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Her Ne Olursa Olsun Bugün Mevcut Olduğu Şekilde Alman Devletini 
Hiç Kimse Kırmıyacak Ve Parçalanmıyacaktır. Ne Tehdit, 

Ne Şiddet Bu Andı Bozamıyacaktır. 

AVUSTURYA BASVEKİLİNİN VAZİFESi NİHAYET BULDU. ,, ..........................................................•............................................................................................... "' 
i Alman, Avusturya Orduları Birleştirildi. Alman Hariciye Nazırl Avusturycı Hariciye işlerini 5 
• • ! de Deruhte Etti. Avam Kamarasında ingiliz Başvekili: Bu Hadiıelerin Şumulii, Şimdiden i 
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B. UllLER 

Viyana, 15 (A A ) Hit· 
ler dün akt•m Viyanaya 
aelmit ve tezahüratla kartı 
lanmııhr. rlıtler, Emperyal 
•teltntn balkonunda ıöyledtli 
btr nutukta: "Her ne oluna 
olıun buıün mevcut olduju 
ıekildekt Alman devl"tlnt 
hiç kimıe kırmıyacak ve 
Parçalanmıyacakhr . "e teb 
dit. ne ıtddet , ne d .. ıefalet 
bu andı bozamıyacak
tır.,. Demtıttr. Bütün Avuı 
turya ıef arethaneleri bulun 
duldar! tehırlerdekt Alman 
elçılerlntn emlri alhna ıır
melc emrini almıılardır . 

Reych Alman orduıu ku · 

R. ÇEMBERLAYN 
raunda harici ıiyaaet 

hakkmda yaphiı beyanatta 
ıon Avusturya hAdıaelerlnin 

bir tarihçealnt yapmıt ve bu 
hidiıelerl lnıtltere tarafın · 
dan ka.v ıtaız karıılanmadığı - 1 
nı ıöyllyerek demiıtir ld: "Bu 
hadiselerin ıumiilü tin diden 
tahmin edemİyec~itm neti · 
celeri alacakhr Sılihlanma 

proiramımızı da yeni bir tet· 
ktke tabi tutacafız . ,. 

Brüksel, 15 (A .A.) -
Belçlkaoın Llyj ıehrinde 

ıoıyaltıtler bir nümaylf 
yapmıtlar ve Httlerin ıerefl· 
ne tarkıla r ıöylemtılerdlr 

Budapette, 15 (A .A.) Bu · 
dapeıtede oo bin Nazi nü· 

maylt yapmrtlardı . 

Vaıington . 15 (A.A) -
Amerikada aemokrat birlıği 
azaları V atinıtooda Alman 

mandanı Avuıturyadakl bü ıefaretl önünde tezahüratla 
lüo m6ıellih kuvvetlerin ku bulunmuılardır , 20 kiti tev· 
mendanhfını deruhde etmıı . klf edllmiftır . 
Alman ve Avuıturya ) 5 (A A) Varto~a. · · 
kıtalarının b 1 tiki ' btl l ır et erını · Varıovaya dönmekte o an 
dtrmltUr . Polonya Hariciye Nazırı 

Alman hariciye na B. K.olooel Bekin Vtyanada 
~ırı ~ vuaturya hariciye A. Hitlerle görüıecejl ıöylen · 
itlerini de deruhde etmlıtlr . mektedtr. 

lnlrart da , dığer Alman Parla, 15 (Radyo) - Çe· 
valalerloe verilen Gnvana te · koılovakyanın , Almanyaya 
lcabGI eden bir ünvan al· kartı korunma11 huıuıunda 
11111 ve kendlılnin umumi lnıiltere i le fransanıo müı
Avuıturya baıvektlltiİ ni · tereken hareket edecekleri 
hayet bulmuttur · haberi teeyyüt etmektedir. 

Alman nazarett neı Bel·grad, 15 (Radyo) -
retttll bir teblıide , A•uıtur - · Alman lutu1. tl uzun ·btr yil 
Ja rftmrllk .reıtmlertntn tim·. r6y6ıten ıonra kanrlaıtırı- . 
dıltk ipka edtldtj.ni bildir . İan mevzileri itııal ettiler. 
mittir BuıGn Emperyal f>teltnln 

Lo11dra, 15 (A A ) - in- balk~nundan Adnlf Hıtler 
ılliı Baı••kih Cember· ltalka hitap etti . 
la,. din A•am Kama Ôfleden ıoara yapılaa Itır 

törende Adolf Hitler bilhaı 

ıa ıu ıözlerl ıöyledl: 

.. Alman devlet relıl ı ı f ati le 
vatanım Avuıturyanın Al

manya ya ilhakını llao edı · 

yorum ,. 
. A . HlTLER 

8f!lgrad, ıo (Radyo) -
Sır Yugoılav gazetes ı. Yu · 
goslavyaoıo ıon Alman ha · 
raketine hayretle bAkmadık 

Deyli Herald Gazetesi Diyor ki: 

"Kimbilir? Belki · de Bütün Dünya 
Umumi Bir Harbe Girecek .. ,, 

''En Aziz Emelinin öniine Geçebilecek Bir Va
ziyetinMeydana Gelmekte Olduğunu Gören Al-

larını, Avusturya ile Alman· 

ların birJeımelertndeki men 

faali takdir ettiklerlol kay · 
detmektedir 

i manya Kılıncını Çekmekte TereddiJ.tEtmemif tir,, 

Yene bu gazeteye göre, 
Almanya, Yugoılavya ile hu -

dut olduktan ıonra Alman· 

ya · Yugoıla v doıtlutu da -

Royter bildiriyor: Gazete· 
!er Avuıturya hi.dtıelerlle 

me11ul olmaktadır. 
Mu haf azakir Deyh Tel

graf end Mornlnı post bat 
makaleılnde diyor ki: 

En aziz amelenin önüne 
ha fazla kuvvetlenecektir • geçebilecek bir vaziyetin 

meydana gelmekte olduiunu 
ıören Almanya , kılıcını çek· 
mekte tereddlit etmemlıttr. 

Bir dakikalık bir ültlmetom 
ile bir memleketi ilhak et 
mek. enternaıyonal mOnaıe· 

bellerde herhanıl bir kaide 
ile ma:ıur röıterllemez. 

Viyana, 15 (Radyo) ==ııı=======-===---===============•::=======-==-=--=-===-

Hıtler bu sabah aaat 10 da 

Kahramanlar meydanına ıel · 

mit ve halkm a lkıtlarlle 
kartılanmııtır . 

Httler; ıöylediil bar nutukta! 

Avuıturyayı ilhak etttltnl 

bır daha ilia ve naayonal 
ıoıyaltıtl"re tetekkür etmlt· 

tir . 

Pariı, 15 (Radyo) - G6-

nün en mühim hldtıeıini 

Avuıturya meıeleat teıkıl et 

mekte devam ediyor. 

Bugün öğleden ııonra Vı 

yanada büyClk bir askeri ge· 

çit reımi yapılmıt, ordu halk 
taraf1ndao alkıılanmııhr . 

Tokyo, 15 (Radyo) - Ja 
ponya, Vtyanadaki elçtlljini 

lconıoloıluğa tahvil etmek 
ıurettyle Avusturyanın llha· 

kmı fUlen tanımıttır 

Hatay 
intihabat 
Talimatnamesi 

Cenevre, 15 <Radyo) 
Hatay ııtyle me11ul ekıper
lerln ıaü:ıakereıl bitmek Qze

redlr. intihabat taltmatna -
meıl tam bir ttillf ile ha -
z1rlanmııtır . Komitenin, haf 
ta içinde çahımalar101 tama · 
••• bttlrecell anlatılmakta · 
dtr. 

1 

Yeni Fransız Kabinesi 
T eş e k k ü 1 Et t i .. 

