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At8türkün beyanatı ispanya sahillerinde 
İtalyan veAlman "Türk - Yugoslav dostluğu, sallı. 

dostları için bir remiz teşkil eder,, 
Cumhur Reisimiz "Bu dostluğun devamına ve daima 
daha ziyade resanet bulmasına çalışacağım ,, dediler 

"Dostluj/amuz, lfadelllnl yalnız slJzlerde bulmuyor. Bu slJgledilılerlm 
kuvvetine inananların ifadesi olaralı telAlılıi edllmelidlrn 

Türk ve Yugoslav Başvekillerl konuşmalara başladılar 
Ankara, 29 ( A.A.) ___, Ankara Paias-ı at mümessillerini kabul buyurmuşlar-, zır olduğu halde yaptıklarından dola

ta Cumhuriyet Halk Partisi tarafından dır. Cumhurreisim.iz, Türldyenin sami yıı sevinçlerinin bi.r kat daha fazla ol!
~erHen süvare esnasınıda Cumhurreisi- mi ve dostça bağlı bulunduğu Yugos- duğunu kaydeyledikten sonra demiş
iniz Kamal A'tatürk, Yugoslavya Baş- lavya matbuat mümessi11erini kabul et lıerdir ki : 
hakanı Dr. Stoyadi'noviç ve Hariciye mekle memnun olduklannı beyan ve - Görüyorsunuz ki ve müşahede et
~ ekilimiz Dr. Tevfilk Rüştü Aras ha- bu kabulü mümtaz bir devlet adamı mişsiniıdiır IGi, Tüı4k devlet adamları 
&tt oklukları hatie Yugoslavya matbu- olan Başbakan Doktor Stoyadfnoviç ha- (Devamı 3 üneii sayfada) 

Cumhuriyet Bayramı düh "Türk Ordusu 
yurdun her köşesinde yenilmez bir 

heyecanla kutlulandı ordu oldu,, 
Ankaradaki kutlulama merasimi bu yıl bilhassa 
fevkalade oldu, çok parlak bir geçit resmi yapıldı 

Irak Erkinıharbiye Reisinin 
gazetemize beyanab 

Bir müddettenberi latanbulda bu-

r, ______________ _ 

Denizaltı gemileri 
Madriddeki hükumet kuvvetleri din 
geni aldıkları taggarelerin iştirakile 

mukabil taarruza geçtiler 
Asi tayyarelerin cephane dolu bir Sovyet 

bombaladıklan, bir bqka geminin de 
tutulduğu haber veriliyor 

• • • gem ısını 
topa 

Bir adam çiğneyen otobüs arka
sından bir araba ile çarpıştı, araba 

parçalandı, Üç yaralı var 
lzmir 29 (Husuıt) - Bu dflUD Hlc:liıe föyle cereyan etıniftlr: Şo-

"Son Posta,, ya 
Cevap veriniz: 
Hayah nasıl 
ucuzlatmalı? 

saat yirmide tatkın bir toförtin dik • för Şah.inin idare ettiii 357 numaralı 
katsizliği yüzünden feci bir otobüı ka- otobüs Kemerden ve Bumahaııecleıı 
zası olmuştur. Bu kazada üç kiti ya· aldığı 18 yolcuyu hAmilen Konap 

odern fJ<ltandaşın vazifes 
mum namına düşünme 
e düşündii.pnü söglemek 
tir. Cevabınızı bekligoruz. 

Son Posta'mn pahalılık ve ucuz
luk anketini alelAde bir anket san
mayınız. Gazeteleriıni7.de ~et. 
fikri biraz çok kullanılmış, bu an,. 
ketııer bazan da okUıyucuların eğ. 
Ienmeleri maksadile yapılnuttır. Fa 
kat, bizim •9tı~ anıket çok cid
di ve çok mi1ı'H bir duygunun eseri
dir. İstiyoraız Jm vatandaşlar, hayat
laruu aılkadar eden mühim mese
l~~er tt_ze~e. düfünsünier, düşün
düklerini soylıyerek mi1lt borçlan
m ödesinler. Bu sayede Türk vatan
daşı, modem bir vatandaşın vazife
sini görmüş ve modem bir cumhu
riyetm modem ferdi olmaya IAyilt 
bulUndtığUınu göstermif bUJunacak
tır. Bunun tçin buıüMen itibaren 

ralanmıfbr. (Devamı 1 ind sayfHa) 

Dünkü güreşler canlı oldu 
Tekirdağh H!iseyin hakkındaki şüpheleri izale ve 

değerli bir pehlivan oldupnu isbat etti 

Kahraman bahriyeWeri miz geçit resminde aşağıdaki sualler üzerinde diiştin-
- Cumhuriyetin 13 üncü yıldönümü beN bu törene en i~en bir alika ile ha- meğe batlayınız ve etrafın.m tetkik Teldrdaih raldbinia mrtıaı yere ıetlrirken 
4llhı bütün Tüııkiyede büyük tezahü- zıt.ıanmakta olan Ankara halkı denebi- ederek bize fildrlerinbi bll'dlriniz: B . .1ı u ı dikodular, bu güreşlere duyulan all· 
l'atıa kutııulanmıştır. ,lir. !d·buıgiin daha sabahın ilk dakika- 1 - Hayatl!IDIZ pahalı mıdır T agun nara Ali, kayı büsbütün arttmnış olacakb ki. 

Ankarada I~rmdan i11ilbuen sokaklara dökülmüş z - Pahalıdlğın aebeplıeri nedir T Tekirdağlı '1111 stadyomda, şimdiye kadar hiç bir gfi· 
L~ara, 29 (Hususi) - Ankaradaki buiunuyorılanb. Büyük askeı1 geçidin J-~ teYlıer • tok pahaıh- Mt'l'Aglm gllr.aaec• ... ••rı reş müsabakasında görülmemif bir kae 
""'llilulama merasimi bi'lhassa bu yıl yapılacağı Ahaya giden bütün yollarda tfJıi T u a ....,,. ~:ıuıs;,. labalık vardı. Hava da gayet güzeldL 
li\'kal3.de olmuş ve çok heyecanlı te- Vit bilhassa Atatürldin hiiktlmet erlctıu 4- Bun!an ucuz'lıfmlk i9ln ne Büyük güretıere cllD Taksim stad- Fakat. yapılacak müsabakaların -*' 
&ahüıata vesile vermiF. Haftalardan (~ 8 ind •1'ada~ 11..._~Y.ı:=~.!r ____ .JJyomunıcta, başlanıJck. Uma aürm de- (Devama 7inci197fHa) 
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Birinciteşrin 3') 
~ 

Her gün ----Balkanlzlar Balkanları 
Harpten sakınmak için 
Her şeyi yapacaklardır 

Yazan: Muhittin Birgen--·· 

A vrupanın karanlıklar ve tehlike

ler içinde bulunduğu şu sıralar
da bu tehlıkelere uzak veya yakın her 
devlet bir yandan bütün hareketleri 
helecanlı bir alaka ile takip ederken 
öte taraftan da aralarında menfaat bir
likleri olan dostları ve müttefiklerile 
yemden yeniye temaslar yapıyor. Bü
tün dıplomatlar, hareket ve seyahat 
halindeler. 

Çoktan beri mütemadiyen gergin
leşmeğe doğru giden ve son günlerde 
Bclçikanın aldığı karar ve Sovyet Rus
yanın İspanya işlerine karışmamak 
komitesindeki iddiaları ve vaziyeti ha
sebile en son gerginlik haddine girmiş 
olan Avrupa vaziyeti, tabii olarak, bü
tün Avrupa memleketlerini bir kat da
ha harekete getirdi. Hatta, bir aralık 
heyecan verici haberler de dolaşmaya 
başladı: 

Belçikanın Fransa ile olan ittifaktan 
çekilişi gıbi Küçük Antantın da buna 
benzer bir yol tutacağından bahsedildi. 
Bunun gibi, Romooıyada da Titülesko 
tarafından temsil edilmiş ve Rusyaya 
müteveccih bir siyasete taraftar olma
mak cereyanımn büsbütün kuvvetlen
diği ve binaenaleyh bu memleketin 
harici siyasetine de buna göre yeni is
tikrunetler verilmesi ihtimalleri bulun
duğu etrafında hayli şeyler yazdılar. 
Bek1enilmiyen bir zamanda Tataresko
nun Belgrada gitmesi bu nevi dediko
duların daha fazla bir cereyan alması
nı mucip oldu. 

* Bu dedikodular, muhtelif memle-
ketlere mensup gazetelerdeki neşriyat 
devam ederken Çekoslova'kya Harici
ye Vekili, Belçika hareketinin Çekoslo
vakyaya bir misal teşkil edemiyeceği 
hakkındaki beyanatı, bunu takiben Bel
grattan çıkıp Küçük Antantın sağlam
lığını teyit eden haberler bu dediko
duları durdurdu. Fırkat, her şeye rağ
men A vrupada henüz devletler arasın
sından ileri gelen bu gayritabiilık, 
bulunduğu muhakkaktır. Rusyada, 
mülkiyet prensibi aleyhinde bir rejim 
mevcut olup bunun da henüz dünya ih
tilali idealini inkar etmemiş bulunma
sından ileri g€len bir gayritabiilik, 
harpten evvelki tarroa olsun bir Av
rupa müvazenesi yerleşmesine mani o
luyor. Almanya mülkıyet davasının mü 
dafii oldukça, Rusya da bunun aleyhin
de bir hareketin merkezi ve hfunisi bu
lundukça kendilerini Alman tehlikesi
ne karşı müdafaa etmek için teşekkül 
etmiş bütün siyaset ve mütekabil yar
dım sistemleriilln tabii bir temel üzeri
ne kurulduğunu kabule imkan yoktur. 
Bunun için Almanya ve onun mümkün 
ve muhtemel taraftarları sistemine kar
şı kendilerini korumak isteyenler, Rus
ya ile Fransada kendileri için tam bir 
emniyet siS'temi bulamıyorlar. İşte Av
rupanm müvazenesizliğinin sebebi bu
radadır ve son günlerde göze çarpan 
bütün diplomasi faaliyetinin amili de 
budur. 

Şarkta .30 yaşında bir genç ihtiyarlık 
yoluna adım basmıştır. 

Garpte 60 yaşında bir ihtiyar, henüz 
çalışacak kadar gençtk. 

Şark çabuk kaUlnıp çabuk dinlen
mek, GaTp ölünceye kadar çalışmak 
ister ... 

( S Ö_Z_A __ A_S_l ___ N_D_A__,,,,,) 
Lehistandaki •-,--------• Yaptığı hataları 
Şahsi teşebbüs HERGUN BiR flKRA Bizzat ihbar 
Cemiyeti ve hırsızlar Eden şoför 

Lehistanda, Helsinki şehrinde, 
<ekendi kendine yardım isimli bir ce -
miyet vardın>. Bu cemiyetin gayesi, a
za~nm ıırf fahst teşebbüsleri ile iş 
görmelerine çalışmaktır. 

Geçen gün bu cemiyet lokaline hır· 
sızlar girerek kasayı kırmışlar, bütün 
paraları aldıktan sonra bir kağıt üze
rine aşağıdaki satırları yazarak kasa
nın üzerine yerleştirmişlerdir: 

ccBizler de sizin naaihatlerinize u -
yarak, kendi kendimize yardım ettik. 
Derin teşekkürler.>> 

Yağmuru üzerine 
Çeken dag 

• 
Nevyorkta çıkan Genç Amerika 

mecmuası yazıyor: «Kalui adasının 
ortasında bulunan Waiabole dağının 
tepı:sine senede 15 metre kalınlığın
da yağmur yağıyormuş. Halbuki da
ğın eteği çöl gibiymi' ve oraya da se
nede ancak 15 santim yajmur yağı-
yormuş. 

J 600 metre yüksekliğinde olan da
ğın zirvesine senede ancak beş on gün 
zarfında çıkılabilirmiş. Zira çamur ve 
yağrtıur oralara kadar yükselmeğe ma
ni olurmuş. 
-----• ----•-•'c~----~--·---•m-•-•~ ziyarete sevkeden amilin ayni şey 
olduğunu söylemeğe bile Iüzum yok
tur. Biz ve Bal'kan paktınm bütün par
çalan hep birden sulh istiyoruz. Bizim 
diplomatlaırımız, aralaırında ne zaman 
ve ne konuşurlarsa konuşsunlar, bunun 
gayesi mutlaka sulhün temini olacak
tır. Avrupanın bilyük devletleri, büyük 
ihtiraslar veyahut büyük ıdeallerle bi
ribirlerine grrmeği düşünebilirler ve 
biz Balkanhlar belki onlan böyle bir 
felakete atılmaktan menedemeyiz. Fa
kat, biz harbi Balkanılara sokmamak 
için elimia-.den geleni yapacağız. 

Türkiye topraklarına ayak basar bas
maz, hep bu sulh fikirlerini teyit ede
rek söz söylemiş olan muhterem Yu
goslavya Başvekili, erninitl ki Ankarada 
Türk cumhuriyeti erkanile yaptığı te
maslarda herkesin kendisile bu nokta
da en knt'i mütabakatlaı mutabık ol
duğunu görmüş ve bundanı dolayı ge
niş bir haz duymuştur. 

Türkiye sulha yardım için herşeyi 
yapacaktır. 

Muhittin Birgen 

Onun gibi!. 
Büyük üstadımız Ahmet Rasim, 

saylav olmazdan önce derin bir mü
zayika içinde idi. Arada sırada, ga
zete . ve mecmualara yazı yazıp, 
mukabilinde aldığı ücretle geçini -
yordu. 

Bir gün, onun da yazı yazdığı bir 
mecmuanın sahibine, doktor Ah -
dullah Cevdet bir makale ıötürdii. 
Mecmua sahibi sordu: 

- Doktor! Bu yazı için ıize ne 
takdim edeyim? 

- Oh! Benim için hepsi bir. Yal
nız sizden bir ricam var: Rasim çok 
fena vaziyette. Son zamanlarda 

Londra otomobil foförlerinden Asmuntazam da yazamıyor. Ona yazı 
başına on lira verirseniz sevaba gir- tur seyrüsefer talimatnamesine mu -
nıiş olursunuz. gayir hareket ettiii için, kabahatini 

- Peki! Veririm. Lakin size ne bizzat karakola l(idip ihbar etmi,tir. 
takdim edeyim? Onu söylemediniz. Astur bütün fOförlerin böyle hare-

Abdullah Cevdet: ket etmelerini bir vicdan bor<:u ıay -
- Canım! dedi. Bana da Rasim makta ve diğerlerine nümune olmak 

gibi .. bana da onun gibi .. tabii de- istemektedir. 
ğil mi ya? Mahkeme kendi kendisini ihbar e-

•---------------------------« /nal için BO iane den şoförü haddi asgari ceza ile te -
dip etmiştir. 

Aspirin yutan adam Astur bu münasebetle gazetecilere 

Birden öliiverdi şu beyanatta bulunmuştur: 

Londralı iki adam b~ka bahis mev-
zuu bulamamış · 
olacaklar ki: Han 
gimiz daha fazla 
aspırın yutabi -
liriz diye iddiaya 
tutuşmuşlar, gö -
zü pek ve akıl -
dan yana biraz 

da züğürt olan 
bir tanesi 30 tane I 

• • " ,,\\ ılf/ 
aspırın yutmuş .. O 
Yutmuş amma, G 

.. >oo 
yavaş yavaş yu • ~ 
zü sararmıya baş 
lamış, derken isparmoza tutulmuş, ve 
kalbi duruvermiş. 

"Garp cephesinde yeni 
Birşey yok,, muharriri 
İspanyada çalışıyor 

ClCarp cephesinde yeni bir şey yok» 
romanının meşhur muharriri ye 1932 
de Berlinde alenen yakılan Harp ro -
manının yazıcısı Erich Maria Remark 

şimdi, İspanyada hükumetçilerle bir -
likte asilere karşı çarpışmakta imiş. 

ilk önceleri, silah atmasını becere -
miyen ve harp düşmanı olan romancı, 
şimdi hiç bir zaman hedefini şaşırmı -
yan mükemmel bir tirandaz olmuş -
muş. 

- Ben karım ile konuşmağa dal -
mışhm. işareti göremedim. Yanlı, ha
reket ettiğimi polisler de görmemi,1cr. 
Gelip vaziyeti bildirdim. Mükafatmi 
da gördüm. Beni az ceza ile koyuver
diler! demiştir. 

Bir batında altı çocuk 
Doğuran kadın 

Allahabadda (Sind) şehrinde bir 
kadın altı çocuk birden doğurmuftur. 
Bunlardan bir tanesi doğum esnasın
da ölmüştür. Bu suretle bir batında 
altı çocuk doğurmakla rekor kıran Al
lahabadlı kadına köylüler yardım et -
rnekte, ve «garibeler garibesi» addet
tikleri çocuklara elbirliğile bakmak -
tadırlar. 

Eski Kayzer ihtiyarlamış 
Kayzer Vilhelm 1937 yılı başında 

78 ya, ma basacaktır. Artık eski zin -
deliğini, kuvvetini muhafaza edemi -
yen Kayzer. eskisi gibi Doorn mali -
kanesindeki korus.unda odun kesmi-

yor, saatlerce yol yürümüyormuş. 

