir ki: 

*.Çekoslovakya Cum1ıurlyeti, A vus • 
turya - Maeari!'tan imperatM1cğucun 

yeni bir nil&hası -df!iilair. ÇeltoSlovak
milleti, cuırihuriyrlc aSttlardanberl bcs. 
lcmiJ oıauğu 1bir hayalin t!hrü~ku nn
zanyle bakmaktadlT. Bu ncktai nazar, 
anıa,ılabilir, fa1rat biz Sudet Almanfor, 
Ceklerden memlekette hakim gil:i de :. 
fll, bütün milletin nmamdarları gi'bt 
davranma1amn isteme:k 1haKkına mali • 

te 6ach.k olı;nalıdırlar.,, _ ..___,~ 1 
J4 rJp> netice ~ ~~j;1~ri1i 

dak~ ır.uhtelü milliyetlıcr .b de Yat':~ 
anleşu;ıak ~e m,ü~lemet tıaliıı kat "bila 
.llltik mc.cb,w:iy.eti.nckdirler, fa . in ~ 
,au1hil Almanlarla meskun a~:"1 ıniYo • 

·1 '"d mek ı~te 1.o_• (l.8!lhP alırip\ası ı e o e ded1e,.. 
r.:ı..;ı.ü böyle bir şey harp • _n. 

CU.Z, Y..,"'I ulb iÇlll ~ 
tir. Biz, sulh ist:yoru~ ve 1 

cadele edeceğiz., !demiştir. -1..&... 

t.ondrac!a Almanlar A)e,.-

N ümayiıler tılt ,,J. 
Londra, ıs (A.A.) - Bugln fSi ı"1 

tingten ayrılan binlerce n~ayi l.olc" 
halinde Alman büyük elçllığine tat' -

~ .. ..... ı:.ıeri iledemi§, fakat suvan r-_--:_..a.ıtı' 
fırtdan bunlann elçiliğe •0~ 
mani olunmuştur. tıJodelİ 

Nilmtıyi~çi!erin ~tınan~. ~l~~ 
ağır sözlenmn elçıl.kten .ışıtil ri d,,,, 

• P 1. .• .n~ne mkan yoktiu. o ıs numaJ ·µ 

trrken çarpışmalar olmuştur. ttl 
Reisicümhur ı%1da.s b~ ,,ı 

Viyan, 13 (A.A.) - Avus. e ,fi 
siclirnhuru Miklas istifa etınl' "' J1f 
fasanm 'J'J inci maddesi mudbf:e,.lft 

~e-ıcn Says lnkuart ayni zaman e~ 
cümhurluk vazifesini de deruhte 

pr. ,..ı-,,,j~ 
Alman Tayyareleri ~---

Topraklan Oıtünde bir~ 
;Prag, p (A.A.) - Ordulnl ~ 

pan Avusturyayı istila ede~kerı bU~ 
askeri tayyareleri filo ha1.:.nd! .,, J 

rınde ~ Çekoslovak topraklan Uze P11°!_ •
1 

[hemyanrn §imalinde uçu§lar yae)(o.ıo
!ardı. Bunu hl•~er ahr almaz Ç od' ~ 
:vak hükilmeti Berlinde proteat 

~unmu~tur. ~ 
Alman qava pa.zırı Maıere~ ~ 

Çek elçisine bu uçuşun enıır lıiÇ tll 
yapıldığını, askeri veya siyasi 1Jll f. 
ıhedefi olmadığını söylemi§ v~ r.tttıft. 
bi Mdiselerin tekerrür etını)' 

[dair teminc:ıt vermiştir. 

Avustum11 A~~ 
:\!jrJe!!}~ ~11 • tir 

Vıyana, l3 (A.A.) ~ Read ~ 
~iğ bu tk am AvustU[Yl!Jllll ~ 

ile liil'le~tiğini ilan cde,n .bir Jsfll&JIS 
retmiştir. Bu kanun §ı,ı4ur: 41!• 

Madde 1 .... A vuttµry• A~ 
jetinin tir ~rçasıdır. A1I"'!.. 

.Madde 2 ....... Avuatuzn,12 
~evlctine tekrar il,dhala. ~ fl;w/' 
ı o Ni6an 1938 Pazar günü bir ~ 
yııpılacaktır. HJir ve gizli re~ tj1' 
ıcak .olan bu Plebi&ite .erkek,~, 
nıı ya~mdan yukarı ~ijtJiıı A 
lılar iştirak edecektir. , ,; ,,; 

Madde S - Ple.biqitin netiÇC 'tll'f' 
lecck rey k~ğttlarının ekıcriy.cılf 
yiin edecektir. tb~ 

Mndde 4 - Bu kanunun !, " ' 
ait teferrÜU eoiı:naı:r:ıelerle temı-

!eceitir,. ~ 
Madde 5 - t~bu kanun ~ 

ğıı günden itibare=ı ımu~berdir~ 
turya federal ,bükUmeti ifb'I 
tatbikine mcmurdm. -"""" 

tzmalEır• Reisieümlıur w 
Says 1nku~rt "V.e 4iğer n~ ~ 

Viyana 13 {A.A.? - .A~ ; 
Almanynya dlha.kIDJ bu~ 4' 
23,30 da Avusturya Reis~ ~ 
B~e.kili Says !nkart Y buJtillcP: 
Avustvryn hükiımeti .azaa;t ~ 
hal.1e Ba§vekftlet ~ayı b 

resmen 'halka nan e::~ .,ı' 
Halk bunu çılgın 

Ia.mıştır. f)dŞo• 
şuş=·tG VİYANA.DA ~ 

Viyana 13 (A.A.) - Eski ~ 
uşnig1in Viyanada Be1ved~ul0 -' 
d&ki o:partımaclarında. ot 
men bildirilmektedir. ~ & 
AVUSTURYADA NAZİ~~ 

YAPILACAK ~At 
Linz 13 (A.A.) - JijtJer, ~ 

sosyalist §efi Bürkcli ~~~ 
nasyonal so~ya.list. P~yll ~ 
memur ctmi&t.r. Binacna a.U.ıt pı:r~ 
A\-ustury.a ~~::ı.~ sOSY ~ ~ 
reisi sıf:ı.tile plebısıti ha.zıt Uld;~ 
fesini ilterlne almıi :;:u p·~1 
vazlf.esinin ofasmda l ~ stJJI~ 

(Snmt 10 un:~ 
1unımınıı1111 ııuınmnııı111111nınıncu(ll111lıd ı 

Çoeuk sayfadl~ 
Münderic.'\tımızm çolda~ 

r.ocuk s:ıvfamızı bugiin 
~ . 
Ozür d11erlz. 

wuıuıııırıııu--ıd•._,,. .. ~il 



ilk Abbas hal:fesi 

Saffah 
Emeviler meılıamet edilmeden 
•• 
otaürüıügor, ÖlÜleı in l<.emiK.Leri 

yakılıyordu 
Yaı.an: 

1itl~ınevt h5kimiyeti günden güne sar
)otYor, Abba&.iler yer yer mz~ffcr olu

rıardı. 

