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Sayısı heryerde 
100 para 

Rus - Japon harbı bekleniyor 
Sovgef Elçisinin laggare ile Rusya- Başvekil Vekili dün tayyare ile 
ga gitmesinin sebebi anlaşılamadı geldi tekrar Ankaraya döndü 

Ja on -Çin harbi şid-, Atatürk Celal Bayarı 
de le devam ediyor kabul ve teşyi ettiler 

Çin kuvvetleri Japon kuvvetleri 
350 bin asker 
500 tayyare 

Hit r Muso:ini l 
mülakatı 

500 hin asker 
2000 tayyare 

Şanghay 29 ( A. A.) - Ağır 
topçu bataryalarının da müzaheret 
etmekte olduğu Japon tayyareleri, 
tank ve mitralyözlerle mücehhez Ja 
pon kıtaatı, bu sabah Ş3peide yirmi 

Musolini'nin Almanya'ya gide· iki kilometrelik bir cephede taarruza 
rek Hit1er ile mülakatı emcali na· geçmişlerdir. 
dir görulür büyük teze hürlere ve· 
sile oldu. Bütün gece devam eden çarpıpna 

Milyc 'llarca insanın iştirak et Şanghay 29 (A. A.) - Sahil ba 
tiği bu tezahüratın V"'rrl ı •i siyaai bataryaları arasındaki çarpışma bü 
netice nedir? Gerek Hitler, gerek tiin gece devam ettikten sonra bu 
Musolini söyledi!deı ; büyük nu sabah saat 15,50 de nihayet bulmuş 
tuklardn bu mülakatın ve bütür tur. 
bu tezahüratın manı-sını ~nupP Japonya Çini tamamile mahvedecek 
ortasında :•ekunu ~·:.iz on be'I .:!. 
yonu bulan büyük bir milletler Tokyo 29 (A. A.) - Hariciye 
kütlesinin birle~miş azmi ve İrade· nezareti namına söz söylemeğe sala 
ai suretine! gösteri.:orlar. hiyettar bir zat, açık Çin tehirlerinin 

B ··t·· Al d .. .. bombardıman edilmesinin Milletler u un manya a ına soz soy-
Jiyen Hitlcr ile yine bütün halya Cemiyeti tarafından takbih edilmesi 
adına ıoz Musolini'ni!l karşısında Japonyada uyanan ı~...,. 
milyonlarca halk kalabalığı önün· la de infialden bahsederek haksızcası 
de ayni rakamı tekrar ederek yüz na tenkidlerin Japonyamn harekatı 
on beı milyon Alman ve İtalyan nı tevkif edcmiyeceğini söylemiştir. 
birliğinden bahsetmeleri hayli ma- Ja!>onya, Çinin muharebe kudretini 
nah bir ifadedir; bununla berab_r tamamiyle mahvetmek ve tahrip et 
h ·k· h · b ı ı ·f d mek için zaruri olan tedbirlerı' ı"ttı' er ı ı atıp u ra mm arın ı a e-
sindeki kuvveti he.fifletmek için haz etmiştir. 
sözlerinin arasına bol bol sulh ke Japonlar turruza geçti 
limesini de kanslırmı,lardır. Ş h (A A ) K · } k • x ang ay · . - aran ı tan 

Musolini Aln!s.nyaya gide-··-n. 
bu seyahat etrafında dönüp dola· ______ rs_o_n_11_:_S_a._'4_Su_··._4_J_ 
ıan rivayetler iki nokta üzerinde 
tekasüf etmişti: Hindistanda 

çarpışmalar 

Başvekalet vekili Celal Bayar bu 
gün saat 11 de tayyare ile Ankara 
dan gelerek doğnıca Floryaya git 
miş, Reisicumhur Atatürke mülaki 
olmuş ve saat 15 ,30 da tayyare ile 
Ankaraya avdet etmiştir. 

Reisicumhur Atatürk. refakatlerin 

l Marcyal Fcı·;i Ça:mıal< 
Fevzi Çakmak 
Erkanıharbiye 

· reisimiz Adate
pe ile geliyor 

de Nafia vekili Ali Çetinkaya oldu 
ğu halde Celal Bayan teşyi buyur 
muşlardır. 

Yukardaki resimde Atatürkü tay 
yareden çıkarken ve havalanan tay 
yareyi seyrederken görüyorsunuz . 

Belgrad 29 (A. A.) - Yugoslav. 
ya ordusuun manevralarına iştira.it 
etmiş olan Türkiye Büyük Erkanı 
Harbiye reisi mareşal Fevzi Çakma.K 
Yunan Erkam Harbiye reisi general 
Pnpagos, Romanya Büyük Erkanı 

(Sonu: Sa. 8 Sii.3) 

Atatürkün 
Çekoslovakya 
Cumhurreisine 

taziyetleri 
Ankara, 29 (.A . .A.) - E ki Çckos

Joy:ıkya rci icurnlıunı laeank'in ö· 
Jümü dolayı İ) le ilci icuml;unımu 
Atatürk ile Çekos]o, akya Rei icum· 
hum ara mdn a§ağıdaki telgraflar te· 
ati olunmuştur. 

Ekselans Dr. Bene · 
Çekoslovakya Reisicuıulm 

PRAG 
Reisicumhur 1\Ia aryk"in asil şali 

( -onu: Sa.4 Sil. 3) 

1 - Musolini Almanya ile bh 
askeri ittifak yapmak istiyorm ... , . 
Fakat Alman ordusu ile nazi par
tisinin konservatör kısmı böyle bir 
ittifaka asla razı değilmi~. Bu ri
vayete göre Musolini - Hitler mü
laka ~ı sadece bir ~demi tecavüz 
muahedesi ile nihayet bulaC"aktı. 

Londra 29 ( A. A.) - V eziriatan 

dan bildirildiğine göre. Hindistanm ROşbtoekAlernalsyoyrarın ou··nlJanın en b.u··l/u··k 
§İmali grahisinde (ipi) fakirinin ta 
rafta.rlan ile İngiliz kıtaları arasında 
yeni müsa~emeler vukua gelmiştir. Nyon' da ve Cenevre' de Akde- R z · h fı. l . ? , 

2 - Almanya ile İtalyanın her 
ikisi de Versay muahedesinin J. ·ı· 
rııpada kurduğu statüko aleyhin· 
dedir ve bu statükonun bozulma
sını istemektedir. Bu vaziyete ~ö-

ASIM US 
( v OTlll : Sa.1 Sii. 3) 

Ragmak ın garbinde 300 ki§iden niz konferansı ve Milletler Cemi- o ıs Q llJe erı 
mürekkep bir kıta. Jngiliz kuvvetle yeti uamblesine İştirak etmif o- • e 
rine hücum etmiş İse de geri püskür lan Hariciye Vekili Doktoı RüştG 
tülmüştür. ~enupta da bir çarpışma Ara~'ın yarın sabah. şehrimize gel· Hava 1 kah r a nı an 1 ar 1 v 
olmuş, aynı zamanda ba§ka bir mm lm•eısıilbıilellklllenlm•ekltlllleldlırl .••••• 
takada da bir nakliye kolu hücuma haki kat üstadları 
maruz kamıştır. 

Musolini dün Alman
yadan ayrıldı 

Bugün iç 
sayfalarımızda 

Tarihten bir Japrak 

Milli Mücadele günle
rinin "Galip ı'i.oca,, sı 

Yazan: 
Refik Ahmed Scı·en1;il 

Bugiln 5 nci sayfamızda 

e 
Eski ve yeni lslanbul 
Yazan: Camii Süleyman 

lslanbulda gezintiler 
Yazan : O. Cemal Kaygıh 

e 
frtilgonlarca kadını 
teshir eden berber 

Yazan: Jan Kurtla 

Seri halinde, tam manasile esrarengiz muhtelif vak'nlarm faille 
ri muhtelif polis hafiyeleri tarafın dan nasıl aranmıır birçok güçlü 
çekilmesine rağmen nasıl bulunm\\Ş tur? ! 

T alıayyiil olunan ve vaki olan türlü entereıan ma 
ceraların harikulccleleri aeçilmiı, bir araya ge irilmi§tir 

Bu r11erakla siiriiklevici eser hakkın 
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Haftadan haftaya 
·························-···················· 

İlk göze ilişen değişiklikler 
-z _, - ~ ,,_., .--. ,,,_, zwwwa.., --........... -..:- ,_,, ~ 

Eski ve yeni lsfanbul 
YAZAN : Dı. Cemil Süleyman 

Ingilteı1e, F 11ansa, AJ!iiıanya, /falya arasında 

Bir Dörtler Mis·akı mı? ~ 

G.ii.n Un Allislerı . . . -. . . . . . . 

c.<. Ata türkü seven herkes Celal 
Bayarın yardımcısıdır" 

Atatürkü seven herkes, Celal Ba 
yarın yardımcısıdır. 

Falih Rıfkı Atay 
lllnsız haber! 

MiIJetler Cemiyeti, hiç olma.na, n 
harp merasimini azalttı: ne nota, 
ne ültimatom, ne ilan, hatta ne de 
münasebet kesme! Şanghay ve rı 
Nankin tayyare ateıi altında ya· ~] 
nar, bir Çin ordusu mahvolur, he· furl 
men hemen Anadolu kadar toprak hrd 
çiğnenirken, Çin elçis.i henüz Tok· fırı 
yodadır. işler böyle gidecek olur• ~· 
sa, bir müddet için almak ihtima .. 1 ır 
li varmış ! l\k 

Japonlar yeni aldık.lan Çin vi· ~d 
]ayetlerini idare edecek heyetin Y'o 
adını da koymu§lar: Barışı sağla· 
ma komisyonu! Adeta Milletler 
Cemiyetinin Uzak Şark'ta bir §U• t 
besi zannedeceksiniz. n 
Japonyanın bu seferki kazancı il 

beş vilayetten, bunların nüfusu da. ~h 
72 milyondan ibaret! Mançukuo ~liı 
35 milyonluk hir fütuhattı. 'n] 

Japon genişleme hareketi hatı· 
ra, Osmanlıların Kanuni Süley
man devrini getiriyor ve insan şu 
suali sormak istiyor: Acaba Viya· ft 
naları nerede? n 

Muhakkak bir şey varsa o da tı 
Asya kıtasında Avrupa hakimiye· Uz 
tinin sona ermekte olmasıdır: il 

Temps'ın dediği gibi, ister Japon• ~s 
ya, ister Çin muvaffak olsun! 

Çinde harbin bitmeyeceğini söy· 
liyenlere inanmayınız: Çin bile 
biter! Ma 1azkirt meydan muhare· l~r 
hesinden kaç sene sonra,' İznik ta.• 
raflarında türkçe konuşulduğum.ı e 
bilir misiniz? k 

Esaslı bir meydan muharebesi ı 
bir kıtanın talihini değiştirebilir: d 
Bu kadar esaslısını, ala.kadarlar. 
Uzak Şarkta vermeye duraunla't" ! 

- Fatay "ULUS,, 

Eski takvimleri
nizi saklayın! 

Virml sekiz sene son
ra U\zım olacak ••• 
Feleğin çemberi dedikleri şey h<ı 

kikaten çok tuhaf! · 
Cember dönmekte ve zaman mii 

terı-:adiyen ge: mekte. Fakat dünya 
nasıl güneşin etrafında dönüyorsa. 
nyni ı;ıelcilde adeta zamantri da etra 
fmda 2önüp durmaktadır ve zamaıı 
bir devri daimden başka bir şey de 
ğildir. 

Mesela, bugün zaman nasıl geçi 
yorsa bundan yirmi sekiz sene e"' 
vel de böyle geçmiştir, yirmi sekit 
sene sonra da böyle geçecektir. Ya 
ni, yirmi sekiz sene evvel bugün ne 
ise, ayın kaçı ise, bugün de odur. 

Yirmi sekiz sonra da o olacaktır· 
Onun icin, eski takvimlerinizi at 

mayıp saklayınız: Yirmi sekiz sene 
t.onra kullanmak üzere .... O zamaJ1• 
yalnız sene değişmiş olacak. 

Takvimin diğer garip noktalarf 
daha vardır. 

Mesela, hiç bir asır çarşamba, eti 
ma ve pazar günü başlamaz ... 

Teşrinievvel ayı ne gün girdiys~ 
kanunusani de o gün girecektir. Nı 
sanla temmuz, eylülle kanunueV"el, 
martla da teşrinisani ayni gün baf 
lar. 

Buna mukabil kalan diğer ayl<ır: 
Mayıs, haziran ve ağustos birbirlerifl 
den başka başka günlerde başlarlar·" 
Bir sene hangi gün haşladı ise o giifl 
biter. , 

Yalnız, unutulmamak lazımdır k~ 
bu hesaplar kebise senelerde, yal'1

1 

şubatın 29 çektiği senelerde doğrtl 
çıkar, 
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astahklar lodos pala- _ŞEHiR HABERLERi" 
tanbulda gezintiler 

udu gibi karaYa vur- Piyasa çürük Radyo makine· jTiyatro mektebi 
maya baŞlarsa ayakkabı:arla- leri ucuzlamak etrafındaki ha-

ehirde neler görüp işiteceğiz ? 
YAZAN: Osman Cemal Kaygılı 

Bakıyorum, Son zamanlarda, ı 
zde birçok kişiler ruhiyatçı, ya 
d ruh doktoru kesilmeğe ba,Ia

lar. Bu uydurmasyon ruhiyatçı
ı-, yahud ruh doktorlan, ıunun 
nun için hazan öyle teşhisler [ 
yuyorlar, yahud uyduruyorlar ki 
koydukları, yahud uydurduk -

tı teşhislerin gerçek manalarını 
lki kendilerini bile pek bilmi
rJar. Mesela, bu konan, yahud 
durulan teşhislerden şu ikisi 
di diHerde o kadar revaç bul

, o kadar ibtizale uğradı ki biri, 
r başkasına her ne sebepten kıza 
kolsa hemen, ona. (anormal) ya 
d (dejenere) kelimesini yapı§tr 

- O zaten anormalin biridir! • 
- Bırak §U dejenere/. sen de! 
Vakıa bizde eskiden de ıunun 
nun aleyhinde, bazan rastgele 
!!llanılan (sapık) (çatlak) (bir 
htası eksik) (zirzop) (zıpır) 
limeleri yok değil; hatta bunlar 
l bol vardı. 
Vardı ama bunlar o zaman hal· 
n diline pek yayıldığı için öyle 

i, tıbbi bir mana ifade etmez
rdi. Halbuki (Anormal) ile (de. 
nere) kelimeleri hekimlik kitap
tmda ve ruh doktorluğunda h~ 
~z ilmi ve tıbbi bi:·er mana taşı· 
an ve birer hastalık ifade eden 
&mi tabirlerdir. 
B!!nların her isteyen tarafından~ 

er istenilen yerde, rastgelen için 
lu orta kullanılmasına Bay Ma7. 
~r Osman ce:vaz verirler mi? 
Hele hunlardan (anormal) keli
esi son günlerde çocuklar için 
kadar fazla kullanılmaya ba§lan 
t ki, herhangi bir çocuk, mesela 
de, sokakta yahud ba§ka bir 

f:rde biraz yaramazlık, haşanlık, 
uklara mahsus bir aykırılık ya

~cak olsa hemen peşinden bu ke
llte savruluyor: 
- Ne olacak anormal! 
Sanmayırrki işkembei kübradan 

lryorum; dün bunun en parlak, 
sunturlu bir örneğine Fatihle 
rşamba arasındaki bir mahalle 

.~nde ve bir dönemeçli sokağın 
bsesinde rastladım. 
Çamaşırdan, tahtadan, ütüden~ 

ahud mutfaktan yeni çıkmış oldu 
halinden, tavrından, kılığın

n, kıyafetinden besbelli on yedi, 
, sekizlik bir kızcağız sokağın 
bnemecini dönen iki mini mini 
~~dan sarışına aynen ve harfi har-
11\e JÖyle çıkışmasın mı 
- Kız, seni anormal kız seni, 
l~ seni dejenere kız seni, ben seni 
, teye gönderdim, sen nereye gi-{ 
1ltorsun bakayım 
.Zavallı mini mini kız geriye dö
Qp karşılık verdi: 
- Bakkala göndermedin mı, 

Ö
kkala gidiyorum işte! 

teki tekrar bağırdı: 
- Bakkalın yolu o tarafta mı 
~besil ! 

1~1\teseleyi hemen anlamıştım. Fa
~ı le. Ça~şamba arasındaki mah3J. 
~n bırinde küçücük bir çocuğa 

karşı bu kelimeleri harcayan ve! 
çamaşırdan, tahtadan, ütüden, ya-ı 
h~d mutfaktan yeni çıkmışa ben· 
zıyen bu koca kız, bu kelimeleri 1 

mutl~a, bu kelimelerin manala· ı 
rmı bıraz çakan ve kendi muhit
lerinde bol bol kullanan başka bi · 
rinden öğrenmiş, şimdi onları, ço
cuk paylamak için kibar muhitler
de kullanılan yeni moda, asri k~ii 
melerden sanarak kendi de bol 
bol kullanmıya başlamıştı •. 

Hoı, ben alemin kahyası deği
lim, herkes ne isterse onu kullamr
Fakat, bu· gibi kelimeler etrafa 
biraz daha yayılacak olursa ister· 
misiniz, yarın öbür~ün yollarda. 
evlerde ve daha başka yerlerde fU 
gibi çocuk paylama adam azarla-

•ma, insan çekiştirmelerle karşıla
§alım: 

- Kız, ncvrastenik kız, kız is-
terik kız! 

- Seni gidi seni! 
- Haydi oradan psikopat! 
- Vay manyak oğlu manyağı 

vay! 

Bunlardan (manyak) kelimesi 
de zaten (anormal) (dejenere) 
gibi bolca kullanılmaya başlanan 
bir keliınedir. Hele onun (mani) 
şekli mahalle aralarındaki kadın
lar arasında bile bir hayli alıp 
yürümüştür. Şu halde geriye ne 
kalıyor, yahud ne kalacak? 

(Y ayo) nun da zaten ötedenhe· 
ri epeyce revaçta olmasına bakı· 
lırsa geriye kalan yahud kalacak 
olan (Fedim) (melankolik) (ipo
kondrik) (paranüit) (sadist) (ma 
zohist) gibi tabirlerdir ki onlar da 
ötekiler gibi harcı alem olmaya 
başladılar mıydı, o zaman artık bi · 
zim mahal1e ve sokak kavgaları 
şu biçimi alacaklardır: 

• 
- Ulan fedim oğlu f edim! 
- F edim senin babandır me-

lankolik! 
- Melangolik sözune darılma

yız biz, ipokondrik ! 
- Vay yezit paranüit vay! 
Ve İş bu şekli aldrmıydı ruh 

doktorları da: 
- Bizim hastalıklar, lodos pa

lamudu gibi karaya vurdu •artık, 
onun için bu memlekette bize ek· 
mek kalmadı ! 

Deyip hekimliğin başka şubeleri
ne geçmelidirler .•.. 

Osman Cemal Kaygılı 

Ualkevlerlnlo kışhk 
proğramı 

Halkev]erinin kışlık programlan 
nı tesbit etmek Üzere her ev önümüz· 
deki cuma gününden itibaren top 
lantılar yaparak muhtelif seksiyon 
lar üzerinde birer progtam taslağı 
vücuda getireceklerdir. Bu taslaklar 
bir a:aya getirilerek umumi kışlık 
program çizilecektir. 