Şimdi, geceleri erken yatıyor, erken 
kalkıyor. Ve ekseriya sabahları ve 
öğleden sonra hatıratını ve Hohenzol -
lern tarihini yazıyormuş. 

Geceleri de, etrafındakilerle konu

şuyor, siyasetten bahsediyor, kendi 
idaresi ile, hu zamanın mukayeseleri -
rini yapıyormuş. 

-

E. Talu 

I
• stanbulun tanınmış ve pı) asada 

saygı kazanmış eski tüccarlarından 
Bay İpekci Kani'nin üç gün ev\ el \ u
ku bulan ölümü, bu şehrin yakm sos
yal tarihinde bir devir kapatın ş ol • 
du. 

Kani, Selfmikli, mütevazi bir esnaf 
ailesinin çocuğu idi. Genç yaşında , ken· 
di kendine hayata atıldı; kalktı buraya 
geldi; azıcık bir sermaye He, Çarşı i
çinde, Kalpal).cılar başında bir manifa
tura dükkanı açtı. 

O zaıınanlar, Kapalıçarşı İstanbu -
lun en mergub alış, veriş yeri idi. En 
kibar aileler bütün gün buraya, mükel
lef konak arabalarile taşınır, dükkfıno 
dan dükkana dolaşarak hem öteberi sa
tın alır, hem de vakit geçirirlerdı. 

Günün birinde, gönülleri eğl nceye 
meyyal, eski şairlerin tabirlerince cfi
§Üfte mizaç» kadınlar, ağızdan ağıza, 

kulaktan kulağa, biribirlerine şu müj
deyi verdiler : 

- Kalpakcılarda dünya güzeli bir 
delikanlı yeni bir dükkan açmış. Adı 
KAni beymiş. Tahrirli mavi gözleri, 
pençe pençe al yanakları, kaytan bıyık
lan varmış. Kumaş arşınlarken, öyle 
bir endaze tutuşu .. insanın yüzüne ba
karken, öyle mahcub bir tavrı \'armış 
ki. falan, filan! 
Kısa b'ir müddet içerisinde, Bay Ka

ni, o vakitki kadınlık aleminde acaibi 
sebaa'nın sekizincisi olmuştu. Dükka
nı kadın müşterilerle dolup dolup bo -
şalıyordu. Yarım arşın saten dilyon ve 
yahut ki bir top pampatur kurdele al
mak bahan.esile, cİpekçi Güııeli» ni gör· 
meğe can atıyorlardı. 

Haremlerde, hususi meclislerde mut. 
laka onun bahsi geçiyor, saz fasılların
da güfteleri onu telmih eden şarkılar 
dkunuyordu. 

Bay Kani bu müstesna muvaffakı • 
yetin tabiatiyle farikında idi. Bundan, 
yalnız ticaretini ilerletmek bakımından 
istifade ediyor, ciddiyetin~ bozmuyor, 
meftunlarına yüzvermiyordu. 

Manen ve maddeten iffetini muhafa
za ederek, bir iki yıl sonra Kalpakçılar 
başındaki küçük dükkandan Fminö
nündeki meşhl.lil' mağazasına - Selanik 
Bonmarşesine - taşındı. 

O vakitler cMallımab mecmuasına 

cİstanbul Mektublan• yazan Ahmet 
Rasim merhum bu hfıdiseyi cGüneşin 
bir burç'dan başka bir burca intıkali» 
diye tavsif eyledi. Ziıra İpekçi K.7.ni İs
tanbulun en mühim, en maruf şahsi. 
yeti olmuştu. 

Meşrutiyette, Kaninin mağazası ufak 
mikyasta, adeta bir siyasi klüb oldu. 
İttihat ve Terakki mensubları, oraya 
uğrar, bazı işlerde direktif bile alırdık. 

Son zamanlarda ihtiyarlamış, ticaret. 
ten çeh.;Imi.şti. Eminim ki bu temiz ve 
tarihi adamın ölüm haberi şayi' olun• 
ca, birdenbire maziye aid bir hat ranın 
canJanmasile, nice yaşlı kadınların, için 
için yürekleri sızlamıştır. 

lskoçyalznın tebrik telgrafı 

lskoçyalılar hasislikleri ile meşhur .. 
durlar. lngiliz gazeteleri bu hususta 
yeni bir hikaye anlatmaktadırlar. 

Avrupanın garbinde, merkezinde, 
şarkında vaziyet böyle olunca, orta yer
de bir de Akdeniz rekabeti meselesi bu
lundukça bu işlerin Balkanlar üzerinde 
tesir yapmaması imkam yoktur. Avru
pada lYir gürültü koptuğu gün bunun a
kisleri gelip Balkanlarda da tesirini gös 
terecektir Biz eminiz ki Balkanılarda bu 
gün hakinl olan hava, hatta Balkanla
rın son sulhten en gayrimemnun unsu
ru Bulgaristanda bile, harp havası de
ğildir. Çok harbetmiş, çok geri kalmış 
Balkan millet1erinin istedikleri şey sulh 
içinde çalışmaktır. ( 

İSTER İNAN İSTER İN ANMA! 

Vaşingtonda, meşhur bir lskoçyalı 
alim ve mütefennini olan Lord Kel • 
vinin heykelinin açılma merasimi ya• 
pılırken •ngilterede bulunan, alimler 

1 lskoçyadaki heyeti tertibiyeye tamam 
Fakat, Avrupanın vaziyeti öyle bir 

perişanlık içindedir ki bundan ne çı

kacağını kestimıeğe imkan yoktur. Bu
nun için, her ihtimali hesap ebnek ve 
her şeye rağmen hiç olrna7.sa Ba1kan
:!arda, sulbü müdafaanın çaresini bur
mak lazımdır. Yakında Bükreşte top
lanacak olan Balkan devletleri erkanı 
harbiyeleri içtimaı da gene ayni ga
yenin temini için yapılan çalışmalardan 
biri olacaktır. 

Türkiyenin kıymetli dostfarından ve 
müttefiklerinden biri olan Yugoslavya
nın kıymetli Başvekilini de Ankarayı 

Hayatı, saraya ve istibdada karşı koymakla geçen şair 1ecek manda, öküz gibi çift hayvanatı, şair Eşrefin me
Eşrefe ölümi.ınden önce vasiyeti olup olmadığını sormuş- zannın bulunduğu meydanda toplattırılıyor. 
Iar. Merhum : Bu yüzden büyük şairin mezan pisliklerle, kavun, kar-

- Hayvanlara otlak vazifesini görmemesi için sakm puz kabuklarile bir çöplük halini almı§'tır. Mezarına çiçek 
mezarıma çiçek. ot ve saire bırakmayınız. Başka birşey bırakılmasına razı olmayan merhuma bu !kavun ve kar-
istemem! cevabını vermiş. puz kabu'klaıi1e yapılan mukabele, oradan geçenlerin iize 

Ne fena bir tesadüf eseri ki merhumun Kırkağaç şose- rinde hiç te lehine. bir tesir bırakmamaktadır. Bu haberi 
si üzerindeki mezarı şinldi hayvanların içtima yeri olmuş- bize Knkağaçta oturan arkadaşımız verdi. Bunun içindir 
tur. Sabahları otlaklara, akşamlan da evlere taksim edi- ki doğruluğuna inand~ fakat ey okuyucu sen : 

iS1 ER if\AN i S TEK İN A N .vl A ! 