U~~~t\ri halifesi Mervan 120,000 kiti. 
do bır ordu ile Dicleyi ~eçmig, Zab'a 

&rll ılcrlemektc idL 
~ A.bbaat ol'duaunun bapnda 8effahm 

'Jtctaı zalim Abdullah bulunuyordu. 
lltı·luauı ile Erbil aruındaki Zab ıeh· 
de Ut sağ sahilinde, Ke§laf den:Ien yer
ba \'IJkua gelen harp tarihin sayılı 
~~~lcrindcn biridir. Seffahın ordusun
~ı.ı 1 •ıkcrler bııtan başa ı;ırhlara bü -

rı "nU1le?'Ji. 
l':lir ıu·· .. k E n · ·· · d ~ ru arga mcv crın u:ı:enn en 

ita ra1ı: Abbasilerin rlyah bayralÇanna 
lluyordu. Emeviler: 

lı; ~u falı hayır defildir. Mahvolaca. 
· dıyorlardı. 

lttcrvan. 
.... l{ km. 

lt . or cıym, diyordu. Düıman bi· 
CQ bir §ey yapamıyacak. Metin olunuz. 

re ek . . ...ıı. 
l~. · sını.z, "üımanımııı mahvedece-

d:llcat askere bu sözler klr etmiyor
~ Onlar bir defa ürkmüılerdi. Muvaf-
l.t0lacıklanru hiç ummıyorlardı. 

~ l.crvın askerinln batma ıeçti ve 
r'\lrdı: 

::-- ı-ıucum ediyoruz. Zafer bizdedir .• 
c:.rrıcv·ı • ·ık hü ~l 1 erın ı cumu muvaffaki . 

tt .'e. :n 'iı:elendi. hbbastler -rdmıf, 
h~~ Çeknrnişlerdi. r akat kumandanlan 
~'- n askerleri atlardan indirmiş, 4n-
,ın •l:nafa davet ediyorlar: 

>e b 'Ya Muhammedi Ya Mamur .. di-
1k~tır şıyorlardı. 

~ 1/ tarar bütün şiddeti ile birbirleri
>iı: arı§tığı bir anda Mervanrn atı se

tt:'tı~ elinden kurtulmuştu. Halifeyi gö
hu~li~trıler onu öldilrüldil ıanarak büs-
~ !•şırdılar. 

hoıil~ harpte Emcv1 odusu tamamiyle 
~h .. rtıu~. fnkat Mervan ~enı:iini kur -

·•ıa .. 
l\b;a muvaffak olmu§tU. 

ltç td'asiJer her tarafa saldırıyor, ele 
~~ ~kleri Emeviyi öldürüyor ve si
l>~q rralclarınr dalgalandırıyorlardt. 
~ ı11:. kurnan::lanlan, Emevt öldünnek
)orıa ıkalll almı§ olduklarına inanmı • 

• fdı. 
...... o 

hr:aı lüteri mezarlarından çıkanp 
)ıltı f}'alırn .. diye bağmyorlardr. Sa • 
ı·~or Abbast taraftarı topraktarı c'i -
~tr ~l;rnevıterin kemlk,l erlni yakryor, 

afı dumcına bofuyorlardı. 

~ti'\> 
hkc an tekrar mücade1e irin dola • 
ı• :"J b' I 
''c: ır dc~irmende s·kıştırıldr. Ha-

' ~f >ııtı .. d' ~ olmazsa hayatımı pahalı sata . 
~ttirı .. 1

Ye dl:§üıterek dil§manlznnrn il· 
Q' " lh]d \ıt Ot r, F:ıkat &Öğsilne gaplanan 
h 'İde ' aon Emevl halifesini can!ız 
~:ıc;J:cre serıni1ti. Bu suretle Emevi 
~ot"d:ı taınamiyle inkiraz bulmu~ o-

g ~bn:ı~ 
tttffahı n sonra .:lk Abbast halifesi 

ri1ı, :. neler yaptıfını bfr kaç satırla 
"li 0 Yletelim. 

~b •§irnn • 
~ ~•f h erin mUnteldmi halkı i1e flk 
lıı'l~t httialifesi tUylert Urpertecek bir 
~·t~ı)l t kırn alıyor, 8n0ne celen E • 

i t dlıLı eıtfriyor, harabeler, mağaralar 
'" '•lrı bi lbi' 01, le aratarak oraalrda gtz. 
t ltııllta n l!:mevneri mahvediyordu. 
h~bllatırı "danlardan Ali, Mervanın ak-

laı· • dan Be,- k' • • ff • v• • ti, •ttck p· . ıq;en ıııyı a cttıg.-nı 
ıııL f\ltıcdrı. ılıstinde ça;dmnll davet et. 
"ll•ttt ı.. ~r, çadırın etl'afına toplan • 
' ti t .,.i, Ali: 
'l 1>di • htt •lırı ttl' ışe başlayın .. emrini verdi. 
tq.aıı 

1 
ıç etraftan fırl 1ran ukcrler, 

r ıra g acımadan saMırddar. 
tftıı. 

11' kan atrtmaya lir nihayet 

Niyazı Ahmet 
vermemesi,bUtUn Arabistanı nefretle a
leyhine çevirmiıti. Kendisine biat eden
ler timdi aakallarını tır•f tdiyor, bu 
ıuretle biati &eri aldıklarını, intikam f.. 
çin uira~acaklarını ilAn etmi§ oluyor • 
!ardı. 

Seffah milAdın 54 üncn yılıntd? öldU
ğü vakit Mehmet isminde bir oğlu ile 
Rite isminde t.:r kı:ı kalmıştı. 1 araf • 
tarlan halifeyi ne yapacaklarını şa~ır· 
d lar: 

- Ha1Hey1 hiç bir yere gömemeyir: .. 
dediler. 

Böyle düıUnUrken Emevilerin uğra
di}\ları ~kıbetleri göz: önüne getiriyor • 
la11dı. Bir ıiln Seffahın da mezarı ka
zılır, kemikler.: yakılır, ayni ıekilde in
tikam alınırdı. 

Onun için Seffahın menrı tarihin e
bcdiyyen meçhulü kaldı. 

Onu kimler, nereye g8mdüler?. Bi
linemiyor. Tarihin ulim halifesi bu su. 
retle mezarsız kaldı. Fakat urih sah:· 
feleri onun ebedi mezarı oldu. 

POLTS r E 

MA V J~ACIY A DOŞEN 
SANDIK 

Şatnaneıraya bağlı olarak bulunan 
İsveç Mot.lan vapurundan liman ida • 
realnin 608 numaralı ınanvaeı yUk alıp 

uzakh1ırk:n mavna:ı Ahmedin baıma 
bir Alominyom sandığı çarparak ah • 
mcdi yarruırm§tır. 

BEŞ KUMARCI COROM 
OSTONDE YAKALANDI 

Be~iktaJt& oturan İsmail oğlu Meh • 
met ile marangoE hmail oğlu Şöhret 

ad n:la iki ki~i Kahveci Tat..rin kahve -
ıinde kumar oynırlçen yakayı ele nr
m '§lerdir. 

Yine Cib:.~l.de Zeyt"ek ndeeeinde 
26 -··...,aralı Acrm Alinin kahve!inde 
S2im, Gani, Abdulfah adında Uç ki§i 
kumar oynuken ıu; UstU~e yakalan. 
mıtlardır. 

Suçlular cUrmClnoethut mahkemesine 
verilmiılerdlr. 

1' AHKIR ETTIGI iÇiN 
Ferikl>yUnde Barutha:-ıe caldes'nde 

99 numarada oturan Lcon polise mü· 
racaat ederek Oılp ııdında h'ri tarafın
dan •döğilldüğünü ve tahkir edildiğini 
iddia etmi~tir. Osip yakal.:-cıarak halç • 
kında kanunl takibata br.şlanm~trr. 

BAŞINDAN YARALAMIŞ 

C~ball UskUpler caddesinde oturan 
Hann kızı 25 ya~brında Şuiye polise 
müracaat ederek Mustafa Sabri adında 
biri tarıfmd•n baıındın yerılandığ nx 
iddia etmiıtir. Suçlu yakalanarak ta.h -
kikata ba~lanmıJtrt'. 

BiR AMELE YAl>~LANDI 
C"'',·ıli tiltiln deposunda amele olarak 

çal?§an muharrem adında biri fabn:'k.ı -
daki saçları Ü"t llste dizerken bir tanesi 
kayınıı. avaklnna dü erek yaro'!anma • 
e:na aebebtvet vermiştir. 

BEl.EDIYJ! CEZAtAP.t 
KAıt ETMlYECEK Mt1 

Eminönil rr.ıntakımnda 6 teneke bo
yanmtJ zeytinyağı, 37 noksan ekmek, 
130 .simit ı:n.ha edihdt ve 6 •dilenci 
Dt-'•il:-ıler evine 'önderilmi~, Fatih 

kar:asrn.da da t 29 noksan ekmek mUsa
der" otunmuıtur. 

BUtUn bu suçlar beledtr talimr.tna. 
meal ahk-..,.ınıı g8re cezııland rılmı<Jtır. 

·"inemalar 
MELER : Suzi 
f PEK : Falra1>ısma.ı 
~AKARYA : Nanr boneufu 
SÜMER : Sev(ilicen gelen 
SARAY : Her'snin adamı 

Memleha ktlçUk bir 
kasuba hAHoe gell)' Or 

tzmir, (Hususi) - Ç~maltı menıle

hasından vaki tuz ihracatı, son sene
lerde hayli artmı§tır. Sık sık gelen ec· 
nebi §İlepleri, Japonya, Yugoslavya 
vesair mcmle1'etler için mühim miktar
da tuz yüklemektediı'. 

İnhisarlar ~dareai, ihracatın daha 
fazla artmasına mani te§kil eden yük
leme meselesini halle karar vermi§, 
memleh~.;la yapılacak tesisat için iki 
projeyi tetkike ba§lamı§tır. 

Bu projelerden bizi beton iskele vU
cuda getirilerek. havat hatlarla tuz sev· 
ki, diğeri -de denizaltmda aç.lacak ve· 
ya beton olarak y~•pılacak bir tünelle 
tevkiyattır. 

Beton iskelenin inıası, bu mmtakanın 
fazla sığ olmaundan be§ yüz bin lira· 
dan fazlaya mtıl olacaktır. Aynca ha
vai hat tedsatı masrafı da yapılması 

lbımı;elecektir. 

Bir J11pon tarafından tektü edilen ve 
h~ırlanan di&er proje, iskeleden d<ıha 
ucuza çıkaca~tır. Bu Japonun projesi· 
ne göre denizaltında beton bir tünel a· 

sıiacak ve ya yapılacak, vapurların ya
na§abileecği yerde kurul;ı;ak bir iske
leye kadar uzatılacaktır. Tuz almak Ü· 

zere iskeleye yanapn vapurlara, bu 
tünelden hava tazy~ki ile tuz u..hmil 
edilecektir. 

Her iki proje Uzerinde tetlykat yap
tıran Vek!let, sevkiyat meselesini hal 
için yakında kat'l bir karar verecek, 
faaliyete geçilecektir. 

Vç dershane}~ bir ilkmektebi, küçük 
modern amele evleri, haıt:.hnneai, elek
tr~ tesisatiyle Çanıaltı memlehası kü-

çük bir kasaba haline gelmi§tir. Geçen 
sene faaliyete geçen sofra tuzu fabri
kası da bu yıl biraz dahıt geni~letilmiı. 
bütUn me:nleketin sofra tuzu ihtiyacı
nı kaf§tlayacak vaziyete ı;etirilmi§tir. 

Son hafta zarfında Tuzlı:.dan Japon
y<.ya 8200 ton tuz scvkedilmi§tir. Bu 
hafta dn sekiE bin tonluk bir parti gön
derilecektir. 

-n-o--

Halka ateş 
eden sarhoş 

Polisler yerah olara1' 
tutmaya nıecbur 

iialdı 
İzmir, (Hugust) - Eşrefpa;ında Do· 

laplıl:;uyu mahallcslnde, halkı heyeca
na d ü§ürcn bir hSdise olmu~; ht.ık ve 
polis üzerine ate~ oçan Bekir isminde 
bir sarho~, :r;abıtnnın kur§ltnU ile ya· 
ra 1 nrnı~tır: 

Bekir, earhoı o1Mak Dolaphkuyuyn 
çıkmış ve Yusuf.lede caddc:fode Şah 
Mustafanın kahvehanesine girerek o· 
rada bulunanlara kUfretmeğe ba1la· 
mı~, bu aralık ta ta~ncasım ~ekmiş, 
mU~terllerden birinin lllnına dayaya· 
rak: 

- Var mı btıe yan bakan 1 
· Diye bağırmağa baglamııtır. Arkı· 

da~ı Yaıarı da koluna takan earhoı 
Bekir, kahvehaneden dııan çıkınca ha
vaya bir el ateş etmiı ve nArl atarak 
tekr;ı: i!jeri ~rmiıtir. Bu sırada bldiae 
mahalline pollıler ıelmlı, elinde ta· 
ban·,, 11111lını saltana mısılar ıraırndı 

<iola1an Bekir karakola çıtnlmıısa da 
polislerin bu davetine icabet etmemi§ 
ve sandalyeleri devirerek tekrar soka· 
ğa fırlamıı. elinde!ıi tabanca ile kah
vehane halkının ve pofülerin Uıerine 
ateşe bı.;lanu~tır. Vtı:r:iyctln nezaketini 
kavrayan polisler mukabeleye me~bur 
kalmışlar; bunlardan polis İbrahim: 

Bekiri hl! ından yaralamı;trr. Ayni 
kurşun, lı;ahveh~enin kar§t!mdalci 
berber dUkklnında traı olan Hasın na· 
mmda b!r şahım c!ı ıol koluna isabet 
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nasıl 

ldarf taksimatta yeniden tetkiki 
U\zım gelen noktalar var 

N-=~»-...~~.)J...ı.-~s;blthL,;~'6A~iAJft'~Yı.:;!ı.a: .... ~'...,hl:~~~'W:--.• ,..!,_ 

Ku·kağacın feyizli ovalarında tü tün tarlalan ve çalı§an kadınlar 

Kırkağaç, (Hurıuı;t mub:ıbirimizden) 

Geçenki mektubumda Kırkağ;ı; toprak
larının f ey.zinden ve bu toprağm fey· 
ıini bir kat daha artıran çalııkan hal
kının ziraat trnından bahıetmi1tim. 

Bu ıevlmll .yurt köıesinde bazı 

dertler, lir takım dilekler vardır 1çi bu 
mektubumda da onları bildirmek iste· 
yorum. 

Ovada bir kanı toprağa varıncaya 
kadr!I" eken ve ektiği yeri ısllh eden bir 
halk kiltlesinin dertleriyle alikalan
mak demek, o kütlenin çalııma heves 
ve kabiUyetini ıumUllendirmek demek
tir. Fakat istenilen alAka elle tutulur 
ne :keler tevlit edecek mahiyette teza· 
hUr etmelicllr. Balana-. Xır!uait1e1n 

mühim dr.rtlerindcn biri ne kadar cid-
didir: 

Kırkağacın ovna·ndan ''Balorçayı" 

adlı bir 'kUçUk 41nak geçer. Bakırçayı 

kı§ günlerinde bir ''nehir'' azameti ifa· 
de edecek krı:lar ehemmiyet keıbcdcr. 
Köpürür, yükseUr, tuğyan eder ve ni· 
hayet civannı iıtili eyleyecek surette 
ta§ar ve yayılır. 

Baktrçııyınm feye:r:anlan pek kor
kunçtur. Ovanın kısmı azamını izrar 
ettiğinden başka münak:ılatı odurdura
bilece~ dere:ede delile§tiği çok ~öriil· 

müştilr. Yollar bozulur, köylerle ir~ 
bat münkati olur. 

Bu husus Nafıa VckAleti.Qe bildiril· 
miştir. Ali Çetinkaya, mevzu ile §ah· 
san alakadar olmu~lardır. Ve mccr.:cun 
Soma yakınından tathir edilmesi dü§Ü· 
nülmüştilr. Tathir karan Kırkağaç 

müstahailini çok r:evinefrmiı olm:dda 
beraber ısonr:ldan yapılan tetkikler, 

S oma yakınından yapılaca:C olan temiz 
leme ameliyesinin esaslı bir ıslah teı
lı;il etmeyeceğini anl~ınca gene li.r 
ye'iı bclirmiıtir. 

Kırkağaç müstahsili bu mevzuda 
nasıl memnun olabilir? Anlatıyorlı:r ki 
Bakırçayı "Karakurt,, iti.mli köyden 
fe:r;eyan eder ve tam:ımen Kırkağaç o
vaıı.ndıın geçtikten sonra Somaya doğ
ru uzanır. Tnthirin membaa daha ya
kından bl~lnmı:tliyle ova heyeti u· 
mumiyesinin temizleneceği muhakkak
tır. Fakat Kırkağnç ovcsının ~smı mil· 
himmini atlayarak Soma topraklannl) 
yakın yerden ıallha baılanması nihayet 
mahdut lir :ıraziyi kurtarmıı ol.:.:ak
tır. 

O halde; istenilen gey anlaJılryor ide· 
mektir. Sadece bu i§e, Veklletin ikin
ci defa olarak "naıan dikkati çe)9lmek 
isteniyor. tlAve de ediliyor k.: ısllh a
meliyesinin Kırkağaçhltwrın arzu ettik
leri sabadan t..ılamaaiyle kaza halkı· 

nrn maddi fedaklrlık göstermesi de 
milmkUndllr. Bu it için tahmin ee.1en 
yirmi, otuz: bin liranın mühim bir kıs-

etmi;tir. 
Aftr yanlı Bekir hastahaneye kal

dmlmı~ır. Hldlseye elkoy:.n müddei
umumilik polts tbralıimln tevkif ine 
JOıum c8rmcml9tlJ'. 

1 

mını halkın teberrüünden beJyemek 
imkanı vv.:,.dır, diyorl;x. 

Kırkağaç kazası taksimatı itibariyle 
de gayri idaridir. Öyle köyler var ki, 
Kırkağacın kıyısında olduklan halde 
Soma wasına bağlıdırlar. Bunun 
zararlarını herkes bilir. Son defa So
ma köylerinden biri Ktrk,ağacrn idare
sine veriltni§tir. Bu köy Semaya 2500 
metre mesafelidir. Halbuki Kırkağaca 
500 metre kadı.r tutt.yor. Bu köyün 
Somadan alınıp Kırkağaca verilmesi 
nihayet idari bir hadisedir. Ukin çok 
dikkat edilecek tarafını da kaydetme
den &eçmemeliyün: 

Köy, Soman:n iken ıenevt (beş bin) 
kı1o tlitün iatihaAl ederdi. Kırk:ıir.:ın 

malı olunca bu sene (elli bin) kilo til· 
tün vermiştir. Bundan ba§ka civarın
daki arazin.=.n binlerce dönümü Gen· 
lik iken Kırkağaca bağlanınca tnnc:ır

lanmıg ve timdi kAmilen bağ olmuıtur. 
Bu çok şayanı dik.kat farkın sebeple

ri var: 

1 - Kırkağaçta arazi tardır. Kaza, 
nın yeni toprağa ihtiyacı var. Binaen· 
aleyh eline geçen toprağı duhal 6nar 
ederek yararlı hale getiriyor. 

2 - Kaztı~a tarım kredi kooperatifi 
var. Bu öyle bir kooperatiftir ki değer
li ve genç bir müdürün idaresinde bir 
banka hay!.!yet ve ehemmiyetiyle ça
lışmaktadır. Ben birçok mmtakalarda 
kooperatif g6rdüm. A§<lğı yukarı bir 
fikir yürlitmek larur.gelirse Kırk,c:ığaç 

kooperatifinin nümune olacak bir ran· 
dımana malik bulunduğunu tereddüt 

<:tmcden yazabilirim. Muhit mustahsili 
ni kendisine bu kadar yakından bağla· 
yan bir müessesenin kına zürraı duru· 
munda rolü pek bUyüktür. Zürraın i· 
tlmadını ka:r:anmı;tır. Bütün köylerle 
alAkalıdır. 

Bu yüzdendir ki Somadan Kırnp· 
ca geçen köyün halkı da ilk kalkınma 
çc.resint kooperatifin yardımında ara· 
mı§lardır. Kırkağaç ile Soma kazaları 
arasında bu köy gibi 'dah:ı birçok köy· 
ler vardır ld uzaklığı münasebetiyle 
Somadan ı.ynlmak igtemektedirler. lki 
kazanın dl bir villyct malı, nihayet bir 
vilayetin de bir memleket p"rçası ol· 
duğunu düşünürsek köylü;il nereden 
ve ne ıekilde olursa olsun f aydalandır-
mak imklnlan Uzerinde ittifak edece
ğimiz muhakk~tır. Bunun Somalı· 

larea da, Kırkağaçlılarca da böylece 
kar§ılanacağrna §Üphe edilmez. 

H.G. 
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MnDyaır<dlerDeırDDı1 ~~n~O verdn~n kaıc11aını Buırouaıra şaşmaz mosoınıo~? 

Paris kral içesi Midenin hazım kabi
Hapishanede çile dolduruyor liyetine göre maaş! 
Dün rı;ilııardeılerin aşkını reddeden g~zel kadın, bug~n saıhoş Bir eczacı farka kurmuş; memurıarB 

bıı aşıkı vurmaktan tiuç!:ıdur. Hapı~h~nede eski gunleri bu şekilde aylak verecekmiş 
anaıah göz yaşları döhugor Dahası var: Akıl hastahanelarlnl bo,a1tacak.' 

Parisin sefil ber yerinde, seyyar pa Az sonra, Kanada.da sıkılı}'(>r, tiyat 
nayn•.:ılann oturdukJan büyük, eski bir royu da, milyarder dostunu da gözil çıkanların yerine doktorları koyacakmıf 1 
araba. Merdivenlerinin altında kendini görmiyor, 500 bin f.runk kiymetindeki 
bilmiyecek, ayakta duramiyacak dere- elmaslarını yüzüne atıyor, Brezilyaya 
cede sarhoş bir a.dam yumruklarını sal kaçıyor. 
lıyarak bağınyor. Milyarder çok centilmen bir adam. 

- Lüsi 1 Aç diyorum sana.. Söyli- Elmastan bir kutuya koyuyor, bir çi-
yeceklerim var... çek demetiyle vapura gön.deriyor. Ka-

Gcnç bir kadın,- kendini zabtedemi dm ne elmasları, ne de ç:cekleri alıyor. 
yecek kadar hiddetli adamın dostu- onu Brezilyada genç ve zengin bir ku-
teskine çalışıyor: yumcuyu seviyor. Milyonları var. Fa· 

- Madam LJsiyi rahat bırak! U- kat, içki, kumar düşkünü .. Az sonra if 
tanmıyor musun? Bu gençliğinle ellisi tas ediyor ve ö)ayor. 
ni geçmiş bir kadının peşin.den koş- Lüsi; ölmez ve sönmez bir aşkla, 
mak yakışır mı sana? çıldırasıya sevdiği bu adamr bir türlü 

İspirto ile kafası dönen, ne yaptığı unutamıyor. Unutmak için kendini se-
m bilmiyen erkek şiddetli bir yumruk fahatc veriyor. Ve bir yerde durup o-
darbes!yle kadını itiyor: turamıyor. Perise geliyor. Tekrar sah-

- Çekil, git, diyor ... Karışma bana. ne hayatına atılmak istiyor. 
Ve bir sıçrayışta merdivene çıi:ıyor Aradan uzun seneler geçtiği, eski 

Arabanın kapısını yumruklamiya baş- güzetliği kalmadığı için eski sükseyi ya 
lıyor. Omuzlarını dayıyor, kapı açılı- pamıyor. 
yor. tçerde bir çamlı kapı daha var, bu Sinema kumpanyalarına müracaat 
da kapalı ... Açmaya uğraşıyor, muvaf ediyor. Figüranlık teklifinde bulunu-
fak olailllyor. Bir omuz: darbesi daha.. yorlar. Ba~ka çare yok: Kabul 
Müthiş bir şanğırtı ... Cam parçalan et Bu arada bir çok erkeklerle d·:.tşUp 
rafa yayılırken bir tabanca sesi işitil- kalkıyor, gülüyor, içiyor, eğleniyor. Fa 
liyor. Göğsün-den ve karnından ağır su kat gözlerinin önünde daima bir hayal 
rette yaralanan müttt.:aviz: var: Sevdiği kuyumcunun hayali.. 

- Aman vuruldum!.. Bu hayali unutmak için çılgınlıklar 
Diye bağtnyor. Çekiliyor, sallana- yapıyor .. 

rak merdivenleri iniyor, 1.."'0rkudan titre Sukut devam ediyor. Hırçmhklan, 
yen dostunun kolları arasına kendini çılgınlıktan yüzünden sinemadan ayn· 
bırakıveriyor... Jıyor. Apartmanını bırakıyor, yüz fran 

- Vah yavrum! .. Söyledim sana... ğa eski bir panayır arabası kiralıyor, 
Niçin dinlemedin beni?.. orada sefil bir ömür sUrüyor. 

Buraya kadar hadisede bir fevkall Araba sahibinin genç bir yeğeni 

delik yok. var: Liyonar .. Aylık almak için geldiği 
30 yaşında bir delikanlı kendinden bir gUn arabanın içerisine giriyor. Du-

daha yaşlı bir kadına gönUl veriyor. Ka varlardaki resimleri görilnce hayretle 
dın, bidayette müsai.d davranıyor. son soruyor: 
raları bu sarhoş, kendini bilmez deli- -Bunlar sizin mi madam Lüsi? 
kanlının dalmt izaçlanna dayanamrvor, - Evet, benim eski resimlerim. 
yüz çcvlriyor, nihayet müdafaaya mec - Vaktile ne kadar güzelmişsiniz. 
bur kalıyor. Adi bir aşk, adi bir zabr - Şimdi değil miyim sanki? 
ta vakası... İşte facia ile biten münasebet böyle 

Halbuki hiç de öyle değil. Kadının başlıyor. Delikanlı 25 yaşında kendin-
hayatt araştınlırsa bunun müthiş, acık den 30 yaş daha bUyük olan bu kadını 
h bir facia olduğu anlaşılrr. ı.:idden seviyor mu? Ona ne şüphe. Zira 

İsmini yazmak istemediğim bir 
dostum, elimdeki gazeteleri görün
ce hayretle : 

- Nasıl, dedi. Ha.ıa. mı gazete o
kuyorsunuz? Ben, çoktan vazgeç
tim. Niçin mt? .. Herhangi bir gaze
teyi alınız, herhangi bir sayfasını 

açınınz, göreceğiniz audur: Muhare
beler, ihtllAller. slynsl kavgalar, ci
nayetler, hayat pahalılığı, kadın ve 
çocuk kaçırmalar, otomobil kazaları 
denizde boğulanlar, blriblrlnl bıçak-
lıyanlar, llh ... Her sabah gazeteyi 
elime alırken hep bunları, dUşUnll

rilm, sinirlerim bozulur. lşte bunun 
için gazete okumuyorum. Fakat siz, 
bunlardan, bunları okumaktan zevk 
alıyorsunuz galiba .. 

- Yanılıyorsunuz dostum.. Ben, 
devri yaşıyorum. Ve her olan biten 
şeyi öğrenmek sevda hlkAyelerinl 
maçta kimin kazandığını, kimin kay 
bettlğlnl anlamak istiyorum. Ve 
bundan çok istifade ediyorum. Siz, 
darılmayınız ama gazete nasıl oku
nur bilmiyorsunuz? .• 

- Nasıl, bllmlyor muyum? .. 
- Evet.. Okuyorsunuz... Fakat, 

hep acıltlı, hep keder verici haberle-
rl okuyorsunuz, sinirleniyorsunuz. 
Halbuki gazetelerde ne tuhaf, ne 
hoş, ne garip şeyler var.! lnsan bun
ları okurken keder değil, zevk du-
yar. lster misiniz. bunu blrllkte tec 
rübe edclfm? lşte, bakınız şu gazete
do neler var: 

Kadınlar cenneti 

Bir seyyah; Arnavutlukla Yugos
lavya arasındaki dağların eteğinde 
bir (Kadınlar cenneti) bulmuştur. 

(Gallşnlk) denllen bu köyUn ka
dınları senenin on bir ayını yalnız 
geçiriyorlarmış. Duvarcı, terzi, dili-
ger, ve taşçı olan kocalan çalışmak, 
para ka:ıı;anmak için uzak yerlere 
gidiyorlarmış ... 

Erkekler; yı:ı.bancı memleketlerde Vab mahalline yeti§en polisler, ya o günden sonra araba.dan ayrılamıyor. 
ralryı hastahaneye kadını da karakola Her gün, bazan çok sarhoş geliy.>r. para toplamaya çalışırken köyde ka 
götürüyorlar. _ R~.:a ederim madam Lüsi, fotog lan kadınlar tarlaları ekiyorlar, çlCt 

Lüsi,50 ya§lanndn.dır. Sefalet yüz(in raflarmızı gösterir misiniz? Tiyatroda sUrllyorlar, kumaş dokurlar, çocukla 
ra bakıyorlarmış ... den akıyor, fakat, bir çift iri siyah göz, çalışırken çıkarttıkJarınm ... Çıpla1< re-

!ıenilz: parlakJrğmı muhafaz:a edivor. simleriniz nerede? Onlan da görmek 
Bu götlcrin vaktiyle bir çok gönülleri 1 - Güzelliğiyle Pariılileri çılcJırlan istiyorum. 
teshir ettiği, bir çok kimseleri çileden Lüsinin tablosu öni.ınde şimdi sadece Lüsi, bu delikanlıdan da usanıyor, 
çıkardığt, bir bakıtıta anJqılıyor. kl'diler dü~ünccye varıyor. ve kend:sine yol veriyor. Bahtsız a~ık, 

Kadın ifadesin.de: 2 - Betbaht kadın, polia karakolun- g:indilz ve gece, kendini bilmiyectk de 
- Bu adam tehdidleriyte beni kor da tahta kanapeler üzerind~ sorguya rece içiyor, arabanın etrafında sabahla 

kuttu, §a~ırttr, hayatımı müdafaa için çekilmesini bcldiyor.. ra kadar doJa~ıyor. Bazan smyor, yer 
tabancaya sanlmağa mecbur oldum. 3 - ömrünün son günlerini sefalet )erde yatıyor. Bu oynak kadım bir daha 

Diyor ve ilnve ediyor: içinde geçirdiği baraka... görmek, yanık kalbinin acıklı hislerini 
- Hatime bakıp da beni sefil, adf bir kerecik daha söylemek istiyor. Fa-

bir sokak kadını zannetmeyiniz .. Gr-rçi mesini temin için bJyük bir tiyatro kat, merhametsiz bir kur§Un o yanık 
§imdi bana sadece "madam Lüsi" diyor yaptırıyor, idaresini ona veriyor, kalbi delip geçiyor. Bu fcJ.:ia da böyle 

Erkekler; her sene temmuz ayın
da dönilyorlarmış. Ve ogUn bUtUn 
köy halkı şenlikler yapıyormuş. Ye-
ni evlenip gidenler dönllşte yalnız 
karısını değil, bir de küçUk bebek 
buluyorlarmış. Bu köyde, senenin 
bazı aylarında, her gün dört beş 
çocuk dllnyaya geliyormuş .. 

Midenin hazım kabiliyetine 

göre maaş 

lar. Fakat, benim hakiki ismim (Lüsi Fakat, kadın; genç, güzel, şuh. hop bitiyor. (HonfHSr) ve (Homals) adlı bir 
'dö Matha) dır. Bir vakitler tiyatro sah pa ve bir kelebek gibi hercat.. Hiç bir Şimdi, bir zamanlar, Parisin kraliçe eczacı yeni bir siyası fırka teşkll et-
nelerinde, sinema perdelerinde fevka dalda durmuyor, göntilden gCinüJe sıç- si, Parislilerin sevgili Lüsisi hapisha-
llde alkıJlanan Lilsi dö Matha. rıyor. Sevdalıları, uğrunda ölmekten nede ... Eski günleri anarak göz: ya§İil 

Biraz daha dogrularak gururla göğsii çekinmiyenlcri o kadar çok ki... rı döküyor. 
nU kabartıyor: ---~~~~~~------~~~---~--~------~ 

- Yalan sözlerle sizi aldatmak isti 
yorum sanmayınır. BUtün bu sövledik 
Jerim dognı ... Yüksek, pek yüksek bir 
1-.ayat yaşadım. EJmaslarım, lük~ oto
mobillerim vardr. Bir vakitler P~r!sin 
kraliçesi idim. Tiyatroda bilyük n:uvaf 
faldyetler kazandım. Uğrumda mflvon 
Jar sarfedenler, hayatını fedadan çtkin 
miyenler, hata edenler bile oldu. Çıl· 
dırasıya seviyorlardı beni... 

Kadrn bu sözlerine devam edip gi 
decek, Pol:s kesmek istiyor.Zabıt vara 
kasım uzatıyor 

- Madam imza erler misiniz?. 
Kadm yalan eöyeım:yor.,. 
Onun pek meraklı hayatından kıs! 

ca bahsedelim: Pariı konservatuarm
dan çıkar çıkmaz: (Odeon) tiyatrosuna 
giriyor, az: umanda bilyUk muvaf!akl· 
yet ve §Öhrct kanruyor ... 

Sonra Amerikayı, Kınadaya, Mnı 
ra ve Brezilyaya (İdiyor. Preml .. rle, 
milyonerlerle ya§ıyor. Her yerde ılkf! 
larla 1ra11rlanryor. (Kınada) da iken 
kendisine g8nlil veren bir m!lyarder, o 
rada kalmaanu, ~ bir yere gitme-

Amerikalrlnnn en 90n yaptıktan bu yeni ıistem harp tayyareıt, 1000 beycir 
kunetinde ve iki Alliaon motörü ile ı.ch iz edilmiıtir. Saatte 480 kilometre b 
tctmektedir. 

Geçen oym be§İndc Buffaloda ilk uçu§unu yapan tayyare, reımi tecrübeleri 
ne Daytonda baılamrıbr. Tayyarede bet adet abı mevkii nrdır. 

mlş, bu fırkanın gayesini halka bil
dirmek ıcın bir çok risaleler bastı
rıp dağıtmıştır. 

(Homais); eczacılıkla meğgul olu-
yor, bir de haftalık gazete çıkarı

yor. Bu gazetede gördUğilmilz Utn
lardan bazıları aynen yazıyoruz: 

"lnı;llfzceyl, bir İngiliz gibi ko-
nuşmak usuın: 100 frank .... ,, sesi 
dilzeltmek usum: 60 frank ... ., 

"Kışın kullanmak için yazın sıca
ğını toplamak usulll: 100 frank .• ,, 

tnsanlarn, mesut olmak ve bahti
yar yaşa.malt için bu gibi tavsiyeler 
de bulunduğu yetişmiyormuş gibi 
şimdi de bir de (mlllt, insanı fırka.) 
teşkllino kalkkışmış ... 

Bu fırkanın programında şu esas
lar bulunuyormuş: 

"Tavsiye, himaye ve iltimas usulil 
mUlgadır. Tavsiye, himaye ve ilti
mas edenler de, edilenler de kürek 
cezasına çarpılırlar •. ,, 

"Memurların, zabitlerin maaşları 
rütbelerinin, mevkilerinin, iktidarla 
rınrn derecesine göre değll, midele
rinin genişlik ve hazım kabiliyetine 
cöre takdir olunur .. ., 

"Yanlış hUkilmler Teren bir hl.
kim altı aydan ne eene;re kadar ha
pis olunur ... ., 

"Akıl hastaneleri hemen boş&ltı• 1 

lacak ve çıkanlarrn yerine doıcıorl.ıl 
konulacaktır ••• ,, ,. 

l l{en bU nsan bu satırları okur d it" 
damın aklından zoru olup oııııa ~of, 
nı tayinde tereddüde dil.ŞUyor. ne 
bunun cevabını son sözOyle ge 

kendisi veriyor ya!l, 

Telgrafla öpücllk göndernıelı: 
yasak , 

- gt1' 
Camnız sıkTlıyor mu, bfra! gl bit 

mek istiyor musunuz, herhaD tıa•• 
Amerika gazetesini alınız, ıııu giltdG 
can sıkıntınızı defedecek, sizi •t• 

gaı" 
recek bir şey bulursunuz. BU etıet 
terde öyle garip, öyle tuhaf t 
var kf ... tşte blr tanesi: t <tef 

Yeni dünya Aşıkları bny11k b r g~O 
de dllşmUşler: Telgrafla öpUC~~ 
dermeyl hilkfımet yasak etIP t··~1,.. 

Telgrafla 6pücllkden bir şe1 ~,11,, 
madınız değil mi? lbtlIP 61 ıe•P' 
bin öpUcUk gönderlyoruııı. f~ 

llm .. ,, diye yazılıp telgrafbane~~10,, 
rllen bir kAğıt parçası zanne oıdıt' 
ve bunda ne ı;lbt bir mabztır ıııı# 
ğunu dOşllnilyorsunuz. Fakat )ııııf 
dllşilndUğilnilz gibi değtl. 1J'1grıt nasıl, Amerlkada sevdalılar. te •1 ıı.J 

ııre" larına sevgtlllerlnln tsmfnl, B ırıf I' 
yazarlar, bir de busenin aded tllrtlıı 
la.ve ederlermiş. Telgrafı ,o ;,ııt 
mnvezzi gönderen tarafından• ~' 
onun hesabına kadını veya Jttıf tı'd' 
caktnr, öpermiş .•• Bu htzınetırıe 

1
,t 

dO 
kabfl de posta idaresinden bit ııc'~ 
alırmış. Ne Alft. ! Hem btr l!P sıır 
hem de bir dolar ... Posta ınn'feı 
rl için bilyUk bir varidat.. ~' 

ııteP' 
Fakat, son zamanlarda IP urı1' 

ler, grev ynpmışlar, Ucretln art pıııt 
ması talebinde bulunmuştardır· 
lar: b" 

- Kadın genç ve gU.zel ol~ 6~o 
Is yok. Bir dolar kft.fl.. LAkfn 
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yukan olunca, kadın, daha yaf 
çirkin ise 10 dolar isteriz ... 

Diyorlar, hakları yok ınuf ot 

Vasiyetname 
. ırttıt 

"Sör N ... Çok yaşlı ve pe1' ( ıeıı.• 
bir adamdı. Fakat zengin. colt bllj 

glndl. thtlyarlrğına, çlrkfntıtl~: ,oıt 
madan kızı yerinde, gUzeJ, lAlt 

1
, ef'. 

derece titiz, huysuz blr kadın 
lendi. rfO'' 

"Karrsının her tstedlğlnt yıı.P b•t' 
bir sözilnU iki etmiyordu. senetl il~ 
larında, isim gllnlerfnde değer a r•• 
diyeler alıyodru. BUtnn bunıarl 1ef' 
men bir ttlrlll karısına. kendiJ:I. 

dlremlyordu. 1lf f!lf 
"Leydi N ... ; kendinden eee~t· 

daha bUyUk bu çirkin kocart 0 rdd' 
yor, dört gözle ölilmünil MJdf~ır d' 
Kalacak milyonlarla, ıstedfğf r bd 

uro' lfkanh ııe evlenmeyi duşun 
dUştince ne gllnleri sayryordll· bPt.f~ 

Nihayet bir gUn Sör ?J ... t3 (,öf 
landı iki gUn sonra da baYa 1ıt' 

• d rıJdl· .ti• lorlnt kapadı. Cenaze kal 1 gelv 
vasiyetnamenin açılmasına 

1 
<"dı: 

aıı tJ _..~ 
Vaslnyetnnmede şunlar Y """tJJY 

0 DiitUn servetimi, kocJlY" 0tıııı" wr ~ mnk şııl'tile, karımıı bJJ'ıL JeJlect 
Şn.yct, bu nrzum hllAfrntı el' ,.raefl• 
olursa servetim tnınıunile 1' 

d et;dr .. •• ıı~ min oğluna intiknl e cc e1'ıe 

Buna rağmen genç kadın usıır:ııııt~ 
mlşttr. Kiminle biliyor Pl 
kocasının kardeş çocuğuyla··. * 



Sun'i buz mucidi 1 

TeLLi 

1'1- ICURUN 

ı 
llsanıarın lıonför ihtiyacını temine çalışan 

F='akat insanlar tarafmdan hapis
haneye tıkllan büyük adam 

IÖ~u ~ene Pariste "Hukuk babası., 
tııız rem~ maruf Karol Tellie'nin vefa
b\ı ~ ellmci yıl dönümü mlinasebctı:yle 

Yük merasim yapılaca~tır. 
~~ aıcak gününde buzlu sulan i
~ erd~, !ondurma. ile ferahlananlar 
}i • 'ViJtderler sayesınde balık ve saire 
ltiYe:eklerini taze taze yiyenlerden bel
t khıç l:irisi bütün bunlan Tellienin 
Jet asına medyun olduğumuzu bilmez -

r. 

~arnanırun insanları bile onu tahkir 
te tler, hzıpishanelere gön·dermişler, 
ıiıı bnyQk bir fakrüsefalet içinde ölme
lı ı,,.' '.ebep olmuşlardır 1 Pelı; çok fayda
bıı 'lıfler.=.n mübe§şiri olan Tcllie haya
--~ dünyanın en bedbaht adc:ımı ol -
.... 11ıtur 

~ k.aroİ Tellie 1828 de Amien'de doğ
aı ltur. Burada ailesinin iplik fabrika
bt "ardı. Çocukluk ve gençlik çağını 
llc~sının fo~rikasında muhtelif maki
liJJ 'ti. tetkik, k.~myevi terl\ipler ve talı-
;~ ıl.e uğraşarak geçirmişti. 

1~ UtUn meşgalesi pratik faydalan bu-
~n .k:şiflere inhisar ediyordu. 

~ad 4tiflık ruhiyle doğmuştu. O vakte 
ltıi ar en meşhur kaşiflerin aklına gel

ba~n birçok şeylerde sırf kendi il-
1bc\ le pratik muvaffakiyetler elde et -
"e te olduğunu gören mütefennfoler 

!?lak' · 11' ınıstler şaşırıp knlıyorlardı. 

l'et~~a~ talihsizlik çocukluğundanberi 
,._ e nın yakasını bırakmıyordu Ba -
"'•ı . . . t!irı ifl!s ettı. Alacaklılar ~rikasmı 
otd den aldılar. Henüz yirmi yaşında 
~a ~ğu haf.de ekmeğinl kazanma~ içiJI 
tiı.e:1:: gidip fabrik.ı:Jlarda çalr§mağa 

Ur kaldr. 

11~10ik iptilasz kendisini rahat bı: _ 
Orta Yordu. Her dakika, her veaile ile 

1
:a ~tılıyordu. 

\eır 52 ..:!~ yan§ arab<:ılarına tadik için 
sıı: 'ttiğı bir mak)ne matbuatta bilyük 
hııt:eııcle ihdas etmiştL Tellie o zaman 
ııllııJ.tnku taksimetreyi icat etmi,ti. Bu
tar her artıbanın katettiW, mesafeye 
h.c~Ucreti tayin edilecekti. Fakat ara
)erı r bu makinenin tatbikine katiy • 
~ :Yanaımıyz.rak grev ile tehdide 
tJ.tti1~ıkJanndan bu faydalı keşif yüz-

l1t· trakılmıştr. 
l>t1t ~sene sonı-a 1854 yazmıda Parlste f 
() , •tla buz noksrmhğı h.:sseclilmi"-ti 1 
...__-ene . k :ıı 
~Ilı t nın rşr çok hafif geçtiğinden 
~it' edarik edilmesine imkan verme • 
CtJt ~ O vakte 'kadar yazın aarfedile -
~}> llı dağlıırdan getiıilir ve pek pa-

"' l rnaı olurdu. 
~-b·· 

ltııı•i 1~ ve buz istihs;ali için yapılmış 
hfıl'Ukgoııcr ldonduğu . aman dört köşe 
)°llta P~r~alar halinde çıkanhr szman, 
~rd Cıbi §eyler içinde yaz için sakla· 
~: ı;-akat kış hafif olup ta göller 
~~ ... :yJe donmadığı zamanlar buz 
~~r ;~_çok azalır fiati ise o nisbette 
~ ı. 

'tlİ:\~ ~ı~. gören Tellie sun 'i buz istih
' l?ı~!Undü. Nişadır ( Amonya~) ile 
ti. ~i '7affak oltı;ağını tahm:n etmig-
tı ~~Ço'c ~ecrübelerden sonrıt ni,adı
~~~ . halıne getirdi. Sonra bir litre 
t ı_ "