B. Lıon Bluı tırıf1ndın teıkil adilen tıbinıdı ~ırici
ye nızırıtindı I. Pol Bonkur getiril~i 

Parla, 15 (Radyo) - Le · 
on Blum, bugün kabineyi , 
tetktl etmit ve bütün nazır 

larla birlikte Eltza sarayına 

giderek. Cumhurrelıi Leb
run huzurunda aadakat ye · 
mini vermlttir 

) eni kabinede Pol Bon-
kur hariciye nezaretine, Al 

ber Saro devlet nazırlığma, 
Daladlye harbiye nazarellne, 

Kapenki deniz nezaretine 
gettrllmtılerdir . Yeni kabine 

pertembe ıünii parlamento 
ya gidecek ve beyanname , 
ılol okuyacaktır 

Pariı, 15 (AA.) - Yent 
kabinenin teıekl<Glü müna· 

ıebetile Blum beyanatta bu
lunarak, halk cepheıl bükü 

metlerine bldayettenberl it· 
tirak etmıı olan Şotan ile 
Delboıun bu ıeferkl htlku· 
mette bulunmayıılarının her
hanıt bir lbttllftan ileri ıeL 
tnedtilnt t6yledekten aonra 
ıunları tll ve etmtıtlr: 

.. Slyaıette de•amhlıtı te 
mfn etmek l&aımdır. Maa 

B. LEON BLUM 
mafıh, bu akıam kabine 
toplant111 yapılmıyacaktır 

Hldlıeler ev•elkt bakametle 
hük6meUm ara11nda mftn · 
haaıran bir devir muamele 

· ılndan ela ha baıka zaruret 
Jer tevht etmııtlr. 

Btnaanaleyh milli a1Gda · 
faa •& hariciye nazırlarlle 

birlikte eıkt baı•ekll Şotaa 
Jle hariciye nazır1 Delboıla 

ılrOtmele ıtdeeettz • 

Avuıturya meaeleılnin, ırk 

beraberliği ıeheblyle Alman· 
yanın bir dahlli meaeleıl ha· 

llnde göıterllmeal, kabul edl· 
llr ve müdafaa olabilir bir 
keyfiyet delildir. Bu hldlae
lerlo vereceği fena neticeler 
hakkında timdtden btr teY 
ıöylenemez 

Ltbaral Mançeıter Guar
dian diyor kt : 

Avuıturya meıelelerl bi
zim için bir ihtardır . Hük6 · 
metlmlzden buıiin lıtedlil 
miz ıey, lnıllterenia ha•a 
kuvvetlerini vakit kaybet . 
mekıl:ıln. diloyanın en bü· 
yük ve en kuv•etlt bava 
orduları partiıine ıettrmekttr. 

Deylt Heral diyor ki: 
J f ç ı partiılne menıup 

Avrupa için bu itte ml
him cihet Alman diploma 
ıtıloln tercih ettlil btr ıtlih 
olarak yeni bir tecavGzün 
ortaya çıkmıı olmaaıdır. 

Bu cebir ve tahakküm 
.devrine bir hudud çlzmete 
muvaffak olunamaz lıe. Av· 
rupada, ktmbilir belkide bü 
tün dünyada, yeniden umu· 
mi bir barp ıareceflz . Bu · 
giln lazım olan. kollektlf 
ıiıtemln yentden lh1aaıdır . 
Taymlı baımakaleılnde 

diyor kt: 
Alman harici politika 

uıullertnlo bu en ıon ve en 
• kötO tezahlrtl, Berhte•••den 
anlaıma11nın ne ııbt ıeralt 
albnda wlcude ıetlrildlll 
hakkında laıilterede de me•· 
cud endlıe ve tGpbelerl ar · 
brmııtar . Bu baraket, u:alaı· 
ma ve teıktn •t1aıetlne bo· 
,ok bir darbe vurmuıtur. zı. 
ra, bu ıtbı tlddet ve cebir 
bareketlerlae her dakika ma· 
( Sonu Dlrdlncl S.1fada ) 
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Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER .. 
- 24 - SEHİR HABERLERİ 

19 Numaralı makalede ya· 
pılan tert ibe rıayetle hakıki 
ıah .. lı. rıo ikam etgahla rı bak· 
kında lazımgel en tafsilat 
verildikten ıoora bu maka 
lede bunla ran kısmen olııun 

medenı haklarını istimalden 
ıarfınazar edememelerinden 
babıedeceğiz 

Kanunu medeniye göre 
bır baktlci ve birde bültmi 
ıabaslar oldujunu ve bunla 
tın yekdliertnden ayrı bu· 
lunduklarını. bakıki tab11lar. 
dan makıat diri doğup ya 
ııyan ve hatta ıai doğmak 
ıarh ile ana rahmine düıtü 
iü andan itibaren ıahsiyet 

ikttıap etmekle bundan Y•t 
meslek Ye mevkt, ctn ve 
aile ıerefl ıtbı htç bir bak
in tercıh 16zeUlmlyerek ka · 
nun datreeıade haklara ve 
vectbelere ehil olmakta her 
kealn müsavi bulunduğunu 

bOlcml tahıılar iıe (baılı ba
tına me vcudiyeU haiz olmak 
üzere teıekküi eden cemiyet 
ve tirketler de keod tlerjne 
bas bir me•cudiyeU ve mu 
ayyen bir gayeıl bulunan 
müeueaeler sicillerine kayıt· 
larını tere ettermekle ıahıi
yet iktisap) eden ~thası hük· 
mi yeden ibaret olduğunu ev· 
•elkı makalelerımde arzet
mtıtim. lıte bu haktlli ıabıı· 
lara datr olan kanunu me
denınlu 2J maddeılnde (kim
se medeni haklarından ve 
onlara iıUmalden k11men ol · 
ıun ferafat edemez. 

Kimse hürrjyelinl ferafat 
edemedeji gibi kanuna veya 
adabı umumfyeye mufayir 
surette takyit dahi edemez) 
deniyor. İki fıkrayı ihtiva 
eden bu maddenin birinci 
fıkrası medeni hakları kul 
lanmakta ve bu hakların 

istifade husuıundan velevkl 
k11men olsun feragat edt. 
lemtyeceğlni bildirmekte, 
ikinci fıkra ile daha ıumüllü 
ve mutlakiyet ifade eden 
bir ibare ile hiç bir klmıe· 
ntn hürriyetlnt ferafat ede
medıği gibi, kanun veya ada· 
bı umumiye muğayir ıuret· 

te bir takım teraıt ve mu
kavele ıle de hürriyetini kayt 
ve bent altına alamıyacaiı· 
nı emrediyor. 

E•et hilrriyet lnaanlarla 
beraber doiup ölmeıl ile 
hitam bulan bir hak ve bir 
1erbeıtlyetl mutlakadır. Bu. 
nu böyle kabul etmekle be· 
raber bu hak hiç bir vakıt 
ıayrln zarftrına kullanılma 

mak ve ahkamı kanuniye 
ve i.dabı umumtyeye muhal
ltf düımemek ıart ve kavda 
ile de mukayyettir Hiç bir 
kimıe kendi hürriyetini ıau
mal ederken baıkaaİnın hür
riyetinin ıhlil edemez Her 
ikt taraf aynı hakkı ha
izdir. Gayrin hukukuna teca· 
vuz ve ta.uruz edeni fıilinin 

derecesi ile mütenasip b ır 

surette kanun tecziye eder . 
İıte bu cihetlere riayetkar 
olmak tartı tle her ıabıa 
hür ve serbesttr. Ve yine 
bu ıerbeatiy"!t içinde medeni 
haklardan ve bu hakla rı 
kullanmaktan kıamen bile fe 
rajat edemlyeceğt gibi hür 
rlyetlnl dahi kimseye fera
iat ve bir kayd altında bu· 
lundurmıyacaiını ve böyle 
bir arı,u ye emeli vusa 

onun da bir kıymeti kanuni 
yest olamıyacaimı ibarenin 
çok cadlı ve kuvvetli ifade
ıtnden anlatılmaktadır Me · 
sela bir ktmse bir feyln 
tasarrufunu iktiaep etmtye· 
ceğine veya böyle bir teabhüt 
yapmıyaca ğına , medeni bak· 
larını iıttmal ve bu hakİa r 
dan latıfade edemiyecefl · 
ne Ye yine bir ıahsıo evlen
miyeceiine veya bu haklar 
dan istifade edemiyec~iine 
visl ve kayyim olmıyacaiına 
ve iotıhapta bulllnmıyaca

ğına nakdi teahbüdata glrtı· 
miyeceilne ve emvalin ida
resini bir ıahıa tevdi etmek · 
le bunu o ıahııtan hiç bir 
vakit geri alm11acajıaa, ka
nnın kocasına bıraktıjı mal
larının idare hakkını istirdat 
etmiyeceiine, boıanma ea· 
nasında karı nezdinde kalan 
çocujun nafakaaanı babaııa 
dan istemiyeceline bir za · 
man ve mel&lnla mukayyet 
olmıyarak alelıtlak rekabeti 
tıcarlyede buhınmıyacatına 

ve bir nlıanlı ntıanı bozar· 
sa ıu kadar lira tazminat 
verecellne •e satılan bir ma 

Dün Şehrimiz Civannda Feci Bir 
Tren Kazası Oldu .. 