'--------------------------------------------------------------------..J 

1500 kelimelik bir tebrik telgrafı çek• 
mişler. lskoçyalı mütefenninler de şu 
suretle cevap vermişlerdi: « T eşek • 
kürt.» 

~~~·------------------~---
Sayın vatanda,ıarıma 

Tarihe ana olan Türk; bu yıl on Ü• 

çüncü kemal devresini daha taze btr 
heyecan ve ihlifAmla Y&f&byor. Kut• 
lu olsun o gün, hem bugün. 

Çapa marka Pirinçunu fabrikası 
M. Nuri Çapa 



SON POSTA 

Almanyanın dört senelik planı 
General Göring mühim bir nutuk sögligerek 
müstemlekeye olan ihtiyaçlarından bahsetti, Alman 
fabrikalarının sun'i kauçuk, sun'i pamuk ve sun'i 

benzin yapmıga başlıgacaklarını haber verdi 
.. Berı:n, 29 (A.A.) _General Göring dıır. Bugünkü vaziyetimize bizzat gay

d.~n Bedin spor sara'j7'1nda bir nutuk retimizle eriştik. Yeni muvaffakıyetle
aoyıenliştir. Göring, Hitlerin Nasyonal re de ayni suretle erişeceğiz. Bize şim
~syalist partisinin Nurenberg kongre- diye kadar vermek istemecliklerini, 
sın.de ilan ettiği 4 senıelik plana dair o- muslihane vasıtalarla elde e'tmeye çalı
lan bu nutkunda ezcümle demiştir ki: şıyoruz. Bi2'ie: «Ham maddeleri al't~.n 

temlekemiz olsaydı, bugün meşgul ol
duğunıuz tecim meselelerini ortaya at
maklığımız için hiç bir sebep mevcut 
olmazdı. Çünkü ne ham madde kıtlığı, 
ne de iaşe zorluğu çekerdik. Fakat Al
man toprağının son !kaynaklarını çıkar
mak için ron gayretimizi sarf edeceğiz. 
Toprağın kalitesini ıslaha devam ede
ceğiz. Toprağıırı daha çok hayvan ye
tiştirmesi için yeni imkanlar elde et
meye çalışacağız. Yapılabilecek ne var 
sa, hiç birini ihmal etmiyeceğiz. Ya
kında toprağın üstünde yeni fabrika
lar yükselecek ve bunlar da ihtiyacı
mız olan kauçuk çıkarııl.abileceği gibi 
milyonlarca dövize mal olan pamuk 
yerine elbise ıimalinde ku lılanılacak 
ham maddeleri yapacağız. Kömürden 
benzin çıkaracağız. Führerin: cOn se
kiz ayda Alınan benzini hazır olacak
tır ve bu sahada müstakil olacağız.» 
sözünü yerine getireceğim. Alman kö
miirü, kerestesi ve maden sanayii Al
manyanıın yeni ham madde fabrika
larının tıemelini t~kil edecektir.• 

HatiR bundan sonra ücret mesele
sinden bahsederek fiyatları esastı su
rette iındireceğini bildirmiştir. 

Atatürk ün 
Beyanatı 

(Ba~ tarafı 1 inci sayfada) 
ve Türk milleti Yugoslav milletine, Yu
goslav devletine ve Yugoslav hükfune 
tine karşı en samimi hisler be&lemekte
clirler. 

Bu dostluk tezahürünün bütün Tür
kiye tarafından Yugoslavya hakkında 
besllenen hakiki hislere tercüman o~ 
duğuna eminim. 

Tahakkuk ettirdiğimiz müşterek 
dostluk devam edecektir. Bu dostluğun 
devamına ve daima daha ziyade resa
net bulmasına çabşacağım. Bu dost
luk bütün sulh dostları için bir remiz 
teşkil eder. Böyle bir dostluk ancak in
sani ve kardeş hisleriyle istikrar bula
bilir. 

İki mi1let'imiz arasındaki dostluk, ifa 
<lesini yalnız sözlerde bulmuyor, bu 
söylediklerim kuvvetine inananların 

bir ifadesi olarak telakki edilıneli -
dir. 

Türkiye ile Yugoslavya arasında mev 
cut sağlam münasebetler bütün Bal
kan milletleri arasında mevcut olma
sı ildiza eden münasebetlerdendir. Bal 
kanlar bu ideale doğru ne kadar fazla 
yükselirlerse saadet ve terakkileri o 
nisbette artar. 

Cumhurreisimiz bunu müteakip 
Yugoslavya gazetecilerinden asil Yu
goslav milleti hakkındaki dostluk his
lerine tercüman olmalarını istemi~1er
dir. 

Yugoslav gazetecileri namına cevap 
veren Politika gazetesinden Y ossi • 
moviç, Cumhurreisimize minnettar -
lığını arzetmiş ve Yugoslav matbuatı-. 
nın, dostlulc ve kardeşlik eserine de -

«Bu plan şu bir te'k cümle ile hülasa vererek satın al'mız». diyecekler. Bu
edilebilir : Almanyanın şerefini ve Al- tün a]tınımızı tamirat cliye bizden al
illan ulusunun hay.atını temin etmek. mamış olsalardı, btmu yapabilirclik. Bu 
Geçen dört sene silah sahasındaki hürı- gün, başkalarının bize vermek is~eme
tiyetimizin tekrar kazanılmasına ve dikleri ham maddelerin namuskarane 
~lınanyanın dışarıya karşı olan kudre- ve muslihane bir surette istihsali 
linin tesisine hadim olınuştur. Bugün içinı çalışıyoruz. Bunun bizim için 
ekonomi semere vermeye başlamıştır. bir zaaf alameti okhığun~ zan
~it fabı·ikadan ronra diğer fabrika açı- [nedenler alidanırlar ve dor't yıl 
hyor Ye rejimin iktidar mevkiine gel- son~a ~i'kiıılerini değiştirmek mec -
lll~nden evvelki müthiş vaziyet orta- bu:rıyetınde kalac~klardır. Bu ~ham 
~n kalkrruşhr. Şimdi Almanya tari- maddeler bizde eks~k o'lmas~a ragmen 
h~?in en ha2'iin faslı kapanmıştır. Bu- Almanya gene de bır barış, nızam; ve te 
i~n dünya önün.de Almanya gene bir rakki ül'k.esi olarak ka·Iınaktadır. Al
bu.yük devllet olarak mevcuttur. Şimdi, ma.nyada kilometre murabbaı başına 
artık dışarıdan gelecek darbelere karşı 136 nüfus vardır. ~u inkar ka~ul et
~hnanyanın istikl.3.lini emniyet altına mez bir hakikattir. Ingiltere~e kıl~met
al'tb.anın sırası gelımiştir. Mazi bize gay- re murabbaı başın~ 1 3 7 nu~s ısabet 
tetlerimize devam lüzumunu göster- etmektıe ve fakat Ingilıterenın bu ka
lll~tedir. Zira dünyanın siyasa ve eko dar kesafet için dünyanın üçte biri. ~e
~rnik vaziyeti Almanyanın bir daki- nişliğind.e m~st~mlekesi .~~:dır: Bı~~ 
~·masına imkan bıırakmamakta- ise hiç bırşeyımız yo'k. Kuçük bır mus-

l ürk kuşu gençlerinin 
r- ""' vam edeceğini temin eylemiştir. 

l Bunun üzerine Atatürk demiştir 

ki: 

dünkü muvaff akıyetleri 
4nkaradaki geçit resminde 24 paraşütcü tayyarelerden 
Qtfaddar, Bayan Gökçen havada elli dakika akrobasi 
hQreketleri yaptı, ilk kadın paraşütcümüzBayan Yıldız 
400 metreden atlı yarak A tatürke bir buket takdim etti 

Y u g o s lav 
Başvekili 
Ordumuz 

ve 

Ankara 29 (Hususi) - Cumhuri-
yet bayramı münasıebetile yapılan 

.resmi geçitte bulunan aziz misafiri
miz Yugoslav Başvekili Dr. M. Sto
yadinoviç, kahraman askerlerimi -
zin geçişini seyrettikten sonra or
dumuzun mükemmeliyetinden do
layı Başvekilimizi hararetle tebrik 
etmiştir. 

Ankara 29 (A.A.) - Bir buçuk vinecek ve Türk ulusu mutlu olacak -
:elle gibi kısa bir zaman içindeki si.i • tır>> buyurmuştunuz. Bu gaye uğrun· 
t~kli çalısmalarından değerli bir ve • da çırpınan Türk kuşu çocuklarmın 
b~ elde 

0

eden Türk kuşu gençlerinin saygı ve bağlılık duygularını IUtfen ka-

t'~&Unkü cumhuriyet bayramı geçit bul ediniz. p d k• 
h~~eninde gösterdikleri muvaffakıyet Atatürk Yıldıza i1tifat etmişlerdir. rag 3 1 
~ \J.ti.in seyirciler üzerinde çok iyi bir Gene bugünkü geçit resminde bir •• •• J 
pt)ttba bırakmıStlr. planörlü bir kaç tayyare ile ÜÇ planör- goruşme er 

l·· k ' lü bir tayyare uçmuş ve havada bı - Romanya Kralı ı·ıe Ç k ı.. l ur kus,u bugünkü törene s,u su ... h k e 
'"et e iştirak etmişti: raktıkları planörler akrobasi are et - Gumhur reisinin 

M Ieri yapmışlardır. Merasimin sonund.a 
u Uallim Bayan Gökçen tayyaresi da üzerinde ((Varol Atatürk» cümlesı- verdikleri kararlar b: ?avada elli dakika dolaşarak akro- ni tasıyan bir balon havalandırılmış ve Prag 29 (A.A.) - Neşredilen bir 
Eakl hareketleri yapmış ve çok muvaf- bu b~lon halk tarafından sürekli alkış- tebliğe göre, dün kral Karol ile cum -

Ü olmuştur. larla karşılanmıştır. Uçuşlara iştirak hurreisi Benes ve iki dış işleri bakanları 
~its" ç tayyareli bir filodan on beş pa - etmiyen Türk kuşu talebesi de elle - M. Krofta ve Antonesco arasında ce _ 
~ · Utcü toplu olarak atlamış ve tören rinde model tayyarelerle geçit resmi • reyan eden siyasi mülakatlarda, iki 
t C.Ydanının yakinine inmişlerdir. Ay- ne yürüyerek girmişlerdir. memleketin harici siyasetini alakadar 
ıca d k h ··tr·· 

ltl o uz tayyareden ir paraşu .... u Sovyet mısafirlerimizin takdirleri eden bütün meseleler, Kuçük Antant 
1 ~tnış ve bu suretle athyanların sayı· siyaseti ve Avrupa siyasetinin en esas-
.ı1 'ı.! u" bulmustur. Bu paraşu··tcu"'ler - A k a ?9 (AA) - Bugu"nkü ge- b h ~en .. • · n ar - · · lı meseleleri mevzuu a sedilmiştir. 

Uçü genç kızlar idi. çit resminde Atatürkün tribününde Bütün bu meseleler ile ayni zaman-
l'a ~eçit başladıktan sonra ilk kadın pa- bulunmakta olan Sovyet Rusya assoa- da iki memleketin Yugoslavya ile sıkı 
Şutçümüz Yıldız dört yüz metreden yakim başkanı General Eydeman geçit bir anlaşma halinde önümüzdeki ay _ 

Cl.tlıya .. k k d · · ve resmı· esnasında Türk kus, u planör ve d · }' •a oşu mey anına ınmış lar zarfında evam ettırecekleri siya-
a~nındaki buketi Atatürke sunarak şu paraşütçülerinin uçuş ve atlayışlarını setle alakadar meseleler Üzerinde tam 
Oc:lerı' .. l . . bu"yu··k bir alaka ile takip etmi" ve b" b k t ·· ··ı ·· t•· soy emıstır: T • ır muta a a goru muş ur. 

- B" k , k l T" k Tu··rk kusu kurumunun pek kısa bır G d l ti . . .. .. .. d k uyü Atatür geçen yı « ur · ·~. . arp eve erının onumuz e i gö-
~cuğu her işte olduğu gibi ~avacılık~ zaman içinde elde et:'.gı .. net.ıceden ve rüşmeleri hak' ı.ıda, Küçük Antant dıs 
h da en yüksek güzeyde, gokte senı genç planör ve paraşutçule~ın ~uv~f: isleri bakanlarının son konferans es : 

ckliy d d ld a fakıyetlerinden dolayı takdır hıslerını · d . . 1 · t b"'t·· d en yerini az zaman a o ur - .. . . nasın a çızı en sıyase e u un ost ve 
taksın. Bundan gerçek dostlarımız se- Ataforke arzetmıştır . müttefik devletlerle birlikte yürüme-

1 ğe devam lüzumu tebarüz ettirilmistir. 
ngiltere Lokarno devletleri ile lzmirde fakir işçiler için üç devletin, ayni zamanda, Orta 

Yeniden görüşmek istiyor modern aşevleri Avrupa meselelerine Roma protoko -
l fzmir ~9 (A.A.) - Kızılay kuru- lunu imza etmiş Clevletler ve Al _ 

~ ondra 29 (A.A.) - Morning Post lu Halkapına·da fakir işçiler için mo- manya ile teşriki mesai için hüsnü ni
h ~C:etesinin bildirdi~ine göre İngiltere dern bir aş~ ·i açmıştır. Aşevin açıl - yet sahibi oldukları da tebarüz ettiril
ltı llkurneti yakında Fransa, İtalya, Al- ma merasimi ilbayın bir söylevi le baş- miştir. 
. anya ve Belçika ile yeni bir fikir tea- lamış, 1.JO işci ve parasıza sıcak ye - Diğer devletlerin dahili işlerine ka-

tı8j •. 
b ıçı11 diplomatik yolla teşebbüsatta mek dağıtılmıştır. Bundan sonra her rışmamak ve muhtelif memleketler re-
f'ulunacaktır. Bu fikir teatisinin hede- gün beş kuruş mukabilinde işçiye .sı- jimleri arasındaki mücadeleden uzak 
bı.' muhtelif noktai nazarlar arasında· cak yemek ve ekmek verilecek ve iz- kalmak hakkında evvelce alınmış olan 
it U2:laşma zemini bulunabilmesidir. mirin muhtelif yerlerinde bu şekilde karar teyit olunmuştur. 
frıgiltere hükumetinin fikri, beynel- aşevleri açılacaktır. . Küçük Antantın sistematik bir su -

~ilel \ .ı.z'yetin yeni inkişaflarına göre tiy~~ı~;·~ · cl~h~ .z.iy~cl~ ·~rt~·akİ:~ '~ld~: rette inkişafı eserine, siyasi ve ekono-
lı.tnu ....... ' k 1 k 'h ~ k · d d' mik alanlarda devam olunacaktır. ... ı onusrnalarda bu unma ı - gu mer ezın e ır . 

• 

«Türk matbuatına da her zaman 
tekrarladığım gibi bu dosltuk hislerini 
ehemmi'yetle kaydetm~k Yugos~av 
matbuatı için de mukaddes bir vazi -
fedir. Bu yalnız mukaddes bir vazife 
değil, ayni zamanda bir vatan borcu • 
dur.ı> 

Konu,malar ba.tladı 
Ankara 29 (A.A. ) - Yugoslavya 

başvekili ekselans Stoyadinoviç bu -
günkü geçit resmini takip ettikten son
ra Başvekil ismet lnönü ve Dış İşleri 
Bakanı doktor Tevfik Rüştü Arasın re-
fakatinde olarak sahadan ayrılırken 
halk büyük misafire karşı büyük bir 
sevgi tezahürü göstermiştir. Bilhassa 
büyük misafirin ikamet ettikleri An-
karapalas oteli önünde toplanmtf olan 
binlerce halkın iki hükumet reisinin 
resmi geçitten otele dönüşleri esna • 
sında göstermiş oldukları tezahürat 
fevkalade bir manzara arzetmiştir. 

Otele gelişlerini müteakip iki hü -
kumet şefi ve hariciye vekilimiz ara· 
smda görüşmelere başlanılmıştır. E
peyce uzun sürmüş olan bu müzakere 
esnasında otelin önünde toplanmış bu· 
lunan halk muhterem misafiri alkış -
lamıs ve bu içten sevgi tezahürü kar -
şısında ekselans Stoyadinoviç ile Baş
vekil İsmet İnönü balkona çıkarak hal
ka teşekkür etmişlerdir. 

Bayramımız ve 
Romanyalılar 

Rumen radyosu bize dair 
neşriyat yaptı, gazeteler 
idarehanelerini Atatürkün 

resimlerile süslediler 

Bükreş, 29 (A. A. hususi muhabirin
den) - Cumhuriyetin y1ldönümü mü
nasebetile bugün Türkiye büyük elçi
liğinde büyük bir resmi kabul yapıl
mış ve hükumetle dış işleri "bakanlığı 

erkanı, Kordiplomatik yerli ve yaban
cı gazetecHeri ve ajans ıniimessilleri zi
yafette hazır bulunmuşlardır. 
Ayrıca Bükreş radvosu milli bayra

mımız münasebetiyle akşam ncşrıya
tında istiklfıl, Atatürk ve Cumhuriye
tin onuncu yıldönümü marşları ile halk 
şarkılarını nakletmiştir. Gerek Üniver
sül, gere'kse dığer Blikre~ gazeteleri ida 
rchaneleri önündeki camekfınlar Cu
murbaşkanımızın resimleri \ e Türkiye-

Sayfa 3 

E 
• Yeni Lokarnoya doğr~-
• Küçük itilôfın tekzibi 
• İspanya işleri ve Rusy~ L ehistan .~ariciye Nazırı Baron 

Bek bugunlerde Londraya gide
cektir. Bu ziyaret, bundan birkaç za
man evvel Varşo\·aya uğrayan M 
Eden 'in ziyaretine bir mukabele oldu~ 
ğu muhakkaktır. Fakat muhtelif kay~ 
naklardan akseden bazı haberler gös
teriyor ki Baron Bek'in bu ziyareti, bu 
günlerde toplanacağı tekrar mevzuu 
bahsedilen Lokarno konferansına, Le
histanın da iştirak ettirilmesini temin 
meselesile alakadar görünüyor. Lehis
tanın Lokarno konferansında bulun
masını elbette ki Fransa da arzu eyler. 
Onun iltimasile İngiltere de bu arzu
ya meyleder olmuştur. İtalya ise, bu. 
hususta musir görünmektedir. Halbu
ki, Almanya böyle bir iştirakten kaçın
