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A vr,;·· ·pada yen· karışıkl·ıklar 
1 - Avusturyadan sonra· sıra 2- Çekoslovakya, Macaristan, 

ispanyada: Almanya 30,000 Belçika ve Danzigde bulunan 
ftalya da 15,000 yeni asker gön- Almanlar ayaklanıyorlar,birçok 

ermek üzere bulunuyor! tehdidler savruldu. 

FRANSA HEYECANDAI 'Avusturya-Alman hudut 
Mmı Müdafaa ~om~tesi .!o.~ıa~arak direkleri dün yıkıldı 

ispanya vazıyetml goruştu! 
~Panyada hükdmetçllerln Franko ile mütareke 
llıiizakerelerine giriştikleri, faşist devletlerin 
•011 darbeyi vurmağa hazırlandılıları, Bitlerin 
vı11anadan alelacele Milnih• dönmesinin bu 

işle alakadar olduğu habeı veriliyor 
t ~evrork, 15 (Rad· 
~) - İspanyada hÜ· 
ıı.ı~llletçilerin çok 
« llşküı vaziyette ol-
111~k:lar1 haber ver:l
~ktedir. Alrr.anya, 
tankocuların kat'i 
~lrini tacil etmek 
~re İspanyaya ye
~ld~n 30 bin asker 
~tltıdermeğe hazırlan

ktadır. İtalyanla
'~ da 15 bın kad:ır 
1

111h gömlekli gön· 
l'rccekleri haber n-
lirırnıstır a . . 

Bitler, Viganada söylediği nutukta 
"bu memleket Almandır, vazifesini 

müdriktir, yapacaktır,, dedi 
-8 0-v-y_e_t · R u-s-y 8 1 ~itlerin .nutkund~n sonr• iki saat s~ren .mua~am 

9 bır geçıd resmı yapıldı, bunu muteakıb Hıtler 
_A_f_m_a_n_y.......__a ... y~8- tayyare ile Almanyaya döndü 

ihtar ediyor 
"Fransa ile beraber 
biz de Çekoslovak

ya nın imdadına 
koşacağ'ız 1 ,, 

SUAL: <cRuılarla Çekler hem· 

Hitler nutuk söglerken ~ tı .. V~ziyet Fransa· 
~buyuk bir heye
~l uyandırmış ve 
t..,u1 ~un riyasetinde 
,q lı m··d f hudud değillerdir. Bu yardım 
~k u a aa yük-
de komitesi fevkaIB· nıuıl yapılabilir?» 

\ ıyana 15 (Hususi) - İki yilz bin kişi· bab cKahramanlar meydanı• ile bütlln 
den fazla tahmin edilen bir kalabalık, civar caddeleri doldurmuf bulunuyordu. 
Hitlerin nutkunu dinlemek Uzere bu sa- (Devamı ll inci sa11fada) 

llıı bir toplantı yap. CEV AB: ,,şimali Romanyada 
~taştır. Bu toplantıda veya Cenubi Lehutanda a,Jacalı 
~~t~al Petcn, Geı Ilcırab lıpcınycıdan. bir g''rilnÜf bir koridor vaııtcuile!n 
t~ ll Gamlen, deniz, hava ve kara kuv-ı dafaa nazın Daladier hazır bulunmut-

~ti erkfuııharbiye reislerile mUll mü- lardır. (Devcımı 10 uncu. ıaJlfcıdcı) 

Belçik;,-ç;ko~f~vakya, 
Danzig ve Macaristanda 
Nazilerin nümayişleri 

.,.,,_ ______________ ___;1 
Londra IS (Hususi) - Röyter a -

jansının Moskova muhabiri bildiriyor: 
Orta Avrupa hadiseleri burada dikkat 

(Devamı 10 tttıcu NJıfa.da) 

Eden, tekrar İngiliz 
kabinesine 
giriyor mu? 

Çemberlayn kabinesinde 
tadilat yapmağı, Çurçil ile 
bazı muhalifleri hükumete 
almağı düşünüyormuş ••• 

·. PariJ 15 (Hususi) - Londradan bildi-
riliyor: 

Avam Kamarasının dünkü toplantı
sında cereyan eden müzakereler ve bil
hassa Ba§vekil Ch m'berlain'in beyanatı, 
hararetli tefsirler~ yol açmış bulunuyor. 
Bazı mehafilde dönen ayi-

lara göre muhalc.!etin iddiala-
rını nazan Jtibara . alan Başvekil 

Chamberlain, kabinesinde bir tadilat 
lığına getirmeği ve Churchll ile bazı 
muha.lifleri de hükOnıete almağı dil -
şunmektedir. 

PeŞte- muhabirimizin mektublan 
Viyanada olup biten 
hadiselerin içyüzü 

Avusturya Reisicumhuruna ültimatoma eski 
sefir Fon Papen vermiş I 

ll Danzigderı bir görünü~ . Bu şayiaları t~yid eden diğer hiç . . . 

1111 
ta_g 15 (Hususi) _ Südet Almanları· de, Süden Almanlarının ana vatana kar· bir ınalılmat ınevcud olmamakla bera- ŞU§tııg lnsburgda plebısıti Har. den nutkunu söyledikten soı ra Vatan Cebhuin• 

tt ( ff li ıılyn ç., slovak}•a hükiıme- şı bealedikleri muhabbeti kaydettikten ber, cfkfin umumiyenin böyle bir ta- menwb genç kızların arasında 
hitaben n;şr~t·.gı bır beyanname- (Devcımı 10 uncu Btıyfada) dilat1 arzu ettiği aşiklrdır. (Yazw 7 inci sayfamızda ı, 2 ve 3 üncü a.füuıılardndır.) 



2 Sayfa 

r 
Her gün 

En güzel diplomasi: 
125 milyon! 

Yazan: Muhittin Bireen 

A vrupa politikasının bütün rnih-

verleri değişmiş olduğu §U 

günlerde artık daha vazıh görüyoruz: 
Dünya, gene kuvvet dünyasıdır. Bu ha
kikati anlamakta gecikenlerin halleri ha
rab, gafletlerinin Akıbeti elimdir. 

Nasyonal-Sosyalizmin Almanya idare· 
sini eline aldığı gündenberj Mein Kampf 
müellifinin, hakikaten uzun bir müca· 
dele devri içinde yazmış olduğu sayfalar 
hiç kimseye meçhul değildi. Almanyanın 
nereden gelip nereye gitmek istediğini, 

siyasetin evvelini de, aharım da yumruk 
olarak tasvir ettiğini bilmiyen kalmamıi· 
tı. Bundan dolayı beş senedir diplomasi. 
bütün marüetlerini gösterdi, bütün gay
retini sarf etti, A vrupanın siy ast müca· 

Resimli Makale: 

' , 
SON POSTA 

X Destek ihtiyacı.. X 

Mart 16 

r -" Sözün Kısası 

Kaplan yılı 

E. Talu 
ıc::::a n eski bir medeniyete malik ol· 

~ dukları halde, yerlerinde sa)lP 

da zamana ayak uydurmasını bilmedi~· 
leri için yakın bir istikbalde ellere e~ır 
olmağa namzcd bulunan Çinliler takV1~ 
hususunda da kimseye benzemezlerrıı1~· 

Filhakika, Çinliler, zamanı, ta :Konfuç· 
yustanberi, on ikişer yılıık devrelere ~
yırmakta ve her devreye, tabiatin bır 
mahlt1kunun adını vermekte imişler. . 

. dı Son gelen Avrup,l mecmuaları, şun 
Çinde cÖküz> devresinin hitam buldll' 
ğunu ve cKaplan> devresinin başlaınnlt• 
ta olduğunu haber verıyorlar. 

dele meydanına en mahir ciritcileri ni f nsan sevdiği için çarpışır, takdir ettiğin! sever, tanıdığını 
gönderip istediği gibi at oynattı. Netice takdir eder. Tanımadığımız, takdir etmediğimiz, sevmediği· 

MUzaherete ihtiyacı olmıyan insan yoktur, sıkıntı zama· 
nında destek bulmak isterseniz evveli kendinizi tanıtınız, 

takdir ve !:evgi uyandırmanın sırası sonra. gelir. 

Bu isimler yeni değil, binlerce yıl e\:• 
velinden tayin edildığine göre, işin içerı· 
sinde bir kehanet veya keramet buluııuP 
bulunmadığı düşünülecek meseledir. . 

Maalesef, gözümün önünde bir Çil1 
takvimi yok. Olsa da, bu dil bana söyle" 
mez. Lakin, çinceyi öğrenmek sabrıJlt 
göstermiş, dünya yüzünde elbet bir Ç~ 
insanlar vardır. Ac:ıba bunlardan birJS 
merak edib de, mesela umwru harbill 
hangi devreye isabet ettiğini araştırnı1I 
mıdır? Eğer yapmaımş ise. tavsiye ede
rim. Çünkü, ne yalan söyliyeyim? }Jet 
devreye bir ad takan Konfuçyus sıneınf• 
nin bu işi öyle pek de ra~-tgele yapmı:ıdl" 
ğına, bunu bir takım ince hesablara, ~· 
betli tahminlere i.stinad ettirdiğine, dii • 
tfuıdükçe, ben. bile kanaat getireceği.rn:ıd 

malı.imdur: Avrupa haritasının ortasın- miz bir insan içm kalbimizde yer bulunamaz. 

da Avrupanın en eski devlet firmaların- ~=~===~=~~=~~=~::::=:::::::~::~:::::;::;:~~=~=~~~~~~=~;=:::=::)~ 
dan biri yirmi dört E.aatte yok oldu. ( ce ~ '7J' A IE5\ A te. o N l'R\ A 

Dernek ki, bütün gayretlere rağmen, b2f) ~ ,g,., D R ;;;;;J) lb:/I 
dünya gene yumruk dünyasıdır. Kim onu "'----------------~-----_________ ""'!""' _____________ __ 

evvel ve yüksek kaldırıp evvel ve ağır i •·-------------• Kilisede sinema 
indirebilirse o kazanıyor ve dalına da o Tütün içişlen sec ye HERGU .. N BiR flKRA 
kazanacaktır. Fransız gazeıeıeri hükU- Nasıl anlaşılır? Oynatan asri papaz 
metten siyasi tedbir!er almasını istiyor
lar; siyasi tedbir, boş bir sözdür. İş yum
ruğu çabuk kaldırıp çabult ve kuvvetli 
indirmektedir. Üst taralı laftır. 

* Bunun içindir ki son günlerde Tü!'k 
hükfunetinin milli müdafaamızı bir kat 
daha kuvvetlendirmek için beş senelik 
bir program hazırlayıp bunun tatbikine 
125 milyon lira tahs~s etmes~ kadar bizi 
memnun edecek bir feY daha olamaz. En 
güzel diplomasi budur. Bu hakikati gali
ba Avrupada en iyi bilenlerden biri ve 
belki birincisi bizle.!'iz. İstiklal mücade· 
lesini biz diplomasi ile değil, yumrukla 
yaptık Bu mücadelenin tarihini bilenler 
hatırlarlar ki derin düşünen, ince hesab 
eden ve politika semasında parlak yıl
dızlar gibi şule saçan nice siyaset ada
mımız, arada sırada Mustafa Kemal Pn
şaya diplomasiden, csiyaseti aliye> den 
ve ctedabiri hekimane> den bahsetmış- l 
]erdir. O zamanki mini şef, bu n3sihatlc
rin hepsine de ~yni cevabı vermiştir: 

,cHele bir 1\1 hasım ordusunu yok ede
lim!> 

Ondan &<>nra dipl.:>ması işi kolaydır, 

çorab sö~ğü gibi kendiliğinden gelir. 
O zamana kadar Ankarayı tanımaya te
nezzül etmiyenler, Ankarada bir takım 
serseri çeteciler bulunduğunu söyliyerck 
ıelam bile vermeğe razı olmıyanlar, yum
ruk tam zamanında ve tam yerinde in
dikten sonra nasıl bırdenbire değişmiş· 
lerdi Führer, Şuşnigi devirdi; bu, o ka
dar büyük bir şey değildir. Türk ordusu
nun arkasından harekete geçen Türk 
diplomasisi Loyd Corc'u düşürdü. Onu 
düşürmek için bin diplomatın kuvvetini 
bir araya getirmek ve yıllarca çalışmak 
kafi değilken bir haftalık bir askeri ha
reket her şeyi temine muvaffak oldu. Bu 
bakımdan, bütün Türkler Nutku ve Nut
kun buna dair ol~n yerlerini dikkatle o
kuyup ezberlemelidirler. 

* Evet, 125 milyon lira 125 milyar diplo

Virginia, tütün kumpanyası reisi ve 
piro tiryakisi Pevn ıöyle demektedir: 

- Bunca yıllık tecrübelerime dayana· 
rak söyliyeyim ki, pipo içenler, ağır, uy
sal, bir nebze eski kafalı olurlar. Şamata
dan hoşlanmadıkları muhakkaktır. Her 
şeyi inceden inceye tedkik ederler. 

Sigara içenler ise, asabt, tez canlıdırlar. 
Bununla beraber, başladıkları işi başa~ -
madan bırakmazlar. 

Puro içenler ise, en iyi ttitünü arıyan 
ve iyi işlere konan insanlardır. 

Resimde Lord Baldwini pipo içerken 
görüyorsunuz. 

Sokaklarda gazete satmak. 
usulünü kim buldu 

Sokaklarda gazete satmak usulü za -
manımıza aiddir. Bundan elli sene evvel 

İngiltere?e gazeteler, ancak abonman 
suretile tedarik edilebilirdi Times gaze • 
tesini satmak saadetine nail olanlar ga-

Siz de küçükken zeki 
idiniz ı · 

MeşhuT 1taıyan dlimi Pic de la .Mi· 
randale çocukluğunda fevkaUıde zeki 
idi. Onun bu hususi?ıeti bir mecliste 
mevzuu bahsoldıığu zaman hazır bu
lunanlardan biri: 

- Küçükken zeki olanlar, büyü
dükleri zaman budala olurlar, dedi. 

Pic de la Mirandale derhal ona dön
dil ııe §11 suali sordu. 

- Siz de küçükken zeki idiniz, öy
le mi? 

~·-------------------· 
/skoçyalılarzn meşhur 

hasislik/eri 
Avrupa milletleri arası~da İskoçyalı • 

lar fevkalade hasislik!erı ile meşhur ol-

Neden mi? izah edeyim.. Geçen on 1 

yıl cÖküz> devresi imiş, değil mi?. Sotl 
on iki yıllık dünya vukuatını .gözden ı;ıe• 
çirin.. Siz de, benim gibi, bu isimde 
çok isabçt görürsünüz ... 

Bununla beraber, bu da gene bir şeY 
değil. LAkin, cKaplan~ devresi bıışJst 
başlamaz, A vrupanın göbeğinde ateş alsJl 
barut fıçısına ne dersmiz? d 

Önümüzdeki on iki yıllık devreye a 1 

izafe edilen yırtıcı hayvan, bizleri de 
kendisine benzetecek mi? Bizler ki, sul• 
hun remzi czeytin dalı> ve cak i\ivercint 
devrelerine teşneyiz? .. 

F.~, muşlardır. İngilizcede, fransızcada (İs • Londra papazlarından biri, kilisesinde 
koçyalı kadar hasis) dıye darbı meseller sinema perdesi kurarak Robert Taylorun 
bile vardır. bir filmini oynabnıştır. Cemaatten 60 kişi 
Anlatacağımız vak'a . tamamile haki • ı sinemayi büyük bir zevkle 1eyretıniştir. Gayri.mübadil bonoları yükseliyor 

kattir: İskoçyada Adleıgh Green komu- Papaz da, ~linema, din için pek büyük Gayri.mübadil bonolarının kıymet " 
nu bir emri hayır dolayısile bir iane aç • bir kazançtır ve terbiye vasıtasıdır> de- lendirilmesi hakkında bükfunetce ye " 
mış. Komün müdürü, halkın hasisliğin: mektedir. ni tedbirler alınacağı haberlerini, gaY" 
iyi bildl'ğinden düşünür, taşınır ve şu riınübadiller büyük bir memnuniyet • 
tedbiri ittihaz eder. Yüz elli balon yap • Hindistanda her yıl 70000 le karşılamışlardır. J 00 k~luk bit 
tırır. Her bir balona hır zarf rapteder ve k l l d" ·z· bono da 23 den satılınagwa b!:llcıamıŞ • 

ız a"aç a ev en ırı ır --J üzerlerine komün müdürlüğünür. adresini 6 tır ki. bu da iyiye doğru bir adım sa " 
yazar. Böylelikle halkın bu emri hayra Hindistanda hili cari bulunmakta o- yılmaktadır. Malfundur ki, ıo kurı.ışl 
iştirak edeceğini umar... lan çok garib bir Adet vardır. Her sene kadar düşmüştü. 

Tesadüf bu! Balonun biri rüzgara kapı- yetmiş bin genç kız ağaçlar ile evlenlrl~r. Taksimde asri heia yaptınhyor 
lır ve Danimarkaya kadar gider. Orada Bunun sebebi tudur: Evlenecek bir kaç ,. 
bir kız balonu bulur ve zarfın içine 13 kızı bulunan Hindli aileleri evvelemirde Taksimde Sular idaresinin ka;Ş~ ,,, 
şilin koyar ve posta ile parayı gönderir. en büyük kızlarını evlendirirler. Halbu- s:11dak.i sahada !a?ııa;a~ asr? hela .. 

Komün müdürü parayı aldığı vakit şu ki çok kere büyük kız kısmet bulaınaz ve çın lhlln gelen ıstımlak ışlen tama!O dB 
nükteyi savurur: küçük kıza kısmet çıkar. Küçük kıza çı - lanmıştır. Helanın inşasına yakın 

- Anlaşılan diğer balonlar hep İskoç- kan kısmetin reddi doğru da değildir. başlanacaktır. 
yada kaldılar. An'anelerine çok bağlı olan bir millet Hamam iicrctleri indirilecek 

Keman çalan bir şoföre 
isabet eden tali 

İşsiz zamanlarında keman çalmağı 

için bu mühim bir mesele şeklini almıştır. Şehir meclisi hamamlara verilece~ 
Hind rahiblerinden biri dilşünmüı, ta- suyun metre mik'abından on kuruŞ ı· 

şınmış ve pratik bir çare bulmuş: lınmasını kabul etmiş, fakat hamnrncl: 

mattan daha kuvvetlidir ve dünyanın şu :z:eteyi satmayıp kiraya verirlerdi. O va
günlerdeki manzarasına bakınca Türk kitler gazete lüks eşya olarak telakki e
hükumetinin ittihaz etmiş olduğu bu .dilirdi. Bundan tam elli sene evvel so • 
cdiplomasi> tedbirinden dolayı tama- kaklarda gazete satmak usulünü çıkaran 
men memnun olabiliriz. İngilterede Yartmouthda ikamet eden 

itlyad edinmiş olan Peştenin taksi şo • 
förlerinden birisi geçen gün bir eskici 
dükkAnmdan hemen hiç pahasın:ı kırık 

dökük bir keman satın a-lmıştır. Bu he
veskar şoför satın aldığı kemanı evine 
götürüp evirip çevirirken iç taraflarında 
kimin tarafuıdan yapıldığına dair çok es
ki bir etiket gözüne çarpmıştır. Bunun 
üzerine şoför hemen kemen mütehassıs
larına gidip kimin tarafından yapıldığını 
anladığı vakit kendisine büyük bir tali
hin teveccüh ettiğini görmüştür. Meğer 

k~man meşhur Stradivaniusun eseri imiş. 
Bugünkü kıymeti on bin lirayı bulmak
tadır. 

Küçük kızlara kısmet ~ıktığı takdirde, lar bu fiatın üç veya dört kuruş 01nıa 
yahud da hiç lomıet çıkmadan, büyük sını istemişlerdi. Hamamcıların mil~; 
kızı bir ağaç ile evlendirmektir ... cA~aç, caatı makul bulunmamıştır. BeledıY 
itiraz edecek değil ya! .. Fakat cvazli ka • hamam ücretlerini esasen pahalı bı.11 : 
nun> ayni zamand: ağaçlar~ hukukunu duvundan indirilmesi için tedkikat <jS. 
korumağı düşünmuş. Mesela ağaçların ! kt d 
bir nev'i evlenmek hakkından mahrum pı a a ır. 
bulunmaktadırlar. Bugün 300 seyyah geliyor 

. Memleketimiz, çok şükür, biraı sıkıntı Middleton adında iki kardeştir. Bu iki 

. da çekse bu yüz yirmi beş milyonu ve kardeş bu yüzden batın sayılır derecede 
hatta daha da fazlasını verebilir bir va- para kazanın.ağa muvaffak olmuşlardır. 
ziyettedir. Hattı bunu vermek için biraz 
da sıkılacağıınızı farzetsek bile gene se
ve seve vereceğiz. Çünkü gözlerimizin ö
nünde duran hakikat bize ıunları söylü
yor: Hak, adalet, muahede, bütün bunlar 

yüktür. Bu yük bizi yıkamaz. İcab ederse 
iki mislini, üç mislini verelim de, 5uJh 
içinde, mes'ud ve müstakil yaşıyalım ve 
kimse bize yan gözle bakamasın! 