11ad • b..~ a,ı .ırı yenıden tabahhur ettire -
.. ~ 1 e bır soğuk meydana getir:J.: ki 
11tı. Çfndcki su buza tahavvül ediyor-

.\l'tıJc ç,, aun't buz ''hayal,, olmaktan 
>.f !tr. lnsa · • lat. nıyet cun i buza kavuetu 1 t· --cssur :ıı 1ldf. S Tellie prati'k; bir adam de-
'l.J ~lia:rı~kla bir insmm keşfinden na
'ı cııllıadet:t olacağını, k!~iflik ldiploma
litıi dU ~n hundan istifade edemiyece-

St . ~Une:ncdi. 
~(1 "ırıç i . 

)ÜJt bl Çtnde Cabrikalan dotı2ıyor. 
~~tzı> -d r gurur ile ke~finin mahiyet.=nr 

1 tıtUtiı llruyordu. Diğer tarafan dı ;'ti tcd; ~~ka:nülü için lazım olan !!et-
~ huı rı edebilecek paradan da mah-
't~ llnuyo~a ... 
ı_ l}>t • u. Saga soh baş vurup 
.:_t~.•rar~,.n t1radan bir kııe hafta-

"'...:~· Bu aradı aldığı bir r.'lıı1'1 
ı '~f \tnat~t-!frttı. Tcbl!ide 
~-•it ltthsa1inin I..-e~f hakkı btşka
'"ı." ~ O!duğu tçin fosanlan aldat . 

azgeç:nesı bildin1iyordu ! 

Bunun üzerine biçare Tcllie mahke
melere baJ vunnuı ise de uzun zaman
lar devam eden muhakemeler netice -
sinde ldzıvayı kaybetmişt:. Çünlr;ü baı
kalarınrn elinde k!şiftik diploması bu-
lunuyordu. · i,.. ' 

İşte vaktile keşif diplomasını alma -
drğr için hem davayı kaybctmi§, hem 
de yUksek bir miktara baliğ olan maıh
keme masraflarının tediyesine de mah
lıjum olmuştu. 

Bu suretle elinden kaptırdığı ket -
rı.n:n başkalarma büyülıj bliyük menfa
atler temin ettiği sırala bu zavalh da 
mahkeme masraflarının tahsili için ka
pı kapı sürüklenmekte idi. 

Fakat Tellie bu halden ümitsizliğe 

düşmiyerek Y,:ne çalışmalarına batla • 
mrş, keşfini tek!mül ettirerek nişadı -
rın ma'k,ine kuvvetiyle mayi haline r· 
tirilmesine muvaffak olmuıtu. Bu ma
kine~ini 1866 Parts sergisinde teşhir 

edeceği sırada hasımlzın tarafından 

serginin açılacağı günün arif esinde 
masarifi muhakemeyi vermediğinden 

dolayı hapse tıktmlmt§tı. Tam bir ec
ne hapiste kaldı. Bu arada haczedilen 
makinesi hasımları tarafından kopya 
edilmi,, bunun da keşif hakkı onlar ta
rafından z.ılınmıştı. 

Başma gelen bunca haksızlıklardan 
cesaret ve metanetini kaybetmiyen k!
JÜ bu defa da yollar meselesile uğraş
mağa başladı. Şimd.'.ki asfaltm esaamı 

keşfetti. Fakat o vakit hiç lr;imse bu 
keşfe ehemmiyet vermemit "Ve ancak 
otuz sene sonra kıymeti anlaplmıJtı. 

Bu arada Parisin 1870 teki muhasa
rası başlamı,t:J. Tellie hemen Pariai 
müdrı!aa eden heyete müracaat ckierck 
Sen neluiAn aulan altından hiG kimae
ye görünmeden yani fChri muhasara e-
den düşman tarafmdan his.sedilmeden 
hareket edecek bir gemi yapacağını 

söylemişti. 

Bu vasıta ile muhasara alb:nda bu -
lunanlar Normandiya ordusiyle pe~ 

mükemmel temzıs edebileceklerdi. Mü
dafaa heyeti TelL:c'nin muvazenesinin 
bozt:k olduğuna hükmederek t:!clifini 
kabul etmediği gibi kendisini de kov -
mu,tul. 

Tel1ie o vakit deniı:altı gemi~tni ket· 
fctmi§ti. Fa]Qlt dinliyen olmadı. Zaval
lı kaşifin her uçu,unda yüz zısker nak· 
ledebilecek büyük bir balon vasıtasile 
muhasara altında bulunan kuvvetlerin 
tezyid.: hakkındaki teklifi de ayni bak> 
rete uğradı 1 

Keşiflerinin böyle bir bir üstüne redde 
uğradığından meyus olmryan k,S.şif mu
harebeden sonra Paris ~ehrinin altına 
baştım a§ağı derruryolları ağınrn örül -
mesi hakkında bir proje hazırlamııtı. 

Bütün Paris ıehri altında idelik det:k 
edilerek timendif er yollan döşenecek
ti. Bu defa nvallıyı tam bir deli olarak 
tel!kki ettiler. Fakat sonraldan ıimdiki 
yeraltı demiryolları ayrıl proje üzerine 
yapıldı. Bu muvaffo~yetsizliği de Tal
lie'yi meyus etmedi. 

Bu defa yine ilk Y.eıfinin teklmüliy
le uğraşmağa ba,tadı. Vapurlarda bü -
yük buz anbarlm tesis ederek yeni 
dünya-dan Avrupaya kesilmiı hayv2lt· 
Jarın getirilmesini dilıündü. Sağ bir 
hayvanın nakline sarfedilen para ile 
yüzden fo:ı:la kesilmi' hayvan getirile
bileceğfoi he!ap etti. Pariste hiç kim -
seye likırdı anlatamaldıfr için Arj&nti
ne ba§ vurdu. Orada tecrübesini yap • 
ma'ki için kendisine bir vapur ttıhsis e
den sermayedar buldu. Vapuru istediği 
g~bi yaptrrdı. Kesilmi§ kısııplık hay -
vanlırmı yükliyerek yola ~rktı. Fell • 
ketin büyüğü o vakit Vrfi'Urların Ame
rika.dan Avrupaya iki ayda gelebilme • 
leri oldu. Vapur hareket etti. Her §ey
ode pek güzel gidiyordu. 

Fa~at hareketin kırklncı günü vapu
nı:ı buz ıabulınnrn tavanlan ıo~uca 
tabamll edcmlyern s-tıadı. Etlmn 
HnUıe .-ı-aıım -... fltJ'e aım. -
dt. Az kalSın apurda bülunan tüccarlar 
Teme'yi ide denire tacıklanb. Güçbelt 
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feshedilmesini istedi Kaıfmm a~ 
tı da .. Sen deli misin,. sözUnfii:ı ne Q..

1 
da.r bUyllk nıht bir zulüm ve em 
mentol crualtes olduğunu çok ince bü: 
talü:atle yana yakıla izah etti ve h .. 
.kimden boşanma kara.rmı kopardı. 

Bu kadar kUçUk sebeplerle ayrılıle 
kararlan verilmesi için Amerikadal 
vakidir. Bunun içindir ki orada ayrıt.. 
ma her yerden daha fazladır. / 

Yalnız bu mahkemelerde aynlm.c 
sebeplerini uzun uzadıya. izah etmeli! 
icap eylediğinden bu mecburiyet b~ 
çoklarmm feine gelmez. Pa.ram olanla1' 
Cioğru San Renoya gider ve orada gn.J 
rilltüsUzce i§lnf bitirir. 

