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"'eCli ugiin açılıyor 
ATATURKUN NUTUKLARI 
EHEMMiYETLE BEKLENiYOR 

Nutukta Antakya -lskenderun mese
lesine de temas edileceği söyleniyor 

Parti Grupu diln toplanarak ismet /nlJnilniln beganatını dinledi, 
toplantıda dost Yugoslavga lehine çolı samimi glJsterller gapıldı 

------·---•• M -·----

Ata türkün 
teşekkürleri 

Ankara, 31 (A.A.) - Riyaseti 
Cumhur Umumi Katipliğinden: 

idare itleri teWon11 : 20203 Fiab 5 KU111f 

Irakta yeni ve kanlı 
ihtililler bekleniyor 

Askeri hükOmet parlamentoyu daQıtll 
Yasin Paşa, Nuri Sait Paşa ve Dahi
liye Nazırı hudut harici edildiler, 
eski Harbiye Nazırı da öldürüldü. 
Hükumet darbesinin iç yüzünü ve safhalanna dair 

Bağdaddan aldığımız fayanı dikkat malumat 

Cumhuriyetin yıldönümü mü
naıebetile her taraftan gelen ve 
ulU1un bu en biiyiik bayramında 
vatandatların yübek duyp ve lıü _._ • '* ..,.. .. 
heyecanlarına tercüman olan ya- Bağdat, 31 (Hususi) - Askeri hotd· ı 
zılardan Atatürk mütehassis ol- met darbesinin uyandırdıjı heyecan ta
mutlar ve te,ekkür1erile tebrikle- mamen zail olmuş bulunmaktadır. Ya
rinin iletilmeıine Anadolu ajanıını sin Paşanın riyasetindeki Haşimi kabl· 
tavzif buyurmutlardır. nesinin istifası üzerine askeri kıt'alar 

,._ _________ __, Bağdada yürümek karanndan sarfma-

•••• ' ·-····••••••····-···········---······-- zar etmiş bulunmaktadırlar. 

z 1 r a a t v e k 111 Ordu ::::~=:~n~~evralan 
nı yapmak için toplanIJUI bulunuyordu 
.. 1'lr JaAkamef dadMlılf idi .. bekWa 

Al ll& lllllill klıılll it miyordu. Paragan Bağdada 110 ldlamet 

Parti Grupunun Yarınki toplantı& ance yoklama J&Pl· Ankara. 31 (Huauai) - Ziraat re mesafedeydi. Sabahleyin Baldat tl-

D
.-•rettiX.: t:eblı·ğ lacak ve Reisicumhur Atatürk senelik Vekili Muhlil Erkmen bupn buraya zerinde birden . 6 ~ayy~re görüldü. Bu 
-. •• tarihi utk ·· lly---~ır· .... ı-: .. · V kili h---lıw d tayyareler şehrın uzerınde devamlı tur n unu soy ""'._"" . ·-~ır. e n -... gı evam et· • 

Ankara, (Hususi muhabirimizden)- Reisicumhurun bu nutkuna çok bü- tiii cihetle yakında İıtifa ederek kabi- lar yapıyorlar ve yere_blzı kigıtl~r atı-
'l'tşkilitı esasiye kanununun on dör- yük e~yet atfedilmektedir Zira, d L·ı . h 1 . yorlardı. Halk tehalukle bu kigıtları Bikime& darbesi Jle&leellnde ..... ._.. 
iıll:_ • ne en çe1tı me11 mu teme dır (De 4 •· ·· yf da) edil lardaD Narl Bali .... 
'"lllCÜ maddesi mucibince Türkiye Bü- dış siyasamızı izah edecek olan Ata- · vamı uncu sa 8 

en DUll' 

1iik Millet M-eclisinin her sene Teşrini- türkün bu münasebetle Antakya ve İs- E: I D 
aauı iptidasında davetsiz toplanacalı kenderun meşelesine de temas edeceği sa raşanın 
kaydı üzerine Kamutay, yarın pazar söyleniyor. Nutuktan sonra alel(isul Öl•• .. 
OJ.ın.asına rağmen toplanacaktır. Kamutay başkan ve .asbqkanlarile ki· umu 
de Bu hal Meclisin üçüncü ve beşinci tipler ve idare heyeti seçilecektir. 

\Telerinde de aynen hidis olmuştu. (Devamı 3 fln~ •:rfada) 

Muhterem misafirimiz 
dün Ankaradan geldi 

Doktor Milô.n Stoyadinoviç akşam üzeri şehri gezdi, 
gece Şehir tiyatrosuna gitti ve Belgrad elçimizin hususi 

surette verdili yemekte bulundu 

Belgrad gazeteleri, Y ugoalavya 'Bapeldlinin Ankaradald temaal•n 
•umda Türk arkadqlarile beraber Balpriataıwı Balkan Antantma 

pmeaini kolaylaftırmak için de çalqtıjuu bildiriyorlar. 

Büyük bb üstadının 
cenazesi bugün mera

simle kaldınlacak 

Pat Pap Merh1111a 

Darülfünunda ve daha eskiden 
Tıbbiyede tam 40 yıl müderriılik yap
mıt ve ilk defa ıöz kür1üsünü teaİI 
şerefini kazanımf otan aöz jabibi üe
tad Eaat p8f& 72 yatında olduiu halde 
vefat etmİftİr. 

Memlekete b1r çok aöa doktoru 
yetlftirmif, bütün talebelerinin de h6r
met ve aevpinİ kazanmıttır. 

Çek - Alman hududunda 
keşfedilen cephane depolan 

Almanlarla meskun Çek topraklarının Almanyaya 
ilhakı için çalışan casus şebekeleri de meydana çıkanlmq 

Bulgar gazeteleri Prağdan haber alı- meskun bulunan kısmında, poU. Al
yorlar: Çekoslovakyanın Almanya ile manların cHenlai• teşkilatına ait bü.-
hemhudut olan ve Alman ekalliyeti ile (Devamı 3 üncü sayfada) 

Tekirdağlı Hüseyin 
başpehlivan oldu 

Bugiln yağlı gilreı mllsabalıaları gapılacalı 

Müliyimin parmağı sakatlandı, güreşmesine müsaade 
edilmediği için Hüseyin bükmen galip addedil~ Müla
yim ikinci, Y anmdünya Süleyman da üçüncü oldular 

Eaat pata ııhbat umum .mildürlO
iil de yap.mıf, mq'um mütareke devir 
)erinde Maltaya ıürülmüf, mWt af.
ıha tahakkuku üzerine kurtarılarak 
Tfirkiyeye dönmilf ve Aııbraya p. 
miftl. (Dnami 4 tbadl "'1fadal 1'tıldnlaih Bflleylala .......,...... llia etlUiyor (Yamm 7 ı.cl ..,.. .. , 
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•• Resimli Makale ergun ------------~--~-----------
a Çok nıiivesvis ve çoh saf insanlaı· 

An karada 
Cunıhuriyet bayranzı 

Yazan: Muhittin Birgen-

Şüphe, hayatı zehirler. Karşılaştı
ğı her hadisenin mutlaka kendi aley
hine müteveccih olmasından kuşku
lanan insan ölünceye kadar rahat et
memeye mahkümdur. 

İtimat insanı mütemadiyen aldan
maya sevkeder, kendisine yapılan 
her teklifi hüsnü nıyetle makrun sa
nan adam, mütemadiyen hayal suku
tuna uğramaya mahkumdur. 

Ne herşeyden şüpheleniniz, ne de 
herşeyi itimatla karşılayınız, hayatta 
tedirgin olmamak ve hayal sukutu
na uğramamak için yegane çare bu
dur. 

A 
nkara 31 (Birinciteşrin)- Cum

huriyet kurulalıdan beri, bu ha
discnın yı1dönümum.i kutlulaj an bay
ramı ıkınci defa olarak Ankarada gö
rüyorum. İlk defa, bundan yedi sene 
evveldi. O zamanki Ankara ile bugün
kü arasında ne kadar f var
sa, o zamanki bayramla bub' .i ara
sında da o kadar büyük farklar göze 
çarpıyor: O zaman çizgileri henüz belli 
olmaya başlayan yeni bir şehir ve bu 
şehir içinde bu şehirle beraber yeni 
kurulmaya başlayan bir rejimin henüz 
çizilmeye başlayan siması göze çarpar
dı. Bugün ıse büsbütün başka: Nüfusu 
yüz elli bine doğru giden yeni bir şehir 
ve içinde günden güne yerleşen, kökle
şen, teşkilatlanan yeni bir hayat göze 
çarpar. Senede bir defa bu hayatı neşe 
ile, ziya ile çalkalayan yıldönümü bay
ramı da, şehirle beraber genişlemiş, ke
mal bulmuş bir rejimin ruhunu taşı
yor. Her tarafında geniş ve rengarenk 
bir tenvirat sistemi, bütün sokakların
da ayaklarım!§ bir neşe gibi hareket e
den insan grupları ve sonra güzel bir 
gecenin berrak karanlığı içinde renga
renk fişenklerla beraber gökyüzüne 
doğru yükselen ka)ıkahalar, size göste
riyor ki yeni bir rejim, yeni bir hayat 
ve yeni bir nesil içindesiniz. Tamam on 
altı sene evvel tanıdığım eski Ankara, 
şimdi bir küçük gölge gibi nasıl bir ta
rafa çekilip büzülmüş kalmışsa o eski 
hayat ta silinip gitmiştir; yeni bir mu
hit, yeni bir hayat; feyiz ile kabarıp gi
den ve her tarafı dolduran bir dalga, 

(~S_O __ Z_A_R __ A~S~I N~D_;;;;_A-=--) 

burada bir rejim yaratmıştır. 

* Bu bayram hareketi içinde en ziya-
de gözüme çarpan şey, Ankara muhi

Kız iken erkek 
Olan Çek atleti 
Evleniyor 

tinde yaşayan köylünün Ankaraya ve Okuyucularımız kadınlar arasındı 

bayrama karşı gösterdiği alfıka oldu. atletik kabiliyeti ile temayüz etmişken 
Köylü Ankaraya gelmiş, bayram yapı- olimpiyad müsabakalarından bir müd
yor. Hiç şüphe yok, arada birkaç gün det evvel erkek olan Çek atleti Zden· 
yol yürüyerek gelmiş olanlar bile var. • l 
Kıyafetlerine göre bunların nerelerden ka Zubka yı tanırlar. fte bu Zdeııka 

lif--- • 

HERGUN BiR FIKRA 1 

Muharririn kafası 
t 

Muharrir C .. N.. miitemadi baş J , 
ağrılarından şikiıyet ediyordu. Dok-

' torlar, beyninda bir u:r olmasından 
şüphelendiler. Bunun böyle olup ol
madığını kestirmek için de rönt • 
gen'le bakmak lazım geldi. 

Bu muayeneden sonra, Süleyman 
Nazif önüne gelene, sureti haktan 
ıörünerek şu müjdeyi veriyordu: 

- C .. N .. in kafasını röntgen'le de 
muayene etmişler, içinde hiç bir fey 
bulamamışlar. Bana binat doktor 
söyledi! 

·-------------------------1 k iz kız kardeşler, 
ikiz olan kocalarından 
Ayrıldılar 

Meryem Anaya 
En çok benzeyen 
Kadın 

geldiklerini bile anlamak kabildir. Bu Zubka erkek olduktan sonra sporu bı
köylü halk Ankara sokakları içinde do- rakmış ve Amerikada kendini teşhir 
!aşıyor, herkesle beraber her yere gi- ederek para kazanmağa başlamışh Son 
rip çıkıyor, şehri benimsiyor, onun ken günlerde güzel bir kızla tanışan Zden-
disine ait olduğunu hissediyor, sokak- ka Zubka bu kıza aşık olarak kendisi- Meşhur bir Jtalyan ressamı, yeni 
ları yadırgamıyor, harekete yabancı le nişanlanmıştır. yapılan bir lciliacnin duvarlarını •Üs-
durmuyor. Yalnız kıyafeti ile ötekiler- Düğünleri bir ay sonra olacakmış. lemek üzere yapacağı Meryem Ana 
den ayrılan bu insanlar, yüzlerce, bin- Resim Zubk& • nın erkek olduktan aon- Amerikalı iki kız kardeşlerden, Lu- resimleri için model aramış ve gazete· 
lerce, her tarafta görülüyor ve kimse ra tıraş oluşunu göstermektedir. . .1 S b . L . b d 'k" I .. ye verdiği bir ilan üzerine bin tane kız 
de bunlara yabancı gözile bakmıyor. Kl Nız ı e ek rıngb ho~z un ~n ı. ı yı o~~e müracaat etmiştir. Ressam bu kızlar-* üp ve sinema olan evyor ta, a rıye zabıtlerınden ıkız d kl"' 'k .. llik ki" 'k d 

k l l 
. . . a ası guze ve ası en am a-

Büyük geçit resmine iştirak için gel- i ise er Roy ve Rey ıle evlenmışlerdı. kt R 'h b" . . ı·ama aymış. eaaam nı ayet ın ta-
mış ve yanıb~larmda kendileri gibi Komünist reı'imi Rusyada kurulma • Bal ayları geçıp te, aynı evde olu- ·· b k d · · ka k tı .. · ı k d . . . . . . ne musa ı arasın an resmını yu r-
as erce a arın uzerıne yer eşen a ın- dan evvel çok mütaassıb ve sofu olan ran çıfte ikızler, bırbirlerının dengi ol- d .. d"' - .. .. s· L'll p ll' 
]arı ·ı be b 't · k" a gor ugunuz ınyora ı y oçe ı· 

ı e ra er geçı resmı yapan oy- Rusların 120 bin kiliseleri varmış. Şim- madıklarını anlayınca, mahkemeye y· seçm"ışt' R b k d .. 
lüler elbet davet üzerine gelmişlerdir; l 1 ır. essam u a ının goz
onlar değil, ötekiler, şu köyden, bu köy- diye kadar bu kiliselerin GO bin tanesi müracaat etmişler ve ayrıma kararını lerinde «anne sevgisinin» ifadelerini 
den, alelade bir köylü, mütevazi bir klüb, mağaza, sinema olmuş. Tarihi almışlardır. Ya\,rıız ortada bir mesele bulmuştur. 
Türk olarak, grup grup buraya gelmiş ve bedii kıymeti olan binalar muha • varmış: ikiz kardeşler iki aydan beri de 
olan köylülerden bahsediyorum. Bun- faza edilmiştir. Şimdi elde mevcud ()0 hamile imi~ler .... 
ıarın da kadınları ve çocukıarı ne be- bin kilisenin de fazla aeldiğini gören 40 Sene nişanlı duran 

Tiyatroda kendisini 
kaybeden aktris 

r--------------=._ 
Sözün Kısası 

Bedavaya rağbet olmaz 

E. Tal'J B edava sirke baldan tatlıdır, der 

ler a, sakın inanmayın! Bu belki 
pek eski :t:arnanlarda doğru imış, fakat 
şimdiki insanlar o kadar içten pazar ~ 
lıklı, o derece müvesvis oldular kı, ken
dilerine bir şey arzedildi de, karşılığı 
istenmedi mi o saat pirelenirler. 

Buna misal, Fransadaki hayırpeı-· 
ver sinema sahibinin başından geçen 
ve dünkü Son Postada hikaye eçlilen · 
maceradır: Adamcağız, mektep çocuk
larına bir hayır işleyim demiş; iki bin 
kişi alan salonunu muayyen günlerde 
talebeye bilfı ücret tahsis etmiş te ge
len olmamış! 

Anlaşılıyor ki bu sinemacı asrının 
zihniyetinden tamamile bihaber bulu
nuyormuş. Bugün herkes değilse bile, 
insanların yüzde pek mühim bir kısmı: 
«Ucuzdur, vardır illeti.. Pahalıdır, var
dır hikmeti» darbı meselinin manasını 
genişleterek, hele bedavaya kat'iyyen 
yanaşmaz oldular. 

Bir gün, terzi bir ahbabımla hasbi
hal ediyorduk. Söz arasında: 

- Şu kumaşları görüyor musun? de-' 
di. Bunlar yerlidir ve pek mükemmel 
kumaşlardır. metrosu bana üç buçuk, 
dört liraya maldır. En temiz işciliği ile 
beraber bir kostümü otuz beş liraya çı
kar, ve ben de kar ederim. Fakat müş
teriye kat'iyyen bu fiyatı söylemek işi-

t
' me gelmez: En aşağı elli beş, altmış li
radan dem vururum. Bu, belki de fa
hiş bir ihtikardır. Lakin ben böyle yap
masam: cBu terzi ucuzcu.. Herhalde 
malları tapondur da ondan •. > der, ve 
başka terziye gider. Piyasada rağbet 
görmek istersen, pahalıya satacalCsın .. 
Adın lükse çıkacak. İyi mal getirttiği
ne, inıımz !kwnaşı kullandığına, ele
meğinin yüksekliğine hükmedilecek. 
Bu zamanın müşteri psikolojisi budur, 
azizim. 

Filhakika, ben de dikkat ettim: Ba
ı.an, pastahanenin arkasındaki ayma· 
cıların içerisinde, pekalft işe yara> acak, 
kelepir eşya satanlar bulunur. Birçok 
kimseler bunlardan alış veriş etmek 
hususunda mütereddittirler. Ned0 n? .. 
Ucuzdur da ondan. 

İtibar görmek isteyen arlamların daı 
kendilerini dirhem dirhem satm:ıl:ırıy 

bu sebeptendir. 
Bedava, iptizal, halkın pek ho..,lan~ 

madığı §ey1erdir. 

Biliyor musunuz? 
1 - Mlrzapur şehri nerededir? Hnngl ne

hir üzerindedir? 
2 - Nnpolyon Mısırı işgal ettiği zamao 

kendisine tarafdar olan Memluk kimdi? raber bu şehir içinde itilip sümülme- hükumet, bunların da lüzumsuzluğu-
den, kendilerini bu şehrin sahibi his- nu anladığı için yeni bir plan yaparak ihtiyarlar evleniyorlar Melinda Hornay Viyanalı bir aktris- 3 - Mısır Memluklerinin son suıtnnı klm~ 
sederek bir gezmeleri, dolaşmaları var GO bin kilisenin :m binini de klüp ha- tir. 18 yaşındadır. Mesleğinin o kadar dl?. Nasıl ölmüştür? 
k . · d" d ~· t··· · Ti.' k Londralı Mis Hantington, bundan k h d 1 ı ınsan unyanın egış ıgını, ır i- line ifrağ etmeğe karar vermiştir. k le "'. k b . aşığıdır i, ayatın a rastladığı aşıkla- <Cevabları yarın> 
yenin başka bir memleket oldiığunu -·· •• ····-·- .... ·-m• ·- ır sene evvel ıoır me te arkadaşı le ra ehemmiyet bile vermez, ve nerede * 
ancak bunları görmek sayesinde daha sevişmiş, ve ailelerinden habersiz ni- "h' b' · ·k· ı· ,_ Cumhuriyet bayramını Ankarada . mu ım ır pıyes oynansa, ı ı e ı ılan-
iyi anlayabilir. Eski Osmanlı İstanbul .. k h b' F kat b nun . . şanlanmıştır. Araya gıren bazı ~üç - da bile olsa gider ıeyreder 1 - İspanyada eski Endülüs devletinin en 
ile yeni Türk Ankara arasındaki bü- ~orme k 0~ ırşey .. ; 1 u köyl~çı.7- lüklerden dolayı evlenemiyen kız, ni- ' ' · meşhur şehri Grenata'dır. Şeblrde 80 ooo in-
yük fark, tarih ve rejim farkı da bu- Ane k~n ço boşumk a. gı en şeyh, u sa ı e şanlısı ile mektuplaşmış, romanlar dol- işte, geçenlerde Viyanada, Viyana san yaşar. Müslüman devleti burada 1235'· 

d d aranın u aJ naşması, rmaş . d Q-k · .. y d"k T -ra a ır. d 
1 

b A . 
1 

. · oldu G duracak kadar aşk neşideleri yazmış tıyatrosun a ~ spır m ene ı a- den 1492 lC kadar yani 257 sene hukumrnn 
o aşı, u manevı a ı.ş verışı . e- • .. * lecek senelerde Ankara şehir teşkilatı ve şimdi de 18,000 millik bir seyahat- cırı oynanıyormuf. Bu fırsatı kaçırmı- olmuştur. 

