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• • • 
~spanyada lngiliz - ltalyan .rekabeti arttı 

- ıspa~ya~a t- ATAT u·· R K. 
Krallyetm 
Teessüsüne 
ingiitere razı oldul 
ltalya ispanyadaki gönül

lüleri geri çekmekte 
tereddüd ediyor 

-
Kraliyet hakkında ltalga 'lJe 
F ransanın fikirleri meçhul 

Büyük Önder Sivas kongresinin 
aktedildiği lise binasını gezdiler, 

talebeye sualler sordular 
Atatürk coşkun tezahürat arasında Çetinkayaya 

hareket buyurdular, top ablmak suretile selamlandılar 

sı"u 1Gongresimn eda• dildilf 1iıe bina$1 

Sivas 1.3 (AA) - Reisicumhur A- kili Ali Çetinkaya ve maiyetlerindeki 
tatürk beraberlerinde Başvekil CelAl zevat bulunduğu halde bu sabah saat 

lipanyada oynanan 

1 
. . . ve getaret için • Bayar, Dahiliye Vekili ve C. H. Partisi 9,40 da hususi trenle Sivasa gelıniş, 

~u Prosper l4e • Y.azaa : M11•ıllilt 8irı• 1 u baflar, Wr facia Genel Sekreteri Şükdl Kaya, Nafia Ve (Dewmı 2 iııd t11filluk) 
•qqe'hfn meşhur ro- ~ ile nihayet bulur. lngilter~ıta Fn.ınko ,.eıdine gön!iermed 
ltıanına ve Bizet'nin ölmez operasına 'ben-, l'ranco hareketinin Carmen'i (Karmen) muhtemel olcın Mümessil: Hodgson c ş b 
::;ne.k zamanı geldi. Bizet'nin güzel e • he korkunç bir facia ile ba§ladı, ve, ga- Londra 13 (Husuai) - Star gazetesine e ı• r meselelerı• ---, 

bır opera komiktir; kahkahalar, şevk (Devamı 2 inci sayfada) göre, tspanyt.da muharib taraflar arasın· __J 

Üç taraflı -antikomünis.t =~~f.::t=.::.s:~~ Feshi ıazı_m_g_el-en-b-ir~teşekkül · 
giJterenın muvafakatı elde edilmjştir. 1 

Paktın gizli bir maddesi A!:!~.~~~~~~".=:;:..~~·ı:;p~:;~ Kadınları Esı·rgeme Dernegv i 
tahtına donmesını muvafık gormuşler _ . 

« • • 
lkı l>aktta mevcud bir maddeye göre Al -
i\~~a yakında eski müstemlekelerinden 

tan ve Kiyaçov limanlarnı, Almanlara 
vcrmeği vadetmiştir. 

dir. 
Papalık makamı ise Ksavie Burbon 

Parmskinin devlet reisliğine geçmesine 
Bir avukat: .Ben kadın ol.sayclım bu derneği yaşatanlan mahkemeye v~ -
rirdim• diyor, bir doktorun fikri: dlili böyle bir demek bulunması ~akı -
kate~ pyanı hayret!•, başka bir münevverin suali: cıBu birliğin dagıtılan 

ısıni ele geçirecek. Sandey Kronikl ga
ıete · 
81?) sı Alma~ya, Ja~ony~. ve İtalya ara -
~da aktedılen antikomunist paktı hak
ıe da bazı ifşaatta bulunmaktadır. Ga -

te. şu malt1matı vermektedir: 
l Alakadar mahfellerde hüküm süren 
;.n~a~e göre Japonya yakında mevcud 
'1 .lj bır __ madde ile Sarıdenizdeki eski .(\l-

an tnustemlekelerinden ikisini Tsıng• 

Japonyanın fimalindeki adalardan ba
zıları hakkında da Almanya ile Japonya 
arasında ileride bazı müzakereler olaca -
ğına ihtimal verilmektedir. 

Bütün bu konuşmaları, Almanyanın 
Londra sefiri Fon Ribbentrop idare et -
mektedir. Berlinde Almanyanın yukarı -
da ismi geçen iki müstemlekeyi elde e • 
deceği kanaati kuvvetlidir. 

taraftardır. 
(Devamı 11 i~ sayfada) 

Hariciye siyasi 
Müsteşarının 

Rahatsızlığı 

. kadm)ar birliğinden farkı ne?• 

Evvelki glin çıkan gazetelerde, fU Hln 27 nci cumadesi günü saat 15 de u~m-
d
ikhlimi celbetü: mi merk•inde yapacaktır. Bu sene aıda-

nazarı • . 
,,_ Kadınları Esirgeme Derneği Reis- tını veren cızc..ların, kongrede bulunma.a· 

l!ğinden: Türk Kadınlan Esirgeme ~~- rı rica oluuur.. . . 
neği senelik kongresini, ikinci teırının (Devamı 8 ıncı sayfada.) 

[ Makineye verilirken 1 
Ankara 13 (A.A.) - Hariciye siyasi 

. müsteşarı B Num
1
an k M

1
A enemencioğlu 

Fransanın Suriye ev a ade komiseri 
Kont de Marteli Berutta ziyaret etmiş 
ve fakat bunu müteakib hastalanması ü
Z::!rine sey~hat programının alt tarafını 

. 
Belediye hayatı ucuzlatmak için 

yeni projeler hazırlıyor Çine sı'J~L ·ı k 1 Almanyanın kat'i bir şekilde ene istediği• 
mı ve para ven ece . 

ı Brüksel, 14 (Hususi) _ Brüksel kon- öğrenilecektır. 
~ransı mesaisini resmen bitirmıştir. Mussolini İtalya Hollpood'unu açtı 
t· aanıafih kongre yarır. da toplanarak it- Roma, 14 (Hususi). - Başv~.kil .B. Mus-
ihaz edilen kararların tatbik şeki!leri solini, Romanın ~ kılometr~ ~tesınde ye-
b:ıkkında go··ru·· c::m 1 kt ni tesis edilen sınema şehrını açmışt!r. 

-s e er yapaca ır. 

tı3liaber alındığına göre, Çin lehine alı
lkı cak bazı tedbirler hakkında uyuşul
~ştu:: ~u tedbirler meyanında Çini? si
dır' .iııuhımmat ve para verilmesi de var
lı · Bu yardım muhtelif devletler tara
t !'ldan ve kendi mes'uJiyetleri altında 
~ 8Pılacaktır. Maamafih bu yüzden ''ıka
l ak herhangi bir hadise karşısında .dev
~ nıüştereken hareket .edeceklerd:r. 
l nyaya -.ne istedi~" soruluyor 

11 
°ndra, M (Hususi) - İngiliz hazıne 

Ca~ırı Lord Halifax'ın Almanyaya yapa
tıı& 1 seyaha1 hakku'Kfa şu mütemmim 

lfünat elde edilmiştir: 
ti to~d Halifax, Almanyada ikamet etti
I llluddet zarfında gerek B. Hitler ve 
ı,erek B. Göring ile müteaddid konuşma
bt~ Yapacaktır. Bu konuşmalar esnasında 
~~assa Almanyanın müstemleke talebi, 
l'J 0slovakyada yaşıyan Sudet Alınanla-

l'llQ vaziyeti mevzuubahs . edilecek ve 

Romanyada kabine buhranı 

Bükreş, 14 (Hususi) - Kabine buhr:ım 
eian devam etmektedir. Hükümetin ba
şına gelmek mevkiinde bulunan nasyoı~;ıl 
köylü partisi, iktidar mevkiinde ya!mz 
kalmak maksadile bazı şartlar ileri sü.·
mektedir. Ezcümle kabineye başka par~i
J.-=>rden aza almak teklifine yanaşmama:t
t.ıdır. Kral dün Tatarescoyu kabul et-

miştir. 
İspanya cumhurreisinin nutku 

Barselon, 14 (Hususi) - İspanya Cum
hurreisi B. Azana, dün, Madrid müdafi
lerine hitaben ve radyo ile neşr~di!en 
bir nutuk söylemiştir. İspanya Cumhur
reisi nutkunda, memleketin bugünkü 
acıklı vaziyetini teşrih ettikten sonra ga
yenin her §eyden ev.ve! charbi kaza:ı
rnak• olduJunu. söyl~iş ve Madrid mü
dafilerini tesci etmtstir. 

tamamlıyamamıştır. Berutla temas ede
re\ aldığımız malumata göre sıhhi ahva-
linde endişeye meydan verecek bir cihet d 1 • d bilet fiatlanm 
yoktur. Vapur şirket ve j ar• enn en 

B. Menemencioğlu bu akşam refaka - ucuzla tmalart istenecek, halkın eğlence yerle-
tinde bir doktor olduğu halde trenle An-
karaya müteveccihen Trablusşamdan ha- rinde aldanmamaJan temin olunacak 
reket etmiştir. Rahatsızlığının eski ame- . . 
liyat yerinde harici bir iltihaptan ileri İstanbul beledıyesı . 
geldiği zannolunmaktadır. Profesör Nis- İstanbul hal~nın ge
serı., tedavisine bakmak üzere İstanbul - rek alış verışte, g~ -
dan Ankaraya gelecektir. rek eğlence yerlerın

ita/ya 3 sınıf 
Askeri silah --------Altına çağırdı 

~e ve vesaiti nakliye-

de zorluk çekmeme
si için tedbir olmak 

üzere bazı projeler 
hazırlamıştır. Bu pro 

jeler hayatı, yaşayı

şı istanbulda ko • 

laylaştırmak, ve u .. 

Londra 13 (Hususi) ...__ İtalya hü • cuzlatmak gayesine 

~funeti üç sını.fı .silah altına çaı,;: ı ıııa - matuftur. Akay, Haliç, Şirketibayrfye fş
ga k~rar vermıştır. , l !etmelerinin tarüeleri tedkik edilmiş, 

Sıllh ~Itına ~~ınacak askerın yeku- bu idarelerin imkan nisbetinde daha u -
nu 2 70 bıne balıg olmaktadır. CU?. tarife tatbik edebilmeleri istenm'iıtir. 

Seledtye binası 

Avrupanın bir çok şehirlerinin ellence 
yerlerinde müş~eriler bizdeki gibi gar· 
sonlann elinde oyuncak olmamaktadır. 

( Deııamı 8 inci sayfada) 
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r 
Her gün Resimli ·Makale: X icabında dövüşmesini bilmeyen yaşamaz X · 
---

Karmen'in 
}(eni Uşıkları 

- Yazan. luhittin Birgen 

(Bcı~aTafı 1 inci sayfada) 
liba, bir operet gibi bitecektir. 

-
İspanya dağlarının serseri güzeli Car

men'in etrafında yeni aşıklar peyda old~ 
K:ır.I gözleri, kara kaşları ve yakıcı sesı 
il<?, nereye gitse gönülleri fetheden Car
men, şöhreti büyüdükçe aşıkla.n_nı_n ço_ -
ğaldığını gören rnes'udlardan bırıdır. Du
ne kadar, etrafında, yalnız yanık kalbli, 
şö•ıalye tavırlı, romantik ruhlu iki llşı-:t 
görürken bugün, birdenbire, etrafır.cla 
yeni yeni çehreler dolaşt1ğlna şahid oJu -
vor: Londranın gentlemanlan, Parisin 
Coureur'lan. ellerinde birer buket, ya -
kalarında birer rozet, gözlerinde birer 
monokl bir Ufa operetinin fışık rolüne 
çıkan ~etıç aJ...~örleri ğıbi., sahnede gö -
rü'ldüler. 

Evvelkiler bekardılar; serbestçe, açık
ça, doğrudan doğruya aşklarını ilan <>di
yorlardı~ fakat, yeni aşıklar öyle değil -
dirlcr; birinın dünyada türlü tiirlü a5k -
lan var; ötekinin de türlü türlü hesablan 
bulunduğu muhakkak ve her ikisinin de 
Rus dilberleri ile ayrı ayn bağlan var; 
bununla beraber, haramın tatlı olduğu
na göre, onlar da Camien'in etrafında 
pervane gibi dolaşmrya başladılar. 1n -
giltere cticaret yapacağım> diyor; Fran
sa cbenim de ticaretim var, bat.ta ora -
dan henüz konsoloslarunı çekmedim bi
le!> diyor; hakikat ill ki. alış veriş b2ha
ncsile ve kıyı sularile her iki taraf da 
Carmen'e yaklaşmak fikrindedirler. 

Büyük mütarekenin her yıldönümünde büyük muhare -

beye girmiş olan Avmpa ve Amerikanın büyük milletleri 

merasim yaparlar, bu merasimde şimdi sivil hayata dönmüş 

olan eski muhanölerc yer verirler, bu münasebetle söyle
dikleri söylevlerde es_ld faciaları hatırlarlar, harbin çok fe

n:ı bir şey oldlliu.nu kaydederler. 

Harb gerçekten fenadır, bugün insanlarm ellerinde bulu
nan tahrib vasıtaları galibi de mağliıb kadar yıpratır, pe
rişan eder, fakat unutmıyalım ki icabında bütün neticeleri
ne katlanarak dövüşmesini bllıniyen millet için yeryüzünde 
hayat bakla yoktur, bugün §fıbhe yok ki milletler barbden 
mütene!firdirler, fakat yapmak için icabında gene dövüşe
ceklerdir. 

* Bu suret:e, uzaktan biz de öğreniyoruz 
ki bütün o ideoloji gürültüsü, bütün o 
kızıl, beyaz, sarı, siyah mücadelesi, ya -
hud, sağ ve sol kavgası, dönfıp dohşıy. 
dünya vaziyeti içinde, milletlerin ken11 
egoist varlıklarının menfaat istikametle
rinde toplanıyor. Üst tarafı bahanedir, şe
kildir, gösteriştir, ne derseniz deyin.iz, hiç-

( 
" 

soz ARASINDA 
Par la •erglalnde 
Geee senlik/eri 

·--------------------------· HEtGuN BiR FIKRA 
Yaveri sani denilir 

tir. Cihan harbinden sonra bir aslanın Enver PCl§anın bir gece kulağı ağrı-
d,,ğiJ, bütün aslanların paylarını kendi mıştı. Doktcrr Sani Yavere telefon e-
aralannda taksim etmiş olan İngı1tere edip çağırttılar. Doktoru kapıda biT 
ile FTansa, sıkıştıkça etraftan kendileri- haremağan karşıla.de 
ne yardım temin edecek çarelerin her - Kim geldi diyeyim? 
nevine baş vuruyorlar, ve, öbür taraf ta, Diye sordu. Doktor cevab verdi: 
az pay aldıkları veya hiç almadıkları ve - Sani Yaver, dersiniz. 
yahud da ellerindekıni de kaptırd.ıklal"l Harem.ağan doktorun kulağına e -
içi:ı. istemek mevkiinde ve almak ihti - ~ildi: 
yacında bulunanlar kendilerine hücum - Siz yeni yaver oldunuz galiba, 
ettikçe, onlır da bu hücumları defetmek bilmiyoTsunuz. Ben öğretivereyi.m: 

üzere her gün başka bir tedbire müracaat Sani Yaver denilmez, yaveri sani de-
ediyorlar. Enternasyonal Faris sergisinin kapan- nilir. 

Bunun gıbi, daha dün, Francoya ha'y- ma zamanı yaklaştığı bugünlerde sergide Jf. '* 
dud ve korsan diyenler, daha dün İt.al - büyük şenlikler yapılmaktadır. Yukarı- Dünyanın en bahtiyar 
yaya karşı şiddetli tedbirler alıp nüm1- daki resim, son hafta zarfında bir gece u•• u • • h il 
yiş!i ve enerjik bir siynset tutanlar, hu- nopegının aya 

y;ıpılan havai fie1>k bayramını göster- d kl 
giı:ı, Japonyanın Çini istila ettiğini, Al- r .Amerika gazetelerinin yaz ı arına 

Altı aylık ilıeiı 1 
Yüri1gen çocalı 

) 

man - Japon - İtalya ittifakının her gün mektedir. Sağda meşhur Eyfel kulesi gö- göre Kansas eyaletinin milyarderlerin-
bir adım daha ileri gittiğini görünce, s·- rülmektedir. Soldaki bina da Alman p:ı.v- den olan Madam Evelin Murfin sekiz __ 
yasetlcrini döndürüyorlar. Franco ile va- yonudur. milyon dolar bedel ile büyük bir apar- E_kse~ ç~~r Fd~ta;2 aylı~~~ r-~~-
pılan itilaflar, tesis edileccg·inden lırıt-:.Se- t t lmı ktırmıştır mC'ge aş ar ar. a a resmın gor ugu-

ımzan s~ ınMad ş ve ykı dı·gı·. b·ı· k.. niiz bebek, Amerikalıdır, Kansas City'li-
dilen münasebetler, yeni bir istikamete engın .ı. a amın ço sev r o- . . _ 
d - ·a b" 1. Altı santimetre boyunda .. h b h h" t . . ezaret· 1 dır ve altı aylık ıken yürumeğe başla-ogru gı rn ır sıyase ın ancak bugün pegı er sa a ızme çının n ı a - • . 

·· .. - b. fh d bı"r kemrın ı. d k ld w • til de bu a mıştır. Bu suretle bırçok atletizm rekor-goze gorunen ır sa ası ır. Londfn, Ro- un a çı arı ıgı gezın er par - . . 
l k L- b d 1 karşı h"" !arma sahib olan Amenkalılar yenı bir ma i e onuşmıya lklŞlıyacak ve Halifax tımanın eyaz uvar anna ur - . 

B 1. "d k B"' ·· ,...~,~~k ay Vı"yanada açılacak keman tt k d • A rtıınan h'b" rE'kortmcne daha rnalı'"lt oldular demektir. er ıne gı ı>ce . utun bunlar, yeni bir ~"' me e usur e ermış. pa sa ı ı 

siyasetin başlangıcıdır. SP"gisinde, dünyanın en küçük kemanı köpeğin bu münasebetsizliğinden dola-* d& teşhir edilecektir. Bu küçücük keman yı bir çok defalar şikayette bulunmuş 
Türkigenin en ihtiyar 

kedisi İngilterenin olsun, Fransanm olsun va- ı;,glgı aletleri yapan Ostrizek'in eserıdir. ve milyarder kadın da bir hayli ceza 
ziyetleri müşküldür. Hem lhu muha _ vermiştir. Nihayet komşusu apartınıan Amasyadan bildirildiğine göre Türki-
f Tam iki sene ugr" aşarak bu mikroskob!k da · "ht" k.-.:ı:-1 d T aza etmek, hem de ya hiç feda!:ıir!ık sahibinin verdiği baş ağrısın n kur - yenm en ı ıyar ~1 ora a opçu o-
yapmamak ve yahud, fedakarlığa razı ol- kemam meydana getirmiştir. Boyu altı tulmak ve köpeğine de sabah gezinti - ğlıllanndan Osmana aiddir. Tam 22 ya
sahr bile, bunu asgaıi bir hadde indir . santim, hacmi de tabii bir kemanın bin- ]erini serbestçe yaptırmak için bu mu- şında bulu?an ve dişi olan bu kedi, 10 
mekle beraber mukabilinde ele sağlam o- :ie b!n kadardır. Bununla beraber bu azzam apartırnanı satın alıp yıktırmış - senedenberı yavrulıyamarnaktadır. Ağ
larak bir fayda geçirmek istiyorlar. Bu- m·kroskob:k keman, mükemmel bir ke- tır!. zmda sadece tek bir dif blmıştır. Bil 
na mukabil ötekiler de hesabsız değil - mandır. Eğer tellerin üstüne basabilecek Gazeteler büyük bir kauçuk fahri - yüzden tuttuğu fındık farelerini öldüre-
dirlcr. Onların da hesablan ve hedefleri kasını idare etmekte olan bu milyar - memektedir. 
Vtı!"dır. Bu hesablar ve hedefler içinde, "IİS'bE!tte p:ırmaklar bulunsa fevkalade der kadının köpeğini pek çok sevdiği - D.. ------b- .. ..k 
hem fazfa koparmak ve arkasından gene ~ii:z.el sesler vermektedir. Bu hal başka ni ve köpeğe icab eden hürmette kusur unganın en uyu 
istemek üzere onlar da mücadelede de - \u~usi bir alet vasıtasile yay tahrik edil- eden yirmiden fazla memur ve hizmet- köprüleri nerede? 
vam ediyor!ar. :!iği ve bir iğnenin ucile teIIere basıldığı çiyi kovduğunu da ilave ediyorlax. Kö- Dünyanın en büyük köprüsü San 

Carmen o eski Carmen değildir .. 0 dn ~akit çıkardığı sesten anlaşılmaktadır. peğe münhasıran üç kişi hizmet etmek Fransiskodadır. Bunu köprüleri olarak 
yirminci amn bir kadım oldu. Bir [ışık Ostrizek yirmi altı yaşındadır. Bütün bir te i~. Bunlardan birisi ev içinde kö- söylemek daha doğrudur. Çünkü San 
uV,runda hayatını feda edecek değil, a- peği görüp gözetir, ikincisi sokakta ya Fransiskodaki 2 köprünün büyüklüğü -
·'·.lan·ıe ;,.._diği gı'bı" oynıyacaktır. Ar - "rkestra çalgılarını böyle mikroskobik o- d b 1 .. .. .. •. de k"" .. .. b·ım· k 1 t B l d ..,o.c nın a u unur, uçuncusu opege nu ı ıyen a mamış ır. un ar an 

tıK eSki aşklar ialmadı, şimdiki aşkl:ı - ·a.,;o.lc yapmakta olduğunu söylemektedir. mahsus küçük otomobili idare eden şo- birincisi tam 78 milyon dolara mal ol -
rm mevzulan, hayatta ve insanlar ara _ Bunlann arasında piyano ve harb dahi !ör imiş. Köpek hergün bu otomobil i- muştur. 7260 metre uzunluğundadır. 
sında da, siyasette ve milletler arasında 'Julunmakt.ldır. le kır gezinttler.ine çıkarmış! Diğeri 40 milyon dolara mal olmuştur. 
da hep aynj şey: Menfaat! ~==:=::=:=:=:::::;:=:=:=:==:=::;::::;;;:;:::==:==:=:=::=:::=.===================~ 

Bizim için bütün bu Carmen kıssasın- ' 

dan almaca\ hisse şudur: Kenardi dur· ı 1 STER ı• NAN, ,. STER ı• NAN M A J 
rnak, kuvv~tli olmak ve bizimle beraber • 
ayni vaziyette bulunanlarla birleşip dün- Son hafta içinde f s~anbulun belediye zabıtası tarafından pencereden halı silkmek, caddt-yi kirletmek, gürültü yap-
yanın büyf k menfaat mücadeleleri ara • 420 kişiye ceza kesildi, bunların suçları münhasıran tram- malt da yasaktır. Son hafta içinde ceza gören 420 kişi ıra-
sında, başkalarının hesablarına değjj vaydan atlamak, caddeyi işga~ etmek, ehliyetnamesiz bi- &tllda bu fekilde bir suçluya tesadüf edilmediğine göre el-
yalnız kendi hesabımıza çalışmak! siklet veya otomobil kullanmak gibi şeylerdir. haindülillih şehrimizde sokağı kirleten, caddeye süprüntii 
A~ insani \l'e az ahlaki bir düstur, !a - Belediye zabıtası taI:matnarnesine göre sokağa çöp atmak, döken veya gürültü yapan hiç kimse yok demektir. 

kat, bu asrın ruhuna en muvafık olan 
hayat ve sıyaset kaidesi ..• 

... ·Mdittnr Bif'gtn 

iSTER . ' 
1 NAN, lS TER l N AN 1\I Al 

Sözün Kısası - ------
Yazı Çok Olduğu /çin 

Bugün Konamadı 

........................... ·-····· ......................... -
Atatürk 

(BCJ§taraf:ı 1 inci ıayfada) 

istasyonda Vnli, komutan ve daha ev -
vel hususi trenle Sivasa gelmiş olan' 
davetli meb'uslar, hükfunet erkanı, 

bando, askeri kıt'a, mektepliler, izci .. 
ler, resmi hususi teşkilat mümessilleri 
ve kalabalık bir halk kütlesi tarafın -
dan karşılanmışlardır. 