Bu yıl programlarda müzik, tem 
sil büyük birer yer almışlardır. 

~ .. '~ . . . ' . . ; . 

• ~ •• •• • f • • ·.. ' .., • 

Ankara Milzik Oğ
retmen (JkuJu 

Dl rek törlüğil o den 

Ankara Tiyatro ve Opera Okuluna imtihanla parasız ve 
yatıh talehe ahnacaktır. 

Kabul §artları Ulus, Tan, Ciiınln:riyet Ye ı\k.;atıı ga7cteleri-. ~ 

ıım pazar, çar~anıha ve cuma nü:slıalrrmda inti~ar etınf'ktcdir. 
İsteklilerin İstanhulda Şehir T;yalrosu R~jiı;örlüğüııc 'c 

Ankaracla J\liizik öğretmen Okulu Direktörlüğiin~ miiraraatlarr. 
113618" ( 6612) 

mı dolu üzere zırhklar 
·--- .~ ~---· 

İstanhulda yapılan yerli köse
lf'll'rin süratlc piyasaya seYke
dilmcsi yiiziinden kafi miktarda 
terbi~ e edilmedikleri hakkında 
çrkarılan ~ayiaların a,,J r talık ik 
edilmektedir. Filhakika, idhalat 
rejimi tathik edilmeden cv"el kö 
iielelcrin imali için ıcap eden 
ham Yeya iptidai madde hnluna
ına<h~m<lan mecburi olarak yer
li palamut lıtılı'.isası kullanılıyor
du. Asıl iptidai madde olarak 
kullanılması icap eden '

1
kebra

h11 '' hulunmaclığmdan köselelc
rin mühim bir kısmı diriik ya
pılmakta idi. İşte o zaı;ımdanhe· 
1"i haşlamı~ ol an ~ikayetlrrin ar
kası bugiin deYam etmektedir .. 
BilhaEOı:;a nursadan ~elen bazı 
mektuplarda arı acr şikayet l'.'flil
ım~kıc ve ı>t"asen sokaklar Arna
ntd kaldrrımr olduğundan altı 
iyi <layanma-.ı irap eden bir ayak 
kahrnm iki ayr güç lıal ile dol-
1111 ... ,luin ııöylcnmekt<'clir. 

lliziın yaptığunız tahkikata gö
r<': f ~tarıh•ıhla H ,];iin Rnr<1a 
'cı<air yerledr. 8tok olarak hu 
cin~ mühim miktarda avakkahı 
'ardır. Bunlar o kadar ~~ktor ki 
a' ak.kahı tlir.,·arla n et<ki l<>rİ sat· 
ınadan Yt'nileri ortaya rıkarma
dıklarr için piyasa e;kj ~yakkap
larla doludur. Bunlar İı;e vuka
rıcla da i~arf't cdildi~İ Jrihi .iclha- ı 
lat rejimi tathik edilme<1<"n evvel . 
rıalamut lıüla::-aları ile hazırlan
ım .... kö-elclcrdcn yapıhnı~ ayak 
kahılardır. 

Halhn ki: idha1at rejimi tat
bik f!dild "kt<'n Eonra vaziyet ta· 
mamiyJc bunun aksi olrnn~· ha· 
riçtrn istcnilf'n ipticl.1i madde 
memlekeıc girmesiyle ayak· 
lrnlHlar forıniilünc muvafık hfr 
~ekilde vapılmağa ba§lamnıştır. 
:\Jamafi keyfiyetten alakadar o
lan Ticarf'l Odası Ye Milli Sana· 
yi hirli~i hu lıususta tahkikat 
yapmağı lüzumlu gönniiş ve lm 

1 
c;ns ayakkahı <1atanlar hakkında 
f·•:ıl ivf"te "C'"mİ~tir. 

Esnaf cemlyeHt1rl 
dispanseri 

Birleşik Esnaf cemiyetleri dispan 
serinde cemiyetler idare heyetlerinin 
i~tirakile dün miihim bir toplantı da 
ha yapılmıştır. 

İki saat kadar devam eden bu top 
lantıda dispanserin genişletilmesi dü 
şünülmüş, fakat bunun birdenbire 
yapılmasına imkan olmadığı cihetle 
peyderpey yapılmasına karar veril 
mistir. 

Toplantıdan sonra seçilen heyet 
derhal faaliyete geçmiş ve ilk iş ola 
rak da acılması takarrür eden revirin 
yataklar~ı temin etmiştir. 

Revir bir kaç güne kadar bütün 
hazırlıkları ikmal edilerek faaliyete 
gececektir. 
ıo kuruş yUzUnden kavga 

Dün V alideiatik mahallesinde otu 
ran Ayşe isminde bir kadınla hamal 
Mustafa arasında on kuruş yüzün 
den bir kavga çıkmış, kendilerini a 
yırmak üzere araya giren 1 3 yaşında 
lbrahimi, hamal Mustafa başına vu 
rank yar?l-ımıştır. 

Surlu Mustafa yakalanmış, Ibra 
him tedavi altmn almmıştır. 

Vaziyetle uğrqşao 
heyet Ankaraya gitti 

Radyo m~kinelcrinin memleketi 
mize gelirken daha ucuz olarak sa 
trlmasıru temin için alakalı daireler 
tarafından tetkikat yapılmaktadır. 

Şimdiye kadar radyo makineleri 
şehrimize lüks eşya olarak girmek 
teydi. 

Ankarada kurulan büyük radyo 
santralından sonra yeni yapılan bir 
kaula radyolar gümrükten azami 
§ekilde kolaylıkla girebilecektir. 

Radyo istasyonunun hazırlıkları 
29 teşrinievvele kadar ikmal edile 
ıek Cumhuriyet bayramında açılma 
töreni yapılacaktır. 

Bu işle uğraşan heyet Ankaraya 
gitmiştir. 

Santral i~i halledildikten sonra rad 
yo programlannm ıslahına çalışıla 
cak, alafranga ve alaturk& neşriyat 
etrafında esaslı kararlar verilecektir. 
Ancak bütün bu kararların. verilme 
ei ancak radyo santralından sonra 
k::ı.bil ola-:.::kttr. 

Fakülteler 7 Teş
rinde açılıyor 

BOtiin Fakültelerde 
mezuniyet imtihan

ları bitti 
Üniversitede derslere bir teşrinde 

başlanacaktır. Bütün fakültelerde a 
ra imtihanları di.in bitmiştir. Mezuni 
yet imtihanları da bugün tamamlana 
caktır. . 

İmtihanların cticeleri tesbit edil 
dikten sonra alakadarlara bildirile 
cektir. ı 

Diğer taraftan fakültelere yeni ta 
lehe kayit i1ine de ehemmiyetle de 
vam edilmktedir. Bu yıl bilhassa tıp 
hukuk ve iktisat fakülteleri çok 
rağbet görmektedir. 

Edebiyat fakültesinde yapılan ta 
miratm bir müddet daha uzaması ih 
timali bulunduğundan bu fakülte bi 
raz geç açılacaktır. Fakat tamiratın 
biran evvel bitirilmesine çalışılmak 
tadır. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da üni 
versite törenle açılacak: açılış mu 
nasebetile rektör Cemil Bilsel bir 
söylev verecektir. 

Yakalanan bir hırsız 
çetesi 

Polis iltinci şube memurları tara 
fından, Üsküdarda bir çok hırsızlık 
lann failleri olan bir çete yakalan 
mıştır. 

Nesim, Hasan ve Şerif ismindeki 
bu hırsızlar yapdan isticvaplarm 

kimler girebilecek; 
neler okutulacak 
Şehrimizde bulunan yüksektedri 

sat direktörü Bay Cevad tiyatro oku 
lu etrafındaki çalışmalarına devam 
etmektedir. Okul için Almanyadan 
davet edilen musiki mütehassısı B. 
Hindemit dün şehrimize gelmiştir. 

Öğleden sonra tiyatro mütehassr 
sı Bay Karlı Elbertle Ye yüksek 
tedrisat direktörünün iştirakile bir 
toplantı yapılmış, yeni alınacak lale 
beler etrafında görüşülmüştür. Ti 
yatro okuluna almaca!;: talebelerin 
yaşlan 16 dan aşağıya olmayacaktır. 

Bay Cevad şehrimizde tiyatro o 
kulunun bi.itün hazırlıklarını ikmal 
ettikten sonra Ankaraya dönecektir. 

Diğer taraftan aldığımız maluma 
ta göre tiyatro ve opera okulunun 
şubeleri temsil şuhesi ve opera ~u be 
si olmak üzere iki kısma ayrılmış bu 
lunmaktadrr. 

Bu okulların müfredat programı 
profesörler ve tanınmış rejisörler 
den mürekkep bir heyet tarafından 
vücuda getirilmiştir. 

Öğretmenler de bir çok yerli ve 
yabanc1 mütehassıslardan seçilmiş 
tir. Buraya girecek talebenin en . az 
orta okulu bitirmesi lazımdır. 

Temsil şubesinin tahsil müddeti 
3, opera şubesinin de 5 senedir. O 
kutulacak dersler şunlardır: 
Konuşma tekniği ve mimik, tiyat 

ro tarihi ve estetiği, edebiyat ve re 
torik, sanat tarihi, Entonasyon ve 
şan, almancaı italyanca, eskrim ri 
mitik jimnastik, milli ve modern 
danslar! 

Bu okulun talebeleri her yıl tatil 
de yapılacak olan altı haftalık yüzme 
kampına da iştirak etmek mecburiye 
tindedirler. 

Ellşlerl sergisi 

29 birinciteşrinde ayakkabıcılar 
kooperatifinde açılması kararlaştın 
lan el işleri sergisinin hazırlıklanna 
başlanmıştır. Dün öğleden sonra a 
yakkabıcılar kooperatifi merkezinde 
sergi işlerile meşgul olmak üzere se 
çilen heyet Ticaret Odası esnaf şube 
si müdürü Kazun Y orulmazm bas 
kanlığmda toplanmış, sergi işleri et 
rafında esaslı görüşmeler yapılmış 
tır. 

Bugün de saat 9 da yine ayakkabı 
cılar merkezinde bir toplantı yapa 
c

1
ak, serg.inin dekorasyon işleri için 

aavet edılen dekorasyon mütehassı 
sı ile görüşülecektir. 

Sergiye Mahmutpaşa yokuşu man 
zarasmı vermemek için esaslı şekil 
de tedbirler alınacak, fazla ve kala 
ba1ık mal teşhir etmekten ziyade az 
ve iyi mal konulmasına dikkat edile 
c~ti~ I • 

da bir ceket, Harem iskelesinde Nu ------------

riyenin evinden bir çift ıskarpin ve , 1 , • ====== 
bir çok yerlerden muhtelif şeyler lf.....ıııılıiııı & • & L • D 
çaldıklarını itiraf etmişlerdir. _,.. - .... 

KADINA TECA VOZDEN YA 
KALANDI - Altmkum gazinosun 
da bekçilik yapan İsmail isminde bi 
risi, evvelki gün Rumelikavağmda 
Yalı caddesinde 32 numaralı eve 
girmiş, evde bulunan Habibenin üze 
rine hücum ederek hakarette· bulun 
muştur . 

Mütecaviz yakalanarak hakkında 
takibata başlanmıştır. 

* 1stanbuldakl hususi müesseselere ıılt 
kamyonlarla umuma alt kamyonların biribi 
rlnden tefrik edilmesi için, Belediye bu kam 
konlarm ayn renklere boyanmasını kararla~ 
tırnuştır. 

• Kadıköy Su Şirketini ısllh için yapılmak 
ta olan proje Belediye Dalınl Encümenine 
veril.ml§tır. 

• Kapiten Dlreskl ismindeki bir Romen 
mektep gemisl bugün §ebrimlze gelecektir. 
Mektep gemisi limannnrzda. bir hafta kado.r 
kalacak ur. 

Kurun ilaveleri 
Her hafta Cumartesi günleri en güzel yazllar ve 
bol resimlerle beraber gazetenin içerisinde verilir 

Bu haftaki ilavede ayrıca, forma halinde meraklı bir 
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Ademi müdahale ve 
ispanya a bi 

Milletleı' cemiyeti Asamblesi 
siyasi Komisyonunda yeni 

karar'lar veı ildi 
Cenevre 29 (A. A.) - Milletler 

Cemiyeti asamblesinin siyasi ko 
misyonunda Jspanyol mesde!i etra 
fmdaki müzakerde.re,, diin de devam 
edilmİ§ ve Fransa ihariciye nazırı B. 
Dclbos hir nutuk 'SÖy]errüştir. 

B. Oelbos, lspanyol lıiikumetinin 
beynelmilel vaziyetine zarar •erecek 
mahiyette fikir:ier ileri ·ürme'kten iç 
tinap eylediğini kaydettikten sonra, 
Fransız hükumetinin, ispnnya :i~in 
de, Avrupa menfaati ~çin tatbikinde 
ilk teşebbüsü yaptığı si -asetin mül 
hem olduğu pr.emıipleri öyle izab et 
mi§tir: 

ISJ>an}·a anla manığı dolayisile en 
evv~J. ortaya konan mesele §U ol 
muştur.: Muhasrmlara u veya bu 
taraftan yapılan silah ve mühimmat 
tedariki yanşınm inkişaf ma m üsaa 
de olunmakta mıdır, değil midir? 
Ve bu sulhun ve hatta bizzat ispan 
yanm menfaatine midir, değil mi 
d. ? 
ır. 

Hükumetlerinin ıoıcklini ve veçhe 
!ini tayin etmek key!jyctinin yalnız 
l8}>8nyollara ait bir roeade olduğu 
ilan edilerek lspa.nya_yı ikiye ayıran 
mücaddeye her türlü müd~halenin 
karrşmaıımı bertaraf etmek tiuretiyle 
Milletler Cemiyeti paktının herh~ 
gi bir prensipi ihlal edilmek §Öyle 
dursun. bilakis .aza devletlerin :siyasi 
istiklallerine taa1luk eden onuncu 
madde hükümlerine tam bir surette 
riavet olunmu_ştiır. 
• Bunun üzerinedir ki, prensip ıitiba 
rıle pa'ktm en sadık surette tefsiri de 
mek olan ademi müdahale .siyaseti 
kurulmu tur. 

Ademi rnüdahle siyaseti sayesin 
dedir İJ Avrupada sulhun muhafa 
r:. I mümkün olmU§tur. J\1a.ama'fih1 
· ~rasını ~a ~abul etmek lazım gelir 
u .. ~demı mudahafa tahrif edilmi ve 
athikntta hir .çok ademi müdahale 
nr~\hütJeri ihlal olunmuştur. 

.r .ran~ hükum:ti namma eöyli 
ıu.rum. ik_ı hu vazıycte bir nibayet 
ıer.mel:idır. F.:rnnsız hükumeti ademi 
~üdahale sİ)~ctini tehdit eden teh 
1kelere karşı herkes tarafından kati 
..-e müessir tedbirler ve taahhütler a 
~~asında ve ispanyanın siyasi istı"k 
!alı de tamamiyeti nıülkiyesine hür 
met edileceği keyfiyetinin mnan al 
tına konulmasını temin için mütem 
mim gayretler sarfında yeni sebeble.r 
bulunmaktadır. 

Bu mesele etrafında başlayacak 
görüşmclerde mevzuu bahsolacak 
şey, tathikah mütemadi surette te 
hir edilecek prensip kararları üzerin 
de mutabık kalmak değlldir. Bugün 
kü vuziyct, artık. ıdaha fazla devam 
edemez. Avrupay1 yeni teahhüt ih 
lalleri ihtimallerine kar:ı garanti et 
mek kafi değildir. Ayni zamanda me 
suliyet kimde olursa olsun, mazi 
de yapılan taahhüt ihlallerinin neta 
yicini de ortadan kaldırmak icabeyle 
mektedir. 

Bu vaziyet. İspany da harbeden 
yabancı gönüllülerin geri çekilmesi 
hususi bir müstaceliyetle, lüzumlu 
olduğunu göstermektedir. Eğer. 
Fransız hükumeti, bu gayretlerinde 
muvafakıyete varmazsa, vaziyetin 
heeyti umumiyesi, pe.k tabii ola~ak. 
asambleye tevdi olunacaktır. 

Müşahec1 edeceğimiz ihlalleri ce 
zalandırmak katiyen mevzuu bahis 
değildir. Fakat, bu ihlallerin yeniden 
vukua gelmekte devam eylemesini 

1 kabul etmek te ayni zamanda mev 
zuu bah!olmayacaktır. 

Avrupadan ve sulhatn hala ümit 
lerini kesmiycniere yardım .için ko 
misyonda temsil edilmekte olan. hü 
kumetlerden tam bir müzaheret tnle 

Suv) ct lıuriciye na.:ırı Litvinof 

1:5panya 1wriciye nazırı Vcl Vay9 

bederim.,, 
B. Delbostan sonra 8ÖZ alan lngil 

tere murahhası Sir Elliot, ademi mü 
dahale anlaşmasının esaslı hedefle 
.rinden !birine vasıl olmus bulunduğu 
nu ve bu suretle anl~~azhğm Av 
n•paya sirayeb.. eylemiş Olduğunu 
knydetikten sonra özlerine şöyle de 
va metmiştir: 

Vaziyetin vahametini ta:kdfr edi 
yoruz. Eğer ademi müdahale taah 
hütlerindeki jhUJlcr, ıiki taraftan da 
fazlaşacak olursa, ademi müdahale 
siyasetini yeni baştan tetkik eyle 
mele icabedecektir. Fakat eğer bu si 
yasct bırakılacak olursa, Avrupanm 
daha tehlikeli bir vaziyete sürüklene 
ceği muhakkaktır. 

Fransız murahhasmm beyanatına 
tam bir surette müzaheret ediyorurn. 
Vaziyetin takeyesi için lta\ya hüku 
meti nezdinde bütün gayretlerimizi 
sarf etmeliyiz. Sulha hizmet etmiş 
olan ve halen de hizmet etmekte bu 
lunan bir siyasetin baltalanmaması 
nı talebederim. 

B. Eliottan sonra söz alan B. Lit 
vinof ise clemi§tir ki: 

Ademi müdahalenin beynelmilel 
hukukta gayri meşru bir vaziyet 
teşkil eyleaiği muhakkaktır. Fakat 
eğer Sovyetler Birliği, beynelmilel 
hukukun bu yeni tefsirine .iltihak ey 
1edivse, bunu, sırf dünya sulhu me 
nafii namına iki büyük Avrupa dev 
Jeti ile iş birliğini idame için ,yapm~ 
tır. Bu ademi müdah le siyasetinin, 
sulhu kurtarmış olduğu söyleniyor. 
Een, bundan emin değilim. Zira, 
ademi müdah le snyesindedir 'ki a5J 

lcr, dahili harbe devam edebilmele 
ırini münlkün hlan yardımlara maz 
h~ olmu lardır. 

Ben, eminim ki, eğer asiler lehine 
r.eni~ yardım yapılaca~ "bildirilmiş 
olsaydı, hedeflere eri ilir ve .ademi 

Musolini dün Alman
yadan ayrıldı 

Ata türkün 
taziyetleri 

(Üstyanı: 1 incide) 
~mda ÇekoSloYakyanm uğradığı elim 
matemi hiiyiik bir teessürle haber al· 
dım. Sizin \'e memleketinizin acısına 
samimiyetle iştirak eder, "'f"e itten ıem· 
pati \'C taziyetlerimi an:eyl<'rim. 