Bu suretle ko"ylu"yu·· kendı· ne dogvı·u . . ' V 11" l . . N' kt . 1 d . . 2 - Elnm'lar Güldaniler zamanında yaş.-ı-ıtıbarile daha fazla kalabahl}lara ta- ten sonra e ıngtona ge mıştır. ı - yan genç a rıs, ocasın a pıyesı seyre- . 
Çeken Ona kapılarını \•e sokaklarını h "l d b'l' b ' h 1 ld' v • l h d b ki. 'h . . d k d ec h l k" mış, Guldanılerln komşusu bir devlettir. ' ammu e e ı ır ır a e ge ıgı za- şan ısını rı tım a e ıyen ı tıyar nı- er en o er e eyecan anmış ı o- - .. ' 
barı· z bır' mı'safirsc\•erl'k h t•:. h " .. .. k kl .. t . . I d h · · k I lk Payitahtı Susye şehridir. Bu yuzden Elanı -ı ve a 14 ur- man her turlu olaylı ar gos erılıp şanlı, sevgilisini görünce kızarmıs bo- yuncu arı a a ıyı ve uvvet e a ış- " . 
met duygusile açan Ankaranın bu k" l" .. b d Ank d h k , 1 b'l k . . x. k Ik "h' lara Susye'liler ismi de venllr. 
k" l"l" k'tl . .. . d oy uyu ayram a araya a a ço zarmış ve toy bir delikanlı gibi sılda, ıya ı me ıçın aya~a a mış, za ır 3 - Danaüz, mltolojiye göre eki Mısır 

oy u u ı esı uzerın e yeni bir haya- g:t!:me~i düşü°:111eliyiz. ~nka~~.a~ gör- sıkıla nişanlısının alnından öpmüştür. fazla öne eğilmiş olmalı ki, müvazene- kralıdır . 
tın nümunesi olmak itibarile yaptığı dugii numuneyı .çok ~e~~~.~ıgını~ ~.u Yakında evleneceklerinden bugün için sini kaybederek ıeyircilerin korkunç 
tesirin ne kadar büyük olacagvını dfö:ü- defa çok vuzuh ıle gordugum koylu l ki d d 

"t • - h l kl b 1 l d çığı arı arasın a yere üşmüş 
nüyorum. Karısını, onun köydeki me- nün ruhunda bu ziyaretlerin yapacağı azır ı ara aş amış ar ır. · 
rasim kıyafetile at üzerine alarak onun- tesirlerin kuvveti hesap edilemez de- Sönmez aşka bir misal teşkil eden Şimdi hastanede yatmaktadır. Ken- Meşhur tenis oyuncularının usta-
la yanyana ve tıpkı bir asker gibi, ge- recede büyük olacaktır. bu kırk senelik nişanlıları İngilizler ib- disini ziyaret edenlere : lıkları için yeni bir miyar bulunmuş-
çit resmine iştirak eden köylü bu mem- l\luhittin,Birgcn retle anmaktadırlar. - Sahne beni çarptı ı. diyormu,. tur. Bu yeni miyar, topların ür'ati-
leketteki inkılabın en canlı timsalidir. dir. En sür'atli top sevkeden tt-nisçi-

(Dünkü suallerin cevab1arı) 

Tenis toplarının sür' ati 

Onun gıbi, Ankara sokaklarında, An-r ,.------------------------M------------------------,- lerin kim olduğunu merak ed n bir 

kara halkının yürüyüşüne ayak uydu- ı ı• S T E R ı• N A N ı• S T E R ı· N AN M A ~ · meraklı topların sür'atini hesaplamak 
rarak dolaşan ve bu cumhuriyetçi nes- • 
lin her hareketini taklit etmek için itina merakına düşmüş ve topların seyrini 

Gazetelerin verdikleri haberlere bakılırsa yakında ka- recek bir düşüncedir. Fakat biz etin mezbahadan şehre f'l ı ak b ·· • t. h ı ~ lı bir dikkat sarfettiği çok bariz olarak ı me a ar u sur a ı esap amaga 
d "kkA 1 d bi t ft' ı k tal' t nakli işinin henüz bitmemiş, kasap dükkanlarında da fi- ff k ı O" d ·· göze çarpan bu köylü tipi, köyüne dön- sap u · an arın a r e ış yapı aca -, ıma nameye muva a o muştur. unya a en sur• 

yat tefavütünün önü alınmamış olduğunu düşünüyor, ve r k d h T'ld 'd' 
di.ığü zaman oraya Ankaradan yeni bir göre et satılan yerlerin çini ile döşeli olup olmadığına ba~ yapılacak işin bu teftiş ile bitmiş olacağına inanmıyoruz, atı top sev e en meş ur ı en ır ve 
ha\ atın du\ gularını ve tohumlarını gö- kılacakmış. Bu sıhhat ve temizlik bakımından fayda \'e- fakat ey okuyucu sen saatte ~ W kilometre hızla vuruş yap-
tı.iı c ktir. Zaten inkıJap ta böyle yü- • l maktadır .. 1kinciliği Stoeffen 214 ki-
ri.ir. J apılır, böyle kökleşir ve böyle l S TER NAN 1 S TER İN A N ZVI A ! ıometre ve üçüncülüğü de Vines 206 

büyur. L·---------------------'!"'----·--------------------·-' kilometre ile kazanmışlardır. 



ltalya, İspanyol adalarına istiklil 

Bir gaz gemisi 
yanıyor 

Yetmişten fazla ölü, yirmi 
yaralı var • kazandırmaya çalışıyormuş! 

" d k• •• k J"' k k Roterdam, 31 (A.A.) - Schi-
Sİ)er Katalonya ile Fransa arasın a ı. mu .. na .. a atı. esm.e A dam' da «Petrarkus Nomikoa» adlı Yu-

M d d d k h k k nan petrol gemisinde bir infilak vukua 

Zere sahile asker çıkardılar. a rı onun e 1 a 1 1 gelmiştir. Vapur, alev içindedir. Ge-

. • • f d k d• f • d b h d• mide bulunan 70 kişi de ayrıac itfaiye 
azıyet belli değil ıkı tara a en 1 za erın en a se ıyor efradından bir kaç kişi ölmüştür. Şim-

' • . . diye kadar 15 ceset bulunmuş ve yir-
fiıadrıt, 31 (A.A.) - Hükumet kuv- tedir. Madrit kuv':'etleri kumandanlıgı, ~u harekete mümaneat etmek ıstıyen mi yaralı da hastaneye kaldırılmıştır. 

• Irakta hükumet 
Degişikligi 

• Yoldaş Litvinof 
Hakkındaki şayialar 

ı rak hükumetinin siyasetini beğen
mıyen bir kısım Iraklılar 'e bıl

hassa ordu erkanı, ani bır hareketle Ya 
sin Paşa hi.ıkümetıni iktıdar rnevkı n
den ayrılmaya mecbur etmıştir. Irak 
komşumuz olan bir devlettir. Fakat, 
doğrusunu söylemek Iazımgelirse, bu etıerının sağ cenahı, altı kilometre ye Guadrama cephesınden kuvvet. çek:- hır topçeker derhal batırılmıştır. Sa

l cenahı da J S kilometre kadar ilerle- rek, bunları, yakınlarda esaslı bır hu- hilde başlıyan muharebe, hala devam 
lŞtır. Bu ilerleme perşembe günü Mad cuma sahne olması muhtemel ~ulunan etmektedir. Bu mıntakadaki bütün 
_dın cenubunda icra edilmiş olan bü- cenup cephesine göndermektedır. milisler derhal vaziyetten haberdar 

A k J r . komşu hükumetin iç işleri hakkında, n araua r ener - onun iç siyasetine ve iktısadi meyille-

k taarruz sayesinde elde edilmiştir. Asilerin yeni bir teşebbüsü edilmiştir. Yakın sahil boyunca bütün 
ll~a günü, hükumet kuvvetleri elde Paris, 31 (A.A.) - Barselondan bil- köyler ışıklarını söndürmüştür. Kata-

Çı k rine dair esaslı bir fikrimiz yoktur. Bu an aya maçı sebepledir ki Bağdat ufuklarına hava-
landırdığı tayyarelerle hükumet mer
kezini bombalatacak kadar şümul göstrnı_ş oldukları mevzileri tahkim etmiş- diriliyor: Fransız hududu ile Barselon Ionya ile irtibat kesilmiş bir haldedir. 

tdır. Bu kuvvetler, Torrojon de Ve- arasındaki Akdeniz kıyısının müdafaa- Cerbere'den k 11- k p rt. Bou 
sco' "h h k . . "k 1 nn· . ~..... lt a ~an e sprea o nun ı ata are etını ı ma e ış- sı için 200 bin kişi resmen sıle:uı a ına 1 l . . . 
tdir B d k" A • 1 k"l" · . bl" -d spanyo garına gırememıştır. . ura a ı ası er, ı ısenın çan çağırılmıştır. Neşredilen bır te ıg e Madridcle V • 
lllesıne çıkmışlardır. Madrit - Aranju- Nasyonalistlerin pek yakında sahilin . UIJ~ 
l demiryolunda zırhlı trenlerin ser- bu kısmına taarruz ederek Fransa ile Pa~ıa, 31 (A.~.~ - R~ıo - la-c_o· 

tçe sefer etmeleri temin edilmiştir. Katalonya arasındaki münakalatı kes- r~ne un . şa!anı ıtımad rıvayetlere ıs
~huriyetçiler, şimdi bütün gayretle- meye tevessül edeceklerinin haber alın- tına?en bıldırdiğine göre, Largo Cabal
ldı sabahtan beri top a~eşine t~tmuş dığı bildirilmektedir. Dün öğleden s~~~ ~ero dan .maada diğer bütün .~ükum~t 
Ukları Naval Carnero ya tevcıh et- ra milliyetperverlerin bir kruvazoru azaları hır daha dönmemek uzere hu· 
lerdir. ~ • .. • Rosas açıklarında ateş açarak birçok kQmet merkezinden aynlmıtılardır. 

Asilere rore vazıyet kimsenin ölümüne ve yaralanmasına ltaıya Ve Balear Adalan 
üSevn, 31 (A.A.) - Madrit üzerine sebep olmuştur. Paria, 31 (A.A.) - Madam Tabou 
c~m etmekte olan kuvvetler~ üç kıs- Paria, 31 (A.A.) - Cerbere'den Is, Oeuvre gazetesinde, İtalyanların 

Ankara 31 (Hususi muhabirimiz
den) - F enerbahçe ilk maçını bugün 
saat üç buçukta burada Çankaya ta• 
kımile yapmıştır. 

Hakem Beşiktaşlı Nuri idi. 

Çankaya takımı çok güzel ve can
lı bir oyun oynadı. Neticede O - O bera
bere kaldılar. 

Kadınlarımızdan 

Ordu hizmetlerinde 
istifade edilecek 

teren bir askeri hareketle birdenbire 
karşılaşmak, bizi bir parça şaşırtmış
tır. Çünkü, biz, böyle bir harekete in
tizar etmiyorduk ve çünkü komşu 

memleketin ahvali hakkında esaslı bir 
fikrimiz yoktu. Bu münasebetle gğren
dik ki Irak hükumetini, eski Osmanlı 
Harbiye nazırı Mahmut Şevket Paşanın 
kardeşi Süleyman Hikmet Bey kurmuş 
ve bu sayede intizamsızlığın önü alın
mıştır. Ayni zamanda malum oldu ki bu 
askeri hareketi, Bekir Sıtkı isminde bir 
zabit idare etmiştir. Fakat bu malürnat,' 
bu hareketin mahiyetini anlatmaktan yrılmış bulunmaktadır. Illescas- b"ld" ·ld•w• .. Bal dal · !Lı~1· • "l" t 

kı s • h Ge 1 v 1 N radyo ajansına ı ırı ıgıne gore, nas- carcı a arının ıat~ aaını ı an e • 
ag cena a nera a era, a- . . . . 1 .. K · · · d l · b" · 

llcarnero'daki merkez kıtalarına Ge- yonalıat harp gemılerı, şıma ı ata· mesı ıçın a a arın hır Ple ısıat yap-
raı Saliquet ve Chapinifero'daki sağ lonyacla Nozaa körfezine girmişler ~e malarına zemin hazırlamak niyetinde 
aha General Mola kumanda etmek- asker ihracına teşebbüs etmitılerdır. olduklarını yazmaktadır. 

Ankara 31 - Ordu hizmetlerinde uzak olan teferrüat kabilinden şeyler
.ladınlarımızdan istifade edilmesi yo - dir. Binaenaleyh umumi vaziyeti kav
lundaki cereyan bugünlerde tekrar ramak için vaziyetin inkişafıle beraber 
.kuvvetlenmiştir. Buna dair bir kanun hadisatın tavazzuhunu da müşahede 

Viganada 
1'evkifler 

M ı b 
.. r. l layihasının yakında Meclise verileceği eylemeyi temin edecek zamanın geç-e c i s u g un r ransız ar .söyleniyor. mesine intizar etmek lazımgeliyor. 

1 17 T Kadınlarımızın askerliğine dair ka - * 
8 Ç J 1 Y 0 f Y e l Spanga nunun Meclisin bu devresinde çıka _ Sovyet Rusya Hariciye Komiseri Yol 

(Baf tarafı t inci sayfada) ,cağı ümit edilmektedir. daş Litvinofun değişeceği etrafında ba-

Eski Sosyalistlere ait 
~ephane depoları mey

dana çıkarıldı 

Encümenlerin seçimi nizamname T orez şiddetli bir nutuk zı şayialar çıktı. 
mucibince beş gün sonra yapılacaktır. .. r k h Bir r•rınbnın Kısa bir zaman 
Parti grupu bugün toplanaı:ak geç vak- soy ıyere ükumeti Gazeteciler resmi •klalerl sonra tekzip edil-

te kadar müzakerede bulunmuş ve baş- tenkit etti Dairelerde di. Yoldaş Litvi-

Viyana 31 (Hususi) - Polis Sos
•liatlere ait bazı cephane depoları 
eydana çıkarmış ve bu münaaebet
tüpheli görünen 30 kişiyi tevkif et
İttir. 

kan, asbaşkan ve katip namzetlerini tes Paris 31 (A.A.) _ Torez verdi- nofun şimdiye kadar idare eylediği Rus 
bit etmiştir. ği bir nutukta, Blum kabinesini fİd- Nasıl karşılanacaklar siyaseti hariciyesinin. So\·yet Rusyada 
Bunla~ değişiklik olmıyacağı söy- detle tenkit ederek fatfzıD ön&ade ka- Ankara 31 ...._ Son günlerde latan • umumi idareyi elinde bulunduran parti 

lenmektedır. pı'tülaayon *ya1&&1na nihayet veril- bulda fotoğrafçı bir arkada§m maruz başlarından tam ıurette müzaheret 

P · l(a G t 1 tJ gördüğünde fÜphe yoktur. Buna rağ-arti mutaf rUpU Op IR Si mesini iatemİf, komünist grubunun .k~ldı~ı. muamele üzerine Dahiliy.e .ve- men, böyle bir şayianın ortaya çıkma-
Ankara, 31 (A.A.) - C. H. P. Ka- Gardmobinn genifletilmeai. tahsisatı- kaletım~, matbuat kanunu mucıbınce sında da bir sebep bulunmak lazımdır. 

mutay grupu idare heyeti başkanlığın- nı mecliıte reddedeceğini bildirmit ve gazetecilik vesikası taşıyanların res • Muhtelif yabancı matbuatın mütalea
?an: Cumhuriyet Halk Partisi grupu, aıyaaayı Hitler önünde teslim olmak mi daireler ve zabıta memurları tara - sından hasıl olan kanaat, bu işin bir İs

arİS sefaretimizde ismet İnönü'nün başkanlığ~n~a saat ve ispanya demokrasisinin muhasara- ,fından nasıl karşılanacağını sarih bir panya - Üçüncü Enternasyonal mesele

liadiaelere meydan vermemek içi~ 
~ edbirler alınmıştır. 

'S de toplanmıştır. İsmet İnonu, yılba- aından mes'ul ol kla ith t i _ şekilde ortaya koymak için bir tali - si olduğu duygusunu doğuruyor. Bu 
şı münasebetile Atatürkün resmi nut ma am e m ş k matbuata göre Üçüncü Enternasyonal, Urnhun·yet Bayramı m'l.una- - tir matname hazırlıyacağı söylenme te -
kunda Türkiyenin dahili ve harici bil- · . .. . dir. İspanya işlerine, icabında kuvvetle 

lebetile parlak bir gece tün siyasetinin ifadesini bulurken, her Parıs, 31 ~A.A.) - ~omunıst ,.. .., müdahale edilmesini istiyordu. Sovyet 
tertip edildi meselede takip olunacak direktifleri de fırkası, Sosyalıat fırkasına bır mektup S p ta k f Rusya hariciyesi ise, bu şekil bir mü· 

almış olacağımızı ve ondan evvel, umu- göndererek, her iki fırkanın mü9tere- " OR OS n RIR an 8 1 dahaleye muarızdı. iki kanaatin karşı-
Paris, 31 (A.A.) - Türk koloni- mi bir siyaset müzakeresine girişilme- ken M. Leon Blum'a müracaat ederek !aşmasıdır ki, Yoldaş Litvinofun deği-

• Cumhuriyet bayramını elçilikte sini, arkadaşlarının kendisinden bekle- ispanya aleyhindeki ablukanın kaldı- Hayat 1 nas 1 ı şeceği yayıntılarının ortaya çıkmasına 
~ dan kutladı. Bayan ve bay Davaz ,miyeceklerini söylemiş ve şimdi Yugos- rılması hakkında diğer memleketler sebep oldu. Binnetice bu siyaset gale-
leden sopra Fransız ve dost devlet· lavya Başvekilinin henüz resmen mem- nezdinde teşebbüslerde bulunmasını UCUzlatmalt? be çaldı ve Üçüncü Enternasyonalin 
mümessilleri ile Türk tebaa ve ta- ~eketimizi şereflendirmek~e bulundu- ve ha,lk kitlelerinin ispanyaya karşı başında bulunan ve Almanyadaki mev-
sinin tebrikatını kabul ettikten gu~u hatırla~ıştır. Meclıs grupu, mi- tesanütlerini daha müeaai-r bir kle kufiyeti esnasında bir hayli gürültüye 

nra akşam parlak bir suvare verdi- safır Başvekılın ve Yugoslavyanın le- k . . f ı . ~ Gelen cevapları neşre baş- sebep olan meşhur 'Bulgar Dimitrof, 
r M I hine samimi ve çok dostane gösteriler sokma ıçın gayret sar ey emcsını ve • J belki muvakkat bir zaman için, işinden 
. illi danslar yapıldı, heyecanı yapmıştır. asilere silah ve mühimm. at gönderil- lamak üzereyiz, sız ue 

\it ki "ld" D k d uzaklaşarak dava hallolundu. 
u ar verı ı. avaz nut un a 1 t 1 .. .. y 1 Ba k"I" mesine mani olmasını rıca etmesi tek- .l.z'kı'rlerı'nı'zı' bize gazınız.! Selim D---p 
ınh · · "kt __ _ı.. • .. l k sme nonu, ugos av şve ı ı /4 --&• 

urıyetın ı ısa.aı, sıyası para .1 .. 1 .. k d . . b I h k"k" lifinde bulunmuııtur. 
"" ff k" 1 · . k A .. k' ı e mu a atına aır ıntı a arını a ı ı T a a ıyet erını sayara tatur e . . 
fler ba. I I k d . . hır memnunıyetle anlatıyordu. Meb- Zab l f • 
tlıg'" e g ~.1 1 ·d~ur Aun ~~vkı~~ıne or· uslar, iki memleket arasındaki, yekdi- 1 amız şere IDe 

ırnızı soy e ı. tatur un ema- w • • • • -

etin l" k I • . germe sadıkane ınanmak hıslerınden • • A 
" c ayı o maga gençlerın çalışma- b .... ,_ . .. . 1 k d. Dahiliye Vekılı nkarada 

Ilı d"I d. Ç k lk 1 d uyuA aevınç goatermış er ve en ı 
1' ~I ebeı. 0 

• a . ış abn ık. M h hislerinin Yugoalavyaya karşı hakiki bir ziyafet verdi '-l e cemıyetı aş anı az ar b" d k .. . ki w h l (H .. h b 
.t ebeden Esen, heyecanlı cevapların· ır sal a "fatda mus~elnıtd. o ugunu e- Ankara 3 Vusuks·ıı · mŞ~ka irimiz-
'4' te 1.w. C h . . k l"b yecan a ı a e etmıt er ır. den) - Dahiliye e ı ı u rü Kaya 
~ nç ıgın um urıyete, ın ı a a B"" .. b h .. B Ik 1 K · 1 k 
._/•• bağlarını, kendine düşeni yalnız utun l~bteza uraht, a. a~ ~n ~ş· bugün saat dörtte, f~rpıçb. o antaaın-
'İdrik d •. 1 • ..ba k . masının sa a et ve e emmıyetını goa- dıi Türk zabıtası şere ıne ır çay ziya-

egı , agır mu re emanetı . b" d l"ld" . . . 

Başvekilimiz başta olmak üzere 
hükfımet erkanımız arada bir mem
leketin bir tarafından öbür tarafın
na giderek halkla temaslar ve hayat 
işlerimiz üzerinde tetkikler yapı
yorlar. Hatta bu uğurda bazan güç 
seyahatlerin yorgunluklarından bi
le korkmuyorlar. Biz, hayat pahalı
lığı ve hayatı ucuzlatma çareleri et
rafındaki anketimizle onlara yar
dım etmek istiyoruz. Arzu ediyo
ruz ki hükumet adamları halk ile iiat·· d t - h ld ki teren yenı ır e ı ır. fetı vermıştır. il un e aşımaga azır o u arı- M 1• b 1 f .. .. • .. ,. 1 D 

1 'Öyl«!diler. ec ıs gru .. u, . smet nonu nun Ziyafet çok samımı o ~uş, ahili- temas etmek ve onların fikirlerini 
E.öt hah k d d . beyanatını muttefıkan ve hararetle ye ve Emniyet Umum Mudürlüğü er- anlamak için daima onların ayakla-.. ence sa a a ar evam ettı. . . . . B 

takdır ve tasvıp etmıştır. undan son· kanı hazır bulunmuflardır. rına gitmeğe mecbur olmasınlar. 

General Eydeman ra, m~~isteki .in.tihabat _için -~a~ti nam- lngiltere Krahnm annesi hasta Arada bir halk ta kendi fikirlerini 
zetlerınm tayınıne geçılecegını, ismet Londra, 31 (A.A.l _ Kral Sekizinci Ed- onlara ulaştırmak için matbuatın 

~ - 1 ·· ·· h t 1 t k part' b k ~ tavassutundan istifade etsin. Hiç ~ d d .. d.. nonu a ıra ara , ı gen aş urca vard'ın valdesl Kraliçe Mary, so5 uk algınlı-
t-. )'~eri en. 0!1 u,. pazar- Kamutay Reisliğine tekrar Abdülha- Aından rahatsızdır. Kendisi yatakta yatmak şüphe etmeyiniz ki, bu sütunlarda 
~sıye Eskışehıre gıdecek lik Renda'nın takdim edildiğini ve mecburlyetındedlr. intişar edecek olan fikirleriniz top-

d Ankara 31 (Hususi muhabirimiz· meclis reis ve ':illeri ile parti reis vekil-
1
-k-I ~ · ~ · • ·- · - -- • • ·--- lanacak, bunların hülasaları devlet 

~tı) M" f" . . l . d b k l 1 ı arına: adamlarımızın önlerine konacaktır. 
d~'-'a ~ ıksa ır SovyetOgeneralı Ey- lerının yerkeıın e . :~~-·· ~-tdrmı tek- Hasan Saka - Trabzon. Dr. Cemal Bunun için, hatta en mütevazi bir 
de n u a şam saat 1 da Kayseri- lif etmeye arar verı ıgını ı irmiş ve T a _Antalya.. Türk bile düşündüğünü söylemeli-

Çeh - Alman 
Hududunda keşfedilen 
Cephane depoları 

(Raf tarafı 1 inci sayfada) 
yük cephane depoları keşf etm ştır. Son 

' zamanlarda, bu hudut vilayetlerinde 
faal bir Alman propagandası başlamış
tır. Halk arasında dağıtılan bınlerce 
beyi&mede komünistlerle yahudile· 
re karşı şıddetli hücumlar ) apılmıştır. 
Bundan başka, hemhudut vılayetlerin 
yakında Almanyaya ilhakı tepşir edıl
diği gibi, Alman temerküz ka~p~arın~ 
sevkedilecek kimselerin isimlerını havı 
bir kara listenın de hazırlanmış olduğu 
ayni beyannamelerle bildirilmiştir. 

cHenlaiıt teşkilatından ayrı olarak 
bir de casus şebekesi meydana çıkarıl
mıştır. Hudutta hayli faaliyet gösteren 
bu şebeke, bilhassa Alman - Slovenle-
· n Çeklerden ayrılarak Almanlarla 

rı • 1 k 
birleşmelerını temin etmege ça ışma -

ta idi. \;vdet etmiştir. bu teklifler ittifakla ve alkışlarla kabul ul~are hey'eti azalıklarına: dir. Suallerimizi bugün de tekrar 
~\ı ar n öğle yem~ğini Hava Kuru- olunmuştur. Ali Kılıç _ Gaziantep -. Abdülhak ediyoruz. Düşününüz ve cevapları- l 
)~tB kanı Fuat Bulcanm evinde yi- Bundan sonra Hasan Saka'nın baı:ı- Frat _ Erzincan -. Aziz Akytirek _ Er- nı vermeğe başlayınız. Çubuk barajı açı ıgor 
kt k, akşam da Sovyet sefaretinde kanlığında grup müzakeresine devam· • General Şükrü Gökberk _ Is- 1 - Hayatımız pahalı mıdır? ~ Ankara ;31 (Muhabiri mahsusu• 

tfınc ·1 · f h b 1 d'l · · b "d h • · ı zurum ' 2 Pahalılıg· ın sebeplerı· nelerd r' d ) ö ·· ·· d k" l ··nu·· ll'c vcrı en zıya ette azır u u- e ı mış ve partı gru u ı are ey etme tanbul-, Hamdi Yalman • Ordu-, Ge- - ı · uz an - numuz e ı sa ı gu • 
~ ahk olan general, pazartesi günü Es- aşağ.ıda isimleri yazılı üyeler seçilmiş- 1 neral Ihsan Sökmen _Giresun -, Rasih 3 - Hangi şeyler ençok pahalıdır? Başvekil ismet lnönü, Çubuk baraji· 

1 1 4 - Bunları ucuzlatmak için ne l ·· · · b" t 
ve oradan da stanbula hare- lerdır : 

1
. Kaplan _ Antalya·, Rasim Başara _ Si- yapmalıdır? le filtre'sinin açı ıt torenını ızza Y• 

ed ektir. Partinin Kamutay grubu Asbaşkan- vaa-, Damar Arıkoğlu • Seyhan •. :.....--------------' pacaktır 
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( __ ..... ŞE_B_I_· R __ !_A_B __ B_R_L_E_B_i __ • 
Genel kurmay 

başkanı 

Yarın Hamidiye ile 
,, 

Köstenceye gidiyor 

Genel Kurmay Başlcanımız Fevzi l 
Çakmak dün Ankaradan şehrimize 
aelmiştir. Yarın Hamidiye zırhlısile 

Bükteşte toplanacak olan Balkan An· 
tantı Genel Kurmay Başkanları top--

ıantısına iştirak etmek üzere Kösten
~eye hareket edecektir. 

