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Avusturya Almanya ile resmen birleşti 
Hitler Avusturya Ordusunun 
kumandanlığını da eline· aldı 

AVUSTURYA CUMHURREiSi DÜN 
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• 
icra Vekill~ri Heyetinde 

·Orta Avrupa 
hadiseleri tedkik edildi 

AKS lM l•s1ı• FASIN ı VERD ı• YER 1° NE Ankara, 13 (Huıu8i)-lcra V;killeri Heyeti dün ve evvelki gün. 

1 
kü toplantılarında Orta Avrupada cereyan eden hadiseleri müzakere ı 
etmiı, gelen malumat ve tafsilat üzerine vaziyeti tedkik etmiıtir • 

.... -...~iıııilılliiiiiii __ .................... -.--------------.-..------lııııiiiiiiii 

SEiS iNKART GEÇTi Yeni Fransız kabinesi 
nihayet teşekkül etti 

Leon Blum'un teşkil ettiği kabinede Delbos yok. Onun 
yerine hariciye nezaretini Pol Bonkur deruhte etti 

Avusturya askerleri dün Paris, 13 (Hususi) _ Bir haftadanberi 1 
Alman toprağına girdiler devam eden kabine buhranından sonra 
Alman memurları Viyanya nihayet şotan'dan cvveı başvekil oıan 1 sosyalist lideri Lcon Blum, yeni Fransız 

geliyorlar kabinesini teşkilc muvaffak olmuştur. 
Viyana, 13 (Hususi) - Alman ordusu Kabinen:n krıt'i listesi şudur: 

bugün Avusturyanın en ufak mahalleri- Baş' ekil ve Hazine Nazın: Blum, 
fle kadar bijtün noktalarına girmiştir. 

1 
Büdce Nazırı: Spi.nas, Hariciye Nazırı: 

Alınan membaları bu hareketi, Alman or- H1l Bonkur, De\'let Nazırları: Pol For, 
du unun eski Avustury:ı topraklarını zi· Sarro, Stcg, Vi) olet, Oriol, Vensan, 
Yaret etmeleri şeklinde tevsım ediyorlar Frosard, Adliye Nazın: Rukar, Milli 
ve Avusturya askerlerinin de yakında bu müdafaa Nazırı: Daladiye, Bahriye Na-
tj s ti fade ed c klrnnı k:ı~dedi orl r. zırı: Karnpenchi, Hava Nazın: Laşnm-

Resmen ilhnk bre, Milli terbi.) e Nazırı: Jan Zey, Zi -
B rlın, 13 (A.A.) - Propagunda nazın raat Nazırı: Bonne, Nafia Nazırı: Moş, 

Alınan gazetecilerini bu akşam davet ede Mc5ai ~azırı: Serol, Ticaret Nazırı: 
tek Avusturyanın Almanyaya 13 mart Kot, Posta ve telgraf Nazırı:Löbo, Te -
938 den itibaren iltihakını rnübcyyin olan kaüd Nazırı: Riviyer, Sıhhiye Nazırı: 
Avusturya kanununu bildirdikten sonra, Jantcn, Müstemleke Nazırı: Mute. 

(Devamı I1 inci sayfada} Xarihi hadiselere sahne olan Viyanadan bir görünüş Göründüğü gibi kabinedeki en büyük ,,... --------- F ................................................ _ değişiklik, uzun müddettenberi hariciye 

Son had is enin tahlili 8 e ş s e n e 1 i k • (De,,om.ıı inci sayf•d•) Ye.ı y,,.....,, Horidye !fazın Pol Bonk1u 

aSkeri planımız lzmitin Ulaçlı köyünde Avrupanın 
bugünkü ha!inden 

kimler mes'ul? 

Avrupanın 
siyaset mihverleri 
yerinden oynaclı 
Yaza .. : Muhittin Birgen Yazan: &ellm Ragıp Emeç 

l\vusturyamn Alınan askr.rlel'i tarafm· Alman k.ıt'alarının Avusturyaya girme-

Hükumet Meclisten 125 
milyon liralık fevkalade 

tahsisat isteyecek 
dan işgalı hadisesi, hnngl taraftan bakıl- lerile Versay muahedesinin kayıdlann-, 
•ıt, pek büyük bir ehemmiyeti haiz olan dan biri daha çözülmüş oluyor. Bu ka· Ankara, 13 (Hususi) - Beş sene-
hlr vakıadır. İş, sade cihan harbim takıb yıd, muahedenin seksen seki~inci ~adde- llk askeri plinm tatbikatına karşılık 
eden Avrupa hududlannın dcJ:tişmcsi, bir sidir. Muahedenin bu maddesıne gore Af. olmak üzere hükUınet Meclisten bir 
llltnnun yıkılması, Milletler Cemiyetinin manya ile Awstury.ının birle§?Ileleri ber· (Devamı 11 inci 8 ayfada) 

~ çekişmesi demek değildir; bilakis, vechi p~n yasak l!Adilmlştir:. ndad ) ~-......................................... J 
(Devamı cHcrgün. sütunundadır) (Devamı cSiyu.set lemi. su.tunu ır Büyük bir ziya-

lVıa jin o hiliı~dakiFransız Orgeneral Cevadı 
kıt' aları emre amade kaybettik 

------------ Londra, 13 (Hususi) - Avusturya me-
selesi, İngiltere, Amerika ve Fransa hü
kumetleri arasında tedkik edilmektedir. 
ingilterenin bu işd: takib_.cd.eceği hattı 
hareket henüz malum dcgıldtr. Vaziyet 
yarın toplanacak olan Avam Kamara
sında görüşüldükten sonra daha ziyade 

4 

tavazzuh edecektir. 
Bugün Çekoslovakyanın Londra elçisi, 

Fransız elçisi ile birlikte hariciye nazın 
Lord Halifaks'ı ziyaret etmiş ve uzun 
müddet görüşmüştür. 

Ji'rnnsada askeri tedbirler 
Paris, 13 (A.A.) - Me.ten gazetesi, 

Nansı'den aldığı aşağıdaki telgrafı neş

rediyor: 
Bugünkü enternasyonal vaziyet karşı-

"sında, Fransız - Alman hududu boyunca 
Majino hattının müstahkem mevkilerin
deki' bÜtün kıt'alar, bugünden itibaren, 
jkinci bir emre kadar, daıma emre amade . 
bulunmak tali.matı aln~ş~ardır. ~ütün 1 Merhumun. merasim esnasında alın~ 

ban Atman toprağına g~ren Avusturya diğer garnizonlarda da ızınler gerı alın- (Yazw 2 hıd aayf•m•zda) ı 
uknlerindeıı bir gnıp mıstıı'· (Dcvcımı lJ mci aa1/fo.da) 

kanlı bir hadise oldu 
Köylülerle balıkçılar bir hjç yüzünden çarpıştılar. 
Neticede bir kişi öldü, alh kişi ağır surette yaralandı 

İzmit, (Hususi) - Gölcüğün Ulaçlı kan bir kavgada bütün köy Adeta bir 
köyünde balıkcılarla köylüler arasında harb meydanı şeklini almış, neticede bir 
çok ehemmiyetsiz bir sebebden dolaYl çı- ( Dcı."tlmı 11 inci sayfada) 

o 

lzmirliler dün ikinci 
maçlarını da kaybettiler 
Güneş 4 • 2 galib vaziyette iken hakem oyunu tatil 
etti. Beşiktaş Ankarada Muhafızgücünü 7 - O yendi. 
Şild maçlarında Beykoz G. Sarayı 2 - 1 mağlfıb etti° 

Güııq!i Melih, lzmir kalerine gol atıı,ıor .. Ynzısı 7 ,nci uyfamızdadır 

'-, 
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Her gün Resimli Makale : X Uysal veya inadcı insanlar. . X 

Avrupanın siyaset 
Mihver/eri 
Yerinden oynadı 

Yazan: Muhittin Birıen 

(B~tarafı 1 inci &ayjuda) 

'.Almanya hududlarının birdenbire İtalya 
ve Balkan hududlarile birl~mesi, Macar 
hududlarile temas etmesi ve Çekoslovak· 
yanın etrafındaki Alınan çemberinin bir 
daha sıkışması demekttr. Daha birçok 
şey demek olan bu hadiseden sonra artık 
Avrupanın umumi politika gıdişi, h~re
ketlerini değiştirmeğc mahklımdur. Bir 
kelime ile, Avrupanı.n siyasi siması de· 
ğişmiştir. 

• Bir kere İtalyanın Almanya ile hcm-

• 
hudud oluşu, bu iki memleket arasındaki 
münasebetleri değiştirecektir. Bundan 
sonra, İtalya Sadova muharebesini tec
rübeye lüzum görmeden eski Avusturya
nın cikinci parlak• rolünü oynnmıya 

mahkfun bir devlet oluyor. Drenner hu
dudunda İtalyan ordusuna Alman 01 du
sunun selfunlarını ve dostluklarını tcbl;ğ 

Etrafınızda yaşıyanlara dikkat ediniz. Tanıdıklarınızın 

bir kısmı uysallıklan ile, bir kısmı da inadcılıklan ile şöh
ret kazanmışlardır. Fazla uysal olanlar çekildikleri tarafa 
giden iradesiz insanlardır, fazla inadcı olanlar da hakikat:! 
gösterildiği zaman dahi anlamaktan aciz, cahil, rüyet ufku 
dar insanJardır. 

İnsan ne fazJa uy.sal, ne de fazla inadcı olmalıdır. Tek
lif ne taraf tan gelirse gelsin kabul etmeden önce kendi men
faatiniz noktasından tartınız ve yanlışlığı gördüğünüz da
kikada eski fikrinizden vazgeçiniz, hayatta en fazla itimad 
telkin eden insanlar mutedil ve düşünceli olar.ak tanınan 
insanlardır. 

eden Alınan zabiti, aynı zamanda Mer- ( 
kezi Avrupanın tarihi değişmiş olduğu· le 'f:1 ~ ~ fÔ) ~ ,fE!!!. O N {5' ~ ] 
nu ilan eden bir münadi vazifesini görmüş ~ ~ ~ ~ ~ ~ i;;;;2} lb::!J ~ 
oluyor. ~-------............. -. ........................... ________________ ........... ~ ........................ ..:. ......... '-'-

İkinci derecede, Almanya bugün Bal- iki saat içinde ı·-HERGru•N e·ın FIKRA • iki buçuk yaşında 
kanlarla da hemhudud olmuştur: İçinde IA k • d • 
bir hayli Alman yaşıyım ve Alman kül- ş ve ız ıvaç Diinga şampiyonu 
türünü yüksek derecede temsil eden Hır
vatistan ile Almanya arasında şimdi ol
dukca geniş bir hud.ud iştiraki vukua gel
di. 

Üçüncü derecede, Çekoslovakyayı çevi
ren Alman çemberi biraz daha sıkışmış 
oldu. Vakıa evvelki gün Almanyanın 

Praha sefiri Çek hükUmetini zlyaret e
derek kendisine Almanyanın dostnne ni
yetıeri hakkında teminat vermişse de i
şin alt tarafı kimseye rneçhui değildir. Al
manya Çekoslovakya ile, cŞu bizim üç 
buçuk milyon Alman kardeşin işleri ne 
olacak?. diye cdostane bir konuşma. ka-

Dördüncü bardak 
Bekri Mustafa, ikide bir: 
- Ömrümde içmediğim içki yok· 

tur! 
Derdi. Bi,. giln arkada.şlan Bekri

nin sözünün doğru olup olmadığım 
anlamak istediler. Bckrüıin önüne 
on tane bardak içinde biTbirinden ay
n içkiler koydular. Bekri birinci bar
daktakini içti: 

- Bu '7'akıdır. 

Dedi, ikincide: 
- Bu §arabdır! 

pısı açmak için çok beklemiyecektir. Dedi. Üçüncüde: 
Dördüncü derecede, Macarıstan da şim-

- Bu şıradır! 
di Almanya ile hudud birliğine girmiştir. Dedi. Dördüncü bardaktakini içer-
Küçük Macaristan, kendisini bu komşu- ken: 

~~kt~n dolayı pek dç rahat hissedecek de- Resmini gördüğüntız delikanlı, Is - - l§tc bunu bilmiyorum .. dedi, öm Arnerikada Florida'da ild buçuk ya-
gıldır; fakat, ne yaparsın, kazaya rızadan koçyada bir toplantıda, cazband cSana rümde ~tiğim ıey değil! şmdan yukan olmıyan çocuklar ara -
başka çare_ .. yoktur. So.n. günlerd.e .Macaris- ilk rastladıgnn· zaman• tangosunu ça - Do-rdu-n,..;; bardak -· ile dolu idi. 
ta d bük t t k d d h ..... .... sında yapılan boks maçlarında, solda -

n a . um: par ısı, en ısıne a a larken, yanındaki genç kızla dans edi - •--------------• 
başka ~ır. ~vermek, hem sol, hem ~e yormuş. Bu sırada saat biri yirmi ge _ ki bebek bütün rakiblerini nakavt ede-
sağ mufrıtlenne karşı cebhe alacak bır . rmuş. Saat i.kiyı' yirmi geçe arka- Dünyanın en eski rek bu yaş ve siklette d ünya şampiyo-

vi V bh · d ·· d ı· çıyo ' 
ne c atan ce esb e ovucu ege ır- da lanna dönerek: Takviminde neler var nu olmuştur. 
mek istiyordu. Berchtesgaden kararları- ş B b kıza ldum o _ 
nın tatbikı sırasında düşünülmüş olan bu - en u genç. . ~ d~i 
f .kr. t tb·kı · a· t h' h d nunla evlenmek nıyetındeyım, ş, 
ı ın a ı , ~ m ı ya e ır, ya u . .. + 3 .. . · e e de bir 

-1 l hi d t"dil ed.l ekt" ve aynı gun saa. u yırmı g ç c.sag ar e n e> a ı ec ır. 1 ·~· n·· e papaza gitmiş Ye ev emnı'i.ır. u -
ğünden sonra da: 

Hudud meseleleri bu tarzda değişmeler u , d K nk. 1 . . - ıvıes u um. arımı sa ı sene er-
yaparken unutmıyalım kı iktısaci mesele- . . . . 
1 d h -h· · tl ihd ed' denben sevıvormuşum gıbı gelıyor ba-cri a a mu un vazıve er as ı- " 
yor. Balkan memleketİcri ile Macaristan na! demi_şt_ı_r. ______ _ 
için şimdiye kadar yegane mümkün pa-
zar Almanya ile Avusturya idi. Bugün 100 yaşına basmasını 
yegane pazar ·Almanya oluyor. Bugüne kut/ularken ölen kadın 
kadar iki para ile mark ve Avusturya şi- . . 
lini ile alış veriş ederlerken yarın karşı- Yüz yaşına basması şercfın~ .bır top 
lannda yalnız markı görecekler. O za- lantı yapan \'e bu sırada, İngılız Kral 
man, bu memleketleri Almanyaya bağ- \·e Kraliçes:nden tebrik telgrafı alan 
lıyan bağ bir kere daha kuvvetlenmiş o-: bir İngıliz kadmı, toplantı esnasında, 
lacak ve bu iktısadi bağ, ,gerek kültür ve f elinde şampanya bardağı olduğu halde 
gerek siyaset nüfuzlarını artıracaktır. ölnıüştür. 

19 38 senesi c.Gota» takvimi biraz te-

ahhürle intişar etti. Bu teahhürün se -
bebi 1937 senesinin son günlerinde zu

hur eden hadisattan ileri gelmiş oldu -
ğu muhakkaktır. 

Diplomatlru-dan, siyasilerden, mu -
han·irlerden, müellifleraen, harici si -
yaset mütehassıslarından vesaireden 

bahseden bu kırmızı yaldızlı küçük cild 

bu sene 1375 sayfadan ibarettir. 

Takvimde 193 7 senesinde zuhur e -

den bilcü:nlc milli ve beynelmilel ha -
disat mündcrictir. Bu seneki cildin 

cÇin> faslında memleketin milli hüku
metile birlikdc geçen senenin kanunu
evvelinin 14 ünde Pekinde teşekkül e

den muvakkat hükfunetten de bahse -
dilmekte \'€- İç Mogolistan müstakil bir 
devlet olarak gösterilmektedir. 

Demek oluyor ki Fransa ile İngiltere- ------·---------
nin Merkezi Avrupadaki nüfuzu biraz da- reti, kendisini Almanya dahilinde sıkan 
ha kınlrnıştır. Aynı zamanda Berlin-Ro- sulh nizamından kurtarmıya ve bunları 
rna mihveri -umumi kanaat hilafına ola- hal ve tasfiyeye teveccüh etmişti. Avus
rak- biraz daha kuvvetlenmiş, fakat mih- turya vukuatından sonra, Almanya Av- cGot.3» tnkvimi milli İspanyayı ge -
verin idaresi daha ziyade Berlinin eline 

1 

rupadaki siyasi niuımı değiştirmeğe rna- çen sene ikinci kısma ayırmıştı. Bu se
geçmiş bulunuyor. Bu vaziyetin arkasın- tuf müteaddi siyaset devrine girmiştir. ne birinci kısma geçirmiştir. ı 9 3 7 se-

Timsahın karacigeri bir 
esans deposu imiş 

Yalnız 90 gram esansı istihsal için iiç 
bin kilo menekşe ıazım imiş! Bu şerait 

altında çiçeklerden esans istihsali pek 
masraflı ve binaenaleyh pek pahalı ol • 

f 

maktndır. Fakat timsahın meşhur kara 

ciğerinin yaptığını menekşeler yapama
rnakh:ıdır. 

Kimyagerler münasip surette tasfiye 

edildiği halde timsahın kara ciğerinden 

çok güzel kokular istihsal edilebileceğini 
kcşf etmişlerdir. Binaenaleyh timsah da 
kadın tuvaletleri arasında muzafferen yer 

almış bulunuyor. Artık pratik bir aşıkın 

maşukasına bir demet menekşe yerine bir 

timsah ciğeri gönderdiği göİiilürse §aŞ-

mamalıdır. 

Mısır f el/ahlarının eroin 
iptilası dan eski bir siyaset hareketi de canlan- Bu siyaset, kendisini, daha uzakta iken . t k . d C b" 1 landa ın· ·ı· . . . . nesı a vun e enu ı r gı ız 

mış bulunacaktır: Drang nach Osten- Şar- de hıssettırmekte ıdı. Yugoslavya başve- . 
1 

v • M d b. h t 1 
ka hülul-. Bu vaktile bu siyasetin iki kilinin Almanyada yaptlğı seyahat, Ro· Imparator ugu do~ıny~nl~dan .sayı- ısır a uzun ır seya a yapan n-
clle, Almanyanın ve bilhassa Avustur- manyada zuhur eden had:seler bunun ala- lıyordu. Bu senekinde ıse rnustakil o - giliz kadın muharrirlerinden biri ma -
yanın elile iciare edilirdi. Şimdi büyümüş metleri idi. Bugün bu siyaset, Balkanlara larak görülmektedir. ceralarını topladığı bir ltitabda: 
bir Almanlığın elile idare edilecektir. daha yakın gelmiştir. Takvimde Rusyanın yeni kanunu e- Fellahların. birkaç gram kokain mu 

Gene eskiden, çlaha ziyade Avusturya- Bütün Balkan memleketleri bu hareke- sasisinin mufassal bir hülasası vardır. kabilinde çocuklarını rehin bıraktık _ 
nın idare ettiği bu siyasetin karşısına bir ti dikkatle takib etmeğe mecburdurlar; cGoh• trikviıninin bu seneki tab'ı larını, bulabildikleri kokaini, kamala _ 
müvazene kuvveti olmak üzere Çarlık çünkü, Avrupadaki siyasi hareketin bü-
Rusyasının İslav nasyonalizmi dikilir ve tün mihvcrleri bir hamlede değişmiş bu- t iS inci yıllığıdır. 1767 senesindenbe- rile bileklerindP yara açcµ-ak oraya dol-
onun da mukabil politikası -Drang nach lunuyor. ri muntazaman her sene neşredilmiş • ciurduklannı hayret ve haşyetle yaz -
Westen diyelim- bu hareketi durdururdu. Muhittin Birgen tir· maktadır. 
Halbuki bugün Rusyadaki komünist re- ~:==:=::=:=:=:=:=:=:=:=:=:==:=::==:=:;:;;;:;:;=:;;;:=::=:=:=:=:;::==:;:=::;::=:=:=:=:;:;::;:::=;;:;::;:;:=.;~ 
jimi, Şarki A vrupanın İslav veya yarı 1 1 
İslnv devletlerinin Rusyada bir hami ve İSTER 1 NAN, İSTER İNANMA! 
yardımcı aramalarına mam bulunuyor. 

• Görülüyor ki Avusturya meselesinin 
bugünkü hal §ekli, Avrupanın çok yakın 
istikbaldeki hayatı bakımından, pek mü-
him ak ıbetler ve neticeler getirebilecek 

Dün sabahki gazetelerden birinde aşağıda görecr:ğiniz sa
tırları okuduk: 

cTakviye edilmekte olan terk.os tesisatı mayıs nihayetiı>e 

kadar tamamlanacaktır. Bu İ§ bittikten sonra şehrin her 
tarafına terkos verilecek ve hazirandan itibaren de Kırk
çe§Ille ve Halkalı sulan kesilecektir.• 

l STER l NAN, l STER 1 NAN M A! 
bir eh mmiyeti haizdir. 

Bugüne kadar Alrnanyanın bütün g:ıy- L-----------------------------------------------------,.. 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Olduğu i~n 

Bagiin Konamatlı 

Büyük bir ziya 

Orgeneral Cevadı 
kaybett.k 

cSon Posta>, karilerine, acı bir haberi, 
elem duyarak vermektedir. Askeri şürn 
azasından general Cevad, on giındenbcrı 
muztarib bulunduğu nezfı dimağiden biı
tün tedavilere rağmen kurtulamamış. 

dün sabah saat onda, Nişantaşınd:ı Büyük 
Çiftlik sokağındaki konağında, hayat.D 
gözlerini kapamıştır. Değerli generalin 
ölümü, şehrimizde bulunan generallerle 
askeri fili şüradaki arkadaş!arına, ordu)tı 
ve Ankaraya bildirilmi~tir. 

Merhum, Ulu Önder Atatürk'ün de çok 
yakın dostlarından olduğu içın, keyfıyct 
Riyaseticümhur köşküne de bildirilmiş .. 
tir. 
Müşarünileyhin cenazesi, bugün saat 

on bir buçukta Nişantaşındaki konağın• 
dan büyük merasimle kaldırılacak, Teş· 

vildye camiinde namazı eda kılındıktan 

sonra Beşiktaşa götürülecek, Beşiktaş is .. 
kelesinde bekliyecek olan bir Şırket va· 
purile Kadıköyüne nakledi!ecektir. 
Kadıköyünde, cenaze, merasimle Yo· 

ğurtcuya kadar götürülecek, orada b .. k· 
liye .. ~·k otobüslere binilecek, SahrayiCE"' 
cide gidilecek ve oradaki aıle kabrist;Jnı· 

na defnolunacaktır. 
General Cevadın ölümü, gerek 1stnn· 

hııl.cfa, gerek Anknrada büyük ve derin 
bir teessür uyandırmıştır. 

cSon Posta• kederli ailesine taziyeleri• 
ni beyan eder. 