K. ATATÜRK 
El•selans Reisicumhur Atatürk 

Al\'KARA 
Milü mntemimiz münat'ebetiyle ek· 

~eLinSlmzın izhar etmek )ütfünde hu· 
Jundnğu Eernpatiden fovkrılade mü· 
tehassi~ olarak en derin te~ekkürleri
min arzına müsareat eylerim. 

EDV A RD BENES · 

Hitler Musolini 
mülakatı 

'(Ü&t_yaru: l itıcüle) 

Berlin, 29 (A.A.) - Muıolini 
bugün saat 15,50 de hususi trenle 
hareket etmittir. Wilhelmıtrase
den istasyona kadar olan bütün 
yollar halk yığını ile dolmuş bu
lunuyordu. Musolini ve Hitler hü· 
tün yol boyunca tiddetli alkı,lan· 
mışlardır. lttasyonun her tarafı 
Alman ve İtalyan bayraklariyle 
örtülmü, bulunuyordu. Muıolini, 
ıon bir defa daha istasyona girer
ken halka dönmüs ve onları ıelam 
ladıktan sonra Hitlerle vedalaJa· 
rak trene binmi~tir. 

Hitlerin muavini Heaı kendisi· 
ne Avusturya hududuna kadar re
fakat etmektedir. 

Sm yr.l Ga:;eıdcri..nin rtP~riyrrtı 

Moskova, 29 (A.A.) - Mwoli
:ni'nin Almanyayı ziyaretinden 
bah~eden tzvestia gazetesi diyor 
ki: 

AJmnn - ltnlynn i~birliğinin e· 

aaılı hedefleri ma~Unıdur: Tee' 
vüz siyasetinde biribirine yardı~ 
etmek ve üçüncü devletlere kaı1 
harekette bulunmak için araları~ 
da kendi kıymetlerini ve pahatarr 
nı arbrmak. 

F ramız Gazetelerinin N eıriyatt 
Pariı, 29 (A.A.) - Matbu~~ 

Hitlcr ve Muıolini'nin nutuklari~ 
le ispanya me~l!!esine sütun!arıli 
tahsiı etmektedir. 

Matin p.'Ueteai ~yle yazıyor: 
"Hitlerin nutku M1•solini'ni~ 

karşısında ve onun tasvibiyle ıö<' 
l~nmia olmasından ba-~·, biT vetı1C 
lik ihtiva etmemektedir. Falfı 
Musolini )•eni ıeyleT !Öylemit. h:~ 
olma~s!\ eski formülleri son had' 
!erine kadar ileri Ş'!'Ötünnüstür. 

M••ınlini'ni"' söyledi' leri ya]ııı' 
kendisini ve ltalvavı değil. mİ&6' 
firi bulund 1.i!u Hitleri ve Almaıı' 
yayı da taahhüt albn:>. sokmuştu< 
Yeni ve ciddi ofan cihat budur .. ,:) 

re de Berlinde yapılacak mülikat
ların neticcainde gerek Hitler, ge· 
rek Musolini dünya harituının ye· 
nibattan çizilmesinden açıkça bah 
ıetmeğe ba§lıyacakları tahmin e
dilmekteydi. Bu iıe ister istemez 
Almanya ile İtalyanın ittifakı de· 

Türk kuşu filosu dün 
Ankaraya döndü 

mekti. Ankara. 29 (Telefonla) - Dirar-
Hitler ile Musoli::i'nin nutukl.ı- hekire ~itnıi~ olan Ye Bayan Gök~en 

rı böyle tahmin edildiği gibi açık· iile Nar.h·e Toro!, Yıldız U4rınan olmak 
tan açığa dünya harituının yeni- iizerr. ü°Ç kadm tayyarccimitin <le iı. -
ba§tan çizilmesinden bahıetnı · · ıtirak etmi§ olduğa Türkkuşu komu
yor; fakat bu sözler Avrupa İJle· tanı \'iizba - ı Zt>ki Gül!-iiniin kumanda· 
rinde bir sulh ve anla§D'la devri- und~ki tayyarecilik .motörlü filomur. 
nin haıhya<:ağı ümidine de o ka· bugilıı aaat 15.55 de KayEeriden kalk· 
dar müsait görünmüyor. mı~ ,.c Eaat 18.05 de Ankar:rya gelmi~-

Üç, dört gün evvel gelen haber- tir. 

yır. J?ah.~liy~ Yekjli ,.e Par~i gene~ se~ 
reten Şukru Kaya, Adlıyt: ' ekı 
Şiikrü Saracoğlu. Hariciye Vek81r~ 
Yekili Nnınan Tt-.nemencioğlıı. Dal1ı' 
li)·e Vekaleti ıiyasi müste~art Abdül' 
mur al ip, ülli l\Jüdaf aa Vekaleti IJI 
'ı mü teşın Alhay Cehil r allll. Aıf 
L.ara vali i. Emniyet dirdttfırü ,.e Ht 
n Kurumu erltinı ,.e Türklırntu ii)t' 

]eri 'e bi~ok kimseler taraf mdan ka( ler İtalyanın Nyon anlaşmuına Filo han meydanında R~,·ekil 1 -
girmek isin yesmeıı teklifte blllun· met İnönü· Ba''"'kil ,·ekili Celil Ba· 
du~unu, Pu~~ ~~~ye~~den--~-~~-~-~~-~-~~--~~--~~-~~~-~ 

tılanm~tır. 

mürekkep olarak toplanacak bir 
heyetin Akdeni7. kontrolüne lta~
yamn iştiraki tarztnı tesbit eyliy~
c.eğini bildirnıitti. Bundan aonril 
hakikaten Pariste teknisyen he
yeti toplandı. Fakat §İmdiye ka
dar İtalyanın Akdeniz kontrolüne 
iştirakini temin edecek bir tekil 
bulunduğu anlaşılamadı. 

Fikrimizce Hitler - Muıolini m:.i· 
18.kat.ının Avrupa itler.ini ne dere
ceye kadar sulh ve emniyet istika· 
metine çevirebileceğini gösterecek 
ilk alamet bu toplantının vereceği 
karar veya kararsızlık olacaktır. 
Bu husustaki karan veyahut ka
rarsızl~ı anlamak için ise çoli z~· 
man beklemek lazrm gelmiyecek· 
tir. 

ASIM US 

lzmlr ormanlarında 
yangın 

lzmir, 29 (Huı;usi) - Dün ,gece 
Talıtah köyle Y nmanlar ar:asmda Sh
riknya dağında bir orman yangını çık
mı)l;tır. Kısa bir zaman itinde geni~ 
bir sahayı kaplayan yangın jandarma 
,.e halk turaf ından siindürülınüştür. 

müdahale, İspanya istiklali ve Avru 
pa :muvazenesi de muhafaza edilmi~ 
olurdu. 

Del Vayonun sözleri 
Cenevre 29 ( A. A.} - 8. Litvi 

nof, dün asamblenin siyasi komisyo 
nunda irad etmi olduğu nutukta de 
mi tir ki: 

Eski usullerin suya düşmÜ§ oldu 
~u ve dalete ve Milletler Cemiyeti 
nin prensiplerine jstinat edecek sul 
hu kurtarmak için ba~ka usulleri tec 
rübe etmek liızım gelmekte olduiu 
mütaleasmdayım. 

B. del Vayo, ademi müdahale siya 
etine devamın teşkil edeceği tehlike 

ye .işaret etmiştir. Muml'lileyh, la 
panyol milletinin Londra müzakera 
ttnın ameli neticesine intizar etmiş 
olduğunu ve işjdilmemi' bir beynel 
milel muameleye tahammül etmiş 
bulunduğunu söylemiştir. 

1 panyol murahhası, :ilaveten de 
miştir 'ki: 

Vaziyet ve adalet ilcaatı artik 
mühletlere mütehammil değildir. 

Mumaileyh, ispanya harbinin bey 
nelmilel bir mahiyet iktisap ctmi§ 
olduğunu beyan ctmİ§ ve ihtilafa ni 

Japon - Çin harbi şid
detle devam ediyor 

(Ü f)'<ml: 1 incide) l 
istifade ederek Pootungdan ayrılan 
yirmiden fazla Çin :aıı.kcri kısmen 
sııınd!illarla, kısmen de yüzerek Ja 
pon amiral gemim lzumuya bir ma 
yin koymak üzere yaklaşmıŞlardır. 
Askerler lzumonun etrafındaki çe I 
lik ayağa yakla~arak kesmeğe batla 
mışlar ise de doğmağa ba~la~-an gü 
nün ilk aydınlıkları lzumo gemisin 
den görülmelerine sebeb olmu§tur. 
Bu askerlerin mahvolduklarını gö 
.ren sahilCle'ki arkadaşları mayını ka 
raya bağlayan kablo vasrtMiyle ate111 
lemislerdir. infilak neticesinde bü 
tün ~kerler ölmü~ ve humo bir 
misket yağmuru altınd:ı kalmı§tır. 
Yarım milden fazla bir mesafede bu 
hımın Amerikan kruvazörü Augus 
tada bulunan bir sok zobitler infila 
km ~iddetinden yattıkları yerden dü~ 
mü~lerdir. 

Çinlilerin mülhit cccaretleri 

Şahghay 29 (A. A.) - Nankin 
cleki Sovyet büyük elçi.sinin tayyare 
ile ansızın MC>lkovaya harckd etmi.§ J 
olma~ı bir çok tefsirlere yol açmı§ J 
tır. 

Si:rasi mehafilin kana.atine göre, 
bu seyahatin en melhuz sebehi Sav 
yet hiikumetinin bugünkü ihtilafta 
kendisinin ve Çinin tnütekabil roUe 
rini tesbit etmek arzusundadır. Fil 
hakika vaziyet Çinle Sovyet1er Birli 
ğini bizzarure anlaşmaya sevketmek 
tedir. Moskova ve Nankin eaaaen' 
dahili mahiyette olan ihtilaflarını 
unutmak temayiilünü .gösteriyorlar. 
l' aki, Çini §imdi ve Sovyetlcr Birliği 
ni de pek yakm bir zatnUlda tehdit 
edecek olan tehlikenin öni.ine geçe 
bilsinler. Malum olduğu üzere Ja 
ponyanm emdi komünizm tehlikesi 
n~ ortadan kaldırmaktır. Ve mü_şa 
hıdlepn kanaati .bugünkü harp Ja 
ponyanm önüne geçilmez telAklci et 
tiği Japon - Rus harbine bir ha 

hayet vermenin tek çaresi, hukuku 
düvele ve Milletler Cemiyeti idealine 
dönmek olduğunu aöy]enüıtir. 

whk mahiyetinde olduğu mcrkezitJ 
dedir. 

So-vyet elçisinin aynhımm ~bi 

Japon hüklımeti Çin ile ha# 
münhasıran bir Rua - Japon W 
binde Nankinin teşriki mesalsini ıe 
min etmek veya hiç değilse Çini ft 
ce uğratmaktır. Esasen Japonlarıtl 
Sahar ve Suia.ngda ya.ptıkları askJ 
harekat münhasıran Mançukonı&Jl 
garp hududlanm emniyet altma ~ 
mak v~Çin ile Sovyetler birliği ,ati 
aındaki münakaleyi kesmek icindi1 
Japonya Sovyetlcr birliğinin hcrhıı~ 
gi bir ta.arruı: için Japonların (.iıı 
harbinde yı prenmamır beklediği efı 
di§CS}ie tedbirli davranmak istiyor· 

0-~er taraftan nnnediJdiğine görf' 
Japonya Çinde beklemediği müı~ 
1itı :u~raif1b'lnclan Sovyell~r BiiJiP 
km-..·etlerinaen hir lmmmı A,·nıpr 
}'a ayırtmak için .bir düny:ı harlıi jlı' 
da ma ç lJ?makte.drr. 

Binaenaleyh. az ı:ok yakın bir aua~ 
Çin - Sovyet anlaşmuma mulıak1't~ 
nazariyle hakılmakta Ye Sovyet hü}'ii~ 
~!ti inin l\fosko\'8 seyaluıtinden de b~ 
nnla~ınayı tacil ~clet'eği '.k:ınaati btl 
lenmektedir. 

iKi rJIRAFIN KUVJ'F.TLERl 

Pekin. 2 9 (A.A.) - Et>.ncbi a~ 
ri müı;:ılıidlerin tahminlerine göre.~ 
m:ıli Çinde bulunan Japon ku,,·eıl 
r.İnin miktarı 350 bin ki§iden fazl• ~ 
1ayva~ kuv,·etlerinin HTIU da Sf!'' 
el;~ a~mdır. Çin ~P.r1dinin Btesiııde ~t 
rekt.tt~ hulun an KuangtnnJ?; ordustı J, 

fançuri "Ve ·~ f~ofırum üvari ı.tf 
\°ctl rinio me\·cudunu dı iho ~akıttı'' 
ilive t.tmek Jizımdrr. 

Burada beyan olunduğuna. göre.~ 
yetler Birliğiyle bir ihtitirtakair111 .., 

Japonya aeihal 500 'bin askf'ri \'t ;,ı 
hin tayyareJ'i fançu'koda harekete f' 
tirebilecektir. ~ 

Şanglıay m.mta)u.smda i e J•P ısbıl 
lann 150 bin ki~i@i vardır. Ve 8 ,, 

boyunca l 50 k.ar.a "\ e 15{) ae deniz ış) 
yareai ibulımmaktac!ır. 
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SIV ASTOPOL~ 
önünde ..• -- ---

1 1 arihten bir yaprak: 
Teırıka Numaraı : zo Yazan: Niyazi Ahmed 

.. Terc:Ome ve lk~lba• hakkı mahfuadur •• 

Her tarafta dellallar bağırıyordu: 
Esir getiren beş kaime, kelle getiren 

bir yirmilik alacaktı 

Ark·a!mdan: 
-Öldüm .• 

Sıv<Ut-0 pol harbinden: 

Diye bir hağm~. !onra hir ,·ücu
dün yıldırımla Yunılmu~ gibi yere 
<lii~mesinden çıkan hir &es .. Arkasm· 
dan ko~u§ma, silah ~akırtıları Ye tek· 
rar hir inleyi§ ,.e yere yuvarlam~··· 

Yaralı hir Türk neferi, yüzü göıii 
k·an içinde ko~up gf"Jiyor ve aon söz- ı 
ı~rini öyleyor: ı 

- Hiicum ettiler .. Nöhetçiler sün
gülendi. Topçu yüzba~r~mr krlıçla 
öldiirdU1er .. Geliyorlar .. Geliyorlar .... 

Nı-f er fazla "öyliyP.meden gözlerini 
yumdu. 

- • ilah' ... 
- Hiirıım ... 
Bu iki kelime. tabiyenin Jier tara· 

f ında birkaç sani) e içinde dalgalandı. 
Eline eiliilı gı>çi ren atılıyorılu. Türk 
7-ahitini kılıçla (;ldiirı}iikten sonra i· 
lcrliycn Ru~ zabiti dinde halta ile İs· 
lmlıman e hir ~e)·4len lıaheri olmayan 
tih ·anım bir tarafmr tamirle meşğ\ıl 
bir nefcrlr karşılaştı. Yüz yüze gel
mişlerdi. Zabit, lıdP.c:nn Ye yorgunlu· 
ğun ''erdiği tesirle soluyordu. Sakin. 
İfİ ile meşgul nefer ise hir an içinde 
hir ~ev anlayamamıştı. Düşman zabi· 
tinin lıurnda ne işi \'ardı? .. Yoksa P.· 
sir mi nlmışlardr. Birkaç adnn geri
'de neferlerin de ilerlemekte olduğunu 
görünre fazla hir şey düşünmedi. Bal· 
tnqm kaldırdı \'C indirdi. 

Zahit kanlar içinde yere !'erildi. ~\r 
k'acınılan gelen Rus neferi de onu tr ~ 
kip etti. 

Şimcli ~ki taraf b'oğazbogaza geldi· 
]er. Bağrışıyor Ye biribirlerinin gırt· 
laklarım par~alıyorlardr. Bu, birkaç 
'dakika ııiirdii. Kanlar j~incle ~eri kaç
mağa mnvaff ak olan birkaç Rua nefe· 
ri, arkadan gelmekte olan kuwetleri 
şa~rrttılar. Bu ~a~kmlıklan esnasında 
da tamamivle kendHerini toplayan 
Türk n ter~eri hepı;ini hendeklere dö· 
kecı-!' kuvYeti aldılar. 

-Ate§ .. 
Şimıli kaçmağa u~ra~an 'c1tişman bu· 
- Top, tilfek .. Ate~ ... 

111 'da meydan hulamryordu. Hücuma 
geçen kun•etin hemen hepsi, hendek· 
]erde can verdiler. 
~ene bir eessizlili .. 
Karanlık ve korkunç et!siılili .. 
'.Aracla bir son nefesini veren yaralr-

nm hafif' h"rrıltm .. 
Diişman feci bir akihete uğramış

tı. Belini doğnı1tması i~in cesaretini 
toplaınnı::ı lazınıdr. Bn da ancak hir 
iki gün sonra olabilirdi. 

\ kerler yerlerine çekiliyor. yara· 
lılar varalarmı ııarıyorlnrch. 

Bu csna<la clerindf"n hir uµultıı du-
yuldu. Sonra hir trampet se i .. 

Arkacomdan: 
- lT urrraaa .... 
Di• c lın~rı:lar .. 
- Oii~nıan Jıürnm ediyor ... flrri... 
Ya rıı lı. ın ku1111 T.. Yor~ın :ı,-kn. 

1 nlıraınmılıklarmı hirihirlf'rİne anlat· 
'ı:tıasa 'akit 1mlanıadan karanlıklara. 
lrn npPt F" in:n ~elftiği tarafa atıldı. 

- Tiif('1< ate .. i... 1ler1Pmrk Yok .. 
r., 11 inci hiicnm. mm·nff ak ol· 

ınak için mi idi? .. Pek belli olmaz .. 
Ddki de hir muYaff akiyet göetennA 

bir grc<! lıa.~lmn ... 

içincli. Fakat daha pahalıya ınal olılu. 
Açılan cfo,·amlı ateş clü§mnnı hir adım 
lıile ilcrlctıniyordn. Pek nzı kurtula
hilcli. 

lkinri lıfü·nm Türk a knlcri için ta 
maıniyfo zayiatMr. gf'!:;tılİ~ti. Dii~manm 
tarılı>dilfli~i mulıakkaktr Ye artık 1111 
gf'r•e knnıltlama~mn imkiin kalmamı:· 
tı. 

Fakat böyle olııındı. 
Ruco kumantlanı tekrar lıikum cnr 

rini Yerdi. 
Üçüncü lıiicunula AraJl tahiye·iniıı 

!ol Ye ceplıcşİne yiiriiniyordu. 
Tiirk kuman elanı: 
- Bu tıef er Yalnız hücumu nf"frt

miyere~iz, Rus ,;ıe' zil erine kadar iln· 
Jiyeceğiz. ya ölüm veyahud tam bir 
mm:aff eriyet ... 

Emrini Yerdi. 
Hundan ~onra: 
- \Halı. \ilah .. 
~esleri ) iik.,.f'lfli. 
Tiirk R'keri ıhtrmıulsn iforliYorıln. 

