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men ·Başvekili bu akşam gidiyor 
ANKARADAN AYRILIS T .... A~k~;~·d~ki ... ;~·~·;J·· .. ;·~·;~·i ..... i 
Türk-Romen dostluğunun 
sağlamlığı bir kere 

daha tezahür etti 
Muhterem misafirimiz Tataresco 
Celal Bayar mühim beyanatta 

ve Başvekil 
bulundular 

Misafirlerimiz Ankaraaa ge çic! resmini seyrederlerken 
Ankara 30 (Hususi) - Müttefik Ro ·ı sonra saat biri on geçe Ankaradnn aynl

manyanm kıymetli başvekili Tataresco mıştır. 
bu akşam Romanya sefarethanesinde ve- Muhterem misafirimiz istasyonda Ba§· 
rilen ziyafet ve suvarede bulunduktan (Devamı 11 inci sayfada) 
c:-

1 İtalya ile Fransa ar sın da yeni bir vaziyet 

P.aris 
• 

ansızın gerı 

sefirini 
çekti 

- .................... .-..--.. ---
Dün neşredilen 

resmi tebllü 
Ankara 80 (A.A.) - Romanya baş· 

vekili ekselans Tntaresconun Anka -
rayı ziyareti münasebctile bu akşam 
o~ğıdaki tebliğ neşrolunmuştur: 

Romanya başvekili ekseltiiıs Tatn • 
resco, cumhuriyet hükfunetine dostça 
bir ziyaret yapmak ve Türkiycnin mi
safiri olarak milll bayram merasimi
ne iştirak etmek üzere 28 ilkteşrlndc 
Ankaraya gelmiştir. 

(Devamı 11 inci sayfada) ____________.,) 
_... .. ·-····-··········---.............. .._. . ...._ 

"Çocukluğumda 
Bazılarına göre Delbos ve Heriot'nun nutukları ben de güreşirdim' 

• 

Motörlü kıtaatımız gcçid rahaıında 

, 

sefirin eri çekilmesine sebeb olmustur .,, 
Lo g İt 

1 
anın pa sını Romada bir senedenberi Fransız Üstündağ " Güreıi daha Atatürk ve Mareşal Çakmak geçidi seyrediyorlar 

ris bü~~: :ı~~~ç:~~{i:h~eti ta· ~e~u~r;:a~;~;z!~f~~:d~~ fazla yaymak için her c·--·n:;;:n··iie·u"•••;.s;jj•••fi\\•jR••u .... M ... M.~ ............. o.~~M• .. • ... ••• .. •J•~•-• 
ru1r;::n ansızın geri ça~ıt~~ me- ;~are edildiğine atfetmekted'.'ler.. mektepte bir gÜreı miaderi- ~ YI i;;2J ~ l!:::ı~ · ~ 
• Yan membal~a gore ~e _ Fransanın, Romaya yeni bır sefir ta- • 

4'6unen memleketine gıtmektedir: Fran (Devamı 11 inci sayfada) bulundurmalı!" dıyor. 8 J A •• b ı • ı •ki t k 
~felleri ise sefirin geri çagrılına- . 1 u a u a 1 1 ere ar 1 

nihayet vermeliyiz! 

y AZAN: rasını açan bir yan • 
Son günlerin bir u gın, kilometrelerce 

hAdisesı var ki ona Muhittin Birgen uzayan \•e kilometre-
bir göz atmadan geç· h . 1 e genicUyen bir ateş bütün Şapeiyi 

k d ~·ıd· Şanghay cep esını ere .-rne kabıl e6ı ır. . . ak ıhata etti: Yanıyor, hala yanıyor. 
bozmak v.._ Çin mukavemetını kırm . kun angını uzaktan seyreden 
için Ja 

0 
lar büyük teknik kuvvetlen- Bu kor . ç Y 1 k .. kleri yanar- Sülcymanlyc klübünün dünkü merasime 

' P 0 ' d h ekete insanların ınsan ° ara yure ah lan · b' 
ni denizden, karadan, hava . a? ar yan~ın içinde bulunanların ve ya - ' ne 

0 uenı ınası 
getirdıler. Yeni harb tekniğının en .k~v- sa, 0 la alakası bulunanların nasıl [Mera imin tnfsilMtı ve Muhittin tl' • 
Vetli alc>tlc>rindrn biri olan ~ava sıl~~ı~ hut c~:nnıı ikinci sayfnd I tHergüıı) tilndnğuı bcynnnhm ckiziııci snyfo • 
Şııpei uzerine bir bomba yagmuru dok .. _._.;a dır] mızda spor aUtwılanmızdadır.] 

. b" "k nık ya • sutunwuw.u 
tü. Arzın göğsı.inde en uyu ya 

Yaz.an: Suat Dcrviı 

Genç kadın paketini dizlerime yerlc§tir- Vapunm b ,.inci mcvkiinc yerleşen lıay 
mf§, sicimi tutan parmağım gittikçe yeni çorapları çevirdi ve iskarpın% rıni 

daha fazla gevşetiyordu çıkararak cskilcrılc dcğiştfrdı 

Trnmvayda tek kişilik sıraların en ö -
nünde oturuyordum. İçeri girdi Karşıma 
gelip ayakta durdu. Elinde iki kocaman 
pnket tutuyordu. Bunları dizimin Ustu
nc dayadı. 

Hiç aldmu etmiyordu. Her halde dal -

gınlıktnn olacak, paketlerinin dızim' d -
y ndığınm ve dızlerlmı czdığinin fn ' ın· 
da dct;ıldi. Yoksa böyle bir şeyin fıı, kına 
Ma, hıç tanımadığım bu genç kadının 
bana karşı bu kadar teklifsiz davranma-

(Dcvamı 11 inci sayfada) 



Z Sayfa V ıL S O d N O S =======================;==:=:===::::=:==============================~~~,;,;,~~,;;~.;,,==========::=;;::::=::ı=;:;:::==--=======:::;;:::;;;::::~=!l==-ı==-=========::::!B~i~ri~n~cı~·t;eş~r~in~,;:~ 

Her gün Resimli Makale: X Samimi olmak lazım. X Sözün Kısası 
----

Motörler 
Harp 
Ediyorlar 

\razan: Muhittin Blrıen 
(BD.§tarafı 1 inci sayfada) 

yandıklaruı'i tasavvur etmek kabildir. 
Dediğimiz gibi, arzın göğsünde şimdiye 
kadar bu derece büyilk bir yanık yarası 
görülmüş ve işitilmif değildi. Şanghayın 
enternasyonal bir şehir olması üzerine 
onun dahili kenarında bu şehri kurmuş 
olan Çinliler, burasını pek az zamanda 
yeni bir Çm şehri yapmışlardı. Ateş bu 
şehrin varlığını kızgın dilile yalayıp sil
di Şimdi orada bir şehir değil, bir yan
gın yeri v3rdır. 

* 

* 
Uzakşarktaki büyük ve korkunç hai -

leye, Şapeideld büyük yangına uzaktan 
seyirci olmakla kalmak hatadır. Görüyo
ruz ki yirminci asnn ikinci büyük bar -
bini kahraman insanlar yapacak değil. İngilU:~ polisi ica~ ed~ tahkikatı 
belki de havada uçan ve yerde koşan mo- ya~ ıç~ bulundugu ~a yurdun
törler yapacaktır. Sokaklarımızda otomo- da olen Mıs Ellen Ruddle ı, mezardan 
bil gördükleri zaman kızan ve bir düt- çık~ yeni b~ bir feth~meyt a
mana bakarmış gibi bakan vatandaşlan- melıyesı yapmak ihtıyacını duymuş -
mı gördükçe yüreğim sızlar. Emil Zola - tur • 
nm meşhur cbir fazla insan bir fazla Ruddle 28 yqlannda bir kızdır. U-
kuvvettir> sözü artık manası~ kalmıştır. zun müddet bir manastırda yaşamış, 
Fazla kuvvet, insanda değil, motördedir. sonra bu hayata daha fa:la dayana -
Bu memlekete sulh için de, harb için de ,mıyarak çıkinış, bulundugu mahalde 
rnotör lhımdır. Bir fazla motör, ondan kokain çeken bir ~a ahbap olmuş -
!azlıi kuvvet demek oldu. Bunun için, js- tur. Bu suretle mo~e alışan Ruddle 
temeliyiz ki memlekette motör çoğalsın, b~ z~ire o •kadar muptela olmuş ki, 
motörden anlıyan çoğalsın, motörü tamir hır gun almazsa veyahut şırıngası ya
edcn artsın ve memleketimiz pek yakın ,pılmazsa. durama~ o~uş. . . .. .. 
bir zamanda motör yapmıya baı:lasın. Ve nihayet hır gun delırmış, yuzu 

.. - .. 1.muş Herkes· .. .. · .. d 
İnsana kım:t insan deıı;il t" k gozu so · ın gozu onun e 

r 6 1 mo ore arşı n1 lak so . k _ 
motör, bilhassa tayyareye karıı tayyare çı çıp ~ unara sokakta guneş 
çıkarmak lfızım geldiğini unutmamalı - banyoları yapmış, umumi adaba mu -
yız. Yirminci asrın ikinci büyük harbi - gayir daha ba~ka hareketlerde d: b~ -
nin ne olabileceğini gösteren bugünkü lunmuş. Ve 1:ih~yet kaldırıldıgı şıfa 
küçük yahut daha b- ··k h b t "b _ yurdunda, kilıtlı bulunan kapıyı yum , uyu ar ecru e kl rtıkl .. 1 _ t .. 
Jeri, işte böyle yangınları, yahut siper - ru aya yum aya o muş ur. 

Bir Çin hükumetinin para 
tedarik ·etmek için buldugu 

garip usul 

Lehistanda facia ile biten 
bir futbol maçı 

londrada kesif bir sis 
nelere maloldıı 

Eldiven .• 
Şemsiye •• 

Baston .. 
-.. ._._._._ ____ E.TaJP 

.f?.;A 
------~ ~ ------··--- :::::;..----

Tür kkuşu 
Geçen salı günü Lcmdra ve civan- Gençlerine 

nı pek kesil bir sis kaplamıştı. Sisin ke- 1-
safeti Londranın bir çok mahallerinde Dil ögtJ retilece~ "' 
ve bilhassa Times ırmağı taraflarında .. . . - e tikçe ,r 
beş metre uzağı görmeğe mani olacak Turkuşu f~~ye.~ı gu~ g .f.urldYedr' 
derecede idi. Belediye bütün elektrik ~~ta.dır. Bugun~~ şekıld:n nıilıetle~ 
ve havagazı fenerlerini yaktırdığı hal- ki sıvıl tayyarecılık Balk d r. :J3'1"'. 
ele bu fenerler siyah sis tabakaları a - nin hepsine faik bir duruındsğ~ni xıııJ"' 

Viyana gazetelerinin verdiği malU.- k ı'lletler· memleket <tençh 1 
•·

11 

rasında farkolunamıyacak bir manza - an m 1 0 k oır-
mata göre, Lehistanın Psemial şeh - h kkak kı' askerlı·g·e hazırlıyacB ~ta'"' ra gösteriyordu. Bütün trenler büyük a .. ~ ..... 'lr bBr 
rinde Medka ve Psemial futbol takım- · il t ·1· • b' · goı-er~ ~o., bir teahhürle Londraya gelebilınış' ler sıv ayyarecı ıge ızı t1B > .. 
lan arasında geçen pazar günü YlV'lı - ış bulunmaktadır Bu ınakS3 ~ _.,\: ..,. ve Londranın içinde her türlü müna - m · . pı~ 
lan maçta çok feci bir hadise vukubul- kaıat kesilmişti. nanistanda paraşüt kulelen Y~e~ 

leri berhava eden dinamitleri, siperler Ü· 

zerinden on binlerce Çinliyi çiğneyip ge
çen tankları ile bize bu hakikati bir kere 
ciaha gösteriyor. Çinliler, insanlan arka -
larında ve yahut ellerile götürdükleri sed
yelerde taşıyan bir millettir. Onlar da mo
törii sevmezler ve otomobile husumetle 

muştur: Günün kaza bilançosu da korkunç - ta.• sivil tayyareciliğe hız ve .Jf.' 
Çinin Kvantung eyaleti, hükumetinin Maç başladıktan az bir müddet son d teJC'•r 

parasızlıktan çektiği sıkıntıdan kurtul- ra Medka takımı bir gol atma/iıa mu - tur. Vukubulan kazalarda on kişi öl -
1~ İzm'rd ki raŞüt 1'ıl ıt'" 

bakarlardL 

Yerden ve gökten motörün hücumuna 
uğradıklan zaman akılları başlarına gel
miştir, amma iş işten geçmiştir. Başları
nın üstünden tayyarelerin bomba yağ -
~~rları düşüyor; ifrit sesli tankların ağır 
vucudları altında karınca gibi eziliyor
L r.Hayat budur, ezmesini bilmiycn ezi
lir! 
Kısa söyliyelim: Türkiyeye motör Hı

zım, Türkiye motör bakımından bugünkü 
halde kalamaz, Türkiye motörleşmelidir· 
Türkiyede herkes motörden bir parçal.'lk 
olsun bir şey anlamıya mecburdur! 

Muhittin Birgen 

Bir amele omuzunu makineye 
kaptırdı 

Ramlade Oruç sokağında oturan ve Ba
hariyede kumat fabrlknsında çatışan Tevfik 
oğlu Yusuf sol omuzunu makineye kaptır -
auş, ağır surette yaralanmı~. ve tedavi için 
Balat haataneslne :ltaldırılmlJtır, 

k · · b müş ve hafif yaralılar müstesna yüz - ara ve ı e pa _,.ktrıdS _.. 
ma ıçın ır müddet evvel çok garib hir vaffak olmuş, bunun üzerine seyirci - den fazla kişi de ağır surette yaralan _ ikmal edilmiş olduğundan 1""b"uıd• Jr' .. 

emirname neşrettiği söylenmektedir. Bu ler arasında bulunan Psemial takımı ta mıc:tır. lamalara başlanacaktır. ~stan .. rilııııe t 
emirnameye göre bu eyalette oturan her rafdarları bu neticeden fevkalade hid- "' nüz bu hususta bir faaliyet go ~ 
aile hükumetten 25 sent kıymetinde bir detlenmişler ve hemen oyun sahasına Bir günde 28 tuvalet mektedir. Şehircilik müt~~i ~ 
piliç satın almağa ve bunu besleyip bü· hücum ederek gol atanı yakalayıp döv- d . . ld İstanbuldaki paraşüt kulesill~ ~etflljŞtit; 
yütmeğe ve kıymeti bir doları bulduğu rneğe başlamışlardır. Zavallı oyuncu - egıştıren gı. lZ planında Yenibahçede gos~ ol .. 
zaman tekrar hükumete iade etmeğe nun üzerine hücum edenler o kada~ Meşhur sinema yıldızlarından Joan Tayyare cemiyeti burasının ıcscs 1' 
m.ecbu: olacaktır: ~:~ntung . eyalet.i hü- çok o~uş ve .öyle ~iddetle yumruk, Crawford, yeni çevirdiği, cManken• ! auğunu ileri sürmüşse de b~dlğıtl~ 
ku1?etı bu emsalı gorul~em~ş. tedbır sa- tekme ı??irmışler kı, zabıta memur - filminde, tıpkı mankenler gibi bir gün- pılacak münasip bir yer 0 raŞii~ ~ 
yesınde bomboş olan hazınesını doldul'up lnrı yetışıp kavgayı yatıştırdıkları va- de tam 28 tuvalet giymektedir. Hele göre istanbulda yapılacak J>:l rıt' ~ 
mali vazi~et~ni düzelteceğine emin bu· kit gol atan oyuncuyu ölü bulmuşlar-! bir sahnede 6 defa tuvalet değiştirmek- )esinin Yenibahçede inşasına ~nııc~1' 
lunmakta ımış. dır. tedir. Oldukça yorucu bir iş değil mi? rilmiştir. Yakında inşaata be.Ş , 

, ~ ·ı~b~ 
ı • • . ""\ Türk.kuşu propaganda fı 01eıcetlt U" 

1 STER l NAN, IS TER I NAN M A ! dan sonra sık sık balkanıneıxı reci 1e -
ziyaret edecektir. Sivil ta~Y~ 8r~ıl' 
şen gençlerimiz lise talebe e ltSerı)e Ankarada nllfiamızın himmeti ile cidden güzel bir istas

yon binası yapıldı, fakat bu güzel eseri süslemek de lazım
dı. Büyük holünün duvarlarına asılmak üzere tablolar 
yaptırtılması düşünüldü. Ressamlarımız arasında bir mü-

sabaka açıldı. Şimdi söylenene bakılacak olursa jüri heyeti 
müsabakaya iştirak eden ressamlarımızın yolladıkları 25 
tablo arasında birinci mükiıfatı almıya layık olan hiç bir 
eser bulamamıştır. 

iSTER 1 NAN, 1 STER l NAN M Al 

dan seçildiğinden bun~ar dil~e ııo~~ 
Türk dilinden başka bır cefD1~ 
mamaktadırlar. T~yyare. ts'ftg. ",tJ 
gençlerin Balkan mıı.ı~tleı:15Bl1 detsl 
leri ile anlaşabilmesi ıçill li 
ihdas edecektir. 



