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• 
Amerika ve lngiltereden Hitler'e ihtar 
1 Amerlkada Almanya He siyasi mUnasebatın kesilmesl için kuvvetli bir cereyan bat gösterdi. Vatlngton 
: • hükOmetl hldisenln yeni safhalarını dikkatle taklb ediyor. 

2. lngiliz Başvekili Mecliste "Almanyanın hareketi en derin lstikraha liyıktır. Buna daha çabuk ve daha çok 
• silihlanmakla mukabele edeceilzl,, dedi 

3, Vaşington ve Londrada Almanya aleyhinde büyük nUmayı,ıer yaplldı, nUmaylfçller Alman elçlllk 
•binaları önünde "Avusturyaya dokunmayın.ızln diye bağırdllar 

H i TL ER . Vi y ANA o A ı · Avam Kama~asın~: dünkü müzakereler 

Alman devlet ·reisinin beyanatı : Çemberlayn Mesele henüz 
"·lngilterenin protestosu manasızdır,, kapanmış değildir!,, diyor 

• f 

DiJn Vlgana ilzerlnde 850 Alman taggaresl 
dolaşıyordu, Bitler buglln bir nutuk slJglilgor 

. . ~ 

Çurçil Avrup~nın bir tecı.vüı programı kırşısınd~ bulundujun1ı, liberaller 
reisi Sinkler ikinci kurbanın ispanya olacağını söylediler 

Londra 14 (Huswıt) ~ Başvekil Cham
berlain bugün Avam Kamarasında hari· 
et siyaset hakkında IÖZ almıt, Bertesga· 
den anlaşmasının AVWituryanın •stiklali 
esasi üzerine akdedilmi41 oldutunu hatır· 
latmİş, bu anlaşmayı ta!db eden ve Şuş
nigin istifasile neticelenen hldisele:-in 
bir tarihçesini yapml§tır. 

cıiamberlain bu meyanda deıniştır kl: 
cBaşvekil Şuşnig kan dökülmesine ml

nl olmak için boyun eğmif ve bunu radyo 
ile de bildirmiştir. 

Fakat, bu hadise olmadan evvel daha 
günqüzun Von Ribbentrop nezdinde şid· 
~ bir ~llflbıbiıae· ~ 0en,. 
ayııi giln: haticlye nazırı Halifat, da, ge. 
ne iki defa Ribbentropa görüşmüştür. 

Berline de bir protesto notası gönderil· 
miştir. 

Chamberlain burada Von Nöyrat'ın 
-

ITJgiliz bcJfVekiU Chamberlaitı 

Berlindeki İngiliz büyük elçisine verdill 
cevab mektubunu okumuştur. 

Von Nöyrat bu mektubda İngiliz bükQ.. 
metinin protestosunu istinad ettirdiğ-: ha .. 
berleri hatırlattıktan sonra diyOl' ki: 

cAlman hükfım~ti namına ıunu beyan 
etmeliyim ki İngiltere hükUnıeti, kendi· 
sine Avusturya istiklafüıJn himayecisi 
rolünü vermeye kat'iyen haklı d\'ğildir. 
cİtiraz esesleri:t. Avusturya meselesi 
hakkında yaptığim diplomat konuıma· 
larda Büyük Britanya hükfunetine asla 
şübhe bırakmadım lti, Almanya ile A· 
vusturya arasındaki münasebetlerin tek• 
1i .münhasıraa Ahnaa milletıaia MbUI 
fflerf mahiyetinde teJAkld edilebıllr ve 
bununla başka devletlerin hiçbir aJAkaa 
olamaz. Bu sebebden dolayı Alman hil
kfuneti daha başlangıçta İngiltere hük~ 

(Devamı 11 inci ao.yfada) 

, · · · · 1Utlffln beı ıens evı;el Sara girerken alın.mıı Dir """" L d d H k h • 
:viyana· 14 (Hususi):_· lİitler~ yüzlve mutantan surette karşıl~· on r a a v e Ü ômet sporu ımaye 

binlerce halkın coşkUn tezahür.atı ara - OtomobHinde, ayakta duran Bitler, 

tında saatl7 de Viyan~"'.'?~,!!:":': IJ itıd .. !ifada) Vaşingtonda için yeni tedbirler alıyor 
Pragdan yükselen ses : n Ü m a y i ş 1 e r Başvekil Celil Bayar, dün Ankara Gençlerbirliğinin · N "B • toplantısında hazır bulunarak sporculann dercilerini 

Çek Harbiye azırı l_Z hü~:;u~:!s!!r~=yco~reya::~:~ıı: dinledi. Kıymetli mütalea ve vidlerde bulundu 
· ' d de diseleri ciddf bir- dikkatle taklb etmekte• Ankara 14 (Husust) - Bqvekil CeW burada toplu bir halde bulunan aporcu.. 

A . t . d v ·ı·z e 1 dir Bayar bu akşam saat 17 de Ankara Genç- larm arasında bir saatten fazla blda. · vus u rya e gı 1 .,, Aıınanyanın Avusturyayı karşı takib lerbirliği spor klübü merkezine gelerek (Devcımı 2 inci ıa11fadtı) 
. . · · . ettiği tarzı hareket efkln umumiyede bü-

Fransa dlln Çekoslovallgaga Jıendisine lıarşı yük bir ~ı -~~~ndınnıştır. Bugün Al • ' .. ı ~ nı bildirdi man sefareti onunde toplanan binlerce 
tllrlıtiğl taahhil.dlere sadık na aca,,ı halk Hitler aleyhinde nümayifler yap. 

Ç~koslovakyanın vaziyeti etrafında lngilte~e ile Fran.sa mı~;,. taraftan, Alm4nya ile diplomatik 

· arasında müzakereler cereyan ·edıyor ~ünaseba~ın keıiln~ıi için kuvvetli 
: bır cereyan. bq göstermiftir. 
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: ROMANYA , 

Londrada 
Londra 14 ( A.A.) - Trafalgar Sku

ar'da yapılan muazzam bir nümayiş es 
nasında Kemhrit birliği reisi B. Ma -
kes, İngilterenin, Fransanın hattı ha -
reketine muaciil bir hareket takib ve 
Çekoslovakyayı müdafaa etmesi lhım 
gelmekte clduğunu beyan etmiştir. 

(Devamı U inci myfada) 

Vergilerde 
yapılac~ tenzilat 
Hazırlanan kanun layihası 
Millet Meclisine verildi 

Ankara, 14 (Husust) L- Vergilerlmfz. 
de, bilhassa müstahsil sınıfı koruyacak 
ve nıilU istihsali teşvik ·ve himaye ede
cek ıslah ve tashihler üzerinde çalışma• 

Franko kuvvetleri 
Katalonya hududunda 

Sür'atle ilerliyen F rap kist kıtaat, Ak denize 7 kilo
metreye kadar yaklaşblar; birçok şehirleri zaptettiler 

lara devam edilmektedir. Bu cümleden Yulcanda g6rdü~nfiz f'ed"'- Fnınkocula nn. Balearı Z1Thlııınuı bcıhflm g&m. 
. Çekostovakyanın. vaziyetim göBterir harita olarak ha~anlar. vergisi üzerinde ~apı· mektedir. Bu reıbn, Wiıe ema.nn.da vak'a yerine yeti§en bir lngiliz muhribtnita 

Pta 14 Hususi) - Çekoslovakyanın ı Pragda bir nutuk söyliyen harbiye na· lacak tahfif! teklıf ede~ kanun llyihası zabitlerinden b!ri tarafından alınmı§tır 
lb.uht ~if ( 

1 
. d ·ıu birlik lehine zırı, Çekoslovakyanın Avusturya vaziye. evvelki gün.Meclise venlmiftir. - Londra 14 (Hususi) - Aragon cebhe-,.dnam etmektedir. Bu kıt'alar balen Ak-

~~ ~~=:~pd::ıftır. (Deucımı 11 itici ""1ftula) (.Devtlw JJ t.ei -.fada; lbıcle ~ mt•alanJuD ileri llUeUtl (GIH• U ... 1 itll bl 



2 Sayfa 

r----------------"'\ 
Her gün 

Avrupa yeni bir 
Nizama muhtaçtır/ 

Yazan: Muhittin Birgen 
E ransamp, İngilterenin, Ameri

u-- kanın tuzlan kuru demokrat

ları bir daha feryada başladılar ve devam 
edecekler: Cebir ve zor yılanı tekrar ba· 
şını kaldırdı, ezelim onu! 
Eğer bu söz, Almanyanın ve İtalyanın 

istedikleri şeyi cebirle, zorla, yani silah
la veya emri vak.ile elde etmeleri dernek
se, doğrudur, haklıdırlar; fakat, bu doğ
ru söz, onların ağızlarından çıktığı za· 
man, kendisi küfeye girip te, sokakta 
sallanarak yürüyen adamı gösterip: 

- Sarhoşa bak! 

SON POSTA 

Resimli Makale: X Müşterek sevgili .. 

. 

Diyen bedmestin narasından başka bir 
şey değildir! Bu tuzn kum demokratlara 
göre demokrasi, sulh, adalet, insanlık 
vesaire gibi büyük sözlerin manası şu

dur: cDünya kafi derecede taksim edil
miştir. Bir kısmına İngiltere, bir kısmı
na Fransa, bir kısmına Amerika ve bir 
kısmına da Rusya hakimdir. Bunlar dün
yanın haritasını istedikleri gibi ölçer, bi· 
çer ve keser, eklerler. Ki.msenin ses çı

karmaya hakkı yoktur. Kim şikayet eder
se kafasını ezmek lazımdır. Küçük mil
letlerin hiçbir baklan yoktur; biz onları 
istediğimiz gibi kullanırız. cHarbet!> 
dersek etmeğe mecburdurlar; sulh etme
lerini istersek sözümüzü dinlemekle mü
kelleftirler. Afyonu yasak edersek ya
saktır; ciç! > dedik te içmediler mi dün
yayı onlara zindan ederiz. Bizim bu niza
rnımıza karşı Almanya baş mı kaldırı
yor? Ah, küstah, zorba, sulh düşmanı 
Almanya!> 

Bayrak demek kuvvet demektir, bayrağı kuvvet temsil et~ 
miyen millet, bayrakları kuvvet temsil eden milletlerin esiri 
olur. Uzak \Te yakın tarih bu hakikatin misalleri ile dolu~ 
dur. 

Tür.kiye bugün son asrın herhangi bir devrinden daha 
kuvvetlidir, 1.ıeş senelik müdafaa planımız bu kuvveti bir 
kat daha artıracaktır. Milli müdafaanın her §eyin fevkinde 
olduğunu unutmıyalım. 

Fakat, şu toprak üstündeki beşeri ha
yat öyle istemiştir ki kim böyle düşü
nürse, onun karşısına gene böyle düşü
nen biri çıkıyor. Almanya ile İtalya bun
lardır. 

* Fakat, bizler, küçük memleketlerin de-

( sez ARASDNDA 
Arnavudlulı lıralmın 
Kız kardeşleri 
Amerilıada 

Arnavudluk kralı Zogonun kız kar • 
deşleri Prenses Macide, Ruhiye ve Mü -

zeyyen, Amerikada Madam Roosevelt 

ile konuştuktan, görülecek yerleri gez -
dikten sonra, ağabeylerinin düğününde 

bulunmak üzere Arnavudluğa dönmek • 

tedirler. Yukarıda kralın kız kardeşlerin

den ikisini görüyorsunuz. 

Bir kartpostal üstüne 
32714 kelime 

·-HERGüN BiR FIKRA *I 
Ben de büyük edibim 

dememiş amma 
Meşhur Amerikan 111iza1ıçısı Mark 

Twain, edebiyat hakkında bi1· kon
ferans verilmek üzere bır toplantıya 
çağırılmış, Mark Twairı, kürsüye 
çıkmış: 

- Edebiyat hakkında bir konfe • 
rans vermek için. buraya geldim. Fa~ 
kat çok bir şey söylemi11eceğim.. Siz 
de bilirsiniz ki edebiyatta büyii.lc nam 
bırakmış insanl.arıın hepsi ölmüş!er
dw. Homer ölmüştür, Dante ölmüş-
tür, Şekspir öımü9tür. 

Bunu söyledikten sonra: Mecalsiz 
bir halde kendisini sandalyeye bırak
mış: 

- Ben de, dem.iş, şiımdi kendimi iyi 
hissetmiyorum. Zannedersem ben de 
öleceğim! 
*~~~~~~--------~--* 

Bir insan hayatını 
Ne gibi işlerle geçirir? 
Bir Avusturya filimi bir istatistik yap-

Avusturya köylülerinden Franz mıştır. 50 yaşına varmış bir adamın ha-
Wielach bir kartpostalın sırf yazıya yatı ne suretle geçirmiş olduğunu hesab 

Dünyanın 
En güzel 
Bacaklı kızı 

) 

mokratları, biz demokrasiyi böyle anla· 
mıyoruz; bizim sulh dostluğunu, adaleti, 
hakkı ve insanlığı anlayış tarzımız büs
bütün başkadır; biz istiyoruz ki dünya
da hakiki bir sulh ve hakiki bir demok
rasi tesis edilebilmek için hak ve adalet 
mefhumları, cemiyetlerın içlerinde de, 
milli camiaların arasında da azami bir 
nisbet derecesinde temin edilsin. Silah
lanmış bir milletin silahlanmamış bir 
millete tahakküm ve tagallübü imkanla
rını bertaraf edecek bir usul konulsun. 
Bu usullerin bir kısmını vaktile dalgın 
filozof Wilson ilan etmişti. Okmeydanm
da buhur yakar g.ibi, onun sözleri dağıl
dı g.itti; evvela, bu söylendiği gün unu
tulmuş olan prensipleri tekrar meydana 
çıkarmalı; fakat bunlar da kafi değildir. 
Bir kısmını da bugünkü medeniyet icad 
etmeğe mecburdur. Bunu yapamadığı 

içindir ki işte, Avrupa, bugün yeni bir 
harb tehlikesi karşısında tiril tiril tit-

mahsus kısmına 32714 kelime yazma - etmiş ve şu neticeye varmıştır: b k1 k 
Dünyanın en gii2el ve uzun aca ı ı-

ğa muvaffak olmuştur. Bu kartpostala 17 senesi uyku ile, l!l senesi çalışmak zı Londradadır. İsmi Gloria Day'dır. Glo-

Amerikalı bir milyoner talih çıkmış - ile, 8 senesi hastalık, dava, üzüntü, seya- ria'nm bu hazinelerile, en mevzun ba • 
tır. ı 000 İngiliz lirası vermiştir. Fakat hat ile, 4 senesi yemek yemek ile, 3 sene- caklı kadın diye tanılan Marlene Diet • 
Franz bunun şimdilik satılık olmadı - si projeler yapmak ile, 2 senesi traş ve rich'e en büyük rakib olarak meydana 

çıktığı söylenmektedir. riyor. ~ b"ld" · t· tuvalet ile, yalnız 1 senesi eg~lence ile!. .. . gını ı ınrus ır. 

cAvusturya~ namı altında elsız, ayt.ık- •••••••- .~ ........ •••••• ••• •• •-•••• ••••-••• • •••••••••• ••• ••• 
sız, bacaksız bir memleket icad edip bu- genişlemek için kendisine az mukave· Komünizm bir hayaldir. Garbda ha
nun içine altı buçuk milyon Alman koy- met edebilecek hududlar arıyacaktır. kim olan bugünkü ruhile demokrasi de 
mak, ayni Almanların bir kısmını bir ta- Bu hududlar da şarktadır. Eski Avustur- bir riyakarlıktan başka bir şey değildir. 

Eşine rastlanmamış garib 
bir hırsız 

rafa, ötekini başka tarafa bol keseden ya imparatorluğunun Drang nach üsten Faşizme ve nasyonalizme gelince de, e- Nevyork zabıtası çok garib bir hırsızı 
dağıtmak cürüm değildi de bugünkü Al- • şarka doğru nüfuz - siyaseti muvaffak vet, bunlar, cebir ve zor ifade ederler. ele geçirmeğe uğraşmaktadır. Bu garib 
manyanın milli ittihad hamleleri mi cü- olamadı; çünkü, o imparatorluğun milli Fakat, hiç olmazsa mürailik etmiyorlar, hırsız, hırsızlık yaptığı evlere bıraktığı 
rüm olacaktı? Mahud Sevres - Sevr - mu- vasfı ve milli kuvveti yoktu. Fakat, ayni bugünkü dünyada hakim olan ruhu • ö- puslalarla k~clisinin hırsız olmayıp 
ahedesini unutmuş değiliz: Bizi ana va- politika, ayni şiar bu doksan mılyonluk 1 tek.ilerin olduğu kadar kendi ruhlarını cservet müvazenes.ini> temin etmeğe çalış 
tanımızda vatansız yapmak istiyen, A- Alman kütlesi elinde elbet kuvvetli bir da - açıkça söylüyor ve bunun eserlerini tığını söylemektedir. Garib olduğu kadar 
nadoluyu parçalı bohça gibi türlü türlü anahtar olur ve bunun önüne geçmek kü- gösteriyorlar. da esrarengiz görünen bu adam küçük 
renklere boyayan ımuahede haktı da çük milletlerin kolay başarabilecekleri Eğer insanlık hayal peşinde koşmak . irad sahibi veyahud memurların evlerin-
Türk milletinin o mukaddes istiklal mü- bir iş değildir. ve nesilleri ıztırab içinde ezmek istemi- den ehemmiyetsiz bazı eşyalar çalıp yer-
cadelesi zorbalık mıydı? O zamanlar bi· * yorsa, eğer maskeli demokrasinin elinde 

1 
d 

lerine zenginlerin ev erin en çaldığı kıy-.ıe de zorba dediler. Bugi.in işler değişin- Her şey, Fransa ile İngilterenin elle- uyuncak olmaktan bıktıysa ve nihayet 
h k · · l metli eşyaları bırakmaktadır. Bir kaç gün ce, biz.im adımız da, sıfatlarımız da de- rinde bulunuyor: eğer bu memleketler cebrin ve kuvvetin a prensıpı oması-

d k evvel bir bangerin evinden çaldığı 122 ğişti. Bugünkü dünyanın taptığı tek bir dünyada hak ve adalet mefhumları üze- na karşı içinde bir isyan uyuyorsa tc 
mabud var: Kuvvet! rine kurulmuş yeni bir enternasyonal bir çıkar yol vardır: Dünyaya ve Millet- senelik kıymetli bir saati posta ile Nev -* nizam hareketi uyandırabilirlerse Avru- ler Cemiyetine, hakiki bir hak ve ada- york sanayi müzesine göndermiştir. Saat 

Almanya cebir ve zora, emri vakilere pa kurtulabilir. Aksi takdirde harb, ya- let ruhuna yakın yeni bir nizam vermek, ile beraber gönderdiği bir puslaya da 
müracaat ediyor; bu fena bir şeydir. Fa. kındır, muhakkaktır ve bütün facia1arile Avrupa bunu yapabilirse selamet, yapa- csahibi için lüzumsuz, fakat müzeye pek 
kat, buna fena demek, ancak bizler gibi önümüzde duruyor. rnazlarsa uçurum! l\ıfoh.ittin Birgen elzemdir> ibaresini yazmıştır. 
milli hududlan için?e milli hayatlarile 
meşgul olanların hakkıdır. Ötekiler, Al- r 
manya gibi sokakta sallana sallana yü
rüyen içki amatörü değil; meyhaneden 
evine küfe içinde nakledilen bedmest
lerdir. Onlar evvela susmaya, sonra da, 
günahlarını ve kabahatlarını affettirmek 
için, yeni bir dünya nizamı tesisine çalış

İSTER iNAN, İSTER İNANMA! 

maya mecburdurlar. 
Evet, yeni bir dünya nizamı tesisine 

bugün dünden ziyade ihtiy~ç vardır. 
Yoksa, Avrupa beladan belaya uö-rıya
cak, faciaların en fecilerine sahne t> ol:ı- 1 

caktır. Almanya, dar bir çember içinde 
sıkışmış kalmış olduğu müddetçe, A vru
panın en yüksek hayatiyetini temsil e-ı 
den bu doksan milyonluk milli varlık, 

Bursada çıkan cAçık Ses> gazetesi yazıyor: 
Birkaç gün evvel burada bir cçocuk unutma vak'asıı> ol· 

muştur Hadisenin cereyan şekli şöyledir: 
Abd;.:lhakimin idaresindeki otobüs Çekirgeden Bursaya 

gelmiş, yolcularını boşalttıktan sonra taksi yerine gitmek 
üzere iken otobüste bir tek çocuğun kaldığı görülmüştür. An
cak iki yaşlarında kadar görülen bu yavru istenilen malı1-
mattan hiç birini verememiştir. Kontrol memurlarından Bay 
Fuad vak'adan haberdar olunca çocuğu yanına alarak nü.va· 

zişlerle hüviyetini öğrenmeye çal~mış, fakat bir netice elde 

edememiştir. Arayan olması ihtimaline karşı çocuğu nihayet 

polıse teslim etmeye mecbur kalmıştır. Akşam üzeri çocuğun 

babası olduğunu söyliyen eski bekçilerden Bay Nuri polise 

müracaat etmiş, çocuk babasını görür görmez hemen boy-

nuna atılmış, baba ile oğul, birbirine sarılarak karakoldan 

ayrılmışlardır. Çocuğu otobüste wıutan büyük annesi oldu
ğu anlaşılmıştır. 

İSTER 1 NAN, 1 STER İNAN M Ar 

------------------------~----------------·------------------------------------------·-----------

Mart 15 

Sözün K sası ------
Yazı Çok Olduğu için 

Bagii.n Konamatlı 

Hükumet sporu 
himaye için yeni 
tedbirler alıyor 

-

(Ba~tarafı 1 inci sayjuda) 
Toplantı Ankara Gençlerbirliğinin on 
beşinci yıldönümü münasebetile klübün 
yeni lokalinde yapılın1ş ve klübün fahri 
reisi Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu tö· 
rene Spor Kurumu ve diğer klüpler er• 
kanile gazetecileri davet etmıştir. 

Bayar, lokale Saracoğlu ile İbirliktc 
geldi ve sporcularla başbaşa geçirilen 
dakikalar spor işlerinin etrafında çok 
değerli hasbıhallere vesile oldu. 

Celal Bayar klübün kazandığı kupa, 
şild ve madalyalarla dolu müzesini ted· 
kik etti. Saracoğlu sporcuları ayrı ayrı 

kabiliyet ve vasıflarını da tebarüz etti• 
rerek Başvekile tanıttı. Bu sırada Celal 
Bayar: 

c- Klübünüz bana da yabancı gelmi• 
yor. Biz gençler de bu birliğ:n tabii az• 
sıyız> diyerek iltifatta bu.undu. 

Görü.,c;melcr sırasında mevzu Ankara 
futbolüne intikal etti.Celal Bayar dedi kiı 

c-. Şampiyonluk işi liyakat ve ehliyet 
meselesidir. Buna layık olanı hangi klüp 
olursa olsun milli bir zevkle tebrik. ede· 
rim. Fakat ötedenberi görüyoruz ki bi· 
rincilik üç dört klüp arasında kalıyor. 

Gönül diğer taraflara da intikalini isti· 
yor. Bu vaziyet spordaki milli kabiliyet; 
vatanşümul olarak ifade eder.> 

Başvekil bu suretle hüliısa ettiğim.iz 

mütalealarının sonunda sporculardan 
derdlerini sordu. Buna verilen cevablaı: 
arasında bazı klüplerin fohsil masrafını 

vermek, iş bulmak, hatta mükafatlar tc• 
min etmek g.ibi çarelerle yctışkin veya• 
hud müstaid oyuncuları takımlarına al• 
dıklarından da bahsedildi. Başvekil: 

c- Biz filan k.lüp, mümtaz vaziyete 
gelmiş, onun peşind d'"ğiliz. Dava gö• 
nüllü olarak yetişmek mesele&i •;- » dedi. 
Saracoğlu da oyuncu nakletm k bahsi 

dolayısile düşüncelerini an!atarr • 
c- Eğer iş sade buna kalsaydı, elbette 

ki Ankaı ... · - .}'erden en mümtaz oyun• 
cuları daha kolaylıkla celbedecek vazi· 
yettedir> dedi. 

Hakikaten iş bu değildi Milli küme 
haricindeki klüpler turnuvasında ayni 
takımlar Ankaradan da geçtiği halde iyi 
oyuncular İstanbuldan alınmıştı. 