Çayırhisarlı Bir Köylü Fazlıkuyusu Civarında 
İz.mirden Gelen Trenin Altında Can Verdi. 

lı satıcı her ne vakit teslim 
edene alıcının kabule mec 
bur tutulmaaına •e bir men· 
faat makabdınde boıanma 

rlavaaını açmaktan vaz ıe
çilmeıine dair iki taraf ara 
11nda yapılan ukut •e mu· 
kavelit batıl ve hiç bir kıy· 
meU kanuniyeyl haiz deill · 
dir. Hattl bu teabhüdatın 
tcra ve tfaıını lemin mak· 
aadı ile aralarında kararlaı· 
tırılan tazmlnatln dahi kıy· 
meli yoktur. ÇünkQ kanu· 
nen batıl bir akdin zımnın· 
daki tarh cezatde batlldır. 

Dan saat 16,30 da ıebrl · 
mize yakın bir mesafede feci 
bir tren kazaıı olmuıtor. 

lzmlr · Bandırma seferini 
1apan 1208 numaralı katar 
Sındargı 101a11nın Fazlıl&u · 

yusu cıvarındakl 239.250 
ktlometreler arasında ıehrl 

mtzden köyilne dönmekte 
olan Çayırhlsarlı K&mtl oi 
hı Mehmet Akbulutu ,arça· 
lamııtır. 

33 Yatlarında kadar bu 
lunan Mehmet, pazarda itt· 

nl battrdikten ıonra aldıiı 

iki ı•z tenekesi Jle bir hey

be içeralnde bulunan ~tyaaı· 
nı merkebin• yGkletmlt 

ve kendi de üzeriae 
binerek yola çıkmııtır. 

Fazlıkuyusunda, ıoıa11 ka· 
teden ı•mendüfer hattını 

ıeçecejl 11rada lzmlrden 
ıelmekte olan ıtmend6ferio 

altında kalarak merkeblle 
beraber parça parça olmuı· 

tur. :;tımendOfer, batta bay 
vanla birlikle Mebmedı hay· 

li ıOırOklemııttr . Mehmedio ı 

bu eınada batı vücudundan 

ayrtldıjı ııbı , ıövdest de 
ikiye bÖlünmüf, ayrıca kol . 1 

ları ve bacakları da kop· 1 
1 

mut, muhtehf yerlerinden 

parçalanmıı , merkebin de 
ayakları kopmuıtur 

Şlmendllfer, merkebi, on 
metre kadar sOrükiedtkten . 

Bu gibi ukut ve taahhüdat, 
medeni haklardan lıtlf a · 
de ve lstlmaldekl hakkı hü
riyet ve ıerbeıtiye münafl 
düter- Binaenaleyh ıab11 
lar heroe kadar it ve "güç· 
lerinde akit ve mukavele 
tahbüdatında hür ve aerbeıt 
lselerde ahvali mearudede 
hürriyetleri tahdit edılmtı 
demektir. Bunun ıebebt de 

, sonra tehtr isUkamehndekt 
1olun sol taraf ma atauıtar. 
Za•allı Mehmedtn tekerlek
leran altında ıilrilklenmeai 

6U metreden fazla devam 
etmittlr. 

vuzu kanun 1ah11ların bürrl 
yet ve hukukunu yine o 
ıahsın arzu ve lradeaıne kar
i' muhafaza ve müdafaa 
maksadı ile mezkur 23 ncü 
maddeyt vazetmlttlr. 

AVUKAT 
/(asım Sami Paylı 

- Sonu Var -

Hayat pahallı
ğı ile mücadele 

Memlekette hayat pahalı · 

lıjı ile mücadele için bir ae 
ferberlik ılln etmtı olan hü· 
kümet bu iti bir taraftan 
timi yollarla tetkik etmekle, 
diğer taraftan da ihtikarı 

cezri surette bertaraf edecek 
tetbtrler almmııtır . 

Hükumet memleke timizde 
mevcudiyeti gayrı tabli te 
lakkt edilen hayat pahalılı 

jın1 bertaraf etmek mevzuunu 
ıktlsat mütahaasıalarını da 
tetkik ettırmektedır . 

Bu hususta yurdumuzun 
ve halkım ızın buıuıiyetlerini . 

hayat ve iktııat ıartlarını 
iyi bilen yerli Jkllu t profe · 
ıö •lerinlo fikirlerinden istifa· 
de edilecefl düıünülerek ken 
dilerinden resmen rnütalea · 

( Son~ Os üotü ayf adq ) 

Vücudundan ayralao bat. 
hattın üzerinde vücut 
tan aka metre kadar ötede 
bulunmuıtur Vücudun dtjer 
parçaları da keza 60 metre 
dahtltnde ıürük ıenmtıtlr. 

Vaka haber ahnu alınmaz 
Müdde•umumi Muavini B. 
Hilmi Çil, hidiıe yerine git
mit ve tahkike ta baılamıı· 
tır Kaza mahalline ıtden 

bJr mubarrlrimlz de bu çok 
acıkh ıahneyl yakından 

ıörmütUir Bu sırada kaza-, 
nın vukua~ıelmeslnden epey· 
ce zaman ıeçtlit halde, blr · 
çok yerltrlnden parçalan· 
mıı olan merkebin hali. öl 
memlt bulunduğu görülü. 
yordu. B. Hılmı Çıltn emrtle 
bir poltı memuru tarafından 
tabanca ile öldürülmüıtür 

Tren lçtndekt yolculardan 
kazayi görebilenler. ıtmendü
feren 350 metre kadar me 
aafeden düdük çaldığını ve 
tahminen 35 kilometre ka· 
dar aüratle .gtttlğlnı aöyle · 
mtı lerd r. 

Mııktoiıt Muatafa ojlu 
Mehmet , tren hattından ııeç · 

mekte olao yolcuyu ;görme· 
dilini, ı;ahmı kendıaine hA
tltıeyl ateıçinln haber ver• 
dii~Pi anlatmııttr . Malıclnlıt 

Dikkatler: 

DiJnkiJ 
Kazadan 
Sonra 

Dün lzmlrden relen tren 
Fazhkuyuıu civarında bir 
köy lOJil feci ıekalde par
çaladı. Ba mlnaaebetle 
ayaı meYklde daha evYel
kı yıllarde da b61le acık· 
lı kazalar olduiuau hatır· 
lıyeruz. 

Yine, lun veya uzunca 
bir zaman ıeçllkten ıon 
ra burada bir ve1a bir. 
kaç Yatandaıın ciaha lnır · 

ban ııclebtlmesl lhtlmah. 
nl d61Gnmek artık her 
halde bir harll olmaaa 
ıerek . .. 

bizce; ıoaanın, tren bat· 
hoı katettıjı .bu •ı•ek kııım 
da ber zaman lçın kaza 
olmak ıhhmah,vardır . Çan. 
kı, her ıkt .._taraftan da 
yolun ıatanı taklp eden 
bar yo!cunun 1zmırden ae· 
len trenı görebıimeıl mfan
küo .. detudır. 

Trenin düdüğünü itlte· 
medıiı takdırde telı.eriek

ierın al tana diiımekten ken 
dnu nasıl kurtarabıhı? 

Onun tçJn, yolun bu kıa· 
mında bir hat bekçisinin 
bulundurulmaaı lizım ıel· 
dığl, bu ıon kaza tle bir 
daha anlaıılmııtır. 

Acaba alakadarların bu 
busuıtakt fikri Dt!dır? Bır 
tedbir almak mı? Yoksa 
yJne, 7olu olduju gibi bı 

rakmak mı? Dotrusu .. 

Merak Ediyoruz. 
Mehmet, ıöyledıjlne göre 
31 ıenedenberi timendüfer 

makinistidir. Ateıç! Velt oi 
lu Kadir de kazayi görür gör· 

meı. makıntıti derhal haber
dar ettlifni ve firen yaptı · 
ğım ilave etmııtir. 

Tabktkatı müteakip •ki 
aaat kadar gec ıkeo tren bir 

baıka maldniıtle, ateıçt ta
rafından Bandırmaya ha· 
raket etUrllmiıtır . 

Kazaya kurban giden Ça · 
yırhiıarh Mehmet evlıdir, 
çocuğu yoktur. 

Mehmedin arkaStndan on, 
on bet dakika kadar ara tle 

mandaları getirmekte olan 
kardeıt Ahmet, kaza yerine 

gelınce bu feci hadiseden 
haberdar olmu~ •e büyük bir 

teeaaür içinde lime lime ol
muı cesedin önünde göz 
ya ıları dökmüttür Cesetken· 
diıine verilmiıUr . 