Id•Hhumun hayan 
General Cevad İstanbulludur. 1287 de 

doğmuştur. 

Maiyeti seniye erkimıharbiye miışirl 
Şakir paşanın oğlu olan merhum Galata· 
saray Mektebi Sultanisinde okumuş, on· 
dan sonra Harbiyede askeri tahsilini yap· 
tıktan sonra 1307 tarihinde erkanıharb 
yüzbaşılığile neş'et etm;ştir. Ondan son· 
ra maiyeti seniyeye memur edilen müşa· 
rünileyh, birçok defalar memuren A vru· 
paya gitmiş, umumi harbde Akdeniz bo· 
ğaz fırkası kumandanlığında ve Galıçya· 
da ordu kumandanlığında bulunmuş, Gn
liçyada fevkalade hizmetleri görülmü~ 
tür. 

Mütareke sonunda Musul meselesine 
memur edilmiş, erkanıharbiyci umumi· 
ye riyasetinde bulunmuş, İngilizler tnra~ 
fmdan Maltaya da götürülmüştür. Mal• 
tadan döndükten sonra Adana ve Diyar• 
bakır kumandanlıklarında bulunmuş, ns
keri murahhas olarak Avrupaya gitmiş. 

daha sonra orgeneral olarak askeri ali 
şura azalığı yapmış ve ik; sene evvel ya= 
tabdidinden tekaüde sevkclunmuştur. 

Meşrutiyetten sonra Yıldız ikinci fırkO 
kumandanlığı, erkamharbiye mektebi 
müdürlüğü, ordu müfetFşl;ği, erkfinıhar" 
biye reisliği vesaire de merhumun müte• 
addid defalar işgal ettiği makam ve ke-
mali dirayetle der'uhde ettiğı vazifeler 
arasındadır. 

Balkan Antantı 
Eoknomi konseyi 

Alina 13 (Hususi) - Sah günü mil· 
li Yunan bankasında ekonomi nazırı • 
nın riyasetinde toplanacak komis • 
yonda Balkan Antantı ekonomi konse • 
yinde müzakere edilecek meseleler hali 
kında Yunanistanın noktai nazarı tesbit 
edilecektir. 

. 
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li :11 lllCJ iB ilCB :J #1!1 !13 :ti ÇiVAÇ~T - n fa'(i;, 
lllflll~lfil AL k Mi N D ~ 

Göring'in nutku: "Almanlara 
hücum edenler Almanyaya 

hücum etmiş addedilir,, 

~ -- L&WS 

Avrupanın bugünkü 
halinden kimler mes'ul? 

Yazan : ~elim Ragıp ~rr.eç 
(Baştarafı l inci sayfada ) harbdenberi kendisini rahat bırakmı-

1914 .. 1918 harbini miıtcnkib Avnıp .. - van devletlerin başına musallat ettikleri 
ya düzen vermek iddiasında bıı'u11, ıı Lehistanln anlaştı. Avusturyadakine hcn
devletler, bütün yaşama ksynaklannı , . ıycn sosyalıst ve komiir.ist t~şki!fıtı da
I~rıden aldıkları Avusturyanın, kend: yr.- ğıttı ve onun yerine. lıem sermayeyi ko
ğile kavrulamıyacağını diişünnıfış. fskat ruyan, hf'm de halkın sos)•r.l meyillerine 
6-7 milyonluk mütecanis b:r kütleyi de cevab verdığini iddia eden bir rejimi, 
muharebe sonunda tcşekJ:iıl eden ne ('e- nasyonal sosvali.zmi kabul etti. Fransa ıle 

Göring Avusturya meselesinden bahsederken: 
"Kimsenin müdahaleye hakkı yoktur,, dedi 

1.. B·.?rlin 13 (A.A.) - Göring bir nu .. 
'"k .. j' k lla soy ıyere Nasyonal - Sosyalist 
Ilı 11 'linin i'ttidrır mevkiine geçtiği za -
~ndanberi kaydedilen terakkilerden 
. setmış ve İtalyan - Alman dostlu -

~tı.dan ~itay;şk5r bir lisanla bahset -
~len 5.onra .~ vusturya hadiselerine ge 
· tek ~unlaı ı 5Öylemiştir: 

• 

Baloya Almanya 
sefirleri iştirak 

ve Avusturya 
etmediler 

Ankara 13 (liususi) - Dün gece ler. davete icAbet · edememişlerdir. 
t:nı Fransız sei~rethanesinde verilen Baloda bir ç<'k bayanlar milli kıyafet -

ea.10 ı;reç ,-a~te k~.da:. devam etm!.şt.~r. l ıerimizle tak~ir nazarlarını Üzerlerine 
loda 'fevf ık Ruşdu Aras ve but un celbetmişlerctir. 

~d!plomatik ile şehrin bir çok güzide İngiliz ve Yunan sefirleri tarihi el -
~.arı bulunmuştur. b' 1 1 bn]ova istirak etmişler Al -
lcr V k'll · H ' t' t 1 ıse er c " " - • a e.·1 crı ey e ı op an - A t sefirleri ise gel -

1 Celiil Bayann köşkünde geç manya ve vus urya 
ilkte kadar devam ettiğinden Vekil-1 mcmişlcr<iir. 

••• 
Alman Hariciye Büyük ziraat 

Nazırı dün kongresi 
f\Imanyaya döndü Nisanda to_pl~~ı!~~ 
l.ondra, 13 (A.A.) - Von Ribbcntrop, Ankara 13 (Hususı) Y 
~~1 Almanya sefarethanesinden ay- raat kongresi nisanın son haft8:~anda 
lıı. · . ı 1 • t .. Vilavetlerden Ticaret 
· "<lllış ve Croydon hava meydanına gıde- top anacaK ı: · - _ ' 1 ~ saat 12.20 de tayyare ile hareket et-1 Odalarından raporlar gelmege baş a -

ır. mışt.r. Kongreye gelecek mu~asla -
liareketinden evvel hava meydanı di· rm isimleri tesbit cdilm~kte~. 
~t0rüne şıinlnrı söylemiştir: Kongre hcy'cti umumıyes~ne arze -
' 't • ı n' komıs'-•onlarda ~ dava limanınızı birkaç kere ziyaret dilecek kanım pr~Je e " 
~eğimi ümid ediyorum. ikmal edilmcktedır. 
nerHn 13 (A.A.) - Hariciye Na -

~ 1 F'on Ribbentrop, tayyare ile Lon -
'lan Berline dönmüştür. 

İngiliz - İtalyan 
müzakereleri 

Denizyollarının 
ikinci vapuru 

denize indirildi 
Berlin, 13 (A.A.) _ D. N. B. bildiriyor: 

12 mart cumartesi günü,. K iel'de. k.rup 

koslovakyaya, ne de Lehistan'\ m:ıl cdC'- arasında daimi bir ihtilit! mevzuu olan 
miyeceklerini anlamış, Merl{P.'Zi Viyıma Sar havzasında da, reyıftmı kazanarak 
olmak üzere birkaç vilayetten mi;r~khb Ren cebhPsıni tahkim "'ttı. Almanya için 
garib bir topıak parçası haHnde, kendi bundan sonra ilk madde dnvasını hallct
hnlfne tcrkedivermişlerdi. Av•1st·Jrya. bu mck kalıyordu. Bu ise, esk• müstcmleke
şerait altında mümkim dE>ğil yaşıyamrız- !erinin kendisine iade t>oilmc-<;i ile müm
dı. Almanyaya iltihak fikri daha c zaman, kün olabilecek hır muad,cl.• idı, kendince. 

iktısadi zorlukların doğurduğ•ı bir zaru· Aynı zamanda Orta Avıupadal~ serbc.s
ret halinde kendini göstcrmiye başlamış- tisini temin etmek de, ötcdenbcn ilerl 
tı. Fakat komşu devletlerden bir lm:mı, sürdüğü bir dava ıdi. Bu işe, ne Fransa, 
Fransa ile beraber bu fikre şiddetle itiraz ne İngiltere, ne de İtalyanın mildahale 
ediyorlardı. Esasen Vcrsay muahedes!n!n hakkı olmadığına kani :dı. Avusturyada 
yukarıya kaydettiğim seksen seki1Jnci 

1 

ycdı, Çckoslovakyada ü.; buçuk milyon 
maddesi de böyle bir bir:eşmeyi bervechi Alınanın mukadderatına karşı Almanya
peşın reddetmişti. Çarnfıçar Avusturyanın nın liıkayd kalamıyacagı Hitlcrin her za-

yaşamasına ımkfın verecek b:ızı tPd"ır- man ileri sürdüğü bir noktainazardı. Bu 
!erin düşünülmesi bir zaruret oldu. Mı:- arada İspanya ve Habrş vukuatı zu
letler Cemiyetinin kefoletı altınna :rr.:.ıt- - hur etti. Bu hadiseler, 1talyanı:ı Frans\ 
telif devletler Avusturyaya para ikraz et- ve bilhassa İngiltere ile arasının kolay 
tiler. Fakat küçük olsun, büyük o!.:;un, b!r kolay düzelemiyeceğınl gösterdi ve ?öy
rnemleketin borc para ile iJanlrey<> ml'v- lece Berlinle Roma arasında, meşhur mih· 
cudiyetini idame etme:.i mümkün ola- ver tabirile ifade olunan anlaşma mey
mazdı. Müşkül8t binnetice tcl·rar k!>ndi- dana geldı. Bu anlaşma mucibince Al
ni göstcrmiye başladı. Bu sırada, vnziye- manya İtalya için Akdcnizde, İtalya da 
tin bir kabı olarak memleket işsiz!er1c Almanya için Orta A vrı.Apada tam bir 
dolmuştu. Halk tamamen gayri memnun- serbesti hakkı tanıdılar. Fransa ile ln
du. Bu vaziyet~en istifade et"lleyi duşü· gilterenin karşısında ayrı ayrı zayıf kalan 
nen komünistler, Avusturyac:JR l<uvvetli bu iki devlet, müşterek b!r hattı hareket 
bir teşkilut vücude getirdılcr. A 1ınanyn- takıb ettikleri günden itibaren kuvvct
da yaptıkları propagandanı'l yiik.o::ek eı- }erini daha büyük hıssetmiye başlacııla-. 
kanı Avusturyayı bir hareket iiı:::.ü Hti- Bunun neticesi olarak lta:ya Hnbeşista• 

I haz etliler. Onlar, Garbi Avruoaya k!\rşı nın üzerine oturdu. A1manyn da Av·ts
Ankara, 13 (A.A.) - Güneş klübü- 1 hazırladıkları taarruz irin Avusturyayı turya emrivakiini ~apnuya muvaffak ol

nün tertib, ve teşebbüsü ve şehrimiz- bir ile>ri karakol gibi kullanmıya hazır- du. 
de mfiteşckkil Ankarag ucü, D em ir- Janırlıırk ki A t · en es vus uıy ı ımparatoru Bütun bu lşlcıın leh ve nleyh:ııde SÔ\'-

rankaya, Harbiye İdnıanyurdu ve Mu- ş l'' wl d b b ~ ar ın og u a a asının mirıısına 1-ak lenebilecek elbette ki pek çok şeyler 
Jıafızgücünün iştiraklerile Halkevin- 'dd' d k b' w b ı ıa e ece ır çaga asmıştı. Böylece vardır. Fakat-Milletle: Cemiyctmc \"C-

de büyük bir heyecanla ve muvaffa- A t 1 d kr ı vus urya, sosya emo at ar, Aiın.anya rilmek istenrniyen hak, mütemadi akc;iı-
kiyetle devam etmekte olan güreş 1 b müsabakalarını Atatürk 

9 
mart 

938 
i e irlcşmck isteyen nnşülüsc!le:- ve ıın- Iamellerle, bir zamanlar şiddetle inkftr 

akşamı yüksek huzurlarile şereflen- parator Şarl'ın oğlu Otto'nun Avus';urya edilen cbüyük balığın küçük balığı yu
dirmişlcr ve serbest güreşin tamimi- tahtına get.irilm.~sini istPyen taraf carları 1 tabileceği» nazariyei t!ib;iycsının yeni 
ni irade buyurmuş13rdL , aras~nda b'.: mucadele sahnesi baHne bir iddia gibi tekrar ortaya atılmasına 

Bu hal ve şerefli hadise üzerine bu- ge~dı. • ~uteveffa başvekil Dolfüs'ün vesile verdi ve İtalya gibi Almanya Ja, 
gün mpzkur beş klübün salahiyettar lnzımkar hır hareketile sosyalist ve komü- hak tanıdığı h~r spyi kuvvetle alabılccc
mümcssilleri Güneş klübü merke- nistler, şiddetli bir har0 kct nctiCC"i ol;ı - ğini gene bir hak olarak meydan? nt~L 
zinde Güneşliler başkanı Bolu say lavı 

1 
rak. memleketten tarded1ldiler. Haymvcr Bunun esas mes'uliyet1, ancak fer'nn 

Cevad Abbas Gürer'i.n riyaseti altın- 1 dem.le~ k:alcı ve faşist tt:şkilah da, kU\·· mes'ul olmak lazım gelen ne Almanyaya, 
da toplanarak şerefli huzur ve yük- 1 vetlı hır lıdcre sahih bulunamamanın bir ne de İtalyaya aiddir. Esas mes'uliyet, 
sek teşriflerinden dolayı Ulu Önder neticesi olarak mahiyeti asUycJerini kay- milletlerin kendi mukaddercıtlarını ken
Atatürk'e şükran ve tazimlerini ar- bettıler. Katolik Dolfüs'ün tesin altına dilerinin tayin edebilecek1 ıinı.ı tılemi 
za, ve klüblerinde serbest güreş ekip. girdiler. Dolfüs'ü tutan kilise ve 1talva inandırdıktan sonra aldata n devletlerin
leri teşkiline ve 9 mart gününü gü- idi. Avusturyada bu işler cereyan ed;r .. dir. İsim zikretmiye h:ıcet yok. Müc
reş bayramı olarak kabule karar ver- 1 ken, Almanya da öbür tarafta kendi da- rlmler, kendilerini tanırlar. 
mişlerdlr. 1 vasını yürütmekle me.şguldü. .Büyük Selim Ra.gıb EmC'c 

--------------------~ ı 

Rusyada Buharin ve 
arkadaşları idama 
mahkum edildiler 
Diğer üç suçlu muhtelif 
cezalara çarptırıldılar 

l~bahtan Sabaha 

Alaturka nıusiki 
Bu hafta içinde İstanbul radyosunun hassas spikeri san'atkfır Mcs'ud 

Cemilin bir musiki ziyafeti verece~ıni haber aldım. Alaturka musıkinin 
zevksiz hanendeler ve t:ıbiatsiz bes\ekarlar elinde can çe~iştigi sıralarda bu 
haber doğrusu canıma değdi. Muhakkak ki genç san'atkar bu konseri ile ne 
zamandır temiz bir alaturka m usiki hasreti çekenleri tatmin edecektir . 

San'ntkarın konserini sabırsız!tkJa beklerken alaturka musiki hakkını:lakl 

dtışi.ıncelere temas etmek isterim. 

~ tloma, 13 (A.A.) - Neşredilen bir teb
~ ~ göre, büyük faşist meclisi, Kont Cia
t!llııun Lord Pört ile yaptığı görüşmele
~!'! '?ernnuniyete şayan olan ilk netice
!.· nı Kont'un ağzından dinlemi~ ve bir 
lflgıı. 

t 
:hl rında denizyolları ışletmesı ıda-

ezga a ' 'k' · i 11.ı k 13 (A A ) T . . ısmarladığı vapurıarnı ı ·ıncıs o- 11 .:>c; ova . . - roçki ta .. 

Anlaşılıyor ki değişen hayat şekiUcıine rağmen alaturka musiki daha bir 

iki .neslin ömrünü dolduracaktır. Bunda bir kaç güzel eser veren yeni bes
tekarlar ve yeni yeni ortaya çı!rnn güzel sesli kadınların te 'ri olduğunu da 

1ıı~. 1z • İtalyan anlaşmasının husule gel-
1 arzusunu izhar etmıştir. 

~nkarada Avusturya sefaretine 
de Nazi bayrağı çekildi 

~(nkara 13 (Hususi) - Avusturya 

.\v aretho.nesinde- bugün sağa Nazi, sola 

llsturya b:ıyrağı çekilmiştir. 

~ivasta kar 
t'._ Sıvas f 3 (Hususi) - Soğuklar tek
i... ~ başladı. Sabnhtanberi kar yağmak
~lt' 

resının . . . ~ 
lan Sus vapuru denize mdırılmiştir. raftarları ve sa~ cenah mensupları blo-

Yolcu ve. eşya nakliyatına mahsus olan l ku davasındn verilen karar m ucibince 1 
bu vapurun, su sa thında boyu 9G,60 met- aşağıda ısimlcri yazılı maznunlar kur -ı· 

. l'ğ' 11 metl't! yüksekliği 6.90 . . · ı . r re, genış ı ı ' . . w şuna dızılmek suretı e ıdam edilmeğe . 

tredı·r Su altında dcnnlıgı 3.40 metre- hk. a·ı . l d' me · . ma um e • mı~ er ır. 
dir. Sür'ati, 18 mildir. 450 yolcu istıab c- · 
debılecek olan bu gemi, Marmara sahil- Buharin, Yagoda, Rikof, Krestinski, 
}erinde işliyecektir. Rosengolç, İvanof Çernsf. Grimsk, Ze

lem.ki, İkramof, Hocaef. Şaragoviç, Zu-

Süleyman iyede bir ev yandı barC'f, BulanoI, Levin, Kazakof, Mak -

Bu sabah saat 7,20 de Süleymaniye- sil'I'of, D kov~ki ve Kriuçkot 

de Kayserili Ahmed paşa sokağında Plcnlncf 25 sene, Rakovski 20 sene 
Bayan Gülün 1 O numaralı evinden yan- ve Bcrzenc•f 15 sene hapis cezasına ve 

gın çıkmış, C\'İn biri~.ci ~'.e .. iki~~i ~atla- tahliye edilecekleri tarihten itibaren 
vandıktan sonra sondurulmuştu r. .. .. • 

rı " d kt - henüz belli 5 sene muddetle sıyas ı haklardan mah-
Yangının ne en çı ıgı 
V•ld' ırumiycte mahküm edilmişlerdir. 

degı ır 

l ıl 

1 

kabul etmek lazımdır. Itriden, Dede }Uendıden, Hacı Arif Beyden Rahmi 
merhuma kadar devam eden eslti musikiye nazaran öugünün yeni eserleri 

pek hafif kalmakla beraber değişen hisleri ve düc::ünceleri hesab ederek bıı 
yeni besteleri de yabana atmamak kadirşinaslık olur. Yalnız bu eski e l:'Jt 

üzerinde çah~an yeni ınusikişinaslm tamamile hüdayi nabit yetiştikleri icln 
dc\'amlı ve mazbut bir san'at tesis etmekten mahrumdurlar. 

Mektcbsiz, teşkilatsız, temelsiz bir san'atin hayatıyeti olamıyarağma gör~ 
bu alaylı san'atkarların eski musikiyi aynı hızla devam ettirmelerine imkan 
yoktur. Eski hayata göre güzel bir oda musıkisi olan alaturkanın bann?ll2k, 
gıdrJanmak içm gazınolara, ınc~ hn nelere kadar inmcsınin sebebi de budur. 

Bu musikiye, rski asaletini vermek ve daha temiz eserler kazanmak ma t ~ 
ICıb ise şehir konservatu\ arının yanına bir de alaturka musiki yuvası kur~1ak 

zarlıı etı vardır. Bu yapılmadığı •akdirde bugün bir kaç heveskfınn &lln'at 
aşkı ve inhisar idaresinin altınb:ış'arile devam eden alaturka musiki şivesiz. 

bilgısiz, zevksiz nazeninler in cılız sf'slerinde can verecektir. 



Tarihi medreselerin 
tamirine başlanıyor 

Şimdiye kadar ihmal edilen bu binaları Maarif 
Vekaleti alacak ve muhtelif işler için kullanacak 

SON POSTA 

Mekteblerde 
• 

inzibat tesisi. 
Meselesi 

Şişli Halkevinin tertib ettiği 
münakaşalı konferans 

dün de devam etti 
Şişli Halkevi.nin mekteblerde inzi -

bat mevzuu üzerinde hazırladığı mü -
nakaşalı konferanslardan ikincisi de 
dün Şişli Halkevi binasında saat on al
tıda açılmış, üç saatten laz.la sürmüş -
tür. 

TopJantıya riyaset eden ruhiyat pro 
fesörü Mustafa Şekib Tunç evvelki top 
lantıda bu toplantı hakkında verilen ka 
ran okuduktan sonra, .kitabcı muallim 
Halid, İzmirden Arif ve Hamdi Günay 
isminde iki muallimin gönderdiği mek-

1 
tubu okumuştur. Bunlardan Arif gaze
te ve sinemaların menfi tesirlerine ma
ni olunmasın!, müc~zatla beraber mü -

Etnografya müzesi haline getiT:lecek olan suıtanahmed medreses~ 

Türk miınarlon cami inşaatında vesaire için kendilerinden azami isti -
müştemilat işlerine büyük ehemmiyet fade edileceği aşikar bulunan medrese 
vermekte iniler. Medrese, kütübhane binalarını be!ediyeden üzerine almak 
vesair binaiarm camiin etrafını çevir - için teşebbiis1ert' geçmiştir. Müzeler u 
mesine dikkPl edılirdi. Bu suretle ca- mum Müdürlüğü medreselerin listele
miin temelleTi de harici sademelerden rini tanzim ctmeğe başlamıştır. 
korul')llluş oJurdu. Medreseler belediyeden Maarif Ve -

Camilerin inşaatında medreselere kaleti emrine verildikten sonra kütüb
büyük yer ·\'erilmiştir. Medreseler ca- hane, mektf'l:., müze olarak kullanıla -
milerle beraber yapıldığı gibi başlıba- caklar lesbit edilecek, ve bu yolda fa
şına yapılan medreseler de bulunmak- aliyete geçilecektir ve hepsi tamir edi -
tadır. lecektir. 