... 

~Çinde İngiliz batar.yal~r~ 
:Japon nakliye gemılerını 

bombardıman ettiler 

Macarlar Ankara S: ' 
muhtelif ini 5 - 2 At'E E 

yend:ler 
Ankara 30 (Telefonla) - Macar B milli 

t3kımı bugün ilk maçını 15 binden fazla 
seyircinin doldurduğu ~ir stadında An
kara muhteliti ile yaptı. 

Saat 14,40 da evvela Macarlar, alkışlar 
arasında sahaya çıktılar. 

• F ransada, bütün bir 
rejimi çökertebilecek 
bir siyasi rezalet 

Yasan: Seliın Karıp Emeç 

S on seneler içinde patlak veren 
siyc:si rezaletlerden hiç biri, şü

mul ve ehemmiyet itibarile Fransada da .. 
vası görülen son siyasi hadise kadar gö
ze batmış değildir. İşin içyüzü bir hayli 
karanlıktır. Ehemmiyetini tebarüz etti
ren nokta ise, bir sıyasi fırka liderinın 
zamane başvekilinden gizli bir surette 
aldığı ctahsisatı mesture• nin, bir mah
keme salonunda, bir hizmetçiye veya hu
susi işlerde kullanılan hususi bir iş ada
mına verilmiş hizmet mukabili para gibi 
deşilip ortaya dökülmesidir. Mesele şu .. 
dur: 

Japonlar İngiltere ile 
siyasi münasebabn 

kesilmesini istiyorlar 

Japonlar, İngilizlerin bu harekPttni bir 
hakaret telakki etmektedirler. 

Changhai 30 (A.A.) - Central News 
1 Çin ajansının bildirdiğine göre ,Tapon 
tayyareleri Taiayuan'ı bombardıman et
mişlerdir. Bir çok evler harab olmuş ve 

Kı~ fasıladan sonra Ankara muhteliti 
çıktı. 

Hakem İstanbulsporlu Kemal Ha!imin 
:ıiaresinde takunlar karşıb,klı dizildikleri 
V3kit. 

Macar milli takımı: 

Londra ao (Hususi) - Şanghayın §l -
lnalinde mahsur kalan ve J aponlann son 
hücumuna karşı şiddetle mukabele et -
ltliş olan Çin askerleri, cesurane bir ha -
reketıe İngiliz imtiyazlı mıntakasına va
rabilmişler ve İngilizlere tesliın olm\lf" 
Jardır. 

Tokyo 30 (A.A.) -Bir takım me~'u.~ sivil ahaliden 100 kişi ölmüştür. 
ve tanınmış siyaset adamları bugunu Tientsin 30 (A.A.) - Japon ıımuml 
Çin _ Japon harbinde İngilterenın karargahından bildirildiğine göre, 
Çini teşvik ettiğini ileri sürerek İn - Şanghay cephesinde, faaliyette bulu -
giltere ile siyasi mün~batın kat:ını nan Japon ordusunun sol cenahı Pin -
istiyen bir karar suretı kabul etmış - gingçu'yu işgal etmiştir. Çin istihkam
lerdir. !arının zaptile neticelenen şiddetli mu

Angyal - Weber, Fevete - Furi, Balay, 
$alay - Betty, Furay, Kışalagi, Bihami, 
Hawablo. 

Muhtelit takım ise: 

Silahlarından tecrid edilen bu asker
Jer, imtiyazlı mıntakada vücuda getiri -
Jen temerküz kamplarına yerleştirilıniş
lerdir. 

• 

Ateş - Ali Rıza, Rıdvan - Nusret, Ha -
san, Musa - Hamdi, Fahri, Yaşar, Rıza, 
Arif. 

Japon kuvvetleri bütün gayretlerine 
t::tğmen bu askerlertn yolunu kesememiş
lerdir. 

Bu karar sureti siyasi mehafilde harebelerden sonra Japon ordusunun 
büyük bir heyecan uyandırmıştır. sol cenahı Şimenkeu geçidini zorlıya -

Oyuna muhtelit takım sağdan bir vu
ruşla başladı. Oyun 18 inci dakikaya ka
dar karşılıklı deneme ile geçti. Geçen 
bu müddet zarfında muhacimlerimizln el 
de ettiği güzel gol vaziyetleri acel!! veya 
vakitsiz vuruşlar ve yersiz driblingler~e 
neticE:siz kalıyordu. 

Bir zamanlar sol partilerle mücadele et. 
mek üzere Fransada cAteş haçlılar• a • 
dile bir siyasi fırka kuruldu. Miımasili 
fırkalar gibi, bunun da üniformalı tet
kilatJ vardı. Sosyalistlerle komünistler 
elele verdiler, işi kitaba uydurup bu ne
vi partileri bir kanunla nizam ve cemivet 
harici yaptırdılar. cAteş haçlılar• partisi, 
bu akibetten kurtulabilmek için esas ni
zanınamesini değiştirdi, adını cFransız 

sosyal parfü sine kalbetti. 

Londra 30 (Hususi) - Şanghaydaki 
İngiliz kumandanı dün üç İngiliz aske -
rinin imtiyazlı mı~takada Japon nıermi
letile cilümü hadisesini, Japon makamatı 

rak Pingtsing ovasına kadar ilerlemiş
J apon kumandanı ise, Suçau geçidinde tir. 

İngiliz bataryalarının Japon nakliyat ge- Çinliler mühim miktarda silih ve 
milerine kuşı ateş ettiklerini protesto ey- cephane terkederek garbe doğru ric'at 

ı etmektedirler. 

35 inci dakikada Macar sol içi ge -
r;den aldığı bir pası yerinde ve s1kı bir 
vuruşla gole tahvil etti. Bu golden sonra 
Macarlar daha emniyetli hareket ~tmiye, 

nezdinde protesto etmiştir. !emiştir. 

"Atatürk çok mükemmel, 
kimse ile kıyas k~1l!ul 

etmez bir şef tir n ~ · .--
Cumhuriyet bayramı yabancı mttmle~etler~e de parlak 

bir surette kutlulandı, kabul tesımlen yapıldı 
Varşova 30 (Polonya ajansı ~ildi - Elçilikte yapılan resmi kabulde A

tinadaki Türklerle Atina sosyetesinin 
en mümtaz simaları hazır bulunmuş -

riyor) _ Türk Milli bayramı munase
betite, yarı resmi cGazeta Polon~» baş 
n-ıakalesini yeni Türkiyeye tahsıs et - lardır. 
trıekte ve Kemal Atatürk tarafından ye Selanikte de Cumhuriyetin yıldö -
ni Türkiyede vücude getirilen muaz - nümü debdebeli bir surette les'id edil
zam değişiklık eserlerini tebarüz ettir- miştir. 
nıektedir. Atina ve Selinikte çıkan bütün ~a -

zeteler bu tarihi yıldönümünün ehem-
Bu gazete diyor ki: kal ı 
Derin bir dekadans devresinde, Ata- ıniyetini tebarüz ettiren ma e er ya-

türk, milletini silahla mücadeleye ve zarak dost ve müttefik Türkleri sami-
t miyetle tebrik etmektedirler. 

ondan sonra da çalışmaya çağırmış .ır. Pariste 
Zaferler, birbirini takib etmekte gecık- Paris 30 _ Cumhuriyet bayramı el-
nıemiştir. Atatürk, çok mükemmel ~e • tt k ti ı d B .. 
kimse ile kiyas kabul etmez bir şef, bır çilikte samimı sure e u u an ı. u-
d vük elçimiz Suad Davaz, talebenin, te-

iplornat, bir devlet adamı ve bir 0.r - " So t M B Ik ı · baanın ve vye , ısır, a an e çı -
&anizatör olarak kendisini göstermış - }erinin tebriklerini kabul etti. 
tir. Delbos, teşrifat müdürünü göndere-

w Tefessüh etmiş Osmanlı İmpara~?r- rek hükiimetin tebriklerini bildirmiş -
lugunun ankazı üzerinde, Ataturk 
kuvvetli ve sağlam yeni bir Türk d~v- tir. Stoldıolm'de 
leti kurmuştur. Atatürk'ün yüksek ~ - Stokholm 30 (A.A.) - Her yılımız
daresi altında yeni Türkiye, kuvvetı • da olduğu gibi Cumhuriyetin 1.f üncü 
~i durmadan faılalaştırmış, her sahada ·ıldönümü de elçimiz B. Raif taraf~n • 
lllkılfıplar' yapmış, memleketin refahı : ~an elçilikte büyük bir kabul ~ı ya 
~1 fazlalaştırmış ve hakim ve temkın ılnuŞ. İsveç ricali ile tanınmış sunalar 
li bir harici siyaset takib eylemkte bu· p kor diplomatik izası tamamen hazır 
l•n·- ve ı· . h ır -unuştur. bulunmuşlardır. 300 davet ının az 

B_~gün Atatürk'e Ankarada ~olo~ b lunduğu ve pek parlak olan ?u ka • 
Ya huvük elçisi tarafından arzed!_ıece b~l resminde Atatürk'ün. sa~lı?ın~ ve 
~.brikler, karşılıklı büyük ?~r h~rıne~ T .. k ulusunun yükselınesıne ıçılmı§ ve 
gosterrnekten bir dakika halı kaıına w ur im geç vakte kadar pek nezih ve 

ını.ş olan iki memleketi birbirlerine .b~g ~e~~~i olarak devam etmiştir. . . . . 
hyan dostluğun samimi bir ifadesıdır. Sofya 30 - Bulgar ajansı bı~~rıyor. 

Atina ve SeJinikte . . Türkiye Cumhuriyetinin ~ulli ba.y-
Atina, 30 (Hususi) - Cuınhu~.ıye~ın ramı münasebetile, dün Tür~ıyedie ·eımlç~ -

Yıldönümü bayramı buradaki Türkıye ligınw. de, bir kabul resmi tertib ış-
elçilig' ınd b.. .. k bir ihtişamla kutlu - . 
'lannı e uyu tır. 

sr~riyede ··;.üthiş bir 
4uğyan, 1000 kişi boğuldu 

l k sab.:t da kısmen harab 
Üç kasaba tamamen, a tı a .. f dilmektedir 

~!muştur, kasebalarda cesed'ere ::~:~~ e Tuğyan hakkında 
I..ondra 30 (Hususi) - Surıyeden J 1Şamhaberler felaketın vüs'atini gös-

b ·· Şam'ın 'e en ' Uraya gelen haberlere gore ektedir. 
ş· . . ve b'lhassa Kala - term 
nıı:!~a ş~~s~~:e yağan ya -.~url~rın Altı kasaba kısmen, üç kasaba ta -
tesirıie s~lar taşmış ve ı 000 kışı bogul- mamen harap olmuştur. . w 

tnuştur. + • Şam civarında Haleb.' Palmır'. Ba~-
1 o.ooo kişi meskensiz kalmış ır. Bır dad istikametinde 50 kılometrelık bır 

kaç kasaba tamamen harab olmuştur. h harab olmuştur. Kasabalarda ce-
. d k t rın.ıı ame- sa a · 

. Fransız askerlerı. e ~r a sedlere tesadüf edilmektedır. 
lıyesine iştirak etmışlerdır. 

Kara sulanmızda 
kontrol başlıyor 

ve daha hakim oynamıya başladıkları 
bariz bir surette göze çarpıyordu. 
Takımımız beraberlik sayısını temin et

mek için canla başla çalışmıya başladı. 

İstanbul deniz kumandan
lığ na bu hususta icap 

eden emirler verildi 
Nyon anlaşması mucibince hükumeti

mizin deruhte ettiği Karadeniz, Marmaıa 
,.e Akdenizdeki kontrol vazifesine baş

Macarlar çok geçmeden, muhtelit akı
nına cevab teşkil edecek güzel bir hü -
cumda bulundular ve bu hücum esnasın
da sol için hiç beklenmiyen brr s1rada 
uzaktan sıkı bir şütile top ikinci defa oia
rak muhtelit ağlarına takıldı. 

Ve parti, bu suretle dınamik mahiye
tini kaybederek istatik bir teşekkül ha
Hne geldi. Bu yi.ızden fırka liderleri ve bır 
kısım aza arasında ihtilaf çıktı. Bir ŞC'f, 
fırka başkanını hükumetten para almakla 
itham etti. O da, ona yalancı dedi ve böy
lece mesele, mahkemeye ıntikal etü. Ya
lancılıkla itham edilen adam, eski başka
nın hükumetten para aldığı meselesini, 
bütün memlekete duyurmak ıstedi. Mah
kemeye, bu sebeple baş vurdu ve bir kaç 
lliln evvel, bu davanın ilk mühim celsesi 
~ktedilmiş oldu. Davanın başlıca şahıd -
}ı>rinden bıri de eskı Fransız başvekili 

Birinci devre 2-0 Macarların lehine ne-
ticelendi. 

Janmak üzere alakadar makamlara bir İk' . d uhtelit takım kadro-. .. d .1 . tir H" '...J\- ti . mcı evreye m 
:aınun go~ ~rı mlf • UAı.uue mızın sunda büyük tadilit yaparak §U §eki!de 

Andre Tarclıyö idi. Esasen davayı açan 
adam, bilhassa onun şahadetıne güveni
yordu. Zira, şahıd olarak gösterdiği bir 
diğer eski başvekil, M. Laval, mahkemeye 
yolladığı bir mektubda, buna dair bir şey 
bilmediğini söylemişti. 

taahhud ettığı kontrole donanma kuman- km bul d 
d kil B . . . d çı 1§ vnuyor u: 

danlığı nezaret e ece r. u ış ıçın o- R h' R d E r Musa Semı'h . . a un - ı van, nve - , , 
rıanma kumandanlığı emrıne 20 motor- y_I Al R A "f Ya!:Ar Fahrı· 

A • k"b' s: asan - ı ıza, rı , r- , , 
bot ve müsellah bazı denız mera ı ı ve- Hamdi. 

rilmiştir. Oyun başladı.ğı vakit Macarlann bu 
Karakol vazifesi yapacak deniz tayya- c!evreye, birinciye nazaran daha ~akim 

re taburları da donanma kumandanlığı ve daha ağır bastıkları görülüyordu. 
emrinde çall§&caklardır. Macarlar yaptıkları tehlikeli bir hü-

Ticaret gemilerinin seyir hatları üze- curnda muhfelit kalesini adamakıllı taz 
rinde on mıntaka tesis edilmiştir. Bu mın-

Bu celsede, Andre Tardıyö, bütün bir 
rejımi mahkum ettirecek ve eski bir baş
vekıle hiç de yakışmıyacak bır şahadet 
yaptı. Dedi ki: 

takalarda dolaşacak olan karakol gemi- yik etmeye başlamışlardı. 
leri raatladıklan yabancı denizaltı gemi- Beşinci dakıkada Arifin derin bir 
]erine derhal ateş açacaklardır. pasını Hamdi güzel bir sol vuruşile ta

kımının ilk sayısını kayda muvaffak 

Ankara gar binası dün 
merasimle açıldı 

Ankara, 30 (Hususi) - Yeni yapılan 
Ankara gar binasının açılma merasimi 
bugün yapılmıştır. Merasim Devlet De
miryolları Umum Müdürü Ali Rızanın 
bir açıf nutkile başlamış, bundan sonra 
Başvekil CelAl Bayar kapıdaki kordellyı 
kesmiş ve gara girilmiştir. Davetlilere 
garın her tarah gezdirilmiş, lazım gelen 
izahat verilmiştir. 

Alb devlet reisi Berline 
davet edildi 

Berlin 30 (Husus!) - Macar salta
nat naibi Amiral Horti'nin, beynelmi -
lel avcılar sergisini ziyaret etmek üze
re birkaç güne kadar Berline geleceği 
haber verilmektedir. 