Makinist ve ateıçi aieıbut 

cürümler mahkemeatn~ ıevk 
oluomuıtur. 

Kaıa yerinde btr fen he 
yeti tarafmdao " Yrıca keftf 
yapılacekttr . 

Ortaokul 
Ogretınanlii :ne dair kanun 

Kamutay bütce enciiment 
ortaokul öjretmenleri Je· 
ttıUrmek maluadlyle Gazi 
T erblye EnıtltOsünde açılan 
kursa devam eden 6ğretaıen 
okulu mezunları hakkındaki 
kanunun projeıinln görütül 
meılnl bltlrmit ve proje Ka· 
mutaf ruznameslne ahnmır 
hr. 

!11c6men, mezun olan bJr 
memurun mezuniyet müddc· 
U içinde maaı aJmaaı Jizım 
ıeleceii Ye yerine asaleten 
baıka btr memur tayial de 
kabil olamıyacajını dOtOn· 
mif, mezunıyet kaydının 

madde metn•nde11 çıkarıhna 
11na karar verUm•ıUr. 

Hizmetlerin sekteye uf
ramama11 için kuna devam 

eden ve kura müddettnce 
yeme, içme ve ıiymelerl te 
min olunan bu muallimle 

rln yerine batkalaranıp tayl 

njne imkan vermek dütün

ceıiyle kun müddetince bun

lara maaı veref mıyecefıni 
ve kursta muvaffak olamı· 

yan ilk okul mualhmlerıle 
orta okul muaHtmlerlnln kı · 

dem bakımından mağdur 

olmamaları Jçln de kunta 
ıeçen güolerfh kıdemlerine 

~ammını temin eder tekilde 
maddeyi yeniden yazmııttr. 

t:ncümence kabul olunan 
madde ıudur: 

"Ortaokul öğretmeni ye
ttıttrmek makeadlyle Gazı 

Terbiye Enıtltüsünde açılan 

kunlara devam t'tmit veya 

devam edecek olan ögret 
men okulu mezunu öğret 

menlerden ilkokul öğret· 

menllilne dönmüt veya dö · 

necek olanlar ile ortaokul 
öiretmeoi lken mezkur kur· 

sa ittirak etmit veya edecek 
olanların kunta ıeçtrdıklerl 

v~ geçirecekleri müddet öğ 
retmeolık terfi kıdemlerine 

zammedilir ve bu müddet 
için bunlara maaı verilmez. 

•4l • c:..-

Bisiklet 
Yarışları 

Bölge 938 bl ıiklet birinci· 
lik müsabakalar ına pazar 
poü baılanmııhr -

Kepsüt ~oıasında 20 kilo 
metre meaafe dahilinde B. 
Şevkinin ıdareı lnde yapılan 

bu müıabaka7e; bir çok bi 

slkletçi tıttrak etrnff, Güçl~D 
Sabri birine•. Bırhkt .. n Sü 
levınao ikicci . ~urttau M~h 
met iiçüoc6 gelmtıtir . 

Müsabake1ar selıfz hafta 
devam edecektir 

Halkevinde 
Gösterilen 
Fılimler 

Halk evinde dün gece bo · 
ğucu gazlar hakkında bir 
filim göıterilmııttr . Bu top
lantıda Valimiz B. Ethem 
Aykut, daire müdiranı, za . 
bttan ve biltün memurlar 
hazır bulunmuılardar. 

Boğucu gazlar flltmln · 
den baıka, Balıkealr, Ayva
lık ve Balyaya alt fJlimlerle 
ayrıca 9 kmmhk bir filim 
daha gösterllmiıtlr . ...... --'!J•r---. 
lstanbula 
Gidecek 
GiJrefçilerimiz 

Glret Federaıyonunea 

mlllt takım giiret kadrosunu 
teıkil için Ankara, lzmlr, 
lıtanbul ve Balıkesir güreı · 
çllerl araıında 19·20 martta 
İıtanbulda seçmeler yapıla
caktır. 

Bu aeçmelere ittlrak etmek 
üzere Böııemlz giireıçtlerln· 
den 61 ktloda A vıarlı Ah
met Göker, 72 kiloda Ah · 
met Alp buıüo lıtanbula 
ıldecek 1 erdir 

Seçmelerde kllzananlar Eı · 
tonyanıo paytabtıoda ya
pılacak olan Avrupa ıGreı 
ıampiyonaıtoa gönderilecek· 
lerdir. 

Gidenler, Gelenler: 
tsandırma, Erdek, Gönen 

ve Manyaıta t~ftıılerde bu
lunan vtli.yet jandarma ku. 
mandana B. Hulüıi Aneveo 
dün dönmüıtür . 

l ISTAH UL RADYOSU 

16 Maı t 19 3 8 Çarşamba 
Öğle neıriyalı saat 12 30 

Plakla Türk muıtkfıt. 12 50 
Havadiı. 1 J 5 P likla Türk 
muıikiıi. 1 J ,30 Muhtelif Pl&k 
neıriyalt 14 Son. 

Aktam neırtyatı : Sa· 
at ı 7 İnkılap tarihi 

deraleri: Uotvenlteden nak· 
len: Mahmut Eıat Bozkurt 

18 30 Fatih Halkevi ıöate 
rlt kolu tarafından bir tem · 

sil. 19 · ı 5 Konfranı: Doktor 
Muzaffer Şevkt tarafından 

( Şeker bastahimın yeni te 
davi uaullerl) . 19,55 Sona 

haberleri 20 Necmettin Rı · 
za ve arkadaıları tarafıodan 
Türk muııkiıi ve halk f&r • 
kıları . 20· 30 liava raporu 
20 33 Ömer Rıza taraf an· 
dan Arpça ıöylev . 20,45 Ne· 
zibe ve arkadaılara tarafın· 

dan Türk muı l klsl ve halk 
1arkıları. ( Saat ayarı ). 21 
15 Fasıl saz heyeti İbrahim 
ve arkadaıları tarafmdan. 
21 50 Orkestra: 1 - Bah: 
Hamlet, uvertür. 2 - Mo 
.rena: Stravuıferdrn . 3 
Rahmanlnof: Noktüro. 4 -

Albenıı: Serntanata. 22 45 
Ajaoı haberleri 23 Plakla so · 
lolar , opera ve oper t par· 
çalan. 2l, 20 Soo haberler 
ve ertesi gOoün proğramı . 
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· Olmuş Hikayeler · 

Ben Bir Bostan Korkuluğu 
Değılim ! .. 

Bayan Luız. ufak, kigir ler, mar .. ndlz trenleri düdük
kulübealn arka tarafında, et- l lerlnl öttürerek ve küçük is· 
rafı tellerle çevrtlmlt bahçem·! taıyonda hiç durmadan ge 
•l bir 1erde, tavukların yemini çip giderlerdi. 
verirken, koca11 Alfonı da Baba alfonı dudakların
traıını henüz bltlrmı1, san· da acı bir tebe11ümle fakat 
dal yenin üzerine koyduğu ne de olaa koskoca (!) bir 
btlyük lefende y6z6nü yıkı . istasyonun ıefl olmak gururl· 
Yordu. yle göğsünü kabartarak ufak 

Buraıı bir time11d6fer Is- binanın önüne çıkar, kendi· 
taıyonu idi. lıtaıyon diyo- ılne eliyle ıelim aönderen 
ruz amma, bu, bir iki uf ak maktnist, ateıçl, ıehren 
binadan ibaret küçük ve kondoktörlerjn aelimına 
d u r a k, burada kuruldu· 
itındanberl trene binen ve 
inen yolcuların aayııı kolay· 
ca hatırlanacak kadar azdı. 
Baba Allonı. bazan hesap
lar, ıağ elanın tıaet perma 
iını, ıol elinin lıiçOk parma · 
iından baılıyarak yukarı 
dofru ıezdtrlr ve kendi ken
dine a6ylenlrdl: 

- Evet 17 ktıt.. ÔyJeya 
4 ıenede tamam 17 ktıi.. 

Baba Alfonı yanılmıyordu. 
D6rt aenede tamam on yedi 
kiti bu k6ç6k lıtaayondan 
trene btnmıı ve galiba dört 
ktıı de civar köylerden birine 
ıttmek iizere aıafı lnmftti 

lkt odadan ibaret bu-
lunan binanın bir odası 
yolcuların (!) bekleme aalo 
nu, dtferi telıraf ve ktıe da
lreıl tdt. Onun yanında tek 
odalı ve bir mutfaklı kü,ük 
btna lıe. fıtaayon memuru 
nun tkametine tahsts edtl
mlftl. 

lıtaıyonun önünii ıölge· 
lendlr•n dört akasya ağacı 
buraya buıuıl bir ıüzellik ve
riyordu. Arka tarafta uzun 
tarlalar vardı. 

