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Asiler adridin kenar 1 

mahallelerine girdiler 
Dün isiler tarafından tekrar topa 

tutulan Madrid yanıyor 
Kadın ve çocuklar Madrid içinde 

barikatlar yapıyorlar 

Madridi müdafaa eden hüktimete ait istihkimlar dan biri (Yazısı 3 üncü sayfada) 

Anlıarada verilen mühim kararlar . ı 

Balkan devletleri arasmda işblrliül 
günden ·güne gen işliyor 

Yugoslavya Başvekili Belgrada vardı, Balkan millet
lerinin feyiıli bir atiye mazhar olacaklarını söylüyor 
muahedelerin yeniden tetkikine muhalefet edilecek 
Belgrat, 4 (Hususi) - Başvekil Dr.11bütün nazırlar, ayan azası, mebuslar 

Stoyadinoviç bu sabah saat dokuzda ve kur diplomatik tarafından parlak bir 
linkara seyahatinden Belgrada avdet surette istikbal edilmiştir. Başvekil 
etmiştir. M. Stoyadinoviç istasyonda (Devamı 4 üncü sayfada) 

Türkiye Başpehlivanrna dün 
şampiyonluk kemeri takıldı 

inşaat durdu! 
Çimento ihtikarı 

devam ediyor 
Fabrikalardan çimento 
alınamıyor, tüccarlar da 

yüksek fiat istiyorlar 

Ankaradaki Çubuk barajının· evvelki gün açıldığını bildirmiştik. Resmı .. 
miz k.üşad resminden sonra barajı tetkik eden · Başbakan ismet İnönüniı 

göstermektedir. (Baraja ait diğer resimler yedinci sayfamızdadır.) 

İstanbul balıkçıları 
boykot yaptılar ! 

Dün sabahtan beri lstanbul 
sularında balık tutulmuyor 

Fiatların çok fazla düşmesi üzerine tatbikine karar 
verilen boykotun müddeti şimdilik 48 saattir. 

İstanbul balıkçılannın faaliyetinden bir sahne 

Torik balığının bollaşması yüzün· Limanımızda bulunan İtalyan v~ 
den fiyatlar düşmüş, çifti dün balıkha· Yunan balıkçı gemileri de balığı bu fiı 
nede on kuruşa mezat edilmiştir. (Devamı 5 inci sayfada) 

Suriye Vatani F1rkası Reisi 
Atatürke tebrik telgrafı gönderdi 

Cumhuriyet bayramı münasebetile Arap aleminin hassas damarı Suriyq 
Şam'da Suriye Vatani fırkası Reisi Fah )>üyük eserinizi tebrik ederken kend11 
ri Elbarudi Reisicumhur Atatürke aşa- ,sine karşı yüksek teveccühlerinizi dt. 
ğıdaki telgrafı göndermiştir: Jer. (Devamı 5 inci sayfada) ............................................................. ~ 

Mülkiyeliler Ankara yolunda Tekirdağlı Hüseyin "Memleketime gidince bir serbest 
güreş mektebi açacağım" diyor, Dinarlı Mehmet dün 
lstanbula döndü, güreşlere yetişemediğinden teessürle 

bahs ve Tekirdağlıyı müsabakaya davet ediyor 

Çimenot ihtikarının önüne geçu
mesi için İktısad Ve~aleti tayafından B u sabah a b i d e ye ç e 1 e n k k o n u 1 d u, ta 1 e be 1 e r, 
verilen yeni bir ~mı~ıe çimentonun Haydarpaşaya geçtiler hususi trenle Ankaraya gidiyolar' 

Tekirdağlı Hüseyine kemeri takıhrk~;_;: (i~ı 1 inci sayfada) 
., . .:-· ... ~· 

(Devamı 3 uncu sayfada) ' 

Yolunuzu 
Şaşırmaym ! 
Sağ · taraftan gitmiyenler 

bir lira ceza verecekler 

Karar bugünden itibaren 
tatbik ediliyor 

Belediye bundan bir müddet evvel 
yollarda intizamı temin etmek maksa· 
dile halkın daiına sağ tarafı takip et· 
mesini münasip görmÜf ve köprünün 

(Devamı 3 üncü sayfada) . 
Mülkiye 8ilesiaıe mensup J>ir ıruP bir yıldönümü toplantısında 

\Yazısı 3 üncü sayfada) 1 
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Hergün ' Resimli Makale 
- .. 

Dünyanın ilerleme 
Tenıposunda 
Türkiyenin vaziyeti 

-Yazan: Muhittin Birgen--• 

Makine, motör, icat ve keşif asrın
dayız. Bu bir kaç kelime, maki-

Yalan söyleme itiyadı evvela la
tife yapmak, oyun yapmak, eğlen -
mek ve eğlendirmek arzusile başlar. 

a Yalanın başla~gıcı ... a 

Yalan söyleme itiyadının teessü -
sünde ikinci safha insanın şahit ol -
duğu bir şeyi anlatırken mübalağa 
yapmasıdır .. 

~=~ 

Yalan söylemede üçüncü safha in
sanın yalan söylemeden konuşama -
<lığı zamandır ki ancak ölüm ile ni -
hayet bulur .• 

ne, motör, icat, keşif kelimeleri, beşe
rin yeryüzündeki hayatında bizi her 
adımda >eni bir hayrete düşüren bir 
faaliyetın ifadesini taşıyan mefhum -
!ardır. Eskiden hayat pek az deği~ir, 

ılerlemenin temposu pek yavaş hare -
ket ederdi. Makine, teknik, motör, kim
ya sahalarında insan]arın yaptıkları fü
tuhat bu ilerleme temposuna akılları 

hayrete düşüren bir hız verdi. Bugün 
o haldeyiz ki dün gördüğümüz bir icat, 
bugün eskimiş bulunuyor, bize bugün 
büyük görünen bir şey, yarın ayni ma
hiyette bir yenisinin icadı üzerine bir
denbire küçülüveriyor. O kadar ki ne 
zaman A vrupaya çıksam, orada haya
tımızın en ufak şeylerinden en büyük
lerine kadar yeni yeni şeyler görüyo
rum ve bunların bazıları bizim memle
kete kadar gelmeğe bile vakit bulma
dan ortadan kalkıp yerine daha bir ye
nisinin geldiği bile vaki oluyor. 

'-S.;;;;;;;;;.._0.;;;;;;~Z~A __ R_A~S~l~N~D~A_) 
•-HE._RG_U_~-N -e-ı·R-F-· IK""!!--RA-• Ameliyatta ölüm 

Eskiden Avrupaya yetişmek bugün
küne nisbetle çok kolaydı. Çünkü on -
ların ilerleme tempoları yavaştı. Bu
gün bize gayret gelmiş, mütemadiyen 
iletliyoruz, fakat, görüyorum ki biz 
ilerledikçe Avrupada da tempo hızını 
arttırıyor ve bize koşmak lazım geli -
yor. Koşa koşa nefes darlığına uğra -
mak tehlikesi var! 

* Avrupanın gittikçe hızını arttıran bu 

!J2 Sene uyuyan 
Matmazel 75 ci 
l'aşına girdi 

ilerleme temposu, makinenin, motörün 
ve kimyanın müşterek kuvvetlerinin 
önünde gidiyor. Şu halde Türkiyede 
de bu kuvvetlerin yürüyüşü iten, tem
poyu hızlandıran kuvvetlerini hayata 
tatbik etmek lazım. Bu fikrimi iyi an
latmak için bir misal göstereyim: Me
sela, İstanbulda nakil vasitası bir za
man insanlar, katırlar ve eşeklerdi. 
Benim çocukluğumda, hatta ilk genç -
liğimde İstanbul nakliyatını kahr ve Stokholmd.a küçük yaşında uyku 
eşek sürülerile şangır, şungur ses çı - hastalığına tutulup tam 32 sene uyu
rarak yaparlardL Sonraları yollar biraz duktan aonra uyanan madmazel Karl
düzeldi, bunun yerine arabalar getiril- son'un ahvali bir müddet bütün dünya 
di. Bug~~. A vru?ada ~raba ancak köy- tıb alemini işgal etıni,ti. Danimarka 
lerde gorulen hır nakıl vasıtası olmuş, gazetelerinin verdikleri haberlere gö-
şehirlerde bunun nes1i münkariz oı - K l b 75 'k 

t Ş h . 1 d t k t •·k .... 1 re ar son u sene yaşını ı mal et· 
muş ur. e ır er e e u goru en a- . h l v d h' b' · k. lm 
rabaların da tekerlekleri mutlaka kau- mış ve asta ıgın an ıç ır ız a a-
çukludur. Bizim arabalarla Öu asırda mı~tlr. 
ne nakn yapılabilir, ne de şehrin yoı- A l m an ricali et 
ları muhafaza olunabilir. Biz ise bun
ları kaldıramıyoruz. Kaldırmamıza ma
ni olan sebep milli müdafaa endişesi, 
seferberlik halinde Türkiyenin daya -
nacağı nakil kuvvetinin hayvan ve adi 
tekerlek olacağı fikridir. Fakat, şunu 
düşünmeliyiz ki eğer Türkiye günün 
birinde bir harp yapmıya mecbur olur 
ve bu harpte hayvana ve adi arabaya 
dayanarak nakliyat yapmıya mecbur 
kalırsa düşman karşısında vaziyetimiz 
müşkül olacaktır. Çünkü, bugünkü 
dünya teknik kuvveti bu sahada bi -
zim karşımıza çok mükemmel vasıta

lar koymıya, hatta bu vasıtaları taşı

yacak yollar yapmıya bile muktedir -
dir. 

* Türkiyeyi motörleştirmek, Türkiye-

yemiyorlarmış 

Fransız gazetelerinin Berlin muha· 
birleri bildiriyorlar: 

«General Göring geçen akşam rad
yoda bir nutuk verdi. Bu nutukta et 
ve yağ buhranından bahsediyor. Ve 
kendisinin et yiyemediğinden dolayı 
on kilo düştüğünü söylüyordu. Gö
ring sözlerini şöyle bitirdi: 

- Ben gene şişmanım. Et yeme
sem de olur. Fakat Her Hitler ıon za
manlarda ağzına bir damla yağ koy
mamıştır. Şefler, yağsız ve etsiz ye· 
mek yerlerken halkın tikayet etmesi 
doğru değildir.» 
- ...... , •• ••il.__ ... ,, • ···----·-· ım•'.1- ..... ._. ...... 

Karşıhkh 
Meşhur Muhsinin, o devrin kibar 

sarrafı olan kuyumcubaşı Barona • 
çiye 50 lira borcu vardı. 

Baronaçi, hiç te çürük tahtaya 
basmazken, Muhsin gibi bir derhe
dere nasılsa kapılmış, bu parayı 
vermi~ ve pek tabii olarak bir türlü 
alamıyordu. 

Bir kaç defa müracaattan sonra, 
nihayet ümidini kesince1 Baronaçi 
Muhsine dedi ki: 

- Muhsin Bey? Ben alicenap a -
damım. Seni sıkmak istemem. Şu 
elli liranın yansını ver, üst tarafı-
m affedeyim! . 

Muhsin gücenik bir tavır takındı: 
- Bana bak, Haronaçi Efendi! 

dedi. Ben de alicenap adamım. Hem 
kimsenin minneti altında ela kal • 
mak istemem. Sen bana elli liranın 
yansını mı bağışladın?. 

-Evet. 
- Peki. Öbür yansım ben sana 

bağışlıyorum. Bu suretle fit olduk, 
gitti! 

·--,-------------------~--« 
Hitler Viyanada 

1 

Adedini azaltmak 
lçin yeni bir çare 

Resmini gördüğünüz etrafı perde
lerle çevrili olan ~ bir imdadı •ıh
hi otomobili deiiJdir. Londra hastane
lerinden birinin içi. yüzde yetmif ok
sijenle dolu olan çadırıdır. İçeride gö
rünen hasta auratlı genç de, mühim bir 
ameliyat geçiTmİftİr. Şimdi nekahat 
devresindedir. Ve mutaddan fazla ok
sijen ten:ffüs ederek fifa bulmak.ta
dır. 

Hastaya kalbinden bir ameliyat ya
pılmış, ve kalbin ııathında toplanmıf o
lan kireç tabakalan alınmıştır. 

Yeni bir kuyruklu yıldız 

20 Eylül tarihinde, Cenubi Afrika
da Johannesburg fehri rasathanesinde 
hey'etşinas Jakson, «Aquariua» bur
cunda on ikinci dereceden yeni bir 
k-~yruklu yıldız keşfetmişti. Gözle aö
rülmiyen bu kuyruklu yıldız cenuba 
doğru seyretmektedir. 

Ertesi günü yani 21 Eyiill tarihin· 
de Jakson'un bu keşfinden haberdar 
olmaksızın, Kırımdaki Pulkovo rasat
hanesinde hey'etşinas Neuimin de ay
nı kuyruklu yıldızı aörmüştür. 

Pulkovo rasathanesi, son günlerde 
Almanyada Kiel şehrinde bulunan 
beynelmilel Heyet İstihbaratı komitesi 
reisi profesör Kobokl'dan bir mektup 
almıştır. Profesör Kobold bu mektu
bunda, Jakson'un bu yeni kuyrukluyu 
bir gün daha evvel keşfetmiş olmaaına 
rağmen, bu yeni yıldıza «]akson - Ne
uimin kuyruklu yıldızrn isminin veril
mesini teklif eylemektedir. 

Mahkemeyi durduran diş 

ye makine vermek, Türkiyenin hare- ku bulundurmalıyız. Bunun gibi, va -
ket temposunu Avrupanm temposuna pur]ara rekabet ediyorlar diye deniz 
uydurmak lazımdır. Onu Avrup3nın motörlerinin Türkiyeye girmelerini 
derecesine kadar yükse]tmek şüphesiz menettik. Bu da yanı~ bir fikirdir: İyi 
kabil değildir; fakat, hiç olmazsa ara- idare edilsin de vapur motöre rekabet Nevyorklu avukat Canico, ate~li 
daki mesafeyi muhafazaya çalışma:t etsin ve nakliyat ucuzlasın. Gün ola - bir hatiptir. Üzerine aldığı herhangi 
lazımdır. Halbuki aradaki mesafe ha· bilir ki bir kaç deniz motörü bizim milli Yukarıdaki resimde Hitler Viyana· bir davayı, öyle parlak cümleler, inan· 
len artmak tehlikesi göstermektedir. müdafaa hayatımızda büyük bir kıy - da, meşhur hayvanat bahçesinin par- dırıcı sözlerle tetrih eder ki, şimdiye 
Mesela, bugün milli hayatın arterleri met kazanabilir. Zaten, iktisadi hayatı- maklıkları önünde görülüyor, değil kadar bir tanesini bile kaybettiği he-
olan yollarda kuvvet ve hayat nakl~ _ mızda vücuda gelecek inkişaf motöre mi~ nüz görülmemiş. 
d k .. "kl k da h · t k baii'.lı deg1il midir? Her cey bu inkişafa H 

en urrecı er a r e emmıye a - bag':'lı değil midir? Başv;kilimiz de böy- Halbuki itler Viyanaya gitmemiş- Geçenlerde, gene böyle bir muha .. 
zanmış olan kamyon V$ otomobil ala - le ı"stemı'yor mu'>. tir. Resimde gördüğünüz adam da Hit- keme esnasında, müvekkilini müdafaa 
lırn. Otomobil sanayiinin ilerleyişi Av- l d l 
rupada ve Amerikada yolların iyileş _ Türkiyeye motör vermek, Avrupa - er eği dir. ederken, o kadar coşmuş, ateşlenmiş 
mesi ile ahenktar olarak yürürken öy- nın her yeni icadını Türkiyeye bol bol İnsanlar çift olurmuş diye bir söz ki, heyecanından, ağzını açıp kapar
le otomobil tipleri vücuda geliyor ki sokmak için her şey yapmak lazım. vardır. Bu sözün sıhhat.ve isabetini is- ken bir dişi kırılmış ve hakim de mu-
bunları Türkiyenin ancak bir kaç şeh- Yoksa geri kalacağız. pat etmek üzere yukardaki delilden hakemeyi bir hafta sonraya talik et-

r- -, 
Sözün Kısası 

Mülkiyeyi uğurlarken 

E. Talu 

H arbiyeden sonra, Mülkiye mek-· 
tebi de bugün Ankaraya gidi .. 

yor. Kırk bu kadar yıl memleketir. seç
kin kafalarını kültür nurile a) <lınla • 
tan, memlekete idareciler vt. maliye • 
ciler yetiştiren bu yüksek irfan kay • 
nağı da, sosyal ve kültürel vazifesine, 
bundan sonra Türklük camiasının kal· 
binde, yeni ve canlı Ankarada devam 
edecek. 

Mülkiye mektebi, bu milletin göğ ı 
sünü iftiharla kabartacak, mazisi te j 
miz, randımanı yüksek, mefahiri bol 
bir müessesedir. Yurdun her tarafın 
da imar namına ne varsa, ne görülü • 
yorsa, yüzde doksanı mülkiyelilerin ~ 
seridir. Dolgun ve olgun bir kafa ilt 
buradan hız alıp çıkan her vatan ev • 
!adı, gittiği yerde, ferağatin müşehhas 
bir timsali olarak, canla başla çalış .. 
m~, mektebin temiz ve kıymetli ~öh l 

retini bir alem gibi elinde ve yükselt 
te tutmuştur. Ve bu müsabakada te~ 
tük sürçen olmuş ise, bunların nisbetf 
o derecede azdır ki, mektebin, altın ka• 
dar saf ve parlak sıytına en ufak bit 
gölge dahi ya~amamıştır. 