Ilir aralık hakikaten Rn mev7.İlf'rİne 
kaclar ilerlemi~ oltlnklnrım ~iircHilı-r. 
nuraya kadar kaçal1ilcnfori. tahiyclı-ri 
iiniincfo yere ı;crildiktcn .-onra fozln 
durmadan döncliilcr ... 

Sıkmtılr, korkunç hir gcee ~eçti. 
Di;rt durnr toprak altında tok Ye 

açlık. hiitün ~i<ldctile 1ıiikiim süriiyor
du. Yarası olmıyan ,·aralmm tecla,·i
sinden ycmt'ğini unutuyordu. Biitiin 
gün yorulanlar, tahiycnin yıkılan yer
lerini tamirle meşgultlüler. 

Sabal1m ilk ı~ı'kları ağarryorclıı. 
'Gözlerini kan hüriimii~ muharipler. 
her tarafta bir cesetle knr~da~ıyorlar
dr. Henc1ck1er iistiistc gclmi~ eny:ım: 
iilü ile dolu idi. 

Bugiin 29 mayıs 1-\;iinii iıli. 
Tiirk a~keri için biiyiik hir zaferin 

yıJfliinümii ... ttanhulnn zaptedilerrk 
Riznn! İmparatorluğuna nihayet ye· 
rildi~i ~iin. O ~iin Mr kumandan: 
. - Ey as!.:erler. bizim ta~nlı~nnr7. 

kam taşıyan Türkler. bugünkii gibi 
hir 29 may:ıcı sabahr kora hir impara
torluğu tarihe giinııniişl<'rdi. Haydi, 
hir. o zaferle ·urı~arak bir munffa· 
kiyet k'azanaln~ .. Dedi. Fakat bugiin· 
den dlişman da istifade ·olJarmı ara· 
yordu. Papaslar. ihtiyarlar, cliişman 
ordunun arasında clolaı:.T\·or. hütün ns-, -
kt.rin dini taaı-suhnnu uyanclmnnk is· 
teyorlardı. }hı tahrikin tesir J?iistem1e· 
mesi için hiç hir ı1ehep voktu. Ülii· 
miin öte~inclı> reım<'t kapılan açık hu
lıınchı~ıt temin eclilir e kim ko~maz .. 

- Hurrrraaaa ! .... 
Simdi Leve"ıl tahiyl'ı:inc ak1yor

larılı. Fakat Ti.irk topçuları sarsılmnz 
bir n1.iınle clunııadnn gülle va~drrı
y(lr. nıe' zi!rr<' atılma]-. i teyenleri top
raklara ı;ilıniiyorlarch. 

30 mayıc; sahalıı, Aran tahivesi (i
nüncle at;~lenen hiiYi\k hir Hiğımılan 
•onra nıı lar seri hir lıiirumn geçtiler. 
İlrrliynrl:mlı. Giiriinii., tdılikeli idi. 

- lliicunı ... Hiir.m;ı .. 
Tiirk mc, zilerinclc clnl~alanan hıı 

eq hirkaç clcfa trkrar eclilıli. ~oııra 
toprak sayı~ı7. tunı: yiizlii f ehınetçiği 
anki hu EP~ iiterine k(lrnunclan çıka
rıp atını~ ~ibi dü~man iizerine mrnni 
yerine canlı insan ya~dırmaga haşlailı. 

(Arka$t t•ar) 

Milli Mücadele günlerinin 
Galip Hocası 

Nazilli köylerinde - lstanbul MeclisJ Mebusanın
daki nutuk - Atatürkün huzuruna ilk çıkış -

Türkiye Cumhuriyeti kurulurken 
İki yıl kadar oluyor, ·azilli men· 

"ucat f abriknsının temel atma töre· 
nine da' etli olarak gitmiştim. Ora 
Halk Partiı:;i binasında İktican Vekili 
Celal Rayar'nı etrafına toplananlar 
arasında me:hur Demirci Mehmı>tl 

Efe de YarcJı. Cellil Bavarm De-mirc·i 
Efe ile hirliktP. çnlı t;ğı ~inler ha
tırlandı: lkti nd Vekili. Ef P.ve haka· 
rak şunları söyledi: • 

- O zaman o heni Celal Rev ılİ\~ 
tnnmııızdı: Galip hoca eli ve tan-ırclı ! 

Yarım ı:ıaat sonra f ahrikauın tf'mrl 
:ıtıııa t;ireninclc nutuk Ö\ )iven .Nazil· 
li Halkr\'İ ha:kanı ~an;i. · Celiil iRa
yar\laıı lıalı;ederken ''K(i~k cephe i 
kahrıınınm" eiizlerini kul1antlı. Kiişk, 
hınirle Nazilli araıııncla hir İ,;tıısyo
m111 ntlıclır. 

Erteı;i ı:ahah. giine:: <lemiryolunun ı 
iki tarafındaki dağları tepclPri lınri
kulade giiT.e1 renklerle ranlanchrarak \ 
uyanırken otorayla Keçihorlııyn git· 
tik. Bir'kaç giinclür hınirıkn içerilere 
ılcığru milli ıniicatlelenin en ~etin lıa
tıralarrm taşıyan topraklarda dola~ı
) orıluk. 

f tiralıat ~iinlerini ata binmek. kot· 
rn ku llannıak gibi sporlarla geçinliği 
için olarak. dinç eilıhatli ,.e ya~mdan 
pek genç giirünen Celal Bayar, ,·ago· 
mm ir.inde iki sıra Htede otunıvordu. 

De~ıirci }:f eyi l1ize tanıtırke~ söy
lediği ~özü Ye Nazilli Halkevi ba~ka
nmm nutkundaki t8\· ·iri hatırla<lım ~ 
onıın hayatı ile bu topraldann mazi 
'e mukad<lcratı ar:ısındaki ,·a:ı.m ali· 
kayı dii:;iindüm~ yanma ı;iclerek mit· 
Ji nıüc:adeleye nid lıntıralarmdan bali-
etmek liitfiinde hu1unmn!'lmI rica et

tim. Sakin hir tevnzu içinde önce o 
~erefli günlere dönmek'. istemedi .. 
Gazetedlik hatıralarmı ara~mda hir 
kıymet olmak imkanını ta,ıyan 
lm fırsatı kaçınnatC iııtemiyordum. 
nıı seyalıattan hu lıatrralar hak
kında e,.ki bilgime eklenen malumat 
ile cföndüm: 

İzınir Ye hinterlandınm Yunanlılar 
tnrafmdan adnn adım i~g:ıl edilmege 
başlanıldığr srralnrda Osmanh lıiikii
meti koyu bir aciz i~inde, ~a~km, ' 'a· 
ziyete sare olsırak anralC i~gali lıazrr
layan ecnehi cl~"1etlerinc1en nıeded 
umarken bize },i:r.clen lrnşka yardımcı 
hulunamıyacağınr cliişünt'nler, o:;ilalt
larını omuzlayrp yer yer dağa çıkıyor
Jarch. Miicadeleye taraftar, aleytar. 
milliyetpen·er, mullalif, hin bir em~l 

Ccltil Bayar 

n~ heyecanın dalgalanıp çalkalaıulığı 
giinlenle hu topraklarda bu eli iliilı 

lılar ara:-nıda ';\fohınud Celal ele ağır.· 
dan ağıza dolaşan bir ef sn ne nclaım 
§tihreti kazanmıştı. 

l\fal,mud Celal, 1884 yılmda Gem· 
1 iğin Umurbey köyiinde dogmu tu; 
köy mualliminin oğlu idi; Fransız 
mektebinde okuduktan sonra Alman 
bankasında memur olarak i~ hayatına 
~irmişti ~ 1908 nıeşrutiyetimlenberi ite 
f ıtilıad ,.e Terakki fırka mm muralı
lıası. sonra hu fırkanın İzmir kntihi 
mes'ulü .olarak siya i hayaua yer nl
mı§tr. Yunanlılann İzmiri i_şgal etme· 
]erinden sonra onun tekrar hu lıavi
l iye geldiği. Jıalk araı::mcla Yunanlıla
ra karşr teşkilat yapmakla meşgul ol
(1ugu söyleniyonln. Onun adını hilen· 
]er, duyanlar çoktu~ fakat kendi ini 
giiren1er yoktu. 

Yine o sıralarda ·azilli 'e civarın· 
da köyden ki)ye, yayladan yaylaya. 
dağdan dağa hazan yayan. hazan atlı 
olarak dolaşan halkı dü§rnan istila -
sma karşı koymağa teşvik eden uk:ıl· 
h earıkh hir ''Galip hora'' var(lı ki 
bir aralık Demirci Efenin kızan1arm· 
dan sayılmağa haşlanmıştı. ''Galip lıo
ca" efelerin itimadım kaıanınış hir 
adamdı \'e i.itetlenheri lıu toprak1arıla 
astığı astık, ke tiği kestik vasnyan efe
Jerin ,.e kızanlarının ellcrincleki .. \
Jiihlarm namhılarım halkın hnğrın· 
elan ~ekip dü§man cephelerine çevirt
meğe uğra~ryordu. :Mahmurl Celilin 
J';İzli faaliyetine clair muhtelif haber-

Karaköydeki 
Tramvay durak geri kaldırıldı 

Kaldırılan Karal.·ü\' 
Karaköydc iı:dihama sebep oldu 

ğu için tramvay kapalı durak yeri 
nin belediyece kaldırılmasına karar 
verilmi§tİr. 

Tramvaylar dünden itibaren hu 
durak yerinde durmayarak, Köprü 
iizerinden ve Karaköy palas önün 

1 den yolcuları almaya ba§lamı§lar 
dır. 

•• 

dural.- yeri .. 
Karaköy durak yeri bir kaç gün 

içinde hemen bozdurularak mey 
dan geni§letilecektir. 

Ayrıca Karaköy meydanında üç 
yere çakılan geçit çivilerinin de sey 
rüseferi inkıtaa uğrotması dolayisi 
le bire indirilmesine karar verilmiş 
tir. 

Jer i:iteııler Galip hocanın hayırlı, fc· 
} izli c,:ahşına mı görüyorJa .. , fakat lıu 
iki lıih iyetin hu vatanpen erdeki me· 
~ ııt hirle~mPsıini hilmeyorlardr. 

Galip hora, lıir ''atanın c;ete ınuha· 
rı•lıt>lerİ) it': 'e ınes'nliyebiz ellerle 
nıiidaffa eclilelıilmesi mümkiin olmn
chğmı hiliyorlht ~ onun içindir ki hir 
yandan işı;al snlıaqıncfa düşmana kar:.ı 
koyma imkanlarım ha~armağa ve hal· 
kın yurc.J-e,·erlik dnygulnrmı u~an

clırına~a çalı~ırken öte vaııclan a-ıl 
kurtuhı:;u S:ıın un ufuklarından Türk 
milletinin talilıi iistiine d1ığmakta ,.c 
Yutan lınrit:ı~m ın ımıkatlderatmr par
l:ık hir "ekihle a\'dmlatmakta olan hii
yiik ~ü~eşten İlck 1 iyordu. •et ekim 
daha ilk ~iinlercle kendi><ini ve si.iz 
ı;eı;irdi~i deleri hii) iik kurtarıcının 

\ 

emir ,.e direktifi altına koydu. 
f ~tanlmlda toplanan son ''i\tecli i 

l\f clmsnn" intihabı yapılırken Malı· 
ınnd Celal de Snrolıandan seçilerclc 
Ltanhula geldi; bir zamandır •nzilli 
köylerin<fe dola§an Galip Hoca hö -
lece ortadan kayholıım~ oldu. 

Fındıklı sarayının toplantı salonun 
da Sarolıan mehnsu 'ra1ımııd CeliH'in 
kürsiiye çıkı§ı hir ' 1lıftdise·'<lir: Genç 
mehu;;un anto~iyazm içinde i~inde an
lattığı Gnrhi Anacloln işg:ıl fncia1an 
göz yaşları ,.e hrçkırıklarla dinlenildi 
\'e erte5İ giin :°\ f ecli İ l\f ehnsan azllll• 
lannı ne~re<lcn İ<ıtanhu1 l!azete1erinde 
hu si.ituıılar hcııılıeyaz çıktı: Gazeteler 
sansür ed iliyorıl>l. 

İstanbul ecnebi de' Jet orduları ta· 
rafmclan resmen işgal edilip 1ı>clisi 
Ir.bfüan cla~ıtılmca Sarohnn mehu u 

Mnlımnd CeHıl <fo yazif e,inin Anado
Juda olcln~ımu dii.,,iiniin tıanhuldan 
avrılnnlar arasmıluılır. TakiJl edilme· 
~<'k için gizlenmecli. re~mi hir :r.iya
rete ~icli ·or şanılıoın <liye i ... tanholin 
giyerek l1crk'f'ı;in gözii öniinde Yapura 
hinio 1 .:kfülarıı ~eçti. 

Üı;küdardan Rur .. aya k'ailnr olan 
tehlikeli n !!cıntılr ·o1culu~ım hii· 
tiin zahmeti Rnr,.ada Must:ıf a Kf'mal· 
elen gelP.n hir iltifatla ödenmi§ti: 
l\lalımud Celitle halife ordusunu 'Anza 
''ur km \'etlerine kar~ı halkın uyanık 
bulundnnılması ''azİf e.si YeriHyordu .. 
Malımucl Celiil lnı İ§İ bitirdikten ıson· 
ra hiiyiik ~efin t'mrini iı<tedi: nkarn· 
ya mr gel-.i11ı yoksa i~gal Eoaha~ma di5· 
nerek tekrar eski çalışmalarına nn 
haJa.-m? .. 

BüyiUc §efİn Yerdiği nazik Ye ilti
fatknr kar;:ıhk ~udur: ''Buraya geli
niz de ne yapmanız lazımoldu~unu bu 
rana IConn~alnn !'' 

Bir \'atan vnratan Mn~tafa Kemalin 
liarn-.ını ,.;kınılan teneffü etmek 
nmtlnluğu ·kendi ine höy1ere bağı: 
lnmnı§ oluyonlu. "nzilli köylülerinin 
Galip hoca ı nkarada e ki Biiyük 
~lillct 'f crli,.,!ndt ka!mlan ~irince yan 
tnraf a gelen oclada clnin hir lını \'f\ 

han an l ı~ın lıeyN·anı irintlf' ilk def n 
ol~rak ~hı tafıı Krıırnrin kar§ı·mn 
çıktı, iic.; lla·it ,.c nıiite' azi kelime ile 
hii\'iyctini hildird i: 

- Sarohan mehu u Celal. 

Rugiin Atatiirk'iiıı itinıaılını kaıan· 
1111;; halıtivarl:ır arn·mda Ha:.' ek illet :,; . . 
j,.kenılı>r-İncle ı:<irılii~ümii,. Cdftl Ba-
yar. Tiirkiye Cumlıuriyı·tiııin c;atı ı 
kunılurken ta ta,ıını, ilk ıı;iinüllü 
İ:,;çilerılen biridir ki Atatiirk f'mrindf' 
ıra .. i\'le u 11izınet mf'r1rnle1erinc1en 

~ec.;ti:. Ankara lliikfıınetinin ilk fkticat 
Vekili. Lozan wllı nmalıerle i müzakt>· 
rd~rincle: Tiirk nınrahlıa,;ı. r.<ınrn Tiir· 
kive Rii iik Millet Mediı.i Hiikıinıf'· 
tiı~ıle 1~kfin \C tınar Vekili. claha sonra 
1, Hanka~ı miie ... ,.:5 'e mfülürii. nilıa· 
vet Yıllarca Tilrkiye Cumlmrİ\ rti fk
ti ad Vekili H nihay!'t hii1<ianrt rı>i~i. 

Relik Ahmet Se&Jengil 
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Milyonlarca kadını teshir eden Berber 
FTansada hegkeli dikilen 

MARSEIL GRATO 
70 sene evvel Perukayı kaldırıp ondülas-yonu 

icad edince, kadınlar etrafında pervane 
gibi dönmeğe başlamışlardı! 

Şahın pabuçları 

Franuula bugünlerde "Kadınlar 
için modern sa~ tuvaletinin muci
di,, Marsel Gratonun bir heykeli 
clikücli. Bu vesileyle, "Jan Kurtiı,, 
imzalı bir yazıda, kendisinin ha
yatı ııe baı4rııı anlatılıyot: 

"Güzel kadın; saçlarının böyle 
artistik bir tarzda lülelenmesini .-----.-* 
kime borçlu olduğunuzu biliyor 
musunuz? Biliyor musunuz, ki Peroka kaldın
bundan tam 70 sene evvel ilk defa lıp ondiilô.~yon i· 
olarak eline ondüle maşası alan ve cad edildihten 
dalga dalga saçları türlü biçimler- sonra bir /•adın 
de kıvıran Manel Grato isminde saçının almış ol
bir adamdır? duğu gii:el bir 

Geçen asrın sonlann doğnı, Şo- görünii§. 

:A§Qğıda yeni 
bir 5aç tut·aleti
nirı şapkalı ve 
ıapkasız önden 
görünü§leri. 

vinyi köyünden genç bir berber 
kalfasının, çalr1tığı dükkanın Jca. 
pısından perukaları sokağa fırlat
maaı ve doğrudan doğnıya saçlar 
üzerinde parmak kımıldatması, 
müthit bir sansasyon olmuştu. iş
te bu delikanlı, Manel Gratoydu ! 

Delikanlının çocukluğu ve ilk ~ 
gençlik zamamnm ilk safhuı, ıı· 
kıntılı geçti. T Af kıran bir ada .. 
mın oğluydu. Bu İtçi, tat kırma
ğa gücü yetmiyen hu çelimsiz ço
cuğa ne if gördürebileceğini uzun 
uzun dütünmüş ve günün birinde 
ona §Öyle demitti: 

- Y anndan itibaren köyüm\i. 
zün berberinin yanında ça.lıımap 
ba,lryaca.k, berberlik öğrenecek· 
ıin! 

Fakat, liah'anın o·ğlundaki isti
dadı ke,fedip te onu bu yola .ev· 
ketti ğini sanmayınız. Hayır! Sa
dece ekmek parası kaza.nam, di
ye! Elinden bir şey gelmediğine 
göre, bari köy berberi yanında 
fÖyle, böyle bir §eyler parara.k, e
ve biraz olsun yardımı dokunsun, ı 
diye! 

Delikanlı, liadmlann davetli bi:r 
lunduklan bir yere veya gezintiye 
giderken, dükkana uğrayıp başla· 
rına, asıl saçlan üzerine geçirttik .. 
leri takma saçlan onların simala· 
rma uygun gelecek muhtelif biçim 
lerde ve renklerde hazırlamakta 
beceriksizlik göstermedi. Bilakis~ 
Ancak, bu botuna gitmiyor, iğre· 
ti ıeylerle uğrqmaktansa, tanzim 
usulünü, doğrudan doğruya ka· 
dınlann kendi aaclan üzerinde tat 
hik etıneğe heves,leniyordu. 