G6nin muhtelif aaatlerln· 
de telıraf makineleri geve · 

mukabele eder, ıon vafonun 
tıaret filiması veyahut fe
neri gözden kaybolunca 
evine çekilirdi. 

Bu bayftt böylce muttarit 
tempolarla senelerce devatn 
itti 

Baba Alfonı iyi kalbll 
bir adamdı. Ufak boyu, tat· 
lı dili ve aüler yüzü ile ken 
ılnl hemen herkeıe sevdir· 
mit emektar bir memurdu. 

Kendlıioden aıaiı yukarı 

ıekıen ıaotlm kadar uzun 
olan bayan Alfonı fıe, bir· 
az hatlnce olmakla beraber 
ıon derece evine düıkün ve 
titiz bir kadındı Mea'uttu, 
rahattı, fak at içinde düi6m· 
lenfp kalan bir tek arzusu 
varsa o da, bir tanecik Al
fonıunun töyle ltlek bJr Is· 
tasyona tef olmasmı t~men
nl etmekten ibaretti. Hazan 
bu yQzden ufak tefek kav 
galar bıle oluyordu. 

Bayan Luız, tavukların 

yemlni verdikten sonra eve 
girdi. Kocası yüzünü yıka 

mıı, kurulanıyordu. Au it de 
bittikten ıonra ceketini, kas 
ketfnl 1rtydl, aynada kendi 
slne ıon bir deh. bakh .. 

Çoktanberi değlttlrmedlği 

ze leylekler gibi takırdamağa 11rmalann1n yavaı yavaı 
baıler, baba Alfons bunla- paılandığım görünce karısı 
ra ce•ap verdikten ıonra 

lıart bayraklarmı koltukhya
rak ~akan yollanması için 
baba Piyere emir verirdi. 

Ve yine rünün muhtelif 
••atlerinde, poıtalar, ekspres . 

- Kimse buraya giremez 
'Ye apartmanm bir diğer kıs 
lhuada bulundujunuz .anada 
telefonu kullanamaz mı? Di· 
Ye ıordu. 

Bay Prudence: 

Bay1r, dıt kapmm hir 
emnlyd ıürgüıü vardır . Esa · 
ıen bay Veıtlandın teltfona 
Ç•iıraldıjını iddia e-ttlği sa
atte bız · oturma odasında 
idik. 

Eaatly Lon: 

- Ben dejtl, dedi , berı 
odamda idim. 

· . B•rı , belki, orada gö 
rebllmıı ve evde mevcudi · 
Yetinizi anlamııhr. lki cü 

' 6111 arkadaıı olmamız lazım 
aelır. biri telin istikametini 
Çevirmek için, diğeri bayan 
Martının evinde bulunduğuna 
eaanfyet baaıl etmek için. 

Bay Prudence mahcuba 
De 1rörüımeye karııh. 

- Ayni, 1ah11 evveli , telin 
lattlcametini çeviremez ve 
ıonra. Emtly Lonu oda11nda 
ıöriince telefon etmek için 
mü1a1t bir lcöıede gözetliyc· 
•ez mtdt? 

Taıdik etmeie çahıhğt 
bir ıeıle Grane ıöylendl · 

- Bu btr ihtimaldir, bay 
Prudence, fakat bayan Mar 
tlnıa yatak oda11111n pençe 

na : 
Bu pazar, ıehire inin· 

ce bunları deiittirt~ceğtm ... 
Adamakıllı eski mitler, diye 
ıöyleodt. 

Kar?sı, omuzlarını ıtlke· 

relerine bir göz atmamız 

iyi olur Bu , belki bize o · 
nun nereden gözetletıldığı 

noktasını tesise yarıyl'lc.ftk · 
tar. 

Bayan Prudence koc1'&JDI 
tiddetle oturmft odaama ıü 
rükledl. 

Kati btr eda ile: 

- Emıly Lonu bu adam 
larla yatak odaaına çıkma 
ıı ıçin bırakalım. 

Bayan Martinin odasın · 

da nefis bir kadınlık ha · 
kimdi, gümiiti renk fırçalar 
pembe hupeti ile podra ku 
tuıu, garip ~eklllt la v&.nta 
tlıelerl, bir ayna önüne kon
muı, küçük masayı örtüyor 
du, Yarı açık musandırftdan 
ayakkabılar ve sıra sıra 

roplar görülüyordu; perde· 
lerin rengi dıvarlan kaplı · 
yan kağıda uygundu. 

Grane pençereyi açh ve 
zevkle bir nefes saf hava 
teneffüs elti Onun yananda 
ayakta duran bayan Martin 
ı:evkle inci çiçejinin koku 
ıunu hiuediyordu, pençere. 
aarı tuğla ile inıa edilmlf 
nöıe l i bir ötelin a vlusu üz
erine idi ve en aıağı el lı 
pençerc b & y 3 n Mart i 

nln odurna kartı idi. en 
y•kın birinin •r•lıfında ye 

rek: 
Adam ıende, diye ce

vap verdt. 
- Adam ıende mi? Nt 

çin .. Karm homurdandı: 
-· Böyle kümes kadar 

bir htasyonun ıef i olduktan 
sonra neye yarar.? 

Alfonı içini çekti. 
- Gene mi baıhyoraun? 
- Evet .. Daima söylerim. 

Sen bir bostan korkuluiun· 
dan baıka bir ıey deillıln .. 
Dai baıma oturtulmuı bir 
bostan korkuluğu .. . 

Üç senedir bir poıta tre · 
nlaln btle burada durduiu 
nu gördün mü? Hele ek•· 
prealer, bızimle alay eder ıl 
bt düiiüüt.. . diye bağırarak 
h•zla geçıp aıdiyorlar .. itte 
ara 11ra. ya bir karpız •e 
ya öküz yüklü bir marıandis 
katan bar az nefes almak 
için buraya uğrıyor Dedim· 
ya ıen bır boıtan korkulu 
fuıun . Şu, ııra sıra 11rma
larma, bilmem nelerine raf· 
men bir karaıöz ıöıterme 
liğf .. 

Baba Alfonı, cevap ver · 
medı. lçını çekerek telgraf
haneye girdi 

Gece 
fasının 

limenfn 
du: 

oluncıya kadar ka· 
içinde bir tek ke
uiultuıunu itftlyor · 

Sen bir bollan korku· 
lujuıun ... 

Bu izzetinefis yarası içi
ni öyle derin bir acı ile ıa· 
r1yordu ki, eğer utanmasa 
sıra sıra niıanlaraoa rağmen 

bir çocuk g'bi ağlıyacakh. 
- Sen btr boıtao korku · 

luğuıun.. Sen bir karagöz 
göstermellğinden baıka bırıey 

değilıin. Bütün postalar, he 
le ekıprealer ıeninle dü6üt .. 
diye alay eder gıbi durma 
dan geçerler . . lıte bazan 
karpuz veya öküz yüklü bfr 
iki marıandlz treni ... .. 

Karısınm bu sözleri. ucu 
zehirli ok gıbi beynini tar · 
mahyor, ona ağlamak ihti 

yacı veriyordu . 
Neden ıonra ortalığın iyi 

ce kRrardığım görerek pet
rol lambasını yaktı , tam bu 

TOKltDILI 

ıırada makinelerden biri it· 
ledl. Parls . Marailya ekıp· 
reıi ilerld iıtaıyondan hara 
ket etmek üzere yol istiyor 
du .. 

Ondan yol iıtiyorlardı .. 
Son sistem de• gibi bir ma · 
kinenin çektiği 4 lükı va · 
ğon doluıu halk onun emri· 
ne tibiydt. Bu kalabahjın 

içinde, bangerler, milyoner · 
ler, kontlar, kontesler ve 
belkide nazırlar bile vardı 

Ontfan yol fıtiyorlardı .. 
Baba Alfonsun makin• ba 

ıına eğllmıı alnı havaya 
kalktı, omuzları yükseldi: 

- o aör6r .. o görür, di
ye söylendi . . Bakalım ben 
kimim .. 

Evet ka11sına, o, kendiılni 
befenmlyen kar111na ktm ol· 
dutunu gösterecek, flterae 
koıkoca bir ekspreıl yolun· 
dan çevirmefe tkUdarı oldu· 
junu anlatacaktı. Yolun aç•k 
oldujunu btldtrdl . De· 
rln bir sevinçle odanm için
de dolaımağa baıladı .. Ara 

Hayat pahallı
ğı ile mücadele 

(ikinci aayfamn devamı) 
ları sorulmuıtur. 