Bu kadar kolaylıkla fakat büyüi, 
masraflarla elde edilen ayrılık yi!MI 
birçok masraflarla ortaY.& çıkan bajJ 
lıhğm bir neticesidir. 

Dünyanın en mamdlı dUğilnlerl 
Hindistanda olurmuş. Holivuddaki iz.. 
divaçla.r, masraf itibarile, ikinci ge~ 
gerektir. Si7.e aşağıda dökeceğim ra,ı 
kamlardan bir Holivudun izdivacmnt 
kaça malolacağmI anlar, ve birk~ 
defa evlenip boşa.nan yıldızların neler! 
sarfettiklerinl hesap ederek siz de b&.1 

nim gibi §apmn.IZ. 

Ame SlılrünJ oo Oven Daw yeni filmlerine hazırlanıyorlar .. 

BUyU.k bir yıldızla evlenmek içm 
~aşağı senede yü.z bin dolar varidat! 
sahibi olmalıdır. Evlenme için de a~ 
ni m.iktan sa.rfetmeği göze almalıdır,.! 
"Soclal Regist.er,. de • içtimai s~ 
oe.fterinde - alacağmı:z mevkie göre! 
cebinizi boşaltaca.ksmız. Amerika~ 
gireceğiniz cemiyetlerin yükseklik d~ 
recesi bankalardaki cari hesabınımı 
kabank yekOnJie mütenasiptir. Hesa~ 
ne kadar yüksek olursa o kadar, 
yüksek sosyetelere girebilindniz. $o. 
cial Registere bakarak kendi muhiu..: 

ı.enginler böyle şeyleri polise ha.- ı 
ber verecek yerde evvelce yazdığım 
çetelere senede birkaç bin dolar ver
meğl tercih ederler. Yıldızlar da res
mi tahkikatların kendi aleyhlerine 
rekllm olacağına kani bulunoukların
da.n vak'ayı if§& değil, bilAk.ıs gayet 
gizli tutarlar • • · 

xxvn 
Evlenme oo bofanma. Yum yıkmak

la geçinen bir mmn1.eket. Zor1.a gü:;,el
lik olmaz. Rııhi eza na,.,ıl olur1 Dün
yanın en 'IT!.ÜMijlcri düğünler; nertler
dedir1 Bir yıldızla evlenmek için '14-
zım ol.an ~ wt. Bir evlenme ktup 
maZ olurt Havndi8 ildnlan ve !.J 3aat
Zik hammef endi. Unutulmak ölmek de
mektir. Dedikıodunun ~ yaradığı 
me1nlekct. 

i KlDE birde guet:elerde bir er
kek veya kadın yıldızın bilmem 

kaçıncı defa olarak evlendiğini okur
sunuz. Amerikada, bilhassa sinema 
Aleminde, izdivaçlar pek uzun sürmez. 
Daha doğrusu çok kısa bir hayata 
maliktir. Boşanma meseleıııi de mUşkül 
değildir. Amerika hükOmetlerinden 
biri vardır ki San Reno eehrinde he
men bUtUn varidabnı insanlardaki bu 
tip aevdilikten temin eder. Az vefalı 
çiftlerle ve sadakaU!iz çiftlerden aldı
ğı bir nevi ahllk harcile i§lerini yilrU
ten bu memleket 48 Amerikan birle
r.ıik cumhuriyetleri içinde yapılan iz.. 
diva~ kayıtlarını en kolay çözmek 
usulUne verdiği kanunt kolaylıklar 
saye~inde geçinmektedir. Burasmm 
yeg!ne varidatını ~anmak için ge
lenlerin urf ettiklerl paralar teşkil 

ediyor. Kocasından aynlma.k istiyen 

yakasını kurtardı. 

Bu fel!ket artık ihtiyarlamı1 olan 

Tellie'yi yenmiş bir daha belini doğrul
tııma.mııtır. Az bir milddet sonra açlık 
ve ıcf alet öllimUnU intaç etmiıti. 

Bu fnkallde cHur Ye metanetli lıııl· 
Pf 1'1yle aı.hk9n lllrllen ~ .ıJ& 
iden kapıp istifade eden açılrgiz1er mil
yonlar toplamakta idiler. 

kadın veya karısından ayrılnıalt isti
yen koca bu §ehre gelip üç dört hafta 
ikamet eylediği takdirde ora mahk&
mesine mUracaat ederek ir.divacm fes
hini talep edebilir. Bu talebin de der.
hal ilA.ma raptodileceğine §Uphe yok
tur. Çünkü bura kanunları ayrılmak 

için ayrılmağı istemekten başka bir 
.sebep aramıyor. Zorla giizellik olmaz 
sözü burada kanun! bir dilstUrdur. 

Bu şehirde birçok eğlence ve oyun 
yerleri, mtikellef oteller vardır. Bun
ların hepsi vefasızlar yüzünden geçin
mektedir. İ§te Amerikada en kolay ve 
gürilltüıııüz tal!k hakkı veren bu şeh
re yıldızlardan pek çoğu birsok defa
lar gidip gelml§lerdir. Vakıa. diğer 
Amerikan mahkemeleri de ayrılma 
hususunda pek müşkülat çıkarmazlar. 
Nümune olarak bir ayrılık sebebini 
anlatayım: 

Kocanm biri kansına.: 
- Sen deli misin? 
Demi§. Bayan mahkemeye müraca

at ederek kocasmm kendisine ruhi if
tiralar yapmakta bulunduğunu iddia 
etti ve bu sebepten dolayı izdivacın 

Dizi kendiniz tayin edebilirsiniz. 

Bir Amerikan k&dmmın, bilhasul 
bir sinema yıldızının sime arayacağı 
meziyet her §eyden evvel hesabınızın 
onun takdirine göre, kabarık olması~ 
dır. Bir yıldıza izdivaç teklif etmeden 
evvel onun için en aşağı 10.000 dolar. 
sa.rfetmelidir. Ondan sonra sizi f~ 
yip istemediğini kendisine 80rabilirs~ 
niz. Hayır derse paranız yanmı§tır4 
Siz de artık derdinize yanınız. Evet! 
derse yUz yirmi bin dolar masrafı gij.. 
r-e alacaksınız. ' 

Ni§an yüzüğü 8000 dolara malolur. 
Düğün masrafı 18.000 dolara çıkar,. 
Karınıza vereceğiniz hediye - isteree.t 
niz yUz glSrümlilğü deyiniz - 20 bin do
lardan aşağı olmayacaktır. Balayı ve 
mecburi olan bir Avrupa seyahati için 
on bin dola.r sa.rfedeceksiniz. 45.000 
dolar vererek Holivud civarında bir. 
villA. satm alacaksmız ve 15.000 dolar 
la da bir Rollııı Roys veya 1.sa.tto Fra.s
chini tedarik edeceksiniz. 
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AS R 1 N 
COCUKLARI 

'k'uan: 

Feı euç Körmendı 

Çevıren: 

73 

- Otı -
SAF IHIAVAT 

Bağırmağa başlıyor: 

- fürak bakayım 1 
György'iln üzerine atılıyor, o:ka • 

ıından iki kolunu diruklerınden yaka. 
Jıyor ve Klaradan ayırm.•la çalı§ıyor. 

Bu bt'klemr..!yen hüc:um k,arşuında 

Gyorgy Klarayı bıraktı, Paula'run kol
ları arasında bir sarsıldı ve kesik ~edk 
nefes a . .:rak, başını önüne igdi durdu. 
Klara, paxavra gibi buruşmuş olan 
mektubu göğsünde tutmuş, yüzü kıp • 
kırmızı, soluk soluğa, Ciyörgy'ün karşı
sında, öyle duruyor. ikisi de bir kelime 
göylemiyor ... Bu ne korkunç sükut, Al
lah.m 1 Diller.:ni mi tuttular, yoksa deli 
mi oldular?! ... Tahammül edilmez bir 
ıey bu •.• 

Bu hiddet, bu sinir ı:erginliği ara -
ıında, Paula hıçkıra hıçkıra ağlamağa 

başlıyor: 

- Deli misin, ağabey? 1 Ne yapıyor. 
ıunuz?I Neye dövüşilyorsunuz?I Del.! 
mi oldunuz ikiniz dc?l 

Dakikalar geçiyor, nihayet ağızlarını 
açıyorltJr. Bundan sonra lAkırdıların 

arkası geliyor artık. Ciyörgy homurda· 
nır gibi: 

- Mek ... mektübU 1 Diye bağınyor. 
Klara da, değişik, boğuk bir sesle: 

- Det:ı Diyor. Ne oluyorsun böy • 
le?t. .. Şimdi telgraf çckecetim babana .. 
Gelsin hemen alsın seni ... Aklın başına 
gelsin diye bir yere ~p:.tacağım seni. .. 
Delil 1 ... 

Klara, saçlan darmadağın, yllzü, ha. 
raretle öpüldüğü için, kıpkırmızı, ayak· 
ta duruyor. Dudaktan titriyor, göğsü 

kalkıp lniyor. Gözleri ateı &"Sarak, 
György'e bakıyor. O, yUzü sapsarı ke· 
ıilmi1t baş .nı önüne iğmif, yere bakı
yor. Paula, fena bir hldiıe o•duğunu 

artlı yor, bundan ıonra daha fena bir 
terler ol<)..ağmı da binediyor. 

Fakat, sonra biç bir ıey olmadı; da
ha doğrusu, pek o kadar fena bir şey 
olmadı: o sahne ne kadar beklenmiyen 
ve birdenbire olan h:r hidise olduysa, 
Klar ı ile György'ün barışması da o ka· 
dar şa§ırtıcı ve beklenilmiyen bir şey 
oldu. 

Klararun son sözleri Uzeine, György 
döndü ve s:ıllana sallana kapıya doğru 
gitmeğe bJ§ladı. Fakat, Klı:.ra: 

- Dur 1 Diye ba&ıı:ıdı. Nereye gidi. 
yorsun? 
, Çoc:uk durdu, arkasına dön~ü. hiç 
ıesin: ç karmadan baktı. Klara - ina
nılmıyac:ak ~ey - bir s:cıiyedc değişti: 
yüzünün lçzarıklığı kalmamıştı. gözle· 
rindeki ya§lar kayboldu, sesi tabiiğ ha. 
Iini aldı. Gayet sakin ve saminiğ bir 
halde: 

- Deli, ıdedi, nedir bu yaptığın de-
lilik? 

Ses yok. 
- Gel buray"I 
György kapıda hareketsiz duruyor • 

du. 
- Gel çab'Jk buraya f 
Paula: "Hadi gelsene, ç2 ğırıyor iş . 

te !,, diye bağırmak üzereydi. "Barış • 
mak ~stiyor, anlamıyor musun?,,. Fi·~~at 

tam o ııradı György harekete ıeldi. 

K za doğru ~i adım geldi ve tekrar ha· 
reketsi.ı durdu. Boğuk bir sesle ve u • 
muraamlyornmı gibi: 

- Ne istiyorsun? Diye sordu. 
Beti benzi sapsan kesiln·i.,ti. Yalnız, 

ıol yanağındıı Klarının yelpaze gibi a
çılmış beş parmağının izi hill duruyor
du. Klara, elini uzatmı1t ona doğru i. 
lerledi: 

- Ver elini, de<ii. 
Bfrbirinin elini sıktıklannı görünce 

Paula: 
- Barıştılar! Diye yerinden ııçradr. 
Klara, elinde tuttuğu buruşmuş mek

tubu göstererek, tatlı bir gü.tenik halle: 
- Görtiün mü? Dedi. Gördiln mil 

yaptığrnı deli çoc:uk? Şimdi bu mektu
bu yeniden yazac:ağım ben 1 Bab"na ot. 
sun, başkasına olsun benim ya.,.dı~ım . 
dan sana ne? Korkma, garedm yok s> 

na. Buna htç bir sebep yoktu zaten ... 
Ş.:mdiye kadar. Bundan sonra da merak 
etine ve ... bilhaua bir da» böyle deli. 

l:kler yapma ... anladın mı? 
Gyorgy hala öyle ıengı sapsan, bir 

kelime söyJemeden duruyordu. Matma
zel Klara: 

- Hadi şimdi surat asma tırtık, de· 
di. Sonra tekrar kızarım sana ha! ... 

Sonra, kelimelerin üzerine basarak, 
fakat h raz d<> alaylı alaylı, ilave etti: 

- Yazmıyacağım babana bunları ... 
öldürür beni vallahi 1 

Bir y.1.ıdan da György'ün elini sıla. 
yordu. György, bocuk., tahaE ve kuru 
bir sesle: 

- Evet, dedi. 
Kl.c:a. sakin bir halde: 
- Peki, dedi ve György'Un etini bı· 

raktı : hadi git şimdi dolat biraz. Sen 
de git artık, Paula. 

Sonra, aynalı d::>labın karıısına gide· 
rek, s!içlarını düzeltti. 
Akşama doğru y:ığmur dindi. Rilz • 

gnr kuşuni bulutları dağıttı ve güneı, 
batmadan biraz evvel, göründil. 

Oçü beraber çıktılar, gölün kenarm
da dolaşmağa g.:ttiler. Göl timdi durul· 
muş ve mavilcşmtşti. Gölün kenarında 
bir sıraya otur:iu•ar. Vapurun gelme • 
sine bal:tılar. Vapur tekrar kalk nea 
Paula uzun uz:un arkasından D.:Utı, 
sonra Klaraya döndü: 

- Klnra, dedi, bu vapuru deni -
ze koysalar, Amerikaya kooar gidemez, 
değil mi? 

Klara, samimtğ ~r tavırla: 
- B=lmiyorum, dedi. Zannede~em 

gidemez. 
Sonra birdenbire: 
- Am~rikaya gitmek ister misin 

sen? Diye sordu. 
- Ben mi? tabii ~sterim. Avustural. 

yaya da gitmek i!terlm. 
- Amerik._.. ba~ka, A vusturalya ba • 

}\a. HangH ne gitmek istenin? Yok::a 
han~isi olursa mı? 

György: 
- Öyle, dedi. 
Kalktılar, otele döndlller. Ytmek yer 

yemez odal!rına çekildiler. 
(Devamı var) 

16 mart 
ş ~hi treri ihtifali 
l'1ttraslmln programı 

hazırlandı 
16Martu :tstanbulun i~gali , 

işgal kuvvutle.ine mensup müfrezeler 
tarafından Ş::hzadebaşında Letafet &-

partımanı önündeki karakol binasında 
masum uykularını uyurken ıehit edilen 
!Jziz askerlerimiz iç.:O hera ene Eyüpde 
yalnız üçünün meftun bulunduğu ıchit. 
likte yapıl:ın merasimin bu sene de ic
rası ıçin programı hazırlamak Uzere 
Partil:.le ı:.=r toplantı yapılmış ve prog· 
ram:n es:-~ı takarrür etmi~tir • 
Ha··-1anan programa göre ,o giln 
saat on beşte y.ı.nlao.sk mera.ime i~ti. 
rak cdec:ekleri götürmek. Uzere köprü
den iki hususi vapur kalkacak ve Eyüp 
halkr··:de ıehitlik etrafında tertibat 
ıla:•l."'tlr. , 
Mera!imde üniversite cencliği, bir k ta 
as~er, Eyüp orta mel..tebi ile Eyüp llk 
mc·-~ ~pleri talebeleri bulunacaktır. 
MUftünün bir du 11ıle ba1lıyac:ak olan 
ihtilalde ünivarsıte genc:lifi halkevlerf 
ve şehir namına nutuklar s5ylenecek, 
bundan sonra bir mlifreze tarafml:ian 
havay-ı Uç el ateş edilec:ektir. 

Ş:lı.'tlik önünde geçit resmi yapıla· 
rak merasime nihayet verilcc:ektir. __ ,,_ 
Knradl1 nlzde liarayel 

fntına1ıtı var 
Dlin klradenizd.:'1 İstanbul deniz ti

c:aret müdilrl4ğüne ~elen bir telgrzfta, 
yerııLn 1id.3: tli bir yıldız lü-.:ayel fır· 

tına ı;• n·n çılttığ n• biFinni§•ir. 

Bu yüzden vapurların bir kısmı, her 
hangi bir tehlikenin önüne vaktinten 
evvel geçmek için da.ha yakın limanlara 
çıkmışlardır, 

Of Pi 
mü~lahı. eıı. lı~ı inin 

.. Seıyah~ara 
h~tab etmesi 

yasak mı? 
Avusturyada bakılan bir dava, gerek 

mevzuu, gere~ n::tic: .. si itibarile, ecne
bi ıeyyah ve ıeyriseEer işlerile meşgul 
muhitler.: bilhassa alakadar edicidir. 
Viyana mahk~melerinden birine dava 
geklinde intikal eden hM:sedc adı ge. 
çen, Pörtşah denilen yerdeki büyük 
otellerd~n birinin n1üstahdemiJir. Ken· 
db:ne, Klagenfurt denilen yerin - A· 
vusturyadaki mahalli teşkilata göre -
idare amirliği tarafından 48 saat hapıs 
cezau kesilmiştir. Sebebi de, bu otel 
müstahdeminin, 1937 Temmuzunda 
Pörtşah istasyonunda, trenıden çıkan 

bir seyyahla karısına hitapta bulunma· 
ııdır. Otel müstahdeır..'., istasyonda 
be~lemiş, Çekoslovakyadan gelen 
trenden ç kan seyyahlardan Pragh bır 

avukatla karısına kendi patron• ıun o
teline inmelerini, oraıda od~ı tutmaları. 
ru teklif etmiş. Otel müstahdemlerinin 
garın önünde meydanda durup bekli -
yebile.ekleri ve seyyahlara kataloglar 
uzatabilecekleri, anc:ak bu ecneı::.:ıere 

ıöz ıöylemeleri katiyyen yasa~ oldu -
ğu kaydiyle, verilen bu karar, mafevk 
idare lmirli'i tarafını:lan Korntner i -
mirliği tarafından tasdik edilmişt.:.r. 

Bunun üzer:ne de müstahdem mahke
meye baş vurup, bu kararın yersizli • 
ğinclcn bahisle, cezanın kaldırılmasını 

istemiştir. 

Reis vekil.: Dr. Şubertin riyasetinı:le· 

ki mahkeme heyeti, otel miıstahdemi -
ninin g~ayetiııi bir noktadan haklı gö. 
rilp, cezayı ortadan kaldırmışt.r. Kesi
len cezanın kanuna muhalif olduğu ne. 
tic:esine varan mahkeme, otel müstah • 
demininin hareketin.'. cezaya müstel • 
zim bulundutuna. çünkü ecnebi seyyah 
ıcyriseferi bakımından, ecnebilerin pe
ti sıra koşm;..1<, onlara bir §ey sormadan 
kendilerine bir gey söylemek uygun 
düşmiyece~ine, bunun kesen~eı yasak 
kalmaaı doğru oldutuna kararında i§a· 
ret etmekle beraber, ceza ıekliO.:n uy. 
gunsuzluğund;ın dolayı karan bozmU§· 
tur. Böyle bir hareket için para cezası 
yatılı olduğu halde hapis cezası veril
mesinin uygunsuz c lduğunu belirt:niş· 
tir: ancak tekerrür il halinde hapis c:e· 
zan verilebilec.:ği sarahatine dokunan 
Viyana mahkemesi, bu otel müstahde. 
mininin ilk dda bu hareketinden ceza· 
landır iması itibarile, hapsi cihetine &~
-dilemiyec:eğini kararla§tırmııtır. 

-o-

Binanın damı 
yemek listesi 
Amerlkada or'Jlnal 
bir reklAm usulü 
Nevyork lokantacılarından liri, lo· 

kantaaına mü§teri iekmek husuaunda 
reklimda orijinallikten faydalannııı -
tır. 