Tarihi eserler, camiler, türbeler, İstanbuld? Maarif Vekaletine aid 
tekkeler, sebil \'C çeşmeler belediye, ev kütübhanelerde bulunan kitablar çok 
kaf ve müzeler &rasında taksim edil - fazladır. Fazla kitablar için yeniden 
miştir. Her müessese kendine isabet e- birkaç kütübhane açılması zarureti gö
den tarihi eserlerin muhafazası ile meş rü!mektedir. 
gul olmakta<lır. Medreseleri, belediye İstanbul ilk mekteb binası ihtiyacı 
üzerine almış ve o zamandanberi de gün geçtikçe çoğalmaktadır. Medrese -
metruk bir halc'e bırakmıştır. İstanbul lerden mekteb olmağa elverişliler bu -
Maarif Müdiirliiğü kütübhane ve mek- lunmaktadır. Sultanahmed medresesi 
teb ha1ine ifra~ olunabilece"k medrese- etnografya müzesi olacaktır. 
}erden bazılarını belediyeden istemişse Medreseler Maarif Vekaleti tarafın
de henüz kendilc>rine müsbet cevab ve- dan alınınca lstanbulun kütübhane, 
rilmemiştir. müze, mekteb binası ihtiyaçları büyük 

Maarif Vekaleti mekteb, kütübhane mikyasda yerine getirilmiş olacaktır. 

Poliste: Gümriik lerde: 

kafat da ihdasını ileri sürmekte idi. 
Hamdi Günay da, muallimlerin kurs 

larda tekamüllerinin teminini, mek -
tebler hakkındaki tenkidlere müsaade 
edılmemesini, Maarif Vekaleti tara -
fından açılan tahkikatlann gazetelere 
aksetınemesini, faydalı seyahatler ter -
tibini, mahkemeye intikal eden kültür 
davalarının gazetelerde yazı maması -
m vesair bazı şeyleri istemekte idi. 

Bu mcktnbJar okunduktan sonra, 
Mustafa Şekib Tunç: 

- Okullarda inzibat mese]esinin or -
taya atılmasına sebeb olan vak'alar ne
lerdir, ev,·ela bunlan tesbit etmek la
z!mdır, dem;ş, ilk tedrisat müfettişle -
rınden Mansur, fizik muallimi Kenan 
karikatürist Ramiı bazı talebede gö ~ 
rünen kötü huy!an saymışlardır. 

Ana ve babanın umumi ve akli sıh
hatinden, evdeki ve mektebdeki hıf -
zıssıhha kaidelerinden bahsederek ai -
lenin muhtelif derdlerinin, ana ve baba 
arasındaki geçimsizliğin çocukların ev 
içinde ve dışınd?.ki hususi hayatlarının. 
kumar şüphPsi uyandıracak eğlencele
rin, geceleri aHe muhitinde oynanan 
pokerin, cüç koy, beş ab diye oynanan 
fmldağın, komşuların. zairlerin de ço -
cuklar ve 1erbiyeleri üzerinde ayn ay
rı müessir olacak şeyler olduğunu söy
lemiş, bunlar devam ettikçe, mesela, 

I 

Zahire Borsasında bir 
haftalık vaziyetin hülisası 
Buğday pigasaMında i.'ltikrar vardır detl 
piyasası eski hararetini muhafaza etm~ktedlt 
GeçenA bir haf.~: içinde zahire bonası /tür. Glikoz imaline yanyan beyaz ır.ı~r· 

muamelatında goze çarpacak derecece lar 4.22 paraya kadar satılmıştır 
değişiklikler görülınemi§tir. Ziraat Ban· KETEN TOHUMU : Stok mO°ıeın3di ' 
k~sı stok buğdaylarını müternadiye11 yen azalmaktadır. Bugünlerde yağ f3trı" 
pıyasaya sevkettiğinden piyasada istik • kaları ihtiyaçları nisbetinde keten tohll' 
ra~ vardı.~. -~ ve Mısı.r ~at~mda b!r mu bulamadı.ltıanndan yağhanelerini ~· 
mıktar duşukluk kaydedılmıştır. Deri pi· patınamak için yüksek fiata mübaY_.,. 
yas~sı eski ~araretini ~uhafaza etmek • mecbur kalmışlardır. Piyasa kısa bir ~ 
tedır. Yaj fia~ yukselmesf neticesi manda 10.30 paradan 16 kuruşa k.adJ 
~~tentohumu fiatlan da kısa bir müddet yükselmişse de satıcılar daha y~ 
ıçınde fırlalDl§tır. fiatlar ümid ettiklerinden şimdilik sat • 

BUÔDAY : Geçen hafta içinde ~bri • mamağı tercih etmektedirler. 
mize muhtelif limanlar ve Anadoludan TlFTlK : Hafta içinde bin baly~e' 
bin dört yüz ton kadar buğday gelmiş ve fazla tiftik satılmıştır. Satışt:ınn bir 1'd" 
satılmıştı.r. Bunun baricind<? Ziraat Ban- mı Sovyet Rusya için olduğu 0

söylenf11Pk' 
kası ela mevcud stoklanndan 800 ton ka • tedir. İtalyaya da sevkiyat yapıldığı tü • 
dar buğday satmıştır. Banka yüzde on dirilmektedir. Bu satışlardan Ani<.,. 
çavdarlı beyazlara 5.28 ve altı yedi çav • cinsleri 127, Kastamonu mallan 140, st1' 
darlı sertlere de 5,20 para fiat \oymuş- pazar ayarı mallar 119, oğlak 130 Jcurııf' 
tur. Bu sebebden dolayı piyasa daima ay· tan satılmıştır. 
ni seviyeyi muhafaza ettiğinden fiat!ar Y APAGI : Yerli fabrikalar ufak tefe) 
yükselememiştir. mübayaatta bulunmaktadırlar. Buııllf 
Şimdiye kadar borsa alış verişlerinde bilhassa yüksek randımanlı kızıl cin ıctf 

değirmenciler ihtiyaçlarını !üccardan va- ehemmiyet \·ermektcdirler. İtalya h~ 
de ile temin ediyorlardı. Zıraat Bankası b na alıcılar fazla alaka göstermisl 
ise peşin para ile muamele yaptığından de bu memleket için kuvveUi bir i 1" 
tüccarın kredili satı~arı daima bankat'!n pıldığı görülmemiştir. Geçen haftald tr 
satışından bir kaç para farklı oluyordu. tışlar 400 baly<>ye baliğ olmuştur. Tr,._, 
D~ndan maada Banka, müşterilerine sat- ya cinsleri 68-70, İzmir ayarı m:ıllaC ~ 
tıgı yumuşak buğdayın nısfı derecesin • Çanakkale malları 65-67 kuruştan s:ıul 
de de sert buğday verdiğinden sert b•.:ğ- mıştır. _ 
daylara ihtiyacı olmıyan tacir veya ce • Bu satışlardan maada yıkanmış :,·ı>P' 
ğinnencller ihtiyaçlarını biz.zarur piya- ğılardan 300 balye kadar satılmıştır. ~ 
.sadan tedarike mecbur kalmışlardır. ların Anadolu cinsleri 76 dan, Trakya~ 

ARPA 
. A . 

1 
ları 85-88 kuruştan muamele görınu~tüt• 

· vrupa pıyasa annda devam DE 1 . , .r1 
ed d .. k··nı··k 

1 
. R LER : Italya ve Çekoslovaitr 

en uş u u satış ara te11rden hali · · k · d ·ı . t • kalmamıştır. Evvelce Tunus Cemyir "b' ıçın e~ı e:ı erme talebler devanı e. . 
F - ' gı l mektedır. Cıns ve sikletlPrine gör çıfU 
ransız musternlekelerine kiilliyetli mal 180 190 k 

gitmekte iken bu m~leket!erde son re· -. ~ ur~ştan_ ar~nmaktadır ii· 
kolte tahminleri müsaid .. ··ıd-ru c! Dıger derıler uzcrıne de piyasadn ın 
hük\i.met idhal - d ~oru uo n en him işler yapılmıştır. Koyun hava ıturıl 

musaa esı vcrmemeğe kil S0-55 30 ı40 başlamıştır. Bu yüzden Anadolu ar a • sunun osu , oğla~n çifti l . . ·~ 
l 

P kuru sığır 66, salamura sıgır derisinin };. 
arı 4, Trakya çuvallı yemlik 4.19 pa,.a • ı 40 43 k .. ·· ı .. r. dan satılmıştır osu · uruştnn muarnefo gorınuŞ t . 

· AV DERlLERl : Sansar ve zerde~a ,_ .. 
MISIR : Evvelce Karadenil Ji.man!arı· bi ince kürkh.i derilere 1ngilterede ı iS • 

~a yapılan fazla sevldyat neticesi olarak tekler vardır. Sansarın çıfti 24-30 ur•• 
lı~anlarda fazla ~sır b!riluniştir. Son zerdevanın çifti 37-40 liradır. Seçme til' 
gunlerde K~radenızden ıstek kesildiğin· ki derilerinden bir mikdar çifti 6 urı1' 
den mısır .fiatlan geçen haftadan on pa- ve tavşanın adedi 18-20 kuruştan 511tıl ' 
ra noksanile 4.30 paraya kadar düşmüş· mıştır . = ~ 

Bir zorbalık hAdiseai 
Davudpaşada Davud ~la sokağın -

da oturan seyynr kömürcü Süleyman 
polise mürncaatla komşusu Ekremin 
gece yarısı kapısını tekmeleyip ıçeri 
girdiğini ·ve: cBana esrar al~caksın• di
ye ısrarda bulunduğunu, kendisinin a
deJlli kabufü üzerine elbiselerini, a -
yakkablarmı ve paltosunun cebindeki 
1765 kuruş· parasını alarak gittiğini id
dia etmiş, suçlu yakalanarak tahkikata 
başlanın ıştır. 

Gtimriik ambar talimatnamesi mekteb talimatnarnelerinin kumara 
Gümrük ambar talimatnamesinin karşı tasrih eWği ceza müeyyidesi - 4 

21 inci maddesi değiştirilmiştir. Yeni nin hiç faydası.olmadığı kana!tini iz - 1 
maddeye göre muamelesi tamam olan har etmiştir. Devam talimatnanıeleri -
e~yanın vezne makbuzile ordinosu am- nin gözden gecirilecek yerJeri olduğu
bar ihrac memuruna verilecek, memur, nu söyliyen hatib, inzibat meclisleri 
kontrolden sonra, kaplan ambar ihrac kararlanndan da bahsetmiş, mekteb 
defterine kaydedecek ve tesellürnüne zamanlannc.la kahvelerde tavla ve is -
dair bir şerh verd'ikten sonra altına beş kambil oynayan çocuklar bulunduğu -
kuruşluk bi .. damga pulu yapıştıracak, nu da sözlerine eklemiştir. 
mal sahibi veya vekilinden imza ala - Daha sonra ı::öz alan Darüşşafaka 

Bütün lataobul halkının oazan d1kk · ı atıne: 

16 Mart Çarıamba akıamı 

AL KAZAR Sinemasının 
10 mıcu yıldönlimil mlinuebetile feYkalAde ll'IÜSamere 

olarak pek zengin bir program hazırlanmaktadır. 

SabırSJzhkla bekleyiniz. 

Yakalanan kumarbazlar 
Cibali Zeyrek caddesinde Acem Ali

nin kahvesin:ie S:ılih, Necmi, Abdullah, 
Beşiktaş:ia Hasfmn caddesinde Tabi -
rin kahvesinde İsmail ve İzzet isminde
ki kumarcılar suç üstünde yakalanarak 
kahve ı::ahiblerile beraber müddeiumu
miliğe teslim edilmişlerdir. 

Otomobil, tramv11y çarpıtman 
Vatman Ha1ilin idaresindeki 99 nu

maralı tramvay arabası ile şoför İbra -
hiin tarafından kullanılan t 173 numa -
ralı otomob:l arasında Sirkecide Sal -
kımsöğüd caddesinde bir çarpışma ol
muş, her ikisi de ehemmiyetli surette 
hasara uğraımştır. 

Cibali tütün dep.Uda bir kaza 
Cibalideki tütün deposu amelesin -

den Muharrem, istif etmekte olduğu 
sac; levhalardan birisinin elinden kur -
tulup ayağına dUşmesi neticesinde sol 
ayağından ağır surette yaralanarak 
berayi tedavi C(!mıhpaşa hastanesine 
kaldırılmıştır. 

Nişan merasiminde oda çöktfi 
Samatyada Kadıniğne sokağında 2-4 

numarnlı :Mahmudun evindeki nişan 
merasin11 esnasl!lda odaların döşeme -
sinden birisi, üzerindeki fazla siklete 
tahammül edem•yerek çökmüşse de nü 
fusca bir zayiat obnamış, yalnız çalgı
cılardan Zehra kollarından yaralan -
rnıştıl". 

cak ve kapJann ambardan çıkmasına i- Müdürü Ali Karni de demiştir ki: 
zin verecektir. - İnzibatın müeyyidesi olarak, ce-

Kısı.."l'l kısım çıkması zaruri olan faz- zaya ihtiyaç vardır. Biz, ahlak için 1 o 
la mikdardaki kaplar için, ihrac me - numara veririz. Bu on numarayı, orta 
muru, ordinoyu, bütün kaplar çıkınca- veya lise gibi üç senelik bir devre zar
ya kadar ahkoyacak, kaplar çıktıkça f ında sıfıra indirenler mektebden tar -
arkasına işaret verecektir. dedilir. Her tescil, tevbih veya tekdir, 

Bunlarda., ambarda kalanlar için derecesine göre, numaranın kaybedil -
mal sahibi veya vekiline talimatname- mesinde müessir olur. Bu sayededir ki, 
deki nümunesine uygun ambar puslası bugün, disipline riayetkar olmıyan ço
\'erilecek, mal sahibinin tekrar müra - cuk, bizim mektebde yüzde yanm bile 
caatında bu pusla alınarak ihrac mua - değildir. 
melPSi tamamlanacaktır. Ali Karniden sonra muallim mekte-

Bu muaddel şekle göre, kapı defteri bi usulü terlris muallimi Fevzi söz al-
kaidınlmış bulunmaktadır. m1ş, çocukiarın karakterlerini ıslah te-

s h"ll · · d · k şebbüsünde bulunmanın daha faydalı 
l l erimiz 8 8C08bl ayıkçılara olduğunu söylemiş, fizikci Hadi, ayni 

satllan eşyı zamanda ruhiyattan da bir ruhiyat mü 
Sahillerimizde ecnebi kayıkcılanna tehassısı kadar anlayan bir mürebbi 

çt:k ve efektü mukabilinde satılan er- bulmanın imkansızlığını söylemiştir. 
zak, mektilat vcsair eşya bedellerinin Kuleli lisesi felsefe mualJimi Ali Rı
dövizini temin için, ihracat beyanna - za da 3ÖZ almış, bir çok mütalea ser -
melerinin Kambiyo Müdürlüğüne gön- detmiş ve psikopat çocuklar üzerinde 
derilen nüshalarına, o erzak veya di - yaptığı bazı tecrübelerden de bahset -
ğer eşyayı satanların, bir şerh vermesi miştir. 
lüzumu Maliye Vekaletinden tamim e- Profesör Şekib Tunç. psikoloji ve 
dilmiştir. içtimaiyatın bu günkü verimlerinin he-

Bu şerhle, satıcı, ne kadar efektif ve nüz öğretmenin elinde kolaylı1da kul -
ya çek aldığını, on beş gün zarfında bu !anılacak müsbet bir silAh halinde ol -
nu satmak veya tahsil etmek üzere ban madığını, işine aşkla bağlı olan öğret
kaya tevdi, bunun hilafında hareket e- men hazakat ve sezişinin muvaffaki -
derse Kambiyo kararnameleri hüküm - yette mühim amil olduğunu söylemiş -
1erine muhalif hareket ebniş olacağı - tir. 
m ve cezai mes'uliyeti kabul edeceği - On beş giin sonra pazar günü üçün-
ni bildirecektir. cü toplantı yap11acaktU'. 

Bu akşam SAKAR Y A sineması 
Tallin pek şiddeW mOşkOllbna rağmen... İki Aşıkın katlandıkları fed•· 

ttrlıklar ve hissettikleri kuvvetli ihtiras ... 

SJL VlA S/DNEY ve HENRY FONDA 
tarafından emsalsiz bir tarzda yaratılan Fransızca sözlll 

YAŞAMAK HAKKIMDIA 
Pek 111Desslr ve hl••1 fll111lne baflıyor. 

tıaveten: PARA~~uN;r JURNAL dOnya havadisleri ve şayanı hayret 
bir SILLY SENFO~L Yerlerın zi evveld ., a:d n· ız. Teleron: 41841 

CONRAD VE 1 D-T 
Pek yakında SA R A V Sinemasıad• 

ANN ABELLA ile beraber çevirdiği 

KIZIL RAHiP 
FraD11Zca a6zll filminde görünecektir. ~ 

Şehadeb:l41 •FDAll• ....., ... 
Budnden tttbaren f tıım 

1 - ltil&ir ntml 
Z - AW, Jtrallçesl 

ri>RKCB aıtl mllJODlü mm 
3 - GiiMis lmaa. Geee Kani 

He1ecan n tortu filmL 
f - ClnQd Yola (llack Jo ... ) 

Amerikan tovboJ tum.L 
Her ıett. cumartesi n puar 

matlnelerlnde: 
çtN_çbr Tnpa llLlncı1 pl'Oll'aml 

BBTUiBUL IAllf-
T ı y ATaosV 

Bu gece: ~ 
(KadlkOy. soreyyll) 
(~u Ma .. ı 

Böyle sıttl) 4' 
80y0k 1'0dvil 3 pet 

Çarşamba akşamı ( Oskodar ) d.::} 
( UNUTULAN ADA"' 

8 Perde 3 tablo 
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- Hasan Br>v bldm oö'lan lr . . b 

hk evlenmek istiyor, ama .. 

) 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

... alacağımız kızda b;rçok 
meziyetler arıyor .. mesela lyı 
okumuş olsun.. yemek pişir• 
mesinl biliiin. •• 

... Dıkiş ve ev işlerinden 
anlasın ... İşte bunları bir kız.o 
da bulursa derhal evlen~ek. 

Hasan Bey - İyi ama d:>s· 
tum, bizim kanunu mede'!.ide 
dört, beş kadınla evlenmek 
yasaktır!. 

Edirnede tarihi kıymeti 
haiz bir mermer havuz 

--

Bu havuzun bulunduğu salonda 18290smanh-Rus har· 

Marmaranın inci i: 
Güzel andırma 

60,000 liraya rnalolacak Halkevi binasının inşasına 
başlandı. Bu sene bir de hal yapılacak 

Randınnanın umumi manzarası 

Bandır:ma (Hususi) - Bandırma 1 Köylere gelince: Bandırma köyled 
Mnrmaran n en işlek bır ıskelesi ve ay- de hummalı, bır surette çalı.şmaktndır
nı zamanda şırin bır kasabasıdır. Şeh - 1 . l).o) en k6) c yollar ve her köye 
rln belli başlı medeni ihtiyaçlarından hey'et odası yapılmış Aksakal ile Do -
su, elektrik, hastane, fenni mezbaha ğa köyiı arasınca beş sınıflı bir ilk mek 
gibi en mühim olanları çok sene evvel teb inşası bu sene büdcesıne konul -
yaı ılmış bu1unmaktadır. Bandırmanın muştur. Köylilnün işleriJe yakından a
spora ,·erdiji ehemmiyet te az değil - lfilcadar olan kaymakamımız Bay Ra -
dir. gıb Aıca sık sık köylere teftiş ederek 

Şehrin en münasib yerinde asri bir köylünün kalkınması için direktifler 
stadyom yapılınakta olup mütcahhid vermektedir. Velhasıl Bandırma pek 
bir ay sonrn toprak tesviyesini ikmal yakında Marmaranın incisi olacaktır. 
edecektir. SUıdyomun yerini bizzat gö
ren AtlNizm Federasyonu Başkanı Bay 
Vildan Aşir de sahanın pek yerinde ol-
duğunu, birı:ın evvel ikmalini tavsiye 
etmiş ve ayni zamanda merkezden yar 
dım yaptu·acağını kuvvetle vadetmiş -
tir. 

Çalı~kan belC'diyemiz şehrin en gü
zel yerinde bır çocuk bahçesi yaptır -
mış ve bu sPne de asri bir hal binası 
yaptırmayı knrarlastırmıştır. 

Bandırmada 60.000 lıraya mal ola -
cak Halkevi binası yerinın tesviyesine 
baı:;lanılnıış, binll bir sene zarfında ik -
mal edilecektir. Belediyenin fidanlığın
dan bütün şehrin caddeleri ağaçlan.mış 
ve yazın başlamasıle her tarafta inşaat 

l hazır! tklnrı görülmektedir. 
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1 H lcliatler Karflllllda 1 

İLKBAHAR 

Y atm bir 7ercle btınriu ltüyoı, 1 Evine dönen evkaf memurunun, elinde 
penceıeye dizilmtı saknlarda ~- bir demet ulata, soğan var. 

tekler yepl boyunlannı uzatıyorlar. Gü· Liciverd bereli kızın peşinden yflril• 
neş, kÖ§e bapndaki bakkal dükklımıın yen delikanlı pardesüsünü omuzuna at· 
&ıüne aydınlık bir örtü gibi yayılıyor.. mı1--

1şte ilkbahar. Bayrampaşanın baklasını satan seyyar 
Karpkl evin kapalı duran perdelerinin sebzeci küfesinin kenarlannı Jurmw ıe

tôP.lerinde iflenmif blb ftsimleri var. linciklerle siislemif ..• 
işte ilkbahar. İşte ilkbahar. 
Entarisini, an saçlan gibi rüzgarda Ha~, hapşu, haptU! 

ialgalandıra dalgalandıra koşan genç kı· lıu:_ ~~r:. 
aa, uçurmasının ipini toplıyan mahalle Öho,. oho, öhol 
puğu yan bakıyor. işte ilkbahar. • İ§te ilkbahar. 

Tekir kedi duvarın tlzerlnde bmbunı
au çıkara çıkara yalanıyor: 

İ§te ilkbahar. 
Horoz ötüyor, bir gramofon ~r: 

cMeoıim değir« gene,
cBahar geliyor, khar-• 
drkm erken bu 6efte.
JJahar gelip, kh4r .. 

aICaıa COffu dannıra •• 
cG6rim Nnlı o ,.nıa... 
cGeHJIOf' Jaaydl '**•• 
cBcalaar ~liJIOf', hl&ar .a 

Bir 1e1 duydum: 
- Silivri yoğurdu b11DAklıf 
1,te ilkbahar" 

Ben, ilk kadehte sarhOJ olmam ama, 
ilkbaharda sarho§ oldum. 

• Ben şuna şaşıyorum: 
Nasıl oluyor da ağaçfann yApraklarla 

örtündükleri zamanda insanlar soyur.u· 
yorlar? 

• Ben ilkbaharda hiçbir insanı kıskanmı-
yorum ama bizim Sarman'ı kıslWuyo-
nım. 

• Ben, ilkbaharda her teY• tahaınmt\l e-
derim ama, sonbaharına lebnit ks~ına 
tahammül edemem! 