maktadır. Eğer yeni Lokarno aktedile
bilecek olursa, bunun en büyük mana
sı, Fransa ile Almanya arasında harp
ten feragat ola.cak, bu feragati, İngil
tere ile İtalya imzalarile teyit eyliyecek 
lerdir. Şimdi, ortaya çıkan mesele, bu 
imza işine Lehistan da iştirak etmeli 
mi, etmemeli mi? Bakalım, bu vadide 
devranının aynası ne gösterecek ? 

* Küçük İWafın şu veya bu şekle isti-
hale edeceği şeklindeki haberlerin fili 

tekzibi, Küçük İti 
KUçUk ltllifl n laf erkanının neş-

flli tekzibi rettikleri müşte-

rek tebliğ olmuş
tur. Bu tebliğin ifade ettiği mana şu
dur: Müttefiklerimizle sıkı bir müna
sebet halindeyiz. Komşularımızla da 
iyi geçinmekteyiz. Maksadımız, tecavü
zi bir blok halinde J a~amak değildir. 
Statükonun muhafazasını istiyor ve 
milletler çerçevesi içinde, mütekabil 
yardım esasına müstenit tedafüi ve 
mıntakavi bir sistem idame eylemek 
gayesini güdüyoruz. Bu halde ve bu 
sözlerde bir iftirak kokusu sezilmiyorJ 
sanırım. 

* Sovyet matbuatı, İspanya işlerine a· 
demi müdahale komitesinin Alman ve 

ispanya işleri 
ve Sovret 

Rusya 

İtalyan azaların
dan sonra, şimdi 
de bu komitenin 
reisi bulunan İn
giliz de 1 e g esi 

Lord Plymouth'a çatmaya başlamıştır. 
Sovyet gazetelerine göre, Lord Plymo
uth uyuşturucu bir rol oynamakta ve 
hadisatın inkişafını bekliyerek vakit 
geçirtmektedir. Sovyet matbuatı, ko
mite reisine, Almanya tarafından veri
len cevap münasebetile bilhassa kız

makıtadır. Çünkü İngiliz Lordu, bu ce
vabın kendisini tatmin ettiğini söyle
miştir. Binaenaleyh. bu gazeteler, İs
panya sahillerini~1 İngiliz ve Fransız 
donanmaları tarafından abluka edilme~ 
sini ve İtalyanlarla Alman gemilerinin 
İspanya ile münasebetine mani olun
masını istemektedirler. Bu isteklerinde 
ne derece mu\'affak olacakları biline
mez. - Selim Ragıp 

Musolini A vrupaya 
yeni bir sulh 

planı hazırlıyor 
Bu planı pek yakında 

teklif edecekmiş 
Roma '.W (Ünited Pres muhabi • 

rinden) - Salahiyettar mahafil, Mu
solininin pek yakında Miliinoda çok 
mühim bir nutuk söyliyeceğini bildir-

mektedir. 
Basvekil bu nutkundrı Avrupa sul-

hu için yeni bir plan teklif edecektir. 
Bu münasebetle, General F ranko ta

rafındnn Burgosda kurulan hükume
tin tanınacağı da söylenmekte ise de, 
bu haber resmi mahafılde teyid edil
memistir. 
...... • •••• f •••••• f •••••••••••• 1 · · -

nin terakkiyatım güsteren resıınlcrle 
süslemistir. Bugl.inkü gazeteler Cum
hurİ\ ettenberi Ttirkiycnin mazhar o!
du;-•n teı akkilerdcn. bahseden sitayiş
kaı~ makaleler ne,-:ıretmi~lerdir. 
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Palto satan terzi 

Saf bir adamı dolandırdı, 
fakat yakalandı 

Davacı Emin isminde bir adamdı ve 
1unları anJatıyordu: 

- Ben Kapalıçarşıda bir palto al
mak için dol(lfıyordum. Bu adam ya
nıma sokuldu. 

- Elbise mi alacaksın~ dedi. 
- Hayır palto alacağım, dedim. 

- Ben terziyim. Şuracıkta dükka-
nım var. Beraber gidelim. Sana iyi bir 
palto veririm, dedi. 

- Bir göreyim, bakalım dedim. Be

raber yürüdük. Biraz ileride bana si -
yah elbiseli qir adam göstererek: 

- Şunu görüyor musun! Güzel bir 
altın saat satıyor. Demin 1 O lira ver -

dim, vermedi, 11 c bıraktı amma Ü -

zerimde para yok. Sende varsa ver de 

benim dükkana vardığımız zaman pal
toya mahsup ederiz, dedi. 

Dolandırıcı olduğunu ne bileyim, 
•inandım. 11 lirayı verdim, o siyah el

biseli adamdan çıkın içinde ufak bir 
fey aldı, cebine attı. 

Ayrılacağımız zaman birbirlerine 
fiskos ettiler, göz attılar ve siyah el -
biseli adam ortadan sır olClu. O za

man dalgayı çaktım. Bu da kalabalı -

ğın içinde sıvı9mak istedi. Fakat ya -

le.asını bırakmadım. Hemen polise tes
lim ettim. 

Hakim suçluya sordu: 

- Ne dersin AbdulJah? 

Sekiz aylık 
idhalat ve ihracatımız 
Başvekalet istatistik. umum mü -

dürlüğü bu senenin ilk sekiz ayına 
ait harici ticaret istatistiklerini neşret
miştir. Bu istatistiklere göre: İkinci 
kanun ayındak ithalat 6,421 ,792-li -

ralık, ihracatı 9, l 25,570 liralık, şubat 
ayındaki ithalatı 7,417,5G:J liralık, ih
racatı :> ,:>20,4:ıü liralık, mart ayında
ki ithalatı 6,514,U74 liralık, ihracatı 
7,361 ,18:J liralık, nisan ayındaki it -

halatı 7 ,O:tl,42G liralık, ihracatı 
6,() 1 1,92.) liralık, mayıs ayındaki it -
halatı 8,:-ı:n, 1 ()6 liralık, ihracatı 
7,:m:>.ô90 liralık, haziran ayındaki it
halatı 8,8:35,!1!J:~ liralık, ihracatı 
4,!l!Jl ,718 liralık, temmuz ayındaki 
ithalatı 8,G06,076 liralık, ihracatı 
5,209,000 liralık, ağustos ayındaki 
ithalatı 5,846,2!}7 liralık, ihracatı 
5,090,895 liralıktır. 

En az ithalat ağustos ayında, en çok 
ithalat haziran ayında. en az ihracat 
ağustos ayında, en çok ihracat ta ma
yıs ayında yapılmıştır. 

Bir günlük Vesaiti 
Nakliye kazaları 

Meşhud suçlar 
Tramvay Şirketi bu hususta 

bir müracaatta bulundu 

Tramvay şirketi alakadar makam -
lara müracaat ederek bazan cürmü 

meşhud vak'alarının tesbiti sırasında 
tramvaylann bir iki saat seferden kal

mak tehlikesi arzettiklerini ileri l!Ür -
müş ve bazı istisnai muameleler iste
miştir. 

Şirket bir tramvayda müşteri ile 
vatman, biletçi veya kontrol arasında 
bir meşhud cürüm suçu olduğu zaman 
biletçi, vatman veya kontrölörün ka -
rakola götürülmemesini, çünkü bu 

takdirde arabanın vatmans.ız. biletçi -
siz veya kontrölsüz kalacağını ileri sür

mekte, sadece vatmanın, biletçinin 
ve yahut ta kontrölörün numarasının 
alınması ile iktifa edilmesini istemek -
tedir. Şirket bilahare bu vatman, bi -
letçi veya kontrölörün bir iki saat son

ra istenilen yerde hazır bulunacağı -
nı taahhüt etmektedir. Şirketin bu mü
racaati tetkik edilmektedir. 

Bir kaçakçı kadm yakalandı Boğazkesende Nikonun fırınında çalışan 

Ahmet Gümüşsuyu caddesinde giderıcen 

Naclnin idaresindeki otomobil çnrparn ıc n -
ğır surette yaralamış, yaralı hastaneye kal
dırılmış, şoför yakalanmıştır. 

* Amavutköyünde oturan 12 yaşlarında 

Ester evinin önünde ip atlarken düşerek sol 
ayağı kırılmış, yaralı çocuk Et.fal hnst:me -
sine knldınlınıştır. 

Romanya bandıralı Recel Karo! va
puru fstanbula geldiği sırada yolcular

dan Behiye adındaki kadın, eşyaları 
arasında muhtelif cins ipekli kumaş
lar çıkarmak isterken yakalanmıştır. 

- Yalan. Ben bu adamı tanımam * 50 yaşında Sultana Beyazıt tramvay 
BADYO 

bile. durak yerinden tramvaya binerken düşmüş, Bugünkü Program 

, TalL~lm 
.A 

Abide karşısında 

BELVO 
kışlık salonunda 

Bu ak§amdan itibaren 

Bayım HAMİYET Yucııses 

Bestekar BiMEN ŞEN 
SAZ HEYETi 

[

Keman Necatı Tokyay, Piyano Şerik, Cümbüş Hasan, Klarnet ŞnkrO, 
Kemençe Paraçko Okuyucular çok sevimli hafız Burhan, Yahya 

Bayanları Şnkran, Belkıs, HnyrOnnisa, .Ayda I~ndan. 
Miila-.mmel 8Crria. fiyatlar, em!lllli müesııesderden ümit edilmiyecek derecede ucuzdur. 

r 
L 

G R A C E M O O 
En gUzel fllml 

MARGAR • 
1 

Emniyet 
ğünden: 

İşleri Umum 

R E 'in 

TA 
il , 

Müdürlü-

1 - 936 Senesi için zabita memur larına yaptınla.c:ak 1700 adet Kaput 
20 gün müddetJe ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Kaputların ihalesi 5/11/1936 PerfC!Tlbe günü saat 15 ele Ankara· 
da Emniyet itleri Umum Müdürlüğünde tefekkül eden Komisyon buzu • 
runda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girecekleı- Kaput lann muhammen bedeli olan 23120 
liranın % 7,5 ııisbetinde 1734 liralık muvakkat teminat mektubu veya 
makbuzu ile 2490 sa.yılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddeleı-inde yazılı 
belgelerle birlikte tddif mektuplannıihale vaktmden bir sa.at evvel Komis
yona venneleri. 

4 ...ı..... Taliplerin nnümune ve ,artnamesini görerek ve fazla izahat almak 
üzere her gün aözü geçen Konüsyona müracaat etmeleri. (1449) (2303) 
, .. -- .. ~------ ·------------_._..._... . .-

PBOTEJiN 
Merhemini kullanan Frengive Belsoğukhığuna tutulmaz. Her eczanede bulunur" 

- Daha İyi ya. Tanımadığın için yaralanmış, hastaneye kaldırılmıştır. 30 llirinriteşrin 1936 * Eminönünden Bebeğe giden tramvay - JSTA.'liBIJL dolandırmışsın. 
Şahitler dinlendi. Neticede dan durmadan atlıyan 13 yaşında Nlkoll. ba- 12: İstikifıl marşı. 12.05: Ekonomi işleri 

suç sa- şından ağır surette yaralanmış, hastaneye hakkında İktısat Vekalet! Başmüşaviı-i samı bit olclugv un..l>-n dolandırıcı Abdullah 

,.sandalya ve Mobilyanın4 • 

l Ilem ucuzunu, beın gtızeli.ıi almak için lstanbulda Rıznpaş~ ~okuşunda 
66 No. ASRi MOBiL YA mağuıusını ziyaret edmız. 4P kaldırılmıştır. İ§baz•m konferansı. 12.25: Müzik. 19: İstik-

6 ay hapse mahkum oldu. * Mustafa ve Salih lsmlnde iki genç 167 lal marşı. l9.0S: Kultur 1 ıcı·i hakkında Tn-

Üniversitede konferanslar numnralı motosikletle Pangaltıya giderler • Um ,.e Terbiye Dairesi Reisi İhr.anın konfe-
ken arkadan gelen Suadın idaresindeki o - 19 25 ..... - lk 

ransı. . : mUZ • 
Bu yıl da geçen sene olduğu gibi üniver- tomobll çarpmış, motosiklet devrilmiş, Mus- BCKREŞ 

ılte profesörleri tarafından umuma mahsus tata ve Sallh yarı:ı.lanmışlardır. Yaralılar 16: Okuma. 16.15: Hafit müzik. 17.55: Mu-
konferanslar verilecektir. hastaneye kaldırılmış, şoför yakalanmı~tır. sahabe. 18.35: Romanya operasından nakfl. 

Kon!ernnslar Profesör Nissen'in ağrı ve * Şişlide oturan Sadiye Halle; iskeles\nden 21.45: Haberler. 
ağn teskini, mevzulu konferansı lle başlaya- sandala binerken denize düşmüş, etraftan BUD.~PEŞTE 
cak, profesör Crozat muasır doktrinde de\·- yctlşllerek kurtarılmıştır. 17: Müsahabe, 17,25 : Akrodi~·on h:wnlan, 
let fikri, Profesör Reichenbach ilmi felsefe- * 174 numaralı tramvay arabası Taksim- 18.50: Mizah. 19.20: Musaba be. 19 30: Opera. 
nin hedefieri, Profesör Sadri Maksudi İngi- de 1774 numaralı otomobile arka tarafın- 22.30: Çigan orkestrası. 23: Alman;!a musa

llz hukukunun hususiyetleri ve inkişafı saf- dan çarpmıştır. Bu müsademe üzerine oto - habe. 23.15: caz havaları. 24.5: Haberler. 
halan hnkkında konferans vereceklerdir . mobilln şoförü seyrüsefer idaresine müra - PRAG 

KAnunusnnide Profesör Von Aster felsefe cnat ederek tramvayın muayene edilmesini 16.10: ·Salon mttsikisl. 17.10: Kuartet. 17. 

tarihinden bazı problemler, Profesör Fah- ı.s'temiş, tramvay muayene edildiği zaman 40: Edebiyat. 18.10: Musahabe. 18.45: Haber
rettln Kerim Psliiyntrinln tarihi ve terak- frenlerinin bozuk olduğu ıörülmüştür. Bo- ıer. 19.20: Brno'dan nakll. 20: Musahabe. 20. 

kileri, Profesör Auberbach 17 inci asırda zuk frenli araba işletudlği için de şirket 15: Opera musikisi. 20:45: Bratlslav'dan ra
Fransa cemiyeti, Profesör Kerim Riyaziye- hakkında takibata başlanmıştır. kil. 22 : Haberler. 22.20: Plak neşrly4ı. 22.45: 
n1n temelleri hakkında konferans verecek- * Vefada oturan 15 yaşında Sadeddin bi- Rusya haberleri. 23: Brno'dan nakil. 
lerdlr. slkletıc Şehzadebaşından geçerken şoför Ha- YİYA!"!'A 

Şubatta Profesör Wlntersteln irade hiır- blbin ldnresindekl 4089 numaralı kamyon 19: Haberler. 19 25 : Viyana narmonik kon-
rlyetlnln ve mes'ullyetinin tiziyolojik temel- bisiklete çarpmış, Sadeddin btsikletle bera- ser. 21 .s: Slav dansları. 21 .30: İtalyan halk 
lert, Braun hastabt lmlllerinin değişme ka- ber yere yuvarlanmış, başından ve ayağın. şarkıları. 22.10: Haberler. 22.20: Orkestra. 
blllyet1, Fuat Köprülü Sosyal ilimler ve ta- dan ağır surette yaralanm1-1tır. Yaralı ~o -

23 25
: Viyana musikisi. 

rlh, Obem Doffer kanser çıbanlan ve mo- cuk Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmış, ıo- l'ARŞOYA 

dem kanser araştırmaları mevzuları etra- för yakalanmıştır. 17.ıs:Orkestra. 18: Spor. 19: Nakiller. 19. 

fında konferans vereceklerdir. ' KÜÇÜK HABERLE_R_I 20 : Şarkılar. 19.45': Opera musikisi. 20: Flar-
Martta Schwartz Allm ve zamant, Virch- . _ monik orkestra. 22.30: Kısa temsiller. 

oW'un hayatı, Honlg müsbet hukuka göre Yeni l'rofesör y a r 
1 

n t i P r o ~ r a na 

bak tikrtnln manfı.sı, Arndt maddenin yapı- Edebiyat Fakültesinde yeni ihdas edilen 31 Biriociteşrin 1938 

ıı hakkında esti n yeni tasavvurlar, Neu- felsefe tarihi kürsüsüne davet edilen Profe- İSTA1't~UL 
mart vergi yükü ve iktısndt hayat, Savart sör Emst Von Rster gelmiştir. 
~lelı:tronlar bir haklkattır mevzuları etrafın-
da konferans vereceklerdir. 

Yeni Profesör bayramdan sonra dersleri-
ne başlayacaktır. 

Ünlnrsitede Yeni İnşaat 

Bloloji Enstltı.isünün dahili tesisatının 30 

bin lira sarfedilerek ilmıall kararlaştırılmış-

Nisanda Parepas kıt'aların kayması \'e 
Jeoloji, Hırsch Hukuk ve hayat, İsgersheJ. 

mcr Körlerin dunyası, Freundllch KMnntın 
yapısı hakkında bugünkü telakki mevzula-

tır. 
rını anlatn.catlardır. 

Yapılacak olan kimya ve eczacı enstıtü-
1\fayısta Rektör Cemli Bilse! Moskovadan lcrlnln inşaat projlerl ikmal edilmek üzere-

Montröye mevzuları üzerinde serbest konfe- dlr. İnşaat ders senesi nihayetine kadar ik
ranslar verecektir. 

mal edllecekt.lr. 

B• k k I d Kar Ku.)usa Yapanlar Cf!'l!alandırıJacak 

Öile Neşriyatı: 
12,30: PlAkla Türk musit1sl, 12~: Ha

vadis, 13,05: Pllkla hafif müzlk. 13,25: Muh
tellf plo.k neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı: 

18.30: Çay saat. dans musikisi. 19: Amba

sadörden nakil, varyete müziği. 2CJ: Türk mu
ı:lkl saz heyeti. 20.30: Münir Nurettin ve ar
kadaşları tarafından Türk musikisi ve 11alk 
şarkıları. 21: Plakla sololar. 21.30: Orkestra. 

22.30 : Ajans ,.e borsa havadisleri. 

AHMED FEVZi Tel. 23407 

Vefat 
Üniversite Tlb Fakültesi sabık Parazitolo

ji profesörü Bay İsmail Hakkının oğlu Kas

tamonu hastanesi sertabibi ve operatörü 