Bu Nevyorklunun lokantası, Nev· 
yorkun tic.ırethaneler yükselen kıs· 

mında bulunuyor. Dört bir tarafta bu· 
!utlar tırma!ayan b:nalar yül\seliyor ve 
bunların yanında lokantanın bulundu· 
ğu birkaç katlık bina, çok tı}iğııda ka· 
lıyor. 

Bu lokanta sahibinin i~terl son za. 
mantarda pek iyi gitmiyor. Daha doğ

ru\u iyi gitmiyor değil de, kendisini 
tatmin edec:ek derecede ilerlemiyor. 
Halbuki mli~terilerin olduğundan faz· 
la olması mUınklin; bu mrlıaltede çepe· 
çevre ticarethanelerin bulunmasına 

g8re, bur2lann men•unlarından pek 
çoğu kendi lokantasında yemek yiye· 
bU:rlert 

Al~ak bin.,d ·ı'ci lok!ntııınrn sahibi 
dikkat ve alSka uyanrlmnak için, çar· 
dl!•ii ... Uvrır. rıırevi bulmıık+ıı r.ec:k,_,: 
yor da : her biri 1 metreden daha boy· 
lu harfler yaptırıyor, bunları b1n,n•n 
ldü-ndüz d ·rtl'na sırtiistli ycrle .. tidyor. 
Her glin s1at 9 d:ın evvel. harOcri11 ye· 
ri. o ~Gn lokantada mevc:ut yemeklert 
~1Sre de~''} ivor. pi•irilen vcm"klcrin !· 
sb 1erini ort•ya kovuyor. övle ki, 

koTşu vüksek b1naıa .. r11'kf tic:areth~ne· 
lerln m:nsup1an, saat 9 da pencere· 
terden b:ı]larmı çıkardılar mı, o rUnlin 
6flen yemeli üteaini kola lıkla, oku-

Zenci ruhani 
reis isteği! 

Liberniyada suya 
düşen bir teşebbüS 

· ba~ • Serbest Liberiya zenc:i c:umhuriyetin- zakerclerde beyaz ruhani reısın 

deki zenci rahipler, Metofüst kilisesi- !arından aıtılmasını kararlaşurınakt.a 
erı· 

ne mensupturlar. Ken~leri, bu men- ittifak etmişler, fakat s .ra, onun Y tın• 
supluk h<l~ kalmakla ber.ıbcr, serbest ne zenc:i ruhani reis intihabına ge ·r 

. ını~tı • 
olmak isteyorlar. Amerikalıların vesa· cc, aralarında ihtilaf b?şgostcr . tl-
yctınden çoktandır bıkmı§lardır. Ru Hararetli mı.inakaş.ı!ar arasıntla, ıç 
h • · l k · 'k l i d h ı... • lı " ·· ıenc:i rıı· anı reıs o cıra ~.men a ı m syoner ma a azır u:.ılunan utun 

·ıe-yerıne zenci bir peı.kopos görmek is· hanller, kendilerini namzet olarak. 'ti' 
tcğini ortay<ı atmışlardır. Dolayısiyle ıi sürmüş, her biri, bu işe kend;sin~n ot• 
bir konferans halinde toplanmışlar, A- hil ve o makama kendisirfo .. layı bir 
men:kalı beyaz ruh&nilerin kontrolün· duğunda israr etmiştir. Hulasa ol• 
den kurtulmt.ğı itifal\la kaıarlaştırnuş· z•ıt üzerinde ekseriyet olsun basıl 
lardır. mam•ş, reyler dağılmıştır. 

Buna karşı Amerikaltfaır, Liberiya Dı: ğer taraftan, milzakerelerin ~~1~ cumhuriyeti zen:i ruhaniler;nin, beyaz rlıt •· 
mı sırasında, Amerika misyone a-

peskoposları Reverend Con Sprungere ğ' o ı 
den verilen paranın kesilece t, ... 

karşı nankör davrandıkları, bu adamın • • . . \cit11b• 
kendilerine senede binlerce dolar temin m·ın zencı ruhanının tnhsısatını ıır 
etmek suretiyle yardımı dokunduğu vere:cği meselesi ortaya atılınca, ::l·ıi. 

bulunanlar ap.,•ıp kalmışlardır. Ç 
kayNyle, bu paranın onbı i~in ehem- . Y • • • rna•r 
miyeti Gzerinde durmakta, bu getir bu vazıyette en basıt rahıplerı_n el* 
membaı kurı..raa, ruhani işleri~ tim· lan bile verilemeyec:cği, Liberıya ~ti 
di ol::luğu gibi etraflı bir şe~ilde teC! koposunun klilliyetlı tahsisatını te iti" 
vir ed:lemeyeceğini söylemektedirler. i~ininse büsbütün imkansız oliduıu 1 • eSC e. 
Amerika ruhanlliğinin vesayatı orta· naati husule gelmış ve bUtlin rT\ td 
dan kalkana, zenci ruh:ıoiliği bu pa· yüzüstü bırakılmıştır. HillAsa, :uıı;ıd 
rayı artık alamıyac:2ktır. ve5ayetten sıyrılmak işinden, 1ıtn 

Zenci ruhaniler, bu husustki mU - halde vazgeçilmiştir. 

------~----------~---------------------------------------------

Kauçuk eV 
Nihayet insan)ar 

kurtu~acak 
gürültüden 
mı? 

Londra, Mart - Birle~,:k Amerikada 
Çinçınat~den pek uzak olmıyan bir ıe· 
hir vardır '19, münhasıran teknik tewril· 
beler için kull ... "'lılmaktadır. l&m.i Ro -
zerri - Fild'ıdir; ve kauçuktan yapılmıt· 
tır ... 

BellQ bu tamamiyle doğru olmıya ~ 
h=lir; fakat hakikatten de o kadar uzak 
değildir. 

Rozari • Fild'de inşa e;dilen evler 
bütün bütün yeni bir inşaat tekniği e
sas tutularlk y.• .. nlmaktadır ve Ameri· 
Jsa mimari akademisinin nezaretl altın· 
da bulun:naktadır. 

Bu in~ıı.ıtta bu~Un belgi garip görü· 
nen fakat yirmi sene sonra herkes ta • 
n1:ından kullanılacağı tahmin edilen 
yeni bir ır.:.mari usulü göze çarpar. 

Yenilik başlıca tntaat malzemesine 
aittir. Bunun en bliyük kısmını kauçuk 
teşkil eder. 

Sadec:e bu yenil~en beklenen gey 
nedir? 

Her şeyde bir yenilik ve pratik te -
rakki düşünen zeki bir Amerikalı h~r • 
çok tecrübelerden sonra insanın kolay 
bükülür elistikt duvarlar içinde şimdi· 
ye k:dar alıştığı sabit ve sağlam du
varlı evlerden daha rahat yaşıyabilece
ği neticesine varmıştır. 

Bu şel:ilde yapılan evlerde solyık gü· 
ııliltül ::rfoe ve evin mütemadi sallan • 
masına m1ruz kalmıyor; eşyası dah;ı i
yi muhafaza ediliyor. Ve bütün ev yani 
kauçuktan yapılan evler di~er evlerden 
ziyade dayanıklı oluyor. 

'•Elastiki duvarlar,, fikri pek yeni bir 

şey değildir. Fakzıt sanatın büyük te • 
nı':kisile inşaatta istimal edilen malze· 
menin eUlst~iyeti ancak §imdi temin 
eclilebilmiştir. Rozari - Fildde yapılan 

evlerde diğer ~nıaat malzemedle karşı
laştırılan kauçutun miktarı on misline 
çık~ı:ılm·ş ve bu suretle şayanı hayret 
netic:eler llınmıştır. Binaenaleyh bura
ya ''Kauçuk şehir,, isminin de verilme
si doğru olm:.ıştur. 

"Elastiki evler,, içinde oturanları heı 
türlü gUrültüdcn muhafaza ederek ha· 
l:iki h' r rükunet vcrmekt::dir. Yanın -
dalQ o1ada atılan silah sesi bile güç -

yabile ı ek, istedil,leri yemeklerin liste· 
de bulunup bulunmadıiını öğreniyor· 
!ar. 

Bu orijinal rekl~m un.tlü, dı:rhal te· 
sir:ni cösterm'ş, kısa bir müddet .~çe· 
risinde milşteri sayısı, birkaç kat art· 
mı§, lokanta aallibinin kazancı da bu 
suretle bir alaliAe tir il-

l lükle işitilir. Eve hariçten hiç bir ;~ 
rültü aksedemedıti için sok...cktatl 
ne geçerse geçsin kat'iyyen b.:.. ~ 
tısı ı-..:ssediln:.ez. t"' 

Bu yeni icc.ttan itk istifade edeOyesd 
hir Ncvyork olmuıtur. Hükilrne' 

7 
esas dairesinde bir takım binaıarll' !o 
pılmasına müsaade Yermıştir. S'1 ~ 
üzerine Amerikaya has bir tarzda .. , • 
tiki evlerin,, in§aaı ço~almaya batll 
mıştır. ,ott' 

Buna bakarak insan, on bet seııe ~ 
ra Amerikanın er. büyük şehirle • 
düny.1.11n en ı.ükunetlj şehirleri ~·~.,_ 
ğına hükmodesi geliyor. Bu yenı;,., 
Hin yalnız binaalrda de~il. hatti;,.,, • 
larda da kull:ınaca&ına ıüphe c 
mektedir. ,,r 

Malüm ya sokak):ırda parke tat! 
nın yerini asfalt almııtır. blf 

Şimdi <ie kauçukla kanıtınl~ti)liJI 
madde sokakları büııbütiiA ıüriilt 
bir halde koyacaktır. 

1
,, 

Rozari - Fild usuliyle yapıl."'C'I '~ıset 
sükunet temin etmelerfoden tıaşk• ktJ' 
türlü ateı tehlikesinden de uı• dl 
Ayni zamanda evlerin inıa zaınaJU 
kısalınıştır. rfe-

Bir .. El!stikt evin., inıası için '\i' 
dilen nm.a r.ağlam duvarlı evlc.r ;, • 
sarfedilen zamanın nın.fı dere:eıın 
dir. tef . e" 

Diğer taraftan yeni usuJdekı ·fad• 
havadan ziyade yer altından ıstı odl 
etmektedir. Veni evlerin bir çokları 

ardır· 
•~·:ıhtan aşağı sekiz on kat v eedi-

Böyle olduğu halde otomatik t çoi' 
di hava lletlerile tıplc,ı satıhtan ~ibi 
yüksekte bulunan apartımanl•r .• 111 

. . _ • .:-ıı"',ı..-
hava:iardırlar. Sıhhi hı!j bır 11-

yoktur. ,...ıd 

---------~-----~ 
-r11o!'it1 

TURAN rfVA • ıııJt 
Sa"" .. llu okşnnı: 111 ~ııı 1 • 
ı.ııı 

Snşil ve 9r ttı'1'" 
Hııkkı llıt~~'\ir11"11 

ı EvOı• Snhr• ·ef 
ı J . Mlçe • pcnı\irıtlıııı 

..... , ... ..,,. .. ,,,1 voryclc"inln fş r ~ 
halk geccsı : Localar ıoo, hetvY:0oır 
paradi 10 SEFAHATİN SOl' 
di 3 perde. ____./ 

ıınıımının 

lllJ 
aııır'1 

/dnnhır1 nrtr ıırrt 
1
., ,,,,,,, 

'\r/ılr 1 d• 
" saat 20.sO 

Dı\J.,G;\ fr 
I~omedi 3 perd~ 
zan ı: ~JSI. 



Alsancak - Güneş maçı bitmedi 
'°'ınıkarada : 

Beşiktaş Muhaflzgü
cünü 7 - O .tendi 

ıtı;nıtarfl. 13 (A.A.) - Milli Kiline 
aotarına bugün de havanın olduksa 
doı:lc 0Irnasına rağmen tehir stadını 
de d UrUıı muazzam bir kalabalık önün-

evarn olundu. 
llUnlt'' k llerı....~ u arştlaşmasını 2 - O kaaznan 

tü-~ .. q~ bugiın karşılaşacağı Muhafız_ 
hc~Une ~arşı alacağr netice men•kla 

Cttiyordu 
~-k . r. 
~ at~ bu merak oyun baıtadığı za-
~ltıtı •ıagı yukan kısmen zail olmuş 
~il Uyordu. Çünkü Beşiktaş dünkü 

Va[f rı!ri • 
bırak • yetsız oyunundan Ankarada 
carılr tı~1 menfi intibaı silmek içi? ço~ 
~! hır surette oyuna başladı. Ve bu 
tt~:~~111nın semeresini elde etmekte 

•• "llledi · 

t~~Ctef ~şinci 'dakikada sıkı bir şutla 1
1 l:}~na ilk sayıyı kaıMdırdı. 

ııcdc ğcr taraftan Muhafızgücü, bugün il 
tıııı lls.e kendisinde görmeye alışmadı -
le ; isteksiz ve ahenk.siz bir vaziyet. 
~o\. 111Yor. Hatlannda hiç lir irtibat 

liucUtn 
llıttıı hattını teşkil eden en kıy -
'tf 0Yuncul<:ıeı kale önlerinde maale

~olt beceriksiz davranıyorlar. 

20 inci dakikada Şerefin yine sıkı 

bir' şütü Muhafızgücü ağlarına takıldı. 
Bir dak~a sonra da Muzaffer Muhafız 
k'1,c:-foe üçüncü golü yapmaya muvaf. 
fak oldu. 

Bir dakika kadar kısa bir zaman zar
fında arka arkaya yenilen iki gol Mu
hafızın kuvvei maneviyesini ~amakıllı 
sarsmıştı. 

Galibiyeti aşağı yu~an garantilemlt 
bulunan Beşikta§ rahat ve taktik bir o. 
yunla tekrar Muhafız kEılesini zorlama
ya başladı. 

30 uncu dakikada Şerefin ırkı bir 
vuruşu ile dördüncü ve 36 ıncı dakika· 
da, kale önler.:Ode husule gelen bir kar. 
gaşali~tan istifrde eden Ridvanın aya
ğiyle iki gol daha yapan Beıiktaı dev
reyi 5 • O lehine bitirdi. 

İkinci devre .başladığı vakı'.t Beşiktaş
lıların ~üze! oyununa mukabil, Muba • 
hzın ayni bozuk oyununa ısrarla de _ 
~am etmekte olduğu görülüyordu. 

Bu devrede de günün talihli oyun • 
cusu Şeref, 13 ve 40 ıncı dakikalarda 
iki S3yı daha yaparak gol adedini 7 ye 
çi~ardı. Max ta böyle nih"}'etlendi. 

<i.ııı.. 
'Q"<lda 

oynanan Beşiktaş • Harbiye maçın&ı Be§iklaş ka7ecisinin gflzel 

~-----m_·_r_k_·u_r_ta_n§ı~-----------'-------------
'· •tıcı h '.: l ~........ ııml'ler: 

Si ••••••• "-1. ·····················-·· ... 
ll' l>AŞA: 3 - ALTl?l40RDU:3 

~f trıcr 
k ~trır . stadında saat 1: dı: hakem 
~'ıtrıp: i9aresinde ikinci kümed~n 
1, l'a.Pıl la Altınordu takımlan arasın
-~iır arı maçta 3·3 ber:ıberlikle neti-
lı~ lt. 

c~ dcvr . 
t ltluı eyı 2-1 galip bitiren Altın-
ıı~,. ar · ıc: . 
t <tııtı ' 1 .ncı devrede Kasımpaşarun 
~tn ?Unu karşısında galibiyeti elle

q ~'ını a~r~ğa mecbur oldufar. 
A..t ~ıltıtı.Pilfa takımı bu ~;a 9 oyuncu 
~~b ·§tı. 

~t'tl~n1nl11itSAR: 3 
tiCfi ' EYi: 2 

ıı,c b... ~ta, •t"'d da 1 'k' . k"' "t :·'<ıÇları .... ın_ yapı an ı ıncı u-
h.. tlı ve· rırn ılkınde, kümenin en kuv 
-'Qa lanı • 
~ l.n A. pıyonluğa namzet takımla-

i'llaıtı]a nadoluhisar ile Beylerbeyi 
it d r, 
~ h e\>re rot... .• l b' 
'<Ilı QC)'J z .rı;. guze ır oyun oyna-
~·1 al'ttl .. Ctbeyınin 2-0 hakimiyeti ile 
) "llt:: 

ı~~ ttirı "'eh 1• Fakat ikinci devrede va-
\t~~-ıade :zne!.ni hisseden Hi&flrlılar, 
tıı~' 'rlta co~nccek bir oyun ~ıkararak 

't\tl- Ya 3 
~..,,r "'c gol atmağa muvaffak 
~ ~ 1lar. rıcti•..:eyi de böylece 3-2 ka-

l:) ~~~)'I 

An karadaki 
blslk let yarışı 

Ankara, 13 (A.A.) - Bidklet fede
rasyon tarafından 16 bölgede hep bir. 
den başlamak ve sekiz hafta devam et
mek üzere tertip edilen seri bisiklet 
yarışlarının ilki bugün Ank;,rada da 
yapılmıştır. 

Ankara bölgesi bu sel..iz yanı neti -
cesinde en az puvan sal> .. '.bine bir bisik_ 
let vereceğine nazaran koşucuların al· 
dığı puvanları sırasiyle y"Zıyoruz: 

1 - Eyüp Yılmaz (Ank,aragücü) 
2 - Nuri Kuş (Ankaragücü) 
3 - Yakup Koşar (Demirçankaya) 
4 - Erdoğan (Ankaragücü) 
5 - Alfiettin (Ankarı:ızücü). 
6 - Kamıran Bozkır (Ankaragücü) 
7 - Has:ın (Memirç:mkaya) 
8 - Halit (Galatasaray). 
9 - Mehmet (Güneş). 

10 :__ Muzaffer (Muhafızgücü). 
11 - Yusuf (Muhrôzgücü). 
12 - Süleyman '(Muhafızgü:ü) 

13 - Tahsin (Muhafızgücü). 

14 - Macit (Muhafızgücü). 

15 - Necdet (Muhafızgücü). 

16 - Mustafa (Muhafızgücü). 

17 - Os:nan (Güneş). ~~Spl~AZ: s 
,ettcf OR.: 2 DAVUDPAŞA: 5 
ıı... ~it:ı 'tadında y l "k" • k'' ORTAKÖY·. 1 ""(~ tldan F ~pı an ı ıncı ume 
\ S..ı ll' eneryılmaz - Doğanspor Şeref stadındaki son ikinci ktilme ma-

encr,yılınazı.n galebesile bit- çında Davudpa~a takımı, rakibi Orta
köyü S-1 mağlup etti. 

]....---

Giln~ • Alsanoak maçttı cum iki görünil§ .. 

Hakem oyunu .talil etli 
ihraç edilen bir oyuncuoun 
kararı dinlememesi lnı va• 
zlyele sebebiyet verdi. 

l 

Diln T:ıksim sta.dında Alsancak 
ikJıci maçını bine yakın bir seyirci 
önünde Güne§le yaptı. Ahmet Ademin 
idare ettiğı bu oyuna takımlar eu kad 
rolarl:ı çıktılar: 

GÜNEŞ: 
Cihad • Faruk, Re§ıad • ômcr, Rıza, 

ibralı.im • Salahad<lin, Niyazi, McUh, 
Murad, Rebii. 

ALSANCAK: 
Hilmi • Ali, Cemil • Enver, nyas, 

Saim • Basri, Sabri, Rasim, Hakk-ı. 
Parayı kazanan İzmirliler rüzgara 

arkalarına aldılar. Oyuna GUne§in 

hücumu ile başlandı. Alsancak kalesi 
önünde yerleşen Güneş muhacimleri 5 
inci dakikada santrforları Melihin ya
kından çektiği bir şiltle ilk gollerini 
kazandılar. Bu golden sonra oyunda 
bir müsavat hasıl oldu. Rüzgfin arka 
larına alan İzmirliler bir müddet son 
ra hakimiyeti ellerine alarak solaçık 
ları vasıtasile tehlikeli akınlar yap
mağa başladılar. 