Dört yıl, rahmetli babam, bir o ka • 
1ar da ben, kendim, bu feyizli irfan, 
) rdunda birer kürsü işgal etmek şe~ 
refini ihraz eyledik. Babam, ölüm d~ 
şeğinde bile adım sayıklıyacak kadaı 
mülkiyeye bağlı idi. Ben, ömrüm ün en 
büyük manevi hazlarından birini mü]>. 
kiyedeki hocalığıma borçluyum. 

Mülkiye Ankaraya gidiyor. Bu in "" 
tikal ona kutlu olsun! Eminim ki, bü .. 
tün Türk varlığına maddt ve manevf 
itil.asında rehberlik eden yüce Atatür .. 
kün nurlu muhitinde, onun, bu aziı 
vatana ifa edeceği hizmetler daha yük• 
aek, daha kıymetli olacaktır. 

Vatan birdir! Onun için düne kadar 
İstanbulun sinesinde iftiharla barın • 
dırdığı Mülkiyenin hükUmet merkezi•'. 
ne taşınmasından teessür duymuyoı:uz. 

Yıllarca, onun, buradan yaydığı ir
fan nurunun bugün yalnız mihrakı de
ğişiyor. O nurun aydınlatıcı ve ısıtıcı, 

şualarından nasibimiz kesilmiş değil· 
dir; onlar bize kadar gene irişecek; bu
nu bildiğimiz içindir ki, bu akşamki 
trenle hareket edecek olan sevgili va •ı 
tan evlatlarına: ' 

- Uğurlar olsun! Güle güle gidiniz!. 
Bugün de, istikbalde de yolunuz daima 
açık olsun! diyoruz. 

J.b~ 
_.. ....... ~ ,..,.., l'lll< ... b••""• ......................... .._ 

Biliyor musunuz? 
1 - Bugün Belçikada faşist fırkası 

liderliğini yapan adam kimdir \'e ka~ 
yaşındadır? 

2 - Büyük harpte Fransamn cenu; 
nııntakaları 9 uncu fırka kumandanlı; 
ğını kim yapmıştır? 

3 - Rif mücahidi Abdülkerim kaç 
yıl evvel Fransa tarafından esir edı:e. 
rek bir menfaya konmuştur? 

(Cevapları Yarm) 

* Dünkii Suallerin Cevapları: 
1 - Babilin son kralının oğlu Balt ~ 

hazardır. 
2 - 1924 de Fransız reisicumhuru 

Doumergue'di. 
3 - Tarihte Kam, Babil hükümdarı 

Noenin ikinci oğludur. Babasına isyan 
etmiştir. 

4 - Türkiyede bugünkü komi.inizm 
esaslarına benzer bir şekilde iştirak iyon 
mezhebini kuran Simavneli kadı Bed
reddindir. Fakat kendisi bu hareketi 
arkadan idare etmiş, isyan hareketine 
Börklüce Mustafa ismindeki kethü "' 
dasını sürmüştür. _ ....... -... .......... 
Londraga dilenci hücuınu ! 

rinde kullanabiliriz Halbuki beş altı Muhittin Birgen daha iyisi herhalde bulunamaz. mek mecburiyetinde kalmıs,. 
· Kralın taç giyme merasimi yaklaş•. sene evvelki modellerle biz dağlara r ..., ı 

tırmanır, bayırlardan yuvarlanabilir- ı ı• S T E R ı• N A N ı• S T E R ı• N AN M A J 1 tıkça, . ngiltere~in ~uhtelif cihetlerin• 
dik. Şimdi bunların da nesli kesiliyor. • den bınlerce dılencı Londra yolunu 
Biz mutlaka bu hale karşı da bir çare tutmuştur. O gün dilenciler serbestça 

l Bir meslekdaşımızın anlattığına bakılırsa bira fiyatları ğil, fakat aşağı yukarı on, on beş yıldan beri biz bu ri- şehrı'n sokaklarında d·ılenerek, para bu malıyız ve otomobil ile kamyonu · 
üzerinde bir ınceleme yapılmış, bu fiyatların pek faz]a vaveti o kadar çok iı::ittik ki nihayet tahakkuk edebilece-

1 
k ki · · · · · d d' 1 ., ikiye ayırıp Türk iyeye girmesi lazun ld y •••• 1 . 1 lrn d y. ~ • .. azanaca arı ıçın sevınç ıçın e ır er. 

b k k b d k b o ugu goru mıiş, ucuz atı ası üşünülmilii··· Fena de- gıne ınanmıyoruz, fakat ey okuyucu sen : El L d d ('() b' d'l . ; 
ir i i tip a ul e ere unlara bir l l l yevm on ra a > ın ı encı top• 

gümrük imtiyazı vermeliyiz ve bunlar STER NAN STER 1 NAN -~1 A ! lanmış, taç giyme gününü bekliyorlar~ 
~inmemle~~b~y~~~~ams~~-L~-------------------------------~------~-------~m~ 
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Asiler Madridin 

Ruzveltin Cumhur Reisliğine 
seçilmesi iyi karşılandı 

Kenar mahal/ele 
rine girdiler 
Londra, 4 (Hususi) - Kabalero hü

kumeti Madritte son günleı ini yaşa
maktadır. Ağır topçu ateşinden sonra 
tekrar ilerlemeğe başlayan asiler yeni 
mevkilerini tahkim etmektedirler. Bu
gün tekrar Madrit üzerinde uçuşlar ya
pan asi tayyareler beyannameler at
mışlar ve halkı teslim olmağa davet et
mişlerdir. Sevil radyosunun verdiği ha 
berlere göre uçuşlar yapmaktan imti
na eden 1 4 tayyareci Madrit hükumeti 

Amerika Cumhur Reisi kanunu esaside tadilat yaptıracak 
ve iktısadi kalkınma politikasına şiddetle devam edecek 

Londra, 4 (Husu&i) - Demokratla
tın namzedi Ruzveltin tekrar Cumhur
leisliğine seçilmesi İngiltere, Fransa, 
.talya, Kanada, Arjantin ve diğer bir 

mektedir. Ayan ve valilerin intihabın
da dahi bütün Demokrat namzetleri ka
zanmıslardır. 

Ruz~·eltin kazanmış olduğu muvaffa 
kıyetin ezici olduğu anlaşıldıkça N ev
yorktaki nümayişlerin çoşkunluğu art

Ruzvelt memnun tarafından kurşuna dizilmişlerdi1;. Ay-
Nevyork, 4 (A.A.) _Ailesi ve sami- ni radyoya göre asiler Madridin varoş

mi dostları ile birlikte sayfiyesinde se- !arına dayanmışlar ve tayyare meyda
çim netıcelerini bekliyen Ruzvelt Ame nı yakınındaki Kebra tepesini işgal et
rika tarihinde en büyük seçim muvaf- mişlerdir. 
fakıyeti olan bu neticeden dolayı çok Marksist milisler tarafından kısmen 

Çok memleketlerde memnuniyetle kar
şılanmıştır. İçtimai ve iktısadi kalkın
:;1a ~olitıkasına daha şiddetli devam e
l e~e~i kanaati umumidir. Ruzvelt emel 

memnun olduğunu söylemi~tir. tahrip edilen İsa heykeli bu tepe üze-
Landonun tebriki rinde bulunmaktadır. Albay Yague, 

Nevyork, 4 (A.A.) - Cumhuriyetçi Son Vaziyet toplarının artık bütün Madride hakim 

mıştır. 

erını tahakkuk ettirmek için icap eder
se kanunuesaside dahi tadilat yaptıra
caktır. Bütün reylerin kat'i tasnifi neti
cesi henüz alınamamıştır. Maamafih 
ş rndiye kadar alınan neticeye göre 
nuzvelt 33 milyon rey kazanmıştır. 
~una mukabil cumhuriyetçiler namzeti 

namzet Landon, Cumhurbaşkanı Ruz- Londra, 4 (Hususi) -Şimdiye ka- olduğunu söylemiştir. 
velte aşağıdaki telgrafı çekmiştir: dar alınan neticelere göre kongrede Son Vaziyet 

cUlus reyini verdi. Şimdi her Ame- demokrat namzetleri 288, Cumhuri- Londra, :> {Hususi) - Asiler Mad-
rikalı bu karara uyarak memleketin se yetçiler 66 mevki kazanmışlardır. 76 rid ı:ivarındaki Hitafe tayyare istasyo
lameti için elele verecektir. Bu, demok- mevkiin hangi partiye ait olacağı he- nunu işgal ettikten sonra yeni bir ham
rasi prensibidir. En samimt tebrikleri- nüz taayyün etmemiştir. le daha yaparak ileri hareketlerine de-

andon ancak 14 buçuk milyon rey 
alabilmıştir. 48 eyaletin 46 sında ek
seriyet Rüzveltte rey yermiştir. 
Bu netice Amerika intihabat tarihinde 
l'nisli görülmemiş bir rekor teşkil et-

mi kabul buyurunuz.» 
Cumhuriyetçi Herald Tribün gazete- Ayanda ise Demokratlar 20, Cum .. vam etmişlerdir. 

si, Ruzveltin muvaffakıyetini büyük huriyetçiler 5 mevki kazanmışlardır. Halen asi kuvvetler Madridden yal
bir şahsi zafer ve itimat reyi olarak te- Mütebaki yedi mevkiin kimler tara- nız 3 mil uzakta bulunuyorlar. Bom
Iakki etmektedir. fından işgal edileceği belli değildir. bardımanlar neticesinde Madridin muh 

. Yeni Irak hükômeti 
lngiltereye teminat verdi 
eden, Avam Kamarasında, lngilterenin Irak sefirine 

yeni talimat verildiğini bildiriyor 

Londra, (A.A.) - Avam Kama- ~9 teşrinievvel hadiselerini haber a-
tasında Irak hakkında bir suale cevap lır almaz, Elaskeri paşanın katline mü
\'eren Eden demiştir ki: masil diğer hadiselerin yapacağı fena 