• Ben ilkbahan bdma benzetlrim.. bir 
IÜD gillene, öbilr at1n ajlar. 

lımn Hula.i 

C Bunları biliyor mu idiniz? =:! 

IKADDNI 
Saçkıran 
Neden olur? 

• . TİYATRO 
Şelıir Tiyatrosunda: 

FİDANAKİ 
Perde açıhyor: ı 
Dekorun güze1lilf bir anda ll)'lrdniu 

gözünii alıyor. 
Kuyu. balkon, merdiven, pencere, b· 

pı, ba.lkondakJ •ksılar. Duvara iliftirll
miı kepçe.. çamaşır teknesi, balık ıska
ra11. Daha ne bileyim bir çok iDce tefer• 
rilat, vak'anm geçecell muhiti büyük bıt 
vuzuhla belli ediyor. 

Oyun başladı: Piyesin bhramanlannı 
birer birer tanıyoruz. Uç kocadan bo • 
pnmı§, dördüncü kocayı arıyan ıuh bır 
güzel. işinden atılmış, çapkın bir deli • 
kanlı, para için her şeyi yapan bir ka • 

Bakanınız bir gün saçlannız eskisi gibi dın, namuslu bir aile babası, namuslu 
yerli yerinde durmuyor. Verdiğiniz hiçim babanın çamaşırcılık eden kansı, na • 
çabucak bozuluyor. Hele ıslatıp yaptığı • muslu babanın iyi ahliklı kızı. fulı gü • 
nız ondülelerin yerinde daha saçınız ku· zelin amcası den11en, fakat hakikatte Aşı• 

iı olan bir ihtiyar, parasile kadın avcılı• 
rur kurumaz yeller esiyor. Siz yatırmak tına çıkını§ bir başka ihtiyar. 
istedikçe uçlarınız alabildiğine kab3n - Bütün bunlar birbirinden ayn g6rüt
yor. Dikkat ediniz, bütün bunlar saç • te, ayn yapyışta tipler .. Fakat hevsi.rJ 
lannızın yağsızla§tığuıa birer işarettir. bir avluda toplıyan sebebler mevcud.. 
Vaktinde davranıp ona muhtaç olduğu •Qapkm delltanJının adı Yanım • Yanto, 
yağı 1emin edebilirseniz gene eski haline Wmll ahllt'ı Tulayı kandırmış. Tula ıebe 

.. talmq. t)~ kocadan bol$anmış olan En, Yan . • 
doner. Yoksa çok geçmez saçkıran baş • kOJU llUJor. Onunla nl.tanlamyorıar. rl Kolin çevirdi. Bu eser Fahri K 
lar. o kadar ki ... Saçkıranın başlamasfle Amca artık lhtlyarchr. Sva'nın memne- ilk tercümesi değildir. Şadi ilk defa 
bu aöylediltm gayri tabiilikl(!r arasında ! 11nt muwhk ımıur. lbtıyar çapkın Yavna • neye çıktılı raman onun tercümesini 

• il da. para ldn her fe1I ıapan Kat.tnadan namqtı. 
geçen zamanı ekseriyet fark bile etmez. Tulannı tend!lino metres olm•aına lafta -
Etse de geçici bir py sanır, aldırmaz. ntunu ister.. ndanald sahnemizde bO.yilk blr Jlllfı 
Gayrf tabül.lk diyorum, çünkü normal lıal· * Yaffakiyetle temsil edildi. 

Bir milyon dolar kıymetinde de bulunan saçta bu türlü veyleN ran • Birinel perdede hareket var, eanbbt Katma rolünde Şaziyeyi &6rd6t. 
lana On bir ..... __ kil rd" ı- i var. Bütün bir hayat oldut.ı gibi pte • vakkat bir Zaman için Ankara- .ı 

(e I bı"r altın ,~ pıldı maz. a ~·11: şe ve ınu. m ·ı· M h . h t b" bl ,,_ •• 
Guzalliirn kilo ile 1 

n:çuldoğu yer 
Afrlkanm bil· 

,Dk göller mmt .. 
bsile Hind denizi 
arasındaki mmta· 
bda bir :luıbil• 

• , c.. k d n ıyor. u arnr aya tan ır ta o yap- olan bu kuvvetli kadın artist henilz 
Garabet bu yal ~ ço evam eder. Yağı. tellerini in bir'tıi- IDlf.. Tahlil kısmı seyirciye kalıyor. ınemlf olsaydı, ve bu rol ona verilllll 

Am~rikada bir rmden ayrılmasım meneder. :te bunun * seydi, belki piyesin en canb phsiyetl 
milyon dolarlık içindir ki uçların dağınıklılı yağının a· ikinci perde birinci perdenin devum: sardı. Tua rolünde Samiye, Neva ro ~ 
tek bir altm para zaldığını gösterir. .ıcauna Tuls'dan ltl bln drıhml a1mJt. lünde Cahide birbirine aykın iti pbll' 
yapmak istemişler Bu1lun önüne nuıl geçmeli: Yağlıya. Bu paraY': ebeye vermiş, 'ff Yankodan olan yettiler. Ve her ikisi de rollerini o a# 

Yardır. Halkı zen• rak. •• Madem ki vücudünüz, he. r hangı" bir çocutu dilştirtmtlş.. Kattnanın ellnde btr al· iyi yapıyorlardı ki.. En müşkiil~ 
ddir. Bu kabi'enin ve muvaffak ta ol Jlh var: Ola:ı b!ten1 Tutanın .baba.sına an- . . . . ._ __ .. 

mu§lardır .. Bunun sebebden, saçınıza muhtaç olduğu yağı ıatıp iki bln ~hJni:rl ondan lsteye~Ulr- fa- bır seyırcı bile onlvda en ufak bır AMD-"'.' 

kadınlan güzel sa- içln beberl-~ veremiyor. Şu h&l~ tabiatm ve~ • ut ...._. lMaln ,-. ~ ft1"1lllılilıııı o ~ 
)'llabilmek içın, dolarlık .. 111• bı"n al- ğini sun'i surette telAfiye çalışmaktan da· ıunea mcsc'o bl1Dl'9cak. Ya'ft'UI bu para • f Galip Arcan namusJu bir baba ~ 
IOn derece fİ1Jll8D "' h k l 1 ? yı heme 1 verfr · yı, ama u çare o ur mu. 1 

• Jü ruh ··ru t ·~· · belli ed ..... 
olmalan prttır. Bu fişmanlık, çok defa tın kullanılmıştır. Hayatts it olacatma vanr .. Evanın atzı n una nu z e t1amı en .,.... 
bu kadınlan ayakta tutaımyac:ak kadar Sekiz untimetre blınlılı olan bu bir Sun'i yağlama bir kaç türlil olur: durmu tl .. o. Tulanııı babasına ber te1l kudretle canlandırdı. 
fuJa olur. Kadının kıymeti de, bu .ebeb- milyon dolarlık tek altının kutru bfr 1· Saçlarınızı her gece yatmadan <Snce, aöıJer. Amca rolünde Kini, Yavrull rel 
Je, o Disbette artar. metreden fazladır. Ağırlığı ise 809 kilo- ne pe~ sert, ne de yumuşak olmıyan b'r m=:n~ed~'::r.':::S;*1:.::.:UJe ~ Mahmud, Yanko rolünde Tallt, Frosa * dur. Nev'i cinsine mahsus olan bu pata hrça ile bir çeyrek saat fırçalamalısınu. paralardall W bin drahmi &Jlflr " terlr.- lünde Nedi çok iyi idiler. 

Kad k 1 k Fırça saç dıplerindeki tozlan temiz!cr, 
ID Şip 1 arına ODID Şikago sergisinde teghir edilmiftır. derinin yağ ifrazını kolaylaştınr. Ve mev * lame& JfulU 

lülUn tarihi cud yağı saçın her yanına yayar. Birinci perdenin devamı olan fkincJ 
masbU .... tobla fdW'lardı Bunun Karadenizde gene 

fırbna başladı 

Zaman aman 2. Yıkanacağmız gün saçlannızı _ bir perde de biter ... O da birinci perde ka • 
kadın pp1talann• •bel>l fU ldi: Beyu ten Dıodaaı. Bir ka· saat evvelden • bol zeytinyağ.ile yat!o· dar canlı ve o kadar realist. 
da tül modası te- dın ne dereoe 1:ıe'8I oluna 0 derece mak- malısınız. Mutfakta kuJlanılan alelide * 
kerrlir edor. Şap. bul idi: Bu tebeble kadınlar gilndilz gü· zeytinyağile ... Bilhassa parmak uçlanmzı 'Oçündi perdede dekor deliştl Güzel 
kalan till koymak ntf1n hararetinden, geceleyin de yüz1er!- yağlayıp saç diplerine masaj yapmıık bir dekor değişmesi: Avluya açılan bJr Birkac; gündenberi mutedil ,ıcı 
pek eski zamanla· ne stirdükleri düzgünü riitubetten muha- çok faydalıdır. Bir saat o halde durur, sen pencere ve bir kapı vardı. Gene ayni ka· havalar dün şiddetlenmiş, bir 
nn bir ldetidir w faza etmek için yüzlerine maske koyar· ra yıkanırsınız. Görünüşte pek hoşa gtımi pı var, ·a~i ~~ var. Biraz evvel dı· ı Jcar serpiştimürJr. Hava umumiyet t 
men,el cm altıncı lardı. Kıbar kadınlar sf7ah kadifec!en, yen bu usul, saçı yağsızlıktan ve onu'\ pndan gorduğüm~z kapı ve pencereyi tibarile dün yağıjh ve fırtınalı 
ura dayanıyor. O tabii bir neUcesl olan saçkırandan kur • bu sefer odanın içmden görüyoruz. Se- m.lştil". 

. vakitler Garbi A~· burjuva kadınlan utenden mM'ke tarar- tarmanın en kat'l çaresidir. yircide piyesin eşhasile birlikte odaya •. .. • 
ral)8da kadınlar ıeee ıündüz yüzleri 1ardL Avam halk maske talarazdı. . girdili hial hAsıl oluyor. Yeşilkoy meteoroloji istasyonun 

3. Ze~inya~ yenne yu~urta da kul - Oda dekoru da çok güzel, en ufak te. verilen maJill~ta ,öre son 24-saat 
·:=======================~-,~~~~~~~~~f-takd ~~~~N ~,~~ft~~~ '"-lar ı--- d"·k . . •-'-- errua a ar ~ e ua • 

- 1 saç ... uııza 0 ersınız. ..... ı •1 • fazla, ne bir noksan var. re murabbaına bıralttığı su nük 
UnyağıB gibi yiçı~anmbenadan .. :~ de~l dahson• dramuaJu baba. işinden oıtanJmatDr. 18,6 kilogram olarak alçülmüştür. 

Olıagacularıma 
Ce11ablarım 

1 

dostluk sözlerini bir yana bırak. Bır 
Fransız fikir adammm bir IÖZÜ var
dır: . 

cBir erkek bir kadınla arkada§ ola· 
bilirler ama, tadın için nkek, daim:ı 

erkek, erkek için iradın, daima kadın· 
dlr •• 

Der .. cınmı dedlli libi sen onun JtlJI 
t1abna ~ erkebindb ve o senden 
daima: 

- SMıinle evlenmek istiyorum! 
Demeni bekler.. fazla diişWıme19 

mahal yok. Madem ki seviyorlUJl mek· 
tubmau JU ve tallb olJ 

* 
Y. Yalçın lmzalile mektub yazan o-

kuyucuma: 

- Bir in•n evlenmfye kalktı mı, 
bu i§i gayet çabuk hal!etmeU; bir an 
evft} resmi muameley bitirip evlenme. 

lidir. tı uzadıkca yok yere birçok de
dikodular çıkar. ~ B dedikodulanıı ö-
nüne geçmek çaresi de evleımıek işim 
tacil etmekle kabildir. 

ra.... unun m ce .... ,, .... ya.. a İhtty"r çaptJn Yamıst, Ela lle anlatftnl,. -6r şkrıal t&tikametinden 
pratikıir. tır. Fakat 19"• her tş ~ •yıbnU. Tu • a..ıo metre hız!:'l esmiştir. 

4. Saçlan çok sık yıkamak da yalsız'ıa. lanın bir "8ttt1 87.ertne Yavnm ona döne .. Karadenizde d fırt na .ı.a~ .... ,e 
· • ,,.. cetıtr. ÇtlnJrO bu lfler Kaılnanın ellndedlr. e ı .,...u.:w 

arttınr. Haftada bir defadan fazla yıkan• Baba. Kat.tn:ı"1 &örlnce ona bDcum eder. vam ebneldedir. Fırtına yüzünden 
mıamak saçın sıhhati için en dojru teY Yavnl5l, Bft, Amca odaya dolarlar. kısım posta vapurlan limanlara il 
olur. Olan olmuştur. xımsem blacak Tala. • _...;.~--

& S k 'k "'lı bri tin ku11a '" da YamallJI ptecıekt.lr. Babumı bllıl. arar et.mitlerdir. Karo4auuc hareket 
• 1 11 yaa 1D nma.. w lltr.- bazı ufak vapurlar da açılımı,.rak 

faydasız uyılamaz. Jilkdere önünde .fırtmaıwı 

8. Saçkırana bu.an cobijen. de sebeb * beklemektedirler. Dün yurdun 
olur. Bımun içtn obijen kullananlar, PandeU Rom ~ w ~llnl P. ve Karad,niz kJyıJan, ı:ge ve Orta 
arkasından muhakkak bol • d&inmeJi dlll Slbi anlatan bir ınubarrtt. Onun .. nadoha mmtakalannda da hava 
lbma1 etnıemelldiı'.. Rri aUzel 1pir eser- ı:ı.ert ttrkçeye ,..._ murlu ~tir. 

' Bacallsızın masllaraldlları : Tedbir 
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' A an anevı Japonya da 
• • SPOR 

merası mı izdivac 
Yeni evliler zifaf odasına girince "Üç, üç, dokuz 
defa!., dini merasimi yapılır. Yani gelinle g_ü~eyi 
dudaklarını üçer defa içki dolu üç kadehe değdırırler 

• 
lzmirliler Güneşe karşı ikiııci 

maçlarını da kaybettiler 
Güneş 4 - 2 galib vaziyette iken Alsancak sahayı 
terketti. Şild maçlarında Beykoz G. Sarayı 2 - 1 gendi 
lzmirin Alsancak takımı dün Güneşe 

karşı oynadı. Bır gün evvel Fenerb~hçe
ye ağır bir mağlUbiyete uğrıyan İzmir ta· 
kımı sarılfıcivcrdlilerden c!aha kuvveti! 
olan Güneşe karşı böyle derli toplu oyun 
çıkaracakları ümid edilmiyordu. 

GüneşliJer ilk dakikalardan itibaren 
çok güzel paslaşarak, anlaşarak mükem· 
mel bır oyun çıkanyorlar. 

4 üncü dakikada Niyaziden aldığı de· 
rinleme pası Melih güzel kullandı, bi
rinci golü attı. 

15 inci dakikada Hakkı ortaladı. Ciha· 
dm topu takib edememesinden istifade 

Gelin bQ§ında cboynuzlu setreden» kukuleta olduğu 1ı.alde izdivac eden sağ açık İlyas beraberlik golüni"ı at-
meTasiminde içU kadehini içerken tı. İzmirliler attıkları bir golden sonra 

J 
k km ev b"'ştan asağı süpürülür. hakim oynamıya başladılar. Bu arnd:ı ikı 

Japonyada bekar pek azdır. apon ar, çı . a: .. :· .. 7 .k bir ate akı-1 de gol fırsatı kaçırdılar. Uzun müdc!et 
erkeklenn:n çoğu pek genç yaşda ev- Gece e\·ın onund~ bu)~ · ·~ek Alsancak hakimiyeti devam etti 
lenmektedirlPT. Bundan dolayıdır ki lır. Bu esnada ~z,Nyeknıdc~ıne gı ce : 1 Tekrar Güneşliler hakimiyet ~esis el· 
J ·· "d b" ·· ' tl J t d' Nakodo ıle a o onun zev sı . apcm nufusu fcvkala e ır sura e e ır. E r b a tiler Bir aralık müdafilerin isknlarından 
artm kt d lona refakat ederler. ve ge ıncc ey z ı · -

Gii.ııeş mtıhacimleri Al8arıcak kalesınde_ 
yapan İ~ir takımı her iki nıaçta d1t ha· ı çı için karşılaşan Beşiktaş • MuhnfızgUt'l 
kcmlerimizın kurbanı oldu. İki tarafın maçını Beşıktaş 7-0 kazanmıştır. Maç Be
sert oyunu karşısında iki hakem de yal· ıiktaşlıların tam bir hak&miycti altında 
nız İzmirli oyuncuları sahadan çıl<ar- cereyan etmiştır. 

a a ır. lb" . k"n'" ve müstakbel kocası ta- istifade eden Melih ikinci golü attı. 
J .l- • a· h d 1 c ısevı çı '" - T ""b . Al k uh . 1 . b" aponyaUi4 1z ıvac er şey en evve r cİ kendisine hediye edilen elbi • ecru esız sanca m acım erı ır 

bi.r aile mes~ı:sidır. Hükfunet ~zdiv~c l :: .•t ::er... gol fırsatı dnha kaçırdıln:· . . . 
işıne pek az mudahale etmektedır. Hu- ) g" . ku d f , • Yarım dakika sonra bır fırik1k.. sol 
kıl.'Tlet yalnı~ izdivacı kaydeder. İzdi - .üç, dç, do z e a ... • muavin çekti. Faruk'un sırtına çarraıı 
Vac bir nevi mukaveleye tabi bulun - İşte o vakit izdivacın esasını t~ş~il ·topu yakahyan Hakkı ortaladı. Mücfofi-

mak1a ikı şehir takımları :ırasında ı.iç Beykoz: 2 - Galatasaray: 1 
yoktan bir gerginlik husu!üne sebeb:yet 1 t b 1 'ld · · k ı G 

lnaktadır. T:ırafcynin arzusu ile muka- eden merasun ifa edilir. Bu meras·mı~ ler ve Cihadın müşterek hataları yfüün-
. . . .. .. . s an u şı maçı ıçın arşı aşan ,.a. 

verdıklennı duşunemedıle::. 1 ta B k 2 ı B k 
Vele münfesih addedilebilir. ismi (San - S:ın - Kou - do) d~r. Y~nı 1 den Saim ikinci beraberlik golünü attı. 

. . a saray • ey oz maçı • ey o;;:un 
Hakemlik memleketle başlı başına bır 1 be .1 1 1 d' 

1 d
. . . . , ~1 (üç üç, d1J'.<uz defa ... ) demektır, ma • ı Alsancak gene hakim .. ve devre hm!rli-

z ıvac merasımının esasını an anev ' . · uh l"f . • . ., 
d d lm ğ b 1 d 

ga e sı e ne ıce en ı. 

er o a a aş a L B' 1 · d d k' ı B ,_ M mJ k b' k b- -k 1 fd ır ncı evre e ı ı go yP.p:ın ~y11.oz, 
• . 

1 
k"l ed f divac me nası şudur: Hızmetçıler m te ı cesa- lerın hakimıyetı altında 2-2 beraberh.itle 

aıle topıantı an teş ı er. z . • t ·· b r<fa~ !':arap yahud sake de- b"tf 
rasimi mümıscbetile mabedlerde dını lmct e ~ç. 3 

• · .... ld 1 K ı ı: . j . . . . , ·ı "ht' an· nilen pırınç bırası ıle do urur ar. arı !kıncı devreye zmırlıler bır akınla b::ış-

e e ette ırço . uY\:' !1'aç ~r a- kuvvetli bir müdafaa ynparnk kuvvetli 
re eden bu hakemlerın dustııklerı hata- k"b' . edi •. b 1 ,.. hl"b 
lar kabul etmek J.az.ım. ki böyle devam et- ra ı ıru Y gı ır go e ra&men mnt. u 

etti . 
rnerasım yap•ıması tamamı e ı ıy • .. ·· b d k · ' .. · · d .;:ı. M f'h s· t ·11· dı"nı'nı"n ih kcca UÇC'f CC'fa bu uç ar a tan ıçer- }adılar. Guneş kalesı sıkıştığı bır sıra a 
uır. nama 1 ın o mı ı • . . . • . 

d b 
.• d" n mabedlerde tes-\ler kı dokuz defa eder. hakem sebcbı malum olmıyan bır karar ı 

yasın an en ız ıvacı · . . . 1 
id' d halini almaktadır. Ebeveynin Elbise dcg·istiri]mesi... verdı: Sol muavını oyundan çıkardı. ı.-

1 mo a - . • f k t h'k' 
vazifesi çocuklarını evlendirmektir. Bu Sonra rofrava otururlar. Fakat bu mirl.~ler on kışı.. a. a • a. ı~··· ld . 

• · h • k d f 1 in fi · ı Guneş şuursuz bır hakimıyet e e ettı. 
nun ıçın a:t:ı ço e a genç er - attıda gPJın oı tadan kaybolur. Gaybu - B' , 1 h kemin hiç yoktan yarattı· 
ki 1 · b"l lm l Od kT ıraz cv-.c a 

r erını ı e a az ar. beti çok sur~ez. ay~ ç~ 1 ıp a."a ve ığı oyuncuyu sahadan çıkarma ha~isesı 
Nakodo babasının evı~d~r. g~tı~ış ol~u~ el- Alsancakhları smirlendirdi. Oyuııun bo· 

bise)eri gıymışt r Guvc?'ı ~~ b_ır. 8 - ş:ındnnberi durmadan tekmeler atan İb-
İzdivac şer:ıitinin müzakeresi için 

Nakodo admda!:i vasıtaya müracaat c -
dilmektedir. Nakodo, icabı hale göre 
bir ahbab, bir akraba olabilir. Bilaha
re Nakodo yeni çiftin hamisi sıfatını 
alır. Karı koca arasında vukua gelecek 
bntizncsııMtlar onun sayesinde berta -
raf edilır. Boşanma vaki olacak olursa 
gene onun rey:nc mürc;caat edilir. Ja
pon aHelerinde Nakodonun vazifesi cid 
den ınühimrlir. 

Karşılıklı görüşme 

Son zamara kadar delikanlı ile genç 
kız birbirlerini tanımazlar. Miai ve Yo 
Uino'dan evvel bir şey yapılamaz. Miai 
•karşılıklı görüşme• demektir. Youino 
hediye teatic:i demektir. Hediye teatisi 
söz verme mesabesindedir. Adeta ni • 
kahtır. 