Yapar mıyım? Yaparım! 
, 

Bir gün, ustası kısa bir müddet 
için dükkandan uzaklqmı,, a,çı
ya gihnitti. Kalfa, ani bir karar~ 
la camekandaki ve raflardaki bü
tün perukaları dışarıya fırlattı ve 
biraz sonra kapıdan giren ilk ka· 
dını koltuğa oturtup saçlannr on
düle şekle getirdi. Kadın, evve· 
la hiç bir geyin farkına varmadı. 
Dalgındı. Kalf arun ba§ına uygun 
bir peruka yerleştirdiğini, bunun 
üzerinde bir şeyler yapbğım sanı· 
yordu. Fakat, it tekmillenip te 
aynada muayene edince, kendi saç 
larının perukalaştırıldığını gördü 
ve çılgına döndü. Avazı çıktığı ka 
dar haykırıyordu: 

- Ne yaptın, ne yaptın? Beni 
mahvettin! Saçlarımı ne hale sok
tun! Ah, ben ne yapavım şimdi? 
Delirdin mi sen, ahmak! 

Kadının çı~lığı basması üzerine 
köy ahalisi. konu, komşu dükka
nın önüne toplandı. Gürültü, pa
tırdıyı işiten ustası da, soluğu dük 
kanda aldı. Olan, biteni öğrenin
ce de, perukaları tekrar içeriye a· 
lıp ... .. .. Buna mukabil Marsel Gra-
toyu kapı dı~arı etti! 

Genç kalfa, artık köyde tutuna
mıyacağını aklı keserek, Şovinyi
den çıktr, yer yer dolaştı. Fakat, 
ne Puvatyede, ne Turda, ne de Or-

. · • lü müıail 

karşılanıyordu. Saçları maşala· 
mak ! Ne demekti bu .. nasıl olurdu 
bu? Bunun kadar absürd bir ha· 
reket olamazdı, doğrusu! Delice· 
sine bir işti hu! Kendisiyle alay e
diliyordu; her ayak bastığı yerde 
alay! 

Bu suretle, döne dolaıa Pari~e 
girdi. Oraya ayak basar basmaz 
da ayni usulden demvurm"'.ktau
sa, ihtiyatlt davranmağr, daha ev
vel eski peruka usulünü tatbike 
devam ederek, hem aç kalmama
ğı, hem de yeni ondülasyon usulü
nü tatbik için, kendisine müsait 
zemin hazırlamağı gözetti. 

Çok geçmeden, iki kadın, ken
di usulünü yerine getirmesine mü
saade etti. Bunlardan biri, pe§İS!• 
ra Parise gelen annesiydi; diğeri 
de genç karısı! Bu ilk ondülasyon 
tecrübeleri, tam 5 hafta sürdü. Ne
tice o kadar muvaff aktı, ki her 
iki kadın da Marsel Gratonun sük
se yapacağım, bu tecrübelerin şü
mullenecek bir usulün ifadesi ol
duğunu sezdiler ve biriktirdikleri 
parayı bir araya getirerek, deli
kanlıya bir dükkan tedarik ' ":ti
ler. 

Gen ber uaulü 

Mösyö Poı, RU Sen - Martenden ge
çerken, bir ayakkabı mağazasının önün
de durdu. Mağazanın Uzezindeki tabe
la.da "Bask serpuşu" yazısını ve onun 
altında da Şarl Malinyi ismini okudu. 
Pek tabii bir yaz mevsiminde plajda 
bir mösyö Malinyi ile sık sık buluşup 
konuştuğunu hatırladı; ayni zamanda, 
kendisinin bir ayakkabı mağazası ida__re ı 
ettiğini de. Ve Şimdi önünde durdugu 
mağazanın, deniz kıyısındaki dostunun 
mağazası olduğuna intikal etti 1 

Acelesi y<.ktu. Dük.kanının kapısını 
usul usul açtı, içeriye girdi. Yazın ta
nıştığı dostunu hemencecik karşısuıda 
gördU. Mösyö Malinyi, bir merdiven 
yukansma trrmantnIJ, elindeki yeşil 

1 alya Yemene sUlh 
gönderiyor 

çok geçmeden ağızdan ağıza ya· 
yrldı. Hariçten ilk olarak birkaç 
aktris, tecrübeye y:>.naşblar. Oyu
na çıkarken, batlannda peruka ye 
rine kendi saçlarının bulunması, 
seyircilerin, -tabii bilhassa. ka· 
dın seyircilerin- alakasını ur:m
dırdr. Sahne, genç berberin ica 
dıru reklam etmekte, mühim bir 
rol oynadı. Kendisi bird~nbir,. e.cjh 
ret buldu. Artık bütün Paris "Mo- imam Yahya 
dern Berber,, den bahsediyor, hiç Daily Expres gazetesinin Kahire 
bir k:ıdın başına peruka koyClur· muhabirinin bildirdiğine göre, İtalya, 
mak istemiyor, kanlar "Ondülaı- Yemen tmamı Yahyaya, iki tank, dört 
yon ela ondülasyon !,, diye k~h- tayyare topu. radyo apareleri 20 bin 
rının ba§ının etini yiyorlardı. Sa- tüfek ve cephane göndermiştir. 
dece saçı az ve yahut ta saçsız ka- Yemenin payitahtı olan Sana'da, bir 
dınlar, iğreti saça saclık kalmıılar- İtalyan askeri mütehassısı Yemen or 
dı. Çaresiz! dusunu yetiştirmektedir. 

Şimdi Marsel Gratoyu Parbli Arap matbuatı, İtalyanın İmam Yah 
kadınlar kısaca "Marsel,, diye &• ya ile akdetmi§ oldukları muahede:nin 
nıyorlar, saçlannı mut18.ka ona kı- Yemen Uzerinde İtalyanın nüfuzunu 
vırtm.ak için can atıyorlardı. On- hakim kılacak mahiyette bir muahede 
diilasyon, "dermiyer kri,, oluıver- olduğunu,, yazmaktadır .• 
mişti; "ille son moda saç tuvale- --------------
ti!,, ıözü, şıklığa meftun kadınla-
rın dillerinden dü§müyordu ! 

Şovinyi köyiindeıı kovulan genç 
berber, vaktini nasıl taksiın edece 
ğini, bütün müşterilere nasıl yeti
§ebileceğini kestiremiyordu. Şa
fmp kalmııtr. Küçücük dükkanı 
dolup dolup boşalıyordu. 

Mesela, kapının önünde bir a
raba duruyor, içinden inen bir ka· 
dın, daha uzaktan, telaşla sesleni-

ŞUBEYE DAVET 
hbı.nbol VUAyııttndeıı: 

ı - 937 Teşrin Celbinde bir buçuk senelik 
hizmete tAbi plya<ie ırnutma aynlmıg olan 
316 UA 328 bakaya.sile 329 doğumlular. 

2 - İki senelik hlzınet:e tAbi smıfl&r& a.y 
nimrş olan 316 na. 330 bakayasne 331 doğum 
ıuıar. 

3 - .Jandarma, GUmrtık ve Deniz sımfian 
na ayrılmış oııı.n 316 \IA 331 bakaya.sile 332 
doğumlularm celp ve aevkolunaca.ğı UA:ı 

olunur. 

yor: -------------
-Rica ederim, Marsel, hemen 

saçlarımı düzeltiniz. lngiliz seh.
retinde bir öğlen ziyafetine git
mem laznn! 

- imkansız, muhterem madam! 
Görüyorsunuz, ki elim bot değiJ. 
Bir müşterimin saç!arını düzelt
mekle meıgulüm ! 

- Size ne kadar para verecek 
o? 

- 10 frank! 
- Ben 20 frank veriyorum! 
Bımun üzerine, berberin önün

de oturan kadın, "Marsel,, ini m~ş 
kül mevkide kalmaktan şu sözle 
kurtarıyor: 

- Benim tuvaletimi yapmağa 
devam ediniz; size 54 frank ver
meği vadediyorum! 

Bu gibi hadiseleri uydurulmuş 
zannetmeyiniz; onun dükkanı, her 
gün bunların türlüsi.ine sahne teı
ki 1 etmistir ! 

Mars~l Grato, "sırrını,, kendisi
ne saklıyordu. Bu hususta gayet 
titiz hareketle, kızgın maşayı na
sıl kullandığının rakipleri tara· 
f ından öğrenilmemesine dikkat e
diyor, tek başına uğraşıyor, yanı
na çırak f dan yaklqtırmıyordu. 
Bir taraftan fi at .. eld!!cçe yiik 

seliyordu. Ondüluyon, başlan-·c· 
ta 10 frankken, 'imdi 300 franga 
kadar çıkmı§tl· Hatta, bu kadara 
yapılmadığı zaman da geldi. Bir· 
çok müracaatları r~ddedecek ka
dar meıgul olan Marsel Grato, ar
tık zengin bir adamdı! Parisin ka
dınlarını, kendisinc~~:ı evvel hi~ 
bir erkeğin teshir edemediği ni!
bette teshir etmişti; san' atiyle ! 

13 Temmuz 1897 tarihinde ölen 
Marsel Grato, ancak hayatının 
son senelerinde yalnız çalışmak 
prensibini bozmu§, artık paraya 
doyduğu için, Hanri, Mişel ve J o· 
zef isimli üç kalfayı '•sırrına,, a
gah etmekten çekinmemiştir! Bun 
lar, bu usulü Fransa hudutları dı
şarısında da tatbik ederek, umu
mile§tirdiler ! 

işte son zamanlarda "Frizörler 
Korporasyonu,, ondülasyon muci· 
dine, hakiki bir mucide olduğu gi
bi heykel dikilmesini kararlaşhr-

ve "Berberlik san'ati Akademi· 
si,, nin bulunduğu Parmende di~ 
kilen bu heykel, ıon günlerde tö
renle açıldı. 41Şovinyinin köy be~· 
beri,, bu suretle ebedileşti. icadı· 
nı tatbikten 70 ıene aonra dikilen 
he elle! l 

kutulan, raftaki beyaz kutuların rüstÜ• 

ne yerlC§tiriyordu. 
Ziyaretçi. neşeli bir tavırla, se.len· 

di: 1 
- Ey .. Nasıl gidiyor işler, bakalım? 
Mösyö Malinyi, miyop gözlerlle aşa

ğıdakine uzun uzun baktı. Sonra sürat
le merdivenden indi. 

- Aman, ne hoş ':lir sürpriz! İşler 
nasıl mı gidiyor? Pe.k öyle yolunda de
ğil doğrusu !.. Maalesef .. Maalesef! 

Halinden böyle şikayet ederek, de
vanıJa: 

- İşler kesat 1 dedi, dayan, para 
kaybetmeğe ! Büyük okkaziyon,, demek 
tam manasile yerinde olan mallanm 
dolu; bunları gayet ucuza veriyorum; 
ta 14 iincü Liii devrindeki fiatlere l Ve 
buna rağmen de alıcı yok!. Ara da bul. 
Bulabilirsen! Ne gezer; hiç kimse en
terese olmuyor artık. fşte, bakın, şura
da istif halinde fevkalade güzel pantaf
!alar duruyor; fakat dura dura demo
de o'.mu1 btılu:ı uyor. 4 frank, 75 san
tim fiati 1 MUkem.mel, emsalsiz bir fır-
sat 1 Fakat, satabilirsen, sat 1 Bunlar
dan bir ay içerisinde ancalc Uç tane 
satabildim 1 

- Yani .. Uç çift? 
- Yok, canım! Üç tane! M•lişterlle-

rimden biri, tek ayaklıydı 1 İ§te benim 
işimin yürüyüşü böyle 1 

- Azizim Malinyi, benim bir fikrim 
var. Müsaade ediniz de, size bir tavsi
yede bulunayım .. 

- Aman, müsaade ne demek! Hatta 
bilhassa rica ederim 1 

- O halde dinle beni. Ben ai;in ye
rinizde olsam, vitrine her gün bu pan
taflalar.dan bir çift koyarım. Şöyle or• 
taya.. Ve alaca, bulaca bir zemin il.ze
rine 1 Etrafına da nebatlar sıralaım.. 
Bu yemyeşil çerçeve içerisine alman 
pantoflalann en uygun düşen bir yeri
ne de göze sarpra tarzda şöyle bir rek
lam yaftası: "Emsalsiz fırsat. tarih! 
kıymeti haiz bir mal satışı ! İran Şahı
nın mah olan papuçlar! Ayaklan yu
muşak ve sıcak tutar. Orijinal - Mol
ton. I 00 frank yerine mühim miktarda 
tenzilatla 79 frank 45 santimi! r 1şitil
merniş, görülmemi§!,, 

Mösyö MaJinyİ, düşün dil: 
- Peki, ama, ben bir çifti satmakla 

iş bitmlyecek ki? 

- O zaman da ba§ka bir çifti bo§alan 
yere koyar ve yaftayr kaldırmazsın. 
Paris, büyük bir şehirdir. Sendeki bil· 
Kin niallan satın alacak kadar ahmak 
mevcuttur! 

Mösyö Malinyi, mösyö Paşa, bu tav
siyesi için hararetle teşekkür etti. Son• 
ra ikisi köşeye çekildiler, başbaşa bira 
içtiler ve biribirlerinden gayet §Cn bir 
halde aynlddar. 

Aradan 8 gün ge~mişti ki, m8syö 
Poı. salonunda gazete okurken, ma.dam 
Poş, yüzü giller, ağzı kulakla.rma vam: 
halde içeriye girip, kocasını okşadı, öp
tü ve sevi§ip koklaşan kan, koca ara
sında şöyle konuştular: 

- Miniminnacrk kocacığını seven 
kimdir? 

- Benim tatlr Emestinim ! 
- Kimin ayacıklan en fazla üşilr? 
- Senin miniminnacık kocacığmm ! 
- Kim güzel, sıcak tutar papuç is-

ter, ev içinde dolaşırken? 

- Bibicikl 
-Sevin, kocacığın, istediğine ka-

vuştun. Hem de istediğinden alasına! 

Rü Sen Martende.. İnanmazsın bunun 
mümkün olduğuna.. Fakat, hakikat! .. 
Evet, orada İran Şahının papuçlanru 
bulmağa muvaffak oldum ben 1 Tarih! 
papuçlar ! C~:.izeI, sıcak tutar ve vumu· 
şacı.k 1 .. Hem de, 300 frank değeri oldu 
ğu halde bana.. Bil bakayım, kaça al· 
dım? .. Ama, nafile bilemezsinl .. Müthiş 
bir pazarlıkla, çekişe çekişe uğraştıktan 
sonrc:; , bana 150 franga bıraktılar! Bu, 
ne demektir, bilmi}"Or musun? Adeta 
hediye etmek, demektir bu! Eğer gi}'· 
meğe kıyamazsan, salonda camekana 
koyun ıüs olarak saklarız. Öyle değil 
mi, cieim'?J 
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~!.~~.!.?..~ .... _ç__<?!Ç}E_~!-.~~~~ Esmerler birinci plôna geçiyor 
lngilter~ :41m~nyaya Herkesin bahsettifi qeni bir qıldız 
karşı nıçın muzahır Doroti Limur 

davranmadı? 
... -...•.... YAZAN: ............................ . r··••••n••n••• 1 

1 vınston Çöırçll 1 
I ................................. ·-···-·······--··---

Doktor Göbelsin matbuatı beni 
Alman düşmanlığı ile itham edi 
yor. Bu doğru değildir. Muharebe 
den e\ vel Fon Tripiçe deniz yarışmı 
terki teklif etmi§tim. Eğer bu tekli 
fim kabul edilseydi belki felaketin 

)n\.İne geçilmiş olurdu. Mütarekeden 
sonra Almanyaya sürat!e yiyecek ye 
tiştirilmesi için ilk adımı attım. Yine 
mesuliyetini ~eruhte ederek yüz bin 
Alman esiri serbest bıraktım. Rur 
havzasının F ransızlnr tarafından iş 
galine şiddetle karşı koydum: ileri 
de zuhuru melhuz tecavüzlerde hem 
F ransaya hem de Almanyaya Bü 
vük Britanyanm muave:1etini te 
~ · n den ve ondan sonra bu şekilde 
faliyetlere ihayet veren Lokamo mu 
ahe-'e:ıinin imzası i in şahsi kuvvet 
ve faaliyetimi aarfettim. Binaena 
leyh muharebe zamanı müstesna ol 
m::ık üzere kimse beni Almanya a 
leyhtarlığt ile tavsif edebilmek hak 
kmı h .. iz değildir. Fakat benim vata 
nıma kar~ı ifaya mükellef bulundu 
ğum bordamn da vardır. Bunun i 
çin b~ s•ne evvel Almanyanm Ver 
say muahedesini naksederek gizlice 
vasi mikyasta silahlanmağa başladı 
ğı meydana çıkınca tehlike çanını 
çalmakta gecikmedim. Keza 1934 
de Almanyanm biraz sonra Büyük 
Britanyayı tehdit edecek kuvvetli 
askeri tayyareye malik o]duğunu 
hük&netime göstermek mecburiye 
tinde kaldım. En büyük tee.ssürüm 
bu sözlerimin işitilmediğidir. Benim 
yerimde Hltbr olsaydı onun ela ayni 
feYl yapacağı muhakaktr. 

s;w aylarda Parlamentoda ve yaz 
CLğtm makalelerimle Büyük Britan 
yada meakün Almanlann ,iddetli di 
eiplin teşkilatmın kucağında lngilte 
re - Almanya münasebetlerine yap 
muı muhtemel tesirler hakkında hü 
kUınetimin dikkat nazarını çektim. 
Buna benzer bir tqekküle Berlinde 
uzun müddet tahammül edilebilece 
ğini tasavvur edemem. lngiltere si 
yaai firariler için daima sığınacak 
bir yer olmuıtur. Fakat yabancıla 
nn vatanmuzın merkezinde milli 
kavgalnna devam ebneaine müaaa 
de etmeğe muktedir değiliz. Hele 
askeri emniyetimizi tehlikeye koya 
cak tekillere hiç tahammül edeme 
yiz. \imanlar kendi memleketlerin 
de buna bir dakika için bile taham 
mül edemezlerdi. 
Bugünkü Almanya rejiminin taraf 
tar ve müritlerinden yüksek mevki 
sahibi bir çok Almanlarla vakit va 
kit };'.>DUftum. Bunların eaima aöy 
ledkileri gibi "'lngi1tere Almanyanm 
kendisine uzattığı dost eli kabul et 
ıniyor.,, dedikleri zaman "Buna e 
Vet diyecek lngiliz muhakkak pek 
azdır. Sizin yeni Almanyada Yahu 
clilere, protestanJara veyahut kato 
1iklere kup kullandığınız yeni ni 
zamlarmıza sempatimiz olduğunu 
iddia edemeyiz. Fakat bu meseleler 
Almanya hududuna inhisar ettiği 
müddetçe bizim de bunlara kant 
malt salahiyetimiz yoktur. 

Bizimle ırki ve tarihi o kadar bü 
~k ~ğlarla bağlı bulunan büyük 
bır mılletle iyi bir komıuluk halin 
de YB§amak arzusunu samimi ola 
tak bir vazife telakki ederiz. Al 
1:ıanyanm bize uzattığı dost eli ka 

l ederiz . ., 
. Ancak burada sormak mecburiye 

tinde kaldığımız bir nokta var: Son 
~ ne olacak) Acaba dostluğumuzu 
ltöstermek için bizden hususi bit 
ley mi bekliyorsunuz? Bu nedir} 

Almanya silahlanmak için senede 
~r milyar liraya yakın bir para ur 
f:ttikçe bizden iktisadi yardım bek 
~eeine imkan yoktur. Çünkü bi 
~ milletimiz için bu anJa,ılmaama 

Çör~il ve re/iluuı 

Sonra ahalisinin muvafakatini al 
madan ve diğer bir çok cepheleri tet 
kik ebneden müstemleke de vereme 
yiz. Almanyaya, F ranea ile Jngiltere 
yi garpte rahat bırakmak fUlile orta 
veya cenubi tarki Avrupada hareket 
serbeatiıi vereceiimize dair teminat 
da verebilmemizin ihtimali yoktur. 
Diğer milletlerin artından böyle 
bir teminat verilmesinin diifünülme 
si çok ayıp ve küatahlık nümunesi sa 
yılırdı. Bundan bqka pek çabuk da 
sonunu kirmenin tahmin edemiyece 
ii bir mu~ ıüratle Pfi1mit 
olurdu. 