Müessif otomobil 
kazaları 

Bir çocuk öldü, iki kişi 
yaralandı 

Taksimde feci bir otomobil kaza
aı olmuş, 9 yaşında Ihsan isminde bir 
yavru otomoh~ altında sürüklenerek 
can vermİftİr. 

Kaza T abiın meydanında olmuş
tur. Beşiktaşda Köyiçinde fırıncı Ha
şime ait hususi otomobil virajı döner
ken Taksim helalarının önünden yav
rucuk karşı kaldırıma geçmek istemi~ 
ve tekerleklerin altına gitmiş, bir müd-

(-Hakkımız Yok mu?-1 

Çürük ayakkabalar 
B ir arkadaşımız anlatıyordu: 

Eylfilun on beşinci günü yedi 
lira verip kendime altları kauçuk 
bir çift iskarpin almıştım. İskar -
pinlerin her ikisinin de altları on 
beş gün geçmeden çatladı. İskar
pi_nleri aldığım mağazaya gittim. 
Mağazayı idare edenler iskarpin
lerin altlarını bir lira almadan 
değiştirmediler. 

Lirayı verdim, iskarpinleri aldım. 
Bir hafta giydikten sonra iskar _ 
pinlerin altları yeniden çatladı. 

Bunu dinleyen arkadaşlardan biri 
daha anlattı: 

- Ben kardeşime bir çift iskarpin 
almışt~. On gün ya giydi, ya giy 
medi. Iskarpinlerin altları delin -
di. 

İskarpin çorab değildir. Tabii halde 
on beş günde delinmez. Demek o
luyor ki, ayakkabıcılar içinde çü
rük malzeme kullananlar, hile
karlar var. 

Çürük malzeme ile yaptıkları a -
yakkabıları sağlam ayakkabı di -
ye satan bu hilekarlarla mücadele 
edilmesini istiyor; yerli mala kar
şı suikast yapan bu esnaf sür'at ve 
şiddetle cezalandırılmalıdır, diyo
ruz .. 

det te sürüklenmiştir. R kk 
Şoför kazayı görmemiş, ancak a- ~--a __ ı_m_ı_z__;y;_o_k_m_u_?_-.! 

halinin çığlıkları üzerine durmuş ve Bakırköye terkos 
otomobil durduktan sonra çocuk te-
kerleklerin albndan baygın bir halde Suyu veriliyor 
çıkarılarak hemen hastaneye koşturul- Şimdiye kadar Bakırköyde sıhhi su 
muştur. Fakat daha hastaneye girer tesisatı mevcut değilôi. Halk, çama
girmez de ölmüştür. şır, yemek vesaire ev ihtiyaçları için 

Vak·aya derhal müddeiumumi mu- hep kuyu suyu kullanmakta, içmek i
avinlerinden Ferhad el koymuş, oto- çin de İstanbul .r. memba suları ge
rnobili idare eden şoför süleyman ya- tirtmekte idi. Bakırköyünde sıhhi su 
kalanmış, hakkında takibata başlan- tesisatı vücuda getirmeği kendine iş 

mıştır.Dün kaza yerinde seyrüsefer edinen Parti idare hey'eti ve Kayma
mühendisleri ile müddeiumumi tara - kamlık bu iı;;le ciddi surette meşgul ol-
fmdan bir de keşif yapılmıştır. maktadır. İstanbul belediyesi sular i-

Amavutköy kazuı daresi icap eden fenni tetkiklerde bu· 
Dünkü nüshamızda haber verdiği- lunmuş ve Bakırköye terkos gölün

miz Arnavut.köydeki müessif otoma- den su isaline karar verilmiştir. Ter
bil kazasında da Hafız Yaşarla hanen- kos gölünün bulunduğu seviye ile Ba
de Nebile ağır surette .yaralanmıslar, kırköy aruında mevcut arazi arızala
tedavi altına alınmışlardır. İki kaz~ze- nnı telafi .i.9in Çırpıcı çayın ile Veli 
de de 1441 numar~ otomobille Ar- efendi çayırı arasına büyük bir su de
navutköyden geçerlerken yol ortasın- posu = Chateau d'eau inşası karar
da birdenbire duran 833 numaralı o- l~tırılmıştır. inşaata yakında başla
tomobile çarpmışlardır. Sademe şid- nacaktır. 

:~:~~~::ı~:ı::.::~, k:,~:::1 g:~ T KOÇOK ·~~;~~ıtıfl 
len 17 numaralı evin duvarına çarp
mıştır. 

Kondoktör Sabrlnlıı Cenaze Merasimi 
Bir kaç gün evvel Ak.sa.rayda Küçük Lan-

Köylerde yatılı 
Mektepler açılıyor 

gada müessif bir tramvay kazası neticesin
de ölen biletçi 206 Sabrinin cenazesi dün 
arkadaşları tarafından merasimle kaldırıl-

Maarif Vekaleti köylerde yatılı ilk mıştır. 
kt l t 

· · · k J t t Cenazede tramvay firketinin ileri gelen-me ep er e.ısmı arar aş ırmış ır .. 
K"" h • ti • V kal k'" 1.. !erinden bir taç kişi de bulunmuştur. 

oy ey e enne e etçe oy u ta- Cenazeye tramvay 1şçllerl, şirket ve me-
rafından leyli mektep için birer bina murları tanı.tından çelenkler de gönderil
hazırlanması Vckaletce tebliğ edilmiş- miştir. 
tir. Köylü tarafından vücuda getirilen Defterdarlıkta Yeni BJr Serns 

binaların aahili tefrişatı, muallimi, ve Defterdarlıkta münhasıran buğday ko-
taJchenin İafC ve giyinmesi tamamen ruma vergisi işlerlle meşgul olmak üzere 
Vekalet tarafından temin edilecektir. yeni bir servts ihdas edilmiştir .. 

Leyli köy mektepleri tam devreli 24 üncü İlk Okulda Himaye Bey'eti 

olarak teşkil edilecektir. Beşiktaş 24 üncü ilk okulda bir himaye 
--0 ·--.. o-·--•0>0 ••,.o•HoC o o••~o • • • o • ·- hey'eti teşekkül etmiş, toplanan paralarla 
r -'°"'I 

6 aylık .•• 
Teşrinisani ayı maaş 
yoklaması başlıyor 

İstanbul Def terdarhğmdan: 
1 - 4/11/1936 dan itibaren 

22/11/1936 tarihine kadar teka
üt, dul ve yetimlerin yoklama mu
amelesi yapılacaktır. 

2 - Yoklama her gün Saat On
dan - 1 2 ye ve 1 3 den 1 6 ya ka -
dar devam edecektir. 

32 yoksul talebenin önlük ye ayakkabı lhti-
yaçları temin edilmiştir. 

1 

Yeni Zeytinya.tı Mahsulü 

Ege mıntakasından İstanbula gelen yeni 
zeytinyağı mahsulü piyasaya çıkarılmıştır. 

1 . Malın çoğunu sabunluk zeytinyağlar teşkil 

etmektedir. Yemeklikler ve ekstra yağlar az_ 
dlr. Sabunluk zeytinyağı fiyatları düşmüş

tür. 
Floryacla Tes~at 

Florya plfıjında yaptırılmakta olan be-
ton kabinelerin inşası ikmal edilmiştir. Ye
niden 50 beton kabine daha yaptırılacaktır. 

Önümüzdeki mevsimde Floryaya otobüs 
seferleri de lsleUlecektir. 
•••ını••••••••••"l•••••••••••••• .. •n•••-•••-•••-••••••••• ... 3 - Maaş sahipleri yeni fotoğ -

raflı nüfus hüviyet CÜ7.danını ma- Nişanlanma 
JUI olanlar ıntılüliyet raporlarını 
maaş cüzdanını \'e resmi senet - Bay Ahmet Nazmi kerimesi Melda ile 
lerini yoklama ilm(ıhaberlerıle 

1
Zonguldak maden mühendislerinden 

, __ b_ir_I_iı_{t_e_ .... ge_t_ir_e_c_el_d_e_r_d_ir_. ----...: 1 Rasih Tan berk nişanlanmışlardır. 

Çanakkaledeki 
Alman ölüleri 

Kemikler bugün İstanbula 
getirilecek, merasimle 
Tarabyaya gömülecek 

Umumi harpte Çana.kkalede ölen 
Alman askerlerinin kemikleri bu sa
bah Çanakkaleden şehrimize getirile
rek T arabyada Alman elçiliğin~ 
Golç paşanın medfun bulunduğu Al
man mezarlığına merasimle gömüle
cektir. 

Bugün 1500 
göçmen geliyor 
Gelecek yıl da 20 bin 

göçmen getirilecek 

Köstenceye giden Hisar vapuru 
bugün 1500 göçmen daha memleketi
mize getirecektir. 

Bu sene Romanyadan memleketi· 
mize getirilmesi lazımgelen 15 bin 
göçmenden 10 bininin nakil işleri ta
mamlanmıştır. Geri kalan 5 bin göç
men de teşrinisani sonlarına,,,. doğru 

memleketimize getirilmiş bulunacak
tır. 

Eğer bu beş bin göçmenin nakli i
şinde Hisar vapuru kafi görülmezse 
Deniz yolları idaresi Köstenceye ikin
ci bir yardımcı vapur gönderecektir. 

İskan Umum Müdürlüğü gelecek 
sene memleketimize 20 bin göçmen 
getirmeğe karar vermiştir. 

KUçük san"at erbabl kongresi 
Küçük San'atlar hakkında Ticaret 

Odası tarafından hazırlanan rapor a
yın yedisine kadar Vekalete gönderi
lecektir. · 

Ayın on ikisinde Ankarada topla
nacak Küçük San'at erbabı kongresi
ne, İstanbuldan on beş kişilik bir hey
et İştirak edecektir. Bu hey'eti Ticaret 
Odası seçecektir. 

Üniversitede dil 
Muafiyet imtihanları 

Üniversiteye yeni kaydedilen tale
beden Galatasaray ile ecnebi liselerin· 
de tahsil görmüş olanlar yabancı dil
ler dersine devamdan istisna edilmiş
lerdir. Diğer talebeden yabancı bir di
le aşina olduğunu iddia edenler için 
önümüzdeki hafta bir muafiyet irnti· 
hanı yapılacaktır. Bu imtihan İngiliz
ce, Fransızca ve Almanca lisanların
dan yapılacaktır. imtihan tahriri ve şi
fahi olmak üzere iki kısımdır. Ancak 
tahriride muvaffak olanlar şifahiye gi
re bileceklerdir. 

imtihanları kazananlar dil kurları
na devamdan muaf tutulacaklardır. 
.... , 1 • • ...." •••••• .- .. ' • ..- ·-- ..... --~--.. 

Nöbetci 
Eczaneler 
Bu gece nöbetci olan ttzander ••nlar -

dır: 

İstanbul cihetindekile: 

Aksarayda : (Şeren. Alemdarda : (Ab. 
d ülkad1r). Bakır köyünde : ( İstepan ) . 
Beyazıtta : (Asador Vahram). Eminö -
nünde : (Beşir Kemal, Cevad). Fenerde: 
(Hüsameddin). Karagümrükte : (Ke -
mal). Küçükpazarda : (Necati). Samat
yada : (Erofilos}. Şehremininde : CA. 
Hamdi>. Şehzadebaşında : (Halil). 
Beyotlu eihetindekiler: 

Gala tada : (Sporldis). Hasköyde : CNi
slm Aseo). Kasunpaşada : (Müeyyed). 
Merkez nahiyede : (Kanzuk, Güneş). Şiş
lide : (Halk). Taksimde : (Taksim, İti

mad). 
Üsküdar, Kadıköy n Adalardakiler: 

Büyükadada : (Merkez>. Heybelide 
(Yusuf). Kadıköy Muvakkitbanede : (Sa-

l 
adet). Kadıköy Söi!;ütlüçeşmede : (Os -

mnn Hulüsi). Üsküdar İmrahorda : (İm
rahor>. 

lkincitetrin 1 

Irakta yeni ve kanlı 
ihtililler bekleniyor 

(Ba' tarafı 1 inci sayfada) · ı diktatörlük teessüs edecektir. Hüıtt 
kapışıyor ve okuyor, okudukça hayrete met darbesinde Avrupanın silahlan!l11 

ve dehşete düşijyordu. sının da tesirleri olduğu tahmin ed. 
Tayyarelerden atılan beyannameler mektedir. Maamafih Bağdadın mühU 
Tayyarelerden atılan kağıtlar hükı1- bir kısmı ve hemen hemen ekseriye 

met aleyhine yazılmış tehdit beyanna- Yasin Paşaya ve taraftarlarına bağ 
meleriydi. Bekir Sıtkı imzasını taşıyan dır. Onun için Bağdatta daima yeni Jl 
bu beyannamelerde Yasin Paşa kabine- <liselere intizar etmek lazımdır. 
sinin 6 saat zarfında istifa etmesi iste- Parlamento feshedildi 
niyor, kabinenin yaptığı yolsuzluklara Londra, 3 1 (Hususi) - Kral Gazi' 
artık sabredilemiyeceği ordunun taham yeni Başvekil H. Süleymamn imzal& 
mülünün tükendiği, kabinenin umumi ile bugün neşredilen bir kararnam~1 
menfaatleri değil, şahsi menfaatleri dü- parlamentonun feshedildiği ve yeni~ 
şündüğü yazılıyordu. Beyannameleri tihabatın yapılacağı bildirilmiştir. 
imzalayan birinci fırka kumandanı Be- Yasin ve Nuri Sait Paşalar hudut 
kir Sıtkı idi ve bu beyannamelerde e- harici edildi 
yalet kumandam General Bekir 3ıtkı Eski Başvekil Yasin Paşa, Haricij 
imzasını kullanıyordu. Beyannameler- Nazırı Nuri Sait Paşa ve Dahiliye ~s 
de Yasin Paşa kabinesinin yerine Sü- zırı Raşit Alinin perşembe gecesi kBI 
leyman Hilanet Beyin riyaset edeceği ledilmiş olduklarına dair çıkan rivaY1 

bir kabinenin teşkili de isteniliyordu. tekzip edilmiş ve bunların hudut hat 
Başvekilin Kral ile görüşmeleri ci edildikleri bildirilmiştir. Bu naııt 

. Yasin Paşa hadiseye muttali olur ol- lardan ikisi Filistine, biri de Mısıra gi\ 
maz büyük bir temkin ile hareket et- mişlerdir. Yalnız müfrit İngiliz tar~ 
miş, doğru saraya gitmiş, Kral Birinci tarı sayılan eski Harbiye Nazırı Cafe 
Gazi tarafından kabul edilmiş ve tam Paşa el Askeri'nin öldürüldüğü anlaşY 
saat 3, 15 e kadar Kralın nezdinde ka- maktadır. Bağdat halen askeri işgal~ 
larak bu hadise etrafında görüşmüştür. tında bulunmaktadır. 
Bu görüşme henüz bir karara bağlan- General Bekir Sıtkı Kimdir? 1 

madan Bağdat üzerinde tayyareler ye- Darbei hükumeti idare eden Gei 
n~den .görülm~~ler ve b__u s~f~r Başve- ral Bekir Sıtkı birinci fırka kumand9.~ 
kalet ıle Dahılıye Vekaletının bulun- nıdır. Rütbesi Feriktir. Bundan 
duğu binanın etrafına küçük çapta 3-4 kaç 1 ··h d A- A • ...ı sene evve zu ur e en sun ısJ 
bomba atmışlardır. Bu beyannameler- b.. .. k b' h tl ·· ı d 

1 b. ı·kt b. :t-· . b d h nını uyu ır me are e on eyen • e ır ı e ır ıAIDCl eyanname a a ,ıı 
atılmıştır. Bu beyannamelerde de iki bastıran kumandandır. Irak ordus 
saat zarfında Haşimi kabinesi istifa et- nun sevgisini kazanmış bir generı 
mez ve yeni kabine teşkil olunmazsa olduğu için büyük bir nüfuz sahibidit 
bütün hükfunet dairelerinin yakılacağı Darbei hükumetin sebepleri h~ 
yazılmıştır. Bombalar pek az zarar yap- kında muhtelif rivayetler deveran et 
mışlardır. Fakat bir kişi ağır 20 kişi de mekte ve hatta bunun 1933 de yapr 
hafif olmak üzere 21 kişi yaralanmış- lan Irak - İngiliz dostluk muahedesiıı 
tır. Yaralılar hastaneye kaldırılmışlar- den ileri geldiği de söylenmektedir. 
dır. Yasin Paşa bu vaziyet karşısında Fakat yeni hükumet, büyük Bti 
işin sarpa saracağım, kan döküleceğini tanya ile mevcut dostluk münasebetle 
düşünmüş ve boş yere vatandaş kanı rini idame ettirmek arzusunu izhar et 
akıtmamak için derhal istifa ederek sa-
at beşte Kral Birinci Gaziye istifaname- miştir. Askeri mahiyetine rağmen ye' 
sini takdim etmiştir. ni hükumetin diğer memleketlere kat' 

Yeni kabine şı hiç bir tecavüz niyeti beslemediği de 
Kral Birinci Gazi Yasin Paşa kabi- temin olunmaktadır. 

nesinin istifasını kabul ve derhal ilan isyanın Sebebi Neymiş? , 
etmiş, yeni kabinenin teşkiline de Sü- Londra, 31 (A.A.) - Bağdat'tak1 

leyman Hikmet Beyi memur kılmış- hakumet darbesinin esasını Irak aske' 
tır. Süleyman Hikmet Bey derhal ka
binesini teşkil ve halka hitaben de bir 
beyanname neşretmiştir. Yeni Başvekil 
bu beyannamesinde halkı sük:Uııa ve 
çalışmaya davet etmekte, telaş ve he
yecana kapılacak bir vaziyet mevcut 
olmadığını bildirmekteydi. Şehirde ev
velce de sükunet vardı. Fakat halk ev
lerine çekilmiş, dükkanlar kapanmış 

bulunuyordu. Bu beyannameden sonra 
dükkanlar açılmış, halk sokaklara çık
mış, işle ve güciyle meşgul olmaya baş
lamıştır. Bu suretle Bağdada t.abii hal 
avdet etmiştir. İsyanı idare eden Gene
ral Bekir Sıtkı olmakla beraber yeni 
Başvekil Süleyman Hikmet Beyin de 
kuliste çalıştığı muhakkak sayılmakta
dır. Yeni kabinede Dahiliye Vekaletini 
de Başvekil deruhte etmiştir. Diğer ka
bine azası şunlardır: 

ri aşiretlerinin askere alınması mes~,1 
lesi etrafındaki noktai nazar ihtilafı 
teşkil etmektedir. 

Bir kaç zamandanberi, Fıratın me1' 
kez mıntakasındaki Şia kabileleri isyall 
halindedir. Bunları tam surette itaat al• 
tına almak istiyen Sıtkı bey, ordunutl 
takviye edilmesini taleb etmekte -ve 
bunun da ancak mecburi askeri hiznıe'. 
tin ikame edilmesile kabil olacağ1111 

bildirmekte idi. Diğer taraftan hükÔ' 
met ise daha mutedil bir hattı hareket 
tutmakta idi. 

Sanıld1ğına göre, yeni hükumetitl 
ilk işi ,bütün vatandaşlar için asketi 
hizmet mecburiyeti koymak olacaktıjl 
Kabileler ise buna muhalif olduklB' 
rından yeni bazı isyanlar beklenebilit1 

Kralın Teşrifat Nazırı Naciyülasil, --··•••••••••••••••••••••• .............................. ..-
Harbiye Nazırlığı uhdesinde bulunmak E f 
şartile Hariciye Nazırı: Abdüllatif Nu- SQ Paşanın 

Ölümü 
ri Paşa, Maliye Nazın Cafer Ebültim.
men, Adliye Nazırı Salih Cabir, İktı
sat Nazırı Kamil Çadırcı, Maarif Nazı-
rı Yusuf İbrahim. (Baştarafı 1 inci sayfada) 

Cenazesi bugün 11,30 da KadıkÔ' 
Eski Başvekilin ordunun hoşnutsuz-

luğunu mucip olmasına mukabil yeni yündeki evinden ihtifalle kaldırılaca~• 
kabine ordu tarafından müzaheret gör- Osm~n ağa camiinde cenaze nams1' 
mektedir. Bunun için yeni hükümet as- kılındıktan sonra aile kabristanııı',1 
keri unsurlara daha çok müsamahakar defnedilecektir. Vefatı cidden büyi.i~ı 
davranacak, belki de İrakta bir askeri ı bir ziyadır. Allah rahmet eylesin. 