İlk görüşme Nakodo'nun evinde ya· 
Pılır. Gençler birbirlerini orada tanır • 
lar. Çok kere birbirlerile görüşmek i -
Çin müsaad~ alırlar, anlaşırlarsa ne a -

dnva gider '\"('.? d.a e~~~se d~gış:ırı_r. rahime ve belli etmeden favuller yapan 
Japon cı ke~ dıledıgı elbıseyı gıy. • Rebiiyc göz yumması da bunun üsmne 

:mekte serbec:tfir. Frak yahud smokın 1 bindi. Birazdan fena hadiseler ol:ıcağa' 
ile dahi ge.ir. F::ıkat kadın mutlaka b . ı . . , .. . enzıyor .. 
kimono gıy l'. Kı~n~no nun u~crıne o- 27 nci dakikada sağ müdafi Ali topu 

1 
bi adı \•r.rileıı genış ı~ek kuşagı s~~a- stop etti. MeJih de güzel bir şiltle üçün- l _.. . ....,...; 
s: şarttır. Saçları eskı Japon ~sul~ u - cü golü attı. Bir dakika sonra Melih, s\ı:--1 
zeıinc yapıJm~Jıdır. Şaye~ asrı kaıdelc- ati sayesinde dördüncü golü de attı. ı 
re uyarak E::ıdarını kes:nışse bebeme • Oyun devam ederken yan hakt>mi Ta-
hal bir perük takması ıc.ab e?er. ·r f rık elinde bayrağı saHıyarak ortaya fır-ı 

Yemekten sonra yenı evlı~.e~ .. ~~- a ladı. Yerde yatan MeJihi ve sağ müdsf: 
od::ısına Nakodo taraf.~nd~!1 goturu.ur .. Aliyi gösterdi. Bunun üzerin~ hakem Ah-ı 
zifaf odasında gene (uç, uç, do~uz ~c- med Adem tekme atan oyuncuyu saha- 1zmirli kcıtechtin bi,. ktırta~ 
fa!) dini mera~imi yapıhr. Yenı e~lı • dan çıkrnıya davet etti. iz.'1lirliler i•ı.raz tiği takdirde futbol sahalarımızda çok ga
ler üçer d!'h olarak dudak~an~ı 3 •. - ettiler. Kar yağmıya başladı. Hakem de rib neticeler doğmasına sebebiyet vere
dche daJdırırlar ... Bu defa ılk ıçen gu- düdüğünü öttürerek rnnçı tatil ettivini i- cektir. 

cyıdir. lan etti. Bu sure}e Alsancak hakem1n Alsancakhfar sahayı 
Çtın'>lmkuşi unutulmaz... başlangıçta yaptığı büyük bir hat&sına 

Dini meıacım vapıhrken gelin başı- mukabil sonradan verdiği y~rinde bir ka- terketmemişler 
na beyaz ıpekte'1 yapılmı.ş b~r kukulc- rarile hükmen mağlUb old!.l. Gece saat yirmi ikide matbaamlZa 

ta g
iver. Bu kukulr?tanm ısmı: Çuno.ka- Alsancak: Hilmi - Ali, Cemil - Nf>cmi. telefon eden Atsancak takımı başkap -
" k ı kt Enver, Rasim • Saim, İlyas, Sabri, Basri, tanı, kendilerinin sahayı terkettikleri-

kuşi'dir. Sadeli~; ve kıs ·anç ı an aza· 

d 
rg·i tem.si, eden bu kukuletanın asıl Hakkı. ne dair olan rivayetleri tekı.ıb etmiş, 

e ı ed ) d" J Güneş: Cihad - Faruk, Reşad - Ömer, ve: 
manası c boy;rnzl:ırı setr en ır. a -
poniara ~öre kadınlarda bulunan kıs - Rıza, İbrahim • Salahaddin, Niyazi, Mc- - Biz sah?.yı terketmedik! demiştir. 
k:ınçlık boynuzkrının çıkmamasını te- lih, Murad, Rebii. Halkın kendilerine karşı gösterdikleri 

Hakem: Ahmed Adem (Kcsımpaşa). sempatiye teşekkür ettiklerini de ay-
min eder. C. Şahingiray nca bildirmiştir. 

Nihayet yalnız kalabilen yeni ev~i • • b" d 

Beykozun uzun paslı oyunu, Galat.asa• 
rayın kısa ve drıblıng şekhndc devam e
den oyununu mağlüb etti. 

Büyük takımların tehJi!·elerinl kolay. 
hkla savuşturabilmek ıçın en gii7el bir 
oyun tarzı olan 11zun pas llyununn cidden 
güzel tatbik eden Beykoz takımı ılk cev• 
renın başında pek ıleri açılmış ol:m Ga
latasaray müdafaasının bıı aktığı boşluk· 

.. tan istifade ederek üstüstc iki s:ıyı bir

. den yaptı ve d ,.r h•ı suretle bitti. 
. Kazandığı avantajr elinden ka<;ınna· 

mak için azami rnudafaayn koyulan 'Bey· 
koz çok sıkışık bir vaziyette pemıltıdan 

. bir gol yedi. Müdafi Reşad bu s:ıyıyı gü-
ıel ve kuvvetli bir şütle yaptı. 

1 
Beraberliği temin edebi!mck için bü· 

tün hatlarile hücuma geçen Galat:ı.saray 
her dakika bu sayıyı yapabilecek Jradar 
oyuna haklın o1du. Beyk<'7Un sol::l:ın l,ır 

hücumunda Galatasaray kalec·si sakat
landı. Müdafi Adnan kaleye geçtiği hal
de, top bir defa kendisine gclmi~, oyun 
tamamiJe Beykoz kalesi içinde do1nşıp 

durmuş, neticede Beykoz y:ıkal:ıdıgı ga
libiyeti elden kaçırmamıştı::. 

A. Hisarı : 3 - Beylerbeyi: 2 
İkinci lig takımları arasındaki bu oyun 

ümidin fevkinde sert ve hızlı ulır.uş1.ur. 
Hisar İdmanyurdu bu çeUıı oyuııu 3-2 

kazanmıştır. 

la .. aksi takdird~ Nakodo yeni başdan 
işe koyulur. Anfattığımız merasim ki -
bar halka aiddir. Orta tabaka tiyatro -
larda, soKakıarda, gezmelerde tanışma 
SUretile evlenir. Halk ise dilediği gibi 
evlenir. 

ıer iki günlük bir istirahat devresıne Hakem işi yem ı r erd olc'u Beşiktaş : 7 - MuhafızgUcU : O 
k vuşurlar. Oroda öyle cbalayı seya - Fenerbahçe, Güneş takımlarile ıki maç Ankara, 13 (Hususi) - Milli küıne ma-

Hediye teatisi hat:• modası yoktur. İki gün sonra ka-

Beyoğlu 
Halkevinin son 

kır koşusu 
Beyoğlu Halkevinin tertib ettiği .ene

nin son kır koşusu dün Şiş!i ile Hürriye
tiebediye yolu arasında b:ıyiık bir mu· 
vaffa1tiyetle yapıldı. 

ı~akodo'nun evinde yapılan içtima - d~;n ~kr~bnsının zivaretine gidilir. Bu 
ın hüsnü neticeye müncer olduğunu ziyarete Satogaeri ismi verilir. 
farıedelim. O takdirde hediye teatisine i d" ·ac:m hiiki'mıetce kaydı merasimi ... 
b rk zn aşlarlar. Hediyeler elbise, işleme. 1 u B . arc• işi dahi ikmal edildikten 
ll'ıaşlar, mücevherat, mekuJattan ~ba - u zıy izd!v~cın hükumetce kaydı 
?ettir. Hedive teatisi karşılıklı baglan- sonral sı.ra a"'lir Bu kayıd merasimi 
..... • A • H d" t t'sinden mese esıne t'.: • 
••ıaga delalet eder. e ıye ea 1 k d dir Kmn ebeveyni mektubla 
:Onra izdivacdan vazgeçen b~lunmaz. hç~.k.sa e~e ~üracaat ederek kızlarının 
ızct· ı · - Rahıb• tara- u um · ıvacın y&pı acam ının • 1 m"ş olduaunu evinden ayrıldı -
fından seçilir ve delikanlın~n akr.ab~e~ ~~n~n k~casınınb h:ın~sine nakleyledığini 
sının hanesinde mükellef bı.r zıya bıldİrirler. Birk:-ıç gün bir resmi ilan 
hazırlanır. · · İ . b't • neşrcdılır. ş o.-ır ı er ... 

Nisanlı 1ozın hareketı... Sintoist mabedinde ..• 
N" ı k · · gecenin başlan$· ~ ışan ı ·z evını . J kbyle:rinde merasim garib 

cında terkeder. Nisanlı kız matem elbı· a~on : 
ses· 

1 
b 

1 
. Malum oldu- husu ıyctlcrı arzeder. Şenlıkler yapı -

ı o an evaz ar gıyer. Gen" kadmın çocukluk oyuncak • 
ğu ~zere, Japnnvada beyaz renk ma - lır. 'i v kendisine bir 
tern rengıdir Kız gelin olmakla kendi lları toplanıp yakılır e .r1 da) 

. · · d (Devamı 10 ımcu ıap,a 
&ılesi için ölmü sayılır. Kız ev en çı-

Mevsimin son ,,ır koşusu büyük, küçük 
bütün atletleri hareket hattına tophmış 
ve müsabaka pek büyük bfr heyecan içın· 
de devam etmiştır. 
Havanın çok bozuk ve yrrlerin koşul· 

mıyacak kadar çamurlu olu~u atletleri 
bu mevsim ilk de!a müşkiJ? vaziyf>tt" hı· 
rakmış, mesafe üç bın metr~ oldng•ı hal .. 
de buyük bır zorluk ıçinde b:ı~arıl!l"sıtır. 

Senenin en büyük muk3\'emetcisi İb
rahimin mağlCıb.yetiJe bıtcn '-·J müsaba· 
kada Beyoğlu Halkevindı:n Serkıs birın· 
ci, gene Beyoğlu Halkevımkn Hnl:lu ı

kmc:i., Galatasarayd.ln İ!>rahim üçü l'Ü 

olmuştur. 

(Devamı 10 ur.cu $Oııjada) 
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• • ı "Son Posta,, ıım SEVGİLİNİN KARiSi 
Yazan: 

Peride Celil 
~ Hi·~Ye~a'ı---
Rıfkı Bey önüne bakarak, ellerini o • 

'ğuştura oğuştura sözüne devam etti: 
da oynıyacağmız büyük rolü anlamıştım. 
Fakat çekingen ve ürkek tabiatli idim. 
Bir türlü size yaklaşamıyordum. Bir gün 
her şeyi söyliyeceğim diyordum. Fakat 
buna lüzum kalmadı. Benden daha ça • 
buk davrananlar oldu. 

2 6 şubat tarihli bilmecemizde kaza -J numarada Basan, Yozgad İsm.etpa§a ilk olPt"' 
dı ve pek mes'ud görünüyordu. cBelkf nanlan aşağıya yazıyoruz. İstanbulda ıu sınır 4 de 242 Fuad. •• 
de bu onun karısıdır diye, düşündü, evi· bulunan okuyucularumzın pazartesi ALBUM 

- Sizin için yapamıyacağım hiç bir 
fedakar]ık yoktur Güzide. Siz benim 
nazarımda iyiliğin, şefkatin, sev~inin, 

bütün güzel şeylerin timsalisiniz. Sizi se
viyorum - seviyorum derken başını Liraz 
daha önüne eğmiş bu suretle utancın • 
dan kızaran yüzünü saklamıya çalı~ış • 
tı - senelerdir uzaktan uzağa hayatınızı 
takib ediyorum, fakat daima rahatsız et
memiye, mevcudiyetimi gizlemiye çalı

.şarak, şu son zamanlarda yalnız ve te -
sclliye muhtaç bir halde olduğunuzu dü· 
şündüm. Zannediyorum ki ben bunu ya· 
pabilirirn. Size kuvvetli bir destek olabi
lirim. 

ni çiçeklerle süslem.iye gidiyor, akşam perşembe günleri öğleden sonra hedi _ (Son Posta. batll'alı) 
ona bir sürpriz yapacak• kıskançlık tek· yelerini bizzat idarehanemizden alına- do:'Y~~n~~=~~kci:m!::m so~~ hı:~ 
rar damarlarını lozıl bir lav gibi dolaştı lan liızınıdır. 'l'~ra okuyucularımızın bul 55 ı:ı.:ı ıu. okul ikinci auıı1 ıs Fatma, sır
ve o gece sabaha kadar uyuyamadı. Ve hediyeleri posta ile adreslerine gön _ tecl Hocap:ıp mahallesi 4 numarada iL 

Genç kadın hafif sararnuştı. O sesini 
biraz alçaltarak devam etti: 

aynaya bakışında kendini biraz daha çir· derilir. seyman, Adamı. posta telgraf muavini kı" 
kin, sevimsiz ve fena buluyordu, hatt&. bir Süzan Dllbcr, Kütahya lise ilk devre sınıf 

- Her şeye rağmen sizi hiç bir z:ıman 
unutamadım. Aradan seneler geçti ve hen 
zannettim ki... 

gün cBu Rıfkı Bey deli mi nedir, benim Bir futbol topu 3/A da 21'1 ~thtye. 
neremi sevmiş?• diye acı acı güldü. Samsun orta okulu sınıf l/A dan 121 M. AYNA 

. Aysu.._ <Son Posta hahnlı) 
içinde günden güne garib bir arzu d..ı MASA SAATİ İst!lnbul 44 üncü metteb ismet KaJJCI. 

Devam etmiyerek omuzlarını sil· 
keJedi, kapıya doğru yüriidü.. S<'rra 
birdenbire döndü. Yüzü çok karanlık gö
rünüyordu. Hfila olduğu yerde dill'di~ 
duran genç kadına fısıldadı: 

kökleşmekte idi: Sevdiği adamın kansı- lstanbul Hayriye llsesi 442 Mustafa, İstan- İstanbul 4.4 üncü Ut okul 5/A da 519 Nl .. 
nı görmek.. Bu arzu bazan pek şiddetle - blll erkak lisesi 4/E den 1735 BedrL yazl, İstanbul dördüncü ilk okul 5/C de '12S 
nir, o zaman kendini teskin etmiye çalı - MUHTIRA DEF.l'EBİ Rıza Torhan, Haydarpap llsea1 2/F de Tab-

şarak: cO genç, mağrur kadının yanında {Son Posta hatıralı) sin. 

Başını kaldırdı. Heyecan içinde genç 
kadına baktı. O, koltuğunda gRyet 
s.akin, hiç kıpırdamadan oturuyor, dur • 
gun gözlerle kendisine bakıyordu. Sus -
tuğunu görünce dudaklarında hafif bir 
tebessüm belirdi. Bu tebessüm biraz 
.müstehzi, biraz rnüşfiktL Tatlı bir sesle: 

- Belki seneler geçti. saçlarım döl:ül
dü, alnım kınştı diye, beni istemiyor • 
sunuz. Fakat bunlar biraz da sizin yüzü
nüzden oldu. Sizin yü:zünüzden ıztırab 

çektim, vaktinden evvel çöktüm. Yoks:ı 
öbürünü bir türlü unutamıyor musu • 
nuz? 

ne kadar biçare ve sönük kaldığını göre- İstanbul !Ubataş lisesi 2/B den 1068 Sa
rek büsbütün zelil bir hale düşmek, rnah- mim, Fatih on üçüncü ilk okul 4/C de 823 

Güzin, ista1ı~ul Adli tıb arkasında Güzel 
volmak istiyorsun değil mi budala• diye, san'atıar sokn!mda ıı numarada Salih, E.s-
söylenirdi. Bununla beraber gene de giz· ki Foça ilk okul talebesinden 310 numarah 
liden gizliye bu arzu kalbini yeyip dur· Ş'!ıhnbeddln Alçıtepe, Malatya İnönü ilk o
makta idi. kulu sıntf 5 t'.llebesinden 91 Hadi, Konya tü

men başta'JU:.!. Rüseyin oğlu Güngör Yüce. 

- Dcmindenberi hakkımda bir çok ilti
fatlı sözler söylediniz, dedi. Teşekkür e • 
derim, çok nazik ve iyi bir insan oldu· 
ğunuzu zaten ilk görüşmemizde anlamış· 
tlm. Bir bahçede tanışmıştık. hatırlıyor 
musunuz? 

Rıfkı Bey gene başını önüne eğerek mı
rıldandı: 

- Hiç unutur muyum? .. Bahardı, a • 
ğaçlar yeni çıçeklenmişti, üzerinizde be· 
yaz bir elbise vardı. Rüzgar estikçe e • 
tekleri ipek bir bulut gibi ayaklarınıza 
dolanıyordu. Dallardan kopardığınız pem 
be bir şeftali çiçeğini dudaklarınızın a • 
rasında eziyor ve gülüyordunuz.. 

Genç kadın belli belirsiz içini çekti: 
- İşte o zaman biraz evvelki sözleri 

bana söyleseydiniz, belki de size •htyır> 
demez, izdıvaç teklifinizi reddetınez1im. 
Rıfkı Bey birdenbire sapsan oldu Gü

zide ayağa kalkmıştı. Tekrar gölümse
di. Bu sefer tebessümünde yalnız şefkat 
sezil'yor, gözleri ise af diler gibi parlı • 
yordu. Rıfkı Bey de ayağa kalkdı, o • 
muzlarının biraz öne doğru eğik olma~ı. 
sonra vaktinden evvel dökülmüş kumral 
saçları ona ilk bakışta çökmüş, yaşlı b!r 
adam hissini veriyordu ve bu hal şimdi 

• daha barizdi. 
Genç kadın yaklaştı. Onun omuzuna 

dokundu: 
- Dost kalalım. İlk tanıştığımız gün

de.nberi çok zaman geçti. O zaman kel • 
bi bomboş bir insandım. Sonra .. 

Sustu. Rıfkı Bey yavaşça geri çekilerek 
omum .. ıu onun elinden kurtardı, başını 
.kaldırdı. İlk defa çekinmeden, utanma • 
dan ona serbest serbest baktı, sarı göz • 
!erinde öfkeli bir ışık yanıp söndü: 

- Bana yalnız acıyorsunuz belli .. Hal
buki buraya merhamet istemiye gelme • 
miştim. Senelerce evvel fazla utangaçh • 
ğım, yani budal~lığım yüzünden siz.i kay· 
bettim. Zaten daha ilk görüşte hayat!m• 

Sesi titriyerek ilave etti: 

- Evlendiğinden haberiniz var mı? 
Hayır, genç kadının bundan ha!Jeri 

yoktu. Fakat gene sarsılmadı, sendeleme
di Rıfkı Bey inledi: cBana söz bile söy
lemek istenüyorsunuz, benden nefret edi
yorsunuz öyle mi?• başka bir şey söy • 
Icmeden adımlarım sürükliyerek odadan 
çıktı. 

Yalnız kaldığı zaman Güzide ellerini 
açh. Gözlerinde vahşi bir pırıltı yanıp 

sönerek avuçlarına baktL Tırnakları ile 
orasını yer yer yırtmıştı, beyaz derinin 
üzerinde incecik kan çizgileri görünü -
yordu. Kendisini tekrar koltuğa attı ve 
boğuk bir sesle mırıldandı: cEvlenmiş!. 
Demek bir başkası iie .. Fakat Allahım 
nasıl bir kadın bu, onu kendine nasıl b~ğ
lıyabildi?. 

Nihayet bir gün hiç beklemediği bir sı· 
rada istediği oldu, karı kocaya tesadüf 
etti. 

Bir öğle üzeri idi. Yemeğe davetli ol • 
duğu bir ahbabına gidiyordu. Tramvaya 
atladı ve içeri girer girmez evvela sev • 
diği adamı gördü. Yanında iri siyah giiz
lerinde budala bir tebessümle ona b"r 
şeyler anlatan fazla şişman, orta yaş!L, 

ihmalkar kılıklı bir kadın vardı. Adam 
kadına sokulmuş, bir elini laubali bir ha· 

reketle omuzuna yaslamış, alaka ile onu 
dinlemekte olduğu için genç kadını gör -
memişti. O, gözleri derin bir hayret iç'.n· 

de onlara takılı bir müddet hareketsiz 
kaldı ve biletçi cbilet• diye kulağının di· 
binde bağırdığı zaman ancak kendini 

toplıyabildi. O sırada adamın cfakat kJ· 
rıcığıın• diye bir şeyler anlatan ses:ni 
duydu, bir zamanlar ayni sesin csevgilinl> 
diye kendisine de hitab etmiş olduğı:ııu 

Akşama .k~dar hep o, koltu~t~~ kaldı ve düşündü, nefretle ürperdi. c Yanlış bin • 
hep s~vd ğı adamın :v~~ad:.gı kadının 1 mişim, şurada ınccegim• diyerek arkusı· 
nasıl bır şey olduğunu duşundu. Gece yeıt- m dönüp sahanlığa çıktı. 
madan evvel aynasına baktı. Yüzü fa-z1a • 
solgundu, gözlerinin altında belirsiz kı _ O gün ahbabına gitmekten vazgeçerek 
rışıklar farketti, dudağının kenarındaki derhal evine döndü. Akşama kadar kol· 
keskin çizgi adeta onu korkuttu, fark:n- tuğunda da:lgın kaldı. Fakat eskisi gib1 
da olmadan yüksek sesle söylendi: muztarib değildi. Sevdiği adamdan ;ı.yrı-

- Kim bilir karısı ne kadar güzel ve lalıdanberi belki kendini hiç bu kadar 
tazedir?. hafif, kedersiz hissetmemişti. Hatta için-
Sevdiği adamın kendisine yüz çevir1p de dışarı vurmaktan çekindiği garib bır 

uzaklaşmasından sonra zaten daimi bir neş'e bile vardı. Biraz düşününce bunun 
meyusiyet içinde geçen bayatı o gün • neden böyle olduğunu anladı, hayalinde 
den sonra büsbütün çekilmez bir hal al - bir çiçek gibi taze ve güzel yaşattığı rn -
dL cMuhakkak onlardır. Nasıl da birb:r • 
lerine sokulnıuşlar> diye, heyecandan ba
yılır gibi olur, yüzlerini görüp de on1ar 
olmadıklannı anlayıncıya kadar harab 
edici bir kıskançlıkla kavrulurdu. Ba • 
zan yalnız kaldığı zaman eşimdi onlar 1:-aş 
başadırlar, kim bilir karısına nasıl so -
kulmuştur:. diye, biroenbirc hlçkmk -
larla ağlamıya başlardL Bir gün sokakta 
kumral, çok güzel bir kadın görınüşlfı. 

Kadının kucağında bir demet çiçek var-

kibesinin hiç te düşündüğü gibi çıkma • 
yışı günlerdenberi boğuşmnkta olduğu 

öldürücü kıskançlığı bir anda ortadan 

kaldırmış, sevdiği adamın zevksizliğ'ni 
anlaması da ona duyduğu aşkın büyük 
bir sarsıntıya uğramasına sebcb olmu~ • 
tu. 