«Yeni Irak Başbakanı, Bağdat Bü- tesiri yeni Başbakana bildirmesi ve 
Viik Elçimize, lrakın İngiltere hüku- yeni kabinenin Irak haricinde uğraya
l'ttetile sıkı dostluk münase~etleri lü- cağı telakki, bilhassa, ekalliyetlere kar· 
~~~una kani bulunduğunu ve kendi- şı takınacağı hattı hareketin insaniye
•ının kanunu esasiye tevafuk eden bir tine bağlı bulunduğuna işaret eyle(l'le-
la.rzda 'd · h·•kA d -· · b'l h d' ı areı u umet e ecegını ı • si akkında büyük elçimize• talimat 
ırıni~ir. gönderdim.» 

Mülkiyeliler 1 Yeni yolcu tayga 
Ankara yolunda releri alıyoruz 

b' 53 yıllık bir mazisi, ve çok şerefli 
.. 1r tarihi olan, memlekete bir çok de
~~rli evlatlar yetiştirmiş bulunan Mül-

1Ye rnektebi bu sabah Ankaraya tasın· 
lrıaya başlamıştır. · 
<l TalebeJer saat tam sekizde, Yıl
~l:daki mekteplerinden otobüslerle 

aksime hareket etmişlerdir. 
Taksimde Cumhuriyet abidesine, 

~ekteplerinin rozeti şeklinde yapılmış 
dır çelenk koymuşlar, ve hep bir ağız
an istiklal marşını söylemişlerdir. 

Talebelerden birinin söylediği nu
ltıktan sonra, gene otobüslerle Karakö
)e hareket etmişlerdir. 
~ Kadıköy iskelesinden bir vapurla 
d arşıya geçecekler, ve saat tam on bir-
e Ankaraya hareket edecek olan tre

tıe bineceklerdir. 
Haydarpaşada ,mülkiyelileri teşyi 

edecekler arasında, Haydarpaşa lisesi, 
;e Kadıköy ikinci kız orta mektebı ta
ebeleri de bulunacaktır. 

Mektep, Ankarada tedrisatına bu 
'.Yın on beşine doğru başlayacaktır. 

Rokfellerin 
hediyesi 

liıfzıssıha müessesesinin 
ilk devresi başladı 

A. Ankara 4 - Rokf eller müessesesi 
e nkarada yeni açılan hıfzıssıhha mü
b e e ne 280 bin dolar hediye etmiş, 
ta~ l<o ensi de müesseseye müdür ola-

ondermiştir. 

tn Me tebın ilk devresinde 1 5 sıhhat 
~ Udurıle 5 hüküınet doktoru vardır. 
te e~tep her yıl iki devre yapacak, ınü
toa.ı ıp devrelere bütün hükumet dok-

r arı ıştırak edeceklerdir. 

Ankara, 4 (Hususi) - Baymdırlık 
Bakanlığı yeniden iki yolcu tayyaresi 
sipan~ etmiştir. Bu yeni tayyareler An 
kara - İzmir - İstanbul hattına tahsis 
edilecektir. Bu hat gelecek mevsimde 
işlemeğe açılacaktır. 

Kağıt 
yarın 

Fabrikası 
açılıyor 

Ankara 4 (Hususi) - lzmit kağıt 
fabrikasının açılış merasimi cuma gü
nü yapılacaktır. Beş yıllık endüstri pla
nına dahil bulunan kağıt sanayiinin 
ilk eserinin açılış töreninde bulunmak 
üzere lstanbul ve Ankaradan fzmite 
hey'etler gidecektir. 

Başbakan İsmet İnönü büyük ve 
pek mühim işleri arasında vakit bula
bilirse fabrikanın açılış törenine bizzat 
riyaset edecek, bu kabil olamadığı ak
dirde Başbakana vekaleten açılış töre
nini Ekonomi Bakanı Celal Bayar ya
pacaktır. 

Bu fabrikanın açılış töreni ile bir
likte ikinci kağıt fabrikası ile Seliloz 
fabrikasının teır.el atma törenleri ya
pılacaktır. 

Yolunuzu şaşırmayın! 
(Ba.~tarafı 1 inci sayfada) 

yaya kaldırımlarına dikilen polislerle, 
yolcuların daima sağ tarafı takip et
meleri istenr.ıişti. 

Karar verileli ve halka ilan edileli 
pek uzun bir zaman geçmediği halde 
halkın bu usulü unutarak, gene eskisi 
gibi, bildiği gibi sokaklarda gittiği gö
rülmüş olduğundan belediye bu işe e
saslı bir şekil vermeğe geçen ayın 

~1 inde tekrar karar vermiş, ve ancak 
karar bugünden h:ibaren tatbik saha· 
sına girebilmiştir. Sağ taraftan gitme
yenlerden maktuan bir lira para ceza-

Şamda vaziyet 
yine karıştı 

Berut-Şam trenine silahlı 
bir çete hücum etti 

Kudüs, 4 (A.A.) - Şamdan bildi
rildiğine göre, Lübnan makamatı iki 
kişinin ölmesi ve on jki kişinin yara
lanması ile neticelenen karışıklıklar ü
zerine Şamda fevkalade vaziyet ilan 
etmişlerdir. 

Lübnan ve Suriyenin birleştirilmesi
ni istiyen müslümanların tezahüratı 

devam etmektedir. 
Fransız fevJcalade komiseri ile dış 

bakanlığına yapılan müracaatlar git
tikçe artan galeyanı göstermektedir. 
Şamdaki vaziyet de fenalaşmaktadır. 
Berut-Şam treni silahlı bir çetenin ta-
arruzuna uğramıştır. 

inşaat durdu 1 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

torbası yüz kuruştan satılacağı bildi
rildiği halde İstanbul piyasasmda tor· 
bası 12~ kuruştan aşağı çimento bu
lunamamaktadır. 

Takdir edilen fiyattan yüksek fiyat
la satanların cezalandırılması kararlas

\ 

tığı halde henüz hiç kimse cezalandı-
rılmamıştır. 

Dün çimento tacirleri yeniden şir
kete müracaat ederek çimento istemiş
lerse de tüccarlara ancak 1 O - 15 gün 
sonra çimento verilebileceği bildiril
miştir. 

Şirket, inşaat sahiplerine Vekale
tin biçtiği fiyat üzerinden çimento ver
mektedir. Perakende fiyatların yük
sek oluşu yüzünden bazı küçük inşaat 
sahipleri işlerini paydos etrnişlerdir. 
Bunlar fiyatların düşmesini beklemek
tedirler. 

Müessif irtihal 
Plevne mı.idafiı ve kahramanı Gazi 

,Osman Paşa merhumun eşi ve Kocaeli 
meb'usu Selahattin Yargının halası Ba
yan Fatma dün gece rahmeti hakka ka
vuşmuştur. Cenazesi yarınki cuma gü
,nü saat on bir buçukta Göztepede 
İstasyon caddesindeki köşkünden kal
dırılarak Göztepe camiinde namazı 
.kılındıktan sonra Karacaahmetteki 
p.ile makberesine defnedilecektir. 

Allah rahmet eyleye . ........................................................... .. 
sı alınacağı Han edilmiştir. 

Gazetemizin ilan sayfalarında be
lediyenin tebliğini karilerimize okuma
larını tavsiye ederken, dalgın buluna
rak yaya kaldırımının kazara soluna 
kaçmamalarını ve daima sağ tarafı ta
kip ederek yürümelerini aksi takdirde 
bugiinden itibaren her «yolunu şaşı
randan)> belediyenin bir lira alacağını 
hatırlatırız. 

telif yerlerinde yangınlar çıktığını ec· 
nebi muhabirler tesbit etmişlerdir. 

Madrid hükumeti dün neşrettiği bir 
emirnamede bütün motörlü vasıtaların 
akşama kadar teslim edilmesini taleb 
etmiştir. 

$"ehirde kalmış olan ihtiyarlar, ka
dınlar ve çocuklar sokaklarda barikat 
kqrmak için seferber edilmişlerdir. 

Hiikfımet kuvvetlerinin mukabil 
taarruzu 

Havas Ajansının Madritten verdiği 
malUmata göre hükfunet kuvvetlerinin 
Madrit bölgesindeki mukabil taarruzu 
şiddetle devam ediyor. Kabinedeki ta
dilat istiklal için bir birlik vadeden şe
kilde telakki edilmektedir. Havas Ajan 
sının muhabiri hükumet cephesini zi
yaret etmiştir. Muhabir gönderdiği tel
grafta önden ve arkadan hücuma uğ
rayan asilerin Vamdemoro'yu terke 
mecbur kaldıklarını bildiriyor. Pinto 
köyünün iki kuvvet arasında muvasa
lasız kaldığı anlaşılmıştır. 

Sekiz bin ton bomba 
Faris, 4 (A.A.) - Bayondan Havas 

Ajansına \'erilen bir habere göre, son 
günler içinde Marksist kıtaat için se
kiz bin ton bomba karaya çıkarılmış
tır. 

Muhtar hükfönetlerin sayısı 
Paris, 4 (A.A.) - Echo de Paris ga

zetesinin kaydettiğine göre Marksit -
lerin işgali altında bulunan İspanyol 
topraklarındaki muhtar hükumetler 
şunlardır: 

Madrid hükümeti, Marksist komü -
nist. Barselon hükümeti - Anarşist -ko
münist - Bujapaloz hükumeti - Anar
şist köylü - Santander hükumeti -A -
narşist - Marksist - Valence hüklı.meti 
Anarşist - Marksist - Bilbao hükume
ti - Marksist Separatist - ve komünist 
Malaga hükumeti. 

Berlinde Bir Taarruz 
Berlin, 4 - ispanya işiüderi B. Ro· 

vira, dün akşam evine dönerken iki 
lsp;ı..nyol muhacirinin taarruzuna uğ
ramış ve yaralanmıştır. Mütaarrızlar 
işgüderin evrak çantasını alarak kaç
mağa muvaffak olmuşlardır. 

Doktor Şahi 
Ayın on beşinde 
Geliyor 
Ankara, 4 (Husu:si) - Dr. Şaht bu 

ayın on beşinde Ankarayı ziyaret ede
cektir. Dr. Şahtm bu seyahati iki mem
leket arasında geniş mikyasta devam 
eden iktısadi ve sınai münasebetlerin 
daha ziyade inkişafını temin edecekti!'. 
Almanyanın bu yüksek şahsıyetinin 

Ankarayı ziyaı etinin değeri bu kadarla 
kalmamakla ıki tarafın salahı) ettar 
şahıslarının yakından tanı .masının dos 
tane münasebetlerin kuvvetlenmesi 
bakımından da çok faydalı görülmek
tedir. Doktor Şahtın bu ziyareti Anka
ı a mahafilinde sempati ile karşılan

mıştır. 

Sayfa 3 

• Ruzvelt'in galebesi 
• Irak hadiseleri ve 

Fransız matbuatı B ırleşik Amerikanın yüz elli mil 
yonu bulan hür vatandaşları ye· 

ni cumhurreislerini seçtiler. 
Şimdiye kadar belli olan rey neti -

celerı, la.hık cumhurreisi olup bu def ı 
tekrar namzetliğini koyan Rooseveltın 
ezici bir ekseriyet kazandığını göste -
riyor. Umumiyetle serbest seçimin bır 
cilvesi olmak üzere bu ıntıhapta ba~lı
ca kaydedılecek hadise şudur: Bütün 
memlekette kahir bir tefevvuk elde e
den Roosevelt, asıl kendi intihap dai -
resi olan Nevyorkta \·e Nevyorkun 
Hayde-Park seçim dairesinde, rakibi 
cumhuriyetçi Landon'a mağlfıp olmuş
tur. Roosevelt'in bu muvaffakiyeli, hiç 
şüphesizdir ki siyasetinin hır galebe -
si_dir. Fakat bunda başlıca amil olan, 
bılhassa kendisinin şahsiyetidir. Roo -
seveltin şahsiyeti o derece sempatik 
görı.inmüştür ki, rakipleri bile partiyi 
berveçhipeşin kaybettiklerini anlamış
lardı. Amerika demokrasisinin bir 
güzel tarafı da, kavgadan sonra rakip -
lerin silahı elden bırakmayı bir vazife 
bilmeleridir. Kat'i neticeyi d:ıhi bek -
lemiye lüzum görmiyen Landon, Roo
sevelt'e çektiği telgrafında dıyor ki: 

cMillet sözünü söyledi. Bütün Ame
rikalılar onun verdiği hükmü kabul c
deceklerdirıo. Bu söz hakiki bir demok
rata ve hakiki bir demokrasiye yakışan 
bir sözdür. 

* Irak hadiselerinin akisleri, yeni yeni 
Avrupa matbuatında göze çarpıyor. 

j 
Bazı Fransız ga -

Irak ve Fran•ı zetelerine göre 
matbuatı Bağdad darbei 

hükfuneti, İngil
tere için yeni bir endişe kaynağıdır 
Çünkü, imparatorluk eczasını birbiri· 
ne bağlıyan yol üzerinde bir tehlike ih· 
das etmektedir. Bilhassa uTempsJ) ga· 
zetesinin müliı.hazaları bir hayli ka -
ranlıktır. Diyor ki: Kôfi derecede in -
kişnf etmemiş memleketlerde mevcut 
manda rejimini bir ittifak muahede -
sile tebdil etmenin mahzurları kendi -
ni göstermiye başlamıştır. Hadıseye bu 
zaviyeden bakılınca ve bunun bütün 
'rap filemine olan tesirleri düşünülün-

ce, işin ehemmiyP.ti fazlalaşıyor. 
Bu hal, Filistin buhranının bir neti

cesi sayılabilec~ği gibi eski Osmanlı 
irnparatorluğu"'lun bir kısım enkazı ü
zerinde kurulmuş olan devletlerin bir 
miiddetten bni müşterek gayrellerile 
··iicut verılrnek istenilen geniş mikyas· 
ta Arap memleketleri gruplaşma ha • 
reketinin de bir başlangıcıdır. 
Hadise~ ın malum olan tafsilatı, bu 

işin uzun zamandanberi hazırlandı -
ğını ve ~ı.iyiık bir soğukkanlılıkla tat -
bik mf'vkiıne konduğunu gösteriyor. 
Çünkii askeri kıt'alar hükumet mer -
kezi cıvarında manevra ile meşgul -
ken, bır takım tayyareler Bağdad ü -
zerinde uçmuş ve General Sıtkı imza
sile, hükümetin derhal istifasını isti -
yen beyannameler atmışlardır. Bu ül
timatom tesir yapmadığından, ikinci 
defu uçan tayyareler, devlet dairele -
rinın bulundukları sahaya bombcılar 
atnıışlardır. Bunun üzerine hükumet 
istifa etmiş, kı al da, yeni hiıkümeti:ı 
teşkilini, milliyetperver fırka reisi Sü
le) man Hıkmet Beye tevdi etmiştır. 
Bu iş, bir kaç saat içinde olup bıtmiş 
ve hiç bir cebri hareket yapılmamı~tır. 
Meşru ve meşruti idare de sukut et -
miştir. Bu arada Cafcrülaskeri Paşn 
katledildiği gibi başvekil ile haricivc 
na7.ırından, biri Kahire, diğeri Suri -
yeye firar etmişlerdir. Süleyman Hilc
met Bey kabinesi küçük bir zorluk bi
le görmeden iş başına gelmiş ve mec -
lisi dağıtmak surctile otoriter mahiye
tini göstenniştir. 

Umumivetle wnnolunduğuna göre 
yeni Irak hükumeti 19 30 da İngiltere 
ile yapılan muahedere muarızdırlar. 
Bundan otu udur ki Ingilteı enin Irak· 
taki reJım d ikliğine bigane kal · 
ması beklenemez. Ayrıca General Sıt
kı ile Süle) man Hikmet Bey, her su· 
retle İngiliz vesayetine muarızdırlar. 
Bu sebeple, bu işte Almnn parmağ1 gö· 
renler olduğu gibi İtalyan intnkası se· 
zenler de vardır. Maamafih hadi ·enin 

(De\•anu 8 inci sayfada) 



4 Sayfa SON POSTA 
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1 ŞEBIR ABIRLIBİ 

Hisar vapurunda kaçakçı ilk mı? 
Vapurda araşhrma yapıldı. Kaçak iskemle, koltuk 

takımları, masalar halılar bulundu 
Gümrük muhafaza memurları ls

tanbul limanında bulunan Türk bandı
ralı Hisar vapurunda bir kaçakçılık ha· 
disesi hakkında tahkikata başlamışlar
dır. 

Hisar vapuru Romanyadan getirdi
ği göçmenleri iz.mire bıraktıktan son
ra İstanbul limanına gelmiş, Sürp A
goptaki sirki Romanyaya götürmek Ü· 

zere tahmil işine haşlamıştır. 
Sirkin eşyaları gemiye yüklendiği 

sırada muhafaza memurları bazı gemi 
mürettebatının halinden şüphelenmiş
ler ve gemide sıkı bir arama yapmış
lardır. Ve bu aramada geminin muhte

lif yerlerine yerleştirilmiş, iskemle, 
koltuk takımlarına, masalara, her biri 

50 • 60 lira kıymetinde halılara, gene 
her biri 15 lira kıymetinde muhtelif 
cins battaniyelere tesadüf etmişlerdir. 
Bunların da kaçak olduğu teshit edil
miştir. 

Eşyanın gemi mürettebatile süvari· 
sine ait olduğu anlaşılmış ve hakların
da takibata başlanmıştır. 

Gemi mürettebatı ve süvarisi bu 
eşyanın geminin malı olduğunu iddia 
etmektedirler. Cemi hareket etmek ü-

zere olduğundan mürettebat ve süvari 
kefalete raptedilmiş, gemi yoluna de
vam emiştir. Hisar vapuru Köstence
den muhacir aldıktan aonra tekrar ls
tanbula gelecektir. Tahkikat devam et
mektedir. 

Jiletle bir kızın 
yüzünü kestiler 

Mustafa İsminde bir kun
duracı sevgilisi Hüsniyenin 
kendisinden yüz çevirme-
sine tahammül edemedi 

Dün Mahmutpaşada Abud efendi 
hanında bir vak'a olmus, Mustafa is
minde bir genç Hüsniye isminde bir 
kızın yüzünü jiletle parçalamıştır. 

Mustafa kunduracıdır. Hüsniye de 
Abud efendi hanında trikotaj fabrika
sında çalışmaktadır. Mustafa ile Hüs
niye bir JT}iiddet birbirlerile arkadaşlık 
etmişler, fakat bilahare ayrılmışlardır. 
Hüsniye Rifat isminde bir başka a