Atatürk istasyonda karşılayıcıların 
ellerini sıkmışlar, kendilerini selfımlı
yan tazim kıt'asının önünden yürüye -
rek geçmişler, asker ve mekteplilere' 
ve istasyonu dolduran halka iltifat et· 
mişlerdir. 

Buradan otomobillerle doğruca 

Cumhuriyet Halk Partisine gelmişler,ı 

bütün güzergfilıta yollara dökülen hal .. 
kın çılgınca tezahüratile karşılaşmış • 
lardır. 

Sivas koncresinin toplandığı salonda 
Sivas, 13 (A.A.) - Atatürk, liseyi zi • 

yaretlerindt Sivas'ı ilk teşrillerinde ktıl-: 

dıklan odayı ve Sivas kongresinin top • 
!andığı salonu gezdiler. O günkü dekoru 
muhafaza eden bu oda ve salonda o güne 
ait hatıralarından bahsettiler. 

Çetinkayada 
Sivas 13 (A.A.) - Reisicumhur A-' 

tatürlc, C. H. Partisinden sonra Sivas' 
kongresinin aktedil~ olduğu liseyi 
şereflenclirmişlerdir. Lisede dershane
leri gezmişler, talebeye bazı sualler 
sormuşlardır. Müteakıben lokomotif ve 
vagon atölyeleri inşaatına gidilerek al
tı aya kadar inşaatı ikmal edilecek o -
Jan atölyeler hakkında izahat almışlar
dır. 

Saat 11, 1 O da, büyük tezahürat ara· 
sında Çetin.kayaya müteveccihen Si .. 
vastan ayrılan Atatürk, ayrılışlarında 
da top atılmak suretile selamlanmış -
lardır. 

Çetinkaya 13 (A.A.) - Atatürk be
raberinde Başve~ Dahiliye ve Nafia 
Vekillerile refakat ve maiyetindeki ze
vatla birlikte bugün saat 16,45 de Si -
vas - Erzurum - Kafkas hattının ilti .. 
sak noktası olan Çetinkayayı teşrif et· 
tiler. 

Ayasofya hamamı 
Asri banyo oluyor 

Halen kapalı bulunan ve Başvekalet 
Arşiv dairesi emrine tahsis olunan A
yasofya hamamının asri bir banyo ye 
hamam haline ifrağ edilmesi tasavvur 
olunmaktadır. Bu hususta icab eden 
tetkikatın yapılması için, alfıkadar sıh
hat mütehassıslarınca hamam gezilmiş 
ve dahili ve haric1 tadilatın nelerden i
baret olması icab ettiği tesbit olunmuş· 
tur. Hamamın göbek taşı yerine' bir sı~ 
cak ve cereyanlı su havuzu yapılacağı 
gibi soğuklukta da modem tesisatlı ve 
elektrik terttbatlı du~ mahalleri yapı· 
1acaktır. 
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.. • 1 ~~~;;;:;~~~ ~f XtE'-'-Glt~V 
l.ngı·ıı·z ·Alman muzakerelerı :.~::.·:w:...=:. , . .El 

Bu blotıann. adeta dünya11 ıakalm etmek e ıngzliz Başvekilinin genı 
ıayesinl güttütıerlnl kaydettikten sonra dl- tk · .. d 

A d 
• b • V yor ki: nu u ve sıgası urum 

vrupa a yenı ır çıgır açıyor :rr.:~=·=~ ~;.::; • .. ro~, Setim RoOlp Em•~ 
bqta mınetlerle elbirllli etmet gibi llyaııl o ngılız hancıye nazın Lord Edenın y~ 

ı 1 1 bir hareketi tıamamlle yerala " hatt.l muzır ni Londra belediye reisinin vazifes: 
lngiltere ne şartlarla ita yanıorıa anlaşacak? addetmekte tereddtld etmeJb.• ni tesellüm alınası münasebetile umu . 

Tail _ Ahmed .:::;: Yalman qöntü mi siyasi vaziyeti ifade 'eden bir ndul 
l.ondra 13 (Hususi) _ Akşam gue . , memnuniyetle ~acat_tır. Çünkü, J 3 - Afrikadaki bazı hudud meseleleri bqmataıestnde ıavalye mektuba d:rdlnden süvlemesi bekleniyordu. Lord Ed rı ı 

leleri Lord Halifuın Berlini ziyareü mü- bu. bir çak meaelelerın hallini kolayll§- hakkında UYU§Ulmalıdır. bahsetmettedir. Ahmed Bmln, tavliye met- cfokuzlar konferansına iştirak etmek n 
llaaebetile şunları yazıyorlar: tırmaktadır. 4 - İngiltere Akdenizde serbestçe geç- tubunun tırtaaiyeclllk denilen haatalılın Brüksele gıtmesinden dolayı bu an' mt 

&venıng Standard gazetesi diyor ki: Chanıberlain tarafından göeterilen ye- mek haJdwıt muhafaza eylemeliclir. bir ihtlllb oldutunu kaydetmekte ve fıtırle- vi nutuk İngiliz başvekili Çemberlav:-ı ı. 
k: cİngiltere ile Almanya daima yakın ni realist zihniyet bu hususta ~wru • İngiltere, İtalya ile yapacağı bütün m:1c:le :S:~::a h::n~ progrllmmd:ı r~fında~ söylen~i. M. Çemberlayn, f 11 

oınşu kalacaklardır. Aklı selim bu iki yetle iyi bir alimet olarak tellkki edil • müzakerelerde Fransa ile sıkı sakıya tpt- temel taşı emniyettir. tntıılbın 1eni ham- gılterenın dış sıyasası bakımından lf 
Dı~ınleketin iyi komşuluk yapmalarını i- mekeedir. Edenin yakında Kont Ciano Jle riki mesai edecektir. lesi için emniyet duyguunun vatandaşlann zakşark hadiselerini, İngilterenin Bet 1 n 
lbif'dir. İngiliz ve Alman münasebetleri- görüşmesi muhtemeldir.• Lonl Balif . kalbinde yer tutmasına mutlaka lhllyaç var- Roma mihveri karşısındaki vaziyetinı. İ!ı 
ilin iyi olrnası alnız İn 'lizler i in de • t ~ tn ax Bomaya p tnuyor dır. Her vatandaf kanunların ten.~lsiue ter- prnya durumunu, Fransa ile müna.ı; hl·~ 
rı, fakat bütü~ Avru: için ı!ydalı • İt ~:1::::rl=~~ıı:u ~~nıu Be U:t:ra, 13 {A.A) -!-"'rd ~lifa:.'ın :U~a~~~~~d~~~: h:ı:~~f~e:d~vt :~~~ !erini birbir gözden geçirdi. Fakat ıle1 
ır. a Y -. ... yazmaktadır: .r n en sonra Roma ya gıdeceDı~e gönül. nüfuz ytiıünden batta vatantlatların nedense Sovyet Rusya hakkında tek biı 
İngiltere. kendine, asil olan Avrupa şartlan ko§acaa- . . . •--· daı: ~ıkan haberlerin esassız oldugu müsteaJla muamele görmediklerine tanaat knJiıne söylemedi. Berlin - Tokyo p .. kt .. 

hGırıcinde meşgul olmak imkanını vere- 1 - İtalya, ~ır ve Filistinde .u'fSıl- .sal~yettar mehafilde beyan edilme~- etmelidir.• nr. Romanın da iştirak ettiğı bir :.ır da 
Cek her türfü anlqmayı derin bir mem- tere aley~deki propagandalardan tedir. Lord Halifax yalnız Berlin~ gı- ~ muhafaza f'dilen bu. sükut, umumi dik 
ı.unıyetıe karşılar. :vaz geçmebdir. decek ve orada İngiliz • Alınan =nuna- Kuranda - Hattı s~ Gezcln, rurunda kati celbetmekten hali kalmadı. 

Dı.ger taraftan İtalyanın Hal.aoistan ü- 2 _ Trabluata almakta olduğu bir ta- sebetleri hakkında Hitler ile gayri res- Ybu~ıtı bir mataıidedrfe, Kültilrhl Batabenlıtuunbl d ' İngiliz başvekilinin nutkunda başlıca 
le . d """'"iJ nih t lidi • k 1 d b kt n an sonra, a ve sıh se er en h . rd' _. k İ 

1 -rın eki hakimiyetinin tanınması da kım tedbirlere aye verme r. mı onuşma ar a ulunaca ır. bafka hiçbir sebeble muallimlerin yerlerlntn e emmıyet ve ıgı no ta ngi iz - Ame-
._. • • •• • • • • • •• • • • • •• • ••• • •• • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • •••• • •• • • • • ••• • • • • • • •• •• • • • • •••••• •• • • • ••• deiiftlrllmiyeceil haktında.kl tarannm çot rikan münasebatı olmuştur. Amerık:mıt 

U k k k f 1 
Japonlar laabetll oldutunu söyledikten sonra eababı Uzaksarkta malik olduğu büyük nufuı za şar on er ansı :;~~betı~d ediyor ve mataıealnl blttrtrten dola~~si.~e İngilt~r~ gibi, yeni dünyanın 

• Çan • Kay • Şeke tKültür Bakanlıtı, bu taran vermekle, hu b~y~k ~evletının de Uzakşıuk. muna. 

J . k b •h d yalnız hocalann yüreklerine su serpmeıtle retesmın lıır DO evvel sona ernıesı, kendi aponya yı ta 1 e ıyor Son bir tektı•f kalmıyor, Mektebcllitımlzde de yenl ve ileri mcn.!aati iktı.zası~ı~. . . . 
bir adım atmıt oluyor.. Dunya vazıyetının kaydettığı enri!şt' 

E · d b J ·ı J y ki karııısında İngiltere ile Amerikanın, mü. 
en, konf eranS!R d 'inkü toolantısın a eyn• mı e apaca armış Umumi bir harb naı:ebetlerini azami derecede inkişaf et. 

bir anJaşmanın ih~aJ ediJ~iğinİ tebarüz ettirdi Nankin 13 (A.A.) - Çin ajansı tebliğ korkUSU tirmeye çalışmakta oldukları, gene M•steı 
ediyor: Çemberlayn'ın sözlerinden anlaşıhyor 

Brüksel 13 (Hususi) - Uzakşark kon -ı reti, Japonyanm dokuz devlet paktile Nantao'da mevzi alan bir taburumuz k ? Mister Çemberlayn, İspanya hAdiseleri 
leransı bugün iki defa toplanm~ ve Ja - Briand - Kellog anlaşmasını ihlal ettiğini J:1pon ileri hareketini arızaya uğratmış Var mı, yo mu nin harice sirayet etmesine de muhı:li 
Panyanın cevabını müzakere etmiştir. bt·yan etmektedir. ve düşmana dehşetli zayiat verdirm.ış - olduğunu, bu hususta İngilterenin Plln 

ltalyan nıurahhası müstesna, diğer bü- Eden, Çin - Japol~kaihdatiliedfınm b~ünha • tir. Nansiang ve Anteng'in alındığına Çember:ayn, lngilterenin den gelen gayreti esirgemiyeceğini b~ 
tU11 sıran iki devleti a a r en ır me • dair Japonların verdilderi haberler e - k . d b h d• defa daha kaydetmiştir. Son zam<ında •e .. · .murahhaslar Japonyanın Çindeki as- sele olmadığını tebarüz e~~ ~e ~ey • sassızdır. Taiyuan civarında Çin kuv - uvvetın e':! a . s.e. ıyor bszı meseleler ve bilhassa Almanya i~ 

ı harekatını takbih eden bir karu su- n:?lmilel bir .anlaşmanın ihlŞl edilmif oı- vetleri mütemadi mukabil taarruzlarda Londra, 13 (Röyter bildirıyor) - m'ünuebet bahsinde İngiltere ile Franaı 
le~ kabul etmişlerdir. duğumt taarih ederek, bu gibi vaziyetlere bulunmakta ve fevkalide muharebeler ~rla~ dün akşam . ':!dimburı· arRSında ihtilif çıktığı iddialarına rağ 

Pazartesi günü konferansın umumi m~ydan verilmemesini ehemmiyetle te- olmaktadır. İki Japon tayyaresi dün da söyl~ği nutukda d~ıştır ~ . men, MistPr Çemberlayn Fransayı okşı 
heyetine a.rzedilecek olan bu karar su • menni etmf..+ı... Nankinde ye..,. düııııirülmüştür. cUmwnı korku ve endişelerın gıde- yacak bir takım mu"nası'p k ı· ı 

.,...,. -.- :ı- • • · ·· mk ·· 1 lmad - e ıme er sar 

K 1) f 3 88 Z b .... a ...... , .. 8, -k~f ... ı'g-:-1- ·k-U_r_U_f_U_ I d U, 8 b I' 0 y~:.n~1::~~~::a::i:ı:;a v!aı:;; ==~~~ .Y:: b~ :~t yap!: ~:!:~!~n~:~1~~e !~~:1!;~0h:~~ı0~~~ 
~ zırhlısına bomba isabet ettirerek yangın ~ ~lm~tir. İn . . . flzere gürültülü nutuklar söylemekte• 

• çıkarmışlardır. . Böyle hır ga~t sarfı, gıltere 1~ ziyade normal diplomatik vasıtalardan is. bek la r''k m U"mbı't arazı kazanıldı Tokyo .. 13 . ~A~)-:- Şanghay'da tbır zabaf .. tel~ ~unu::. Ziragı~~ tif3de ediL"llek lazım geldiğine işaret et 
Hangşov körfezının şımalınde karaya ere ugun ço vve ır ve m· t'r 
ı.ka ı J kıt' ı ı ı t · çe daha kuvvetli bir hale gelmektedir. ş 1 

• • ç n an apon a arı son eşnn- . .. Romanın ıtırazını davet eden ve turn. 
ltksaray 13 (A.A.) - Aksaray civarın-ı Bu suretle tekli bin hektarlık mümbit d~. öğleden sonra Paiho~g civaı:nch 