1
' 

~ 

KALiENTE ı,te bugUn g8rDlecek 
tllm 

ı : 

:ı 

La Muçaça 
DOLORES DEL RiO T O R K Sineması 1 

Fransızca 11 de tenzilatlı matine 

# Bütihı Viyananın &evlmllllAI bir 9arkıda ... 41--• 

Dünyanın en güzel sesli artisti 

RiCHARD TAUBER 
tarafından 

ViYANA SENi SEViYORUM ... 
( Wien... Wien.... nur du Allein ) 
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MEMl.,EKET HABERLERİ Silivri de inkişaf 

Anadolu da spor hareketleri 
lzmit - Adapazarı maçı yarıda kaldı, Borsada 

bisiklet müsabakası yapıldı, Çankaya ile 
Eskişehirliler karşılaştılar 

j1 Siz ne 
Dersiniz ? ---, 

lsta?bul ~ ~irne a-s-fa_l_t _y_o_lu_u_·· z-e-r-in_d_e_k_i arsalann kıymeti 
bır mıslı arth. Silivride güzel bir plaj yapılacak 

Gaziantep • Kilis 
Antep (Hususi) - Gaziantep Halk 

evi spor şubesi futbolcularile Kilis 
Halkevi futbol takımı Meydan adlı sa
hada ve binlerce seyirci karşısında 
rnaç yapmış ve bu maç üçe karşı altı 
sayı ile Anteplilerin lehinde neticelen
miştir. 

İzmit İdman Yurdu-Ada spor maçı 
İzmit (Hususi) - İzmit İdman Yur

au ile Ada spor takımları arasında ge
çen hafta yapılan maçın birinci hafta
Yimi İzmit İdman Yurdunun hakim 
bir oyunile 2-1 neticelendi. İkinci haf
yimde İzmitlilerin hakimiyeti ile baş
ladı ve fa.kat oyunun bitmesine 1 O da
kika kala Ada spor kalesi önünde bir 
kargaşalık oldu ve bu suretle oyun ni
hayet bulmadan Adalılar sahayı terk 
·ettiler. 

Bursa bisiklet şampiyonluğu 

l 

takımları bir arada 
karanın Çankaya spor takımı buraya 
ge~ ve tezahüratla karşılanmıştır. 

İlk olarak Çankaya spor ile İdman
yurdu gençleri, ikinci olarak da De -
mirspor takımları karşılaşmışlardır. O
yunlar samimi devam etmiş ve Çan -
kaya ile İdmanyurdu maçı 2-1 Çanka
yalıların İdmanyurdu ile yapılan maç 
da gene '4_3 Çankayalıların galibiyeti 
ile neticelendi. 

Güneş ldübü İzmitte mağltib oldu 

İzmit (Hususi) - Cumhuriyet b~y
ramı münasebetile buraya gelen Gu -
neş klübünün birinci takım a~aıa:i~e 
takviye edilmiş olan B takımı Izm.ıtın 
Akyeşil klübü ile yaptığı güzel bir maç
tan sonra 5-3 mağlilb olmuştur. Oyun 
çok heyecanlı olmuş ve İzmitte alaka 
ile karşılanmıştır. 

Bursa (Hususi) - Bursa mıntakası Güneş takımı şu sporculardan terek-
9 36 yılı bisiklet şampiyonluğu müsa - küb ediyordu: 
bakası yapılmıştır. Çekirge asfalt yolu 
üzerinde yapılan bir kilometrelik sür'
at yarışında bir dakika 24 saniyelik 
mesafeyi Acar İdmanyurdundan Fa -
ruk kazanmıştır. Atatürk stadyomun -
daki 60 turluk ve 25 kilometrelik yarı
şa iştirak eden bisikletciler içinde bu 
yarışı da Acar İdmanyurdu bisikletci
Jerinden Bekir kazanmış, rekoru 49 da
kikada kırmıştır. İki bisikletci Anka
radaki Türkıye birinciliklerine gönde
rilecektir. 

Nevzat, Asını, Münip, Kamüran, Hi
risto1 Yusuf, Tevhid, Ahmet Kemal, LA
tif, Canbaz, Refii. 

Amasya 
hastanesinde 

Bir senedenberi dahiliye 
mütehassısı yok 

Bu meselede bir yanhşhk 
olacak samyoruz 

A fyondan aldığımız bir mektub 
bizi hayrete düşürdü. Yazan Af

yonun İmaret mahallesinde mu
kim No. 16, D. D. iş şefi C. Kurt'
dur, diyor ki: 

«Bu yıl ilkınekteblerin 15 eylUlda 
açılacağı ve 9 30 doğumluların ka
bul edileceği ilan edilmişti. Ço -
cuklarımızın raporlarını, aşı ka -
ğıtlarını hazırladık ve günlerce 
uğraşarak kayıtlarını yaptırdık. 

Mektebe devama baş1adılar ve a
radan da bir aydan fazla zaman 
geçti. Fakat dün çocuklarımız ağ
lıya ağlıya mektebden geri geldi
ler. Sebebini sorduk, Maarif Mü
dürlüğü, Maarif Vekaletinden 
930 doğumluların kayıtlarını sil
mek için emir almıştır ,denildi. 
Kabul edersiniz ki bu cevab bizi 
tatmin etmiş değildir.• 

* Kültür Bakanlığı çocukların ilkmek 
tebe başlama yaşını tesbit etmek 
hakkına maliktir, bir defa tesbit 
ettiği yaşı, mahzurlu görürse bi
lfilıara değiştirmek de salarnyeti 
dahilindedir. Bu değiştirmeyi bir 
defa mektebe alınmış ve devam 
ettirilmiş çocuklar hakkında tat -
bik edemez, emrinin ma kabline 
şümulü olmamak lazımdır. Bu -
nun içindir ki biz bu meselede bir 
yanlışlık olacaktır, diyor ve me -
seleyi alakadarların gözleri önü
ne koyuyoruz .. 

Siz ne dersiniz? 

Bir ahlaksızlık 
Somanın kazanlılar kö-
yünde üç yaşında bir 
çocuğa tecavüz edildi 

Soma (Hususi) - Kazanlılar kö
yünde çok mües
sif bir vak'a ol· Uşakta futbol miisabakalan 

Uşak (Hususi) - Halkevi spor ko- muş, yirmi yaşla-
rnitesi sporcular arasında bir f'ttbol Amasya (Hususi) - Bundan on :$nda bir adam 
mfaabakası tertib etmiştir. Bu müsa- sene evvel burada mükemmel bir üç yaşında bir ço
bakalarda kazanan takımlara Atatürk'- memleket hastanesi yapılmıştır. Bu cuğa tecavüz et· 
ün büstü verilecektir. hastane elli yataklı idi ve tam bir kad- miştir. Derin bir 

İlk maç Ergenekon İdmanyurdu ila ro ile çalışmakta idi. Civar kazaların da nefret uyandıran 
rturan İdmanyurdu ı inci ve 2 nci ta - ihtiyacını karşılıyan ve bir çok hasta· bu hadisenin faili 
lom!arı arasında yapılmıştır. 1 inci ta- ların derdine derman bulan bu hasta
kımlar. arasında yapılan maçta Erge- nenin bir senedenberi dahiliye mü -
nekon Idmanyurdu 2 - 1 galib gelmiş- tehasaısı y ktu B be· k!!!l t 
t . ı · t k 1 d k' d o r. u şu ve aıe en 
ır. ncı a ım ar arasın a ı maç a h .. . . A 

1 1 b b l·kı· ikmAl -...l'lm' t· astane operator vo sertabıbı Sala -- era er ı e a t::'Uı ış ır. h . 
Tarsus İdmanyurdu intihabı a.~d~.n .. tarafı~dan ve vila!et sıhh~t 

Tarsus (Hususi) - Halk Partisi bi- muduru Tevfik tarafından ıdare edıl
nasmda kaymakam, belediye re.:.si ve mektedir. Sertabibin hasltanenin ida
vilB.yet meclisi azalarının iştirakile, resinden ve hariciye kısmından başka 
İdmanyurdunun idare heyeti seçimi ya. dahiliye kısmı ile de meşgul olması 
pılmıştır. Belediye reisi Muvaffak bi - hem pek ç~k yorucu, hem de güç ol -
rinci reisliğe, Muzaffer Tor Faal ikinci maktadır. 
reisliğe seçilmiştir. Jd. · h · b k ] b h 

A 1 kl d Z. t B k M" d" arcı ususıyece a ı an u asta· 
za ı ara a ıraa an ası u u- b' d h'l' .. h ,.. · 

r .. s b · Muh b i H kkı f b .k neY.O ır a ı ıye mute assısının tayı-u a rı, ase ec a , a rı a . · .. 
muhasebecisi Kadir, hususi muhasebe nı çok luzumludur. 
rnemuru Kayyar, hesab müfettişligine 
öğretmen Yunus, maliye varidat me -
nıurlarından Zihni" intihab edilmişler
dir. 

Çankaya • ~maçları 
Eskişehir (Hususi) - Eskişehir spor 

takımları ile maç yapmak üzere An -

Bu yıl soğan bol 
Biga (Hususl) - Bu yıl şehrimiz

de soğan ekimi tazla olduğundan kuru 
soğanın kilosu 40 paraya kadar inmiş· 
tir. Soğan mahsulü gayet iri tanelidir. 

bereket ki, çocu
ğun feryatlarını 

duyan Ali ismin- Tecavüze uğnyım 
de bir ihtiyar çocuk ve kurtaran 
köylü tarafından ihtiyar Ali 
yakalanmış, çocuk da. şeni pençesin· 
den kurtarılmıştır. Çoçuk o \_adar kü
çüktür ki fotograf opjektifi önünde 
sallanmadan duramamıştır. 

Bigada örnek köyleri 
Biga (Hususi) - Ziraat Bakanlığı 

namına bir heyet burada yaptığı tet
kilder sonunda 14 ~?yün hayvan yetiş
tirme hususunda numune köyü olına
sına karar vermiş, bu köylerdeki da
mızlık inek ve kısraklar damgalanarak 
köylülere hayvan yetiştirme hususun
da nasihatlar verilmiştir. 

Heyet reisı her yıl örnek köy'Ierinin 
çoğaltılacağını beyan etmiştir. 

Pazar Ola Hasan 8. Dlvor Kis 

- Sinemacılık günden 
güne ilerliyor Hasan Bey! 

· ... Bizim bildiğimiz si?le
ma karanlıkta oynardı. 

. . .. Bundan sonra artık 
aydınlıkta oynayacakmış! 

Hasan Bey - Desene yan 
dık .. 

-Neye? 
Hasan Bey - Alacaklılar 
hemada da yakamıza yapı 
:caklar •• 

Silivri bele diye dairesi 

Silivri (Hususi) - Silini 6000 nü· mel hir bale getirilecektir. 
fuslu bir kaza merkezidir. 23 köyü v~ Düzgün yolda gidip gelme rahat ve 
Sinekli adlı bu nahiyeai ile beraber nü- ucuz olacağından, pazar günleri İstan· 
fusu 20,000 i bulur. Kuabadan ~ bul halkı bu sayfiyeye akın akın gele
mekte dl.an Edirne ı- fat&nbul asfalt cek. ve belediye de mühimce bir gelir 
yolu daha şimdiden ka.tahanfn inki· temin etmiş olacaktır. 
~fına yardım etmiştir, Yol boyunda- Köylüler çok çalıfkandır. Yapağço, 
ki arsaların fiatları 3 misline çıkmıftır. Alipaşa. Kılışlı, Çanta köylerinde zira• 
Belediye binası tamir edilerek güzel bir ata çok ehemmiyet verilmekte ve kül· 
şekle sokulmuştur. liyetli mikdarda zahire elde edilmckte-

Belediye yapılacak: olan asfalt yo- dir. celaliye, SelimpafSt Ortaköyde de 
lun sağ tarafındaki arsalan istimlak. hayli üzüm ve kavun yetiştirilmekte, 
ederek güzel bir pazar yeri yaptırmak öteki köylerde ise, kısmen kömürcü-. 
teşebbüsündedir.; aynca., kasabanm lüle. kısmen de ziraat yapıhnak.tadır. 
en güzel yerinde bir aile parkı yaptırıl- Köyler telefonla birbirine bağlıdır: 
mak üzeredir. her birinde modern birer köy konağı 

Sahilin kumu temiz. ve yüzlerce ve misafir odası yaptınlmıştır. Her 
metre suya girildiği halde hala insan köyde, kadın erkek ayn olmak üzere 
boyunu aşmayan CfSiz bir plajı vardır. asri helalar yapılmıştır. Köy yollarının 
Burada yapılacak tesisatla deniz eğlen- boıuk kısımları tamir edilerek, taf ol· 
cesi Florya. plajlanndan daha mükem· mayan yerlerde toprak tesviyesi yap~ 
0000

;·
00

•
00
·-.. - ................ --........... _ tırılmaktadır. Köy kuyularının ağızla-

/ zmirde nna çimento bilezik. yapılmıştır. Su 
yolları tamir edilip sıhhi bir ,ekle so·, 

Yeni bir kulmu~tur. 
Kazada maarif işlerine de ehemmi· 

Lise açıldı . yet verilmektedir. Her köyde mektep 
İ . 31 (H ") - B d Kül - vardır. Halkta okumağa ve çocuklarını 

_ z1~ur,. dındushusı • b" urairf a .. okutmağa derin bir heves vardır Gün· 
tur ısesı a a ususı ır an mues- d _ . . · 

· 1 t Kız L'ısesı· direktörü en gune ılerleyıp güzelleşen Silivri-
sesesı açı mış ır. · k d T 
Havdar vazifesinden istifa ederek bu nın ya ın a rakyanın en modern bir 
ye~i liseye müdür olmuştur. Yeni li - kasab_ası, v: Marmara aahiJinin incisi 
setle her talebenin fransızca öğrenmesi olacagına şuphe yoktur. 
mecburidir. Ayrıca ingilizce ve alınan
ca lisanlarından birini tercih ederek bu 
derse devam edecektir. 

İmralıya nakledilecek mahkumlar 
Adliye Vekfileti İzmir hapishanesin

deki ziraatcı mahkfunlardan bir kısmı
nın İmralı adasına naklini muvafık bul-· 
muştur. Kırk kişilik bir kafile pek ya -
kında İmralıya gönderilmek üzere yo
la çıkarılacaktır. 

Vali hapishaneye giderek mahkfun -
larm cumhuriyet bayramlannı kutlu -
lamıstır. 

800 mahh.-uma da hapishanede bir zi-
yafet vermiş ve hep bir arada yemek 
yenilmiştir. 

Kızılay aşhanesi 
Kızılay cemiyeü, SO bin i.şcisi bu -

lunan İzmir şehrinde işcilerin beheme
hal her gün sıcak yemek yemelerini 
temin için fabrikalarda aşhaneler aç -
mağı kararlaştırmıştır. Halkapmarda -
ki pamuklu mensucat fabrikasında 1 S 
bin liraya inşa ettirilen 300 kişilik ~ 
dern aşhanenin açım töreni yapılını..ı -
tır. 

İşciler yedi buçuk kuruş mukabilin
de buradan sıcak yemek temin edebile
ceklerdir. 

Kızılay cemiyeti hapishanede de bü
yük bir aşhane açacaktır. 
Halkapınardaki aşhanenin açılması 

münasebetile işcilere parasız sıcak ye
mek verilmiştir. 

İzmir Kwlay Haftası 
İzmirde Kızılay Haftasının son gü

nü münasebetile cumhuriyet meyda -
nında Kızılay gençlik teşkilatı tara -
fında:ij güzel bir geçid resmi yapıldı. 

Kızılay cemiyeti, hafta esnasında ye
niden 14 bin aza kaydederek tzmirdeki 
aza sayısını 7 4 bine çıkarmıştır. 

Erbaarla itfaiye teşkilatı 
Erbaa (Hususi) - Belediye tara· 

fından yangın söndürmek için bir ara• 
zöz sipariş edilmiştir. 

- Türldyenin ilk kadın gazeteci
si kimdir? 

Dün, bu suali bir çok kimselere 
sordum; sorduğum kimseler meğer 
kara cahilmiş1er .. hiç. biri, ilk Türk 
kadın gazetecisinin kim olduğunu 
bilemedi. Akşam üstü son bir ü -
midle son rastladığım adama da sor
dum; 

- Türkiyenin ilk kadın gazete • 
cisi kimdir? 

- Şeyh Zifirin torunu Prenses 
Esma Zafir .. 

- Siz kimsiniz? 
- Türkiyenin ilk erkek gazeteci· 

si! 
- Yaa ... Esma Uf.iri nereden ta-

nırsınız ? 
- Gazeteciliğe aynı zamanda baş· 

lamıştık. 
- Yaaa... Sizin de Prensliğiniz 

var mı? 
- Evet, ben de Prensim. 
- Yaaaa ..• 
Bu sırada, iri yarı iki kişi, Türki

yenin ilk erkek gazetecisi Prensi 
kollarından sıkı sıkı yakaladılar. 

- İyi ki, dediler, bir kaza çıkma-
dL 

Sordum: 
- Nasıl bir kaza? 
- Bu adam bir delidir, timarha • 

ned n kaçmıştı. Sabahtanberi arı -
yorduk. 
Tı..irkıyenin ilk erkek gazetecisi 

Prens yakalanmış, timarhaneye gö
türülüyordu; kendi kendime: 

- Darısı Türkiyenin ilk kadın ga
zetecisi Prenses Esma Zafirin başı
naL dedim_ 

tMSET 
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Eski lzmir ile yeni lzmir 
arasında bir mukayese 

.. * * ---------------------. 
Hava hücumlanndan korunma tecrübeleri - karşı-
lıklı mevzun mülakatlar - Kordonun eski hali -

dünya buhranı ve lzmir --------
Y•z•n: K•dlrcan K•fh 

SON P.OSTA lkincit~rin 1 

Hocal~~·n Hocası 1 Annesinin gelini olan kız 
Ustad k d • • "") E t P ve ayınpe erının og u 

v!n~or. şukr~!~ olan delikanlı 
H ocaların hocası muhterem üsta- Jngilterede tekerlemelerdeki aile muadelelerini 

dımız Esat Paşayı da kaybettik. habrlatan bir izdivacın hikayesi 
Doktor General Esat, yarım asra yakın Anlatacağımız, bir bilmece, bir mu-[ 
,Tıp fakültesinde hocalık etmiş, modern amma değildir. Hayatta olagan şeyler
göz kliniğini kurmuş, yüzlerce talebeler den, yalnız pek ender vukua gelen bir 
,yetiştirmiş mümtaz bir ilim adamı idi. evlenme hikayesidir. Vak'a da İngilte
,Göz muayenesine mahsus bir alet te rede geçmiştir. 
(oftalmoskop) icap etmişti. 192 5 de Uzun seneler evvel birbirinden ay-
Pariste iken maruf Fransız üstadlurın rılmış olan iki sevgili, geçenlerde Eseks 
dan Profesör de La Personun elinde, te evlenmişler, ayni zamanda, yeni geli 
.hasta muayene ederken, hocamın ese- nin oğlu ile, damadın kızı da karı ko
.rinin Fransız alimine yardım ettiğini ca olmuşlardır. Bunu da tabii görebi
görünce kalbim iftihar hislerile dol- liriz. Kahramanlarımız da bu evlenme
inuştu. yi gayet tabii karşılamışlar. Aile isim
Hocamız Esat Paşa yalnız yüksek }erinde de bir değişiklik yapmamışlar

bir profesör olarak kalmamış, memle- dır. Zira her iki gelin ile güveyinin ai
,kette millicilik sahasında hizmetler ba- le isimleri Klarktır. 
,şarmış, vatanın tehlikeye düştüğü za- • * 
.manlarda heyecanlar göstermiş bir va- Şimdi siz bize soracaksınız. Pekala, 
,tanperverdi. evlenme gibi, normal yaşayışın bir te-
, Umumi harp neticesi vatanın maruz zahürünü neden böyle, sanki garip bir 
kaldığı felaketler onu çok muztarip et- hadise imiş gibi, görüyorsunuz. Aşağı-

fzmirden bir manzara ı mişti. Maltaya pek acı bir şekilde gön- ,daki satırlar merakınızı halledecektir: 
- Söndürün, söndürün elektrikleri!. levsiz va devamlıydı. Göğün ortasından ,derilmiş ~lmasile şahsen v~ ailece ma- * 

Hücum var!.. aşağıya doğru yavaş yavaş iniyor, in- .rt~z kaldı·gılı ı~tırdap ve ellde~ı, mf el?11k ek
1
e- Matyo Klark daha bıyıkları yeni ter-

Masalardan birindeki genç adam aya dikçe daha büyü.yor, daha çok aydın- kın ve mdı edt~? .. uç~.r 0 dugub·ıe ayet er lemeye başlayan bir delikanlı iken, 
ğa kalkmış, garsonlara yüksek sesle ve Jık saçıyordu. Gök bile bembeyazdı. Bu ,karşısın a uşunmuyo~ u . ~ ~ atan mahallesinden bir kıza 3şık olmuş. De-
beyecanla böyle bağırmıştı. • hal on beş dakika kadar sürdü. dayg.~st~?u,t vtatadn men aatını erşey • vir, eski devir. Öyle şimdiki gibi herşey 

- Ne duruyorsunuz? Söndürsenize!. Bu sırada en köşedeki üç kişilik bir · en us un u ar ı. hoş görülmüyor. Sinema deliliği, dans 
Herkes o tarafa baktı.. Elektrikler grup k_adehlerini kaldırıp öpüştürüyor- , Milli istiklalin kurtarılmış olması o- çılgınlığı yok... Bütün bu masum eğ

sönerse ve burası bir katran rengine l~rdı. Içlerinden biri coştu : )lU pek sevindirmiş, çektiği ıztırapları lence vasıtalarının adap ve erkanı var .. 
bürünürse bizim halimiz ne olurdu? «lşii nfış eyle bu&iin anma gamı ferda- unutturmuş, saadete kavuşturmuştu. Dolayısile aşıklar, fırsat buldular mı, 