Bu müşahede İstanbuldaki idarecile· 
rin işi Ankaradakilerden d3h.:ı. iyi kav
radıklarını gösterebilirdı. Bu mevzu Ü• 

zerinde görüşmeler devam ederken An· 
kara takımlarının İstanbuldaki arkadaş· 
!arına nazaran daha az temaslar yaptık· 
lan da ileri sürüldü. Tecrübe ve teknik 
farkı, saha ve lokal meselderı klüplcrin 
mali vaziyetleri de mevzuu bahsoldu. 
Saracoğlu Ankaranın kendinı hissetti

recek vaziyete geldiğini söyledi. Muha· 
iızgücü reisi İsmail Hakkı, hükumet 
merkezinde yeni açılmış veya buraya 
nakledilmiş olan yüksek mektebler dola· 
yısile de Ankarada kuvvetlı bir gençlik 
kütlesinin yerleştiğiı~i anlattı ve Başve• 
keilin bir sualine cevaben de Apkarada. 
mevcud 7 klübün hatta az bile olduğunu 
tebarüz ettirdi. 

Celal Bayar: 
c- Bir şey daha düşünmez misiniz? 

diye sordu. Ben klüplerin müşterek bir 
lokali olmasını zaruri addediyorum. Han• 
gi teşekküle mensub olursa olsun onları 
bir çatı altında toplıyacak bir sporculal' 
klübünü nasıl bwursunuz. Sporcu an
trenmanını, ekzersizini v~ya temasmı 

yapar. Boş geçirecek zamanında spor klü• 
büne gider. Buraya girmek içın de her· 
hangi bir spor klülıünde aza bulunmak 
kafi gelir ve gt>.nçler icin d·~ burası ~ok 
mazbut bir toplantı yeri olur.> 

Sporcular başvekilin bu yakın alfıka· 

sından derin bir sevinç duydular. Klüp 
azaları davetlilerini hazırladıkları büfe· 
de ağırladılar. Büfe başında Celal Bayar 
Ankaraya her yıl dört ecnebı takımını 
getirtmeği temin etmek vadirıde bulun
du ve cirid oyununa verilmesi lazını 

gelen ehemmiyet üzerinde de durarak 
alakadarlardan bu milli sporun inkişafı 
yolundaki düşüncelerini bir rapor halin· 
de kendisine bildirmelerini istedi. Ba§'" 

vekil gençlerin şiddetli alkıı:ıları arasın

da klüp mensublarma muvaffa.kiyetler 
dlliyerek ayrıldL 



•• •• uyu 
•• muz 

Mil et Meclisinde dün 
kere edil n ka ıunlar 

İürk parasını koruma hakkındaki hükümler üç yıl daha 
uzatıldı. Ortamekteb muallimliği kur.suna devam eden 
muallimlerin maaşları meselesi etrafında rnÜ:pakaşalar oldu 

Erzurumun kurtuluşu 
tezahüratla kutlulandı 

Mısırda İngiliz askerleri 
manevra yapıyor 

Kahire 14 (A.A.) - Kahire ile İsken· Erzurum 14 (A.A.) - Erzurum kurtu-
deriye arasında İngiliz askeri manevra· luş yıldönümü eşsiz tezahüratla kutlan
lnrı bugün başlamıştır. Birçok Mısır sü- dı ve yaşandı. Şehir baştanbıı.şa donandı, 
baylan manevralarda müşahid olarak asker kurtuluş gününü temsilen yürü-
bulunrnaktadır. yüş kollarile şehire girdi. HükUmet ko-

M 
. . . . _ . nağı önündeki direğe şanlı bayrağımız 

acar Nazı lıderının soz1erı İstiklaI marşı ile çekiJdi. Söylevler söy
Budapeşte 14 (AA.) - Dün mühim bir lendi. Törene vali, generaller, bütiin sü

:Nazi toplantısı esnasında Macar nasyo- baylar ve memurlar, okullar, kesif halk 
nal sosyalist lideri Jan Sallo demiştir ki: kütlesi katıldı. Çok muntazam bir geçid 

<- Trianon muahedesini yırtmalı ve resmi yapan askerlerimiz heyecanla al
~vusturya Burgen!and'ının iadesini iste- kışlandılar. Belediyede tahrikat kabul o
Jnellyiz. Ancak bu sayede Macaristan ile Jundu. Gece fener alayları yapıldı. Btltü11 
~lmnya arasında bir dostiuk hiisıl ola- Erzurum bir tek kalb gibi yıldönümünü 
bilır., candan kutladı. 

Zongu"dak umumi mec1isi 
çalışmalarını bLirdi 

Zonguldak 14 (A.A.) - Zonguldak 
umumi m~lisi. ~ır~ gün süren çalış -
malarmı dun bıtırdı. Meclisin son top
lantısında Safranbolunun Ulus Devre
ğin Altıok ı:dlarile adlanması, Çaycu -
ma"da İlçe te!?kilatı kurulması, Bartin 
ve Amaı:;ranın bir kolla kömür hattına 
bağlanması, Ereğli demiryolu ve Jirna -
nmm yapı;ması, Ama!>ra mendireğinin 
uzatılması hükumetten temenni edildi. 

Yeni büdce 836,271 liradır. Yeni 
büdcede Ha!kevlerine 11 bin lira, spo
ra 14.000 lira ayrılmış, merkezde ö -
zel idare için yeni bir bina ve Ereğli
dc yeni bir okul yaptırılacaktır. 

Küçük antant toplanamıyor 
Bükreş, J4 (A.A.) -Bu haftn içinde 

toplanması mukarrer olan küçük antant 
konseyi içtimaı yapılmayacaktır. Yugos
lavya hüktim i böyle bir toplantıyı mu
\'afık görmediğini bildlrmiştir. 

7.onguldnk lisesinin inşm;tnn başlandı 

Aman valisi tevkif edildi Zonguldak 14 (A.A.) - Zonguldak-
Şam 14 (A.A.) - Aman'dan bildirildi- da 60 bin 1ira sarfile yeni bir lise bina

ğine göre, devlet emniyete karşı bir su!- sı inşa etmeği vadeden tüccar Mehmed 
kasd meydana çıkması üzerine Şeria hü- Çelikel yeni binayı inşaya başlatmış -
kümetl Aman valisini tevkif etmi§tir. t1r. 

Şehinşah Pehlevi 
doğumunun 

yıldönümünde 

Ballkesir köy ebe mektebi ve 
doğum evinin temeli atıldı 

Balıkesir, 14 (Hususi) - Köy ebe mek
tebi ve doğum evinin temeli bugün saat 
14 de atıldL 105,000 liraya malolacak o
lan bu müessese, 1939 haziranında ikmal 
edilecektir. 

E 
•Blum kabinesi ve orta 

Avrupa vaziyeti 
Ynwn: SeJim Ragıp Emeç 

Ağrıda soğuk sıfırın albnda 
50 dereceye düş ~ü. 

Kızılcahamama kurtlar indi 
Ağn (Hususi) - Burada hüküm sü

ren daimi kış hala devamdadır. Soğu -
ğun bazan Stfırın altında 50 dereceyi 
bulduğu görülmektedir. 
Kızılcalıamamda kurtlar bir kısrakla 

bir tay yediler 
Kızılcahamam (Hususi) - Kışın şid 

detinden vahşi hayvanlar köylerin l -
çerJ: ... rine kadar inmektedirler. 

_Kazamızı~ Çamlıdere nahiyesine 
baglı PeçcnPk köyünden Osman oğlu 
Mustafa, gece snat yirmi birde kısrak 
ve tayı ile köye gelirken dört kurt ö -
nüne çıkmış, kısrak ve tayı parçalayıp 
yedikten sonra onnnna girip kaybol _ 
muşlardır. 



4 Sayfa 

Dün Üniversite konferans saleınunda büyük merasim 
yapıldı ve Türk hekimliğinin yüksek vasıfları anlatıldı 

Dün>cü merasimde lıtik!ô.Z marıı söylenir ken altta J'roferor Kemal Cenab, Rektör 
Cemil Bil.Tel ve Dekan Nur.t>ddin Ali nutuklarını aöylüyorlar 

Dün Tıhbiyeli!erin bayramıydı. 14 halde Fransız Tıb Akademisine aza ve
Mart 1637 de ilk Tıbhanenin açılış gü- rccek kadar ün al"!ış bulunduğu ve 
nünü kutlulamak için memleketin ta - Cumhuriyetin feyizlerinden bol bol 
mnnıış hekimleri ve müntesibleri üni- müstcfid olan bugünkü Tıbbiyelilerin 

versite konferans salonunda toplan - yepyeni prensip!Prile, hocasile, talebe
mışlar ve Tü:k Tıbbiyesinin bir asrı sile, tek emel, tek arzu ile Türk Fakül
geçen şerefli maıjsini yadetrnişlerdir. tesinin şefkat' altında olduklannı tcba-

Merasımcle, Tıb üstadlarımızdan Pro :rüz ettirmiştir. 
fesör Doktor Akil Muhtar, Rektör Ce - Müteakiben: 
mil Bilse], Dekan Nureddin Ali, Pro - c- Türk genci, dünya gençleri ara
fesör Kemal Cenap. Profesör Mazhar sında en kavrayışlı gençtir. Ve biz alt
Osman, Prof PSör Tevfik Remzi, Profe· ta kalmıyaıı ve kaJmağ~. tahammül e -
sör Fahreddin Kerim, Ecnebi hocalar - derniyen bir milletiz. Türklükde kabi -
dan Profesör Hilman, Profesör Hirş ile liyet sonsuz bir kudret halinde yaşar. 
Profesör Şakir Şakar, Tıb Fakültesi Eğer başın mikroskoptan ayrılmıyor 
ck>çentleri, esistanlaı ı, askeri tıbbiye ve dünya cennetinden mahrum kalı -
dahiliye müdür ve muavinleri, Tıb Fa- yorsan, kal zararı yok. Yeter ki Aziz 
kültesi mezun VP müdavimleri ve bir Tıbbiyeli an se!'lin, şan senindir, diye 
çok maruf zevat hazır bulunmuşlar - sözlerini bitirmiştir. 
dır. Daha sonra talebeden Fehmi ve 

MerasimP. İstiklfll marşile başlan - Lcbit Yurdakul sık sık alkışlanan birer 
mış ve Rektör Cemil Bilsel Üniversite hitabede bulunmuşlar, müteakiben 
namma açış söyl~vi vermiş ve onu mü- konservatuar t::ırafından bir konser ve 
teakib Dekan Nureddin Ali Berkol ve rilmiş ve merasim nihayet bulmuştur. 
Ord. Pr. Kernai Cenap Berksoy alkış -
larla karşılanan birer nutuk söylemiş -
lerdir. lstanbul 

hapishanesi 
17,219 lir a sarf ile 

yıktırılacak 

Profesör Kemal Cenap nutkunda: 
c- Allah:n ateşi ve suyu kadar mü 

hib Türk ordusu Suriyenin, Mezo -
potamyanın, Mısırın ve Arabistanın ce 
hennem ateşi gibi yanan kumlu diyar
larını ve Balkanların yolsuz ve karlı 
ıahika!arını aşarak ta Viyana önlerine 
kadar dayandığı vakit, acaba bu ordu- İstanbul h~ :.,hanesinin yıkılma mü 
lar hekimsiz ve bakımsız olarak mı nakasası dün ··- icelenmiştir. Evvelce 
yürüdü? Ve ordularda yaralananlann yapılan keşifde bu iş için 22,959 lira 
yaraları sar:lmıyor muydu? sanılıyor> sarfolunacağı tahmin edilmişti. Bu pa
diyerek bu hi1ınPtleri yapanların Türk rıının 5 739 lirası müteahhidler tara -
doktorları olduğunu söylemiş ve dün - fından kırılılrak 17,219 liraya ihalesi 
kü doktorların imparatorluk idaresinin yapılmıştır. Yık!lına ameliyesine bu -
bakımsız illın yurdlarında yetiştikleri gi.in yann başlanacaktır. 

S C M ER Sinemasında 
Bnynt filmler ve onyok yıldızlar birbirin i takip ediyor. 

4: Yarin akşam da Oç sevimli artist olan 

Annabella JEAN MURAT ve 
PiERRE RiCHARD WiLLM 

tarafından ems1tlsiz bir tarzda yaranlan 

Aşk Kanadları 
bOytık Fransız tnmlnde mnessir, hissi, bOyOk ve ihtiraslı bir aşın 
yaşatacaklardır. Tamamen Frans1ıda çevrilen bu tıımi görenler 

tekrar görmek isteyec ·klerdlr. 

SON PÖSTA 

Dün şehre fasılalarla kar 
yağdı. Karadeni~de de 
fırtına devam ediyor 

Üç gün evvel başlıyarak sürekli bir 
surette devam eden yağmurdan sonra 
hava evveiki gece karaycle çevirmiş ve 
evvelki gece yarısından sonra haşlıyan 
kar dün akşama kadar fasılalı bir su -
rette yağmı~tır. Düne kadar sıfırın üs· 
tünde 1 - 2 der<'ceden aşağı düşmiyen 
hararet dün birdenbire sıfırın altında 
1 ve 3 tlcreccye kadar düşmüştür. 

Memleketin bir çok yerlerinde de 
kar yağışı devam etmektedir. Dün Ege 
nin Cenup kısırr.larında hava bulutlu, 

Mart ts 

Merasimde Ata türk namına yaverleri hazır bulundu. 
Cenaze alayı çok hazin oldu 

Orta Anado!ıı ve Ceuuh ve Doğu bölge General Cevacı merhumun cenaze merasiminden hazin bir i: •• oa 
lerinde yağmurlu ve karlı geçmiştir. Vefatını teessürle haber verdiğimiz 1 tir. Beşiktaşda vapuı: ic:kelec:i ... 1.ağının 

Fırtına yüzünden Ereğlide bulunan ( :general Cevad:n cenazesi dün bü • ı başında merhumun tabutu, top araba • 
20 den fazla vapur harektini tehir et - ı) ık lll€rasimle kaldırılmıştır. Reisi - sından silbayfann ihtirEüll elleri üzeri• 
miş, Karadenizde seferde bulunan va- tı.ımhurumuz At&türk namlarına gelen ne alınmış vP afkeri kıt1a selam resmi~ 
purların ckseri!;i de yakın limanlara sı- yaverlerinden Cevdet, cenaze katkına- ni yaparken muz:.ka matem havası çal• 
ğınmışlardır. dan evvel merhumun Teşvikiyedeki mıştır. Cenaze Şirketi Hayrıyenin 7-4 

Vapurlar refer!erini tehir ettiklerin- köşküne gitmiş v~ Atatürk'ün taziyet- numara!~ vapunın_a götürülmüştür . 
.den iırtınadan Karadenizde ehemmi • lerini Gener:.ıl Cevadın ailesine bildir- Vapur s:lat on dört buçuğa doğ~ 
-yetli bir kaza olmadığı tahmin -edil - miştir. Merhumun oğlu, Atatürk'ün bu Kadtköy iskelesine yar.aşmıştır. Bura • 
mektedir. Dün akşama kadar limana kıymettar a!akr.ıforından dolayı minnet 1 da vapurdan çıkıldıktan sonra alay ay• 
kaza vukuuna d?.ir hiç bir )ıaber gel - ve tazimlerini arzetmiştir. ni şekilde teşekkül etmiş ve büyük bir 
memiştir. Fırtına ve kann bugün de Ayni zamanda merhumun silah ar- halk kütlesi de alaya Htihak eylemiş • 
devam etrneı;i muhtemeldir. kadaşları obn Generalierle diğer bir tir. Hazin mntem havası çalarken bü .. 

Cerrahpaşa 
• 

llkmektebinin 
Temeli dün atıldı 

Merasimden bir görünü~ 

Cerrahpa~ad1 yapılacak ilk mek1eb 
binasının temel atma merasimi dün sa
bah yapılmıştır. Merasimde belediye re 
is muavini Rauf, Maarif erkanı ve da
vetliler hazır bulunmuştur. 

İkinci ilk mekteb binası Cibalide 
yapılacağındnn yakında merasimle te
meli atılacaktır. 

Gene vakında temeli atılacak olan 
orta mekteb binalarından biri Üskü -
darda, diğeri Karagümrükde olacak -
tır. 

çok ze':'.at V~li ve Belediye Reisi Mu -1 yük cenaze alayı Yoğurtcuya doğru i • 
bittin Ustündağ kö~ke giderek taziyet- Jerlemiştir. Yoğurtcuda resmi mera • 
}erini beyan ctmişlelerdir. sim bitmiştir. Tal>ut, buradan sonra ce 

Saat 11,30 da Türk bayrağına sarıl- naze arabasına k•'nuJmns ve diğer ze • 
mış olan merhumun tabutu eller üs - vat da cenazeyi r.tnmobillerle u.kib e • 
tünde sokağa çıkanlmış ve müteaki - derek Erenköyde Sahr2yıced id mezar • 
ben top arabasınR konulmuştur. Kara lığına ~idilmiş v!' büyük ülü orada a • 
ve deniz bandoları matem havası çaldı- ile makberesince Allahın rahmetine 
ğı halde büyük askeri merasimle cena- tevdi edilmiştir. 
ze alayı Teşvikiye camiine doğru ha - Mer!ıumun kabri çelenk'erle süe • 
rekct etmiştir. lenmiş olduğu ha1de herkes gözyaşı a· 

Teşvlkiyc caımHnde merhumun na- rasında aynlmıştır. 
mazı kıJınmış ve büyük. alay Valide Merhuma 'l'anrıdan rahmet diler, ke 
çeşmesi caddesi:r..den Beşiktaşa doğru derli ailesine de tekrar taziyetlerimizl 
hareket etmiştir. beyan ederiz. 

Merasimde Atatürk namına yaver- ----------
leri Cevdet, Vali ve Belediye Reisi Mu
hittin Üstündağ, İstanbul Komutanı 
General Salih, Hrırb Akademisi Komu
tanı General Ali Fuad, İstanbul Mer -
kez Komutanı İ!ısım Ilgaz, eski büyük 
elçi Salih Münir, General Fehmı, diğer 
Generaller, sübaylnr, merhumun silah 
arkadaşları ve bir çok zevat bulunuyor 
du. 

Cenazeyi bir müfreze asker, askerl 
liseler, Gala!a.saray izcileri ve talebesi, 
polis kıt'ası ve biiyük bir halk kütlesi 
takib ediyorcu. 

Bando matem havasını çalıyordu. 

Merhumun tabutunun konduğu topa -
rabasının önünde Reis Atatürk'ün çc -
lenklerile B:tşvekil Celal Bayar, Genel 
Kurmay Başka!lı Mareşal Fevzi Çak -
mak, Milli müdafaa Vekili General Ki 
zım Özalp, Maarii Vekili Saffet Arıkan, 
AH Şurayı asker?, Harb Akademisi, İs
tanbul Belediyesi, Askeri okullar, An
kara Galatasa

0

ravlılaı vurdu, Galatasa-
v • 

ray okulu, Go!nta~araylılar Cemiyeti, 
Fen tatbikat okulu nam1arile diğer nam 
lara gelen çclenkl~r ta~ınıyordu. 

Çok muazzam olan cenaze alayı, yol 
larda biriken bi!l lerce halkın da göz -
yaşlan arasında Beşiktaşa indirilmiş -

Beyoğlu Halkevinin ses 
musabakasma seçilenler 

Beyoğlu Halkevi tarafmdan tertib 
olunan ses müsabakasına girmek üze • 
re, tam 233 kişi müracaat etmiştir. 

Bunlar arasında sıkı bir eleme yapı· 
larak, müsabakaya girebilmek evsafı • 
nı haiz bulunanlar ayrılmıştır. 

Bu elemeler geçen giın nihayetlen • 
miş, ve neticede, ancak yirmi bir kişi· 
nin müsabak~y::ı girebileceği anlaşıl • 
mıştır. 

Aşağıya bu yirmi bir kişinin isim • 
lerini yazıyoruz: · 

Ali Koç, Ali Akartuna, İlhami Er • 
tan, Tevfik Zorluoğlu, Necati Coşkun, 
l.eman Yalın, Val, Aliz, Salahaddin 
Haskan, Nacjye, Kadri Tankurt, Nu • 
riye Atasayar, Takuhi Melek, Eva Ka .. 
demidi, Kemal Altınişler, Nedim, Şa • 
dan Candar, Mııhir Coşkun, Fevzi Şen 
ses, Melek Karaosman, ve Muammer 
Esim... . 

ÖnümüzdE'ki Cuma günü, son defa 
daha toplanacak olan jüri hey'eti, se • 
çilen bu güzel sesliler arasındaki mü • 
sabakanın ne şekilde, ne zaman ve n~ 
rede yapılacDğım tayin edecektir. 

IST ANBUL BELED,VESİ ŞEH~R TİV ATROLARI 
Tepebaşında 
DRAM KISMI 
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SON POSTA 

Si asta yeni bir Halkevi 1 6Syaşındakida'?ad 

k 
80 ya~ndakı 

nası yaptırılaca kaynatasınıöldürdü 
~ Slvas ( Husu • 
~ - Şehrimizde 
Ce Ulacak olan mo -
em kız enstitüsü 
~b bu yıl hususi 

asebe büdce • 
den tahsisat ay • 

~aktır. Elektrik 
·:rı.·. 
> 1ginin belediye -
~lt\ı devredilmesi 
>• ndaki beledi -
' meclisi kararı vi-

;J'et umumi mecli -
!ı!~tafmdan kabul 
ı ~ıştir. Haz:ran 

1tldan itibaren 
t lttrik işleri be!e -
~e tarafından idare edilecektir. 
~afıa Vekaleti Sıvasın imar planı • 
~aptırılmasıru kararlaştırmıştır. 

&ir 

tt' liasan Bı-y piyasanın her 
"afı ile alakadar olurum." 

... Ressamla:-ın kullandık· 
Iarı boynlar günden güne a
zalıyormuş-

Sayfıt 5 

Sarıkamış halkının 
be ediyeden bekledikleri 
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OGLUMA 
O

ğlum sen bilmezsin ama, ben bi-ı yok, ve ~rada imparatorlar imparatoru 

liyorum.. Senin doğduğun za- hüküm surmüyor. 
Fakat oğlum, man bu dünyada koskocaman bir Habe

§istan vardı. Ve oraya imparatorl~ıı· im • 
paratoru Negüsden başkası karışmazdı. 
Oğlum, sen bilmezsin ama, ben biliyo-

rum. 
Senin doğduğun zaman bu dünyada 

bir İspanya cumhuriyeti vardı. Bu İs -
panya cumhurıyeti dünyanın cennet kö
şelerinden biriydi. Portakal bahçeleri, 
siyah kehribar saçlı, siyah kehribar göz
lü genç kızlarla dolar dolar boşalırdı. 

Buseler teati edilir, silah teati edilmez
di. Raks yapılır, harb manevraları yapıl
mazdı. 

Oğlum sen bilmezsin amma, ben bili
yorum: 

Senin d'oğduğun zaman Çin adlı büyük 
bir hükumet vardı. Kendi topraklarına 

kendisi hakimdi. Orada Çin bayrağı dal
galanırdı. 

Oğlum sen bilmezsin amma, ben bili
yorum: 
Avrupanın göbeğinde, ·Viyanasile, ope

raları, operetlerile, cumhurreisi, başve

kilile, bayrağile, armasile, ordusile bir 
Avusturya hülrumeti vardı. 

* 
Fakat oğlum, 
Bugün Habeşistan adlı bir hükümet 

un la rı 
Dünyamn en kıymetli tablo 

çerçevesi 
Dünyanın en 

kıymetli tablo çer
çevesi, elycvm Mi· 
lano katedralında 

bulunan ve Mer
yem ile çocuğunu 

tasvir eden tablo
nun çerçevesidir. 
Bu çerçeve, sırf al
tından yapılmıştır 

ve gayet mükem
mel bir surette iş-

lenmiştir. Bu çerçeveye otuz bin lira ka
dar bir kıymet tahmin edilmektedir. 

Pompei harabelerinde kurşun 
borulu evler 

Blrçck maden
ler gibi kurşun da 
insanların en eski· 
denbert keşfettik

leri bir tabiat cev· 
beridir. Meşhur 

Pompei şehri mey
dana çıktıktan 

Bu dünyada bir İspanya cumhuriyeti 
kalmadı. Portakal bahçeleri birer yangın 
yerine döndü ve oralarda siyah kehirb.:ır 
saçlı, siyah kehirbar gözlü genç kızlar 
buseler teati etmiyorlar, silah teati edi· 
yarlar. 