Hitler, sergi münasebetile Bulgaris
tan, Yunanistan, Belçika, Danimarka 
krallarile Yugoslav saltanat naibi 
Prens Pol'ü de Berline davet etmiştir. 

Davetli bulunan altı devlet reisi, ser 
giyi ziyaret ettikten sonra, şereflerine 
tertib edilen büyük bir av partisine 
iştırak edeceklerdır. 

Mısır 40 tank 
Sipariş etti 
Kahire 30 (A.A.) - Harbiye nezareti 

tngiltereye kırk tank sipariş etmiştir. 

F at;h parti binasında 
yangın başlangıcı 

Dün gece saat 12,30 da Fatih parti bi
nasında bayram münasebetile yapılan 

lektrik tenviratı kontak yapmış, yangın 
başlamıştır. Binaya çok yakın olan Falih 
itfaiyesi derhal yetişmiş, kapı ve pence
re pervazları biraz kararmış olduğu 
halde yangını söndürmüştür. 

oldu. Bu golün verdiği şevk ve heye
can gerek oyuncuların ve gerekse se -
yircilerin üzerinde henüz silinmemişti 
ki Macarların sol içi sıkı bir şiltle ü -
çüncü golü de kayda muvaffak oldu. 

Muhtelit bu ani sayıdan sarsılarak 
sağa sola şuursuzca koşlJ.iınaya ve topa 
manasız vuruşlar yapınağa başladı. 
İşte muhtelitin bu vaziyetinden istifa -
cielenmesini çok iyi bilen Macar takı -
mı bu defa sağ içinin ayağı ile dördün
cü golünü de yapmakta gecikmedi. 

Biraz sonra gene sol açık bu sefer 
geriden aldığı uzun bir pasla gene An
kara kalesine doğru süzülmeye başla -
dı. Müdafii atlattıktan sonra yetişen 

sol muavin Hasanla karşı karşıya gel -
di. Fakat Hasanm hatalı bir hareketle 
müdahalesi yüzünden hakem penaltı 
cezası verdi. Bu suretle Macarlar be -
şinci gollerini de yapmış oldular. 

Oyunun bitmesine bir buçuk dakika 
kalmıştı, muhtelit muhacimleri son bir 
gayretle hasım kalesini satmaya baş -
!adılar. Arifin yapmak istediği aşırma 
hareketinde sol müdafi topu elile çeldi 
ği içın hakem bu sefer Macarlar aley
hıne penaltı vermiş bulunuyordu. 

Arifın çektiği ceza vuruşu ikinci ve 
son defa Macar kalesine girdi. Ve maç 
ta bu suretle 5 - 2 gibi bir farkla Macar 
ların lehine neticelendi. Misafirler bu 
8kşamki ekspresle İstanbula hareket et 
tiler. 

Fasda tevkif 
Edilenlerin sayısı 
200 il buldu 

Ocda 30 (Hususi) - Fasda 200 tah
rikatçı tevkif edilmiş ve yeniden tah -
rikatcıların girmesine ve şimdiki kar
gaşalıklara sebeb olanlann çıkmasına 
mani olmak için Cezair - 1',as hududu 
sıkı bir nezaret altına aluı.mıştır. 

Dava edılen miralay Dölaroku tanı

rım. Başvekaletim zamanında bana 20-25 
defa geldi. Hususi ikametgiihımda kendi
sıne muntazaman para verdim. Yetişmi -
yor, dedi. Arttırdım. O zaman, sol fırka
ların husule getırecekleri nizamsızlıkla
rı bu adamın teşkilıitile önliyeceğime ka
nidim. O zaman, bu vazifesini, sadık bir 
hizmetkara layık bır şekilde ifa etti. Fa
icat bugün, kendisine itimadım kalma • 
mıştır. Çünkü temsil ettiği fikirler için, 
onu, tehlıkeli bir adam gibi görüyorum. 
BiJdığım hakıkat budur.• 

Bu şahadet karşısında maznun ise şun
ları söylemiştir: 

cM. Andre Tardiyö yalan söylüyor. 
Tahsisatı mestureden ve kendisinden pa
ra almış değılim .• 

Gelelim bu hazin davadan alınacak 
hisseye: 

İster biri vermiş ve isterse öteki de 
:ılmış olsun; bir eski başvekil ağzından, 
buyük bir memleket menfaati mevzuu 
bahsolmad:ın böyle sözler çıkması, teeı
siir duyulacak bir hadisedir. 

Alan kadar vereni de angaje eden pa
ra dün niçin verilmiştir? Hiç bir aebeb 
bdnu mazur gösteremez. Nitekım bugün 
Je aldı diye bir adamı itham etmek, ve
ren için de mucibi şeref bir şey değildir. 
Binaenaleyh miralay Dölarok ne derece 
lekelenmış ise Andre Tardiyö de, 0 q .. 
dar küçulmüştür. Bu gibi hadiseler, zahi
ren ehemmiyetsiz görünürler. Fakat bir 
kaç tanesi biıttin bir rejimi çökertmiye 
kafidir. - Selim Ragıb Emeç 

Cebecideki 
Şehidlik 
Ziyaret edildi 

Ankara 30 (A.A.) - Bugün saat 
12.30 da bir kız ve erkek izci ve bir pi
)' ade boli.ığündcn mi.ttcşekktl bir alay 
önde bir süvari polis müfrezesi ve mil
zıka olduğu halde Samanpazanndan 
hareketle Hamamönü yolunu takıben 
Cebecıdeki şehidhğe giderek zıya.ret et 
mış ve çelenkler koymuştur. 

r 
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Çırağan sarayı tamir 
edilir mi, edilmez mi ? 

14 üncü -yıl Garip bir hadise 
Şenlikleri Bir kunduracı hiç sebep yokken tanımadığı biri 
Sona erdi vurdu, mahkemede " çok sarhoştum, böyle 

Tetkik kom~syonu tamir masrafını 400 bin lira olarak 
tahmin etti, fakat vali "En iyisi burayı yıkmaktır,. diyor 

Cumhuriyetin 14 üncü yıldönümü şey hatırlamıyorum .. dedi 
bayramı şenlikleri sona ermiş bulunu - Evvelki gece Beyoğlunda bir bira- J Suçlu ise: 
yor. Bütün İstanbul mülhakatile bera- hanede Salahattin isminde bir kundu- - Dün akşam çok sarhoşturtl· 
ber bu yıl bayramı cidden coşkun bir. racı Kemal isminde tanımadığı bir ada- Je bir hadiseden haberim yok .. N' 
sevinçle kutluladı. Evvelki gün ve gece mı, ortada hiç bir sebeb yokken başı - tığımı da bilmiyorum. 

Tarihi Çırağan sarayının tamiri et
rafındaki hazırlıklar ikmal edilmekte
dir. Tamir kıymetini tahmin edecek o-

dün ve dün gece cadde1er, meydanlar nın dört muhtelif yerinden yaralamış- Cerıie sebeb olan alet ortada 
münakalatı durduracak kadar kalaba - tır. makla beraber, Saiahattinin JC lan komisyon mahalline giderek ilk 

keşfini yapmıştır. Bu keşfe göre res -
tore esaslarına göre bir tamir yapa -
bilmek için aşağı yukarı dört yüz bin 
lira harcanmalıdır. Bılhassa bir çok 
duvar ve kemerler bozulmuş oldu -
ı;undan kaldırılıp yerine benzerini koy 
mak zarureti vardır. 

lıktL Bütün seyrüsefer memurları yol- Birahanenin içi bir anda karmaka _ yaraladığı şahidlerin ifadelerile 
larcla vazüe alınış ve gece sabahlara rışık olmuş, yetişen polis memurları olmuştur. 
kadar seyrüseferi tanzim etmişler - çok sarhoş bir halde olan Salahattini Mahkeme, yapılan duruşma 
dir. yakalamışlardır. Adliyeye teslim ed. _ da suçlunun 1 ay 5 gün müddeti~ 

Halkevlerinde len suçlunun Beyoğlu sulh ceza mah _ sine, 1 lira para cezasile tecziye 
kemesinde duruşması yapılmıştır. derhal tevkifine karar vermiştir. 

Komisyonun yapacağı birkaç keşif
ten sonra tamir işi kat'i şeklini alacak
tır. Yalntz burasının hangi Vekfüet ta
rafından tamir edileceği ve ne iş için 
kullanılacağı henüz belli değildir. Mü
zeler Umum Müdürlüğü tamir için her 
türlü hazırlıkları tamamladıktan son
ra vekaletlere maarif vekaleti kanalı i 
le teklif yapacak, tamir edilmesini is
teyecektir. Maamafih burasının maa -
rif vekaleti tarafından tamir edilme - Çırağan 60Tayınm muhteıem 

si de mevzuu bahstır. kapılanndan biri 
Tarih sergisi bir ay daha açık rin toplanacağı müstakil bir bina mev-
Dolmabahçe sarayındaki Tarih ser cud değildir. Müzeler Umum Müdür -

gisinin kapanması bir ay sonraya te- lüğü Çırağan sarayının sergi binası o -
bir edilmiştir. Sergi ümidin fevkinde larak kullanılması için Maarif Veka -
bir rağbet uyandırmış, ziyaretçiler gün letine bir teklif yapacaktır. 
geçtikçe çoğalmıştır. Dolmabahçe sa - Çııağan sarayı tamir edilemez 
rayının muayede salonunda meydana Çırağan sarayının tamiri etrafında 
getirilen heykel galerisinin de san'at- Vali ve Belediye Reisi Muhittin Üs -
karlar tarafından rağbet göreceği mu- tündağ demiştir ki: 
hakkaktır. Diğer taraftan Müzeler U- - cBöyle bir havadis gazetelerde be 
mum Müdürlüğü ayni sarayda heykel nim de gözüme ilişti. Fakat bunun ne 
galerisinin yanında araba sergısi vü - derece hakikate uygun olduğunu bil -
cude getirmek üzere faaliyete geçmiş- miyorum. Ancak pek ziyade harap ve 
tir. Burada Osmanlı tarihinde kulla - ·temellerile sair aksamı çürük bir hal
nılan arabalar tarih sırasına göre teş- de olduğundan imar etmek maddi im
bir edilecektir. Dolmabahçe sarayında kanlar haricindedir. Büsbütün yenisi
açılan sergilerin sayısı çoğalmakta, ser ni yapmak da daha pahalıya ma! olur. 
gilere olan rağbet de gene o nisbette Esasen mütehassıs hey'et b~ hususta 
artmaktadır. keşiflerde bulunmuş »e şehir planını 

Maarif Vekaleti tarih sergisini da- hazırlayan Prust da tamire imkan ol -
imi bir sergi haline ifrağ etmek arzu- madığına dair rapor vermiştir. Yapıla
sunu beslediğinden tetkikat yapıl - cak yegane iş Çırağan sarayını yık -
maktadır. Şehrimizde bu cins sergile- maktan ibarettir. ____ ..._ ___ 

Bütün halkevlerinde, dün de, dün 
akşam da konserler, konferanslar ve 
temsiller verilmiştir. Dün sabah saat 
dokuzda Eminönü Sosyal Yardım ko -
lu tarafından ilk okul talebelerine bir 
müsamere verilmiş, yüzlerce talebe 
eğlendirilıniştir. Kazalarda kurulan 
halk kürsülerinde dün de halk hatip -
leri tarafından nutuklar söylenmiştir. 

Cumhuriyet bayramı münasebetile 
perşembe günü tatil edilmiş olan res -
mi daireler, mektepler yarın .:;abalı işe 
ve tedrisata başlayacaklardır. 

Hususi müesseselerle dükkanlar dün 
açılmıştır. Fakat bayram şenliklerı bu 
gün de devam etmektedir. Bayram so
nuna rastlıyan bu pazar gününü de 
halk neş'e ile geçirmek istemektedir. 

Bir genç denizde 
boğularak öldü 
İş Bankası: memurlarından Ragıp 

bundan bir hafta kadar evvel ot tadan 
kaybolmuştu. Ragıbın gaybubetinı i -
cab ettirecek ortada hiç bir sebeb bu -
lunmadığı için müessif bir kazava u"-

- b 
raınış olması ihtimali hatıra gelmiş ve 
keyfiyet zabıtaya haber verilerek Ra
gıbın ararulmasına başlanılmıştı. 

Bir taraftan zabıta Ragıbın gaybu
beti etrafında tahkikat ve araştırma -
larda bulunurken, diğer taraftan da a
ilesi, akrabalarını, dostlarını dolaşarak 
Ragıbı aramışlardır. 

Evvelki gün Yedikule sahillerinde 

Bir adam yemek pİ.firmediği için Belediyenin aldığı arabalar pmdilik bir cesed bulunmuş ve yapılan teşhis 
kansım vurdu ite yaramıyor sonunda bu cesedin Ragıba aid olduğu 

Poll•ltJ: Şehir işleri 

Akbıyıtta Cankurtaran caddwnde 3 nu- Belediye, caddelerin temizlenmesi tesbit edilmiştir. Tahkikat biraz dah:ı 
marada oturan Necau dün gezmete gtde:et işinde kullanılmak üzere ellic:er liraya derinleştirilince Ragıbın birkaç gün 
1emet piflmıediğl için tansı Fatmayı bı • ~ evvel fazla sa ho ldugu· hald 1 

On do"rt tane nuın·· unelik el arabası ı'le r ş 0 e ya nız çatla baldınndan yaralamış, yaralı kadın ba b · d · · 
Haaeki hastanesine kaldınlmış, Necati ya _ 75 şer liraya tek atla taşınan su varili · şına ır san al gezintısıne çıktığı, 
kalanarak adliyeye verilmiştir. aldırmıştı. Su varilleri matlup gayeyi bir aralık müvazenesini kaybederek 
Akıarayda bir tramvay müaademeaı vermediğinden kullanılmasından vaz- denize düştüğü ve hava karanlık o!du-

· Davacı Kemal hadiseyi şu şekilde Balkondan ÇEmaşır çalad 
anlatmıştır: hırsız yakalandı 

- Ben, yanımda bir kadın olduğu Evvelki gece saat 2 1,30 sul 
halde, bir masada oturuyordum. Bu a- Beşiktaşta bir evin balkonundall 
dam bir aralık yanımıza geldi, -:ıyaki.a duran çamaşırları çalmağa teşeb. 
durarak bize bakmağa başladı. Keı. - den Necati isminde bir amele cı 
disine ne istediğini sordum. Cevub ver- bulunanlar tarafından görülerek, 
medi ve yanımızdan ayrıldı. Aradan az lanmıştır. 
bir müddet geçmişti ki, birdenbire ba- Dün Beyoğlu nöbetçi müddei 
ş;ma bir darbe indi. İyice farkında de- miliğine teslim edilen suçlu, cürııı 
ğilim, bıçağa benzer bir cisimle beni de mevcut delillerle sabit olarakt 
yaraladı. Fakat, ortada bir sebeb de kif edilmesi için İstanbul 2 nci . 
mevcud değildi... ceza mahkemesine gönderilnüştıt· 

Deniz işleri: 

Liman projesi vekllete g6nderildi 

İstanbul limanının asri bir şekilde 
inşası hakkında Londrada Gip mües -
sesesine yaptırılan proje, liman idare -
since tercüme ettirilmiş ve İktısat Ve
kaletine gönderilmiştir. Proje Veka -
Jet ve Vekiller Hey'etince tasvib ve 
tasdik edildikten sonra inşaata başla -
nacaktır. 

Sirkeciden Sarayburnuna ve Kara
lı;öyden Fındıklıya kadar rıhtım uza -
tılacaktır. Bu sahaya 25 vapur doğru -
dan doğruya yanaşacaktır. Şamandı -
raya yanaşmak usulü kaldırılacak -
tır. Bu suretle vapurlara gerek yolcu
ların binmesi ve gerek eşyanın yükle
tilmesi, boşaltılması kolaylaşmış ola -
caktır. 

Elmadağmda bir mecara tamir r 

ediliyor 

Elmadağından Kasımpaşaya akan 
lağımın bir kısmı bozulmuştur. Bele • 
diye, bozulan ve kısmen yıkılan mec -
ı ayı açtırmış ve tamirine başlamıştır. 
Tamir edilen kısım oldukça büyüktür. 

Miitef errik: -
Altı aylık yoklamalar 

Dul, yetim ve mütekaidlerin 
aylıklarının Birincikanun ayınıtl 
da verilmesi için emir gelıniştir. 
aylık yoklamalara İkinciteşrin 
başlanacaktır. 