Doktor Faik'ln kardeşi, Hukuk Fakültesi ü
çüncü sınıf talebesinden Hami henüz ylrml 
iki yaşında olduğu halde müptelfı olduğu 

hastalıktan kurtulamıyarak vefat etmiştir. 
cenazesi bugunkü cuma ıünü Haydarpaşa 

Nfımune hastanesinden kaldırılarak alle 
mnkbcreslne gömülecektir. Allah rahmet ey
lesin. 

r
Nöbetci 
Eczaneler 
Bu rece nöbetci olan eczaneler ıunlar -
dır: 

istanbul cihetindekller: 
Aksarnyda : (Etem Pertev). Alemdarda : 
(Ali Rıza). Balarköyünde : CHll!l). Bc
ya7Jtta : {Belkis). Emlnönünde : (Salih 
Necatil. Fenerde : (Emllyadl). Kara -
gümrükte : ( Suad ) . Küçükpazarda : 
masan Hulüsi). Samatyada : <Teonıos). 
Şehremininde : (A. Hamdi). Şehzadeba
şında. : {Üniversite). 
Beyoğlu cibetindekiler: 

oaıatada. ; ( Yeniyol, Mustafa Nlll ). 
Hasköyde : <Barbut). Kaşımpaşada : 
(Vasıf). Merkez nahiyede : (Galatasaray, 
Matkoviç). Şl§llde : <Asım>. Taksimde : 
(Kürkclyan, Zanropulos. Ertuğrul). 

Üsküdar, Kadllı.öy n AdaJarda1dler : 

Bfıy\ikndada : (Şinasi). Heybellde : <Ta
naşl. Kadıköy Pazaryolunda : CRlfat 

Üsküdar çarŞıboyunda : dt. 
• 

iki çocuk yandı 
Kadıköyde Acıhadem caddesinde. 

karpuzculuk eden Ihsan dükkanda 

bulunmadığı bir sırada 8 yaşındaki oğ• 
Iu Halil ve arkadaşı Mehmet dükkan· 
da bulunan karbit lambasını karıştırır .. 

!arken lamba yere düşerek patlamış, 
.Halil ve Mehmet tehlikeli surette ya
ralanmışlardır. Patlama sesine etraf • 

tan yetişenler her iki çocuğu Nümune 

hastanesine kaldırmışlardır. 
--· · •;::.a. •• 1. 1. ı=ı . ·=-=- . 

h1.1r.cuı 8tltdnım 

~ehir Tiyatrosu 

111111111111111 

111...1111 
111111111 

Şehir Tiyatrosu 
Tepebnşı dram kısını 

30/101936 da 
akşam saat 20.30 dr 

BiR KADININ 
HAYAT~ 

Fransız tiya.r ~u 
Operet kı.. ı 

akşam saat 20.30 d~ 

DUDAKLAR iN 

BEYNELMİLEL 
Yüzü hakiki 

bir tüy ka
dar okşayan 

dünyada na

dide tıraş bı
çağıdır. 

Bunu kullan· lılMiıılii•••• 

lr esrar aça ÇiSi Yara an 1 Daimi Enctlmcn şehir huduUarı dahilinde 
Yalovada Reşadiye kövünde otu- kar kuyularında kar toplanmasını menetmiş 

ran Hamza oğlu Yahya 1 O kilo esrar ve nllıkadarlam tebligat yapmıştır. Kaçak 
kaçırırken köy civarında jandarmalar olarak şehir dahlllndeld kar kuyularından 
tarafından yakalanmış çaldığı e<1rarla ı tlfndc etmek isteyenler belediye tamfın
birlikte ihtisas mahkemesi müddeiu- dnn cezalandırılacaklardır. 

ş R KE T i • 
1 

mur,1iliğine teslim edilmistir. Küçnk Sanayiciler Kongresi 
.................................................... ·-··•••• delecek nyın on ikisinde Ankarnda yapı-

Yü m Un l ü bir doğum ıacak olan kuçiık sanayl lı:ong'l'esı hazırlık. 
İstanbul Belediyesi Da imi Encümen larmn devam edilmektedir. Sanayi Umum 

Mıiduru Bay Zühdünün dün sabah bir Mfıdürliiğünden başka İstanbul Ticaret 0-

"ı kek çocuğu dünyaya ge,mişt i r. Yav- dası dn Küçük Sanayi erbabile ayrı ayrı 

d 1. b" ·· ·· d"l ~-onu<1makta ve fikirlerini almaktadır. Oda-ı uva uzun ve saa et ı ır omur ı er, · ' k 
rn~ \ e babasını samimi) etle kutlula - nın hazırlıyıcağı bir rapor kongrede o una-
ız. 1 raktır. 

. , 

HAY R i YE DEN: 
Oturdukları karyeleı-in mekteplerine giden talebeye yalnız yaz tatili müddetince h~kmü mutebeT • olmak 

·· il · la ı ""ddeti bu ayın ıonunda bitecek ise de bu kııım talebenın de mekteplttm hafta uzere ver mıs o n paso arın mu • • d 
tatillerinde (Cumartesi öğleden sonra dahil) ve Bayram günlerinde Köprü v~ Boğazın her ıı~elesı arasın a 

paso bileti ile seyahat edebilmelerini teminen yeniden paso ~~i~eceğinden alakadarların fotografh mektep 

ilmühaberi ile Şirketi Hayriye idaresine müracaat eylemelen ılan olunur. 



MEMLEKET HABERLERi . ' 

Amasyada hCr sene l>ir 
panayır kurulacak 

Akhisarda tütün 
piyasası açılıyor 

Müstahsil birlefik bir ha
reketle piyasaya bakim 
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Büyük sinema anketimiz 

Doktor ve Sinema 
s·eyyar sat1C1lar 

edebiyatı 

lzmirden Röportajlar: 

Şehi.r içinde dağbaşı 
,....___________________ ~ * * -----------------· 

~ . .. _________ _, 

Doktor Osman Şerafettin " Sinema her iki tarah keskin bir kılıca 
benzer .... Faydası ve mazarrah kullanılmasına göre değişir, fakat 
bence ilmi, fenni ve tedrisata ait mevzular haricinde, sinema 

Yazan: Osman Cemal 
Bizim gezgin satıcılar bu kadar ede· 

bi san'atları acaba hangi mektebden, 
yahud hangi edebiyat hocasından öğ • 
renmişler) 

Şaımayın, topoğrafya noktanndan ıehrin göbeği ve en kalabalık, 
en mamur yeri olması llzım gelen bu yerlerde tam bir yaban 
havası esiyor. Gelen geçen tek tüktür. Yıkılmış dıvarlat, hendekler 
ve deıilmiş topraklar arasında in cin top oynuyor. Hele geceleri 

dinlendirici bir vasıta olarak kabul edilebilir ,, diyor 

Toph~an ı O•m•n 
Dahiliye mütehaııı•ı doktor Oı- ı 

Tuırul 

buralardan geçmek bir dağbaşında yürümekten 
her halde daha korku vericidir 

Her gün çarşılarda, pazarlarda bu 
satıcılardan dinlediğimiz o çeşid çeşid, 

Yazan: Kadlrcan K•fh 
man Şerafeddin ..,allerime fU c• • 
vapları verdi: 

Sinemanın bugünkü içtimai ha • 
yatımız üzerindeki tesirlerini nasıl gö
ruyorsunuz? .. 

Sinema, hali hazır ıçtımai hayatı
mızda bir lazımı gayri mufarik h::ıline 
gelmiştir. Sinema, her memlekete, hat 
ta her memleketin en ufak kasabaları
na kadar girmiştir. Yevmi meşguliyet
lerinden sonra, insanlar bir az eğlen -
mek, hele dimağlarını istırahat ettir -
mek isterler. Bu istirahat, dimağın her 
daim yaptığı meşguliyetten hariç bir 
zemin üzerinde olabilir. İşte bu sebep
ten, sinemalar, bize hayali bir iki saat
lik yaşattıklarından dolayı ve bizi da
ima meşgul eden yorucu ve yeknesak 
hayattan ayırdıkları içın halkın rağbe
tine mazhar olmaktadır. İşte bu sebep
ten, içürnai hayatta sinemanın tesiri 
pek büyüktür. Hele genç dimağlar üze
rine gayet fazla tesir eder. 

- Um urni ahlfilc üzerinde sinema -
nın müsbet veya menfi tesirleri nedir? 

- Sinemayı uyuşturucu ve zevk ve
rici bir ilaca benzetiyorum. Evvela ka
ranlık, sonra sükut ve sonra da hayali
mizde açılmış geniş bir kanad .... Etra
fı unutuyoruz ... Ve beyaz perde üzerin
de bize getirilen vak'alan ve hisleri 
duymağa başlıyoruz. Bunun hayatımı
za, maneviyatımıza tesir edeceğine hiç 
ıüphe yoktur. Bu sebepten sinemanın 
hele çocukların ahlakları ve düşüncele
ri üzerine pek büyük tesiri vardır ... Bu 
tesir iki türlü olabilir... Biri müsbet, 
yani çocuğa öğretici hissini, ahliıkını 
yükseltici bir tesirdir. Diğeri de debde
benin, zevkin, şehvani hissin en ince 

Doktor Osman Şerafettin 

hı.rsızlık, canilik gibi menfi hislerin in
kişafına yardınu var mıdır? .. 

- Bir Avrupa alimi Alkolizm için 
diyor ki : 

«Alkolik olmak herkesin karı değil
dir ... • Bunun için de bir istidat Jazım
dır. Sağlam bir vücut alkolü reddeder, 
yahut bir dereceye kadar içer. AlkolH~ 
olanlar esasen asabi cümleleri bozuk 
olan insanlardır. Aklı başında, ahlaki 
bir muhitte yaşayan gençler hiç bir va
kit sinemada gördükleri haydutları 
taklide kalkmazlar... Fakat, dünyada 
yalnız sağlam insan ve sağlam dimağ 
bulunmadığı için zayıf ruhlarda, hele 
genç ruhlarda sinemanın fena bir tesir 
yapacağına kaniim ... 

- Memlekette sırf çocuklara mah -
sus sinemalar açılması, bunların prog
ramı, bu hususta hUkumete düşen va

noktalarına kadar giren ve bunları - Sinema noktasından hükumete dti 
genç dimağlara zerkeden muzır bir te- şen büyük bir vazife vardır. Sine -
sirdir. ma, en mühim bir propaganda vasıta-

Sinema, her iki tarafı keskin bir kı- sıdır. Bu sebepten, her hükumet takip 
lıca benzer ... Faydası ve mazarratı, kul ettiği siyasi gayeyi halka telkin etmek 
la.nılmasına göre değişir. Fakat, ben - için sinemalardan bol bol istifade eder. 
ce, ilmi, fenni, tedrisata ait mevzular Sonra sinemalardan terbiyevi nokta -
haricinde, sinema, bizi dinlendirici ve dan pek ziyade istifade olunur. Bu se
eğlendirici bir vasıta olmalıdır. İnsa - hepten umumi sinemaların bir kontro
nın buna çok ihtiyacı vardır. Haftada la tabi olması icap ettiği gibi, bilhas
birkaç saat, etrafJ unutup bol bol güle- sa çocuk sinemaları terbiyevi bir gaye 
cek olursak, ruhumuz için bilyük bir noktai nazarından ~rtip ve tanzim e-

zifeler hakkında fikirleriniz? .. 

renk renk ve şık şık ebedi san' atların Şehir gazinosunun yanından denize 
hangisini sayayım bilmem ki~ dik olarakve içeriye doğru açılan ye

ni bir cadde var. Beton olarak yapıl-
Mecazların en zari~ane yap~l~nfa - mış. Ağaçlar dikilmiş ve iki tarafında 

rından tutun da (teknr) ler mı ıster • en son moderde evler, daha doğrusu 
siniz, (terdid) ler mi, (mübalağa) lar :villalar var. Fakat bunlaTın aralarında 
mı, (teşhis ve intak) lar mı, ıhüsnü tek kat1ı fena şekilde ve fena olarak 
talil) ler mi, (rücu) lar mı, neler de yapılmışolan birkaç tanesi ikisıTa güzel 
neler, hepsi gırla gidiyor. genç kız safı arasına atılan ecic bücüç 

Mesela, alın size bizim esnafın her zavallıları andırıyorlar. İzmir.in bu en 
gün çarşıda, pazarda bağıra bağıra yeni ve belki de en güzel mahallesi ku
yapmakta oldukları mecazlardan (isti- r~lalı üç .Y~l a~c~~ var. Böyle ik?1'1 ~i~ 
ire) ye en güzel bir örnek: çın bu bıçırnsızlıge meydan venlmış. 

c.&rabada bal Tar,1> Sanki Marlen Ditrihle Kambur İzzet 
11Ne de ıüzel mal Tar!ı> 

Hem de vezni, kafiyesi mükemmel 
olarak yerinde olan bu beyitteki istia
re san 'atini öyle değme şair kolay ko
lay yapabilir mi} Arabadaki kavun ye 
rine (bal) ve (ne de güzel mal) sözle
rini kullanmak ne yerinde bir iıtiare
dir. 

Alın bir de güzel teşbih: 
«Deve dişi nar nr,ıı 
aYan yanya kir nr!» 
Ayvanın ekmek ayvası olduğunu 

anlatmak için alın bu da bir kinaye: 
11Ekmekcinin bunlar ekmelı:~inin!ıı 

Bu da bir cinas : 

yanyana duruyor. 
- İzınirin bir imar plruu yok mu? 
- Var. Avrupalı tanmmış brr şehir-

ciye on beş yıl önce yaptırıldı. 
- O halde? • 
- O pm, yalnız caddeler, yani şeh-

rin yeri içi.ndir. 
Yalnız caddelerin geniş ve biribirinin 

dikine olması neye yarar? Bu, kemik
leri çok düzgün ve sağlam olduğu hal
de sinir ve etleri çok biçimsiz bir su
rette taksim edilmiş olan bir insanı vü
cudüne benzemez mi? 

Caddeye girerken iki metre yüksek
likte dört köşeli bir sütun üzerine bronz 
dan bir büst konuhnuş. 

cıDöngel de dönrel .. » - K:i.mdir ? · 
•Darllma Bay baba, sen de bu yana dön, - Dr. Mustafa Enver ... 

reh İzrnirin jl}k doktoru imiş. Tam elli yd 
«Buna derler Beşbıyık, ba dönıeı, başka bu şehirde ve şehrin hastanesinde çalış

döngel!» mış. Çok iyi kalpli, mesleğine bağlı b'ir 
T ekrire misal: adammış. Birkaç yıl önce ölmüş. Son 

Kan J'apar, izmlrlndir; ean yapar pek şl- an yıl :içinde belediye ba~anlığında 
bulunan zatlar Doktor olduklarından 
bu büyük doktorun da kadrini berkes-Kan 1apar, lunabdll'; can yapar mlnalı-

rindir. 

ten daha iyi takdir etmişler. Bu cadde-
dll'. . .. k. ye onun adını vermişler ve biıı- büstü-

T erdıde orne . nü dikmişler. 
«Vay anam, babam vay; T&J sarı kızım ' C l d k k d g·· l bi an ı enece a ar uze r eser. 

vay kehlübarım Tay ..• Renrtn altın, kendin İzmir şehri faziletli bir çocuğuna 
pmü,_ Buna derler Gümüşbanenln ... » ~kran borcunu ödemek yolunda şüp-

Mühalağa örneği: hesiz diğer şehidere örnek olmuştur. 
ııManrah söndürüyor, külleri saTimayou Fakat tuhaf şey... HeykeLiıı yan ta-
Hüsnü talil: rafına geçtiğim zaman onun içinin boş 

aYatmur 1atdı da böyle oldu babaaaam!» oiduğunu ve mermer kaidenin üstün-
Rücu: de yalnız güğüs kısmını teşkil eden in-
•~laldan anlı1an buraya reisin, maldan , ce bir bronızla durduğunu görüyoı·um. 

anlıyan!" Anlamıyan da ıelsin, ziyana yok, Sırtı ve kolları yoktu. Sanki havada du 
mal kendini rösteriyor!ıı ruyordu. istirahat temin etmiş oluruz.... dilmelidir. 

- Bilhassa genç kızlar ve kadınla - _ Sinemaya gece mi gitmeli, gün _ Teşhis ve intak: 
nmız üzerinde sinemanın tesirleri ne- düz mü?.. oBalun ne diyor bu tef&aWer bakın! Ba 

- Yeni mi dikildi bu ? 
- Hayır ... Bir yıldan, çok oldu. 

dir?.. - Şahsa ve meşguliyete göre deği- elmalar Lokman Hellimin J'• dedili teHaliler 
- Sinemanın tesirini anlattım. Genç şir ... Çocuklar için gece sineması mu- biziz diyor!» 

Acaba böyle mi kalacak? 
Ben bütün gövdesile olduğu yere otu 

rarnıyan ve ilık bakışta içinıin boş oldu
ğu göze çarpan biır büstü hiç görme
miştim. 

kız ve kadın ruhu daha hassas pl5.klar vafık değildir ... Bütün gün çalışanlar Yalnız bu kadar mı ya} Bizim gez
gibi olduğu için, sinema, bu ruhlar üze- için de pa~ar gü~leri .dinl:~~e~e ve gin satıcılarla Mahmutpaşa çığırtkan
r.inde daha derin izler bırakır... hava almaga taruıs edılecegı ıçın ge- larının bir de edebi satış nevileri var-

* - Sinemanın gözler ve dimağ üze- celerd.en başka zaman kalmıyor. Fa - dır ki onlar da (lirik) (didaktik) (dra-
rinde muzır teSivleri var mıdır?.. kat, sınernaya verilecek zamanı uyku- "k) Caddellfin sonuntla gene boş bör mey-

- Tenviri iyi yapılmış ve uzakça sey dan çalmak kat'iyyen doğru değildir. Jiıatı · . dan uzayıp gidi-yor. Biraz solumuzda 
redilen bir sinema şeridi gözlere muzır _ Sıhha~ zarar vermemek üzere, Lirik bir satışa .. ~ısal: eski ev ve mağaza duvarlarırun yıkın-
tesir yapmaz. Dimağ üzerine tesirine filmler ne kadar sürmeli ? - BuJ'WSUnlar kuçuk bayan, buyanunlar tıları arasında kötü kılıklı bir adamca-
gelince, bu tesir, maddi olmaktan ziya- _Sıhhate zarar vermemek üzere, bayan hemşire, lütfen bir mallanDUZJ ıörü- ğız elinde küçük bir çapa ile orayı ka
de manevidir. Şehvani hayatı okşayan bir buçuk, ila iki saat, nüz, almayınn ·ve lakin sadeee bir temaşa e- zıp ka!rıştırıyor. Ayni zamand9 ikide 