O gece günlerdenberi ilk defa rahat, 
sakin bir uyku uyudu. Ertesi gün Rıfkı 

Beye eğer hiı.lii. kendini görmekten mem-

MÜR:E;IraEBLİ KALEM 
(Son Posta hatıralı) 

Beyoğlu Cihangir Asmalımescld sokak 6 
da Leyla, T:ı.k..cılm Eseyan mektebi 3 den Be.. 
ti, İstanrıul Pertcvniyal llsesl ~ den Özyazı
cı, İzmit Ahmed Fevzi matbaası sahibi kızı 
Türkii.n, Ankara Cumhuriyet Uk okul sınıf 
S/B de 792 Ferhan. 

DİŞ FIRÇASI 
( ~n Posta markalı) 

Beyotııu 45 lncl mekteb 5/A dan 639 Ya
ser Kıı.r'l.R'.l, Gehremlnl Pazartekke No. 46 da 
Saliha Yurdfl kul, Ayasofya Çıkmaz sokak 2 
numıırada O<:ımnn İlter, Malatya lise blrlncl 
devre 3/A da 185 Şeref, Adapnzan orta okul 
sınıf 3/ r de 267 F. Öztunç. 

DİŞ MACUNU 
İstanbul erkek lisesi 2/B den 562 Salll. -

haddin Atas.wıı.r, Cağaloğlu orta okulu 1/F 
de 117 Doğaıı, KtZlltoprak Hüseyinpaşa çık
mazı 26 numarada Bahtiyar, Kayseri Hncı -
eklr. mahallesinde Şahin sokak 41 numarada 
Kadriye, Fc-ıt:ı nii!us memuru Galib kızı Ja
le. 

ALOl\fİNYOM BARDAK 
(Son Posta hatıralı) 

Kadıköy Kurbalıdere 2 ne! sokak 11 nu -
marada ~urcddln, Cağaloğtu kız orta okulu 
2/ C de (ill3 Ülker, Fatih Hayriye llseslnde 518 
Orhım, İst.anb:.ı.l 44 üncQ mckteb Süzan, Zey
tinburn ıı Beşıcardeşler sokağında aşçı Sofu 
kızı Sacide. 
YU\"ARLAI< DÜNYA KALEl\ITRAŞ 

(Son Posta markalı) 
İstanl.>ul lP uncu llU!ktcb sınır 4 den 622 

ınvı. i<ıtanbıı' 44 üncü Jlk okuldan Mazho.r 
Te\·f!k, Sulta:ıahmed 44 üncii tık okul 5/ A da 
638 Orhan, İdanbul erkek lisesi 1243 Füru
zan, Haydarp:ışl\ llsesl 1/ A da 208 Tevfik. 

BOYA KALEMİ 
Sirkeci Erdrı~an sokağı 9 numarada Te•

flk, Bevıertıejl Küplüce 10 numarada Zehra, 
İstanbul H:n·riye lisesi 1/B de Ahmed, Kay. 
seri Cumhııriyet mahallesi Örtülü sokak 9 _ ...................................................... -.... 
nun kalacaksa gelebileceğini bildiren kı· 
sa bir mektub yazdı. On beş gün ~onra 
evlendiler. 

YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

Namus ve aç'ık 
Çeviren: Faik Bcrcmen 

- Son Posta'mn edebi romanı: 9 -.... ile devam edip dw·urkcn ıslak taşların ı pının aralığına uzun sopasını sokmuş
üzerinde tempo tutan kuı u bir değnek tu, kapıyı örtmeğe çalışan Fatına söy

. ·- Ah, Şu Hayat! 
tıkırtısına ezik, bilkin bir inilti karışa
rak kapının önüne :vaklaşıyordu: . 

~ . - Benim adım derdli dolab... Su
yum akar yalab. yalab, böyle emreyle
miş çalab .. onun için ben ağlarım ..• 

Bu, cuma sabahları mahalle arasında 
dilenen Rüfai kör dervişin ilahisiydi... 
Murtaza efendi içi ezilerek bu acıklı i

Bcn gözümi.in ucunu kaldırıp bir de-1 han!m .. sağ elinin verdiğini sol el duy- niltiyi dinlerken merdivenin alt basa-

·' . --Yazan: Nezihe Muhittin --
fa bile onun yüzüne bakmış değilim.. mıyacak... mağına yaklaşan Acar Fat~anın ta -

- Canım ben öyle demek istemedim - Peki ama bakalım ayali buna razı kunya tıkırtılarını duydu. Iki kapağı 
- dıye şirret!iğe başlıyan kadının çene- mıydı? .. Adamcağız sabahtan akşama çat çat vuran MC mangalla yukarı çık-
sini gene susturdu - kadar elin yatalaklarını doyurmak için mağa çalışan kadm sokak kapısını değ-

- Fatma hanım sen kendine gel!.. çalışmıyor ya!.. neğile dürten k<lr dervişe uzaktan hay-
0 dünyad'l e§ı olmıyan namuslu, iyi yü- Bekir ağa bu sefer boş tenekeleri şı- kırıyordu: 
rekli bir kadındı. kırdatarak kapıdan çıkarken söyleni- _İnayet ola, inayet ola derviş baba .. 

Acar Fatm~ gene atıldı: yordu: · Bu istiskal\ duymıyan ihtiyar dilen-
- Nasıl anladın iyi yürekli olduğu- - Sen onu o kadar bilirsin .. Tanrı o- cinin değneği kapıyı durmadan iterken 

nu? nun kısmetini de Murtaza efendinin ke- kıs1k, ihtilaçlı ilahisine devam ediyor-
- Nasıl arıl3mam?. Daha ölüsü top- sesine vermiş .. Allahın işine kahya mı- du: 

rağa girer girmez mahallede aç kalan- sın? .. - Benim adım derdli dolab ... Suyum 
lar oldu.. Saka kapıdan çıkınca Murtaza efen- akar yalab yalab .. 

- Sus canım .. saçmalama... di aşağı inip bu fena yürekli koca kan- Aşağıdan yere hızlı bırakılan saç 
- Saçmalamıyorum .• doğrusunu söy- yı kapı dışarı atmak istedi. Fakat ök- mangalın gürültüsüne Acar Fatmanm 

Iüyorum .. vıranedeki yatalak Haticeyi si.iz minimini Münire geçen haklarını hırçın, akordmz sesi karışıverdi: 
kim besliyordu .. de bakalım? .. Hergün düşündü. Gene şıpıtık terliklerfle ya- - Gözün körse, kul::ığın da sağır de
pi.şirdiği taze yemekten pay ayırarak vaşca kayarak odasına girdi. Cumbalı ğil ya .. inayet ola diyoruz işitmiyor mu
beniınle gönderen kimdi?. Yatalak Ha- sedire oturarak başını iri ellerinin ara- sun? 
tice bu gece sabaha kadar inledi.. sına aldı. Kara buJut!ar iğri, çarpıkça- Murtaza efendi merdivenlere doğru 

- Demek sen:nle gizli gizli ona ye-- .tılara abanmış gibiydi Çinko oluklar· koştu .. aşağı inince yan açılmış kapının 
mek gönderirdi ha? dan pıt.. pıt .. pıt damlıyan kirli sula- önünde dilenci dervişle Fatmayı konu-

- H1r yapmak buna derler Fatma rın sesi, basık sokalrM 1r .. --uı1 1'i.i ezgi şurken buldu. İhtiyar derviş açılan kcv 

leniyordu: 
- Elim yandı, ayağım burkuldu .. ne 

söz anla.-rnaz adammışsın sen? Çek değ
neğini kapıdı:ın!. 
Derviş soruyordu: 
- Bu evin eski sahibleri nerede? 
Murtaza efendi kadını bir yana çe

kerek cevab vPrdi: 
- Eski o!iahibleri dediğin kim derviş 

bnba? .. 
- Burada tatlı dilli, iyi yürekli bir 

taze vardı, onu soruyorum.. her per
şembe akşamı bana şu taşlıkta yemek 
yediren, her cuma sabahı bana sadaka 
veren Allahın o cennetlik kulu nerede? 
Kansının gizli faziletlerini birer bi

rer anlıyan yüreği derdli adam gözleri 
yaşararak yutkunurken Acar Fatma o
nun kulağına fıstldayordu: 

- Bu pinti herifin kirli kemerinde 
d!zi dizi allınfar varmış, Murtaza efen
di, sadaka verirsen boşa gider. 

- Siz mangalı yukarı çıkarın Fat
ma hanım ben de şimdi gelirim. -diye 
kadını savdıktarı sonra, cevab alamadı
ğı için değneğini kakarak uzaklaşan 

derYişin arkasındtın koşarak yetişti: 

- Dervi~ baba -dedi- sorduğun iyi 
yürekli genç kadın dün toprağa gömül
dü.. 

Derviş ima gözlerini açmağa çalışa
rak kuru seslle haykırdı: 

KİTAB 
Şişhane urakol Melek apartımanı 89 tılt"' 

mara M. Yılm:ı.z, Ankara Ba.şvekAlet evrak 
ve levaZlm müdürü Hıfzı kızı Harika Ber .. 
kan, İstanbul erkek lisesi ~ da 1313 mıınJ. 
Ak.saray Cerr:ıhpaşa caddesi 44 numarada 
Selman, Malatn İnönü llk okulu 81Ilıf 5 dt 
57 numıırall F:ıbri Diyarbakırlı, İzmit orta 
okul aınıf 1/C de 398 Suad, Arabldr 'f'atıf • 
tar memu."'11 oğ!u M. Edib, Ankara erkek U .. 
sesi sınıf 1/C de 1025 Tahsin, Trabzon JJsf 
orta kısım 2.'A da 887 Kemaleddin Ziya, Mar .. 
din gümrük taburu satınalma komisyon• 
relsl Halll kızı Fahriye. 

KART 
Edirne Cumhuriyet okulu sınıf 5 de 29'1 

Fa.hreddın, İ~t:ınbul Şehı.adebaşı Fethlbe1 
caddesi 73 nu!narnda Süreyya Meriç, Edirne 
jandarma bölük komutanı yüzbaşı Sabri kl .. 
zı ümran, İzt:ınbul LAlell Feth1bey cadde.il 
Çukurçeşmc 63 numnrada İhsan Yakar, E .. 
ıazığ Atn!.ürk ilk okulundan Aydın Aytaç. 
Hasköy Haliç ikinci okul 236 Sabahaddin. 
Arıkara ismctpaı:Ş!l Uzunyol 114 numarad• 
Remzi, Ankar:ı Bölge Sı.ı.n'at okulu sınıf ı/ı. 
da 2:>4 Hüsameddin, Bolu Zafer kitabevi sa .. 
hlbl kızı Selma, Beylerbeyi ilk okul talebe .. 
slnden 149 Jale, SUleymaniye kız orta okulıl 
l/B de 301 Sevim Karamürsel, Cb.ğaloğlıl 
Nuruosmanlye caddesi 1 numarada Bahaed .. 
din, B'!yoğlu 29 uncu llk okul talebesinden 
Mellh Ozb:ı.n, Beyoğlu 9 uncu okul sınıf -tıJB 
de 102 Güzin, Çorlu Şucaattln okulunda 34' 
ismet .Aısık, Ankarıı. Feyzlpaşa mahallesi Y&-
pelek sokt k ll numarada Rlfat, Anadolu .. 
kavağı 1\1acar caddesi 51 numarada Ltunla. 
Kadıköv 11 mel Uk okulda Metin DUzgören. 
LA.dik merkez oltulu sınıf 5 öe 155 nuınarall 
Necati öztürk, İstanbul 44 üncü ilk okUldS 
2/B de Halid Yediç, Ankara Yenicaml civa
rında Daltr.ı sokağı 6/ A da Orhan, Vefa u .. 
sesinde 9:ı5 Ercümend Celal, İzmlt Yukarı 
pazar 37 numarada Pakize, İstanbul 4ıt üncü. 
okul 5,,. da 376 Melfı.hat, Teklraağ polis rne
muru 'ecıdl oğlu Yağız Saygıner, Teldrdal 
Hasaneff:'nJ1 mahallesi 1 numarada Necib, 
Babaeski ilk okul talebesinden sınıf 4 de 
46 Ahm~d Tan, Tekirdağ emniyet dairesi 
polls memuru s. Sökmenleroğlu Oüngör, t1-
zunköpri\ M. Hayreddin okulu sınıf 5 de 2d 
Renan, Bu!'Sa Alplar mahallesi Alplar sok1lı 
8 num'l.rad:ı Feride Demirel, İzmit Buğda1 
meydanmd:ı. kereste tüccarı Sabri kızı M&
Hı.hnt, Ecılrne Abacılarbaşı Yüksekkahve S<>"' 

kağı ı numarada Ahmed, İstanbul 44 Qnca 
ilk okul 5/ A da 452 Nezihe, İstanbul inöntl 
kız lisesi 2/ B de 397 Semahat, Galatasara1 
lisesi idare nıemnru Nuri oğlu İhsan Atak. 
Isparta Çeleb!ler mahallesi ı numarada öz
kan, Kilis o:-t:ı okulu sınıf 3 de 376 EdlP 
Yazgnn, Udik helvacı Bahri Ertilrk oğltı 
Azmi, Elfün~ Taşma~aza sokak 42 numara
da F. Şengül, Ankara Doğanbey mahallell 
Taşdöşeme sokak 7 numarada Şükran. 

- İnnall:ıhe ve innaileyhe raciun! .. 
-sonra etrafı yoklıyarak tüınsekce bit 
taşın üstüne çöktü. Görmiyen gözleri
nin pınarlarınd:m fışkıran iki bulanık 
göz yaşı uzun beyaz sakalının arasında 
kayboldu. 

:Murtaza efendi bir gümüş beş kuruş
luğu onun mor damarlı eline sıkıştıra
nk: 

- Mübarek günlerde onun adını aıı 
-dedi-
Dervişin titrek sesi sordu: 
- Adı neydi? 
- Naciye .. derviş baba .. Emine :Na-

ciye. 
İhtiyar dilf'nci iki elini karanlık gök

lere kaldırarnk: 
- Sen!.. Emine Naciye kulunu nur

larda yatır Rabbım! -diye inledi. Sel1 
onun evladını ellere muhtac etme Tall .. 
rı.m! .. 

* Naciye öleli on beş gün geçmişti· 
Murtaza efendi hala yaşayışına bir yöıı 
verememişti. O, Acar Fatmadan eski
den çekinirdi, saka Bekir ağaya söyle
diği iğrenç sözlerden beri de ondan tilc
siniyordu. Fakat sabahları gözünü aç
tığı zaman aşağıdan gelen takunya tı
kırtılarile kc\p kacak şıkırtılarmı işitme 
diği gün bu ev ona korkıİ.nç bir mezat' 
gibi sessiz gelecekti 

- Arkaıı var -
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• en ı olun r, .. . ,, f Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 1 

H rb anavi Tca feri , ara ındaki .... mücad re· 

Ankara istasyonunda gazino bahçesi inşaatı, tanzimi, kanalizasyon, su, ten •, 
virat tesisatı, yolları ve sair müteferri ameliyatı dahil olmak üzere kapalı zad 
usulilc eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Bu işin keşif bedeli ceman 42500 liradtr. 

Bir sıçrayışta Olanda'nın üzerine atlamışhm. Gırtlağını yakaladım. Fakat derhal 
bırakmağa mecbur o,muştum, zira Olanda'nın elinde o parıltılı zarif tabanca 
parlıyordu. Yüzü ham bir limon kabuğu gibi yemyeşil olmuştu, geri çekildim 

2 - İstekliler bu işe aid şartname ve sair evrakı Devlet demiryoHarının An
kara, Haydarpaşa, Sirkeci, veznelerinden 212 Jntruş mukabilınde a~abilirlcr. 

3 - Eksiltme 24-:3-938 tarihinde Perşembe günü saat 15 de Devlet Demiryol •, 

ları yol dairesinde toplanacak merkez birinci komisyonunca yapılacaktır. j 
4 - Eksiltmeye gireb1lmek için isteklilerin teklif mektul:ları ile bırlikte aşa• 

ğıda yazılı teminat ve ves&iki ayni gün saat 14 de kadar komisyc~a tevdi etmif 
olmalan lazımdır. • Radziwill meselesini gene başka türlü 

halletmek imk~nı olsaydı onu tercih e
derdim. Fakat böylece halli çaresizdi! .. 

- Sus! Meseleyi halletmiş olmadın .. 
- Niı_:in? 
- Bil&kis kendini müdhiş bir tehli-

keye sok"'llluş oldun. Şimdi seni takıb 
Ve mutlaka te his edeceklerdir. 

Olanda şiddetli bir sinirlilikle omuz
larını silkti \'e tüyler ürperten şu söz
leri söyledi: 

- Beni mi takib edecekler?.. dedi. 
Çocuksun! .. Bir defa kazaen ölüm.. or
tada cinayet olmndığı tahakkuk etmiş .. 
~onr da, yavrum, sen rahatına bak!.. 
Ö en bir milyarderdir. Bir milyarderin 
göçüşü o kadar göz kamaştırıcı enkaz 
bırakır ki... 

- Ne dernek istiyorsun, Olanda? .. 
- Şu demek ki... Bir mılyarderin ö-

lümiı arkasında o kadar büyük menfa
atler ortada kahr ki, görürsün, ölümü 
derhal bütiın dünyaya unutturulur! .. 
lrnutturulacaktır!. Zira herkes mem
nundur, merak etme! Esasen Monte 
karlo'da bir iki ecnebi, iki vatandaş 
kozumuzu paylaşmış olabiliriz! .. Onlara 
ne, onlar ne karı~ırlar? ... Biliyorsun ki 
nadziwill aynı zamanda Monte Karla 
kumarhanelerinin de en büyük hisse
darıdır. Ölümü derhal unutturulmuş
tur bile .. hem bunu bırak, biz işimize 
bakalım. 

- İşimize mi?.. Zannederim işimiz 
kalmad Olanda!. .. 

- Niçin? ... 
- Zira ben oynanan komedyayı anlı-

Sonra beyaılaşmış dudakları titriye-ı talığın zamanında boş durmuş değilim. 
rek ilave ett!: Senin Fransız doktor bizi yeni bir iz 

- Zannedersem benim korkmadı - üzerine sevketti: 
ğlm bir adamdan bir Türk korkmaz!... - Doktor mu? O da sizden mi? .. 
Bir Türk erkanı harb zabiti!.. Vallahi ben senden ve Draveskiden 

Tepeden tırnağa kadar titredim. başka adamlarınızı tanımıyorum ki! .. 
- Ne dedin Olanda? Olanda tekrar ayni gülüşle güldü: 
Olanda yemyeşil olmuştu. - (Müselles) usulünü söylemek is-
- Bir Türk erkanı harb zabiti.. de - tiyorsun, değil mi? .. dedi Bizde (mü-

dim! .. diye bağırdı. Senin hüviyetini selles) <lcniJPn sistemin tatbik edildiği-
bilmiyor muyum, zannediyorsun? nı bilmiyor musun?. 

- Erkanı harb zabiti mi? _ Hayır!. 

- Evcl!.. - Her adam ancak iki kişiyi tanıya-
Bir sıçrayışda Olandanın üzerine fır bi!ir. O üçten biri de ancak gene diğer 

lanııştım. Gırtlağını yakaladım. üçten ancak b:rini tanıyabilir. (Müsel-
Fakat derhal bıralrmağa mecbur ol- les) !>istemı budur!.. 

muştum. Zira Olandanın elinde 0 pa- - Pekfı'a amn işte ben sizin doktoru 
rıltılı zarif tabanca parlıyordu. da tanımış oldum•. 

ka ~ gı"bi Yüzü ham bir limon pugu - Doktor bizim adamımız değil!. 
yemyeşil olmuştu. Yava§ yavaş geri - Ya iz gösterdi diyorsun? 

çekildim. - Sen hastalığın zamanında müte-
- OJanda' diye bağırdım .. beni kor- madiyen (elektron) kelimeleri sayık

kuttuğunu zannetme.. bir daha böyle lamışsın!.. Doktor buna merak etmiş .. 
bir lfifı ağzınclan işitmek istemem.. bana sordu .. senin elekt.ro-tekni rnühen 

Olanda bembeyaz dudakları titriye- disi olduğunu söyledim .. mademki mös-
rek, bir pars gülüşile güldü. Nefes ne- yö elektron meseleleI'ine o kadar me-
fesc: raklı, Faris sergisine gitsenize!.. dedi. 

- Peki! .. dedi. Fakat beni böyle bir Orada (Palais des Decouverts) denilen 
znmanda, dünyanın böyle bir köşesin- yeni keşiflC'r galerisinde bir adam elek
dc, hadiselerin bu kadar karışık bir za- trona nid garip bir dhaz teşhir ediyor
mafünda terk mi edeceksin?. Bu kadar muş. Onu haber verdi. Ben de merak 
alçak olabmr misin?.. ederek gittim gördüm! .. 

- RovolvPri çantana koy:. -Sen Parise de gitmiye cesaret et-
Olanda mavi gözlerine kan hücum tin mi Olanda?. 

etmiş bir halde. hfila dudakları benıbe- - Cesaret mi? .. Elbette .. yalnız yaş-

A- 2490 Sayılı kanunun ahkamına uygun 3188 liralık muvakkat teminat. 

B - Bu kanunun tayin ettiği ve şartn~mede yazılı vesikalar. 
C - Nafia Vekaletinden musaddak müteahhilik vesikası. (599) (1229) 

Mühendis Aranıyor 
Zonguldak Amelebirliğinden : 

Znnguldakta Amc!e tirli!{i ve sağlık teşkiletına aid her türlü inşaat ve tesisata 
müteallik plan ve proJclerı tanzim' etmek, inşaat ve fenr.i tesısat ışlcrınin kontrob 
ve mürakabesini yapmak iizere aylık ücretle ve hitı:ıınında ) en ilenmek üzere 
senel:k rnukave!e;erle bir mühendise ihLyaç vardır. Bu rnühcnd"sın inşaat işle .. 
rinde çalışmış olması şarttır. istekli olanların evsafı matlubeyı haiz bulunduk
larını gö~erir vesaık suretlerini göndermeleri, ;steklileri ayhk ücret mıkdar.1Ill 
ve varsa başkaca şartlarını bir mektubln Zonguldakta Amele birLf!me martw 
sonuna kadar bildirmeleri iian olunur. cl234~ 

• 

,., Annelere müjde 

S. M. A. geldi 
Fazla istek karşısında piyasada 

mevcudu kalmıyan bOynk kutu 
net - net 450 Gr. 

S. M. A. 
Amerikadan geldi. 
Sayın çocuk doktor
larımız ana sodunnn 
eşi olan ve A ve D 
vitaminlerini muhtevi bulunan 
S. M. A. yı annelere ehemmiyetle 
tavsiye etmektedirler. 