Mühendisler Karabüke gi 
Karabük demir fabrikası içlll 

dradan gelen mühendisler dün 
raya gitmişlerdir. Oradan l{.al'8 
gideceklerdir. 

Esnaf reviri açddı 
Dün Esnaflar Cemiyeti Birliğ~ 

sında esnaflar için 1 O yataklı bı~ .. 
vir açılmıştır. Revirin açılnl8 
saat 1 O da olmuş ve bakkallar. 
ti katibi umumisi Faik kısa bır 
söylemiştir. 

Bundan sonra esnaf çocuklktel' 
muhtacı muavenet olanlara rne 
tapları dağıtılmış ve Beykoz, 

1 
y• 

gibi uzak muhitte olan ~~ksU ~ 
hı nn da sevindirilmesi ıç:r>:, ~ vıasıtl 
İstanbul Kültür DirektörluğU r .,ti 
sile kitap tevzi ettirmeğe karıa 
miştir. 

Dün Akaarayda tramvay deposunun ya : geçilmiştir. Bir temizlik memuru ta _ ğu, o civarda da başka sandal bulun _ 
~~~~~a~~~~ ~~~~ın~re~~cl~~~b-m~~i~b~nın~~ ~~~an,•••••••••••••--~~~~~~~~~--~ 
bir yük arabası parçalanmıştır. zalarda tecrübe edilmekte ı' dı·. Bu tec- örülınediği ve Ragıbın boğulduğu an- 8 enen 1 n 9 Uz e I f 111111 

Vatman KAmllln idaresindeki Yedlku • laşılın t e n 
ru .. belerden alınan netı'celer kazalardan - ış ır. .::,. 

le - Sirkeci tramvayı Yedlkuleden Aksnra- --------------- LEYLAKLA Rl<liii-
ya geçerken bu yolda bahçıvan Allnin ara - belediyeye gelmiştir. Buna göre ara - R AÇA 
basına çarpmış, araba tramvay direği ne balar yalnız asfalt yollarda kullanıla - e 
tramvayın arasında sıkışıp kalmış ve hasa - b ·ı kf A b l O 
ra uğramıştır. Kaza maddi zarr.rla atlatıl - ı ece ır. ı•a a ar kazalarda işe ya- JeANNETTE MAK ooNAL 
mış, nüfusca zayiat ve bir zarar olmamIF. - ramadığından toplatılacak, ilerde as - E D O 1 tır. ' falta tahvil edilen yollar çoğaltılınca N E L & O N 

Peranın lu:lecisi yaralandı kullanılmak iizere adetleri çoğaltıla - e 
Beşiktaş Şeref stadyomunda iki klüp a - ' caktır. Q rasında yapılan maçta Pern ti ıb\i kalecisi B U G N M E L E K'te 

Çlço oyun sırasında yere yuvarlanarak ya - Tr/kofa.i fabr,"kafarı 
ralanmış, Alman hastanesine kaldırılmış -
tır. Trikotaj fabrikaları, mevsim dolayıslle 

Bir adamı otomobil ç'ıö-nedı' faaliyetlerini arttırmışlardır. GP<;en aylar _ 
o·· da piyasada pamuk ipliğinin bulunamama-

saat ı t de tenzilatlı matine 

KimU isminde bir tüccara aid 1076 nu • SJ yüzünden hem trikotajcılar, hem de do -
maralı huausl otomobil Akaretlerde, Dur - kumacılar büyük müşkülftta maruz ıtal - ~-.. Y k . S An K A" R V An 
sun 1Bmlııde bır gence çarpmış. r.ıuhı.c111 mışıardı. Fakat gümrük ıarıreıerınde yapı _ J arın a şam Sinemasında , 
yerlerinden yaralamıştır. Yaralı hastaneye lan tenzllAt ve lthalAt için kolaylıkları na- d k bak d " 0~ CJ. kaldınlmı.t, .suçlu şoför yakalanmıştır. 

7
.an dikkate alan tacirler son günlerde bü _ Vene İ müsa asın a 52 memleketin Jüri heyetini hayrette bırakan ve DÜNYANIN EN B 

1 
Şehir tiyatrosu yük parU1erıe pamuk ipıı~ı getirterek p!ya- FlLMİ OLARAK KABUL VE EN BÜYÜK MÜKAFATLA TAL TlF EDiLEN 

Dram kısmı Tepebaşı sadakl darlı~ tamamen gidermişlerdir. B 
1
• R B A L o H. A T 1 R A s 1 Tiyatrosunda Şimdi fabrikalar klf çl!Jitleri lçln büyük 

1 mikyasta imalata başlamışlardır. 
Bugnn saat 15.30 da Bununla beraber işçi bulmak huııusunda 

ve bu gece saat 20.30 da fabrikalar bazı müştülAtıa karşılaşmakta - FnANSlZ S0PERFIL~l1N1N ilk iraesi mOnasebetile BÜYÜK GALA Heyetı temsfliyesl başında : 
&iZE ÖYLE GaLIYOR&A dırlar. 18 yaşından küçük kızlarla bu yaşta-ı 

ki erkek çocukların geceleri çalıştırılmama _ En bUrDk 8 Fransız artisti 
Operet kısmı eski Fransız tıyatrosundH ıarı ış tanununa mugayir bulunau~unaan HARRY BAUR - MARIE BELL - RAİMU - P. RICHARD WİLLM • PIERRE BLANCH.AJtl' -

Bugnn saat 15,80 da gece ışıerınde çaııştınımat üzere yenı ame- I . FERNANOEL FRANÇOiSE ROSA Y - LOUİS JOUVET ... riJtl 
. ve ~ece saat 2()..30 da le alınması icab etmektedir. 1 DIKKAT L l ted'" I Diğer taraftan kanunun bu maddesi :nem : oca ar ~amttmen sablmış olduğunda ı mahdud kalan numaralı mevkileri 

NTIKAM MAÇI lekette if bulamıyan bir takım amelelere de 1 acele edıniz. FiyRtlarda hiçbir zRm yoktur. Tel. 41341 ~ 
Komedi 3 perde 1 tablo yeni ış sahası açmıştır. ı ~ . . · 

--~~~----~~~------~~~~~~_:_==~::::::::::=:=====::=~~~ 

r Cumhuriyet Bayramı Tu· -RK ve TAYYARE Film sanayiinin en HA Şerefine muhteşem eseri se- CI MURAT s(ö!zul .. u'~k)çe 
BugUn matinelerden itibaren Sinemasznda lzmirde sınem•••nd• nenin c~a ~i~azzıım 

Vatnn ve istiklM aşkının en bOyOk dcs . anı: Tolstoi'nin meşhur eserinden. Baş rollerde : IVAN 
Bu bOyOk film, Türk Film stOdyosunda Türkçe olarak tertip edilmiştir. 

MUJIKIN • LK. OAGOVER • BETTY AMAN 
Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 



-
Köy kızları için bir 

Öğretmen okulu açılacak 

Dursunbeyliler biraz 
alika bekliyorlar 

- Hasan Bey fU fen a -
da1nıarının yaptıklanna 
bat. 

urı ... 
Urfa, • <Bllllllb Cumhu yet bayra-

ım partaJt bir lftllde lnlthdaıunıfbr. Bin -
leree u,19. h.a. .. 111111• ...... lt&lnlt ... 
Wer Gece tel*~ ...._ tcUldl. Bl
IEOmeı a.n..-. ...... Cllmbun,.ı ba -
Josu Cok Defell PCU. Yamı it~ ba1te -
vtnde mkamere nrDeeetUr. 

• 

Bir yar çöktü 
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KOYLOLER 
ARASINDA 

YAZAN :;---, 

Profesör Afe~_I 

Profesör Af et cumhuriyet bayramı günü 
geçid resmini seyrederk~n 

Yaşayan tarih belgeleri içindeyim. 
Köylü anlatıyordu: 

c- Ankara vilayatında dört Peçenek 
köyü var. Buraya Zir Peçeneyi derler.> 

Köylülerin okul çocukları, dört aydır e
iitmen olan kültür ordusu çavuşu, bir
çok köylü kadın ve erkekleri beraber ol
duğu halde köy içinde geziyoruz. Bahar 
herkesi kendisine çekmiş, güneşlerken 
çoreıp ören köy kadınlan ... 

Nasılsınız soruma cCanımız sağ> Seni 
gördük daha ıyı olduk. Hoş gel
d:niz diyorlar. Genç gelinin ör -
düğü çoraba baktım. cBu örneği nereden 
Dldın ?> dedim. O beyaz dişlerini göste
rerek gülerken cninelerimizden> cevabı
nı verdi. Tarih kurumunun Alaca Höyük 
hafriyatında Antropoloji mütehassısı o
larak çalışan yanımdaki Bayana işaret 
ettim. Etilerde bulduğumuz altın avani
nin motifleıi nasıl yaşıyor. Jeometrik re
simlerin en muntazamı bu gelinin elinde 
binlerce senelik ceddinin yaşadığını ispat 
etmez mi? 

Bir evin önünde durdum. Etilerin to
runu olduğunu yüz çizgilerinde taııyan 
ihtiyara sordum: cDedelerinizden köyü
nüz için neler işitirdiniz?, 

cHas türk olduğumuzu, buralarını bil
dik bileli bizim olduğunu hep söylerler
di. Biz de söyleriz.• 

İhtiyarın güzel gelinleri bizi karşıladı. 
Kapalı avludan merdivenleri bulduk. 
Toprak sıvalı basamaklardan çıkıyoruz. 
Dam tarasaları üzerinde kovanlardaki a
rılar da onlar gibi durmadan işliyorlar. 

O vızıltıyı dışarda bırakarak odaya 
girdik. Halılarla örtülü sedirler hepimize 
oturmak için kafi geldi. Tavana kadar 
yığılı yatak ve yorganlar ve işlemeli yas
tıklar gelinin çehizini ölçecek bir miyar
dı. Buna rafta dizi]:i bakır kapları da 
ilave etmek lfızım. Duvarlar pullu, ipe
meli örtülerle donatılmış. Jeometrlk mo
tifler bunlarda daha çok .. Sevimli ve gü
zel gelinin el emeği olan bu )şler arasında 
kocasının büyük bir hatırasına da duvar
da yer vermiş. Bir büyük vapur resmi. 
Kadınlardan biri izah etti: cBampur de
nizde gidermiş. İçinde her fey bulunur
muş.> Arkadaşım Muazzez edeniz nedir, 
sen gördün mil> dedi. cBiz bilmeyuz onu 
i5ittik. Anırnrada da varmış onu görece
ğiz. diye sevincini gösteriyordu. 

Önü tahta balkonlu bir eve 
girmiştik. Ayni tarz döşemeler yal
nız vapur resmi yok. İç mer • 
div.enden inmeden balkona ilerle -
nim. Köylülerden birisi ev sahibine ses -
lendi. cMisafirlerimizi yürüdümden çı

kar.• Yürüdümden toprak dama ve ora
dan da taş merdivenlere indik. Yolda 
küme küme bulunan köylülerle konuşu
yoruz. 

Muhtar beyaz sakallı birisini işaret e
derek cen ihtiyanmız• dedi. Yaklaştım, 
hatırını sordum. Canımız sağ cevabı. 

cPeçenek ne demek bilir misin dede, de
dim. 

cPeçenek peçenektir. Benim bildiğim 
biz buraya Doğu bölgesinden gelmişiz, 
derken eliyle de uzakları cdoğuyu işaret
liyordu. Has Türküz, Has Türklük bu 
köyde adeta bir parola idi. Bay eğitmen 
ilive etti. c Biz Eti Türklerindeniz .• Muh
tarın evinde oturduk. Köylü kadınlarıle 
konuşuyoruz. Ayşe kadın torunun:ı ses
lendi. ·Akkız, misafirlere marş oku, 
Çocuklar hep bir ağızdan on yıl marşını 

SON POSTA 

Ankaradaki geçid resminden intıbalar 

atatür1' mtı1itnem mlıafirlmmızıc liertıl:in. ge~ rumını le1Jrederıerken ... 
' 

izciler. geçerlerken Kahraman bahri 111Hlnimizin geçif« 

ittatürk geçid f'esmi ıcıhaıına giderlerken Büyük Ônder, askeri heyetlerle beraber geçid resmini seyrediyorıar ]JlJ"' 
ır::=====-=====-==-=:ıı::::ıı:====~~==-==-=--=z=====~=-=-===-----=ı:=------==-=~~==~==~==~-=-ıı:=ı--=-==~=============:-.:":::yiil'caP 
okudular. Karşıki mahalleden davul sesi ki bu kitapları yazmak için bir çok çalıı- oyunlarını da, bize göstermek istediler. yağız ve güzel yüzlere en bil .... lci1 ı•oır 
geliyordu. Ne var diye sordum. lı§ınak Iazımdır. Bir de bunların içinde cBunların zanatı budur, biz çaldırır ve lı veriyordu. Hepsi ile, bir '1'1;ı11,ııŞt~ 
Düğün vat', davul dövdürüyalar, diyece- ölçü işi yapmak var. Bunu iyi karşıladı- oynatırız> diyorlardı. Köyden ayrılış ma neticesi kırk yıllık ahbab aşll'l3sı ı1 1 

vap verdiler. Ben asıl antropometrik' öl - lar. heyecanlı oldu. Bütün köylü kalabalığı Bu beraberlik ve kan kayn itl 0 ıı 
çü işimi yapmak istiyordum. Çünkü l - Öğretmen arkadaşlarımın yardımlarile ile köy dışına kadar yürüdük. t:>u akşam ile tetxl 

kardeşliğinden başka ne 1 Jetlerden ürkebilirlerdi. if pek çabuk ilerledi. Muhtarın evi genç kalınız diye yalvarmalarına CL ~ hu1 
- 11 

nur? n eıl Tarihten konuşamaya başladık. Eğit - köylü kadınlarile doldu ve boşaldı. Ölçü mak güçlüğü karşısında idim. 1'.ıuıı.u1ın tire f 
ı d d ı. d eli b ı Irk birlig"'i insanları birleş ,,)t JcO menin ilk okul tarih kitap arı im ada ye- :çin iste i6im a e · u muştum. ıelinlerinden biri yaklaştı. cOdamda, ha- çell- J' 

tişti. Su başında yemeğimizi yerken, kadın- marn içindeki dümbeleği görmediniı. E- yük amildir. Bu kanaatırn pe dııltll s 
İçlerinden okumak bilen çocuklar ana- Iı, erkekli köylü halkası etrafımızda idi. ğer kalırsanız gece çalar ve oynardık>. lülerinden ayrılırken bir }tat 

J 
,; 

larına izahat veriyorlardı. Hele resimler Davul ve zurna yamaçlarda gürültülU Diyordu. lamlasmı§tı. (Vl$U1' 
daha çok i§e yanyordu. Nihayet anlattım ak.isler yaparken, koy büyükleri onların Güneşin akşam ı§ıkları, kızartısı bu 



Tarihi tetlıllıler : 

Donanmada topçuluk 

Kilit altında 
Salı/anan 11•n9 lıı~ 
Luleburgazlı ~dan b r 

lencin yoJ'fadılı ...... _. h ret 
-.erecek bir hlliıe aınut. ba D ayda 
kırk bet lira bun• '* ...... Bir 
ıenç kızla •vifiycw. Km liallı•Mı• 
iltiyor. Balla, 1azm1 llir Jllllra eclama 
-.ereceli için bu IJIDCl lı•F .... • 
Yor. Kız llzl1ce .... ~ .. 
•eter beni _.... lııat ıma wnneJr 
isterlerse varmım ... acenm dl • 
Yor. Anuı, babUI bml1I Mber a 
lar. kızı bir oda,.~ 

Bu arada .. ç erkek ,nmden !! • 
htaınaz bir hüt pliJ«, lfladen ~ı· 
10r. 
Şimdi bana: 
- Biz • ,.,.., 

Diye so yor. 

* oda 'IJU.UA-eb en b:r 
Bu as rda ya çok u ..ı huylu ol· 

aenç kız r inl8D \1Ul'Ul 
malıdır· B ba: vanhr Onlara 
de hudutsuz bunun aa 
ıttat etuıek borçtur. ~_.1 r. On 
dereceli oJdufuılU uur---

nf b"t nnif her genç kız ebevey-
: da mQsaadelinl almak tartile 

k cl1 seçmekte muhttrdır. 
kocasını en lenine mes'ut o-
Sev8iliJılz sizln)e f!V 
~kanidir. 

Sıze gelir ve derhal resmi muamele-

Ji yaptınr, evl.eJılnlnls. 
Kilit meselesin• ıeIJııce; hiç lJlt ba· 

ba kızını kilitlemek Jaıklnnı haiz de • 
lilcllr· Bu kilit icabında zabıta madfe. 
tile ele açılıl>iJi•. ftYU 

HADiSELER 
KAR$1SINDA 

•Ben bir tımarhane kaçkınıyım/,, 

Artık iş tımarhaneye 
girmeğe kalmıştı! 

Poli1e kendimi deli diye 1akalatacak ve makaadıma 
muvaffak olmaya ça ... acakbm. Fakat arkadqlanm 

beni bu fikriaaclen ca,ctırmıya ç.alıpyorlardı 
Al'ortaJa N•ı F""" DPI' 

cftöt• ....... ~ mabtlldart 
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Süleymaniye klubübün yeni 
binasında dünkü merasim 

Muhittin Üstündağ: "Güreşi memlekete daha fazla yaymak 
için her mektepte bir güreş minderi b~~h~~-~-~-~~!~! .. !!. .. ~.!!..~! 

Süleymamye klübüft.cle dün kü m.eranmden. hıtıoaıa.r 

r " Peşte muhtelitl bugün 
lstanbul muhteliti 
lıe karşılaşıyor 

Peşte muhteliti bugün ikinci ve son 
maçını Kadıköy stadında cİstanbul 
muhtelitile> yapacaktır. 

İki hafta içinde yaptığı hususi id
mandan sonra bugün sahaya çıkacak 
olan İstanbul muhteliti, henüz rnev · 
sim başında olduğu içindir ki bizi 
memnun edecek bir kuvvette değil

dir. Futbolculann tam hazırlıklı ve 
formda bulunmadıkları bir sırada ya
pılacak olan bugünkü maç kuvvetli 
Macar takımı karşısında ümid edilen 
parlak dereceyi almamıza imkan ver
miyecek olursa bundan dolayı ne ida
reciyi ve ne da futbolcuyu tenldde 

Dün Süleymaniye k.lübünün Vezneci -ısporumuz cumhuriyetin her sahada oldu- hakkımız yoktur. Takım halinde muh-
lerde belediyece tahsis edilen binaya nak- ğu gibi bu sahada ali.kasına mazhar ol - telif klüplerin oyuncularını bir ara-
li münasebetile binanın küşad resmi ya- muı, kudretli elemanlar yetişmeğe başla- ya toplamış olan Peşte muhtelitinin 
pılmıştır. Merasimde güreş gösterilerine mıştır. Son olimpiyad ve Balkan güreş- bizi tatmin eden bir oyun gösterece-
başlandığı sırada vali Muhiddin Üstün - Jerinde elde ettiğimi% neticeler bunun en ğine hiç fiiphe bile etmemek lazım -
dağ da gelmiş, ve güre§in en heyecanlı bariz delilidir. Binaenaleyh sözümün ta- dır. 
bir safhasında bir rnuharririmize demiş- hakkuk edeceğinden hiç fÜphe etmeksi - Uzun z.amandanberi ciddi bir maç 
tir ki: zin diyebilirim ki bizim Avrupadan de - yapmamış olan muhtelit takını rast 

- Biz Türkler daha ufak yaştan güre- ~il. A:vrupanın bizden güreş için antre- getirirse gir~ olduğu bu işten, kim 
ek kı d 1 bilir, be?ki de zaferle çıkmak imkanı-şe başlarız. Bugün 7 yaşındaki ufak bir nör istiyeceği günler P ya n a. gc e-

k · G.. · ml k t daha fazla yay nı bulmuş olacaktır!.. ô. B. çocuktan 70 yaşındaki ihtiyarımıza va - ce tır. urcşı rne e e e .. • - ..._ _____________ __; 
rıncıya kadar güreşmemiş ve bu spora a- :nak için iptidaisinden en yuksek mek- ----·---... ·-·-·---
!Aka göstermemiş bir Türk tasavvur ede- lehlere varıncıya kadar güreş minderl~ri ray, .Fenerbahçe gibi bazı büyük klüpler 
mlyorum. Ben de küçük yaşta yağlı gü- konmalı ve talebe her zaman için bu mm- himaye gördükleri halde kendilerinin 
reşlere çok meraklı idim. Arkadaşlarla derlerden istifade 'tmeli ve bu suretle bundan mahrum kaldıklarından, fırsat 

·· t kk-l"t - 'd olmıyanlar ay-her zaman yağlı güreşler yapardık. Hat- gureşe eşe u a ı musaı buldukça §ikAyet etmektedirler. Hiç 
ta öyle anlar olurdu ki yağ bulamazdık. rıldıktan sonra diğerleri bütün tahsil fÜphe yoktur ki her himaye bir enerji, 
İçimizdeki güreş aşkını tatmin için yağ müddetlerince bu 'SpOru ihmal -etı~emeli- blr randıman velhasıl bir muvaffakiyet 
yerine vücudumuzu su ile ıslatarak işin dirler. Esasen bu maksadları temın ve karşılığıdır. Bu gibi klüpler emin olma -
pratik yoluna giderdik. Şüphesiz bugün- gençlerin ruhundaki spor hevesini besle- lıdırlar ki çalışmalarında azamt ga~""ti 
kü nmatörler için yağlı güreş revaçta ol- mek ve himaye etmek için bir de g~?çlik gösterip muvaffakiyetler elde etmeğe 
madığından böyle pratiğe de ihtiyaç ve lt-şkil5.tı ldyihası meclise sunulmak uzere başladıkları takdirde vilayetçe yapılması 
lüzum kalmamıştır. Ancak ortada esef e- hazırlanmış bulunmaktadır.> IRzım gelen muavenet imkan dahilinde 
(iilecek bir nokta vardır ki biz Türkler Muhiddin Üstündağ bundan sonra şeh- yapılacaktır.> 
gürPc;m mucidi olduğumuz halde hala rin spor vaziyetine temas ederek ~un - Merasimden sonra klübün idare oda -
Avrupadan antrenör getirmek ihtiyacını ları söylemiştir: sında hazırlanan masada davetlilere çay 
ve lüzumunu hissederiz. Maamafih eski c- Şu nokta bilhassa pyanı ehemmi - ve pasta ikram edilmiş ve merasim sa -
devirde tereddiye uğrıyan bu an'anevi yettir ki bazı küçük klüpler, Galatasa - mimi bir hava içinde nihayet bulmuştur. 

• Soa Posta " nm 
edebi Tomam 

bir sedire atılıyor ve ancak orada, göz
lerini kapayıp, bütün vücudü sarsıla 
san;ıla bir gevşekliğe, bir ferahlığa 
doğru kayıyordu. 

-VI-

Beyoğlu Halkevinde 
spor bayramı 

Kızlanmızın müzikli jimnastikJ~ri, bilhassa hatk.ıard' 
yapbklan .hareketler takdirle karıılandı 

Halkevi ıpor bayramına ı,tirak eden gençler r' 
Beyoğlu Halkevi tarafından cumhu - takib etmiştir. Muallim !Mazb~ 

riyet bayramı münasebetile hazırlanan mihver olıırak yaptığı yüksek b ~ 
büyük spor bayramı dün Halkevi salo - onun muvaffakiyetini ilin cdet ~ ' 
nunda büyük bir kalabalık önünde ya- dakikalarca alkışlanmak suretil• 
pılınıştır. fl}anmıştır. ,;4/1 ~ 

Müsamere Halkevi başkanı Ekrem To- Eskrim ve boks gösterişleri d• 
run bir nutkile açıldı. muvaffakiyetll olmuştur. 

1 
~' 

Güzide bir seyirci kalabalığına hita - Günün en mühim hareketi G:; ""-' 
ben söze başlıyan Ekrem Tor cCumhuri - ıray - Hall:evi arasındaki basket ~ 
yetin on dördüncü yılı münasebetlle bu- idi. Büyük bir mücadele içindeGalJlf 
rada spor hareketleri yapıyoruz. Spor maçı 32 sayıya karşı 40 sayı Jle 
bedende, fikrin, ruhun ve ahlakın tasfi- sflray kazandı. rt .. 
yesine hadim bir harekettir. Evimiz bu Kızların plastik dansın~an so~e~tt' 
yolda dikkat ve inita ile yürümektedir. güzel güne nihayet verildı. Meı;1 .,.t' 

Bu münasebetle Atatürkü minnet ve ~ir spor .yeniliği yapan .spor k~~;;* 
saygı ile yadederim.> Nutuk alkışlan - Kanı Şakir ve kızları yetıştiren 
mıştır. tebrike şayandırlar. ~ 

Bayrak merasiminden sonra rnüsaba - Galatasaray B basketbol t~ktnı~ t 
kalara başlandı. 35 kızın hep birden yap- Cumhuriyet bayramı m~nase~ 
tığı müzi.kl:. jimnastiklerin her hareketi dirnenin Yavuzspor klilbıle 1,' 
teker teker alkışlanmıştır. Kızların ilet- maçı yapan Galatasarah B taıorn1 ıJf" 
li jimnastik!erde ve bilhassa halkalarda yıya karşı 17 sayı ile mağlub o]Jıl 
y&ptıkları lıareketler çok takdirle karşı- .tİıl 

ıımmıştır. Tekirdag"lı Hüse1""' 
Erkekler arasında başlıyan Aletli jim-

nastikleri bu sahanın en emektar mual - .. ret' 
limi Mazhar tarafından idare edilmiştir. Hindli pehlivanla gu. 
Muallim Mazhar ilk hareketi ~endi yap- mekten vaz geçti ·"' 
~~~~~~~~~~ ~~ 