11 inci dakikada solaçık Hakkının 
ortaladığı topu Faruk ve Cihad kar
şılayamadılar. Güneş müdafaası tara 
f ından çok serbest bırakılmış olan Sa
im de hafif bir vurukla Alsancağın 

ilk golUnU yaptı. 
Yaptıkları bu golle büsbütün canliı

nan İzmirliler Gilneş kalesine tehlike 
li dakikalar gcçirtıneğe başladılarsa 
da Uç ortanın birbirine girmesi yilzün 
den birçok gol fırsatlarını kaçırdılar. 

Alsancağın bu hakimiyeti 30 uncu da
kikaya kadar sürdü. Bundan sonra 
oyunun idaresini alan Gilneşliler tek
rar Alsancak nısıf sahasında yerleşti. 
ler. Bu hakimiyetin neticesinde Rebi
iden aldığı bir pasla Melih ikincı Gü· 
neş golünü yaptı. 

Devrenin sonla.rma doğnı tekrar 
açılan İzmirliler 40 mcı dakikada Fa
ruk ve Cihadın hatasından istifade 
ederek Saim vasıtasile berabere golil· 
nü yaptılar. Biraz sonra ilk devre 2-2 
beraberlikle bitti. 

lK1NC1 DEVRE 
Düdükle beraber hücum eden AI· 

sancak ilk dakikada kazandığı korner 
den istifade edemedi. Bir dakika son
ra hakem sert bir kararla İzmirli Re.
simi oyundan çıkardı. On kişi kalan 
İzmirliler tedricen Güneşin hakimi
yet çemberi altına girmeğe başladı 
Güneş forvet hattının fena bir oyun 

oynamasından bu hakimiyet bir netice 
vermiyordu. Nihayet 27 inci dakika
da Melih yakından çektiği sıkı bir 
vuruşla Güneşe UçüncU golü kazan
dırdı. Bir dakika. sonra Melih ortalar
dan aldığı topu sürerek Güneşin dör
diincü golünü yapb. 

Top ortaya geldikten sonra Gilneş 
tekrar soldan hUcU!Jla geçti. Bu srra
da Melihin birdenbire sahanın ortasın 
da kıvrandığı görüldil. Topu takip et
mekte olan hakem bittabi bu hadise
yi görmediğinden yan hakemine sor-

Dünkü kır koşusu 

Kır koşııstt 

Bu mevsimin son kır koşusu çok fe
na b:r havada yapıldı. Müsabakayı Bey 
oğlu Halkevi tertip etmişti. 3000 met
re üzerinde yapılan bu yarışa birçok 
atletler iştirak etmişlerdir. Bu senenin 
mağl!}p olmayan koşucusu İbrahim 

hasta olarak girdiği bu miisabaka.da 
üçüncü olmuştur. Ve diğer kuvvet!i 
müsabıkla .. dan, SJkrat, İstep\n, Hür· 

'n Artin i tirak · · 

baş?adığı sırada.., 

1 - Sergis (Beyoğlu Halkevi) 12.24 
dakika, 2 - Hakkı (Beyoğlu Halkevi) 
3 - tbrah~m (Galatasaray) 4 - Recep 
(Güneş) 5 - jak (Pera). 
Takım halin.de Beyoğlu Halkevi 12 

puvanla birinci, Beyoğlu spor 24 pu
vanla ik:nci, Kasımpaşa 29 puvanla 
~çürl.:U, Güneş 35 puvanla dördüncü, 
B~yoğlu Halkevi 40_~\!!.~!a ·-~~inci 

Alsancak takımının yediği goZ 

du. Yan hakemi de Cemilin Melihe 
tekme lle vurduğunu söylediğinden 

Ahmet Adem bu oyuncuyu sahadan 
çıkarmak istemedi. Cemilin çıkmak 

istememesi ve diğer oyuncuların da 
ha keme karşı bir vaziyet takınmala

rından Ahmet Adem 31 inci dakikada 
oyunu tatil etmek mecburiyetinde kal• 
dı. Bu suretle Alsancaklılar İstanbul· 
da yaptıklan ikinci maçlarım hükmen 
kaybetmiş oldular. 
Güneş takımı galip gelmesine ra~ 

men iyi oynayamadı. Müdafaası her 
zamanki oyununu gösteremedi. Haf 
hattı da bozuktu. Forvetler de başta: 
Murad olmak tiT.ere iyi bir oyun gö&o 
teremediler. 

Alsancağa gelince; btrlnci devrede 
so,açıklar: Hakkı, Saim, Enver, Ce
mtl gUzel bir oyun çıkardılar. lklncf 
devre on kişi kaldıktan sonra Alsan· 
caklılat' IUzumsuz yere asabiyete ka
pılarak oyunlarmı bozdular. Hakem 
Ahmet Adem oyunu çok güzel idare 
etti. 

Şii t maçında 

Galatasaray 
Beykoza 

2 - 1 yenirdi 
Dün Şeref stadında haftanın yegft... 

ne şild maçı Galatasarayla Beykoz ta
kımları arasında yapıldı ve bir sürp
rizle neticelendi. Çok canlı bir oyun 
oynayan siyah sarıWar kuvvetli n.
kiplerini 2-1 yendiler. 

Adnan Akının hakemliği ile oyna.. 
yan bu maça takımlar şu kadrolarile 
çıkmışlardı: 

GALATASARAY: 
Necmı .. Reşad, Swıvi • Musta/cı, 

Adnan, CeuU .. Necdet, Büleym4n, Bü
knd, Eşvak, H~im. 

BEYKOZ: 
Bf/Ja • H ali4, Bahadır • Sadettın, M eh-
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B • .• .. 1 k d 1 Şişli Halkevrnae 
Ir OpUŞ e 8 10 arı Mekteplerde inzibat 

bayıltan erkek! mes~Jcş~d;:ıd~nakeşo 

Peruda Uma §Chri polisi, elinde bir 
tevkil ınilzekker~si, 37 y şmda ir a
dcıınm peşinden koşmaktarur. Cesse 
Moveri ismindeki bu adam, acaip usul
lerle müteaddit hırsızlık y~pmış, bir
~ok ki§iyi soymuş bir hQyduttur. 

Muhtel.!.f §ik5.yetler üzerine, Lima 
ıehrinde bir crkc~in kAdmlarla dos -
luk edin rck onlan aoyduğu, bu ada
mın iımi Cesse Movcri olduğu anlaşıl
mış we soyma usulU pe pğrenilmiştir. 
Bir kadınla tanışıyor, birkaç gün son
ra kendisine ,ıev ir.tnden bahis EJ~ıypr, 
ıonrp d evlenme teklif çdiyor. Yila 
buldtı mu, kadım kollan arasına ~ekip 
ağzından öp,Uyor f 

B~sit bir UFUl bu gerçi, ama '11\ha&ı 
var; bu öpliglı:r, hdınların başını ı1ön
dürüyor, Jccnditcrlpi ı;crsemletiyor, ba
yıltıyor. Bun-·fon aonr~ da pu adnrn 
maksadrnı yerine geticlyor, J>ayılttığı 

kadmı soyuyor. Kadın, ayıldı mı, tek-

uyutucu 
ş ·riyormuş ? 1 

rar P;ıyıhyor. ÇQpkü aşık rolü oyıı.ayan 
&oktan kayıplara karı9mıg, 1$.tnd.i&inc 
yeni bir kurb:.ın aramağa gitmiştir ve 
öptüğü kadının çantasında Yeya jiıe

rinde bulunan §C}tlcrl de kendi ubine 
bo§altmıştır. 

Bu adam, kadınlan öpmekt~ J.J5t' 
J;ıir Don Jµan ı:ru? Kendidne PWl•ua 
azib liği1 teshir ıv,: tesir bbiliyeti nr 

da1 )lµnu d"dr.ıklarlyle mi kadınlara gc
~lriyor? Dı:>ktorlar, pu 1ı4amın Cenııbi 
Amerik ela ye~§ n qyutucı.ı. maddeyi 
muhtevi bir nebattan istifade ettiğini, 
iipcceği eır~da dudakları arasında bu 
maddeyi herhtıngi lbir §ekil~ alarak, 
öpJigU istedlğ.~ gibi biçimine getiııdiğini 
!il\Timaktadırlar. Şikiyetler h~r baftı 

arttıkça artmaktadır: Kadrnlan soyan 
hnyt'lut, ıtddetle nramyor. öpmesinde
ki huıuıılyet, itin içyüıU, kendisi y> 
kalandığı takdime ihtimal ~aniyle 

meydana ~1karl? •• , .• 

Fransada yeni meaeni 
kanunla ilk nikah 

" Kadın kocasına 
itaate mecburdur 

'' kanunda böyle Veni 
bir madde yok 

Puisin 15 inci belcdJye dairesinide 
geçen glln yeni "Medent kanun0 ahkft· 
mına göre ilk nikflh kıyıln11şt1r. Bele ~ 
9iye rC.:şi us:.ı14en olduğu Uzcre mevki
' · r ütqe i bulunan ü r n ·U donu 
takınmış 213 inci maddenin yeni metni· 
nin bilhassa ıu kelimelerini tebarüz 
ettirerek okumuştur. 

"KC1.:a ailenin reisidir, üamet mahal
lini tayin eder. Karı kocasile birlikte 
ya§amak mecburiyetindedir. Koca da 
kcırıya ikanett;ah vermeğe boriludur.,. 

Bazı hususntt<ı birlikte yaşamak ile 

aynl mahalde oturmak arasında bir fark 
gösteren bu mc:ddc&~nde ''kan kocasına 
itaate borçludur. Keza ikameti tasvip 
ettiği her yerde onu takip etmek mec
buriyetindedir,, denilmekte idi. 

Fransız aile hayatını?\ eski 
gid:ietli kanunları 19 uncu asnn sonla
tındtınberi sarsılmağa başlamıştı. GUn
(ieliğin, Ucreti~ iradlann azalması bir 
~ok sebeplerden dolayı para k,ıymetinin 
sukutu orta sıruf evli kadınlarını çalı
ııp kocalıtrma yardım etmeğe mecbur 
etmişti 

Bu sebepten dolayı F ransada kar 
koca arasında pek çok geçi:nsizlik h!-

met, Kemal • Turhan, Bilal,, Şahap, 
(}alip, Kôzim.. 

Galatıuıarayın hilcumile başlayan 

sarı kırmızılı muhacimlerin becerik
slzliği yüzünden ilk fırsat kaçtıktan 
sonra oyun mütevazin bir ~kil aldı. 
15 iııci dakikada ortada bir Beykoz 
akınında Şalıaptan yerince bir pas 
alan Kemal zaviyeden ttığı ütlc ta
kmımm ilk 8ayısmı kaydetti. 

Biran parlayan Galatasaraylılar 
tekrar dur~mca Beykoz solaçı
ğı iyi havale ettiği şa.nd ile ikinci go
ltl de attı ve birluci devre 2-0 Bcyko
zun gnlebesile bitti. 

!kinci devrede Galata.saraylılar çok 
Ustiln bir oyun tuttW'dular, muhacim 
lerinln hiçbir is görcmtycceğini anla
yan mUdaf:ıa oyunculnnL ·n ileri çık
malari!e herruı Beykoz kalesini tehdit 
etmcğe başlo.dılar ve bu arada bir de 
penaltı kazandılar. Reşad bu ceza VU· 

ru§unu gole tahvil ettL 
Devre ortalarında cnn kJrmıZ?lı ka

leci yediği bi rtekmeden sakc.tlandı ve 
h~tahruıeye 'kaldırıldı, 

Oyunun bundan sonrn.ki kısmı Ga
latasarnyhlarm kaçırdığı sonsuz fır. 

satla?'la f;C<Jtt ve netice d<ti5mcden 
maçı Beykozlular 2-1 kazandılar. 

diaest baş göstermişti. Bu vuiyeti gaz 
önünde tutan kooun vazddenler me
dco;nt ka.'lunu değiıtirmcğe 2H ve 215 
inci maddelerle i19ıdrnın yeni haklarmı 
açıkça tcısrio li.iıum ör tiler ve: 

''Evli kadın medeni hıklannı tama
rnlle icra edebilir,, dediler. Bunun de
lalet ettiği manl kocasmm muvafaka· 
tine lUJ<um olmadan kansuıın ticaretle 
mcgğul olab!leceği, üniversitede tahsil 
edebil .. ceği, imtihanda bulunae;.ğı, da
va ikame edebileceği varis olacağıdır. 
Tabii bu yeni kanun ile aile bağlarında 
bir gcv5cklik husule gelece~tir. Ftıkat 
bu kııyıtlar lmn kO(a hayatının daha 
ho§ görünmesine ve doğum miktarının 
nzalttlmasına kat"§l ~ınmıı tedbirler ~ 
dir. 

Fransada yüzlerce aenedenberi ka • 
dmın erkekle hu~ukt müsavatmı isti • 
yen feminist hareketlerinin ilk muvaf • 
fak.!yetint, bu kanuna görülmektedir. 

Burada kaydedilmesi icap eden nok· 
ta Napo1yoo kanuniyle Fransız k~ 
lannm hukukunun pek z:iy<Jde tahdit 
edilmiı o maııdır. BüyUk Napolyon 
kanunu medcniain sas olarak Roma 
hukukunu almı~tı. MalOm olduğu üzere 
Roma kanunu ~adını "hafif cins telak
~i etmekte c!duğu için pek ehemmiyet
sb: ştı!-ısi haklanru tanımakta ve umu

mi hayattan btitil nbJtUn mahrum et
mektedir, 

Şimdiye kadar bir Frauaız bdmı 
pasaport çıkartmak için kocasının tah
rirt milsııad ini ılmağa mecbur oldutu 
gibi kocasının muvafakatini almadan 
bir bankada kendi namına hesap aça • 
maz. Hatta çc:cuGunu mektebe bile 
kay!!ett.~remczdi 1 

Binacnalevh bu muva!fakiyetlerin • 
den dolcıyı FranSlz feministlerinin n • 
ferlerini kutlulıımak ha'k,lannı kabul et· 

melidir. Bu muvaff akiyctlerini butilin 
ıaptile mUsnvi tutuyorlar, 

Fakat gilzel cinsin veszıyettcn kur • 
tulma:sında c:ok tevessliüne k1U11 mu· 
halefetlcr de ba lam:ımış değildir. Mu
hafazakflrlığın kalesi bulunan fiymda 
radikal mebus:ının 1<,ararlarına karşı 

dahtı şimdiden bUyük itirazlar, muha -
lcletlcr görülmektedir. 

Filhakika yeni kanunu medent mU -
ıakcreleri sırasında çok şlddett.: itiraz
lar .c:Jinlcndi ve bilhassa Fransız alle ha
ymı bağlarımn gevşemesi değil, kuv -
vetlendirilmesi lAzım olduğu hakkında 
uzun uzun nutu1'1ar söylendi. 

Feministlerin bu galebesi Tesilesile 

~illi ha1kev'nde inZibat-Ne ceza me. 
seleleri etrafında dün saat 15 te başlı
üan münak~ışah toplantı 4 saat ,devam 

etır.i~ tir. 
'Bu toplanud.a eYV~lft o~ullarda M 

1Vak'alara ırastlandığc te.sbit edilm,11 

bunların no,rmal bir haddi a~an vt.ai -
yette olmadığı noktası tebarüz ettiril • 

miJtiı-· 
BuntJrm sonra ıtunumiyetle bu gibi 

:vak'ıi.1.ar kaF ıııda ıöiretmen eve m.Ureb
bin n l:uırtket tı;u:ıı liuri-Ode durulmu9 
v~ :yjne «za ve müklfat meaelelerine 
avdet ,edilml tir. 

Söz alan yjrmi kadar hatip arasmda 
ıeuUmle J)arÜ§Jıfi!ka ~icktörü Ali KA .. 
mi, Felsefe öğretmen( Atı:. iza, Li~ ö.I. 
ırctmeni j{ltfi, ölr.etmcn okulu tcdriı 

usulU öğretmeni Fevzi, Kıı öğretmen 
okulu öğretmeni Nebahat, eski Mmrif 
müdürü Sa!f ct ~ vardı. 

Tpolantmın en hararetli ıafhası Bay 
Ali Kimi ile Bayan Nebahat ve Bay 
Fevrl arasınd:ı cezanm lil%umsuzluğu 

veya lilı:umu arasındalğ mlinakaoa ol
mu tur. 

Ali Karni inzibatın milcyyidcsi ola -
rak cezaya, Öğretmen okulu muallim • 
terinden Fevz;l de Çocukların haralı:et
lerini ıslah te~ebbüstinde bulunmağa 

kıymet verdiklerin.: tebarüz ettirmişler
"liir. 

Toplantı sonunda söz alan Univcrsite 
ptikoloji profesörü Bay Şekip Tunç, 
Psikoloji ve içtimaiyatın bugü-k ü ve • 
rlmlerfoln henUz 8ğrettr.enin elind~ ko
layMda ~ullanılacak mUsbct bir silfh 
halinde olmadığını, ;şine aJkla baglı ~ 

lan öğretmen hazakat ve sezi~inin mu. 
vaffakiyette mühim ~mil oldutunu 
söylemiştir. 

Herkes toplantıdan ayrılırken ıu ka· 
naat ve lntib:ıa varmış bulunuyordu: 
Tilrk okullarında birkaç psikopat veya 
dejenere tipin yaptığı bazı vak'alar 
me~teplerde inzibzıtm anormal bir bal 
aldığına delilet etmez. Ancak tam ve
rimli bir t erbiye faaliy etinin de zaman. 
la, mall lmkar.la, öğretmenlerin kültür
lerinin inkişafile alakadar olduğu anla
şılmıaktadır. 

Toplantı sonunda Halkevi başkanı • 
nın teklifi Uzerine 15 giln sonra Opera
tör Mim Kemalin karakter etrafında 

blr konf ~rans vermesi, bu meyanda 
dol\tor Fabrcttın Ker.:ıtı ve Profesör 
Doktor Muzaffer Esat da !davet edile -
rek doktorlarla terbiyecilerin barak • 
terden anladıkları farklıca manaların 

tavazzuhuna hizmet edeceğinden fay -
dalı &örülmUJ ve bu konferansın da 
mUnakaıalı olması kararlaştırılmı§tır. 

Toplantı tam man:isite ilmi, terbiye
vi bir ahenk ve samimi bir hava i~erı.. 
sinde devam ctmiı ve herkes bu toplan
tının devamı arzusunu izhar etmijtir. 

Almanyada bir 
vapurumuz daha 
denize indirildi 

Berlin, 13 (A.A.) - D. N. B. bildi

rı!yor: 
12 Mart Cumartesi günü, Kiel'de 

Krup te.ıglhlarında Denlzyolları i§let· 
meıi Cdaresinin ıamarlndığı vapurların 
ikincisi olan Sus vapuru denize indiril. 
miıtir. 

Yolcu ve eıya nakliyotma mahaua o
lan bu vapurun, ıu sathında boyu 
96.60 metre, geni§liğ.:. 11 metre, yük -
ae\lifi 6,90 metredir. 

yeni kanun hakkında neler düşUnd~
Jeri ban gahsiyetlerden ıorulmuıtu. 

Yeni kanunun mazbma muharriri meb
us Delatr yeni kanunun çoc:uklan daha 
iy~ himaye ettiği kanaatinde oıdufu ce· 
vabmı vcrmi:~tir. 