Yoksda bu adam delirdi mi? yı; Son senelerde, Cumhuriyet devrinde kırlara açılıyor, ve geziyor, tozuyor, Ef-
Fakat tuhaf şey ... Garsonlardan ikisi Sana ısmarladılar mı bu yalan dünya- .memleketin vasıl olduğu terakki ve te- latuni aşkın zirvelerine çıkarak, sema- Genç kız 

de bu emri yapmak için hemen elek- yı? .. » kamülden sitayişle bahseder, sevinir, lann.d? ~çar~k.' ileride meşru b~r suret- ,bir yumruk boğazına tıkarui1ıştır. K• 
trik düğmelerine doğru koştular. - Yaşa be kardeşim .. Sanki benim i- memleketi ileri götüren büyüklerimize te bırıbırlerının oldukları vakit kura- lUyan dudaklarından tek bir kelime de· 

Öteki köşeden başka biri doğruldu: çin yazmışlar.. hayranlık ve hürmet hislerini ifade e- cakları yuvadan tatlı tatlı bahsediyor- ğil, ses bile çıkmıyor .. 
- Ne yapıyorsunuz? Yalnız bir kişi- - Bunun bir başkası daha var. ,derdi. .la~cik· b .. , Allahtan ki, kadın kendisini tanıma· 

nin borusu ötmez burada ... Bu kadar - Söyle onu da... T 1 b 1.v. . . 1.v. . t ın u cennet safaları uzun sur- pııc::tır. 
d O k f . . . k 1 kt 1- b"d .. 1 . ki"" .. a e e ıgını ve muavın ıgını yap ı- m" or M t .1 . b şk b" ~ a am var. nun ey ı ıçm aran ı a • ç a e ıuze sev var ıse a u şuurun; v d uy . a yonun aı esı, a a ır sem- * 

k 
1 

w ? D.. . . • f!. ki k im gım uzun seneler zarfında yakın an ta- te taş f 1 . d. v. • • 

nn a acagız.... unl'a var ımış Y• yo o uş, .. ne ,nıdığım Esat Paşa, muhitine daima iyi " ınınca me~a e e~ın .ver ıgı ı.~- ' Ve bu hal böyle on hafta devam edi· 
Birinci adamm sesi tekrar yükseldi: wnurun' >> ~~nsızlıkların dogurdugu. b. ırtakı.~. guç- vor. Mister Klark, eski sevgilisini, he1 

T 1.. t ba . t d . S ld k" da b b k ···· ahlaklı, faziletli olmağı telkin eder, dü- 1 kl d d 1 b di- ~ 
- e aş eme yun, ıs esen e ıs- ~ .a ~~asa .. ur~ uruna .. onu- rüstlüğü sever, takdir eder yüksek se- ~. 7r_ e~. 0.ayı ca~ı gı ı sev gı s:v- gün takip ediyor, evine kadar bittabi 

temesen de sönecek. .. Hükumetin emri. şan ıkı kışıden gobeklı olanı bu sozler- . 1. b" tt T . k 1 1. "dd" k gılısını gormıyor. Gunler, aylar geçın- ,kendisini belli etmeksizin, göstermek-
H.. 1· . T h"" d ·ıh 1,......,,. lan 1 k' y cıye ı ır za ı. emız a p ı, cı ı a- ce de h k k h ~ ucum var zınıre... ayyare ucumu.. ~n ı ama ....... ~ o a :ı. ı a?ır ve kalın rakterli hocamız; mütevazi, vefakar, .. ' er anı aynay~n erca.ı genç ,sizin arkasından gidiyor. Lakin bir ke-t 

Üç dört kişi birden doğruldu : bır ~esle arkadaşına hır kasıde okuyor- f dak" d 0 k b t ekte d gıbı onu unutuyor. Ve elı ekmek tutun- recik olsun ona seslenmek cesaretim 
du ·. ~e e ar ı_ ... nu ay em n o_- ba k b 1 

- Sahi, biz dalıp gittik. Bu gece tay- _ 1 1 1 bel ca ş a irisle evleniyor. .kendisinde bulamıyor. 
h .. h"" k kl __ ..,_ .. -ı. ·d· b d . d ti d • ,gan e em erııhızı sayarken, ta e erı- * . 

yared ucumu ve _ucuma arşı sa an- ...uen 9"'7'".ı ı a eyım, os a~,d le~ nin meslektaşlarının teessürlerine tercii llk"" l . ·ı· Kl k f' k . ' Kırk sene evvel birlikte tutuşturduk-
. ma enemesi var. Işte, saat tam dokuz.. ya ey eyın, ld y h. tm kt . once erı, sevgı ı ar mm ır atı- 1 k , 1 . · ·· · 
Başladı bile... Kabrimi enkazı meyhaneyle abat ey- ,man ° ugumu ısse e eY.ım. le, yataklara düşen, adeta vereme tu- 1arı aş meş a esı?li~' s?nmesıned rahzı ~-

T 
v • t 1 k .. t"k d . 

1
. , amıyan, ve sevgı sını yanın a arı-

ayyare ugultuları duyuldu. Jeyı·n... _ ... - ... - ............................ " - u an genç ız gun geç ı çe ens 'v. • ,, v ız ı- ~inde göremezse yaşayamıyacağını an 
- Söndürün... Yirmi beş lira ceza Tiirbedar olsun hana bir rindi meyhu- tığımız zaman Kordonda hemen hemen gını anlıyor. Klarkın vefasızlıgını tak- 1 M' t Kl k kad kf d" d" v b' ·· d" ayan ıs er ar , ına me up 

verirsiniz!.. ru garip, kimse yoktu. ırl e ıbyor. :k ılrdgun, de. unykada apktal ,yazarak eski hatıraları tazeliyor ve ha-
Bir kısmı ışıkların söndürülmesini is Nezri serhuşan ile ol pire imdat eyle- Hava güzel ve serindi. ya nız en mı a ım» ıyere , çap ın b k ıkl d b' 1 · ·li · · ·· ı·· d .1. d yatlarını ıra t arı yer e ır cştır-

temiyorlardı. yin... - Şöyle A1sancağa doğru yürüsek!. ,sevgı sını gon un en sı ıyor, ve o a, v d di K d 1 d" 
B d t d··r b k k" b Kl k .1 h" ,mege avet e yor. a ın kabu e ı-

u sırada kenar a oturan tüysu"'z bir Meyle n-yle bı"r alay mahbup ile her Dedun· esa u e a ınız ı u ar. ı e ıç A k .., · b. · l'k lm 'b k b' Kl k .
1 

yor. Buluşuyorlar. Ve iki genç aşı gi-
delikanlı ortaya atıldı: dem gelip, - İyi olur. ır a a ası o ayan aş a ır ar ı e . b" . . . 

Y k nk l 
· E ı · k""ll . ):>ı, kırk sene evvel ırlıkte gezdıklerı 

- ahu, epe leri indirin ... Dışarı- beznıi eem ayinini kabrimde biinyad Bütün gün güneş altında kavrulan ev enıyor.. v enıyor ama, u enmış 11 d k k 1 d d 1 
ık · d v k" k 

1 
v t ;yo ar an geçere , ır ar a o aşıyor, 

ya ış sızmaz... eyleyin ... • Kordon boyunda şimdi dünyanın en ~an ıgı es ı a p agnsı arasıra gene u h ·· d 1 v k 

Ö 
· t b' · ta .h. d bö" 1 k -:ve emen o gun e ev enmege arar 

yle yaptılar ve ortalık yatıştı. !kisi de vecd içindeydiler. Gözleri güzel ve temiz havasını, en güzel man- , uyor ve ır sevgı rı ı e y e a- . .. . . . 
Tayyare uğultuları pek derinden ge- gittikçe yumuluyor, başları gittikçe yak zarasını bulmak kabildi. Sağımızda ki- ,panıyor. ,verıyorlar. Boylelıkle yenı hır aşk ro~ 

liyordu. Fakat ne de olsa gittikçe yak- !aşıyordu. Birdenbire kafalar tokuştu misi beyaz, rnemıerden cepheli küçük • • • ,manı başlarken, bir yenisi filizleniyor: 
laştığına şüphe yoktu. Herkes, pencere- ve ikisi de doğruldular. birer saray gibi iki katlı ve balkonlu Aradan kırk sene g~ Mistei" · İhtiyar gelinin oğlu, babalığının kı-
Jerden, bahçe kapısından havaya bakı- Bu hal birkaç defa tekrar edildi. evler... Solda hemen hemen ayaklan- ,Klarkın karısı da ölmüştür. Gene tali- zını görünce, 0 anda üvey kardeşine 
yordu.Birdenbire ortalık mavimtrak Onlara baktım da şişman adamın mızın dibinde denecek kadar yakında Jıin garip bir cilvesile öteki Mister .abayı yakıyor. Hale bakınız ki, kız da 
bir aydınlıkla doldu. Ayın en büyük ve söylediği ve Manastırlı Rifat imzalı ka- ise deniz vardı. RıhtJmın kenarındaki Klark, yani, kahramanı~ızın kocası da .üvey erkek kardeşini delicesine sevi-, 
parlak olduğu bir gece bundan daha sideye iki mısralık bir nazir~ buldum dört köşeli kocaman ve beyaz taşların ölmüştür. Bunu duyan kahramnımız yor. Ve böylelikle çifte aşıkların, çif-. 
beyaz olamazdı. ve arkadaşlara söyledim : kenarlarını okşayan minimini dalga- Mister Klark yaşına, başına bakmadan ,te düğünü bir arada tes'it olunuyor •• 

t... T · #:......... 1..1. lar derinden gelen bir ninniyi andırı· ;bulunduğu yerden kalkıyor, !evgilisi- jşin hoş tarafı, düğünde kayın baba, da-. 
- .1.9Le... envır ~ .. gi atı.ıuı... Bir küfe elbet yeter bizler (ibi yekdil- ğd d . · v 

_ Artık f21lllirin görünmiyen tarafı lere yor. nin kasabasına gidiyor. Ve soruyor, a- µıadın sa ıcı, amat ta annesınm sag.. 
kalmadı. Bir de hamal UUfedip ikramı müzdad Arkadaşlardan birisi anlattı: raştırıyoI", yerini öğreniyor. Ukin o- dıcı olmuşlardır. 
Şehrin ~ünde kocaman bir mağ _ 

1 

eyleyin!. - Buraları bundan elli al~ yıl ön ,na gidip te kendisini gösterecek cesa- Bu düğünden de yepyeni bi.r muade-
.... zyum yanıyordu. Fakat dumansız, a- ceye kadar bataklıkmış. Şimdi Halka- ~et ve yüzü yoktur. Bir pazar sabahı, le ortaya çıkffiı.,..ır. Yani: kftllun nazan' ..... Saat henüz ona gelmişti. Dışarı çık- 'i~ 

pınarda olduğu gibi... Hattfı bu batak- kilisede o gençlik hAtırasını yanıbaşın- \fında genç gelin, üvey annesinin gelint 

.. CÖNÜL iSLERI 
· Olıugucularımızın 
Suallerine 
Cevaplarımız 
Beyazıddan imzasız mektub yollı· 

yan kadın okuyucwna: 
Zevcinizin yanında kalınız, ço -

ruklarınız için yapılacak fedakarlı
pn hududu yoktur. Onların yüzle
rine bakınız, gözlerinden cesaret a
brsınız, çekeceğiniz 1ztırabın karşı

bğını da onların gülümsemelerinde 
bulursunuz. Evinizi bırakmayınız! 

* * • 
Ayaspaşada Bayan Kadriyeye: 
Hayır, bahsettiğiniz mektubu al

madım. Baz.an derd anlatanların sa
yısı çok olur, cevabları bir, hatta iki 
hafta gecikebilir, lakat bu enderdir. 
Ekseriya bir hafta içinde cevabını 

yollamış olurum. 
• • • 

Ankarada J. T. )'e: Mektubunuza 
pul koymuşsunuz, fakat adres yaz
mayı unutmuşsunuz, onun için ce
vabımı bu sütunda vereceğim: 

Mevzuu bahsettiğiniz genç kıza 
karşı gösterdiğiniz insan! alakadan 
dolayı şayanı tebriksiniz. Filhakika, 
bu genç kız, arkadaşınızın bir suini
yetine kurban giderse cidden feci o
lur. Yapacağınız en münasip şey ar· 
kadaşınızla samimi ve açık bir şe -
kilde konuşmak, ona vaziyetin fena 
bir akıbete müncer olacağını anl'at -
maklır. 

Arkadaşınızın insani duyguları ü
zerinde tesir yapamadığınızı anla -
ymca da, artık müdahaJ den vaz ge-
çiniz. SelAm. TEYZE 

lık Kadifekaleslnin dibine ve yamaca lia görüyor. Yeni, acemi, hayatında ilk ye kocasının üvey kız kardeşi; genç da· 
birleşmiş olan eski İzmire kadar uzar- ~efa sevgi hislerini duyan toy bir deli- ,mat ta, öz annesinin damadı, kayınba· 
mış. .kanlı gibi kalbi çarpa çarpa ona birşey pasının, üvey oğlu ve karısının da ü-' 

Söz eski İzmire geçti Bu sözleri söy- söylemek istiyor. Ne mümkün? .. Sanki vey erkek kardeşi hükınilndedirler. 
liyen dostum İzmirde doğmuş, İzmir-
de büyümüştü. Klüpler ve lüks oteller, lüks pansiyon-ı on misli artmış. 

- Burası yanmasaydı! lar da caba ... Hiç olmazsa on beş gazi- Artık konuşmuyorduk. Bir gazino -
Diyerek sözüne devam etti: · no var. Onlar da kalabalık değil O za- nun önünden geçerken içimizden biri 
- Bu saatte burada böyle rahat ra~ manlar da her yıl en az on on beş balo aessizliği bozdu: 

hat gezinmeye imkan var mıydı? Öğ- verilirdi. Şimdi İzmirin ~~nd~n bay~ - Eğlence yerlerini idare edenler de 
leden sonra beşten dokuza, hattA on iki ları s?~ m~da tuvaletlermı gosterebıl- iş bilmiyorlar. Buranın kiracısı dört 
ye kadar bütün Kordonboyu binlerce mek ıçın bır tek baloyu bekliyorlar. beş yıl içinde zengin oldu. Hatta geçen 
insanla dolu olurdu. Serbest yikümek İzmirdeki hayat şartları mı değişti, yıJ. Kordonboyunda yeni ve büyük bir 
için yol bulunmazdt. Boydan boya ga~ yoksa bu şeJ;ıir gittikçe sönüyor mu? oteli satın aldı. 
zinalar vardı. Oralarda çalınan çalgı Hastalık Izınire mahsus değil... 
seslerine evlerden gelen şarkı ve piya- Bütün dünya böyledir. 
no sesleri de katılırdı. Bir operası var- Gazetelerde okuyoruz: 
dı ki Paristeki Operanın küçük bir mo- İsviçrede binlerce otel boş kalmış. 

Evet, iş bilmek, iş adamı olmak baş
ka §eydir. 

Kadircan Kaflı 

deli olduğunu söylerlerdi. Spor yerleri, Niste Villaların yüzde sekseni kira-
üç dört sinema, patinaj sa1onıarı, bar- cı bulamıyormuş. Ankarada resim sergisi 
lara her çeşit eğlence yerleri eksik de- Parise gelen seyyahların sayısı 1926 Ankara 31 (Muhabiri mahsusu· 
ğildi. yılına göre yüzde elli eksilmiş. 

Ben hatırlıyorum :· Transatlantiklerden birçoğu liman - muzdan) - Her sene burada acılmar 
Altı yedi yıl önceye kadar Kordon :ıatqa demirli duruyorlar. sı mutad olan inkılap resim s.crgısı 

boyunda yer yer ışık kümeleri bulu- İngilterede, Amerikada, Fransada ve Maarif Vekili Saffet Arıkan tarafm
nurdu. Bun1ar gazinolardı. Cazbantlar hemen hemen bii.tün ileri memleketler- dan Halkevindc merasimle küşad c· 
çalar ve yirmi otuz çift dansederlerdi. de işsizlerin sayılan eskisine göre sekiz dilmiştir/ 



Tekirdağlı Hüseyin 
başpehlivan oldu 

Bııg11n gağlı gllrq mllsabalıaları gapılacalı 

Güreş ve Atletizm 
Federasyonlarının 

yeni vazifeleri ..... 
Atletizm ve güreş f ederas
yonları elbirligi etmeli, 
hilkatin nadir yetiştirdi/i 
bu güçlü kuvvetli adam
/an aralarına alarak on-
ları memlekete faydalı 
şekilde hazırlamalıdır 