Fakat oğlum, 
Senin doğduğun zamandaki büyük Çin 

hükfuneti bugün eski vaziyette değil, 
birçok yerinde ftındi Japon bayrakları 
dalgalanıyor. 

Fakat oğlum, 

Hani o Viyanalı, operalı, operetli, cum
hurreisli, başvekilli, bayraklı, armalı, or
dulu Avusturya vardı ya! Onun haritada 
yeri bile kalmadı! 

Şimdi sen: 

- Baba, diyeceksin, daha iki yaşımı 

~ bugün bitirdim, iki s~nede dimya bu 
kadar değişir mi? Ne bileyim o~ıum .. ben 
de zannetmezdim amma değişiyormuş. 

Şimdi sen gene: 
- Baba, diyeceksin, böyle mi devam 

edecek? Vallahi bilmem oğlum, biz gel
dik gidiyoruz. Allah sana göz açıklığ. ve 
soğukkanlılık versin! 

lsmet HuZUs~ 

u idiniz. 
Demiryolu üzerinde sür'at ve 

tayyare ile irtifa rsfcorları 
Demiryolu üze

rinde dünyanın en 
büyük sür'at reko· 
ru Almanyada, 
Berlinle Zossgen 
arasında işliyen 

bir elektrik treni 
tarafından saatte 
(211) kilometre 
kat'edilerek temfo 
olunmuştur. Bu-

harla hareket eden şimendifer sür'at re

koru ise Londra • Glasko trenine aid ve 

derecesi saatte (110) kilometredır. 

Tayyare ile yükselme sür'at rekoru da 

(16440) metre ile İngiliz tayyareci • A· 

damsa aiddir. / 
.............................................................. 
mizlenen bu şehirde bir ev ~ulunmuştur 

ki içinin su tertibatı hep kurşun borular

la \rücude getirilmişti. Anlaşılan, eski in· 

sonra yanardağ lavlarının altından te-

sanlar da, bugünküler gibı, kurşunu, yu

muşaklığı için bu işe elverişlı görmüşler

dir. 

57 yaşında erkek 
ihtiyar mıdır? 
Bir kadın okuyucum, İzmirde otu· 

ran Bayan P. D. diyor kı: 
- Merhum babamın hayatta ikerı 

en büyük emeli beni ev bark sahıbi 

yapmaktı. Oğlu gibi sevebileceği bit' 
genç arıyordu, bulamadan, çıkanl:ıra 

da aldırınıyarak hayata gözlerini ka
padı. Ben şimdi 38 yaşındayım, an· 
nemle erkek kardeşimın yanında, ni
çin saldıyayım, hayata küskün olarak 
oturuyorum. 

Fakat bu vaziyette ıken geçenlerde 
bir ... kısmet çıktı. Bu 57 yaşında bir 
erkektir. 

Annem ve kardeşim düşündüler, a· 
damın maddi vaziyeti iyi, fakat yaşı 
çok fazla, fakat beri taraftan 38 yaşı· 
na gelmiş ihtiyar bir kıza başka talih 
çıkmaması da pek mümkün, fikir be
yan etmemeye karar verdiler ve beni 
reyimde tamamen serbest bıraktılar. 

Ben ise çok mütereddidim. Geçinme 
noktasından sıkıntıda değilim, Allaha 
şükür babamın bırakmış olduğu bir 
kaç parça mülkten bana düş<>n hisse 
beni geçindirebilir. Fakat evde kalmı~ 
bir kız hali gücüme gidiyor, beri ta· 
raftan da bu kadar bekledikten sonra 
ihtivar bir adamın karısı olmak beni 

tanıdıkların yanında gülünç yapacak, 
size sorayım, dedim. 

* Bu talihsiz kızın mukadderatı üze. 
rinde amil olmak rnes'uliyetini üzeri
me alamıyacağım. Bununla beraber 
kendisine düşünce yolunda biraz yar
dım edebilirim: 

1 - 57 yaşında bir Prkek mutlak ih
tiyar sayılmaz, şimdiye kadar geçirdi· 
ği hnyatın şekline ve uzvi teşekküliı. 
tına göre bazan golf oynıyan İngiliz 
gibi dinç, bazan da bitkin bir matuh
tur. Fakat ne olursa olsun genç bir ka
dına cemiyet hayatında refakat ede
bilme zamanı artık mahdudlaşmıştır, 
nihayet 7, 8 seneyi düşünemez, hesa
bını yapınız. O zaman 45, 46 yaŞlnda 
olacaksınız, bu yaşı faal hayattan çe
kilme haddi olarak kabul ediyor mu
sunuz? 

Başkalarının verecekleri hüküm si
zi alakadar edemez, hayatınızdan ken
diniz mes'ulsünüz. İnsanların her ha
kikati ayni şekilde görmediklerini U• 

nutmayınız. 

2 - İstediğinizi bu dakikaya kadar 
bulamamış alınanız bundan sonra da 
bulamıyncağınııa delil sayılamaz, gün 
doğmadan gecenin karnından neler 
doğar derler, unutmayınız. 
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IKADDN// 
İşte ilkbahM ~~~~~~~~~~~~~ 

Bu. ilkbaharda göreı:eğimiz 
elbis~lerin şekilleri 

ve renkleri 
Bahar modası, tıpkı uzun kış günlerin· 

de hasretini çektiğimiz bahar günleri gi· 
bi hcyçcan ve sabırsızlıkla beklenir. Ve 
hemen daima beklenmiye değer. Çünkü: 

85 yaşrndaki Adem baba ağırcezada 
sorguya çekildi 

Şahitler dinlenirken maznun uyuya kalmıştı, uyan: 
dırılınca şahidin söylediklerini kabul etmediğini bildirdi 

Bir müdc!~t evvel Sirkecide Bahrısenct o
teli müsteclri Reşadı tabanca ile ve öldür -
mek kastllo yaralamaktan maznun Adem 

Onda muhakkak güneşli günlerin iç açan 
pariaklığı ve canlılığı vardır. İşte mese • 
la bu bahar modası: Kwnaşlann en yu • 

~ 
1 

y k cı matları babanın muhakemesine Ağırcezada dün ba§ 
muşagı, en par agı, en. o şa~ı . . ~·· lnnılmıştır. 

cek, ip izlne benı\ven bazı izler mcvcnddııt
Cesed Morga kaldırılmıştır. Hadise Mor~ 
vereceği rapor ve tahkikatın neUcesınc g 
tavazzuh edecektir. 

Diğer hMlı:;c de şudur: ıc 
Beşikt.aşda Cemll isminde blr çocdutı dl1' 

lu kırılmış, raklcdUdlğl Beyoğlu bele ft1 
hnstancslncle ölmüştür. Adliye tablbl ı::ıı ~ 
Karan bu ölilmü de meşkük bularak, JdO 

Renklerin pembe, mavı, yeşıl gıbı en goz 1 ns yaşında olan Adem baba Jandarma -
alıcıları moda ... Biçimler az çok bundan 1 nın yardımlle ve güçlükle maznun mevkllne 
oıuz • kırk yıl evveli andırıyor. Fakat tn- kadar ytlrllyebllmlş, relsln milsaadesile so -
nıamile değil. Kendine mahsus pek çolç rulan suallere oturduğu yerde ceva.b ver -

Tk d ~· "kl"kl i ,mlştır. nakline lüzum gö<;termlştir. r'; 
yenı ı ve egışı ı er var. Sorgusu sını.sında sılt sık öksürü~tl tutan, 

(Bolero) ve sak çok moda. Hele ko~ • nefesi darlaşan, bazan da heyecana. ltapıla
tüm - tayyör ... O kadar ki ... Bu yıl ba ' rak eller!, kollan muhtelif hareketler yapan 
harına hemen hemen bir kostürri - tay · 85 ynşındnkl suçlu, mahkemede hlıdlseyl şôy 

Çocuğun allcc-1 dışardan kolu kJrılıı 

yifr mevsimi diyebiliriz. 
Parısin bazı büyük terzileri spor içm 

kısa ceketlerle jüp • külotlar yapmışlar. 
Bır kısmı belleri sıkı sentürlü kruvam 
CPketlerle jabolu ince ipekli bluzlar teş
hir ediyorlar. Çoğunda erkeklcrinkinn 
benzer klasik tayyörler pek çok. Çeşid 

le anlattı: 

geldiğini söylemektedir. 

Kızılcahamamda 3 dolandırıcı 
mahhOm oldular 

ıı'' Kızılcahamnm (Hususi) - Çamlıdere ~ 
hlyes!nden Dlır AH. Tahir, Seyid Aıuned g\' 
Yusuf ~ır müddet evvel Akdoğnn köyün~ 
derek saf kövliilerl kandırmışlar, tarl ıı· 
dökfılünce derhnl yağmur yat;acağını söYtı!f 
yerek şlşc.ıerde okunmuş sular satarnlt 

- Ben İzmir civarında Bodrumda oturu -
rum. Bun:!an 8 sene evvel Ali isminde birine 
800 lira borc vermiştim. Bunun bir kısmını 
aldım. 300 l!ra kadar kaldı. Geçen sene İs -
tanbula geldim. Ali ölmuş. Karısı bu parayı 
sana Reşad verecek· de dl. Reşada söyledim. 
B:ınıı ayda 10 lir.ı iöndererek, bu parayı ö -
deyecerını söyledt. Ama, beş para gönder -

çeşid, renk renk kadın eşyası içinde lrn medl. Bu sene tekrar geldim. Reşada para
sade erkek kıy af etini görmek göze cid • ı yı vemıc.tlnl söyledim. Para yok dedi. Bod
den hoş bir değışiklik gibi geliyor. Se • ruma du. blr mektub yazıp, benim sa~ olup 
verseniz tcreddüdsüz yaptırınız. olme.dı~ımı sormuştu. Reşad, ben öleyim de, 

param onda kalsın, istiyordu. Yanımdaki pa 

hayll parn almışlardır. , 
- Keyflyet hükumetçe haber alınınca bU11 

lar yaknl:ınmıl!, adliyeye verllmlşlerdlr. , 
Asllyc cc~a mahkemesinde yapılan ını> ~ 

hakemelerl sorunda suçlan sabit gonuın • 
Dur Ali, Tahir ve Seyld Ahmed iıçer ay ll:ıı
plslc 50 Urn para cezasına, Yıısur dn Ud 1'' 
çuk ay hap1s ve 41 lira 60 kuruş para c~eı· 
sın~ mnhküm olmuşlardır Mahkümlnr Örgü şapka 

rn yı c!a y'.:llla~da tiıketmlştlm. Sefıl, perişan 
bir haldc-:yd!m. Reş:ıddan, bann hiç olmazsa, 
otelde tı:ınnacat bir oda vermesini istedim. 

- Scnm için od<ı yok, diye cevnb verdi. hal hnplshaneyc gbnderilml~lerdlr. 

Poliste: 1 

Eh, ıılmdl zatı Aliniz benim yerimde olsa -
nız, ne yapardınız .. Ama, Allah aşkına söy
le .. Beni ihtiyar, ufak tefek gördfiler de, ka
ramürı:;cl ~ePf't! mi sandılar. Al sana, öyley-
se ı .. Otomobil kaza lan 

.,~ j İhtıyar Ader.ı baba, o tadar heyecanlan· B:ı.kırköy Yenlmahnllede blr tnekcl yır.ol: 
~ mıştı rl, daha bir kelime söyıtyemedl ve cür- nında ç:ı.lışan Huseyin blr b"ygire blnın~deıı 

';!i münU aal sana!> tabiriyle ikrar etmiş oldu. d o d dde~itı ır::~:MO"""'~ duğu halde Kumkapı a r u ı;a ıtl11' 
...,,,..,.,, .. , .... ... Mah!tt:me rei~ Refik Onay, suçluya: geçerken hPnüz şoförü ve numarası nı:ı. .sltl' 

- Sen, pollı: Cevadı da tehdld etmişsin, olmıy:ı.n bir taksi otomobilinin sademe n,t• 
diye sordu. maruz kalarak beygirle beraber yere yuv u$• 

.Adem baba, gene kızıştı: lnnmıştır. Çarpışda o knd r §lddeUl oııne.ıe 
_ Polis ded1~1n, tabanca sesl duyunc fır- tur ki beyı;lr h\ç işe yaramıyacak derce cır.· 

lar çıkar dışarı. O kahvedeydi. GeUp benden sakntıarunış, Hüseyin de b:ı.şından vcı b:ı.dııll 
s11Ahı ısU>scyd!, tesıtm ederdim. Bana içer - ğındıın n~ır Rnrctte yamı mış olduğun ·' 
den sll~h attı. Ayağımdan yaralandım. A - k ld 1 .... ır Fil'.., Ccrrnhpaşa hnstaneslne a ırı m'"'i" · 
mıı sonra tab~ncayı. gene ona teslim ctUm. eden ofbr aranmaktadır. 

Sııçlu bu smıhı 297 de muharebe sırasın-
da Yunanlılardan aldığını da ilave ettı. * Guz,,l San'atler Akademisi profe örl: : 

B:\ttanl:,·en otelde kalmış. Adem babn en rlnden Ayetullahın idaresindeki 1538 nuındel' 
--------------=--·--~- ziyade bu!ldan §lkCıyetçl. Üşüyormuş. Sor - ralı husust otomob!l Slpahı Ocağı önun dJ 
Rengı laciverddir. Örg-:i!ıÜ şu: Kroşe gusu sonunda, reise: geçerken Flr 12:ıJ;;nda Şeref apnrtımnnın:ll• 

- Hiç olmazsa diye rica et.ti, fU benim oturan avukat Eminin oğlu 14 yaşındaki 
ıle dört ?incirden l".ir da re. İçine (11) b ,.. d ralamıııtır battaniyeyi olsun kurtarın- hana çarparak :ıcaı:;m an ya · 
sık iğne !im k. Sonra lıer SJrada ayni il- nıından so:ırn şahld olarak dinlenen o - * Şofö::- Nurlnl"l idares1n1ekl 2097 nuını>: 
mikle iki kere batarak (5l eı tane art - telin k:ıhvecl!l Ahmed Aslan, sllft.h sesleri ralı taksi otomoblli Beyo11ıunda Afiahnına , 
tınnız. Kutıu (8) Sbntımlik bir daire 1 duyarak, dışan fırladığını, Adem babayı si- mı cnddes!ndcn ı;eçerken surucü H!Uld ~ g.• 
olunca al\ttırmayı tırakırsuıız. Daire (3) Hl.hını polis Cevada tevclh etmiş olarak gör- rafından kullanılan beygir arabasına çarP ııı 

· d h b" .. ·· h d. d düğfinü söyledi. rak hay-nınlnrd'\n b'rlslnln arka aya~~o.• 
nntım a a 1.1yuyunce gene er or e Reis suçluva bir dlyeceğl olup olmadığı - kırılmasın!l sebeb olduğu lçln hakkında ,.... 

l5) ilmik arttırmaya başları:ınız. Tu (50) nı sordu. · nunl mu:ımcl'?YC teve sül olunmuşdur. 
c;ant•m kutru buluncıy3 kadar. Bundan Adem babsd:ı ses sada kesllmiştt. O vakit Bir eroin mübtela 1 daha 
s~nrn (5) snntin: düz lı<:ıtüne (5) sıra da nnlaşıldı :kl, ihtiyar maznun mevkllnde uy -
ters c:'rer, yünü kesersiniz. Bu ters sıralar kuya dPJl""ış .. Uyanınca şahidin sözlertnı ka- polise müracaat etti 

k . .1 k 1 bul etmedi. T"ksimde Yorrrancı bah t ilnde oturdU~d~ 
')ap tının gerı çevrı en Pnar nrı olacak - Duru~a bsn şahldlerin celbi için tallk .. ., iı> • ...... nu söyllyAn 2C ynslannda D.ınitri ısın r.ır 
.ıı. edildi. 1 k i ...... " blr genç poll::e nıürncaat ec:ere cro n ,.. ~ 

Çatalca cinayeti davası tclô.sl olduğu?lU söylemiş \'C kurtnrılm~. 
Yemek bahsi: 

De. işik yeme1der 
Ç

atalcada tarlasına giren koyunlar yü- delalet edllmestnl istemiştir. İcab eden ~e· 
amele ynpılnu~ ve Dimitrl hnst'aneye gbtı 

zünden çıkan münazaa .sonunda tilfekle ço-
ban ismauı vuran Ekrem1n muhakemesi son rilmiştlr. 

Uzım olan şeyler: Patates, kaba"k, te- snthaya varmıştır. Bir adam parmağını kopardı . 
reyağ, bir yumurta, maydanoz, tuz, bi • Dilnkü celsede müdeJumumı Sadun mtltn. Amavudk'.;yfınde Sekban sokağınd;ı ottl, 
ber ve fındık. Ieasını terdetmi~ ve elde mevcud dellllerle ran aşcı Hilsey!n satırla bir teneke nğzı 9sô1 

Patatesle kabaklan ezilecek kndar pişi· suçlunun !nltft.ra dayanan müdafaasını va - çarken y:mlı~ıkl:ı. satın eline vurmuş ve , 
riniz ve bir arada eziniz. Tuzla ı b"b • rld bulmıyar:'k, ceza kanununun 448 1ncl elinin şahadet parmağını koparmıştır. ~"' 

. . Y P 1 er maddesine gore teczlyeslnl lstemlştır. ı .. a·· •- b d b "l "" lcyınız. Maydanozu yıkayıp ince ince doğ- • • •. la kan zay c"'en usey.... u sıra a a,. 

P k iki Şuphell Olum nerek yert! düşmüş, bu serer df' ııyrıc:l ~; 
raymız. atates • abak oüresine katınız. w şından yctrnlnnnııc:, çağırılnn imdadı sı • 
Fındıkları da dövüp bunl~ra ilave edi • Müddelumumillk şilphell görülen lkl ö - otomoblll lle bitkin bir halde Beyoğlu bn! , 
niz. Yumurtayı • san beynz bir nrada • lüm vak'ası üzerinde tahkikat yapmaktadır. tanesine kaldırılarak tcdnvı o.ltına aıınrn~ 

Ik ı Fo.tma isminde İzmlrde kocası bulunan 
ça a ayınız. Yarısını bu hamura katı~ • bir kadın, 4 senedenberl İstanbulda bulun- tır. 
tırınız. makta ve İbrahim isminde blrlyle metres Büyükadada bulunan cesed 
B~ndm\ ufak ufak çörekler yapınız. hayatı yaşamaktaymış. Bundan b1:-k:ıc gün evvel Bilyükad:ıd~ 

G.erıye k~la?. yumurtayı üstlerine sjirü • Fo.tma bundan 7 gün evvel bir çocuk do- denizden blr erkek ce edl çıkarıldığını yn~ 
nüz En üstune de bir parça dövülmüş ~rmuş, fakat çocuk ,?lşıyamıyamk öim~ - ıtnıştık. Morgrta teşhir edllmekte olan ce 
fındık ekiniz, tavada, kızdırılmış yağda tiir. Çocu~ı.n cesedi şuphe üzerine adllye ta-, nlhayet dün teşhis edilerek bunun Hnsnrı ~ 
k t l bibi Enver K:ırana muayene ettlrllmlştır. mtnde blr mütekalde ald olduğu anınşııın1f 
ııar ınız. Cesedin boyun kısmında şüpheyi davet ede- tır. 
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zorla ve gayri tabii olarak doğurtulan Edebiyat vadisinde 
falcılık tecrübesi 

* * * 

bir 

Bu sene Yahya Kemal bütün fiirlcrini toplayıp bastır~cak. Fakat son 
zamanlarda eserlerinden yapılan antolojilerde ıiirl~ı kulaktan ~ap
rna tarzında hep yanllflarla dolu ba6ıldığından faır bu defa dognı· 

k · ç·· k.. nl bcuılan larını ne§retmekte oldukça güçlük çekece tır. un u ya 1f 
f "irleri kendisine bile doğrıılarını unutturmuıtur. 

Yaz n: Halid fMhrJ Ozan Of 
Kim demiş ki bu asırda remilciler, fal. 

Ctlar, ele ve yıldıza bakıcılar mas etmiş
ti:? Ne gezer? Fransa gibi en kültürlü 
~r memlekette bile tam manasile eski 
~ir Güldanlı, yahud Asurlu ruhu taşı • 
l'anlar var. Bunlardan biri de • hem bir 
lrluhs.rrir! • sonuna kadar 1938 yılındaki 
edebi (aaliveti merak etmiş ve kalkını' 
btr falcı ile. bir yıldıza bakıcıya baş vur • 
lb.uş. Falcı Fransada yılın sonuna kadar 
evvelki yıllardan farklı bir faaliyet ol • 
lllıyncağını, öteki de bilakis çok güzel e
Serler çıkacağını bildirmiş. Ustelik her 
ikisi de bir takım edebiyatçıların yaza • 
Cılkları est!rler hakkında eğlenceli keha· 
tetler eavurmuşlar! Eh, bu kadar dağar
ilk da az bir §ey değil! Bunun üzerine 
lnketçı muharrır hemen kaleme sarılmış 
Ve Pnris'in en ciddi bir edebiyat gaze • 
tesine her iki mülakatını özene bezene 
Yazmış! Ne tuhaf değil mi? 

* Bana cıddcn hoş bir vakit geçirten bu Yahya Kemal 
tcfeül yazısını okuduktan sonra bir müd- _ Yahya Kemal bütün şiirlerini top • 
det düşünceye daldım. Kendi kendime: layıp kendisi bastıracak. Fakat son za • 

- Fena mevzu değil, dedim, fakat P:ı· manlarda eserlerinden yapılan antolo • 
tWU falcı ile yıldıza bakıcıyı nerede bul· jilerde şiirleri kulaktan kapma tarzın • 
ftlalı? Bulsam belki alay olsun diye ben da hep yanlışlarla dolu basıldığından şair 
İle Fransız muharririnin yaptığını yapa • bu defa doğrularını neşretmekte olduk • 
ctktım. Bunun üzerine hayalimde bir ça güçlük çekecektir. Çünkü yanlış bası· 
f&Icı ile bir yıldıza bakıcı tasavvur et • lan şiirleri kendisine bile doğrularını U· 

Um ve gene hayalimde onlara sorduğum nutturmuştur! Maamafilı hafızası daha 
sualleri cc,·tıbları ile aşağıya geçirdim. kuvvetli dostlarına müracaatla bu müş
.ı\nıa ha!ıgi ccvab hangisine aiddir, ar- kül kim halledeceğine hiç şüphe edile • 
tık 0:-~sını da okuyucularımın muhayyi· mez. 
lesine bırakıyorum. Neyse, işte sualler ve - Peki, hececiler diye tanınan şaır • 
cevablnrı: Ier? Yani Yusuf Ziya, Orhan Seyfi fılan? 

- Bu sene Türk edebiyatında geçen se- Onlar ne y3pacaklar? 
llHerden fazla bir hareket görülecek mi? - Ha, bakın, onlar çok çalışacak!.ar. 