Şehrimize gelen Hindli pehlh' ay 
lftyimle karşılaştıktan sonra bll'i.~ 
Tekirdağlı ile güreşmesi Ilizıı:n geilll~ 
Tekirdağlı bundan başka bır !il ~ 

neticesinde bugün ayni za~and• ıştl
y.imle de karşılaşacağını soyl::,.. tt1", 

ranlığın dehşetinden evvel sonsuz hu
zuru dalgalanıyor. Adnanda da bu son 
günlerde böyle bir hastanın tevekküfü 
uyanmıştı. Kendini çok kuvvetli, gö
rünmezbir düşmana teslim ederken ar
tık ağlamıyor, in1emiyor, çırpınmıyor, 

Adnan, şimdi, son hafta içinde üstüs- sadece bekliyordu. Elverir ki yeni bir 
tüne sinirlerini sarsan hadiselerin ver- hadise, bir tesadüfle bütün bu sükun 
diği yorgunlukla, yarı uykuyu andıran ,bir anda dağılmasın ve bir tüy hafifli-

Gülsüme gelince, ruhunun bir uçu- kıratta pir kadın değil mi idi? İşte Malı- bir hülyaya kendini kaptır - ği1e ebediyete atılacak yerde bir yıldı-

Pehlivan dün gece matbaa. dU ~, 
rek Mülayime mağlUb olan li1!1~ 
livan ile güreşmiyeceğini bil ~~ 
Türkiye pmpiyonu, bu kararın'01,ıs mağh1b ettiği Mülayime mağlCıb ~ 
pehlivan ile karşılaşmanın dolfll 
.yacağını sebeb göstermekte~~.:,1 ~ 

rum gibi başdöndürücü, erişilmez bir mureyi, kendi benzerini, otuz yıl ev- mıştı. Bu hülya biraz da rım çarpmış çınar gibi çatırtılarla yı-
derinliğinden gelen gizli ve müphem velki modelini Adnana yanarken bu sükUnu andırıyordu. Fakat her kılmasındı ... Şimdi en çok bundan kor-
bir duygu ile yalnız Mahmurenin Ken- muammayı anlamak arzusile yamyor- tüyük fırtınanın başlangıcında olduğu kuyordu. 
disine benzeyişinden vahşi, karan!:k du. Adnanın Mahmureyi sevmesi bi- gıbi bu sükfınun da uzun müddet sür-. Onda bu korku ve bu korkudan sıy
bir zevk duyuyor ve hazan kızı incitti- raz da kendisini sevmesi, kendisini fa. miyeceğini ve bu aldatıcı durgunluğun ,nlmak telaşı başladıktan üç gün son
ği, örselediği anlarda bile sanki mazi-Jiemesi olacaktı ve işte o zaman Gül- arkasından gene ·o dehşetli ihtiras ka- ra, bir akşam apartımana, cebinde kü
sinden intikam alıyormuş gibi bir ~ey- süm, yıllardır geciken ve bugün sade- sırgasının ~uurunu altüst edebileceği- çük bir şişe ile gelmişti. Doğruca ya
ler hissediyordu. He1e son zamanlarda 1 ce yolunu değiştiren ihtirasının intika- ni biliyordu. Bu bilgisi, onda, rnukad - tak odasına gitti, sarı ampulü yaktı ve 
gittikce Adnana karşı da böyle bir hı .. s mını bütün dehşetile ondan alacaktı. derat sistemine kuvvetle inanan bir yatağına uz.andı. 
beslemeğe başlamıştı. Onu vaktile, ço- Hele görsün<lü Adnan?... Gülsüm, ilk ve orta zaman sofusu gibi yıllardır Dışarıda, yan açık pencerenin !ülle
cukkcn anlamıyan, anlıyamıyan, bu a- tam zamanında Mahmureyi «Gel bu- hep kendi içine gömülü yaşamasının rlni karartan ve hafif hafif dalgalandı
teş1i kadının sinirlerindeki alevde yan- raya!ı. diye geri çekecek ve sonra na- verdiği bir tecrübeden doğmuş denebi- ran tatlı rüzgarlı bir yaz akşamı geniş
mak için, bunca yıl içinde bir gün bile sıl ötekinin ak düşen saçları karşısma Hrdi. Ne ise hükmü kader o olacakh. lıyordu. 
kollarına düşmiyen, düşemiyen Adnan geçerek ve ona aynaları göstererek ~ıl- Fakat iradesinin son bir frenile o feia- Adnan, başını iki küçük yastığın a -
ya bir budala idi, yahud da?... gın bir ~eytan kahkahasile gülecek, gü- keti geciktirmesine, o çöküşü hiç ol- ı-asına kaydırdı ve minimini şişeden 

İşte Gülsüm şimdi bu sualin cevabını lccckti. mazsa bir müddet daha durdurmasına baş parmağı ile şahadet parmağı ara-
anyordu. Bu şüphenin ne dereceye ka - Hele beklesindi AdnanL Bu taze, bu .imkiı.n yok mu idi? Adnan, bu ümidi de sındaki çukura seqlUği beyaz tozu bur
dar doğru olduğunu anlıyacaktı. Ad- bakir ve adeta rüzgarın dokunuşile da- kaybederse artık yaşıyaınıyacağmı ve nuna götürdü. Bugün, yolda, her işe 
nan erkekse neden onu sevmemiş, hiç llnda kütürdiyen bir erik gibi körpe belki de o son mukadder günü bekle- elverişli şüpheli bir ayak satıcısının 
değilse onun kolları arasında bir gül', o1an bu kıza onu nasıl ezdirecek, nasıl rneden bu ruhi sefaletine kendi elile gizlice ona sattığı bu beyaz tozu işte 
bir gece bile kendinden geçmek urzu- karşısında bozgun verdirecek ve bu bir nihayet vereceğini gizli bir korku ilk defa kullanıyordu. Kim bilir be!ki 
sunu duymamıştı? Erkek değil mi idi? gençriğin önünde inleye inleye onu ile hissediyordu. de bir daha bu itiyaddan vazgeçemiye-
Kanında kendi kadın damarlarını ya- nasıl süründürecekti!. Şifa bulmaz bir hastalığa uğrıyan- cekti. O zaman da ... 
kan alevden eser yok mu idi? bu, nasıl İşte Gülsümün intikamı böyle görül- lann ilk çırpınış, ilk teliş ve heyecan- Birden, iki parmağının arasını bu
bir muamma idi! Yoksa, en müdhişi ve merniş, işitilmemiş bir intikam olacak- lan geçtikten sonra, yavaş yavaş, ken- run deliklerine yapıştırdı ve ilk ~kiş
Gülsüme bir hakaret gibi en ağır ge- tı. dilerini hazin talihlerine bir bll'akışları te yüzünün ortasına doğru. soğuk bir 
leni, yoksa Gülsüm, şu eski sersem be- Gü.Isüm, o gi.inü düşünürken zevkin- vardır. Adeti hisseden.iniz ki içlerinde bez yapıştırmıılar gibi bir ~ilme his
lediye çavuşu kocasından başka bir er- den titriyor, sonra yalının boş odaların- bir llem tabaka tabaka çöküyor, bir settL 
keğe biraz hırs, biraz sevii verebilecek dan birine koşacak, mW.itil, yumup.k uUık ailiniJW n meçhulün, ebed1 ka- (Arkası var) 