Yezen ı Ömer Beelm 

Bir tramvay gezintisinin inbbalan 

O ne koku idi yarabbi! 
f azan : Osman Cemal Kaggılı 

<? <:;:::? 
~~~ <:::::?~ 

Evvelsi gün öğleden biraz sonra Te- <./~<:::::>O 
pebaşına gitrpek için Fatihten bir Har- <:::::>~ <::::;:>--" 

Taksim stadyomunda yapılan serbest biye - Fatıh arabasına atladım. Araba ".............-
güreş müsabakalarını her gün binlerce kırmızı idi Hava da çok sıcak ... Hava- Diye bağıracak hale geldim 
insan büyük bir alika ile seyretti. nın sıcaklığı aklıma Temmuzu getiri- Ve ne dersiniz, tam bu aralık benım 

Memlekette yapılan bütün amatör gü yordu. Kırmızı araban fındıki döşe- önümdeki sırada oturan suratı sınek -
.......... n 41&, "Mltlll, ..._ Cemal miilababp ..,,_. .... evvel reş maçlarını iyi bir dikkatle takip e- meleri adeta insanın kalçalannı yakı- kaydı tıraşlı, fakat ensesindekı k , r

den spor muharrirleri, serbest güreşle yordu. Her iki taraf pencereleri de ka- cık saçları terden, yağdan pırıl pırıl 
de ayni derecede alikadar olmağı bir palı olduğu için ben, oturduğum yerde parlayan iri kıyım birisi orada şapka
vazife bildiler. elimdeki gazete ile, önde kurulmuş ~mı çıkarıp başını da geriye, yüzume 

Evvelce olduğu gibi bu pehlivanları olan çok şık ve etine dolgunca bayan ~oğru vermesin mi? 
bir güiı gene kendi ka<ıı-osu içme alıp da elindeki çantasile yüzlerimizi yelpa- İşte o zaman işin artık hiç şaka ta-
ta kendi bünyesini kuvvetlendirmiş o- zeli) orduk. ,rafı kalmadı. Çüııkil o bhı bır ağır ka-
labileceğini sandığımız Güreş Federas- Arabamız Fatihten yedi kadın üç ço- Jrn meşherinin içine bir de herıfin kız
yonu ise bu müsabakalarla nedense a- cuk, iki erkekle kalktı. Saraçhane du- gın başından fıştlran kolonya, şampu
Ukadar görümnedi. rağından arabaya üç dört kadın ile bir van, ter ve yağ kokulu buhar karışın

Bir spor yazıcısı olmaktan ziyade bır delikanlı daha atladı. Şehzadebaşında ca bana da artık içimden öğürerek aya
ıpon:u oım.Jtııgım dolayısile _belki de tramvay kadınlarla iyice doldu. ğa fırlamak düştü. Ve gene o aralık ön 
eski bir güregi old - . . -Taksim- Arabamız Veznecilerden kalkarken kapıdan binzorlukla başlarını ıçeriye so 
de yapılan e\ireş u!~ ::alan beni içerideki nemli koku dayanılmaz bir kabilen biri sivil, biri bahriyeli iki te-
çok alikadar etf usa hal aldı ve bu dayanılmaz nemli koku ,miz tirandaz gençten sivil ötekıne ses-

Se 1 b
. ı. 

1 
. Beyazıtta iki misli arttı. Çarşıkapıda ~endi : 

ne erce n- sa onda ıdman yapmış, ln w s itan hm tt Dö" b" · ı " u·· ·· ı .. lrı .... f tti b"lm k . . be- a ıma yapışan agn u a e e şa- - n gerıye ırader, bız van ış ye-
vucu un~"~ e re .. ı .. e. ıç~ kaklarıma doğru yayılmaya başladı. ,e girmişiz! 
den ~~bıy~ın her muşkulile ugraş- Oülhane parkı önündekı durak yerin- öt k " "t" tti· 

. 1 b"l k la k l ld e ı ı ıraz e . 
mış ~w~~ ı ~ 0 Y .. 0 ay e. e ~- den içeriye birkaç bayan daha girince - Neden yahu? Harbıye - Fatıh ara-
d~mıyeceg~ ~ vucut mükemmelıyetı- artık benim kendimi basamaktan aşa- bası bu ... 

l>lm, Tabba s~ iki gün- ):>ütün seyirciler tarafından, günün mü- nı ~ ta~ı~ ı~anlarla kaza~ ola_n ğıya fırlatmam (farzı ayn) olmuştu. - Hayır azizim! Harbiye _ Fatıh ara-
~ devam ~en ıer~ı güreşler ,sabakalannda , alınan en mühim neti- hergul gıbı vucutlara serbest ~ureşcı- Fakat, ne yapayım ki yirmı dakika son- bası değil bu ... Itriyat mağazası ... 

yete erdiıildf. ı ~lerden tatıt ~ lef .pasında 0 kadar çokı. tesadüf ettik ,a matlaka te~~ bulun?m da- Onlar orada iı)di nu, inınedı mı pek 
Retlcede, bqaltı ve MyiJr. orta bi- C>Jıll müteakıp, Akhflioıb Öilierle Bli• ld ~ llet•M;-•.VeJMa.._ 1lılıiaiiD ic1ıl: W iPt) I& ~ ~ ol•~ f.IP.a.t ~t, ben 0 
~ ınJa11Jdı, Ve a ~ Tekir- baeskili İbrahim arasındA yapılan mü- Bu muhteHt tipteki gureşçiler arum lerlJDıl ~ ve elimdıeld ..-.. ile .... eU $ttha~ Jokufmıun ortamdii 
~ Hüseyinle, M~ .. ında ya- sabalta, Babaeskili İbrahfmiiı 13 daJd... da elbette iidltelü kabiliyette olanla- tramnY.in -

1

leoırua.n DoZulan havasım ~~ y~ ~ dar attım ve he
t.Jln serbest ~ 1Mlt ~vanlar fi- kada i'akibint yenmesite neticelendi. n da vardır. bumumun etralı,n.dan, dağıtmaya uğra- .men bir sucuya kOpap buz glbı S\I ile 
t:ı hayli gilrültülil -..apJkaplara se- Bu vaziyette rakiplerini yenen Ada- Ka; gündür içimi lmJ'ealayan, fakat prak Karaköyü zor bulduk. alnımı, yüzümü, pbklarımı yıka a-

yet vereli. ,pazarlı Vahit, Kaymrcah Raif, ve Peh• bugüp artık dıw'ı. vuran samimt kana- Aman Alla.hım, o sıcakta, o ne deh- rak kendime gelebildim. 
.. 'l!UaabıibJara belmutat tam saat 14 ,livanköylü Mustafa büyük ortanın dö- atlerbn bana öyle anlatıyor ki Türk gü- ,şetli, o ne bunaltıcı bir koku idi öyle! O..... Canı IUyllh 

baıJanılch. Ve ilk IÜre§ Boyabatlı ıJJı.i finaline, ve Sındirgılı Şerifle Baba- ret f~erasyonu bu işe şöyle bir el koy- Bir koku diyorum, fakat, hangi bir 
~ Ba88Dl•, Pehliftllköylü Mwıta- ~ İbrahim başaltının finaline kal- duğuı zaman bu&ün belbağ1amış oldu- koku, hangi beş koku, hangi on koku? f" Dah·ı·ıJI Nazın 
.. arasında yapıldı. Yinniter dakika- 1Jll§ oluyorlardı. ğu bdrosunu en kıaa bir zamanda en Fatih durak yerinden başlayıp ~ • alSIZ 1 
~ iki devrelik bu müsabakanın 3i un , Evveli bü.ytllc orta d&ni finaline ka- kuvvetli şekle, hem de kolaylıkla çıka- ~ün ortasına kadar sert bir bqağn- aleJlüllllaki itldialar adsaı Çlktl 
ft dakikasında, Pehlivaııköylü Musta- lan üç pehlivan aramıda kur'a çekildi rabilecek gilrtşçileri Jrendi çerçevesi i- sı ile bana türlü bunaltılar, ~ü ha-

l'akibini tutia yendi. Mapazarh VahitleJ :m&ynarcalı Raif çine alıvermiş olacaktır. fakanlar, türlü l>aygınlıklar geçirten bu Paıü, 81 (A.A) - B. Salengro-
~iiyük orta pehlivanlarmın ikinci gü tututt.~. Vahit ~u zorlu rakibini de Mindere ya?mayak çıkan, antrenör ~~t çeşit kokulann ~ 8c:a~ han- nun aıkert dOl)'UIDI ~kik etmek üze-
.~ Küçükpazarh Buqltıe, Adapazar- beş dakikada yendi. diye birşeY tarumıyan, serbest güreşi ,gısı yoktu? Leylü mı istersınız, sün- re General Gaınelhl in batkanlığı al-

'tahit uumdaycb. Vaiııt, rakibinin .. v~t, Pehlivanköylü Mustafa ile son yağsız alaturka diye yapan. deiil haf- bül mü, fulya mı, zerrin mi, mimoza mı bnda tqkil edilmit olan komiıyon tah
~ 59 santyede yere getirdi. Ve baş gureşı yapmak üzere dinlenirken, Sm- tanın muayyen günleri, zuhurata tibi ,şipr mi, tloraml mi, beni unutma mı, kikabnı bitirerek fU neticeye varmıf 
~erine başJ•nıldı. 1dırgılı Şerifle, Babaeskili İbrahim, baş .. bak 1 ·çın rastaeJe hazırı& .... - bana kıyma mı, kelk fiör mü, zanbak t . 

ı.:. Molla Mehmet arasında yapı- .altının final güreşini yaptılar. musa .• ar 1
• ~ mı, konca gül mü, karanfil mi, sallmn ır · . . 

~ ilk tutupna, günün en heyecanlı Bu güreş, belki seyrettiğimizden çok be~~l m?8"~ heyecanı ~- mı, saçak mı, hattl ıtır mı, battl evde- 1 - Salenpo yalnız bu defa hır 
~ en zevkli güreti olclu. ,daha zevkli olacak, hattA ihtimal dün- na en küçük bır fikri ~yan, hülisa Jti ispirtonun içine atılan bahçe çiçek- divanıharP h~a pbu~tır . 
.... 20 yapnda ve 95 'kilcs jağırlığında o- küiıden başka\ bir netfce verebileceiti. duş, masaj gi~ ~ bllgil,rden taına.. !erile uydurmasyon tarafından yapıl- 2 _ Hiç bir .... n idama mahkum 
~Şerif, miitevazl !iaJleı1, w gayet us- Fakat maalesef, az evvel, zorlu rakibi mUe uzak olaplar bi,zim çatı altına .~P- Jlllf kıtır mı? Zaten öteki saydılml ko- ·,ı· 
t-:- oJmıJ,arlle h'ndiôıt bütün seyirci- MeHa Mehmetle 23 dakika süren çok lan.aeak olurlarsa elbette onların ıÇın- Jtulatın aa ~bu: acmuneudan pek a- mı ır. _.ı_ L-L.- ti 
~ aevciirmifti. ~ıkı bir güreşten çıkmış hulunan Şerif den birçok ~iyonlar çıkacak, ve el- şağı lbbr teyler deiildi. 3 ...,... Almaa,..- '1V"u'maeı -ve o-

ltakibi llolla Mellliaet; kendisinden müthiş yorgundu. Halbuki Babaeskili bette ki güreş ]udromuz yepyeni ve ge- Derken -arabalilıt Banıtaııra gelebil- layaiJe mahkemede hazır bul~nup 
~ daha iri, ye çok daha eski bir peh- .İbrah~in ~rif~~n .~nra ya~~ğı güreş niş bir şekil alarak dalbu~ salınış di. Gelebildi ama, ben de handise : kendini müdafaa edeme~ıne ragmen 
L.~dı. V~~ başa güreşmiş, ha~ti ! 3 ~~ika surmuşt.u. Ve Şerifin yaptı- olacaktıf. Birbolu tokluğu ıçın kıspet - Aman Allalmn imdat ! -B. Salenaro beniet etmiftir. 
~ Kara Aliyı bir defa yenmeye bile gı gureş kadar çetın olmamıştı. omuzlarmda yer yer dolaşanların pro- -
~!'1fak ohnuştu. Bu itibarla bu iki Bu itibarladır ki, Babaeskili İbrahim, fesyonellikten, amatörlüğe geçivermiı 
~van arasında yapılan güreş, bü- ,başaltının en güzide pehlivanı olan Sın olmaları hangi bakJmdan olursa olsun 
~ seyircilerin al8kalannı coşturmuş- dırgrlı Şerifi 17 dakikada tuşla yendi. artık bir me8ele oJınamaJıdır. 
~ Şerif ilk devrede. birkaç tehlike a~l~t Şerif; ~k ku~etli bir pehlivan olan Balıkesirde askerliğimi Yaptığım za-
k.. \re onuncu dakJkadan sonra hiki- .Babaeskılı İbrahıme daha fazla daya- bol bol jh gib'efini tti w. 

~~ iyice ele aldı. ilk yirmi dakika, namadıyse, bunu sadece rakibinden az ~- M ıım:, ~ e d= r.'1 
~ hAJrimiyeü altmda 80D& erdi µsta, ve ondan az kuvvetli oluşuna de- "ırV"""' e a ıze 
:-eaat rakibini yenmek için hayli uğ- ğil, biraz cm, daha yorgun bulunuşu- nasıl pref :veren P.Ji11fyetrer Ptirdiy
~ Şerifin fena hıakle ~rulduğu bel- .na vennek bir fDsaf boretıdur. se, keıa.~erµrl g8rmek fınatmı b\ildu
·:::nt. Bet dakikalık istirahat sayesin- . B'1 güreş neticeshıde, Babaeskili lb- ğumn, ~ ~ de bize o ka
~ bncHsini topuiada, ve ikinci devre.. rabiın, başaltının biı1ııclıtjitıi kazanmış du "' Jdrn11Jh~ ~np de daha fazla şan 
•v, IYJıi canlılıkla başladı. Mütemadi- oldu. Ve Adapazarli Vahitle, Pehlivan- ve~ ~~b$.r)~. 
hl& hicuma geçişinden, nelesinin ki- köylü Mustafa lll'&tlnda, büyük u-tanın JW ~ ~ 'bakalım sene
~n evvel kat1 neticeyi almak is- ,final güreşi yapıldr. Gençliji, çevikliği, lerdlım JMri aral'J,P bulamadığımız Dis
' ifiUıdı. Nıtekim ikinci devre- ustalığı ve seviinlilijl,-JQ, halkın sevgi• kopqJ.laT, cj.rit • çekiç atıcılar,. hele 
~ü müsabakenm 23 üncü da- ıini Sındırgılı Şerif bdlrı kazanmış o- mu~ COO.• a1ıcılar bile onların ara-
~ dal gibi rakibini, fevkalide )an Adapar.arlı YahU,rmorkı rakibi Peb1i sınqa ~dır. 
~· yendi, ve uzun uzun alklf'" vank~lü Mus~yı. mı ikinci dakika.- A:tittıırri" w"'küref federasyonları el 
ı.L_. da, mukemmel bir kafa kalla albaa-alo bi Utf '~tı; 'b11katin nadir etişti di• 

ı...~rden indikleri zaman; Dıağ16p dı, ve bü~ A)~ bid•eilijlni ka- .r.. .l ld° kU ili ~ .t-ı.r 
~- Mehmet, galip Şerif pelmv°" zandı ıı .,u guç vve a n cunye 
~yıp alnındaiı öptü. Gent: Şerif .tua. .. W"trib lllleJ'la ve bbiliyetlerine göre &ralanna alarai 
~da, keıictiaindeiı y8şb. ve tectô ..,,,, • ._. _ ~~~ ~ekete fay~ Dir oekllde 
~...:_~ olan Molla Mehmediq elltti ~p ~ &WAı ~"~ .... ~ ~~~t ~Atunıüi ~-
~~O; ~ .. ~-...-... ~ ~,~·)W.}, ~ ~ ~ l>{ifıi 

::-.... qau ~ ı. aR'aa..t. '11Pı~.tv;-., • 
~---.w~=ı•• ~ 

Olıugııeıılaruntzın 
Sorgalarına 
fJe1Japlarımız 
~·! ......... ftrillat .. -

tild Celilll'e: 
;4nlatt.ıjmız vaziyet bizi de mii -

tealsir etti Fakat gazeteye yazıl -
maşından çıkacak faydayı aöreme -
dik. Dije1' taraftan üçüncü. ~an 
.aJJkadar eden kunmlann dercinı ta
nıınl\ ~kın bulduk. Bizi mazur -
rililüz. 

••• 
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l'e! 
İkinciteşrin ajuıda bır m tep -

ten dijerine nakletmek mum n o
labilli', fakat bildin kayıtı r pan
mıştır, yemde&~ ~kini 
~unırnaz- çaremz bu. yıl mutittı -
ıµzın venfitl lmkAnlardan azam ıs
tüade eclietek ~biniz, ge ek 
yıl i9ln.cfe tevil~ ~iz -yer, h 
tanbul li ethades btrıne girmek -
tir. .... 
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Tekirdağlı Hüseyin 
baş pehlivan oldu 

(Baftarafı 7 inci sayfada) - Eğer birincilik Hüseyine verile-
aağlı Huseyın tutuşacaklardı. Yani bi- ,cekse, güreşten vazgeçmem! diye tut
ribirlerine aylardan beri meydan oku- turuyordu. 

SON POSTA 
E - -- - - .. '! ... -

Vatman dövmeyi marifet 
sanan mahkiim oldu 

Muhterem misa
firimiz dün 
Ankrradan geldi 

yan iki yaman rakip nihayet meydana Bu vaziyet karşısında, muhtemel bir 
~ıkacaklardı. Fakat, sol eline beyaz bir kazanın mcsuliyetini sırtlayamıyacak 
mendıl sarmış olan Mülayim, seyirci- olan hakem heyeti, bittabi doktorun, 
ler arasında, esvabile oturuyor, soyun- yani fennin sözüne itaat etmek ve güre
maya hiç te niyetli görünmüyordu. Ba- şi orada kesmek mecburiyetinde kaldı. 
na ev\ eıa: Bu vaziyet karşısında, hakem heyeti 

- Ben, dedi, bugün güreşmem. Ha- bir karar verebilmek için müzakereye 
kem heyeti haksızlık etti. Güreşleri ,girişmeğe lüzum gördü.ı; Ve o sırada, 
kur'a çekmeden yaptı. Hüseyin ben- Yarımdünya Süleyman.la, Arif pehli
den bir gün evvel güreşti. Bu yüzden vanlar, üçüncülük için tutuştular. Ya
o dün dinlendi, ve ben dün tam bir sa- rımdünya, Molla Arifin sırtını beş da
at güreştim. Binaenaleyh, ben de bir kikada yere getirdi. 

Bir genç bir tramvayın vatmanını, bir başka tramvayın 
da biletçisini dövdüğü için hem hapis yatacak, 

hem de para cezası verecek 

Cuma gecesi Ankara dan hareket e • 
,miş olan muhterem misafırimız )'tl' 
goslavya Başvekili Dr. M. StoyadiflO' 
viç, refikası ve maiyetile birlikte dJ, 
öğleden so~ra Haydarpaşaya vasıl . o~ 
muşlardır. Istasyonda askeri ve mu 
erkan misafirimizi karşılamışlardır. İS' 
tasyon Yugoslav ve Türk bayraklar: 
süslenmiştir.Müzika ve askeri kıt'alar 
bir polis müfrezesi selam resmini j{ 
etmiştir. Dr. Stoyadinoviç ve maiye' 
kendilerine tahsis edilen motörle is 
tanbula geçtikten sonra, bir müdde 
Perapalasta istirahat etmişler ve bU!l 

müteakıp bazı camileri ve Kapalıçar1 
yı gezmişlerdir. Daha birkaç gün şelr 
rimizde kalacak olan dost Başvekil, d~ 
gece Şehir Operetine gitmiş, Maskart 
operetinin ilk temsilinde hazır bultlll' 
muştur. 

gün dinlenip öyle güreşeceğim ! Bu zamana kadar gene güneş batmış 
Hakem heyeti, onun bu itirazını da ve stadyomun projektörleri yakılmış, 

kabul edecek, ve dünkü güreşi bugüne .münakaşalar esnasında sahaya dolan 
bırakacaktı. Fakat az sonra Mülayim seyirciler, minderin etrafını çevirmiş -
livanlar meydana gelsinler! diye barbar lerdi. 
kardı ve : Bu müsabakayı müteakıp stadyomun 

- Doktor çağırın! dedi. Ben dünkü gişesi yanındaki odaya çekilen hakem 
güreşte sakatlandım. En aşağı on gün heyeti, münakaşaya girişti. Ve netice
güreşemem. de, Tekirdağlının hükmen birinci sayıl

Bu sırada orta hakemi, elinde mega- .masına karar verildi. 
fonla : Çünkü doktor kararile güreşten me-

- Tekirdağlı Hüseyin, Mül ım peh- nolunan bir pehlivanın müsabakaya 
livanlar ortaya gelsinler! diye barbar devam etmesine nizami imkan görüle-
bağırıyordu. miyordu. 

Nihayet Tekirdağlı, malfun peştema- , Rakip, her ne bahaneyle olursa ol -
line bürünmüş olarak, yaşalar, alkış - .sun, sahadan çekilen bir pehlh·anın ga
Iar arasında mindere çıktı. Mülayim, lip sayılması, dünyanın her tarafında 
hem güreşe çıkmıyacağını, hem de bi- cari bir kaideydi. Ve bu yüzdendir ki, 
rinciliği bırakamıyacağını söylüyordu. Hüseyinin birinci sayılmasından daha 
Bu vaziyet karşısında, hakem heyeti, tabii bir karar olamazdı. 
bittabi, meydana çıkmayan pehlivanın Dün Stadyomda Tekirdağlı Hüseyi
mağlubiyetine karar vererek, Hüseyini nin Kara Ali ile de güreştirilmesi lüzu
birinci ilan etti ve : mundan bahsedenler oldu. Fakat Kara 

- Şimdi, dedi, Arif pehlivanla Ya- Ali, evvelce de yazdığımız gibi, sakat 
nmdünya Süleyman, ikincilik için tu- haldeydi. Gene evvelce de tahmin et
tuşacaklardır! tiğirniz gibi, köyünden buraya, güreş-

M ülay im, buna da itiraz etti. Ve i - mek için değil, korkmadığını, fakat sa
kinciliğin kendi hakkı olduğu kabul e- kat bulunduğunu isbat etmek için gel
dilince, çekilip gitti. Fakat az sonra ge- 1mişti. 
ne onun sesini duyduk. Ba sefer de: , Nitekim tahmin ettiğimiz gibi pek 

- Ben bu halde de güreşeceğim! makul davranarak, Dinarlı Mehmede 
Diyordu. Hakem heyeti, bu vaziyet karşı yaptığı gibi, sakat halde güreşe 

karşısında, bilmem kaçıncı müsamaha- ,çıkmaya ısrar etmedi. 
yı göstererek, ilk kararını bilfiil bozdu, Bu suretle de bu güreşlerin birinci
ve soyunup gelen Mülayimle Tekirdağ- ~iği, gene tahmin ettiğimiz gibi, Tekir
lıyı minderde tutuşturdu. P,ağlı ile Mülayim arasında, Mülayimin 

Dün 3 üncü ceza mahkemesinde seler ayakta duruyordu. Bu zat halkı 
bir dövme davası görülmüştür. Şika- yararak, bazı yolcuları sağa sola dü
yetçi, tramvay bilet memurlarından şürerek tramvayın ortasına kadar gel
Ahmet ve vatman Mustafa idi. Suçlu, di. Kendisine yolcuları rahatsız etme
Muzaffer isminde 22 ya.şiarında bir a- mesini rica ettim. Bu ricam üzerine 
damdı. derhal hiddetlenerek karnıma iki yum-

Davacı ve suçlunun hüviyetleri tes- ıuk vurdu. Bunu müteakıp başıma 
bit edildikten sonra hakim vatman yumruklar indirmeğe başladı. Kendimi 
Mustafa ya sordu: kaybettim. Bayılmışım. Biraz sonra 

- Şikayetiniz nedir~ Anlatınız. kendime geldim. Tramvay durmuş. Ve 
- Dün 52 numaralı Y edikule - Sir- mütecavizi yakalamışlar. Hakkında 

lteci arabasını kullanarak Bcyazıttan şikayetçi olduğumu zabıtaya bildirdim. 
Aksaraya doğru iniyordum. Laleli ca- Şahitlerin hüviyetlerini tesbit ve ara
miine yakın bir yerde bu zat yanıma bayı sevketmek üzere bafkJt bir bilet
sokularak «burada dur ineceğim» dedi. çinin gönderilmesi için scyrü sefer ya
Durali:: yeri olmadığı ıçın duramaz- rım saat kadar teahhür etti. 
dım. Kendisine istasyona 1ıelmeden CcJbedilen fahitler Muzafferin bi-
duramıyacağımı söyledim. letçiyi dövdüğünü söylediler. Doktor 

B .. .. .. · d h l .. . raporu okundu. Rapor münderecatına 
u sozum uzerme er a uzerıme 

t ıdı V b · kl w ha l nazaran Ahmedin bir haftada iyi ola-