0 
~~~~ıa:ı~ !~ka~ı: ~~ tmııkh ~utLk söyle~ek illetinin İngilte. 

~ Karasaz bataklığının kurutulması bir arazi kaundmıftır. ~~ Şo~v dn~ ~mıdşler ve şımal ilihlam!a bizi daha uzun seneler iş- rede muphede edıldiğini kaydeden bu 
isin 193 . Dün batak ve 11tına kaynalı olan bu ıstikametm e er emege evam ede • s . sözler, ti iptidasından itibaren gözden ge
llltı\raff 4. ~nesmde baş~ıy:ın çalışmalar to raklar üzerine göçm~er için dört rek akşam Antingşen'i işgal etmişler - gal e?ecektır. Herhalde muhakkak o - çirilince görülür ki, İngiliz başvekili, ln. 

aki}etle sona erınıştır. ;z haneli bir sallık köyü yapılmaktadır. d.ir. lan bırşey va~d ob?a ~~mın he - gmz siyaseti hariciyesi hakkında yeni 
Bataklığın sularını akıtmak için bir Yeni köyün seksen evi bu ay sonunda bi· Tokyo 1.3 (A.A.~. - Buradaki ha • .men derhal ~ır en ıre e~ .fakat ya- hiç bir şey söylemiş değildir. Evvelce ol-

llıa kanala bağlı altı kanal açılmıştır. Ka- tecek ve göçmenler evlerine yerleıecek • kim olan kanaate gpz: Japonya Şang· vaş yavaş nıhayete ereceğidır.• dı:ğu gibi bugün de öğrenilmiştir ki fn. 

~lan üzerine her türlü vesaitin geçme. tir. DiJer evlerin de bir an evvel biti · hay .~e~~yar:ttıgı ps~kolojik ~ • s•ı•fk de yeniden ~ltere Cemiyeti Akvama sadıktır; lta!yı 
"ne ınüsaid dört köprü kurulmuştur. ritmeleri için inpatına hız verilmiftir. ~ıs~fa e a ~~ t~ ç~ - Kay· 1 1 e ve Almanya ile dostane münasebet pev. 

•• • = J apo~bla eşr . mesaı etmek t h • pıJıyor da etmek ister. İspanyada olduğu gibi u. K udüsde geni ı Ankaraua r::::~: birini ın~-:u::n~ilm~ şık: a nr ya . zalqarkta da harbin nihayet bulmasın• 
b' teklif daha usu Ankara 13 (Hususi) - Geçenlerde Si- taraftardır. Ve bu hususta, barış için ça· levk ~.r.ı 'Vo"mür ucuzladı sunda son ır k 7~pılmalıdır. lifkede hük1lmet konağında yangın çak. hşan bütüu dünya kuvvetlerile tefriki 

lJ ıer At Çan - Ka~ - Şe .su~ ıçm yeglne mı§ hiç bir şey kurtarılamamqtı. Dahi - mesaiye hazırdır. Yani İngiltere, ötecicn-
~Udüs 13 (A.A.) _ Tedhişçilere karıı Ank.ar• 13 ~H~) - İktuacl Vekaleti ~ ~uku~ hi~ınde~ ~el~ llye nüfus kayıdlannm yeniden tesisi için beri muhafaza edegeldiği mevziinde sa-

lbiicadele etmekte devam eden hükumet AnkaraDJD tomur ihtiyacım h~n te • vazıyetın iadesı oldugunu soylemıştır. tedbirler almııtır. Silifkede nflfwı tahriri bit kademdir: Ve bu şerait dahilinde ;se, 
lllakaınları bu sabah Kud" beledi esi min iÇİll bir karar vermiftir. Vekllet na- Çlnlileria muftffaldyetı.ı yapmak için fffler, kayıd defterleri, ana dünya ahvalınin nasıl dflzeltilebllecell 
~ınurıarında 'k' ki .. ':8 kif e:rek fia ile -anJaprak Ankaraya her sün 20 Şanghay 13 (A.A.) - Çin kuvvetleıL kütükleri bazırlanmı§tır. Tahrir pek ,.. ddden yerinde ıorulınUf bir sual olur . 
.\kk.idak' tah n.dı ~ şıyı ev k ijl ıon IÖJDikek gönderilmemnl temin et- Pekin - Hankov demiryolu üzerinde bu - kında yapılacaktır. Selim Ragıp .lmeç 
dfı.. 1 şı pına sev etm er- :.. bunun neticesi olarak ftatlar öbür lunan Anyang'ı işgal eden Japon kıtaa • 

B ..,,,nden itibaren mu~ber olmak tizere tını ~a~ ve Şanghay - Hangçu de-
hQ Undan maada Cutner isminde bir ya- ıs ... uzlatılmıştır. Belediyece 27,25 kuruşa mfryolu üzennde bulunan Fengşingsi ge-
lıt dı de üstünde şifreli evrak bulunduğu uct lan perakende sömikokun tonu 25 li- rf almışlardu. Çin kuvvetleri keza, Şang
~de .Arab kıyafetinde hududu geçmek sa,ıa toptan 25,50 kuruşa satılan sömi - bay, Şapei'nin 20 kilo~tre §imalinde 
Ut re ıken casus sıfatile tevkif edilmiş - ~a~~ fiati 23,50 kuruşa indirilmİft1r. Hangçu körfezinde Japonların ilk ihraç 

0 
D'>ktalanndan biri olan Şengkungtin'i de 

ltalga ile Profe•llr Afet ıer1 almıflardır_. __ _ 
.,..,. Sofgadan geçdl ,, ·ı· 
6 ıcaretimiz Sofya u (Husust> - eenevreye ıngı ız 

4 _, . ekte olan Türk Tarih Kurumu as- Alman ~ ~ucara 13 {Hususi) - Tilrk • 1- gıır: B an Afet, dün Sofya istas -
-. a ticaret anl8flllasına bağlı bir nu- baş an~ ay . ve Türkiye sefiri a 1. •• k ' • 
t...._ ~lı listede derpiş edilen kontenjan yonku~Bankg~refikası ve sefaret er· lF.l UZQ ereıerı 
"VVlıat k ld 1 .1 b t Şev ı er er 
~ ının a ırı ~ası ı e u e.vzıa ., kanı tarafından uğurlanmıştır. • Londra 13 (A.A.) - Yorkshire Post 
'YekWıu olan yuz kırk sekız ton Bayan Şevki Berker, Bayan Afete gazetesı Lord Halıfax'm Berline yapa -
~tenjanın hükıimete verithıiş olan b' buket takdim etmıştir. catı seyahat hakkında lüzumundan fazla 
tflt Unı salahiyete istinaden nota tea - ır nikbin davrı1nmall')'1k llzım geldiğini kay-
~ suretıle bir yekWı oıarak yüz iki .. B ikan matbuah dcderek diyor ki: 
ı.~,~··•raıı pozisyona tahsisi hey'eti ve - Dunya . a da Yıldız sa- cMülikat istikpf mahiyetini iktisab 
~ kararlaşmıştır. Önümüzdeki mayıs ayın t'. h . b'r etmektedır Führer ile bükUmetinin ha -

d beynelmilel mahiye ı aız ı · . . d 't ravın a, kild siyaseti bu mülikat netıcesm e an-
elc irda ğı n da kongre toplanacak, Balkan me~ketleri laşılabilırse beklenilen gaye elde edilınif 

..,. ecil · i ı.+irak edeceklen bu kon- 1 l\.llrtuluı bayramı gnzet enn n ..,. .. . . o ur .• 
'tı dünya matbuat mumessillerı de 
~1rdağ 13 {A.A) - Bu~ ~e~:rd~- fa~~ edilecektir. imar müdürlüğü 
' oıı beşinci kurtuluş yıl donumu bın M tb t Birlilf idare heyeti Ankara, 1 J {Hususi) - Ankara be-
' YUrttaşm coşkun sevinci ve teza- ~kan kin a U:ıc1e lataııbula gelecek- lediyesi imar müdürlüğüne belediye 
~atı ile kutlandı. Gece vali konağında 878 rı un buırhklanDa ~acak· nıecUsi Aıaaındatl mühendis Muhlis 
ı.ı,, balo verildi, fener alayları v.e mııb- ler ve kongre Sertel tayin ediJmiftir. 

ejlenceler yapıldı. }afdar. 

istanbul belediyesihden 
1 - F eımi muayeneleri neticesinde hiçbir auretle 

kullanılmağa elveriıli olmadığı ve ıehrin 
bayab ve sıhhati bakımından daimi bir teh-
like teıkil ettiği anlaıılan Kırkçeşme suları· 
mn artık tamamile kesilerek ,ebre sokulma-
masına karar verilmiftir. 

2 - Halkm sağlığını korumak için Vilayet Hıf
~ıbba Meclisince ittihazına mecburiyet ha
mi olan ve Yüksek Sıhhat Vekiletince tu
vib buyurulan bu karar 15/12/937 günü Kırk.. 
çeşme ıulan ıehir dışından tamamile ve 
kat'iyyen kesilmek suretile tatbik olunacak 
ve bundan sonra Kırkçeşme sularının lstanbul 
ıehrine akmasana imkan kalmıyacakhr. 

3 - Keyfiyet alikadarlarca malum olmak üzere 
ilin olunur. "8,, (7515) 
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Deniz 
162 

SUN POSTA 

• 
ıncı 
• 

Harb mektebinin Yenibahçede bir 
paraşüt kulesi 

yıldönümü yaptırılacak 

Ayvansaraydakl otomobil kaza srnın 
muhakemesine başlamldı 

Bir müddet evvel şoför Zekinin ida- yabildim. Ben yolun üzerinde kimseye 

k . d b •• .. İzmir ve Ankarada birer paraşüt ku resindeki kamyonet Ayvansaraydan tesadüf etmemiştim. Çocuğu görıniif 
Yapılacak merasime muvazzaf ve müte al utun lesi inşa edildiği halde İstanbul henüz geçerken civata fabrikasında çalışan olsaydım, kaza vukua gelmezdi. idriS 

donanma me:lsu::: l1rı davet ediliyorlar bir paraşüt kulesine kavuşamamıştır. idris isıninde bir gence çarpmıştı. ~a - kamyon geçmeden karşı tarafa geçmelc 
.. .. .. . . Bu yüzd~n şehrimizde Türkkuşu faali- demenin tesirile beyni parçalanan Id - istemiş bu suretle kamyonun arka ıa· 

P ı._ ·· ·· He •belı"de Deniz havlar bu buyuk gune ıştırake davet t" 1 · b"lh Ank · kaldır ld ~ h ta d ··1 ·· k ' erşcrnue gunu .} ~ . • ye 1 ~.ır ve 1 assa araya naza - rıs, . 1 .• 1f!} as. ne e ~ muş, a~- rafı başına çarpmıştır. Bunda ise, be • 
Harb mektebinin açılışının 162 iııcı yıl edılmektedırler. ran sonuk geçmektedir G""'en sene yonetın şoforu Zekı de adlıyeye verı • · b" k b h t" kt 

• • -:r mm ır a a a ırn yo ur. 
dönümü büyük törenle kutlulanacak - Merasim o gün mektepde sabahleyın Türk Hava Kurumu bu ·maksatla Sul • lerek, tevkif edilmişti. S 1 k·ı· r·· Zek" . tahl" esi 

,, d b · l h . d k · S 1 . . uç u ve ı ı şo or ının ıy tır. Uzun seneler en erı yapı amamış başhyacak, ep hır ara a yeme yenıp tanahmed meydanını veya Beyazıd ku- uç unun muhakemesıne Aslıye t 1 b" d b 1 b t 1 b ahke ,. 
1 l t .. · k ı · · b · talı . 3 ·· ·· hk . d b 1 1 a e ın e u unmuş, u a e m olan bu kutu ama orenı geçen sene tat 1 günler anıldıktan sonra me tep esını u ışe sıs etmek maksadile be uncu ceza ma emesın e aş anı - k b 1 d"lm . ı· 

d·ı · d . . t rnece a u e ı emış ır. 
yeniden ihya e ı mış ve onanmamıza gezilecek, ihtiyar ve genç sınıf arkadaş- ledıyeden ve Maarıf Vekaletinden mü - mış ır. 

1
.dd" k hAd· h kk d t t~ 

k • d ı t ' t " b d · t · t" So ı z k' hk · d ıa ma amı a ıse a ın a e kıymetli uman an ar ye ış ıre:n u o- ları eski oyunlarını oynıyarak tatlı ve saa e ıs emış ı. rgusu yapı an e ı, ma eme e . . . . ..• 
- 1 k tl l t a·· .. .. de . . h"d" . .. l l trn t . kıkat ıcra eden beledıye makine mu 

cagın açı ışı ·u u anmış ı. numuz - acı günleri anacaklar ve nıhayet mek -ı Verılcn cevabta Maarif Vekaleti Be- a ıseyı .. şoy e ana ış ı.r. . . .. . . .• • 
ki perşembe günü sabahleyin 10,30 da tebin açılışını canlandıran Ve mektep- yazıd kulesini, belediye şehircilik ba • - Eyubdcn kamyonetimle İstanbula hendisı:nnd_e~ Huseyının ve d!ger a.rn 
başlıyacak olan törene bila istisna bü • . . b 1 kırnından Sultan hm d d H _ dönüyordwn. Yolun sağ tarafından bir me şahıdlerının mahkemece dınlenmt?" 

çe hazırlanan hır temsılden sonra u a e mev anını a 1 · · • t · d b · · bajf 
tün donanma mensupları ve emel<!i su , .. . . . va kurumuna vermemi tir"' İleri ehir araba gidiyor, ben de onu takib ediyor- erını ıs emış, uruşma unun ıçın ı 
bayları davetlidirler. Bugün adresleri - rnes ud gune nıhayet verılecektır. planında Prust r· t b iş · 1 - ş a _ dum. Civata fabrikası önündeki sebi - ka bir güne bırakılmıştır. 

O ·· K.. ~ d b h d ku d k 1 s an u un a acagı v . İ •. 
nin mektepçe bilinmesine imkan bu - gun opru en sa a . 0 z a a ziyete göre paraşüt kulesinin yerini Ye lin yanından geçtim, biraz ilerledikten Ölen drisin ailesi müddeiumumılı• 
lunmıyan ve oradan feyiz almış bu - kacak _Akay vapuru merasım zamanı nibahçede tesbit etmiştir. Türk Hava sonra arkamdan gelen çığlıklar üzerine ğe müracaatla, 5000 lira tazminat ta• 
lunan muvazzaf subay ve emekli su • herkesı mektepde bulunduracaktır. Kurumu bu k b ld - durdum Hadiseyi ancak o vakit anlı - lehinde bulunmuştur 

rasını uza u ugun - · · 
- ..,........ - '",_....., - '"__..,.,._ " - dan bir türlü inşaata geçmemektedir. 

Miileferrik: Poliste: Bununla beraber Hava Kurumu 'I'ürk-
kuşunun İstanbul talebeleri için birkaç 

Odun ve kömür fiatlan fırladı Bir adam arkadaşını ar'kadan vurdu 
Dün havanın kapalı ve yağmurlu Asmaalt.ında çuvalcı Yusuf ile Kanber 

dün sabah blrbirlerlle kavga etmişler ve &
geçmiş olması mahrukatçılara bir fiat raya diğer arkadaşlarının g1rmeslle barış -

kamyon satm. alacaktır. Bu k~yonlar 
talebeleri uzak mesafelere kadar götü
recek, tatbikat derslerini yaptırabile -
cektir. yükseltme fırsatı vermiştir. mışla.rdır. Kavgadan aonr& hırsını yeneml -

Dün kömürün toptan kilosu beş ku yen Yusuf akşam üzeri evine gitmekte olan Bu zaman talebenin Yenibahçeye 

BUGON yalmz S CM ER sinemasında 
yerinde ıeali ve sözlü olarak alınan hakiki 1500 metrelik 

EGE BÜYÜK 
MANEVRALARI ruşa, kuru odunun çekisi dört yüze, ya- Kanbere arkadan hücum ederek bıçakla ya- gidip gelebilmesi de kolaylaşacaktır. 

c::ın çekisi üç yüze çıkarılmıştır. Bun - ralamış ve kaçm~ır. Kanber Cerrahpaşa Şehrin müstakbel vazı"yetı· bakınıından 
~ _ .. hastanesine kaldınlmıştır. Kaçan suçlu po-
dan perakendecı komur ve oduncular lls tarafından aranmaktadır. paraşüt kulesinin Yenibahçede yapıl - Filminde bütün Türkiye halkı büyük Atasını dinliyecek ve kahraman 
da şikayetçidirler. Sermayeleri .Jlma - . d - ması iktıza ettiğinden Türk Hava Ku . yenilmez şanlı ordusunu alkışlayacaktır. 
dıgın- dan ıu··ccardan gu··nıu··k ı"ht"yaç ka- Bır ka ın agır aurette yaralandı k t' " rumu ya ında inşaat için hazırlıklara Sümer sineması müdiriyeti, bütün Vatandaşları bu tarihi filmi görrneğe 
dar mahrukat almakta ve gene o ka - Beşiktaşta, KılıçaU mahallesinde oturan başlıyacaktır. davet eder. 
darını satmaktadırlar. Fiatlar pah3h - Zeyneb lsmlnde bir tadın evine gelirken, a- Bu film İzmirde: Tayyare sinemasında ayni zamanda gösterilecektir. 

k d ·1 · t" t" l yağı kayarak sokakta düşmüştür. Ağır su -
]aştıkça pera en ecı enn ıcare ı clZa - rette yarnlanan Zeyneb, Beyoğlu belediye Liman idareal lerkos A L D A N M A V 1 N 1 Z 
maktadır. hastanesine kaldırılmıştır. Tabibi adli En -

Tuz kaçakçılığına meydan ver Karan, dün yaralıyı muayene etmiş ve Tasfiye tesisatı A411ogvlunda SÜMER ve IZMIRDE TAYYARE 
verilmiyecek yarayı alır bulmuştur. Y B p lırıyor uv1 

Ucuz fiatla tuz satılan mıntakalar - Bir tavzih sinemalarından başka hiç bir sinemada ATATÜRK'ün, Hey'eti Vekilenin 
d normal fiatla tuz satılan mıntaka - - Liman Umwn Müdürü Raufi Man- ve kahraman ordumuzun kumandanlarının hakiki 

an 
1 

k k k 1 • Belediye tercumanı ~ad Kemal Tomruk- yasi Ankaradan gelmış· tir İstanbul ci - ses!erı"nı· dı'nlı"yemı"veceksı"nı·z. 
lara yapı aca tuz aça Çl ıgını me • dan aldığımız bir mektupda bir çek sahte- . · . . " 
netmek için evvelce kabui edilen hü - klrJJ#ı lflnde ismi geçen tercüman Esad ten hetınd~ y~pı~an yolcu salo~u ınşaatı ık İlaveten: B E E T H O V E N 
kümler d.ağiştirilmiştir. Buna göre in • d1s1 olmadığı blldlrilmekte, bir ls1m lUlbası- mal edılmiştır. Salo~ 1 ~ ~u~e. kad~r a- Hayatı, aşkları ve eseri 
hisarlar idaresinın kapalı ve mühürlü na m~hal kal~amaaı için bu cihetin tavzı- ç!lacaktır. Mavna sıparışı ıçın Pıreye BAR R Y B A UR tarafından ve EKi.ER JURN~ • 

b~ri~d~tutl~nMk~~~-hW~u~~rm~~~ ~~~hey~~~har~et~~~-,~======~~s:2:~~~l~l~:d:e-~t:9:z~i~U:U~ı~~m~a:ti~·n:e~~~~=====~' 
kere aranmıyacaktır. Bu tutlar mcm - h.r. T~phanede gemılere. su ve:mek ~. • .t1llll 

leket"n her tarafına serbestçe naklolu- Deniz işleri: çın bır terkos suyu tasfıye tesısatı vu-
a ~t Ak k .f . cude getirilecektir. Tesisata bir aya ka I 

n ca ır. ayın ıı tarı eaı d ı..: l k "k" b"t" . 
İ h. ı r 1·aaresi tenzilatlı satış ya ar uaş anaca ve ı ı ay sonra ı ırı -
n ısar a ' Ak id · kış ta if · · tatb"ka l k · · ·· 800 an mıntakalardaki tuzların mıntaka· . . ay _aresı r esının ı - ece tır. Bu tesısat gunde ton ter-

iarı dışına çıkarılmamasına dikkat ede- tı ıçın te~:re b~ş~~ıştır: Geçen ~- kos suyu tasfiye edecektir. 

kl d
. ne kış tarifesı 18 ikincıteşrınde tatbik 

ce er ır. ı t B · · · d y · b f ' · . . "d o unmuş u. u sene ayın yırmısın en enı ara a vapuru se er,erı 
~cnebı ~e .. ye:lı kaçak tuzların ı - sonra tatbik edilecektir. .. . 

halıne ve surumune meydan bırakıl - . . . . Bir çok yolcuların arzusu uzerıne, 
mamak üzere İstanbul, İzmir, Edirn~, Ad Eskı kış tarifelerınde ls~a~kmabuldan Şirketi Hayriye idaresi Cumartesi ak -
Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Kocaelı, .. ala:a son v~.Pur .. 19115. de .a. kta samlan Üsküdardan Kabataşa (23,15) 
B l k . B"l "k, Zonguldak Karsda ıdı. Bılhassa dukkan sahıblerının 19,15 d. K b t t Ü k""d a (23 40) d a ı esır, ı ecı • . . .. _ e ve a a aş an s u ar , a 
dökme tuz nakliyatı menedilecektir. son postasına yetışmelerı guç oldugun- birer araba vapuru kaldırmaya karar; 

S . p ve Samsun vilayetlerinde dök dan son vapurun 19,30 da kaldınlrna - . t" 
ıno d .... ··ımektedir vermış ır. 

me tuz nakliyatı serbest olacaktır. Di- sı uşunu · 
ğer vilayetlerde 25 kilodan fazla <lök - Aka! idaresinin bu !az mevsimin - Açık Tefekkür 
me tuzlar için gene nakliye tez..'l(eresi de tatbik etmekte oldugu tarife çok be . . .. 
aranacaktır. Tezkere mecburiyeti olan ğenilmi.ştir. B~lh~ssa direkt postaları Ağzımın üst kıs~ın~ hı? bır. dışıı:n 
yerlerde tezkeresiz naklolunan tuzlar Heybelı ve Buyükada yollarını 15-20 kalmamışh. Muhtelıf diş tabıbl~nne bır ı 
kaçak sayılacaktır. Bu tuzlar müsade _ dakika kısaltmıştır. Kalamış gibi va - çolc defa takma damag y~ptırdı ısem de 

1
. 

re edilecek ve beher kilosundan 3 ku- purlar Heybeliye SS, Büyükadaya t sa hiç birisile rahat edemedım. En son ola-
ruş ceza alınacaktır. atte gitmişlerdir. rak Beypazarında Mudurnulu İsmail 1 

ıd · · Alın . Ercana bir yarım damag yaptırdım. Mey-
are ıçın anyaya ısmarlanan ·- -

Üniversitede palto hırll%lığı ki yeni vapuru 938 . t ·_ dana getirrliği eserile ba~a .agzımın lez -
'flniveraite Hukuk Fakülteal blr1nc1 l1Jl1f na doğru gelm!si be:=~k=u~u zetini iade etti. Hazakatlı d~ş d?ktoru İs

taıebesinden Bayreddinin paltonnu çalan . . • . mail Hakkıyı bu muvaffakıyetınden do
Htiseyin İhsan, çaldıi palto lle birlikte ya- vap~rlar ~ ~elınce tarüe daha genış layı tebrik eder ve kendisine alenen te • 
kalanaralı: müddeiumum~~:-~~ektir. şek.kür ederim. 

Ticaret hey'etimiz dün Romanyaya gitti 

Heyet hareketten evvel Galata nhtımında 

Romanya ile yeniden yapılacak ti- Kurdoğlu dün de Ticaret Odasında Ro
caret anlaşması müzakeresi için Ro _ manya ile ticaret yapan tüccarlardan 

"d , . . .. bazı izahat almıştır. Hey'et Köstence -
manyaya gı ecek olan hey etırnız dun den Bükreşe gidecek ve yeni anlaşma 
hareket etmiştir. Hey'et reisi Faik müzakereleri Bükreste vaınlacaktır • 

Beypazan tüccarından Fazıl Koçak 

",

111111 
Şehir Tiyatrosu 

111111 Dram kıı;mı Tepebıışı 

~~ili lllll~ 
1 tiyRlrosunda 

BugUn saııt 15.30 dH 

111 
ve akşam saat 20,30 da 

l iSPANYA 
mmm B A H ç E L E R 1 N D E 

ij perde 

Opret kısmı: Eski Fransız Tiyatrosunda 
Bu gnn saat 15,30 da 

ve akşam saat 20,30 da 
ATEf eöcECı 

Komedi 4 perde 

ERTUCRUL SADi TEK 
TiYATROSU 

(AKSARAY) da 