-- Gö!'Ülecek. Ö}•le ki, yeni yetişen gençler bile bu ağa· 
- Nasıl? beylerinin artık itiraz edece~ çatacak 
- Yirmi beş kuruşluk ucuz romanlar bir tara!lıırını bulamıyacaklar. Bilhassa 

Caha ucuzlatılacak ve her biri en aşağı el- Yusuf Ziya, .Kuş Cıvıltılan• ismile çık
lişcr bin basılarak tanesi be~ kuruştan sa· mış olan yeni şiir kitabının yanına man-
tılacak. zum bir kitab daha ilave edecek ve bu 

- Bu romanlann mevzuları'? kitabın adı da cGönül Fısıltıları• olacak. 

b·r çocuk: Çekoslovakya 
Çekoslovakyayı kurtarmak müşküldür. Onu Fransa 
diplo"'atlarının "Siyaseti aliye,, /eri kurtaramaz, bu 
memleket anc(lk harble kurtarılabilir. Meydanda da 

bu işi gözüne kestiren kimse görülmüyor 
Yazan: Muhittin Birgen 
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Yukandakt harita, Çekoslot•akyadaki Alman ekalliyetlerinfn memleket içfnde nasıl yayıldığını gösteri1'. Çizgilerle ~~
ret edilmi§ olan sahalarda çizgileT çoğalıp karardıkça Almatı nü[untıun kesafeti de artar ve siyah yerlerde yüzde 90 la 
yüzde yüz nisbetini bulur. En haf'f olan yerlerde bu tıisbetler yüzde °" ~ otuz a.rasındadır. Dikkat edilecek 
nokta f'Udur: Almanların büyük kesafetleri 'hep hududlar üzerinde bulunuyor. Milliyet prens;plerine göre bunlann Al
manyaya ilhakı gayet tabii gibi görülür. Bu harita, Franscmm 11apıığa neaablanı göre tanzim edilmi§ti.1'. Alman.tar vuka· 

rvftıki nisbetleri daha fazla gösterirler. 
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- En parlak mevzular._ Öyle ki okur· Bu yeni eserinde dadaist parçalar da bu· 
ıken heyecandan heyecana düşeceğiz. lunması ve Varlık mecmuasındakl ~enç Bu harita da Çck0$lovak1Jt=dakl 'Ylıulıteti/ ekalliyetlerin bulunduktan ıtetleri göıtennek üzere Almanlar tarafından 

_Mesela ne gibi?. filtürlst ve dndaistleri bile hayrette uı • tertib ed~hrıiştir. Haritaııın altındaki işaTetler soldan aağa doğru Almanları, Çekleri, Slooaklan, Macarları, Lehleri, Rus· 
- Me!e!a Yenicami meydanı genişle- rakması muhtemeldir. Maamafih cAkba· lan, Rumenleri gösterir. 

tilirken yıkılacak binalardan birinin al· ba• mecmuasının ince oklarile d ~~el~e /N.. vustu~y.a . meselesi, dünya dip- l~p gitmesini .. h.~ç is:em~~if ve .onun ye-ı Avusturya • Macar impa~atorluğu kar .. 
tında gizli bır kapak bulunması ve bu ka· yaralanmış olan bir kısım genç. n ı erın ~ lomasısının dosyalarına ı;irdi rıne, onun kuçuk bır n.u1?1~nesı olan bu nında~ zorla ve gayri tabıi olarak çıkar .. 
Pak açılnrak bir merdivenle aşağıya ini- bu şiirleri de beğenip beğcnmıfi}'.ecdeeklbe:i ve ebedi uykusuna daldı. Şimdi bır de Çekoslovakya devletçığını kurmuştur. dığı bır çocuktur. Bu çocuğun doğuşu 
,,_ "e Bı'zanslılar zamanından daha •.ski nı>k bellı değı"ldir ha .. Faruk Na .z 1.r .,.. ff i ti d"ği h l kl fı l '- 1 d h 0 k. yi qn._ r- Çekoslovakya meselesinden bahsedilme- .ınuza er ye n ver ı sar oş u a rı ~omşu ann an ıç ımse memnun et·, · 
bir medeniyet harabesine rastlanması gi· kaç şıir kitabı çıkaracak. Hatta sız de bır ğe başlandı. Paris kaynaklarından gelen fırıl dönmüş bir kafanın mahsulü olan medL Avusturyanın Almanı, Almanyanın 
~.. ıiir kitabı çıkaracaksınız. haberlere göre, Parıs telitştadır; Londra bu devlet, bugün yeniden ayaklanan Alınanı Avusturyadan koparılıp buraya 

- Eyy, bu da mevzu olur mu? Masal _ Doğrusu şaştım. ~e m~dhlş falcı ile harıl harıl konuşuyor ve cbarl Çe- Cermenliğin tehdidi altında titreyip du- verildi; Çek hududu Viyananın komşu 
bu? irrJşsiniz! Hakikaten boyle bır tasavvu- koslovakyayı kurtaralım!. diyor. Füh- ruyor. kapısı denecek bir mesafesine kadar yak-

- Hayır, sadece harabe dcği~ btı ha- 'rum vardı. . N 
1 

rcrin hiç olmazsa istediklerini açık söyli· Bcrchtesgaden kararlarından ve bil· laştırıldı ve bütün hakim noktalar Çek 
~bede yüz bin senedir yaşıyan canlı tn· _ Tabii var. Yalnız kitabının uru • yen bir devlet adamı olduğunu Fransız· hassa Bitlerin büyük nutkundan sonra toprağında bırakıldı. Fakat, bu kafi de
lanlar ve bunlar arasında billtir köş • lah Ataca hediye ederken ithafın altına lar anlamaya başladılar. Bay Hitler de Çekoslovakyadan gürültülü sesler yük· ğildL Macaristanm Macar ekseriyetleri· 
ltünde elmhf:lar içinde gö:: kamaştıran cözürler diliycrek• diye yazın. meşhur nutkunda 6,5 milyon Almandan ;SC)dL Bnşvekil Hodza, Cumhurreisl Be- le meskUn olan en güzel yerleri Çek hu· 
btr kraliçe de bulunacak. - Neden? . dd. tt• değil, on milyon kardeşten bahsettiği neş, crk.iinıharbiye reisi gibi Çekoslovak· dudu içinde bırakıldı. Şu halde Macarlar 

D · F p· ç·· kı.t"" l er so~ziin aksıni 1 ıa e 1 
• "d d ki l ·bı · Ç k 1 d b işd 1 d l - esen:ze. ransız romancısı ıyer - un ı . B için, Parlsin pirelenmesi elbet tabii olur. yayı ı are e en mev sa u erı. e os o- a u en memnun o ma ı ar. 

l!enua'nm Atlantid romanı gibi bir şey ... ğine göre gene öyle hareket eder. c• _un~ Acaba, bu 3,5 milyon Almar.. meselcsı ne vakyanm Almanya ile dost olduğunu ve Bundan sonra da Çeklerin yarım kar· 
- Aşağı yukarı.. fakat ondan daha m~ da özür diliyecek ne v~:· gayet guze zaman ortaya çıkacak? Her ne kadar A- hududlarının emniyet altında bulundu· deşleri Slokavlar da memnun kalmadılar; 

l'aklı bir eser! Bir harika! şiirler!» diye methe girışır. vusturya meselesi halledili.rken Alman ğunu ve nihayet bu hududlara kimsenin çOnkU müfrit nasyonalist ve ayni za. 
- Bu roman ve bunun gibileri macera _Demek bu münekkid dostumun ka • hükumeti Çek hükumetine dostluğa mu· el süremiyeceğini söylediler. Yalnız, söy- manda bankaya ve fabrikaya hakim Çek-

to l y h" i ı ' lemın· i ancak böylelikle edebiyatta da le- k b ı lem k küa t t · b .ı- b ,.,... ler köylll Slovak.la Ç kl t • k ist rnan arı... a ıss roman ar... ha lif bir hare ette u unmıyacağı hak· e ye e mez, ıca ınwıı u ""l' , rı e eş ırme e-
- GazetPde tefrikası yüz elli tefrika- hime çevirebilirim? kında teminat vermeği ihmal etmediyse kuvvetle menetmek lizım gelir. diler. Bu SlWetle, bu gayri tabii devlet 

dan ve kitabı da altı yüz sayfadan aşağı - Ona hiç şüphen olmasın! de 3,5 milyon ckardcşin> mukadderatile Kuvvet meselesinde de Çekoslovakya içinde kendi kuvvetlerini artırmayı dil· 
~ÜŞmiyecek olan hissi romanlar bu sene - Biraz da mecmualardan haber ve • meşgul olma~ elbet dostluğa muhalif bir son senelerde cidden büyük gayretler ~nliyorlardı. Nihayet, Lehliler de mem· 
de yazılmııkta devam edecektir. Bu ro • rir mısıniz? hareket sayılamıyacağını bu r.snada he· yapmıştır. Zengin memleket, büyük pa- nun olmadılar, çünkü Çekoslovakyaya 
lttanların kahramanları lstanbuldan Bal - - Eski mecmualar şökyle böy.lle ~ıhk • saba katmamış değildir. Şu halde bu mc- ralar sarfc:.-derek Almanyanın sırtına sap- hayatiyet vermek istiyen Fransa, Lehis· 
le d m edecek fa at yem erı er l b" k . . . t lma lA • l Lehi l an şehirkrine, Balkan şehirlerinden de makta cva 'd•h· . _ .d .. sele de yavaş yavaş meydana çıkacaktır. anmış ır ama gıbı duran Çekıstauı anın o sı <ıZım ge en ere mes-
~\rrupayn seyahate çıkacaklar, hatta iç· nüshasında bir genç . . a ının ·ı~UJd esını ;Ne zaman çıkacağı cihetinin hallini cçı- baştan başa tahkim etmiş, Çek ordusunu kUn bazı yerleri de bu devletin hudud· 
~e1·inde SP'l,C?ilisi ile İspanyaya kadar gi- verecek. Derken eskılı~, yenı 1 akvası karacak olanlara. bırakalım da biz bu- her türlü motörlerle techiz eylemişti. Ne lan içinde bırakmışlardı. 
.. _ 1 • bu yu··zden munakaşalar çı a • . d k k" b ·· b··t- b i t t ı k d ğ k ~rek oradaki harb sahalarında ve ya • taze enıp 

1 
rada bu meselenın ne eme olduğunu çare ı ugun u un u asker gayret ş e, gayri tabii o ara o an ve om· 

~ . . . k t•cede yaşı otuzu do durmıyan· bl d b" be h 1m la h ini d i •llp ~·!kılan şehırlerde dolaşanlar bıle o-1 ca ve ne ı . . • izaha çalışalım. • r en ıre r ava o uş bulunuyor: Al- ŞU rının iç bir memnun e em yen 
L . b"l M ve modası geçmış ilan olu • d A . . b · ed b i k " ._caktır. Homantık eserlere bu nevi de • lar ı e es • * man or usu vusturyaya gırmce Çekos- u memleket, yirnu sen en er pe gu. 
korlar ve tnsvirler Uızun olduğuna göre, nacak. . 

1 
d , tk5. Bugünkü Çekoslovakya, Fransanın Av· lovakyanın gayri müstahkem olan bütün ze1 yaşadı. Çünkü bu müddet esnasında 

l'eaJizme yan bakan bu romanların da bu - İyi ama. benım ana ığım:.~n: .
1
/ rupanın ortasına kasden açmış olduğu Avusturya hududu • ki Alman hududla- Almanya evvela silahsızdı, sonra da yeni 

Sistemden ilham almalan pek tabiidir. asıl otuzundan sonra tekem1'?u. e aş r yaralardan biridir. 9-10 milyonluk bir rına nisbetle tabiat bakımından daha a- silahlanmaya başlıyordu. Şimdi, Çekos· 
- Bu romanlar beğenilecek mi? \'e ekseriyn en ol~un eserlennı bu y~ş- Çek milletini, on beş milyonluk bir Çek. çık ve zayıf bir saha teşkil eder • çınl lovakyayı muhafaza eden çadır, bir fır· 
- Buna brnzer şimdiye kadar yazılan- tan sonra verir. B~l~assa, :~::t~ ~e ttt; Slovak devletinin başına geçiren Fransa, çıplak kalıvermiştir. Bu, tıpkı, kendimizi tınanın rfizganna takılıp uçuverfnce ~°' 

~r beğenilmedi mi ki bunlar beğenilme- yatro gib!, ha~atı ıyıce te ca e • Çeklerin ne mllliyetlerini, ne siyasi ta- altında emin ve mahfuz saydığımız bir cuk ta öylece meydanda kalmıştır. 
ltn? Okuy;ınlann yüzde doksanı böyl.e ren edebı. ~e~ıle~de... . . i dil rihlerinl, ne de coğrafi vaziyetlerini ve çadırın, kuvvetli birer riizgnrla birden- * 
ltıasaııaro bavıhr. Görmüyor musunuz, s•· - Bu sı.zı.n ı~dıanız ancak ~ızın g bf .. • diğer milletlerle olan komşuluk münase· bire başımızın üzerinden uçtuğunu gör- Çekoslovakyayı kurtarmak müşkill· 
tl.ernnda b;le başka mevzuda filmler tutu- .sil!ıenler ıçındı:· Genç edebıyatç~ar ıçın betlerini hiç dikkate almamış ve sadece meınlz gibi bir şeydir. Çekoslovakyadaki dür: onu Fransa diplomatlarının csiya
luyor mu? eün yoktur, daı.~a ya~ın ~ardır. yle dl- makası ahp oradan kese, buraya ekleye, telaşın, Paristeki heyecanın sebeblerl de seti Aliyelcri• ve ctedabiri bekimanelcri. 

- Ne ise. biraz da şiirden bahsedelim. yorlar. Jı'al da oyle gosterıyor. eski Avusturya lmparatorluğu kadar ka· bundan ileri geliyor. kurtaramaz. Bu memleket ancak sllnhla 
ll!ski sairln nf' vazacak ve yeniler ne gibi - O halde onların eserl~ri de yarın es- rışık bir devlet meydana getirmiştir. * ve hnrblc kurtanlabilir. Meydanda da bu 
hUsusıyetler göster cek? klyecek7 (Devamı 14 unctl .ay/ada) ~anki. Fransa, eski Avusturyanm kayba- Çekoslovakya, Frana diplomasisiniP (Devamı 14 üncü -sayfadcı) 
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SON PO TA 

MyrnaLoy kendi ayat nagıbta 
eden genç ızla a cevap ve ·yor 
Artist olmak rahat bir iş değildir 
"Bazı akşamlar stüdyodan eve kadar 
dönerim ki yorgunluktan yemek bile 

bitap bir halde 
yemeden kendimi 
bile çıkarmadan .• ,, yatağa atarım. 

Sinema yıldızı 
olmak arzusu ile 
çırpınan genç kız
lardan her gürı 

yüzlerce mektub al • 
makl&yım. Her gün 
gelen mektublar a • 
rasında muhakkak ki 
§U tarzda bir mektub 
bulacağım: 

cBen bir daktilo • 
yum. He:- gün yerım 
den oynamadan ça • 
lışıyorum. Bu yek • 
nesak hayattan artık 
tiksınıyorum. Hal • 
buki siz, ne şa'şaah 
bir hayat sürüyor • 
sunuz. Kendi kendi
nizın patronusunu7~ 

ıize gıpta ediyorum.• 
Genç kı7Jar! San • 

dığmız kadar ser~st 
değilim. Benim de 
bir müdürüm, hem 
de çok müşkülpesent 
bir müdürüm var. fs
rr.i cSeyircilerı. dir. 
Havatıma gıpta eden 
yüzlerce genç kııo 

filmlerde beni tenkid 
etmekten büyük zevk 
duymaktadırlar. Bu 
seyirciler. bu halk sa
yesinde bugün büyük 
b'ir mevki edındim. 

Fakat ayni seyirci • 
ler, ayni halk beni 
mahvedebilir. Niha· 
yet ~ızin bir tek cpat
ronunuz. var. Hal • 
buki sizler benim en 
titiz patronumsunuz. 
Hem de bir patron 

Hem de elbiselerimi 

değil... Yüzlerce ..• 
Sizlerden maada: 

Mynıa Loy bu kadar carwı 11akın bir ıekilde tebessüm ederkm beı1ei de için için katı a~lıyordur. 

Prodüktörler, ilanat acentalan, ı;inemacı· 
lar da var .•. 

İstediğim gibi hareket ediyorum sa • 
:nıyorsunuz. Ne kadar yanlış bir düşün· 
ce! İnanınız, işim cidden çok güçtür. Si
ıin işinizden de çok güçtür. İçinizden ba· 
cları sabahtan akşama kadar ayakta va
kit geçirmekte olduğunuzdan bahsedi • 
yorsunuz. Ben de ayakta vakit geçiriyo • 
rum. Hem projektörlerin karşısında ve 
talın makyajın altında ..• 

San'atinıi severim fakat çok 
yorucudur 

Geçirmekte olduğum hayata gJpta e -

,. 

denlere hayatımın nasıl geçtiğini anlat • 
mak isterim. 

Evvelemlrde şunu tebarüz ettirmek is· 
terim ki: Ben cidden san'atimin Aşıkıyım. 
San'atıma içten bağlıyım ve sonuna ka • 
dar bağlı kalacağım. İnsan bu san'ata bir 
defa kapılırsa bir daha bırakamaz. Ben 

para kazanmak gayesile talı~ıyorum 

Allaha hamdolsun kocam bana müreffo}

blr hayat temin etmiştir. Ben san'atka • 

rım. Çünkü bu hayattan zevk duyuyo · 

rum. Saadeti san'at hayatında buluyo • 

rum. Çok çalışıyorum, istiyerek, heves 

Myrna Loy bir çek 7Hmlerdt? bcrnbcr oynadığı Wılliam Powcll ıle 

ederek çalışıyorum. Size çalışmamın bım 
safhalarını anlatayım: 

Film çevirmiye başlamazdan bir kaç 
hafta evvel hazırlıklara başlarım. Fil • 
min her bir sahnesini tedkık etmek icab 
eder. Sahnelerin her birini müdürle, re· 
jisörle münakaşa etmeli. Elbiseleri pro
va etmeli. Şapkaları seçmeli... Saat do -
kuzda film çevirmeğe başlamak için saat 
altıda ayakta bulunmalı. ye sıkı bir su
rette hazırlanmalı. Her sabah berbere 
gitmeli. Sonra makyajcıya. Her biri yanm 
saat sürüyor. Her bir hareketim dakikası 
.dakikasına tesbit edilmi~tir, hiç şaşmaz. 
Ben kendime malik dcğilım. Ben kendi
mi sat'atıma vakfetmişim. Snn'atım be • 
nim patronumdur. 

Sabırlı olmak gerektir 

Sizler, icab ederse patronunuza kafa 
tutabiHrsiniz. Ona istediğ:nizi söyliyebi· 
lirsiniz. Olsa olsa yerinizden olursunuz. 
Bir başka yer bulabilirsiniz. Bizler böyle 
değiliz. Bir defa kovulursak bizi hiç bir 
stüdyo almaz. Çünkü halk bizden artık 
bıkmıştır. Bizim için kovulmak ölümdür. 
J3izler işten çıkarsak duymıyan kalmaz.. 
Halbuki sizinkini yalnız iki üç kişi du -
yar. 

Doksan dokuz kişinin titizliği yüzün
den en adi bir sahneyi yüzlerce defa çe
vırmek için sabırlı, hem müd!ıiş surette 
sabırlı olmahd:r. İçten ağlasak bile dış • 
tan gülmeliyiz ... 

Hastalık tehlikesi 
En zararsız telakki edHen nezle bir 

'>;ın':ı.tkar için pek büyük bir chcmmiyetı 
\.ıaizdir. Çünkü işinin yarıcia kalması ıh • 
timali vardır. Hem bu takc!ırdc yüzll•rcc.> 
kişi işsiz kalacaktır. Bu ıtebebden dolayı 

Mai't ıs 

Tarihden sayfalar : 

Şah İsmailin verdiği ceza 
Bu ıaıkınlık ancak bir saniye mrJii. Şahın iımetile hücum eden bit 
kaç kiti her iki ciıiyi yaka paça kaldırdılar. Bağırıp çacırmalarınDı 

çırpınmalarına aldırmadan kazanlara Joğru götürdüler. Kaz.anların 
kapakları açıldı. Sular lıkır lıkır kaynıyordu. ,,,,,,,,,,_ 

Yazan: Kadircan Kafh 
İkinci 13eyazıdın oğullan babalannın e- nı almak isterdik. Bundan başka yanı ' 

linden tahtı almak için uğraşıp duruyor- mıza adam toplamak gerekti. 
lardı. Yeniçerilerin taraftarlığı yüzünden Şah İsmail bu sözlerle kanmıyordu. fa• 
şehzade Selim en kuvvetli namzed gö • kat kızgınlığını da birdenbire belli e'' 
rünüyordu. Fakat henüz bitmiş bir ~ey. mJyordu. Adeta kedinin fare ile oyn:ı ' 
yoktu. ması gibi bir hali vardı. 
Şah İsmail Beyazıdın yavaşlığından is- - Bu cevab da makul değildir. 1\1.1 ' 

tifade etmiş, epeyce iş görmüştü. Şimdi dem ki bize kul olmak, bize hoş görilnıneİ 
Beyazıda yaranacak bir harekette bulu· dilerdin, Sultan Beyazıd ile biz.im atıı ' 
nuyor; b~raz sonra onunfa istihza edi -ı mızda baba ile oğul arasındakı duygtJ.' 
yor, hatta meydan okuyordu. . ların bulunduğunu bildiğin halde niÇill 
. Bu sırada (Teke • Antalya) eyaletınde aksine hareket ettin. Ona baş kaJdırnlB' 
ısyan vardı. Şah İsmaile tr.raftarlık .~d:11 1 nın bize kılıç çekmek olduğunu dOŞÜil ' 
(Şeytan Kulu) namındaki adam buyuk i meliydin. Hele bizim kervanımızc. hücı.ılll 
bir kuvvet toplamış, sadrazam Ali Paşa- etmeyi nasıl doğru bulursun? Tüccafli 
ya karşı yürümüştü. Fakat yapılan harb- taarruz etmek eşkiyalıktır. Sözleriı. h:Jre' 
de hem sadrazam, hem de kcndısi ölünce ketlerine uymuyor. 
asiler dağıldılar. (S lt ) b b. b b l -ad) . . . . " " u an una ır cev:ı u a ... 
Bunların ıkı reıslen, yanlarında kuçuk B b .. kt'" 

bir kuvvetle beraber İnına doğru yola oynunu u u: 
rıktılar. Şah İsmaile sığıııacaklardı. - Evet, bir günahtır iş~e:dik! BılcJJif' 
:s dik! 

Yollarda ortalığı yağma ediyorlar, yol-
cuları soyuyorlardı. İşi o küdar serkeşçe 
idare ettiler ki yolda bir İran kervanını 
da yağma ettiler, binden çuk adam öldür· 
düler. 

Diye mırıldandı. 

Şah İsmail onu baştan 
süzdü. Sonra arkadaşına 
(Sultan) gibiydi. 

ayağa kacfs1 
baktı. O da 

Şah İsmail bunu haber alınca fona hal- Yeniden (Sultan) a sordu: 
de kızdı. Fakat belli etmedi. - Başındaki sorgucu sultanlardan Jdı 

Asilerin başındaki iki t!lcbaşıdan birisi min iznile taktın! 
(Sultan), diğeri (Vezir) diye anılıyordu. - Şahım, gaziler alametidir. 
Şah İsmail onları iyi kA:-şıladı. Yanla • - Onu takınmak padışeıh iznine balı• 

rındaki kuvvetle oracıkta bır kargaşahk lıdır, hem sen ne zaman gazı oldun? ),1üS> 
çıkarmalarını istemiyor, işi gürültüsüzce lüman kanını haksız yer.? dökmek gaza 
bitirmiye, müdhiş bir ceza vermiye ha • mıdır? 

zırlanıyordu. Sonra kendi beylerindı:!rı b·rine döndil! 
Asiler geldikleri zaman onlıın kısım 

kısım ayırdı. Her kısmını kendi kuman- - Hoşuna gidiyorsa onun başından 
danlarından birine verdi. Reislere de: kendi başına koy! 

_ Ziyafet etsinler! dedi. Herif şahın emrini hemeıı yaptı '\'C! 

Onları iki gün hoş tuttu. Üçüncü gün yerlere kapandı. 
çok büyük bir ziyafet vereceğini sö~·ledi. (Sultan) şaşırmıştı. 

Ziyafet yeşil bir kırda, agaçlar altında - Bu şaşkınlık ancak bir saniye ilrdO. 
olacaktı. Davullar çalınıyor, askerler et- Şahın işarctilc hücum edt?n bır kaç ki~ 
rafta koşular, cırid oyunlArı yapıyorlardı. her iki i'ısıyi de yaka paça kaldırdılar, ]3a 

Ortada iki tane büyük kazan duruyor. al· ğırıp çağırmalarına, çırpııımalarına al ' 
tındaki ateşlere odunlar atıldıkça suları dırmadan kazanlara doğn götürdüler. 
fıkır fıkır kaynıyordu. 

Herkes: 
- Bunlann birisinde beyler ve di~e -

rinde de askerler için yemek pişmek • 
tedir. 

Diyordu. 
Şah İsmail iki reisle birlikte oraya ~eJ

dL Büyük iltifatla çadır önüne ve baş • 
köşeye oturttu. Sonra şundan bundan ko
nuşmağa başladı. 

Bir aralık kazanların bulunduğu ta • 
!afa baktı. Alevler kıpkmldı ve buharlar 
kapakların aralarından fışkınyordu. 

(Sultan) adını almış olan herife döndü 
ve sordu: 

- Babam (!) Sultan Beyazıd hanın 
sayesinde çoluk çocuk rahat ederken ni· 
çin baş kaldırdın? 