Çınar ağaçlarında cboşan.ma> yoktur. Bugün limanımıza Satunya vapı.ıri: 
cÇına~> ağa:1 ~~ .~vlenmiş olan bir kız le muhtelif milletler~ mensup 300 J\~
Hindlilerce omrunun sonuna kadar be - dar seyyah gelecektır. Seyyahlar ş 
kareüni muhafaza etmek arzusunda bu· rimizde bir gün kalacaklardır. 
lunan bir m telAkkl edilir. ..-"""' 

Hurma ağacı cmodel'D.> bir ağaçtır. Ev
lenme prtlan kolay olduğu gibi kolayca 
da boşanılır ... Bundan ötürü kızlar hep 

TAKViM 
MART hiçtir. Koilektif emniyet, bir diplomasi Muhittin Birg('n 

vahiınesidir. Milletler Cemiyeti, her ta- =====~=============~=~=~====~~===~====~=======~ 
rafı parça parça olmuş bir oyuncaktır. 

hurma ağaçlan ile evlenirler ... 

kam; "ıuı 16 Arabi MD• 

Gün geldiği zaman, dayanacağımız ye. 
gane sağlam kuvvet, milli müdafaa kuv
vetimizdir. 

Merhum Avusturya devletinin Viya. 
nada muhteşem harbiye nezareti binası
nın üstünde Latince şu meşhur şu cümle 
yazılı idi: .Sulh istersen harbe hazır ol!> 

~Sulh istediği fiibhesiz olan Avusturya, 
harbe hazır olamadığı içindir ki göçüp 
gitti. Bu, herkesin ibretle hatırlaması 

lazım gelen bir hadisedir. 125,000,000 Ji
ra. on sekiz milyon Türk için aJam ha· 

iSTER iNAN, İSTER İNANMA'! 
Nafıa Veknleti yıllardanberi söylendiği haldı: bir türlü 

tasavvur sahaSJndan çıkarılamamış olan mühim bir mesele· 
yi da..lıa başardı: Bu mühim mesele soğuk hava techizatını 

haiz ohn 18 yük vagonunun Almanyaya ısmarlanmı~ olma
sıdır. İik kısmı pek yakında memlekete gelecek olan bu va· 
gonlarla yaş ve taze meyva taşınacak, nakliyattan da çok az 
bir para ahnacaktır, memlekette mühim bir eksiklik gideril· 
dıği için memnun olalım, ve Nafıa Vekaletine teşekkür ede-

lim: Bu sa.yede bü:yük şehirlerimiz çürU.k meyva yemek.ten, 

iç memleket haJkı da mesela balık ıibi çabuk bozulmaya 

müsaid gıdalardan mahrum kalmaktan kurtulacak demek· 

tir, burası muhakkaktır, buna inamyoruz, fakat müstahsil 

ile müstehlik arasına giren mütevassıtların sayısı eksilme

dikçe soğuk hava techizatını haiz vagoniann gelmesinden 

sonra da meyva ve sebze fiatlarının ucuzlıyacağına: 

İ S T E R 1 N A N, l S J' E R l NAN M Al 
şına senede yedi lirayı bile tutmıyan bir '----------------------·---------..--------------·---
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- Bu Sabahkf ı 

stanbulda agır hapse mahkum :::::.~~"~~~.~:~:.,~;.~;~~:~:r,bl•""1nl 
a:Avustun•nnın AJmanyaya şimdi pek tabU 

görünen llhıı.klle asırlarca hür ve müstnkll 

h b k 1 k yaşamış Nr memleket ve mlllet.ln hayatına 

e Avusturganzn 
ilhakzndan sonra 

E 

ma Pus ıra 1 mıyaca 
hateme çeltll·yor demektir. Avur.Luryn., - Macaristan 

~:r~~[:0~!;::~
1

~{~~:i~~u:e:::~ IR\ ün gelen telgraflar, Macart.-

~ d hk } d J f b •k J d l t } yanın büyük milletlere bel bağlnmasmdıı. l!:d' tanda on bın kişilik bir Nazi l\a JD ma iim arın ev et a f} a arın a ça JŞ ırı ması olduğunu soylbyor. Ve küçük mllletlerln nümayişi yapıldığından ve polis tarafın· 

ki 
•k J } d bundan ibret nlmasını, her şeyden evvel dan nümayişçilerin dağıtıldıklanndan 

etrafındaki. hazırlı ar 1 ma o un u kendilerine gih'enmelcri icab cttıı:ıuı llfıve ediyor. bahsediyoı lnrdı. 
1\. ı.. b b" 1 1 k Hitler • Şuşnig mülakatından sonra 

n.l\a_. ra 15 (HususAı) _ Adliye ve- ı kevı· tarafından mahkfımlara öğretici kün merte e ır araya top attın aca • .-Ş k 1 k t Tan - Ahnrnd Emin Yalman tek başına Macar hükumeti mühim bazı kararlar 
u rü Saraçoğlu bugün saat on filmler göstC'rilm~;, konserler ve on- ır. dayak serlevh~!ı başmakalesinde dünyanın 

1 

alınıştı. Bunların başında Macaristanın 
.... ı. .. ~ _ bugünku haJı.'11 b r yen çe r .. yes e milli müdafaasını takviyt! için yeniden bhuçukta , ... 11k"ra cez•"e\1ın· e gelerek feranslar ,,erı·ımesı"ne de ı'zın· . verildi. Bu arada Na7.llll ve Bergama hapis- ~ •· ı ı h ı hlk" in 

Uriyet miiddeiumumiliği tara - Çalışan mahkumlar için ayn hır pav • hanelerinin inşa~ı bitmiş, Çorum ve bemetlyor, b':- gece solwkta yeniçclıridcn tahsisat verilmesi ve bu tahsisatın ayni 
~ tertib edilen toplantıda ve ceza von yapılmak üzeredir. diğer birkaç yerde hapishane binala • dayak yiyen bir adamın: d h Thl l h b 
·•1atbaa • 

1 
hkA 

1 
• rımn da iha!csi yapılmıştır. - İmdad Muslüman yok mu diye bağırdı- zaman a em sı u anma t. em har sa-

lld sınaa ça ışan ma ·um ann V~kil muvaffakiyetle çalışan ve bu Tasavvuı-3 göre İstanbulda ağır hap ğını ve açılan bir pencereden de: nayiini tevsi etmek, hem de içtimai vazi-
!t a hazır bulundu. iş yerini~ kuruluş ve tekamülünde bü se mahkiirn mahpus bırakılmıyacaktır. - var am:ı sokağa çıkamaz cevabıru al- feleri genişletmek işlerine sar!edilmesı 
.ıatbaanın tertib, makine, ve mü - yu"k ro'ıu·· o~an Ankara Cwnhuriyet İstanbulda mevkuflardan bir sene - dığını naklederek diyor ki: kararı vardı. Macar başvekilı büyük bir 
11 d . Bugün de her yerden feryatlar duyulu- 1 d 
ıı aıre1erind~ 124. ağır cez~. mah- müddeiumumM Baha Ar~.kanın gayre- ye kadar mchklım olanlar kalacak ve yor: eMüşt.crck emniyete, mlllet.ıerln mu • nutuk irad ede~e~ mi 

1
.' .~ü .. afaa pollti-

~alışıyordu. Adlıye Vekilı da • ı· g·· ·· 1aug-ünü beyan ettı. dig-er mahkiimlar Edime İmralı ve kadderatJ:1:.\ hO.klm olmnsı esasına şiddetin kasını izah etmıştı. cMtlıı mudafaayı te-
erı b' ·· k 1 oru ' · · · d d • -k · t k ı . .:.f· e ırl Kde bu kısımlan gezere . za evleri mevzuu etra- Zonguldak bap!shanelerine gönderile • mllli siyasetler.o bir AJ.etl diye kullanılması mın. ıç.m s~ e or uyu .!.il vıyı! c me ~ ı 
~!er yaptı. Mahkum işcilerin ek _ Bu t.~~~ık ce · ile oldu Sa _ ceklerdir. prensipine tn:-aft:ı.r yok mu?.• . değildır, dıyordu; aynı zamanda harb sa-
l oku d hi b'l 

1 
fında goruşmelcre de ves · Kad h,_'\ 1 da d 1 t f b Hemen h:!r memleketten sesler aksediyor. nayiini de genişletmek ve memleket da-

b yup yazına a ı mez er • - h h bıhaller arasındaki ın ma K.um ann ev e a • - Var, am:na sokağa çıkamaz. . . - . 
Uraaa b:rkaç ay içinde müret - raçoglunun u .. aAs ·-·me öre es rikalarında çalıştmlması tekarriir et • hılinde içtımai mudafaay. da kuvvetlen-

:. lllakincciUk öğrenmişlerdir. Baş b~yana.tından h~lasa ettı~. g ' - rniş ve buna aid her türlü hazırlıklar Kurun - A:ım us--;;:r plfmları lçtn yapı- dirmek liizımdır.> 
lda. bir de Alman mütehassısı bu • kı hapıshanelerın ıslahı ıçın hazırlık - ikmal olunmuştur. ıacak ıs+.tmlliklC'rden bahsederek İstanbul ile Bu siyasette, içtimai müdafaayı kuv-

tadır. lara devam olunma~tadır. ~er sen: İyi ahlak sahibi mahkfunlara kanun Bursanın lma::-ı lçln en aşağı 60 milyon lira- vetlendirmek demek, gerek Naziliğin ve 
liye Vekili, işlerine intizam ve mu memleketin m~htelif y.erl~rinde ycnı dairesinde her türlü müsamahalar ya • ya lhtıy~c l!•'>rüldüğünü, belediyelerin Sıvas- gt:rek komünizmin yayıimasına mani ol-

d h p shanelenn ınşasına ça- ı kt Erzurum tabvl!lerl gibi t.ahvlller çıltararalc, mak üzere küçük sınıflar ve bilhassa a-
'yetle dev:ırn eden mahkfun iş - ve mo ern a 1 

A • • • P1 aca ır. ikramıl·e V" faiz yekünlannı yüzde yediden 
hemen her dairede muhtelif su- Iışılacaktır. İyi ahlak sahıbı ve elı~den Davetliler sat 17 de Ankara ceza e- aşağı dilşürmlrcrek. devletin de garantısınt mele lehinde bir takım tedbirler almak 

&ordu. Bu tedkikler sırasında hal- iş gelen müteaddid mahklımlar mum • vinden ayrıldılar. temı nerlPrck istikraz suretlle temin etme- demekti. Çünkü Macaristan bir taraftan 
, leri mümlc:ün olduğunu yazmaktadır. komünizmden, diğer taraftan da nasyo-

lsp anyol tayyareleri bir Parfı' Grupu ~~:1::s:a~:~ge:~~:::~:~a:eso::~ha~: ç in 1 i 1 e r mu k a b i 1 zillğ"1 Macaristanda fazıa yayılmasından 

.tıgiliz gemisini batırdılar Başvekil ve Vekiller taarruza geçfilef ::r.n~~~:::cy:~,k:;:ar;:a~~; s;:~: 
~dra 15 (Husu.sil _ Frankıst tayya· Juğu JOO kilometreden fazla, genlıliği ise 

bu sabah erken, Akdeniz sahilinde 60 kilometredir. 

İzahat Verdiler almayı kararlnştınnıştı. Tıpkı Avustur-
Hankeu 15 (A.A.) - Lunghay cep- yadakine benziyen bir vatan cebhesl kur· 

l'aragona şehrini bombardıman et- Hükiımet kıt'alan hemen hiç muhare-
be etmemekte ve mühim mikdarda :maJ

tdır. Bombardıman neticesinde 40 

Ankara 15 (AA.) - C. H. P. Ka
mutny grupu bugün ( 15/Mart/ 
1938) Trabzoo mebusu Hasan Sa
kanın reisliğ•nde toplandı: 

1 
hesinde Çin1i1er mukabil taarruza geç- mak üzere yeni bir programla hükumet 
mişlerdir. T:ıarruzun ehemmiyeti hak • fırkasına yeni bir çehre vermek jstiyor
kında henüz sar!!ı bir fikir edinmek du. Bu fırkanın içtimai programı csol 

llltrıüş ve 
100 

kişi yaralanmıştır. zeme ile birçok esir terketmektedir. 
1.1.... Alcaniz'in general Yak'ın kıt'alar1 ta-
"11gon limanında demirlemiş olan , 

11 
rafından alınması ve Gaspc nin zaptı 

el adlı İngiliz gemısinde de, atılan cumhuriyetçiler için pek vahim sevkül
alardan ateş çıkmıştır.Mürettebattan ceyş bir vaziyet ihdas etmiştir. 

t i ölmüş; dört kişi de ağır surette Barselon 15 (A.A.) - Milli müdafaa 
tırnıştır. Yaralı~ar arasında Holı!n- bakanlığının tebliğinde, düşmanın Alka· 

bitaraf müşahid de bulunmaktadır. niz Kalanda'ya vardığı bndirilmektedir. 
batmıştır. Alkanlz bir makineli İtalyan kolu tara-

111\kistlerin sahile doğru ilerleyişi fından işgal edilmiştir. Hava muharebe
~ll~ devam etmeiktedir. sinde, cumhuriyetçiler düşmanın 6 Fiyat 
~-Jan-dö-Luz 15 (A.A.) _ Aragon tayyaresini düşürmüşler ve bu sayede 

Söz alan Hariciye Vekili Dr. A
ras CenevredE" cereyan etmekte o
lan Hatay müzakeresinin son saf
hası hakkında izahat verdL 

Bundan son--a göçmenler hakkın
daki müzakerenin devamına geçil
di. 

imkansız olmakla beraber, Çin kuvvet- müfritlerine, yani komünistlere karşı da, 
terinin birkaç noktadan ve bilhassa sağ müfritlcrine, yani Nazilere karşı da 
Tungkuan'dan Sarınehri geçtikleri ve . 'dd tl ·· d ı ü · k · l d - .

1 1
. k J . aynı şı e e muca e.e> esası zerıne u-

~ıma e ogru ı er ıyere apon mevzı- 1 kt 
terini baskın yr.ptıklan sabit olmakta- ru aca ı. • . 
dır. Müteharrik Cin kuvvetleri de Şan- Avusturya hadiselerinin son şekli şım-
si v Honan sınırlarında büyük bir fa- di Macaristanda N.ızlleri de faaliyete 
aiiy!t göstermektedirler. getirmiş demek oluyor. Bugünkü hükıl-

Çin tebliği met fazla demokratik temayüller göster· 
diği için Naziler ondan memnun değil. 

Çin resmi tebliği bildiriyor: Sanneh !erdir. 
rin doğu tarafınd:ın Hatsin şimendife-

Bakalı.m, hadiseler nash inkişaf ede
rinin Jnpon kıt'alan tarafından işgal 

inde altı gündcnben ynpılan taar- Alkaniz'deki 50 topu kurtarmağa muvaf· 
lletlcesinde kazıınılan arazinin uzun• fak olmuşlardır. 

Birçok hatiblerin mütalealan ve 
hüklı.metin beyanatı dinlendikten 
sonra tekrar müzakere edilmek ü
zere meselenin grupça teşkil edile
cek bir komi-;yona tevdii kararlaş
tırıldı. 

ı edilmiş olmasın:ı rağmen Şansinin cek? * * * 

Suriyede Ermenilerle 
~anlı bir çarpışma oldu 

Bundan sonra kürsüye gelen Baş
vekil Celfıl Bıtyar ve Maliye Veki
li Fuad Ağralı sayım vergisinde 
yapılacak tenzilata dair Büyük Mil
let Meclisine sevkedilen kanun la
yihası hakkında beyanatta bulun
dular. 

HLkümetin bu beyanab grupça 
müttefikan ve alkışlarla tasvib o
lundu. 

"b, 15 (Hususi) - Haleb civarmda birkaç kişi ağır surette. ~ra~an.mı.ştır. 
llere satılan arazUcrin taksit ınüd- Hadiseye sebebiyet verdıği ıddıasıyle 20 
1 gelmesinden dolayı borcları hac· ermeni tevkif edilmiştir. Fransız harici-

~hs11 için gelen vergi memurları po- yesine ve Cemiyeti akvama milracaat '--------------.....: 
11e jandarmaların ermeniler arasın· d ermenilerle hükumet arasında bazı ı6 Mart 
t ~ N t' d e en tnusademe olmuştur. c ıce e . . leli 
ilerden bir kadın, bir erkek ölmü; yeni hadıselenn çıkması muhteme r. 

v ______ ....... 8 Kahramanların mezarların-

ı unani~tanda Rusyada 1 kişi da bugün ihtif aı yapılacak 
Zelzele oldu kurşuna dizildi Bugün 16 mart .. 18 yıl evvel bugün düş-

man süngüleri bir avuç masum Meh-
1\tıııa 15 tHususi) - Dün Preveze Moskova 15 (A.A.} -. Buh~rin, Rikof, medciğin göğsünü delmiş ve İstanbul 
\Varına ftakj Lefkada adalarında Yagoda ve idama mahkum dığer on beş müttefik. orduları tarafından işgal edil
~Ça ~iddettl bir zelzele daha ol - kişi, kurşuna dizilmişlerdir. miştir. Bu münasebetle şehidlerimizin 
tur. Preveze ve civarında zelzele- Moskova, 15 (A.~.) - Havas: ~- hatıralarını yadetmek için bugün bir ıh
Üta ettiği zarar mühiıncedir. İki a- kist ve sağcıları~. bıte~ muhakemesın- tifal tertib olunmuştur. İhtifalde Üniver
da hayli ev vıkılmış ahaliden bir den sonra daha uç sert muhakeme baş site talebeleri, askeri kıt'alar, halk hazır 

~ • ' kt d. &.çıkta kalmıstır. l:yacağa benıem: • e ır. .. . bulunacaktır. 
~ • Evvela ihtilalcı sol cenah ko~unıst- Saat 13,15 de Köprünün Haliç iskele-
t Olonya ile lerinden 1 I kişi muhakeme edılecek • sinden kalkacak bir vapur askeri kıt'ala-
~lfv d ki tir. Bunların arnsında son muhake - rı, saat 14 de de davetlileri alarak Eyübe 
"' anya arasın a mclerde şahit olarak dinlenen Osinski, hareket edecektir. Merasim Eyübde ya· 
lldud hadiseleri Nikolaef, Metıef \'ardır .. _ . pılacaktır. Halkevi namına Eyüb Halkevi 

~lt Sonra hapishPnede dıger bır takım 
li, ~~s, 15 (A.A.) _ Litvanya hü~u - tanınmış şahsiyetler bulunmaktadır. başkanı Dr. Hilmi Kan, gençlik namına 
~tun akşam, Polonya hükumetıne, Nıhayet b:r de askeri grub vardır ki, Üniversiteden bir talebe söz söytlyecek
le t hadisesini aydınlatmak üzere de· bunların hafi surette muhakeme edil _ tir. Nutuklardan soma bando matem ha
~a t tayin etmeyi ve Litvanya - Po- melcri muhtemt"ldir. Bunların başlı- vası çalacak, İstanbul komutanlığı, Be
~tl~~?udunun her iki tarafında ~a- caları eski üç milli müdafaa komiser lediye, Cumhuriyet Halk Partisi Ş?hi::He
l}ıU onüne geçmek üzere tc-dblne- muavini olan Mareşal Yagorof, Gene- rin kabirlerine çelenk koyacaklardır. 

~ b §tereken alınnıa~ı için müzakcn."- ral Alknis, Arniral Orlofdur. Evvelce Bando sonunda bir zabit kumandasmda-
aş«ırnayı teklif etmıştir. tevkif edilmiş olan general Bielef ile ki bir manga asker havaya üç <lcfa at~ş 
Dün ,, k k" Dibenko'nun ne oldukları belli değil- edecektir, geçid resminden sonra mera-

bnrı c.. şanı 1 yangm d' sime son verilecektir. 

0~eee s:ı.a.t yirmi birde Beyoğlunda 

1
_ır_·--------------. Bugün saat 20,30 da d.a Siyasal Bılgiler 

~ Ilı ası sokağında ciğercl Nlynziye ald Dig"' er telgraf haberleri okulu mezunlarındarı F'azıı Nalbandoğlu 
)11,rı :ı.raıı dül&.andn elektrik kontağın- ~ 16 mart faciası hakkında Eyüb Hıılkevirı· 

t\ ~~~~~;~~~stu:.e dükkô.n yandıktan 11 inci sayf amızdadır. de konferans verecektir. 

muhtelif taraflar..nda muharebe devam 
etmektedir. Japonyalılar son gün zar
fında Tayuım cenubi garbisinde bin • 
den fazla mü bırakmııılardır. 

Avusturyada tevkifler 
Viyana 1& <Hususi) - Dün Avusturyanın 

eski nazırl:ınnc!an ve büyük devlet adamla
nndan blr ço;-.u tevkif edllmlşUr. 

Avuslurynda nazi teşkilatı 
Mimlh 16 (Hususi) - Httler buraya gellr 

gelmez Rudclf Hesi kabul etmlt ve kendi.si
ni Avustu:-ya1a nazı teşldlAtııu kurma~ 
memur etm~tlr. 

~abahtan Sabaha 

Şuşnig 
Evlenmiş! .•• 
Brüksel 15 (A.A.) - Nasyon Belj ga

zetesine, Viyanadan bildiriliyor: Şuşnig, 
dün Viyanadaki hususi ikametgahında 
kontes dö Ezernin He evlenmiştir. 

Kontes ile bir senedenberı nişanlı nJan 
Şuşnig, başvekaletten çekiltr çekilmez 
kcndisile evleneceğini_, nişanlısına vAdet
mişti 

Politika cilveleri 
Politikanın ne hoş cilveleri var. Avrupada geçen hadlselerin uzaktan se

yircisi olmak keyifli bir şey. Siyasi notaların aşk mektubları kadar manasız: 
kaldığı bir devirde politika maceralarını uzaktan takib etmek insana bir 
tatlı masal zevkı veriyor. 