a ı . e enı yumru amaga ş a- - l 
dl T vayı se k t kt I _ı w • cagı an aşılıyordu. Suçlu Muzafferin 

. ram v e me e o ougum ı· ahk'k 
· l bı'r h L ti b" -k b' ,_ yaşı t ı edildi. 21 yafını doldurdu· çm yan If are ... e e uyu ır &.a- w ... • • _ 

b b . t h'I' d' B gu ve cezaı ehlıyetı oldugu anla,ıldı. 
zaya se e ıye vere ı ır ım. una ma- u~ı_· M ff .. d' S I 

. . • ı-ıaKı.m uza ere soz ver ı. uç u 
nı olmak ıçın derhal tramvayı durdur· k d' · · 1_:ld ··d- r__ _ tt' en ısını fU şe..ı c mu a.raa e ı: 

dum. Bu esnada mütecaviz tramvay· Be · --L Jd l K - nım yQA.ama sarı ı ar. en-
dan atladı ve kaçtı. Kendisini takip et- d' · üd' f t · Be · h' · . ,.. ımı m a aa e tım. nım ıssıya-
meme ımkan olmadığı için yoluma de- t t h ·L d'lmi ld - · · b · . ım a rı&. e ı f o ugu ıçın eraeti-
vam ettım. · · · E... .. __ ı_.. d "''l .. . mı ısterım. ger muIDiun egı se ce· 

Mutecavız Muzaffer tramvaydan zanın tecilini dilerim. 
atladıktan sonra Beyazıt istikametine Dinlenen phitlerin sarih ifadeler~ 
iiden 79 numaralı Ak.saray - Harbiye ve rapor münderecatile suç sabit oldu
arabasına binmiş ve orada da bilet me- ğundan Muzafferin 26 gün hapsine 4 
~uru. Ahme~i dövmüştür. Ahmet ha- Jira ağır para cezasına mahkumiyetine 
dıseyı şu tckılde anlattı: 200 kuruş mahkeme masrafını ödeme-

- Tramvay dolu idi. Bir çok kim- sine ve derhal tevkifine karar verildi. 

Güreşin onuncu dakikasında Müla- ;ıleyhine paylaşılmış oldu. ,gürültülü olacağı kanaatindeyim. le tehir edilen lik maçları üzerine bir 
çok klüplerimiz bugün hususi oyunlar 
yapacaklardır. Beşiktaş, Vefa B takım
ları saat on ikide Şeref sahasında kar
şılaşacaklardır. 

yim, minder dışına kaçtı, ve : , Bugün yağlı güreşler yapılacaktır. Selim Tevfik 
- Siz, dedi, haksızlık yapıyorsunuz .. Bugünkü güreşlere Mülayim pehliva - Birincilik kemeri 

Hatta içinizde benim sakat olarak gü- ,nın girip girmiyeceği şüphelidir. Fakat E ... - H lk . b' . . el h 
reştiğime inanmıyanlar, korktuğuma yağlı güreşlere doktor müdahalesi u - 'r mın~u :ı. ~~ı, kırıncı fe:.n pe t
hükrnedenler bile var. Ben bu güreşe, sulden değildir. Yani bir pehlivan cpes> · ıva~ak yml e ı ırt emB erk ıye euh-
b h ı . d d d d ~ · F k t d edik kims .. t ;meyı arar aştınnış ır. u emer, m u a ım e e evam e ecegım. a a em çe, onu e gureş en mene- t rf b • 1 rd - kk 1 kt 
bir doktorun, elimin hakikaten sakat :demez. Bu itibarla Mülayim bugün, ~ ı ogum a •

1 
~n m%~ ~ ep ı: a~a dır. 

olduğunu tesbit etmesini istiyorum. güreşlere pek8la girebilir, ve rakibi Te- ' ~: sen~l~ag u~ pe d~~a~ ral ın : 
Mülayimin bu isteği de yerine getiril kirdağlıvln kozunu kat'i surette payla- ,gka ıp ~e bıv~nmla evre hı ec 0 ant rihu 

di. Fakat gelen doktor Mülayimin par- şabilir. ~ ' ·emenn ogu arına er s~ne, a 
mağını muayene edince, güreşmesine Onun böyle davranacağı daha kuv- ,kazı~ılac:k, ve kazanan pehlıvanın adı 
mani oldu. Doktor : ,vetle muhtemel görüldüğüne nazaran, ,yazı aca tır. 

- Bu adam bu halde güreşemez! di- bugün saat 11 de başlayacak olan yağ- Bugünkü futbol maçları 
yor, Mülayim : .lı güreşlerin hayli heyecanlı, ve hayli Serbest gür~ müsabakaları dolayısi-

"Son Posta,, nm edebi tefrikası : 17 la bir dana edeceğim lsı:net, akşamdan
beri yalvarıp duruyor, ona içim acıdı. 

- Bu acımak iyi bir alamet mi) 
- BilakUı, fena alamet. Acırsam hiç 

sevemem ..• 

Yazanı Muazzez Tahaln Berkand 

- Bayan Mualla, bu gece sizden 
tekrar son bir cevab istiyeceğim; kal
bim bir türlü sizin son sözünüzü söy
lediğinize inanmak istemiyor .. 

- F eridunun seni benden de kıs -
kanabileceğini düşündüm Bedia.. O • 
nun çok kışkanç olduğunu anlıyordum 
ve kaç zamandır, senin saadetin namı
na, senden uzaklaşmağa çalı,ıyordum. 
Şimdi sonaylarda sana niçin çok çok 
yaklaşmadığımı anladın mı yavrum~ 

boşluğunu unutacak kadar mes'uddu, _Halbuki ben cidden son sözümü 
Bedia pembe bir tül bulutu içinde söyledim. Yalvarırım size, artık bu u

bir hayal gibi ele avuca sığmıyor, bir nutulmuş meseleyi tekrar açmayın. 
gruptan ötekisine giderek heyecanla _ Niçin~ 
kot\.uşuyordu. Ve onun bu bahtiyarlığı _Size kaç defa. söyledim: Ben ev· 
Muallayi yedi kat köklere çıkmış gibi lenmiyeceğim. 
neş·e ve sevinç içine boğuyordu. - Güzelliğinizin böyle kendi ken-

- Mualla, bir bol daha iç 1 dine, dalı üstünden koparılmamlf kıy-
- Hayır ls01et, beni tekrar dansa metli bir çiçek gibi solmasına nasıl ra-

sürükle.mek istiyorsan yanılıyorsun. 

Galatasaray, İstanbulspor A takım
ları da ayni sahada hususi bir karşılaş
ma yapacaklardır. 

Bu müsabakaya saat ikide başlana
caktır. 

Beşiktaş, Vefa A takunları da saat üç 
buçukta hususi bir oyun yapacaklar
dır. 

mes'udum bilemezsin. Parmağımdaki 
altın halka da olmasa gene ölümlero 
kadar senin sevgini kalbimde ya~ata
cağıma yemin ediyorum. Dudakları • 
nın ateşini ver Mualla.. benim Mual • 
lam ... 

Kulağındaki uğultu, birdenbire du
ran bir çağlıyan gibi, susup da her ta
rafı derin bir sessizlik kaplayınca göz
lerini açh ve etrafını görmeğe çalıştı. 

Neredeyim} Ağaçlar ve su nerede) 
Ada.daki bahçemizi hangi el ortadan 
sildL~ Ekrem ne oldu} 

V..c birden, ta canının .kökünden ge
len bir çılgın kahkaha ile büfeye koş-
tu: 

- Bir bol veriniz .. bir daha .. bir da
ha! 

İki ince çocuk kolu Muallanın boy
nunu bir çeınber gibi dolamış, bir ö • 
pücük yağmuru yanaklarını göz yaş
larile ıslatmıştı: 

zı oluyorsunuz) 
Bırak misafirlet"ime lazım olduğu gibi - Ne oldun Mualla) 
'k d . Be . k l Genç kız cevab vermeden kendisi- _ Nı'çı'n, Çok mu n"'"''elı'yı'm Be _ 
ı ram e eyım. nım ayın ana o - . h 'k ... r -,. 
duğunu ve kızını gdin eden bir anaya nı gramofondan yükselekn :~ ulade diacığım) Daha iyi ya, senin saadetin-
bu kadar çıl~nlık yakışmıyacağını u- hd~v~n·ı·nb~algallarınka hıra ar şdön- le ne kadar mes'ud olduğumu göster • 
nutma! urucu ır va se aptırmıştı. mek istiyorum. 

ismet de taşkın bir gülüşle güldü: Gözünün önünde, «Mavi Tuna» ile - Fazla içiyorsun teyzeciğim, ya • 

Misafirlerimiz tiyatroya girdikıe1~ 
vakit tiyatro halkının çok çoşkun ve ss· 
mimi tezahüratı ile ~ırşılaşmışlardıt 
Türk tiyatrosunun bu kadar az bir '/J. 
manda tekamülü misafirimizin takdil" 
!erini mucip olmuş ve hayranlıkları.nıtl 
Şehir Tiyatrosuna iblağını bilhassa ti• 
ca etmiştir. Doktor Milan StoyadiD~ 
viç tiyatrodan sonra refikaları ve JllSl' 
yetlerile Park Otelinde Belgrat elçuni' 
Haydar Oktay tarafından verilen husıl' 
si yemekte bulunmuşlardır. 

Yugoslavya gazetelerinin neşriyat• 

Belgrat, 31 (A.A.) - Avala Ajan51 
bildiriyor: Sabah gazeteleri gibi akşB~ 
gazeteleri de baş sayfalarını ve diğef 
sayfalarının mühim bir kısmını pt• 
Stoyadinoviçin Ankara seyahatine '~ 
Türk - Yugoslav dostluğunun ve itt1' 
fakının muazzam tezahürlerine hasret· 
mektedirler. Pravda gazetesi ezcüınl' 
demektedir ki : 

cTürkiye ile Yugoslavyanın, menf•' 
atleri arasındaki iştirak sulhün teşld' 
Ultlandırılmasına mühim surette yar
dım etmektedir. Bu mesele üzerind' 
Dr. Stoyadinoviç ile bütün Türk ıi• 
rnamdarları arasında tam bir mutabB' 
kat mevcut bulunmaktadır. Yugosla\'' 
ya Başbakanı, bu ziyaret münasebeti)" 
le, Türkiyede her sahada vücude gel· 
miş olan büyük terakkileri müşahed• 
etmek fırsatını bulmuştur. Mutlak bit 
intizam içinde önümüzden geçen Tii~ 
ordusu bütün sulh dostları üzerind' 
memnuniyet verici ve tatmin edici bi1 
intıba uyandırmıştır. Bu karışık '1>' 
manlarda, kıymetli Türk ordusu 13,Y 
kanlardaki kardeşleri ile birlikte, bet 
türlü mütecavize karşı müdafaaya talı' 
sis edilmiş bulunmaktadır.> 

Pravda gazetesi ayrıca Atatürkii11 

beyanatını tam olarak neşretmekte, ~~ 
Stoyadinoviçin Ankarada geçirdııs· 
günlerin tafsilatını vermekte ve Tiif~ 
gazetelerinin neşriyatını da bildinne1'' 
tedir. 

Samupravda gazetesi ise demektedir 
ki: 

«Türk gazetelerinde Dr. StoyadiJlO' 
viçin ziyareti kadar hararetli bir hu;· 
nü kabule mazhar olan ziyaret az gir 
rül.müştür. Filhakika Dr. Stoyadino'r!' 
çin bu ziyareti dünya sulbü bakıırııtl' 
dan ve hassaten Balkanların sulbü b9' 
kımından çok büyük bir ehemmiyeti 

1 

haiz bulunmaktadır. Doktor StoyaditJO' 
viçin siyasi temasları ile, Türk arkadııŞ' 
ları ile birlikte, şimdiye kadar Ball<B11 

Antantı çerçevesi içine girmemiş oHl
11 

devletin bu antanta girmesini kolaylBf 
tırmak için çalışacağı da bedihidir.» 

Yunan Gazetelerinin Neşriyab 

Atina, 31 (A.A.) - Gazeteler ~· 
Stoyadinoviç'in Ankara seyahatirı1" 
yalnız Türk • Yugoslav münasebatınııı 
dostça olduğunu değil, belki yakll' 
Şarkta sulhun zımanını teşkil edeıı 
Balkan Antantının salabetini göıtot" 
mekte olduğunu yazmaktadırlar. 

- Fena. teyze, fena Mualla .. seni 
hiç sevmiyorum artık. F eridunu bu 
kadar bayağı mı buluyorsun sen} Ye
min et bana, bundan sonra küçük kı
zını eskisi gibi seveceğine, onu eskisi 
gibi ıcak şefkatinle dolıyacağına ye • 
min et. 

- Senin analtğına ve kayın analı - beraber akan bir su geçiyor ve kendisi nakların ~mbe pembe olmuş ve çıl -
ğına bayılsınlar ... Bunu söylerken ay- bu suyun Üzerinde, ayaklarını dokun• dırtıcı bir güzellikle parlamışsın, fa -
naya baktın mı bir kere} Bu akşam Üy- durmadan, eteklerini açarak uçuyordu. kat ~asta olursun diye korkuyorum. Bulgar parası duşuruımuyor 
le güzel ve gençsin ki senin ancak yir- Artık bu dünyada değildi, başka bir - Hasta mt) Merak etme küçü • Sofya, 31 (A.A.) - Finans .a;; O gece yatağına yattığı vakit Mu • 

alla kendi kendisine soruyordu: 

- Yoksa ben F eridundan Bediayı 
kıskanıyor muyum} Onu elimden a -
lacağı için Feriduna düşman mı ola -
cağım? 

* Mualla bu gece hayatının 

mi beş yaşında olduğuna yemin edebi- alemde yaşıyordu. Burası güzel bir ğüm .. biliyorsun ya içkiye dayanırım. kanı tasarruf günü dolayısile verd1 

lirim ben. Bu siyah elbise sana çok ya- cennet diyarı idi. B M lla b' f k 
1 

bir nutukta demiştir ki: ~ 
raşmış ve yüzüne büsbütün genç bir Ağaçlar .. ağaçlar .. sular ..• Ve ku - - ~y~n ua ' ır 0 

strot . Bugün iyileşmiş olan ekonofl1
1 mana vermiş. ilk defa zavallı Sadiye lağıncla bu havaya karışan boğuk ve ,.- Pekı, fak.at gra~~fona ~e~ hır şerait her türlü devalüasyon se~~: 

acıyorum bu gece. Sana öyle hayran tatlı bir aes: plak koyunuz ••• Çok donmek ıstıyo - rini bertaraf etmiş olduğu için, hulc 
gözlerle bakıyor ki... - Mualla .. sevgili.. hep beraber, rum. met, levanın kıymetini muhafaZB I' 

- Sahi, bu gecenin tercfine onun· hep ikimiz. hep yalnız .•. Bu gece ne (Arkası var). decektir. 
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Sayfa 9. 
'il 

[ Hikiiye 1 Kadife esvap J 
- Çocuk Hikayesi -

Şermin gene bugün mektebe kırmızı 
kadife entarislie gelmişti Refika ona 
doymak ve kanmak bilmiyen gözlerle 
bakıyor ve baktıkca kalbindeki isteka
levleniyordu. Şermin ne zaman bu elbi
sesini giyse o, içinde ince bir damarın 
sızladığını duyardı. 

İkisinin de yaşları on.. ikisi de rnek
te bin aynı sınıfında ... Yalnız Şermin o
tomobil tüccarı Vehbi beyin kızı, Re
fika ise .... 

Zavallı kızcağız bahasını bilmiyor 
ki; daha dünyaya gözünü açmadan yüz
başı Ali İnönünde şehid düşmüştü. Bu 
ne şerefli bjr ölümdü! Yiğit Alinin kah
ramanhkla dolu destanı aylarca bütün 
Türk diyarında ağızdan ağıza çalka -
lanmıştı; fakat küçük kız bunu bilmi
yor. O, yalnız, asker babasının o doğ
madan öldüğünü ve anasının otomobil 
tüccarı Vehbi Beyin evine haftada bir 
iki defa gündelikle giderek çamaşır yı
kadığını, ütü ütülediğini, ortalığı te -
mizlediğini biliyor ve bunu çok tabi1 
bir şey gıbi görüyor. 
Refikanın hayatı, her hangi fakir bir 

kızınki gibi dümdüz geçiyordu. Onda 
zengin çocuklarının vakit vakit yeni bir 
hediye karşısında duydukları heyecc.n 
ve sevinç yoktu. Onun küçük ömrünün 
biricik güneşi Şermindi; fakat mekteb
de onunla bir sırada oturan ve bazan 
dersini bilmediği için hocasından az::\r 
işiten ve ağlıyan arkadaşı değil .. evinin 
cilalı parke salonlarında ince iskarp1n
lerinin üstünde zıplıyarak yürüyen, et-
rafındaki hizmetci ve uşaklara ve hat
ta kendi ana ve babasına bile sözünü 
geçiren kudretli Şermin ... 

, 

Yazan : Muazzez Tahsin Berkand 
- Şermin bu gece on bir yaşına bası

yor. 
Fakat bütün bu güzel şeyleri ve Şer

minin arkadaşlarının getirdikleri türlü 
türlü hediyeleri Refikanın gözleri gör
müyordu. O, yalnız Şerminin yeni giy
diği kırmızı kadife esvaba bakıyordu ve 
ömründe ilk defa olarak hasretle ve fa
kirliğini duyarak ve anlıyarak baktığı 
şey de bu esvab oluyordu. 

O gece yediler, içtiler, oynadılar, at
ladılar. Yorgunluktan bitkin bir halde 
yatağına girdiği zaman Refikanın göz .. 
lerinde kırmızı kadifeden alevler pırıl· 
dıyordu hala ... 

O günden sonra her sabah arkadaşını 
göreceği saat ya:klaştıkca küçük kalbi 
helecanla çarpmağa başlardı. 

- Acaba bugün kırmızı kadife enta .. 
risini mi giyecek? 
Şermin de bu fistanını çok seviyordu 

galiba .. en çok onu giyiyordu ve bu ka· 
dife eskimek bilmiyordu sanki ... 

* Bugün Şermin gene bu kırmızı ka .. 
dif e esvabını giymişti ve Refikanın kal
bi, içinde ince bir damar kopmuş gibi, 
sızladı. 

- Ah, artık eskise de bana verse • 
ler ... 

Bunu düşününce, ilk defa olarak, kü
çük başının içinde, fena bir duygu kı
vılcımlanclı. Ve el işleri dersinde ya • 
vaşca arkadaşına yaklaşarak esvabınııs. 
eteğinden bir parça kesti. 

Bu, Refikanın o güne kadar yaptığı 
ilk fena hareketti ve bunu bilerek ve 
isteyerek Şermine karşı yapmıştı. Kü
çük kız iki gün büyük bir adam gibi a-

zablı ve sinirli sa- Aııne, ben 
hesap vazifemi 
yapamıyorum , 
Refika bu gece 
bizde kalsa da ba
na yardım etse. 

Yarmki nushamızda : 

lvane Matveitch 

atler geçirdi. Gö
zünün önünde bir 
düzüye kırmızı 

bir alevi kesmer 
ğe çalışan ince 
küçük bir makas 
canlanıyor, bu a-

- Peki kızım, 
Ayşe hanıma söy
le; işini bitirince 

Y aztın Çeviren 

"A. Tch6khov,, Faik Berçmen 

,gitmesin, yemekten sonra Mehmet on
ları götürür. Haydi siz odana gidip 
dersinize başlayın. 

levler etrafını sa· 
rıyor, bu ince makas boğazına saplanı~ 
rtyormuş gibi gırtlağını acıtıyordu. 

Üçüncü günün akşamı annesi, yü • 
zündc çok mes'ud bir gülümseme ile 
eve geldi. Koltuğunun altında bir boh· 
ça vardı. 

- Refika, bak hanım efendi sana ne 
gönderdi. Şermin mektebde entarisini 
bir çiviye takmış ve yırtmış. 

lstanbul Defterdarlığından : 
Ketif bedeli 1202 lira 70 kuru,tan ibaret bulunan V!li.yet Hükumet 

Konağı bahçesinin Soğuk ~me kapısı yanında Bafvekalet Evrak Mah. 
zeninin Ebüuuut caddesi üzerindeki ytkılmıt istinat duvarının tamiri açık 
eksiltmeye konulmUflur. isteklilerin k~if tartname ve projesini görmek 

isteyenlerin 12/11/936 Per,embe günü saat on dörtte en az bin liralık bu 
i,e benzer '' yaptıklarına dair Nafia Direktörlüğünden alacakları müteahhit .. 
lik ve Ticaret Odası Vesikaları ve 91 liralık muvakkat teminat akçelerile 
Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan Komisyona gelmeleri. (M.) (2548) : 
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A.R. 
Yazanı Hugh Austin lngilizceden çeviren: Hasnun UıaJdıgil 

Cemil birbirine 'Zld hisler içinde düşünüyordu. Tam 
şosenin dirsek teşkil ettiği yerde birdenbire abnın 

A 

Polis Amiri genç kızın gözlerinden bir 
gemini çekti dudaklarında ~ağru! ~.ir tebess~ml_e 
prerı resleri ölümden kurtardıgı yerı gozden ieçırdı korku dalgasının geçtiğini gördü 
Cemil, d(...rhal zarfı açmış; franınzca ı metten büyük bir memnuniyet hisset

yazılı olan şu mektubu okumıya baş- mişti. Hafifce gülümsiyerek, içinden: 

l t - Aferin !IU Ruslara.. hakikaten 

Kız sordu: "Yegane şüpheli ben miyim! .. Madam Merrit'in havuz başından ayrılarak 
bahçeye, oradan da kameriyeye gittiğini nasıl bilecektim!" 

amış ı: • 
Nerimanof çiftliğinde miıafir, nazik adamlar ... Doğrusu fU muame- - Madmazel Patton llıtfen ! 

Türk Binbatı11 Cemil Beye; le, bir esire yapılmaz. Genç kız kalktı, polis amirinin ar -
Muhterem binmatı efendi; Diye söylenmişti. kasından oturma odasına geçti. Şömi-
Sevgili yeğenlerimin maruz kaldık. Cemil, önüne çekilen ata atlamıştı. nenin iki kenarındaki koltuklardan bi-

Siyah gözler hiddetle parladı: 
- l\lerrit böyle söyledi ha} 
- Evet, ne dersiniz? 
- Kendisinin altı aydanberi kanıi-

ları kaza kart11ında, hayatınızı tehli • ı Kazaklar da, atlarına sıçramı~lar; der· rine oturdu. Gözlerini kaldırarak bak
keye atmak ıuretile cidden büyük bir hal hayvanlarını mahmuzlıyarak V. - tı, Kent mendili ile yüzünü siliyordu. 
felaketin önüne geçtiğinizden dolayi mili takibe başlamışlardı. Kırçıllaşan şakaklarından bir damla 

dam Merrit'den babanızı gülünç yap -ı 
tığı için nefret ediyordunuz. Mister 
Lang soğukluk getirmek üzere tenis 
sal}asından ayrıldığı zaman aiz kame
riyeye gidip gelebilecek kadar vakit bu
labil.diniz. Binaenaleyh gidip Madam 
Me.ırit ile konuşmuş ve bir hiddet da· 
kikasında onu öldürmÜf olabilirsinz. 

le neden kavga etmekte olduğuna ao• 
rabilirdiniz derim. 

ıize nasıl t~ekkür edeceğimi bilmiyo- Dairenin önündeki gen~ avludan, ter damladı. Genç kız içinden: 
rum. Bu kahramanlığınızın habruı, kasabaya giden yola çıkmfılar; ora - - Bununla beraber :J7, 38 yaşın • 
bütün aile efradımızın kalb ve dimai· dan da, şatoya müntehi olan şoseye dan fazla olmıyacaktır, diye düşünü -
larında ebediyen mahfuz kalacaktır. sapmışlardı. .. yordu. Polis memurunun gülümsedi-

Yarın ikindi çayını tatomuzda bi • yollar, tenha ve sessizdi. Şosenin j. ğini ve kendisine can bir şeye bakıyor-
zimle beraber içmek ıuretile bize teref ki tarafındaki yüksek ağaçların arasın· muş gibi lakaydi ile baktığını gördü. 
bahtelmenizi rica ediyorum. Bu hu • da göze görünmiyen küçük kuşlar ö _ Sorguya çekildiği zaman acaba ce