Bu gün: sant (15) de 

UNUTULAN AOAM 
Yazan: Nttzım Hikmet 

Bu gece saat 21 de 

(Ab •l•n OskUd•r1 geçU) 
Vodvil 3 nerde 

• 
Bugun 1 

lJ&n ettiği programlaıını harfiyen tatbik eden 

Şehzadebaşı FERAH SiNEMA 
16-11·937 Salı akşamı BÜYÜK RAMAZAN 

V ARYETELER1NE lLAVE'fEN 

Bayan S A F ı Y E ve Arkadaşları 
KONSERlNl temine muvaffak olmuştur. 

İzdihama mahal kalmamak Qzere biletlerinizi 
Evvelden aldırınız. Teleton 21359 

PEK 
Franaeda yapılan en büyük askeri 

sinemasında 

ŞAHESER 

ÇEL i K KALE 
F~ prk hudutlarında, MAGINOT çelik kalelerinde geçen 

askeri, bOyOk, CASUSLUK, AŞK ve HEYECAN filmi. a., rollerde ı 

ViKTOR FRANCEN ve VERA 
KOREN 

unutulmaz u Slllh a.,, ... ., filminden daha muazzam olan bu bllyOk 

filmi herKese tavsiye ederiz. tıavet.ın: B0Y0K EGE MANEVRALARI 
BugOn saat 11 de tenzilatlı m11tine 

Genç kızla" 
için, kadınlat 
için, sevenler 
ve sevmişler 
için tilm tarihının en müstesna eseri 
Lil Dııgover - httbıne Peters · Kıırl Şchönböck 

Fransızca 
TUrk sinemnsında 22 ikincite.rin pazartesi 
GALA MÜSAMERE::;! olarak 

"GÜZEL MAVi TUNA,, da d!~lemiş olduğumuz 

RODE - SANDOR 
Çigan orkestrası 

Pek yakında......... şehrimizde bu~unacaktır. 

Kahkahalar kralı, Avrupanın en şen komiği 
M 1 L T O N 

Genç Kızlar Mektebinde 
En gOzel, ve en şen filminde ııe~eler verıyor. 

Bugnn T O R K sinemasında 

----• Saat 11 de Tenzııatıı mutine 4m-"' 



Ceyhan köy kalkınİnası 
için bir program yaptı 

Bigada piren 
Kömürü buhranı 
Biga (Hususi) - Bütün köylülse Zi

raat Bankasından tohumluk parası tevzi 
edilmekte, bununla. cins tohumlar edini
lerek ürünün ısWıı gayesi aözetilmek
tedir. 

1r:-:- Bir kitabda. okumuftum -· Aşk; en rumuz msm -
-..san Bey. · lan bile kut tnııi JÇS. 

••• lle'Vpjerı kanad tabı-al& 
Ml'1a dOııyasında uçurur-

HUllll Bey - Jlfeticede bn 
hf'! kaefe de sokar değil 
mi azizim?!. 

Yurdda bayram lntıba lan 

~HlllPS 461 
her kısawa elverişi& 
mOkemmel bir Radyodur 

Sa7f • s 

-

A 
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Harb sonrası dünyasının (D mühim simalarından biri 

Ramsay Makdoılald 
Bir köy hocaıı idi. Sonra onu sırasile otobüs katibi, 
kimyahane çırağı, grev müşevviki, beş çocuğunu 
büyütmekten aciz kalmış bir baba ve nihayet lngHtere 

imparatorluğunun Baıvekili olarak gördük 
Makdonaldin ö • 

lümü ile harb sonrası 
dünyasının en mü .. 
him simalarından bl· 
rinin tarihe karıştığı
na inanabiliriz. 

Filhakika bu İngl· 
liz devlet adamı hl\· 
dıselerin sevki ile 
harb sonrası dünya -
sının en büyük siya
set değişikliklerine 

rıyaset etmiştir. 

Makdonald, İngi • 
lizlerin uzun müddet 
ehemmiyet verilmi • 
yen şu hakikati ni
hayet anla:dıkları za-

J;;an İngiliz hükume
tinın başında bulunu
yordu: 

- Artık harbden 
evvelki İngilterenin 
ihya edilmesi müm -
kün değildir. 

Makdonald gene 
iş başındaydı, Avru
panın şu kanaate 
vardığı gün: 

- 1914 den evvel-
ki Avrupanın ihya e- Makdonaldın bir portresı 

dilmesı mümkün değildir. /Jetler arasında muharebeden evvelki re-
0 zamankinden daha iyi bir Avrupanın fahm esası olan büyük sermaye ve eşya 

viicuda getirilmesi de imkansızdır. hareketlerini tekrar uyandırmak mev -
Makdonald büyük bir ideal adamıydı. zut: bahsoluyordu. Umum merasim celse

Bu suretle bütün hayallerinin sukuta si açılmadan evvel Makdonald bir sabah 
uğradığını gfüdü. Siyasi hayatının son ecnebi murahhasları hususi bir toplantıya 
senelerini yarım asır müddetle perestiş çağırdı. Onlara: 
ettiği mabud1arı şevkle, aşkla yıkmak işi- - Bu masanın etrafında toplanmış ye
ne hasretti. Amele fırkasının banisi idi. di sekiz kışiylz, dünyayı eski ümranına 
Amele fırkası ile münasebetini kesti. Bil- bu masa etrafında kavuşturacağız. Eğer 
tün cihanın silahını bırakması icab etti- o refahı bulamadan memleketlerimize 
ği propagandasının başındaydı. Kendi 
memleketinin tekrar silahlanması IP.zım 

geldiğini o müdafaa etti. Marx nazari -
yderinin mürevvici idi, İngiliz sermRye
sini ve İngiliz parasını kurtarmak için 
miJli temerküz kabinesi teşkil eden gene 
o oldu .• 

* 1931 yılı ağustosunda bulunuluyordu. 
İngiliz liraSl Amerika dolarına pervasız 
karşı koyabilmek için muharebeden e11 -

velki altın mikyasına irca edileli sekiz yıl 
olmuştu. 

Fakat memleketin yükü ağırdı: Harb 
borcu yükü içtimai masraflar yükü, dün
ya buhranı yükü. 

dö!'lersek bizı asarlar .. 
Demişti. Bir kaç hafta sonra gene on -

lara şöyle hitab etti: 
c- Eski ı efahın sırrını keşfedem~dik, 

amma, ne yapalım, gene mcmleketlermi
ze dönünüz.> 

* Bir yıl sonra cLozan, konferansı top
landı. Bu toplantıda Almanyayı cFon Pa
P"'n:t temsil ediyordu. Ve resmi celseler 
;ha,.icinde Fransaya maliye işlerini geri
ye bırakıp askeri işleri ön plana alacak 
bir anlaşma yapılmasını teklif etti: 

cBu anlaşma sayesinde tehdid edici bir 
şek:Ide genişlemekte olan Hitler cereya
nıııı durdur:-.bilirim> diyordu. 

SON.POSTA' 

HADiSELER 
KARŞISINDA 

Sorgu suale dair 
Sultanahmed camiinin kapısında bir es

kici otururmuş, adamın biri eskicinin ya
nına gelmlj: 

- Sultanahmed camii nerededir, bili • 
yor musun? 

Demif, eskici adama bakmış. Boynunu 
bükmüa: 

- Bilmiyorum. 

Cevabını v8rmiş. ı Adam yürümüş. 

Biraz ötede bir ıiınitçi duruyormuş. Si • 
mitçi ile uzun uzadıya konuştuktan son
ra tekrar eskicinin yanına dönmüş: 

- Ben, demiş, sana Sultanahmed ca • 
miini sormuştum. Sen bilmiyorum, de • 
din. Meğer, bu cami Sultanahmed camii 
imiş. Sen bilmiyor musun? 

Eskici gene boynunu bükmüş: 

- Biliyorum amma, demiş, bildiğimi 
söylemek işime gelmez. 

- Sultanahmed camii burası; desey -
din, ağzın mı aiınırdı. 

tkinciteşrin 14 

miM1iRAATA8U 
Ziraatimiz için traktör mü, 
yoksa hayvan mı lizım? 

* * * Yurdun ikbaadi prtlanna bakınca, ziraatimizin muhtaç olduğu 
it ve çeki kuvvetini daha çok yıllar traktörden değil, hayvan• 

lardan bcklemeğe mecbur olacağımız meydana çıkar 

- O kadarla kalacağını bilseydim, hiç 
tereddüt etmez, hemen söylerdim. Fakat 
ondan sonra hangi tarihte yapıldığını, 

hangi mimarın yaptığını, kaç penceresi Hayvan bizde daha çok· yıllar traktöre galebe edecektir 
olduğunu, içerisinin kaç kişi aldığını, . Ötedenberi. şahidi olduğum bir müna- gün köy dediğimiz memleket parçası, oJ• 
bunlara benzer daha bir çok şeyler sora- k:tşa vardır; ne zaman köylümürll ve o- dukça dar sınırlıdır. Yurdun coğrafi ge• 
cağını hesapladım da, bil.mi:forum, de - nun geçim kaynağı olan ztraatimizi kal- nişliği, arazt genişliğini ifade etmez. İk• 
dJm. kındırma lilfı açılsa, bu münakaşanın ta- tısadi bakımdan toprak, köylünün emeği * rafları ortaya çıkarak söze başlar. altında bulunan topraktır. Ve bugün içın 

Ben bu esIUcinin hikayesini hiç unut - İleri memleketlerdeki her şeyı, oldu- o mahdut sahalar, çok bölünmüı bir hal .. 

J 

mam. Sokakta, vapurda, tramvayda, ti -
yatroda yanıbaşıma gelip: 

- Bu mağaza ne mağazasıdır? 

- Bu iskele Beylerbeyi mi? 

- Bu tramvaylar da amma kalabalık 
oluyor. 

- Piyesi nasıl buldunuz? 
Tarzında sualler soranlara eskici gibi, 

bilmiyorum .. demezsem de tek kelime ile 
cevab verit, ve hemen yanından uzakla-

şırım. 

Tek suaik söze başlayıp yirmi otuz su
ali birbiri ardına sıralıyanlar aramızda 
o kadar çoktur ki!.. ismet Ruhi.si 

ğu gibi kopye etmeği medeniyetuı tek dN!ir.> 
"'olu sanan bir kısım kimseler cEfend~m. cTürkiyede 100 dönünıde!l aşağı top • 
derler .. yirmınci asırda hala öküz hay • rak sahibi olan köylü ailesinın adedi mev 
dnyan ziraat kalkınamaz. Bu topraklara cudun yüzde 60 mı bulmaktadı.r. Gerı ka· 
traktör sokmak lazımdır. Falan filan Janın içinde de 1000 dömimden yuka:.·ı 
memleketlerde binlerce dönüm toprak; arazisi olanlar her muhitte ilçü beşi ge~ .. 
aylar değil günler içinde sürülüyor, eki- mez. Onlar da topraklarını küçük parça
liyor, biçiliyor ve elde edilen yüksek ha- lara bölerek başkalarına i~letirler. Şu 
s1latla dünya piyasasına meydan okunu- halde Türkiyede bugünkü koy nüfusu -
yor. Biz, uçsuz bucaksız topraklar şöyle nun işleyeb~ldiği ziraat sahası; (küçük 
dursun, eni boyu 40 adım bir tarla par- iş..etmeler) halindedir ve bunların ne ge
çası için bile günlerce emek harcamak r.işliği ne dl? işletme sermayesi bır trak .. 
:torunda kalıyor ve öküz ayağile toprağı törün üzerlerinde yürümesin~ müs<.i:i 
çiğneyip mahsulü adeta sıkarak çıkarı - dP.ğildir.> 
yoruz. Ziraatimizin muhtaç olduğu kuv-· cTürkiy<:yi Amerikaya benzetmek b;r 
veti öküzden beklemek ve onu bir üven- garib zihniy<'ttir. Orada şu anlattığım 
direnin dürtüşile arttırmaya çalışmak köy Alemine rastlayamazsınız Amerik3· 
boş gafletti.r. Bize büyük işler görecek, aa köy ve köylü diye bi: şey yoktur. 
bizi dünya seviyesine ulaştıracaic t'"ak • Köy dedikleri bir küçük kasaba, köylü 
tii!'ler lazımdır.> dedikleri çiftlik sahibidir. Arazi beJll 

Arkasından traktörün gördüğü işle- başlı parçalar halinde v~ birleşmiş ser .. 
ri saymaya girişirler. 9ünde şu kadar mayelerle i~lenir. Ziraatin bütün 1cabla
tarla sürer, bu kadar ekin biçer, şu ka • rı birbirini tamamlıyacak vaziyette dü - _ 
<far demet taşır, boş kalırsl odun kesC'r, Zf'.nlenmişli':'. Nevyork'un 1000 kilometre 
su çeker velhasıl şöyle iyidir böyie iyi • ötesinde tereddütsüz sütçülüK yapılır. El 
dir. de edilen sütün şehre nasıl gönderilr-ce-

Amele fırkası erk.anı o zaman memle
ket teşkilatında esaslı ıslahat yapılma -
sını tavsiye ediyorlardı. Makdonald 
memleketınin maliyesini kurtarmak i~in 
mi])i temerküz kabinesi yaparak İngiliz 
parasının kıymetini düşürmeyi tercih et
ti. 

Mııkdona!d bir Fransız devlet adamına: 
- Bu Aiman sihirbazını bırakınız, Av

rur>anın istikbali Fransa ile Almanyanın 
hususi surette anlaşmasında değil, Ce - ---·--- · ··-"-· · ' ' 
nevre dir, cümlesini söyledi. kit için karşı koydu, eski İngiliz darbı 

Diyenlerin çoğu bu caz1b müdafaaya ği düşünülmez bile .. UfacıJc bir çiftlif,c 
k:tpılırlar. Traktör taraftarlarının say - bile posta uğrar, telefonla verdiğiniz b.r 
dığı memleketlerde makinenin neder. bu sipariş iki saat sonra elinizdedır. Kırılan 
kııdar revaç bulduğunu, neJen bu kadni' bir vidanın yenisini çok beklemenize Jü. 
verimli oldt~ğunu daha ince bir gözle a- zum yoktur. Yakındaki bir atölye onu si
r<lştırmaya vakitleri yoktur. Zaten bny- :ze hemen dE>ğiştirir. Bir de, bizim UÇSl1Z 

11? bir mes<:lede o yerleri:ı tabii vaziyet- bucaksız köylerimizi düşününüz. Ufacık 
!erini, toprak ve iklim hususıyetkrin., :;1 bir vida için değil, radyatör~ konacak iki 
nai ileriliklerini, ticari ve malt durum - maşrapa su ıçin bile bazan işi bırakıp bir 

İki sene sonra Londrada arsıulusal ci
han ekonomi konferansı toplanmıştı : Mil-

MakdonaJrl Almanyanın 1918 den sonra ın?selini hatırlıyordu: 
tekrar yükselmesini bütün kuvvetile tcş- - Avrupada hakim olmak için Avrupa 
vık etmekle beraber Paris ile Bedinin mi1letlerinı yekdiğerine düşürünüz. 

kendi aralarmda anlaşmalarına heı· v.ı -ı l'.fakdonald, Avrup~n~n - dikta~örlük 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;===========~~ wdero~ra~o~nk-~oo~eye~cl-

,-""'!llllll"'-..v'°-ıı dığı ve eskı İngiliz darbı mese~inin çü -

l~rını, gaz benzin fiatlarını, tamirat iş -
}erini, ziraat sahalarının geni~liğıni, her 
:ııle elindeki toprak mikdarını, işletme 

SPrmayesini, köylünün yapılarını, bil -
hassa yollarını, ekip biçtiği mahsul çe -
şi!lerini, nüfusunu dağılış ve kesafetini, 
&mele vaziyetini ve daha buna benzer nı 
cc meselelerini inceden inceye tetkik et
mek lazım geldiğini bilmeye de ak1l:t.ı:ı 

11 
M • 1 ı niklüğünün de sabit olduğu .. bır zaman-e O N U L 1 S' [ n 1 1 da hayata gözlerini kapıyor. 

'-.1 tt.- K A. L. Joune 

* 
yetmez. 

Hürriyet ve aşk 
Servete 
Müreccahdır 
İşte bir mesele ti, tek kelime ne kestı

rWp atılablllr, fakat kestırillp atıldıktan 
sonra üzerinde tetrar düşünmemek müm
kün olamaz. 

Bu meseleyi bana genç bir erkek oku
ıucum getirdi. Mektubu .eserlcedid• de
nilen esti Uğıdlarla 5 büyük sayfa tu
tuyor. Fakat hül§.sa edilmesi mümkün -
dür. Diyor tı: 

- Bir tüccar ailesinin oğluyum, ba1,am 
bana kendi iştigal ettiği sahanın haric,ın
de işlerle meşgul olmak üzere küçük b!r 
müessese ya.ptı, orada çalışıyorum. Va
ziyetim fena değil, daha iyi de olabUlr. 
Fakat ortaya öyle bir hAdise çıktı ti hu
zurumu altüst ediverdi. Bakınl2l söyU
yeyim: 
-Babamın kendi işlerinde müzaharetinl 

&ördüğü bir allenln bir kızı var, epeyce 
tahsil görmüş bir genç, fakat çirkin mi 
çirkin ... 

Bir gün babam beni karşısına aldı: 
- Kendi aramızda kararlaştırdık, sizi ev

lendireceğiz, dedi. Derhal itlraz ettim, 
babam muteesslr oldu ve anladım ki bu 

lzd!vacın yapılmaması onun da, benim de 
işlerimizi bozabUecektir. Fakat nasıl ev -
leneyim? Kızı sevmiyorum bir, sonra d:ı. 
iki seııedenberi de:vaın eden blr gônül 
maceram var ikl .. . D 

* Mesele derhal lı:estirWp aWabillı, de .. 
mlştim. ~rçekten öyledir: 

- Çocuğum bir insanın hayatmda fır
satııı da, servetin de, saadetin de bit· kaç 
defa gelib gitmesi mümkündür, fakat 
gençlik yüzunü ancak bir defa gösterır. 
maddeten, manen sevebileceğin zaman 
çok kısadır. Sen bu kısa zamanı sevmedi· 
(tin bir kadının yanında öldürürsen, son
ra zengin olmuşsun, aksaçlannla ve yıp
ranmış vücudunla bu servetin faydası ne? 
Cesaretini iki elinle tut ve kendini para 
ile satma! 

Diyeceğim, fakat üzerinde gene rliışü
nüyorum. Bu delikanlı kendisine namzed 
olarak gosterllen genç kızı tanımayor, onu 
bir iki defıı görmüş, çirkin bulmuş, mu
nasebet! işte bundan ibaret. 

Fakat ben nice genç kızlar blllr!m .ki 
sadece uzaktan bakana çirkin görünürler: 
Muhitlerine girince bir melekle karşıla
'ırsınız. Aziı: okuyucum, senin ilk hamle
de reddettiğin ıenç kl2 ya bunlardan biri 
~e? TEYZE 

· L'Entrausıgeant gazetesinden alınmış-
tır, bittabi Fransız görüşünü ifade eder 

· Tahlili müşkül bir sima 
Bir köylü kadın lle Losslemouth limanı -

rıın bir deniz işçisinden evlenme haricinde 
dünyaya gelmiş olan RamsaY. Makdonald'a 
İngiliz polltika Aleminin bir fırtına kuşudur, 
derler. Hayatı gerçekten rüzııar içinde geç ._ 
m~~ . 

Onu evvela okuyup yazmayı İncili hece
liyerek ö~renmlş bir köy hocası, bir otbüs kl
tibi, bir kimyahane çıratı, muharrik, ırev 
müşevviki, Sosyallst Hardl'nln talebesi, harb 
!cinde askere gitmekten tmtina eden bir a
dam, annesiz kalan 5 çocutunu büyütmek
ten Aciz kalını~ bir baba, sonra.. Majeste 
Kralın Başvekill olarak görürüz. 

Bazıları ona Marks'ln ruhudur, derler. 
Daha ziyade İstoç şAlrl Roberts Burns'un 
tesiri altında kalmıştır. 

Makdonald, estı Başvekil Baldvin lle blr
llkte siyası hayattan çeldld1ği zaman kralın 

Fakat, ileriliği memleketin icablarını 
yerine getirmekte bulan mutedil tarnf, 
cephesini kurunca iş değişir, t' d:; der ki: 

c- Traktörlerin yama:ı işleri haşanın 
v:ısıtal~r o}duğund~ haksiz . değilsiniz. 
Adana gibi buı hususi bölgeler1pliz için 
d<'dikleriniıin hep~i varidd~r. Yeı.· Y.ÜZÜ

nün bazı bölgelerinde, bu vasıtaların . zi
r:ıati kalkındırmaya büyük hizm.et: ol -
duğu da ya!a!'l değildir. Lakin böyle u • 
mumi bir fikri ileri sürmede-ı önce, yur
dun hususiyetlerini göz önüne getirerek 
ayni şartların bizde olup olmadığını bir 
d~fa düşünmek lazımdır. Çıv1sinden ı:;a

zına kadar her parçasını avu; dolusu 
para ile dışarıdan getirtmek mecburiy~
timizi bir tarafa hıra kalım. Bu kudretli 
J'lesneyi hangi toprakta işietcceksiniz.? 

• c 12 milyondan fazla olan bugünkü 
köy nüfusumuz tam 40 bin köy~ dağ1l -
mıştır. Bu 40 bin köyün 16 bininde nü -

kendisine herhanrıl bir asalet ünvanı, her - !ns 150 yi bulmuyor, 16 ·binınde de 400 ı.i 
hangi bir nişan ve Lord kamarasında bir :ışmıyor. Geri kalan 8 bin kadarında da 
sandalya vermesını 1stemed1: 1000 den yukarı nüfusu olanlar sayıl: -

- coturduğum köyün halkı bent küçük iır. Nüfusun böyle azar azar dağılışı on
evlm olan Jamea ile anarlar. Maylard diye-
cek olsalar gülerler, hem .bent de aüldürür- !arın işlenecek topraklar üzerine küme -
ler,ı diyordu. leıımesinden ileri gelmiştir. Demek bu -

hayli gitmek lazımdır. Büyüc~k sakat • 
!ıklar için ise, işi büsbütün paydos edıp 
gıinlerce bo~ durmak, köprüsüz hendP.k· 
ı: yolu müşkülatla geçip kasabanın tek 
ustasına gitmek icap eder.> 

cHem efendim, bu memleket onu tec
rübe etmerr.iş değildir ki? Pe!< yakın bir 
mazide yurda 1500 kadar traklör sokul -
muş, o genışce arazi sahibi ol:ln mahdut 
kimselere birer tane edindirilmışt i. Hükü 
met gazlarını ucuza verdi. Makinis: mek
tepleri açarak becerikli adaml:ır yetiş <(o 

füdi. Fakat ne beklenilen hizmetı başa • 
rabildiler, ne de zirai bünyemi?e yerle .. 
ş~bildiler. Emekler havaya gittiği gibi, , 
€n aşağı 3 milyon lirayı temsil eden ma- ; 
kineler de bir kenarda çürümek baht • 

sızlığına düştü. Neden sonra gaz muafı· 
yeti kaldırılarak traktör sahib~erine taı· , 
minat verildi de zararın önü almdı. C za . 
manlar beygirle ziraati taahhüd edenle- . 
re yüz~e 10 fazla tazminat verilmiştı. 

İşiu doğrU'iU da bu idi. Medeni alemden 
radyoyu, sinemayı şunu ve bunu almak· 
U\ tereddüt etmeyebiliriz. Fakat ziraai in 
kılaplarda memleketln icabını gii?. ö • 
nünde bulundurmak zorundayız. Bu güıı 
kü vaziyet, zirai kuvveti öküzden alma· 
y1 fakat traktöre değil, beygire verme .. 
mizi amir bulunuyor.> 

Traktör ~leyhtarının dediklerini şöyle 
bir düşünmeye vakit bulamadan, hayvan 
kuvvetine taraftar bir başkasının sözle
rine muhatap olursunuz: 

cTraktörü kötülemekten alelıtlak Jl'IA# 

kine aleyhtarlığı anlaşılmamalıdır. 
(Devamı 11 inci sayfada) 
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Sayfa 7 

~· · 