Bu fikirleri müdafa etmek Alman 
ya hükumetine brp bir cfütmanlık 
ipretı sayılmaz. Almanyanm askeri 
kuvvetinden endite ebnek Almanla 
n zemmetmek elemek değildir. 

Bilakis Büyük dünya harbinde Al 
manyanm gösterdiği korkunç ve 
hayrete pyan kuvvete ve hemen 
hemen bütün dünyaya kartı koyup 
hatta yalnız bqma bütün dünyayı 
yenen Alman kuvvetine kartı bir 
hürmet nipnesidir. Her Alman as 
kerinin hayatı iki ve daha ziyade in 
giliz ve F ransı zukerinin hayatına 
mal olmuttur. 

Bu kadar askeri faziletler göster 
mit olan bir milletin gece gündüz 8İ 
lahlanmur henüz evvelki çarplf 
manm yaralannı sannakta bulunan 
komıulannı pek tabii olarak rahat 
sız eden ve mecburen uyanık bulun 
durur. 

Hitlerin siyui ıiateınini sevmiye 
biliriz. Fakat ayni zamanda vatani 
eserlerine hayran olmaktayız in 
giltere yenilseydi cearetimizi galva 
nize ederek bizi millet arasındaki 
mevkiimizi almaia yükaeltecek tıp 
kı onun gibi bir hamiyi bulacağmıızı 
ümid ederdim. Abıwı)'anm Führeri 
nin timdi sulhun Hitleri olmamu 
temenni ettiğimi bir çok defalar ale 
nen tekrar ettim. 

Bir adam ümidsiz bir mücadeleye 
atıbna elitlerinin ııcırdaması, gözle 
rinde de timtekler çakması müm 
kündür. Hiddet ve nefret gürqte 
kollan kuvvetlendirir. 

Eğer muvaffakıyet ihya edici ve 
mülayim hava kinde olur ve ahval 
vaziyetlerile ahenkl91ine ıüretle iı 
tihsal edilenlerin muhafaza edilme 
si imkanı temin edilmif olur. Bu 
suretle sabır ve tahammül ve iyi ni 
vetler de aailamlatır. 

Yeni PBPrler: 
ÇOCUK DUYGUSU 

"Çocuk Dunuu,. suete.laba mc aym 11u 
rtııı bet l"eDkU w 11D1UJc Jat8da oolt Deftll bir 
kapakla 20 8&Jfa Olarak blUpr •balfttr. 
Jılemleketlmlscle Dk defa llefl'9dl1• 1ıu JıeD 
g1D mtlDdencatll ,a.a QOCQk bil 

Eski hir t3zün dediii gibi "i
simler gökten iner,, aözü doiru 
iae dünyanın en güzel kadını olan 
Doroti'nin Lamur adında olması 
bu doğruluğu bir kat daha teyit e
der. 

Doroti Lamur bir kumral güze· 
lidir. Bir de ıamimt arkadatı Do
roti Del vardır. Bu da aarıtın gÜ· 
zellerindendir. iki arkadaş bir 
mektepte beraber okumuşlar. be
raber tahıili bitirmiıler, biribirle
rinden hiç ayrılmamıılar, daimıı 

1 büyük bir samimiyet içinde yata· 
mıılardı. 

Bu can ciier arkadaılıfl kıs
kananlar, lıatti. daha uzun müd· 
det devam edemeyeceiini aöyle
yenler çoktu. Bir tesadüf te bun· 

1 
lara hak verir gibi göründü. 
Amerikanın cenup devletleri, 

genç kızlar aruınc:la bir güzelHk 
müaahakuı açmıılardı. iki Doro
ti de müaabakaya iıtirak ettiler. 
Artık bu iki tüzelin araamda reka
bet bqladıima hiç 9üphe kalma· 
llllfb. Her ildai de aeçim aahum
da biribirlerine meydan okuyac:ak 
lardı. 
Kıabnanlara bu teaadüf büyük 

bir teaeJli vesilesi tetkil etti. Daha 
fazla olarak aarıımm "muhakkak 
kumral kazanacak,, &tekinin de 
"her halde aanım aeçilecek,, de
meleri ba rekabetin en açık 1'ir i
f adeai aayıl11ordu. 

Amerilcab 1'ir romancı kadm • 
çimden az enel "Erkekler daima 
u.nıınlan tercih ederler,, demi9ti. 
hri Doroti 4tlele vennit olduldan 
halde jiiri heyetinin kart11ma çık· 
blar. Sanki romancı kadmı ya. 
lana çıkarmamak iıtiyorlannıt 
siM jüriler u.npn olan Doroti O.. 
le N7 ftfdifer ... htkilm mldl
rillnce alkıt 1e1leri araımda en zt. 
yade yiibelen DOl'Oli Lamm'un 
ellerinden çıkan tealer oldu. 

Del jürllerin önünden çekilir
ken ~ur onun boynuna aanldı 
ye yanaldarmdan öperek tebrik 
etti. Bütün iddia ve tahminler au· 
ya dütmüt oldu. iki arkadat yine 
eaki aamimiyetlerinde deftlD edi· 
yorlardı. 

Bu HÇİm üzerine Doroti Del'in 
talihi açıldı. Büyük bir ıinema 
firmalı tarafından derhal ancaje 
edileli. Santmlar aüzeli Holiwta 
siderken arkadatına diyordu iri: 

- "Biraz •bret, filmler mem
leketindekilerle tanııır tampnaz. 
teni taniye edeceiim. Mubakksk 
ten de Holiwta aelecekain. Ora
da da birlikte çallf&Clltız.,, 

Genç aantın ıözünü tutmadı d~ 
fil; fakat talih~~ ~e~i..~ 
ıinema meınleektinde ııtedıii 9oh 
rete aalıip oldulu zaman bir oto
mobil kazasına kurban gitti. Bu
nunla bera1'er arada geçen müd· 
det zarfında arkadqmın talihiyl6 
daima al&kadar oldu. Doroti J..a. 
mur Şikaıoda bir büronun müte
vazı bir memuru idi. Bir a)qam 
annesiyle Oriyan Teatr'a gitmit-
ti. 

Orada Her1' Kay ilminde bir te
fin iclwe ettili orkeatrayı dinler
ken kalbinde 1'ir teJleıin yükaet. 
dilini hinetti. Bu, maaikinin de
lil, bqka bir duyl'ID"ft verdiii 
tesir idi. Orkeatrayı idare eden 
adamm, kendiıine hayat arkadatı 
ola1'ilec:etine hikmediyordu. Fa
kat arada bir enıel YUClı. Onun 
ıi1'i küçük bir memura koakoctı 
bir orkeatra tefi tenezzül edecek 
miydi? 

ilk adun ve ln•lur 
O, bu hülya içinde )'11varlanıp 

dururken aanpn arkadatı imdada 
yeti9ti. Doroti Del birkaç sün· 
lük imini ıeçirmek için Şikaaoya 
ıehnifti. Kumral süzelin llu en
diteJerini ltnnince ona takip ede 
cefi yolu ıa.terdi. O ıırada ama
tör rJacılar i · hir mGlabab 

lJ sUe: U /anın yeni yıldut 
Heü FinkenRler. Ortada: E,,_,. 
yıldı: Doroti Lômur. Alna: Ho
üvüdün yeni yıldızlarından.. 

bir aeti vardı. Santm tüzel oaa 
c.:~aret vermek için J,izzat mlı,. 
Lakaya ıimirdii. 

Talih yardım etmifti. Orkema 
te' ı Herb Kay ıenç la~n ~ 
b~iendi Ye derhal angaJe etti. Ar
bk ilk adım ablnııt demektL 

Lamur iki ıene tefin id&reaiacle 
muvaffakıyetle çalqtı. Faht Wr 
türlü hayalinde yap.ttıiı aam.e 
varamayordu. Şef ona bir aib
daı, bir mealekdq si1'i balafor, 
bqka 1'ir f81 daymayordu. 

Güzel kız iki aene bu utıraplı 
hayata tahamül ecl~bi!di. F~ 
artık aabn tükenmifti. Sndiii. 
fakat bu tevaiyi anlamayan bir .,. 
damm yanında YllfAIMk onan içia 
bir cehennem azabıydı. Ya ha a
dama muha1'betini ıöatermek, ya
hut ıatıraptan kurtulımk için çe
kili "tmek lizımclı. 
l~ ıüzeli bia ikinci l81İ 

tercih c::~. Bir müddet airafbk· 
tan ıoma Nnyorkta çalıpnak içia 
yeni J,ir anpjmaa buldu" orı.t 
radaki hizıuetini bijyük bir hiddet 
ve nefretle terketti. .. 

Nevyorka ıittili zannn Kay a 
1'ir mektup aönderdi. Aiziyle llJ 
liyemedili ehlerf kalemiyle~ 
b ve mektubunu f'I ahlerle bitir
di: "Artık her f81 hitmiftir. Bun
dan aonra beni tekrar aönDefe P· • ed • lıtm•manızı tanıye erua.,, 

Her& Kay mektaha okuyunca 
telefoaa yakaladL Bir iki tatlı .as, 
iSteden red ve aerzenit... Nihayet 
anlllfbk.r, her teJ' yohma sirdi. 

Bir sün Kay Ne,,.b sitti. ~
mur ile ail'iiterM nleame telda
finde bulundu. FU.t giisel im 
tereddüt ediyor, kendiaiyle. alaJ 
edildilini zannediyordu. ~ 
ıız bir taYtrla: 

- "Aceleai yok, yarma kadar 
dü.anür, bir karar veririz.,, 

Diyordu. Erteai süni razı olda. 
Artık neteaine payan yokla. • Ni
hayet emeline kaVUflD,Uftu. Şamifl 
hemen evlenmek limndı. Fakat 
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numarası ~ 78 Yazan : Felks Bavman 

"6 lvumaralı Halk Düşmanı 
pencereden kolunu uzattı .. 

'' • ' 
iki tarafın sıkdığı kurşunlar havada çarpışırken 

Çar Is Floyd; vuruldu, cesedi pervazdan sarktl ! ' 
Çarh Floydle iki "do~trınun" tepeleyemiyecekti, ama fU hemen 

Ohayoda Krut Liverpul civann- hemen burnunun dibine kadar SO· r-------R----·A---. 
da bulunduklarını ''Beyaz Oda" kulan polisleri gebertmP', c?e dı.~ın 8 (.) S 
da sorguya ~ektikleri RoHiden az zevkli değildi. Böyle bir duy- ....., ___ 30 . g. '37 
öğrenen ciyrnenler, bu çiftliğe guyla feveran halinde, veryam:m 
.,.;,.1: [ • Bl.r.alaranda ~dcllıl ltueUl olıullar, .... 
ts.._yor ar. Tarlada traktör üze- ettı yaylım ateti ! rtade muamde preweı41ı. Hakem•., 

rinde çal~~ çiftlik sahibi }en- O aralık, polis memurları Hol- .,.., ı:: "" ıu.pıwq •tıa o,yatıım ur 

kis, §Osede pofü otomobillerini lisle Kavli, ancak 10 metre mesa- P A R A L A R 
görür görm'-'.: derhal içeriye lro- fe~en geçmekteydiler. Pençerenin • Sterun 650, - Pezeta 
§arak, ön taraftaki odada ağır hızla açıldığını it iterek, harekete •Dolu 

127 00 
- • Mark 

L-- ç [ l d ''Ç ı• ba ka • ll'raııJıı 88- •Zloti nwta ''atan al'. s F oy e ar- ge ıp ta ncalannı yu rıya kal • Uret 110 _ • Penco 
li! .... Gcliyorlar!!r' diye hay- drrmıtlar, onlar da kurşun sıkmıt- •Belçika Fr. t:ı4- • ı..1 
kınyor: lardı. iki tarafın ııJdığı kurtun- • DrahmS t3 - •Dtnu 

Yu 

sı.-
23.-
25 -

1{50-

Çarlı Floyd, yattığı yerde doğ- lar, adeta havada çarpıfmıttı ! • ınıtıe Fr. tso. -
ıuldu. Hiç bir teY söylemedi. Göz- Atağıdan yukarıya atılan kur- • ,,ı..e0"~- :la - • Kron laveı; 32 -

ıl • b l 1 ...... 70. -11en üyümü§ o arak, bir saniye §Un arın rastlam&!ile, Çarlı Floyd, Kron ÇeJt. &!.-

müddetle Jenkinsin yüzüne baktı. cansız bir halde, pencere perva· • Şllln Avua 2a oo _ 

• AJtm !OM -
• Banknot 261 __ 

Sonra yavaf yavq yatağından zrndan aıağıya sarktı. ._ ___ ç ~ K &.. E R ___ _. 

lkalktı. Kalkar kalkmaz da.... Onun o vaziyette kaldığını gö-
0 11rada aleti arbnıf, nöbet ge- ren HolHı, ıükWıetle !C>yle dedi: 

çiren ağır yaralı hasta, sarhoşcall- - Geberdi! 
na sendeledi. Odanın içinde bir sa "Merhametsizce av,, ın bu ıaf-
ğa, bir sola, bir sola, bir sağa yal- h'asında da "6 Numaralı Halk Düt 
pa vura vura güçlükle yürüdü. manr,, bertaraf edilmitti. Con Dil
Sıhhi vaziyeti, son günlerde fena- linger çetesi mensup lannm bqlı
la1mıştr. Tedaviye geç el konul- calanndan, en mühim uzuvlann· 

• ı..onare G2.:>- • VI~ 
•NeT)'Or~ o, 78Y.l • lladrtd 
•Put8 23 ıs:; •Buu.a 
• lılU&Do luOH6 •Vuton 
• Brrutaet 4.70- • Budapefte 
•Atııaa ~j 4l • B11kret •een..,.. 8,4416 • BeJgnO 

•Bory. 6'- • Yoke>ha!M 
•Amıterdam us2.; • Moelıoft 

•Praı 22.62 • 8COlllaolm 

ESHAM 

t20 
ll60 

l972j 
4,1936 

'- -
107 63 
MM 

2 718G 
202-i 

3,103:1 ması ve sonra daJ~u tedavinin yarı dan ve derece .Uihariyle "6,, n,,. 

da kalması, üstelilc doldonin ili- kamile hatırlanan Çarla Floyd! 
barda bulunacağı hesaba katılarak Kendisiyle beraber o çiftliğe ıe 
~~ossinin evinden buraya kaçıf ıı- len "dostlarından,, Ritetti ile "Kı
l'asında yol sarsıntısı, vaziyetini zıl saçlı,, Lovel, çiftlikte buluna-

' le Banku1 !! Bol etr. Hayrty -
• Aııadolu 24 50 Uerlrez Rtuı1ı 90 

Reji t GO • çımenw 10 7r> 

'\'ahimle~tirmiıti. Şimdi de, itte madılar. Loveli kıyasıya av yıldır- stlkrazlar- rahvllle r -

1 h d ak mıt, o, asabi buhranla tediroin o- • tWT..Hor. 1 13 .o ıı:ıe•trt• 
ciymen er an eyse yaklatar , • • • • • u ıs so rram .. , 
J_ d" · · larak, Kanada.ya kapaaı atmag"'ı • m 1a12-1Ken ısını...... • • • • ., Rıbtım 

Ah, şu dokto:- yok mu! Ne mel'- tercih etmiıti. Çoktan dağ, tepe • • • w ıs 4:, • AnAdolo 1 

aımıfh. Adam Ritettiye gelin· • ErgenJ tauk. - • Anadolo D 

U70 
UiO 
4000 un herifti o! Hem kat kat fazla.si- 19214 ,. 1ıı1 c;:. Anaoohı m 

le para almııtı, hem de soluğu po- ce.Ş···k··• R *latık.Dah!n 9S:> J Mllmeaetı" 59.~ 
i agoda ouinin evine gelme· .._--·----------~ 

liste almaktan vazgeçmem it ti.Yok den polisin elinden "Şaheser,, fi-olasıca ! ____________ , __ _ 
rarla kurtulan Çarla Floydle ayni 

Gangster., hasta nasta DU çiftli- otomobilde kaçan Ri,etti, uzun bir Zahire Borsası 
29-9-937 

K. p K. P. 

ge kaçmak çaresizliğine o doktor yolculuğun tehlikelerini göze al
mel'ununun yüzünden uğradığr dırmaktansa, yakında gizlenm~· 
gibi, şimdi nöbet içerisinde kıvra- nin daha akıllıca bir hareket ola-
nırken de, gene onun yu""zu""nden h Buıı.day yumu"ak cağı zi ahına kapılmıf, civardalc1 "' " 
mücadeleye giritmek zorunda kal Velsvil ıehrinde gizlenmitti. Fll- ~~=a~::~~ 
mıştı. Rossi if tada bulunmuı ola- kat, Fi oy dün öldüğü gün, o da Bakla 

caktı her halde, ama polisi onn Velsvilde görüldü. tanındı ve "ö- Çavdar 

ti :::ı il 32,5 
6 113 il 2!'i 
4 10 4 13 
3 38 4 -
• 20 

musallat eden, elbette doktordu! ı Dolayısiyle de kendı"sı"ne ·' ü., değil, "diri,, ele geçirildi; na- Yuıat 
sılsa ! Kuısycml 

3 zo - -
7 25 

lO 
Bunları ıemşek süratiyle zihnin- Kast Liverpuldeki çiftlik sahihi Is{ıcı~aennıtohumu 

, Gen geçiren Çarlı Floyd, eg"' er o sı- "' 

10 - 5 
16 20 

Jenkins de, o gün tekrar traktörü 1 .. fındık 
rada doktoru ele geçirseydi, "töv- " 

40 ~ 

be, üstüne oturup tarlasını sürm~ğe Keçi kıh 
.,, demesine zaman bırakmaz~ devam edemedi. Bilekleri narin Yapak Karacabey 71 20 

:i2 20 

dı ! Ağrr yaralı gangster, ihtimal kelepçeyle süslenerek. Sikagoy.- GF.LE~ GiDEN 

b
. götürüldü, orada hapish;r.eye a- BAuğday 3442: Ton le fındık l:. ıı•" 
ıraz daha düşünebilse, ağzını 91• rpa " •• K11,,ycmı • 

kı tubnadığı, "dostlarını,. hele hu tıldı. Birkaç hafta sonra da, çetf"· Kepek 45 " Kf'tentohumu 24,1 / 2 ., 

arada kendisi gibi "hasta bir dos- ye muzaheret maddesinden, tski- Yapak 57 .. Nohut lO .. 

ı R 
den pek ·o··yle tanımadıgwı bı"r y:-r n. peynir 7.1/ 4 .. K. f•ndık 10.::; 4 .. 

tunu,, e e veren ossiyi de doktor- -
la beraber cehenneme göndermek olmıyan başka bir hapishanede !~n 1 k 

711 
Tiftik 

21 
" k d" . ld 1 ~ ereme SO 

muvafık o]aca{!ını aklından geçi- en ısıne yer ayrı 1 • susam r;o ., 
rirdi, ama vakit dardı. Derh:\l C· _____ ____ (_D_e_v_a_m_ı_var) ı ·ete.,tohumu 69 

lini l1 Zilttı. masa üstündeki 45 ça- fl , . t I l•P-a•m•ı•ık_, __ 
2
_
4
•·
1
.'