ve birtakım haydut garabetleri göste- _ Ne gibi filimlerKen hoşlanırsınız diniz. Eter gönlünüz çeker, cözünüa tutar, bir yolun iki üctma bakıyordu. 
ren sinemaların genç dimağlara iyi te- ve niçin?... aklınız yeterse alırsmız; almazsanız ıene Aklınıa bin türlü ihtimal geldi. Bir 
sir etrniyeceğine şüphe yoktur. _ Yukarda ihsas ettiğim üzere eğ _ siz sat olunuz. Yeter ki danlmayınıat ··· hırsız mıdıı·? Bir adam öldürdü de 

- Bazı flimlerin genç dimağlarda lenceli ve fenni filmlerden... Didaktik bir satış: gömmek mi istiyor? 
-=============================~ _Kışın ihtlyaçlannı 1ıudan tedarik edi- Şaşmayın, topoğrafya noktasından 

nlz. Eter kış kıyamet, yatmur ilet ıiinlerde ,şehrin göbeği ve en kalabalık, en rna-
iki misli para nrmek istemezseniz klf}ık fa- rnur yeri olması laz:ıımgelen bu yerler-
nila ve çorablannızı şimdiden alınız! de tam bir yaban havası, esiyor. Ge-

Dramatik satış: ,len geçen tçk tüktür: Y~ılmış duvar-
B tarz satışlar en çok Mahmutpa· lar, hendekler ve deşılmış topraklar a-

~~----~------------------~~r~ Çau ·· "b' lerdeçi~çıg·ırt .~ı~ain~~p~oo~~~kg~~ 0 1 ı. l B ,. 1 d fa, rşııçı gı ı yer - . . d • 
ııuyucu arıma ye etmem. ence gazete ilan arı a k l d""kk"' .. l . de rol len buralardan geçmek hır ag başın-an arın u an on erın yapar .. .. 

Ce"a1 nlarım aynı derecede mahzurludur. Karşı- "b" k 1 ki .. . • 1 d da yurumeıkten herhalde daha korkunç 
I' gı ı arşı ı ı muşterı çagırma arın a 'ıu 

nıza kimi çıkaracağı bilinemez. Sah- r. 
Taksimde Bayan B. B. ye: retmek, aile muhitini genişletmek ~örülür. ' - Ne yapıyor bu adam ? 
Sizin için en büyük kefaret me - lazım. Hem atiden ümid kesecek de- Bu edebi satışların dahası da var: _Define arayor. 

acleyi kalbinizde gömmek, sırrı yal- ed ş1 d - 1s Me1ela sembolik satışlar gibi... _Define mi ? rec e ya ı a degi iniz. 
nız kendinize saklamaktır. Zevcini- * * • Alın bir de ona misal: , - Evet ... iımrrin büyük yangınında 
ze yaklaşınız, samimiyetle yaklaşı - - Hani 1a tombaL. Tombul da geldi, tom- toprak ve duvarlar altında k~lan pa· 

k k k 1 Torbalıda Bayan (B. D.) a: -mz, aş ına liya at esbetrniye ça ı- bul da tombul ... Ray ellerin derd ıörmesin .ralan arayor. Fakat bu zavallı çok geç 
V kb h . Bu meseleyi bulunduğunuz yerde şınız. e isti ale teveccü edimz. 1enln ba1an Tombul ... Tombul ... Bunları sifi .kaiınış.. Sert burayı sekiz on yıl önce 

Maziyi ölmüş biliniz. halledeme~iniz. Bir defa tehlikeli- ıereyatının içerisinde oambal cumbul ... görmeliydin. Her yıkık jçinde bir veya 

CÖNÜL İSLERİ 

bile vapurlar dolusu demir parçaları 
gitti. 

İleriden bir bekçi göründü. 
Yıkıklar arasında yıkık duvar d ple

rini kazarak eşeleyen yırtık elbıselı, 
başı açık ve yalına.yak adam bir hır ız 
gibi kendi eliyle açtı&1'J çukura sindı. 

* - Niçı:n. bu koca yangın yerleıı ara-
dan on dört yıl geçtiği halde ham bom
boş duruyor ? 

- Bildiğim kadar anlatay1m. Buyuk 
yangından sonra buralaın tamamile be· 
lediyenin eline geçti ve yeri olanlara 
da bir .komisyonun takdir ettiği kıymet 
üzerinden bonolar verildi. Belediye 
bunları bono kıymetlerinden birkaç 
misli fazlasına satmayı ve böylelikle 
,hiç olmazsa caddelerin açılması için la· 
,zım. olan masrafları çıkarmayı düşün
dü. Fakat fi'yatlar o kadar yüksekti kı 
.kimse almıyordu, Kordon boyundakı 
,arsalarm bir metre murabbaına yirmı 
.beş, otuz, lkırk lira isteniyordu. Pek ge
ride ve kenarda olanlara b~le on lira 
fiyat konll'linuşıtu. SuSl.17.t elektriksız, 
yolsuz bir yere, yıkıklar arasına bir ev 
yapmak .]çin bu kadar çok para veren· 
ler bulundu. Son birkaç yıl içinde 
hesabın yanlışlığı anlaşı~dı. Fiyatlar u
cuz denecek kadar indirildi. On liralık 
yerler bir Uraya veriliıyordu. Fakat bU 
sefer de memlekette parasızlık başla
mıştı. İşler daralmış, k3'Zanç.lar azal· 
mı~tı. İzrnirde ne yapıldıysa. alıt.ı yıl ön
ceye kadar yapılmıştır. O da umum ıh· 
tiyacın ancak yüzde beşidilr. 

Bu yerlerfo susuz, elektriksiz, yoJ uı 
ve yıkık olduğunu gördükten sonra bat 
ka sebep aramağa lüzum var mıydı? 

İ?miır belediyesi yangınl'ıktakL cao· 
deleri açmalı, ağaçlar dikmeli, su bo· 
rulannı döşetmeli, elektrik tellerini 
ge.rdirmeli ve ondan sonra da arsaları 
parasız denecek kadar a.z bir para ne 
ve uzun taksitlerle satmalı ... 
Buraları işte o zaman dolıruığa baş· 

lar. 
Bugün için bu yerler şehir içınde dağ 

başı demektir. Güzel ve parlak saçu bir 
başın bir tarafındaki kocaman bir aç 
kıran lekesini andıırıyor. 

* Bu yıla kadar panayırın kurulduğu 
ve Cumhuriyet meydanının gerısınde 
olan geniş yer bomboş ve ıssız duru
yor. Şurada brr baraka... Ortada bü
yücek ve güzel bir gazino ... İçeride bir 
iki kişi görünüyor, demek ki açıktır. 

Fakat niçin müşteri yok? .. 
- Burası işlemiyor mu? 
- Ağzını. hayra aç ... İşlemez oltn mu 

hiç? 
- Müşteri görünmüyor da ... 
- Saat beşi geçti. Şimdi tatıldıı . 

- Tatili m'i? Dcl'kdin mi sen? Gaz -
no asıl bundan sonra açılır. 

Arıkadaşım gü1ümsedi : 
- Kusura bakma ... Ben farkına var· 

madım, orası şimdi gazino değıld ir. 

- Ya nedir? 
- Evlenme dairesi ... 
Önce tuhaf buldum. Fakat biraz dü-

şüınünce kendimi haksız çıkardım. Çurı 
kü bckdiyeniın e61ri evlenme dau es 
basık ve karanlık bir yermiş. Halbuki 
hayatıa·rının en heyecanlı, en mes'ut da 
kikalarını yaşayan çiftlerin, çakıl dö· 
şenmiş olan güneşfi bir yoldan .ll) dın
lık bir salona girmeleri onların ruh
ları üzerinde iyi izler bırakır. Eskiden 
«iki gönül bir olunca samanlık seyran 
olur.• derlermiş ama şimdiki aşklnr an
cak güzel yerlerde, göz kamaştırıcı bir 
dekor arasında yaşayabilecek kadar 
narinleştiler. 

Kadircan Kafh 

* dir, en mahremlerinize dahi söyle· cambul cambul Jmartmıştır bay ıidl tom· birkaç kiş), durmadan, yeri, duvarla-
Beyazıd'da Bayan Şükriyeye: nemez, sonra verilecek tavsiyelerin bul hay... ,rm diplerini kazal'ıar<1ı. o kadar ki bu- Bir Mısır vapuru battı. 50 
İzdivac idarehanesi bizde var mı- mahiyeti meçhuldür. Bel bağlana - Siz isterseniz benim sembolik diye raları !kös!ebek hücumuna uğramış gi- kişi boğuldu 

dır, bilm}yorum. Fakat Avrupada - maz. Bir bahane bulunuz, İzmire gi- go""sterdı"g·ı·m gezgı"n pasta ... tı•ına sem biyeli. Para bulanlar obnuş. F,akat bul- +_,_ f 
d" · h' h k ba k ' ..... T J.SKenderroe, 29 (A.A.) - Abdıl1 latı kilerin birer para ve namus tuzağı ınız, ıç ısım a ra nız yo mu. bol'k de~ .1 ki" "k hud .. mayanılar zararh mı çıktılar. Yıllarca • ., 

+_ Or ı gı • neo ası • ya ıurrea • b Lutfü adındaki MlSlr vapuTu, İskende-olduğunu çok işitmiştim. ıstikbali - ada bir fen adamına müracaat e- 1. d d" b"li . . buralardan kasalar, akırdan kapka- f 
ıst e ıye ı nınız n'ye açıkla---l-. batmıştır. 50 k·.·şı tele nizi hazırlamak için bu şekilkJe mu- dersiniz. · .~ak, demir ve bronzdan her türlü eşya _, ıua.w 

tavass}tlara başvurmanızı hiç_ta~v~sı-~· ~--~~--~~---.. ~~.,.___.,~L------"Jınnua..ı:mııı.ııawıın1ı1--1.... ~-----.._. 
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SON.POSTA 

* İkinci güreş Abdüsselamla Bulgarva-
ı Fmrullah arasında idi. Abdüsselam, 

rak bini üç dakika içinde kolaylıkla 

er:di. 
Oçüncü güreş, Rızeli Arıfle, Silivrı 

M >Ha Mehmet arasında yaptldı. Ve Mol 
a Mehmedin galebesile netıoelendı 

Dördüncü · reşe, Pomak Mustafa 
le Şerif çıktılar. Ufak tefek görülen 

.., D yaşındakı Şerıf pehhvanın doksafl 
eş kilo olduihtnun ilin edilişi herke.& 

"ıayrete düşürdü. Rakibini mükemmel 
1-)ir oyunla yeoiş.i, bu genç pehlivamn 
18Ş8ltı birinciılıiğine en kuvvetli namzet 
lduğu.ııu gölteldi. 
~tı gib'efle~ ea .. ,_.. ttik-

Sa fa 

* 

.. 
' 

Son güreş, Siliıvrili Sabri ile, Babae -
kili İbrahlm aıımnda yapıldı, ve İbra· 
himin galebesile bitti. 

* Günün sonuncu ve en mtihım gı.i· 
reşi, Tekirdağlı Hüseyinle, Molla Arif 
pehlıvanlar arasındaydı. Tekırdağlı 

Hüseyin pehlivan, birltaç ay evvel, ken 
di yanlış hareketlerile aleyhindeki şıd
det.li netrilf84 ~ olmUjtu. Çün 
kü O pmanki hareketlerini, korktujwı. 
dan bqka bır aebebe atfetmek htıma
li yoktu. Zaten dün, aleybmdeki kana· 
aUerı degıştırmeye azmetmiş bulundu
ğu, benzmi sarartmı müthiş heyecan· 
dan da belliydi 

İyi hazırlaınmış, çok çalışmış oldugu 
belliydi. Neticede, serbest güreşte pek 
zorlu sayamayacağımız rakibi Molla A
rifı, tahmin ettiğimiz gibi, fakat tahmin 
ettiğimizden gü2el bir oyunla yenm kle 
gayesine doğru geniş bir adım a nuş 
oldu. Üçer saniye süren iki mukem
mel tuşla bitirdiği bu güreşten soY\l'a 
vukubultm bir biıdise, onun, seyırc le 
rin vaktile kaybettiği sevgısın b · a 
daha ka•nmasma sebep oldu 

Güreşleri seyre gelenler arasınd 
pehlivan cÇaya• da vardı. M. Samı K · 
rayel, megafon:la ona hitap ederek, 
meydan okuduğu pehlivolarımı la gu 
reşmek isteyıp istemediğini sordu Te
kirdağhyı gördükten sonra go u ko -
kan Çaya, serbest gü~ çıkanı ac 
ğınıl fak t alafranga güreşe hazır oldu
ğunu bildirdi. M. Sami Karayel . 

O halde, dedi. Tekirdağlıy. sor 
lım. Çünkü o alafranga güreşme ın b l 
mez ! 

O sırada, ringe atla.yan T k 
Ben, dedi, bu adamla, serbest 

franga yağlı yağsız, nasıl , n k d 
ne zaman isterse güreşirim! 

Onun bu me~ cevabı se 
rafından uzun uzun aikışland 
Çaya ıle Tekirdağlmın gi.ır·eseceKıe 

guni.m tesbıtıne kaldı ! 
Bu güreşte, Çaya pehlivan o 

tir ki, meydana çıkmak, me d n ok 
m ik kadar kolay değildıT! 

* Gqieşlere bugün saat 14 d 
oJun c ktır Güreşlerin dünku 

1 nı Eı.niJlOllU Halkevirı bu k 
dar hıayırlı bır ışe öııayak olu un 
- lamamız 18zımdır. Fakat dunk • -
rube rden ders abndığını bu un 
m ız şartile. 

Bu un, başaltı güreşlerind ı onı , 
ba pehl vanlar tutuşacaklar E r 
\eril n karar c)eğmirilmezse, Mu . m 
pehlivanla Kara Ali, Tekirda Hu -
yin?e de Yarımdünya Süleyman tu 
şacakla.rdır. 

Bu ~ gal!pleri de final u 
af ~ 'hwflk 
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Cumhuriyet Bayramı dün 
yur n h~r köşesinde 

heyecanla kutlulandı 

içtiği halde ne Sigara 
bembeyaz dişleri var! 

Çünkü sabah, akşam RADYOLİN kullanıyor 

(Bnş tarafı 1 inci sayfada) 
ile mebusların, ordu büyüklerinin, ve
kaİetıer erkanının ve kor diplomatiğin 
tebriklerini kabul etmek üzere teşrif 
edeceği Büyı.ik Millet Meclisine giden 
yollar üzerindeki halk izdihamı tasav
vurun fevkinde idi. Her taraf milli renk 
lerle donanffilŞ, şehr.i'n muhtefil nokta
larında taklar kururmuş bulunuyordu. 
Halkın Büyük Şefe bağlılığının bir ifa
desi olarak zafer fıbidesi ile Atatü:rkün 
diğer heykellerine konutmuş olan çe
lenklerin sayısı, yüzden fazla idi. Ata-

Hayran edici bir tebessüm, temiz ve parlak dişler, snğlam diş etleri, 

tatlı, rayihalı bir nefes... İşte Radyolin bütün bunları temin ettiği 
içindir ki bu kadar çok seviliyor ve bu kadar çok kullanılıyor. 

LiN 
Ditlerin abıhayatıdır. ... 

türkün geçeceği yollarda resmi selamı katini çeken sesi duyul'du. Spiker, dik-
ifa etmek üzere kısa fasılalarla izci- kat ediniz diyordu: Bu balonun üzerin.J 
ler ve Meclin önünde de bir kıt'a asker de şu cümle yazılıdıT: cVarol Atatürk> 
yer alınış bulunuyordu. bir anda yüıfuin ağızdan bu cümle çıkh: 

Atatürk Meclise ıeliyorlar c\Tarol Atatürk!> ve dakikalarca süren 
Saat 12 de Atatı.irk Büyük Mi1let :bir afilaş tufanı bütün sahayı kapladl. 

Meclisine gelmişler ve bütün yollarda Merasim b 0 ttikten sonra Atatürk saha-
birikmiş olan on binlerce halk tarafın- ·,dan ayrıılıruŞlar ve gelişlerinde olduğu 
dan çoşkun tezahüratla selamianmışlar gibi sürekli alkışlarla uğurlanmışlar-
dır. Reisicumhur Büyük Millet Mecli- dı 

Abd ·ıh · r. · sine gelişlerinde Meclis Reisi iı a- Ankara, 29 (A.A.) - Bu akşam 
lik Renda, Başvekil İsmet İnönü, Bü- Şehrimizdeki Antakyalılann lbideye Ankara palasta Yugoslavya Başvekili 
yük Enkanı Ha-rbiye Reisi Mareşal Fev- koyduklan çelenk Ek 

1
.. St d. · s t R 

• 1~...: • • se ans oya ınovıç ve ovye us-
zi Çakmak ve Millet Mec.usı nyaset dı- saha üzerinde devamlı uçuşlar ve ak- A ak. B k G ı E d 
vam: azalan tarafından karşılanmıştır. :robasi harelretler.i yapmış ve büyük' ya . sso ım ~ anı .:~era y e-

K ymetli m isafirlerimiz Mecliste ı...:ı.. 1.k .1 -..JO:ı ..... : ı· B an man ın ve kor dıplomatıgm bulundu-ı ıulı a a a ı e seyr~ıuş ır. ay • .. .. b. . f .
1 

. b 
Büyük Mill~ Meclisind~ yapılan teb: Gökçenin uçuşlarından sonra Türkku- g~ bu~uk ır zıy~ et verı mış ~e. . u 

rik merasiminde refakatinde hususı ,şu mensupları paraşüt atlayışları yap- zıyafetı Cumhurıyet Halk Partısının 
daire şefleni olduğu halde büyük mi- mış1ardır. Billıassa onbeş paraşütçünün suvaresi takip etmjştir. 
safirimiz Yugoslavya Başbakanı. Ek- saha üzerinde birlikte atlayışları heye- Bu gece Halkevinde ve Ordu Evin-
selans Stoyadinoviç vıe Sovyet Rusya canla takip olunmuş ve alkışlanmıştır. de de birer balo verilmiştir. 
Assoaviyakim Reisi General Eyde.man Saat 14 de de geçit resmine başlanmış- İstanbulda • 
ve yanındaki zevai ta bulunmuşlardı. tır. YugoSlavya Başveki1i Ekselans Sto- Dün İstanbul halkı Cumhuriyet bay-

Geçit resminden evvel yadinoviç ile Sovyet RU5ya Assoaviya- ramını içten gelen sevinçle kutluladı. 

geçiş yaptılar. ASkeri liselel'i bahriyeli- ,rabacılar da yedi sekiz çeşit araba il• 
Ier takip ettiler. Bundan sonra önde a- merasime iştirak etmişlerd'i. Bunlar
lay muzikası olduğu halde bir pi- dan sonra parti mensupları ellerind• 
yade alayının şanlı bayrağı göründü. partinin baıirak'lariıle geçiş yaptılar. 

Halk kahraman aSkerlerimizi yürek- Taksim meydanına doğru 