damla arkadaşlık etmekte, .Mustafaya 
da Rifatla evleneceğini söylemeğe 
başlamıştır. 

lôncitqrin 5 

Bu akşam SARAY sinen-131 

Gayet cazip ve güzel filmlere başlıyor : 

ViYANA .... SENi SEViYORUM 
(WiEN... \ViEN... nur DU ALLEii'·r) 

Bir gnzellik hulyası ... Bir musiki incisi. .. adına lllyık olan bu emsals z 'e 
zengin musiki filminde. Tatlı ve muhrik sesi ile buton dO . a\ ı 

gar~::r611 BICHABD TA BE 
Schumann'in en nefis mclodilerıni ve bir çok bOyOk op ra tarkıla 1nı 

lagannr edecektir. 
havetcn : B e R L 1 N O L 1 M P 1 Y A D L A R 1 

FOX JURNALDE : Madrid etrafındn, Kont Ciano Berlinde. Paris - Saigon 
t ıyyare postası vesaire. .. -

MELEK sinemasında 

tarafından Fransızca sözlQ olarak yarnlılan nefis bir film. 

KARiSi VE DAKTiLOSU 
ı Jerkesin beğenecği - Herkesin seveceği ve herkesin bahsedeceği bir 
mevzu. Ayrıca Pttramount Gaze'.esi: MOhiın havadisler arasında: İspanya 
asileri Madrid önOnde - İlalyan hariciye vekili Berlindu - son kUrk 

modalan vesaire ... 
Hüsniyeyi çok seven Mustafa ona 

sevgisinden ve Rifatın kendisile evlen
miyeceğinden bahsetmi~, fakat Hüsni

Parke taşı satanlarla soğancılann kazanç vergisi ye buna hiddet ve hakaretle mukabe- ~ 
ve Ankaraya gidecek murahhaslar tesbit edildiler lede bulunmuştur. Bu halden münfail 

Ticaıet Odası Meclisi toplandı 
Numarala ltll•tlerlnlzl erkenden aldırın. Tel. 40868 

H A R R Y B A U R 'un 
DANİELLE DARRİEUX ve JEAN PIERRE AUMONT 

He beraber temsil etUkleri 
. • olan Mustafa da Hüsniyenin üzerine 

Ticaret Odası Meclisi dün ıeaat 15- Şekercı esnafından Kazım, dokuma- h"' ··ı tl .. - .. b" k · 
. . . ucum ve Jı e e yuzunu ır aç yerın-

de Reis vekili Ziyanın rıyasetınde top- cı esnafından Yahya, Terzılerden d k . t' Et f . l H" 
. en esmış ır. ra tan yetışen er us-lanmıştır. Toplantıda zahire borsası- Mustafa Salım, Yorgancı esnafından . . f 

1
. k 

H F f d Em. R nıyeyı Musta anın e ınden urtarmış-
mn 936 senesi ağustos ayı mizanı tas- asan, ırıncı esna ın an ın ıza, 1 L d h k ld l 

1 A kk b f da V hd
. M lardır. Yara ı .ırn ın astaneye a ırı -dik edilmi~. perakende soğan satan ar· ya a ıcı esna m n a ı, aran- M f k 

1 25 1 d fı d Al A dd' S l d mı~. suçlu usta a ya a anmıştır. dan yüzde , parke taşı satan ar an goz esna n an ae ın, araç ar an 
yüzde 20 nisbetinde kazanç vergisi Hayreddin, Madeni CfYa esnafından 
alınması hakkındaki idare hey'eti kara- Mustafa, Kuyumcu esnafından Ahmet 
rı kabul edilmiştir. Salahattin, Bıçakçı esnafından Mukbil, 

Ayrıca bu ayın 12 sinde Ankarada İşlemeci esnafından Mustafa, Mücel
açılacak Küçük San'atlar kongresine }itlerden Ali Rızadan ibarettir. Oda bu 
Odaca iştirak edecek murahhaslar da murahhaslara 75 fer lira yol masrafı 
seçilmiştir. Bunlar: verecektir. 

Sovyet Heyeti 
dün gitti 

Donanmamızın 
Malta :.!İyareti 

Şehir temiz suya 
Ne zaman 
Kavuşacak 

Şehrin yarısından fazlası Kırkçeş· 

me ve Halkalı suyu ile Kadıköy su 
şirketinin idaresindeki Elmalı suyunu 
içmektedir. 

Halbuki bu sular pistir ve içmeğe 
elverişli değildir. 

Sular Müdürü Yusuf Ziya, bu su-
11Türk - Sovyet dostuluğu, Gidiş geliş sinemaya Iarm temizlettirilmesi için tetkikat ya-

m etin bir dostluktur,, alınacak pıldığını, fakat henüz filiyata geçmek 
Cumhuriyet bayramında bulun- D b b . d imkanı olmadığını, çünkü tesisatın ne 

onanmanın ~ ? ayın on eşın e tarzda ve ne ~ekilde olacağının henüz 
mak üzere memleketimize gelen Sov- Maltaya yapacagı zıyaret hazırlıklan- k .. Td' ~. . _ 

1 
. f 

yet hava tetkilatı başkanı Cenerdl na devam edilmektedir. Donanma ile te arrur etme ıgını soy emış ır. 

Eydeman ve beraberindeki arkadaşla.- beraber gidecek Ergin denizaltı ana ge- Romanya bizden kömür ahyor 
rı dün Odesa yolilc meınlekelerine misinde ayni zamanda üç sinema ma- . 
dönmüşlerdir. Eydeman hareketinden kinesi de bulundurulacaktır. Bu maki- Bükref havagazı şırketi tarafında~ 
evvel bir muharririmize şunları söy- nelerle donanmanın gidi~ ve aelişi fil- açılan münakasada Türk kömü.rleri ~ı-
ıemiııtir ·. l cakt yat ve vasıf itibarile tercih edıJmiftır. 

Y me a ına ır. I l '> k .. 
«Dost Türkiye topraklarından ay- ~ ............. ·---.. - ..... ·- .... - ·:-- Ik partide .. hin ton ömur satın a-

l k b ad b l d ~ .. d Önder bulunan Türkiye Cumhurıye- lınmıştır Ayrıca bir başka Romanya 
rı ır en, ur a u un ugumuz mu - . d ld d'l ff · 
d f d T .. k H K tın e e e e ı en muazzam muva a- şirketi de Türk kömürlerini almak ü-

et zar ın a ur ava urumu tara- k" l · · kA Al T" k '11 t' 
f d hak'- d •. .1 . • .. ıyet en, azım ar ve ası ur mı e ı- zere müracaatta bulunmuştur. 
ın an Kımız a gosterı en ıstısnaı . b d - t ı_ı_~ t mı'lletı'm' . nın aşar ıgı eraK1LJya ı ıze 
misafırperverlikten dolayı gerek ken- . _ ,. .. _ ...... --00

-·
0
-····-·····--·-··-

memnunıyetle anlatacagız. 
di namıma ve gerekse bana refakat et- Sovyetler Birliği milletleri ile Türk 1 yeni Neşriyat 
mekte olan arkadaşlarım namına Türk ·11 t• d k' d ti k ··g-la L--------------1 m ı e ı arasın a ı os u _. m ve 
Hava Kurumu Başkanı Bay Fuat Bul- k l ki h- t . t" t tmekt d' Okumanın Tatbik Edilmiş Psikolojisi -.. . . _ . arşı ı ı urme e ıs ına e e ır. 

caya teşekkurlerımı sunmagı vecıbe B d ti - h .k. lek t' Mfı.rut dünya fllimlerlnden Tavler D. Bruks'-u os ugun, er ı ı mem e ın en . 
addederim. k l k .. l . d d _ I un bu ünlü eserini değerlı mualllmlerlmlz -aran ı gun erın e ogmuş o ması .. 

General Eydeman bundan sonra b .. _ A • b" d den Rahmi Kolçak sllls bir turkce ile dlliml-
unun durust, asıl ve metın ır ost~ r d t Türkiyenin havacılık sahasındaki te- _ . Afi . ze çevirmiş ve kltab ha ın e neşre rniştir. 

'-'-' . k" f] d b h . l o Juk oJdugunu ıspata ka ıdır.» E.5er büyük bir tercüme dikkatinin mahsu-
raıuu ve ın lf8 arın an a setmış .J A k ..ı1 S tl b' l'g-· · 

. . ··- .. n ·ara, "' - ovye er ır ı ı osoavı lüdür •e değerinin bir kısmını da bu ıercü-
sene zarfında başarılan ışlerı ogduk- ahim başkanı korgeneral Eydeman, İs-

d · · k · mede toplamaktır. 
ten sonra emıftır ı: tanbuldan aynlırken Türk hava kuru- Bütün muallimlertmlzin ve tedrts•.l.şlerlle 

«Memleketimize döndüğümüz za- mu başkanı Fuat Bulcaya bir teşekkür uğraşanlann muUaka okumaları lbıın gelen 
man, başında Atatürk gibi Büyük bir telgrafı göndermiştir. bu eserin dolgun ve zengin bahisleri arasın

da bilhassa okumanın çocuk üurlndeld te-

TAR AS BULSA 
emsalsiz filminin gOrdUğü muvaffakiyet tızerine 

SÜMER SiNEMASI 
bir kaç gln daha g&stermeae karar vermı,tır. 

Geç kalafiların istifadeye koşmaları. Tel. 42851 41--r 

~--•'HAŞMETLİ VALS;---·~ 

HENRYGARA~RfNESENSİR 
Zevkli • neşeli btlytlll Fransız opereti. 

Yarın akşam T Ü. R K S 1 N E M A S 1 N D A 4m _ _,, 

Balkan devletleri Arasında işbirliği 
Günden güne Genişliyor 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Bulgaristandan geçerken gazetecilere 
şunları söylemiştir: . . . 

a:Majeste Kral Borisin benı Kır:şçın 
malikanesinde kendisile beraber bırkaç 
saat geçirmeye davet edişi bana_ b~yük 
bir şeref verdi. Kral ile olan g.?ru~e 
esnasında Balkanlardaki sulhun sag
lamlaşması için Balkan ınilletle:i ara
sındaki bağların kuvvetlenme~ı. mak
sadile yaptığım Ankara ziyaret~ın ne
ticelerini kendisine bildirdim. ~ız 1:3a~
kanlılar da Avrupa sulbü eserme ıştı
rak etmekteyiz. Gerek Kral, gerek dos
tum Başbakan Köseivanof ile yaptığıı:n 
mi.Ha.katlarda Bulgaristanda sulhcu bır 
müf ekkerenin mevcut olt!luğunu büyük 
bir memnuniyetle müşahede eyledim. 
Ankara ve Kıriçin ziyaretleri bende 
müstakbel Balkan işbirliği hakkında en 
müsait ümitler uyandırmıştır. Balkan 
milletlerinin bütün sahalarda daha me 
sut ve daha feyizli bir atiye mazhar .o
lacaklarından eminim.> 

Belgrat, 4 (Hususi) - T~rk~ye e~~i
si Bay Haydar bugün şehrımıze don-

m~tür. 

Türk • Yugosla'T Dostluğunun 
Ehemmiyeti 

Belgrad, 4 (Hususi) - Pravda ga-

Ankara, 4 (A.A.) - Yugoslavya Baş
bakanı ve Dış işleri -nakanı Doktur 
Stoyadinoviç, Türkiyeden ayrılırken 
Edirneden Başvekil İsmet İnönüne a· 
şağıdaki telgrafı göndermiştir: 

Dost ve müttefik memleketi terke -
derken, Türkiyenin her tarafında ban~ 
karşı gösterilen bu derece hararetlı 
hüsnü kabulden mütevellit derin min
nettarlık hislerimin kabulünü Ekselan
sınızdan rica ederim. Ekselans Reisi· 
cumhur nezdinde çok büyük sadakati
me tercüman olmanızı, Ekselans ve a • 
ziz dostum, sizden rica ederim. Dost 'e 
müttefik memleketlerirnizi biribirine 
bağlıyan sarsılmaz dostluğun bu yeni 
müşahedesi, milletlerimizin refahı için 
en emin garantiyi teşkil etmektedir. 
Türk milleti için, candan, refah ve sa-
adet dilerim. Bayan İsmet İnönü hak
kındaki hürmetkar tazimatımla birlık-
te en dostane hissiyatımı kabul buyu· 
runuz, aziz dostum. 

İsmet İnöniinün cevabı 

Başvekil İsmet İnönü aşağıdaki tel
grafla Dr. Stoyadinoviçe cevap vermı~
tir: 

KUçUk Haberler zetesi bugünkü nüshasında Ankara sirleri tahlil edilmektedir. l 
mülakatı hakkında \JU ma umatı ver· Ayrıca eserdeki fasılların bir çoğunda yan-

Ekselansınızın telgrafı, Türk - Yugos 
lav dostluğunun ve ittifakının, bunları 
akteden iki büyük milletin kalbınde ol 
duğu gibi bizim kalplerimizde de ne de 
rece büyük bir yeri olduğunu bir kere 
daha bana gösterdi. Türkiyede size ·s 
terilen hüsnü kabul aziz başbakanın \ e 
dostum, ziyaretinizin daha ziyad al •; 
lendirdiği derin hissiyattan do -mu • 
tur. Memleketinize selametle avde hale 
kındaki ternenniyatımı arzederken, bU 
fırsattan bilistifade, şahsi te~asımız
dan ne derece mes'ut olduğumu ve bU 
teması tekrarlamanın benim için ne ]<a 
dar şayanı memnuniyet olacağını bildi· 
tirim. Refikam ve ben, Bayan Stoya· 
dinoviçe hürmetkar ve çok dostane biS 
siyatımızı arzederiz. 

Miidanya Seferleri 1 Şark Şimendiferleri Malzemesinin kıymeti 

_ Deniz yollan İdaresi Mudanya ile İstanbul Şark şlmendlterler1 lokomotıner1, malze
arasındakl vapur &eferlerlnln adedinl dorde me vesairesinin klymeUer1ni takdir etmek 
indirmiştir. Bu tarar tuccarlan müteessir ıs· t buld çal ~ 1....., d- E-uzere an a ı.pn .. om..,,,on un 
et.mlştir. dlrneye gitmiştir. Komisyon Edirne ile İstan-

Tüccarlar nakliyatın sekteye uğramaması 
in seferlerin eald halin ircaını istemekte. bul arasındaki malzemenin tıymetıerı_nı tak-

iç dir ettikten sonra tekrar buraya donecek-dirler. 
- 1 Öld- - 1- tir. Ankarada toplanmaya lştirlk edecek Sinek Surfele.r uru uyor _ 

1 k Ü fel lnl imha şlrket mürahhaslan hentız Paristen donme-Toprak altındaki s ne s r er n -
hl'"ü miştır. 11 lçln çöp döldllen yerlere koporit ma w 

dökülmesi tekarriir etmlş ve işe başlanmış- - • 
ıır. 

Türkiye - Bresllya Ticaret Anlaşması 
'Türkiye Brezilya arasındaki yeni ticaret 

anlaşmasının bu ayın birinden itibaren mu
&eber olduğu allkadarlara bildlrllmiştlr. 

Tahmil Ye Tahliye ticretlerlnde Tenz.ilit 

Liman emrlndeld hamalların tasfiye 1ş1 

bitmiştir. tahmil ve tahliye ücreUerinde ton 
başına 50 kurut tenzlU\t yapılmıştır. Bu de
~şlklik tüccarları merr..::.11D etmiştir 

h1.1r.euı Btltdnıni 

$ıhir ı;·yafrosu 

11111111111111 

111..11 
111111 -

Şehir Tiyatrosu 
Tepebaşı 

dram kısmında 
61111936 da 

akşamı saat 20.30 da 
AYAK TAKiMi 

ARASINDA 
Fransız tiyatrosu 

Operet kH•• ı 
akşam saat 20.30 da 

MASKARA 

lı§ okutmanın sakatlıkları, okumada sallha mektedir: 
ne şeklide gidileceği, sesli ve sessiz okuma - «Mösyö Stoyadinoviç'in Türkiyede 
ıar, okumanın muvaffakiyet ölçüsü, cümle yedi günlük ikameti esnasında iki 
ve fıkra anlayışı gibi çok al~kalı bahisler memleket arasında mevcut dostluk ve 
vardır. tesanüt teyit edilmiştir. Balkan atatü-

Kültllr hayatımızın büyük bir boşlu~unu kosunun muhafazasJ11a ve muahedele
doiduran bu kitabın tercümesinden dolay! rin yeniden tetkikine muhalefet edil-
Rahml Kolçak'ı tebrik ederiz. k ·1 • t' 

KAGNI 
HiKAYELER 

Sabahaddin AH 
SON SENELERİN 
EN GÜZEL VE EN 
OLGUN BSERf 

mesine arar verı mış ır. 
Avrupanın iki muhasım cepheye 

ayrıldığı bu günlerde Türkiye ve Yu
goslavya arasında mevcut tedafüi ve 
muslihane dostluk, umumi sulhun te
mini için fevkaiade ehemmiyeti haiz-

dir. 
Ankarada yapılan temaslar netice-

sinde beynelmilel bütün hadiseler hak
kında Türkiye ile Yugoslavya arasın
da tam bir tetabuku efkar mevcut ol
duğu bir daha sabit olmuştur. 
. Yugoslavya Batvekilinin telgrah 

* · 
Ankara, 4 - Yugosla•ya Ba bakanı 

ve Dış işleri Bakanı Dr. StoyadinoviÇ! 
Türkiyeden ayrılırken Edirneden Harı 
ciye Vekili Tevfik Rüştü Arasa da sa
mimi bir telgraf göndermiştir. 



'fa kas 

Suri1e Vatant Fırkası Reisi 
Atatürke tebrik teJfırafı 



SON POSTA 

FENNİ BAHİSLER 

Hasta tedavi eden sun'i 
adamlar yapılıyor 

Londra sergisinde teşhir edilen robot elinde tuttuğu 
dolma kalem gibi bir aleti hasta uzuvların üzerinde 
dolaştırıyor ve doktorların yanlış teşhislerini düzeltiyor 

Bu gidişle insanlar taşlara da can ve
receğe benziyorlar. Fen ve illin yolun
da atılan büyük adımlar hakkında mü
talealar ileri sürülürken, - ölüme çare 
bulmağa imkan olmadıktan sonra ne 
yapılsa boştur - dendiğini çok duymuş 
ve bu söze de hak vermiştik. Geçen se-

Jan Harlov, "Bu cinsi cazibe 
masalından bıktım artık!,, diyor 
"Seksapel Kraliçesi,, filmlerinde 
olduğu gibi hususi hayatında da hafif 

neler ölü kedilerin Sovyet Rusyada di
riltildiğini, meşhur tayyareci Lindber
gin sun'i kalpler imal ettiğini işitip du
ruyor. ve vasati insan ömrünün 65 den 
130 a kolayca çkarılabileceği hakkın
daki iddialara inanıyorduk. 

kadın diye tanınmasından şikiyetçi 

Birkaç seneden beri, Amerika tekni
ğı bir de sun'i adam meselesile meşgul 