Alman darbesi Orta Avrupayı yerinden oynattı. Fakat bu o kadar beklen· 
miyen bir hareket miydi'! Ne münasebet. Politika ile alakadar olıruyanlar 

bile görüyorlardı ki Almanya için en tabii ve iştihaaver lokma Avustucyadır. 
Berlin bu lokmayı bir Hors-d'oeuwre gibi yedikten sonra içinde Alman ko

kusu olan başka yemekıere de elini uzatacaktır. Ziyafet sofrasına kendi ken
dini davet ederek yerleşen Almanyanın elini tutacak babayiğit olmadığı an
laşıldıktan sonra bundan tabii ne olabilir? 

Bence bu vak'a politika ileminde Avusturyanın ortadan kalkmasından da
ha mühim bir sırrı ifşa etti. 

Nazi alaylan Viyanaya doğru y~rürlerken Majino istıhknmlan arkasmcla 
düşmanın ayağıM gelmesini bekliycn Fransa Londrayn ha~ vurdu ve Alman 
ileri hareketini önlemek için berabeı olınayı teklif etti. 
Ajansların verdikleri haberlerden anlıyoruz ki İngiltere bu teklifi kabul 

etmemiştir. 

İşte bu noktada hafızamızda buna benzer bir vak'a canlanıverdi. Hatırlar .. 
dadır ki İtalyan ordusu Habeş topraklarında yürürken İngiltere ayni teklifi 
Fransa~a yapmış ve ayni cevabı almıştı. 

Tarih tekerrürde:ı ıbarcttir, derler. Bugünün Alınanyasm1 eski Avustur
yanın bir eyaleti idi. Bugünün Avusturyası da dünkü Pru~~anın bir eyaleU 
oldu. Dün İngiliz teklifini Fransız reddetmişti. Bugün Fransızın tcklifuü 
İngiliz tepti. 

Politikanın cilveleri işte! 



SON POSTA 

Galata köprüsü balıkhane Maarif Vekilinin 
tedkikleri 

götürülecek •• onune •• 
Saffet Arıkan dün Üniver-

G • köprüsü gelecek yılın nısfında tamamlanmış ve sitede tedkiklerde bulundu 
azı 1 . A il d"td• • b ı ld Şehrimizde bulunan Maarif Vekili Saf-
açılmış olacak. htılaf ha e ı ı, ınşaata aş anı ı fet Arıkan dünden itibaren mekteblerde 

tedkiklere başlamış, Güzel San'atlar A
kademisinde meşgul olduktan, yeni in
~aat ve mesai etrabncia izahat aldıktan 
sonra Üniversiteye gitmiştir. Vekil Üni
versitede iki saat kalmış, Rektör Cemil 
Bilselden büdce ve terfi edecek profesör
lerle doçentler hakkında izahat almıştır. 
Müteakiben Vekil, rektör ve dekanlarla 
beraber fakülteleri gezmJş, enstitülerde
ki mesalyi müşahede etmiştir. Saffet A
rıkan tedlciklerine bugün devam ede-
cektir. 

Temizlik işleri 
Teşkilatı 
Genişletiliyor 
Beyoğlu, İstanbul, ÜSküdar ve Kadı

köy semtlerinin çöpleri haziranın birinci 
gününden itibaren denize dökülmeğc 
ı:>aşlıyacağından bu husustaki mukavele-

B!llık hane 1 name hazırlanmış, Daim! Encümene ve-
Gazi köprüsünün · inşası etrafındaki fa- Gazi köprüsünün her ikı tarafına ge- rilmiştir. 

aliyet ilerlemektedir. Bir müddet evvel niş caddeler dayanacak, birer meydan Mukavelename ahkamına göre hergün 
müteahhidle Belediye arasında çıkan ih· vücude getirilecektir. Her iki tarafta a- 700 metre mikabı çöp denize dökülecek, 
tila! halledilmiş ve Belediyenin noktai çılacak yollar için Beledıyc fen heyeti her evden yirmi dört saat zarfında bir 
nazarı kabul olunmuş, inşaata tekrar de- tarafmdan bir proje hazırianmıştır. Proje defa çöp toplanacak, lodoslu havalarda 
vam edilmiştir. kabul ve tasdik olunduktan sonra istim· çöpler Kızkulesi açıklarımı bırakılacak, 

lak işlerine başlanacaktır. bu suretle limanda mavuna buhranı ön-Köprüye aid on altı duba Almanyadan 
getirilmiş ve montajı yapılmak üzere Ba
lat atölyesine alınmış, bunlardan dördü 
yerine yerleştirilmiştir. Diğer dubalar ~ıc. 

montajları bittikçe yerleştirilecektir. 

Köprü yirmi dört duba üzerine kurula
caktır. Almanyadan getirilecek dubala
rın sayısı yirmi sekizdir. Yirmi dört du
ba köprüyü teşkil edecek, dört duba d~ 
yedek olarak alakonacaktı.r. Dubaların 

yerlerine yerleştirilme işlen kanunlara 
kadar tamamlanacakttr. 1939 senesi ba-

KarakÖ1 köprüsü ~imdikı yerinden lenmiş bulunacaktır. 
kaldırılacak, Balıkhanenin bulunduğu Belediye temizlik ışleri müdürlüğünün 
yere çekilecektir. Bu arada Yenicami ile kadrosu takviye edilecek, çöp dökme iş· 
Süleymaniye camiinin uzaktan görülme- lerinde kullanılan vesait mikdan ziyade
sine engel olan ahşab binalar yıkılacak, leştirilecektir. Mevcud üç yüz doksan 
buralarda yeşil sahalar yapılacaktır. çöp hayvanı içinden ihtiyarlamışları 

ı h k k kadro harici bırakılacak, kadroya yen!· 
• a pafA par 1 den yetmiş hayvan alımıcaktır. Kamyon 

Sultanahmed civanndakı İsbakpaşa rnikdarı on altıdan otuza iblAğ olunacak, 
yangın yeri için şehircilik mütehassısı , çöp ara balan tamamen yaylı olmak üzc
Prost tarafından bir proje hazırlanmış- re üç yüz elliyi bulacaktır. 
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• 
Iran konsoloshane inde 
dün yapılan kabul resıni 

Dünkfl kabul f'enninde hazır bulunanlar 

İran Şehinşahı Sa Majeste Rıza Şah rikatı kabul olur.muştur. ~ş· 
Pehlevinin doğum yıldönümü müna - Kabul resminde vilayet namına (1 
sebetile dün İran konsoloshanesinde li muavini Hüdai Karataban, beıe&ı, 
merasim ynp1lmışbr. Sabahleyin kon- namına belediye rei.s muavini lt3 ~· 
solos İran tebaasının tebrikatını kabul parti erkanı hazır bulunmuştur. l\~er. 
etmiş, öğleden sonra saat 1 7 de İstan - simi müteakib davetliler büfede ağ! 
bul vilayeti, parti ve belediyenin teb- larumşt1r . 

............................................................... 

B U A K Ş A M Sinemanın ve Spor sahalarının kt~ 

M E L E K 
çesl 3 sene mntemadi~·en doıır 

'te tam piyonu BEY AZ YıLDIZ 

SONYA HENNif 
Ue bu senenin en gözde jönprömiye~ 

TYRONE 
POWEI' 

tarafından FRA SSIZCA sozın 
olarak yapılan 

KAR TOPlJ 
Gençlik - Aşk - Spor - Musikl - ıntişıım .,.. gllzellikler şah6seri. Aynca: 
Paramount dDnya haberleri. DİKKAT : Numaralı koltuklnrm erkendeJl 

aldırılması rica olunur. Tel. 40868 

fından itibaren ise köprünün kara inşaatı 
başlıyacak, köprü 1939 yılının ikinci nıs
fmda tamamlanarak merasimle açıla

caktır. 

tır. Projeye göre yangın yerindeki arJa- İstanbul ve Beyoğlunda imha edilen 
lar kamilen istimlak edilece!<, burası çöp rnikdarının hazirandan ikincikanun r Patlıyan Silihlar - Öten imdad düdükleri ~<1 __ ..., 

Sisleri yaran proJektOrler arasında bOyQk bir aşk .•• Sevgilisini teıaıcetteı 
park haline ifra~ olunacaktır. ayına kadar sekiz aylık i&tatistiğı hazır· 

Y 11 k d w. k lanmıştır. Sekiz ay içinde her iki kazada 
• OlOmde bile yalnız bırakmıyan bir kadm ... 

apı ve yo ar anunu egııece 164350 t ·kab ö i h 1 me re mı u ı ç p m a o un- S/LvlA SIDNEY ve HENRY FONDA 
Gazi köprüsünden tramvay geçirilme- Yapı ve yollar kanununda yeniden de· 

si şimdilik mevzuubahs değildir. Köprü· ğişiklik yapılmasına lüzum görülmüştür. 
nün inşasından sonra Eminönü, Sirkeci Tekrar faaliyete geçen komisyonun me· 
ve Karaköye inhisar eden ticaret sal"ıası saisine iştirak etmek üzere Ankarada 
dağıtılacak. bu suretle buralardaki s:-ıbah bulunan Belediye imar şubesi müdürü 
ve a~am baş gösteren izdiham önlene-ı Ziya per~embe günü 1stanbula dönr.cek-

Yaşamak Hakkımdır 
muştur. 

1937 senesinin on iki ayı içinde İstan
bul Belediyesi sınırlan dahilinde 28566 1 
köpek, 3259 kedi imha edilmiş, en fazla 

1 Bugün SAKARYA sinemasınd9 
köpek Beyoğlu kazasından, en az köpek 
te Sarıyer kazasından toplanmıştır. Bele-I 
d~~~~k~~~dü~ğü~k~~----------------------------~ cektır. tir . ................................................................ 

Soğuklar devam ediyor 
ve köpek toplıyan yerlen ikaz etmiştir. 

Şehremini Halk.evinde ' 
T n11cn R K ıinemaıında y ARIN AKŞAM 

\\:::!) b6yük gala olarak 

18 mart ihtifali ~:~il~1~e~ ;~~:k!.'t::nler VIKTOR FRANCEN 
Dün yerleri buz tuttu, hararet derecesi sıfırın altında 
3,9 du, birçok yerlerde kar yağıyor, Ağrıda 2 kişi dondu 

18 mart Çanakkale zaferinin yıldönü
mü münasebetile Şehremini Halkcvinde 
bir toplantı tertib olunmuştur. Toplantı· 
ya saat 20,30 da başlanacak, İstiklal mar· I 
şı dinlenecek, Emin Ali Yaşin konferans 
verecek, Ahmed Temız Çanakkale zaf e
rine aid müşahedelerıni anlatacak, şiir 
okunacak, Mehmed Çavuş siperde piyesi 

SUZY PR/M RENEE DEV/LLERS 

İstanbul bu mevsimde senelerdenberl 
görülmemiş hava tebeddülatı geçirmek
tedir. Hava, geçen hafta lodos ve sıcak 
giderken üç, dört gündenberi soğumuş 

ve hemen hergün az çok kar yağmıştır. 
Bilhassa dün sabah hava pek soğuktu. 

Sokaklar buz tutmuştu. Hararet derecesi 
sıfırın altında 3,9 santigrad·:ı kadar düş
müştür. En fazla sıcaklık ta 3,7 kaydedil
miştir. 

metre esmiş ve saat H de hava tazyiki 
Aşk için Yaşıyor 

Paris Onlversiteslnde .•.• BOyOk bir aşk romanı - Genç bir asfstantıl 
ve ouyok bir doktorun heyecanlı hayatı •.• Terkedilen sevgıli - Kısknllv 767,8 kaydedilmiştir. 

Hava ve dünkü sis hakkında Kandilli 
rasadhanesi müdürü Fatin ile görüştük. 

~-- Jık - Gençlik • Meraklı - Neşeli - Nefis bir Fransızca şaheser. 

Öğ!E'den sonra .saat 2,30 sularında Bo
ğazdan doğru Marmaraya ve şehre Jrnlın 
bir sis tabakası yayılmışt. ·. Sısle beraber 
yağmur sepelemiştir. Yirmi dört saat 
içinde yağan karın metre murabbaına 

bıraktığı su mikdan da 500 gramdır. 

Karadenizde fırtına 
Karadenizde fırtına devam etmekkdir. 

Dışarıya çıkacak vapurlar Büyükderede 
beklemektedirler. Fırunanın devam et-
mesi muhtemel görülmektedir. 

Memlekette ha va 

Diyor ki: 
- Hava sabahleyin fazla .soğuktu. Öğ

temsil edileeektir. Şoförler Ccmiyeb idare hey' eti 
Utifa etti 

leden sonra hafif lodosa çevirdi. Bu te- Toplantı /ar : 
beddülden sis husule gelmiştir. Bugiin- Şoförler Cemiyeti idare hey'eti dün 
lerde havadaki tebeddülat, kışın ilkba- İstinye dok şirketi toplanbsı istifasını Ticaret Odası Esnaf Şubesi 
hardan ayrılması neticesidir. Tasfiye halinde bulunan İstlnye Dok şlr_ Direktörlüğüne bildirm~tir. Direktör-

.Kar yağan yerler kett umumi hey'etl dün öğleden evvel Ka - lük, yenı id~re hey'eti intihabının gü
raköy Pnlasd:ı.kJ merkezinde btr toplantı ynp nünü kararlaştıracak, ondan sonra ilan 

Çorlu, Bilecik, Bolu, Afyon, Beyşehir, mıştır. Bu toplantıda idare meclisi tızalan - S · · N 
N.ğd edecektir. eçımın isandan evvel ya-

ı e, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Er- na ve hlssed:ırlare yapılmakta olan tasfiye 
z.incan ve Rizeye kar yağmıştır. işleri hakkında izahat verllmlştır. Tasfiye ı- pılacnğı tahmin edilmektedir. 

il Yakında bitirilecektir Fdih Halkevin:le biçki dersleri 
Ağrıda iki kİ§İ dondu · · Denizbank müdür muavinlerinin Fatih Halknlnden: Evimizde blı;kl ders-

Ağrı (Hususi) - Burada kar ve so- t o sı ü " d toplantıları lerl açılmış ır er ere Pazartesi g nun en 
ğuklar yüzünden yollar kapalıdır. Elaş- itibaren başlanacnktır. Yazılmak isteyenle-
kirt kazasında Tahirköy halkından Mus- Denlzbank umum müdür muavinleri Ta - ı rln her gün saı:ıt 10 dan 21 e kadar üç adet 

hlr Kevkep, Harun ve Hamdi Emin dün U - . fotograr ve nütw hüviyet cüzdıınlarile blr
tafa oğlu Emin karşı köye giderken yol- mnn işletme idaresinde bir toplantı yap - llkte evimizin Fatihte ıtıalye caddesindeki 
da donarak ölmüştür. mışlar ve Denizbankın İstanbul eubesl leş - kurağına gelmeleri rica olunur. 

Gene Tutak kazasının Kalman köyün. kllltı hazırhklnrı üzerinde meşgul olmuş -
den Mehmed oğlu Ahmed de şehre ge- lardır. Bankanın İstanbul GUbesl pek ya - --
li kında faaliyete geçecektir. ----------------

y ·rken karların altında kalarak ölmü<:tür. 
eşilköy Meteoroloji istasyonundan -s Haydarpaşa lisesi mezunları §eh:ıadeb:l.fl •FERAH• Sinemada 

aldığımız malfımata göre yurdun Trakya Askerlik işleri: kongresi i _ K~~::,n~:-:ı:tıbaren ' film 
ve Karadeniz kıyıla::ında hava kapalı Haydarpaşa llseıılnl bitirenler Cemiyeti 

id H · 2 - At~, Kraıt~esl 
ve yer yer yağışlı, diğe:- mıntakalarda Şu'-eye dav t are eyeUnden: Kongre Cumartesi gtlnü l"ÜRKCE sözlü mllyonluk fllm 
bulutlu geçmiştir. Rüzg5rlar Karadenız ~ saat 14 de Eminönü Halkevlnde yapılacak - a _ Gündüz lns:ın, Gece ıcunı 
k 1 da bi 

y Eminönü Askerlik şubesinden istanbulda tır. Cemiyetimizin bUtün ilyelertni çatırmz. 
ıyı arın gar ' doğu ve cenub dogu· bulundukları anlaşılan emekli hekim bin - B k 1 t 1 t Heyecan ve lı:orku fUml. 

sunda cenubi ve diğer yerlerde umumi- başı Tahir oğ]u 303 doğumlu ve 1462 kayıd Aral arsalh çı atr op an 181 ' - Cinaye& Yolu (Bncll Jones) 

U · aı· · ·k ft_, N ki tti Fikret 11 arınd::l raca ın intizam altına a - Amerikan to b fllm1. ye e şım ı ıs~ ametten orta kuvvette, num.ucuı a ye n e Levazım teğ- lınması gaycslle bir birlik tunnaya karar v oy 
Egede kuvvctlıce csmiştır. İstanbulda men Ali Mazharın oğlu 312 do~wnlu (637) veren barsak tacirleri dün de toplan ..... .n'ar Her gece, cumartesi "' pazar 

- A • 1 . .k . d knyıd numarn.lı Mehmed Mazharın fubeye bl llıo;i iz .. ~ • matinelerinde: 
ruzgar şıma ıstı ametın en sani;-~de 1·3 lüzumu miiracaatıan ııtm olunur. dl~. r. n n amnamed üzerinde aörü§Jllfi§ler - çtN.çtN Trupu ikinci programı 

ISTANBULLULAR 
DiKKATI 

ALiBAB#\ 
HiNDiSTANDA 

EDDJE CANTOJl 
Türkçe ve Türk 
MUSIK1SI 

YnAi'J BENii'CI 
ALEMDAR ve illi 

İki sınemadn birden 
_ _ BugUn -V 
ERTUORUL SADi T~ 

Pazartesi 
lıOyUk 

TİYATROSU 
Bu gece 

(ÜskOd8r - Hale) 
sinemasında 

Unutulan Adalll 
3 Perde 3 talıl0 

( Kadıköy - Sl\reyy ) dtl 
suare : ( Aktör ~in ) 

6 perde. 



.... 16 l\Iart 

SuniO ipek fabrikasrna yeni 
binalar ilave ediliyor 

SON POSTA 

/zmir Akdenizin j Memleket röportajları: 

En modern 1 Bolu valisi imar işlerine 
Şehri olacak k h • • İzmir (Hususi) - Belediye Reisi ço e emmıyet verıyor 

Behcet Uz vaki olan beyanatında de -

miştir ki: Şehir büdcesini, ihtiyaçları- Vilay~t merkezinde ve kazalarda yeni eserler vücude 
mıza cevab verir bir hale ifrağ için su, 
elektrik ışlerini belediy' hizmetleri i _ getiriliyor, mektebler ve elektrik tesisah yaphnlıyor 
çine almak istiyoruz. Bu sene 1,574.460 Bolu (Hosusi> - Bolu çamlar, ıöller,, 
liralık bir büdce tanziın ettik. Yeni gölgeler, yeşlllWer ülkesidir. Bolu eski de -

d h virlerden kalma zengin eserler hazlnesldJr. 
programunıza a il bulunan garaj Bolu yeşll yayla.lan, çamb dağlan, ııtaıı 
santralın 75,000 liralık kısmı ihale e - ılıcıılan, amudi gümüş çağlayanlan, mavi 
di.lmiştir. 45<1.000 liraya meydana ge - ve berrak göllerUe eşı bulunmaz bedll ve ta
tirilecek olan şehir hali, 250.000 lira _ bli harikalar yuvasıdır. Hill~ Bolu tabla -
ya yap~ıraca~ımız ekmek fabrikası i _ tın çok zengin yarattı~ bed.11 güzelllkler ser. 

· .. gisldlr. 
çın eiudlerlınize devam ediyoruz. Vilayet merkezi yeşil bir ovanın tam or -

Dört sene evvelki büdceyle hazır - tasındadır. Etrafını yanyana sıralayan 
lanan büdre arasında yüzde 'yüz bir 1500 - 2000 nıetrelli başlarına bugUn kardan 
fark vardır. 800 küsur bin liralık büd- beyaz taçlar giyen çamlı çınarlı dallar çer -
cenin yerine 1,574.460 liralık bir büd- çevelemiştir. 

h l istanbuJu çok kestirme olarak Ankaraya 
_ c .. e a_zır anmı.c: tır. Yukarıda saydıg~un ~ .. ~ baı;layacak ve Boludan geçecek olan asfalt 

Gemlik sun1 tpet f4briJ«ıft uç ınuesseseyı tamamladıktan soma i- şoseden geçecek yolcular kendllerlnl Adeta 

Gemlik (Hususi) - Geçenlerde A-ı Birçok işsizlerin ve genç kızlarunızın ki se~e sonra İzmirin büdcesi ~ mll - bir ağaç ve orman denlzlııdl zannedecek -
latürkün c:erefli huzurlarile açılan 111- ı .. bulmuş olmaları Kibarile, fabrikanın yonw !ırayı b, uJacaktır. Bu vandal faz- terdir. 