4
• ·•• _______ _ 

pındaki Kolt rovelverini elledi. OiCl" . U ayyare okn U 
birden kavrndı .. ve hiç ağız açma- Ankaradaki motörlii tayyare oku 
dan pençereye doğru sen"'cliyere'< lu şimdiye kadar mevsim içinde 4 
oraya varır varmaz camlı kanadı ay çalıcşıyordu. Türk Hava Kurumu 
hızla. çekti. Cam kırılarak &anııır genel merkezi bu işi dikkate alarak 
şungur yere inerken, kolunı{ dışa- okulun çalışma müddetini fazlalat 
rıya uzatan ganester, hedef tayin mak ve tec.)dlatını genişletmeğe ka 
etmeden ateı etti. rar vermiştir. 

Ht!mmalı gözlerinin c;.,ünde za- Bu karar üzerine okula k·§lık bir 
ten duvndar boyunca alev gören çalışm3 devresi konmuştur. Yapı 
Çarls Floyd, şimdi de rovelverinin lan yeni te.ı;kilatla burada yüz tale!;e 
yaylım ates saçtığım görür gibi 0 . çdışabilecektir. 
luyor, çiftlik binasını abloka eden B lr ya ••k 
zabıta memurlarının saoır sapır Aybaşmcbnberi zati eşyaların kü 
döküldük]P,.ini ; .. ,..-edere?<. - --·'· fe ile taşınmasıra müs<'ade edilmiş 
duyuyor .. Con Dillingerletiyordu ! ti. Bu müs3adc buGünJen itibaren 

Doktor uzakta olduğundan onc kaldırılmıştır. 

-==~Günlük ~·-· 

RADYO 
Prosıramı 

O,tle neşriyatı : Sant 12,30 PIAkla Ttlrkj 
mu51ld:ıi. 12.rıo HM·«dls . 13,0:; Muhtelif plAk 
ne~rlyatı. 14 Son. 

Akşam neşriyatı : SRat 1'!,30 PIA.kla dans 
musll: lsl. l!l,30 Spor musahabeleri: Eşrtf ı 

Ş flk tarnfından. 20 Nrcdet ve arkadaşları 

tarafından Türk musikisi \ "C halk şarkıları. 

20,30 Ömer P.ıza tarafından arapc;a söylev. 
20,45 Süzan ve arkadaştan tarafından Tür'.< 
musikisi ''e halk şarkılan. (Saat ayani. 
21,1:5 Orltestra. 22.15 Ajans \'e Bonıa ha'Jn· 
!eri ve rrtesi gUnUn programı. 2:,:;o Pıaı,h 
sololar, opera ve operet partalan. 23 Son. 

Fevzi Çakmak 
"(tJstyanı: 1 incide) 

Harbiye reisi general Sichitiu dün 
sabah Belgraddan aynlmı§lardır. 

istasyonda dost ve müttefik ordu 
larm mümessilleri Yugoslavya Erka 
nı Harbiye reisi general Nediç ve 
bir çok askeri erkan tarafından uğur 
lanmışlardır. 

l\1uzika ve bayraklı bir piyade bö 
lüğü ıselam durmuştur. 

İstasyonda ayni zamanda Türk, 
Yunan ve Romen askeri Ateşeleri 
de hazır bulunmuşlardır. 

Mareşal Çakmak Adatepeye bin 
mek üzere Dubrovnike hareket et 
miştir. 

Belgrad 29 (A. A.) - Dün Bel 
graddan ayrılan Türkiye Erkanı Har 
biye reisi mareşal Çakmak ve maiye 
ti bugün saat 1 O da Saraybosnaya 
varmıştır. Kendisine general Bodi ile 
Yugoslavyanm Ankara ataşemiliteri 
albay Rakoçiveiç refakt ediyordu. 

Saraybosna istasyonunda mar~a 
la parlak bir resmi kabul yapılmış ve 
orgeneral Pomiç, valii umumi mua 
vini Raskovik, belediye reisi, fırka 
kumandanı ve diğer bir çok yüksek 
rütbeli subay ve sivil erkan hazır bu 
lunmuştur. General Pomiçin refikası 
Bayan Çakmağa bir büket vermiş 
tir. 

Sabahleyin mareşal Çakmak muh 
telif askeri miiessesatı, fen mektebi 
ni, müzeyi ve şehir hastahanesini 
gezmiş ve T rina umumi valisini zi 
yaret eylemiştir. 

Öğleyin ikinci ordu kumandanı 
general 1liç, Türkiye mareşalı ve 
bayan Çakmağın şereflerine hususi 
bir öğle yemeği vermiş ve Yemekte 
münakalat nazırı Mehmet Sipaho 
valii umumi muavini Lokiç, beledi 
ye reisi ve diğer bir çok zevat iştirak 
etmi§tir. 

Saat 13 de mareşal Çakmak ve 
maiyeti yoluna devam. ederek Dob 
rovnike gelmiş ve oradan Adatepe 
destoriyerine binerek merasimle Tür 
kiyeye hareket etmiştir . 

Mareşalm Saraybosnada ikameti 
esnasında halk tarafından samimi ve 
hararetli bir kabul gösterilmiştir. 

Dokumacılar koop erall
flnde yeni te,klllt 

Esnaf teşekküllerine mensup yaz 
ma ve dokumacılar kooperatifinde 
görülen lüzum üzerine bazı değişik 
likler yapılmasına karar verilmiştir. 

Kooperatif, malum olduğu üzere 
bir çok hissedarların iş tirakile ku 
rulmuştu. 

Bu hissedarların bir kısmı bizut 
tezgah sahibi küçük e.;naf olduğu 
halde bir kısmı da tezgahla alakası 
bulunmayan bir takım tüccarlardır. 

Kooperatif bu hisselerini tamami 
le küçi.ik esnafa rnal ctmeğe karar 
verdiği için, tüccarlardan ayrılmağa 
ba~lamıştır. 

Bir kaç güne ~adar bütiin bu mu 
ameleler ikmal edilerek 
tamamile küçük tezgah 
bırakılacaktır. 

kooperatif 
sahiplerine 

' 

Limanda yapllacak 
yenlllkler 

Limanda yapılacak Mumhane an 
treposunun inşaatına büyük bir ehem 
miyetle devam olunmaktadır. An 
trepo büyük bir ihtiyaca tekabiil ede 
ceğinden icabeden hiç bir fedakarlık 
t~~ çekinilm:yecektir. Öğrenildiğine 
gore, yalnız bina kısmı için lima~ iş 
letme direktörlüğü yüz doksan bin li 
ra tahsisat ayırmıştır. 

Doroti Lam ur 
(1 inci sa.yıfadan de vam) 

Nevyork evlenme dairesi uzun mu 
ameleye lüzum gösteriyordu. 

Lamur fena halde sinirlenmiş· 
ti. Ni~nhaı huna çare buldu. Kızı 
kucaklayıp bir otomobile attı ve 
,oföre, hangi tehirde nikah itinin 
daha kolay yapılırsa oraya götür
mesini söyledi. Fakat şoför al
danmıştı. Götürdüğü şehir, Nev
yorktan ziyade formaliteye riayet 
ediyordu. Nihayet bir tayyare ile t 
Şikagoya gittiler ve derhal nikah· 

0
ıi. 

ları kıyıldı. 
Doroti Lamur evlendikten son-

ra da radyoda şarkı söylemeye ele· 
vam ediyor, muvaffakıyet üstüne 
muvaffakıyetler kazanıyordu. Şöh 
reti, ken<lisinin tahmin edemiye
cejli kadar U7.aklara gidiyordu. 

Onun kendisine has olan cihet
lerini açıkça söyliyenler vardı: 
Madc!i tekfunülü, hatlarının güzel
liği, bi'.kışmın ok,ayıtları, saçları
nın ihtiEamı. vücudunun ahengi ve 
sa•re. ve saire ... 

Fakat ne yazık ki bütün bu gü
zellikler, radyo için bir kıymeti 
haiz değildi. E;er televizyon mun
tazam bir surette vazife görmeye 
başlamr• olsaydı, yine az çok bir 
şey demekti. Şimdiki vazi.vetle 
onun yalnız sesini işitip takdir e
diyor, lakin ı:ıüzelliğini alkıtlaya
mıyorlardı. Bu Lamur için peık ı 
üzücü bir şey olmuştu. 

Artık fikrini en ziyade sinema h 
sanatkarlığı işgal ediyordu. Bir ~ 
kere ekran üzerine bu müstesna la 
güzelliği aksetti re bilse!.. 

Talih hu arzularına müsait gn
rünmeğe basladı. Holivut radyo 
merkezlerinden birinde şarkı söy
lemek için oraya götürülmüttü. 

Kadın tarzan 

Doroti Lamur, çok sevdiği ar
kadaşi Doroti Del' e felaket geti
ren bu hayali ıehirde ne tatlı hül- 1· 
yalara dalmıştı. Şarkı söylemek '\ 
için vazifesi bittiği zaman hemen h 
çekilip gitmedi. Bir müddet ora- tii 
da kahlt. Hayırh bir tesadüfroııa \f 
bir hi11ikablelvuku vermiş gibiy
di. 

O sıralarda; ıahne vazii Wi:
helm Thiel Paramont hesabına bir 
sıcak memleketler filmi çevirece'' 
ve me,hur Tarzana nazire olmak 
üzere bir kadın yaratacaktı. Her 
şey hazırlanmıstr. Kaliforniyo.
nın bir köşesinde Malezya adaları 
temsil olunacak bir Ruı ile bir 
Groenlandlı Moılezyalı rolünü ya· 
pacaklardı. Yalnız bir kadına ih· 
tiyaç vardı. Seçilmek üzere elli ı 
kadar genç kız getirildi. 

Fakat. ıahne vazii Doroti La· 
muru görünce bu fevkalade güzel· 
lik karşıımda hayrette kaldı ve bu 
vazifeyi kabul etmesini rica etti. 
Bir yığın vah~i hayvanlar da ge-
tirilmişti. Lamur bunları kendine 
pek çabuk alı§tırdı. Filmde, be· 
linden afağıya kadar uzanan kara 
saçlarını serbest bırakıp ta vahti 
bir kadın halinde görününce çok 
takdir edildi. 

Bir gün Florida plajlarında bir 
güzellik müsabakası yapılmı§tf• 
Lamur orada birinci mükafatı ka· 
zandı. 

Bundan sonra birçok filmlerde 
vazife aldı. Hepsinde de göster• 
diği muvaffakıyet takdir edild:, 
Bugün kazandığı f(>hreti daha ıJ• 
zun müddet muhafaza edip etme" 
yeceğini zaman gösterecektir. Rıhtıma y:maşl'lcak Vapurlardan 

maim doğrudan doğruya antrepoya ------------ ---
alınması çiin icabcden teknik vesait Merkezefendl mezarhgı 
de alınacaktır. Merkezefendi mezarlığının içil' 

Antreponun arka tarafında antre elen geçecek bir yol açılacaktır, 1° 
podan kamyona doğrudan doğruya lun iizerine düşen mezarların kaldı 
yükleyecek elektrikli vesait konula nlması için on gün mühlet veril01i~ 
caktrr. tir. 
p Mezarlar sahipleri tarafından b~ 

azar J{eCPHI kar.dil müddet içinde kaldırılmazsa , beled1 

İ s ~abul miiftülüğünden : yece kaldırılacaktır. 
Birinci teşrinin ikinci cumartesi _ ____ __ __., 

günü Recebin yirmi altısına müsa 
dif olmakla yevmi mezk\ır akşamı 
(pazar gecesi) Leylei mirac olduğu 
ilan olunur. 

Ertuğrul Sadi 1"elc 
Bu gece n·eıuıcö' 1 

Cuma (f~Pybf'll I 
Cumarte.ııı {BUJ Ukdcre) 
de (Donanma aece$ll 
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• Fen dünyasında yeni harikalar 
Istetseniz ısmarlama bir dev yapfırllbilirsinizl 

*~~~~~~~~~~~~~~~~~~!· 

Alimin önünde mikroskop var .. Nı· çı· n 
r. Büyük bir merakla daldığı es. 
rengiz alemden benim habnm 

.in gözünü kaldırdı ve mikros· 
obu bana bıraktı. 

bazılarımız kısa bazı- gibi, zekanın inkişafında da am,il 
olan hüceyre ifrazatı vardır. Bun .. 
lar, mesela, vücudun bir kısmında 
bulunan gudelerden çıkar ki o gud 
delerin büyültüp küçültülmesiyle 
de çok veya az zeki insan ve mah· 
iuklar teşkil etmek kabildir. 

·-· Bir böcekten ahnmıt canlı 
İr hüceyredir bu, dedi: Proıofila 
dı verilen ve meyvalara ariz olan 
iiçük bir böceğin bir hüceyresi. 
Ortada sekiz siyah nokta göre

eksiniz. Bunların hepsi bir büyük 
'kte değildir. Kimisi büyük, ki
isi küçük. Gördünüz mü? itte 
Unlar böceğin vücudunun büyük
~ğünü ve rengini tayin eden 8.ınil
rdir. 

"Onların biraz ilerisinde V tek· 
nde bir iki çizgi göreceksiniz. 
uld'..lnuz mu? Bunlar da böceğin 
anatfarrnın büyüklüğilnü tayin e
en amillerdir. Böceğin kanadı
a siyah rcnı;i veren de bunlar· 
ır. 

"Yine orada göreceğiniz hüyük-
l~üçüldü noktab.rdan bazılan 

ayvanın bacaklarının bi!yük \'e• 
ıa küçük olması, iyi veya f cna uç· 
ası üzerinde amildir." 
Mikroskop üzerindeki tetkika • 

tn bitmişti. Gözümü adeseden 
aldırdım. Bana "ısmarlama ca • 
"'-var yapılabileceğini,, iddia eden 

alimin bunu izah etmesini bek
~dim. 

Gülümseyordu. Bu gülümaeme. 
ilde ben iki mana buldum. Biri, 
na bir ~ey öğreteceğinden dola .. 

ı duyduğu memnuniyetti. Fakat 
''lüsündeki ikinci mana belki hun 
n cfa.ha büyüktü. Bu da. tabia-
nıağlup etmekten, hiç değilse O• 

ın bir sırrını -hem de büyük bir 
ını- ele geçirmit olmaktan İ· 

ı-i geliyordu 

- Evet, dedi, tabiatin en bü .. 
.Uc sırrını elde elmit bulunuyo
ı. Vakıa henüz bütün tabia~in 
i'trr.a vakıf olmu§ değiliz. Fakat, 
:.ın en büyük sırrı olan ve şim • 
te lı;adar halledilemeyen bir mu
. r:ıa olarak kalan hayat ıırrmı 
'::müş bulunuyoruz. 
Bugün biliyoruz ki canlı bir mah 
!tun ya~amasmı temin eden hü
Yı eler olduğu gibi, büyümesini, 
kasrnr, kuvvetini tetkil eden hü. 
}'reler de vardır. 

Niçin bir insan uzun boyludur; 
~eri kısa boyludur? Niçin dev 
bi hayvanlar vardır, niçin bazı 
l'vanlar parmak arasında ezile
k kadar küçüktür? 
İşte, dev ile cücenin arasındaki 
.ekkül farkını bilmediğimiz de. 
~lerde bu muammaya akıl erdi-

iyorduk ve tabiatin bir cilvesi 
~ip geçiyorduk. 
liayatm esasının ufak bir hü
he olduğunu dütünürseniz bazı 
hlUkların, diğerlerine nazaran 
buslardaki hayaller gibi koca~ 

1tı. 'eyler olmasınin sırrındaki 
ttıneti hakikaten garip bulursu-
~. 

~ikroskopla gördüğünüz için, 
~~ bu sırrı kolayca izah edebili. 
~: 

~?rada evveli gördüğünüz siyah 
ıttalar için "bunlar böceğin vü
~Unun büyüklüğünü ve rengini 
~~·~ eden amillerdir,, demi,tim. 
~~ıl mi? İ§te, bir hüceyrenin i-
kdeki bu moleküller ne kadar 

olursa veya ne kadar çok te
'&Ur ederse teşekkiil edPcek hay 
~ o kadar b;1vülc olı•r. ister mi· 
1~ ben st:""' bu böceği bir cana-
~ 
sl'apayrm? 

larımız da Uzun boyluyuz? 
A 

Alim, mikroskopla hüceyresini 
gösterdiği bir mahlük için dedi ki: 

"ister misiniz bu böceği size bir Kartal kadar 
büyük bir kuş yapayım!,, 

ğin 'kanatlarını hüyütmege ve ona. 
rengini venneğe yarayan molekül
ler ayndır. 

duklannı da söyliyeyim. 
Bu hüceyreler vücuda kendile -

rine mahsus bir ifrazatta bulunur. 
Vücudun teşekkülünde de işte bu 
ifrazat amildir. 

Vücudun büyüınesinde olduğu 

Şüphesiz bu da ısmarlama!,, 
Alim ~özlerini bitirmişti. Tabi .. 

atin sırlarını daha fazla ifşa et· 
mesini, şimdiye kadar hürmet et· 
tiğimiz esrarengiz bir kuvvet olan 
tabiat için bir hürmetsizlik saya· 
rak, alimden daha fazla malu· 
mat istemedim. Esasen ısmarlama 
dev yaptırmağa da hiç niyetim 
yoktu! 

~ NE.~~.~ 
= 

Götenln bir stizU hakikat 
oluyor 

Gariptir ki bundan senelerce ev. 
vel Alman şairi Gôtenin söylediği 
bir söz, şimdi çıkmaktadır. 1797 se 
nesinde, Göte lsviçrenin Sihe nehri 
nin istikametini değiştireceğini söy 
}emişti. Bugün, filhakika buna baş 
vurulmuştur. Bu nehrin sularını, 
dağlardan geçirip tamamen başka 
bir istikamette bir baraj inşası dü 
şünülmektedir. 

Bu baraj dünyanın en modem su 
sedlerinden biri olacaktır. 

Sihe nehrinin suları 670 kadem ir 
tifaa varan dağların dibinden geçiri 
lecektir. 

Bunun için. tüneller açılacaktır. 
V c ti.foellerin açılacağı yerler tama 
men sert kayalıklardır. 

Dağın ötebaşmda güzel bir vadi 
bulunuyor. 

Bunu boylu boyunca kateden bir 
de mükemmel köprii yapılmaktadır. 
Zira, baraj inşa edilip sular, dağın 
içindeki tünelden geldikten sonra bu 
vadi, latif bir göle çevrilecektir. 

imtihan Fasulyesi 
Garbi Afrikada suçluları "meyda 

na çıkarmak,, için garip bir usul kul 
1amlmaktadır. Onlara fasulye suyu i 
çiriyorlar. • 

Fakat bu fasulyeler bizim bildiği 
miz fasulyelerden değildir. }Çalalar 
fasulyesi adı verilen bu sebze, ko 
caman kabuklu, kahve renginde şey: 
lerdir. Kaynatılıp suyu içilince, ga: 
yet kötü aksitesir yapar. Hatta insa 
m zehirleyepilir. 