(Sultan) biraz şaşırdı. Fakat itidalini 
muhafaza ederek cevab verdi: 

- Padişah çok ihtiyar olmuştur. Dev
let işlerinden el çekmiştir. Her şey ve • 
zirler elinde kalınca zuliim arttı. Daya • 
namadık ve bu yola girnıiye mecbur ol
duk. Esasen şah hazretlerinin ayak • 
Janna yüz sürmek en büyük muradırnız
dı. Sizlere kul olmayı en güzel hizmet sa· 
yarak buraya geldik. 

- Mademki buraya gelmek isterdiniz, 
memleketi yakıp yıkmak ne lazımdı? 

- Bunca zulüm çektik. Amn mtikamı· 

Kazanların kapakları ncıldı 

İki grupun ellerinde ikı adam hava • 
ya kalktı, sonra buhar bulııtıa:·ı arasında 
kazanların içine, kaynıyan sulara atıldP 
lar. 

Bir iki çığlık, bir kaç inilti ... 
. -Kazanlar, içindekilerin bıt ik.i saniYIZ-

lik çırpınışlarile sarsıldı. 
Sonra gene sessiz fıkırd;ımalar dcvııtıl 

etti. 
Çayırı dolduran büyük k:ıl~bahk ara• 

ında bu hareketi takdir eden sesler dtP 
yuldu. 

Eden bulur! 

Şah İsmail ikJ uslnfn ndamlanndan bU 
kısmını kendi ordusuna kattı. Bir kıSJl'lV 
nın da atlannı, silahlarını. elbiselcriııl 
aldı; çoluk çocuklarile bırlikte sefil bil' 
halde sokaklara saldı. 

Böylelikle hem kendJ Ju>rvaDmı so " 
yanlara ceza vermiş, hem de BeyazıdS 
hoş görünmilş oluyordu. Bununla beril -
bcr Beyazıda bunu. haber vermek üzere 
gönderdiği elçiye (Özbekler> hanının J<ıı

fasını da gönderiyordu. Bu han şii olıtıB" 
dığı için Beyazıdın müt•t:fikı sayılıyor -
du. Şah İsmail onun başını :ıönderrnel<l0 
kendisinin kudretini göstermiş oluyofı 
meydan okuyordu. 

Kadircan K.af h 
==:::;~ 

sinema san'atkarlan en ufak bir rahat • ı takdim edeyim: Arthur Hornblow ... J{e~ 
sızlıktan çok ürkerler. disi sahne vaziidir. Çekirdekten yetişJl'l.6 

Ne mi yapıyonnn?. san'atkfırdır. Benimle evlendiği vnkJl 
Bazıları soruyorlar. İşleriniz arasında san'atkfır olduğumu biliyordu. Birbiri " 

ne ile vakit geçiriyorsunuz? İşlerim an • mızi iyice tanıyor ve sevıyoruz. Çalı3 " 
cak.akşamları fasıla verir. O vakit ar • malanmız .. zevklerimiz.. hep birdir ... 
kadaşlanm ile biraz sohbet ederim. Ya • Ben tam manasile eve merbut bir mah"' 
hud evde istirahat ederim. Hollywoodd;ı lfıkum. Müsamerelcrden, b..ılolardan, tıı" 
müsamereler hiç eksik değildir. Bız bun· valetlerden hiç zevk du) marn. BH!ıld5 
)ara iştirak etmekten çekiniriz. Kocam giyinmekten tiksinirim. Halbuki fılJll " 
okumaktan, ben ise piyar.o çalmaktan lerde beni görenler tam manasilc b1' 
zevk duyarız. Her akşam böylece vaklt monden sanırlar. 
geçirdiğimizi sanmayınız. Bazı akşam o Stüdyolarda tuvalet yapmak, giyin ' 

. 1 ' kadar bitap bir halde eve avdt l ediyorum mek için boş yere o kadar vakit geçır 
ki, ben miyim, yoksa fi!mdeki ben • yorum ki artık tuvaletten usandım. , 
zerim mi farkedemiyorum. Çok kere yor- Hem ben Montanada bır çıftçı ailesi 
~unluktan yemek bile yemeden kendimi nin kızıyım. Cowboylar ara!'>ında buYn ~ 
yatağa atarım, hem de öylece, elbısele • düm. Onların sadeliklerrnı 0ğrendıı11~ 
rimle... Bundan dolayıdır ki Hoilvwoodun paJnS 

Bereket versin ki kocam h:ılimden an • ların:ı küçük köy evımızi tercıh et • 
lıyor. Her türlü fedakarhğa katlanıyor. 1~te hayatım aziz dostlatım .. 
Kocamı tanımıyorsunuz değil mi? .. Size M1ırncı LD1I 

• 
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,, 

' 
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Haklı 
. Kadın kocasının sigaralann • 
dan şikayet etti: 

- Günde iki paket sigara a
hyor, haydi buna ses çıkarmı
Yayım; küllerini yerlere dökü
)or, haydi buna da ses çıkarmı
)'ayını .. Asıl fenası beni öpeceği 
laman bile sigarasını ağzından 
bırakınıyor. Artık buna da ta • 
haınmül edilmez ya! 

tlemnun etmiyor 
- .Benimle evlenmiyecek mi

'1n? 
- Neye bu suali soruyorsun, 

ben sana hayatımın sonuna ka· · 
dar seni seveceğim. demiştim~ 
demek bu seni memnun etmi • 
)or. 

- Şimdi aklıma geldi. Hani bizim tve gelip beni 

baba.mdan ist~yectktbıJ 

-- Hatırlamıyorum 
İhtiyar anlat,yordu: 

- Ben yirmi ya• 
ftmda ıken bir gün 
bir evin damın • 
dan sokağa düş • 

V-4ltl;;t;;:.W4S!=~ miı ştüm. 

Ölmediniz 
ha?-

- Vallahi hatırlamJyorum.. O kadar U• 

tun zaman aeçti ki ..• 

- Bu bana 

tektim! 

o 
Kürk 

aldığın kürkü takar tak
ır.az boynum ka • 
~ınmıya başlıyor. 

- Sahi mi? 
- Yalan söyli • 

yecek değilim ya! 
- Yalan söyl~ • 

• 
Mazeret 

o 
Bi:akis 

kim 

Kadın söyledi: 

- Çok nikbinsiniz! 

- Hava ne fe • 
na! 

Erkek de söyle • 
di: 

- Bilakis bun • 
dan iyi hava ol • 
maz. 

- Hayır, nikbin değilim.. Palto, p:ır .. 
desü tüccarıyım! 

Q 

Döndcm 
Hırsız kapıyı maymuncukla açtı. Mer· 

Ce şaşırdı: 

divenleri çıktı, sa
Jona girdi. CeLin
den çıkardığı e· 
lektrik fenerini 
yaktı.. ev sahibini 
elinde tabancasile 
karşısında görün• 

- Ben sizi seyahatte biliyordwn. 
Ev sahibi güldü: 

- Seyahatte idim. Fakat sizin misafir 

ReleceğL'rlizi ümid ettiğim için seyahat· 

tc!n çabuk döndüm. 

. 
.ı· 

./CD ·~ 
~l/ı/1/l/ııılill 
İki kom1U balkonlarm• çıkmışlar, 
hem çorap örü.yor, hem ie dedikodu 

yapıyorlardı. 

Huyu höylf! imiş u?_,umC?dan ev· 
vel cm. hş dakika k:tııb c;/;urmU§. 

_ Radyo da havadis veriııor ama .. ne 
de olsa gazetenin yerini turam.az. 
_Tabii b'r şey .. Radyo havadislerile 

paket yapılmaz. 

Budala hırsız 
Güzel kadının evine hırsız 

girmişti. Güzel kadın anlatı • 
yordu: 

- Ben onu görür görmez he
men yataktan fırlamıştım. Yü
züme bile bakmadan çıkıp gitti. 

Bir genç erkek söze karıştı: 
- Her halde çok budala bir 

hırsızını§. 

Yarım lira 
Doktorun telefonu çaldı: 
- Doktor, doktor, çocuğum 

bir lira yuttu. 

Sayfa 9 

Çocuk terbiyesi: 2 

Çocuklarımıza, arkadaş 
edinmeyi öğretmeliyiz 

Her güzel feyiÖ 
yavrusunun olması

nı istiyen anne, onu 
arkadaş gibi bir derd 

ortağından, kara gün 
dostundan, çetin ha

yat yolunun eşsiZ 
yoldaşından mah!'Jm 
görmek mer mi hiç? 