olmaktadır. Metropolis ismindeki film 
ile nazariyatta ve sinema perdesinde 
görülen sun'i adamlar o tarihten sonra 
birçok alimlerin üzerinde çalıştıkları 

bir mevzu oldu ve Robot tesmiye edilen 
sun'i adamlar herkesi alakadar etmeğe 
başladı. Robotlarla meşgul olan mühen 
dislerin sayısı pek çoktur. Bunlar, ma
denlerde amele yerine bunların ikame
si için çalıştıkları gibi, harpte insan za
yiatının önüne geçmek için de Robot
ları döğüştürmenin yolunu aramışlar
dır. Yürüyen ve kendilerine tevdi edi-
len işleri başaran Robotlar çok inşa e
dilmiştir. Amerika bunlarla hemen he
men doludur. Yalnız bu Robotlar .şu
ur verilmedikçe, makine olmaktan ileri 
gidemedikleri için, fazla bir işe de ya
ramamaktad1rlar. Bir Amerikalı tay-
yareci bir Robot icat etmiştir. Bu Ro
bot evvelce tayin edilen program mu
cibince, tayyareyi 4'evketmekte ve ku-
flllduğu şekilde, ellerile direksiyonu ha 
rekete getirerek, tayyareye istikamet 
vermektedir. 

Robotlar Amerikada bazı orijinal zen 
ginlerin evlerine hizmetkar olarak kul
landıkları da vakidir. Mesela birçok yer 
lerde kapıcılık vazifesini mükem
melen görmektedirler. Kapının e
lektrik ziline raptedilen Robotlar tadık 
bir kapıcı gibi vazife yapmaktadırlar. 
Ortalığı süpüren sun'i adamlara da rast 
gelinmiştir. 

Robot modası Amerikadan İngiltere
ye de sirayet etmiştir. İki arkadaş bir 
mühendisle bir doktor, geçen hafta dok 
torluk yapabilecek bir Robot yapmağa 
muvaffak olmuşlar, ve perşembe günü 
açılan Londra tababet sergisinde bu e-

En fazla seks apel'i - cinsi cazibe - bu-ı 
lunan sinema yıldızının Jan Harlov ol
duğuna karar verilmişti. Kıvrak vü -
cutlu, zarif endamlı, platin saçlı, yeşil 
gözlü, daima mütebessim çehreli bu 
güzel yıldız artık ccinsi cazibe> sinden 
bahsedilmesine tahammül edememek-

serlerini teşhir etmeğe muvaffak olmuş tedir. 
lardır. Robot hastanın vücudündeki ak- Hakikat halde Jan Harlov, hususi ha
sülamelleri en hurda teferrüatına ka- yatında gayetle ağır başlı bir genç ka
dar tesbit etmekte ve beyin kısmında- dındır. Fakat halk onu cdaima» perde
ki bir kağıdın üzerine arazı yazmakta- de gördüğü gibi sanmaktadır. Her git
dır. Robot elinde dolmakalem gibi bir tiği yerde seksapelliği mevzuubahs e -
alet tutmaktadır. Ufak bir elektrik düğ- dilmesinden bizar olan bu güzel yıldız 
mesine basıldıktan sonra, Robot o ka- şu makaleyi yazıp bir Amerikan mec
lemi insanın muhtelif uzuvları üzerin- muasına göndermiştir: 
de gezdirmekte ve aldığı neticeleri de 
kaydetmektedir. Muayyen araza teka-
bül eden muayyen hastalık isimleri de 
mevcut olduğu için hastalığın mahiye
ti derhal anlaşılmakta imiş. Robot şim
diye kadar yüzlerce hastanın dertlerini 
teşhis etmiş ve doktorların hayretle açı 
lan gözleri önünde, rontken. kulak ve 
sair şekilde yapılan teşhisleri çürüğe 
çıkarmağa muvaffak ol.muştur. Robot 
doktor, bilhassa kalp ve ciğer hastalık
ları mütehassısıdır. Kırık, çıkık gibi 
şeylerden anlamamaktadır. 

Geçenlerde herkesin grip diye teş
his koydukları bir hastalığı Robot ta 
dinlemiş, ve zatürree teşhisi koymuş 

ve filhakika dört gün sonra hastanın 

zatürreeden öldüğü anlaşılmıştır. Ayni 
Robot, bir kalp hastasını da dinledikten 
sonra, kalp hastalığının uzvi olmayıp 
asabi olduğunu söylemiş ve bu teşhis 
üzerine yapılan uzun tetkiklerde o has
tanın kalp hastalığına duçar olmadığı 
anlaşılmıştır. 

Sergi heyeti bu Robotun mucidine 
büyük altın madalya vermiştir. Robo
tun yaptığı marifetler, Londrada her e
vin dedikodu mevzuu olmuştur. 

cBana verilen roller hep erkekleri 
«kışkırtıcı> rollerdir. Beni tanımıyan -
lar beni hakikaten böyle bir kadın san
maktadırlar. Benim gece gündüz er -
keklerin peşinden ayrılmadığımı tah 
min eylemektedirler. Aksini iddia et • 
sem çok kişi bana inanmaz. Yemin et
sem bile faydasızdır ... Beni her halde 
ccinsi cazibe kraliçesi> zannediyorlar .. 
Size bu hususta küçük bir misal arze
deceğim: Bundan bir kaç sene evvel 
bir roman yazmak istedim. Romanın 
mevzuunu iyice tasarlamıştım. Vakit 
bulur bulmaz hemen bunu yazmağa 
koyuldum. Bir çok adamlar benim bu 
romanımla alakadar olmağa başladılar. 
Zannediyorlardı ki romanım bir «cin
si cazibe ilimihali> olacaktı ve içinde 
oldukça açık saçık yazılar bulunacaktı. 
Romanıma (Günün akşamı ... ) adını 
koymuştum. Bazıları bu romanı okur 
okumaz taaccüp ettiler ... 

«Nasıl olur yahu... (Jan Harlov) 
gibi bir kadın aile hayatını, bu haya· 
tın binbir çeşit saadet ve hüsranlarını 
nasıl anlatabilir ... O ne bilir ki... «Ü» 
yalnız cinsi cazibeden «bizleri» loşkırt
maktan anlar.• dediler. cO> ben idim. 
cbizler> erkekler idi!.. 

<;ÖNÜL· İSLERİ 
Bu hale bilmem ağlamalı mıyım, giil 

meli miyim. Seksapel hakkındaki fikir
lerim gayet basittir. Hiç te «kışkırtıcıı> 
.değildir!.. İnanınız bu meseleye hiç 

Evlenme bahsinde 
lth adımı genç 
Kız atabilir mi? 
Bana her hangi bir zaman böyle 

bir sual sorsalar muhakkak menfi 
cevab verir, hayır, derim. Fakat bir 
genç kızın önüme koyduğu sual bu 
olmakla beraber, hususi bir mahiyeti 
de haizdir. 

Genç kız adının ve oturduğu şt-h i r 
ısminin söylenmesini jstemıyor, bu 
kısmı geçerek anlattığın\ kaydede -
yim: 

- cHem komşum, hem de aile 
dostumdur. Annelerimiz babaları -
rnız sık sık buluşurlaı;.. Meclislerinde 
biz de bulunuruz, konuşuruz. Bana 
karşı derin bir sempatisi vardır, ~im 
diye kadar aşktan hiç bahsetmedi, 
amma biliyorum ·ki beni içten içe 
sevmektedir. Nasıl öğrendin, deme -
yinız. Genç kız kalbi bu noktada ya
nılmaz. Evet beni sevmektedir, fa-
kat sırrını içinde saklamaktadır. 
Bence bunun sebebi red edilmekten 
korkmakta olmasıdır. Geçen yıl b!r 
kolunu makineye kaptırmıştı, yarım 
kolla kaldı, bu onun t~selli kabul et: 
mez bir derdi. Kendisini aciz gör • 

mektedir. Ne dersiniz bu vaziyette 
ilk adımı ben atayım mı?» 

* Mahzur görmüyorum. Mademki 
sizi sevdiğinden, evlenmek istedi -
ğinden emin bulunuyorsunuz, o hal
de yalnız kaldığınız bir günde, do -
lambaçlı yollara sapmaksızın açık -
tan açığa sorabilirsiniz. Cevabı müs
bet çıkarsa mesele halledilmiş olur, 
aksi halde de hayale veda edersiniz. 

* * ıı: 
İznıirde Bayan Perihan Sadiye: 
Mesele bir hayli nazik. Bir ailenin 

iki kızı varsa örf ve adet evveıa bü
yüğünün evlendirilmesini emreder. 
İlk olarak küçüğüne talib çıktığı tak- 1 
dirde bir çok aileler sözü kesmekle 
beraber düğünün yapılmasını bü -
yüğünün de talibi çıkmasına bırakır
lar. Hem faydalı, hem zararlı bir 
harekettir. Faydası büyük kızı tees
süre sevketmemek noktasındadır. 
Zararı ise küçük kızın uzun müddet 
nişanlı kalmasında, nişanlı kaldığı 
müddet zarfında da nişanlısı ile sık 
sık konuşmasındadır. Bu hususta 
hükmü mutlak bir kaideden bahse
demiyeceğim. Ailenin, kızlarının, ta
lihlerinin, muhitin vaziyetine göre 
elastiki olmak lazım. 

:TEYZE 

ehemmiyet atfeylemem ... Hele hususi 
hayatımda bundan bahseylemem bile .. 

Hakikat olan birşey vardır. Onu dn 

bir kaidei külliye olarak telfıkki eyliyo
rum ve öyle telakki edilmelidir de .. 

Kadın cazibesi! Uyku uyumak, ye
mek yemek, su içmek kadar tabii bir 
şeydir! .. 

O halde ne diye birçok adamlar «ka
dın cazibesi» ni dallandırıp budaklan
dırıp duruyorlar ... ı.cKadın cazibesi» ne 
mevkiini vermekle iktifa etsinler ... 

«Cinsiyet> in bir kadının cazibesin
de büyük bir rolü olduğuna kaniim!.. 
Cinsiyeti bir motöre benzetirim!.. His
siyatı, harekatı tahrik eden şahane bir 
motör ... San 'at hayatında ise; çok kere 
mevcut olmayan bir şahsiyeti yaşatma-
mız icap eylediğinden bunu «cazip» 
göstermemiz için cinsiyet noktasını 

izam eylememiz gerektir. Yoksa, roller 
de «cinsiyet> noktasını bir tarafa bıra
kacak olursak roller ruhsuz, cansız o
lur. Bu rolleri yapanlar dahi birer man 
kenden ibaret kalırlar ... 

Bana daima seksapelli roller verdiklc 
rinden dolayı stüdyo müdürlerini ta
yip etmek aklımdan bile ge~mez. .. Ö
vünmüyorum ama saçlarını. giJuet im, 

Jan Baı:lov . 
gençliğim, kıvraklığını bu rolleri büyük 
bir muvaffakıyetle başrmama saiktir. 

Bundan dolayıdır ki müdi.irleı im b rna 
bu gibi rolleri tahsis eylemektedırler ... 

Halbuki beni yakından tanıyanlar 

hususi hayatımda rollerimde yaşam..ık
ta olduğum kadınlardan bambaşka bir 
hayat sürdüğüme vakıftırlar. Beni ço~ 
üzen nokta halkın beni bu suretle ta
nımamasıdır... Beni delikanlıları, evli 

' kekleri ckışkırtıcı kadın» telflkkı ey· 
rnesidir ... 

Halk benim sadece bir caktris> oldn· 
ğumu, rollerin «rol> den ibaret oldu· 
ğunu, husu~i ha:yatımın bunlarla h"~ 
bir ilişiği olmadığını bilmelidir ... 

Halk inansın ki hakiki ve yaşa) an 
J an Harlov, sinema perdesinde gölge .. 
si seyredilen Jan Harlov'dan bambaş
kadır ... Bana haksız yere izafe edilen bu 

ccinsi cazibe> masalından usandım!.» 

Jan Harlov 

Kadmlar nasıl elde edilirmiş ! 
Klerk Geblin Amerika erkeklerine verdiği nasihatlar 

Kadınların, hele Amerikan kadınla-, 
rının dehşetli cteveccühüne> mazhar 
olan meşhur Amerikan san'atkarı 

Klerk Gebl cKadınlar nasıl elde edilir> 
suali ile karşılaşmıştır. Suali irat eden 
bir Amerikan kadın muharriridir. 

San'atkar bu suale şu cevabı vermiş
tir : 

1 - Ey erkek kardeşim! Sevdiğin 
kadına başlangıçta en kötü taraflarını 
göster... Bu suretle büyük bir iyilik 
yapmış olursun. Çünkü bilahara sevgi
lin cinkısarı hayal> nedir bilmez ... Son 
raları iyi taraflarını yavaş yavaş gös
terdikçe sevgilin saadetten saadete u
çar ... 

2 - Sakın ha! .. Sevgiline çiçekn1i' .. 
hediye im.iş diye birşeyler götürme ... 
Bunlar boş yere masraf etmektir «alış
mış kudurmuştan beterdir .. > derler. An 
!arsın ya .. 

3 - Kadınlar ile hiç sıkılganlık tas
lama. Randevun var... değil mi. Hal
buki erkek arkadaşların ile hoşça va
kit geçirmek istiyorsun... Hiç umur -
lanma! Randevuyu başka vakte talik 
et! Errıin ol kadının nazarında kıymetin 
artar. 

4 - Bu yüzden «Matmazel» yahut 
cMadam» hazretleri hiddetlenecek o -
lursa aldırma sakın!.. Bir hafta sabre
dersen, ilk rast gelişinde, yahut ilk fır 
satta boynuna sarılacağına emin ol... 

Klerk Gebl'in bir karikatiirii 

5 - Evlenmeden evvel kızın seı ve
ti hakkında mah1mattar olmağa bak ... 
Bütün ömrünce çalışmadan sırf kadının 
parası ile geçineceğine kani olur an ev· 
len ... 

6 - Sakın ha... Kadın ~rıa red e 
vabı verdi diye umurlanma! Bır kadı· 
nın chayır» yahut «olmaz» demesi mu· 
vakkat bir cevaptır. Talebini sık sık ta· 
,zele ... Yemişler gibi tıpkı ... Günün bı· 
rinde mutlaka «olur»! ... ................ --~~~~ 

Sovyet Ermenistanda 
Filimcilik sanayii 

Evet! Şaşmayınız. Sovyet Ermenis -
tanda filimcilik ı-anayii bundan tam 
t O sene evvel kurulmuştur. O tarih
tenberi, cErmcnistan> filimcıliği çok 
ilerlemi_ştir. 

Bugi.in Sovyet Rusyadaki filim sana
yii içinde mühim bir mevkii vardır. 

1926 senesinde kurulmuş olan Ar -
menkino şirketi, şimd1ye kadar, yani 
tam 1 O sene zarfında: 

28 büyük artistik filim, 3 7 ilmi fi -
lim, bir çok havadis !ilimleri çe,·ir -
miştir. 

Ermeni rejisörlerinin içinde en mü
him şahsiyet Bek Nazaroftur. 

Bu mu,·affakiyetini ne suretle elde 
eylediği hakkında kendisine irat olu -
nan suale Bek Nazatof ~u cevabı ver
miştir: 

«- Gayet basit... Yaşayış tarzımızı 
a}'11en kopye etmekle ik tifa eyliyorum. 
Bunların içine ecneb1 çeşnişi katma -

Holivud'da bir telsiz merkezi 
kuruldu 1.. 

Holivutta (Paramount) studyulaıın
da büyük bir telsiz merkezi kurulmuş

tur. 
Bu merkezin kuruluşunda (Nev -

york) şehrindeki «Radio City» örner< 
tutulmuştur. 

Bu telsiz merkezinin kuruluşundarı 
maksat çevrilecek olan büyük bir fil
me dekor teşkil eylemektir. 

Filhakika, (Paramount) şirket ı : ( R~

dio - Crochet) adında büyük bir fJli111 

çevirmiştir. Bu filmin başlıca sahne -
leri bir telsiz merkezinde; bir radyo 
şirketinde cereyan eylemektedir. 

Amerikada gösterilmeğe ba.-ılannP 

bu filim pek büyük bir muvaffakı) et 
kazanmıstır. .. •............ : ............................................ . 
mağa gayret ediyorum ve bence bu sa· 
yede muvaffak oluyorum ... Her mıl -
let, her şeyden evvel kendi milli ha ' 
yatını canlandırmalıdır ... > 



Çubuk Bara 
açıl ·-·-· . ___ ....... 

1 
Askeri Liselerde 

atletizm 
• 

ıampıyonası 
A.kert liaeler arumda yapılan ve 

'iaimur dolayıaile aerl ~ olan 
NDelik atletizm pmpiyonamne bu haf. 
ta Kadıköy ltadmda devam eilecek
tir. 

lzaılrden RllporlilJllu: 11 

lzmird en çok ar a 
mektep ve tal bedır 

....---------------· . ·-----------------lzmirin en iflek C:acldeamde bet alb ,.ı önceye 
nazaran çofalan birieik ticaret kutuireeiliktir 

Ym•ı 
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lz:~:~N7 ~~~~:AJL~::kullanıılı vo mük~eı bIT be -1 Türkiye Başpehlivanına 
tındaki feİsefe mekteplerini, Zıya Gök ton :iskele yapılmış ... Fakat üstüne kır
Alpın (Çınar altından) başlığı altında mızı kiremit döşemişler. Halbuki ora
yazdığı Dur: hayın felsefesini hatır - ya ne güzel bir gazino olurdu. Diyelim 
}attı. ki gazino :istenmedi, şu güzel mavi de-

şampiyonluk kemeri akı 1 
Hcm burada kimler var biliyor mu- nizin güzel ve temiz rengine uygun bir 

sunuz?Yalnız İz.mirin &"Ok değerli, fa - şey de bulunamaz mıydı? Bir mavilik 
kat bütün suçları kenarda kalmala - ortasında gri renkte zarif bir bina ve 
rından ıbaret olan dolgun ve olgun ka- onun ilS'tünde kıpkırmızı bir dam ... Ba
faları değil, Yahya ıKemaUer, İsmail na şık bir :smokin üstündeki kırmızı 
Hab'pler, Hasan Alileı: de ~ar. fe.si hatırlattı doğrusu .. 

Bunlardan başka şurada çıkık alınlı Dönüşte hava karamııştı. 
bir felsefe muallimı, ötede maziye ba- Koca vapurda elli kişi ya var, ya yok. 