Her eczanede bulunur. 
Tafsıltlt için : 
Galata P. K. 1097 ye moracaat 

.SENELiK 
TECRÜBENİN 

NETİCESİ 

ROMATİZMA 
LUMABAGO 
SİYATİK 

§~u8~a/g~~ 
~· g.duı ~ 8/LRO 
~ ıoe .vHı.l.e eda. yaı, ayakta titriyordu. lı bir kadın kıyafetinde gitmek ihtiya- ı 

- Bırak o rovolveri elinden diyo - tında bulundum. Çok enteresan ip uç- ~·-.,. Dr. ihsan Sami HER YERDE ARAVIHIZ 

rurn sana!.. lar! elde ettiğimizi zannediyorum. 1 ö K s O R OK şu R U BU 11 ___ . 
- Peki.. bırakıyorum.. fakat bera- - Fakat beni heyecana düşürüyor- Öksllrtlk ve nefes darlığı, boğmaca :---------------"""'"--• 

ber arıyaca~11z!.. sun Olanda! Ne diyorsun, doğru mu ı ve kızamık rıksllrUkleri için pek 
- Neyi?. söylediklcr"n?. tesirli ilA.çtır. Her eczanede ve ecza 
- Aradı 'Tım1z şeyi! Ben senin has- - Arkası var - depolarında bulunur. ~ -el 

yorum .. senin muhterem şef cenablan 
Draveski yalnız adam öldünneği, adam 
?nıkroblamayı dii~ünüyor. Benim niçin 
hasta olduğumu şimdi pekala anlıyo
ııun. dernek bütiin üder esasen evvel
den bôylcce kararlnşmış .. benim hasta
lığ m zamanında hadise de ha1lo1un- ı-------------------- 1 
ınu~. Fakat halledilmediğini gördün. İS TAN BUL BELEDİYESİ İLANLAR 1 
M:uht~rem .şefin Dravcski cenahları d~ ;... ... _ ............. -----------------------·----------------------------'· 
görmüş olsa gerek.. zira şu elektron sı- Ölçüler nizamnamesinin 17 nci m:ıd'iosi mucibince 938 senesi İkincikanun ayı içinde kaydedilmiş ve sahiplerine müra· 

YevmJ. 5Jyası. Havadis ve Halk gnzct~JI 

Yerebatnn, Çatalçeşme sokak, 25 

ISTANBtJL 

lahları için yegane güvendiğimiz şey caat kağıdı verilmiş olan ölçülerin 938 senelik muayeneleri 15-3-938 gününde başlıyacaktır. 
olan planlar ele geçmedi. Elimizde ya- l\fUA YENEYE GETİRİLECEK ÖLÇÜLER: 
tnn, hiçbir işe yaramaz bir plan parça- 1 _ 1936 ilk veya senelik muayene damgasını taşıyan bütün ölçüler. 
sı var. Siz y:ılmz etrafa kan ve dehşet 2 _ Senelik muayene damgası silinmiş veya okunrunıyacak kadar bozulmuş bütün ölçüler. 
saçıyorsunuz. Dünyanın çelik kralları- 3 _ Sahipleri (arafından ayanndan veya damgasından şüphe edilen ölçüler: 
tıı hile öbür dünyaya yo11amakta tered- Ölçü sahiplerinin müşkülata maruz kalmamaları ve işlerini çabuk yaptırmaları için ellerindeki müracaat kağıdında 
düd etmiyorsunuz. Şimdi sıra bende!.. yazılı olan üç maddeye çok dikkat etmeleri ve ölçülerini bizzat muayeneye getirmeleri temenni-olunur: 
~e'l 1' \ m oıuvorum, sevgili Olanda Aşağıda yazılı günlerde Ayar ~emurları mıntakalan içindeki semtlerde ölçüleri muayene edeceklerdir. (B.) (l3lO) 
.ular.ko ıç'in nedimi, has nedimi!... E.MİNÖNÜ GURUP MERKEZi: 

Olanda bembeyaz kesilmişti. Boğu- l5-3-938 gününden 31-8-938 

lur g!bi: BEYOGLU GURUP MF;JtKEZİ: 
- Fakat ne!er söylüyorsun? .. 
Dedi. 15-3-938 gününden 

- Neler sövliyevim istiyorsun, O- 18-4-938 > :t 

landa?.. Diyorsun ki plan Banger 6-5-938 > > 

töwen~tayn'in eline geçmiı. Bu banger 20-5-938 > > 

l..ö-.... enştnyn a~ kim? 4-6-938 > > 

- B,r Alman Yahudisi!.. 18-6-938 > :t 

- Olabilir!. Kimbilir hangi devlet 
hesnbınadır?. Ben tanımıyorum bu a
damları. bilmiyorum. Aklımda kaldığı
:tın göı e planın Löwenştayn'in eline 
geçmesi muhterem sabık kocanız Dol
Çiyciin el:ne geçmesi demektir. 

Olanda sap!-'arı bir halde birdenbire 
atıldı: 

- Evet!.. dedi. Draveski de pliının 
~~wenştayn 'in eline geçtiğini öğrenir 
0grenrnez bann ayni fikri bildirdi. 

- Avni fikri değil mi? Tamam!. O 
halde rnesc>Je vok! .. Muhterem sabık 
ltocnnız bizim derimızi soyacak demek
tir. Etrnfımı1. gene eli bıç~klı, bombafı, 
kanserli ölülc>rl~ dolacak. Sıra bana gel
tnışe benziyor. Halbuki ben derimi yüz
<lürrr.ck fikrinde değilim, Olanda! Şim
di bize düşen şey derhal, değil buradan, 
dünya üzerinden izimizi kaybetmek -
t• 
ır, nnladın 1m? 

Olanda son derece heyecana düşmüş
tü. Yüziime rniidhis bir istihfafla bakı
Yordu. 

- Dolçiyeften mi korkuyorsun? 
DeJi. 
- Dolçiyeften de! Draveskiden de! 

liatta ~Pnde.1 de, Olanda! .. 
Olanda titredi: 

~ - Eğer Do!çiycften korkuyorsan hiç 
Otkmn! .. dedi. Zira ben korkmuyo -

tunıı.. 

8-7-938 > > 

20-7-938 > > 
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22-8-938 > > 
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(Beyazıt Ayar memurluğunda) 

(Beyoğlu Kaymakamlığında) 
(Galata Nahiyesinde) 
('!'aksim Nahiyesinde) 
(Şişli Nahiyesinde) 
(Hasköy Nahiyesinde) 
(Beşiktaş Kaymakamlığında) 

(Arnavutköy Nahiyesinde) 
(Sarıyer Kaymakamlığında) 

( (Ycniköy Nahiyesinde) 
(Beyoğlu Kaymakamlığında) 

(Fatih Ayar Memurluğunda) 
(Eyüb Kaymakamlığında) 
(Şehremini Nahiyesinde) 
(Samatya Nahiyesinde) 
(Bakırköy Kaymakamlığında) 
(Yeşilköy Nahiyesinde) 
(Çatalca Kaymakamlığında) 
(Silivri Kaymakamlığında) 
(Fatih Ayar Memurluğunda) 

(Kadıköy Ayar memurluğunda) 
(Erenköy Nahiyesinde) 
(Üsküdar Kaymakamlığında) 
(Kısıklı Nahiyesinde) 
(Beylerbeyi Nahiyesinde) 
(Beykoz Kaymakamlığında) 
(Büyükada Kaymakamlığında) 
(Heybeliada Nahiyesinde) 
(Burgaz adasında) 
(Kınalı adada) 
(Maltepe Belediyesinde) 
(Kartal Kaymakamlığında) 
(Pendik Belediyesinde) 
(Yalova Kaymakamlığında) 
(Şile Kaymakamlığında) 
(Ağva Nahiyesinde) 
(Kadıköy Ayar Memurliunda) 

Gaze~emizde çıkan yazı ve 
resim!crin bütün hakları 

mahfuz ve cazetcmizc aittir. 
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ÜÇ BOZ ATLI 
Yuaa: Zi7a Şakir 

Timur, kızıl meşinden elbiseler giymiı olan hassa ukerlerinin ve rengarenk 
bayrakların ortasında olduğu halde ıe nre girerken halk tarafından Çılgınca 
alkışlarla nümayişler yapılmış, binl~rce kurban kesilmiş, fukaraya paralar 

serpilmiıti. Fakat halk asıl esirİeri merak ediyordu 

Adet olduğu vechile, şenlikler gün
ıteıree devam e!tL Vakla, Timurun bu Bir Doktoriln 

GUnlUk 
Notlanndan 

lıiaferi, mal ve gaınimet itibarile zengin 
~r netice vermemişti. Çünkü bir kale 
,.ptolunmam•ş: büyük bir hazine yağ
ma ~dilmemtştı. Fakat Timur, saltana- ._S_B_f_1t_o_c_a_lı....-la_r_ın_d_a __ _. 

tehdid eden bir fel&ketüı CSnilne 'I' 

~m.ış olmakta, kazandığı bu muvatta- GIJrlllen clld 
ete ehemmiyet. vermişti. Onun için, Tezahilratı 

kendi kudret ve kuvvetini kendi, 
•ı....asına göstererek onlann bir kat Km\ oıbaD, dane w ~ w b • 
~ ~ celbe ek.. pntdarda iP~ ftZlpU blrlnel del'tCC"de 

nü,rme• vtt riayetlerini tm ııuarı dlttate a1mat lbmıdır. Çok 18 • 
t1wm de ütcki dilşmanlarmm gözlerini arll ftliien ailt ve dtlW 11dalar fala 
Jıl<lırarak artık aleyhinde böyle itti- JRlh ıfttıer bu ilde -.ısca lmUdtr. B1I 
Atlara meydan vermemek maksadı ile glbl odalanD mide ve ım.k w bllhula 

1 sarf · bu ........ m.1 •c.c1fel'de husule ıettrdlll ~t 
bol para er etmış; ~e- dolaJJslle de."1 IRrlndı daneler. bfmtl-

H. g41ıılerce df'ftmuıı arzu eylemişti. ıar me)'dana pur. Baelld pı1tlıra daha 
Ayni umanda saraylarında da, b- ll1ado sebze oorbuı ve meyva .,. iltef· 

"81ar arasında büyük ziyafetler ve eğ- n kr>mpostoıan vermek fAzundır. Yu • 
Wuceıer tertibini emreylemişti. Ve bu muta.. çıtollt. be1!D. eller l1bl PJ!erl 
··oncelei'de hutonmak iizere, hemşire-

1
._p!ala---n aruından bldırmaJıdır. 

tlf. Kutluk Tütkl!ı ağayı Seırierkanda 
• 

NIJbetcl 
Eczaneler 

Son Posta 
Fotograf tahlU kuponı 

t.im • • • • • • • • 
• • • • • • • 
DIKKAI' 

Potoaraf tablD1 JÇln bu tuponlaftlaa 
1 adedintn gfinderllmed prttır. 

Japongada an'ane11I 
l zdlDac merasimi 
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Hitler Avusturya 
kumandanlığını da 

ordusunun 
eline aldı 

Yeni Fransız kabinesi 
nihayet teşekkül etti 

• 
b .. (Bo§tarofı 1 inci savfada) 
llgon Alınan hükıimeti tarafından isdar 

olunan aşağıdaki kanunu tebliğ etmiştir: 

bir yandan Avusturyayı istila ederken Belediye ame1esi çok erken Şehri do 
Alman askeri tayyareleri filo halinde natmağa başlamıştır. 

(Baştarafı 1 inci snytada) ı kombinezon una kayıdsız ve şartsız gn, 
vekaletini idare eden Deibos'un, bu sefer mi ye muvafakat etmişlerdir. 
yerini evvelce başvekillik yapmış ve mü· Bu kabine üçüncü Fransız cumhuriyer 

1radde: 1 - Avustury3. hükfuneti ta
tafından 13 mart 938 tarihinde Avustur
tarı~ ~lman devletile birleştiğini mii
l YYın ısdar olunan kanun, işbu kanun· 
~Almanya için de kanuniyet kesbeder: 

bugün Çekoslovakya toprakları üzerinde Silahlar toplanıyor 
Bohemyanın şimalinde uçuşlar yapıyor- Viyana 13 (A.A.) - Polis kıt'aları 

teaddid defalar muhtelif ~azırlıklarda tinin 140 ıncı kabinesidir. 
bulunmuş olan Pol Bonkur'a terketmiş Yeni kabine yarın ilk toplantısını yaı 
olmasıdır. Bu suretle yakın bir baziye ka- pacaktır. Başvekil Leon Blum perşem~ 
dar Avrupanın demokrasi blokunu h ._ günü parlamentonun önüne çıkarak yeni 

lardı. Bunu haber alır almaz Çekoslovak ~ S v S A 1 . ' ı...: • • e . . arm yardım.ile Vatan -
hükumeti Berlinde protestoda bulunmuş· perver cephe . ·ı~h d 1 ' 

1 

nın sı a epo arını tesel-
tur. • .. . lüme başlamıştır. 

Alman hava nazırı mareşal Gonng, Çek Bern 1 3 (A.A ) p 
n arı h''kj'· . 

ci siyasetini idare etmis olan İngiliz ve u umetın programını okuyacak ve iti• 
· hilafı ld · - rens Starhem-

elçisine bu uçuşun emır na yapı ı- berg şimdi Dav 't b ı d 
. . • mad istiyccektir. 

Fransız hancıye nazırları, yakın fasıla-ezkur Avusturya kanunu şudur: cKa· 
rıunun metni>. 

Madde: 2 - Avusturyada bugün mev
cud olan amme hukuku is'arı ahire değin 
~\rusturya topraklarında .mer'idir. Alman 
~kuku, Führer tarafından veya onun 
gostereceği bir nazır tarafırıdan orada 
ll'ıe ,. r ıycte konacaktır. 

ğını, askeri veya siyasi hiçbir hedefi ol- ' os a u umnakta ır. 
madığını söylemiştir. Sciss İnquart'm sözleri 

Llnz 13 - Dün geceki büyük tezahürat es-
Paralar birleştirilecek nasında B. Ilftler ve Selss İnquart'm nu _ 

Berlin, 13 (A.A.) - İyi haber alan me· tukl~rı, m~ydanı dolduran halkın coşkun te
hafil, Avusturya ve Alman paralarının zahurleri .,~ alkışları ile mütemadi surette, 

hemen he!' k~llmede kes11mlşt1r. 
birleşmesine ve iki hükümet arasındaki B. SeIBs İnquart, demiştir k1: 
gümrük hududlarının kalkmasına, Avus· Biz Avus•,uryalılar, daima bu yolda bu _ 

lar la yerlerinden ayrılmış olmaktadır

lar. 
Diğer taraftan radikal sosyalistler, bu 

sabah Lcon Blum'un sağ cenah mensub-
ı 

!arının imtinaı yüzünden bir milli birlik 
hüktımeti tesisi teşebbüsünde muvaffak 

olamamasını teessürle kaydeden bir ka
rar suretini kabul ettikten sonra Blwn 

A vusturyaıneselesini görüştüler 
Paris, 13 (Hususi) - Bugün ögledeı 

sonra Başvekil Leon Blum, Daladıe, Şo 
tan, Pol Bonkur ve eski hariciye nazın 
Delbos bir konferans &kdetmişlerdir. Ik 
konferansta bazı acil beynelmilel mC'sele 
ler ve bu arada bilhassa son A vustury• 
hadisesi tedkik edilmiş ve bazı kararla1 
alınmıştır. d'~adde: 3 - Almanya dahiliye nazırı 

ıger salahiyettar Alman nazırlarile 

:üştcreken tatbik tedbirlerini ve icab e
~tı hukuki ve idari nizamları knvmağa 

lnezundur. r 

turyanın tamamile Almanyaya ilhakı yo- lunma:< ıçın. müstakil bir surette ve Alman 
Iunda atılacak olan ilk adımlar olduğu glb! açıl•ça, and içiyoruz. Ayni zamanda 

Senjermr;::l muahedesinin 88 inci madde~ 
beyan edilmektedir. de hükümsjz o!liuğunu nan ediyoruz. 

İlhakı kolaylaştıran sebeblerden biri Bitlerin notkn 
Majino hattındaki kıt'alar emre amade 

d 1fadde: 4 - İşbu madde neşir tarihin· 
en itibaren muteberdir. 

13/Mart/1938 

Nisanın onunda Plebisit yapılacak 
b Viyana, 13 (A.A.) - Resmi bir tebliğ 
h~ akşam Avusturyanııı Almanya ile 

1rleştiğini ilan eden bir kanun neşret· 
llıiştir. Bu kanun şudur: 
t' ~adde: 1 - Avustury_a Alman devle
lllın bir parçasıdır. 
Madde: 2 - Avusturyamn Alman dev

~tine tekrar iltihakı husuı;unda 10 nisan 
:~8 pazar günü bir plabisit yapılacaktır. 
h·Ll.r ve gizli reyle yapılacak olan bu ple· 
lsıte erkek, kadın yirmi yaşından yuka· 

l'ı bütün Avusturyalılar iştirak edecek· 
tir. 

Madde: 3 - Plebisitin neticesi, verile
cek rey kağtdlarınm ekseriyetile taayyün 
~decektir. 

1radde: 4 - Bu kanunun tatbikına aid 
leterrüat emirnamelerle tesbit edilecek· 
t· ll'. 

Hitlerin Alman ve aynı zamanda Avus- Bund.an sonra, belediye meyda~ını dol _ 
turya nasyonal sosyalist partilerinin şefi duran bınlerce kişinJn nihayet bulmaz al • 
bulunmasıdır. kışları arasında B. Hitıer söz alınış ve aşa

. ğıdakl nutku söylemiştir: 
Para ve gu··mrüklerin birleştirilmcsı E k k k ır r c. , adın Alınan vatandaşları, fede-

nasyonal - sosyalistler bütün vilayet ve raı şans<1lyı:?, bam. karşı söylediğiniz hoş gel
belediyelerin başına geçtikten sonra ya- diniz sözlerlnrlen dolayı size teşekkÜr ede _ 
pılacaktır. rlm. Bazı ent~rnasyonal hak arayıcı1ann bu 

Birçok Alman iktısad ve maliye eksper· alcşam buray:ı gelerek haki.katı görmelerin! 
b ve ayni z:ırı.R.nda bu hakikati sonradan ıtı.-

leri iktısadi ve mali temessül işlerini a· raf etmelet'inf isterdim. Vaktlle bu şehri ter
şarmak üzere A-.usturyaya gönderilmiş- ketti~L'll zam'.\n, kalbimde bugünkü ayn! 1 • 
!erdir. manım vardı. Kader, Alman devletlnln ba-

Alman memurlan şına geçlrmek üzere vaktile beni bu şehlr -

Alman memurları da A vusturyaya gön
derilecek ve Avusturya memurları staj 
görmek üzere Almanyaya gidecektir. Al
man askerleri birlikleri Avusturyaya gı
decek ve Avusturya birlikleri de Alman· 
yaya gönderilecektir. 

Avusturyada tatbik edilecek olan Al
man nafıa planlan aylardanberi hazır· 

lanmıştır. 

Hitlerin l\fussolini'ye mektub 
ve telgrafı 

den uz:ıkiaştmrken, bana herhalde blr va. -
zlfe vermişti. Bu vazife 1se, küçük ve aziz 
vatanımı Alman rayhlne iade etmektL Ben 
bu vazlfcm.: ima:ı ettim ve bu vazifem iç~ 
yaşadım v~ mücade>le ettim. Bugün bu va -
zifemi yaptığıma kani bulunuyorum. Sizler, 
buna şa~ld3iniz ve bürhansınız. 

Sizleri ne uman çağıracağımı bllmlyo -
rum. Bugünün uzak olmadığını ümld ede _ 
rim. O z:ıman, kendi imanınızı açıkça blldl
recekslniı. O ~an ben de, vatanımı, bü -
tün Alman mllletlne iftihar lle gösterebile -
ceğim. Netice, Alınan milletinl ayırmak için 
yapılac3 k bütün teşebbüslerin beyhude ol -
duğunu göstermelidir. Nasıl bütün Alman 

Madde: 5 - İşbu kanun neşrolunduğu Roma, 13 (A.A.) - Büyük faşist mec· milleti k~ndl payına düşeni yapmağa hazır 
ifünden itibaren muteberdir. Avusturya !isinin Avusturya hakkındaki kararı ve ise, o zaman siı de Alman l.stl.kbali içln ken
tederal hükumeti işbu kanunun tatbikına Hitlerin Musoliniye gönderdiği mektub di payınırn düşeni yapacaksınız. Alman mll-
~rnurdur. bugün gazetelerde en mümtaz yeri işgal Jeti, d'lh~ bueünden vazifesini yapmaktadır. 

L t kt ı· Almn.nyanın her bucağından gelen ve bu es-
t 4ll'lzalar: Reisicumhur ve başvekil Says e me ec ır. nuda A·1usturya Içi!lde yürümekte oJan Al _ 
llkuart ve diğer nazırlar. Bitler mektubuna metnini geçen gece man askerleri. büyük Alman milletinin bir _ 

(Ba§ tarafı 1 inci sayfada) 
Kii~ük İtilaf devletleri 

Bükreş, 13 (A.A.) - Beynelmilel va
ziyet karşısında küçük itilaf devletlerj
nin mümessilleri arasında istişareler ya· 
p1lmıştır. 

Söylendiğine göre üç küçük itilaf dev
leti hariciye nazırlarının yakında toplan· 
ması derpiş edilmektedir. 

Romanya luıdudlarında tedbirler 
Bükreş, 13 (A.A.) - Polis Avusturya 

11).Ültecilerinin memlekete girmesine m~ni 
olmak için ciddi tedbirler almaktadır. 

Beynelmilel vaziyet dolayısile Kral Ka· 
rol'ün Londra seyahati t~hir edilmiştir. 

Çekoslovakyaya iltica eden1er 
Prag, 13 (A.A.) - İstısnai ahval haric 

olmak üzere Avusturyadan mülteci gir
mesine müsaade edilmemesi emredilmiş
tir. 
Şimdiye kadar 50 kadar Avusturyalı

nın Çekoslovakyaya girdiğ! tahmin edil· 
mektedir. Buna mukabil birçok ecnebi
ler ve bilhassa Polonyalılar Viyanadan 
buraya gelmi.şlerdir. Söylendiğine göre 
Viyana istasyonlarında müdhiş bir kala
balık vardır. 

Ç cl(oslovaky aya da ültimatom 
verilecekmiş 

Paris, 13 - Avusturya h~diseleri hak· 

kında, Oeuvre gazetesinde Bayan Ta. 
bouis diyor ki: 

On beş gün sonra, belkı de daha önce 
Çek Almanlarının şefi Haynlayn, muh 
tariyet istiyecek ve bazı tahrikatlar fü. 
das ederek bunlara dayanmak surctilc 
birkaç gün sonra da Alman hükumet! 
yalnız 4 üncü Raylı ordusunun 20 fırka.o 

sını değil, ayni zamanda son seneler zarı 
fında Almanyada teşkil edilen Südet ala· 
yının lO bin askerini de Çek • Alman hu· 
duduna yığacaktır. Müteakiben cumhur 
başkanı Beneş'e tıbkı Şusnig'e yaptı~ gi

bi bir ültimatom gönderecektir. İşt Hit .. 

lerin gizli konseyinde derpiş edilen ted· 
birler aşağı yukarı bunlar olmu~tur. 