Ya.zan: Ann PaJla 

Elinden gelse dünya. 
yı ya\•rusuna dost ve 
eş yapar da belki ge-

- Yarından evvel gelemem! b 1 B 
- Öyleyse bana r ne az u ur. una 

k
yadnm ıra• rağmen acaba neden 

gönderin, akşama a ar onu 
sarfederim! çocuklann çoğu ar

kadaşsız kalır? Hem 

Karşılı:Jar de en çok sevileceği, 
beğenileceği, umu· 
lanlar ..• 

Bakkal söyledi~ 
- Yağı aldınız, 

parasını verdiniz.. 
Şimdi söyliyebi -
lirım- Verdiğim 

Bakarsınız şen, gı...· 

!l'ı-t·-ıı.<M• l zel bir yavru ... Evde 
~~~~'!':!i1~)~~~- herkesin gözünün he-

.-:ı~-=-~~~ ~~~~ beği... Yaramazh~ı yağ margarinle 
karışıktı, 

- Mademki ya
ğı aldım. Parasını verdim. Ben de söv • 
liyebilirimı Verdiğim para k.alptı. 

• 
Tiyatroda 

- Tiyatroya pijamayla mı geliyorsu -
nuz? 

Ne yapayım, l''f 
birinci perdeni:n I' 
sonuna doğru uy- ~'1) 1 
kum gelir.. Kötü f1~ı 
bir adetim de var- -
dır. Arkamda pl
jamam olmazsa rahat uyuyamam. 
\unun için pijama giyip geldi.mi 

o 
Bilirim 

• 
Ta~ınıycr musunuz? 

• 
Eski gün'er 

- Neye yarardı? 

tşte 

- Neye yarardı da söz mü, şimdi on • 
larla bir peruk yaptırırdım. Saçsız başı

ma koyar, herkesin içiıte saçlı olarak çı
kardım. 

bile tatlı. Sanki bü-
tün büyüklerı küçü· 
cük avuçlarının içine 
almış... Kimsenin o
na kızmak elinde de
ğil. Öyle sevimli, öyle cana yakın halleri 1 çekilerek yaşamaya meyyaldirler. işin 
var. Yann mektebe başlayınca da k:..m ı fenası çoğu büyüdükten sonra da bun
bilir ne kadar sevilecek? dan kurtulamaz. Anne babanın burada 

Bunu yalnız annesi değil, uzaktan gö- mühim bir rolü vardır. Yavruyu daha o 
ıenler bile böyle sanır. }<'akat rnekteb ZCI• yaşlarda iken harici alemle temasa ge:ti?• 
manı bambaşka bir yüz gösterir. Evin meli, içindekilerle dost olunduğu takdir. 
taptığı bu yavru orada ancak birkaç gün. de bu ilemin yalnızlıktan daha ne kadaı 
hatta hazan birkaç saatçik sevilir, sonra zengin olduğunu ona göstermelidir. 
yapyalnız kalır, oyundan, eğlenceden dı- Bunun için çocuğu akranlariie tanıştu. 
şanda bırakılır. malı, beraber oynatmalıdır. Tanıdık ~o-

Beri yanda, en yakınlarına bile güç- cuklardan yavrunun yaşına yakın olan
lükle sokulan, daha kendi evinde kenara Iar vakit vakit eve çağırılmalı, birlikte 
atılmış görünen başka bir çocuğa mek- oynamaya bırakılmalıdır. Gerc;ı beş ya
tebde bir sıcaklık ve ı;okulganhk gelir. §ından küçük olanlar hemen daima yal
Bütün tahminleri altüst eden bir kud-1 nız oynarlar. Birbirlerine yalnız <>yun
retle sayısız arkadaş kazanır. Her oyu· 1 cak verip almaktan başka şey bilmezle. 
nun gülü olur. amma çocuğun hariçle teması için bu ka. 

Bu tezada sebeb nedir? Neden kızma- darı da kafidir. Beraber oynamasa bile 
ya .kıyılarnıyacak kadar sevimli yavruya kendi yaşındaki insanların ayni yerde, 
kimse arkadaş çıkmıyor da, evint bile ya- aynı şeylerle oynadığını göre göre yalnız 
dırgıyor görünen çocuk, yabancı bir mu- kendine aid sandığı haklara başkalarınm. 
hitle bu kadar kaynaşıyor, bu kadar gö- da sahih olduğunu öğrenır. Altı. yedi ya. 
nülde yer buluyor. şına girince zaten beraber ">ynamak he-

Sebeb pek açıktır: Birinci çocuk evde 
1 

vesi kendiliğinden doğar. Bir kere arka-
o kadar sonsuz bir naz ve dikkate alışık- daşla oyun oynamanın tadını tattı mı 

tır ki mektcbde bunun onda birini bula- bir daha yalnız kalmayı ıstemcz. 
maz. Etrafını kendisine kayıdsız görür. Arkadaşsız kalan çocukların mühinı 

O zaten sevgiyi vermeye değil, almaya a- •bir kısmı da çekingenleıdir. Bütün bu 
!ışıktır. Kimseyi sevmez, sevmeyince de 1 yoldaki kusurlar gibi bunun da sebebini 
tabii sevilmez. Güzelliğinin, sevimliliği- büyüklerin yanlış telkin ve tesirinde nra
nin tesiri birkaç gün, birkaç saat sürer, mak lazımdır. Birçok anneler. çocukları· 
sonra unutulur. m yaramazlık aydıkları şeylerden men 

İkinci çocuk - ihtimal kendinden küçük için: 
kardeşi yüzünden - belki de başka sebeb- - Bak, herkes sana gülüyor. 
lerden evde biraz ihmale uğramış gibi- - Aman, herkes sana ne diyecek? 
dir. Yalnızlık içindedir. Mekteb, ona sı- - Dur, dUencl gelsm de senı vereyim 
ğımlacak sıcak bir kucak gibi gelir, ora- götürsün. 
yı ve orada gördüklerini benimser, neı'e Gibi geli'i güzel sözlerle korkuturlar. 
alır, buna mukabil sevgi verir ve sevilir. Bunları duya duya yavru rastladığı in• 
Şu halde güzel, şen, sevimli çocuğun sanlan en ufak kusurlarına gülecek, en 

mektebde acı bir yalnızlığa atılışı kendi haklı yaramazlıklarını cezalandıracak 

kabahatı değildir. Ona lüzumundan faz-ı hoyrat ve korkunç birer mah!Cı!~ gibi gör. 
la düşkünlük gösteren büyükleridir. Bu meye başlar. Çekinir, vahşileşir. Bu çe. 
taskm iptil{ıyı göre göre çocuk kendine 1 kingenlik bütün hayatı boyunc~ onda ka
fazla kıymet verir, ve yalnız kendini se- hr. Büyüdüğü vakit ürkPk, ıtımadsız, ev· 
ven bir insan olur. Bunun cezasını, atıl- hamlı bir ihtiyatkir olur. Hiçbir yakın· 
dığı her yabancı muhitte yalnız kalmak- lığa güvenemez, kimseye ,vakınlaşmaz. 
la ödiyecektir. Çünkü, evinden başka hiç .Muhitin tenkidinden ürker. Her teşeb
bir yerde dikkate mihver olmasına im- büsüne bin ihtiraz engel olur. Bütün öm
kan yoktur. ründe yalnız ve teşebbüsten mahrum bil 

Bundan, arkadaşsız kalmaması fçin ço- insan olarak kalır. 
cuğu evde ihmal ediniz manası çıkarıla· Bu hataya dü§müı bulunan ebeveynin 
maz. Ancak ona kendi ehemmiyeti hak· ilk yapacağı ıey yabancıları ~ocuğunu 
kında mübalağalı fikirler verebilecek tedib edecek birer silah gibi kullanmak• 
taşkınlıklardan sakınmalısınız. tan vazgeçmek olmalıdır. Korkutmak, a• 
Başkalarını sevmeyi anne baba yavru· zarlamak usulü tamamen t:ır yana bıra· 

larına fiilen göstermelidirler. Çocuk et- kılmalıdır. Bu zavallı çocuğun bıraz ol• 
raf~ndakileri taklid eder. Anne baba mı- sun övülmeye ihtiyacı vardır. Azan biı 
safırden, arkadaştan hoşlanan insanlarsa yana bırakıp, hoş taraflannı görmeli, 
o da onlara benzer, başkalarını sever. De- methetmeli Korktuğu, çekındıği muhit 
ğillerse çocuk ta insandan kaçar bir mah- tesirini unutturabilmek içın zıhnını ışgal 
lUk olur. Böylesinin, ne mektebde, ne de edecek eğlence ve oyuncak vermeli. Pul 
hayatta yalnız kalmasına şaşmamak la· toplamak, oyuncak tiyatrosu kurmak gi
zım. bi eğlencelerden bu yolda çok istifade 
Çocuğun arkadaş edinmemesine hazan edilebilir. 

Sabık kadın terzisi tavuk 
besliyor. 

Sabık kasab oyunccıkçı ol

mU§. 

Sabık erkek terzisi tarlan• 
na korkuluk dik,yor. 

Sabık hokka.baz otobüs i§
Zeti310T. 

da utangaçlığı sebeb olur. Bu kusur da Çocukta dostluk duygusunun en büyük 
ona anne, babadan geçer. Utangaç anne, 

1 
bir düşmanı da sıkı, sert bır terbiyedir, 

babanın yavrusu da uhngac olur. Bunun Böyle bir terbiye ile büyütülPn çocuk 
için önce kendinizle mücadele etmeli ve, başkalarını sevmeyi ve arkadaş olmayı 
çocuğa hiçbir vakit bu noksanınızı gös· drğil, onlara emir ve hukmf'tmey1 ister. 
termem~ye çalışmalısı~ız. 1 Yalnız başına kalır kalmaz • kımsenin 

Eks:rı .. çocuklar - bılhassa yedi yaşın-ıdınlemediğini bildiği hald•..! - hir takım 
dan kuçukler • esasen kendi kabuklarına (Devamı l2 inci sayfada) 
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1 Fotoğraf tahlilleri~ 
2.en~inl:k muvaffakiyetten J Merdlik kaba.dayıhğa 

sonra başlar karıştırılmamalıdır 
Turgud imzah 

okuyucumuz so • 
ruyor: 

- Muvaffak ve 
zengin olacak mı
yım? 

Zenginlik, tu • 
tulan işteki mu • 
vaffakiyetten son 
ra yer almağa baş· 
Iar. Piyango ne • 

Jtdapazan C'! • 

zaevinde Ferhad 
soruyor: 

- Hayatta mu.
vaf fak olacak mı
yım1 

İnsan muhtelif 
tarzda ve muhtelif 
mevzularda mu • 
vaffak olabfür. 
Yalnız, merdI k ,, 
ve dürüstlük ile kabadayılık davalarını 

birbirine kanştırmamak llizımdır. Ksh • 
ramanları taklid edeyim derken, ona btı· 
na çatanlara, her şeyi izzeti ndis mese • 
lesi yapıp gürültücü ve kavgacı olantara 
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vinden zenginliklere bel bağlayıp gev • 
§emek daha ziyade bir acz ifadesidir ki 
bir çok fırsatların kaçmasına da sebzb o
labilir. Bir genç, muayyen bir hedef da· 
hilindeki müsbct mesaisile zengin olmak 
çarelerine baş vurmalıdır. 

• benzememeğe dikkat edilmesi, dalma göz •-------~------

Tek muvaffakiyet yolu: Çalışmak 
Z o n g u l d a k· · • 

önünde bulundurulmalıdır. 

tan Aytan imza. 
sile soruluyor: Nefsine itimad sahibi bir tip 

- Muvaffak o • 
lacak mılJlm? 
Dileğin cevabı· 

nı kitablarına olan 
alakasile ölçeml • 
yorsa derhal ha • 
rekete geçmesi, 
yani: Derslerine 

Ankaradan Yıl

maz soruyor: 
- .Muvaffak O• 

lacak mıyım? 
İnsan, her şey • 

de değil; bazı şey· 
Jerde muvaffak o
labilir. Maahaza: 
(Her §eyde mu • 
vaffak olacağım 

iddiası) nefse iti

dört elle sarılması 18.zımdır. Zira: Mek -
teb çağındaki bir genç için tek muvaf • 
fakiyet yolu, çalışmak ve dürüst bir ka
rakterdir. Ondan sonra muvaffakiyetin 
beklenmesi bir hak olur. 

mada delalet eder ki; makbul bir enerji 
ve telakkidir. Ancak bundan istifade ge
rektir. 

Ze~ i \'0 sevimli bir tip 
Ihlamurdan Salih Ôzsoy fotoğrafının 

<fere.ini istemiycrck karakterini soruyor: Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

l.im • • • • • • • • 
Adru • • • • • • • 

DİKKAT 

'~ 

Zeki ve sevimli olmak muvnffakiyet 
§Utları arasına giren vasıflardandır. Yal
nız, vaktinden evvel maceralara atılmak 
sık sık heyecan mevzularına yer ver -
mek. çabuk bıkmak gibi hallere meydan 
verilmemesi de lazımdır. Kafasile çalıs • 
makta muvaffak olacağına dair tel'<in 
ettlği duygulan gerçekl~tirmesi temen
ni olunur. 

Fotogrnt tahllll lçln bu kuponlardan 
5 adedinin gönderilmesi fal'ttır. 

1 
. 
in isarlar U. Müdür iiğünden: 

ı - Cibali kutu fabrikasında mevcud 1000 kilo çul parçalariyle 450 aded kola 
çuvalları pazarlıkla satılacaktır. 

1I - Pazarlık 16/III/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 10 da Kaba. 
taşta Levazım ve Mübayaat Şubesi satış Komisyonunda yapılacaktır. 

ICI - Satılacak mallan hergün Ciball kutu fabrikasında görülebilfr. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 tem!nat para

lariyle birlikle yuknnda adı geçen komisyona müracaatlan illn olunur. al156, 

~ 

ı - Kabataş kırtasiye anbarında mevcud 5000 kilo tahmin olunan eski evrakı 
matbua pazarlıkla satılacaktır. 

U - Pazarlık 16/Ill/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü uat 11 de Kaba
taşta Levazım ve Mübayaat Şubesi salış komisyonunda yapılacaktır. 

ııı - Satılacak mallar hergün Kabataş kırtasiye anbarında görülebilir. 
ıv - 1steklilerin pauırlık için tayin edilen gün ve saatte ~ 15 teminat para· 

lariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaatları ilin olunur. cll55• 

1 lstanbul Belediyesi İlanları 1 --------Umumi Meclisin 2/3/1938 tarihli ve 26 sayılı kararına tevfikan; B<?lediyeye 
tenbih ve yasaklan maktu para cezası tarifesine (Azamt fiattan fazlaya her 
nevi et satmak yirmi beş lira) cümlesi altıncı fıkra olarak ilave edilmiştir. Ala
kadarların malumu olmak üzere ilan olunur. (B.) (1410) 

Türk Hava ({urumu 

BUYUK PiYA S 
6 ncı keşide 11/NisanI1-J3B dedir ... 

Bu keşide de: 

200.000 ve 50.000 
liralık mükafatlarla; 200.000, 40.000, 25.000, 20.000, 1 ).000, 
10.000 liralık ikramiyeler vardır. 

Biletlerinizi ayın yedinci güollne kadar bayilerinizden almanız 
kendi me:ı faahnız iktizasıdır. 

Zir. at Vekaleti Satınaln1a Komisyonundan 1 
l - Açık E>ksiltme usulile 20 ton arap sabunu nlınat'aktır. 
2 - Muhammen beeel -4998- lira, ilk teminat 375 liradır. 
3 - Eksıltme 21/3/938 dE' saat 15 de Zirut Vekaleti bınasında yapılacaktır. 
4 - Şartnameler Ankara'da Ziraat Vekaleh Satınalma Komisyonundan, İs-

tanbuld'cia Ziraat Müdürlü~ünden ve İzmır Z:raat Mücadele Rci.s'ığinden para
sız olarak verilir. 

5 - 1stl'Klilerin mektubl:ı.rı veya makbuzlarii.e birlikte muayyen günde 2490 
sayılı kanunun ıkincl ve üçüncü maddelerınde zikredilen \"C'flkaları eksiltme 
ı:::ııı· :nde:t bir saat önceye kadar komisyona vermeleri. cl16b 
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RA TiP TÜRKOGLU 
Sirkeci : Viyana oteli sırnsL 

No. ,6, Kut 1 de hergOn öğleden 
Eonra ııuıt 14 den 2tı ye kadar 
hastalan kabul eder. 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
Muhammen 

D.N. Mevkü ve mahallesi N. Cinsi Kıymet lcd 

221 Maltepe Manastır çıknıazı 5;7;9;11 Bir çatı altında 
K. 4 parça ahır 650 

210 Maltepe Çarşı meydaru 13 K. aşhane 100 
248 Maltepe Kartallı sokak 303/9 K. Mağaza 150 
210 Maltepe Çarşı meydanı 11 K. Dükkan 600 
68/127 Pendik (Güzel ada) o Yazlık mesiı·e ma-

halli 200 
229 Pendik Rasih 594{) Ahşap J...-.ılübe hane 150 

Kartal Kuyu sokak 2 Ahşap bir bab ha· 
nenin 4 de 3 hişsesi 300 

126/226 Kartal İncirli mevkii 21 3R 8 ]\ıl2 tarlanın 

8 de 3 hissesi 1443 
156/226 Kartal İncirli mevkii 23 2!N9 .M2 tarlanın 

8 de 3 hıssesi 92C 
34 Kartal .Mişeli ayazma 54/104 5284 M2 Bostanın 

63 de 47 hissesi 300 
Yukarıda yazılı emlak ve arazinin hizalarında gösterilen kıymetlerle 2213/931 

Salı günü saat 14 de satılacaktır. 

Taliplerin % 7,5 pey akçelerini vaktin de malsandığına yatırarak satış gQn~ 
Kartal Malmüdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları ilin olu• 
nur. (1211) .....,. __________________________ --,, 

TÜRKiYE 
CUMHU RiYETI 

2mem:e 
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Avam Kamarasında 
dünkü müzakereler 

Pragda 
Yükselen ses 

Hitler Viyanadal 
(Baı t4rtıfı J fRcl l&1/lada) (BCl§taraJı ı had ıayfada) 

tinde olmadığını ve bir harb vukuunda kendisini çılgınca alkışlayan halkı Nazi 
yardunına kopctılk miittefiklerı bulun· usuliJe selfunlamı~tır. Bitleri taşıyan 
duğunu beyan etmiştir. otomobilin önünden on bir zırhlı oto -

dusunun sübayları bugün Bitlere sada
kat yemini etmişlerdir. 

(B41taraJı J md ıayfadtı) 
!betinin proteatosunu kabul edemiyerek 
l'eddeyler., 

Von Nöyrat, Almanyanın Avusturya· 
Ya bir ültimatom vererek A1man taleb· 
~l'i mucibince yeni bir başvekilin tayi· 
ilini istedıği ve aksı takdirde Alman kı· 
taatının A vusturyaya girmesini derplş 
edileceği hakkmdaki ithamları hayali o
larak tavsif eyledikten sonra, Alınan kı· 
taatınm gönderilmesi meselesinin ılkön· 
ee Avusturyanm talebi üzerine ortaya 
Çıktığını ve Alınan hük(ımetinin de A
~turya kanlı bir dahili harb tehlıkesi 
karşısında Avusturyanın bu talebim is'af 
eylem.iş olduğunu ehemmiyetle kaydet
lbektedir. 

Nihayet, Von Nöyratın mektubu şöyle 
bitme'~tf>dir: 

•Vaziyette hiçbir tehlike yoktur. Teh· 
like ancak başka bir devlet tarafından 
.Avusturva vaziyetinin inkişafında Al· 
inan milletinin !kendi mukadderatına 
kendısinın sahıb olma hakkile tevil gb
türnıez bir tesir yapmak te,ebbüsilnde 
bulunduğu takdirde baş gösterebilir., 

Von Nöyratın mektubunun okunmasın
dan sonra Chamberlam sözüne devamla 
demiştir ki: 

- Bu metuba muttali olur olmaz Hk 
işim tngilterenin Avusturyanın ıstik al·· 
ııe alaka göstermeye hakkı olmadığına 
dafr Von Nöyratın iddiasını red ve cer
hetınek oldu. İngiliz lıükumetinin bu me
ıeledeki alakası makul hiçbir sebebte in
kar edilemez. 

Evvela, İngiltere ve Avusturya her i
kisi de Mıletler Cemiyetinin azası bulu
nuyorlar. Her iltisi de, Almanyanın da 
imza ettiği ve Avusturya istiklilinf n Mil
letler Cemiyeti konseyinin muvafakatı 
olmaksızın bozulamıyacağını mübeyvin 
olan muahedeleri imzalamış devletlerdir. 

Sonra, Buyuk Britanya hükfuneti dal
ına Orta Avrupa hadiselerine alaka gös

Atll söz al:ınk ciddi tedbir alınmadıtı tat.. 
dlrde bu ka~U f'mrlvatilerln devam edece -
tını soylunlş ve İtalya Ue yapılan pazarlık
ların bir kurtıılu tedbiri olmadıtını DA.ve e
derek M.Uetlcr Cemiyeti konseyinin toplan -
masını n me .. eleyl tedtlk etme.mı! lstem1' -
tlr. 

Daha 50"1:-:ı muhalif Liberal partlsi lideri 
Arşfüald Slnkltv söz alml.f Ye sillhlannıa 
pro~ramın:n dA.ha ziyade tevsttne tarafdar 
olduğunu, fa!ı:P.• bunun lı:lft bir tedbir ol -
madı mı soylı>dlkten sonra Alman Ye İtal -
yan resadcılı~tn'\ karşı kuvvetli bir cephe ku
rulması luzumuna işaret etmiştir. 

Hatib Alnı:ıny:mın lklncl kurbanının Çe -
ltos!ovakya cte~m. İspanya olacağını söylemiş 
ve ademi mm1abale siyasetine blr nihayet 
verilerek Almnn - İtalyan faşlzm1nln İspan
yada kurulma •nıı cevaz verilmemesinde ıs -
rar et:ntştır. 

Shıkler bmıdnn sonra Çekoslovakyaya 
bir taarru:ıı< vuku buldutu takdirde kendi -
sine yardıma koşmaya mecbur olan Fran -
saya, İngllterenl!l de yardım etmeai hak -
kında bir karar verllmeainl istemli .,e hüll
sa bütür. .sun:ıoıever devletlerle sıltı bir teş -
rlld me Al yapılmuı lftsumunda ısrar et -
mıııınr. 

MuhafazaJıı:lrlardan Qörçll de eoz alarak 
Batvekl!ln nutkunu umumiyet.le tasvlb et -
mlş ve Amıpımm bir tecavils programı kar-
115ında bulnnduğunu IÖJlem(ftir. 

Hatih ATUsturya meseleslnln estı şekline 
getirllmesh~ln mümkün olmad tını kaydet -
mlş, fakat dlplomaUk kanallardan -re Mll -
le lr.r Ct>mlye•l'1d" bu meselenin tekrar gö -
rilş lme ·nı llf'r• sllrmtıştür. 

Londra 1' Hu'lusll - Saat 11 de Cham • 
berfain 'in rly:ısetlnde toplanan kabine, A -
vustııryad<ıki son hldiaelerl müzakere et -
ml'J ve Bcrlln ll0 Vlyanadaki sefirlerin ra -
porlarına mutta11 olmuştur. 

Toplan•ıyı mı teaklb, Başvetıl Kral tara
hndan h.b'.11 edllml.t .,. öğle yemettne alı -
konmuştur. 

Çekoslovak ·ah Almanlann toplantısı mo~ili .v~ ~i .. hafif top .~rab~ .~a~z 
l vazifesını goruyordu. Dıger yuzu mu -

Prag 14 - Şimali Behomyada Tahen tecaviz otomobH de Hitleri takib et -
şehrinde Südet Alman partisi tefierinin kt d' rne ey ı. 
bır toplantısında nutuk söyliyen B. Hen· A ik' .. .. lli bom 
ı .. mi . . . ynca, ı yuz avcı ve yuz e • 
a~u~:~ A e demıştir ki: . bardırnan tayyaresi de şehir üzerinde 
.. lmanlannın salihıyettar ter- pek alçaktan uçuyor ve akrobatik 0 • 

cumam sıfatile, birçok sene sonra nıha· 1 d 
Y 

t h'" · tl . k A al yun ar yapıyor u. 
e urrıye. erıne avuşan vustury ı Bu suretlP., Viyananın merkez cad • 

kardeşlerinuze hararetlı selamlarımızı d ı-. · d k k nd' · tahs' 
b 'ld' · en:nn en geçere e ısıne ıs e -

ı ıren bır telgraf çektim. dil İm · l t ı· ı lan Hitl B' r en perıa o e ıne vası o er, 
.. ıze ge mce, hak ve aaalet davamızda halkın ardı arkasl kesilmıyen alkışla -

mucadeleye devam edeceMz. Hiçbir -Y· B ·ı H'tl 'dal ka 15• :r- rına ve • eı ı er• nı arma mu • 
den korkumuz yoktur. Çünkü Südet Al· bele etmek tlzel'P balkona çtkmış ve şu 
n:ıanlar~m kalblerindeki sadakat hisle- kısa hitabede bulunmuştur: 

Diğer taraftan ilk Avusturya kıt' .. 
bugün öğleden sonra Münihe varmış ve 
halle tarafından tezahüratla karşılan

mı§ttr. 

Viyanaya gelenler 
Bertin 14 (A.A) - D. Von Ribbentrop, 

B. Von Papen ve hücum kıtaatı tefi Vik· 
tor Luçe, Viyanaya g mışlerdir. 

Avusturyada Yahudi aleyhdarbğı 
başladı 

Viyana 14 (A.A.) - Resmen bildirili· 
yor: Gamalı Haç veya di r parti rozet
lerini tqı.mağa yalnız Alman vatandq
ları mezundur. Ari ırkına mensub olma
yıp haç veyahud parti rozetlerı takacak 
olanlar fena vaziyetler e karplaşabile

ceklerdir. nnı bıllyoruz ve nihayet galib geleceği- H b" "kt- z· ... _..:,_, '-" ü - eyecanım uyu ur. ıra \.illliU 
mız ı,..n m cadele ediyoru1_, (A.A.) bir dönüm nokt~sı önünde bulunuyo • Viyana 14 (AA) - Yahudı unsurların 

Alınan kıfala Çek----ak siyasi müesseselerden uz klaştırılmasına n UINVY ya ruz. Bundan sonra artık hiç kimse, ku-
. hududunda rulmuş olan bu yeni Alman devletini başl<inmıştır. Bırçok Yahudı memurlar 

Bratıslava 14 _ Alman lut'ıHarı Çekos- ayıramaz, parçalıyarnaz. Bu tarihl gün tekaüde sevked lmiş veya yerlerini Na· 
lovak hududuna gelerek bütün gümrük yalnız Avusturya için değil, 65 milyon- zilere terketmişlerdir. 
postalarının yerine Alman müfrezeleri luk Almany:ı için de mühim bir gün - Bütün Yahudi hik"mler azledilmif-
ıkame ve tayyare meydanlarını işgal et- dür. !erdir. 
mişlerdir. (A.A.) Yeni devletimize ve onun işlerine Avusturyada mali tedbirler 

Fl'anunın karan karşı herhangi bir müdahale kabul e - Vıyana 14 (A.A.) - Mali manevrala .. 
Parıı 14 (Hususi) _ Bugün, Çekoslo- demeyiz.• nn ve sermaye firarının önüne geçmek 

vakyanm Paris elçisini kabul eden baş· Bitler ya'"ın büyük bir nutuk irad maksadile mühim tedbırl r ittihaz edil
vekıl Blum, Fransanm Çekoslovakyayı edecektir. Bu nutkun çok mühim ola • mi§tir. Para muamelelerı sıkı bir kontro-
karşı girişmiş olduğu taahhildlere tama- cağı söylenmektedir. la tabi tutulmuştur. Bankalardan hafta. 
men sadık kalacaıh .. ı bildirmiştir. be da 1000 §ilingden fazla para çekilmesi. 

6"• Hitlerin yanah 
Kabul esnasında hazır bulunan harici- menolunmuştur. Bugünrl n ıtıbaren sa .. 

ye nazırı Paul Boncour, başvekilmin ıöz· Londra 14 - Deylı Meyl, Lınzde Vord tın alınacak olan esham b nkalara tevdi 
!erine iştirak etmi§tir. Prayis'in Hitlerle yaptığı b'r müllkatı edilecektir. · 

Pllrisin fikri neşretmektedır. Avuaturya ~lçilerinin vazifelerine 
p Vord Prayis, diyor ki: nihay t ve ildi 

aris, 14 - Dıplomasi mahafili, yapı· Hitlerden evvela, Avusturya bAdisele-
lacak ilk işin Çekoslovaky hakkında rinin Alman • İngiliz münasebatı üzerin· Viyana 14 (Hususi) - Ecnebi memle