"Ben bir tımarhane kaçkınıyım!-,, SPOR~ 

Herkesin gözü bende, n~ 
Yapmalı, nasıl çıldırmalı? 
Pastahanede benimle meşgul olmıyan yegane adama 
doğru yaklaşıyor, karşısına oturuyor ve yazdığı 

kağıdı kaparak. cart cart yırtıyorum 

Bugün 
futbol 

Taksimde 
maçı yok · 

Mülayim, Hindli güreşçi 

ile tekrar karşdaşıyor 
İst:rnbul futbol ajanile Taksim stadı 

idaresi arasmda iltinci lig maçları yüzün
den ihtilaf çıkmıştır. Bu sebebden dolayı 
bu hc:ıfta yapılması icab eden ikinci lig 
maçları sahasızlık yüzünden geri kal -
rr.ışt!r 

Saray, İpek ve Alkazar, 
sinemalarının programı 

Röportajı yapan: F arak Küçült. 
CTercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur' 

Bu hafta Saray sinemasında şayanı dikkat 
bir Alman filmi gösterili11or 

23 -
y İki genç kız habire saatlerine bakı
o~rlar .. Fua~larla Cemalin masalareun 
laıtasıncta grı . elbiseli, çakır gözlü, ko
birı ~:kalı, ~~zgili gömlekli biri uzun 

Y 
kagıda murekkeble bir şeyler yazı

or. 

neB.eni göre~ Fuad.la Melik birbirıeri-
'b·ışaret ettıler. Sanki beni görmemiş 

gı ~ muhaverelerine devam ettiler, 
dı oto Cemal de bana bakmağa başla· 

zu ?rta __ bo! lu, şişman, hafif çiçek bo-
gu Yuzlu bir bayan yanıma geldi~ 
~· Que desirez .. vous (*)? dedi. 

uksek sesle cevab veriyorum: 
- Anlamadım. 
- Ne emrediyorsunuz? 
- Dondurmalı kahve .• 
- Kafe glase mi? 
- Hayır .. Mektubu yırtılan zat ve mektub 
- Kafe viyenuvaz mı? 
- Hayır.. . reketlerimle herkes alakadar olduğu 

Sll
-k Öyle ise pardon anlıyamadım. Na- halde o neye olmuyor? Şundan bir inti-

ahve bu? kam almalı. Eh gri elbiseli adam, se -
- A ı nin alacağın olsun ... 

'\Te •• n amıyacak ne var? Soğuk ~ah-
b uzerine sıcak dondurma dök, getir Belki bu tanımadığım adamcağıza 
Uraya... ovnıvacağım oyun işime de yarar. Her-
Bu uh k~se. deli oldqgumv kanaatini verir. s· m avere cereyan ederken se· · 

ıın, Perde perde yükselmişti Öyle ki O hala yazısına devam ederken ya-

1~tanbul futbol ajam Taksim shdını 
protesto etr.üş ve bugün orada oynana -
cc:k Galats.s:ıray - Süleymaniye maç1nı bu 
maksadla Şeref sahasına almıştır. Tak • 
sim stndın•~a maç yapılmadığına göre ~a
dı.köyde ikı, Şeref sahasında üç maç ya -
p.• lacaktır. 

Hindli - Mülayim güreşi 
bugın; yapılıyor 

Türk H:ıva Kurumu menfaatine tertib 
tdilen Hindli ile Mülayim arasındaki gü
reş müsabakası bugün saat üçte Taksim 
st:ıdında Yapılacaktır. 

Maltepe - Deniz lisesini voleybolde 
mağlup etti 

Askeri J;seler arasında tertib edil.en se
nelik voleybol müsabakalarında dün 
Beyoğlu HaJkevi salonunda başlandı. 

Fikstür mucibince birinci müsabaka 
Deniz Harb lisesi takımile Maltepe lisesi 
arasında yaptldı. İlk devreyi deniz takı
mı 15-14 kazandı. İkinci devreyi 15-13 
Maltepe kazandı. 

Son dev:ede yapılan oyun çok heye • 
canlı oldu İki taraf ta on beş sayı yap -
tiJclarından oyun uzatıldı. Neticede Mal -
tepe takımı 19-18 sayı .ne müsabak~yı ka
zandı. 

P~stahanede son cümlemi duymıyan vaş yavaş kalkıyorum. Ayağa kalk -
ltiınse kalmamıştı. Şimdi bütün ~nuha- nıamla müşteriler de başlarını kaldırı-
veren · y d ~ 

Gelecek hafta maçlara devam eciile -
cf:ktir. Gusti Huber ve Rheinhold Schunzel 

bi ~n mevzuu benim. Herkes bir - yorlar. ~zı yazana ~gru gene yavaş 
rle:ıne kaşla gözle beni gösteriyor. yavaş şikarına apa.maga hazırlanan bir 

h Sagdan, soldan, türkce, fransızca mu- kaplan gibi ilerliyorum. 
avere kınntıları kulağıma çalınıyor.. O hala yazıyor. 
- Deli midir, nedir? Masasının önünde bir lahza duruyo-

• - Dondurmalı kahve ne iınis? ~ rum. 
- Hentt· d' ? 
- Ya sa~~;:s~\~.. Benim yanına geldiğimin farkında 
F bile i:feğil. Usullacık karşısına oturu -

Uad oldukça yüksek sesle: yorum. Ve bir hamlede önündeki ka-

Beyoğlu Halkevi kızlarının 
müsamereleri 

Beyoğlu Halkevi spor kolunda çalışan 
.ıozfar dün mevsimin son jimnastik mü
samereleriroi verm~şlerdir. Aletli jim -
r:astilı: ile müzikli dans num.nal:ırına işti
ıak edenl-:?r ayrı ayrı alkışlanmı~lar ve 
mÜ!.abakaLır çok güzel olmuştur. 

Bu hafta Saray sinemasında cAşk Ül-ı diyor. Julya bir müddet sonra Franz'ın 
kesi> adında bir filin gösterilmektedir. ahlaksızlığını görerek ondan ayrıhyo!'. 
Bu filmin ba~ rollerini Albert Matters- Nevmidane bir surette evine dönen 
tock ve Gusti Huber yapmışlardır. Mev- Franz can sıkıntısı ile cebindeki fişek!eri 
zuu şudur: sokağa fırlatıyor. O sırada kral da soknk-

Küçük bır memleketin kralı 45 yaşın- tan geçmekte olduğundan iş bir suikasd 
da olmasına rağmen hiç evlenmek arzu- mahiyetini alıyor. Evlenmekten kaçınan 
sunda dei'ildir. Başvekil ise behemehal kral, fırsatı ganimet bilerek ortadan kay
kralı evlendirmek istiyor. Prenses İlov- boluyor. 

- Zararsız delı'd'r di Galatasaray mürakabe hcy'eti ı ' yor. ğıdı çekip carl cart yırtıyor ve parça -
Ortalık biraz sükun buluyor. 1 f13latasaray Spor klübü İdare heyeti F arını yere atıyorum. 

~· oto Cemal, makinesini çıkarmış, re- ba§k.mlığır.dôn: Klübümüz :,.'iiksek mü • 

ka da kızını kral ile evlendirmek arzusu- Kralı bır türlü bulanııyan başvekil 

nu besliyor. Prenses kızı Julya'yı bir ma- hapiste bulunan Franz'ın krala çok ben
nastırda büyütüyordu. Bir gün kızını ça- ıecliğini görerek ona kral rolünü oyna • 
ğırtmıştı. Fakat tesadüfen kendisi tayin t~yor Julya bir günlük sevgilisinin kral 
edilen mevkide bulunamamıştı. İlk defa olduğunu görünce çok seviniyor. Fakat 
yapayalniz kalan Julya ne yapacağını p- bu arada hakiki kral avdet ediyor. Mevki
şırıyor ve Franz adındaki genç ve çok ine geçiyor ve Julyanın annesi ile evıE:ni
güzel bir şairin yardım teklifini kabul e- yor. Julya da Franz ile evleniyor. 

~ıın alıyor. Adamcağızın başındaki şapka arka-
.B . sına doğru kayıyor, ağzı açılıyor. ra1':ıba heyetinin altı aylık alelade iç -

b ayan garson bir tepsi içinde bir ta- Cm~u 27/11/937 cumartesi günü saat 14 
t'ak dondurma ile bir fincan kahve ge- Gözleri evlerinden fırlıyor. Ne ol - de yapılacaemdan sayın müranbl he • 
ırdi. duğunu şaşırmış bir vaziyette ayağa yeti azam1zın o tarihte klübümüz idare 
- İstediğiniz bu mu? kalkmağa çabalıyarak kekeliye keke - mPrkezine teşrifleri ehen:ımiyetle rica o-

t . - Evet.. yalnız bir de boş tabak de- liye: · Juııur. y ................ - ,.,..__......,,.._ ..... 

ır. · 0 • _ Efendi! diyor, beni tahkir ediyor-

gabucak bir de boş tabak geldi. sun~~~etli bir sesle: 

ll1aı~~~unnn·aı yı bloştalttırn: Ü~erine k~- H Ne, diyorum, hem huzurumda 
,, ~ a ı e sa a anın uzerıne zeytın .. d ım k k ·ı 
.,agı gezd' . 'b' k h . d"ı; .. . benden musaa e a a sızın şap a ı e 

ınr gı ı a veyı O.H.tum Ve ~ .. • t t h d .. t ı·k 
Yavaş ~ · yazı yazmaga cur e e , em e us e ı 
l'I yavaş yemege başladım ... Antr· . hk' et ha? Diz çök bakav1m 
t'atante ··~w · . benı ta ır · " • 
fe z şunu so.,.uıyeyım kı, hiç de . . da diz ök diz ök' · 

na olmamıştı hani. İsterseniz siz de haydı huzurum.. . ç ' ç · 
tecrübe d" . . . k" ' .. damcag~ ız mudhış şaşırmışdı. Bu es-

e ınız emınım ı fena bulmı- -'l.. ~ kli · k 
:Yacaksı ada yüzünün aldıgı şe tarıf etme 

nız. rı d 1 Sö 1 v .. .. imkan hadcinde.. her şey en evve 
ni Y .. e:?ege hacet yok, butun kahve- .. h' b .. korku ifade ediyor. Hasta -
du.? .. gozu benim üstümde idi. Yeniden mudt ış kı·ıiıktan sonra Cemalin cidden 

Şunmeg- b ı d B d ne en çı . . 
lle e aşa ırn. un an sonra .. ne aldı -1 resme baktım. Içım 

Yapacağım, nasıl çıldıracağım?. ustada K c d' ~n· bu kadar korkuttu 
C yandı. en ısı ı 

iki ~ınla.:ı ç_erç~~eleri indirsem, sonra ğuma pişman oldum .. 
G u~ yuz Jıra odernek ihtimali var. S . , du. 
Pa~çı ?ende iki yüz lira değil, iki yüz ~ı~~:~i~sin? Kimsin ki önünde djz 

a hıle yok ama ne olur ne olmaz.. "k . ? 
B· · . .. ~ ço eyım.. .· . 

tehı~rın~ dovmege kalkışsam? Bu da _ Ben kim miyim? Ben kim mıyım 
kelı... . k' . . ., 

ha? Ben ım mıyım · z Ya dö~eceğiın derken dayak yersem? _ Evet, sen kimsin? 
at~n etım ne, budum ne? _ Ben. ha!. Ben, beni tanıyamadın 

" .Bır yumruk yesem, sağlam fücceten ? Ben aeneral Francoyum yahu! 
•efat d · mı. ı::ı k llmı 

Marlen Ditrih 
Parisde 

aşçılık ediyor 

e erım. Müsteriler masalarından a ış • 
!!-~: yapmal~ y~rab~i, -~asıl ~!ld~m~lı?ıJar .. bir çocuk ağlıyor .. Fuad,. Me:ik !~ Paris gazeteler~den b~~Inin fotoğraf • 
<:} Utun pastanenın gozu benım ustum- nırnıza gelmişler.. pasta~enın .,ahibı rısı çok mPs'ud bır tesadüf neticesi ola • 
ıt· adeta herkes ~ir ş? .yapmamı bek- tetaşla telefarrun başınd_~·· ?ar~ıtmlar rak bir gün meşhur bir lo~antanm mut
e'Jor. Etrafı tedkık edıyorum. Foto para vermeden kaç_an muştenlerın pe- !ağına girince karşısında smemanın bü ":' 
enıaJle Fuadların masalarının orta ·- şinde... yük yıldızı cMarlen Ditrih> i görmez 

larındaki masadaki gri elbiseİi şap - Ben devam ediyorum: mi? · Parisli arkadaşımızın ilk sayfasını 
kaıı adam olan, bitenden bihaber, ya- _ Evet, ben . general Franc?'yu.m. süsHyen bu ıesmi bu tesadüfe borçluyuz. 
:~sını çiziktiriyor. Benim bu hareketle- Daha bu sabah Ispaı~.y~~an geldun.. Bakınız, Marlen Ditrih kendisine ge -

1 ll'ıe karşı adamcağızın yazısını bırak- . Hakikaten hiddetlı ıdım. R~l yaptı- tirilen karides çorbasını beğenmemiş, da
l'l~aınası sinirime dokunuyor. Onun da ğımı unut~uş, deliliği tamamıle be - ha iyisini yapabileceği~i ~üşüm~üş, bir 
h_ıç olmazsa beni gözünün ucile süzme-1 nimsemişdım. . yll<lız hevtsi ile mutfaga ınmek ıstemış, 
sıni istiyorum. Pastanenin en kabadayısı şışman te~- lokantanın sahibi için ne bulunmaz ni -

Gözlerimi ona dikiyorum. Mutlaka gahtar olınalı, yanıma yaklaşıyor. Eh- met! 

hana bakmasını istiyorum. Oralı bile ni omuzurna koyarak: N 
1 

? F:ıkat az evvel mes'ud bir tesadüf nc-
tılnıuyor - Dur arkadaş diyor. e o U_YOr~un. ı· . demiştik ya sonradan hatırımıza 

· . . _ Çek pis elini üstümden. Şırndı se- ıces_ı.. . ' 
Daha ziyade asabılec:ıyorum. Bu ha- . . d d" "k b _ geldı, Marlemn lokantada olduğunu, ka-

l' k ıı ;nı de kahrederım. Sen e ız ço a . . k . . tf ~ · d' e etini adeta bir nevi tahkir addedi- . .. . rides çorb~m pışırme ıçın mu a5a ın ı-
~orum Öyle ya benim gayri tabii· ha- kayım, dız çok dıyorum. ğini fotoğnfçıya müessese sahibi haber 

· Korkarak uzaklaş1yor. f 1 n' 
. . . (Arkan tuıf') verm ş o ması . 

"ipek,, sineması: 

Çelik kale 

Çelik Ka~'de Victor Francen 
Oynıyanlar: Victor Francen, Vera Ko

rene. 
Mevzuu: Harbiye nezareti ikinci büro

sunda çalışan binbaşı Despinal günün b~
rinde meşhur Maginot istihkamlarından 
birinin kumandanlığına tayin edilmiştir. 
Bu kumancanlıkta yüzbaşı Ardent oa va
ııfc görmektedir. Yüzbaşı ..ımumi harb 
Psnasında çok yararlıklar göstermiş ve 
Rhin havalisinin işgali sırasında henüz on 
yC'di yaşında bir kız ile evlenmişti. Harbe 
ah~mış olan yüzbaşı sulhtan hiç hoşlan
mıyordu. Kendini içkiye vermişti. Eskj 
h::ıstalığı asabını bozmağa başlamıştı. Ke
rısı ile bir türlü geçinemiyen Ardent ay
rı faşamakta ise de amirinin karısı ile 

J "Alkazar,, sıneması: 

1 Joseph~!:gv~t:.~!h~rTone'un 
ı baş rollerini yaptıkları bu filmin mevzuu 
§Udur: 

İki haydud çetesinin Harlem'de kaq;:a 

ve dövüşmesi esnasında bakkal Schnci
der tehdid ediliyor. Kızı Anne bir gaze
teden yardım taleb ediyor. Gazetenin ad
liye kısmı muharriri Barton ve biı ınci 

muhabiri Higgins haydudlara karşı mü

cadeleye gırişiyorlar. Bakkal Schneıder 

cCuba. ya gitmektedir. Gemide yangm 

çıkıyor. Barton ve Higgins derhal tayyare 
ile yetişiyorlar. Barton paraşüt ile ınip 

gemide bulunan adamı kurtarıyor. Fal{:ıt 

Nevyorkta Schneideri vuruyorlar. 

Az sonra Anne çetenin birinci reisi olan 
Arelloyu yakalatıyor. Adam her şeyi i

tiraf ediyor. Bu sayede Barton, gemideki 

eşyaların yanan maddeleri:len mürekkeb 

olduğunu öğreniyor. Nihayet Barton ile 
A.rine evleniyorlar. --................................................. ____ 
flört yapmı..sını hoş bulmamaktadır. 

Bir gün kale efradının teftişi sırasında 
el<"ktrikler birdenbire söner. Bir~ok si
lah sesleri işitilir. Ortalık aydınlanınc~ 

binbaşı ile çavuşunun öldürülmüş oldu~ 

ğu görülür. Polis, tahkikatında bunun kıs 

kançlıktan ileri geldiğini tesbit ve ) üz

ba~ı Ardent'ı itham eder. Vennrd adın

dıtki polisin yapmış olduğu tahkikattan 
ıse işin casusluktan ileri geldiği a nla51 lır. 

Yüzbaşı casusu bulmak vazifesini Lizeri-
11~ alır ve bir gece manevrada mtilazim 

Legen'in Alman zabiti olduğunu meyda

na çıkarır. 

-

• 



• 

1 Sayfa 

Şehir meseleleri 
(Bcı§tc.Tafı 1 inci aaı1fada) 

lnsan1 bu satırlar üzerinde biraz düşü
nünce, hayretten ha)Tete sekmekten zih. 
rıini kurtaı amıyor. 

Evvela Kadınlan Esirgeme Dernegine 
gitmek, ve orada bulacağım kimselerden, 
bu derneğin hikmeti vücudunu, ıayele -
l 'rıi, ve bu kongrede neler konuşulac:ı. -
ğmı öğrenmek istedim. 

Cağaloğ!ı:nda, bana tarif olunan bina
nın kapısın. çaldım. Karşıma, eski ve de
ğerli dostum Neşet Halil çıktı. Ve suali
me: 

- O BırLk buradan hemen herr.en hır 
~ıl evvel göç ettı! cevabını verdi 
Cıvarda sorguya çektiklerım de ayni 

karvı ı veriyorlar, fakat yeni binasının 
adres ni b nniyorlardı. Çaresiz kalınca, 
ev\ el telefon rehberıne baş vurdum. Bır 
lığin namını orada da görmeyince, so:ı bir 
iln id e ist • barat santralından sordum. 

O:: d n da: 
- O Birlik telefonunu bırakalı bir yıl 

oluy ! dediler. 
Ne t lefonla aradığım maruf bayanla

I".m"z, ne Halit Partisi, ne nbıta, muaz
zam b·r yıllık kongre toplıyacağmı ilan 
eden bu Biı iığin yenni, yurdunu, namını, 
şanını bilmiyordu! 

Fa t Bırliğin izini bulamamak, beni 
hayli taciz etti: Çünkü kafımı.ı üşüşen 
suallerin cevablannı kimden alacağımı 

bir türlü kestiremiyordum. 
Nıhayet. bu işte benden fazla rnaJU -

mıı.t, ve !eraset sahibi olabileceklerini 
u:ndu ·um bazı zevata müracaate karar 
verdim. V ~ evvela, bu Birliğin eski bir.a
sma ~ rleşen dostum doktor Neşet Rali
lin muayenehanesine uğradım: 

- Üstad, dedim, senin, yerine tevar.is 
etti ·n bu birlik hakkında malumatın ol
sa ec ek ... 

Bu birlik ne iş görür? Niçin kurulmuş
tur? Hangı kadınları, hangi tehlikeler -
den esirger? 

Dcktor, suallerime devam etmeme hr
sa t ' rmedi: 

- Yeter ... Yeter ... Ben bunların bir te
kine cevab bulamam! .. Hatta bilakis bu 
husu ta, bC'ııim de, senin suallerine ekli
yec'-=k bir çok sorgulnrı.m var. Bundan 
011 kusur yıl evvel, bir Kadlnlar Birliği 
kurulmuştu. Bu birliğin gayeleri, kadın
ları, o sırada mahrum bulundukları bir 
çok haklarn kavuşturmaktı. Fakat inkıla
bımız, kadınlarımızı, bu birliğin gaye -
lerindekilerden çok daha büyük haklara 
kıl\•uşturdu. Kadınların, sahib olmadık • 
!an tek hale kalmadı. 

Böyle olunca, bittabi nıevcudiyetinin 
m3nası ifla~ eden Kadınlar Bjrlill de 
d~ğıtıldı. 

Fakat sorarım sana: Şu bahsettiğin Ka
drnb ı Esfrgeme Birliğinin o dağıtılan 
Krıdınlar Bırliğinden ne farkı var? 
Kadınlar, bu cemiyet içinde, erkek -

Jerc~n fazla tehlikeye mi maruzdurlar ki 
1 

onl:ırı esirgemek için bir dernek kurulu-
yor? 

Üstaddan cevab yerine sual alarak ay
rılıyorum. Ve biraz sonra, ayni sualle _ 
rf, maruf sinir hekımimiz profesör Fah-

reddin Kerime iOruyonım. 
Fahreddin Karim: 
- Hayret ... diyor ... Hm b8ylı b!r 

demek bulwıması hakikaten &ayanı hay
ret .•• Vtıkıl bugün, cemiyet içinde, hl .. 
mayeye muhtaç bir çok kimseler vardır. 
Ve onları, sefaletten, ipiilikten, içki, e
r oin gibi fptilAlara dadanmaktan, hüIA
sa, insanları sukuta sürükliyen içtimai 
tehlikelerden esirgemek, sade bir sevab 
değil, hepimizin boynumuza f arzolan bir 
vazifedir. 

Fakat bu zayıf iradeli, .aakat ~eciyeli 

kımseleri: Kadın - erkek diye ild kısma 
ayırmanın manası ne? Kadınla erkek, bu 
tehlikelere ayni dereeede maruz dcğıl 

:midirler? Bence, bu dernek, kadın - er
k.:>k müsaviliğini ve müsavatını hoş gör
miyenler tarafından yaşatılmnK: adır. 

Fakat kadınların, hlmayelermli, .sade 
kendi hemcınsleri lehine sırf erkekleri 
güc-endireb.lir. Hatıl daha ileriye gide -
rek diyebilirim ki, iki cins arasındaki sı
cak kaynaşmayı soğutabilir. 

Faraza, ister misin.iz, erkekler de, cer
kekleri esirgeme birliği> diye bir teşkilat 
kursunlar, ve yardımlarını sade kendi 
hemclnslerıne tevcih etsinler? 

Bence, <Kadınları Em-geme Derneği> 
biri böyle bir neticeden esirgemek için, 
Xıodınlar Btrlifi gibi, kapılarını kapat -
malıdır. 

Eğer orada bulunan bayanlar, çalq -
m~k istiyorlarsa, ve esirgeyici bir kud -
retleri varsa, §efkatlerini, himayelerini, 
cinsiyet ayırmadan bütün vatandaşları
na açsınlar! 

Üçüncü muhatabım, avukat İsmail 
if:ıkkı idi. O da: 

- Bereket, dedi, ben kadın değilim. 
Eğer kadın olsaydım, bu derneği kuran -
lan mahkemeye verirdim. Çünkü bu der
nek, kadınları erkeklerden daha Aciz, da
ha zayıf, ve himayeye daha muhtaç gös
termekle kadmlanrnızın gururlarını ren
cide etmektedir. 

Değerli ve genç avukat gülerek ilave 
etti: 

- Bence bilakis, bugün, bir çok evli 
erkekler birleşip: c Kadınlardan Esirgenme 
Derneği> kursalar yeridir. Yani, $enin 
anlıyacağın, bugünkü halde, <Kadınları 
Ec;irgeme Derneği> değil, olsa olsa <kadın
lnrdan esirgenme derneği> kurulabilir a
zizim! 

Naci Sadullah 

Beledige hayatı 
Ucuzlatmak için geni 
Projeler hazırlıyor 

(Baştarafı linci MıJlfada.) 
Bir çok yerlerde tabakların üzerinde )'e
rn<'klerin fiatlan yazılıdır. Yahud masa
larda sabit tarifeler yapıştırılmıştır. Gar
sonun biraz yüksek para istediğini his _ 
seden müşteri keyfiyeti polise anlattığı 
takdirde garson derhal yerinden kovul _ 
maktadır. Bizde de muhitin şeraitine gö
re bunlara yakın usullerle halkın eğlen
ce yerlerinde aldanmamaları temin olu • 

SON POSTA 

RJEi9 