Londrada Almanya aleyhine 

nümayişler 

Londra 1 3 (AA.) - Bugün bir ml
tingden ayrılan binlerce nümayişci a
lny hniinde Almrın büyük elçiliğine doğ

ru ilerlemiş fakat süvaıi polisleri bun··· 

larm elçiliğe soku1ma1arma manı ol • , 
muştur. Nlimayişcilerin Almanya aley-, 
hindeki r:ğır sözlerinin elçilikten işitil
memesine imkan yoktu. Polis nümayiş
cileri dağıtırkerı çarpışmalar olmuştur. 

Hall< tebliğ neşretmiş olduğumuz atideki çok mühim llğl için, rayh1mlzin satvet! için, bugün ve 
. a beyanatı ile hitam vermektedir: yarın tealisi ve refahı için kanlarını dökme-

\Tıyana, 13 (A.A.) - Avusturyanın Al· , _ Önümüzdeki vakayiin netayici ne ğe he.zır fedakar muharlblerdlr. Y~asın Al-
lııarıyaya ilhakını bu aksam saat 23.30 da ,. manya .• ~".. . . ~ k'l- olursa olsun Fransa tarafında katı ve ~rek bu iki nutuk gerek b-t.. Ll 

İzmitin Ulaçlı köyünde kanlı hadise oldu 
·"sturya reısıcumhurn ve başve ·ı ı h d d . dim ş· d' • u un nz te-Says İ .. .. sarih bir Alman u u u çız . ım ı zahürlcıl, bfi!ün Alman ve ATUSturya radyo-

nu . nk?art yanında b~yuk Avusturya de gene kat'i ve sarih olmak üzere İtalya Iarı hrarındnn n~redll~tfr. (Ba§tarafı l inci sayfada) 
~ ltcunetı §zası bulundu~u halde başv~- tarafıflda <la .hudud çiziyorum. Bu da Yunanistanda kişi ölmüş, altı kişi de ağu surette yara· 
l:_ let sarayı balkonunda resmen halka ı- Brenner'dir. At· 13 (H .) lanmıştır. Vak'anın tafsilatı şudur: 
'<l?l. etmiştir. ına ususı - Nazırlar Mec-

b _lk bunu Linz 13 (A.A.) - Hitler, Mussolini- lisi di.in fevkalfıdc bir toplantı yaparak İstartbulun maruf balıkcılarından olan 
.. ~ çılgın tezahüratla karşıla- f .. d · t' lıı.ışıır. ye bugiln şu tclgra ı gon :~ ır:.. son hadiseJor üzerine Orta Avrupada Anadolufenerli Arif Reis maiyetindeki 

ll' «Mussolini, bu hareketınızı asla u - inkişaf eden harici vaziyet tedkik edil- 30 tayfasile Karamürsel ve Ereğli önle· 
•tler Avusturya ordusu kumandam nutmıyacağım.ı> miştir. rinde balık avla.mağa çıkmışlardır. Bir 

lıQ llerlin, 13 (A.A.) - Hitler, bundan IDtler. Alman jandarma]an müddet avlandıktan sonra yorulan reis 

l 
Yle Alman ordusuna dahil olan Avus· t i · d ve tayfalar istirahat etmek üzere Kara-

ııı-.. Eski Kayzer Jıayre çın e Viyana 13 (A.A.) - Alman motör-~l ·.ra federal ordusunun kumandasını da mürsele çıkarak bir kısmı hamama, bir 
e alrnıştır. Daorn 13 (A.A.) - Orta Avrupa lü jandarma kıtaatı Viyanaya gelıneğe kısmı da rastgeldikleri bir meyhaneye 

b 13 vazı'yetinde birdenbire vuku. bulan de -. başlamıştır. \ı !;)erlin ( A.A.) - Hitler, Alman girmişlerdir. Hamamdan çıkanlar Ereğli-
e "' .J g·ı'şiklı'kten hayretler içınde kalan eski Yeni para reJ"imi d t .t'l.Vusturya or..ıularının tevhidi hak- _ - ye, iğerleri de ziyadesUe sarhoş olduk· 
~1~da bugün bir emirname ısdar et - Kayzer, hadiselerden munta:aınan ?a - Viyana 13 (A.A.) - Hü.kiiınet A - ları halde Ulaçlıya doğru bir gezintiye 
ijıı~ ve bu suretle başkumandanlığı ken berçlar tutuimam için ~us~ı tedbırler vusturya :çin Almanya ile para ittiha - çıkmışlardır. 
{) sıne geçen «A vusturyadaki Alman almıştır. Prenses Hermın el an Alınan - dını hazırlıyacak bir para rejimi kur - Arif Reis, Bekir Reis, madrabaz Sadul· 
~~~Usu:ıı kumandanhğına General Fon yada bulunmaktadır. makla meşgul bulunuyor. Esas bugün- lah ve Maksud ismindeki balıkcılar ve 

0k'ü tayin eylemiştir. .Oollusun heykeli parçalandı kü kurs olan 100 şilin kırk marktır. Şi- daha henüz isimleri tesbit edilemiyen bir 
~Alman ordusuna ink1Iab ederı A - Viyana 13 (A.A.) - Dün akşam lin muhafazp mı edilecek, yoksa yeri- kaç tayfa ile Ulaçlıdaki Alinin kahvesine 
~ sturya orclusu bu akşam Hitlere, baş Dolfus'un heykeli yıkıl:mı§ ve parça ne mark mı konulacak? Bu henüz bel- gitmişlerdir. Rivayete nazaran esasen 
.ı ltıandanı sıfatile, sadakat yeminin - rça edilmış· tir. Stirya'da da otuz ka - li dc~ildir. sarhoş olan balıkcılar burada da rakı i"-ııe b pa 'b edilın' ı· R B ı· :ı ulun.muştur. dar başka heykel tahrı ışır. oma - er ın mihveri meğe devam etmişlerdir. Burada Arif 
.\ 'liyana 13 (AA) - Hitler, yarm cıAdoU Bitler meydanı» Roma, 13 (A.A.) - İtalyan matbuatı Reis bir sendeleme neticesi kahvenin ca-
.ı \>\ısturyanın da iltihak etmiş bulun - b'ldi ·ı müttefikan Avusturya hadiselerini vak'· mını kırmış ve bu yüzden kahveci Ali ile 
,.~;r.._ Linz 13 (A.A.) - Resm_en ı . r.ı -,_ e>u Almanya Reisicumhuru ve Baş -

1 
eli B alarm tabii bir neticesi olarak karşıla _ aralarında bir ağız kavgası başlaını..+ır. ve'-·ı d·~· e rtöre Vivana be e ye reısı . ~~ t\"l i sıfatile Viyanaya gidecektir. ıgın g ' " Alın makta ve bunun Avusturya milletinin Yavaş yavaş ağız kavgası büyümüş ve 

jandarma komutanı had.se mahalline gi· 
derek tahkikata başlamışlardır. Ölen Arif 
Reis İstanbulun tanınmış bahkcılarınd~n
dır. Hadise denizciler üzerinde derin bir 
teessür uyandırmıştır. Tahki.kata devam 
edilmektedir. 

Frankocular 
Durmadan 
• 

ilerliyorlar 
Saragossa, l3 (A.A.) - Frankistlerin 

Aragon cebhesi üzerindeki ileri har ket• 
leri bir tenezzüh olarak tavsif edılmek .. 
tedir. 

Ön müfrezeleri şimdi Katalcnya sahili· 
ne yalnız 60 mil mesafede bulunmakta· 

dır . 
Belşite, 13 (A.A.) - Franko k1t'aları 

Akdenize doğru ilerlemekte de\•am et
mektedirler. Bu kıt'alar Belşite'nin 40 
kilometre şarkına kadar ilerlemişler ve 
mühim bir maden mıntakası olan Utril
las'ı işgal etmişlerdir. 

Sf'f erberlik ıı 1 liıtler, Linz'den tayyare ile buraya Hitlerc bir telgraf ~~er~k, 'y. ~:~~ kendi mukadderetına kendisinin sahih nihayet kahveci Ali tarafını iltizam eden 
t:ıe ecekt" nın ikinci büyük şe n ° an ıya 1 a h kk d b. t ah" .. 1d - köylüler de sopalarla balıkcıların u"zerı'ne ır. • . 

1 
önüpdeki meydana o m sı a ın ~ ır ez uru o ugunu 

Avusturya müfrezeleri Alınan beıedıye saray . . . ·ıd·ğin' e kaydeylemektedır. hücum etmişler. Balıkcılar kendilerini Barsclon 13 (AA) - Cumhuriyet-
toprağında - Ado1f - Hitler -~mm verıh ~ . 1 i~1 Gazeteler, İtalya hükiımetinin aldığı müdafaa için tabanca ve bıçaklannı çek- çi İ::;panya hüktırnetinin yakında fev -

tf·· bunun Führere ıykil~a lşdie. ?n.ınb'l harekete işaret ederek Roma - Berlin mih meğe mecbur kalmıslar, köylüler de on- kalfıde askeri tedbirlere müracaat ede-
tQ Unih, 13 (A.A.) - Almanya ile A vus· · · · teş ey e gını ı - • ~'Yanın birleşmiş olduğunu teyid için sadakat yemınını Yerinin sarsılmaz sağlamlığını bir kere lan taklid etmekle gecikmemişlerdir. ceği ve bu mcı anda umumi seferberlik 
L\rllsturya müfrezeleri bugu"n Alman dirmi~tir. A) M . t'k t 

1
. daha tebarüz ettiriyorlar. Bir anda köy meydanı bir muharebe sa- ilfı.n edeceği intıbaı mevcuddur. Maaına 

"l Viynna 13 (A. . - aJes ı o e ı- h h r ~taklarına giderek Garmiş ve Berch- ne bu sabah va,•ıyed edilmiştir. Otel, Alman g•nçlik teşk;Jiitı reisi Viyanada ası a ıni almıştır. Kimin l"'a!ından a- lih bu cihet henüz resmen teyid olun-
gaden' ı · l d. B H"tl A ) A tıldığı henüz tesbit edilemiyen bir tahan- mamı'.,tır. 

e ge mış er ır. v~rın !';, abah gelecek. ola.n . ı e' re Viyana, 13 ( .A. - lman gençlik teş J _ ca kurşunu Arif Reise isabet ederek ken· ---------
'" Şuşnig Viyanada ta'hsis edilecektir. Hıtlerın burada ) al- kilatı reisi Fon Şirah, bugün Viyanaya d ' . . Beş seneı·ık asker·ı plaA nı mız v

1

, 

1 
.
1 
ş " , d" ısını cansız yere sermic:tir. Bu kurşunun 

~· .ı'ana, 13 (A.A.) - Eski başve o ıış- nız bir gün kalarak gene Linz e one - gelmiştir. :t 'tin v· d d k' kahveci Ali veya henüz hap!sten çıkmış 
~ ıyanada Belve ere şatosun a 1 cegwı· bildirilmektedir. Yiyanada tezahürat llart b'l olan Hasan isminde bir adam tarafından 
cı· ıınanlarmda oturduğu resınen ı - 250 bı"n Alınan ask_; v· 1 3 (AA ) v· ll'ilJnektedir. ".... ıyana . . - ıyanaya Al - atıldığı zannolunmaktadır. Maksud, 

~\l\ısturya Cumhurrcisi istifa etti Viyana 13 (A.A.) - Avusturyada man kıtaatı gelmeğe devam ediyor. madrabaz Sadullah ve Bekir Reis ile U-

(Baştara'fı 1 inci sayfada) 
lfıyiha ile 125 milyon liralık tahsisat 
istiyccektir. Şu suretle 1938 mali yı
lında milli müdafaa büdcesine talı· 

sisi teklif edilen 82 milyon liradan 
başka bu fevkalade tahsisatın 1938 yı· 
lına tesadüf edecek kısmı ile ordu-

Viyana 13 (AA) - Avusturya reisi· ne kadar Alman askeri bulunduğunu Garb istasyonunda bütün öğleden son- laçlı muhtarı ve Mustafa ismindeki ye· 
~l.ıtnhuru' Miklas · is~üa etmiş ve anayasa- tahmin müşkül ,?1mak1a beraber ~u mik 1 a lı umrn.alı bir faaliyet görülmüştür. ğeni ve ısmi henüz tesbit edilemiyen di· 
~ Qı 77 nci maddesi mucibince başvekil dar oldukça dogru olarak 25~ bın rad- Saat 17,30 da hususi bir trenle bir pi - ğer iki genç de muhtelit yerlerinden ağır, 

l 

ays İnkuart ayni zamanda reisicumhur- delerin de tahmin edilınektedir. Buna ya de alayı Ye bir mitralyöz bölüğü gel birçokları da hafif surette yaralanmışlar- muza sarfedilecek yekün 107 milyonu 
11lt d ı -40 bin Avusturyalı miş ve bir süvari lut'ası ile birlikde dır b ı akt 

Vazifesini de der'uhde etmiştir. Almanya an ge en · u ac · ır. ~bnan ~yyareleri Çekoslovakya lejyoner de dahildir. Viya.rıa civarınd~ ba~da müzika olduğu halde ve halkın Ölen Arif Reis izmite getirilmiş ve di-
Bu rakam C'umhunyetın orduya 

tahsis ettiği yıllık paranın en kaba
rığını ifade etmektedir. 

üzerinde zoo den fazla bombarduna.n tayyaresı coşkun tezahürleri arasında kışlalanna ğer ağır yaralıların imdadlarına koşul-
-~~~~---~--~~~~~~~ili~~~d~m~·-----------~g:tt:m:~~~=r~d=ir~.------~----lmut m~dciumum~ h~md bhlhl u 
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F a,.e / ~,.;,, i ~rail;rJ;,. 
He- stalık, ölüm ve pisli.~ getiren fareleri 

•• 
Far Hasan ile Oldürün ... z 

Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük her nevi fareleri, ıçan• 
)arı derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Farf'ler kokmaz. 
. Buğday u2vilcrini serpmelidir. Macun olnn1annı yağ}ı bir ekmeğe ve 
herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. 

1 

'Kutusu 'O dört 
misli 

KREM 

.. 

5 ikisi bir arada 30 kuruştur. 

K 
Sıhhat Bakanlığının resmi ruhsatını 

haiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. Bütiin 
cihanda elli senedir daima üstün ve 

e~iz kalmıştır. 

KREM BALSAMiN 
Uzun bir tecrübe mahsulü 

vücude getirilmiş yegane 
kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 
Şöhretini söz ve §arlatanlıkla de

ğil sıhhi ,evsafını Londra, Paris, Ber

liıı, New York güzellik enstitülerin· 

den yüzlerce krem arasında birlnc!

Jik mükafatını kazanmış olmakla 
isbat etmiştir. 

KREM BALSAMiN 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: -
157,150 kil11 
579,200 > 

579.200 > 

!>73,200 > 

3833,- .. 
313 aded 

27 
60000 • 

Sudmuhrilr 
Reçmc 
Neftyr.ğı 

Amonvak 
Filıt ccn müe~ir cins. 
F'ilit tulumbası cRüyük• 

Piılvar.zatör 

Sinek kandı 

I - Yukarıda cins ve rrı kdarı yazılı· 8 k'ilem malzeme şartnam~leri mucibin
ce pawrJıkla satın alına"l'ktıı. 

I1 - Pazarlık 25/III/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 16 dı. Kabataşta 

Levazım ve Müb~yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ITI - Şartnnmcler par:-ı<;ız olarak hergürı sözü geçen Şubeden alınabilir. 
IV - İsteklilerin paZ'l!'"hk için tayin cdı1cn gün ve saatte % 7,:ı güvenme pa-

rr. hrlyle birlikte yukaror!a S:.dı geçen Komisyona gc:meleri ilan olunur. cl300> 

SON POSTA 

HAYATIMIN 
Oyii 

VENi SiNEMA 
VJLDIZI 

HEYECANI 
Üç mera•;im gününde adi bir pud

ra kullanmak mecburiyetinde kaldım. 

Pudra, cildıme parça parça yapışı· 

yor ve yüzüm cmakiyajlı-. bir şekil 

gös~eriyordu. Bu pudradan tamamen 

sarfınazar ettim ve havalandırılmış 

ve krema köpüğü ile karıştırılmış "'Je

n l ve tamamen görünmez bir pudra 

kı.:llanmağa başladım. Beııl görenler 
şaşıyordu. Çünkü ben artık ayni de
ğildim. 

Pudra aleminde keşfedilmiş en bil

yilk sırdır. Bu yeni pudranın formülü 
ve istimal hakkı büyük mali fedakar

lıklaı la hemen Tokalon müessesesi h· 

rafından s:ıtın alınmıştır. Şimdi Toka
lon pudrası namile ve hergün daha 
toza, daha nermin, daha güzel görü
ııünüz. 

an arın na arı 
dikkatin : 

Satın aldığını'l: Tokalon kremi 
vazolarının büyük bir kıymeti 
vardır. Onları ba.yiiııize iade et
tiğinizde beheri için 5 kuruı ala· 
cak, ayni zamanda kıymettar mü
kafatları bulunan Tokalon müsa
bakasına i§tİrak lı.akkını veren bir 
bilet takdim edecektir. Gelecek 
nüshalarımızda ilan edeceğimiz 

1 Tokalon piyangosu ikramiyeleri-

1 
~~.~~.>:u~~-· r-

z E N 1 T H 
BOtcııı Avrupa ve Amerikeda 
en fdzla aranan Zenıth rnd· 
yolarmclau ttçOncn per.tJ 

B A K E R 
MAÔAZALARINA 
gelmlştır. Ttıkenmoden evvel 
radyonuzu intihab ediniz, 

1 -·- . . . • . . . . . . • . • . -·- . • • ·- •• ·- 1 . 
ilan Tarifemiz 
Birind , sahile 400 kuruı 
ikinci a.ıla.'le 25G » 
Vçüncü r;ahi.le 200 » 
Dördüncü sahile 100 u 
iç sahifeler 60 » 
Son sahile 41) )) 

Muayyen bir müdde c zarfında fazla• 
ca mikdarda ilnn yaptıracaklar aynca 
tenzılatlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sa~·ta 
ilanlar için arn bir tarife derpiş 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler ic;in şu udrE>se müracaat edıl
nıelıdir: 

bincıhk KolJektlf Şirket&. 
Kahramıınz:ıdc Han 

Ankar:ı caddesi 
-·- .. . . . . . . . .. . .. . . . ..._...__.,_~ . --

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Rııgıp Emeg 
· S. Ragıp EMEÇ 

SAJUBLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGU, 

Mart 14 
--"'==----~---~ 

~ . ,. ... , . 
.... . :... .. :.... :! .... ' " 

• N 
En inadcı baş ve diş ağrılarını en kısa zamanda 

geç.rir. Onun bu 

yüksek te!"irini milyonlarca kişi tecrübe etmiştir. 

Bütün gece suren müdhiş baş ağrılarından 

sonra bir tek kaşe O B 1 P 1 N alarak 

rahat rahat ve mışıl mısıl uyudu • 

cabında günde 3 kaşe ahnabllir. 
İsim ve markaya dikkat. Taklidlerinden sakınınız 

.. - _.,.._.. .• ;;. . '·· ... ,.. • : .• • - .• • • v. . •. . t -~~ . .,,.. :~ .. c; ... ,...a ... ,_ • ~ .. , .• r ,, ;~ 'l&jr"'. !:·.··· ;\, • ~ : • ... "'I 
• ..-.1ı1- .... "...._ ... .... • , - ~ • ~._.,._ ....... ~..__~ ,.,...; .... ;;:. ıılii ·.: --~ . • 

Çatal, bıçak, kaşık fabrikası 
• 

Balkanların birincisi ve Avrupanıo 2 ncisidir. 
ÇAT AL, KAŞIK ve BIÇAK aldığınızda mu
bak kak BAŞKURT markasını arayınız. Paslan· 
maz, sara·rmaz ve kırılmaz. Avrupa mallann· 
dan daha yüksek ve daha ucuzdur. 

Toptan satış yeri: Tahtakale caddesi No 51 

Güınriik Muhafaza Genel Komutanlığı istanbul Sıttmalma Komisyonunmuı: 

1 - 1 sayı11 açık deniz motörunün güverte tamirinin 16/3/938 Çarşamba gü• 
nü saat 11 de nçık eksiltmesi yapılaCGktır. 

2 - Tasınl:ınnn tutarı 2024 lira ve ilk ıem!natı 152 liradır. 

3 - Şartnamesi komisyondadır. Görü le bilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde kanuni vesıkaları ve ilk teminat makbu.zl..-

riyle Galata eski İthalat Güm~ğündeki Komisyona gelmeleri. cl097. , ____________________________ __ 

Kan Kuvvet ve iştah Kaynağı 
Kansıılık, iştalısızlık ve kuvvetsizlik, bilhassa ncvresteni, demi ik· 

tidar, mide ve barsak tembelliğinden do!;ran hazımsızhk ve kabızlarda 
üç gürde şayanı hayret tesirini gösterir. 

<FEMİJ,) Iaboratuvan bu kuvvet ilacmı :sayan müşterilerine tanıt • 
ınnkla müftehirdir. Vücude dinçlik, yanaklara, dudaklara pembelik. 
cilde 1aravct, saçlara ve gözlere ateş \'C parlaklık veren bu en birind 
kuvvet ilacını afiyetle kullanınız. Her ccnmedc bulunur. 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Malatyeda Derme Regulatör İnşaatı He kanal.ıll 

Regülatöründen itibaren 5,5 kilometrelik kısmın tevsii, keşif bedeli 361,000 U • 
radır. 

2 - EksHtme 14/4/938 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 15 de Nafi• 
Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su eksiltme komisyonu odasında kapalı zart 
usuliylc yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele pro)esi, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, fenni şartname ve projeler: 18 lira 5 Beş kuruş mukabilınde Sular 

Umum Mi.ıdı.irlüği.ınden alabilirler. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 18190 
liralık muvakkat teminat vermesi, 100,000 l.ralık N ıfia Su işlerini taahhüd edip 

muvaffakiyetle bitirdiği ve bu kabil Nafia işlcı ıni b ~:ırmakta kabiliyeti oldO· 
ğunn dair Nafia Vekiıletinden alınmış miitcal h:dlık vesiknsı ibraz etmesi, is

teklilerin teklif mcktublarmı ikinci mııcidrde yazılı seıafü.n bir saat eV\•clinc >:a· 
dar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabılin'.ic 'crıncl1.:ri lAwndu. Post3dJ. 
olan gecikmeler kabul edilmez. c l3G7. 