Franaamn meıhur kadın avukatla -
nndın Mari Veren ''§imdilik bize ve
rilen bu haklar ile ~tifa edeli:n. Za -
manla kanunun daha ziyade tcıd.ili 

milınkün olacaktr.,: ıdtm"ştir. 
Maruf' romancı Marsel Prevo dahi: 
''Kanunun yardımile önceden kooı -

run kocasına itaat etmesine sebep yok· 
tur. ltaat kendi kendiliğinden meydana 
gelir. Eskiı:lenberi kadının bü~üın sUr -
dUğU karı koca mevcuttur. Kanun ki). 
n kocanın birbirine raptedilme!.:ni te
yit eder. Ve 5ok haklıdır,. dcmi§tir. 

RUSYA DA 

19 maznun idama 
mahkUm e idi 

------:~ Moskova, 13 (A.A.) ...... Troçki ta • 
raftarları ve tağ cenah ınensuplan blo
kg dava$1nd.a verilen )$arar mucibince 
&§ağıda isinıleri ya;slı aznunlaJ" kur· 
şuna dizilmek suretiyle !dam cdilmeğe 
mahkum cdilmi~lcrdjr, 

Buharin, Yagoda, Rikof, K.restinski, 
Rosengolç, lvc:mof, Çemsf, Grinsk., Ze. 
lenski, tkramof, Hocaef, Şaragoviç, Zu

tıaref, ~ttlanof, Levin, Kazaıof, Makıi
mof, Dikovski ve ~riu,kof, 

Pletnef 2S sene, Rakovski 20 ıene 
ve Berzenof l5 sene hapis çezasına vç 
tahliye edilecekleri tarihten itibaren 5 
sene müddetle siyast htı!darından mah. 
rumiyete mahkOm ed.!lmişlerdir. 

Uçurumun 
kenarında 

(0$t yanı 1 lr.cide) 

lino ıetinnek bu istdderin birinci pl&.n
da ıelen bir parçasrdır. Nitekim bir
kaç ;ün •vvel Loodr;lya giderek ora• 
clAki vuifetinden l'eda eden Har,iô:ye 
Naz.ın F oıı Ribbmtre>p luıiliz Hariciye 
Nazırı Lord Halifaka ile konuııırkm: 

- Müstemleke iti daha sonra gelir. 
iptida Orta ATnıpa meselesini hallet· 
mek Jh:rm.'' 

Demiım. 
l~iltere ltal:ra ile HabqiJtan, Ak· 

deniz, hpanya meseleleri ıiizerinde u• 
mumi bir anlatma yapı=k için ç.rlııır
ken Alman,-ap da unutmayorda. Bir 
taro.ftan yeni Roma elçisi Lord Pertb 
Muaolini ile koouımaia riderken di· 
ğer taraftan Berlin elçiai Henderson 
Hitler ile do bir anlatma zemini bul· 
mak için uiraııyordu, 
Avuıtur1a hi.diıelerinin son aldığı 

ıekil bu müzakereleri yeniden kan,br
mııtır. lnıiltere ile Almanya arasında· 
ki müukereler derhal keailmiıtir. ln
gilter • 1 ' kuuutıllA· 

lar da Muaolini'nin ATUturya nziye
tini hotıörüp eörmecliğine göre ıüpbe
ıiz yeni bir isti.kamet alacaktır. 

Çemberlayn'in ltalya ve Almanya 
ile giriıti!i müzakerelerden ımbadı 

aadıece bu memleketler arumda bir 
emniyet teın ebnek değildi; bu mak· 
~ daha '°" ıeniıti. lngili.z Baıvekili 
AYrUı-a ~ulhünü umumi surette tehli· 
kecle ıördüiii içia Yenay maahec1aıini 
boıulmuı sayarak yenibaıtan bütün 
büy\ik devletler arucnda U%UB aman 
ıiirecek ıu1b esadan hazırlamak iate
yordu. Almanyanm Awıturyayı iı· 

gal ve bu memleketi ilhaka doğru git· 
meai ile lngiliz Ba§vekilinin bir ihti
mıtl teklin~e gördüğü tehlike bugün 
fiili bir hakikat olmuştur. Eğer Mil
letler Cemiyetini teıkil eden develtler 
ile bu cemiyetin dıınıda kalan 'llllemle
ketler derhal toplanarak Avrupa için 
yeniba~tan umumi auth esaslan kunna
ia imkan bulamazlarsa bugünkü teh· 
likeH vaziyetin y. 'rm ne gibi akıbetlere . 

giteceiin·i tayiıı etmdc mün:lkün değil· 
dir. 

ASIM US 

Bulgaristan da 
(Vat yanı 1 incide) 

halifUr. Eski na.urlardan Ustoyço 
M~anof ile, çiftçi nazırla. dan Nidel
ko Atana.sof, Çankof partisinden Y o
sif Robef, Plevneden doktor Balkans
ki, Zi§tC'\iden Yakim Yakimof Plevne 
den Topuzanof ve diğer birçok kaza.
nan mebuslar hep eski partilere men 
sup olduklım için, Sobranya açıldık
tan sonra K5se lvanof hükmetme rey
lerini vermiyeceklerdir. 

Yeni açıla.cak Sobranyada. umum 
mebusların sayısı 160 kişidir. Şimdi
ye kadt.r dört vılılyette yapılan int:J
haplarda 89 mebus seçilmiştir. Ve bu 
nıebuslarm ekserisi hükumete muha
liftir. 

Hilkümet neşrettiği tebliğde, yeni 
mebuslardan bir kısmının, hül;:fımetin 
mesaisinde yardım edeceklerini vaad
dcttiklerini bildirmektedir. Halbuki, 
eski partiltr daha &imdiden yeni kar 
bintıye girecek eahnılar üzerinde mU· 
ııaka.şaya ba.şlaınrelardır. _ 

Avusturya 
Hadis eri 

( 4 üncüden devam)~ 
ğ1 bütUn tedbirleri almak h ....... """" 
Hitlcr 1tendieine talJl ye o:ıu'""" 
hiyet vermifıtlr. _ _.f///////11. • 
IilTLER AVUSTURYA ~ 

h1TJNOAK~ ~ 
Berlin 18 (A.A.} - ifiitiet .. 

böyle Alman ordusuna dahil ~ 
vusturya f eoora.l QJ'dusunun. 
dasını da ete almıştır. _ ~ 

AVUSTURYA M'i..W~-
.ALMANYADA fi 

Mllnih 13 (A.ı\.) - JJın..,. W 
Avu.sturynnm birle~§ oldufall'~ 
yid lQin Avusturya mlifrer..elerl 
ve Berthesgndene gelmielerd!!·..r 

.ALMA.NYADA • T_EŞRi4)~ 

Dcrlin 13~ ~ 
nazırı Alman gar.etecileriııl ~~ ~--' 
davet ederek Avtiijturyo.nm ~ 
ya 13 Mtı..rt 938 den itibUCU ~ 
nı mUbeyyin olan Avusturya ~ 
nu bildirdikten sonr:ı, bu~_.
hUkfuneti taraf:mdaıı isdnr olU19""' . 
tı<Iaki kanunu tebijğ etmiıtJt: 

Madde: l sf 
Avusturya hUk\imeti t..s.rs1flJ4" >J' 

Mnrt 938 tarihinde A vust~~ 
ınan dcvletile birle§tiğini ııııu-~111 
iscbr olunan kanun, işbu ka.Jl1Jll)lt 
manva 1~in de kanuniyet ~.Adt: 
Mezkitr Avusturya kanunu ıı.ı-

"Kanunun metni,,: 
Madde, 2 - Avusturyıada iJ!' 

mevcut olan amme hukuku it'lfl ~' 
değin Avu!lturya topraklann~ 
dfr. Alman hukukiı, Fi.:.tlrer ~ 

veya onun göstereceği bir nad 
fmdan orada meriyete konaca~· 
Avuıhlr3a_daki A:tman Ordu•~ 

mandanlığma General Bök "JW-

Edilifi f/fllt.. 
Madde 3 - Almanya dah? 

diğer stılabiyettar Alman n _., 
müştereken tatbı1t tedbirlerini .. ;,,,,,,/. 
eden hukukt ve idari ıizaınlall Jl'l"""° I 
ğ'a mezundur. """ 

Madde, 4 - İ§ll!t mal.ide fl1lll 
binden itibaren muteberdir. ~ 

Berlın, 13 (A.A.) - Hitl.r. I 
ve Avusturya odulrınnın te'V'~ 
dında bugUn bir emirname iscllJ 
ve bu suretle Baıkumaııdan!rl' f//1 
:sine geçen ".Avusturyadaki AwlJ' -
dusu., kur.ıandanlığına Gen .... 
Bök'il tayin eylen:.=§tlr. ""'-. 

Alm:ın ordusuna lılkılip edlll ,,,, '1-
turya ordusu bu akşam Hitl~_...,_, 
kumandam sıfatiyie, sadakat ~ 
de bulunmuştur. ~ 

Hitlcr B~n Viyanaya . ~ 
Viyana, 13 (A.A.) - Hıtlett ~ 

Avuıturyan(r. da iltihak etdt 'il' 
duğu Almanya Rcisicümh~rıJ ; 
vekili sıfatiyle Viyanaya gı~ ~ 

Hitler, Linz'den tayyare U. 
gelecektir. 

-o- t 
Fransız kabin~ 

(Osttarafı J 
Mcs!Ji nazın (Serol). 
Ticaret nazırı (Kot) . ) 
Posta ve telgraf naz:rr (VftJC> 
Tckaiit nazırı (Riviyer) 
Sıhiye nazın (Janten) . 
Müshtemle1~e nazın (Mute~ 
Paris, 13 (A.A.) - Yeni 'olf' ~ 

te§ckkUfü mlinasebetiyle Bl~~ 
natta bulunanık, halk cephell ettııdf , 
lerlne bidayettenberı: iştirak 1d ~
Şotan ile Delbos'un bu sefer~ 
mette bulunmayışlamun be~ 
ihtilaftan ileri gelmecli~ini ~ ~ 
ıonra şunları üave etrnıştir • ~. 

Siyasette devamlılığı teıııfll ~ 
lazımdır. Maamrıfib, bU al;şa;.~ 
toplantısı yaptlınıyacaktJr. . ~, 
evvelki hükOmetle büJdlınetı~ 
da münhasıran bir devir mu it ;,,JI'. 
den daha başka zaruretler te• 

ti~ -
A ••dafa• -Binaenalef!ı ~ı ~u td 

ciye nazırlarıyle birlıkte es 
r.otan ile haric!ye nuırı 0 .. -~ır.ı 
ril_şmeğe gideceğiz. 
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llıu 4le neşrı)atı: Sant 12,30 J>Jtıkla Türk 
llıı::•k~ı. 12.SO Havnds. 13,05 Pltıkla Türk 
l• S ikı.5. 13,:JO Muhtelif plAk neşriyatı. 

on. 
lıtııA.k,alJ\ ncşrlyntı: Snat 18,30 PIAklıı dnns 
ki Sikı,ı. 10,15 Çocuklara mnı1:ıl: Bnyan 
•t~e. 19,55 Bors:ı haberleri. 20 Rıfat 't'e 
h:ıtk dıaşlıırı tarafından 1 ürk ınusiksl ve 
örıı 'arkılnrı. 20,30 Hnva raporu. 20,33 
2o •'r Aızn tnrafındıın ırııpça söylev. 
'tij ~ Bctnın ve erkııt1a~lar1 tırııfınd:ın 
l'a r nıu,if:lııi ve h:ılk şnrkıları. (S:uıt a
•r~ıı. 21,15 Fasıl s:ız heyeti: 1hrahim ve 
t,~:~:ı~l:ırı lnrnhncl:ın. 21,50 1'adyo fonlk 
it> ıJ: Sınd)o orkeı1trnı11 refnkntlle (Kar-
tnı 22 lot • .45 Aj:ıns h:ıhcrlcrl. 23 Pll\kla ~oar 

haı ' 0 Pern \'e operet parçnları. 23.~0 s,,n 
So >erler ve erte5l ii}niin programı. 23,30 n. 

O 15 - Af,tRT -1.'J.'JR - SAT.1 
llıı ~le nl'')rfyatı: S:ıııt 12.M Plftkla Türk 
rıı,'.'~ki~. 12Jı0 Mıwnıli'I. 1:-1,05 Pltıkla Türk 
ıc ·~ ki,i, 13,30 Mııhteıır pJAk ne~riyatı. 

''On, 

~c~k~atn nc-,riyıt1: ~ut 17 tnlcılhı tnihi 
t!\a~lerı: ('niver~ileden nAklen Mııhmııı 
~ııı' flor.knrt. 1 l!,3ft Şlşll flıtkro,.ı f(Ö!lferlt 
t. 

11 tııurınrtın hir temsil. 10,15 Ronfe-
""s· R bı · C\•oJ;hı Hnlkni namını muharrir 
tı~~rı Arır Gfıkpınıır: (Gnzelerllık). 1!1.55 
~ıı ~ hnhcrlerl. 2n Klıı'llk Tnrı.: mu:sUdııl: 
)tarı Hıın Ye arkaı1ıı"lnı tarafından. 20.ıın 
tr "• tııroru. 20,33 Omer Phu 1ırdıAtbn •n .. 
d,,1;• 116yln. 20,45 \'erUı Rır.a n ırkıı-
tııtkı rı lıırııfınıtnn Tftrk mmlklsl n h:ılk 
•ıı ları. ISnnt nvArı). 21.1!\ Tah'lln KArn
~ ~~ •e nrknrlı~lnrı lnrn'ınrlan Türk mtı'li
C. kve h:lk ımrkılnrı. 21.!iO Orke~trn: 1 -'t/ Ot'IJd: Mnrş solncl. ~ - M:ınfred: 
t.ıi"''tln. 3 - ntır.ke: Orö ncntıınıın. 4 - , 
~ ~~n: \'nl'I fnntczl. ı; - TM ti: P:ırlerl. 
ııı. AJıın, h:ıherlrrl. 23 Pl~~IA ~ololnr, 

"rn 
lı"r• ''e oneret pnrçnları. 23.2n Son h:ı-
ıo~."r 'Yt' erteııl ıünfin prnınmı. 23,!lO 

~8 
- 'f.-rnr - 193~ - C.Ul.~.HfRA 

tıı11 ~1 1e ne~rlyııh: Sant 12.30 Pl='klı Türle ' .. , . 
tıııı,·~ ~ı. 12.!'ın lln,·:utlıı. 13,05 Plftkla Tl\rlc 
lt ~ ı,ı. 13,SO Muhtelif ,ıık neşrlyah. 
~ il. 

kt•111 Rt'şrlyıh: Saat 17 !nkıllJ tul-

hı dersJeri: Onh·eniteden naklen: Al:ıh- mail Hakkı. 20,30 ifan raporu. 20,33 
mut Esıt nor:kurı. 18,30 Fatih Halkevi Omer Hız:ı lıırarından arnpça SÖ)'lev. 20,45 
ııösterit kolu tarafından bir temsil. 19,15 fnci ve :ırknd:ışl:ırı tıırafından Türk musi-
1\onreranıı: Doktor Muzarrer ~e,·ki lııra- kisi ve halk ~arkıları. (Saat ııynrı). 21,15 
fından (Şeker hıı:stalıl;ının yeni tedavi u- Mu~tafa .,.e arkndnşlnn tararındnn Tiırk 
sullcri). 19,5!'1 Borsa haberleri. :?O Ncc- musikisi ve halk şarkıları. 21,50 Orkest-
mrıtln Rıza ve ar1':ıdnşlnrı lnr:ıfın<lan ra: J - Suhert: Senfoni inaşove. 2 -
Tfirk musildıı;I ,.e lınlk şarkıları. 20,30 Hıı- · Stnııb: Balıel uvcd. 3 - Çaykovski: ~la~ 
va raporu. 20,33 Oıner Rııa tarafından a- Slav. 4 - l.rıngcr: Grosmüllerhen. 5. -
rnpça ı;öylev. 20,.C5 Nezihe ve arka<lıı~l:ırı Drigo: J.eko. 22,45 AJans haberleri. 23 
tnrarınılnn Türk musikisi ve h:ılk şarkı- Pliıkl:ı ııololnr, opera Ye operet pıırçnlnn. 
tıın. <~ant ayarı). 21,15 Fnıııl snı heyell: 23,20 Son haberler ve erlesl güniln prog-
lhrahlm n arkadnşları tırnrınnon. 21,50 ramı. 23,30 Son. 
Orkestra: J - Rah: H:ımlet, uvertür. 2 -
llfor<'na: Slrnvu~fedcrn. 3 - Rahmanlnor: 
Noktnrn. 4 - Alhenlz: Screnata. 22,45 
Aions hnhcrlcri. 23 Plfıkl:ı solol:ır, opera 
ve operet pnrçalnrı. 23,20 Son hııberler ve 
erle!'li gfinOn programı. 23,30 Son. 

17 - AIART - 1038 - PERŞEMBE 
Öı\le neşriy:ıtı: Sant 12,30 Pllıkl:ı Türk 

muo;ıkisi. 12,50 Hnadis. 13,05 PJlıkla Türk 
mu~ıkiı;I. 13,30 :duhıclil pllik neşriyatı. 
14 Son. 
Akşam nt'şrlyatı: Sani 17 fnkıltıp tıırl

hl der~Jcrl: Onh ersilcnen n:ıklcn: Y. Hik
met Bayur. 18,30 Çocuk tiyııtro~u (J)ost
lırımır:'. 19,15 Spor muuhabt'lcrl: I~şref 
~eflk. 19 fiS Acırsa hıherlerl. 20 !\lhal n 
arkaıbşhrı tırıfmdın Tilrk musikisi Ye 

h:ılk şarkıları. 20,30 Hava raporu. 20,33 
Ömer Aır.ıı tnrıfınılnn araııça sörJn. 2n,45 
Rımen ~en ,·e orkarlaşlnrı tıırafındnn Türk 
mu:oıikl'li 'Ve hılk şnrkılnrı. (Saat ayarı). 
21,15 ll.ıdlre ,.e ırkıtcfAşları tırıfından 
Tdrk mııııikiııi n hılk şarkıları. 21,H Or
k~~trıı: t - \'agner: nrannllıt dô J.ohen
l{ren. 2 - S\·eıbcn: 1.orııhnyda. 3 - Dlon: 
ÇuJt drr ırnomen. 4 - Grleı:ı: O Prentan. 
22.tı; Aian~ h:ıber!erl. 23 PIM<ia sololar, 
oprrn "' nnerel p:ırçaları. 23,20 Snn ha
hPrler \'fl ertesi ıünün programı. 23,30 
Son. 

1R - MART - 11.!R - Cl!lılA 
Ö~le nl'~riyııh: Sııat 12.30 Plftklıı Türle 

mu~iki'll. 12.sn Ha,•acti~. 13,65 Pl!lkla Türk 
mu~l'<i:ııi. JS,30 Muhtelif pllk ne~riyıtı. 
U ~on. 

Akşam fteşrlyıtı: !'lut 17 lnkılA'p tıırt
hi rler"I: f'niYcnitrıtt'n naklen: Rec-ep Pe
ker. 13.30 ncyo~hı Jlalkevl flÔlllerit kolu 
tarıfınrlıtn hl rtem!lll. 11U5 Çocuk terbi
yesi: Ali KAml AkyOz. 19,55 norsa haber
leri. 21» Memleket ,arkıları Nebil eğlu ls-

19-JfART-1938- CUMARTESi 
O itle neşriyatı: Saat 1230 Plı'lkla Türk 

musikf'li. 12,50 Hnvadl'i. 13,05 PHlkla Tllrk 
musıkisl. 13,30 Muhtelif plAk ne~rh•atı. 
14 Son. 