"' "1 lalıgı kuru u talar 1 Bu v!Hlyetin Ankara, Kocaeli, Zonıuldat. 
lliğ ipek fabrikası hwnmalı bir faaliyet- yurddaşlara büyük yardunlan da ol- . . ~ . • vası ımız a elde e - Bilecik vll~yeUerine uzanan ve kazalarla, 
le çalışmaktadır. muş demektir. dıldigi 1~1~' ~alk~ vasıtasız mükellefi - nahiyeleri merkeze bağlayan 950 kilometre -

Bu fabrik;ının bina ve makine aksa- yetı:r gıbı bır agırlık tahmil etmiye - ilk yolları vardır. Bolu - Denet - zongul -
ltıı iki ·ı 1' 

1 
Imu tur Ata~ bayramı cektır. Bu sene ağaçlanma mevcud dak, Bolu - EreğU, Bolu - Dilzce - Akçakoca 

l! mı yon ıraya ma O Ş • volları tamı'r · ] · 76 000, lira · şoselerlle Jki yoldan Karadenlze ve Dils -
~itndi, ü" yüz bin ıır· a daha sarfedile- Gemlikte martın yırın· inci gun" ü halk d" 

1 
kış f"nne • • yenı-~ en a ce - Adap'\Zl\r - Bolu - Mudarlu - Göynük -

tek memurin ve işci evleri yapılmak- ve mekteblilerin i'.jtirakile Ağaç hayra- . y~pı. aca yol ve 1 ğımlara l 72 bjn Geyve yollnrile de trene bağlıdır. 
tadır. mı yapılacak, kazanın içinde ve yalO- lıra, ıstımlak bedeli ve istikraz İktasadi istikbal 

Fabrikada şimdilik 160 işci çalış- mndaki küçük, büyük bütün yolların borcuna 20p,ooo lira, belediyeler Bolunun iktısadt istikbali de pek parlak -
lnakt .. ' d b. k.

1
• ·- . k . .kit f • dikil' kt• bankasına 60 bin lira Merkez tır. Bilhassa Karadere gibi tükenmez ve her B l V lJ- Gil ., a ve gun e ın ı o sunıg ıpe ıs- ı ara ına agaç ece ır. b k 11 ' nevi n~acı ~inesinde beslemiı, mütenem o u a Nl ~atım "11doğan 

tihsal ea·ı kt ..ı· Yakınd . . d - an asına bin lil'a ayırabildik. Ge - b dı""" ı me eı..:.ır a ışcı a e B lk . ba d l k maadını sun'ube ... "4 .. hentn ell dokunmıyan azırla t,;• Camhurtyet meydanında yapıl • 
'" . .h a1 ıikd. .. ' . 

1
. n evı n osu ece senelE'r için 1ıimdiden vadde bu- 'l"-"-~ ve ıstı s m an uçer mıs ıne çı-

1 
-z feyizli toprakları altında ııtzıemlf zengln or- ması kararla.ştınlan Atatürk heykelidir. Ya-

ltarııacaktır. Halkevi ar kolu bir bando teşkiline unmak hatırımızdan geçmiyor. Fakat manları vardır. pılacalı: hu Ioymeuı eserin etrafı parkla ve 

F b 24 d B 
· · · iki çalı"acagwız İzmırı' · dı·g-er şehı'rlerimı'z Cumhurivet 11ilı.4\metinln yurdun her ta- tayyare kurumun• ald blna •e elli .,..._,.,_ 

a rikada, saatlik gün üçe bölün- çalıc:makta ır. u ış ıçın · yüz lira d "d h ' . - J ... u • .. --~ -ı en a a evvel A.kd i d rafında öten medenJyet düdfitii bu mkfttt asra uygun bir h~e ve ordu evi ılb1 mo-
tnUştür. Üç ekjp sekizer saat çalışmak- kadar para toplanmış, iyi de bir mual- h . h r . :~ wı en mo ern fı.fakn sarktığı gün yerin altında ve üstün- dern binalarla tezyin edllecektir. Heykel ı _ 
ta ve fabrilrn 24 saat .mütemadi işle- lim bulunmuştur. Halkevi bandosu 23 şe rı a ıne getırecegız.• deki mllli servetimiz olan bu hazineler tış- çin mfıs:ı.bakada Ratib Aşirin projesi tercih 
l'nektedir. nisanda teşekkül etmiş olacaktır. Bu- 1 kıracak. çok az bir zaman içinde refah u - edllerek tedkik için jüri hey'etlne gönderil ,. 
Suniğ ipek fabrikası, fabrika binası güne kadar, bina bulunamadığı için a- zmird8 emlak dO~andırtClhQI ğultusunu yük!l'ltecek ve bu veslle lle Bolu mlştlr. Atntürk heykell için hazır bulunan 

\re müştemilatile adeta bir ~ehir man- çılamıyan Halk ve Memurin Klübü'nün İzmir, (Hususi) - İzınirde, resmi seıvet fışkıran sayılı ülkelerin fevkinde bir tahsisat ytrmı dört bin llradır. 
~ varlığ:ı. ulaşacaktır. Yeni yapılacak nıektebler 

2arası arietmektedir. Buna, suniğ ipek de iskele başındaki gazino binasında a- bir da 'renin adını kullanarak iki şah - idare " imar itleri Buııdl\n ba;ka merkezde beş sınıflı ııt o-
~hri diyebi:iriz. çılması tekarrür etmiştir. sın bazı kimselere mevhum emlak sa- Tabiatın çok zengin Jrurdutu bu oııceatnın kul blnası müteahhJdine ihale edllm1şt11'. 

___....._......- .. ---... tışları yaptığını bildirmiştim. Bu hu _ çok zengin b.r idare alsteml de vardır. cum- Gerede kazasında (17,000l, Mudurnuda 

Boyabadda Tekirdağlılar susta zabıtaca tahkikata devam edil _ hurlyet J1ükümcttnın kabul ettiği program C6000> lira bedell keştru birer asrl halkevle.. 
mekteJir bu vllnye~te .sfır'atı~ tatbik edilmektedir. Bo- rl yapılacak~ır. Dllzce kazasındaki balke'ff 

Suya havuşuyorlar . lunun merkezinde, kazalarında, nahlyeledn- binasının r:!a tevsU için be§ bin lira konul-Frengi mücadelesi .o. ısm.inde takib ic:lerile ~ de ve hattA. köylerinde A.deta umum! bir fa- muş ve bunların !haleler! yapılmıştır. Gere-
Boyabad frengı. mu"cadele be·r'eti Tekır' dağ (Hususi) - Tekirdagırunw b' t k d .1 b' 1.... ugraşan d k d :1 ' r za .., :ı-d allyet ve çalışma seferberıııw omze ça..,.,,"'ak- e azasını me eniyet ve Cumhuriyet nuru-

L • b h b dok edi d ıh fen;.• su tes>·satı ı' · a ılan te bb .. - 1 
' .. r a a~ı e.. ır J.l\. .e gümrük U6• ·- .,.... k t 11Jtr aş ekim, ir tor, y e s • 1ll çın y p şe us l tadır. Bolu vi.Hi.yetinin esaslı bir program da na avu.ş uraeak olan elektrik tesisatı bit • 

bat memurun • ler • muvaffaki - ~eur ~;n~d~n H~luk, .~ahıd ve güm - hillnde W! hnımun çerçevelediği yollardan mlştir. Mudurnu kazasında ayni tenvirat n 
~n mürekkeb - yetle neticelen - rb~ muduru Şenfe ınuracaat ederek yürüyen çok ç:ı.lışkan valisi Bay Salim Gün- tesisatın yaptırılmasına bqlaI1DUftır. VaH 
il,_ . tir B led' ırer ev satın almalarını tavsive et _ doğan idaresi altındakl bütün devlet me _ Ballın Göndo~n spor ifler1ne de ç0k ehem -
"'1-. 938 kanunu - mış • e ıye · l a· E , 'k' . ~ miy t ttedlr Maksadı ba ~ R isi Muht m~ er ır. ...v.er. ı ıncı Kordondaki murlarını şehirde, kazalarda ve köylerdet:ı e verme . '1117et da • 
~ .. ~si5so7 ln9u6na ~~-i be ksadl ereAnm Reddi İlhak mektebile, yak inindeki 238 halkı yalnız hlr ml\ksad ve bir fitır etra - hlllndelti bütün gençleri bir fikir ve bir ga-
'4Cll" AA.j u ma a -

2 5 1 1 1 
. .. fmda başına. toplamış ufak tefek fikir ar _ ye etrafın~a topla.mak ve ulunJ reJlml bun-

tnuayeneden ge _ karaya gitmiş, i . ~e J ~u!'.1:r~ 1 ev e~ı. Uç memur nlıklarına nıhayet vermiş, her ferdi Ata _ lara anlatmak, halkevlertni ve halk 1flertn1 
çt~, bu ye _ cab eden makam- un ara aıı o muş, ~ • ya salahiyet - türk.ün, o büyt.k önderin gösterdıtı nurlu yavaş, yua.o ıtençlerin faallyetıerlne terket-
kftn, şimdi, 62 bi- Jarla temas et - nakme vererek, 7500 lır:ı da teslim ede- refah ve saadet yolunda çalışma~a sevket - mekHt~~· ..... kol 

. tir T bit re salın ~hnmasına razı olmuşlardır mlştir. IUA.eu lan ve üyeleri mevsim lt1ba-
t\l bulmuştur. Mu mdilış • kles ıt • - «Ü• paralnn alır.ca ortadan kaybol · Vilayetin her tarafında blr sütdnet ve rlle gençltre lcayakcılık, avcılık, yi.lrüyü.ş ha-
'Yeneler birkaç en şe e gure • t y - emniyet vardır. Vlllyet jandarma komutanı relı:etlerl yaptırmakta haftanın muayyen 
Rüne kadar bite - Belediyeler ban • muş iurb.. <lao~lan tadh~~l atta bu evlerin Binbaşı Bekir Sıddık ve EmnJyet memuru ctinlertnde n ceceıertnde halke1ıert l&lon -
c k k d .. d.. resm ır aıreye egı, bazı eşhasa a- Yusuf Zly:ının As!lyl~ ve emniyetin devam ve larında konserler, konferansl:ır verilmek su 
t e ' ay başında asın an o unç Tekirdağ Belediye id olduğu da anlaşılmıştır muhafazasında göeterdlklerf. has.sulyet ve retlle gençler tenvır edllmektedlr. VallnJD 
edavi cephesi - olarak alınacak R . M h · taali~et takdirlere pyandır. halkevı namına getirdiği sesli ve tllm alır 

tı.e ·ı k B h ·· 165 bın' lira ile ea.ri u terem blr -'- d tı """ geçı ece tir. aya ad frengi mu.o 1 • Her dali'e ve §U&batın lflerf gQn(l günOne ıu . .ııema VRr ır Cuma aunft yoklul O -

. 21 yerde teda ... cadele başdoktonı su tesisatının yapılmasına Dahiliye Ve- zmır yangm yerinde bomba görülmektec!.r. Vallyi blı baba gtbl aeven va tul okurlann:ı param, pazar günleri sosyal 

\ıi istasyonu ya - Sami "filetince miisaade edilmic:tir. V8 fişek bulundu tanıy:ı.n h:ı.lk. onun 1anına vasıtuıı gtr - yardım t.oıu çıkarına bet kUl'lJf ücret.le "' 
)ıJn P -ı mekte, de•dlnJ dinletmekte ve gülerek evine di~er okullar'l ve geceleri halka ucuz para. 

ııştır. Kayaboğazı, Durağan nah! - Tekirdaa bPlediyesinin gösterdigıw· f · H t) ve köyüne gitme~r. Devlet memurları a- mukabU!nde gösterilmekte, pazartesi &iinlert 
~~si D .. .. C ·ı K l => zmır, ( usus - Yangın yerle - k 
h ~' ar.ı.ozu,. _ erçı er, ap angu v. e tesisat proJ'csi Belediye bankası mec _ . d b' el h fr rnsmda da tam bir Ahenk temın edllml.ştır. a şaruı da köylülere parasız ve salı günleri 
Qug ı k ı d rın e, ır arsa a a iyat yapılırken v Jl s ıı · •ehi u halka ü tı in ""' ~ ı -oy .en e merkez ittihaz edil- lisi idaresi tarafından muvafık görül- 1 7 , a a m GündoRanın pek az bir ıaman ~ r ucuz ere e s ema gösteril • 
"'UŞtır. müştür. sene önce gömüldükleri tesbit e _ zarfında bıraktı~ eserler kayda şayandır. mektedlr. Gösterilen filmler içtimai, mhh!. 

S hh t .-- dilen yedi bomba ile 22 fişek bulun _ B!.I meyanda umumt yolları ve şoseler! civar lktısadl ve ahHl.kl olmak üzere halkın lçt.1 -
1 a memurları bu merkezlerde Eski tahrirde nüfın 14.000, şimdi i- muştur. Zabıta bomba ve fişekleri mu- vllAyetıere nftmune olacak derecede munta _ mal seviyesini yükseltecek birer okul ma -

~t~racaklar, haftanın muayyen gün - se 20.000 olan Tekirdag· da bu tesisat h f 1 im zamdır. hlyetındedlr. a(!r d a aza a tına a ~tır, imha ettirilecek-tasın e, rnı~takalan d~hilind~~i iJı • vücude getirildikten sonra yazın su _ f Bolu vilayetinin (950) tllometreuıc şose _ Temenni edt>rlm kl bu uaul dlfer yerlerde 
" Yonlara gıderek frengı tedavısı .ya - dan çekilen ızıkıntı ortadan kalkmış 

0 
_ ır, ıerının kısmı mühimmi (18,000) llra gtbi pek de tatbik edlJebl.lsln. Vall ..Jalnız kendJst ça-

ll"acaklardı az bir para '?e tabalsat arıııe --n sene lışmakl.ı. kalmıyor, sosyal yardım kolu flye • 
r. lacaktır. Ef fi · A .. ~Y" ı t ı bütü b Pek yakında doktor ve sıhhat me - . QIR Se iri ntalyada yaptırılmı,, geri uıan alı:sa.m.ın bu aene ik- er n ve n §Ua at tenertnı de çalıftırı • 

ı.ı maline başlattınlmıştır. Herhangi taraftan yor. Sosyal yardım kollle köyclllük koluna 
Urları tayin edilecek, bundan sonra Tesbit edilen neticeye göre, Boya - Antalya, (Hususi) - Efgan elçisi Bolu vUAyetınln hududlanna gtrtıdllt zaman birleştirerek bu kolların faal uzuvlarını dQt-

c\yancıkta da frengi taraması yapıla - badda, frengi musabı nisbeti yüzde üç tedkikat yapmak üzere şehrimize gel- yollarının düzgfuıIQfO içinde bulundufunus tor ve baYtar gibi fen ve ilim adamlarını ter
t!tktır. tür. miştir. otomobilden derhal anlarsınız. Bolu huda _ f1k ederek cJvar köylere sıra ııe ıöndemıe:t 

- Hasan Bey evinde rad· 
)Osu olanlar ' 

' 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

... bundan sonra radyo din· 
Ierken hir parçayı beğenme
diler mi ..• 

... Telefon edip beğenme· 

dik diyebileceklerm~! 

duna giren şoför direksiyonundan maklneJ8 sureUJe köylerin hastalarını ve basta hay -
derhal altmış yetmiş kllometrellk bir sftr'at vanlannı tedav1 ve pek yoksullann ihtıyao
verir. Bütün yolsuzluklara diifman olduğu Jarını tesbtt vt- bunlara parasm Ulç ve ba 
anlaşılan Vıı.11 köy yollarını da unutmamlf yok.iullannı yardım kolunun bedtyelertnl ver 
olacaktır ki köyleri blrblrtne bağlayan yol _ mekle halkın Cumhuriyet hilkümetine karp 
lan da köy kanununun verdlfl aalA.hlyetıe duydukları minnet ve şükran hlslerinl art -
yaptırmaktadır. I tırmaktadır. Bolıı Halkevi içinde ayırdılı 

Vilayetin yedi yftze yalı:ın töylertnln, an- muayene evini hattanın maayyen gtinler1n
ladığıma gbre (690) köyünde köy kanunu de merkezdeki doktorları muayyen saatler -
tatbik ettirilmekte, köylülerin kalkınması i _ de devam ettirerek halkı parasız muayene 
çln viliiyct ve kaza merkezlerinde toplattı _ ve yoksulların i!fıçlarını parasız olarak yap -

B. Akkaya 
rılan köy muhtarlarına kurslar açtırılmak _ tırmb.ktııdır. 
ta, bunlara köylünün kalkınma yollan gös
terilmektedir. Ancak bu vlH.yet dahlllndeld 
ı~öyıer touıu va1Jyette oımamakla beraber 1 Kü __ çUk memleltet hahe -,- · 1 
her blrl yirmişer otuzar haneden ibarettir. - -- r erı 
A;;"1riıınn yac!!gAn seyylatı olan bu dağınık Bir ad:ım meyhanede oldü 

Hasan Bey - Hem telefon koylerin bu tam tqekkülltı CUmhuriyet 1 - İzmitte Demlryolunda &Uhln meyhane • 
§ebekesinin ihtiyaca ka!i gel- dare li.mlrlcrirıl müşkill vazlyeUere sevket - sinde fazla şarab içen kağıd fabrikası 1şcJ _ 
mediğini söylerız, hem de bu mektedir. Anrnk az1mkllr eller yavaş, ya - lerlnden Basanın üzerine fenalık gelmiş vı 

b k . . . . . vaş b'J müşkülAtı da lktlham edecektir. ölmüştür. 
§e e enın ışını bırkaç misli Atatin heytell Sinop seferberlllı: memarlata 
çoğaltacak kararlar veririz Vali Sallm Gündoğanm bu yıl lçlnde prog Geyvenin Taraklı nahiyesi müdürü H1lm1 
~nJımadım, ıtttt. ramına geçlrd!fl ve yapmata başladılı 1f - Bert, Sinop sererberllt memarlutuna taytn 

lerden blrlncJ derecede takdire llylk olanı olunmUftur. 



f Sndo 

1 Had iseler Karşısında 

fmam telkin verecekti; bağırdı; 1 Bay Necatinin zevcesi Bayan Naciye S\iz· 
- Ya Fatma bint Ayşe! günün süd kardeşi ya Fatma bint Ayşe! •. 

Cenazenin akrabalarından biri sokul· * 
au: Cehaletime hükmPdfyorsunuz: 

- Benim dayızademdir. Onu da ilAve - Haydi, diyorsunuz, dini adetleri bil· 
edin, adım Hüsameddindir. Filft.n yerde miyorsun.. ömründe bır defa cenazeye 
müdürüm. de gitmedin mi? Telkin verilirken, öle· 
İmam tekrarladu nin adile anasının adından başka bir §ey 

- Filan yerde mildür olan Bay Hüsa- söylenilmez. 
meddinin dayızadest... Haklısınız .. ama ben de pek haksız de· 

İki büklüm bir ihtiyar imama doğru ğilim.. Md- !a B H M a 
yürüdü: cFilô.~ yeı-de mu. ur ? n ay us -

B h ln b · "k d , 1 meddin.ın dayızadesı, Alı pasa hazretleri-- en mer umen uyu pe er. o u- _ . : _ _, 
M . · "tbe ind Alı nin hafideleTi, Abdu!hamıdın r.ıabeym.·•· 

rum. ırmıran ru s e paşayım. · · · d'f ı 

ı kr ı d 
Zerinden birinin kenmesı şımen ı er er-

mam te ar a ı: N · · · B de kontrolör Bay ecatmm zevcesı a-
- Mirmiran rütbesinde AU paaşa haz- yan Naciye Süzgün.ün süd kardeşi Bayan 

retlerinin hafideleri... Fatma irtihali darıbaka eylemişttr.• 
Bir kadın imamı kolundan yakaladı: Tarzında yazılmış ölüm ilanlarını siz 
- Benim süt kardeşim olur .. adım Na· de benim gibi gazetelerde okuyorsunuz

clye, soyadım Süzgündlir. Kocam şimen· dur. Llalettayin bir Fatmanm ölümünü 
diferlerde kontrolör Bay Necatidir. Ba· vesile edip gazetelere isimlerini yazdı
bam da Abdülhamldin mabeyncilerin- ran; eş dost, yakın uzak akraba hiç me· 
dendi: zar başında isimlerinin nanı fırsatını ka-

tmam tekrarladı: çınrlar mı? Görmedisek bile göreceği-
- Abdülhamidin msbeyncilerfnden bf- miz gün yakındır. 

tinin kerimesi, şimendiferlerde kontrolör 1smct Hu111si 

SON POSTA 

Çocuk bakımı: 

6 aylık bebeklerde 
nelere dikkat 

etmeli? 

Altı aylık bebekte görülen en bilyük 
değişiklik dişlerinin sürmesidir. Bu ayın 
nihayetine doğru damaklar sertleşır. İlk 
diş ya hemen, yahud bir kaç hafta içinde 
görünüverir. Altı aylık çocukların bir 
kısmı yardımsız oturabilir. Bir kısmı an
cak emekler. 