Diğer tarftan İktıaat Ve
kaleti gene hu mevzu üzeri· 
nde iılemek üzere beynel· 
milel ıöhretl olan bir müte
haıısısı angaje etmlıtlr . 

Profeıör Lorens iıminde 
o\an bu mütaha11ıs Avrupanın 
birçok memleketlerinde bu 
gibi mevzular üzerinde tet · 
kıkleriyle ve ffkırleriyle met 
burdur 

İktisat VekileUoln emrin· 
de çalıımaia baılamıı olan 
mütaha1111. tetkikine eıaa 

olacak olan bir çok malumat 
fstemtıtir. 

Bunlar hazırlanmaktadır. 
Profesör, Lorenı memleke
Umizin umumi iktisat ve 
malıet vaziyeti Qzertnde eı 
as mah'.imah edindikten ıon· 
ra mmtaka mıntaka dola. 
ıarak yurdumuzda hayat 

sıra; pahalılığı lmlllerini tetkik 
- O görftr, o görür.. OJ. edecektir. Profeıörün bu tet· 

ye mırıldanıyordu. klklerine, hayat pahahlıiın· 
Gözleri saatte, bir türlG dan en ziyade miittekf ıe· 

ilerlemek bılmlyen yelkova. bir olan lstanbuldan baıla · 
nm bati yürüyüıünü takip ması kararlaıtırılmıttır. 

ederek bekledi. Nihayet va- ı------------
klt yaklaıınca fenert yaka- uler. Ekıpres haraket etti. 

ladı makasa yollandı.. Baba Alfonı, ıon vafo 
• . " 

Ekıpreı kırmızı feneri g6· 
rünce durmuıtu. 

Makinlat ve birkaç yolcu 
bu maniıı1 tevakkufun se· 
bebinl anlamak için pence· 
relerden ıarkmıı1ar, bakı· 
yorlardı . 

Şeftren, baba Alfonıa yak· 
laııp ıordu: 

...... Ne var? 
- Hıç . 

- Hiç mi? Peki blzl ne 
diye durdurdun. 

Ôyle icap etti. 
Peki ıebebl? 
Sebebi . Bana aft bir 

mesele ... 
- Şeftren ne kadar zor · 

ladı ite baba Alfonsu sö1le· 
temedi . Haraket cetveline 
bu manasız duruıu kaydet · 

nun ılttlkçe uzaklaıan kır 

mızı fenerini mOtebe11lma · 
ne seyrettikten ıonra eve 
girdi. Karısı herıeyi ititmlı 
ti. Alfonıu görünce ıordu: 

Ekspresi niçin dur· 
durdun? 

Alfonıun gözleri parladı, 

fen eri karasının burnuna doi· 
ru kaldırarak: 

- Ben bir boıtan kor· 
kuluğu deflllm. diye haykırdı. 
lıte ıördünya .. lıtersem en 
iükı htr katarı bir iıareUmle 
yolundan çevirebilirim .. 

Sonra, 11ltkla bir hava tut· 
turaralc ıert adımlarla fıtaa · 

yon binaıma girdi . Kendi 
kendin~ söyleniyordu: 

- Ben bir boıtan korku· 
luiu de~llim .. 

M. Oözalan 
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- Ya nereden yapılabl 
lirdi. Prudence killerin telini 
tanımak toplanmalarlle, bir • • • • • • • • • • • 
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• ÇEVİREN: Kemal Demiray : 

şil jpeb. mayolu bir atletfn 
halterlerle idman yaphğı, 
kıllı göğüsü görülüyordu. 

Grane: 
~ Genç bir kız için gü 

zel manzara, dedf. 
Bayan Martin alaylı bir 

dudak büktü 
Ben hayatı bu otel 

avluıunu •eyretmekle öğren
dim. 

Atlet h1tltcrlerlnl bıra&<h 

ve mayosunu çıkarmağa ko· 
yuldu; bayan Martin derhal 

• ba~ını çevirdi . Onların arka 
' sından Vılllams bfr yazıha

ne çekmecesine bakıyordu. 
Ona çerçe veli bir l<iiıt 

göstererek: 
Bu ıizln e~rUfikaniz mı? 

dedi 
- Ha yh , 11onemlnki. 

Ah! Emlly Lon MRr· 
ı Un "ıımtof okumuıtum da . 

• 
- Annemin de adı Emily 

Lon idi 
Grane: 

- Çabuk telefon battım 

tetkik edelim, dedi Nere· 
den geçiyor.? 

Bayan Martin cevap ver 
d l: 

Hol boyunca . Eıki bir 
evde oturyoruz ve teller 
dtvarlar içine geçlrllmemiı
tir . 

Ru, tesisata kurduğu za . 
man, telefon memurunun 
söylediğidir. 

Hole döndüler. 
Vdliams: 
- Apartmanın içinde te · 

lefon hat1arana dokunulma
mıt olmah, dedi. 

Cihazın altma konmuı 
kaplama tahtalarını tetkik 
ederek Grane mOtaleaıanı 

söyledi: 

demet teıkıl eden dl· 
ğer yüzlerceıl ara11nda im
kansız olurdu; telleri ya 
burada, yshut zemin ka · 
tında kesmiı olmalılar . 

Emily Lon : 

- Kapıcl zemin katmda 
oturur ve bir polis köpeği 

var, dedi Bu iti yapmak 
çok güç olurdu . 

Bununla beraber henüz 
yatmıı olan kapıcmm cehen· 
neme benzlyen zemin katı 
ntı indiler. Fakat telefon 
telleri mükemmel bir halde 
idi. 

Acele pantolununu düf. 
meliyen bu ftdam: 

- Ben yokken buraya 
kimse giremez dedi. 

Merdiveni tekrar çıkar
ken, bayan Martin polfı ha· 
fivelerlne köpeğin dııanda 
bir kulabede yathftnı ıöyle
di 

- Zamanını kediler ar· 
kasından havlamalda aeçirf
yor, dedi. 

Mutfakta tellerin zemin 
katına tndlil deltğı buldu· 
far. 

Grane: 
ÜçGncO kattayız, bl· 

naenaleyh en yGktek apert· 

SATPA: 3 

Türkdili 
Gazeteai 
Miidüriyetine 

Meftuh K.tbrit tlrkeUle ara. 
mızda mevcut bir beıap ne· 
Uceılnde tahakkuk eden di· 
yunumdan aacak bakiyye 
altı ylz kuıur lira kaldıfın· 
dan hükmen aabit oldu· 
iu halde gazetenizin J 2 
mart 938 tarihli niiıhaaında 
ıeklz bin lira kı1mettndekl 

ıayrl menkul6m6n •atııa çıka-
rıldıiına dair olan lllnı hay· 
retle gördGm.' Kanun ve le· 

ra hikümlertle hakkımda 
takibat lcraıını zaruri Ye ta· 
bil buldum. Ancak altı yls 
I& 6ıur liradan ibaret kalan 
borcumu aynen 16etermlye
rek ıeki% bin k6ıur liralık 

mahmın aatııı yolundakt ilin, 
ıereft Uiccartyemt allkadar 
etmeıl yüzünden ııbu J•· 
zımla keyf iyeli efklnamu
mtye miivacehealnde ta•zibe 
lüzum ıördnıom ııbı, bu ka
dar cüzi blr para7ı da bir 
def ada tediyeye kudreti ma· 
lt1em olduiu halde bu te· 
kilde yapılan muameleden 
dolan tee116rlerlml aleaea 
izhar etmekten de cebrine· 
fı edemedim. Sayın ıaaete· 
niztn aynı sütununda 1azıl
maaını ıayıı ile dilerim. 

Su11iırlık: 
Salt •ilu Hcıınü A1kut 

• ••••••••••• 

Adam babınm hıy~eli 
Amerikanın birçok ıebir

lerinde (Adem) babamızın 
farazi heykellerini yapmıı· 
lard1r Bu heykellerin allln · 
da: 

•Adem, dünyaya ıelen 
ilk ioıan,,cümlelerl yazılıdır. 

Nevyorkta, ıon zamanlar
da bir inek müıabakaıı açıl
mıı ve en9ok ıüt retlıttren 
inekler bu müaabakaya it
hal edilmlıtir. 

Müaabaka netice.inde, bı
rlnciitlt kazanan inejln sa. 
hlblne yüklüce bir müklfat 
verlldlji ıtbi, inejio de hey
keli 1apılmaeı tekarrür ey 
lemlıtir 

manda, dedi. Oıt apartman
larda ouuruluyor mu? 