kar gıbi dalgın dur.an bir tarihçi, öte - Üst güv.erteye çıktık. Şundan bun -
de göz.lüld-erinin ardındaki zeki bakış- dan konuşuyoruz. Birdenbire enseme 
!arını bir karakter pertavsızı gibi kul - sanki soğuk bir hançerin ucu değdi. 
!anan bir banka müdürü, beride ince Ürperdım ve yerimden fırlayıncaya ka
v_e solgun yüzlü bir şair, şurada ha - dar iki defa daha ayni tesir altında tit
vadis \~e mevzu avlıyacakmış gibi göz- redim. Tavana bakınca anladım ki kor
leri fırıl fırıl dönen bir gazeteci ve da- kacak bir şey yok. Yağmur başlamış ve 
ha bunun gibi Ön beş yirmi adam. vapurun tavanı boydan boya delik de-

- Her zaman toplanır mısınız? şik olduğu için akıyormuş. 
- Buraya geliriz amma, böyle tam Bir manzara uğruna yeni bir rıhtım 

bir halka olamayız. Bir çok taneleri ve mendirek yaptıran, Karşıyakaya 
dökülmüş tesbihler gibi oluruz. - başının kızıl oluşuna rağmen - geniş, 

- Şimdi?.. güzel ve sağlam bir beton iskele yapan 
Bakışlarile Yahya Kemali, İsmail liman şirketi şu vapurun üstüne bir kaç 

Habibi, Hasan Aliyi işaret etti. karış muşamba, yahut yelken bezi koy-
0 gün Karşıyakada bir rande\7Um masını niçin unutuyor? 

vardı. Ayrılırken bunların konuşma - - Canım, neden şaşıyorsun? Büyük 
lan a asında duyduğum bir ~k isim- işlerle uğra.:ııyor ... 
ler hala kulaklarımdaydı: Bourget, Buna diyecek yok ... 
Stendhal, Bergson, Baudelaire, Gau - Kadircan Kaflı 
tier, Zola1 Valery, Gide ... 

* İz.mirin saat kulesi sahiden zarif bir 
eserdir. Subay yurdu, kumandanlık ve 
bükUnıet konağı burayı güzel bir şe -
kilde çepeçevre kuşatır. Eski askeri o
t.elin basık ve eski binasının yerinde 
eimdi muhteşem ve yepyeni bir otel 
var. Bir kaç ay önce yapılmasına baş
lanmış ve Fuar için yarı yarıya yetiş
tirilmiş. Söylendiğine göre buraya son 
sistem karyolalar getirtilmiş. Her biri 
altı yüz liraya malolmuş. Sabah olun
ca bir düğmeye basılıyor ve karyola 
olduğu gibi duvara gömülüyormuş. Bir 
sinemada birer düğmeye basınca kı -
lık değiştiren ve yemek, yatak, çalış
ma v.e misafir odaları haline giren bir 
pansiyon göımüştüm. Bir otelde böyle 

13.888 numaralı kararnamenin be
şinci mad~i hükümlerine tevfikan 
25 . 6 . 935 tarihinde dövizini altı ay 
sonra almak üzere N. l.azarideı tara
fından namımıza olarak Merkez Ban-
kasına yabmnt olduğu meblağa ait 

11057 numaralı 25 • 6 . 935 tarihli 
4273.55 Fransız franklık alb aylık 
makbuzu zayi etmİf ve yenisini almıt 
olduğumuzdan mezkôr zayi makbu -
zun hiç bir kıymeti ve hükmü kalmadı
ğını beyan ve ilin ederiz. 

Les Tiaıus A. G. B. 
Par is 

bir hokkabazlığa lüzum olmadığını bil- Gebze Sulh Dukllk Bakimlitfnden: 
diğim için inanma<iım. Gebze Hazine vekili zwnkar tarafından 

İşte bu otelin de baktığı meydanlığın Gebze mahkemesi eski zabıt katibi olup ha
karşısında vapur iskelesi var. Daha ö- len 1knmetgfı.hı meçhul bulunan Saim hak _ 

tede denizin ortasına beton kazıklar kında açtığı 66 Ura 1>6 kuru§ alacak davası
çakmağa uğraşan bir kaç amele gö - nın lcra kılınan muhakemesinde müddeaa-
rülüyor. leyh Salmln ikametgahının meçhul olması 

- ,.e yapıyarlar orada? dolayfslle kendisine tebllfat icra edilememiş 
- Bu ish~le meydanın manzarasını olduğundan 5/10/938 Tarihll ceıseı muhake-

kapa tıyormuş. Oraya yeni bir iskele mede müddeaaleyh Salın hakkında lltmen 
yapacaklar. Böylelikle hükfunet kona- tebligat ıcrnsına ve muhakmenln 16/11 /936 

ğının ve saat kulesinin önü açılacak. Pazartesi günll saat 10 a bırakllmasına ka -
Bir manzara uğruna binlerce lira rar verlldlğinden mllddeanleyh Salmln yev

harcamak iÇliı insan pek şair, pek res- mü muhakeme olan 16/11/1>36 Pazartesi gü
sam ve kısaca pek artist veya hovarda nü saat ıo da Gebze stilh hukuk muhakeme
olma lı . .. sinde hazır bulunması veya bir vekil gön -

Bu eski iskeley'i yapan idarenin va- dermesi lüzumunun tebllti il!n olu -
purile Karşıyakaya gittim. Orada sa - nur. C756) 
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Dün Eminönü Halkevinin Cağaloğ-ı 
!undaki binasında, Serbest ve yağlı gü
reş birinciliklerini kazanan Tekirdağlı 
Hüseyin pehlivana, şampiyonluk keme 
rinin verilme merasimi yapılmıştır. 

Bu merasimde birçok eski sporcular, 
gazeteciler, ve Taksimde yapılan son 
güreşlere giren pehlivanların çoğu ha
zır bulunmuşlardır. 

Merasimden önce, davetliler, hazır
lanan büfede çaylarını içmişlerdir. 

Çaydan sonra, evin konferans salo
nuna geçilmiştir. Başkan Agah Sırrı Le 
vent, merasime gelen davetlilere teşek 
kür etmiş, ve son güreşlerin tertibin
den güdülen gayeyi anlatırken demiş
tir ki : 

- Bugün, federe klüplere mensup 
sporcular, mümkün mertebe alaka ve 
himaye gör!llektedirler. Fakat bu teşki
latın dışında spor yapanlar, tam bir ih
male uğramaktadırlar. İlk maksadl
mız, hem onları alakadan ve himaye
den mahrum çalışmaktan kurtarmak, 
hem bu sayede içlerinden, en müstait 
olanlarını ayıklamak, ve inkişaflarına 
yardım etmektir. Bilhassa pehlivanlık, 
bizde, inkişaf istidadına en fazla sahip 
olan sporlardan biridir. 

Bu gür~leri tertip etmekle, bu ga
yeye ulaşma yolunda ilk adımı atmış 
bulunuyoruz. 

Bu müsabakalar bize iki faydayı da
ima temin edecektir. 

Evvela güreşçilerimiz arasında, bey
nelmilel bir mahiyet almış bulunan 
serbest güreşi tamim edecek, hatta ih
timal, yakın bir zamanda, -geri bir spor 
olan yağlı güreşin yerini tamamile ala
caktır. O takdirde pehlivanlarımız, bey 
nelmilel temaslara da girişmek fırsa
tını kazanacaklar. ve Türkün yenil -
mez bir kuvvet olduğunu bütün dün
yaya tekrar isbat edebileceklerdir. 

Sonra, bugün her önüne gelen, ken
disini Türkiye başpehlivanı ilan ede· 
biliyor, ve bu ünvanla, dilediği yerde 
güreşe çıkabiliyordu. Biz, bu müsabaka 
ları tertip etmekle buna da mani ol
muş bulunu 1oruz. Şimdiden sonra, 
memleketimizin içinde ve dışında Türk 
pehlivanlığını, en üstün Türk pehliva
nı temsil edecektir. 

Bu müsabakaları her sene tekrarla
yacağız. Ve bu kemer, her sene, şam
piyon çıkacak pehlivanın beline takıla
caktır. Gelecek yıllarda, bu seneki nok 
sanlarımızı da telfıfiye çalışacağımız 
tabiidir. Görülen kusurlarımızın, bu 
müsabakaların henüz ilk teşebbüsümüz 
oluşuna bağışlanmasını dileriz. 
Teşekkürle karşıladığımız tenkitler 

bize bütün eksiklerimizi öğretti. Gele
cek yıla, bu yılın tecrübelerinden isti
fade etmiş bir halde gireceğiz! 

Agah Sırrı Levent, çok alkışlanan bu 

Tekirdağlı Hüseyin merasimden onra 
samimi sözlerden sonra, soyunıpuş ola
rak yanıbaşında duran Tekirdağlı Hü
seyin pehlivana hitap etti, ve ona : 

- Şimdi, dedi, her sene başpehliva
na hediye edeceğimiz başpehlivanlık 
şahadetnamesinin birincisini sana veri
yorum. 

Tekirdağlı uzatılan kağıdı aldı. Agah 
Sırn Levent, pehlivanın alnından öp
tü; ve masanın üstünden aldığı kemeri 
beline, kırmızı beyaz kordelayı da boy
nuna taktı. 

Kemeri teşkil eden beyaz halkalar
dan birisine, Tekirdağlı Hüseyinin ismi 
kazdırtılmıştı. Üç gün evvelki kispetli 
ve yağlı pehlivan, şık mayosile, siyah 
güreş papuçlarile, boynunda kordelası, 
ve belinde gümüş gibi parlayan keme
rile, tamamen asri bir şampiyona ben
zemişti. 

Alkışlar arasında, evvela Agah Sırrı 
Levendin, sonra kaza reisi Tevfik Urn
şm, daha sonra Bay Cemalin ve niha
yet Suyolcu Mehmet pehlivanın elleri
ni öptü. Ve yazdırttığı aşağıdaki nutku, 
davetlilerden 'birisine okuttu: 

- Eminönü Halkevinin büyükleri ta 
rafından, bu güreş müsabakalarının 
tertip edilişini büyük bir sevinçle kar
şıladım. Bütün pehlivan arkadaşları -
mm benimle beraber ayni hissi duyduk 
}arına kaniim. Bu işin beni en fazla 
memnun eden ciheti, Halkevlerinin hi
mayesine girmiş bulunan Türk pehli
vanlarının eski şöhretlerini kazanacak
larına karşı beslediğim kanaattir. 

Memleketim bulunan Tekirdağının 
büyükleri tarafından himaye edildiğim 
tarihten itibaren, kendimde bir varlık 

Bedianın bir ~ikayeti üzerine, Mualla - Ne bileyim ben? Gözlerin parlı-
coşk un bir ateşle onu kucaklıyarak yor. 
söylemişti : 

- Çok memnunum Bedia; rahat - Artık efalete elveda Bediacığım. 
bir ömür sürdüğümüz için seviniyo -

Bu şirketten kaba bir adamın alçakça 
hareketleri yüzünden çıkabileceğimi rum. Görüyorsun ya ben de artık eski· 
hiç beklemediğim için uzun zaman bu den olduğu gibi yalnız hislerime gö • 
aylığı ve daha fazlasını kazanacağımı mülmüyorum. Çantamda para bul • 

Yazanı Muazzez Tahaln k b be umuyorum. Bu para ile sana ve bana ma ' u parayı senin ve nim ihti -
- Bay Özkan, size bir sual sorma· luyor. Bunu bildiği halde: neler yapmıyacağım Bedia. yaçlarımız için istediğim gibi aarfede· 

ma mü aade ediniz: liofrnan ve Mar· - Çalışmak, unutmak. ve kendini Evvela üstümüzü başımızı biraz ye- bilmek büyük bir zevk:. benim için .. 
şaiden bahsederken aile hayatları hak- dinleyememek demek.tir. niledikten aonra evin ufak tefek ek - maddi fakat doyurucu bir zevk. 
kında iki söz olsun söylemiştiniz. Bu- Diyerek daha fazla yorulmak, bütün si'klerini tamamlıyacağ'ız. Sonra da.. D t h. 1m . 

1
. ed" . h ua e • ıç o azsa senı ge ın ın· 

na merak ettiğimden değil, fakat Bay benliğini işine vermek istiyor. sonra da kızımın cıhazını azırlamağa k d b ah .. k d 
Ş k b d dah · · b 1 ~ 1 · · h' h l ceye a ar u r at ve ıu On evam Taylan için neden bir şey demediniz} ir et için un an a ıyı memur aş ıyacagım. ster mısın, ıç azır an· . . . . 

- Sahi unutmuştum. Büyük pat - olur mu} madan, o sabırsız Feridun seni kaçır· etsınl Başka bır fey ıstemıyorum ar· 
· ron kah Ankarada, kah burada ailesile Başlı yalı iki ay olmadan, seneler • mak istesin 1 tık. 

* beraber yaşar. Karısı ve iki çocuğu var. denbcri bu işi görmüş, bu iş üzerinde Bedia teyzesinin bu çok sıcak sevin
Şeker gibi çocuklar ... Karısını da bir çalışmış gibi bütün muameleyi kolay- cine yaşlarla dolu gözlerile bakmağa 
ilci defa gördüm: Kendini beğenmiş, lıkla lcavramıftı. kıyamadan onu kucaklamış, Öpmüş, 
şişman, sevimsiz ıbir kadındır, fakat Akşam yorgun ve bitkin bir halde öpmüştü. 
zengin mi zengin... eve dönünce, Bedia: - Muallacığım, canım ... Senin gibi 

işin dedikodu kısmını ıisteraeniz, - Teyzeciğim, kendini tüketiyor • bir teyze değil, bir ana bulmak ne bü -
fikrimce bizim büyük patronu titiz, si- sun .. yazık değil mi sana? Bak rengin yük saadeti 
nirli ve hazan suratsız yapan bu se - solmuş. - Bu aY. sonunda Bana istediğin 
vimsiz karile geçirdiği hayat olacak. Diye şefkat ve muhabbetle onun kırmızı elbiseyi, bana da bir bej spor 
Taha mül edilir şey değil... Fak.at boynuna sarıldığı vakit, şen ve genç manto diktirelim Bedia; tabii sana bir 

Bir sabah tramvayda Bay Özkan 'a 
rastlamıştı : 

- Nasılsınız? iki gündür sizi gör • 
memiştim. 

- Mukavelemde kimse ile görüş
memek şartı da var, unutmayın 1 

Gülüştüler; sonra Özkan yaşavca 
eğildi: 

çocukları öyle cici ki onlara bakarken bir kahkaha ile gülerek: de şapka lazım olacak. Benim kahve 
Ç k - Tebrik etierim ... Marşalle Hof-

Bay Taylanın ert bakışları eriyor, sü- - ocu sun Bedia ... diyordu. Çn- rengi berem şimdilik yetişir. . . k bew • l G .. 
zülüyor adeta! lışmaktan insan sararır solar mı} Bi • - Teyze, bu beyaz elbise sana çok man sızı P~ .. genıyor ar ... eçen. gu~ * lakis kendimi bugünlerki kadar dinç yaraştı. Bir içim su oldun ... Her gün P_eşteye, buyuk. patrona gonderdıklerı 

Mu lla memnun, Mualla mes'ud • ve sıhhatli görmemiştim. Öyle mem - biraz daha genç, biraz daha güzel olu- bır mektubda ıiz.den çok memnun ol-
dur. ş· ındi tam istediği muhiti.. tam n un um ki bilemezsin. Bana bu i~i bul- yorsun. Yoksa ? ? ? duklarını yazmışlardı. 
kendine göre çalı acak kibar ve temiz duğu için ismete nasıl teşekkür edece- - Sus, küçük yaramaz, öyle iğneli, - Buna çok sevindim ... Patron ce· 

0 ri bulmuştur. ğimi bilmiyorum. imalı sözler söyleme ... Yoksa ne ola· vah .verdi mi?. 
~"kat çok, çok çalışıyor; çok yoru· Bir akşam yemekten sonra, aene bilir?. ... " ,(Arkası var), 

görüyordum. Bu varlığı Halkevimiz s11 
yesinde herkese gösterebilmiş olmak1' 
bahtiyarım. Bir müddet evvel gazeteler 
de aleyhimde yapılan neşriyatın yatı" 
lış tefsirlerden doğduğunu bilfiil isbal 
edebilmiş olmakla mesudum. 

Bu gureşleri tekrar etmekle, kod 
Yusufların, Filiz Nurullahların boş kr 
lan tahtlarını dolduracağımız günü yd 
laştınnış olacağımıza kaniim. Büy~ 
Önderimizin huzuru manevisinde sar 
giyle eğilmek isterim! 

Bu samimi merasime, çok alkışlanaJI 
bu sözlerle nihayet verilirken, oradl 
bulunan Mülayim pehlivan, etrafında• 
kilere hfila haksızlığa uğradığından ball 
sediyordu. Fakat bu manasız itirazlart. 
muhatap olanlar içinde, onun bu yer
siz hareketini hoş bulan tek kimse çık• 
madı! 

Ve Mülayim, bir sporcuya yakışını• 
yan bu hareketinin cezasını görmüş ol
du ! 
Şimdi. yakında Eminönü HalkevJ. 

mütehassıs kimselerden mürekkep bit 
heyete, bir serbest güreş nizamnamesi 
yaptıracaktır. Birkaç ay içinde tamam• 
!anacak ve tabettirilecek olan bu nizarll 
name, bu seferki gibi kararsızlıklar i• 
çinde kalınmasına mahal bırakınıya 6 

caktır. 

Pehlivanlar mükafatlarını almışlar • 
dır. Ekserisi memleketlerine gönderil .. 
mişlerdir. Kazanamıyan pehlivanlara 
da yol masrafları verilmiş, ve gelenler 
içinde, gayri memnu tek güreşçi hıra• 
kılmamıştır. 
Yapılan güreşlerde büyük istidat, 

kuvvet ve kabiliyet gösteren Şerif peh" 
livan, Agah Sırrı Levent tarafından hi• 
maye olunacak ve yetiştirilecektir. D~ 
ğerli Başkan, bu müstait pehlivanı şını, 
diden münasip bir işe yerleştirmiştir. 
Yarımdünya Süleyman pehlivana d• 

burada bir iş bulunması sureti katiye" 
de kararlaştırılmıştır. 
Şampiyonluk kemerinin fırkada mu 

hafaza edilmesi mukarrerdi. Fakat T""ı 