Çalışkan ve sakin bir genç 

lmıW okuyucu· 
lanmızdan Tal4 • 
tm suali a. ftL: 

- Muvaffak o-
la.cılk ™11""'? 
Çalıfkan ve sa

kin olmak. ilim sa
hası.oda muvaffak 
olmak iıteyenlerin 
rağbet edeceği va
sıflardır. Kendisi
ni hadiselere, maceralara maruz bırak
maktan çekinmeai .kabiliyeti dairesinae 
muvaffakfyet ümidlerini ço~altabmr. 

,,,,.,,,. 
Herkesle gelişi güzel ahbab 

olmayan bir tip 
lneboluda Ha~ 

m bnza1' okuyucu
muz fotoğrafının. 

tahlilini Utiyor: 
Husudyeilerlni 

harice taşırmaz, 

fazla konupaz. 1~ 
find• intizam kai
delerine uyar ve 
dikkat eöstertr. 
Baıkalan içhı a

çılmak mea•ulfyeUere katlanmak iste
mez. Herkesle gelifi i\izel ahbab olmaz 
ve sokulmu. 

~ 

Kendisini çabuk ıeıdireı bir tip 
Ankara okuyu- .. 

culanmı.rdan. Şe
ref sanıyor: 

- Hayatta mu
vaffak olacak mı • 
yım? , 

Girgin ve kendi
sini çabuk sevdi
ren ve sözü batmı· 
yan bir tip. Her
kesle hoı geçin
mek, güler yüz göstermek ister. Başlı ba
şına bir muvaffa'ldyet temin eaemiyorsa 
başkalarının kendisi hakkındaki teveccil
hünden istifade etmelidir. 

Son Posta 
Fotoğraf tahliU kuponu 

Ldm • • • • • 
Adreı • • • • 

• DİKKAT 
.rot.oerat tahlill lçln bu tuponlard&n 
i aded1ııin ,söndedlmesl ..,nur. 

-nacaktır. 

Mcyva, sebze, yiyecek,, içecek fiatları 
imkan nisbetin~ her gün muhtelif va • 
sıtalarla belediye tarafından halka ilAn 
e~lecektir. Bu projeler tatıbik mevkiine 
konunca İstanbul hayatının intizama gi
receği umuirnaktadır, Avrupadak.i usul -
!erden mülhem olan projelerle muvaffak 
olunacağı ~lakadarlar tarafından temin 
edilmektedir. 
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DiP o SU 

A••o\llA· llYO~~O· Utİnal 
Ullİfl .. İ•h• DT•lllllL "'hUİ 

Yavrularını öpen ve bağrına basan ann~ler çocuklarınıza saf ve tabü 
Yulaf, Mercimek, Buğday, İrmik, Patates, Mısır, Bezelye, Türlü, Badem, Çavd 

Hasan Özlü Unları 
yediriniz. Avrupanın bayat veya terkibi meçhul unlannı yedirmeyiniz. 

Doktorunuza sorunuz 
Allahın yarattığı saf hububattan alınan, vitamini ve kalorisi, kuvvei gıdaiye 

çok olan Hasan özlü Unlarına doktorunuz şehadet eder ki hayatın ve tabiatın 
mugaddi ve en mükemmel gıdasıdır. 

Hasan Özlü Unları çocuklarınıza tam ifiyet temin eder. Neşvünemala 
yardım eder. Onlan çabuk büyütür. Neş'eli, tombu1, hastalıksız, tombul yapa 
Hasan Özlü Unlarlle çok leziz mahallebl ve çorba ve yemek yapılır. Muilak 

HASAN markasına dikkat. 

••it dllJ. aezıe, grip, romauzma ve bitin atrıı 
r•••u derhal keser. lcabmda günde üç kaşe alınabilir 

isim ve markaya dikkat 1 Taklitlerinden sakınınız. 

Mardin Gümrük Taburu Satın Alma Komisyonunda 
% 7,ö 

Tabmln edi· gQvenme ihalenin 
Mıktan len bedel akçesi sureti yapılacağı gttn saat 

Cinsi kilo Lira Kuraş Lira Kuruş ihale 

Un 150000 20250 00 1519 00 Kapalı 30/11/937 9 ) 
zarf ) s 

Arpa 280350 17522 00 1342 00 Kapalı 30/11/937 10'30) 
zarf ) 

A - Yukarda ;yazılı iki kalem er.zak hizalannda gösterilen gün ve 

M;ırdin gümrük taburu karargah binasında satın alınacaktır. 
B - tsteklller prtnameyi her gün sözü geçen binadaki satın alına komisy 

nundan parasız alıp görebilirler. 
c - Bu iki kalem erzaka ait zarlları istekliler her kalemin hizasında gösteri· 

len saatten en az bir saat evveline kadar komisyona vereceklerdir. 
D - Te1tiif mektublarmda şartnamenin tamamen okunup kabul edildiği ve 

hem de rakkam ile yaıılıp silinti olmıya caktır. 
E - İstekliler her kalemin hizasında gösterilen yüzde yedi buçuk teminat ak· 

çesini veya banka mektubunu Mardip. Gümrük veznesine yatırarak alacakları 
makbuzla şartnamenin f üncü mad~esinde yazılı vesikayı zarfın içine koyacak· 
Iardır. (7706) 

Gülsümün kahvesi, ileride, kocasının lüğümü bir bakışile nasıl da yüzüme de felaket geliyor! 
yüzüne her bakışımda, her yuduınile vurmuştu! Odanın ortasında taş kesildim ve ka 
bana bir zehır olacağını biliyordum. Bılmem ki, yetim malına göz koyup bim çarparak, başıma bir yıldırımın iıı 
Bunun içindir ki o paviy-0ndan içeriye da camide ıharamdan bahseden eski yo- mesini bekledim. 
bir gün bile ayağımı atmamıştım. Gül- bazlar benim o dakikada duyduğumu Yıldırım inmedi. Yalnız Neriman o 
süın işte bugun gene karşıma dikildi, duymuşlar mıdır? daya girdi ve beyaz eldivenli elini uza 
fakat bu defa Mahmurenin bir gençle Nerimanın dün ta Adadan kalkıp ya- tarak: 
beraber sandal gezintisini kulağıma fı- lıya gelişi.. bu, büsbütün canımı sıkan - Bonjur, Adnan, dedi, beni bekle 

Gu süın, omuzlarını silkerek saıcs:- sonradan ne budalalık etmişim, bunu sıldar~~ sanki benden bu geçmiş yıl- bir had~ .. ade~~ b~r skan~~:· bunu na- miyordun de~l mi? . 
larına doğru yi.irüdü ve tırtıl yemış şimdi anlıyorum. Anamın ahireU'ğ. e ların ıntikarnını alıyor! sıl tahlıl edecegımı, ne hukum verece- Fatma, sessızce, kapıdan çekı1dı, git 
Y~P:~kları ayıklamağa baş1adı. Başını dokunmak bana 0 geçmiş günle~e ı:. Öğle ~~eğ~ olmuş, .. ~ah~u~e hala ği~i- bilemiyorum . _ ti. Bir llhza 80nra! M~ure~~ de so 
egdıgı ~aman omuzlarının hafif lldfif namın kudsiyetini çiğnemek gibi geli- g~In:ıemıştL Nıhayet susl~ puslu gele- Ogleden sonra, saat bire dogru, o- fa_dan__ geçen ~a?'a.lıni görur gıb! ?ldu 
sarsıldıgını farkeder gibi oldum. Ağlı- yordu. Aile içinde rezaletten korku or- ~ıldı. O genç de bera~erdı. ~~r ten- damda, biraz sedirde uzanmış, başımı Bır golge hafiflığıle, başını çevınp oda 
yor muydu? Yoksa gizli gizli gülüyor dwn. Her hususta aileyi sa)'ıyordu~. 0 lı ve yakışıklıca bir oglan. Gulsüm bir pencerenin J•anındaki yastığa daya- ~a bakmadan, kendi odasına doğru gl· 
muydu? ~u anda bu ıkinci ihtimale da- duygu içimde şimdiki gibi çürümü de- iki söylenecek oldu. Ben, hab:rsiz gez- rnış, uyumuyor~ sadece içimi dinliyor- diyordu. 
ha fazla ınanacağım geliyor. Çünkü, bir ğildL Halbuki Gülsüm daha 0 za~an- meğe gitmenin doğru olmadıgmı ilave dum. Birden, mel'.divenden hızlı hızlı Sonra Neriman bana tekrar ne dedi, 
lahza sonra, tekrar doğrulup yüzünü lar bilhassa 1 d' 

1 
ettim. Delikanlı, müstehzi bir tonla: ayak sesleri i~ittim, arkasından da, he- ben ne -oevab verdim, bilemiyorWO-

b · d. - · ' ev enme en evve ' pence· K b k bir dab h ber 1 "k'" ka .. d.. t - - k l Yalnı da h t lad • N · ana çcvır ıgı zaman gözlerinde bir resi sarı basma d 1. k.. 1 . - usura a mayın, a a e şu ur, ç gun ur ya bğı sogu a - z, ~ an a ır ıgım, erıma 
damı .. per e ı ve oşe erı san- .. 1 rahatc dir dılh 
d ; ~~ gorrn~d!m. O halde gülüyor- dıklı, sepetli odasında her gün, her da- ven~~ gınlığ~d~n yeni kalkmış olan Fatma- nın ser~.~erpe, kınl • a ::.n h:~ ;i. 
du~ Be ı a~ 1.':ıçın ve kime gülüyor- kika beni bekliyordu. Buna emin ol- V ·k- t h M h ... d t nın sesını... ~ ı e ~- ıgım a en 

u. ~u ulsume sormağa cesaret e- masam bu satırları buraya bu kadar i- . ay u~ a · _
1 

a m.~7yı ~ et ?e - - Beyefendi, diyordu, misafiriniz m~ge ~yb~ k ~· eklin b" " Üf 

demedım. Kendi kendimden utandım. timadla kaydetmezdim. Pek iyi hatırlı· ;ıı:.~yen ~. ~fu:"na;:: ~ ~: ec::am ... geldil ib' ' guta ; .. ~l ın 2 " e b ~runrn \18 
Y~ız bu yanın metresime, bu çocuk- yorum, sofadan geçerken bazan Gülsü- da yo lngun ·tt'kat l - . Misafirim! .. Allah Allah, :kim olabi- bır şilkeyAtun gubenimu~ı e !~zu~eled~-.ıyo~d" 
lugumun şuursuz kaltağına b ·· .. _ .. k k . mı. a ız o gı ı en :son - lir? Burada .kimse ile görüşmüyorum u s u n 1çın gız ıgı mu 
mün en eski ve sürekli düşm' an~n~~ru - ~un ~pısı a~ı kalmış odasından ıç:- ra Mahmu~eye de bir söı: söyJe ... ki... hiş muammayı çözmekte inadınt 

ar rıye goz attıgun olurdu ve her vakıt · lm k · · İ 'k' d Niha t kul klanında 
şı içimde yeniden müdb' b' k' d . . . . _ .. mış 0 a ıç.ın: çimde müphem bir korku ile açık gecı ıyor u. ye a ~ 
dum Şimdi 

0 
benim g·~ ır 1 ın ~~ ~erde serilı duran .şıltesmın ~stundeki -Ayıb değil mi, koca kız oldun? kapıdan sofaya baktım ve 0 anda bü- .si daha ahenkli bir vüzuhla yeniden 

. , ı r yaş ı, ve e ırmızı valansa bana kanlı bır şehve- Dedim .. .. .. - çınladı· 
nimkinden fazla ağarmış saçlarile, kar- tin örtüsü gibi görünürdü. Sonra Gül- . tun v~cudum baştan a~·aga sarsıldı. - A. vallah·ı bu kadar a a avın bil 
§ımda bir harabe halinde' Yalnız bu süm evlena· d - Yüzüme sadece baktı, hem ne mana" Nerıman .. evet.. Nerunan .. salına sa- ' ' ş ş c g ı 
harab~n· y n1 tlak .ta l b h . d"bı •. od zkia:nan. a şu aşagıki lı, cHey gidi pinpon, bunu sen mi söy- lma, iskarpinlerinin altında sofanın ha- seydim gelmezdim. Ben, bilakis meın" 

m osu u, ça ş arı ara- a çenın ı ın e pavıyonda kap•nın l" , 'b' b" hak ı ı d d ' 
sınd b't ta b' fT bana - . ' • .. uyorsun.» gı ı ır ış a... sırlarını hışırdat& hışırdata dudakla- nun o ursun san ım ı. 
tuz a 1 ~en ~ ır ı ız. onun o ~~da~ pencereden sarkar, bana gu- Şimdi hissediyorum ki. dünyanın en rmda zoraki bir tebessüm ,;e yanakları - Tabii, dedim, yalmı: birdenbire, 

yı vvelkı parlak çagını unuttura- lumserdı. Kaç defa: - cGel içeriye gülünç adamı o .anda muhakkak ki ben al 1 b do w li ı lıiç beklemedi~m hiç ummadığım bit 
mıyor. Ah, 0 zaman cocuktum. Fakat kahve içelim!» diye çağırdı idi Fakat olmuc:tum. Mahmure b ..... im ıw v:~-ıu.··- ~~-~.ev, ~~ gru ~ yor.l anda seni k!l-unda görünce 

-ı ..._ .&&& ., ~ ;ı~unan &"&ıyor.. yanı reza et, belki .... .., · · · 
(Arkan var) 
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gömülü milyarlar etrafındaki gizli harb 

~~,,,~~~ 
~ .. ~: .. ... :.' Bizansın efineıeri 

hususi bir katar • 
verınce netice 

çalınan 
Tahkikat menfi 

hazırlandı, 
Dünkü kısmm hu:asası 

• 
trenı aramıya çıktık ı 

l\Jalutiyetinden dolayı meslekten ~· • 
karılmış eski Konya rüşdJyesi tarih öğ • 
reırneni hapishanededir. Cürmünü ha • 
1atile Öduyor. J<'akat o eski mesleline ıe
ne hizmet etmek istiyor. Hiç kimsenin 
bilrnedlği, senelerdir gizli tutıılmuş olan 
bir hfıdiseyi hiç bir şey saklamadan an • 
!atıyor: 

cıBen o sıralarda Sirkeci • Edirne tren
lerinde seyyar hat müfettişliği kalemin • 
d.e tercümandım, diyor. Semplon ekspre-
11 Edirne istas)onundan İstanbula dot • 
ru hareket etmişti. Fakat 5 saat (5 daki
k~ reçtiti halde ıhiç bir istasyondan ser
v.ıse tren hakkında haber g-elmemiştl. 

'Yapılan bütirn araştırmalar boşuna o
luyordu. Edirneden hareket eden tren 
hatta Yoktlı. Herke telaş içinde idi. U -
hlunıi müdurlük telefonla müfetti~liği a
l'adL Sert bir ses umumi müfett~e bağır
dı: 

I 

'"':" Eşek herif. Alay mı ediyorsun? Tren 
Yerın dibine girmedi ya? Jlatlarınız bo -
2uk. Servi teriniz bozuk. Koca treni u -
Çurdunu2 gitti! Bir hadise yüzünden tek- _ 
l'ar Edirneye dönmüş olmasm? 

- Sorduk efendim, Edirne de blze so
ruyor. Hayır .. 

- Nasıl hayır yahu! Koca ekspresi 
~ldılar mı? Allah Allah, demek ekspres 
~alındı?. 

Telefon hiddetie birdenbire kap:ıtaldt. 
Ve l\lüdüriyeti umumiye akabinde hemen 

Telefon muhavereleri uzayıp gidiyordu 

" Son Posta n nın 

sergüzeşt romanı 
-2-

mıyacak işin ne olduğunu bir an evvel 
anlıyalım ..• 

- Ekspres battal hat üzerine nasıl çe
kilir, müfettiş bey? Yolcular sağ mı imiş? 

- Bilmiyorum.. 
•ır tamim çıkardı. 

Roman devam ediyor. 
Karşımızdaki memurlar tek kelime söy

diim, ne işittim .. dedi. Koca tren kaybol- lemeden, birbirlerine sıkışmışlar, ayakta, 
sun .. olacak iş değil, bir suikasde uğra- m:aklara bakıyorlardı. Yalnız bir tanesi 
yıp berhava edilmiş olsa, infilakin tahri· bır aralık makiniste: 

~ 

Hadise mahrem tutulacak, tek keli
llle söylcnmiyecck. Aksi hareketin dı
Vanıharbe teslimi mucib olacağı hükfı
~etce bildirilmişti. Keyfiyetten 'lskeri 
t·arakollar şifre ile haberdar edilmiş
ı. 

bPtı, enkaz görülme~ lazım .. halbuki hiç- _ Devrilmiyelim! 
bir iz yok .. treni şeytanlar mı çaldı, olur Dedi. Filvaki tek lokomotifin gece kar· 
şey değil val~hi .. olur şey değil! !ar üstünden uçuşu korkunçtu. BMıusus, 

Yolda her geçtiğimiz istasyonda diğer müdüriyeti umumiyeden verilen emir 
istasyonla VP. merkezle muhabere edi· nmcibince, yoldaki ara istasyonlarının 

Böyle bir hadise hiç işitilmemiş ol- yorduk. Memurlar da şifre veriyorlardı. hiçbirinde de durmuyorduk ki mütem-
duğu için siyasi bir suikasde hükmo· ÇC'rlu istasyonuna iki kilometre ka1a mim malUmat alabilelim. Yalnız gece yol 
lunınuş, hadisenin hiçbir taraftan du- merkezden servisle şöyle bir emir veril- a~ık işareti önümüzde iki renkli şeytan 
Yulmaması için hemen şiddetli tedbir- di: g0zü gibi parlıyor, istasyonları sür'atle 
ler alınmıştı. - Kar fırtınasından dolayı yol kapan- geçiyorduk. Bu renkli gözler arkamızda 

«Semplon ekspresini çaldılar!» d!ğı takdirde yalnız lokomotifle ve behe- meş'um bir istihza ile kapanırmış gibi 
Salim bir aklın ahmyacağı bu söz mehal yola devam olunacaktır. HükumE:- bir müddet bakıp, yumuluyorlardı. 

bütün idareyi dehşetle karışık bir hayre- tin müdahalesine meydan vermeden tre- Garibdir ki ateşcinin yanında olduğu
te düşürmüştü. Hiç koca şimendifer çalı- ni'l izi bulunmalıdır. Yollara askeri müf- muz haldP. üşüyorduk! Nihayet lokomo
tıır ını? Fakat çalınmıştı ve izi bile orta-

1
• rczeleı: çıkarılmıştır. . On~ardan maku_s tif keskin bir çığlık kopardı: Uzunköprü 

da Yoktu.. bir emır almadıkça vazıfenıze devam e'Iı· istasyonunun fenerleri görünmüştü. Fa-
Birçokl:ın bu hadiseyi bir harb baştan- n;2' · ka! istasyona girmeden birdenbire: 

gıt'l olarak görmekten kendilerini <ılamı· Gece Çorlu istasyonuna yıldırım gıbi -- Dur! 
Yorlardı. Bir buçuk saattenberi idarede- girdik. Trenın durmasile istasyon ş~fin'n İşareti vedlmişti. Lokomotif rayların 
ki bütün telgraf hatları işliyordu. Fakat şaşkın ve telaşlı bir yüzle kompartımana üstünde gıcırdıyarak durdu. Kar tekrar 
Ead b' ld H" b 1 1 lcl - • • 1 re şifa hiçbir iz bulunamıyordu. atlaması ır o u. usrev ey istasyon 1 baş amış o. ugu ıçın ne o duğunu göre-

Avrupa merkezlerinin servisleri kami-1 şefinin bu heyecanlı halini görünce: miyorduk. . 
len cevabsız bırakılmıştı. Hat komiser!!- - Eyvah, yol mu kapandı? Hüsrev Beyın, kısık ateşci lambasının 
ği dahiliye vekaleti ve yol müdüriyetile Diye bağırdı. a):dı~Iığındn. 

1 
~~daklannın titrediğini 

Sayfa 9 

Paslan nın Hikayeleri 

Cibinlik 
Çeviren : lbrahim Hoyi 

Flln, eldivenlerini bileklerine kadar odadan dış::ırıya çıktı. 
çekti Ve çizmelerini dizkapaklannın al- Mira da SPS çıkarmadı. Kocasının ken· 
tına bağladL Elektrik fenerini yaktı.. disile böyle konuşuşünu beğenmemi ti. 
Bentley'in içinde öldüğü yatağa sokul - ,. Flin, kahvaltısını bitirirken Grimsb"yc:; 
du. Cibinliğin iki ucunu çözdü. mahkemede işim var. Sen karımı te se 

Bir kaç dakika bekledi. Sonra cibinllği götür, dedi ve mahkemeye gitti. Ha >ı& 
yerinden indirdi. Katladı, ve nahiye k:r te bir ayd::ınberidir, rahat durmıyan si· 
miserinin evinin arkasında bıraktığı o- hirbazlardan birini celbetti. Bu sihirl az, 
tomobiline götürdü. Onu orada bıraktık- lar, Concomboda bütün karışıklıkların e· 
tan sonra komiserle, doktorun oturmak- lebaşıhırı iai. Her ne olsa onların başı ali 
ta oldukları verandaya doğru yürüdü. tından çıkıyordu. Herif ceza yediğini an· 

Doktorla, komiser viski şişesinin dib~- layınc:ı. uzun bir kon! rans vertii v~ 
ne dan ekmişlerdi. Bu sefer de (cin) e serbest bırakılmazsa, Flın'in 24 saat için· 
bqlaınak üzere idiler. Flin de, bardağınn de öldürüleceğini haykırdı. Flin de, sihir· 
biraz cin koydu, üzerini su ile tamam - bazın tam ı:aat dörtte falakaya çckilme
larken komiserin korkudan yemyeşil ke- sini emretti. Ve sant dörtte tekrnr mnh· 
sildiğini farketti. Onlar gidecek, kom~- kemeye giderek hükmün infazında hazıı 
ser yalııız kalacaktı. bu 1undu. 

Flin ile doktor, o gece Salam'a döne- Evine döndüğü zaman, Mira ile 
ceklerdi Ay batmadan evvel, Volta ge- Grimsbi tenise gidiyorlardı. Delikanlı 
çernezlerse, orada çadır kuracaklar ve şa- direksiyonda idi, kadın da yanında oturu• 
fağı bekliyeceklerdi. yordu. Kav~lyesi ile arasında epeyce ge. * ~ ni5 bir mcs'lfe vardı. Flin bunu farkedin• 

Flin birdenbire sordu: ce gülümsedi, ben olmadığım zaman dı 
- Sarı sıtmaqan kurtulan hiç ki• ... c;eyi kim bilir nasıl birbirlerine yanaşırlar .• 

gördün mü doktor? diye söylendi. 
Doktor: 
- Evet, dedi.. bir kişi gördüm .. 
- Bir çok da hastalarla karşılaşmış, 

onları tedavi etmişsindir? 
-İki yü.! kadar! .. 
Elinin hareketlerini idare edemiyecek 

kadar çok içmiş olan nahiye komiseri sö
ze kanşdı: 
• - 200 de bir kişinin kurtulması bu pek 
az.. 
Bardağına uzanırken eli kaydı. 
Doğrusunu isterseniz, bu istasyonda, 

hele mua"Vininin sarı sıtmadan ölümünü 
gördükten sonra, yalnız başına kalmak 
her babayiğitin yapamıyacağı işlerdendi. 
Fiin'e, beni de Salmana götürün deme· 
mek için kendini zor tutuyordu. 

Komiser bir sigara yaktı: 
- Karantine ne kadar sürecek? dedi. 
- Üç hafta ... 

Bu sefer Flin merakını yenmek istedi: 
- Sarı sıtma mikrobu taşıyan sivrisi

nekler bu kadar yaşarlar mı? 
- Ölüm vak'asmdan 21 gün sonıa da 

hastalık başgösterebilir. 

Komiser bir cin daha yuvarladı. 
Flin, arkadaşına veda ederek doktorla 

bırlikte evden çıktL 

* Eve girerek doğru yemek odasını 
geçti. Yarım bardak viskiyi bnşına dikti. 

Sonra, bahçeye çıktı. Bentley'in yata. 
ğından aşırdığı cibinliği aldı. Günlerdiı 
Grimsbi'yi öldürrneği tasarlamıştı. Ama 
nasıl yapacağını bir türlü kestirememiş. 
ti. Ve sarı sıtma mücadelesi için çağırıl· 
dığı zaman, eşref saatin geldiğini anla· 
mıştı. 

Cibinliği misafir köşküne götürdü, biı 
iskemlenin üzerine iliştirdi. Ve ayakta 
durup Grimsbi'nin yatağına takılmıı 
olan cibinlığe bakmıya başladı. 

Bu cibin!ikieri değiştirecek, ve dclikan 
1ı da öbür dünyaya gidecekti. Bentley'in 