ten gelen bir heyecanla alkışlıyor, , Alay Beyazıı.t, Sultanahınet, Salkım
« Yaşa! Varol!> diye haykırıyordu. ~öğüt, Sirkeci istikametinde ilerliyor"' 
Sürekli alkışar arasında muhabere ta- ,du. Yolılarda halk mert Türk askerin!, 
buru, süvari bölükleri ve kahraman ,gürbüz mekteplileri görmek içfn büyük 
,topçulaT'lmız da büyük bir intiı.ıamla bir telaş ve heyecan gösteriyordu. 
.geçtiler. Bunları Üniversite gençliği ve , Alay Köprüye varınca vapurlar v• 
muht.atif mekJeolerin )zclleri tak.ip et- toplarla se'IAmlanınağa başlandı. Bu• 

Atatür!k Eksela115 Smyadinoviçin teb ,kim Kurumu Başkam General Eyde- Daha sabahın yedisinde sokaklar halk
riklerini kabul ederken büyiik misafir- ,man iki bine yakın izci'nin geçişleriyle la dolmuştu. Bilhassa geçit alayının ge
·le bir müddet görüşmüştür. Tebrik me- başTıyan ve dört bini atlı olarak bütüno çeceği caddelerde yaya kaldırımları, 
rasimini müteakıp Ekse!ans Stoyadino- ,Ankara civarı halkının geçişiyle biten• pencereler, balkonlar, hıncahınç, dolu 
viç ile Başvekil ismet Inönü, Dış işle- pu merasimi Atatütk tribününden ta- idi. Bütün binalar, dükkanlar bayrak
ri Vekili Tevfik Rüştü Aras yanların- ,kip etmişlerdir. larla donatılmıştı. Sekizden itibaren 
da olduğu halde resmi geçidin yapıla- Büyük Şefin Yugoslavya Başbakanı tramvay seferleri durdu. Ordu, yedek 
cağı yarış sahasına gelişleri büyük mi- , ile görüşmesi sübay okulu, liseler, orta mektepler ve Mektepli kızlarımız resmigeçitte 
safirin şahsında dost Yugoslavyaya Büyük Şef geçit resmi başlamadan esnaf kururları program mucibince Be- ti. Bunlardan sonra alfabe ~as:iıle res- radan Karaköy, Tepebaşı, İstlıklAl Ctld"' 
karşı halkımızın duyduğu samimi his- önce bir müddet Yugoslavya hükumet yazıtta Üniversite bahçesinde toplam- ,mi liseler, orta okullar, ö:zıel dkullar ge- desi · tikametinae yola devam olundu. 
lerin bir defa .daha tezahürüne mey- ,reisryle hususi olarak görüşmüştür. İz- yorlardı. Beyazıtta tribünler davetliler çiş yaptılar. Gürbüıı Türk yavrulanrun Beyoğlu tarafı da İstanbul ciheti gibi 
dan v.ermiştir. Ikıi hükfunet reisinin ge- ,ciler ve büyük bir intizam ile geçen tarafından saat ona doğru işgal edilme- rert adımları, muntazam yürüyüşleri fevkalfıde kalabalııktı. Alay konfetler, 
!işlerinden biraz sonra da Atatürk ge-' mekteplilerden sonıra en önde ve bölük ğe başlandı: Kalabalık gittikçe artıyor- herkese gurur veriyordu. ,alklŞ'lar arasında yoluna devam ediyor
çit sahasın~ gelmiş ve merasimi takip ,nizamında piyadelıer olmak üzere her du. Saat 10,30 da Kumand~m , Mektepleri ~tf.aiye ve hayir cemiyet- ,du. Tam saat 12,30 da en önde bulunan 
etmek üzere orada toplanan ve sayısı srmf askeri kıtaat, piyadeler, bahı:üyeli- Korgeneral Ali Fuat orduyu teftiş etti. )eri takip etti. Yedek sübay okulu Taksime vardı. V• 
yüzbın kişiye varan halk tarafından ler, motörlü polis ve krt'alar geçtiler. Bu sırada Vilayetin, Belediyenin bü- Bunlan esnaf cemiyeileri takip edi- abidenin kenarında mevki al<lı. 
sürekli alkışlar ve yaşa! varol! sesle- Kahraman askerlel'fmizin, bütün sa- yük memurları tribünlerdeki yerlerini ,yordu. Her esnaf cemiyeti kendi mcs- 'Antakya ve İskenderunluların çelengi 
riyle karşı.lanmıştır. A!41ürk otomobil- ,hayı dolduran halle yığınlarırun çoşkun aldılar. Tribünlerde Malfil Gaziler için }eğine ait malzeme ile bir otomobilin Abidenin etekleri çeleaılderle kuşatıl 
den inerken muzfkaı Istik1il marşını ,ve içten c::evgilermi toplıyan bu geçiş- de hususi bir yer ayrıldığı görülüyor- üzerinde bir nüınune vücude getirmiş- mıştı. Belediye, Parti, Halkevi, Üniver-
çalınış ve halk Büyük Şefe tribünü teş- ,leri esnasında hava kuvvetlerimize du. ti. Nalbantlar, demirciler, arabacılar ,site, Hava Kurumu, İnhisarllır, Ban-
rif edinceye kadar ayakta durmak su- ,mensup filo1ar scflıa üzerinde uçuşlar Geçit resmi ,mürettipler, şoförler, balıkçılar, makar ,kahır, Spor federasyonu, Türk Ermeni• 
retiylc en büyük1erine karşı saygı ve ,yapmışfardu-. Resmi geçidin sonuna Resmi geç.it başladı. İlk olarak yedek nacılar ve sair esna! kurumları sırasi- ,lcr Kurumu, ve birçok mekteplerin çe--
sevgi göstermiştir. ,doğru sahanın ortasında bulunan Türk sübay okulu muntazam bir yürüyüşle, le geçtiler. Kayıkçılar bir kamyonun ,lenkleri göze çarpıyord'u. Bunların ~-

Türkkuşunun muvaffakıyeti 1kuştma art bir baJıon havalandırılmış' çevik adımlarla geçti. Bunları askerl üzerine bir yalı kayığı yerleştirmişler ,ç.inde Antakya - Iskenderunı Türklerı-
Geçit resmine başlanmadan önce ve bu esnada bütün saha üzerinde spi- tıbbiye mektebi takip etıti. Bunlardan ve kayığa eski kıya-fetlerile iki kayık- ,nin koydukları bir çelenk herkesin na· 

.muallim Sabiha Gökçen ta:yyaresiyle kerin, havalmıdırılan balona halkın d!K sonra Kuleli ve Maltepe askeri liseleri çı oturtmuşlardı. Çok alkışlandılar. A- ,zaırı dikkatini celbed.iyordu. Bu çeleil"' 
c::::::=======-=z:::::::::ıı:::ııı:::::ıı:ı==========:::c.....-=====-====-========:s:::===========--========== ,gin üzerindeki kordelada Atatürkün A· 

alettayin bir yazıhanede gidip çalışa • Y ori\Jnum, çok yorgunum karde • ,dana nutkundan alınmış bir cümle var-
mam artık. şım. , dı : 
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Hayır, cesaretim kırıldı sanma fs _ , cK.ırk amlık Türk yurdu esarette 
met; ilk günkü gibi metanet ve azimle ismet ayrılırken genç kızın iki elini ,kalamaz.> 

il · ld 1,30 da piyade alayı Taksime vardı· çalışmağa gene hazırım. Bu beni yıl - e erı arasına a ı. Bu esnada Korgeneral Ali Fuat te oto-
dırmıyor. Fakat içinde yaşanabilecek - Mualla, bir saattir sözlerini din- mobille abidenin önüne geldi. Bahriye 
bir muhit istiyorum. ledi01. Hemen bütün anlattığın şeyler- müzikasının çaldığı İstiklal marşile a-

lşte senden bunu rica ediyorum kar- de seni haklı buldum. Hatta evlenmek bidenin önündckiı merasim d.i.Teğine 
deşim. Tanıdığın kimse'lere J>aşvur, istemediğini bile bir bakıma doğru bu- şarilı bayrağımız çekildi. Bundan SOIY 

Yazanı Muazzez Tahaln Berkand 

- Hayır kardeşim, hiç bir fey yok. çay daha iç, fU bisküviyi de al..• belki de bana böyle bir yer bulabilir .. luyorum; fakat dünyada yalnızım de- ra ordu namına konan çelenk için Kor· 
Seni Bedianın olmadığı bir saatte ça - mekle büyük bir haksızlık ediyorsun. general Ali Fuat altın yaldızlı deftere sın. 

ğırdığımın sebebi şudur: Seninle ciddi Dı9arıda rüzgarla kamçılanan so - Bunu Bedia duysa çok üzülecek. imza attı. 
bir mesele üzerinde konuşmak iatiyo- ğuk camları titretiyor .. ağaçların ara· fsmet genç kızı büyük bir dikkat ve - Bedia mı? Onun artık Feridun· Nutuklar 

rum; halbuki o beraber olunca istedi- sında çıtırdıyarak korkunç bir ses çı • alaka ile dinlemişti. Onu hırpalıyan dan başkasını gözü görmüyor. 
ğim gibi konuşamıyorum. karıyordu. bütün bu maddi ve manevi üzüntüleri ....... Peki, Bedia için belki de gıyabın-

Bunu söylerken odanın içinde do - dost kalbi duymuş ve onunla beraber da bir hüküm verebiliyorsun, kendisi 
laşıyor, ufak tefek şeylerin yerlerini - Şimdi artık konuşabiliriz. üzülmüştü. Onu bu ıztırablardan kur- burada olsa sana verecek cevabı bu -

- Evet, seni dinliyorum.. bütün d F 1 y be • • · d' k değiştirerek meşgul oluyormuş gibi .. ... . tarmanın başka bir çaresi var ı. akat ur. a nım ıçm ne ıyece sin? 
görünmek istiyordu. candan dostlugum ve kardeşlıgımle ... o bu en kestirme, belki de en makul Benim ıana kartı olan en candan ve 
. Masaya yaklaşarak zile bastı: Bu sözler genç kızın en ince bir çareyi kabul etmiyor, Sadi ile veya saygı ik dolu sevgime de inanmıyor 

- Dadı, bize çay hazırla! Saat beş dan:ıarına dokunmuş gibi b~rdenbire tit- başka her hangi bir kimse ile evlen - musun? 
oldu. Biliyorsun ya İsmet lngiltcrcde redı, uykusuz geçen gecesınde başının mek istemiyordu. Mualla ağlamağa benziyen bir gü -
okuduğu için yarım fngiliz aaytlır. B~ içinde yaşıyan bütün ezici duyguları ve - Niçin evlenmek istemiyorsun lüşle güldü: 
oldu mu çay hasretini duym;ığa baş - üzüntüleri anlatmağa başladı. Konuş- Mualla? - Senin sevgine inanıyorum kar-
lar. tukca, kendi sesini işittikce büsbütün - Hayır ismet, bana bunu söyleme deşim; fakat sen o kadar uzaktasın 

ı k d d l k coşuyor daha ateşle söylüyordu: k K 1 b" h l k smet, arşısın a o aşan, ayıtsız ' artı . . . ırı ınış ır ayat, yoru muş i. .. 
''e sade tavırlarla konuşan genç kıza - Artık bu geçen vak'adan sonra ve örselenmiş bir kalb yeniden kuru- Sonra bu sözlerile ismeti üzdüğünü 
dikkatle bakıyordu. Onun ateşler için- benim tekrar o adamın yanında çalış- lur, düzelir, yaşar ve yaşatabilir mi? gör\!nce onun iki omuzlarını okşıya -
de ya.nan hummalı yanaklarını bu ka- mıyacağımı tahmin edersin. Fakat na- Yaşamaktan yoruldum; ölmeğe razı- rak: 
d.tır kırmızı, siyah gözlerini bu kadar sıl yaşıyacağız~ yım. Fakat bana yeni baştan kendine _ Teşekkür ederim, bana bugün 
sıyah ve parlak görmemişti. Bu ya - Yeniden iş ara! diyeceksin. Biliyo- bir hayat kur, sevmediğin, sevemiye - çok büyük bir iyilik ettin. Bunu unut
lancı neş'e altında sakladığı facia ne i- rum. Gene biliyorum ki bütün mües - ceğin bir adama karşı bir takım ödevler mıyacağım ... dedi .. 
di? seseler benim içine dü~tüğüm bu çir - yüklen, onunla beraber yafa, dersen * 

- Muallacığım, seni dinliyorum. kefe benzemez; fakat öyle bir yeri bunu kabul edemem .. bunu düşün - - Allo Muallll 
- Şimdi söyliyeceğim, hele sen bir bulmak için ancak bir tavsiye ister. La- mek bile bana korku veriYor buaWı. (Arkası var) 

Bu sırada mektepler ve esnaf kıl"' 
n.ımları da Taksime vasıl olmuşlardJ. 
Abidenin önünde ordu, mektepler, ce
miyetler ve binlerce halle bidkmişÖ· 
Mikrofonun önüne Çapa kız öğretıneJl 
okulu ingilizce muallimi Vecihe Zet6 
Karamehmet gelldi. Parti namına güzel 
ve heyecanlı bir söylev verdi. 

Veciheden sonra Bayan Saadet kür· 
kürsüye çık'tı.. 

Söylevlerden sonra merasime niha· 
yet verildi. Mektepler ve kurumlar, 
müesseselerine avdet eıtmeğe başladı .. 
lar. 

Edirnekapı şehitliğinde 

Öğleden sonra saat onı beşte Edi~ 
kapı şehitliğine gidihniş ve şehitlık8 
Çllenk konulmuştur. 
Cumhuriyetin 13ncü yıldönümil mÜZl~ 

sebetile dün ve dün gere şehrin her k 
şesi:nde, parti binalarında, belediyeler .. 
de, Halkev1erinde merasim yapıltnl9ı 
müsamereler tertip edilmiştir. Sabah· 
tan gece yarısından sonraya kadar çoş-

.kun bir neşe içinde eğlenilmiştir. 
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iTTU-IAD~TA~A~KiD~ ONS~N~ 
Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

0) Bu zat sonradan İttihat n TerakJd -

l'e hayli kufretmiş olanlardan biridir. İsmi-
hi 1a·-,,_ ı ·· ·· ·· ...... ,,_ uzum rormuyoruın. 

Daha ilk günlerde mecliste yirmi 
dört kadar meb'usu bulunan en kuv -
vetli ekalliyet grubu, yani Rumlar, 

PASLANMAZ 
Hasan Tırat 8ıçaslı 
Çeliğin en serti olduğundan çok 

kolaylıkla ve tatlılıkla bir dakika
da tıraş eder. Dünyanın en kuvvetli 
ve hassas mikroskop filetile müker
rer surette tetkik olunduktan sonra 
piyasaya çıkarılıruştır. Ne fransız _ 
lar, ne İngilizler, ne de Amerikalı
lar, ne de bütün dünya aynım yapa
maz. Alameti farikası ile ihtira be
ratı vardır. 

Paslanmaz Uasan tıraş bıçağı ra _ 
kiplerini şaşırtmış ve her tıraş bıça
ğı faprikası paslanmaz yapmak iste
miştir. Fakat bu iş kolay olmadığın
dan hiçbir fabrika muvaffak olama
mıştır. Yalnız Almanyada Fazan ve 
Türkiyede yalnız Hasan tıraş bıça
ğı muvaffak olabilmiştir. Mutlaka 
Hasan markasını arayınız; israr e
diniz. Hasan deposu: Ankara, İstan
bul, Beyoğlu. 

Sayfa 9 
1 

( Hikiiye 1 Kanlı çuval ..• ] ' 

1 ~----·-----ls_ta_n_,h_u_ı __ B_e_ı_e_d_iy_e_s_i __ lı_an_ı_a_rı _________ ı 
Miktan Bir kilosunun muhammen J1k teminab 

Piab 
1400 Ka.-r peyniri 60 kurut 63 
6305 Beyaz peynir 40 « 189, 15 

Belediye hastahanelerile diğer müeuesatına lüzumu olan yukarda mik
dan, cins ve muhammen fiatlan yazılı olan peynirler ayn ayn açık ekıik
meye konulmutlardır. Şartnameleri )ev azım müdürlüğünde görülebilir. lı • 
tekliler 2490 N.h kanunda yazılı veaika ve hizalarında gösterilen ilk temi
nat makbuz veya mektubile beraber (bir gün evveline kadar ilk temina • 

tm yabnlmaıı daha muvafık olacaiı) 5/11/936 pertembe günü sa.at 15 de 
daimi encümende buhmmahcbrlar. (B.) (2370) 

* * Ketif bedeli 908 lira 68 kurut olan Beyoğlu 11 inci mektebin tamiri a· 

çık eksihmeye k~ulmuttur. Şartnamesi ve kqif evrakı levazım kalem_ind6 
görülebilir. lıtek1iler 2490 N.h kanunda yazılı vesika ile Bayındırlık dırek-
törlilğünden buna benzer 500 linlık İf yapbğına dair ehliyet vetikaaı ve 
69 liralık ilk teminat makbuz veya m ektubile beraber (bir sün evveline 
kadar ilk teminahn yabnlmaıı daha muvafık olacaiı) 5/11 /936 perfem-
be günü sa.at 14 de daimi encümende bulunmalıdırlar. (1) (2362.') -
İzmir Vilayeti Daimi Encümeninden: 

ldarei Husuıiye merbut devair ve müeasesatı reamiyenin senelik ihtiya
cı olan502500 kilo kok kömürünün mübayaa&ı 15/10/936 gününden İ· 
tibaren bir ay içinde pazarlık ıuretile eksiltmeye çıkarılmıştır. Talip olan • 
ların tttaiti öğrenmek üzere her gün M. Hususiye Müdüriyeti Varidat 

Kalemine ve eksiltmeye i•tirik edeceklerin de Encümeni Vilayetin top • 
landığı her Pazartesi ve Pertembe günleri saat 10 da depozito veya Banka 
mektubu ile Vilayet Daimi Encümenine müracaatları ilin olunur. c ı2518) • 
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(AfıLIK ULrf f NDE 
IJiQ TDtıK ZARiTi 

1 DÖRT ile YE Di 
ARA.llNDA 

A.R. 
Yazan : Hqla Aaıtin lnıilizcedea çniren : Hanan V,,.,,,.. 