kirdağlı Hüseyin pehlivan, o ke~ 
memleketine de götürmek arzusunda"' 
dır. Kendisi : 

- Orada üç dört gün takınıp geri g6a 
deririm. diyor, ve ilave ediyor : 

- Bu kemeri hemşerilerime göste~ 
mezsem, şampiyonluğun tadı dama"\ 
ğımda kalır ... Para mükafatından vaı 
geçerim ama, kemeri Tekirdağına gö
türmekten vazgeçemem! .. diyor. 

Onun hiç mahzursuz görülen bu iste
ği yerine getirilecektir. 

Tekirdağlı, memleketinde artık ser
best güreşe çalışacağını söylüyor, ve: 

- Şimdi, diyor, gider gitmez, serbest 
güreş propagandasına başlayıp, ortalı• 
ğı biribirine katacağım. İstediğim ka· 
dar meraklı topladıktan ve lazımgeleD 
şeyleri hazırladıktan sonra da, Bal• 
kan şampiyonu Salın pehlivanı Tekir
dağına aldıracağım. 

Hele ondan gelecek seneye kadar 
ders görelim. O zaman görün siz Tekir· 
dağlıları! Öpür sene 1 7 kilodan t 70 ld· 
loya kadar, her siklette şampiyon çıka• 
cağız! 

İki aydanberi Yunanistanda bulunan 
Dinarlı Mehmet pehlivan, dün istan • 
bula dönmüştür. Kendisine, güreşlere 
niçin iştirak etmediğini sordum: 

- Haberim yoktu! dedi. Duyduğwıı 
zaman da, imzalanmış bir güreş muka• 
velesi, buraya hareketime m~ni oldu. 
Maalesef yetişemedim. Maamafih, im· 
kan bulursam, kay'bolan hakkımı ka • 
zanmaya çalışacağım. Tekirdağlı r• 
olursa, kendisine yenilenleri mağh1p e
der, onunla kemerine güreşirim. Ejd 
şampiyonluğu, daha tadına kanmadaJI 
bırakmak istemezse, ona da diyeceğiıll 
yok. O zaman ne yapalım: talihimizi 
küser, gelecek yılı bekleriz! 

Selim Tevfik 

Irak hAdiseleri ve Fransız 
matbuatı 

(Baştarab 3 üncü sayfada) 
muhtasaran Iraka ait bir iç mesele ~ 
duğunda şüphe yoktur. Bununla be " 
raber Filistin hadiselerinin !rakı mil• 
teessir ettiği de muhakkaktır. Denile "' 
bilir ki İngiltere, miralay Lavrensin ek• 
tiği nifak tohumunu, şimdi kendi aley• 
hine toplamıya başlamıştır. 

* Fransız matbuatından bir kısmı, Ir~ 
hadiselerini işte böyle izah edıyorlat. 
ı ' ~elim Ragıp 
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Çeviren: İsmet llul6si İMSET 

kutusu Ölüm 

deki kutu kili, bir kere yere atarsans. 
- Sen de ölürsün .• 
- Ne çıkar. Ben emelime nail o}• 

muş bir adamım. Ben bu keşfim içlll 
yaşıyordum. 

- Keşf te tabii mahvolacak. 
- Çocuksun, onun formüllerini ilini 

adamlarına çoktan dağıttım. Onla 
formülüm sayesinde bunun yüZ' bml..
cesini yapıverirler. Hem ben ölürkea 
keşfimin tecrübesini de yapmış J!I 
öyle ölmüş olurum. 

- Tabancam bırak yoksa; 
- Yoksa ne?. 
- Canım sıkılıyor. Kutuyu yere atlt 

vereceğim. 

- Öleceksin. 
- Yalnız ben değil sen de, ilim yo ., 

lunda iki kurban çok mu? 
- Benden ne istiyorsun, gideyim.. 
- Parafnı al, kıymetli eşyamı, tah• 

villerimi al git, hayır olmaz, sen kag 
senelik hırsımın? 

- Tam dört sene. 
- Dört sene can yaktığın yeter. Şimdi 
bunların günahım ilim yolunda öde • 
melisin. Tabancayı tekrar eline • ._ 

- Aldım ne olacak? 
- Şu kutuya nişan al! 
- Ne olacak aldım. 
- Tetiği çek. 
- Patiıyacak mı? 

- Görürüz. Yahut ta ki göreme. 
Çünkü patlama o kadar ant olur ki. 

- Kutuyu bıraksan da .. 
- Bırakamam .. Hem böyle daha iyi. 

bir kere bırakacağım ve tam manasllt 
bırakmış olacağım. 

- Benim çocuklarım var. 
- Benim yok ki! 
- Benim biraz param var. 
- Hırsızlıkla biriktirilmiş değil mi! 

Üstüne benimki de zammolunuyor. 
- Seninkini vereyim. Fakat şu ku• 

tuyu bırak. 

- Niye yaru, 
ikimiz de ölecel 
olduktan sonraa 
ha sende kalmış, 
ha bende. Ha 
aea. Allaha inaml 
ımsm? 

- Şöyle bayii. 
-Bir dua et. 
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A.R. 
Yazan: Hugh Austin İngilizceden çeviren: Hasnun Uıaklıgil 

Cemil doktorları beklerken şatoya bir çok misafirlerin 
geldiğini hayretle öğrendi. Bunların içinde Çarın yaveri 
Kont Obronyof Çariçenin gözdelerinden Prens Y oso-

Kadın kiminle eğleniyordu? 
pof ve meşhur aziz Grigori Rasputin hazretlerinin 

evladı manevileri vardı 
Palton ayrılmak için bir bahane bulduğu zaman kadın 

çoktan ölmüştü. En aşağı yarım saat evvel ... 
- Ah, Her kumandan!.. Nihayet sanları büyülemek, onların kalblerini 

gelebildiniz; öyle mi?.. Madam Ja çıl~nfıklara sürüklemekle geçirmiş ~ 
Kontes ile, prensesler hakkındaki fi.k- tir... Ah, Kontes Olga.. ah, Prenses 
rınızı sorabilir miyim... Maamafih, Emma... On sene evvel nerede idi • 
şimdi sırası değil. Hiç şüphesiz ki kar- niz? .. O zaman henüz kalbim ölme • 
nınız açtı r. Yemeğinizi nerede, yemek mişti. Aşk için yaşıyor, macera ıçın 
fat iyor:;unuz. can veriyordum. Fakat bugün} ... 

Şu anda Cemil; müvazenesini kay- Birdenbire, kapıya parmak. uçlarile 
betmiye başlıyan bir sarhoş haline gel- vurulmuştu. 

mişti. Elini, ateşler içinde yanan alnın· - Kim L 
d.a gezdirmiş : 

- Teşekkür ederim, An na... Yor• 
aunum. Yemekten ziyade istirahate ih· 
tiyacım var. Geceniz hayrolsun. 

D iye cevab vermiş .. doğruca yatak 
odasına girerek kapıyı arkasından ki
litlemişti. 

Dışarıdan Annanın sesi duyulmuş· 
tu: 

- Her kumandan r.. 
- Ne o, Anna? .. 

- Henüz yatmadınız, değil mi} .• 
- Hayır, Anna. 
- Karanlıkta mı oturuyorsunuz) 
- Evet, Anna. 

Suyun aktığı taraftan başlayınız ki bu
lanmasın. Eğer tırmık bulamazsanız 
size başka takım tedarik ederım, am· 
ma çabuk yapınız. 

Memurlardan ikisi koşar adımla u • 

zaklaştılar. Polis şefi bu defa çavuşa -hitap etti: 
- John, dedi, ben b ir şeyden kor· 

kuyorum. Cani duvarın üzerine tır • 
manarak makası geçen bir kamyonun 
üzerine fırlatmış olabilir. Musluğu a • 
çık bırakmış olmasının sebebi belki de 
bir motör sesini işitmiş olmasıdır. Bu 
takdirde işi iyi görmem. 

- Hakkınız var, vaziyet parlak ol
maz! 

Kent: 

zevcesinin arkasından gittiğini söylü
yor. Gaybubeti zamanı takriben on da
kikadır. Madam Arnold da ondan biraz 
sonra havuz başından ayrılmıştır. 

Bahçeye gitmediğini söylüyor Ve öy
le bir hikaye anlatıyor ki ruhiyet ha -
kınımdan izahı kabildir. Amma kadı • 
nın bahçeye de gitmiş olması müm -
kündür. 

Çavuş istihfaf eden bir aesle: 

- Kadınlar yalan söylemek bahsin
de kimseden korkmazlar, dedi. Ma • 
dam Arnold zevcinin Madam Merrit'e 
aşık olduğunu biliyor mu idi} 

- Evet, amma bizzat kadının koca
sı Mösyö Merrit de bunu biliyordu ve 
tehlikesiz bir flört telakki ediyordu. 

Yalnız Madam Arnold'un kıskançlık 
sa ik~sı ile bir iskandal çıkaTma.sından 
korkuyo rdu. Doğrusunu söylemek (i. 

zım gel ir~e bu zavallı Madam Arnold 
kocasını muhafaza edebilme1: ıçın 

gençliğinin son günlerine sımeı.kı ya -

pışmış bir kadındır. Mösyö Menit°e 

gelince, • o göründüğünden daha açık 

bir adamdır. Diğer taraftan kansı 
Mösyö Merrit'i mütemadiyen kızdın • 
yordu, çirkinliğini ileriye sürüyordu. 

Mösyö Merrit karısı ile bahçede kav· 
ga ettiğini ve karısının flört yaptıjı er

keklerden birini bekliyeceğini bildiği
ni kabul ediyor. 

(Arkası nr) Başından kalpağını çıkarmış, bir 
koltuğun üstüne fırlatmış ; elbisesile 
ve çizmelerile yatağının üstüne uzan· 
mıştı. Beyninin içinde, garib ve an -

- Yemek yemiyecek misiniz}. 
- Hayır, Anna? 

- Demek ki, bu fikrinizde israr e -
diyorsunuz. Her halde satoda karnı· 
nızı doyurmuş olacaks;n:z. 

- Değil mi? diye tasdik etti. Ölü 
nün burnu kesilmiştir. Bu vaziyet ci-
nayetin bir deli veya bir serseri tarafın- J 8 & D Y O 1 ,. 
dan yapılmış olduğunu gösterebilir. - --- -----------....;: • Soa Poıta • }aşılmaz bir uğultu vardı. 

- Evet, Anna. 

- Her kumandan!.. 
-Ne o, Anna. 

Pencerelerin üstünCleki renkli cam
lara, avludaki elektrik ziyaları aksedi • 
yordu. Cemil, gözlerini bu renk ve ı
şık kaynaşmalarından ayıramıyordu. 
Ve bunların tatlı imtizacları arasında, 

1
8anki dimağına saplanan hayallerin bi- - Benim hizmetime ihtiyacınız yok 

'\'er şeklini arıyordu. mu?·· 
Nihayet gözleri, bir renk üzerinde - Bu gece mi? .. Hayır, Anna ... 

temerküz etmişti: Gidip, istirahat edebilirsin. 

- İşte .. Prenses Emmanm rengi... - Teşekkür ederim. 
Demişti. - Hadi, geceniz hayrolsun. 
Ve sonra .. dudaklarında düğümle - - Her, kumandan!. .. 

nen bir tebessümle, ilave etmişti: - Ooof, ne var, Anna? .. 

- Aman Allahım .. ne kadar cana - Her, le.umandan .. az kalsın, asıl 
yakm. . ne kadar samimi bir kız ... söyliyeceğimi unutuyordum ... Şeyler 
Sanki kırk sene, kalender insanlar için- geldiler. 
de en külfetsiz bir hayat geçirmiş de, _ Ne şeyleri} .. 
sonra bu aristokrat hayatına girmiş gİ• - Misafirler. 
bi, halinde garib bir pişkinlik var ... O - Hangi misafirler. 

kadar tuhaf bir mahluk ki .. hiç bir ar- _ Şatoya, bir çok misafirler geldi _ 
kadaşım, bana onun kadar samimi söz l . er. 
söylememiştir. Fakat bu samimiyette . 

k d ··k k b ' k k 'b lık - Evet, Anna .. doktorlar gelecektı. 
o a ar yu se ır va ar ve ı ar B kl. l d 
var ki; insanın önüne derhal bir hu • e ıyor ar ı. 
dud çiziveriyor. Sanki bütün halile, - Yalnız doktorlar mıL Bilseniz 

bütün tavrı ile; «azizim!.. Ben, seninle daha kimler L 

Halbuki davetlilerin arasında ne deli 
vardır, ne de serseri! Maamafih ben 
kadının kendisini uzun müddettenberi 
nefretle gören birisi tarafından şid -
detli bir münakaşa neticesinde öldü -
rülmüş olmasına daha ziyade ihtimal 
veriyorum. Ne sebeple öldürülmüştür. 
Kadın kendi kocasile, Madam Arnol
dun kocasile, yahut ta Patton ile 
eğleniyordu diye mi burası belli de -
ğill 

H endriks çavuş ağzında çiğnemek
te olduğu yaprak sigaTasının ucunu tÜ· 

kürdü: 

Bugünkü Progr am 
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İSTANBUL 

Öğle ne~riyatı : 

12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50: Hava
dis. 13.05 : Plakla hafif müzik. 13.25: Muhte-
lif plak neşriyatı. 

Akşam neşriyatı : 

18.30: Caz : Plakla. 19.30: Monolo~ : Bay 
Hazım tarafından. 20 : Rifat Te arkadaşları 

tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları. 

20.30: Safiye ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları. 21 : PlAkla sololar. 
21.30: Orkestra. 22.30: Ajans havadisleri. 

- Desenize.. herkesin dostu 1 diye BUKREŞ 
homurdandı. 16: Orkestra. 18.20: Plflk neşriyatı. 19: Şar-

kılar. 19.25: Orkestra. 20.30: Spor haberleri. 
20.45: Orkestra. 21.45: Haberler. 

BUDAPEŞTE 

17.30: Dans plakları. 19.10: Bulgar halk 
şarkıları. 19.40: Musahabe. 20.10: Berlin oda 
musikisi. 21.30: Arjantin tango orkestrası. 

22.45: Orkestra. 23: Haberler. 
BELGRAD 

19.20 : Musahabe. 20 : Türkce, amavutca, 
rumca, macarca haberler. 22.15: Dans mu -
sikisl. 23: Son haberler. 

İstanbul Gelir ve Para 

BOR S AS I 
4-11 - 1936 

Türk Devlet Borçlan 
Lka Lira 

% 7,5 T. B. I Oo, 0) ıı % 5 Hazine B. 46,S2 
% 7,5 T. B. II 21, 6S Dahili lst1.kru 99,00 
% 7,5 T. B. III 00,00 

Devlet Denıiryollan Borçlan 
Lka Lira 

Ergani ~6. SO ı Anadolu ITell42, SS 
Sivas Erzurum 99,25 j Anadolu M 4', 10 
~-~~~-~~~--~~~--· 

İs. B. Mü. 
• » Ha. 
ıı ıı Name 

So;yeteler Eshamı 
Lira 

sı.oo 

10,00 
10,00 

ist. TramvaJ 2'l, SO 

Bomontl 
Terkos 

Merkez B. D. 89,50 A. Çimento 

t,20 
H,7.S 

U.7 ! 

İsterlin 

F . Frangı 

ÇEKLER 
Jirş. 

615,00 \\ Dolar 
17 ,0943 Liret 

NAKİT 
Krş. 

L. T. L. ltba 
ıs,ıı 

0,7915 

Kq. 

20 F. Frangı 117 ,00 1 Marlı: 26,0l 
istediğim kadar şaka edeceğim. Fakat .......... .. 

şen, bana karşı derin bir hürmet gös- - Haşmetlu Çar hazretlerinin ya. 

- Evet, hani cici bici, zarif güzel 
kadınlar vardır ki, zevce olmıya ya • 
ramazlar .. işte onlardan biri. Bahçe -
den takıldığı adamlardan birini kame
riyeye celbetmek için ayrılmıştır. Fa
kat tutgunların hiç biri ona iltihaka va
kit bulamamıştır. Zira her ikisi de 
yekdiğerini göz hapsinde bulunduru • 
yordu. Diğer taraftan Patton ayrılmak 
için bir bahane bulduğu zaman kadın 
çoktan ölmüştü . En aşağı yarım saat 

evvel.. 
Y a r ı n k i P r o r r • m. ı Dolar 126,00 20 Drahmi n.oo 

termekte zerre kadar kusur etmiyec~k- vcrlerinden yüzbaşı Kont Obronyof .. 
sin.)) d iyor ... Ya, Kontes} .. Aman ya.- Grandük. hazretlerinin ikinci hususi 
rabbi, n e haşmeti~ kadın?.. Zavallı katibi prens Vladmirof •.. Çariçe haz
Cospodin Moranof un dediği gihl, c - retlerin in gözdelerinden, prens Y oso4 

ğer Çarlık bahçesine girmiş isem, bu pof.. Cenabı hak, gölgesini üzerimiz. 
emsalsiz bahçenin en kıymettar gülü, den eksik etmesin; büyük Allah ada
hiç şüphesiz ki bu kadındır... Belli.. mı, aziz Grigori Rasputin hazretleri· 
a-özkrinden, dudaklarından, hatta en nin manevi evladlanndan şey .. . Bak, 
ince hareketlerinden sızan manalardan 
belli ki; bu kadın, bütün hayatını, in-

,
Bir Doktor un 
GUnlük 
Notlarından 

Kul"ak 
Kirleri 

;f>erşembf 

(*) ---

Hali tabıide kulak mecrasında bir rnik
dar sarı kır. Fakat bazı kimselerde bu kir 
ifr:ız ı tı çoğalır. Yavaş ya va, mecrayı a
deta tıkar. Ağır ışituı.e vaziyeti hasıl o
lur. İhmal devam ederse kirin tazyiki ar
tar. Sa~ırlık daha çok ilerler. Ara sıra 

kul:uta kaşıntılar hbsedilır. Bu vaziyet 
k rşı ında mutlak surette kulağınızı mu
ayene ettlrnıenız lazımdır. 

E ı· gunluk blr tecJavı ile kulak yıkanır. 

Buyuk kır parç:ılı:ı.rı duşer ve derhal ku
lakah ımz açılır . rahat edersiniz. 
Yılda hiç olmazsa blr iki defa kulağınızı 
muayene ettirınlz .. 

( * ) Bu nottan kesip saklayınız, ya • 
but bir albüme yapıftınp kollekıiyoa 

yapın·:r . Sıkıntı zamanınızda bu notlar 
bir ~ ktor gibi imdadınıza yetİft'bilir. 

işte onun ismini unuttum. Fakat, ah 
görse idiniz .. bu genç çocuk, sanki bir 
insan değil; bir sırma külçesi. Bir sa
rı bebek Her tarafı altın gibi parılyan 
bir .. bir ...... 

Duvarda, Cemilin gözlerinin temer
küz ettiği noktadaki renkler, birdenbire 
birbirine karıştı .. şakaklarına kızgın bir 
şey çarptı. Canı acımış bir insan gibi 