Tekirdağlı Hüseyin Mü!Ay.u•"'.
8
yl,el"" 

kar~ılaşma bahsinde ise şunları ,O _ .A 
tedır: bit ~ 

- Buna hazırım. Mülayim ~ 
tesbit etsin, bir hayır kuruıntı _/ 
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. Haremağasının Hatıralar• 1 

Yazan : ZiyaŞakir 

Namık Kemal, Mithat paşaya " Sizin emrinizle 
cehenneme bile giderim, /akat padişahın iradesile 

helaya bile gitmem,, dige bağırmışdı 
Milat paşa, Osmanlı ordusunun harb dolunanlar, bölük bölük toplanıyorlar; 

1 
da, gönüllü kaydolunanlann defterle

kabiliyetine güveniyor, Rusya ile bir doğruca Mitat paşanın konağının önü- rini istemişti. 
harb zuhur edecek olursa; mutlaka ga- ne giderek: Namık Kemal ve zabitlenp tesirleri 
lib gelineceğine kani bulunuyordu. O- - Yaşasın Mitat paşa! Varolsun, altında bulunan &ençler; derhal toplan-
nun için, (kanunu esasi) ilanına vesile milletin babası! mışlar, Mitat paşanın· konağının önüne 
olacak, siyasi bir zafer kazandığı gibi; Diye nümayişler yapıyorlardı. giderek: 
Rusyaya karşı da askeri bir zafer kaza- Abdülhamid, bunu haber aldığı za· - Biz, Babı Seraskeri idaresinde at-
narak namını bütün bütün ebedileştir- man, öfkesinden çıldıracak hale gel- kerliği kabul etmeyiz. Biz, millet aske
mek istiyordu. mişti. Derhal serasker Redif paşayı ça- riyiz.. diye bağırarak nümayişlere baş-

Mi tat paşa, bu fi.kirde yalnız değil- ğırarak: lamışlardı. 
di. Abdülhamidin eniştesi ve Tophane - Misafirhanei Askeri'de toplanan 
müşiri Damad Mahmud Ceiilettin pa· encümeni, derhal ilga edeceksin. Def
şa ile serasker Redif paşa da aynı fi- tere kaydolunanları da gönüllü asker 
kirde idiler. Onlar da; son zamanlarda sıfatile hududlara göndereceksin. 
siya. et dedikodularına düşen, ve daha Diye irade etmişti. 
hala Sultan Murada tarafdarlık hisle- Redif paşa, derhal bu iradenin tat-
ri güden halkı oyalamak için, Mitat pa- bikine girişmişti. Evveli, misafirhane
şayı teşvik ediyorlardı. Bu paşalar; bir deki encümen riyasetine hitaben: 
harb patladığı zaman, memleketin ma- •Her ne şekilde olursa olsun, asker 
ruz kalacağı felaketi düşünmüyorlar- kaydetmek salahiyeti, ancak ciheti as
dı. Sultan Murad tarafdarlanndan çe- keriyeye aidclir. Makami seraskeriden 
kindikleri için; her ne pahasına olursa mezuniyet alınmadıkca, hiçbir şahıs ve 
olsun; Abdülhamidi saltanat makamın- teşekkül hesabına asker kaydedilemez. 
da tutmak istiyorlardı. Mitat paşa, ze- Binaenaleyh, teşkil ettiğiniz encümeni 
kasına rağmen büyük bir gaflet göste- dağıtınız. Gönüllü yazılmak isteyen ha
riyor: bir taraftan, şahsi hissiyatına ka- miyetli gençleri, doğruca makamımıza 
pılarak, diğer taraftan da Damad Mah- yollayınız.• 
mud ve Redif paşaların tesiri altında Diye, bir tezkere göndermişti. Sonra 
kalarak (şiddetle mukabele) tarafını 
iltizam ediyordu. 

Mitat paşa; bu gidişle meselenin bir 
vahamete sürükleneceğini anlamıştı. 
Binek taşına kadar bizzat çıkarak: 

- Hükfunet namına verilen emirle
re itaat lazımdır. Derhal dağılın. Arzu
nuz, düşünülecektir .. diye, genç nüma
yişcileri dağıtmıştı. 

Bu hadise; bir saat geçmeden Abdül
hamide aksetmişti. Mitat paşa, B&bıili
ye gitmek üzere tam konağından çıka
cağı zaman, üçüncü mabeynci Yusuf 
bey gelerek bir iradei seniye getirmiş
ti. Abdülharnidin bu iradesi, (Namık 
Kemal ve Ziya beylerin, münasib birer 
memuriyetle, derhal İstanbuldan uzak
laştırılması) merkezinde idi. 

(Arkası var) 

Denizlerin .,..,.,,. 

Kaptan Bum. Bu 
Qeviren: Ahmed Cemaledcllıı &aralalll 

Düıman denizalh gemisi yavaı yavaı batb, aabil 
balı"çılar da denizde kolaçlıyan ve bofulma 

çalıp• tayf alannı toplamı ya seğirttiler 

Tahtelbahire ( 800) m.ıre sokuldu-ı gilizler bilmiş olsalardı ki k 
ğumuz zaman bize: bu oyunları oynıyan kadim 

- Milli bandıranızı çekinizi,, işareti- cLauterbah:t tır, kim bilir ne belle 
ni çekti, zarlar, ve köpürürlerdi? .• 

Ben bu işarete hiç ehemmiyet ver- Her halde beni ölü veya diri 
medim ve serdümene: tutup getirene vldettikleri peri 

- Tahtelbahirin üzerine yavaşca kifatını birkaç misline iblil l!dıllPll! 
kır!... emrini verdim. Dümm o kadar Binaenaleyh benim ne ne oluna 
hafif kırılmıştı ki rotamızı belli belir- düşmanlanmın eline sat olarak 
siz meylettirdiğimizi kimle farkede- memekliğim lizımdı. Çünkii ( 
medi. Mihaza yavaş yavq ilerlemekte plll') isyanından sonra vldetmif 
devam ediyorduk. lan mükafat daima başımın 
Düşman denizaltı gemial işaretini asıh bir tehlike olarak durmakta 

yeniden tekrarladı: ğundan beni asacaklannda 
- Milli bandıranızı gösteriniz!... yoktu. Halbuki ben, bilhassa 
Hava çok durgun ve sakin olduğun· suretile ölecek kadar hayata benill 

dan tahtelbahirin dirislerindeki işaret müş değildim. 
filamalan dalgalanmıyor ve sarkık bir cAnholb koyunu terkettikteD 
halde duruyordu. Binaenaleyh bunla· sonra Alman ve İsveç vapur 
rı bilhassa uzaktan okumak müşküldü. mürekkeb bir kafileye rastgeldik. 
Yalnız düşmanın ne demek istediği lar İsveç clistroyerlerinin himaJlli 
bence maIUnı olduğundan daha fill- tında cenuba doğru seyredi 
malan görmeden ne sormak lstediğini Ticaret bayrağımı çekip ben it 
anlıyordum. Maamafih ikinci Jpretten fileye iltihak ettim. Bu suretle 
sonra düşmanı cevabsıJ bırakmak mu- dikkati celbetmeden ve hakiki h 
vafık olamıyacaktı. Harbe girişmek l· timizi liyıkile gizlemiş bir halde 
çin ise biraz daha yaklaşmak icab edi- den Baltık denizine dahil olduk. 
yordu. Vakit kazanmak için: İkinci kaptana: 

_ İşaretinizi görüyorum ama oku- - Bu kafile içinde pek sakin • 
yamıyorum!. işaretini kaldırdım. hat bir sefer yapacağız! dedim .. Ve 

B cevabıma İngiliz bahriyelileri 1- söylediğim zaman cidden samiJD1 
şare~ filamalarını açık görünecek bir ~kin bununla beraber .icab. ecld 
hale getirmek suretile mukabele etti· tıyat ve teyak~uz tedbırlerıne,.. !...ııl!PI 
ler. Bunun üzerine: caatte~ de gen durmamıştım. bir 

a·· "ld .. ı · aretini kaldırdım ve mız daıma dolu ve ateşe hazır 

MİTAT PAŞANIN BAŞINA İNEN 
FELAKET DARBFl;İ 

~ 0~~ w~···. ~ gizine Alınan harb de idiler. cSund• boğazına girerkd 
mb ızadına ıregımızkt' ındim Yalnız bu ban- Alman hattı harb zırhlısı ve mil r-----------------------------.. an rasını çe ır . . ık. 
dıra o kadar kirli bir şeydi ki uzaktan dıstroyerlerle karşılaşt A 1cClll -1 

Resimll fıkra müsabakamız 
Bu hengame arasında, bir gece Da

mad Mahmud paşa telaş ile Abdülha
midin huzuruna girmiş: 

Aman efendimiz, Hakanı aabık 

Murad efendinin tarafdarlan, gene 
mecnunane teşebbüslere başlamışlar .. 
diye; söze girişerek; aldığı malfunatı ay
nen nakletmişti. 

Bu malfunata nazaran, şair Namık 
Kemal bey, hariciye katibi Avlonyalı 
İsmai\ Kemal bey, maarif müsteşan 
şair Ziya bey bazı gençler de beraber 
t>lmak üzere, Beyazıd meydanında Mi
safirhanei Askeri ( 1 ) binasının bir o
dasında toplanmışlar, bir encümen yap 
mışlar. Aralarında verilen karara gö
re, İstanbulun münevver gençlerinden 
ve kibar zadelerinden mürekkeb olmak 
üzere (Millet Askeri) namı altında hu
susi bir fırka teşkil edeceklermiş. Bu
nun riyasetini de, Mitat paşaya kabul 
ettireceklermiş. 

Abdülhamid, Darnad Mahmud paşa
nın verdiği bu malfunatı, büyük bir he
yecanla dinlemişti. Fakat, çarçabuk 
kendini toplıyarak: 

- Mademki mesele, henüz tasavwr 
halinde, fi'len teşebbüse geçilinceye ka
dar sükunet gösterelim. 

Demişti. 

Damad Mahmud paşa, çıkıp gitmişti. 
Lakin Abdülhamid; mütemadiyen dil· 
şünmekten, o geceyi uykusuz geçir
mişti. 

Abdülhamidi en ziyade düşünceye 
sevkeden cihet, şurası idi. Namık Ke
mal bey, şair Ziya bey, bunlar, Sultan 
Muradın eski dostları ve Mitat paşanın 
da her gece içki meclisinde beraber bu· 
lunduğu perestişklrlan idi Bunlar 
Sultan Muradı tekrar tahta getirmek 
isterlerdi. Fakat, sabık padişahı (~ 
nundur) diye tahttan iskat edenlerin 
en başında bulunan Mitat paşa; bu ha
reketinden nasıl ric'at edecekti? 

Abdülhamid o gece; esvabcıbaşı İs
met bey, ve kahvecibaşı Mahmud efen
di ile bu mesele etrafında epeyce derd
leştiği gibi, ertesi gün de mabeyn baf
kat' bi Said beyle uzun uzadıya müza
kereye girişmişti. Neticede; birkaç gün 
sükunetle, hadisata intizar edilmesine 
karar verilmişti. 

Birkaç gün geçer geçmez, alınan ha
berler teeyyüt etmişti. Misafirhanei As 
keri'de bir defter açılarak asker kay
dedilmeye başlanmıştı. Bu. deftere kay-

Son Postanın laf mevsimi programını,numaralı fıkranın V. S.) diye bildirecek, 
tesbit ederken sadece günün vak'ası. ma· bu fıkralar ve resimleri de gazeteden ke
kalesi, hikAyeSi, romanı klfi değil, biraz dp listeye baflıyarak bize gönderecek· 
a eğlence lazım, diye düşündük. bu dü- siniz. 

şünce ile bir müsabaka tertib ettik, bu Bu suretle ıiz olruyuculanmız hem g0. 
müsabakanın eauı fUdur: zel bir fıkra okumUf, hem güzel bir r 

MUsabakamn esası atm garmü1r hem de bir müsabakanın 
verdilf heyecanın zevkini tatmıa olacak-

Meflıur Bekri Mustafanm 40 tane fıt· llll1Z. 

rasını seçtik. Her fıkra için bir MUkAfatlar 
yaptırdık. Fıkralara ı den 40 a kadar, fıt. 
raların resimlerine de gene (1) den Bu müsabakada kazananlar arasında 
(40) a kadar numara koyduk. Hergtln bu 75 okuyucumuza para milklfatı verece
fıkralardan ve resimlerden birer tanell- liz. Mükifatlarm liate.ı ıudur: 
ni dercedeceliz, Fakat bu resim o gWı ı kifiye 100 lira 
çıkan fıkranın delil. ya daha evvel çık- 1 • eo • 

OllJ, yahut ta daha IOnr& çıkacak bir fık· 1 • U • 
:-anın resmi olacaktır. 1 • 10 • 

Mfl.aabaka 'bitince okuJUcularınmdan ı • 1 er lira 
racalız: 13 • 1 ter buçuk lira 
- Hangi resim, hangi fıkranuıdır? MtıWat kazanan okuyucuları noter 
Sfa de bize mesel! (40 numaralı rmm, tayin edecektir. Müsabakamıza 29 gün 
numaralı fıkranın. 4 numaralı IUlm lT evvel bafladık. Otuzuncu resim v 
umaralı ~ H numaralı nalm fıkrayı qalıda bulacabınız. 

Realm: 30 

bunu tanımak im.kansızdı. ( r 

İngilizler bu pis bandıralı mendebur 

şilebi tezyif ve istihza il• ıüzerlerken Bir D..,.ktorun 
biz mütemadiyen ona doğru yaklaşıyor- ~ 
duk. Nihayet (600) metre sokulduktan GUnlUk 
sonra: Notlarından (*) 

- Başla ateş! ... kumandasını ver- ı..:~:..:=:.:.~:.:~-~--~.-, 
diın. Saçkıranın tedaoı. 
Denizaltı gemisinin güvertesinde Bvvell umuml tedaTl llzUDdır~~ 

yirmi kadar bahriyeli vardı. Bunlar a- çen defa saçkıranın umuml .r_. 
teş açtığımızı görünce birbirini çiğner· sayarken birçok umuml ııastaııtl&I' 
cesine kumanda kulesine doğru atıldı- mıştım. Başta frengi olmak ~ 

hastalıklar, barsak ve karacıter _... flli': 
lar. Birkaçı da güvertedeki topun ha- ıarı, kansızlık, fartı meıguliyet .-1#: 
şına seğirtmişlerdi. Lakin onl~ . :iaha bebleri ortadan kaldırmak lbıJlldl'· 
topa erişmeden evvel obüslerımızden çürüklerinin saçkıran huaulDndl~-
birisi topa tam bir isabetle ppıştı ve edllmit olan büyük rolünü unu 

lA.zımdır. Atızda ç\lrilk dJt nrsa -,_ 
perişan etti. çıkartmalı ve hasta elifleri te<1a9l 

Mermilerimiz düşman denizaltısının melldir. 
saç bordasına arkası arkasına yapışıyor Bundan sonra mevzil tedaTl ı~ ..-: 
ve infilak ediyordu. Artık kumanda ku- o da mubarrif maddelerdlr. M ... -

. · ta olan sakal kısımlarını 1Jlce ~-
lesinde ve kıç tarafta süllelerimızın tikten sonra kızannıf bir halde 1"'! 1'.. 

husule getirmiş olduğu delikler gözle rıne hafif bir aürüt ue bul ııalftllllP 
görülecek kadar çoğalmıştı. lan ılır. Bunların orada h~-·--· · 

Makinelerim staper etlD\f bir halde :~;!t ta=a d=e J8111deD 
tamam altı salvo ateş ettirdim ve bu ıa bafladıklan ıörülür. Bneltl ~~ 
salvoların hemen hepsi hedefe isabet va tüyü gibi ince olarak baf1ar .--
etmişti. bll bir hale gelir. 