Bu yaştaki bebeğin neşvüneması aldığı 
yiyeceği hazmetmek kabiliyetine çok 
bağlı.dır. Çünkü yediğini ne kadar iyi 

Mart 

ntakyalı kat ·ı r evfik 
tekrar kaçmak • stedi 

Katil mahkeme(.e : "tsigunah olarak muhakeme 
ediliyorum. Fırsat buldukça kaçacağım,, dedi 

C Bunlan biliyor mu idiniz? 1 
hazmederse yapıcı :naddelerden o kadar 
almış olur. Bir çok bebeklere bu türlü gı- Katil Tevfik, firara teşeb üa hadisesini müteakip yakalandıktan aonra cürmfl 

' dalar lüzumu kadar verildiği halde icab mt'fhud mahkemesinde 
--- ettiği kadar büyümedikleri görülür. Bun- Antakyada emcasını öldürerek, Ağırceza. lı:alanınca d~er suçlarından dn hakınnd• 

Her Uç saniyede Uç adam ölür 
ve beş çocuk doğar 

Dünya yUzUnUn cehennemi ların, hazım cihazları ya tembel, ya da da tahtı muhatemeye alınan Tevflt. bun - takibat lcrasın:ı başlanılmışUr. Kendısı de 
zayıftır. dan bir müddet evvel Galata postanesi vez- tevkif edilmlş~lr. Suçlu, lladeslnde htı.dl8e>1 

0kSİkadadır B'" .. . 'km . d ki b ' sebcb nedannın katil! Abdullahla beraber tevtu- ikrar ederek: 
uyumeru.n . ge~ı esın e ı~ . . haneden kaçmıştı. - Ba:ıa bu sahte evrnkı Şeref 1smtnde bi• 

En son beynel
milel nüfus ista· 
tlstiklerine gore 
dünyada, senede 
(36,000,000) adam 
ölmekte ve ayni 
müddet zarfında 
(52.000,000) çocuk 
doğmaktadır. Da· 
ha sarih bir fikir verebilmiş olmak için 
diyebıliriz ki her üç saniyede bir, üç tı· 
dam ölmekte ve ayni müddet zarfında 
be~ çocuk doğmaktadır. 

* Bir tutun tiryakisinin garib 
ıasiyeti 

Dilnyanm en ga

Dünya yüzünün 
cehennemi deni • 
lebilecek yer, Mek 
siJı:a hududu ci • 

Burada bir göl vardır. Civardan gelen bir 

çok tuzlu sular taşıyan nehirler, bu göle 

akarlar ve sular göle dü~er düşmez der

hal gölün üzerinde on, on beş santim ka

lınlığında bir tuz tabakası hasıl olur. Bu 
mıntakada, insan anca& bir kaç sene ya

şıyabilir ve bu göle gözle bakmak müm· 

kün değildir. Göl sularından havaya 

yükselen tuz tozlan msana öyle bir ha· 

rib tütün tiryakisi raret verir ki bu harareti teskin etmek 

olarak geçenlerde mümkün değildir. Bu sebeble, bu mm • 
vefat eden Holan~ takaya, dünya cehennemi adı verilmiş -
dalı Van Keaes'in tir. 
ismini zikrediyor· 
lar. Bu adamın va· 
siyett mucibince 
cenazesine iştirak 

edenlere birer pa· 
ket sigara dağıtıl· 

* 
DUnyanm en kUçOk 1 i~isesi 

mış ve merasim devam ettiği müddetçe 
davetlilerin ağzından sigaraları düşme

Dünyanın en küçük kilisesi İngilterenin 

Guernesey adasındadır. Bu kilisenin otu

rarak ibadet edilebilecek yeri ancak dört 

kişiliktir. mıştir. 

Okuyucularıma 

Cevablarım 

den kurtarınız. Okuyunuz, fikirlerıni
ID açmağa, beslemeğe çalı§lllız. 

Ankara A. D: 

- Oğlum, sanının ld çok gençs\ntz. 
Çocuklukdan gençliğe yeni geçmi~ 

olacaksınız. Bir istihale devresinde· 
ıiniz. Bu sizi sersemletmiş, IUurunuzu 

yere wrmuş, yapacağınızı bllmiyecek 
hale getirmiş. 

Gençlikte bu hal umumiyetle ken· 
dini gösterir. Fakat mukavemet dere· 

cesi ile müsbet veya menfi bir iz bı· 
rakır. Kendinizi ürkek, korkak, bece-

rlkstz görüyorsunuz, açılamıyorsunuz, 

bir genç kızı seviyorsunuz, fakat o. 
rıunla karşılaşınca kalbinizde büyük 

bir çarpıntı, baca~lannızda derman· 
tızlık, sinirlerlniıde donukluk hisse-
diyorsunuz. Bu hal mzi zayıf, ürkek 
bir hale getiriyor, buraya kadar ben 

her şeyi tabii görüyorum, fakat bun• 
dan sonrası fena ... Yani bu haller iki 

senedenberi devam ediyor ve siz git
tikçe daha çok zl!bun kalıyorsunuz. E
ğer bu zaftan kurtulamazsanız, haya

tınızın sonuna kndar her i§de muvaf· 
fakiyetsi1Jiğe uğrarsınız. 

Kendinizi yalnızlıktan, melinkoli· 

* 1stanbul M. R: 

- Merhamet kadında şefkat ismini 
alır ve fena şey değildir kızım. Sizin 

bütün kudretiniz ve güzelliğiniz ihti· 
mal ki, bu kuvvetten geliyor. Bu fazla 
§e!kat yüzünden zarar gördüğünüzü 

sanıyorsanız, aldanıyorsunuz, şefkat 

insanları, bilhassa kadınlan melek ha
line getirir ve hiçbir insan bu meleğe 

karşı fena bir his duyamaz. Sizi sevdi
ğini söyltdiğiniz genç ise, sanıyorum 
ki, zannettiğiniz kadar fena bir sahih 

değildir. Olsa olsa, size açılamaması, 
sizin ile konuşamaması yüzünden gay. 
ri ihtiyari olarak gözünüze hoş görün· 

miyen birkaç harekette bulunmuştu:-. 
Maamafih sizde nefret hasıl olmağa 
ba~adığı için artık gönlünüzle değıl, 

şuurunuzla hareket etmeğe çalışınız. 

Siz ki, temiz bir genç kızsınız. Böyle 

mübhe.m, kanşık hadiselere k.crşı dai
ma temkinli olunuz, müşkül bir vazi

yete girdiğiniz zaman çok kolay sıy
rılamıyacağmızı zannettiğımden size 
böyle makül bir yol tavsiye ediyorum. 

TEYZE 

de hareketsizlıktır. Sıkı şeyler gıydırı - YnkalMdıktnn sonra her 1.ldslnln de fl • rl verdi. Askerliğe çok hevesim vardı. BU "' 
len bebeklerle, saatlerle ayni vaziyette rar suçunclıı:ı Asliye 3 üncü eczada muha - nun Jçln kuCsındım bunları- demiştir. 
tutulanlar vücudlerini lazım geldiği şe· kemelerinc ba~lanılmı~tı. Fa.kat talıklknt neticesinde Şerefin nı~ 
kilde kımıldatamadıklarından gelişemez· Dnha bu dsı.va karara ba~lanm_a~an, suç· bum bir adam olduğu anlaşılmıştır. 

1 B 
. . b b ~ · h .. b" Ju Tevt!lt ikinci bir kaçma tcşcbbüsunde da- Hddlsenln tahkikatı sorgu hfl.ktm:n~nd• 

er. unun ıçın e egı er gun ır zaman ha bul.ınmuştur. ikmal edllerPk, suçlu Şukrü teczıycs1 ıaıe " 
için olsun serbest bırakmalı. Kolunu, s- Dün Ağırcl'zada muhakemesi olan suçlu, blle Ağırcczaj'a gônderilmlştlr. Muhate.-,... 
yağını istediği gibi oynatmasına milsaa- duruşmnnın sonunda mahkeme reisine: aıne ynkında başlanacaktır. 

de etmelidir. - Ben. kRtu aeğtllm, bigünah olarak mu- Cüce Simonun muhakemesi 
Hatta daha çocuk başını yastığından hakeme edlllyorum. Fırsat buldukça kaça -

•. . . .. . cağım demi.( ve mahkemeden çıkarken mev-
kaldırmıya ozendığı iL't gundcn ıtibaren kufların mcvkllnden bir hamlede atlıyarak, 
günde bir çeyrek, yanın saat, arka üstü 

1 
arka merdivenlerden kaçma{;a başlamıştır. 

sert bir şeyin meselcl yere yayılı bir be - Bundan 110nr~ an katn inmiş ve müddelu -
zin veya örtülü bir masanın üzerine ya • mumillk dnire .. ının önünden geçerken, lcra 
t l o d t k lkm d relsliğinln müb:ışlr! blr çelme atarak, Tev -
ırma ı. ra a ya ıp 8 asına yar ım fiği yere yuvarlamıştır. Derhal yeUşen ad -

etmelidir. Bu hareketler çocuğun ilk ek· llye po?ls1 Heflk Evcl ne knpıalb Jandarma 
zersizlerldir. Adaleleri bu sayede kuv - karakol komutanı Kamber onbaoı auçluyu 
vctlenir, büyür ve ileride yürürken, otu- yaknlamışlıudır. 

rurken, ayakta dururken kemiklerine bi- Derhal cürmfi meşhud mahkemesine ve-
rer destek olur. rllen Tcvn~ın, dün öğleden sonra asliye 

.. 4 üncll ct"...nda duruşmaaı yapılmıftır. Suç -
Altı aylık çocuklara dorder saat fasıla ıu mahkemede: 

ile mama verilmelidir. 6-6,30 da yatırıl • ~ Ben. ma:n:mum. Burlyeden ı.stlnabe yo
malı, ertesi sabaha kadar rahatça uyu • ıue dl."llcnen ınhldler aleyhimde phadette 
masına dikkat etmelidir. Bazılarına gece bulunuyorlar. Bu hale tahammül edemlyo -
saat onda bir mama daha verilir. Fakat rum, demıştır. 
bir çoklan onsuz da durabilirler. Yapılan duru~a sonunda ıuçu tam te-

Sabahl 1k şebblls hıillnJe görülen Tevfik 20 gün hapse 
arı, i mamasını yer yemez her mahkum edllml~tlr. Bu hA.dlseden aonra ad-

halde biraz oyuncaklarile oynamalıdır. Uyede daha sıkı tedbirler alınmıştır. Jan -
Saat onda bir mama daha yedirilir, sonra darmalsn mcvkufları götürürken t.ilfeklerl -
iki saatlik bir gündüz uykusuna yatırılır. ne süng!l takmaktadırlar. 

Her kadın bilmelidir: 

Halılar nasıl muhafaza 
edilir? 

Bir sahtakArhk suçlusu 
ağırcezaya ver:ldi 

MUddcl~ımu:ntıık~e blr sahtekArhlr su~ -
lusu hak!unıla yapılmakta olan tahkikat. ne
t1celcnmış~lr. 

Her sene bu mevsim halıların büyük Asıl ısmı oı:man oğlu Şükrü olan auçlu, 
temizlik zamanıdır. Bütün kış sadece sü- btr muddrt l'YVCl tabsllde bulunduğu ~ar -

.. .. . . . biye mektebinden tardedllmlşUr. Açıkgoz de-
purulmekle ve belki bıraz su ile sılın • llkanh hn hAdl$<'yl müteaklb Bartınlı Hüse-

mekle kalan halılar epeyce kfrlenmışlcr• yln Bnha~ddln Ertan J.cımlnde blrlne ald sah 
dir, renklerinin parlaklığı azalmıştır: Bu- te bir nü!:.ıs tezkeresi elde etml§ ve bu 1' -
nun için bahar gelir gelmez onları daha ml takınmıştır. 
derinden temizlemek lazımdır. Bu, zor Sonra da Kayseri llseslndcn mezun oldu. 

Hayri lsınlnde blrlnl tabar:cn lle knzae1l 
yaralıyan cüre Slmonun muhntemes1l18 

Beyoilu 2 lncl sulh ceza mahkemesinde d ıı 
de bakılmıştır. Davacı Hayri hAdlse gecesi• 
Slmonun, korlrtuğu zaman kaçnbllecetlni Sd• 
dta etmiştir. Slmonun vek.U1 de Sb1lona e•"'" 
velce bau tPcavü7.!er olduğunu söyle~ 'fO 
beraeUnl ıste~lştlr. Müdafaa ph1dler1 
için dun•;rna. tnllk edllmlşUr. 

Müddiumumiliğe davet 
C. Müddelumumtllğlnden: İstan ula rel• 

dlğl an!a,ııan Salihli icra memuru izzet şe. 
nel'ln derhal memurlyeUmlze müracaatı. 

Poliste: 
Kasımpa~ada bir çocuk baılandı 
Kasımpa§ada Hacıhüsrev mahaııesındi 

Siileymnnın S yaşındaki oğlu Fikret odn ı " 
çlnde oynarken mangal üstünde bulunaJl 
su tenceresi dcvrllmlş ve küçük Fikret 7aı>• 
~. hastaneye kaldırılmıştır. 

Bir adama kamyon çarpb 
Yüklü olarak Beşlktaşdan Tophaneft 

gitmekte olan 3799 sayılı kamyon MI yaşıo• 
da Manomata adında btr şahsn çarpmı.ştıt'• 
Başından ve göğsünden ağır- surette yar • 
lanan Manomatn tednvl edilmek üzere m1• 
oğlu hnstanesJr.e kaldınlmış, eotör Muzaf " 
ter yakalanmıştır. 

İki yangın ba~langıcı 
FaUhde Fe\-zlpaşa caddesinde Rıdvanbd 

apartımanını:ı üst katında Şakirln dalre .. 
sinden, Teşvlklyede Ali Ferdi apart.ımannı " 
da kalorifer bacasından yangın çıkmış, ta• 
kAt her 1klsl de büyumeden söndurülm " 
t.llr. 

b . i d l'l-'ld' K · · b' k k ıtuna datr sahte blr tasdikname tanzim et-
ır i e6ı ır. aynar su ıçıne ır aşı mlştlr Beşiktaı Halkevi konferansları 

amonyakla bir kaşık terebantin katılır. Fa~t, 1ş bununla da bltmemiftlr. Suçlu, Be§lktaş H:ılkevt 1938 yılı birinci alt.J a1' 
Temiz, bey:ız bir bez bu suya batırılıp ayrıca Mareşal Fevzi Çakmağın karh1zltln1 için bir konferans serisl hazırlamıştır. K~ 
halının her yeri iyice oğulur. Sonra baş- taklld etmiş ve bir de tavsiye mektubu tan- feranslan Doktor s:ıUıbaddln Yakal, not • 
ka bir beyaz bez duru, soğuk suya hatırı- zım ederek, Maltepe ask:erl llsesine müracaat tor Et.em Aklf, Doktor Fahreddin, muhnr " 

etmiştir. rtr Selbıl izzet ve Nurullah Atn, Muvaffal 
hp evvelce silinen yerlerin üstünden 
ikinci defa geçilir, İyice kuruyuncıya ka· 
dar o gün halının üstünde gezilmez. Bu 

Şükrü, bı,ı suretle mektebin son sınırına Uyanık, Doçent Enver Ziya, DOçent Fa)l1rtı 
rtrince bu tartvtzıt nazarı dikkaU celbet • Muzaffer Oerır.nn, Sabri Esad, Melek Olfı 
mlş, l; meydana çıttığı sırada, flrar eünlf- İstanbul 1rad ve masraf müdiirQ Mümtnlı 

usuUe temızlenen halılar §:ışılacak kadar Ur. Profesör Mustafa Şekib, Kerim Konalı: "e '" 
Fakat blll'hare Yenlkapıda Nazlı tsmlnde receklerdlr. Konferanslar Cumartesi aqaılS" 

yenilenir ve parlar. bir tızı da dolandırmağa kalkan Şllkrtı, ya· lan saat 8,30 da verllecettlr. 