- Evet, tki kat tanıdıiı 
mız inıanlar tarafından it · 
gal edilmektedir. Bir av kÖ· 
peğloln yardımlle hal bo 
yunca teli takip eden Villi · 
ams, ansızın baiırdı: 

A! Buraya bakmız! 

Hayret nldaaı Granei ile 
yanı batında ıenç kızı ı~
rükledi Villlams tahta ku 
ıaktan btr parçayı sökmüt 
ve telin bir ek ile yeniden 
bağlanmadan önce aılkir 

bir surette &ıeıllmiı olduğu 
belit olan bir noktayı aör 
teri yordu. 

Grane, dikkatle tetkik et · 
mek için etildi: 

Şimdi, bir ıey bulduk 
galiba, dedi , bunun neye 
delalet ettiiinl anlamıyorum. 

Villiamı sordu: 
- Bu hatla aahtekirlık 

· yapmak için buraya naııl 
ıtrtle bilir? 
Yumrukları kalçalarında 

iki polis baf iyeılntn iki adım 
ılertıtnde bayan Prudeace: 

Hepsi bot aöz, dedi, 
teal•abmızdan 1fki1et etttft · 
mizde bu eki telefon me 
muru "yapmııt11 o telin ka 
zaen kopmuı olduiunu · ı6y 
lem itti 

· .90R0YOR" 



1 . 

SAYFA: 4 

Ankara 
Ve Avrupa 
Yarı reımi "Samouprava., 

ıa&eteıt M. Svetevıkl imza· 
ıtle aıatıdaki makaleyi n~ı · 
retmektedlr: 

inkarı va Avrupa 
Bundan birkaç g6n önce 

Ankara btze yalınız denizle · 
rio deill, aynı zamanda. 
bıraların f e•ktnde bir çehre 
ile ıörOndü . Dört müttefık 
de•let hariciye nazırlarının 
toplantalarında 11kı bir tarz. 
da btrbtrlerinl anlamak zlh 
niyeti hikım bulunuyordu. 
D6rt hariciye nazarının ber 
huıuıta aolaımaları için üç 
ıOo deill, üç ıaat kifl ıel
mtııe de dört barlcfye nazı . 
rı dlfer zamanlarım Avru · 
paya, yani , dünyanın Bal 
kan Antantı hudutları hut · 
cinde bulunan ve hayret 
Yerici bir heyecan manzara 
ıı arzellen kı11mlarına karıı 
mGıterek durumlarını teablt 
huıuıuna tahılı etmtılerdır . 

Bu içtima eıoaaında An 
kara bir dera olnıuıtur . Bu 
müıabade, tabii, görebilmek 
için flSzü Ye iffteblf mek fç · 
in kulaiı olanlar hakkında · 
dar. Ankara, hudutlarımızın 
müıterek ve tecavQze ma· 
ruz kalamaz bir vücut teı 
idi etUklerl aksiyonu vazet. 
mit •e müıterek ldeolojlmf. 
do vGcude geUrilmeılnde 
cidden büyük adımlarla tler
ltyen b6yle bir ittifakın 
meydan• çıkma11 imkanla 
rını yaratan bu müıterek 

hudutlar cojrafyectlerl ve 
politikacıları diiıünmeye 
ıevketmlılerdir Balkan mtl 
letlerlnf n hirbfrlerfnden deh 
ıetle nefret ettikleri ve rö · 
rülmez harici dlr•janların 
ellyle idare olundukları ve 
ıon ıözln topa rlcl bulun 
dutu zamanlar çok uzak 
deitldtr. Ankara toplantııı, 
Balkan mllletlerl arasındaki 
lhttlif lardan lıtlfade eden · 
ler için bir kibuı olmuıtur. 
Ankara toplantm bunların 
ıon 6mltlertnl de lurmııtar. 

Bu toplantı meıalıtnt ya 
kındaa taanlf etmlı olan 
bizler lıe, baıhca kıymeti 
Balkan milletlerinin birbir 
lertne dayanmalarında mek· 
nuz olan bu samimi lttlfa· 
kın bundan ıonrakl lnklıaf 
lan bakımmdan uçıuz gö· 
rünüıler açıldıiına ıahit ol· 
duk. 

Anadolu yaylaıında hu. 
zur krllmeıl bizim f çln boı 
bir ı6zden ibaret kalma· 
mıthr. Dlrlje demokraatler 
ballnCle idare edilen Balkan 
memleketleri, dabtli buhran 
içinde çırpınan ve bir ta . 
raftan rejimler ile öjüoür· 
ken dtfer taraftan dahilen 
dehıet Ye haricen de kor. 
kular içinde yuiurulan bir
çok memleketlere kıyasen, 

ne kadar meaud bir man
zara araedtyorlardı. Balkan 
Antanta konıeyl yeıane 

prenılp ola o "Ba ikan bl · 
zlmdlr, baıka11nın deitldir" 
Prenılbinl, temıtl ettıil mil· 
letler namına ıofuk kanlı · 
lıkla büUln danya dlllte 
edebilecek b6yük bir kuv 
•el olmanın •erdlfl rurura 
malik bulunuyordu. 
· Balkanlarda 'huıule ıelmlt 

bulunan bu deftıtklıkler bl· 
yGlctQrler. Bu delltlkltkler· 
ti• •ua•aa• ve kunetll bir 

tORKDILI 16 MART 1938 

Oeyli Herald Gazetesi Diyor ki: 

Kimbılir? Belki de Bütün Dün .. 
ya Umumi Bir Harbe GiTecek .. 
(Baıtarafı birinci ıayfada} 

ruz bulunan bir kıtada böy· 
le bir teskin slyaaetloe im 
kan yoktur. 

Bui'ÜD Avrupada bir ayak · 
lanmıya sebep o'muı muh 
temel böyle bir haraketın 

netlcelerloe bir had verileme 
A•uıturya badlıelerl hııık 

kında Pertlnalu Eico dö Pa 
rl gazeteılnde diyor ki: 

iktisadi ve aıkeri bakım 
dan daha kudretJeoen Al · 
manyaoın Akdeniz etrafında 
baıka hükfımetler bulmuı, 

kendisine yardım edeceği , 

düıünceıiyle, italya orta Av 
rupada Mtttelemopanın te 
ıekkGlüoü tevekkülle karıı · 
lada. Avuıtury" elinde olun· 
ca, Hitlercl Alma•ya Maca 
rlıtana da kolayca hlklm 
olacaktır . Eter Franıa ve 

lngtltere Çekoılovakyanm 
müdafaa edlleceflnl en kati 
btr ltıanla bellrtmezlerae, 
Alman hegemoyeaı çabuk 
hakikat olacaktır. Eler ıarp 
Avrupası ahi kalırsa, doğu 

veya merkez Avrupasaom, 
muhtariyetini tehlikeye koy 
mamak ve iıtıklaJtnl koru· 
mak llUyen hangi milleti. 
Berlın taraf ıodao empoze 
edilen politik veya ekono · 
mlk anlaımaları n·dde ceıa 
ret edebilir.? 

Fııaro ıunları yazıyor: 

Avusturya kendini müda -
f aa hakkını elde edemekst 
zln ölüyor. Her ıey bıtmit 

ttr. Yirmi ıeneltk fedakar 
laklar, imtihanlar ve cesaret 
f ayda11z kalmıf, bütün ga 
rantı ler boıa çıkmııtır Ya
t•mak arzusunda olan bu 
memlek~t. kati olarak mah · 
lt.üm edılmtıttr . Şiddet mu 
zaffer oluyor. Avudurya da , 
akıbetlerini keıtlrmek tm . 
kin11z olan bir dram cereyan 
ediyor Feci vakalar. klfi· 
derecede bellidir Her hangi 
bir tefsir bunları ancak ıö 
nüklıtlreblllr . 

Pött Parlzlyeo diyor lu: 

konfederasyonun nQveıi mek · 
nu'ldur ki, bu konfederaı 

yon büyük Avrupa · Aıya 

yolunda kitoata yent bir 
medaolyet ve bütün cere
yanların ulvi ıtotezlni vere 
bilir Daha ıtmdıden Anka· 
rada parlak bir •urette te 
cellt etmtı olan bu ruht bir 
lak aynı zamanda kilnat 
için, sulha karıı herhangi 
bir cihetten gelecek olan 
tahripkar istllalalara karıı · 

metin bir beden olacaktır 

Bu tahripkar kuvvetlere kar· 
ft bu ihtar dört Balkan dev 
leti meıul nazırlarının değil 
bizzat dört Balkan millett
nln tbtarıdırJ,. 