Londra ile girişilmiş olan müzakerelere de müessir olup olmıyacağını 10rdum. ketlerde bulunan bütün Avusturya elçi• 

J:,,.ondrada Ve devam etmek olduğu mütaleasında bu- Hitler dedi ki: lerine, elçilik işlerıni bu u dultları yerin 
Vaşlngtonda lunmaktadır. cBizim tarafımızdan hayır ve Büyük Alman elçisine devretm leri hakkında 

Fraıws psdelerlnJa JMtrlyatı Britanya tarafından iki memleket ara • talimat verilmiştir. . 
NDmaglşler Parls 14 - nutün pzet.eler, bugün An • 1U1dalri müzakerelerin bozulmıyacağını Roma, SfDkholm ve Sofyadakl Avus· 

(Bqtarafı 1 mci sayfada) §lus'un tahakkı•ku lfi etrafında komanter - ilrnid etmek isterim., turya elçileri devır muarn lesini iKmal 

t 
ler neşretmcktedlr. İngiliz • Fransız protestosunu nasıl etmi§lerdir. 

7 
• • • 

Tredünyonlar Reisi B. Elven, ngı· - p tı Pa l ty dl D ~ ta f " d t li 0 r 7 en yor ki: karşıladığını, sualıme de şu cevabı verdi: ıt;er r.a ta.n l ıyana. ~ı n.gı z ve 
liz sendıkalis:Jerınin Milletler Cemi - •Bu hRreket, her tararta tmdad ~nlan Fransız elç le de h k ı d ı 

Bu hadiselerin ta başından sonuna ka- yeti mukav~le!;ine müzaheret etmekte tesirini yapmı~tu. Pariste, Londrada, Mosko- cFransız • İngıliz teşebbüsünü bır tür- ı n ' . u J nn en a. 
d.ar İngiltere hükum~ti Fransa hi.ıkume· olduklarını hatırlatımş ve büt in N zi - vad • Pra~d::ı, Bukreşde, Belgradda, hatta lü anlıyamıyorum. Avusturyalılar Al- dıkları talimat üz rıne mEmleketl rine 

termekte haklıdır. 

tile en sıkı temas halınde kalmıştır. cAJ. le .
0 

f <1'}t d k lm . Va lngtonda ve diğer büt ın bitaraf memle- mandır. Bunlar hakkında benim yaptığım dönmüşlerdir. 
k 1 . .. .. rı n::.ı ere en çı arı asını e - k 1 d Hl., ku tinl d v d t k"O ış arı.. Zannettiiıme aor Fra~ hu- m r e r c wer ne n ne ol ulu ve 1s - hareketi başka devlı-tlerin protesto etme- ıyamı a "' ı er 
k A d ı 'l h ı de im ?tarelııet:lft u tlatsda barekft tr umet.i e ngı ~ere notası~ın ~na at an HaJk; •Umumi grev istıyoruz. Cham llyecetf tıngiln tam 1$' tekllde anlapbmftlr. si Alman hökdmet:baln mae Janc:la ne Viyana H (A.A.) - R t r mub biri 
daıre~ın.de Berlıne şiddetlı bır protesto berlain'i istemiyoruz• diye bağırarak H ke ilk s:ına tehlıkeye maruz bulunn İngiltere arasındaki münasebetlere mil· bildiriyor: Vatansev r C e azas dan 
Ye~ışt~. . . nümaviş )apmıştır. Çekoslovakya ne meKU) bulunmaktadır. dahalesi kadar manasızdır. 40 kişi dün gece burada tevkil olUD."IlUf-
Bıze oyle geliyor ki, bu meselede Al· Binlerce k·"ı Alınan sefarethane i Fransa ve tnglltere harici,. 1lHaret.ıerl, mtış Size en samuni hir tarzda temin ederim tur. Bunlar İtalyanın c r. bi Tirolu A-

ınanyanın kullandığı usuller baştan so- önünde nürna'\:.~ yapmışlar ve şöyle ba terek bir bey~uame lle, 1k1 devlet, Alman ki, bundan daha dört gün evvel burada vusturyaya iade edc;ceği hakkında yalan 

k d A ıh- h f " .., hareketlerin .. k&.rşı aabırlannın haddinl çi- b l cııyialarla nifak çıkarmak suçuyla 
lluna a ar vrupa su unün mu a a· ğırmışlardır: zecekler ve tngtl~ ııe Franaanm da flliya_ neler olacağı hakkında hıçbır fikrim i e - maz-
za edilmesi işini üzerine almış olanlar «AvusturvavR dokunrnarınız.• ta tlllya•ıa mukabele eyllyecetıerı ftSlJeU yoktur. Avusturyaııın şimdi olduğu gıbi nundurlar. 
~ezdind e~ şiddetli takbihe ve en derin MiJletler C~miyeti mukavelename _ te bit eyl1:1eccklırdlr. Bavyera Saksonyası gıbi Almanyaya il· ŞUfnİg nerede? 
ıstıkraha layıktır Ç k 1 Eko dö l'arldc Pertınaka d170r ki: ühak eyliyeceğini' düa1n"'em1•+im, böyle v· 14 (AA) R yt uh b'rl . · s'ni haleiden mRSUD tutunuz. e os o- ıB. muerln kendi Siidet ırkdqlan lehin- 'il-- ~ ıyana · · - er m a ı • 
Bınaenaleyh, geçen had'seler, Büyıik kva serbest kalmalıdır.• de peıc yakında fU Yeya bu tarzda mudaha- hareket edişime sebeb Şuşrug'm ihane· nin öğrendiğine göre, B Şuşnıg, ben 111 

Brıtanya himtlmetinin devletler arasın- vn p :. .1 halk arasında bir çok arbe· le edeceği:ıden kimse şuphe eylememekte _ üne uğraffil§ olmaklığımdır. İhanet, asla memleketim burasıdır cıyerek Avustur-
d ki 't f hh" l . . 1 OııS 1 e dl E.ı. .,...__ ,,..._ kab ed h Be a suı e e um erı ıza e etmek ve en· d 

1 
Im t r r. 6er u•M:\ ..... toslovat:Jayı müdafaa ul emiyeceğim bır arekettir. n yayı terkten imtina eye i tır. 

ternas_yo.nal t_eşn. 'ki mesaiyi teşvAik eyle- eLoern~ra ~ı (uA.A.) _Almanya aleyhin· 1 in sderbcrHt yaparsa, İngilterede saWıJ - bir kere söz verip elimi uzattım mı. o şey Viyana, 14 - Schushn g ın Avu ur• 
nı k dl b 

1 1 yett r zevat. rulhun 1damesl lçln, Londra _ be 
e unıı ennı a ta amaktan hali kala- deki ha mane nümay'şler tekrar başla- nın, daha evvelden, hareketını açık surette nim tarafımdan garanü edilmiş de- yayı terketmış olup olm ı ı henüz Lel-

ınaz., mıştır. Yüzlerce delikanl! Alman sefa· ~ bit etmesi tc:ıb t'Ylemektedtr. En nihayet. mektir. Kar§lmdakinden de ayni tarzda li değildir. Bır rivayete g re eski b şve-
Chamberla•n bundan sonra ezcümle de - rethanesi anünde gürültülü nümayışler Ing l ere har!ciye nezarettnln hattı hareke _ hareket etmesini beklerım. kil halen Viyanada n zaret altında bu· 

llllftı~ ki~ ,_ .... u.ıbe yapmışlardır. Bu de1ikanlılardın biri, se- tırıl, entAn umumiye tesbit edecektir. Bu ae- Şuşnıg plebistini yapacağı gün ben Al- lwımaktadır. Halbuki Alman istıhbarat 
- T1ll urya mese- ~ ti hentız ~e5 - • behden dolayıdır ld öntımiizdeld hafta sar- manya ile Avusturyanm bırleıı:'"'"ııini ta- bOrnm• Schuachnigg'in Avusturya budu· 

tıruemeyen net!celer doğurabilir. Şu dakika - farethane binasına bir şışe atmış ve ş:şe tında ert-...n umumtyenin harelrtlerlnin btl _ ...--- ......., 
da eert kararıar vermek ve mantıksız söz • bir camı kırarak sefarethanenin bir o- yük ehemm1Jt"ti olacaktır., hakkuk ettirdim. Bu birlepne diğer bir dundan dışan çıkarılmış olduğunu b ldir-
ler qlemek daltttası değildir. BllA.lda so - dasına düşmüştür. MnUn gazetesinin Londra mubabirl bil _ plebisit ile teyid olunacaktır. Bu yaptı- mektedir. 
lukkanlıhkla. YaziyeU tedkit etmek .,. ciddi diriyor: jımm bir sulh eseri olduğunu dünyanın Muaaoliniden Hitlere cevab 
tedbirler ittihu etmek llzundır.ıt YTDr'nilerde ganıtacak İyi haher abn mehatllden blldirlldJ.11ne teslim edeceği ümıdindeyim. Eğer ben Roma 14 (AA) - Mussolıni. dün ken-

Daha sonr:ı demtştlr ld: t' t- · il r ~öre, Nuarlar, Ji'ran8a buyük elçistntn din müdahale etmemiı ve ŞUJ!lig de yalancı diaine Hitler tarafından gönderilen tel· 
- Ber şeyi yaptım. Fakat Almanyanın bu Tenzlla t In!rtıterc hariciye nazırına bUdlTdltf çot e 1 . . 

harettını durdurabllmek tçin biztm ve bl • hemmlyeW !lir teklln tedklk edeceklerdir.~ P ebıstınl YB.PDlll olsaydı. Avusturyada grafa şu suretle cevab vermiştir: 
l1mle bel'aber dlterlerlnln kuvvete mdracaa- (Btll tarafı J inr.i sayfadaJ tekltf, Almanyanın Çekoslovatyaya t&l'fl bir kanlı bir ihtilll çıkacaktı ve Avrupanm Hıtler 
ta hasır olı:Y\amıs lcab ediyordu. tecavuY-ft tak11rlnde lld memleketin blrııtte göbeğinde ikinci bir İspanya meydana 

Bize nefret .,e~n bu bldiııeler, calklfl&r, Esaslarını kısaca ~~dirm.if olduğum hareket,e ıeı-~eklertnl bUdlren bir İnil • gelmif olacaktı. 
tnıut.ere hük6met1 tarafından kayıdsıı.ca bu layıha ile başlıca ıkı gaye takıb olun- llz - Fransıs ~yannamesıntn netridlr. Pran. Be 1' t b' d p 1 il 
karfııanamu. Bu bAdlselerln şümuHlnü ştm- maktadır. Biri, her çiftçı ailesıni bir çift sa büı ült clçi"'l. İngiltere hariciye nuın nez 1 n _rea ııbet;r ria a~ 0 

onyaResme a-
diden tııhınJn edemlyeceflm neticelere ota - sahih kılmak ve beygirle zi. dinde bu •edb1r '9t' hayatı mahiyeti tl7.ertnde ~ ~unase . e me ınız. en 
catıar. Fa tat bugthı Sçln bu neticeler Avru- ha) vanın~ .. 

1 
tirmek üzere atın ve , bllha sa l8l'ar etmlftlr. ingllls poııtlt meha- soyluyorum .ki, 33 milyonluk Polonya de

Panıa emniJetsidlllnl antırmat sureWe te- raat usulunu yer. eş . d !ilinin dtin at~m izhar ettttt tanaat, b6Jte nizde bır mahrece muhtaçtı.r. Bu mahre
cew etmıttlr. zirai istihsale büyuk mıkya~ yar ımı bir talebin Lon'ira hll"met.a tan.hndan lta- cin Almanyadan geçmesi bizim için fil-

Tvtılmaınış sörler söylemek veya alelA. • olan eşek ve katırlann vergtden tama- b ıl edllmiJl!f"t"l!l ıHrkeıdnde kil. zıra Lord hak.ika çok acıdır Fü t p 1 mill 
ceıe tararlar ıttihaz etmek adetim değUdlr. men ıstısnasıdır. Diğeri de zırai istihsa .• H ıc 

1
ks, herhangi b1r taahhtıd ~ ..,_ tinin bu inkAr edilme. z ah-L~ı ~~yaüııd e-

Viyana 
cTarafımdan ittihaz edilen hattı hare

ket Roma - Bedin mihverile tevsık edil· 
mif olan memleketlenmiz aruındül 
dosiluğun neticesldir.11 

Franko kuvvetleri 
Katalonga hududunda 

Vaziyetln açıkça n sük1lnetle mütaleuı ll· 
1 

:a.·m bır Rnbeai olan hayvan yetlj• vel, A.ınany:ı'lm hatlkt mataadlarını anla _ . AAA OD e bo-
llmdlr. ın mw~ı . r-. mak tsUyccettlr. (AA.) yun eğiyonız.11 (Ba§Uınıfı l bıd sayfada) 

Dalma ımtca söyledim ki, allihlanma tiriciliğmı teşviktir. t dlh telerlnln deniz kıyılanndan 7 kilometre ve Kata• 
Programımız 16..!titııdtr ve entern1LS7onal va- HukUınet Meclise teklıf ettiği bu la- n ~ 1tep'lyatı Viyanaya yeni Alman kıt.ata seleli lonya hududlarmdan da 40 kilom tre 
liyete ırıin-, :r.aman zaman gozden geçlrtle - yiha ıle devlet büdcesınden 2,5 m lyon ze ~~~~" 14.ı\~~~1'1& !~r::' fngills ıa • Viyana 14 (A.A.) - Yeruden bir takım mesafede bulunmaklaaır. 
cekttr. İşte ron hAdlselertn dilşündllğümt\Z !ıradan fazla bir fedakarlığı gö e almış a çok .-ddetll &özlerden bafka blr ka1'1SJ.Dda motörhi kıtaat ile her modelden birçok Maahaza hukQmet kuvvetler nln 
beYiden blr deti'1tllk teşkil eylemekt.e bu - aktad Bu h b 1 k tt şey, me - tank 1 yin v· l . . lUDdutun•ı 8'ıllemek alttlr. Blnaenalqh bulunm ır. esa mem s Jh a:ı ç~t n.lcn blr Lstlkbalde herhanıt blr . gece e ıy~nayı ge miJtır. sür'atle bir mukabil taarruza geçmesi 
derhal sUihlanma programmuzı yenl b1r ted '27 213 at, 66 392 katır ve 1 238 000 eşek d dev e'win mup.blb blr tecavuze kurban Vıyana 14 (Hususı) - Şımdilık Avus- beklenmektedir. 
tıte tabi tut:nak kararını verdik. sı.ze, al - ve 3,668,000 ,tiftık k~isi, 16,423.000 koyun olın ı talı:dtrl.'lde entlrı uınumiyentn ne turyaya gelmit olan Alman askerlerinin Jha:ı=.ı 'I • • aJ ttik?.eri m k"I 
IDayı Uizumıu rördütümüs tedbirlerin ne ol- bulunduğunu gösteren 1937 h:ıyvan ka- t r da 1~~~~t edll':sı llmn geldllt uzu- adedi 30-50 bin arasında tahmin edilmek- D:! ~A1f) ~ Franko orde.!ı ~= 
4utunu samanında anedeceilz. ,.. .... ,.... yıd yoklaması neticeleri üzerinden ya-,=: ~t\a ~nıa:ı-=~ °:~ daftbalJJ tedir. Uç fırkaya ayrılmıt olan bu asker- ~o kıtaah bu .sabah Alkanize gi" 

Chambcrlaln bundan başta aözilnll _...- un ı İtal ç '- 1 mer ez •• 
io-r&Çanın .,:ıztyettne ıntıtaı ettirerek Çek pılmıştır. çaresi etnflnd" hl~ bir tat1 bitüm .,.. _ e~, ya ve e .. os ova1tya hududlarlle miftir. 
htlkiUJıetınm Almanya ne ctoMan• btr tetlld• Kanan projesile at, eşek ve katırdan ~ektedlr. ouet&rtn bQJtlt ek1eri7etı. Vıyanada yerleştiı:ilmitlerdir. Bel§it 14 (A.A.) - Franko kuvvet! rt 
leçlamet anusuııds oldullınu inıUtere hii· hayvan vergisi tamamen kaldırılmakta, biltua meselcoln, ~koslontnn karp Pran Viyana 14 (Hususi) - Avusturya or- ~fleym Gaspe'yi i§gal etmiştir 
kametine blldlrdlllnl söylemlfUr. Merınos koyunundan 20, tiftik keçisin· sanın ::::er:.~: f~~t 1• ff~•~- a:- tebl" v .' 

Buna mntabD de Jılarepl 06rtnc'ln .A - d 25 ko dan 30 kıl k tde 40 ıı. ll8?'e e üJgllı.entn IUhladut ortadan bldlnlmat ille_. . U&U111euu ıgı 
11ılt1ıryaya v.m Alinan askerler1ntn Qetos- en ' yun ' eç n ' 511511'- J'raDADJD yanmda .abdele edip etın17e • &edlr. Barselon H (A.A) - Milli miıdafaa 
lovat h"adudundan asgari 15 kilometre uat- dan 60, mandadan 75, d~ve ve domu~dan cetı meeolesbw bt.11& bulu.ndulunu teıwd - Deytt Meyi ft bununla .,na ftltlrdelt1 p - nezaretinin &ebliği: Şark cebhesinde dün 
ta kalmaları lçin emir verdllinl ye Ql'JCS 100 ku.nı§ alınmasa teklif edilmektedır. dud4üs l!Öylemette, fatat, lıa meaelede de, ıeteler, .Alma."lJa 1ç1n t.ef9tk ed1c1 bir mahl - Es.katran ve Hijarı b gü d Ariıı Al 
Praıdakl Alman aeflr1ntn de Çek hot6me - Hayvanlar vergisi tadilAtmdan idarei etser guet.cler, a.r1h blr eenb .,ennetıen yet.te 7uı1ar JUIJl•lı:ta w lncutere,t, bD • ' u n e. ..

01 
• 

tine Almanranm hlç b1r ha.smane nlyet bes- hUSUli e hissesi adile ılmmıkta olan -çeldnmeldiedtr. oueteıertn laraattnden tıl • ıı... hülld bit' mmet obnıJuı fakat IUlh lazar ve Andorrayı tahlıye ettık. Düşman 
le!lledltınc dair teminat ita etmlf oldutunu hissel 1 bfrJemriJecekti Bu nUıbet ..n._ ltan um1DD1 bnaat taclar: llmltmldlll tu.. a~rtam _, 111r ...... ,.. bu. tayyareleri Kaspeyl fiddetli bir bombar-
IÖslertn" llhf' eı&mlf&lr. er r- r. . ,....- dlrde," lflll daldUdl bu -.le•* enalll Junan Çüoıılo.atya içba taahh6cUer almak - dımaiıa tlbl tuttular. Başka cebhelerde 

Budan IDllr& •aballf 1fc1 partisi. Helal de 3 olarak te1bit ecWmlftir. ~ JDabeklrablr. J'alıa& llmdJUk .a • ıuı &abllr eımetıecUL ayda pyan b1r feY yoktur. 



S O K POST& 

•Son Posta,. nm 

Hi· iyesi 
NAMUS VE AÇLIK 

Çeviren: 

Genç kadın bapnı asabiyetle taldırdı., 
Yanakları mosmor olmıqtu. Gözleri bu· 
lutlanmıştı. 

Nihayet titrek ve heyecanlı bir ..ıe: 
- Efendimiz.. diyebHdi.. 
Dt1k hafifçe eğilerek gülümsedi: 
- Çok sinirli ve hayalperest bir ta • 

dlll8lnız! dedL 
Kadın lrkifdf, kendini tutamıyarat N• 

lttdı: 
-...Fabt Dilk hazretleri, haysiyet ve 

,eref ~ir hayal değil, tamamile hakikat
tir. 

DQk ,.Okaek sesle güldü: 
- Sizi anlamıyorum.. sizin gibi güzel 

Ye cazib bir kadın böyle hakir ve yoksul 
Wr hayatı kabul etsin!. Bu dar ve mundar 
tefaletin içinde ezilsin, kendini harab et*'" Doğrusu ya bunu aklım almıyor .. 
• makul bir hareket değildir. Düşünü • 
nilz! İyi d~ününüz madam! 

Faik Beremen 

ltadııı ~nüne baktı: c- Ben kocama seviyOT"Um ve ıizden T&efret ecUyonım!. 

• 

- Ben iyi düşündüm. Bundan başka - Anunuzu sal kaldıkça asla yapma· Genç kadm kapıya doğru sert adım -
Wr hattı hareketim olamaz. ma Imkln yok.. dedi. tarla yürüdil. o zaman Dük haykırdı: 

Dük ona sokuldu. Elini tutmak istedi; - Kocanızın ve küçük kızınızın istik. _Kocanı hemen sobla atacağım. 
fakat kadın ayni asabiyetle geri çekilince balfni düşünün! Kendinizi ve vaziyetinizi _ Yer yüzü bildilinJz kad dar de • 
Dük, dudaklarından kaybolmıyan tebes- düşünün!. ğildir. ar 
lllmlle: Dük böyle aöyliyeret genç kadına ye - _ Seni sevi orum.. B eni 

- Fakat ne tuhafsınız! dJye mırıldandı. niden yaklaıtı ve onu kucaklamak istedi. . Y ana inan, 
8 

ae-
S{ze bütün bir hayat, lüks, zenginlik, O zaman kadın geriye 11çrıyar&k bağır· vık.ar:: tiksinti il irkildi· 
aadet veriyorum da reddediyorsunuz! dı: e • 
Para, tuvalet, elmas.. istediğiniz her - Yaklapnaym! Bir adım atmayın! - Ben koca~ seviyorum; ve sizden 
feyl alze vereceğim. Bütün varlığım Yoksa imdad dıye 6ağırınm. n~f~~ edlyoru

1
m. Allaha ıamarladık. İste-

llzfn emrinizde.. Dük bu sefer hiddetlendi. Bu tavır o- diğinızi yapın .. 
Genç kadın büsbütün morardı. Dudak· nun gururunu müdhif bir surette incit • Kapıyı tiddetle çarptı, çıktı. 

lan titredi: miştL Kızgın bir halde: Şimdi Dük bütün malile, saltanatile, 
- Hepsi size kalsın! Ben kocamı levf· - Sana düşünmek için ild günlük müh sefaleti, açlığı zengin bir ,erefsizliğe ter· 

JOf'WIL Ve hiç bir teY istemiyorum. let veriyorum! diye homurdandL cih eden bu kadının arkasında Aciz ve 
DOkün dudaklarındaki tebessüm kay • Genç kadın gözlerini ın iri açtı, gölsQ kudretsiz bir halde bakakalmııtı. 

boldu. Yerine bir acı bükülüş JtCÇti; )'ilzü sık nefeslerle inip kalkıyordu. İnler ...--------------
apsan kesildi. Nihayet kısık bir sesle: gibi: YARINKt .NtıSHAMIZDAı 

- Peklll! dedL Şu halde ben de yapa- - Beyhude gayret ediyorsunuz! dedi Tal3b8 
eaımu bilirim. Kocama asla ihanet eımem. Müreffeh, Yazan: Mih. Zoıçenko 
Kadın aldırmadL Süktlnetle cevab ver- fakat şerefsi~ ve haysiyetsiz yap.maktan· Rusçadan çeviren: H. Alaz •: sa açlıktan ölmeli tercih ederim. ı ._. _____________ ,. 

- Bunun için mi koca1'u yanınıza aldı- E d b•tl ad I J 
cuz? Bunun için mi bizi sefaletten kur - rzurum a [ 8 moc 8 8 Aırarayda mahsul 
tarmak ro1ilnü oynadınız? Bu yüzden mi edif İJOr V8ZİJ8fİ 
bcamı firkete kltib tayin ettirdiniz? de- Erzurum (Hususi) - Bayburd'un _ .. 
mek bütün ulüvvü cenabınız bu maksad bir iki köyünde tifüs vak'ası görülmüş- Aks~ray . (~ususi) - K~ylu~er to. -
içindi. Tabiatile mükifatınızı lstiyecek • tür. Temizlığe dikkat etmiyenlerin il _ hum ekımi ıçın faaliyete gırmışlerdır. 
tiniz!.. zerinde bulunan bitler yüzünden hu • Mahsul ekimi hızla devam etmektedir. 

Dük dolruldu. Gözleri pıtıldadı: sule gelen bu hastalığa karşı Erzurum Ziraat Bankasının Aksaray şubesi 
- Yanllf düşünüyorsun! inan ki seni Sıhhat Müdürli!ğü de tedbirler almak direktörü Himid Beşkardeş tohumluk 

11\'tyorum.. mecburiyetinde kalmıştır. için para tevzi;ne başlamış ve şimdiye 
Genç kadın: Kendilerine bakmadıklan ve bite .. . . . 
- Beni mi seV110rsunuz? diye atılıh. ehemmiyet vermedikleri için hastalı • ka~r !>ır çok ko~lere par~ venlın~ştı~. 

SevdJlfniz için mi benden bu alçaklığı ğa yol açan adamlann diğer temiz Hazırana kadar bırkaç yagmur yagdıgı 
lltlyoraunuz? Hayır .. sizi anlıyorum. Sa- hemşerilerine de zararları dokunma _ takdirde ekiş vaziyetine göre bu sene -
«ece benim arzunuza rlm -olmamı düşü• ması için alınan tedbirlere son derece nin geçen yıllnrdan daha verimli ola-
dyorsunuz. Şayed bunu yapmazsam o ehemmiyet veri!ecektir. .cağı tahmin edilmektedir. 
nkiL • vakit kocamı i41inden çıkara - On gün sonra düşkün mahallelerde 
aüaınız: ve bizi ekmeksiz bırakacaksı • araştırmalar yap!lacaktır. Yatak takım Ersnrum Halke't'l Reisi "'a& etU. 
mz. Böyle değil mi? lannda bit görüJtan hanlar ve hamam _ Erzurum IlalkeYl Reisi Ahmed Brverdl •e-

Dilk sei.1iz bir halde bir müddet dur • lar kapatılacaktı A . - d 1 fat etmJş. c&nallt'st Kortomutan Muzafferle 
t". yru muca e eye vau Haşim tşcanın da lftlrak ettıtı muu -

da. . Giresun Sıhhat Müdürlüğü de başla - sam bir kalabalıkla " t6renle taldırılmlf -
Kadın hıçkınklı bir RSle: puştır. tır. 

Mut il 

Çocuk t e rbiyesi 
rsaıtarafı 9 uncu satıfada l sak veya tehlikeli şeylere giriflrler. Baa-

e~lrler ~erere~ eğl~nen . y~vrular bu ti· lan yapamıyanlar • cebleri dolu ile • 
pın en guzel bırer omeğıdir. hayranlığı para ile satın almak 1evd .... 

Bu çocuğu kurtaracak yol tudur: Onu na düşerler. Tanıdıklarımdan birinin Oll 
11kmaktan vazgeçmek. Serbest bırak· iki yaşındaki kızı bütün harçlığını fUD1 
mak. Hatti bir phsiyet oldujunu göster· buna çikolata almaya sarfederdl. JlaJr, 

mek için ona bir mes'uliyet yüklemek. sad hep gösteriş ... 
MeselAı Ufacık bir kedi, bir çiçek •.• HA- Burada da anne babanın bilyük tesilW 
sılı bakılmaya muhtaç bir ,ey alıp cBu, leri vardır. Acaba biz büyükler. gören
ıenindir, ona sen bakacaksın• diye ver· leri hayran bırakan çocuklara hemnıl• 
melidJr. Hatti küçük kardeşi varsa ara- yet vermekte çocuklarımızdan geri mi 
ııra onun arabasını sürmesine befljint kalıyoruz? Hangimiz mer;14 on beş ya• 
aallamasına müsaade etmeli~. Bu IU• ıında bir ~zme şampiyonunu, b r fut. 
retle çocuk ezilmekten kurtulur. Ezmek bol blrfncfsfni görüp te heyecan giister
lhtiyacını da t • Dostlula ki meyiz? Bizde gördüğü bu heyecan, çocu• 

Dok ~~ur. ya apr. tun gösteriş iptilasını kamçılar, batti ha-
uzla on iki Y8f arumdakl çocuk zan onu yaratır. Halbuki hayranlık gelir 

etrafında arkadaşlıktan ziyade hayra~ geçer, dostluk kalır. Bunu çocuk bi~at 
lık uyandırmaya müptelAdır. Esasen bu büyüklerinin hareketlerinden sezmeli, 
yaşlar da gösteriş yaşlarıdır. Kimi çocuk öğrenmelidir. Bunun için de anlan hiç 
fazla çalışarak, kimisi oyunda birinci ge- bir vakit şu, bu muvaffakiyetin &ıilnde 
terek akranlannı hayran bırakmak ister. I heyecana düsmüş görmemelidir. 
Bazıları da kimsenin yapamıyacağı ya• Çeviren. New\r 

Beyhude ısttrab çekmeyin 
"' 

NEVROZiN 
KULL ANIN 

ROMATiZMA SANCILARJ, SOCUK AlGINUCJ, 
NEZI E, KIRIKLIK ve GRİP lçiN 

RAKiPSiZ DEVA 

NE VROZ • 
1 N dir . 

Ba kanpk haYalarda yanmızda11 NEVROZIN eaik etmeyim 
icabında sinde ( 3) kqe alınabilir. 

Son Posta'mn edebi romanı; 1 O 
'

za efendi ona küçük bir ümid bile ver- den çok çekmişti, şimdi ölüsil de ona Acar .Fatma bir de imam efendiye bq 
miyordu. Sand1klan sepetleri sımsıkı rahat verm!yordu. Ölüsü bile ona üs- vurmağı denE'mek istedi. Bir tenha va· 

l kilitlemiştt Kadın yaltaltlındıkça o so- tün geliyordu!. kitte onu mesctdm odasında buldu.. al
murtuyor, onunla içli dışlı bir kelime Bir gün öğle yemeğiııden 10nra ar- hya sızhya vaziyeti anlatt , dedikodu· 

zım sızım akarken o gene komşulara kaba dolduı·arak kapıyıa ,.en Bekir dığına ihtiyar s ıftayı inandırdı. Bu işi 
övünüp dumyordu. Bir gün Hafız Bed- Ağaya uzatmış ve· becermesi için ellt!rine, ayaklarına ka-
riye hanım onu bir köşeye çekmiş, - Bunu yatalak Haticenin kulilbesl· ~narak cvıne döndü. 

Ah, Şu Hayat! 