__ B_a_c_a_k_s_ı_z_ı_n_m_a_s_k_a_r_a_lı_k_l_a_r_ı_: _____ B_ir_k_o_n_f e_r_a_n_s_v_e_a_ıa_k_a_d_a_n_I 
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Peşte muhabirimizin mektubları 
~~~~~~~~--~~~~~-

Viyana da olup biten 
• •• •• hadiselerin ıçyuzu 

Reisicumhuru Miklas'a ültimatomu 
eski Viyana sefiri Fon Papen vermişi 

4vusturga 
Alman yanın 

[Avusturya vukuatı başlar ba§lcı· ı 
ma.z, okuyucıılanmıza icabında en iyi 
ve ıaze malumatı verebilmek içirı, te
lefonla Budapeşte meslekdaşlarımıza 

müracaat ederek bize, kendılerine na
l/et yakın olan A ınısıurya ahtıali hak
kında muntazaman. malumat vcrmt>le
rini rica ettik. Bu müracaatımız üze
rine bizi ahvalden haberdar etmcği 

üzerine alan bir Macar meslckd~~nııı· 
zın. ilk gönderdiği mektubu bugün 
ne§Tedıyonu.] 

Badapeşte. 13 l\lart 
48 saat içinde ne kadar büyük vukuat! 

Evvelki sabahtanberı bütün Budapeşte 
heyecan içindedir. Evvelkı sabahtanben 
Budapeşte ile Viyana arasındakı telefon 
hatlan hiç durmaksızın işliyor ve bütün 
ıaıete tahrir heyetlen hummalı bir faa· 
liyet içinde bulunuyor. Budapeşte ıle Vi· 
l'ana arasında işliyen trenler boş gidip 
hıncahınç dolu gelmektedir. Av1ısturya 
fle Macaristan arasındaki otomobil yolu 
tinıdiye kadar bu derece kesif bir otomo
bil hareketi görmemiştir. otomobiller 
dündenberi adetA birbiri arkasına dizilip 

Şuşnig'in istif ası günft. Viyana sokakla nnda devrl11e gezm oıomooilll poliı 
kuvvetleri 

katar halıne gelmişlerdir. Gazete idare· ı lnn topa tutan Vatan Cebhesinin §~di 
hanelerinin telefonları mütemadiyen iş· birdenbire sosyal demokratlara meylınl 
liyor, her taraftan Avusturyn ahvaline 1 gösteren bu hareketi gerek Avusturya, 
•e bilhassa Viyanada geçen vukuata dair ı gerek Almanya Nazilerı büyük b:r_ şü~he 
bavaaisler soruyorlar. Bütün Budapeşte ile karşıladılar. Arkasından, Şuşnıg ılg.q 
heyecan içindedir ve ağızdan ağıza türlü 1 edilmiş olan bil.tün sosyal demokrat teş
fayialar dola§ıyor. Evvelkı sabah bır kilatına yeniden faaliyete geçebilme sa• 

lahiyeti verildiğini Han etti. İşte, bu ha
dise, Nazileri çileden çıkardı. Artık Şuş
nigden sade şübhe ediyor değiller, belki 
de onun hiyanetine kail olmuş bulunu· 
yorlardı. 

Reyi4m için hazıf'lana:ı ,.ey 
pıuulalanndan bıri 

•ralık Avusturya büyük kargaşalıklar 
olduğu, muhtelif yerlerde kan gövdeyi 
&ötürdüğü pyialan çıktı. Budapcştenın 
Viyana ile içli dışlı bağlı olduğunu tah· 
lrıin ed~bilirsiniz. Bu haberler burada U· 

lrıumi bir heyecan uyandırdı ve herkesi 
lrıeraka, endişeye düşürdü: çok şükür, 
~ğleden sonra gelmeğe başlıyan haber
lerle bunlann doğru olmadığı anlaşıldı 
\'e bu cihetten düşülen merak ve heyc
tan da :zail oldu. 

Fakat, biraz sonra bunun yerine siyasi 
haberler ve bu haberlerin bırdenbire al
dtğı büyük ehemmiyet kaim oldu Gaze
teler sokaklarda kapış kapış dağıldı, ade· 
tA nıatbaa makineleri gazete basmaya ki· 
fayet edemedi! Bilmıyorum, gece yarısı 
trene yetiştirmek üzer<? alelacele yazdı
lıın bu satırlarla aize bu hadiseleri nasıl 
hülisa edeceğim. 

İkinci hadise de şudur: Şuşnig, sosyal 
demokrasiyi tekrar canlandırıp bunlan 
nasyonal sosyalistlere karşı kullanmaya 
bu suretle teşebbüs cttikt(:?n sonra nas
yonal sosyalist teşkilUtlarını lağv ve Ga
malı Haç alametini yasak ctmeğe teşeb
büs etti. Bu da Nazilerin nazarında Şuş· 
nig'in kat'i hiyaneti §eklinde telakki e
dildi. 

Bu iki nevi hadiseler iki tarafın arasını 
açmakta olduğu bir sırada, birdenbire 
Şişnfg'in müstakil bir Avusturya isteyip 
istemediklerini Avusturyalılara sormak 
üzere büyük bir plebisit hazırladığı ha
vadisi şayi olunca, artık bütün Avustur
ya ve Almanya Naziliği Şuşnig aleyhin· 
de müşterek bir harekete geçmiş bulu
nuyordu. 

Bunun üzerine wkuat yıldırım sür'a
tile yürüdü. Son dakikada Şuşnig, p!ebf· 
siti tehire razı olmuştu, fakat i§ i§dcn 
geçmiş bulunuy?rdu. 

* 
Vit1Gna ndyo mnkezı %4bıtanın 

muhafazası cıltıncb 

daimi bir Kendisini 
rüyada sanan adam 

Açlıktan ölmek üzere iken uykuya dalan delikanlı 
iki sene sonra zengin olarak uyandı. Fakat ••. 

Anlatacağımız v:ık'a 

hakikaten cereyan 
etmiştir. Yalnız vak'a 
nın kahramanının a
dı değiştirilmiştir. 

1935 senesinde Lon· 
drada iyı kalblı bir 
delikanlı parasızlık f. 
çinde çırpınmakta i
miş. Artık ümidi kal· 
madığındaıı bir an ev 
vel ölmek arzusunu 
besliyormuş. Nihayet 
bir gün, iki gün de
vam eden açlığın te
sirı ile odasına çeki· 
lir ve bir kağıda şu 
sözleri yazar ve ya
tağına bitab bir 
halde düşer ... 

cArtık kimseyi beklemiyorum!- Alla
ha ısmarladık! ... a 

Uyandığı vakit §aşırıp kalır ... Kendi • 
sini başka bir yerde görür. Yatak mü • 
kemrnel, oda mükemmel, manzara mü • 
kemmel, yanında temız bir masa, üze • 
rinde mecmualar ve kitablar ... 

Tesadüfen ellerine bakar... Ter temiz 
görür. Tırnaklan temizlenmiş ve k<'Sil • 
miş... Traş olmuş... Hatta hoş bir kolon
ya rayihası odaya yayılmış ... Villiam ak
lını toparlamağa uğraşır. Fakat tam bu 
sırada hoş bir müzik sesi kulaklarına ge
lir. Başını çevirir, bir de radyo görür. 
Tıpkı vaktile filmlerde gördüğü radyo • 
!ardan. Villiam kat'f surette §U kararı ve-
rir: 

- Rüya görüyorum. Bu muhakkak ... 
Hiç olmazsa çok tatlı bir rüya ... 

Delikanlının kıpırdadığını gören bir 
hastabakıcı yerinden kalkar ve yatla • 
şır. Genç, güzel bir hastabakıcı. Villiam 
onu da rüyada görüyor sanır ... 
Hastabakıcı ona yavaşça der ki: 
- Siz rüya görmüyorsunuz, iyiden iyi

ye uyandınız artık. Biraz yemek yeseniz 
çok iyJ olur. Hiç kımıldamayınız. 
Kız zile basar. Bir tepsi üzerinde i§ti • 

haaver yemekler gelir ... 
Villiam yemek yemek ister. Süt içer, 

fakat bir bisküiyi bile çiğniyemez. .. San
ki çeneleri kırılıyor gibi gelir .. Güç hal ile 
biraz karnını doyurur. Bu sırada odaya 
iki adam girer. Biri VHllamın nabzını e
line alır ve ona der ki: 

- Mösyö Villiam, ben sizin doktoru • 
nuzum ... Yanımdaki ut noterdir. Kalbi· 
nizi dinliyeceğim. Sonra başınızdan geç
miş olan vak'alan anlatacağım. Nihayet 
doktor muayenesini bitirir ve der ki: 

- Mösyö Villiam! Tam iki sene, dört ay 
ve on sekiz gündür uyuyorsunuz. Sizi o 
harap odanızda buldular. Uç gün daha 
kalmış olsaydınız, fimdi muhakkak öbür 
dünyada idiniz. Neyse ..• Sizi hastaneye 
kaldırdılar ve iki sene sizi besledik. .. 

Bu iki sene zarfında: Dört de!a nezle ..• 
Bir romatizma... Bir grip ... Bir mhie 
hümması hastalığı geçirdiniz. Hepsinden 
kurtuldunuz. Dişçi size bir altın kuron 
taktı. Hep bunlar uykuda bulunduğu • 
nuz sırada yapıldı. Bundan sonrasını mü
saadenizle noter anlatsın. 

Noter de bir deftere bakarak anlatır: 

- 16 §Ubat 1936 tarihınde Meksikada 
ikamet eden akrabanızdan Mösyö Jobn 
Derk.ins vefat eyledi. Sıze tam 43tt,COO 
İngiliz lirası bıraklL Yegane vari! sfzsi • 
niz. .. 

Tedaviniz için fimdiye kadar 2'130 lira 
sarfettik. Makbuzlar ve hesab hazırdır. 

İşte servetinizin mütebakisi. Çek olarak 
takdim ediyorum ... 

Villiam gene kendisini rüyada zanne • 
der ve der ki: 

- Ne yazık! .. Ne yazık ki bu bir rüya• 
dır .•• 

Doktor ve noter çekilirler ... 
Anlattığımız bu vak'a 1937 ilkbaharın· 

da geçer. O vakittenberı Villiam müref • 
f eh bir hayat sürmektedir. Hfıkimler ena 
her il}tlmale karşı bir vasi tayin etmiş • 
lerdir. Fakat Villiam tamamile scrbes1 
bir halde yaşamaktadır. Bununla bera • 
ber hala rüyada bulunduğuna kanidir, 
Her bir hareketini rüya sanarak çok çe. 
kingen davranmaktadır. 

Doktorlar kendisını yeniden muayene 
ederler. Deli olmadığı, fakat muvakkat 
bir sinir buhranına kapıldığı tesbit edi • 
lir. 

Bu loş bir gQn yalnız bırakırlar. ım • 
tabi uzaktan takib edihr. Gezmeden av. 
det ederken yüksek sesle der ki: 

- Rüyada olsam acaba üşür mUyüm?. 
Doktorlar hemen bu cümleden istifa • 

deye koyulurlar. Fakat bir semere elde 
edemezler. Nihayet başdoktor son bir ça• 
reye tevessül edeı: Bir gece ona kuvvetli 
bir uyku ildcı verirler ve onu eskiden 
bulunduğu fakir odasına naklederler. 
Doktorlar yanmdakj odaya gizlenirler .. 
Villiaınm uyanınca fU sözleri siİ) le • 

diği işitilir: 

- Ben böyle olacağını biliyordum. Ne 
tatb bir rüya idi.. 

Bu sırada başdoktor odaya girer. 
- Villiam uyanıksınız... Uyumuyor • 

sunuz ... Beni tanıdınız ..• Matmazeli ta • 
nıdınız .•• Bunları hepsi rüyn hali değil • 
dir ... Haydi kalkınız! Gıyininiz! Bızimle 
geliniz! ... Evine gider ve orada gene ril· 
ya görmekte olduğunu zanneder ... llas· 
tabakıcısına der ki: 

- Artık rüya görmediğimi zanneyledi· 
ğim vakit, muhakkak sizinle evlenecc • 
1;" 1 6ım .... 
Villiamın ahvali sıhhfyesi elan İngiliz 

doktorlannı meşgul etmektedir. 
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Bu sene q birden butuda. Btru odllll I 
satın almak üzere odun deposuna pt • 
tim. Al apğı tut yukarı bir kas çeki 0-

Cbm satın aldım. 
Fakat odunlan eve ıetirdlkten tonra 

beni bir diifüncedir alch. ÇQDld1 odun -
lan eve getirmekle if bitmiyordu. Bu ~ 
dunlan kesmek de lA:nmdı .• EW. iyi ka. 
tü bir balta vardı. Fakat 1eI aeJe1im bu 
baltayı kullanacak, yani odqnlın kele • 
cet khmem yoktu.. 

- Sen kendbı neye kelmlyanwı?. 
Diyeceksiniz. Evet hıkhsınısJ. l'abt 

neyllyeyim ki benim de sıhhatim 1114 • 
said değildL 

Ben hakikaten zayıf, nahif bfr adam
dun. Sizin anlıyacalum ıe1!1r çomıta 
idim.. Kemiklerim falan ince kıyımdı. 
Bfr defasmda bir py kesmek lçfn yara • 
dana sılımP da baltayı salladılım zaman 

• 
TALEBE 

bütün kemiklerim çatırdadı. İskeletim! Arab ıuratZı deıtkank balıauı bitin kuwetae 1mZclawnrk ocltınlCln ~ baflaclı 
terkib eden kemikler birbirinden ayn]ı-
~ zannettim. zamanda odunların hakkından geldi..! Paltoma çakardım. çlvl19 utun. göz • 

Uzun boylu dilşünmele ınzum yoktu. Sonra da bunlan kucak kucak yukarı ta· lüklerlml &fJdine ı.ımm. Ga7et nazik bir 
Yapılacak bir tek feY vardı. O da bir •· f1!D8la başladı.. Herif yutanlarda dotq. eda ile: 
dam tutmak, odunlan kettlrmek ve ıg. - tıkça ev sahibi, bir gBlp ın. pefinden - Bu yapbllm haıeketten dolayı beni 
rl taşıtmak ayrılmıyordu. DOnra bu. ne olur ne ol - affedin. dedim- Kim okhJluııum anlıya. 

Ben odunlanJı blfUlda arpacı tumrusa maz, belki evin lç.indm bir te1 qırabl • macluD. Ara,a bir kaç tane fnnmw:a ve 
gibi düşthıiJ.rken Y~ Arah lfbl • • lirdi almana b1frne de brqtırmak iltedim.. 
mer bir delikanlı yaklqtı. Bapnda bJr Benim de koridorda kurumakta olan Fakat he c-undn bir tek emebl bll-
kadm ppkası vardı.. Pantalonlan yırtık bir mendilim vardı. Delilranlı farkm& ~ elm dL 
pırtıktL. Bir bana bir de odunlara bak - varmadan yaf mendili usulca cebe tn - me hatırıma 1 e 
tıktan sonra: dirdim.. Ne olur ne olmaz belki mendil İşte bu 8Clll seneler içinde biricik tale-

- 'İt arıyorum, dedJ. Odunları keser, kaybolur da herifiA gün.ahına girerdim. be olarak ben bu adamı gördüm. Bun • 
biçer, istediğiniz kata kadar çıkarablll • & aonra taıınma ifl de bittl .Del.ikan- dan başka, hele üniversite talebesi gördü· 
rim.. 1ınm parasını tamamen verdikten sonra Jilmil hiç habrlamıyonım.. Vüıl bu ayıp 

- Olur, dedim. nazik bir dille: bir fe7 ama! .. Ne yapalım!. Hakikat bu 
b.ik ~likanh ile fiat husuawıda da muta- - Arkadat. dedim, siz epeyce yorul • merkezde. 

Ev s:lnden balta11 iltemek için eve dun~; ~aanm bapna ıeçlniz de birer Herkes: cTalebeler, talebeler!• diye 
girdim.. çay çelim. .. . barbar bainJOI'· Halbuki ben bu tal~be 

- Mart fvanovna, dedim, fU odunlan - Tetek:kür edenm, dedi, vaktim yok, denilen nemenin ne ~utunu bile "bil • 
yardırmak için baltanı versene!.. bir çe~ sonra dene girmek mecburi - miyordum. 
Aksiliğe b~ kadın baltayı. vermek yetindeyım. Sonra geç kalının. Hakçum.ı isterseniz bilmemekte de ma 

fltemedi: . - Dur canım, dedim, acele e~e. Şu zmwn. ~idi bizde talebenin en ufak 
~ Ben, dedi, elli yqına plm•• lele .. bilgi ile teknilt bqba§B nasıl yil:rqyorlar; bir 

liD cemberinden geçmif bir bdua1m.. Şa bma birU &mdan bAaıett ~ flrn· 
sazlerimle bırisine baktım mı, bir daki • di odun kesfci1ik içın de hususi kurslar Bu şerait altında mm talebe, kimin 
b içinde herifin ne mal oldujunu IJlla. var?. de oduncu oldtılmm ne bilirsin?. 
nm. Şu senin oduncuyu benim hiç ıe • - Yok canım, dedi, ben üniversite ta • ,------------
Cllm tutmadı. Herifin kıblına. kıyafetine !ebesiyim.. Hayatımı bunmU: için itte Yilmad ~la·~CI: 
babana!. Herifin baltayı .alm•tfl• den bayle odun yancılıtı da yapıyoruz. llU .... 
1'!P"UJ bir olur .. Ben dal bir Jraclmım Coculun Oniventte ttlebesl oJduiunu 
Malımı giSzDm gibi korumak maaburf7e • ifltince çok mahçup oldum. 
thıcleyfm.. Baltamı, rastgele her &lime ------------·------p.;. _____ _ 
~ v;:;,eı:;ban yaJip dedim, o1ma- M 0 NA K A S A 1 LAN 1 
cfı. Nihayet tadının eline rehin olarak bir lstanbul Sular t ~• -esı· "d•n •• 
ınikdar para sıldftırdıktan IODI'& baltayı uıar •• -,.. 
llOparablldfm... lc1uemizla bir yıllık ihtiyacı olan ~e Jmqanu w tuqun boraJana •tin 

Arab suraUı deHbnb baltaJI eBae .ı. •lmma• tanzim edilen prtnamestne ((&'e 1rapa1ı lllfla mftnabup lmnmupur. 
dı. İki avucuna t6kflrdil. Ve bllGıı haile, 
btitün kuvvetile odunları JarıUla bat • 1 - Şartnameler Levazmı eervtshıden param o1mü •Jmıblllr. 
ladı.. • ı - Eksiltme ll/lftlllı}938 Pazartesi ........ 11 de Tablmde idare merb • 

Dikkat ettim: Herff balta)'ı ftyablı llnde mfitepklrtl koıniqonda 1•pUac:akbr. 
lmDanıJOl'du. YllrUJ}arı, kesitleri IJI ldL 3 - Talipler prtıwneye a&'e hamhyacakJtn ıarflan yubnda J1Z11ı uatten 
Reyse mun et.mlyeUm; d-1ibnJı lma ~ evvel lılüdiirlflie ftl'llıif olmahdırlar. cl43b 

y apl illeri ilim. 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksilbneye konulan ft: Aııkarada Yüksek Ziraat ı=nstfttllerl talebe 

ma btaamnın dahili aksamının ikmali, ve dahlll elektrik tıesisatmm harici ,.. 
bekeye bağlanması ve etraf duvar ve trotuvarlarmm inpatı tpdir. 

Kefil bedeli: 40615 Ura 76 kuruftur, 
2 - Eksiltme '1.1/3/938 Pazartesi gilntl uat 15 de Nafta Vdlletl Yapı ft1-' 

Eksiltme Komisyonu odumda bpah zarf mal171e ,apdacatlır. 
8 - Eksiltme prtnamest \'e buna müteferrf evrak 205 kunlf lJeclel mubNJillıt 

de Yapı İflerl Umum MildiJ.TlOIQ.ııden alınabilir. 
• - Ebiltmeye liftbilmek içbı istekllleıfn 30tl Ura 11 kuıutlak ~ 

tem!nat vermeleri ve Nafia VetAlettnden 1938 senesinde almmıı 50,000 DrallV 
yapı milteahhltUli vesib• a&termesi Jbmıdır. 

isteklilerin teklif mektublarmı 2 ncl maddede yazılı uatten bir saat evveuae 
kadar IComiayon Beialiline makbuz mukabilinde yermeleri 1Azımdır. ~ 
olacak rctınneJer bbul edfbnn c658. J38h 

Betonarme Köprii ln,aab. 
Nafıa Vekaletinden: 

1 - Yalova kuabuından B•m•mlara giden asfalt J'ol Ozerind•lll aJıpp S.
madhdere ve Yalova töprfllerfnbı beton arme olarak inpatı kapah zarf umltJıl 
miinakuaya çıkantmıfbr. 

B.ı fkt taprilııOn kefil bedelf '10,500 liradır. 
2 - Ebiltme 24/3/938 tarihine mllsad\f Peqembe gflnii saat 1~ de Nafia y .. 

klletinde ŞOll8 n K6priller Reislill eksiltme komiaJonu odasmda yapJlacaktır. 
3 - EJmiltme..pııoamesi Ye buna miltefeni cQer evrak 353 kmut mplpahf • 

ıtaae Şoee ve DprQJer JlNblindea alınabilir. 
4 - Aslltaaeye alrmek att,_Jerln 4711 lirahJc muvekbt temtnM ffl' 'd 

-w ba pbl ıfleri y~ dair Veklletirnbdea almınat dtNlabit1lk ,... 
stkutle Ticaret odua ,......, ibra etmeleri llnmdrr. 

fatetıtlerln 2480 •J'lh ·--- taıifatı ..... huarh,.aeaklan ..... 
lanm iklnc1 maddede Judı vatiUen bir mt ev•ellm ..... ıtı · yen ...,.,. 
ne makbuz mukabilinde mum etlllelerl muktaıl olup pomda oı.at aedt= ıllf' 
kabul edilmez. c118'1» 

Soluk •J91alt.., Nezle wa ._,,.. .oa-
larll• ..... llaatalald..,._ lıor•, plp 
.,. llolo• ................. - ........ ................ .,. 

INGILIZ KANZU ECZANESi _ .............. 
lstanbul Giimriilderi Bapnidirlifinclen: 

Sarafbumu 4 Mo. lu ambarda buhman 'ID 1'o. h •nm. ......,, ,.a ~ 
Wede ~ laf! slkleti 1173 kilo alırhlmcla Hl lfra 'il brllf dıJır:IDdıt P. 'l'. 
markalı 1/11 ~ tuzlu rıeytinin 1' /3/DI llnll mt U m 81Dc'fr -.... 
diye Cd. Çt1mrQk Satıı lllonunda ..- u1tırma ile atılaeatıv illeiUlerdeD 
" 7~ pq Uçell makbuzu ile maliJe 6Jl VID tezbreıll ~ P1J üq;e1erinla ... 
at 12 ,. kadar ,.anım. ve malJarm. it li1D tçiDde gekllmeel mtcbartdtı. 

(1411) 

betin bvlilft lıfilrvett ana nDtlhla - lemin ağzım W1tururuz... .Slrı de bu maaa11 derhal ~ Bu. J1lld'] 
mak... yalan dünyada kqfiDDe bakarak otu- idaftber1 IH!tlMben bir. ....,.. 

Mıırtaıi. efendi ~tlt bir itiraz ~ ~ U..~ 
bareketile kl.mıidaYaraic Murtaza efeıicll biraz daha ~ l'MiDat fit ~'lilf WYbıçle ezDım W. 
.- ffet ... nikAhJmhWk t"fbıT abü- ~ 1l8Dutmuf 1>ii""llE!I ve bli· llD(1nUtft{lbi f>fr1töŞesllıe ~ 