yatağından aşırdığı cibinlikte, sarı sıt· 
ma mikrobu taşıyan sivrisinekler vardı 
Bunlar hiç şüphesiz Grimsbiyi sokacak 
ısıracaklardı. Böyle bir hal, o mıntakaya 
da san sıımayı aşılamak demekti. Ama 
FHn'in umurunda bile değildi. O bcya; 
ırkdaşlarınclan nefret ediyordu. Arkasın· 
d:ın güldüklerini, alay ettiklerini görüı 
g;bi oluyordu. Hastalık sirayet edip, ge. 
nişlcyince, ahali, cibinliklerde otururke"1 
o ellerini kollarını sallıya sallıya, istedi
ği gibi dolaşacaktı. Kıskançlık nhtapot 
gibi onu sarmıştı. * Flin'i öldürmek için oraya gelen, fakat 

Salam'a sabahın saat beşinde vardılar. blllamadığ. için de, bahçede sinen Con~ 
FJ. d kt hastaneye bıraktıktan - combalı cani, pencerenin dibine sinmiş. 

m, o oru son d' d c· · Fl" ,. 
d - · llandı Ortalık d h kurbanını sevre ıyor u. anı, ın ın bu-ra, ogru evıne yo · a a • . 

~zun telefor. muhavereleri yapmakta fdi. İstasyon ~cfi nefes nefese idi: gordum. Telaş 1 ır sesle: 

d 
:\disenin Avrupaya aksetmemesi için _ Hayır! Ekspresten malUmat aldık!. -: Nbeilva~?ti. M 

1 

i d ı d Genç Grimsbinin nv- lu"lmadığı cı gece, karısının bır başk:ı be-
yen ay ın anıyor \L d . · d·-· · f ı ·· 
Judan geçerek misafir köşküne doğru ilcr Y~E a amla vakıt geçır ıgını; şa ar so-

.. · "ld' . 11 H"" b . Dıve mış . cmur ar ber.mutad 
J - emır ven ığınden, Avrupa merkez- Dedi. Zava •. ı usrev ey yerınden sıçra- •

1
d 

1 
d 

Prj . . kımı amarnış ar L ta ne cevab verılmıyordu. Diğer taraf- nuştı Fakat memurlar yerlerinden bıle M k" . t frenleri b ~1 
hir lerl"ği · - d" z t nun da beklediği kıınceye kadar da kağıd oynadıklarını , ı nı gor u. a en o .. .. f ld -

ümid ettiği bu idi. Hemen karısının od:ı- gormuş, akat öldürmeğe memur o ugıı 
kt K M . - . d sabah!· adamın bu olmadığını anlamfŞtı.. ama, n ekspreste İstanbul için ıs yolcu k3l- k pırdamaciılar. • aBı_n1 ıs ' b ki' al~ ıyarak: 

ın~ ld . . . y ı - ı mem.. e ıye ım, anlarız' 
Snla o uğu, h.epsının de ecneb~ ~ldugu Hüsrev bey koşarak telgraf muhabere I Dedi. o aralık iki süngülü aske~· loko-
fa ~ıl~ıştı. Avusturya - Macarıstan se- o:fosına giltı Sonra memurları çağırttı. 1 motifin önüne geldi: 

sına çı ı. arısı ıra uzerın e ~- b 
~. h b" isk ı d tu du. Yarıı u gece yımılmıyordu.. Canını cchenne-
&t asır ır em c e o ruyor ·· d 
ba§Jndaki masada iskambil kağıtları var- me g~ ereceği adam, tam kendisine ts· 

rJf edılcn 1'.imse idi t~:nın kuryesi de trende idi. Sefaret Onlara izahı.t verdi: _ Kimsiniz? 
te manı geç vakte kadar istasyonu Tren bulunmuştu! Diye bağırdı. 

_rketmedi, fakat kendisine hiç kimse- k"" ı.;; ı"stasyonunda battal bir hat M l 
nın izah t . k "b" 1 d ~ _ .. Uzun op "' - emur ar .. 

a '\erece gı ı oma ıgını gonm- ... . ekilmişti! Telgraf başında mii- _ Bekleyin! .. 
c~ çekilip g'tm' f uzerıne ç . 

1' . ' ış ı. ~ . düriycti unıumıyeden: İstasyonun askeri korcıon aıtına alın-
Çjn rbenın_l~lyolc~su .d~ .ecneb_i oldku~u ı- _ Son s5r'atle ve yalnız lokomo~ılle dığını anladık. Birkaç dakika sonra kar-

u gorn memış, ışıtılmemış va anın .. .. h k t edı"nı"z' d 
dtıyulmaması imkansızdı. Belki hükümc- Uzunkopruye are e . kr üstünde gıcır ıyan adımlarla karakol 
tin başına bir hadise dahi çıkacaktı. Hat Emri verildi. Askeri müfrezeyi Çorlu- kuın.:ndanı ~eldi. Yüzü, omuzları hırlar 
boyundaki askeri karakollardan da rapor cia bıraktık. Biz ve yabancı memurlar içindeydi. Bir elektrik ceb fenerile vcs!
CPlinceye kadar bütün kumpanya Jıeye- hf'p birli~te lok~m~ti~e bindik. Kar fır- kalanmıza baktı. Biz merak ve heyecan
C<ln içinde bekledi. Nihayet menfi rapor tınıısı bıra?. kesılmıştı. B~na .~~y~n~n la kumandanın yüzüne bakıyorduk. Ku
geJince idare hazırlattığı hususi treni ha- Hüsrev beyin bacaklarının tıtredı~ını. hıs- m;ından çok ciddi bir sesle: 

ı ğ ğT dedı iti- - PekaHl. tahkikata elkoyabilirsin!z. te!ret ettirdi. Resmi tahkikattan evvd s diyordum. Ku a ıma e ı ıp . . · 
kurnpanya lıususi tahkikatı sür'atle yap-J _ ~erv!ste fazla mallımat_ v~r.ıl':' y~r BPn ilk tahkikatı yaptım .. hadiseyi anlı-
ll"ı3ğa ve kaybolan ekspresin akıbetini ı Allah bilir, bu, haydudlar~n bır ~şıdır. Fa- yamadık! .. dedi. 
ı ] h ··ı m ycmıyeceğım bu ol· (Arkası var) 
namı~kararwrmi~. Tren y~~~ıı Ak:at~:an~ı~o~s~em~,=g~a~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ıtamilen ecr.ebi olduğu için bizim mü~c!- ı:: "' 

liş beni de trene almıştı. İ L A N 
Ben trenr binerken ön vagona bir müf

l'eze askerin de yerleşmekte olduğur.u 
gi'rdüm. 

* Bizim hareketimizden yarım saat son-ı 

ETi BANK EREGLl KÔ1\ ÜR~ERI iŞLETMESi 
K ön: ür Sa.ış Şubesınden 

· nbulda ve bilahara irabında Zonguldakta m~as~be işle~_nfde _ça1ış
Ista .. ksen lirava kadar aylık ücretle ve ımtıhanla muptedı bır 

tırılmak uzerc se J • b 1 ı ıı: 
l ktır isteklilerin asağıdaki şartlan haız u uruna.an azundır. memur a ınara · o:ı; 

ı _ Türkiye Cumhuriyeti tabnasından olmak. 

2 _ Askerlik hizmetini yapmış bulunmak. 

dı. Masanın yanına da bir iskemle ko - Fl"n a k d"" . 
_ .. . ı r :ısını onüp Grı"msbı"nı·n yata-

nulmuştu. Yorgun gozüken Mıra· . . ' 
· ğmdakı cıbinliği söke k c b lı - Nasıl oldu da bu kadar çabuk g~le· . . r en, oncom a 

b.ld" 1 d" d yerlının fırlattığı kargı Flin'in sağ omu· 
ı ın... ıye sor u. ğ 

zunun aşa ısına saplandı. Flin, muhare-
- Bütün gece yol aldım. Grimbsi'nın bede yaralanan askerler gibi, bir yaın al· 

ne işi vardı burada?. dığını, fakat ölmediğini garib bir insiyak-
- Ben çağırmıştım. Çok korkmuştum la hissetti ve iki büklüm olarak ellerile, 

da.. Bcntley'in cibinliğini koyduğu iskemleyi 
- Neden?. yakaladı. 
- Dışarıdan bir takım patırdılar işit

tim. Ayak seslerine benziyordu. Birisi, 
evin etrafında dolaşıyordu. Işığı yaktım. 
Birisi, yüzünü pencereye yaslamış, bana 
bakıyordu Bu bir yerli idi ve benim yal
nız olduğumu öğrenmişti muhakkak .. bu
nun üzerinr Mister Grimbsi'yi çağırdım. 
Geldi ve sabaha kadar beni bekliyeceği
ni söyledi. 

Ve Flin, oyun masasına doğru giderek, 
iskambillere el sürülmemiş bile olduğu
nu farkederek: 

- Siz de, pasyans oynadınız galiba? .. 
dedi. 

- Evet, oynadık. 
Flin, ala!.. diyerek arkasını döndü ve 

__... .................................................... .. 

* Mira ile Grimsbi tenisten dönünce, er 
nu iskemlenin yanında yığılmış buldu
lıır. Mira müdhiş bir çığlık kopardı ve diz 
Gstü çökerek kocasının başını ellerile kal
dırdı. Flin kadınının bu hareket ve halle
rinden, Gn .. -nsbi ile zerrece alakası olma
dığım anlar.ııştı. Onun için kansını.ı yü
zune bakamadı, gözlerini başka tar::ıf'ara 
ı;evirdi. Çünkü ona inanmamıştı ve deli
kanlıyı da sarı sıtma mikrobları ile öldür
mek istemişti. Kendisi de tıbkı sihirbaz 
gibi falakaya yatmlmalıydı .. 

Bentlcy'i:! şimdi de kan lekelcrile kir-
1\ bir renk &lmış olan cibinliğini göstere
rek, güç işıtilir bir sesle: 

- Şunu kaldırınız ve yakınız!.. dedı ve 
Karadcnizdc fırtına ıninnct ışıkları ile dolu gözlerini karısına 

l'tı bir kar fırtınası başlamıştı. Bizim mü
fnttiş tamn,adığım yabancı zatlarla hiç 1 
konuşmadan yüzü sapsan bir halde otu
tuyordu. Kar fırtınası başlar başlamaz 
endişeli bir yüzle: 

- Biz gidinceye kadar korkarım yol 
kapanacak! 

Dedi. Karşısındakiler hiç cevab verme
d"Jer. Biçare Hüsrev bey nihayet dura
b'ıadı: 

3 _ Yaşı otuzdan yukarı olı_namak. . 
4 _ En az Lise veya Orta Tıraret Mektebı mezunu olmak. 

5 _ Sıhhat raporu ibraz etmek. . . . 
6 _Bir suçla mahkum olm~dığına .. d~_ır vcsıka .ıbr~z etmek. 

Evvelki gece Marmarada baş!ayan :ç;;._~v_i_rd_i_. ___________ _ 

lodos, dün akşam üzeri karayele ~evir
miştir. Karadenizde fırtına baş göster
miştir. 

) armKı ı.üshamızda = 

Oda meselesi 

- Allah Allah! Ben böyle şey ne gör- ı 

· · h · bulunanların imtıhan gunu olan 1 O ılkkanun 19 3 7 ye kadar 
Bu şeraıtı aız . ·· tl 

-3- i k 1 ·addesinde 28 numaradaki daıreye muracaa arL Tophaneuc s c e ı 

Hava yağışlıdır. Yağmur dün hemen 
hemen fasılasız devam etmiştir. Hara -
ret derecesi düşmektedir. 

Yazan: N. Krcn 
Rusçadan çeviren: H. Alaz 



• 

SON POSTA bdnciteşrin 14 
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Denizlerin Makyaveli 

Kaptan Bum - Bum 
Çeviren: Ahmed Cemaleddln SaraQOlla 

Bolşevik de ı izci " Ne diyorsunuz ? diye inledi. 

Yazan : Ziya Şakir 

Yar-ayalnız mı idiniz ? Halbuki biz sizi Alman 
donanmasının pişdarı sanmıştık " 

Hekim kadın ilaç diye yedi odanın hasırı:ıın altından toz almış, bunlart örümcek Düşman ?enizcisi hiddetli bir eda ile' ~Möve• bir defa At18:5 Oky~nusuna açı· 
ağı ve içya~ı ile l arişlırn.ır, l u t t· retle l aşl<adının J arasına m!krob kaptırmıştı cevab ver~ı:. . ıacaktı. Hum.ınalı bır :fta~~etıe sefct 

---- -- - Gemmızın . Alman do~anmas~~a; h~zırlıkla:ına başladık. Lakin son da· 
Halbuki; çocuk doğu~an. ka -ı g_üzelliktir. Güzelli~ ~atın için -şimdiki,şi.?~~t.~e sarsarlar. ~ülükleri güçlükle keşşaflık eden bır t~~ne oldugunu bılı- 1 kıkada alakadar makamlar düşman ab-

dmlar, derhal sarayın şereflı ~ır mev· sınema yıldızları gıbı- ~.er şeye ve en duşururler. Fakat slilüklerin açtığı ya- yor.u7: ~a o.~~~n tesl.un olduk. ~er:ıl~- luka hattının artık .zorlana:ıııyac~ ?e
kiine geçerler, artık ömürl~rinın so.n~-,meşakkatl~ çar~lere mura~~a~ etmek, 1 ralardan sızan kanları bir türlü kese- ketınızın butun demz _k~vvetlen :::.~m r~cede kuvv~tle~ış oldugw:ıu ~enye 
na kadar saltanat sürerlerdı. Onun ıçm harem daırelerınde en tabıı ışlerden- mezler. GüJcemal kadın artık kendin- arkanızda duruyor. Sızı batırmış bıle surerek emrı geq aldılar. Bırleşik A
çocukları olmıyan gözdeler ve ikbal- dir. Buna binaen, Gülcemal kadınefen- den geçer, düşer bayılır.'KalfaJarın fer· olsaydık hatt1harb zırhlılarınız.~n kar· mer~k~nın. da Almanyaya harb ilin et
ler, hekim kadınların yardımlarını cel- di de bu teklüi bilatereddüd kabul et- yadı her tarafa yayılır. Mesele, derhal şısmda ne. ):apacaktık? Zaten b~yle ~!- mesı uzerıne Amerika:° gemile~ düş-
b t k · b n1ara avuç dolusu pa'"a miş. d" aha aksed H h k' b masaydı sızın yalnız başınıza bıze hu- man abluka hattındakı gediklen tıka-e me - ıçın u · pa ış er. emen e un a~ıya , m t 1" 1 d t h. _. 

1 
. . , 

vermekten çekinmezlerdi. Hamam hazır. Mevsim hasebile SÜ· haberler gider. İsmail Hakkı paşa der- cu ~ ~e , es.~ 0 _mı~?a ave e ıç ce mış _ar ~ış... . . 
. lük şişesi de hekim kadının ilaç sepe- hal saraya ger Ted ,. . . . F - saretınız o,abılır mıydı. Bılmıyerek, ıstemıyerek yavaş yavas 

Gene bol paralarla bu kadınlardan ıs- r d De h İ h k l K d 1:· . ~\ 1!.e gırışır. a Halbuki cMöve» bu cür'etkarane h~h- dünvanın yedi deryasındaki serseri ve 
tifade etmek isteyen diğer bir ıümre 1

; ~- . r a 
1 
am;;:: k o:r ar. t ın kat, kadınefendı bır turlu ayılmaz. Tc- dide başvurduğu zaman yapayalnızdı mac~rah hayatım sona ermek üzere 

daha vardı ki; bunlar da; saf, cahi! ve ~ en ~Y~.soy~r :-· 
0 

le.. şı_na y~ _ır~- lftş, bir kat daha artar. Sultan Mecid, ve arkasında hattıharb zırhlısı değil bir bulunuyordu. Halbuki ben macerasız, 
toy saravlı lardı. Bunlar, her hangi bir b~r·b . . e ımk atın, ~u şı_~1~?kınl dıçın e hareminin odasına gelip de onu o hal- tek kruvazo··r bı"le yoktu ' · . • • ~ . ır ırıne ene enmıs su u er en on .. .. • · sergüzeştsiz yaşıyabilecek bir adam de-
ıgfal hadısesı karşısında kaldıkları za- t k 't.I • k d f d' . de gorunce, teessüründen aglamıya Muhatabıma· g"ildim ve nasibim bana bir takım ye-ane çı arır. ~emen, a me en ının 1 B" h . • · 
man günahlarını ortadan silmek için, ensesine yapıştırır. baş ar. ~~ .. aylı uğraşılır, kadmcagızm - Affedersiniz kumandan ama ynm· ni maceralar hazırlıyormuş da benim 
hekim kadınların maharetlerine müra· A .. 1 .. kl . b 

1 1 
E hayatı, guçlukle kurtarılır. lıyorsunuz! dedim, arkamızda hattıharb haberim yokmuş; Çin denizlerinin Ş~-

ed 1 d . B .. h l . b ç su u er, şışmeye aş ar ar. n o- G "bd" k. b"" . . 11 1 hl filA k 1 tama ·ı caat er er ı. u guna eser erı, a- b lar nd b" k t . t1 F k t arı ır ı; oyle bırçok mısa eı· o - zır ısı an yo , ya nızız, mı e ko ve rindmeşreb denizcisinin çekeceği 
zan sessizce silinip giderdi. Fakat çok ö~:kil~r ~~ t~ 1:ç. at.nheslı ça atr. k"a a _ duğu halde, bunlara zerre kadar ehem- yalnızız... çile hen üz dolmamış .. Çinlilerin dedik· 

' r u ış ı a arını es ın e B 1 ik d . . . . h t te 1 . "b" N l ? Kısın t' d zamanlar da, zavallı genç saraylılar, demezler İk" k . fkl . h 1 miyet vermezlerdi. Saraylılar, gene bin o şev enızcısının ayre ve • erı gı ı: c e yapa un. e -·• e· 
derdlerıni kimseye söyliyemiyerek al- d d.. · ışKaer parma . şış 1 ennlak- türlü derdlerine derman olan hekim essüfünden gözleri faltaşı gibi açıldı. mekten başka elden ne gelir ki ... 
d k1 . . . . l . e, uşmez. dınefendıye baygı 1 - k dınl b .. .. . . 1 d. "'l.7 • t .. f .. d f;.d ta kudurdu (A L-- ) ı arı zehırlerın tesırıle ıztırap ar ı - 1 lm" ba . a arı, aş ustunde gezdırır er ı. xeıs ve eessu un en a e · r"""" ııar 
r · d · ı d " ar ge ıye şlar. Hekım kadında da Yüzü morardı. Bog"ulur gı"hi zor nefes - ·•• - .. -. · · · · · · ·· · - · - ·---
:rın e can verır er ı. t IA rt Kad f d " · ·· d"" ·· k ) e aş a ar. ıne en mm vucu unu (Ar ası var alarak: 

. stanbuJ Eors3s1 kapanı, 
fiatları 13 - 11- 1937 

Bu ölüm, türlü sebeblere atfedilir
di. Hekim hanımın yakasından tutma
yı, hiç kimse aklından bile geçirmez
di. l~Aovoı 

- Ne diyorsunuz? diye inledi; ne di
yorsunuz? Yapayalnız mı idiniz. Şayed 1 
bundan bir an bile şüphelenmiş olsay-

1
1---------------1 

dık beyaz bayrak mı çekerdik? Teslim Ç E K L E B 
Hiç unutmam; Abdülhamidin ilk sal-l 

tanat senesinde, bir Hırkai Şerif -ı!ya
retinde, başkadın Nazikeda kadınefen
di, (Hırkai Şerif Camisi) nin hünkar 
mahfeli kapısındaki binek taşından a
rabaya bineceği zaman, gözüne uzak· 
tan iki dilenci çocuğu çarpmıştı. Peri
şan kıyafetli bir kadının eJlerinden 
tuttuğu bu iki kız, o kadar güzeldi ki; 
kadınefendı birdenbire durmuş; bir an 
için gözleri onlara takılıp kalmıştı. Ve 
bu dalgınlıkla arabaya binerken, sol a
yağını şiddetle arabaya çarpmıştı. 

HEOKALHiHA 
BAŞvE DiŞ BÜTÜN 
t<l~H<LIK AG~ILAQI 

DiNDiRiR 

~ .. J4 

Program mi olurduk? .. ····· .. 
Yaşlı kumandan yeis ve hiddetinden ' 

14 İltlnciteşrin 1937 Pazar köpürmüştü ama kendilerine oynadı- [ 
Bugünkü 

Londra 
Nn-York 
Parti • . t s TAN BUL ğım oyunu rusca diğer arkadaşlarına 

Öfle neşriyatı: 1 tt • · hidd t b h · ' Millno 
12.30: PIAkla Türlı: mustkist, 12.50: H:ıva- an a ıgı :aman yeıs ye e a sın: : Brükael 

cııs. 13: Beyoğlu Halkevi gösterlt kolu tara- de onu golgede bırakanlar oldu; hatta I Atlna 
tından bir temsll. içlerinden bir tanesi üzerime atılmak cennre 

Akşam neşriyatı: bile istedi ama arkadaşları kendisini i-1 8otya 
18,30: Pl~kla dans musikisi, 19: Safl~e: tidale davet ettiler. Herifler tek başına 1 Aıruterdam 

Piyano ve keman refakatli~. 19.30: Konfe - bir geminin içinde ağır surette müsel- 1 Praı 
rans: Selim Sırrı Tarcan (insanlar ve hay- A • ' 1 Vlyana 
vnruar, Aksel munte), 20: Müzeyyen ve ar- lah bır ganbot da bulunan dokuz tane Madrtd 
krı.daşları tarafından Türk musikisi ve halk silahlı gemiden mürekkeb bir kafileyi Bertin 
şarkıları, 20,30: Ömer Rıza tarafından arab- teslim olınıya davet etmesine akıl erdi-

Her halde çok canı acımıştı. Çünkü ca söylev, 20,45: Bay Muza!fer ve arkadaşlıırı remiyorlardı . 
tarafından Türk musikisi ve halk şartı\an, Lakin bolşevik gemiciler böyle me-

VarşoY& 

Budapett
Bükret 
Belırad 
Yolı:ohama 

bir anda çehresi, al çuha gibi kızarmış- (Saat ayarı>, 21,15: Orkestra, 22,15: Ajans h . . .. .. .. 
tı. Fakat, bütün gözler kendisine çev- haberleri, 22,30: Plakla solo, opera ve opeı·et selelere e emmıyet venr gorunmuyor-

Açılı' 
-;ı3 . 2S 

o.s.>oı 

:>3.612S 
15 2138 
4,713.S 

67.6855 
S,466S 

64.18 
1.44t;3 

22.762.S 
4.2118 

1'2.67S 
l.118!J7 
•-'..!214 
4.0192 

1(8.6240 
!>4.S76'J 
1.7S6-4 

Kapuıj 
'2SOO 

0,79825 
2'.62 
lS,72 
4.71SO 

'7.72 
!J,4675 

64.205 
l.4471l 

22.m» 
4.21'4 

U.611 
l.9MS 
4.223J 

·lm· ld • · · b "" ··k b" t t parçaları, 22,50; Son haberler. lardı. Onlara böyle şeyler vız geliyor- ı Moalı:on rı ış o ugu ıçın uvu ır me ane ... _ _. _u.. 8 kuk Mah... • d Bto'""olm 
•• °' A aa ... amona ..... U aemesuı en: du. Dokuz müsellah gemi bir tek ge- IUI 

gosterm ış; ses çıkarmamıştı. Ha~ta ara- Hazine veklli avukat Nahid Çınarın Er - _______ _.._ ______ _. 
baya oturur oturmaz, yanındakı kalfa- zlncanda Topçu namlle maruf Niyazi yanın- miye teslim olmuş! .. Bundan onlara ne E 8 H A M 

4 • .ıı 
108 6675 
M.59 
1.7575 

2M7 
s.ııss 

ya emretmiş: çantayı açtırmış, küçük 1 da Binbaşı ölü Vehbi kızları Leman ve Nu - Olçü u"· zer·ıne idi? Onların bildiği tek bir şey vardı 
sadaka keselerinden üç tane al&rak bi- . rJye ve Kastamonuda hesab meınurlu- ki o da bu dokuz geminin maynla dolu Anadolu ım. ,. GO 

ze vermiş; o dilenci kadın ile kızlarına ğundan çıkarılma Ali Rıza aleyh- F ennl Kasık Bag"'ları oldukları ve şayed gemilere bir tek peıln 00.0J 
OJ.\)() 

0,00 

00.00 
00.00 
B.ı» 

11 t lerıne davalılardan Leman ve Nu - humbara isabet edecek olursa berhava A. fm. " eo ndeU 
yo amış 1• rlyentn babaları ve murisleri binbaşı ölü Mide, barsak, böbrek 

Arabalar, hareket etmisti. Saraya Vehbinin 927 senesi askeri ambar ve ayni - diiokünlüğüııe olup gidecekleri idi. Binaenaleyh harb- ::::0:~.::0kt.ar 
gelmiştık. Kadmefendinin ~rabası, ha- yatından yolsuz sarfiyat yapmak suretUe üç • F&DDI siz, harbsiz teslim olmayı cana minnet Merkn bankuı 

00,00 
00.llJ 

OJ, 
<tı.UJ 