yerinden fırladı. Anahtarı kilidin İçin

de sür' at le çevirerek, kapıyı şiddetle 
açtı. Gözleri, bir anda Annanın gülüm
seyen gözlerile karşılaştı. Onun sura -
tına bağıracaktı . Fakat, gül gül yanak
larından neş'e, taravet ve çapkınlık fış
kıran bu munis çehrey i görür görmez, 
kendini topladı . Elini. Annanın omu -
zuna dayadı. Sesi, hafifce titriycrek 
sormaya başladı : 

- Bunların geldiğini ne biliyorsun, 

An na? .. 

- İstasyondan, doğruca buraya 
geldiler. Gospodin Makarofla ayakta 
bir kaç şey konuştuktan sonra, araba· 
!arını şatoya sürdürdüler. 

- Bunlar, .niçin ielmişler? .• 
(Arkası var) 

Çavuş: 
- Bu takdirde elimizde dört maz· 

nun kalıyor 1 dedi. 
- Hayır üç. Lang kadına aşık de -

ğildi. O sadece Madmazel Patton ile a
lakadardır. Bana şahsen, kendisinden 
şüphe etmek için en küçük bir sebeb 
dahi bulunamıyacağını söyledi, Arnold 
da bu fikri teyid etti. Lang budala de· 
ğildir . Sözlerini didikliyeceğimizi pek 
iyi bilir. Binaenaleyh yeni bir vaziyet 
tahaddüs edinciye kadar onu kadro ha

rici edebiliriz. 

Şefine dikkatle bakmakta olan ça • 

vus: 
-· - Evet, dodi. Geriye üç kişi kalı • 

yor. 

Kent sözüne devam etti : 
- Bu üç kişiden birisi Pat ton' un 

kızıdır . Ve Madam Merrit'den nefret 
etmek için kuvvetli bir sebebe malik
tir. K arakteri de serttir. Amma Madam 
Merrit'in havuz başından ayrılıp ka • 
meriyeye gittiğini nasıl bilebilirdi. Bil
seydi dahi Lang'ın on dakikadan fazla 
gecikmiyeceğini tahmin edecek vazi -
yetteydi. Bu kadar kısa bir zaman 
babasından bahsetmek üzere Ma
dam Merrit'in yanına gitti mi? Müm
kün .. mümkün amma pek sanmıyo • 

rum .. 
Ve başını menfi bir .işaretle sallıyor-

du. 
Çavuş: 
- Geriye iki kişi kalıyor, dedi. 
- Evet. Bunlardan Mösyö Merrit 

6 İkinciteşrin 1931 1 İsterlln 618 ,00 20 Leva 2S,DJ 

İSTANBUL 11120 Liret 130,00 2_o_L_e_1 ____ ... _oo_ 
Öğle ne!?riyatı : Borsa Dışında 
12.30: Plakla Tiirk rnuslldsl. 12.50: Hava- L. K. 

dls. 13.05 : Plakla hafit müzik. 13.25: Muhte- Kredi Fonslye Mübadil Bon. 00,00 
ut plak neşriyatı. 1880 senesi 
Akşam neşriyatı : 1903 » 

00,00 Gayri » 

103, 00 Altın 

97,00 Mecidiye 

0,000 
98) 

00 18.30: caz: Plakla. 19.30: Spor musahabe. 1911 
ıeri : Eşref Şefik tarafı~dan. 20: Türk musiki ı.. ...ı 
heyeti. 20.30: Vedia Rıza ve arkadaşları ta - ""'=---------=---=-------,.. 
rfaından Türk musikisi ve halk şarkıları. 21 : 

Bayan Elsest::ı.ngel tarafından piyano solo. 
21.30 : Orkestra. 22.30: Ajans havadisleri. 

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 . 

iSTANBUL ----
İlan fiatları 

1 _ Gazetenin esas yazısile bir sü
tunun iki satırı bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim ilan 
fiatı şunlardır: 

1 

Sahife : ı - t ll kuruş 

• : z - !50 il 

» : 3-ZM • 
J) : 4-111 » 

1 
Diğer yerler : - " » 

Son sahife : - Si » 

-
3 - Bir santimde vasati (8) keli

me vardır. 
4 - İnce ve kalın yazılar tutacak

ları yere göre santimle ölçülür. 

r 
Nöbetci 
Eczaneler 
Bu ı-ece nöbetci olan ezcaneler pıalar -

dır : 

İ!>tanbul cibetindekiler : 

Aksarayda : (Şeref) . Alemdarda : CB -
sadl. Bakırköyı.inde : (Hilal). Beyaad

da : (Asador Vahram). Emlnöniinde : 
(Salih Necati). Fenerde : (Hüsameddin). 
Karagümrükte : (Kemal) . Küçükpuar
da : (N eca tl ı . Samatyada : (Teoflloa). 

Şehremininde : (A. Hamdi) . Şebsadeba
şında : (Hamdi). 
Beyoğlu cihetindekiler: 

Galatada : (İsmet) . Hasköyde : CHislın 

Aseoı. Kasımp:ışada : <Müeyyed). Mer
kez nahiyede : (Kanzuk, ParoııaQan. İ
timadı. Şişlide : (Necdet). Takıdmde : 

(Taksim). 
Üsküdar - Kadıköy ye AdalardakDer : 

Büyükadada : (Şiııasll. Heybelide : (Ta

naşı. Kadıköy Muvakkithanede : (8a -

adet). Kadıköy Soğutlüçeşmede : (Os
man HulfısD . Üsküdar Çarşıboyunda : 
<ittihadı . 
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T.N. K 
·BÜYÜK 

Bu verirsen bin kazanabilirsin. Biri kaybedersen paran heba olrna
.bııftır. Hem yüzlerce vatandaşımızı zengin etmi~ hem . de ~~d~un 
göklerine bir kaç filo katını' olursun. Bu yüzlerce zengınden bırının de 
•enin olmıyacağmı kim iddia edebilir. 

Katip aranıyor 
Güzel San'atlar Akademisi Direk

törlüğünden: 
Akademi kaleminde çalıştırılmak üzere dosya, muhaberat ve kayıd İf· 

~rinden anlar, düzgün ifadeli bir katibe ihtiyaç vardır. Ayhk ücret 60 li-
l'ldır. Bu itte tecnübeli olanlar tercih edilir. En az orta derecede tahsili bu-
l\tnanların Akademiye müracaatları. «2690n .....__ ______ _ 
L İstanbul Belediyesi !ıanhrı 1 

\" ayalarm yollarda takip edecekleri istikamete dair olan Belediye tenbi

~lne aykın hareket edenlerden bir lira maktu para cezası alınacağı Daim! 
'-Qc:ünıenin 21/10/1936 Tarihli kararı üzerine ilan olunur. (B.) (2700) 

* * 
Çubuklu gaz depolarında tamir et· 

lirilec:ek iki iskele 

F' atih garajında yaphnlacak İnfaat 
Bebek bahçesindeki gazinonun ta-

b\iti 

Kesif bedeli ilk teminatı . 
1104,37 82',83 
5930,27 444, 77 

1561,04 117,07 
Yeni haldeki 58 yazıhanenin ardi· 

)>elerinin arkasına yaphrılacak tel kapı 3001,50 225,11 
V Ukarda ke,if bedelleri yazılı tamirler ayn ayrı açık eksiltmeye konulmuf-

~tdır. Ketif evrakı ve şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İatek
tıer 2490 No. lu kanunda yazılı vesika ve belediye Fen if leri müdürğün. 
~en alacakları fen ehliyet vesikasile hizalarında gösterilen ilk teminat 
~'1cbuz veya mektubile barebe.- (bir gün evveline kadar ilk temina.tm 
htırıiması daha muvafık olacağı) 5/11/936 pertembe günü saat 14 de 
~aittıi encümende bulunmalıdırlar. (8.) 2329) 
'------------------------------~------~~~-..._ 

...__Beyoğlu Vaklflar DirektörlUğU lllnları J 

Kiralık emlak 
S Beyoğlu Hüseyinağa mahallesi Zambak sokak 4 - No. lı apartımanın 

' tıci dairesi. 

Beşiktaf Vapur iskelesi 25 No. lı dükki.n. 

'f ophane Sultan Beyazıt Cami arkası 10 - 17 arsa 
'f ophane Sultan Y enitehir 42 ev. 
l' ophane Sultan Yenişehir 40 dükkan. 
Beyoğlu Kamer Hatun mahallesi Kızılcık sokak 19 numaralı a.partima.. 

ttıtlı· 'd'. ıncı aıreıı. 

l Yukanda yazılı vakıf malların 31 /Mayıs/937 ıonuna kadar kiraya 
kıeriJnıe1eri 2/11/936 gününden itibaren bir ay müddetle pazarlığa bıra-
~ 1rru,tır. İsteklilerin her gün Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğünde Akarat 
~ gelmeleri (2686) _ 

f>osta T. T. Fabrikası Müdürlüğünden: 
lttıal olunacak zenkler için üzeri üç m/ m kalınlığında kurtun kaplı 1 

~Ilı kalınlığında 1298 kilo kalaylı bakır tel açık eksiltme yolile alınacak-

\ Bu telin tamamının muhammen bedeli 2076 lira 80 kurut ve muvakkat 
e ....... · 
.. 

11llatı 156 liradır. 

l Eksiltme 6/11/936 tarihine rastlıyan Cuma günü ıaat on befte yapı
~tağından taliplerin prtnameyi görmek için her ıün, eksiltmeye İftİrik 
!h,~ de muayyen gün ve saatten daha evvel te~inatlannı vezneye p.br • 
......, olmak ıartile komisyona müracaatlan. . «2341tt· 

SON .t>OSTX 

BİR AY EVVEL 
BENİ 

KURBAGA 
DERİLİ 
#(ADIN DİYE 
Ç AGIRIYORL ARD• 

Şimdi ise, 
cHd;m ,ayanı hayret bir 
derecede açık ve tazedir. 

Çirkin bir tene malik olan binlerce 
kadınlar; bu yeni ve basit tedbir saye
sinde on beş gün zarfında açık, taze ve 
yumu.şak bir cild sahibi olmağa m uvaf 

fak olınu~ıardır. Cild mütehassısları, se
nelerdenberi, cildi tasfiye etmek ve yu

muşatmak için en tabii tedbir olarak su
reti hususlvecle istihzar edilmiş taze kre

ma ve mmatra zeytinyağı tavsiye et -
mekledirler. au unsurlar, bugün (yağsız) 
beyaz rengindeki Tokalon kreminin ter 
kibinde mevcuttur . Bu krem mesamata 
nüfuz ederek sabunun temizliyeınedl.ği 

bütlin gayri saf maddeleri eritir , siyah 
benler zail olur. Beyaz rengindeki Toka
lan kreminin, mesameleri kapatan, cildi 
gençleştirerek beyaz ,yumuşak ve nermın 
kılan mukavvi ve besleyici unsurları da 
vardır. 

-
, Doktor ~ 

1 lbrahim Zati Öget 1 
Belediye karşısında, Piyerloti 1 

l caddeslnde 21 numarada herglln 
öğleden sonra hastalarını kabul 

---•••• eder. • 1 

Sayfa lJ 
=====-

AY L 1 K 

BOGAZİÇİ 
mecmuasının 

Cumhuriyet Bayramı müna seher e 

FE l(All E S YISI 
her yerde arayınıL 

2100 kilo arap sabunu 
800 kilo beyaz sabun . 

U. l\1üdürlüğünden: 

1 - Yukarıda cins ve mikdarı yazılı iki kalem malzeme fUbıanıesı mu
cibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 20/11/936 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15 de Ka. 
bata,ta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapı!acak. 
tar. 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alın bilir, 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 ~üven· 
me paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri lazımdır. ((2t>91» 

* 1000 Kilo 40 hk 
. . 

ÇlVl 

1500 (( 45 (( (( 

3300 (( 50 (( (( 

2600 (( 60 (( (( 

4600 {( 70 (( (( 

1. - Yukarıda miktarı ~e eb'adı yazılı 13000 Kilo çivi nümune ve sart- · 
namesi mucihince pazarlıkla satan alınacalrtır. ' 

il. - Pazarlık 11 /11 1936 Tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 15 
de Kabata~ta Levazım ve Mi:ibayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

111. - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen fUbeden alınabi • 
lir . 

iV. - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte o/o 7,5 gü • 
venme paralariyle birlikte ismi geçen Komisyona gelmeleri lazım • 
dır. (2509) 

Ol<sürenlere: KATRAN BAKKI EKREM 

.KUMBARA 

1 ..... •6-4 

o 

BIRE, 
1000 

TARLADIR 

, . 

-- - -... 

; .. ıA. -
/ 

/ 

- • '"''""" ı. 

.. •• ~ ~, t ,..._ -· - - ~- . :-.. ,, -



. 12 Sayfa. 

-· 
O·ZLU 

Vitamin-Kalori-Gıda-Kuvvet-Sıhhat 

/ 

Pirinç - Buğday - Patates - Beyaz Mısır - Arpa - Bezelye - Yulaf -
Mercimek - irmik - Çavdar - Badem - Türlü Özlü Unları 

Çocuklarınıza yediriniz. lstediklerini ve sevdiklerini bıktırmıyarak değiştire değiştire yediriniz. Vitıımini ve kalorisi 
çok olan hu mükemmel özlli unlarla yavrularınız ne:{eli sıhhatli, tombul, kanlı. canlı olurlar. Çabuk büyürler. 
Çabuk di;; çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar. HASAN ÖZLÜ UNLARJLE yapılan mahallebi ve çor
baların ve tatlıların ve pürelerin ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. HASAN ÖZLÜ UNLARI nefasetini 
on sene ınuhufuza eder. D.ıiına tazedir. Hiç kurtlanmRz, Taklitlerinden sakınınız. füışkıı marka verırler~e almayınız 
ve aldanmayınız. HASAN MARKASINA DİKKAT. HASAN DEPOSU: ANKARA, 1STANBUL, BFYOGLU 

·~mm:-. ....... l!m:aiZ ............. _ ........ ,. 

ODE 
• • iNHiSAR ŞARAPLARI( 

Yeni çıkan plaklar 
lstanbul Radyosu ve Odeon Fabrikasının delerll •••'•lk•ı 

BAY AN VED;A RiZA GiZ 
Ifüz:ım şarkı 

. Nr. 270107 Kürdili şaıkı 
- Aşkmla sürünsem 

KIRMIZI 
BEYAZ SEK . 

BEYAZ DÖM i ·~ se K . 

+ 
YENİ FİA TLAR :· 

70 el. 3 51 1 Kuruş 
2. Lit 70 
3.40 ,-, 100 

-!' 
il 

70 
2. 
3.40 

cl. lık şışı için 1 O 
Lıt. • • 1 5 

25 

Kuru' 

• yrıca depozito alınır. Şışeler cetırllince 
depozıto gerı verilir. 

ı 

Açık satmak isteyenlerol_lusust şartlar_La litresi 22 kur~tan veriliQı 

;~~ . . .·· = . lf' f 4. . : . .... 

ROMATıZMA 
LUMBAGO 
SiYATiK 

ağrılan T E S K 1 N 
ve izale eder. 

Her eczanede arayınız 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdncr Bank Şubesi 

l\Ierkezi: Berlin 

Türkiyedeki fUbeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* Her türlü banka iti * 

.. 

YENi ÇIKTI 
TEORiK v• PRATiK 

ve r•I ta•flY• uaullerl 
Yazan: lzmir Turan yağ ve sabun 

fabrikası başkimyagerl 

MITHAT ONAT 
Yazandan ve bütün kitapçılardan 

isteyiniz. Flatı (860) kuruş. . 

t' 
f va,adıaımız ekonomi 

devrl•d• size pahahr• 
mel edtlmek latene11 
neslhatlar1 ,uphell al· 
rUnUz. 

Her nerede ve her hangi 
bir saatte Krem Pertev'! 
rnllanabilirsiniz. Yanın sa· 

1.t zarfinda o tesirini gös· 
termiştir, bile. 

Krem Pertev'in Janm asır 
1ık şöhreti asılsız deAUdJı. 

Yüz binlerce kişiden Krem 

Pertev hakkında samiınt 

kanaatlerini sorabilirsiniz. 

KANZUK 
Saç ekslri 

COMOGENE 
Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
Dökülmesine mlnt olur. Kepekleri 
izale eder. Neşvünemasını kolay
laşbrarak hayat kabiliyetini arttı· 
nr. LQtit rayihalı bir saQ eksiridir. 

lngllla Kan•uk •caan••I 
Beyoğlu • lstanbul ... 

&o• Posla Matbaaaı 

Xe,rlyat Ktl. ı SeUm Ragıp BME0 
aAHIPLI•( A. a._ Ul.ilLICJIL 

, ' ~ ...... -~,· 

Nr. 

Nr. 

Bayan 

Beste : Selahattin Pınar 
- Ellerine kimler yakdı kınay 

Beste : Sell:\hattin Pmar 

HAMiYET YÜCE SES 
Kürdili şarkı - Sonsuz geceler 

270106 Beste: tz. Zeki Duygulu 
Muhayyer şarkı - Yürük Ali 

Besle : lz. Zeki Duygulu 

BAYAN MAHMURE ŞENSES 
Rumba - Boğazın Sarı kızı 

270103 Beste: Mustafa Şükrü 
Ta:ıgo - Ye:;.il gözlerde Bahar 

Beste : Mustafa Şükrü 

NEZiPLi DELi MEHMET 
Nr. 270114 ~yıntap şa_rkısı - D~m~n düman ?lnıuş karışıkı dağlar 

Öksüz garıp - Bır çıçek açılmış 
~•-m1 ____ ..,. Satışa çıkarllmıştır. 

Paralar Direktörlüğünden: 
Yüzde üç nisbetinde alınmakta olan komisyon miktarının Vakıflar 

Umum Müdürlüğü İdare Meclisince ittihaz edilen kararla, kargir em

lak karşılığında yapılacak ikrazlarda yüzde bir buçuğa indirilmit ol
duğu talimatnamenin ikinci maddesi uyarınca ilan olunur. 

Bu tenzilattan, muamelelerini yeniletmek suretile kargir emlak sahip
leri eski müşterilerimiz de istifade edeceklerdir. 

Adres: İstanbul - Dördüncü Vakıfhan. Telefon No. 23654 • 

~a'e ... 
-~ .. PERLODENT u dit macununu 
tercih edeceksiniz. 

zira aöızın blfcOmle teraltl sıhhlyesinP 
fJ.alz olan bu macun dlflerl çQrQmekten• 
korur, dif etlerini kuvvellef1dlrlr, nefesi ' 
serlnf etıı: . VŞ lnaamn gOrOnOJ efesini 
artırır• 

-·-~ve~ •PUILO~NT·ı-~ ~ ~~ 
~~~~~ 

2639 