rfinfl göm.eli da1ıa kırk giin olmadı kışla imama Allahaısmarladik diyerek -1hı herifin sende g6zü var .. ~ • 
lıocam! evinin yolunu tuttu. vaDahl de var .. bUUhtcfe var .. o ne aırtJ 
İmam sanjuu sol bpnm lstüne Bug6n eve erkence d&mnftt oıuyor- man altından su y«rilten turnudır .. • 

Yazanı Nezihe Muhittin = ctoğru e1c11 ve ağdalı bir aesıe: ctu. Anahtan ~binden Çlbrmadan ta- ter gözil yoksa, bana c1a Acar ra 
- Ölüm hak, ıükAb heW - diJe ce- pmm ıotmapn çaldı.. fkiDd defa tok- demesinler .. bea Jeb -..-~ 

liıeahıler evime.. ilzerime geçen hak - vaz verdi .. ~ harama gklecejlne map elini uzatmaja bJmadan tqlıkta anlarım aJOL 
- Nasıl dedilmduT -diye l8fl)adı- larını da öcb1m... Jıaftumda evJeamesl efdaJdır. O ela ~ bkırdaJar peyda oldu. Kapı açıldı; fa.. Bojazma abllıca1r gn,ı be,.-
- Nasıl dedikodusu var mı? Şunun - Bu kolay ama ifia gGç tarafı var- ten duvak dfitkünü bir taze.. Adeta "ba- kat bnaclm amllM biri glzlemnitt.L fmda bmla Jnmla ctoı.pn bnt, 
~ bir aydır evlat umahrem küçük Münir.ıı. Kilrvet hanllQI çok a· kire ayllar.. Sıkı sıkı tuttulu kapı biladım tendi· eııe.re pıpm pPın bUu 11111 uell: 
laldmJar lfıip ÇJkıJorlar.. hftıltnı siiyHlyorlar... Anasından son· lm111nm arbt oenesl eçihm~ ne liper ediyordu. Mutfakta. bafllll • _ Kız! • diye tartü:Jadı ......... 

- Fatma hammdan mı bahledifOl" • ra onu ana bild! ... Şimdi öksüzil ayır- - Ban bu hak puayJa 6nedlr hak- aataD Aar Fatma: lln 16zuiDu yok.. tik tôıftir, .ar .nrt..:.:iıll 
.... mam efendi? mak güç olur .. hem de çocuğuna kaç 1ardan delfldir- yarın ruza mehterde - Sen odana çık evlldmı - diye -- tar .. herife an ma ~- \ ...... 

_ Fatma bd!n da &dle8c nan delD bdumı sütünil emdireceksia! senden hmab 10l'81'1ar .. lmcalızm gön- lendi • 11bencs delil, llihvetlDI ~ ybn seni.. erkek kısmı flnaJlrd* bi'P 
l'•· Haydi onu bir tarafa 1uabhm, Murtaza efendi içini çekerek cevab lünde bir aslan yatmasa hu kadar ~ ti de kapıyı o agtı. dan Jıotlanır.. karadut yemiş tsptnol 
ı. kızı Mürvete ne demeli? verdi: kArlıia btlall'I' mı? Murtaza efendi bap &ıtme elit, mer- gibi pmekliyeceiine hana ne eldJı ~ 

Murtaza efendi imamm Pldetle I&- - Ben de bun1an dtlş6nilyotımı ya.. - Nasıl ulan imam efendi! diftlllere cfoira yürüdü.~ orte ba- ben bilemem kantosunu söyle.. fdQr 
sunu kesti: - Yalnız dilşfimnek klfi dejll Mur- - N8$11 ulan oJacak? .. Sen. de iti an- amala ayaimı •tarken ~ f8Ylanm kır kahkahalar at.. herifi bu lefer 

- Ben daha onun yüzüııiin at mıka- taza efendi.. 1amu tarafından tQtuJonun... Artık pençesi glrdL. kim&eye 1eZclfrmeden ellere kaptırırsan ruzu mahfftl'8 adi~ 
• anlayıver ,anım.. ~ '8ellde giSD.lil bopıUDU çevirerek kapının arasından çıra gibi yanıp tutuşacağım B 

ra mı o~dugt.~nu bilmi~. bir kttte - Ne yapayım, sen s5yle hocam? olmasa demek istedim ... Oyıe ,_ gln· ~ icadına bir saniye içinde göz attı. aktar Takvordal;ı); ~ a1lik ,,. 
olsun ozumun ucuyla bile bakmıı de- ~ şijyle bir dojnıldu, bu sevabı lü olmUa pulunu balrma baslr mıy- ıt'ammm &lBmtinden ... kırk glin ana me Jl b 
1iJinı. işlemege ıylce karar vermişti: dı 1 IOlll'a Murtaza efendi ilk defa bir na- Jaymı ™fi a ... 

Bu sefer bnam onun s6zOn4 kesti: - Murtaza efendi bana bak! -dedi- Murtaza efendi ellerini ld1id1emit, mahreme bakıinştı!.. • 
- Bunu sPn söylüyomm, bir de l- bu işin kolay bir çare! haW var.. gözlerini pottnlerlnin ucuna dilanlş dü- En akıllısmtlatı ea budlla.ma. kadar Devir batınlle beraber Jo1aNM -

lemin ağzından çıkanı dinle.. herkesin Zavallı adam cevab vermeden tma- şünüyordu. fmam p ucile ona baka- erkek baJnflD(iaki mana11 samekte b- jıtıldıktan birkaç giiJl soma M_..,. 
*P torba değil ~ blizellm. mın yüzlne derin bir IOtgU balnfile rak biraz sustuktan sonra tekrar ifi dm çok uyanıktır. Mutfak kapamc:hm efendi ile Münretbı niklhlan ~ 

Kurtaza efendi sıkmtı De ı... et- bakıyordu. imam devam etti: kurcaiamaP bqladı: J>atau uıataıı ve kapı Unadım lmıM:li- bu bOyQk eudet A• FatmaJa ... 
~ btr kaç saniye ~ 10Dra: - Bunun çare! bıntnt ana lmaca - Dmr hat.inle beraber lokmaJJ m ,.ıp. _,... - 1m da lladaza • bir_,_ aldlr:l.qb. 

._ :Uu ~ ~ ~ * M! &el· 8'7Uı~ mlf • .\Jl•hıa.,,,,..... ~ ~ ~,.,. Jpı.v, .... ter•• llllr.....,.. iM• ddd .-. ·••-ı•~ni 



11 Mart IGJll •Ol:tt~ 

" Son Puta .. mn macera romanı: 18 

'ifşa eden idam olunur!,, 
Harb .. n•wl c:.auı.n •r••ınaakl · milcadel• · 

Fransız memuru: " Bu makinenin kaşifi, hakikaten merhamete ıayan, biçare 
bir adamcağız f.. Hemen hergün burada, salonda oturur, ıimdi burada idi. 

isterseniz kendisini görünüz 1 • dedi 
Zira hemen h!ç kimsenin henüz ha

beri bile bulunmadığı çeşid çeşir, yüz
lerce yeni aletleri, cihazları burada ilk 
defa hayretle görmek mümkün olur. 

Gazeteler bu yüzlerce yeni keşfedil
miş garip garip cihazlara aid küçük nü
munelerin hangisinden bahsedecekle -
rinden ekseriya şaşırırlar. Esasen, hal
kın merakı en zivade öteki pavyonların 
göz kamaştırıcı Ş~aasına çevrilmiş ol
duğu içın çok zaman yeni ilim keşifle
rinin bu hazin galerisindeki mühim 
feyler, kimsenin dikkatini bile celbet
meden meçhul kalıp gider. 

Ben Palas des Decouwerts memur
larına kendimi Mançester ilınt taharri
yat laboratuarlan genel şeflerinden İn· 
giliz doktoru Smith Wihte olarak tak
dim etmeyi ihmal etmemiştim. Hakika
ten de oldukça mühim bir ilim olduğu7 
mu gösteren bu takdim, Fransız sergı 
memurları üzerinde tahmin ettiğim te- · c- Sergi heyeti bu cihazın tCfhiri nt evvel4 f'eddetmek iııedi!ıt 

airi derhal göstermişti. .. .. . . . kis mes~l~y! şimdi ~a enteresan bul-ı b~. nazik. ~sız klll'!ısmda tam bir ln-
Keşifler sarayını bize buyuk bit ;tı - ~· Kaşifi de keşif kadar merak et- gılız gibı bcın bön ıulmeye çalışıyor • 

na ile gezdirdiler. Hiç anlamadıgım, tım!.. dum. 
hayret ettiğim bir çok m~eler, ci - Frans~ ~~u~ beni ilk defa ·~- Fransız memuru benim \>U sözlerden 
hazlar ve Aletler gösterdıler.. 1 ttzt~l at landırabı~dığinitl gormekteten :'~~~zl bbirır bilakis pek hoşlandığımı ıörünce neş'e-
v~rdiler, önümüzde cibaz~an ış e ı er. m~nnum!.e e ve gay mwın.cu ll neş'eli gü]dü: 
Göz hastahklarını otomatık olarak teş- tekilde gülerek: - Muht doktor! d d' B 
his eden Aletlerden, deni7 suyundan bo- - Ooo!. dedi. Siz muhterem İngiliz- . er~ ~·· .. e ı. u za-
ya istihsal eden cihazlara kadar bin ler, bir keşfi bile ancak kAşifi garib o-; vallı makiruıcagızın ki§iti ha1rikaten 
türlü cibu... lunca merak edersiniz. hem meriıamete pyan, hem merak e-

Fakat benim aklım yalnız Elektrona Memur sonra birdenbire kendini dilecek bir adam!.. Merhamete yaşan, 
iid Olandanm haber verdiği yeni ke • toplıyarak: çünkü sakat, biçare bir adamcağız!. ' . 
pfte idi. Nihayet Fransız sergı memu- - Affedersiniz! .. dedi. - Sakat mı? .. 
ru: Ben gaf yapmaktan bu kadar korkan - Muhterem doktor!. Bu da bugün- __ ....,....,....._ ________________ -==--~---- A1'1eaaı 1'Cl1' -

kü son fijik terakkilerine Aid yeni bir A(İ R 1 YAN 
tecrübe Aleti! .• deyince titredim. 

Benim 1>u heyecanımı hisseden Olan- • Si RT'I 
da hafifce elimi sılanıştı. Memur, a- BiR 
yaktı büyük bir masa üstünde duran • . . • 

cihazı göstererek: BiR GUNDE TEDAVi 
- Bilmem merak eder misinizf. 

Tecrübe edelim mi?. 

Dedi. d .. 
Gülerek ciha!a doğru gittim ve .. un-

yanın en mühim boğuşmalannın '?ze -
rinde koyduğu bir meseleye Md bır ci
haza bu kadP.r llkayd kalabilen Fran
llZ sergi memuruna hayretle: 

- Oo!.. Fizik işlerine pek merak e
derim! 

Dedim. Se~iın adeta titriyordu. 
Fakat cıhazı gözden geçirince daha 

ziyade hayr~t etmiştim. Zira bu cihaz 
benim enstitüd~ elektro-teknl llbora
tuarlarında pek çok gördüğüm cis~le
rin atomlannı ayırmağa mahsus cihaz
lann ayniydi. Garibi şurada ki bu cihaz 
ldeta kabaca, pek iptidai ve pek acemi
ce yapılmış bir şekilde idi. 

Frannz sergi memuru benim cihazı 
hayretle muayene ettiğimi görünce: 

- Bu cih:ız, cisimlerin cilz'l terd-
1erini yarmağa ve elektronlan ayırma· 
p yaramaktaeır .. dedi. Her halde fi
z1kte çok mühim olacağı şübhe olmıyan 
yeni bir terakkinin mütevazi bir müj
decisi! ... 

- Çok doğru söylediniz.. diye me
murun sözünü kestim.. hakikaten P 

•• anne, ojlanu11 IZtlnP
lannı ita mefllur yakı ile 

teıktn etmtıttr. 

ASiPiN KENAN 
Romatizma ağrıları 

için en iyi lllçdır. _........ ........_.. __ 
Son Posta 

Ye'flDI. 8l1u1. Baftdla ft Halt ... teli -Y...._&aa. Çaıaı9tllJU •kü. • 
mütevazi. Zira, cihazda fizik ilminin -------------
bugilnkü terakkisini nazan itibara da- ı1----G-aze_:teın_i_zd_e_çıka_a __ 1uı--n-1 hi a1mamıt bir iptidaiUk görillilyor. re&tmlerin biltGa hakları 

ISTANBUL 

Fransız memuru güldü: mahfuz ve gazetemize aittir. 
- Muhterem doktor, çok hakkıml 

var!.. dedi. Cihaı biraz fazla iptidaidir, 
biliyoruz. Esasen bu cihaz herhangi bir 
lAboratuvann olmadığı için sergiye 
kabul dahi edilmek istenilmedif. 

-Ya' 
- Ev~t.. bu, husus! bir şahsa •1!~· 

Bir şahsın keşfi! Sergi heyeti evvel c -
hazın teşhirini reddetmek istedi. Fakat 
çok yeni bir branşa aid oldulU için ve 
keşif sahibine de merhamet edildiği i
çin teşhirinde bir mahzur göıillmedi .• 

Hayretle: ,.. 
- Ke§if sahibine merhamet edil:bİ 

için mi buyurdunuz? .. Bu keşfbı sa 
merhamete ıayan bir adam mı? .. 
Fransız set'gi memuru bir pot kırmlf 

zannile sıkılarak: . 
_ Affedersiniz, dedi.. size hldiseyi 

olduğu gibi nakletmiş olmak için söyle
diın ... 

ok muhterem mösy8, bill· 

ABONE FIATLARI 

TURKtYB 
YUNANİSTAN 
ICNEBl 

t • 3 
Sene Ay Ay 
ICr. K.. K.. 

1'00 760 
2840 l2a0 
2700 ı'°° 

'°° 710 
tiOO 

Abone bedeli peşiı:dir. Adı• 

dellfUrmek 2D &unıt&v. 

150 
271) 
S()(ı 

G.,_ eoral •m ..un.... 
ll4nlarilll' ,,...uliJW alınma. 

Cevap Açfn mektublara 10 kulUflü 
Pul illvesl lAıımclJr. 

- -
Poa """"" : '141 t.&uıbuı 
~:SonPoata 
2'elef0n : 20203 

1 lstanbul Vakıflar DirektDrf ogo illnlan 
1 - E.slripmirde mazbut vakıflardan (Akarbap depment ve bltifllfndeJd 

harap kısım ile avlusu ve ahın) ve (Çeribqı değirmeni ile arazisi ve ahın) va 
Defterdar dejirmeninin (Tapu ile muayyen hududu içindeki üç parça arazisi 
de dahil olduğu halde beş taşlı kısmı) ı atılmak üzere 12/3/938 g(bıündea 
'1J/3/938 gününe kadar prtnamesi mucibince kapalı zarf usulile arttırmaya to. 
nulmU§tur. 

2 - Yukarıda yazılı ıayri menkullerin birlikte muhammen bedeli (65,000) 
liradır. 

3 - İhale bedeli beı taksitte alınacaktı r. Birinci taksit hini ihaleden nihayet 
bir hafta içinde peşin verilecek ve diğer dört taksiti müsavi mikdarlar üzerinden 
ihale gününden itibaren birer sene fasıla ile dört senede nakden ödenecektir. 

4 - İhalesi Z8/3/938 tar.hine müsadif Pazartesi günü saat 15 de Eskişehir Vae 
tıflar Müdürlillü ihale komisyonunca Vakıflar Umum Müdürlüğünün tasdiki• 
ile talikan yapılacaktır. 

il - Taliblerin c2490:. numaralı kanuna göre hazırladıkları teklif mektubla· 
rmı dördüncü maddedeki saatten bir sa at evveline kadar Eskışehir Vakıflar 
Müdürlüğü ihale Komisyonu Reisliğine vermeleri lizımdır. 

S - Teklif mektubu ve teminatı vaktin de vermemi§ olanlar arttırmaya kabul 
edllmiyecektir. 

7 - Muvakkat teminat muhammen be dele göre (4500) liradır. 

8 - Satışa aid prtname Ankarada Vakıflar Umum Müdürlüğü EmlAk Müdüre 
lüjünde; İstanbulda İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde ve Eskişehirde Vakdıı 
lar Müdürlüğünde param verilir. 
ı - Arttırmaya iftırak edenler prtn amenin bütün muhteviyatını kabul et. 

mit •yılır. (1370) -
MÜNAKASA İLANI 

lstanbul Sular idaresinden: 
İdaremizin bir yıllık ihtiyacı olan Bronz musluk ve teferrüatının satın alınma11 

tanzim edilen prtnameaıne ıöre kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
1 - Şartnameler Levazım servisinden parasız olarak alınabilir. 
2 - Eksiltme ll/Nisan/938 Pazartesi günü saat 15 de Taksimde İdare merJre. 

zinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
3 - Talipler prtnameye göre hazırlıyacaklan zarflan yukarıda yazılı saatten 

evvel Müdürlille vermi§ olmalıdırlar. c143'l. -
1 İstanbul Belediyesi llinlan 1 
Kefil bedeli 888 Bra 9 kunq olan Hu eki hastane8iııin çocuk ~vyonunda yap. 

tmıacak ilAvei bıpat açık eksiltmeye konulmu§tur. Kepi evrakile prtnamal 

levazım mildtlrlüttınde görülebilir. İstek 1iler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika • 
dan başka fen ifleti mtıdilrliilünden ala eakları fen enliyet vesikasile 61 lira 80 
bnlfluk ilk teminat makbua veya mekt ubile beraber 25/3/938 Cuma gOnü anı 
H da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (1333) 

----Kepf bedeli 3465 Ura 7 kUl'U§ olan Sili vride yaptırılacak Dispanser binası açıl 
eksiltmeye konulmuştur. Kefil evrakile prtnamesi levazım müdürliiğilnde &1-
rülebilir. İstekliler 2490 No. 1ı kanunda yazılı vesikadan başka eksiltmeden btı 
ıı.fta evvel Nafia müdürlüği,inden alacakları fen ehliyet vesikasUe 259 lira 
bruf)uk ilk teminat makbuz veya mek tubile beraber 21/3/938 Pazartelll 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (1225) 

5500 Adet yoz havlusu 
110 Takım silecek 
175 Adet peştamal 

E ... aafı yukarda yazılı 6ç kalem eaa, ayn ayn Teya birlikte •ba 
alınacaktır. Allkadarlann nlmunelsi girmek 't'e praiti ulamak 

tlzere Y enipoıtue cİ't'annda ( Kızılay Han ) mda 

Kızılay Deposu Dlrektörlilğllne 
18 Mart 988 tarihine mtısadit Cuma lflntl akşamına kadar mtıracaatlan. 

MÜNAKASA iLANI 
lstanbul Sular idaresinden: 

idaremizin bir yıllık ihtiyacı olan adi döldlm parçalarınm satm alınm111 tın
ma edilen prtnameme sare kapah zarf la eksiltmeye konmU§tlıt'. 

1 - Şartnameler Levazım lel'Visinden parasız olarak alınabilir. 
2 - Eksiltme 13/Nlsan/938 Çarpmba lfinü saat 15 de Taksimdeki 

milteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

3 - Talipler prtnameye göre haZJrby acaklan zarf1ah yubnda yazılı aaattea 
nvel Müdilrlill• ve.rmlf olmalıdır. c142h 

lstanbul Üniversitesi A E. P. Komisyonundan: 
Birinci Şirilrjl Kllııilfne alınacak tıb bl Aletin açık eksiltmesi 21/3/9.18 pazar

tesi günü saat 15 de yapılacaktır. 
İateklilerln 2490 sayılı lhalAt kanununda yazılı belgelerı ve 1'755 lira muham

men bedelin teminatı olan 14 liralık makbuzlariyle komisyona gelmeleri List. 
ve prtname hergün ıörülebillr. clUJ7. 

fehlr Tlptro•u 
Dram kıımı: 

bu akşam aaat 20.30 da 

FIDANAKI 
8 perde 

Yazan: Pandeli Hom 

Komedi kısmı : Bu akpm aat 
20.80 da 

DALGA 
Komedi 8 perde 

Yuan : Ekrem Repd 

Çoouk IDlmı: BugQD uat 1' de 
JIA Vl BONCUK 

1 
İstanbul Beşinci icra Mmıurlai .. 

dan: 
Bir borçtan dolayı haczedWp sabi 

masına tarar verilen Karaköy, Karak81, 
Palas dördüncü kat 11 No. lu dairede 1* 
Halı Maroken, bir kanape, iki koltuk, bit 
Jakemle ve bir dosya dolabı 18.3.938 tan. 
bine müsadif Cuma günü saat 9-10 ara • 
suıda açık arttırma ile satılacapıdan ._ 
Up olanların o gün saat ve mahallindeki 
memuruna müracaat etmeleri ilin olu • 
nur. (1033) 

Son P•ta Matbua 

Nep'lyat 14'.ildilrO: Seha Ragap E""I 

• .a eteı -I S • .Ragıp EMEÇ 
--- - T ....... UŞAKUGU. 



SON POSTA 

•• UÇ BOZ ATLI 
Yuuaı Zi;ra Şakir 

ijatay Bahadırla arkadaşı dokuz gün süren bu korkunç çölde bir kaç defa 
hayatlanndan ümidlerini kesecek derecede ıiddetli fırtınalara yakalandılar; 
çılgın rüzgirlann sürüklediği kum selleri arasında çırpındılar ve susuz kaldılar 

Mart •• 

Fransa heyecanda! 

Rumen kabine•lnde 
Değişllılllı mi? 
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• 1 TELGRAF HABERLERİ l 
1 1 

Avusturya 
direkleri 

Almanya hudut 
dün yıkıldı 

(Bqtarafı 1 inci sayfada) işgal ordusunu kollarını açarak kabul kası umum Müdürü Dr. Schacht da t_. 
lier tarafta sıkı inzib3t tedbirleri alın- ediyor. gün Viyanaya gelmiştir. 

İtalya Uzak şark denizleri için de 
bir donanma vücude getirecek 

Jnış ve askeri kıt'alar meydanı çevirmışti. 
Halkın sürekli alk!Şlan arasında İm· 

J>eıial otelmden .Kahramanlar 1kyda-
n1> na gelen Hitler, burada basveki! Sciss 
İnquart tarafından karsılanmıştır. 

Seıss İnquart Hitlere hılaben demiş
tir ki: 

St"İS İnkart'ın nutku 
- Federal A vustuı yanın son en büyiık. 

organı olarak, şunu bıldiriı ım: Alman 
Jnılletinm ve onun Führt:r r. n karaı ma 
tevfikan yeni kanun mer'ıy"te konmuş 
bulunmaktadır. Avusturya, Alınan ray
hının bugt.in bir parı;asıdı•-. Alman mılle
tine ve bütün dünyaya bildıririm ki, A
dolf Bitler, Führer ve Şanc:ory~ sıfatilc, 
Alman tacının bulunduğu rayhın eski 
payitahtına girmiş bulUTunaktadır. 

Alman tarihinin uıun asırlar zarfında, 
bu dakika beklenmiş ve miayonlarca Al· 
ınan, mücadelelerinin hedefi otan bu fş 
için ölmüştür. Bugün bu hedefe varıl
nııştır. Rayh yeniden tesis olunmuştur. 

En büyük Almanya, bugün bir realitedir. 
Bütün Almanlar, birleşmi~ bir halde, 1iu 
işi başaran Führeri ve Führer ise ebedi 