J 
· · Her halde bu fimdi say~_, Şimdi, düşman denizaltı gemısı, ya- :rarasız ve çıbanm saçıan.n ~-- r 

vaş yavaş batıyordu. Tahtelbahirin bat- dlr. Dahili ve mevzil aebeblert 
tığı ver pek derin olmayıp ancak on, on tur. _. 
beş ~etre umkunda su vardı. Binaen- Bir de saçlara ve sakallara ll'l9 ...,-
aleyh tahtelb&hirin battıjı noktadan ge- ralı ve çıbanlı saçkıran vardır· 

w dına trlkofla derler. 
çip bir çift deniz bombası attıgırnız za- ~B~un~d:an~d:,a,ı;pa=.:rın:!.!b::a:.:;Ned=:erll.::=~:-;~ 
rnan bu bombalar teknenin o kadar ya- t•, .. M&lan a.ı.....,... 
kınında patlamış olmalı ki btrkaç saç •lr aa•tme ,..,...... kı8rl ..,_ 
levha suyun yüz.üne kadar fırladı. ...... ............. _... .., 

İngiliz denizaltısının milrettebatın- wra~·..! ... ~ .. ~-~ ... ~.?:,.~'!! ... ~lı~llr!:,.· -~= 
dan birkaçı su yüzünde kulaç atıp du- ,;:::.., _________ _ 

ruyordu. Seyir zabitif bu adanılan gös
tererek: 

- Bu herifleri toplayıp esir edelim 
mi lnmıandan?.. diye IOl'du. 

Koya bir göz gezdirdim. Baktım ki, 
balıkcı kayıklan denizaltının batmış 
olduğu noktaya doğru ilerliyorlar. Za
bitime döndüm ve: 

l\6bstcl 
Eczaneler 

- Görüyorsunuz ya! Balıkcılar ye
tiştiler! Ü'sera, içinde bulunduğumuz 
şartlar dahilinde bize engel vermekten 

F 1 k r. : 30 başka bir fayda temin edemezler. Ba
lıkcılar olmasaydı, tabii bu zavallıların 

Cenazeye sarhoı gidilir mi? boğulınalanna göz göre göre seyirci 
• G kalamazdık ve onları kurtanrdık. Şim-

Belui Jlutala 6ir Pin bir cencıuye MJ"laoı olarak ~lmlf. ören· di mademki balıkcılar onları denizden 

ı.rı çıkarıyorlar, bırakalım ne halleri var-
- y aJ.a, Jemifler, cenaseye d• MJ"laOf •elinir ıni1 sa görsünler!. 
Belıri eeva6 vermifı Bu üçüncü rnuyaffaldyetten sonra 
- Beni 6tıPa """'• ...... tcuumcu, •onra C•llCUMle •«metli Ji- cKristiyanya• ya gitmeğe artık lüzum 

( ı) Şimdi, (.u .. ..a mektebi) aba ha- ye 6ellci ralaa muaue6 olur. görmedik ve cenuba dönilp yeni mu-

ouna ""----------------------...,.-- vaffakiyetimizi amirale bildirdik. İn-hmduiu bina. 



K u s u-r 1 arımız 
---------.--:-f-:-:te-::b:-;,ir:--:za:-t~var: cEh dedim, bu 

11 
(Bcı, tarafı 1 inci sayfada) ı cdılen ıp h halde onun sinirine dokun-

na \le Paketlerini dizlerime yerleştir • manzara, er 
!nesine b' muştur. . · d P' ır mana yoktu. t d kkat edince gördüm kı o a 

•kat ben, bu dalgınlığını ihtar etme· Fa~~ ~rkında değildi. Bir elile mi -
lid' neıaıtetsiz1ik telakki ettim ve eı.ilen pek. 1~ .! t'' .. oğuc:turuyor ve dalgın 

tzlerizni b ' . . : 'k desının us unu Y d ıraz oynatarak kendısını ı :ız .. hul bir noktaya bakıyor u. 
etnıek lstft~'- S .. .. bak- gozlerle meç 
tı V 

<:\.Ulu. ert, sert yuzume G .. 1 'n· in onun gözlerini arıyaıı mu· 
. e pa kl h • te oz en i. 'b r k rırıa arını biraz da a gevşe: - 'd bakıslarında galiba bir cazı e P:Y~ 

le .Paketleri dizlerime biraz daha yer • annı ç' .. kü benim mevcudiyetımı 
cştırdi da oldu. un 1 ba 

Yü .: .. . r. fark bile etmemiş olan zatın bakış arı -

ah 
kunu dizlerime bıraktığı içın adeta rildi Ve tam bakışları bana çe -

r at b · . · · na çev ~ • ır :nefes aldı. Bu bareketı sınırı· . . k de nayet yüksek bir tonda gegır-
lrıe dok d V . vırır en E> • t ğ 

_ un u. Başımı kaldırdıı:n· e. di. Sonra yaptığı bu hareketi bır "~~.a -

) . Affedersiniz bayan, dedını. Paket- f 11 h demekle ortadan yok ett ıgın -
~rıni · d' ? uru a > d 
B 

zı ızlerimden çeker misiniz . d "sterı'h olarak gözlerini yum u ve 
a -· k" .. k en mu 

~ k şının . ne kasına doğru giydigı uçu aliba uyumağa başladı. 

1 
p ası, Sınıone simonvari toplanmış saç- g * 

~arının kestane rengini bütün pn!'laklı· M-.J • ·r.sanlann en fazla tiksindikle-
g le .. . . . t."Uenı ı . 

goster:yurdu. Greta Garbo b.çınn . . n fazla sinirlerine dokunan şey, 
a.ınm k D' t rı "e e 1 . ış aşlarını kaldırdı, Marlene ıe - . t bu laübaliliktir. Artık, bizim merr. e-
~;~e benz:yen gözlerini kıstl ve Jo~-~ ~e;lınizde de bu Iaübalilik. g~ze batmak-

Wford gıbi boyanmış dudakları!ll bu . · dokunmakta ve tlk.sınmeler ya-
Zf'tek: ta, sınıre 