Hırvat matbuatından ("Ok 
zor. · Zaıreb) baımakale -
ıınde Ankara toplant111 bak · 
kında oeırolunan tebliği izah 
ve bu tebltilo muhtelif mem 
leketlerde uyandırdığı aklı· 

lerl telhtı etmektedir . 
Haftalık (., Pra vda ,. - Sa · 

rayevo,) reıml teblıii birin· 
el f abıfeılnde telhlı etmek 
tedlr. 

6 3· l 938 tart bit gazeteler 
Romanya hariciye müıteıarı 
Petreıko . Komoenln Bük 
reıte matbuet müme19ilJeri· 
ne verdiii beyanatı neıret· 

mektedtrler . 

Avuıturya bugünden itf · 
baren Herl in tarahndan bir 
nevi müstemle ke etbl idare 
olunacaktır . Mu11olinl bu 
ac k l ı itin Fransa ve lngilte 
re k "dar manen kendiıine 

de tf" , fr e ttffln i aolatmalctA 
gecike mez. 

Sen Brlı de Jurnal geze. 
lesinde ıunl eıra yazı yor 

Cereyan eden had ı ıeler 

feci ıu,ette belifdir. Birkaç 
gün içinde tktnd defa ola
rak Avuıturya Alman çiz 
meıi altında ezllmlıtir . ikin 
el meydan okuyuı birinci . 
ıtnden çok daha vabtmdfr . 
Askeıt tazyik ıt1lblı bir iı 

Uliya ka dar varmıttır . Kü
çük cumhuriyetin hürriyeti · 
nln ı hlAll bilkdmetlnln ku· 
ru l uı tarzını ona dikte etti · 
recek kadar ileri götürül · 
müıtür. 

Bayan Tabula. Ôvr gaze 
teıtnde diyor ki : 

İtalya , ilk kurbanının ge · 
oe kendisi olacağı bu hidi
ıede, garip bir meıullyetl 

taıımaktadır Fakat maales
ıef bu, IODUDCU meıultyet 

değildir. Parlı ve Loodrada 

endtıe p~k büyüktür. 1nıan, 
Avrupada anlatma ve tıblr. 

llğiat görmek huıuıun · 
dakt arzuları oe olursa ol
ı un Parts ve l on 
dranın müaamaha ile kar 
ıılıyamıyacakları btr piyeıln 

umumi provasını ıeycrttfğı. 

of yazıyor . 

Popüler ıunları yazıyoı : 

Loodra ve Paria, Berllnln. 

Avusturya devletinin bükü · 
mdarlağınt ihlal etmesi ve 

Avuıturyanın dahili ha yatı 
na müdahalesi üzerine ener · 

jtk bir demart yopmıılardır. 

Bu dem arı iki hafta ıe · 
çlkmltUr. Fakat efer bu de· 
marı hayaller ve zaaflar 
devreıtnln bltttit manaıına 
geltyoraa, bunu az çok fe · 
rahlakla selamlarız Vtyona 
zaferi , üçüncü Rayhm •e 
Roma . Berltn mihverinin 
tala pi erini artıracaktır . 1935 
de Habeılstaoda beılıyen 

1936 da lıpanyada ve 1937 
de Çinde de devam eden 
haraketin ciddi bir ıekılde 

durdurulma11 lazımdır . Avuı· 

turya .. Emrivaki., in ıoo kur
bana olmahdır. 

"halda , hadlıelerin mu· 
kadder ıeyrlne mani olma
mııtır. ,, 

Me11ei'erooun bu cümlesi, 
İtal yan fa111t gazetelertoln 
Avusturya meseleleri karıı-

11nda aldıklara battı harake
tl, buıünkü vazıyeU, aydan 
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Bir akademi " Dr Operatör Süleyman Mehmet Tezerin 1 
Macarhıtanın muhtelif ıe · ı« İdaresi fllf!nda !/çılan ılı 

birlerinde yeni b;r kız ak. ~ 

ademıai açılmııtır . Bu aka ...... Alemdar Sıhhat Evi •••••• 
demiye devam eden kızlar , 

sırf anne olmak tı mını tah- ~ Rihımunı Cerrahi, Dahili, Nisai Ve ~\sabi '11 
sil ederler Bu ilmi tama· il Hastaları Kabul Eder Ve En IHh·iik ~ 
men kıvrıyan Macar kızları , " 1 l • 1 
tercıben evlenırler . il! Kolayh~ı f rösterir. Ve Hasta ar111 

Akademinin verdiği dert· ı İstedikh~ ri Miltehassı~ noktoriar (~etirilir 1 
lertn baıhca11 : Bir zevcenin ~ 
kocasmı nasıl tdare edeceği ( YATAK CJCRETLERI 2 LiRADAN BAŞLAR) lf1 
ve onun kazancını israf e t. 
memek için ne suretle ha
reket etmesi lazımgeldıildlr . 

Yeni kız akadıemlıl , tu· 
va let için aile kazancından 

zevceye pek cüzi bir ıey 

ayarmak Jüzumunu telkin 
eder. 

·»?il~~~~~~~~~~· 
Vilayet Daimi 

Encümeninden: 
Macar luzJ,.,., yeni aka . l - Açık eksiltmeye konan it: 

demlye fevkalade raibet Ayvalık - lzmlr yolunun AltJDova - köprü ara11n -
ıöttermeğe baılamıılardır . daki kasmınan teıvlyel turabtye ve kaldıram toıaatı olup 
Hu akademinin yakında Ma keıif bedeli 9761 lira 16 kuruıtur . (Muvakkat teminatı 
carlıtanıo büyük kaıabaları 732 lira 09 kuruıtur. ) 
na varıncıya kadar ıubeler 2 - Bu ite ait evrak ıunlardır: 
açacağı btldlrllfyor. A. - Profil, iuızaol maktalar, taııtp ve tahrik turablye -------------1 cetvelleri, mesaha , keıif , vahidi f lyet cetveli. 
latılma11na muvaffak oluna. H Elcsiltme şartnamesi 
mıyan bir meıelenin netice c _ Fenol ııutname 
si olarak telakki edilmekte· o Mukavele projesı 

dir · E - Bayımdırlık tı leri i'enel ıartoame1i 
lıttyenler bu evrakı Vilayet Nafı,. uıüdürlüjünde veya 

Oatmi Encümen kaleminde görebHlrler , 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

3 - Ekııltme 31 - Mart - 938 tarihinde Per ıem be aü 
nü saat 15 de Balakealr Vilayeti hükumet bina11nda mü 
teıekktl Daimi Enc6men odasında yapılacaktır. 

4 - .Eksiltmeye girebilmek ıçln 1938 yıh ticaret ve 
muvakkat teminatının mal sandığına yahraldıiına dair 
makbuzla 1938 yılı için Nafıa Vekaletıoden altnmıı ve bu 
nevi itlere glrmeie sallhlyet veren müteahhitlik veılka11 
veya ekılltmedeo en ıon ıekiz gün e•vel Vıllyel Nafıa 

müdGrl6ğüne uıulG datreıtnde müracaatla alınacak müte· 
ahhtthk veıtka11nın tbrazı meıruttur. 

Mahallesi Cınıt Hududu 
Hacıhmall Nalbant dükkioı Sağı ka ıap Hazım oflu 

iken btr göz odah Abdul lah ıolu kaaap Rıfat 
ev. ve kısmen Halil oğlu ve

reıeıl arkaıı kaıap Hazım 

oğlu Abdullah önü yol. 
Hudut ve buluoduiu yer yukarıda yazılı nalbant dük· 

kanı iken timdi e v nalbant Zeybek ojullarandao Ahmet 
oflu Mehmedlo ıenetstz mali oldujuodan bahiıle ·namına 

teaçll edllmeS1 jıtenlldiğinden tahkikat yapmak fçln 26 3 938 
gün6 mahallıne memur gönderilecektir . Bu yer hakk1Dda 
bir hak iddlumda bulunanlar varan bu günler içinde yazı 

ile tapu ıtcfl rnuh,.foclıiıoa veyahut mahelline gelecek me· 
mura mtıracaatları lGsumu ıl&n olunur. 

5 - lıteklilerln yukardaki ıartlar ve 2490 No: lu ka · 
nuouo hükümleri dairesinde hazırlanarak muayyen tarih , 
te ve ıaat de Vtllyet Da imi Encümenine müracaatl"rı 

ili.o olunur. 4 - 1 - 83 

Sahıbı ve Baımubarrıri: Balıkeaı r Mebusu H. KARAN 
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Baıım1erh Vlli1et Matbaa11 - Bahkeıir 