00,ıJO rem dairesinin binek taşına vanaşmış- Ura 56 kuruş ve diğer Ali Rızanın 45 llra 91 saymışlardı. İt Bankul 
t A b K d r d" 1 kuruş zimmetlerine geçlrdtklerlnden tahsili Borsalu Gemilerin mayn dolu olduğunu öğ- Telefon 

OJ,vJ 
• . ıo 
o uo ı. ra a kapısı açılmıştı. a ıne en .~· ı dlleğlle açmış olduğu davanın muhakeme - renmek beni çok memnun etmiş, şevk ittihat Ye oeıır. 

arabadan çıktıktan sonra, lztırabla yu- sinde: Davalılann ııtametglihları meçhul ol- latiyenlere öl9i "ark oe&trmen1 u .eo 
b t ·f · ·· .ı ı· ve neş'emi artırmıştı. Zira düşman ge- v • rümeye başlamıştı. Kalfası, ve aşa~ası 1 duğundan muhakemenin bırakıldığı 4/11/937 arı eaı gon•ıerı il Terkoa O.Jl.I o.ı>J t 

derhal koltuklarına girmişler, dairesi- • perşembe günü saat on~a mahkemeye gel • EmlnönU mileri bu maynlan dökmek fırsatına11-..=.:.::.=:.=------~-------ı 
k lardı mediklert ve bir vekil gondermedlklerl tak _ lımir sokağı kavuşmuş olsalardı belki cMöve» de l S T t K B A z L A a 

ne ~ı armış · . • dlrde haklarında gıyap kararı verileceği ga- Tel. 20219 dahil olduğu halde birçok Alınan ge-
Bıraz son~a h~~-e~ aldıkt~ı; sol ayagı- zete ue ilfm edil:ığl hal~e mahkemeye gel - z AHAR y A mileri mahvolup gidecekti. Ttlrk bOroo ı peıtn oo.oo o.>.oo 

nın mafsal emıgını çarp ıgı için biraz nıemiş ve blr ve de gondermemlş oldukla- Oreopulos Kumanda köprüsündeki yüksek • • ı udeıı ıs.os . ıs.os 
fazlaca ıztırab hissetmiş; aynı zarn:ın- rından gıyap karan verilmesine ve key!lye- Taklitçilerden mevkiimden önümde giden esir dokuz • • u ndeıı o>.oo oo. 
da, küçük bir sıyrık husu]e gelmiş. tın gazete lle de Uft.n edllmesine ve muh:ı. - 1--------~---:------1 

.. ? • . kemenin de 29112;937 çarşamba saat ona ta- S&klOIOIZ. gemiyi seyrediyordum. Bana öyle geli- TA H V t LA T 
Tesaduf, bu ya. Hacı Dudu demlen Uklne karar verilmiş olduğundan mezkur ' .... yordu ki cMöve• şöhretile mütenasib l---------.:--:-:;:--~---ı 

hekim kadın, o sırada sarayda imiş. Bu- gün ve saatte davalıların mahkemeye gel - -· _ şerefli bir iş daha görmüştür. Bir tek A~J&ı ~. 
nu haber alır almaz, derhal başkadın medlği veya bir vekll göndermedikleri tak - ---·· ·-· ihtar güllesi pahasına dokuz düşman Anadolu ı pe. &? • .ı·J 11\1.U\J 

efendinin dairesine giderek guya ız- dirde muhakemenin gıyaben devam eturne- SO 
1 

POSta gemı"sinı· esı·r etmek dogITu.cru haklı ola- • 1 ndeıı ~-~ ~·~ 
. . . . ' . • ceğl ve nynca namlarına çıkarılan gıyap da- • U pe. · ., -·-

tırabı teskm etmek lÇm hır takım ılaç- vetlyeslnln birer nüshalarının mahkeme dl- rak iftihar edilecek, göğüs kabartıcı bir • n n. oJ.o.; ıu.co 
lar yapmış .. ertesi gün, birdenbire ka- vanhaneslne taıtk edlldlğl tebliğ makamına Yevmt, Siyası, Havadis ve Halk gazetesı işdi. Amirale keyfiyeti bir telsizle bil-_ j' Anadolu mu. peotn O•.JJ uo.~ 
dınefendinin ayağı şişti. Birkaç saat i· kaim olmak üzere uruı olunur. - dirmiş, dokuz düşman gemisi esir aldı •-----P-A--:R--:-A-L::--A:-:B:------1 
çinde vahamet kesbetti. Zavallı ka iırıın ·--- Yerebatan, Çatalçeşme sok.ık, 25. 1 ğunızı haber vermiştim. Amiral telsi- 1--------ıı,--Al-ı-.. -----ı 
ıztırabı arttıkca arttı. Ticnreth .. nemiz eskisi gibi kürk t S TAN BUL ., Satış 

mantolarını 10 sene garanti ve zimize hemen cevab verdi. Bu cevabda ı Türk altını 108!l 1084. 
Doktorlar, cerrah!:ır getirtildi. Gün- Gazetemizde çık11n yazı ve - Bravo Möve! Sizi tebrik ederim. ı Banknot oa. B. 265, ~ 

lerce uğraşıldıktan sonra, zavallı ka,- ıesimlerin bü:üıı hakları Berhüdar olun! deniliyordu. 'w•••••••••••••-' 
dıncağızın ayağı kesılmckten. güç kur- mahfuz ve gazetemize aittir. Bu vak'adan sonra cMöve• zabtiye 
tarılabıldi. Meğer; Haci Dudu denilen j memurluğu vazifesine avdet etti; kızıl- ! 
hekim kadın, ilaç yapıyorum diye, ye- ABONE fiA TLARI lann çıkarchkları iğtişaşları, kargaşa- 1 di odanın hasırı altından toz aldırmış; 1 ı ı b kl kit · d · ""':!!!!'~~.......,,..,~---~~~ ık arı astırma a va geçır ı ama ·, 
bunu örümcek ve içyağı ile karıştıra- 1 6 3 1 bu vazifemiz uzun sürmedi. Kaçakcı-
ıak bir merhem yapmıı: .. kadınefenöi- Sene Ay Ay Ay lık gibi çetin bir işle uğraşan birkaç 1 

nin yarasına, böylece mikrob kaptır· Kr. Kr. Kr. Kr. Finlandiya gemisini zabtettik. Aynı za- ,1 

mış. TÜRKİYE 14'VO 7;;ö 400 150" manda ( 15 00 ) \ Rus mültecisini cLi -
Ben, yetişmedim, fakat işittim. Ge- YUNANİSTAN ~340 1220 710 270 bau> a naklettik. Bu mültecilerin 

ne bu hekim kadınlardan biri, Sultan ECNEBİ 2700 1400 800 300 kısmı azamı Alman neslinden Baltık 
Mecidin dördüncü haremi, -Fatma ve vilayetlerinde oturan Ruslardı. 
Ref. lt 1 I S lt R d Abone bedeli peşindir. Adres ıa su an ara u an eşa ın an- Vazifemizin biri de mühim noktala-... ca ··ı emal) k d f d" . -1 değiştirmek 25 kuruştur. ne .. ı- u c a ıne en ıyı o dü- ra mayn dökmekti. 
rüyormuş. Bu hekim kadın, bir mayıs 
günü, Gülcemal kadınefendiye müra- Gelttn euralt geri &1erilrnez. Temmuzda Almanyaya dönmek em-
caat etmiş: ilanlardan mu'uliyet alınmaz, rini aldık. Almanyaya avdet eder et-

-Aslanım, fazlaca kanlısınız. Ren
giniz, adeta mor gibi görünüyor. Tam 
mevsimidir. Eğer size on tane sülük tu
tarsam; çehreniz gül rengi olur. 
Demiş. Malum ya, saray kadınlarının 

her şeyden ev 11el düşünecekleri şey, 

a~ \i ~,.ç ·~ kC!ıı.Cı.b • .t. V.uil-.1n. bdullttk

tadJr, lı nadoluda bulunan mtlşterile
rimfze ayni şeraitle kabul ediyoruz .. 
Mahmudpaşa, Kürkçü Han içerisi 

B E y K o T~=~· 

Cevap ıs·m mektuplara 10 kuruşluk mez de on beş günlük bir mezuniyet ı 
Pul ilavesi lazımdır. istedim ve zevceme iltihak ederek ya-

1 

run kalmış olan balayımızı ikmal et-
Posta kutusu : 741 İstanbul mek istedim ama bana balayının zev
T'Jlgraf : Son Posta 
Tt!le/on : 20203 

- . -

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

kini çıkarmak mukadder değilmiş ~ı 
hemen cKiel• e dönerek gemiyi yenı 
bir sefere hazırlamak emrini aldun. 

l\libetcl 
1:. czaneler 
Bu &"ece nöbetçi olan eczaneler .-n -
tardır: 

İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: <Ziya Nuru, Alemdarda: 

<Eşref Neş'et), Beyazıdda: (Haydar), 
Samatyada: ( Ero!ilos ), Eminönünde: 
(Beşir Kemal), Eyübde: (Arif Bettr>. 
Fenerde: < Emllyadi ) , Şehremtnınde: 
<Nazım), Şehzadebaşmda (Hamdi), Ka
ragümrükte: (Kemal>, Küçütpuarda: 
(Hulüsll, Bakır köyünde: (HilAl). 

Beyollu cihetindekiler: 

İstlkl~l caddesinde: (Kanzuk), Daire
de: (Güneş>, Topçularda: (8poridla), 
Taksimde: (Nlzameddin), Tarlabquıda: 
<Nihad), Şişlide: C Halk ), Beflktqta 
<Nail Halid). 

Botaziçi, Kadıköy ve AdalardakDer: 
Üsküdarda.: C İmrahor ), SanJC!l'de: 

(Nuri>, Kadıköyünde (SıhhaL), (Rifat>. 
Büyükadada: (Şinasi Rıza), Heybellcle: 
(Tan&1>· 



SON POSTA 

İspanyada İngiliz - İtalyan rekabeti arttı ZiRAAT 

Ziraatimiz için 
traktör mü, yoksa 
hayvan mı lazım? 

ft (~ClfUırajı 1 lnci ıayfaıl::J J çekmeğe razı ôlınamaktadırlar. 
Jı:· 

1 
al~a ıle Fransanın bu husustaki fi - İtalya, bu suretle Frankoyu tesir al-

ır erı henüz malüm değildir. tında bulundurmakta ve onun serbest-
n· Ecnebi ıönüllüler çe hareketine mimi olmaktadır. 

te• ı~er taraftan Evening Standard ga - İngiltere ile İtalya arasında başlıya· 
ti .esıne göre Franko, ecnebi gönüllüle - cak olan müzakereler esnasında bu 
n•n geri çekilmesi hakkındaki İngiliz pla- meselenin de halli beklenilmektedir. ( Baştarafı 6 ıncı sayfada ) 
~kabul etmiştir. Daily E>..pres gazetesi İspanyol me- Beygirin çekeceği veya öküzün kuv -

r· .akat bu planın tatbikinde- menfaatle- selesinden bahsederek şöyle diyor: vetile işleyecek bir makineye bilaki:; çok 
l~nın haleldar olacağını gören İtalyan - cFransız, İngiliz ve Sovyet delege - muhtacız. Biz sadece kuvvet bakımmdnn 
harkkFrank.onun gönüllülerin çekilmesi Jeri dün Brükselde, İ~anyadaki gö: onu lüzumsuz görüyoruz. Biz değil Al -
hrt-dı:nd.tkı teşebbfisü.ne mani olmuş • nüllülerin yü~d~ yetmişi geri alı~d!~ manya gibı müterakki memleketlerde bı 

F' · takdirde her ıkı tarafa da muharıpıık lP aşırı derecede traktörcülüğün malı -
n ranko ile İngiltere arasındaki mü- haklarının tanınabileceği hususunda zurlanna ~:ıhid olunmuştur. Çünkü bi. 

11:s~batın .müsbet bir şekilde inkişafı - mutabık kalmışlar~ır .. ~u teklif ~~e .~ mcmlekettt,; hayvan neslinin azalır, o 
taı a utt~~ı .?l~? İtal.yan makamlaıı, t - mi .müdahale .komıt.~s~.nın sa~ gunku ~emlekctteki toprak veriminin de aza -

Y n gonulluJerinı İspanyadan geri toplantısında ileri surulecektır. • ..ışını mucib oluyor. Yediğini dumandan 

Bir A 'man yo/c;_.. .... 1.4.~k~~dan Adanaga ~~t~.~~.;·~~,::;::Y:g!~:~ıörfl.~;;k; 
Tayyaresi dü lü Jlk yolcu h~~van; gubresıle tarlayı da duşum•n 
10 · • f / illi muvazeneli bir kuvvettir. Şayanı dikkat-

k ış/ öldll Taggares U tir ki bu gediği sun'i gübrelerle kapa -
Berlın 13 (A.A ) _ B r .

1 
Ma • Adana 13 ~Hususi) - T. C. Fer 8 nu - maya da imknn bulunamamıştır. 928 ut' 

hciın arasında h · .e~niın ı e. dr.n m ıralı pilot Tabirle makinist Suphinin !oplanan ilmi bir kongre önce uzvi giib-

L 
ava servısı te.mın e en . . 1 · ~ ' tıfthan , id~relcrinde ekspres yolcu tayyaresı bu· 1t erle ıslalı edilmemış· hayati ve imtisa· 

sa ya men b b · t d ·· ' saat 1
7 

d M su, ır ayy~re un gim öğleden sonra şehrimize gelmiş, ye- &i kabiliyetıeri arttırılmamış topraklardr. 
biraz e ~~he~~ ~a yere ınmeden ni yapılmakta olan alana inmiştir. Ayni sun'i gübrelerin mahkfun olduğunu mey
iki ın ~:-V:1 duşmuştur. Yedi yolcu ile tayynre ile hava yolları umum. müdürü dana çıkarmıştır.:t 
lerdir a ınıst ve radyo telgrafist ölmilş - S:ılim de gelmiş ve hararetle karşılan- ·Ziraatimiz.in bugünkü tarzı idaresi 

Yar. mışlardır. ve istihsalii.tı, köylümüzün hayvan yetiş-
t alanan yolculardan iki tanesi has _ Tayyare saat onu yirmide Ankaradan tirme ve idaresindeki vukufu ile makine 
nneye götürülmüştür. havalanmış. Konya, Karaman, Ulukışla, kullanmaktaki bilgisizliği, kuvvet için 

Mut, Silifke üzerlerinden geçerek saat bağlanacak sermaye kifayetsizliği, top -
r·· k. on dörtte şehrimize gelmiştir. Tayyareci- :r.ldarın ve yolların hali bülasa sayJS"t 

ur ıye Futbol gru? ıer alanda yenı yapılan hangarı tedkik et- sebebıer do1ayısne hayv~ bizde daha çok 
maçları tikten sonra hava müsaid olursa yarın yıllar traktöre galebe edecektir. (Baıı 

Ankara 
13 

(Telefonla) _ Mı'lli ku·· _ veya öbür gün An karaya dönecekler - yerlerimiz müstesna) asırlardanberi hay 
ıne har· . dir. vana sadık kalan köylümüz, mevcut §ad 

6 
ıcı mıntaka şampiyonları ara - hır baki kaldıkça hundan sonra da bay -

~da tertip edilen grup birincilikleri AvrupCJya gidecelder vnna sadık kalmak ıztırarındadır.> 
karada başlamıştır. Ankara 13 (Hususi) - Maarifde Buraya kadar yazdıklarım münaka _ 
Bugün karşılaşan izm·t , Ad A\;rupaya gideceklerin imtihanı yapıl- şsmın (Traktör mü, hayvan mı?) tarafı. 

§aınpiyonla 
9 

1 ı' e . ana mıştır. Evrak tetkik edilmektedir. İs - na aittir. Bir de (Beygir mi öküz mü?) 
rı <>yununu - 1 zmıt şam . -d·· r· -·· ' l>iYonu Ak . - tatistık umum mu ur ugu namına gi - tarafı vardır ki, bu losım büsbütün şa • 

. yeşıl kazanmıştır. decek talebe şunlardır: y:mı dikkattir. Onun da leh ve aleyhtar-

t .F'ınale kalan Akyeşil takımı pazar- . Bülcnd Sirmen, Ved~d ~.icı:ıi. Ma- larmı gelecek sefer dinleriz.> 
esı günü Balıkesır· N .

11
. Iıye namına: Turgut Azız Koklu, Şe • TARIMMAN 

- azı ı maçınJn . - M zh ş Feh ı €alıbile b d rıf Dosdogru, a ar ener, m 
8Po ura a çarpışacak olan Bafra Yavuz Oktay, Rifat Ekmek Onkulak, Kadıköy ıu ıebckcsi geniıletiliyor 
,.. r maçını kazanacak takımla finali Şevki Bilge, Bedri Gürsoy, Ali Can, vy

11 
Kadıköy ve havalisi su tesisatını ıs· 

........_ ayacaktır. Münir Mastar. ı h · -=-= a ıçin sular idaresi tarafından yapı -

~--

Mevduat lÇin el verışli., ~artlar 
Para plasmanı içın ögutler 
Kiralık Kasalar 

lan tetkikat sona ermiştir. Hazırlan -
mış olan proje alakadarlara verilmiş -
tir. Projede acil işler çabuk yapılacak, 
diğerleri 1938 senesi haziranından iti· 
baren üç yılda tamamlanacaktır. 

.SiL 

1 

BALSAMIN KREMİ 
Biitiln cihanda elli senedir dai
ma üstün ve eşsiz kalmışhr. 

KREM BALSAMiN 
Büyük bir bilgi ve uzun bir tec
rübe mahsulii olarak vücudc ge
tirilmiş yegine sıhhi kremlerdir. 

KREM BALSAM/N 
Şöhretini söz ve şarlatanJıkl 
değil, sıhhi evsafının Londra 
Paris, Bedin, Nev-Y:ork Güzelli 
Enstitülerinden yüz1erce krem 

D ı arasında birincilik mükafatım 
K K A T : kazannuş olmakla isbat etmiştir 

KREM BALSAM/N Gü~düz için yağsız, gPce için yağlı ve 
halıs acıbadem kremleri olarak dort 

nev'i vardır. 

KREM BALSAM}N Ötedenberi tanınmış hususi vazola _ 
rında satıldığı gibi son defa sureti 

mahs~~~a imal ettirdiğimiz gayet şık ve beraber taşımağa elverişli 
~ususı tupler denınünde dahi satılmaktadır. Fiatca daha ehven oldu _ 
gu kadar pek kullanışlı ve zarif olan 

KREM BALSAM J N tü~leri bütün nevilerile tanının~, ecza 
ıtrıyat ve tuhafiye mağazalarında 
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INGtLIZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOOLU - İSTANBUL 

t\\\\'\' \\\\\ 

,. ~llh• 
·llh 

ı/Jlı 

,,,,, 

~\\lı 

ı ı///ı, 1 "'· J ~\Ilı J, 

,, \ ll' 
~\\\ı ;,,,\b 

• 

ı\\\\ı 4\\\1 

f 111111' 
1
' 

ıl\I 
ı\\\\ı 

l\,,,.. \\\\\ ı\\\\\\l\\\\\\ ... ,\\\\ı. ··~·mu!\\\\\ \il 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
.Muhammen 

bedeli 
Eksiltme 

S8"ti 

Bütün gün arasız açıktır ____ _:::_:.::.:~~--~~=======- ilan Tarifemiz 195 takım elbise, Ceket, Yelek, Pantalon, kasket ~ Ura 14 .... 
1 t nbul D eI terC:;;!ığınd2n : 

Cins ve mevkii: Senelik muhammen 

Şehzadebafında Vefa Erkek Lisesi bak
kaliyesi: 

kirası Lira 

160 

Kira müddeti 

22 AY 

Birince •ahile 4()() 

/irinci .ahil• 250 
Oçüncii .ahil• 200 
Dördiincii .ahile 1(){) 

iç .alaileler 60 
Son Mhil• 40 

1aıra, 
)) 

)) 

» 
)) 

)) 

l'.abataşda İnönü Kız Orta Okulu bak-
kaliyesı· ·. 23o 22 > b' ınu" ddet f da f 2 Muayver. ır zar m ula-
I>avutpaşa Orta Okulu bakkaliyesi: ı5ı 2

1 .. > ca mikdaıJa ilan yaptıracaklar aynca 

61 adet palto 561 • 15 
217 çift to.ln 1086 • 16 

1 - Şartname ve nümuneleri mucibince mikdar ve muhammen bedelleri yu
karıda ya2.ilı melbusat ve foiin ebiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 24/XI/937 tarihine rastlıyan Çarşamba günü her birerlerinin hi
z:ılannda yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım 

Jromisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklılerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte % 'l,5 güvenme pa _ 
ralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilAn olunur. c7564, 

~ukanda yazılı okul bakkaliyeleri hi za"larmdaıtı kira ve müddet;. uzerın- tenzilatlı tarifemizden j&tifade ede-
den arık artırma usulile ayrı ayrı kı"rava verilecektu. İsteklilerin ve t ıye şera- T yarım v k 

lJ • ld kl ceklerdir. am, e çeyre sayfa G- -k M h 
iti ııe saır şartıarını öğrenmek ısteyenıeri:r:ı hüsnuhaı eshabından ° u arın:ı, uruılar !çın ayrı btr tarife derpif umru u af aza Genel Komutanlığı lstanbu 
lrıahkumiyetleri ve sari hastalıkları bulu!'lmadığına dair zabıta, .. cwnhurıyet edilmiştır. .. Stıtınalma Kom ·syonundan : 
l'lıüddeiumumiliği ve sıhhiyeaen alacakları resimli vesikalar.~a ~~ .. yuzde 

7
'
5 

pey Son p05ta'nın ticari ilanlarına aid ak~alarıle 25/11/937 perşembe, saat 14 de Milli Emlak Müdurlugunde toplanan işler içi.ll ıu adrese mürııcaat edil· 1 - 32 sayıl~. a?.a gemisi için 5 kilid zinc1rin müteahhidi nam ve hesabına 26/ 
lto.ınisyona gelmeleri. (M.) (7560 ) 11/937 Cuma gunu saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 
~ melidir: 2 - Tasınl:man tutarı 1230 liradır. 

lstanbul lnh:sarlar Paşmüdür:ü&ünden: tlincıhk Kollettll tlrbll. 3 - rrtname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
Hükmü ikinciteşrin sonunda bitecek Cllan müskırat satıcılarının ruhsat tes- Ka=-::.:- 4 

- steklilerin. ilk teminat olarak 93 liralık vezne makbuzu veya banka mek-
kerelerinin yenileme muamelesine 15/11/937 gününde başlanarak 10~12/937 c.u- L tubları ve kanunı vesikalarile birlikte o gün Galata Eski İthalat Gümrüğü bi-
~a ~pmınakadude~m ~tt~t~ R~~t ~~&~erini t~rt.e~~~ :::::::::::::::::::~:::::~ __ n_a_s_m_d_a_ki_k_o_m_b_y_o_n_•_g_e_~_ı_e_d ___ ~_5_n~>~- , 
teyen satıcıların tayin olunan günlerde eski tezkerelerile Kaba~ki ınhisar- öksUr• nl•r• ve BAT . -------=====ı 
ı~r İstanbul Başmildilrlüğüne müraca11t etmeleri ve 10/12/937 t~hınden sonra ABN BABBI ..... 
1"ıkernlerini yenilemiyerek içki satanlar hakkında kanuni takibat yapılacş.iı ıölU• nezle lerine -
l14n olunur. e7425• 
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Radyo sahasında malfk oldu~u tükenmez teknik menbaları sayesinde RCA her vakıt ilk olarak 

tekmil dünya mütterllerlne en müheyyiç lcadları arzetmlştlr. Tekmll sair markalar, bun

ları yalnız takip ettiler. RCA birçok lcadlart meyanında ilk olar.ak: Dinamik oparlörD, 

• 1 

Elektrik tebeke cereyanlle lfliyen ilk radyoyu, ilk çelik lambaları ilk göz aya

L 

rını lcad etmlttfr. Doyanın en büyük te,kl16tına malık R C A tarafından 

vUcude getirilen bir ahizeye malik olma k tan dolayı tam manasile 

• • 

rur olablllr in 

R-ri 
NDA 
ız 

NEZLE 

1ormadan bitin 

Kırıklık, baş, diş, 
ve adale ağrıları 
en seri ve en kat'I 

şekilde yalnız kaı• 

GRİP İN 
ile geçer 

Havaların serinlediği bugün
lerde alacağınız ilk tedbir 
evinizde bir kaç 

GRiPiN 
bulundurmak olmalıdu. 

icabında glJnde 3 k•t• ~hnabUlr 
İsim ve markaya dikkat. Taklitlerinc!en sakınınız. 
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