- A! Ne olur sanki? dedi. Siz oturu -
~~~nu~ b)z ayaktayız, eziliyoruz · P~
lr tın ipleri de parmaklarımı yara cttı. 

ıraı: dayadıksa, dizlerinizi kırmadık ya! 

.... ~tmaktadır. 
- M mleketin eriştiği seviyeye layık ol • 

e ı· - b r mak istiyen her insana bu nevi au a ı -
iiklerden çek.inmesini, kor':111masını tav-

siye etmek zamanı gclmiştır. . 
~e Sa:11inııyet, değil mi? Suat Dervış 

d aptıgım çiğlikten doğrnsu ben utan
ı.ın. }ta 'ya ile Fransa 
a * ı ı. ·b Arasında y eni ususi b\r dairede bir muarnel.-? bt 

edi · · t . Yordum. Yaklaşılması icab eder. bıı Bir v4zige 
iişeye her.üz yaklaşamamıştım. Sıramı (Başw.rtı/ı ı ınci sayfada) 
bekliyordum. Önümde bulunan gens ba- .· etmemesinin sebebi de imparator-
Ya .. n gişeye yaklaşınca memur ters ters yın · l 'd ' z · 
\J 1 gu· tanımaktan içtınap e mesı ır. ı-
.r lızune ba~tı ve: u 1 1 . yeni sefir itimadnamesini, ta ya 

':"- Ne istiyorsun ? diye sordu. :::.alı ve Habeşistan İmparatoruıu tak-
Önumdeki bayan bu esen> hitabını ) a- b · t d k 1 kt 

dırgamadı. Besbell: dairelerde muamc~e dun etmek mec urıye ın e a aca - ı r. 
tc.kib· b" e·le Diğer taraftan, iyi. ~aber _ala~ siya -
ıstediıne ~ı~~ı~ ola:a~tı. ~~~aş ır~ı :.:_ si m ehafilde söylendıgıne gore I talyan 

klerın t soykdı. Istedıgı şey O! .y... f ' d"" Radikal - Sosyalistlerin kon 
cak b ' d' 'b u r. "fes ıca- se ırı, un 
b 

ır şey ı galı a .. ınemur vazı 1 'nde hariciye nazırı Delbos ve mec-
ı ona: gresı ' . . ,. 
'h • , .. ' ı ·., reisi Hcriot tarafından Italyayı ıma 
.oa·uan y lm ş ınız Bu ış buraoa go- ı ... 

.. .J ?..nı ı s · . k ·· 1 en nutuklardan clolayı 
rulınez ( ... ) ye kadar zahmet edeceksı - edere _soy en 
niz. geri çagırılmıştır. 

V · . .. - 1· ğ'ne sesi- Delbos bu nutkunda Fransanın Ak 
e ılh cribi bır soz soy ıyece 1 • ' .. • f 

nin t 0 
• d h ··kseıtere..1': denizdeki ticaret yollarının muaa aa -

onunu bın:ız a a yu • k d V• • · ki d di Bu iş s.nda pek azimkar hare et c ecegın.1 
- Şaşayım scnın a ma, e · . . . 

jçin mi bu!"aya geldin? Maşallah1 maşal - bıldırrnıştır. . . . 
lahı Amma da kafa varmış sende! Heriot ise beynelrnılel karışık vazı-
l3aktım Bayan hiç aldırış etmiyor. Ku- yetten bahsederek: 

zu g·b· b" "' 1 • - Acaba Majork adalarında yalnız 
ı ı ır _ese. . v k 'lm' b 1 - Peki nere e ide · ? dive soruyor- Ispanyol bayragı mı çe ı ış .u unu -

du. y g yun· · yor, şimali Afrika ile Pantalena ada -
Iarında acaba ne gibi hadiseler Cf'.re -

yan ediyor, Cebelütt~~ık ~ğazı acab~ 
henüz serbest sayılabılır mı? 

Muhaverenin sonunu dinliyemedim. 
Ayrıi muameleye maruz kalmaktan kork
muştum. İşımi takibden vaz geçerek çık
tım . 

Demiş ve acı acı şikayetlerde hulun-

muştur. * k Bazılarına göre, bu sözler sefirin ge-
Belki inanmazsınız ... Çünkü inanı laca. b b lın t §e 1 ri çağırılmasına se e o uş ur. 
·Y değildi-: Bu vak'aya ben bızzat şahi Majorka adasında 

oldum. Kendi gözlerimle Kadıköy vapu- Falına _ de Majorque 30 (AA.) 
runun alt kamarasmda gördüm: Havas ajansının muhabiri bildiriyor: 

Alt salon oldukça ka1aoalıktı. Be.nim cİspanya harbinin başlangıcından -
oturduğum sıranın karşısına uzun boylu beri ilk defa olarak biri Havasın mu -
kırklı~ bir adam geldi, oturdu. ~ v habiri olmak üzere iki gazeteci Ma -

tt.stu başı temizdı·. Belli ki köylu deg.l, t • f " h J'orka adasını ziyaret e mege muva -
y<' ır}i ve birincı' mevkı"le yolculu1<. ya - d p fak olmuşlar ır. . . . . 
t rıcak hayat seviyesine ulaşmış bir va - Havas ajansının muhabın, adayı ıkı 
:ındaştl. .. dolastığı halde İspanyollardan baş-
. Oturduk~an iki dakika sonra cebinden kguarıhı'ç ki~seye tesadüf etmediğini be -

bır k .. .. 
keti 

u~u~ paket çıkardı, onu açtı. Bu p:ı- an etmiştir. 
n ır d dı Y ........... - .............. -·---o~ .. :ı.1~ e bir çift yeni çorab var. : _.. • .-........ 

k ;ıyuk hır sükunetle çorabın ipliklerını [~ /A. D v o 1 
y~::~ı, çorabı tersine çevirdi, ayağa gi- lf" ~ 

S 1 ecek bir hale koydu. .. __ 
ru~00:a gene ayni sükunetıe eğildi ve bu- augünkU program 
.. hır ehemmiyetle sağ ayağının ıskar-

Pının·~ c I ST &N B U L 
ni ç ıg sonra da çorabını çıkardı ve. ~ : 

31 
sırıncıtefrln m rasar 

i ?raplan ayağına geçirdi, iska.rpınını ö 
111 

eşrip&ı· 
~~dı, bağladı. Derken sıra sol ayağa gel- ı~.30~ Plakla 

0

Türk mu.sikisl, ıuo: Hava-
d l§ti. Onun iskarpinini de çıkardı. _on~ dls, 13: 

0

:eeyo~ıu Haltevl gösterlt kolu tara

~ Çorabın~ geçirdi. Yeniden iskarpınını tından bir temsil. 
R.1.Ydi. Kirlı roraplarını da elindeki kil - Akp.JD neşriyatı : M ç k :ı. 1 stadından naltlen acar 
u kağıda 1ararak cebine attı ıs.3o: Taks m 18 30· Plnkla dans 

h ınuhteUU futbOl ına':n. 1'9 30° • Konferans: 
.oen hayretten büyu"müş gözlerle ona '·''"' 19· B,men ..,.. · · b k ınuslıuo>•· · (İnsanlar ve hayvanlar: 

a ıyorduı~. Sonra gauri ihtiyari nazar- selim Sırrı Tarcan d 1 ta la J d t ) 20 · Necmi ve arka nş arı -
runı ondan çekerek etrafıma çevir i.m: Akscl Mun c · · ikiSl ve halk ~rkılnrı. 20. 

. Etrafta bu hayretime ic:tirak etmesın1 rııfından T\irk mt usf ndıın arabea söylev. 20: 
l t Y "O· ömcr Rıza ara ı 'I k 
s ediğim başka nazarlar arıyordum. Fa- ,) · .. yen ve arkııda§ları t.a.'J''1r:dnn ur 

kat t f gibi 45: MuzeY Ik :ırkılan (saat Ayarı). 21. 
e ra ımda bu manzaraya şaşar musikisi ve lıa 

15
? Ajans ve noru h.'lberleri. 

bakan kirrıst yoktu. Yanımda otural' ş_iş: 15: Orkestra. 22j ı~r opera ve o;ıeret parça
lrıan bir adam ağz.ını dişçi karşısında gıbı 22.so: Pltı.klcı so 0 

• 

açmış, elıni yansına kadar bu ağzın içi- ~ ... . 
he sokmuş. habire diş:infn arasında kal-r· Operatıfr • Urolog • 
ıruş bir şeyi tırnaklarile çıkarmağa Ç3- Dr. Mehmet Ah 1 
lı §ıyordıı. Gösterdiği bu manzaranın kim- ld il rı 
~~yi rahatsız edip etmiyece~i~~· iğ~e~di • , r;~6la~ısı~ KOprUba,ı 
• ıp iğrendırmiyeceğini duşurumı; ordu hast~ T~'· 21iHj ~ 
bile!.. '-9> Erou~~ m. "'!!!'~ --Karşıda oturan bayan da çamurlu ıas- Son p 08ta Matbaa.a 
tiklerile sır<:.nın üstünde koşan küçük ço
Cuğile şakalaşıyordu. Öbür tarafa bak
tım; orada elli yaşlarında kadar ~örünen 

Emeç 

SON POSTA 

Romen Başvekili 
bu akşam gidiyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
•ıek.il Celfü Bayar, Fransa büyük eçisi 
B. Ponset, bütün vekiller, Riyaseticuro • 
bur seryaveri, kalemi mahsus müdürü, 
Balkan antantı elçileri, hariciye yüksek 
memurları tarafından teşyi edilmişler -

l!ir. 
Ekselans Talaresco ile Başvekil Cclô.1 

Bayar har~kete haz.ır olarak beklemekte 
olan trenin önüne geldikleri vakit aıı -
keri fanfar Romanya milli marşını ve 
n:-kasından Türk milli marşını çalmış ve 
bir müfreze asker selam resmini ifa ey
iemiştir. 

Bay Tataresco, yarın akşam doğru 1s
l-uıbu1dan hususi bir vapurla Köstcncc
ye hareket edecek ve pazartesi günü saat 
10 da Bükreşe varmış bulunacaktır. 

Dün neşredilen resmi tebliğ 
(Baıtarafı 1 inci sayfada) 

Bu ziyaret esnasında ekscHl.ns Ta
taresco Reisicumhur Atatürk tara • 
fından kabul olunmuştur. 

Diğer taraftan, Bay Tataresco, Ce
lil Bayar ve Tevfik Rüştü Aras ara -
sında mükalcmeler olmuş ve bu mü
kalemeler esnasında iki memleket 
devlet adamları beynelmilel vaziye-

tin muhtelif veçheler ini tetkik et -
mişler ve Balkan antantı memleketie· 
rini birbirine bağhyan sıkı rabıhla .. 
rın bulunduğu sulh ve milletlerin teş
riki mesai davası uğrunda semereli 
gayretler sarfcdebilmiş olduğunu mü-

şahede eylemişlerdir. Bu görilş ve 
menfaat mutabckatı ilerisi için de 
müştereken tahakkuk ettirilecek f e-

1 

yizli bir çalışmaya imktln verebile • 
cektir. 

Türkiye ile Romanya arasında ti -
caret münasebetleri de bir noktaı na
zar teatisine mevzu teşkil etmiş v.-? hu 
noktai nazar teatisi, iki memleket a
rnsındaki mübadele işinin daha iyi 
bir tarzda kurulması hususunda Türk 
ve Romen devlet adamlarının besle • 
diği azmin müşahedesini mümkün 
kılmıştır. Ve mevcud ticaret anlaşma .. 
!arının düzeltilmesine yakında Bük • 
reşte tevessül olunması knrarlaştml
mıştır. 

Ekselans Bay Tatarcsconun ziyareti 
iki müttefik memleket nrasındaki 

dostluk bağlarının sağlamlığını bil' ke
re daha müşahedeye imkan vermiş_ • 
tir. 

Bütiin iztirapların Dost Başvekilin Türk matbuatma ,,-"---~· 
. 

çaresı 

beyanatı 
Ankara 30 (A.A.) - Dost ve müttefik 

Romanyanın muhterem başvekili ekse
lans Tataresco saat 19 da Ankarapaliısta 
Türk matbuat mümessillerini knbul et -
miştir. 

Ekselans Tataresco, Türk.iyeyi ziyare
ti münasebetile Türk gazetelerinin gerek 
ş:ıhsı, gerek Türk - Romen dostluğu et
r::ıfında yaptıkları hararetli neşriyattan 
dolayı Türk basınına teşekkür etmiş, ken
disini şükran borçlusu bildiğini söylemiş 
ve aşağıdaki beyanatı yapmıştır: 

cAnkarayı ziyaretim, muazzam eserile 
bütün dünyanın bihak.kin hayranlığmJI 
celbeden Reisicumhur Atatürke tazimat.
ta bulunmak, ve yüksek salahiyeti ve bü
yük tecrübesi memleketin resanet bul -
ması işinde mühim b ir amil olan Başvekil 
Celal Bayar ve mesai arkadaşlarile te
ma5 etmek fırsatını bana vermiştir. 

Balkan antantı çerçevesi içinde, bütün 
faaliyetlerinde, emellerinde ve temayül
lerinde olduğu gibi ayni sulh, em.niyet 
ve istikrar siyasetini sebatla takib et -
mekte olan Türkiye ile Romanya arasın
daki münasebatın samimiyetini kaydet
meğe lüzum görmüyorum. 

Uzun :zaman tazyik altında kalan bayat 
kuvvetlerinin inkişafı için zarud olan 
müşkül teşkilat ve tarsin eserini tahak
kuk ettirmek hususunda gerek Türkiye, 
gerek Romanya ayni derecede bu sulh ve 
bu emniyete muhtaç bulunuyorlar. 

Türkiyeden ayrılırken, muazzam iler
!eyişinde Bü~ Şefinin yaratıcı deM -
sile yürüyen çalışkan ve kiyasetli bir 
milletin parlak faaliyet ve tezahürlerinin 
itminan verici bir intıbaını götürüyo • 
rum.> 

Ekselans Tataresco, Başvekil Celfil Ba-
yarın Bükreşi ziyareti esn~ında, Türk 
matbuat mümessillerini de oraya davet 
etıni§tir. 

Başvekil Celal Bayarın 
Romen gazetecilerine 
Beyanatı 

Ankara 30 (A.A.) - Başvekil Celiil 
Bayar Rador ajansı vasıtasilu Romen 
'C'latbuatına a§ağıdaki beyanatta bulun
muştur: 

Sizin vasıtanızla dost ve müttefik 
memlekete hitab ederek başvekil Tata -
resconun bize yaptığı ziyaretle bu bay
ram günlerindeki sevincimin bir kat da
ha arttığını beyan etmekle bahtiyanm. 

Romen ve Türk milletlerinin birbirine 
~lan ciddi muhabbetlerinin yeni olma -
dığını dün akşam söylediğim vakit s~ de 
?şittiniz. Filhakika, Türkler ve Romen -
ler ferdi münasebetlerinde kolayca bu -
luşub hiç zorluk çekmeden anlaşabiliyor
larsa bu birbirlerini iyi ve çok zaman -
d:ınberi tanıdıkları içindir. 

Dost ve müttefik Romanyanın m üm 
tsz Başvekili ile ilk defa temasa gelir: 
ken, eski bir ahbap ile görtişüyormu -
şum gibi tatlı bir his altında kaldım. 
Daşvekil Bay Tatarescoda açık ve sa
mimi konuşnn, vazih ve encrJık dü -

şünceli bir devlet adamını buldum. Tek 
rar buldum diyebilirim. Ve dostum A -
ras ve ben görüşmelerimizden yalnız 
memnun olmakla kalmadık, bu müm -
taz siyaset adamının bu görüşmelere 
verdiği cereyandan derin bir zevk cluy
duk. Ben şahsen, esaslı bir sulh ve sü
kunet amili teJakki ettiğim Bnlknn An 
tantının hararetli taraftarıyım . Bu osil 
do.vatla Bay Tataresco ile benim tamn
mile anlaşmamız mukadderdi. 

Çünkü her ikimiz de memleketleri
miz için bir sulh ve cihanşümul anlaş-

ALGOPAN 
Başı ve dişi atrıyanlara, 

nezlesi ve kırıklığı 
olanlara, Romatizma 

ve bel atrılarıaa 
Seııelerdenberi 
t ecrübe edilmiş 

en tesirli 
ve zararsız ilaçtır • 
Daima ismine ve madeni 

kutulardaki 
markasına dikkat. 

Taklitlerinden sakınınız. 

Her eczanede bulunur • 

Nafıa Vekaletinden: 
10 İkinciteşrin 937 Çarşamba günü saat 15 de Ankarada Nafia Vekületi Mal

zeme Eksiltme Komisyonu odasında 2200 lira muhammen bedelli 9000 adet tel
graf fincanı demiri açık eksiltmeye kon uhnuştur. Bu eksiltmeye nid şartname 
ve sair evrakı Vekalet Malzeme Müdürlüğünden parnsız olarak verilir. 

Muvakkat teminat: 165 liradır. 
İsteklilerin 10 İkinciteşrin 937 Çarşamba günü saat 15 de Komisyonda bulun-

maları lazımdır. c3979,, c724l:t 
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çerçevesi 1çln durmadan yüruycn inklşaı: şe
rnıtlni tnm surette hazırlamıştır. 

ma içinde, bir refah devri gözetiyo:uz. 
Benim için bu, büyük Şefimden Rldı -
ğım direktiflerin tatbikinden başka bir 
şey değildir ve şunu da biliyorum ki 
dost ve müttefik Romanya mufahham 
hükümdarının münevver sevk ve ida
resi altında milletlerin saadet ve refah 
lannın müvellidi olan ayni beynelmi· 
lel teşriki mesai yolunu takib etmek -
tedir. 

Türk - Romen dostluğunun sağlam
lığı bir kere daha tezahür ettiği bu -
giinlerde dost ve müttef ik milleti bii -
tün kalbimle sclfimlarım. 

Başvekil Celal Bayar, Balkan An -
lantı davasına yaptıkları müzaheret -
ten dolayı Romen rnatbuntına hararet
li teşe.kkürlc;.;ni bildirmişlerdir. 

Romen nuıtbuatının neşriyata 

Bükreş 30 (Radar njansı blldlrtyor:) - BÜ 
tun gazeteler, Türk milli bayrnmıno. ve Ro -
mnnya Bnşveklll Tntnresco•nun Ankarn se -
yahııtlnc mutcaddld sayfalar tahsis etmiş • 
lcrdlr. 

Atatürk'un rcsmlle tezyin edilmiş olaro.k 
çıkan Ünlvcrsul gru:et.esl diyor ki: 

Türk mlllt•ll, CııınhurlyeLln 14 i.lncu yıl -
dönumunü kutlıılnmaktadır. Başvekil 'l'ntn· 
r<'.sco He Genel Kurmay Başkanı Ocncrnl 
Slchlt' ln, bu şenliklere Anknrada iştirak et
mek surctl}c, Türkiye ve Romaııyn nrasında 
mevcut sıkı dostluğu ve her iki memlct.etln 
bu dostluğu Balk n Antnntı çerçevesi için -
de dnlmn muhafaza etmek ve cıttıkçe d:ı.ha. 
fazJa kuvvetlendirmek nzmlnl bir kere daha 
tebarüz etLlrmektedlrler. 

Turk devleti kadar çabuk surette iyiye 
doğru değlşml§ devlet pek azdır. ReJslcumh ur 
At.aturk'un yüksek azmi, hll.klm11ğl ve ener -
Jisl, eski Türldyeyi teraW yolunda modern 
bir devlet haline kalbeden )'eni prensipler 

Balknn Antantı çerçevesi lçlnde, Türkiye, 
blitün diğer müttefikleri gibi, tnm blr sulh 
slyaseU taklb et.mcktcdlr. 

Fnknt, bUyUk nsker Atntilrk, meınlekct1-
ne.. aynı zn.mnnda, kuvvcuı, 1y1 techlzaUı ve 
vazlft.'slnl mUdl'lk bir ordu vermiştir. Bu or
du, tıD.Jtlm bir siyaset ile birlikte, Türkiyeyi 
sulh mfida!llcrl nrnsmdn kuvvetli mühlm b1r 
unsur hallnc getırmlşttr. Umumi hnrbl tn -
1db eden değişikllkler devrinde, yeni Tür • 
kiye, vatanına hizmet etmeye ahdetmiş bir 
büyük adamın azminin ve ht\klmllğlnln ne
lere kadir olduğuna parlak bir delildir. 

Dlmlnentza, .sulh yolundn-. baflıt:ll baO 
maknlcslndc diyor ki: 

Türk mUlctl tnrafındım mUme~ıerlml
zc gösterilen ho.rnretll hUsnil kabul, Romen 
knlblerlndc derin aklSler tevlld eylemiştir. 

Kemnl Atatilrk'ün yüksek ltlarC31 nltm • 
da MllleUcr CcmlyeUne b:ı.ğlı modern Tür -
kiye, blr kuvvettir ve Romnnya, bu kuvvetin 
dosUuıtunun kıymetini takviye eylemekte -
dir. 

Luptn diyor kl: 
29 t.eşrlnlevveı bayramı, Atatilrk'iln bti -

yük ismine daima sıkı surette ba~ kala -
cc.ktır. Atatürk, tarlhln ve harblertn bırak -
tını nnknzdan modern ve kuveUl blr devlet 
vucuda cctırm\şt1r. 

İsmet İnönünün ziyareti 
Anknrn 30 (A.A.) - Sabık B:ı.şvekll is -

~et İnönü Anknropalı:ı.sn gelerek Romanya 
Bnşveklll Ek l:ıns Tatnrescoya. r.lyarcUerlnl 
iade etmiştir. 

ERTUlaRUL SADi TEK 
'J'lYATROSU 
( AKSAHAY) da 
Bugnıı , saat 15 de 

(BiR AVUÇ ATE') 
\T od vH S Perde 

Bu g ce sant 20,SO da 
( ÇAPl~URDA ZAMBAK) 

Yftnn gece (KADIKÖY - SÜREYYA) da 



12 Sayfa 

Siz de bµ kremden saşmavınız ! 

BALSAMIN KREMi 
Bütün cihanda elli senedir dai· 
ma üstün ve eşsiz kalmıştır. 

KREM BALSAMlN 
Büyük bir bilgi ve uzun bir tec
rübe mahsulü olarak vücudc ge
tirihniş yegane sıhhi kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 
Şöhretini söz ve şarlataııh-:<la 
değil, sıhhi evsafının Londra, 
Paris, Berlin Nev-York Gitzellik 

.,.. Enstitülerinden yüzlerce krem 
arasında birincilik mükafatını 

D İ K K A T : kazanmış olmakla isbat etmiştir 
KREM BALSAMJN Güııdüz için yağsız, gec~ için yağlı ve 

halis acıbadeın kremlen olarak dört 
nev'i vardır. 

KREM BALSAM/N Ötedenberi :azı~ış hususi vazola _ 
rında satıldıgı gıbı son defa sureti 

mahsusada imal ettirdiğimiz gayet şık ve beraber taşımağa elverişli 
hususi tüpler derunünde dahi satı !maktadır. Fiatça daha ehven oldu -
ğu kadar pek kullanışlı ve zarif olan 

KREM BALSAM iN tüpleri bütün nevilerile tanınmış, ecza 
ıtriyat ve tuhafiye mağazalarında 

İNGiLIZ KANZUK ECZANESi 
BEYoGLU • İSTANBUL 

Gunde bir 
defa 

HASAN 
DAN TOS 

diş macunu 
ile dişlerinizi 

tem:zlerseniz, ömrünüz 
müddetince dişleriniz 

sağlam ve inci gibi 
parlak ve beyaz 

kalır. 

Dişle~ iniz çürü

mez, diş etleri
niz kanamaz. 

TUp 7 ,5, dört mlall 1tı,5 
en bUyUk 20 kuru,tur. 

Sabit olmuş
tur ki rild 
yiyebilir 

Doktorum 
demiştir ki; 
bu husust cild 
unsurunda bulunan 
Biocel, kemali itina 
ile şeçilmiş genç hayvanlardan 
istihsal edilmiştir. Cildin derinlik
lerine nOfuz eder. Ve genç ve taze 
görllnmesi için muktezi gıdayı ve
rerek besler. BOyllk bir Viyana 
Üniversitesi Proresörll tarafından 
keşfedilen bu cevher, şimdi (beyaz 
rengindeki) Tokalon kremi terki
bine höceyreleri b~sle~ek için tam 
matlOp nisbet daıresınde karıştı· 
rılmıştır. Bu kremi gece yatınaıdan 
evvel sabahları beyaz rengindeki 
Tokalon kremini kullanınız. uç 
gOn zarrında teninizi gayri sat 
maddelerinden ve zayırlamış yüz 
adalelerinden kurtarınftğa başlar. 
lJoktor Stejskal ta~arın.~~an bir Vi· 
yana hastıı.nesinde o5:-' 2 yaşlıırırı
daki kadınlar ozerınde yaptığı 
tecrObelerde buru, uklııkların altı 
harta zıtrfında zail oldukları görlll· 
mu.tur. 

İlan T a.rif em iz 
.., 

--Birinci .ahile 400 lturuı 
llıinci mhile 250 » 
O çüncü ıahile 200 » 
Dördüncü .ahile 100 » 
iç .ahi/eler 60 >> 

Son •ahil• 40 >> 

Muay:r'f>n bir müddet zarfında fazla
ca mikdaı Ja ilan yaptıracaklar ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden i&tifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar !çin ayrı bir L:ırifc derpiş 

edilmiştır. ~ 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler için şu adrese murıtcaat ecm. 
melidir: 

RADYOLiN ile 
Niçin dişleri mutlaka sabah, UıJ' 

ve akşam her yemekten soııt8 
gttnde ~ defa fırçalamak 18zımdıı4 

' / 

, 
Çünkü geceleri ağız guddelerini:ı yemeklerden sonra • ve h~ 1 

ifrazatile dişler ve diş etleri dolmuş - bol cRADYOLİN> ile ~ 
tur; çünkü yemekler, sigara ve kahve temizlemek şarttır. Bu sa? 
gene ayni tesiri yapmıştır. Binaena • de, ağızın da sağlığı ve *1' 
leyh dişleri hergün 3 kere - bilhassa güzelliği garanti ed.ilmif 

Sabah, öğle ve aktam her yemekten sonra giinde 3 defi 

Çünkü 
Bronıitinizi, ölaürüğünü:ıü •Ür'atle geçirir, 
boğaz oe ciğer nahiyelerini temizler, •e•iniz 
kısıldıysa açar ve •ıhhatini:ıi iade eder. 

Pastil 
For 

Nezle ve bron
şite, bunlardan 

metevcllit OksU· 
rl\k, ses kısık

lığı, boğaz, ne 

fes borusu ilti
habla rına en 
kat'i devadır. 

GöğUs nezleleri· 

ni izale ve has· 
talıkları tedavi 
eder. 

Pastil F oru ihmal etmeyiniz. 

En büyük Doktorlar 

QUiNA LAROCHE'un 

tavsiye ederler. 

s•tıhr. iıiacıhk Kollektif Şirketi, 
Kahraman:ıade Ban 

Ankara caddesi 
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