ıus hakkında, Kazak alayı '-umanda- tü;mektelerdi... Irmak, sessizce akıp vah vermiye muktedir olacak mı idi? 
nma ve çiftlik müdürüne malumat v&- gidiyor. Çiftliğin geniş parkından tat· Ağzı pamuk ile dolu gibi idi. Acaba 
rilmi,tir. Gerek benim, ve .~erek ~ lı bir çam kokusile füsunkar bir hışıltı polis memuru kendisi için ne düşünü· 
yeğenle~ ~~i.m v~ hurmetlenm geliyordu. Ve, bütün bu sessizlik ve yordu, kendisinden ne soracaktı? 
kabul etmenızı nca ederim. tenhalık içinde, sadece üç atın sert nal * 

Kontes l Polis memuru bu koyu siyah gözlü ses eri ititiliyordu. 
Olga Nerimanof genç kıza bakıyordu. Belki 2;J yaşında 

Cemilin yanakları, birdenbire kızar- Cemil ile Kazaklar böylece ilerliye- vardı. Ufak tefek, fakat ahenkli vir 
mıştı. Mütebessim gözlerile, Marki rek, artık şatoya çıkan yokuşa gelmiş- vücudü vardı. 
Gorçakof'un ve Gospodin Makarof'un !erdi. Tam şosenin dirsek teşkil ettiği Polis amiri birdenbire sormıya baş· 
yüzüne bakarak: yerde ,o derin uçurumun üstünde Ce- Iadı: 

_ Canım, hadiseyi ne kadar müba- mil birdenbire atının gemini çekmiş; - Madmazel, siz ve Madam Arnold 
}ağalı görüyorlar. Emin olun ki, ben dudaklarında mağrur bir tebessümle müstesna olmak üzere bu işe karışmış 
bu sözler karşısında mahcub kalıyo - Prensesleri ölümden kurtardığı yeri olan herkesin ifadesini aldım. Şimdi 
rum diye mırıldandı. gözden geçirmişti. Şosenin yanında, sıra sizin. Maamafih size soracak bir * arabanın devrildiği hendeğfo toprak- şeyim de yok .. 

Ertesi gün, saat dörtte, Anna telaş ları, henüz karmakarışık bir halde idi. Bu son cümle, polis amiri pek iyi 
ile Cemilin odasına girdi: Ve bütün birbirine karışan bu izler a- biliyordu ki, muayyen bir müdafaa sis-

- Her kumandan!.. Sizi şatoya sö- rasında; parçalanmış tahta kırıntıları, temi hazırlamış olanları şaşırtmak için 
türmek için Kazaklar geldi. kesilmiş kayış parçaları, darmadağın mükemmel bir silahtır .. bu silahı böy-

Dedi. olan tekerleklerin enkazı; bu korkunç lece kullandıktan sonra Kent devam 
C~mil, birbirine zıd hisler içinde idi. kazanın şahidi gibi oralara serpilmişti. etti: 

Kalbinde, birbirine uymıyan bir takım Cemil, sanki bu meş'um yerden bir - Bu dakikaya kadar topladığım 
muhakemeler cereyan etmekte idi... an evvel uzaklaşmak istiyormuş gibi malumat bana açık bir fikir vermiye 
Vakıa, kontesin bu daveti Cemili sabırsızlanan atını güçlükle tevkife ça- kafidir. 
memnun etmişti. Çünkü,. ne zaman - lışırken, Kazaklar da ,yanına gelmişler- Polis amiri genç kızın gözlerinden 
danberi hasret kaldığı kadın ve mace- d bir korku dalgasının geçtiğini gördü, i. 
ra hayatına temas edecekti. · Ancak şu bununla beraber soğuk kanlılıkla de -

Bu Kazaklardan biri, Cemile hür -
var ki, genç kızlarla bile rekabete kal· metkarane bir selam verdikten sonra, 
kışan bu dilber kontesin karşısına (e- oldukca düzgün bir İstanbul lehcesi ~ 
sir) sıfat ile çıkmak, ona çok güç gel - le: 
mekte idi. Hatta, bu düşünceyi zihnin-

- Binbaşı Beyi .. Kaza; 
du, değil mi efendim. 

burada ol-de büyüten Cemil, bir aralık şatoya 
gitmek fikrinden vazgeçmek istemiş

ti. Fakat; o kadar sena ettikleri Kontes 
Olgayı görmek merakına galebe ede
memiş, bu davete icabet etmeye karar 
vermişti. 

Çiftlik dairesinin kapısının önünde, 
iki Kazak neferi ile yepyeni telatin e-

Dedi. 

Cemil, hiç ümid etmediği bu hitab 
karşısında o kadar şaşırdı ki ; birden • 
bire cevab veremedi. Bir kaç saniye sü
ren bu şaşkınlıktan sonra, bu suale an
cak bir sual ile mukabele edebildi: 

vam etti: 
- Fakat sizi de dinliyeceğim, kim 

bilir belki fikrimi tashih edecek yeni 
bir hadiseden bahsedersiniz dü -
şüncesile.. nasıl rahatsız mısınız? Bir 
bardak su ister misiniz} 

Genç kız kendisini toplamıya ça -
lıştı. 

- Hayır, teşekkür ederim. Galiba 
biraz sıcak dokundu .. 

- Suallerime cevab verebilecek 
Sizin için 

Ağır bir süklıt çöktü. Boğucu bir sı
cak vardı ve çayır biçme mak.nesinin 
töf-töfü uzaktan aynı yeknasaklıkla 

aksedip duruyordu. 
Kent doğrularak: 
- Ne cevab vereceksiniz? diye sor

du. 
Genç kız: 
- Sadece şunu söyliyeceğim: Ben 

Madam Merrit'in havuz başından ay
rılarak bahçeye, oradan da kameriyeye 
gittir,ini nasıl bilecektim? diye sordu. 

Kent'in dudaklarından hafif bir gü
lümseme geçti. Muhakkak bu çocuk
ta babasının sür'at intikali vardı: 

- Evet, Mis Patton, dedi. Benim 
muhakememin zayıf noktası burada -
dır. 

- Bununla beraber biricik şüpheli 
ben olsaydım, bu zayıf noktayı kuv • 
vetlendirmeye çalışırdınız değil mi? 

- Ağlebi ihtimal. • 
- O halde .. yegane şüpheli bel;l mi-

yim? 
- Hayır, Madam Arnold dş var -

dır. Mösyö Merrit ile konuştuğum za
man bana karısının yaptığı flörtlerden 
haberdar olduğunu ve Madam Ar • 
nold'un kıskançlıkla bir hadise çıkar• 
masından korktuğunu söylemişti. 

- Yoksa o da kıskançlığa mı tutul· 
muştu? 

Genç kız gözlerini yere eierek: 
- Mösyö Merrit'in ne düfündüğü . 

nü hakikatte kimse bilmez, dedi. Kim 
bilir belki de ben bütün bunlara söyle· 
memeli idim.? Vakıa ben babam he • 
sabına merak taydım. Fakat bu ~ 
daha ziyade Merrit'in babama bir fena. 
lık yapabileceği düşünceaindea ileri 
geliyordu. 

* 
Kent ayağa kalktı: 

- Bütün Lunlar bir farazıyeden İ· 

barettir. Mis Patton size batk.a bir •u· 
al sorayım. Mister Lana kadehlerle 
döndüğü zaman elinde bafka bir fCY 
yok mu idi? 

- Tenis raketini de tafıyordu. Be. 
nim bardağıma bir ot çöpünün Yaptt 
mış olduğunu aörmüştüm. Narman 
bana raketinin iplerini mendili ile ıi • 
lebilmek için bardaklara yere koymala 
mecburiyetinde .kaldığını söylemitti. 

- Başka bir şey taşımıyor muy • · 

du? 
- Hayır, eminim. 

9- Yün c~ketini? 
- Hayır. Yün caketini ıölgede bek· 

lerken ben omuzuma almıttım. 
(Arkua ar) 

Geçen bilmecemizde kazananlar 
KURŞUN KALEM \paşa orta mektep C/2 den 675 Muammer 

Büyükdere Kalafat caddeai 121 Leman ~niz, Süleymaniye Kira_zıı meaci' 11 de 

Türkman, Yeşiiköy ilk mektep H All Kemal, Rıza, Ankara ktısat VekaleU Zat Jflerl llu
Beylerbeyi Çamlıca 58 de Sadiye, Beyazıt diırliığü Zekiye kızı Günay Aktui, Bi.Jika· 
5 inci ilk mektep sınıf 4 den 74 Ratıp. da Nevruz mevkii 17 de Mlhr1nnlA. laecık 

TARAK ilk mektebi 5 den 103 Hüsntl Kop.r 

İstanbul Çarşıkapı Hüseytnaia mahal- KART 

lesi Medrese sokak 4 de Ali Erttlrk, Sultan- Beylerbeyi Köylücede 17 numarada Zeh· 

ahmet Mehmet paşa yokuşu 13 de o. Engin, ra, Fatih Kemer sokak 30 da Macide. İltan· 
İstanbul Kız Lisesi 87 Jale, Beşiktaş Ihla- bul Bölge Enstitüsü Bil den 418 Z. Cele7. 
mur deresi 143 Rezan. 

KÜÇÜK CEP DEFTERi 
İstanbul Yerebatan Neş'e apartımanı 6-

da İhsan Özturga, Ayvalık Gazi mektebi 
sınıf 4 den Ümit, İstanbul Erkek lisesi A/3-

Daruşşefaka lisesi 7 de 38 Fikri YClbel. Be· 

ğer vurulmuş bir binek atı beklemek- - Ey, sen türkce biliyorsun, ha? .. 
te idi ... Cemil, kapıda görünür gö - - Evet. Bilirim efendim. 
rünmez, Kazak neferleri Cemili asker- - Nerede öğrendin?. 

kadar kuvvetiniz var mı? 
çok mühimi 

den 1195 Osman, Gebzede Tallt ottu Galip, 
sesle, babasının İstanbul posta kutusu 135 Ahmet, İzmit UGenç kız çetin bir 

sesile cevab verdi: 

yazıt 6 ıncı ilk mektepte A/2 de 11'1 ZlJ'a. 
Biga orta mektep talebesinden M. All. latan
bul 49 uncu ilk mektep 32 Sü.heJll. Ankara 
Çankayada 178 numarada Sedat, otreaon 
orta mektep 1 de 63 Şükran, Vefa li8ell Ali 
den 445 Cemil, İstanbul 54 üncü mett.ep ili 
Mehmet, Zeyrek yokuıu Altll soltat ı de M. 

Talan, Ayvalık Gümrük caddesi tau.ıeı All 

oğlu Recai, İzmir Karataş orta mektep Dil 
den İbrahim, Konya Kız Muallim ~bl 
360 Huriye, Erbaa techlzat kA.tibi Tnftk ot· 
ıu Coşkun Demirel. Zile Orta mahal1e 1 de 
Nevin, Erenköy Kozyata~ı İçel t6' JOlu 31 

de İhsan kızı İhsan, Bcyieroeyt rı lacl a.ek· 
tep 9 Fevziye Dana, İstanbul Kıs llualllm 

mektebi A/3 den 345 Malike, Vefa 8-l 245 

Tank Erhan, Beypazarı kasap All ollu N
rettin Tura, İstanbul Erkek Ll.cıesl 

1290 Kemal Erhan.-Çamlıca Kısıklı Banım
seti .sokak 5 de Süreyya Meriç, Kandllll kıa 

lisesi 462 Sabiha, İzmir Mst. Mv. de klüp Na
zif cğlu Turan Uz, Beyoğlu Rum llk mettebl 
Anna Anagnestldu, Gazi Osman pqa orta 
mektep 784 Muzaffer, Cağalotıu Bat müsa-

ce selamlamışlar, ve o binek atını, - fstanbulda, efendim. 
merdivenin önüne çekmişlerdi. - Demek .. sen; İstanbula da gittin, 

Cemil, kendisine gösterilen bu hür- öyle mi? .. 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Pazar 

(*) 

Zatürree ayları 
Klasik tıb kitablarında eylCıl, teş -
rinıevvel, teşrinısani ile mart ve 
nısan ayları zatürree ayları diye 
ta\·.:.ıf edilir. Şimdi biz de bu ay -
lardan birinde bulu.nuyoruz. Bu -
günlerde gündi.lz ile gece ve akşam 
arasında hararet tebeddülleri çok
tur. Bu sebeble sür'atle nezle ol -
mak ve bu nezleyi ihmal etmekle 
zfı•urreeye yakalanmak pek kolay -
d r. Sokağa çok ihtiyatlı çıkmalı. 
Hele geceleri çıkmak mecburiyeti 
var a mutlaka ona göre giyinmeli
dir. Yağmura, rütubete maruz kal
rn::ımalı, cerevandan sakınmalıdır. 

- Zaten, İstanbulda doğdum efen-

1
1 dim ... Fatihte .. Çarşambada .. 

- Adın ne, senin? .. 

- Ali .. Mehmet Ali ... Aile ismi -
miz, Kerimanof. 

- Ay .. sen Türk müsün?. 
- Elhamdülillah .. Türküm 

dim. Halis sütbesüt Kırgızım. 

- Hayreti.. 

efen -

Cemil de, Ali de artık kaza hakkın
da konuşmayı unutmuşlardı. Hem gi
diyor, hem de konuşuyorlardı. 

Cemil, sanki her şeyi bir anda öğ -
renmek istiyormu~ gibi, sabırsızlıkla 
soruyordu: 

- Pekala .. burada ne geziyorsun?. 
- Efendimi. Aslımız, buralı ... Bü-

tün soyum sopum (Akmescid) li. 
- E .. sen, ne münasebetle İstanbul

da doğmuşsun?. 
( •) Bu nottan kesip ı&klayınız, Y• • - Başınızı ağrıtmazsam, kısaca 
but bir albüme yap•ftınp koUcksiyoa anlatayım. 

1 
Y""' ""7. Sıkıntı zamanınızda bu notlar 

l 
- Çok memnun olurum. s..:. lctor gibi imdadınıza yetit~bilir. 

---------------, (Arkası var) 

- Evet, Bay teğmen, sizi dinliyo -
rum. 

Kent: 

- Pekala, diye başladı. Madam 
Merrit saat üç ile üç buçuk arasında öl
dürüldü. Bu :~O dakika içinde davetli
lerden ikisi havuz başından ayrılma • 
mışlardır, binaenaleyh Üzerlerinde hiç 
bir şüphe yoktur. Bu iki kişiden birin
cisi Mister Arnold'dur, ikincisi de ba
banızdır. 

Bir hafifleme genç kızın yüzünü bir· 
denbire değiştirdi. Memnuniyeti göz -
!erinden okunuyordu. 

Polis amiri gülümsedi, sorguya de • 
vam ediyordu: 

- Evet, dedi. Bunu öğrenmenin 

hoşunuza gideceğini biliyordum. Fa
kat maalesef babanıza karşı beslemek
te olduğunuz muhabbet beni sizden 
şüphelenmiye sevkediyor. 

Islak mendilini rovelver cebine koy
mak için ileriys doğru eğildi, ve: 

- Şöyle bir tahmin yapılabilir, di
ye devam etti. Madam Merrit babanız
la flört yapıyordu. Babanız ise bu aşk 
latifesini ciddiye alıyordu. Siz de Ma-

lu Gazi mektebi A/4 den 672 Zlya, Nlşantaşı 
Vali konak cad. Yavuz apar. 2 de Özen Öz-
nıen, Eskişehir Milli Zf;.fer mektebi 2 den 
Turgut. 

DIŞ MACUNU 
Ankara Hacı Bayram mahallesi Gazian· 

tep sokak 86 da Zeki, İstanbul Gelenbevi or
ta mektep C/1 den 124 Bakıp, Kadıköy Mı. 
sırlı oğl'J. Meltem sokak 24 de öney, Eski

şehir Milli Zafer mektebi 3 den 404 MuallA. 

DIŞ FIRÇASI 
İstanbul Erkek Lisesi 1219 B1ml Aydın, 

İstanbul Binbirdirek Piyerlotl cad. Dizdari
ye sokak 7 de Nahit ÖZşahln, Kumkapı orta 
mektep 2 den 504 İrfan, Nurosmanlye 8elvl
ll mesclt sokak 4 de Nihat özcan. 

PARA ÇANTASI 
Per:evniyal llsesl C/4 den 117 Sermed U- hip sokak 7 de Kadrl, Beyazıt 6 ıncı mektep 

lusay, Istanbul Kız Mualllm mektebl A/2 den A/4 den 212 Sabiha, İsparta iplik fabrikası 
356 Emine, Kadıköy Mısırlı otıu M&ltem so- işletme şefi kızı Füsun, Konya orta mektep 
kak 24 de Nebahat Cevat, i.nanbul Lisesi B 2 den 648 A. Tufan, İstanbul 47 tnd mek· 
C/1 den 864 Nejad Özdağ, İAanbul Erkek tep 141 Türkan, Adana 5 Kanunusanl uıc 
lisesi F/3 den 465 Asaf. mektep 3 den Nahide, Arnavutltö7 Birlncl 

KIT AP cad. 90 da Şoke, Ankara Cebeci Brlç aokalt 

Lü1eburgaz sulh hakimi kardeşi Sabri, Ca
ğaloğlu Himaye! Etfal sokak 1 de Metin, An
kara Erkek Lisesi arkası Kurtulut mahallesi 
Altıntaş sokak 11 de M. Tekiner, İstanbul 
Erkek llsesl 378 Fikri Baysal, Adana Erkek 
Lisesi A/10 dan 942 Süreyya Önal. Davut-

26 da Rıdvan, Tarsus postane karşw 101 de 
Ahmet oğlu Abdüsselam, Konya orta mek

tep a ı den 205 Sırrı Sandıkçı, Anbra Ulus 
ilk mektebi E/4 den 432 Mazhar Cbman, 
Akhisar Evlenme memuru Nüsre& km Ou.. 

ler. 





SON POSTA lkinciteı:--in 1 12 Sayfa 
-===================================-==----==================================-===================-===========~ === 

Kar gibi bembeyaz 
Biitiin dünyaca maruf bir diş dokto

ru «dişlerimize gözlerimiz. kadar ehem
miyet vermemiz lfizımdır» diyor. 

Her lüzumlu \'e faydalı şey gibi diş
lerin de kıymeti kaybedildikten sonra 
l>ilinir. Fakat artık iş işten geçmiş olur. 

Eğer dişlerinize bakmayı şimdiye ka
dar ihmal etmişseniz veya kullaııdığı

ııız diş macununun dişlerinizi kafi de

recede temizleyip parlatmadığından şi-

kayetçi iseniz bugiindcn 
itibaren en mükemmel 
ve en müessir diş macu
nu olan ccRADYOLİNn i 
kullanmaya başlayınız ! 

• 
1 

mikropları öldürür, di~ etlerini kuvvetlendirir, dişleri beyazlabr. 

-----

.meraklılarının bekledi~! gündür. CQn_kl ı 

herkesin bahsettıaı yeni 

-radyoları bu tarihte geliyor•' 

HALiHAZIRDA: Erkek kadm ve çocuklar için 
En mükemmel İngiliı f abrikalan mamulabndan 

Trençkot ve Gabardinlerlnln 
Zengin ve müntehap çeıitlerini en müsait ıartlarla 

ve her yerden ucuz fiyatlarla 

Beyoğlunda 

E 
den başka HiÇBiR MAGAZA takdim edemez. 

Sizi son derece alakadar edecek 
Vltrlnlerlmlze IQtfen bir göz gezdiriniz. 

Türkiye 
ŞiŞE VE CAM 
FABRiKALARI 
Anonim Sosyetesinden : 

Şimdiye kadar İJ Hanında ve Paşabahçe Fabrika merkezinde 
bulunan bürolarımız 1111/936 tarihinden itibaren Bahçekapı 
1 nci Vakıf Han 4 ncü kat 43 ilA 49 numaralı odalara tapn• 

mıştır. Sayıo müşterilerimize saygılarımızla bildiririz. 

K A ş E 

N 
Grip • Nevralji • Bat ve Dit ağrıları • 

, 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tııbir renk verir. Ter ve yıkıu1-
maklıı çıknıttz. Yegane zararsız 

ve tanınmış sıhht saç boyasıdır. 

lNGlLlZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - lstanbul 

OOYÇE ORIEN T BANK 
Dreadner Bank Şubeal 

Merkeıi: .Berlio 

Türklgedeld ıa6elerlr 

Galata • latanbul • l•mlr 
Depoıııı la•. fütüıı Gümrilgii 

* N.r tlrla 6ank• lıl * 

Dr. HORHORNi 
Eminönü eczanesi yanında Tel. 
24131 Her gün akşama kadar 

-- hastalarını kabul eder . 
........................................................... 

1 Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 

İSTANBUL 

İlan fiatları 
- Gazetenin eıaa yazııile bir aii· 

tunun iki aabn bir (H:ttim) 
1ayılır. 

2 - Sahifeaine eöre bir santim ilin 
fiau ıunlardu: 

Sahife ı - 400 kurut 

• ı - !30 > 

• • - 200 • 
• 4ı - 100 • 

Diğer yerler : 60 • 
Son sabite : - .. • 

3 - Bir santimde vasati (8) keli· 
me vardır . 

.f - ince ve kalın yazılar tutacakla· 
n rere eöre aantimle ölçülür. 

.............................................................. 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

( 
A. Ekreıu UŞAKLIGlL 

SAHIPLERh S. Ragıp EMEÇ 

• 

Artritizm • Roma tiz 8 

> E iKTiD R ~ 
ve BELGEVŞEl{LİÖİNE KARŞI 

OBiN 
~ Her eczanede arayınıL (Posta kutuau 1255 Hormobio) 

KADINLAR iÇiN 
Şayanı hayret bir müjde! 

Bir Doktorun cazip keşfi 

SOLMU ve BURU~ MUŞ BiR 

CiLDE GENÇLiGi iADE EDiVORI 

Viyanad... bir tıb mecmuası, dünyayı 

hayrette bırakacak fennin son r.aferlni illin 

ediyor. Buruşukluk:ların yalnız sebebi 
zuhuru değil, izale çaresini de bulmuşlar-

rün keşfinin münhasıraıı istimal baJı:b 

Tokalon müessesesi tarafından büyük le

dakfırlık:larla 'temin edilmiştir. 
o:Blocelıı tabir edllen canlı bOceJıeler 

dır. Anneler, hattl büyük anneler, artık hülfl.sası, yalnız penbe rengindeki Tolcalon 

gençlik zamanlarındak:l taze ve açık ten
lerine kavuşabilirler. 50 ve 60 yaşlarında 

olan kadınlar, gençliklerindeki yumuşak 

ve buruşuksuz bir cilt teminine muvaffak 
olabUirler. Buruşukluklar, lhtiyar~dığımız 

vakit zühura gelir, cilt; bazı canlı ve bes
leyici unsurları kaybeder. Bu unsurlar, 

şimdi kemali itina ile intihap edilmiş genç 
hayvanlardan istihsal edilmektedir. Bun
larla elit beslendiği takdirde tazeleşir ve 

gençleşir. İşte; Viyana üniversitesinde pro
fesör Dr. Stejskal idaresinde yapılan keı
fln şayanı hayret semereleri bu profesö-

kreminde bulunur. Hastanelerde 80 - 70 
yaşlarındaki kadınlar üzerinde yapılan 

tecrübelerde altı hafta zarfında burupık

luk:lcırının tamamen zail oldu~u görülmilf
tür. Her akşam yatmazdan evvel yeeAne 

clld unsuru olan penbe rengindeki Tolatlon 

kremini kullanınız. Siz uyurken, o, clldl 

lar izale olur ve bir kaç hafta 
daha genç görünmüş olursunuz. OIDdb 

için (yağsız> beyaz rengindeki TobkJD 

kremini kullanınız. Siyah benleri eritir. a
çık mesamelerl kapatır ve en aert bir dld1 
yumuşatır, beyazlatır ve gençleıtlrlr. 

~ ................. ı ...................... . 

YERLİ MALI 

GISLAVED 
Dünyanın en sağlam 

lastikleri 

GISLAVED 
yerine başka marka 

veriyorlar. 
Aldanmayınız. 

GISLAVED 
VE EN SON 

MODA 

Markasına dikkat 
ediniz. 

.. ŞOSONLAR TOrkivenin Yerli Mttllnr Pazarlarıı:\da ve umom 
kundura satan mağazalarda nraymız. 

x 
Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık }{asalar 

Bütün gün arasız açıktır 

---------
1 

,,,. Doktor 
Doktor Hafız Cemal 

Dahiliye mütehauıa 

Pazardan maada hergün 3 - 6 
Divanyolu(104) No. Telefon: 223~6 

Tel. Kandilli 88 - Beylerbeyi 4d 

1 ibrahim Zati Öget 
Beledıye kn rşısı ııılıı, Piyertoti 
caddesinde 21 numarada hergnn 
öğleden sonra lın:-.tnlarını kabul '1----• eder 