Yazan= Nezihe Muhittin mahallenin meşhur iki genç dulunun ne bırakıver -demişti· Bunlardan haberi olmıyan ~urtua 

~ yaptığı dedi kodulan fısıldamıştı: Bekir ağa eline tutuşturulan eski b- efendi okut•uğu mevluddan sonra de9· 
Jsıt bir Jimba şişesi, ldilleri IO • J ıı gibi kıvrmımap başlamıştı. Sa- - Ayol kardeş bu işi bir an evvel ne bın içine baktıktan sonra yüziln(l bu • ir hatimle b. rahcr bir lokma torenl 

Mr mattgal, toz toprak için- bah ve akşam kahvelerini karşı yapacaksan yap, dedikodu aldı yürü- ruşturarak: yapmak için imamla konuşuyorda. Bir 
bir metdM!n. tahammill ede - karş!ya içer!erken yaptığı ~lmihler bu dil, mahallenin saçaklarmı sardı -de- - Bunu yatalak Hatlceye I delil. aralık: 

~it m•nzaralardı. Köşe başında- wrdum duymez adamm kafasına bir m~ti- Mürvt-• için ne diyorlar biliyor- Köşebaşındaki uyuz köpeğin önlin• bl· - ilcca efendi -dedi- bana -6J1e ,..a 
• · :ftkembec!de karnım doyurduktan türlü dank demiyordu. Bunlardan bq- musun?. Murtaza efendinin çocuğuna le koysan gönlii bulanır Fatma kadın! geçkin, ete~ bPlinde, sütü bol bir b

karaniık, soğuk ve bOmboş bire- ka Mfirveti'l kucajından bir saat bilı! sütnine oldu diyorlar... Daha başka -diye onu konu komşusunun yanında dıncatız bulabilir misin? 
girerek iJıli bir lAmba ıtşestpin kar ayn ddfmeğe dayanamıyarak çıngır sözler de v:ır ya .• ne ise veballeri bo- tahkir etmişti- sen bunu .OprilntO ki- imam güldü: 

•IUJl& bakarak buruşuk bir yatağa çıngır ağlıyen küçük Müniriıı çılbkla- yunlanna. Sözd@ Mürvet Murtua e- fesine boşalt.. yatalak Haticenln nzkı- - Böyle tir kelepir ancak U~ 
jrİnek ona ürküntü veriyordu. Bun- rıııa, düıkünlüğüne bile! aldırış etmi .. fendinin mantımatosu olasıymış... nı Allah başka yüzden gönderiyor. ııdaki dökmed?~re ısınarlanabılir 479 

üstilnde sevgili oğlu küçük Mü- yordu. Murtıtza efendi işine gider git- Bunları işi den Fatma hanını kan bo- Deyince, Acar Fatma Bekir Ağayı: pkay!a söze girişti-
dilşüniiyortlu. Bu zavallı ya~ mez Mürvet ce anasının yanına gell- ğacak gibi morararak sırtüstü yerlere - Hoşt köpek -diye kovmuştu- _~için ima;n efendi? 
'ye kad1tr anasızlığı hissettirilme- yor. Akşam ezan•.na kadar Naciyenin düşmüştü. Sonra tırnaklarile göğsilnil Artık saka o eve ayak basmaz olmuş, _ Ö 1 •lad bi kere slltil bol 

'l.JPl9"'- Çocuğun rengi günden güne evinde kalıyorlardı. Acar Fatma şimdi tırmalayarak süpürge 10pasına sanı - ıuyu bile çeşmed$1 kendi getirmeje t Y e ya ~k. .. 1 r 
beleşiyor, tombullaşan bacaklarile başka bir yol tutmuştu. Sabah kahve- mı• ve entarisini başınA çekip iç göm- nlecbur olmuştu. avra ın yaşı geç . . m ~ amaz .. 

diden •durucuklar• yapıyordu. si için, mutfakta toplanan komşularını leğile: - Ben şimdi o sokak şıllıklanna Hele bir iki giln sonra bir kandil gn. Murtaza efendi de: 
an yapan hep bu nefret ettiği A- öğle yemesine alıkoyarak gönüllerini gösteririm, diye dışarı fırlarken Hafız nü Murtaza efendi ölen kansının ruhu - Hakkın var ~ıye _giiln~~- • 
Fatmaydı. Fakat bu kadın akrabası h~ etmiye çalışıyordu. Bu fkramlan Bedriye hanım onu zorla kapıdan içe- için Şehzade camiinde okuttuğu mev- y~pa~ı~? Ma.'ıallenın agzı k.0 u .. leDCJ 

hizmetç:!li de~ildi. Sadece bir gören yardakları da ona el altından ri alarak güçbe!A yatıştırmıştı. Sinirle- luddan sonra Acar Fatma büsbütün hır sutnine alsam derhal dedikodu ya• 
'hırt'mıunıydu . Bu iş böyle ne kadar sü- havadis taşıyorlardı. ri büsbütün boşalan Acar Fatma hay- çığınndan çıkmıştL Neredeyse küçük parlar. 

gidebilirdi? o, yarın öbür gün bu eve temelli ge- kt!'8 haykıra a41adıktan sonra biraz Müniri bir b~hça gibi Murtaza efendi- İmam: 
Murtaza cfendı kendi kendine bu i- leceklerini Murtaza efendinin enindeıkendine gelebilmişti. Kızı Mürvete, nin başına fu;J.atarak bu işin içinden - Dedi~odu Şimdi olmuyor mu an-

lçinden bır türlil çıkamıyordu... de 'SOnund~ da damadı olacağını etrafa Naciyenin yumurcağına sütnine tutul- 51yrılmak istiyordu. Mevluda giden bil· ki? -dedi- !enin ku'lak~arın işıtmiJOI 
yandan Ar.ıtr Fatınanın şüpheye yaymış, hattı 00, kalacak evl için ki • muş desinler ba!. Bunu bir türUl ti.\n mahallelt t:ım bir hafta hep Naci- ama bJzimkiler çok delik .. 

kalbi kurlJanmıı bD et parça -jracı bile huırlamıttı. llalbuld Murta- tıazmedemi)'Ol'du. Bu bdanın dirllflı. yeden bahsederek onu ~ -AIN ._.., 



~Mart SON lJOSTA 

" Son Posta • nm macera romanı: 57 

am olunur!~,, • 
1 a e n 

H anavl c sualan rasındaki mücadele 

Geceki hadiselerin yorgunluğu ile Olandanın yüzü hala sarılığını muhafaza 
ediyordu. Yanımda hiç konuşmadan, yaşlı kib:ır bir madam kıyafetile, ciddi, 
sakin bir tavırla oturuyordu. Sanki bu kadın, Çelik Kralını zehirleyen o 

esrarengiz sarışın kadın değildi 

SayCo 13 

Avusturyanın ilhakı ve 
Türkiye - Avusturya ticarEti 

Müteferrik: 

Şehremini Halkevinde 
16 Mart toplantısı 

(16 M:lrt. 1020) knhramanlannın hatıra
larını taziz için Çarşamba akşamı saat 20,30 
da Evl:nl7,.C b\r toplantı yapılacaktır. Da -
vetıye yo:ttur. Herkes gcleb1Ur. 

Progr:ım: t - İst•kUıl marşı, 2 - Konferans 
<Emin All Ya$hl), S - Tem.sll, Atatürk'e llk 
kurban. 

Deniz işleri: 
76 numaralı vap 1ır yann 

denize iı:diriliyor 
Şirketi Hayriyenin Hasköydeki ter

sanesinde yaptırılmakta olan 76 numa· 
ralı vapur yarın denizt? indirılecektir. 
Vapurun ka1an, baca ve dığer klsım • 
Jarı da Ha7jrana kadar ikmal edilecek· 
tir. i6 numaralı vapur yarın denize in
dirilirken yalnız ~irket erkanı buluna• 
cak, aynca hususi bir merasim yapıl • 
mıyacaktır. 

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

Şehir işlPri: ----------
Esnafa tifo aşısı yspıhyor 

Gıda maddeleri satan esnafa tifo a
şısı yapılmasına başlanmıştır. Bu gibt 
esnaf aşı memurluklarına müracaat e
dip birer defa aşılanacak, haricden ar
zu edenler de bu fırsattan istifade e • 
de bilecektir. 

BiUe mücadele devam etmektedir. 
J•'akir halk, hamamlarda parası be • 

Jediye ve himaye hey'ctleri tarafın .. 
dan verilmek üzere sık sık yıkatıln • 
caktır. KapanmLS hamamların tekrar 
açılıp işletilmesi için Sıhhiye Müdüri .. 
yeti belediyeye müracaat etmiştir. 

Şehrimizde kuvvetli bir 
zelzele oldu 

Dün gece saat 19,47 yi 1 S saniye ge
çe kuvvetli bjr zelzele kaydedimiştir. 

Merkez üstünün İstanbuldan me • 
safesi 580 kilometre tahmin edilmek • 
tedir. 

ERTUÖRUL SADi TEK 
TıYATROSU 

Yımn ırcce 
(Osknd, r • Hnlc) 

sinemasında 

Unutu an Adam 
B Perde 3 tablo 



14 Sayfa SOK POSTA 

Son Posta'nın tarihi tefrikua: 80 

ÜÇ BOZ ATLI 
SPOR 

Yazan: Ziya Şakir 

Timur'un oğlu Cihangir, perişan Harzem askerlerini Kurako dağlarına kadar 
sürerek kan ilen dığıthktan sonra döndü. Ayrı bir zafer alayı ile Semerkande girdi 

Beynelmilel buz üstünd 
patinaj müsabakaları 

Berlinde yapılan ve üç gün devam eden bu müsabak 
fevkalida bir heyecan ve merakla takib edildi 

• 
UÇURUMT.JN KFNARINA KADAR 

YUVARLANAN BİR TAC 

Timurun oğlu Cihangir, perişan 
Harzem askerlerini Kurako dağlanna 
kadar sürerek kimilen da~ttıktan son
ra, avdet etti. O da, ayn bir zafer alayı 
ile Semerkanda ~rdL 

Hatay Bı:ıharur, firari Harzem hü -
kü11'd nnı, a."lcak (Bogam)da. Aat g6Ul 

Bu ''" nöbe&çl olan eaaneler !Unlar -
dır: 

tsıantıu1 ~lhetlndeldler: 

Aksarayda: <Ziya Nuri), Alemdarda: 
(~dl, Beys~dda: (Asador), Samatya
da : <Rıdvan), Bmlnönunde: (Amlnas
ra>, Eyubde: <Arif Beşir), Fenerde: (Vl
tam. Şe?lremlnlnde: <Nazım>. Şehzade

bqmd:ı: < İ. Hattı ) , Karagümrütte: 
(Kem'1), KliçiUcpazarda: (Hulaat), Ba
lw'Löyünde: <Mertea). 

fteNla dbetbtdekilel': 
istwAı caddellnde <Delluuda>, GaJa

tada: <m:ueytn Bümn>, Tatstmde: <IJ
monctyan>, Pangaltıda: (Na.rglleci1&n), 
Beşıkt:ı'ta: {Nal! Halid>. 

Botulçl, ltachkÖf n Adalardakiler: 

1 

Üstildarda· <İstelebap>, Sanyerde: 
<Osman>, KadıtöJfinde: <Saadet, Osman 
Hulaat>, I?üyiikadada: (Halt), Heybeli - ı 
de: (Halkl. 

fehlr Tl~atroau 
Dram kısmı: 

bu akşam saat 20.30 da 

FiDAN AK/ 
8 perde 

Yasan: Pandell Horn 

Komedi tıamında bu akpm oyaa 
yoktur. 

15 Mart 1931 Salı 

ANKARA reşler serbest ve Grekoromen olmak üzere 1-
tl gruba ayrılr.ııştır. Serbest ~ memle

ötıe neşriyata: ketin htr bölgesinden v-. 20,000 güreşçi lçln-
12.30' Muhtelif pllk neşriyatı. 12.50: Pllt: den seçllece\ bölge pmplyonlan 1.§tirak • -

Türk musltısl ft halk p.rtııa.n. 13.15: Dahi- decettır. 
ll ve harlcl haberler. rrofesyonel f&JllPIJOD&SI 
Akşam neşriyatı: Profevyon::?l şampiyonası da Haziranda 
18.30: Kan,ılt tıAslt plltıar. 19.15: Türk yaptlact'ttU'. oilret Federasyonunun vere -

muslklst ve halk p.rtııan <Hikmet Rıza ve ceğt lisansı bamll olanlann glrebllecetl btr 
arkada,1Pnl, 20· Saat Ayan ve arabca net- 1.. a TürklJe profesyonel serbest 
rtyst. 20.15: Plllda dana muslklsl. 21: Sıhhi şamp03ona1 . 
tonUfllla: Dr. Vefik va.saat. 21.15: Stt1dJO güreşdlP.rl dı:hit olacaktır. Bu musabakada 
salon orkest"Ul. 22: Ajana haberlerl 22.15: kazananlar profesyonel blrlncJsl ünn.nını a-
Yarınkl ?>roe:-am. lacatıardır. 

Edebiyat Vadisinde 
falcıhk tecrübesi 

bir 

(Bqıanfı 7 md 1ayfa.da) 

- Onu d" artık otuzundan 10nra tlü· 

EstonJ& döniql 
GOreıl ~eras10nu Çekoslovakya ve ta -

veçle muhab!>:-e etmektedir. Gilreşcllerimla 

nisanda BstonJaclan dönerken bu memle -

şünürJel'f 

ketleri zlf1'ret etmeleri lhtlmall vardır. B11 ı ......a 
tatdlrde mllll güreş tatımmm veya Anka - Bef1ktaım ıeçen hafta AnbrQa std.
ra • istııınbul muhtelit gilref tatmu meztar maç Japt.tCını ve lt1s1n1 de tazandılJDI * memıetetlc:-1e güreşecetlerdlr. mıştıt. y,tkar.dald realm bu maçlardaD fi 

Bu son sual ve cevab fistüne hayalim • Esto:ı)'aJP rtdeeet mını 11lret tatımmu- ııtta.t - Mubaflzcilctl maçından bir e~ 
za idareci ol.vat Gilref Fedel'al)'Ona Umu -

deki falcı ile yıldıza ~kanı başbaşa bı • m1 tltlhl Şinasi ÖZdemir'ln refakat etmeat taneJl teabıt f'tmettedlr. 
raktım. Onlar hili bır şeyler fısıldaşı - kararlafnUfta'. f/A 
yorlardL Fakat ben radyonun düğmesini • ıara 1'tltt.k etm.Pk tızere ili 11lrefdlerl 
~evirip gaipten daha başka sesler ve nağ- Avrupa güreş şampıyonası ınlfUr: 

· ı 5{ ih i Se 1 • b 1 55 LUo: {Kenan (0. 8), RDleJil' 
meler dın eme5• tere ett m. 1 para • Seçme 8rl aş lyOr 81 kilo: Yaşar (0.) Basri (Ka.sunpata>• 
zitleri hiç delflse_

1 
fildr parazitlerinden D NtsanJa .Batonyada bqlıyacalc olan kilo: Yurur, Yah1a <G.> izzet <Kası . 

daha az yorucu idi. cAvrupa sOr8' f&lllplyona.sı• na iştirak ede- '72 tuo: Faik (0. S.) Hasib <G.), 79 ldlD· 
Hali4 Fahri Ozansoy cek Ttlr& mmı iatmıı aeçmelert 19 n 20 nan <G. 8.l Rmt <Kasımpaşa), 87 ldlO: 

Son Posta Matbaası Martta )'apılacaktır Bu müsabakalara ne - tara <O.> Şavlcl C:Beııttat>. Alır sıtıeta,, 
zaret eder.et otan Gür.. Feder&s10nu Reld ban Mchmed (C. 8.) Samaunlu Abnled 
Vehbl Cum" ı:ıbabı tebrlmllıe gelecektir. flktaf>. 

1 
ı 

seçme mO..bıttalan lçln Ankaradan dtın. Milnbalcalu tem benb lalon tesbl rJ 
.tzmlrde:ı dürt, Dalıtealrdeıa llc1 ctırtfCI seıe-ıdllmeaıl'lUJ', lıltısam1raı ..... attam ..-& 
cetılr. tdallbal sini aıam. - ............... ,.. .. ... 
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BiR KAVANoz ToKALON KREM. 
ALiNiZ MU5ABAKA NETiCeS\NDE 
TEVZi EDiLECEK 200 PAQÇA l<IY. 
-METLi EŞYADAN BiRiNi VEYA\-IUT 

Devlet Oemiryolları ve limanları işletmesi Umum .idaresi ilanları 1 
Muhaınmen bedellerile miktar ve vasıflan a:şagıda yazılı 3 grup malzeme ve 

'D'a her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 25.3.1938 Cuma güni.ı ~at 10,30 da 

Can bu~u.ıtta) Haydarpaşaaa gar binası daniiindcki komisyon taraiından açık 
•k.tıtme suretile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenleı in her grup hizasında yazılı muvakkat teminat ve 
' \anunun tayin ettiği vesaik!~ birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona 

lbüracaatları lazımdır. 
Bu işP aid şartnameler k•Jm•!ıyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

l - 1000 kilo yağlama için yün fitil • muhammen bedeli 1925 lira ve rnuvak· 
bt temfnah 144 lira 38 kuruştur. 

1 - anoo kilo ambalaj kağıdı muhamm(:n bPdeii 1170 lira ve muvakkat temi
natı 87 lira 75 kuruştur. 

a - 2610 adet muhtelif şeidl ve eb'atta dınamo kömürü muhammen bedeli 
1540 lira ve muvakkat teminatı 115 lira fO kuruştur. (1328) 

1 

SON POSTA 

~'lrf KELVİNATOA 
Uk&PAATON 

KAZANABiLiR.SiNi Z 

Sayfa ıs 

Uykusuzluk, esebl BksU
rUkler, asabi zayıfhk, b•t 
ve yaram ba, ağrısı, ba' 
dönmesi, beygınhk, çar
pıntı ve sinirden ileri 
gelen bUtUn rahatsızhkları 
iyi eller. 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Hak.inı.
liğinden: 

Adnanın Kasımpaşada Yahyakahya 
mahallesinde Yağhane soka~ı.nda 21 No. 

da Ahmed zevcesi Zehra aleyhıne nçbğı 

davanın cari duruşmasında müddeialey
hin ikametgahının meçhul olduğu mü .. 

başiri tarafından celpnameslne verilen 
meşruhattan anlaşılmış v~ mahkemece 
on beş gün müddetle ilanen tebliğa~ ic • 

rasına karar verilmiş olduE!undan muha
keme günü olan 4/4/938 saat 14 de bizzat 

veya bilvekale mahkemeye geimeniz ve· 

ya vekil göndermeniz tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. (1032) 

Karariğer, böbrek, taş ve kumların
dan mütcvellid sancılarınız, damar 
sertlikleri ve şişmanlık şikayetleri -
nizi U R İ N A L ile geçiriniz. 

GÜVEN 
ANITI 

Vücudde toplanan asid ürik ve ok -
s&lat gibi maddeleri eritir, kanı te -
rr.izler, lezzeti hoş, alınması kolay -
dır. Yemeklerden sonra yarım bar -
<lak su içerisinde alınır. 

INGiLIZ KANZUK 
ECZANE Si 

BEYOGLU - İSTANBUL 

TÜRKİYE İŞ BANKASI 

• • • • • . . . -· ~-. · ... . 4-. : - ...... . 
'···_-;,:.~· .. : ·: :·. 
• •.;.:.-.;.'.,:.!i., •. ., .. -.. . ·.· .·; .· ... 

. - --------

Biga icra memurluğundan: İstanbul -
da P'ettallLil Biga da Tavukçu Hasan 
oğlu ismallden alacağının temlnl 
tahslll içln haciz edilerek para -
ya. çevrilmesine karar verilen Biga Ta· 
pusunun K.sanl 938, 9 tapu numarasında ka
yıtlı Karablganm iskele mevkllnde (ehil vu
kuf tarafı:ıdan 800 llra kıymet takdir edil
miş olan) sağı kahve ıttlsalindek:l meydan
lık, solu Arlstlct> fırını ve hanesi, arkası bi
raderi Ahreed Müfrez mağazası, önü yol o
lup zemin katta birbirinden bölmeli 1lç dük
k!n mevrnttur. Eve tahta merdlvenle çıkı
lır. MerJlven karşısında 1, sol tarafda biri 
harap olmak iızere 3 oda ki cem'an ~ oda ve 
bir mutfu~ı vardır. 

Umumi n1"!Sahası: Zıra 57 arşındır. satış 
açık arttırm:ı suretlle yapılacatından ve 
artbrma rcş1n olduğundan arttırmaya l§ti
rak edecek müşterilerin tahmin edilen kıy
metin yüzde yedl buçuk nlsbetlnde pey ak
çası veya ml!U bir bankadan temJnat melt.. 
tubu getlrmele'1. lcab eder. Müterak.lm ver
ği, tanzifat, tenvlrlye ve vakıf borçları borç
luya aid olup arttırma şartnamesi 10j3/938 
tarihinde dalı erle mahalll mahsusuna asıla
caktır. 

Birinci arttırma: 10/4/938 tarihine rastlı
yan perşembe günü dairemizde saat 13 den 
15 e kadar icra edilecek birinci arttırmada 
muhammen kıymetin o/ı 75 şlnl bulduğu tak
dirde ü.sttc bı,.nkılır Aksi takdirde son arttı
ranın taahhüdü baki kalmak üzere arttır

ma 15 gün ,~aha temdld edllerek 25/4 938 
tarihine rast!ıy:m cuma gunü saat 13 den 
15 e kad~r d::ı.lredt> yapılacak ikinci arttırma 
sonunda en çok ıuttıranın üstünde bırakılıı
caktll'. 2C41 No.lu icra ve llfiAs kanununun 

Son Posta 
Yevml. Blyas1, Havadis ve Halk gazeteJl 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak. 2' 
1STANBHL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin biitür. haklan rı 
mahfuz ve gazetemize aittir. ı· 

ABONE FIATLARI 

1 6 
Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 
Ay 
Kr. 

1 
AJ 
Kr. 

TOrudYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

----ı---
1400 700 WO loll 
2340 1220 710 270 
270(} 1400 bOO 300 

---~ -
Abone bedeli peşır..wr. Ad.rea 

değiştirrr.ek 25 .ıruruştur. - ..... 
Gelen evralı geri verilmq. 
llcnlardar me•'uliyet alınmas. 
Cevap için mekiublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lazımaır. 

························ı 

1 
Posta kutusu : 741 1sıanblıll 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
126 mcı l?'ad:ieı:lnE> tevfikan haklan tapu si- :...--------------_. 
clllcrlle .r:ıbit olmıyan ipotekli alacaklılarla -·---·-..................................... _ 
diğer RJAka:lar:ımn ve irtifak hakkı sahip-
lerinin b~ haklı.rını faiz ve masrafa dair Mute:akim vergiler ihale bedellnd~n tenzil 
oıan· iddlıılarını i!An tarihinden itibaren yir- olun·.ır. Yirmi senellk taviz bedeli muşteriden 
mı aün zarfmd::ı. evrakı müsbltelerlle daire- alınır. Dah:ı fazla izahat almak tstıyenlerln 
mlze bildJrmele!'l IAzımdır. Aksi halde hak- 9361396 sayılı dosyada mevcud evrak ve ma. 
lan tap:ı sicilllert lle salllt olmıyanların ıatış hallen bactı ve takdiri kıymet raporunu 
bedelln1n paylaplmaamdan hariç kalırlar. ıortıp '&nlıyacaktan llln olunur. 



"' Sayfa SON POSTA 

Bütün dünyanın en nefis yağı Türkiyede Ayvahkta çıkar. 
Ayvalığın en le~iz ve en sıhhi yağı da şüphesiz 

dır 

Şerbet gibi tatb olduğundan tababette içmek su.ctıle mOstameldlr. Kum, böbrek ve bilhassa kıırac ter, sıı.frıt, 
arılık bastalıklannda, zaah umumide, tnkıbHzda, Tereyağ yerine yeml kldrde, salatalarda, tatlıJarda, pilavda, 

HASAN ZEYTİN Yağı kullanınız. 

1/4 şişe 40 - 1/2 şişe 50 - 1 litre şişe 80 - 2 litre şişe 155 kr. 
Tenekelerde 1 kilo 70 - 3 kilo 190 - 5 kilo 300 - 7 kilo 400 kr. 

Mutlaka HASAN markası na dikkat. Hasan deposu. 

SUT MAKiNALARI 
Dünyanın en büyük fabrikası 

mamulahndan 

MiELE sor MAKiNALARI 
çok h••••• ve çok dayenıkhdır 

M 1 E L E 
süt makinaları 

nın bUtOn ekaemı .,••l•nmaz 

Mlele sıt Maldaaları 
diğer n.akinalardan daha sağlam ve 

daha ucuzdur. 

Satış deposu: l ahtaktıle, 51 No. lu Poker ıraş d~;:~:d. 

GötiOk reçetelerinizi yalnız Kan
zuk eczanes.nde yapbnnız. Kanıuk 

gözlük servisi zengin ve mutena 
çeşidlerlle profesörlerimizin maz
harı takdiri olmuştur. Gayn fenni 
gözlüklerden sakınınız. 

KANZUK ECZANESi 

Kan Kuvvet ve iştah Kaynağı 

ilan Tarifemiz 
Birinci •ahile 400 lıaruı 
ikinci aah:le 25G ,. 
Üçüncü ı.ahi.le 200 ,, 
Dördüncü .ahü• 100 • 
iç aahi!eln 60 » 
Son aahil• 40 ._ 

Muayyen bir mGddtC artında fazla. 
ca mikdarda ilin yaptıracaklar aynca 
tenzilatlı tarlfemfzden istifade ede
ceklerdir. Tam, yanm ve çeyrek sa]fa 
tlanlar için ayn bit tarUe derplf 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari tllnlanna ald 
ifler t~in ıu adrHe müracaat ectu. 
nıelidir: 

lllnealık Kollelrtlf ŞIJ'kea-. 
Kahl'amamade Ban 

Ankara eadded 

Mart IS -

Beşikten mezara kadar sağlam 
kalan d:şler 1 ve beyaz 

Diş macunu kullananlar bir 
çok tecrübe!erden sonra 

neden daima 

RADYOLİN 
de karar kılıyorlar. 

Çünkü RADYOLIN: - ----------
e Dişlerde tKüfeki • T artre) • 

husulüne imkan bırakmaz. 

Mevcut olanlan da eritir. 
e Dişlerin mine tabakasını 

çizip hırpalamadan temizler 
ve parlahr. 

e Ağızdaki mi k rop la rı 

% 100 kat'iyctle öldllrftr. 
e Diş etlerini beller, Ölf 

eti hastalıklarına mAni olur. 
Ağız kokusunu keser. 

Siz de 

, 

BA herat S3hJp 
ve Amili 

Misak Nazar 

Modem 

kullanınız 

010 ... 11.a 

TÜRK Bilardoları 
Oynanması pek kolay olup kadın 1t 
erkf'kler ıçın eğlenceli bır Alon o,.
nudur. Kinb, salon ve gazinu sabiP
lerine hararetle tavsiye olunur. 

İstanbul, Pangaıtı, Hamam Bay· 
sun~ur srkak 91 numaralı cADAPA· 
ZAR» lmall\thanesi. TeL 4.J82i 

TÜRKİYE 
Mecmuasmm 3 ncu sayısı emsalsiz bir tabı numunesidir. 

Bu Sayıda • Memleketin tanınmış blrçok muhArrlrlerlnin m&-
• kale, rı ra, h ıhaye, spor, roman ve 11Dema 

yazılarını buhcaksınız. 

Bılh • Faik. ~abrl'!ıin Ş.ınal Kutbunda son keşifler ya· 
aSS8 • zısı ve po is katili Hrls'\ntos'un Malta adasındaki 

TOrk mentilerl arasında alnlenmiş maceraları, 

Bunlardan maada : Bütün kadınları alakadar edecek 
sonderece cazip moda ve kadınlık sahifesi, kadın• 

lara sıhhat ve güzellik dersleri vermektedir. 

' 1 liraya kumqile kur 
tüyü yashklar. 13 li• 
raya kumaşile kuştO. 

İSTANBlJL yü yataklar, 20 lirr 
f<uıl.. ÇAl<MAl<ÇILAR ya kumaıile .kuıtüyl 
"r: u'Y T•Lı · · 
"' "~lJ uoa7-SANDALYECILER18 yorganlar. 

Sabş yerleri : Bcyoğlunda ve Ankarada Yerli Mallar Pazarlan. . 

Cildinizin tahriş edilmemesini 
leteraenlz ? 

Diinyanın her tarafında HTe MY• 

kullanılan, ve cildi brqtan IOlll'8 

pamuk (ibi yumuptan 

POKE R 
tıraş bıçaklarını kullanmıs. 

Kansı7.hk, iştahsızlık ve kuvvetsizlik, bilhassa nevrestenl, ademi ik
tidar, mide ve barsak tembelliğinden doğan hazımsızlık ve kabızlarcla 
üç günde şayanı hayret tesirini gösterir. 

(FEMİJ.) laboratuvan bu kuvvt't ilacını sayın müşterilerine tanıt • 
maklıı ınüftehirdir. Vücude dinçi~ yanaklara, dudaklara pembelik, 
cilde tara,tef, saçlara ve rözlere atq ''e parl•ldık veren bu en birind 
kuvvet ilacını afiyetle kullanıruz. Her tt78nt'de bulunur. 

.,--.. mi>- TOKATLIYAN Ote~:::m:7 :~~lt :::::;be GREGOR'un g:~:sı VEDA GECESi ~ 
Bütlln fanteziler Ye bütün fevkalitleliklere ilaveten : btanbulda ilk defa mqhur 

aJan • icat• llager MAC: BE AN aad blı entertalllerı,, cezı ışurü: ed~tr. 
S.1aalarwı GREGOR'ua kari.katar bl'OfU lledi,e ecWecektir. 