Aksam neşrlyntı: Snat 18,30 PIAkla dan! 
musikisi. 19,15 Konferııns: Onh•crsile na
mına Pror. 7.iyn Crmal Aksoy (Oi' ve 111tı7 
h:ıkıın,.zlıf:ının znrıırları). l9,5!'i Ilor<ın 

hnberlcri. 20 5ndi Ho~~es ve 11rkadn~l:m 
tnrafınrlın Türk mıniklııl ve hnlk ~arkıl:ı
rı. 20,30 Hn,·a rnporu. 2n.:ı:ı Omer Rıza 
lıırafın<lnn araf'Çll sl\ylev. 20,41\ Semnhat 
Özrlen'\es ,.e nrknna,ınrı tnrııfınıtıın Tilrk 
mu:o1ikl~I Ye hıılk ş11rkıl11rı. (Saat anrı). 
21.15 l':l:ı"lk TOrk mmlfklııl: Nuri Hıılil Ye 

ıırkı111ıı'5lıırı lnrııfınıbn. 21,50 Orke~tra: 

t - Çrı\'kovskl: Mor:ırtl~·ann !"(h·fl. 2 -
'Kıılmqn: ~tnrira. !\ - RnrorHn: O. 'Ruvan. 
' - Aren"kl: Eleji. 22.45 Afan~ hııherleri. 
23 J>tAt·tıı sololnr, Of'ere n operet rıarça
lnrı. 23 20 :ı;on hnlıerler "e ertt'si rfinün 
yıroıtrıınıı. 23.M Son. 
7:Tz ii!\13 :ın.I!> mlıve 

- ele • ' DOKTOR 
Necaeıtln Atasagun 
Her gOn sabahlan 11eklı buçufa 

akşamlan l 7 den ıo ,e kadar l .ile 
U rayyare apartmı:nlan ikhıcl dairr 

l 7 numarada baatalanıu kabul edeı. 
Cumartesi cünleri 14 esen zo 'e :n 
dar hıısuluını parıı•·ı. Kurun, Hı 

t>er oJcuvuculanru dakupae mub· 
bılınde muayene tder. Telef: 2395::« 

• 
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Jak Tibu ile 
bir konuşma 

(2 nci şayı.f adan devam) 
tQrdiller. Harllmllide elmaslar ''ar. 
Fakat bermutat hepsi dc\•letin ma
lı. Nihayet bir yUzük beğendim. 

lkJ yUz ellJ bin frank istediler. Al
mağa razı oldum, takat yüzde yetmiş 
nisbetfndc muamele \'ergisi ve ihraç 
için ayrıca yüzde kırk nlsbellnde 
vergi nranılacatını öğrenince vaz
geçtim. 

- Ne yaptınız paralarınızı? 

- Doğru sefarethaneye gittim. 
Sefirden rica ettim. Kasasında sak
lamayı kabul etti. 

Velhasıl nereye gitsem, yediğim 
kAr kalıyor, paralarımı hep sefaret
hanelerde kasalara koydurup ayrı
lıyorum. 

- Niçin radyolarda konser Ter
meyorsunuz? Sizi cok nrayoruz, fa
kat hiçbir radyodn size rastlamak 
mUmlcUn olmayor. 

- Radyoların hepsi siyasa mnes
seselerl. Onların sanatla uğraştıkla
rı yok. SnnatkArı kullanmaktan 
maksatları kendi dalsa uzunlukla
rına halkı alıştırmak ve böylelikle 
yapacakları propagandaları dinlet
mek. Ben siyasadan hazetmem; ve 
herhangi bir siyasa müessesesine &
Jet olmaktan da çekinirim. Fakat 
yakında sinemada beni göreceksi
niz. 

- Sinema artisti mi olacaksınız? 
- Hayır. Sinenıanın faydasını ge-

nişletecek bir büyük teşebbüse giri
şiyorum. Sinemayı gramofon glbl 
her evde dalma bulunur ve kullaDJ
lır bir hala koymak lsteyorum. Si
nemalar halkı mahvetmektedir. Ye
ni filmlerin mUzlğl ne kötU şey. Hal
kın kulak terbiyesi harap oluyor. Bi
naenaleyh yapacağımız filmlerde 
güzel müzik kullanacağız. Bu işe a
tılırken ikinci mUblm maksadım da 
zamanımızın artistlerini ltlyemutlaş. 
tırmaktır. 

- Rusyadan, ÇI nden ve Jnponya
dnn bahsettiniz? Ya Amerika ve 
lııglltere hnkkın<.lakl fikirleriniz? 

- lnglllore.):'.e }>lr daha glt.ı:neme~e 

karar verdim. Zira son gidişimde 

debşelll bir lhtlkt'ı.rda bulundular. 
Benden tam 700000 frank vergi kes
Uler. Ameriknya gelince, Şimal! A
merlkada bir turne insanı zengin e
der, fnknt sanntk~rn n.sla aradığı 

manevi hazzı temin etmez. Eser 
Amerika.dan maksadınız Cenubt A
merika ise o başka ... Ah Arjantin! 
Ah Brezilya! Bu yerlerde, ne anla
yışlı, ne duygulu, ne ince, ne hassas 
tnsanlar yaşayor bilseniz. 

• • • 

Tayyareler 
(Uçıl>ıcü sayı/adan devam.). 

İspanyanın VaJansiya ş:hrinde ö~ 
le sığınaklar yapılmış ki, ahali ~u harP, 
zamanın.da geceleri oraya taşmıyor. 

orada yatıyorlar. Ne yazık ki buntarı
öan bir kısmı çeyrek ton ağırlığındaki 
bombaya dayanabiliyorsa da, bir ton 
ııf:ırlığındaki bombalara dayanamıyor • 
lar. İspanyada gördüğüm en iyi aığı .. 
r.ak, yeraltınla on beş metre derinlik· 
teydi. Ve birkaç ay iç.eris"nde kazıl• 
mışu. Bin kişi ihata ediyordu. Ve söy• 
lediklerine göre, kıyamet alametleri 
müstesna olmak Uzere herhangi teh
l:keye ka11ı insanları muhafaza edebi-
1;yormuı. 

Valansiya ıehri, harp esnasında bu-
nu yapabildiyse, biz, sulh esnasında 

Lon.dra için daha iyilerini yapabilm&
liyiz. 

Hatta hiçbir ıey yapılmasa da harp 
esnasında düşmanın Londrayı baştan 

başa temizleyip yerle bir etmesine im
kan yoktur. Fakat, birbiri .ardınca ya-
11ılacak hüı..:umlar dolayısile bir hafta 
içinde 1..ondrada elli bin kiti öldilrme. 
lcri kabildir. tyi bir ıığnak aiııtemi vU• 
cuda getirmekle harap imkanlanru bk 
hayli ualtmıı oluruı. 

Şimdiki halde, bizim hava kuvvetı.. 

miz:, Uç muhtelif elde bulunuyor. A• 
kert tayyare kuvvetimiz muharebe tay 
yıırel.crini temin ediyor. 

Ordu, toplan temin ediyor, dahiliye 
r.ezareti de, hava baskmlanna karp hi
rr.aye ıervi:ri vilcuda ~tirfyor ki bu
n:ın vazifesi, harp esnasında halkı tan.. 

z:im ve idare etmektir. 

Ben tngilterenin hava nann olsay. 
dım, blltUn hava m:ıdafaaıı meselesini 
bir tek meııcle halinde telakki eder ve 
u.dedilen muazzam meblağların hiç 
olmazsa yarmını, sivil erkek, kadın ve 
çocuktan korumak iç!n bomba nUf uı 
edem:yen sığınaklar yapmata tahsla 
ederdim.,, 

65 yaşındaki damat 

Selisen yaşındaki ka· 
yıc pederini UldDrdtl 

İzmit, (Hususi ınuhabirimiz:den) -
Kandıranın Karammlı köylinde bir ci-ı 
nayet olmuş, 65 yaşında Be'19r irimli 
bir damat, 80 ya§lnda kayınpedcri v ... 
liyi öldUrmi\~tür. t 

Bu emsaline az rutlanır ~ vak'. 
ası, 80 yaşındaki kayınpederin evin 
bahçesine bir direk ci;kmesi ile 'ba§1a -
mış ve 65 yaşındaki damat buna muha-ı 

lefet etmiş, aralarında çıkan kavga ne .. 
ticeslnde Bekir kayınpederini öldilr j 
mü~tür. 

• bmtt Halk ban~stnın senelik to~ 
l:'r:ltrsı Valimlı:in yüksek huzurlan ile 
yapılmış ve meclisi idare reisliğine §eh. 
rimirin maruf ve genç tüccarlarındaft 

Bay Faik Ni1ıhet Bilgin secilmiştir. 
Kocaeli tüccarlarının faydalan için 

ttunılmuş olan bankC\ hissedarlanna 
yilzde O faiz tevzi etmiştir. 

•Gölcüğün Yukarı Ulaçlı köyilnlde 
~arh~luk yilzünden kanlı kavgalar ol
mu§, eğlenmek istiyen 15 kadar ~fa • 
car motörle Karamürsete gezinti vana• 
rak dönerlerken rakının tesiri ile bir • 
birine J!İrmişler, içlerinden birisi b1 • 
mü~, diğer bc~i. de ağır yaratanmıılar. 
dır. 

Tlbu bu sefer tstanbulda yalnız 

bir konser verdi.Ati naya gitti, orada 
da iki konser verdikten sonra Mısırı 
boyladı ve bUtUn Şlmntt Afrikayı do
laşarak Parise döndU. Dostumun bu 
seyahatinde bermutat kUçUk bir sı;ır
vet toparladığı muhakkaktır. Fakat 
klmbUir ı;lttlğl her yerde etrafına 

toplanan flnnat meraklıları onu ne 
kadar yormuşlardır. Ve o, gittiği 

her yerde bana benzer bir başka 

vurdumduymnza rastlnmadığı l~ln 

yani bu yorgunluklardan sonra sU
kfınun melodlıılni dinleyemediği iı:ln 

kim bllir ne azap çekmiştir. 
~h:nmctUn XaT.if ~KURUN 

'.J GUNIJEUK SiY ASI GAZETB 

K U R U N Qautemll!'.e att'ln~r11eD nıEtlllr n'Wtf' ···--- ·--im) " ıı;1rmr.lı ~tıı iM ZArfmm lt6fNine (p 

il.AN Of Htı;1 IJ U 

Tlcnrel ilAııl:ırının 'hnlım. 'lafın son 
cl:ıo 

0

1t1h:ıren ılA .ı MI) rıılıırınc!ıı 40, ıç Q)'• 

fıılurıl11 !ıO kuru:,~ dfırl,hndı !'>ll)'fııcln 1, 
ıklııcı "e ı.l('O•ırü:le :?. bırınrıde 4, baş· 

tık yanı kl'snıcı·e ı; lırnılır. 
!lih'Ok. çok rlcvnmlı, ktışrli. renkli illin 

"rrrnlere ııyrı ayrı ınılırıııeler vuııılır 

ftpo;ml ılAnlıırın s:ıntıra - satırı 30 kunı•· 
tur. 

l'lctırl .:ınhiyrllr otnırynn k~rfik llttntor 

Hır dcru :su. ikı dehli\• !>O, ı\~ ılclnı.ı 65, 
ıll\rt ılefu'iı 75 \'e on th•fusı IOU ku.-u~ıur . 

('ç aylık ıl!'ııı \'l'rtmkrın bır clelaı11 lıeılo · 

,·uılır Uört ı;nlırı ~t·~·en ılıinl:ırın hır.la 

sulırl:ırı lll':t kıırtt')lnn lırsap cılılır 
a11t: hi:md kııpun11 (Jtlirnıltrt !:ü 

c-ük IMn fMl/n.ı uft:ılr ?S lmfirilır. 

cete ı lıellmeııı1 vıu:ılınAlıdlır. 

Karşılık h!!Uyen •kurııu melıtuplanruı 

lC llUrutlUlı pul ımvn ... tı:hTlal. 

Ba~lmıyıuı vıuıı .. n <e" aftft~elrten 
ıuyırıetJıtı roıııuınue cneııtupıarm tclDf 
ıcnnuuuı OJ1N1lı.·m ıuıvrıotnııuındıuı UAI' 

ı:tta roı ıo çıkan vuılllnt.uı dnl•J". dlnllUlr 
ıck. ftJıtllfte eoru !IMC\J almat. 

Gtlf.A'lt.fnlr.dfo ClllAll "'rıfarla nııdm)ertıı 

L .... , ll:ıkkı ""'' ıu~rıdlıd l(lndlr. 

Satlllk - Kirahk 
1\1 'BI 'N lıı·ııı ıl .. ı!"ııılıın •lııı!rıı)'a ken Biga kazuı civarında Pekmezli 

ılı ı.lurf! )·«"rınıı ... ıı .. ııı ~nknın ı'A•'''"::!:-: karlye11lnde klln ateşle mtıteharrfk 
de Vaktt \'urdu allınılııı KE\IAl.El>UZN dört t nl)h.blr un fabrlkuı eatıhk Te 
lnF.N llı\n hlinmı eliyle llh kııhııl edeıt j klralrktır. Erenköyilnde, Et't .. mefen-

j:.---(•R•l\•r•"•"'.ı"-'."'•e•fo•n•u•:•ı•n•3•l•S•) --- dl caddesinde 2 aumarah köfk.~ _mil"' 
racaat. (Telefoa: U • 126), 
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Muhammen bedell 4200 Ura olan komisyondaki numunesi veçbll
9
: 

adet L Nağant marka (veya bu ayar da olan) tabanca 17 - 3 • 1938 pe tJl.tl' 
be gUnU saat 10,30 on buçukta Haydarpnşada. gar binası !cindeki koıı:ıl 
tarafından açık eksiltme ne satın alı nacaktır. -

Bu işe girmek isteyenlerin 315 liralık muvakkat teminat ve kanıl tir 
tayin ettiği vesalkle birlikte eksiltme gUnU saatine kadar komisyona 

racantları lft.zımdır. 

Bu işe alt şartnameler komls;rondan parasız olarak dağıtılmaktadrf.ll• t 
(11 

~----~---------------------------------~ 
Fen memuru ahnacaktır 

inhisarlar Umum MlldUrlUğUodeo: ~ 
Antep ve Diyarbakır içki fabrikalarımızda talıştırılmak nzere aP 

yazılı evsafı haiz fen memuru almaca ktır 

1 - Diplomalı eczacı kimyager veya ziraat mektebi Alisi 
1 
ı mezunu bulunm.ak, 

~ 2 - Askerl.l~ini yapmış veya te cll edilmiş olmak, 

3 - Yaşı otuz beşten yukarı bu lunmamak. 
Askerllğinl yapanlarla son Uc; se neyi mesleki işlerde geçtrın!O 

.,, 
nanlar veya lisan bilenler tercih olu nur. ,,,,,. 

1 Yukarıda yazılı evsafı haiz olan ların ınhhat raporu, hnsnnhe.l -~ 
ve tercUmelhal varakalarlle en geç 31 - 3 • 938 gUnUne kadar Jda tf. 
Memurin Şubesine müracaat etmeleri. ~ 

Dr. insan Sami 
lSTAFlLOKOK AŞISI -

l - ldaremtzın Gaziantep Haşmli uil rJugune IJaglı Ali~a ırn ıecıe şanuaınt! 

ve projesi mucibince yaptırılacak idare binası inşaatı kapalı znrf usullyle 
eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşlt bedeli 10606 Ura 81 kuruş ve muvakkat teminatı 795.51 

llradı.r. ill••ı•••-••••••Iİ 
III - Eksiltme 21. III. 938 tarihine rastlayan pazartesi gUnU saat 16 

da Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda ya
pılacaktır. Kapalı zarflar mUnakasa gUnU en gec;: snat 15 c kadar adı ge 
çen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukablllnde verilmiş olma· 
lıdır. 

IJohloı 

Hafız le ··al 
LCIKMAN tUı;tUM 

Dahiliye Mütehauıa 
iV - Şartname ve projeler 53 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Le· Puarcıaıı C>aflta cnnıeroe ogıeden eonn 

eaat c~.o t&D e vaı k4dar utantıuıoa oıvaı 
Yazım ve Mübayaat şubesiyle Gazlan tep Başmüdürlüğünden ve Akc;:aknle yoıunı:ta Cll)t) oumaralJ ııuswıı ıtatıl.ı!estn°' 
Memurluğundan altnablllr. oaatMJanıu kabUJ edeı. Salı, cumartesi ruı 

V - Ekıdltmeye iştirak etmek isteyenlerin fcnnt evrak ve vesalklnt ıert MMh -o.r. - 12'' aaatıen 11aıı.1ıo fukarayı 

lnhfsarlar tnşaat şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları l!zımdır. a:ıabıuatw. MuayeoeblUle " n teıeıoa 
VI - MilhUrlU teklif mektubunu, kanunt vesaik ile V tncl maddede ya- l_1ı:_~_9~_1<_1_81_1"_te_ıe_r_00_·_ı1_~ _____ _ 

Sahibi ASIM US 
zilı eksiltmeye iştirak vesikasını ve muvakkat gUvenme parası veya mek
tubunu ihtiva dec k olan kapalı zarflarını yukarrda yrızı1dığr vechile mU· 
nn.kasa gQnD en geç saat 15 e kadar Ahın Komisyonu Başkanlığına mak· N~riyat müdürü Refik A. Sevengil 
buz mukablltnde verilmiş olması lAzımdrr. (1206) 

GÜVEN 
ANJTI 

TURKİYE İŞ BANKASI : . 

"·~ .... 

. 
•• 

j 

beraber 15 - 3 - 938 salt günU saat 
dırlar. ,(B.) (1356). 

Keşif bedell 4569 lira 87 kuruş olan Cihangirde yaptırılacak 
bahçesi açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evraklle şartnamesi ıeV' 
mUdUrlUğUnde görülebilir. İstekliler 2490 N. 1ı kanunda yazılı vesı• 
başka. fen işleri mUdUrlllğUnden alacakları fen ehllyet vesika.siyle sf 
ra 74 kuruşluk ilk teminat mnkbuz veya mektubiyle beraber 24 - S • 

perşembe gUnü saat 14 de Dalmt En cUmende bulunmalıdırlar. 
1 (B.) ( 

MEQ TO~LO iZAHATI GIŞELEl21MIZO'N ALiNi% 

Namnam KUprUsUnde Yapılacak U_t\V6 

OUz ve Sedde inşaatı 

Nafıa Vekaletinden: 
apıltıl 

l - Muğla viıtl.yetlnde Muğla - Köyceğiz yolu Uzerlnde Y t.J 

olan Namnam kpprUsüne ilAvesl lstenl len daha ikl göz ile sedde ınşaa ıı 
palı zart usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. Keşif b~dell (25,000) ıtr ı 

n u s•ll 
2 - Eksiltme, 31 - 3 - 1938 tart hlno mUs:ıdif perşenbe g n u 

da Nafıa VckAletlnde Şose ve KöprU ler reisliği eksiltme koDlısyoıı 
srnda. yapılacaktır. 

2 6
) 1' 

3 - Eksiltme şartnamesi ve bu na mUteferrl diğer evrak <1 

mukabilinde Şose ve Köprüler rclsll ğlnden ahnablllr. ııı 

4 - Ekslltmeye girmek isteyenle rln, (1875) liralık muvakkat te 

vermeleri ve bu gtbl işleri yapabile ceklerlne dair vekft.letlDlizdeıı _. 
uneıero 

mış mUteahhltllk veslkaslyle Ticaret Odası vesikası ibraz e 

zımdır. • m•ae 
lste'klllerln 2490 ımyılı kanunun tarlfatı datreıılnd• hazır ~ad•' 

teklif zarflarını ikinci maddede yazılı vakitten bir saat evv-eııne pof 
mlııyon reisliğine makbuz mukabfltn de vermeleri muktezi otuP (ı 
olacak gecikmeler kabul edllm.ez\ (Gll) 