Almanyayı selA.mlıyor. Yaşasın Hitler.• 

Bitlerin hitabesi 

Viyanalılar, Hitlerin müdahalesi ve Dr. Schacht Avusturyanın iktısadi 
Alman ordusunun geımesı sayesinde şid- ve mali vaziyetini tedkik ederek, icab 
detli bir kıtalin önüne geçilmiş olduğu- eden tedbirl"ri ittihaz edecektir. 
na kani görünmektedirler. Bu münase- tık kararname 
betle Avusturya milleti Almanlara kur- Viyana 15 (A.A.) _ Bugün neşro _ 
tancı nazarile bakmaktadırlar. lunan bir kararname ile Avusturyadan 
Diğer taraftan Avusturyanın Alman- ecnebi memleketlere odun ve kereste 

Iaştırılması sür'atle başanlmaktadır. ihracı yasak edilmistir. 
Salzburg hududundaki dırekler, dün ge- Berlin 15 (A.A.) _ HiUerin ve re
ce coşkunluk sahneleri içinde kaldırıl- fakatindeki zevatın birdenbire Münibe 
mış ve yıkılmıştır. dönmesinın sebebleri hakkında burada 

Ordu,_ ~ilise'. ~e~iye~ ;e devletın C~r- 1 hiç bir malfünat yoktur. Hitlerin, fil -
mcnleştın~mesı ışıne sur atıe devam edJl- hakika, Avusturyada birkaç gün daha 
rnektedir. kalacağı kabul edilmekte idi. 

Gün. bitmeden evvel büt~n as~e>:i kı- • Viyana 15 (A.A.) _Hariciye Nazı
taat Hıtlere, sadakat yemmı etmıştır. rı Ribbentrop da tayyare ile Münibe 

Adliye nazırı, bir emirname neşrede- hareket etmiştir · 
rek Yahudi veya yan Yahudi olan bütün İngiliz gaıete-lerinin miltalealan 

Roma 1 S (A.A.) - Meclisde, bah -
rıye 

0

büdcesi müzakerelerınm sonunda 
bahriye müsteşa!"l Amiral Kavagnari 
beyanatta bulunarak 1941 de İtalya -
nın 700 bin tonilatoluk bir donanma
ya malık olacağını söylemiştir. Bu do
nanma şöyle taksim edilmiştir: 

2-40 bin tonilato zırhlılar, 160 bin 

r,_.---------, 
1 l"hak keyf iyeli 

hüküm etimize 
resmen bildirildi hakimleri aı!etm~tir. Yahudiler plebi- Londra 15 _ Başvekilin nutku hak· 

site iştı.rak edemıyecektır. Avusturya kında tefsiratta bulunan Deyli Meyi ga- Ankara, 15 (Hususi )- Avusturya-
protestan kilisesi, Alman protestan kili- zetesi, Chamberlaini tebrik ederek diyor mn Ankara sefaret binasında bu pa-
sesinin azası olmuştur. ki: Dl' Nazi bayrajile Avusturya bayrağı 

Zabıta yeniden tensik ediliyor· cMilli kuvvetimiz\, imkanlanmıZJL a- birlikte çekilmişti. Bugün vaziyet de-
Polis müdürlüğü vazifesini deruhte z~mwru kullanmak suretile kurmalıyız. ğişrniş olduğundan bina, Alman se-

etmiş olan Himler beraberinde cSiyah Çekoslovakya istiklalinin idamesi, Al- farethanesi müştemilitı sırasına gir-
Muhafız, lardan 60.000 kifi getirmiştir. manyanın Orta Avrupadaki hegemonya- miş bulunmaktadır. Avusturya mas-
Avusturya zabıtası, tamamile yeniden sına karşı ve bu itibarla da İngiltere im- lahatgüzan Hariciyeye· gelerek Dl". 
tensik edilecek ve Führcrm tarnamile i- paratorluğunun emruyeti için yegine te- Tevfik. Rüştü Arası ziyaret etmiş \•e 
timadına sahib bir alet haline getiril~- minattır. Avusturyanm Almanyaya ilhakı 

Seiss İnquartın hitabesini müteak;p cektı'r. 
ıı ı d · · k Tayınis gazetesinın Berlindeki muha- keyfiyetini §ifahen bildirmiştir it er bir nutuk söylemiş ve ernıştır ı: Postahaneler, Gamalı Haçlı ve cFüh-

lm 1 birine göre, Alman diplomasisınin Çekos- Diğer taraftan Alman büyük elçisi 
cA an ar, rer Viyanada:t ibaresi yazılı hususi bir 
B. k · i d Al ·ıı · lovakyada bir teşebbüsüne intizar etmek Von Keller de Harıciye Vekilimizi 

ır aç gün çin e, man mı eh ca- mühür istimal etmektedırler. 
Jl'ı° • d b ·· lilf' · 1 · t icab eder. Filhakika, Hitler Çek mesele- ziyaretle nez.dinde bir saatten faz\\ 

ıası sinesın e, ugun geniş ~ını ıısse • Seiss İnkart'm tinvanı sı·nı· halletmeden o··nce Ingı'ltere ile Al- - beti A t 
t .ğ. · f k t 1 b"·t·· h · ı· i kalmıı: ve bu munase e vus ur-ı ımız a a ası u un e emmıyc ın Viyana ı 5 (A.A.) _ Se~ İnkart'a '$ 

müstakbel nesillerin ıdrak eyliyeceği bir Rayşthalter ünvanı verilmiştir. Bu :n::aı:=~zı !~7;.~~~!~ kat'i ~:t r:!!~ !:~~:t;n!:;~~iciye-
inkılab vukua gelmıştir. ru··ıbe, dig·er Alman ...ııevletlenn' ı·n va • uhb d l k 

Eb d• k ı ·· · fl · • M ir, yakın bir istikbal e yapı aca ııı... 
e ı surette yo o an reJımın şe erı, lı'lerı·ne ver1·1en un·· vana tekabül" et • '----------------

b olan böyle bir teşebbüsün müstebad ol- ---------------son seneler zarfında, kendılerince u mektedı"r. - d f 
ıh madığını bildirdikten sonra bunu Çekos- B J k • • 

memleketin hususi vaz:fesinden su mu- Gazetecilerin ikibeti a J eSJr e eCJ 
ahedeleri ile dikte edilen ve yabancıla· lovakya veya diğer dev~tler tarafından 

1 .. d Viyana 15 (Reuter ajansının muha- Çekoslovakyanın bundan böyle çok na- b:r tren kazası rın keyif ve hevesine tabi bu unan soz e b' . b'ld" . ) n·· kş kub ll 

Avusturya istiklalinin hakikaten büyük ırı ı ırı~or .- ~ a am vu . u- zik vaziyete giren stratejik vaziyetim 
b" Alın h nın vücud bulmasına lan davet uzerıne Hıtlere yapılan ıs • takviye için alınacak askeri tedbirlere Balıkesir 15 (Hususi) - İzmir-Ban 
ır an ray 1 t"kb ı· t · lm k · · b b h h f 1208 alı mAni olması ve istikbalin yolunu kapat- ı al asvır e e ıçın u sa a a- bağlı bulunduğunu kaydediyor. dırma se erini yapan nwnar 

... 

tonilato kruvazörler, 190 bin tonltato 

hafif sefain ve yüz bin tonilatodan faz
la da denizalt1lar. 

Bahrıye ınüsteşan İtalyanın Uzak 
denizlerde de müdahale imkanını ve
recek bir Osean donanmasına muhtag 
olduğunu ilave eylemiştir. 

Yugoslav ve 
Küçük Antant 

Yugosl~vyanın Küçük 
Antant toplantısına iştirak 

etmiyeceği asılsızdır 
Belgrad 15 (A.A.) - Resmi mehaJU, 

YugosJavyanın bir küçük antant toplan
tısına iştirakten imtına ettiği hakkıhda• 
ki haberleri yalanlamaktadır. Filhakika, 
küçük antant konseyinin fevkalade bir 
toplantıya çağırılması mevzuu bahsolma
mıştır ki böyle bir imtina da mcvcud ola• 
bilsin. 

Avusturya hadiseleri münasebeüle yal· 
ruz, Tataresco küçük antant konseyi re: 
isi 51fatile, Prag ve Belgrad ile istişare
lerde bulunmuştur. Romanya ve Yugo,. 

, lavya hukumetleri tıpkı Çekoslovakya 
hükOmeti gibi, Anşlusu bır emri vaki o
larak kabul etmekte ve muhtemel ola-
rak nisanda veyahud mayısta topl:maca~ 
olan küçük antant konferansından başka 
aynca bir fevkalade toplantıya ihtiyaç 
olmadığı kanaatinde bulunmaktadır. 

lngiliz - İtalyan 
müzakereleri 

ınası idi. riciye nezaretine müsaade alınağa gi - Vre-me &autesinin miitaleuı katar şehir kerumnda hayvanının üze-
B 1 k t Almancbrı. den gazeteciler nezarett~ alıkonulmuş - Belgrad IS (Hususi) - Avusturya- rinde köy1ln9 gitmekte olan Çayırhisar Romada Avusturya mese-

« 
0 meme e lardır. mn Almanyaya ilhakın<lan bahseden köyünde~ 30 ya;.ı~~ KAmil oğlu )esi de görüşüldü 

En eski şark hudud eyaleti, Alınan mil- Yüksek rütbeli bir Avusturya zabi - Vreme gazetesi, bu ilhakın Yugoslav - Mehmedı hayvamle bırlikte ezerek par 
letinin ve binnetice Alman rayhının en tinin mevcudiyetinden cesaret alan ga- ya bakımından çok hayırlı olduğunu çalamıştır. Katar Mehmedi 60 metre 
taze bulvarı olacaktır. Geniş etrafımız~a zeteciler, ınutad vechile kapıya doğru kaydettikten sonra, Mareşal Göring'in kadar sürük1emiştir. 
beni dinliyen 68 milyon vatandaşa, bugun gitmişlerSe de bir Alman nöbetçi nefe- Çekoslovakyaya vexdiffei teminatın Yu
bu muhteşem Alman memleketinde otu- ri kendilerine geri dönmek emri ver - goslav mehafilinde memnuniyetle kar
:ran milyonlarca halk namına Stiryalılar miş ve merdiven tahliye edilmediği şılandığını söyliyerek, ezcümle diyor 
yukan ve aşağı Avusturyalılar, Karenti· takdirde derhal ateş etmek üzere tali - ki: 

Halayda tedhiş 
Hareketleri 

Lcmdra 1 S (Hususi) - İngilterenin 
Roma elçisi Lord Perth, İngiliz - İtal -
yan müzakerelerine devam etmek üze
.re bugün tekrar Kont Ciano tarafından 
kabul edilmiştir. 

Bu görüşme esnasında, ruznamede 
ahlar, Salzburglar, Tirolıular ve her mat almış olduğunu biJdirrniştir. - Yugoslsav - Alman münasebatına 
§eyden evvel bütün ViyanaWar namına Avusturya zabiti, bu halden pek gelince, Başvekil Stoyadinoviçin Ber _ 
temin ediyorum: Bu memleket Alman· mahcup olmuş, fakat o da matbuat mü lini ziyareti münasebetile Yugoslav ga 
dır. Vazifesini müdriktir, vazifesini ya- messilleri gibi emre itaat etmenin lü - zetecilerini kabul etmiş olan Hitler, bu 
pacaktır. Büyük Alman rarniasına karşı zumuna kanaat getirmiştir. münasebatı:ı dostane mahiyetini teyid 

Antakya 15 (Hmusf) _Bir hafta- bulun~n mes~ıe!erden başk~. Avustur -

d be 
· - 1 k ·ı An+ .. 1r-u daki yadakı son hadıseler de muzakere e ... 

an n mustem e ecı er ..... Ja ...l"lm" f 
Türk halkının maneviyatını kırmak " 1 ışır; . . 

ksad"l d 1 tekrar ha Bu hadıselerın. Orta Avrupada ye -

olan sadakati, herkesin sadakatınden Nezare•in bütün kapılarının kapan- etmiş ve demiştir ki: 
yüksektir. ması için şiddetli emirler verilmiştir. cKı:.vvetli bir Yugoslavyanın mev-

mal 
1 

1 .e proBpag
1
an aba.ra haft d bş : ni bir vaziyet ihdas ettiği kanaati u -

amış araır. un ar ır a an erı 'd' 
askeri kamyonlan lüzumlu lüzumsuz mumı ır. -------

Bizim vazıfemiz, 
1

fimdı Avusturyayı Bunun neticesi olarak bütün gazeteci- cudiyeti, Almanyanın menfaati icabın
gittikçe daha ziyade mkişaf ettirerek O· Ier halihazırda tevkif edilmiş gibidir - dandır.• 

caddelerde vt- mahallelerde dolaştır -
maktadırlar. 

'bu nasyonal-sosyalizm hislerinin ve az- }er. Söylendiğine göre, ecnebi gazete -
ırtinin bir kalesi haline getirmektir. ciler taknben bir saat kadar mevkuf 

Bu saatte, Alman milletine, bütün ha· kaldıktan sonra tahliye edileceklerdir. 
Yatımın en büyük hükmünü veriyorum: Bu hadise hakkında yüksek bir me-

Alman milletinin Führer ve Şansöliye· mur, Havas ajansının muhabirine şu 

Amerika 
ilhakı 

11 sıfatile, tarih huzurunda, vatanımın beyanatta bulunmuştur: T 
Alman rayhına girişini ilan eyliyorum. cEcnebi gazetecilerin bugün yapı - ~ QnlmlgOr 

Antakya 15 (Hususf) - Antakyaya 
avdet eden Nebih Elazme ile Vatani -
lerden doktor Mustafa Fahri ve i'uad, 
Halil, Osman, Kasım vesaire bir içtima 
akdetmışlerdir. Bunların Hataydaki A
rablan bır külle halinde teşkilatlan -
dırmağa çalışaca1dan ve inzibat kolu 
tarafından ta'kviye--edilecekleri bildiril\'aşasm.> lan merasime iştirak etmekten mene -

llitlerin nutku şiddetli alkışlarla kar- dildik1eri hakkında şayialar asılsızdır. 
fl]anınıştır. Hitlerin nutkundan evvel hariciye 

Muazzam bir geçid resmi y•pı1clı nezaretinin kapılan gece kısa bir müd 
Öğleden sonra, Alınan ve Avusturya det için kapatılmı~ da nezaret bina • 

aakerlerile bütün motörlü kıt'aların, sının içinde bulunan gaz~t~iler 0 ara
tank ve ağır toplann iştirakile Hitlerin lık dışarı çıkamadıkları ıçm «Kahra: 
de önünde muazzam bir geçid resmı ya· manlar meydanı,. ında ya~ılan ~erası-
'hll ...... ..+. B da d'"rt ·· Alnı tay mi pencerelerden seyretmışlerdır.• .... .._•utwr. u ema o yuz an • • • · • . . • 
1aresi geçidin yapıldığı meydan üzerin· Harld ıılcn de birleştirıldı 
d~ uçuşlar yapıyordu. Viyana 15 (Hususi) - Seis İnkart 

Geçid remıf iki saat devam etmfftlr. kabinesinde hariciye nazın olan Dr. 

Nevyork 15 (Radyo) - Alman se - mektedır. 
firi H~ns Dikof ~v:usturyanın Alman - Antakya 15 (Hususi) - Hatay po -
y~ya. ıIJ:ıakın~ _hancı ye nazın Hull'e bil- Us kadrosuna yeniden 17 kişi alınmış
dırmıştır. Dıger taraftan Cwnhurreisi tır. Bunların arasında hiç Türk yok -
Roosevelt bu ilhakı henüz tanmıa - tur. İmtihana lü1.WTl görülmeden ta _ 
rnıştır. yin edilen bu adamlar arasında çapul-

Ancak Avusturya tarafından tebliği culuktan gelme kimseler de mevcuddur. 
takdirinde b11 ilhakın tanınacağı bildi- Cenevre, 15 (A.A.) - Anadolu ajan • 
rilmektedir. 1U11J1 husus! muhabiri bildiriyor: 

İstihbaratıma göre ebperler komitesin 
deki müzakereler bitmek ilzeredfr. fntf· 
habat talimatnamesinin bütün esas pren

Mısırda intihabat 
mücadelesi 

Kahire, 15 (A.A.) - Vefd umumi h yeli 
toplantısı sonunda kırala bir taleb hstC'~ 
verilmiştir. 

Nahas Paşa parti divanı azasile s raya 
gitmek istemişlerdir. Bu taleb li tesini 
başkatibe vermiştir. 

Talebde hükfunetin seçimde taraf gir • 
lik yaptığı bildirilerek nazik Anında bu • 
nun memlekette vahim anarşilere sebeb 
olacağı ve kralın hainler tarafından istis
mar edildiği bildirilerek bu hale bir ni• 
hayet verilmesi istenilmektedir. 

Balkan devletleri ara-.nda 
göçmen işleri görüşülecek 

Akfam saat 5 de Hitler tayyare ile Müni- \Volf bugün istıfa etmiş ve nezaret iş -
lae gitmiştir. lerini Alman hariciye nazın Von Rib-

Viyanalılar memnun bentropa devrctmi,tir. 

italgan - Leh 
Görı1şmelerl 
Ro~a 15 (A.A.) - Bek Varşovaya 

hareketinden önce bir saat kadar Cia -
no ile görüşmüştür. İki nazır akşam 
yemeğini beraber yemişlerdir. 

sfpleii üzerinde tam bir itilaf hasıl olmuş Ankara, 15 (Hususi) - Nısan ort:ılan
tur. Yeni talimatnamenin yazılmasına na doğru İstanbulda Türkiye, Romanya 

Viyana 15 (Reuter bildiriyor) - Dün· S('hacht Viyanada 
)anın en misafirperver milleti, Alman Diğer taraftan Alman Devlet ban • 

• 

başlanıldığı için komitenin hafta nıhaye
tine kadar işlerini tamamen bitirmiş ola
cağı tahmin edilmektedir. 

ve Yugoslavya murahhaslıtrı arasında 
göçmen işleri tedkik edilmek üzere b!r 
toplantı yapılacaktır • 
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Çil 

leke 

Ergenlik 

Sivilce 

.. Buruşukluk 

Pörsüklük 

ihtiyarlık 

Çirkinlik 

izale eder 

&pz~r J-~-z~ıd-ş-~-~-le_r_b-ir_a.ra_y_a~g·e-lm~ez_l_e.r,~ 
çehre GR PiN ile baş ağrısı gibi •.. 

Latif 
bir cild 

Parlak 

bir ten 

Gergin bir 

vücud 
Cazibeli 

genelik 

Güzel 

bir yüz 

Paluze 

gerdan 

Temin 
eder 

Bir tek kaşe G R İ P J N bazan 
Baş, diş, s·nir ve adale ağrılarım dindirerek gununuzo kurtarır. 

Bazan da Nezle, bronşit, grip geçirerek bnnlann do2Uraca2t 
l·OyOk bastalıklttn önler ve hayatınızı kurtant. 

lıullanıri ız. -Biitün ecza11elerde bulunur. 
• •• •' .. , 11.·;~ •• • .r. z:;,. · -· .~. : · ·· ·:· , . , ~L· r f . 

HASAN yağlı Te yağaız acı badem, yağsız kar ve yarım yağlı gece 'e gllndüz kremleri çilleri Ye ai• 
vilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. ihtiyarlan ıeoçlqtirir, renderi ıüzelleştirir. HASAN ismine 
ve markuına dikkaL Huan Deposu 

NEZ.LE -GRiP 
Baş, diş ve bütün ağrılardan sizi kurtaracak yegane ilaç 

- - -
Kadınllat blr çok O.zOcQ meşakkılt
lerden kur.taran en blrlnci ıevgi· 
llmlzdir. Bnton rahat ve emniyetle 

kullanılır. Bizleri yllksek saadetlere kavu~turur. Taravet 
ve letafetlmizi arttırır, gtırbnz evlftd sRhlbi erler. AMbt 
hastaiıkJnrdnn, rahim, nezle ve iltihaplarından, aybaşı 
ağrı, sancı ve kaşıntılımndan korur. Jptidllt şekil olan 
bezler ve pamuk tamponlar mikrop ve felaket )Uvasıdır. 
Salonımz ve bu tehlikeli a.detlnlzden vazgeçiniz. Adet 
zama.ılannda biricik dostumuz olan FEMIL ve BACINI 
kullanınnkla sıhhatinizi ve yuvnnızm saadetini sigorta 

Venüs 
Kremi . 

Terkibindeki hususi mad
dei hayııtiye dolayısile cildi 
besler, taravetini arttırı:-. 

Yeni bir ten yaratır. Venüs 
kremi asri kadın güzelliğinin 
bir tılsımıdır. 

Terkibi altın kremli 

24 saat havalandırılmış 

fevkalade ince ve hafif Ve • 
nüs pudrasile tuvalet gören 
bir cild dünyanın en tara • 
vetli güzelliğini ifade eder. 

la.a.-~ 
.ANTİVİR ÜS İLE TEDAVİ Sİ 

PATI 

IC VE DIŞ BASUR MEMELERİIVI: 
BASUR MEMELERİNİN HER TÜRLÜ . . 
ILTIHAPlARllY/, CERAHATlAN/'11Ş 

FİSTÜLLERİ AZ ZA/'1A/'fOA EYi EDER 

-------·-·--
ilan Tarif em iz 
Birinci sahiltt 400 kurut 
ikinci .ah:le 25G ,, 
Üçüncü &ahi!• 200 >> 

Dördüncü uılıil• 100 » 
J, sahifeler 60 » 
Son sahil• 40 » 

Muayyen bir müddtc zarfında fazla. 
ca mikdarda ilAn yaptıracaklar aynca 
tenzilatlı tarifem.izden istifade ede
ceklerdir. Tam. yanm ve çeyrek sayfa 
tUınlar için ayn bir tarif• derplf 
edilmiştir. 

Son Posta'nm ticad tılnlanna ald 
filer itf n §U adrt-ıe müracaat ed1ı. 
melidir: 

tllncahk ıtoDektlf f lrte"' 
&alıramamad• Ba• 

.l..Dbra cadd-' 

·venü·s 
Allığı 

Her cildin rengine göre 

çeşidlerl rnevcuddur. Yüze 

sürüldüğünde cilde fevkalB • 
de tabii bir renk verir; teni 
bozmaz; güzelleştirir. 

Ruju 
Son moda ve gayet cazib 

renklerile kullananları hay -
rete düşürür. Dudaklarda 24 
saat sab"t kalır. Şık ve kibar 
familyaların kullandıkları 
yegdne rujdur. 

f 

Eczanelerden 1-12 lik ambalajlarını 
israrla arayınız. 

Taklidlerinden sakınınız 

Venüs 
Sürmesi 

Asla yayılmaz ve gözlere 

zarar vermez. Venüs sürme

sile tuvalet gören kirpikler 
büyür ve güzelleşerek kalb • 
)ere ok gibi saplanır. 

Q 
Kolonyası 

Çam ve limon çiçeği to • 
lonyaları hususi bir Uptir. 
O kadar ki; en büyilk zevk 
ehlini ve müşkülpesend ol -
makla tanınmış kimseleri 
bile hayrette bırakır. 

ÇOK K 1 Y MET l l Keskin Kaşeleri üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. !~!~ !!::. 