Şatodan inen yokUftan aşağı tek atlı bir araba bütün 
sür' atile iniyordu. Arabanın içinde, iki kadın feryat 
ediyordu. Cemilin yanındaki Kazak neferi - Eyvah 

Takip hızla devam ediyor! 
mahvoldular L.. dedi 

- O, cepheye gitmez; Her kuman· çıtırda~ çatırdata yola doiru ilerliyor
dan. Çünkü, Kremlin •rayının mu • du. Ve daha hala; zihninde dönüp do-
hafız zabitlerindendir. lapn: 

- Oooo >. - Böylece sırtüstü yatmak olmaz. 

Kent, başını salladı: "Hayır dedi, mühim olan nokta 
bahçenin, tenis sahasının ve lıavuzun gekdiğerintlen 
ağaçlıklarla ayrılmış olması ve bunların birinden 

diğerine görünmeksizin gidilebileceğidir. ,, - N zannettiniz, ya) .. Daha mek- Bir teY yapmalıyım... Fakat, ne yap-
tebden çıkar çıkmaz, bizim bu çiftli • malıyım>. • 
ğin ve ptonun aahibi olan Madam 1a Sualinin düj'ümlerini çözmeye ça• Sonra fundahkta bir llf&iı bir yukarı lmının önünde çömelmit olan Amold' • bu iki T om Collinı içkiaini .._. • 
Kontes Olga Nerimanof tarafından lıfıyordu. dolafJDakta olan aivil polise doiru yü· a baktı: mak için bet dakika aarfetmifti. De .. 
Çar hazretlerine arzedilmit: hbaa Parkı, geçmifti. Hendeği atlamıttı. rüdü. - Beni mi çaiırttınız). diye tordu. mek aynı içkiyi Norman Lana icia de 
topcu alayına tayin ettirilmiftir. Şatoya ıiden yolun dir1ek yerinden u· Sordu: Gözleri titelerdeydi. aynı müddet zarfında hazırlaaut ola -

- Her halde, Gospodin Makaror- çuftlm& dojru ilerlemeye baf1amıfb. - Dik sen yüzmek bilir miıin) Kent: caktı. 
un hatırı için olacak. Her ubalıki ıibi, 0 uçurumun byala- - Evet efendimi - Evet, dedi .Bir kot11 ppmak il- Kent devam etti: 

- Eh .. biraz öyle .. bira& ela batka • ii7.erinde otUTacak, 1_..n ..uz - O halde, hayıdi bakalım. zım. Biliyorum hava llc:ak amma, ça- - Biz Arnold ile fU .içkileri iPP b.. 
eebebler var. aduaz akıfllll eeyrederek dütünce .. Adamın tözlerinde bir ıflk parladı. re1iz. radan ayrıldıktan aonra portatif takı-

- N~ .sibi>.. lerine dalaC:aktı., -: Yani.. .. 1 - Buradan Adi yürqa,ft bme- mın içini ~yacabın. Buzlgp altüt 
-:- B~ Konta, sent Ye yakıflldı F abt tam. yolun dirsek yerine 1.,.. ~ıle havuzun benak 1Uyunu ıoı • riyeye sicleceksin, kotar .a.m lieri p- et, yalnız fı,elere do~~ O 

zabıtlerı çok eever. lince; uzaktan plen tuhaf bir prültü terıyordu. leceklİn. Bu, Merrit'in rolld6r. kıamı ben de yapabilirim. 
- Yaaaa).. kulağına çarpmıftı. Derhal dunnUf, et- Kent: . 2 - Buradan çiçek cameklnhiuaa 
- Evet. rafına kulak kabartnn•fl. Kendiıinden - Evet, dedi. Soyun ve atla. Fun • "den volu ... "'-'b ed Lei L ___ .....! • 

B · • K L_ la da --y dal k d"' · L_ dib" de gı ,,. ~• ece.;_n, 1U111RSn 
- u ıızın onte1, 5af Yat nn yirmi adım geride bulunan Kazak nefe- 1 ta ara ıgın teYl uavuzun ın yeye kadar, burada beklediii farzecli· 

kadar vardır).. ri. arıyacaksın 1 1 b" .. •. .. .. • --··--. . • Oh Ş ki Oh ... en ır gozcuye ıonınmem.,e ~ • 
- Eh .. elli, ellı bef.. A-aba b" ba --·'-andan - . · · ı pardon tegmen _ '- L adıml "d .L_!_ • 

H 
•-- h d k 1 - l"UC •• ır ara .• ,1'U& re- f d" h 1 ra& il.Of&? a gı ece&m11, .onra çı-

-13-

( Saat 5 .taldb ıs . .ut s ...... 17 • - em ~dın, ve em e onteı o • li e en ı.. emen k '-ıL- k h zlı .I!!- '--• . fı dan yor. ~e cameurnına ço ı uuueceıuın, 
~~ğu için; on yaf da benım tara m Diye baiırmıttı. - Kumları arqtırmayı da unutmal tenis sahuanda yarım dakika duracak· . .. • • . 
ılive et. G- _ _ . Kent topuklarının üzerine dönerek ada b 4.ı· ...:wı .. 1 Kent elıne aldı11 Tom Collme icki-

B 
.!!.:..t • • ._ .1-::. I b"I" urultu 11ttikce artıyor· ve bu ıü- A ld' l nd' sın, or n uraya cauı ,. ...... yuf e ıe- . . • . .__ l buld -. __ ,_. - u MUıerınız, ço11. 'l.IV&ru o a ı ır, _ .. . ' rno a ies e ı: l ._ . B d adam Arn u• sını muıu:mme u. l'VDOla • eor-

H 
._ .ı __ . , ~'-· K . a rultuye, bır takım kadın çıilıldarı da H 1 _._... ece11.sın. u a m oaa un ro- , __ L • • h" ....... :z.: __ L-ı_ 

er 11.umanGA11. Lali.in onteaı ı rse- k d C .
1
• •• ) • K ... - azır aaıgınız zaman beni ça• lüd" •• guya çe1U11e11. ıçın ı--.· ~ . h .__, arıtıyor u. emı ın aoz erı azaııın ... ur. .. . ..ı _._ • • 

nız, ayrette ııuuırsınız. . . ... . ' gırırsınız. . . gı yenmıye Çadf&l'ıut J&Yaf J&'Yllf iÇi-

N. . ,. •taret ettıgı tarafa kayınıftı. O zaman A ld ba .1 . . _ ._ 3 - Tenıs sahuından buraya adi yordu Sözü evvell Am-U _.,, U:-
- ıçm r... Ce .1 h d ı..:aı rno fi ı e evet 1f8retı yapara11. .. .. .. l I ek . . ._ • "ili _,... • ..,. 
- Otuz befden yukan çıkarmmı· mı ' a':"etten ona11. m•f ... tı. tekrar fişelerinin üzerine eğildi. yuru!uf e ge ec sın, eonra ~·~es ca· müteheyyic llftinmüyotdu. Llbyd 

nız da onun için ... Yeğenleri vardır. Şatodan ınen yokuftan apgı tek at- me~~ında~ bu~aya gelmek 1~10 ur- bir sesle sordu: 
lkı genç kız. Prenses Emma .. Prenseı lı bir ~~ bütün ıür"atile iniyor, ara- . * ~tığı vaktı, harı~ t.utm~.prtıle, ~- - Görmek istediğiniz bqb ~eı 
Olga ... Onlar da güzeldir. Fakat, Kon- banın ıçınde bulunan iki kadın, feryad Hendrıks çavUf bayırdan apğı ini • dam Arnold un takıb e~tıgı yolu tlkıb var mı) 
tesin yanında ,solda sıfır kalırlar. ediyordu ... Kadınların biri bütün kuv· y~rdu. Calcetini 91karmıttı. Gömleği- edeceksin. Bu d...Lang ın rolüdür. Kent b.tını -11adı. 

_ yok canım. vetile dizginlere uılıyordu. Fakat, ge- nın. kollarını da direeklerinin ü • 4 - Ten is sahasından paviyona ko- _ Ha Müh" olan okta h.h • 
_Eh .. dii~inde oörürsünüz. Onlar mi azıya almıt olan hayvanı zaptede • zerıne sıvamıfb. Pantalonunun diz • tarak p.Mçekain, .onra ~ tekilde . •-~~· b un 6

8 
__.__ 

-- • • d D-- ile da lıe • • •• • Lla J '- ) • -1 .L.! faL bu !-...i- L~ çeRID, _ ............ -·- ,_ da geleceklerdir. , mıyor u. UG\'ını tamam 11rtına - ~m~ uzen topra5 e11:e en • gerı gçıflCe&BJn , aat ~ mr pnç- ..ı·.. • d .. 1,.1 la 1 ____ 1 __ 
lan . . .. 1·· b" '- .. . t .. .. d haf'f b' .__ k k k la 1 ki ab'l ... . b" etıgerın en agaç ut ar ayn&UUf ......-

De-•'- d""... .. . . b" la yamıt o ırı vucut u ır &atana, on mış ı, yuzun e ı ır IUIÇ tırtı var- ızın o y ı a sıçrıy ı ecegı ır b la bir' d dix..... . - -- • .._~ ugun, ıyı ır teY o .. _ u_ 1_ d T .. I _. . . . ıı ve un rın ın en •5nne pune 
k aya&U1nnı ~bgınca bavıuun botlukla- ı. er gom egını sırtına yapıftırmıf • köprüyü seçeceksın. Bu da Mia Pat • k . . "d"I b'I "'"dir 

ca • A .. 1"" nuz B" h f rında aavuruyor; aAbayı uçuruma tı. ton'un rolüdür. Ve... me sızın gı ı e • ecegı • 
- .. ne aoy uyorıu •.• ır a - d ... .. ""ki"" rd S k nda d ak ' ld'"'" __ .ı_ .__ .. _ ... _ Am ld li A-" • • --•.........!-! ..I!_ 

...... .ı be . (Ka" ka) L!.! •• •• •• 1.. ogru ıuru uyo u. uyun enan urar evveli Arnold un çöme 111 yenaen JU1auı• o po • aıuınnın eouaau mu· 
uuan rı, JO 11.Uyunu ıus uyor- (K ) d f L-L Ar ld I ib" •• .. .. d f-L- v -t bu 
lar. Büyük meydanın etrafına kerevet· (Arkalı var) ent e, eonra a portatı .içki takı. ğını görünce kol saatine u.Ab. no eclar il ı h~ı:uknuyo~-~k· .... dtü= L 

1 la 
· ._ .. L-'--lar a mın a--.. atte UU\' a teY .,.....me11.· 

er yapıyor r... Bır ço11. mua&OillUI ld ... · d' 
'-1 A k ı · ı· te o ~na emın ı. yapac:a11. ar. t OfU arı, nı~ ta ım • 

leri, pehlivan güretleri. Hele, kaz ya- o Acaba rebberliie devam etmeyi. 

.nflarına bayılacaksınız. K u BARA B IRE mümkün olduğu kadar fazla maMmat - Şu hatde, senden bir ricada bu· M toplıyabilmek için mi iatiyorda. Hayır, 
lunacağım, Anna... Bu davetnameyi, yüzünde merak eseri yoktu. BilAkiı 
Cospodin Makarof aönderdi; deiil 1 00 o g\iya polis amirine yeni malam.t ver· 
mi>.. mek istiyormuş gibi bir dÜfÜDCe eezi. 

- Evet. liyordu. 
- Latfen, ait. Kendisine, tarafım- Uzun bir ıültlttan aonra tenıcldiid 

-.ı bir bayii tqekkiir et ••• Akfam ye- ile eordu: 
meğini; büyük salonda yiyeceğim. O - Cinayetin aramızdlıa hlıl ima • 
zaman. bizzat ben de tetekkür ede • fından itlenmit olduiuna ma am • 
rim. 

* Çiftlikte, düiün havadislerinden 
Lqka, hiç bir eöz ifitilmemekte idi. 
Herkeı, hummalı bir hazırhia sirit .. 
mitti. ....... matmazel Anna bile~ 
Cemil ile köp kapmaca oyununu ıev· 
tetmif; bütün vaktini, kendieine miilt 
bir düiün d>iaeai dikmeie lıuretmit
ti. 

Cemil, ..balı pzintilerine devam 
etmekte idi... Düiünden iki ıün ev· 
vel de, alay kumandanı Marki Corça· 
kofun aönderdiii bir Kazak muhafız 
neferini yanına alarak, çiftliğin ce1im 
parkına sitmifti. 

Park, derin bir süktinet içinde id\. 
Yüzlerce 1enelik kayın ağaçlanma a
rasından çimenlerin üze.ıine mahmur 
eabab günqinin sisli •tıklan süzülü • 
yor: kutların cıvıltıları, küçük ve t.,.. 
lık bir tepenin üstünde bulunan pto • 
nun yüksek duvarlarına kadar uzıya
ralt rada tatlı akisler husule getiriyor
du 

P kın ağaçları arasından, ptoya 
dogr yük1elen yol görünüyor; bu yo
lun dibinde.ki uçurumdan da, - Oral 
nehrinin bir ayajını teşkil eden) Kek· 
fİır k, sessizce akıp gidiyordu. 

C mil, ajaçlardan çimenler üzerine 
dök üt olan yapraklan ft brtıllan 

\ ~' ' ' \ \ :'\ 
\ \'- \ \ ~ \\ 
\ \ . ''\"\ 

-
• --

*' - .,, ..,,4_ 
c;: 

• 

p• ""Al- -

..... 

n--
•• ı~ -

.., ' .... 

yor1unuz) 
Ve ıualinin cevabım l:.eklemmlizin 

birdenbire hiddetle cOfla: 
- Piı herifleri diye balada. T.....U. 

niniz doiru çıkar• hiç fl'f17'•1 

(A.ılmmwr) 

Bir Doktorun 
Glnlllk 
Notl•nnd• 
Sa(/ırlılJın 
Sebepleri 
8ıt ilk kulalı alnJıp da ......... .. 
bebl burunda araqıat ......... w .. 
tlbablan mutıata buran ft ba .,_ 
lm11Dd•kl JOllardan ileri ..... dl 1 9 

dl nezle dolayıslle burun .....,. ~ • 
Ulerl fit kalan ve J&hud .,. ... , *8d 
8111 tetektfil Hbeblle 19 nımı lılmlk .. 
lerl büyümilf olanlarda valdllll ...... 
başlar. 

Maalesef salu'lık da ~ lll1rl 
kabW ılfadır. Bu vaziyete d"'"9d- • 
run nezlelerlnlD müzmin Ut.tMHeıamn 
ve yabud sul teteldlllerlnln derbel ...._ 
vllerlne kOflllalıdır. 

(•) .. DOtlan ~......, • ,. • 
hat bir ....... ,......... •ı• 

1 'i• 
, ...... !Wmb. • • ... ..... 
.............. , 1 ' ..... . 
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iNHiSAR ŞARAPLARI 

KIRMIZI 
BEYAZ SEK 

BEYAZ DÖHİ SEK 

+ 
'YENi FİATLAR~ 

70 el. 35 Kuruş 
2. Lit. 70 

il 100 3.40 
.. 
" 

70 el• tlfe lçtn 10 Kurut 

2. Ut. • • 15 • 
3.40 • • • 25 • 
aynca depozito •nır. Şlteler ıetırllince 
dePOZfto prl verilir. 

Açık ~tmak isteyenlero husuştıartlarla litresi 22 kuruştaq verilir. 

KAŞE 

NEOKALMiN 
Grip • Nevralji - Ba, ve dl' •lrllerı • Arlrltlzm • Roma • 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Biri kaybedersen paran heba olma. 
mıftır. Hem yüzlerce vatandatımızı zengin etmit hem de yurdc.nun 
göklerine bir kaç filo katmıt olursun. Bu yüzlerce zenginden birinin de 
senin olmıyacağını kim jclrlia edebilir. -

r 

e -m ',_. _____ _._._ 

Pastil Antiseptik Denizyolları 
KAN z u K İŞLETMESi 

'l'enefffü; yollarile geçen hastahk
lıı ra karşı koruyucu, tesiri kati pas
t Jlerdir. Nezle, bronşit, grip ve 
tıoğnz rnhııtsı1.lıklannda, ses kısık-

lığinda pek f aydfilıdır. 
Kalabalık ) erlerde, tozlu muhit

lerde, lmlnşık lıastalıklardan vika
) e eder. 

1NG1L1Z KANZUK ECZANESİ 

Acentelcn: Karaköy Kop batı 
Tel. 42352 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han T~I. 22740 

·-ii:m--MUDANYA HATTI 
KIŞ PROGRAMI 

1 lkincitefrİnden itibaren Mu
danya hattında kıt programının 
tatbikine başlanacaktır. Buna na
zaran İstanbuldan Pazar, Salı, 
Pertembe ve Cuma günleri olmak 
üzere haftada dört posta k ika • 
caktır. lstanbuldan aaat 8.30 da 
kalkacak bu poıtalardan Salı ve 
Cuma poıtalan gidİf ve dönü,te 
Armutlu ve Mudanyaya uğraya • 
rak Gemliğe kadar gidecekler ve 
diğer iki posta yalnız MuCJanyaya 
gidip gelecektir. Perfembe postası 
Mudanyadan aynı gün lstanbula 
dönecektir. «2603» 

' Be~ oğlu, İstanbul 

Bütün kremlerin içinde birinci 

olan ve daima birinci kalan 

Krem Pertev oldu. Bu Krem 

Pcrtevin her zaman pek büyük 

bir itina ile ihzarından baıka 

bir ıey değildir. Krem Pertevin 

terkibine {ııayrisaf) hiçbir 

madde ııiremez. 

.............................................................. 
&on Posta Matbaa•• 

l\t:~riyat ?1-.d. : Eeliııı Rıt •ıp E\!EÇ 

&AHIPLERb [ A. Ekrem U~~KUGlı. 
S. Ragıp 1:.~ı bÇ 

Son Posa 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 

İSTANBUL 

ilan flatları 
- Gazetenin esaı yaZJ1ile bir ıU· 

tunun iki ıatın bir (sa=ıtim) 

sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir Nntim ilin 
fiatı şunlardır: 

1 Sa~lf• : ı - Cto kuruş 
2 - 151 • . . 

.. 
Diğer yerler : 

1 

: 
3 - ıtl 

4 - lOI .. • 
Son sahife : - ... _______ , 

3 _ Bir santimde vasati (8) keli· 

me vardlr. 
4 - lnce ve kalın yazılar tuıacakla· 

n yete söre 1&ntimle ölçülür. 
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•• FONiKS d .. 

E Milli 
SİGORTA SIRKETLERİNDE SiGORTALI OLANLARA: 
Sigortalarına devam suretile zarardan korunmak istiyenlerin 
Milli Reasürans tarafından hükômetimizce verilen emre 

uyularak Yeni Postane arkası Türkiye_ Hanında 12 
numarada teşkil olunan büroya bizzat veya taahhütlü 

mektupla müracaatları ilin olunur. 

Son müracaat müddeti: 

Föniks dö Viyen'de sigortalı olanlar: 12. 6. 1937 
Türkiye Milli'de sigortalı olanlar: 24. 10. 1937 

tarihine kadar müracaat etmelidirler . 

• 

Anonim TUrk Sigorta Şirketi Anonim Türk Sigorta Şirketi 
. 

Serll!~ye ve ihtiyatı T. L. : 1.000.000 Sermayesi T. L. : 500.000 
.. 

VASIFLARI: 
EMNiYET 

CiDDiYET 
.. 

SÜRAT 
iNTiZAM 

KOLAYLIK 
/stanbul, Yeni Postane karşısı, Büyük Kınacıyan Han. Telefon: 24294 