Bir adam bir suç işlediğine dair 
zan altma alındı mı, vahşilerin dok 
toru, onlara "imtihan fasulyesi,, adı 

(Lu.tfen sayı/ayı çeviriniz) 

büyük bir hayvan ıekline sokarsak 
tabiidir ki ne yiyecek meyva bula· 
bilir, ne üzerine konacak dal. Bun 
dan başka, böceğin bütün yaşayıı 
tarzı küçük bir mahlUk olmak Ü• 

zere tanzim edilmittir, ve maale· 
sef -yahut bereket versin ki- bu 
gün henüz bu sırları halledemiyo· 
ruz. 

Fakat, ufak bir böceği büyük 
bir canavar yapmak nazari olarak 
kabildir ve bu, bazı küçük mah. 
IUklar üzerinde tatbik edilmiştir. 

Eğer hayvanın yalnız kanatla
rını -faraza- kartal kanadı ka~ 
dar yapmak İstiyorsam, yalnız bu 
molekülleri teksir ederim. O za., 
man da, iki kartal kanadının a· 
rasında uf ak bir böcek vücudunu 
görenıiyeceğiniz için havada yal
nn; iki kanadın uçtuğunu görürsü
nüz. 

Dük ve Düşes Par iste 
1 

Nasıl olduğunu zannedersem e
sasen anladınız: 

Bu böceğin "büyütücü,, hücey
l'elerini çıkarırım. Ölmemesine dik 
kat ederek, ayrıca çoğaltırım. 
ondan sonra tekrar vücuduna ko· 
yarım. 

O zaman hayvan, bu hüceyre · 
nin çoğalmış olması ve çe>ğnlma .. 
ğa aşılanmış bulunması itibariyle, 
birdenbire büyümeğe başlar. 

Tabii bu da -bilhaua zavallı 
böcek için- doğru olmaz. Onun 
için, bu böceği bir canavar yap • 
mak istiyorsam hem vücudunun 
büyümesinde amil olan molekül -
1eri, hem de kanadının büyiime -
sini temin eden molekülleri avui 
zamanda ve ayni nisbette çoğalt -
mam lazım gelecektir. 

• 
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'.İ.iphesiz ki bu. ameli olarak ol
acak bir şeydir. Cünkü, vü
~tnun diğer teşekkülietı ile, 
~a1ar üzerinde ya,amaia mec
o1an bu hayvanı, kartal kadat' 

Mikroskopla bakarken söyle · 
mi,tim: O. sekiz siyah.nokta ha· 
linde görülen mol~küller yalntz 
hayvanın vücudunu büyültmeğe 
yarayor. Eğer yalnız bunları ço • 
ğalttımsa hayvanın vücudu bü -
yüyecek, kanatları küçük kalacak
tır. 

Çünkü, yine mikroskopla ba • 
karken söylediğim gibi, 'bu böce • 

Bu nisbet bahsinde biraz dur · 
mak isterim. Çünkü, iddiamın 
"ısmarla1'T\a,, kısmı buradan baş • 
layor. Mesela. siz ha.na bu bö -
ceği kaç misli büvültmem lazım 
geldi~ini sövliyebilirsiniz. Bu su
retle hana hir ~anavar ısrn"'T1 .. ....,T. 
olacaksını::!: ! Ben de molekülleri. 
yapacağım h ıs•.ıai bir he:aba gö • 
re, çoğaltırım. 

Şimdi size, son olmak üzere, vü
cudun büyümesinde amil olan hü
ceyrelerin nasıl faaliyette bulun -

Vindsör cluka ve düşesi kış için 
bazı hazırlıklarda bulunmak üzere 
Parise gelmişlerdir. Duka burada 
Londralı arkadaşlan ile görüşecek 

ve bihassa mali vaziyetini c:lüzelırlığı boğmaca 
ğc c:alışacaktır. ıcri için pc~ tc· 

Düşesin de yeni kışlık r eczanede \ e f'CZ& 

yaptrracağx söyleniyor .da bulunur. 



to - KURUN 30 EYLOL ·1937 

,. . ' ' - ' ' - ' . ' . ' Dahili ye Vekaletinden: r"' KU R U N ,.,,1 
1 GÜNDELiK SiYASi GAZETE 1 1 - Veklle~e almacak 270 teneke Benzin açık eladltme~ konmU§tur. 
IJ GM.Uteaıııe gon<ıertıeıı yazııar gı:ı.ıele- 1 2 - Eksiltme l Teşrinievvel 937 cama günü aat 15,30 da Vekllet bin&. 

.. f .. lstaribul Belediyesi Ilaiıları - · 
~ . . ~ ' 

ı re gtrmek tçLD ıse. u.rtmm köşeıııne cga 1 - Beyoğlu, Beşiktaş, Eminönü ve Fatih Belediye §ubeleri m,ıntakaların- sı içinde toplanacak Satınalma Komisy:>nunca yapılacaktrr. 

ı .eteı Keıtmest vazıırnaıwıu da 1 Birincite§rin 1937 tarihinden itibaren sırtta, başta ve omuzda. her nevi eş · 3 - Muhammen bedel 897 lira. 75 kuruştur. 
ı<.arşııııı 1.8Uyea oaurm:; ınektupıa.nna ya ve gıda maddeleri taşınması ve, satılması yasak edildiğinden aşağıda yazıl! 4 - ?ıı{uvakk&t teın.Uıat 67 lira. 34 klll'Uftur. 

tO kuruşluk pul •oyma.:1c1ırıar Eem~lerde umumi satış m:ı.hallcri kurulması münasip görülmüştür. 5 - Şartnameyi görmek ve ahtıa.k. iıteyealer Vekllet Levazım Bürosuna 
&-<ııuu yı.ıı ~1 ~en ~on<1'!rwekten 2 - Bura1 arda satışlar her gün S'lat sekizden başlayacak, on buçuğa k!l... müracaat ederler. Şartname için para ıı.Immu. 

ıuy.netstz yoııanmr, aıektupıarm tc;ine dar devam e1ecek ve seyyar nt!cılar krıt 'i ofo.ra'.< n buçukta dağılacaklardır. 6 - İstekliler 1 Birincite§I'in 937 cuma günU muayyen saatte teminatla.• 
ııonuı ıo pa.raıa:m Kayooınıumd&ıı. ı:ıa.tı 3 - Bu satış yerlerin2e münha.ınran yaş m-J'·a ve sebze satılacaktrr. Her rını hamilen Komisyona müracaat etme lerL (33&i) (8188) 
olarak çıkan >'llı1lard.ı.n dolayı. direktör • nevi et ile bakkaliye mağaz1larmda satılması mutad olan gıda maddelerindeı1 
IUJL. llsUlae :IOrU 90r(U al111U. ----------------------------herba::gi biri buralarda. Eatıla.nıaz. 
Günü geçmiş sayılar 10 ku~tur I 4 - Motörlü ve motörsUz araba. ve elde taşına.bilecek küçük kaplar vey~ 

ıı diğer vasıtalar temin etmiş olan seyyar satıcıların, gösterllen satış yerlerine 
tlazd4mlbde çall- rıızııarta rt'91.m.1"11r il gelmeleri kendi ihtiyarlarına bl?'akılmı!i tır. Bunlardan yukarda kaydedilen va. 
~ ILallkı Mit aeDdll'l ~lndlı. ,J sıtaları tedarik etmiş olanlar sokaklar da dolaşarak satış yapmakta serbest. 

tirler. 

ve dahi verilen bu fasulyenin 
yundan içiriyor. 

5 - Sırtta, başta ve omuzda her nevi eşya taşıyan ve yahut seyyar sa· 
su tJCilık edenler görüldüğü takdirde bunlar hakkında. Umumu Belediyeye müte· 

allik ahkamı cezaiye kanunu dairesinde takibat yapılacaktır. 

Eğer maznun. fasulye suyu içince 
derhal midesi bulanıp· kusarsa, onun 
kabahatli olmadığına hükmediliyor. 
Hazmeder de zehirlenerek ölürse 
su~lu olduğu anlatılıyor ve binneti 
ce cezasını bulmuş oluyor. 

Bu hadiseyi doktorlar gayet basit 
surette izah ediyorlar: 

Kalobar fasulyesinin içinde .. Ere 
rin,. denilen bir madde vardır. Bu 
madde, ilaç olarak almısra, bağırsak 
lan ve midesi gayet hassas olanlar Ü 
zerinde ve derhal fena halde rahat 
srzlık yapar. 

Eğer harikulade gürbüz bir adam 
olup hazım cihazı kuvvetli ise, ah 
nan şeyi kolaylıkla haz..111cdehileceği 
için fasulyeleri de hazmeder. Ve 
mevcut zehir, vücuda 8İneceği ci 
betle ölür. 

Harp görmUf beygirler 
Bir beygirin çalı§ma müddeti ne 

kadar 11ürmelidir? Bugün iki yüz 
den fozla harp görmüt yaralı lngi 
liz beygiri, Belçikalı köylülerin elin 
de hala çalı§ıyorlar .• 

İngilteredeki •• dilsiz doatlarmu 
zın cemiyeti,, adını ta§ıyan ve c:li1i 
)lmadığı için bize dertlerini anlat.ama 
yan hayvanlara dostluk etmek gaye 
sile kurulmuf. tıetekkülün mensupla."':' 
rı son zamanlarda bir te§ebbüae giri 
§erek bu zavallı hayvanlardan bir kn 
mrnr metakkatten kurtarabilmiıtir . 

Ve satın alman all:mr§ ihtiyar bey 
girden dördü müstC9na olmak üzere 
diğerlerinin hcpai vurulmuıtur. Bey 
girlerin en genci yirmi üç ya§mı bul 
muftu. Aralannda kırk yqını geç 
mi§ bitap beygirler de bulunuyordu. 

Şimdi C9ki Jngiliz zabitleri, yeni 
den aralannda para toplayarak, di 
ier ihtiya.r beygirleri de, esaretten 
kurtarmağa çalı§ıyorlar. 

Sandalye ,amplyonlu§u 

l{eyfiyet alakadarların malfımu olmak Uıere illn olunur. 
BEYOOLU DAİRESİ 

Seyyar satıcıların 
GALA.TA 

1 - Arap camii mahallesi 
2- Fındıklı 

3-Cihangir 
4 - Cihanir 

5-Galata 
6-Kule dibi 

7 - Lilleci Hendek 

MERKEZ 
8 - Tom Tom mahallesi 
9 - Kalyoncu ,. 

TAKSİM 
10 - Cihangir mahallesi 

11 - GümUpuyu " 
12 - Şehit Muhtar 

tCocatepe BWbill mahallea! 

H - Elklweh1r, YenltehlT, 
Hacı Ahmet mahallesi 

toplanacakları yerler 
NAHiYESİ 
Mahkenıe sokağı. 
Saray arkası, sokak çeşme, Yarasa, Be. 
tülmalcı, Beşaret sokaklarının b&§ındaı

ki 8l"'ll& mahalli. 
Güneşli sokak Belediyeye ait arsa.. 
Xrıstal paluın arkası, Cihangir palasın 
karşısındaki büyük arsa. 
Beyazıt sokağı. 
Slıntir 10kak ile Portakal 10kak blrlet
tiği bayram yeri denilen arsa. 
Kocaali lokağı Elektrik f abrikuı tram. 
vay durak yeri kareıamdakl ana. 
NAHlYEst 
Çukur cuma meydanı 
Hamalbqı Kornlt aoıkak 
NAHtYEst 
Gtbıelll IOkakt& Cihangir C. mumda 
meydanlık Belediye malr buruı çocu\c 
bahgeei yapıldıfı takdirde GUnetll IO

ka.k bafmdaki Belediye malı ana. 
Ayupqa mearlıfı denilen meydan Be. 
Jecllye ve Evkafa ait. 

Valde çepıe C. (Belediyeye alt yol A.
lemclal, Çayır ve O!ıdit 10kalda.n ara. 
amda 10. 68, M. 6& N. 1ı analardan ol. 
ma meydan Franm klllteal. 

Kurtuluı Tramvay Pilanton binpr ar
kumda ve ldlçtık &karca. baıınd&ld 
meydan henila n.hlbi ma.10.m defil. 

ştşı..t NAHtYEst 
ıs - Cumhuriyet ma.halleal Şifll Şifa Yurdu &ıUndeld UM Erıce. 

16 - Panga.ltı 
17 - MefruUyet eaddeai 

18 - Kurtuluı nıahalleal 
19-Feriköy 

kon.. 
c. Temncl P'ehmt tokalı baft, 
Nipntqı Madalyon eokafı ile Kodo
mıuı aru.amd&ld ana. 
Kurtuıuı Şahin ıokağr bqı. 
ll'erikiSy EvronOI zade eıkl Rum kiliee. 
li &ı aoka.fı. 

!KASIMPAŞA NAHlYESl 
20 - Camllkebir mahallesi Dörtkuyu kara.kol ar:kuı. 
21 - Yahya Kethuda, Çatma 

mescit Sururi mahallesi 
22 - KüçUk ve Btiyük Piyale ,, 

(Aşıklar m.eıarlıfr 

22 - Haydarbey sokağı nihayetir. deki meydan 
23 - Hacı Hasan Bostanı 
EYOP KA2ASI 

24 - Ra.mlde BôsnA c:add4tei 
2:J - Defterdar cami avluau 
26 - Otakçılar meydanı 
27 - Balcı yokuşu 

28 - Baba Haydar sokağı 

EMİNÖNÜ DA!RES 
(Seyyar satıcıların toplu:ım• yerleri) 

ALEMDAR NAHlYESİ 
1 - Sultana.hmet camisiniıı Ç~· tamba pau.rı lrurulan duvarı tua!mda .. 

ki dUzgünlUkte 
2- Çatal çeşme sokağı Molla Fcnarf sokafmm kesildikleri yer ki İçti. 

had apartımaJllnm önü kız orta mektebinin yanı 
3 - Akbıyık camisi ve hamamı a rasile ka.hftler eırur ve karal.«>1 önü 
4ı _ Emin Sinanda. Hamam sokağı ile Piyerloti caddtetnin birl~tlkler4 

yer 
5 - Küçükayuofya caddesi ve hamam önU ve ilerisi. 

KUMKAPI NAHtYESt 
6 - Koeka cad<teaUe Tilrkeli caddesinin btrlettifi yer. 
1 - Mitat p&1& eaddeeinin. Soğa."l ağa camisi önil. 
8 - Kadırp meydanında Sultan çeıımesinin önündeki yol ke.nan. 

MERKEZ NAHiYESİ 
9 - Yaya Hatun eaddesile Darus suade !IOkafmm birlettiği karyola fab,, 

rikuJ clvvr. 
' BEY AZ?'t NAHtY'ŞSİ 
ıo - Selim.pap a.lurl&n ka.rşmm da.ki meydan Şirva.ni ıade meyda.nı. 
11 - SWeymaniye !ilma.ruf Mka. ğı. 
12 - Malunutpqa Bezciler sokağ'r :nıüntehaamdaki çefIQe önü, eaki Me.ıt 

ıee meydanı. 

XO~AZAR N.AHİYEfil 
13 - Vefa. caddesinde Polis Sabit nokta binası yam. 
14 - Hacı Kadm hamammmm yanmdüi bothık. 

JJEŞ!KTAŞ 

BF.ŞtltTAŞ DAlR.ESt 
(Seyyar satıcılarm toplaıuııa ,.,teri) 

ı - Nişa.ntaş İhlamur caddesile ÇiMr cad'*wu ttk•tU noitaat. 
2 - Ömer Rüştü paşa .sokağı ile !(undif' bayno tekat\l nolr;t.atı. 
3 - KAğıthane cadde~ile Nüzhet! ye ca.ddeJi tek•tO nok~. 
4 - Spor caddesinde Valde çeo me ~· 
5 - Yeni m&b.Ue posta. caddesi. 
(S - Sereneebty yokuşu ile Hurr cı sokağı tekattı noktası 
1 - '!'I BP&!n&lr eolıalt ile Cibtr lik aoltağı. 

ORTAKÖY 
8 - Uç yıldtz eoka.fı ile )fudra soka.fı tekat:tı nolttas!. _ 
9 - Ortak&y dere nihayet! Ay dmlık solr~ ~ tuafr tekattt nokta!r. 
KUKUCEŞME 
10 - Kunıoetme Kır Qddesile es ki Odalar ~ka~ birl~ştttl N. 
ARNAVUTKÖY 
11 - Arnawtlc~ ın.ttrik Rlln'l m.ezarlıb yeri ve efvan. 
BEllEK 
12 - Manolya aoklfı ııllıayett. 
13 - KüçWc Be'bok eaddtlllt fbrik dar e&k&tı hirlefti~ meydan. · 

(B.) (6620l 

Hani §U kızak gibi eandalyeler 
vardır. İçerisine oturursunuz ~. 
mütemadiyen ileri geri aallanabilirsi 
nız. 

23 - Hacıhüsrev, Sururi Emin· 
cami, Hacı Şaban Eyyü.. 
hümavamt M. 

Kqif bedeli 946 lira olan Beyoğlu Firuzağada de{terd•r Addoei kalelff 
mnlann.ı:n tamiri ıçık eluiltmeye konul muıtur. K~;if evralu ve ~,rtn•m~i Je' 

İplikçi hamamı karşısındaki halt arsa. vazını müdürliiRUnde g6ritlehilir. İstekliler 2490 numaralı kımunde yazılı ,.O' 
sika ve 70 lira 95 kunışluk ilk teminat makbuı v~ya mektubile her,.be' 

emllki 8 .. 10 • 931 cuma günü ıaat 14 de Daimi Eneümende bulupmahdnlar. 

Küçük Piyaledeki Bakkal Halcliıııın ya. 
nmdaki arsa.. 

Ona .. Roeking Chair,, denir. 
Her şeyin olduğu gibi Amerikada 

bu nevi sandalye kullanmanın da 
ıampiyonluğu ilan edilmi§tir: 

Harison isimli bir adem, bir dan 
ıingde, böyle bir sandalyenin ·üzeri 
ne oturarak, tam elli beı saat on bq 
saniye sallanmak suretile, sandalye 
de sallanmak rekorunu kırmı~ ve 
§ampiyon olmu§tur. 

Fakat Harison elli beşinci saat on 
beşinci saniyede sandalyeden ölü 
gibi baygın bir halele aynlml§trr. 

Kaç çeflt patatea va .. 
Kaç çqit patates olduğunu bilir 

misiniz? 
Patates çqidi o kadar çabuk deği 

ıiyor ki, aayıımı tayin etmek kabil 
değildir, diyebiliriz. 

1886 senesinde açılan bir patatea 
sergisinde tam 500 muhtelif çqit 
p3tatcı nümunC9İ teşhir edilmişti .. 
Bunlardan bir kısmı bir gün kaybol 
mu§. yerine yeni patates çqitleri 
çıkmıştır. 

Patates vücud için pek faydalıdır. 
Fakat çok patates yemek de ite yara 
'lnaz. 

Bu suretle hem bedenen, hem 
zı"hnen zarar görürsünüz. 

fzlandada patates kabuğundan 
"'viski., denilen bir nevi içki yapılır 

24 - Kadı Mehmet, Yeniçeşme, 
Badullar, Zindanarkıı..sı M. Üçüncü ilkmektep a.rkuında.ki 

HASKÖY 
2!5 - Hasköy mahallesi 
26 - Hal1c10ğlu ,, 
27 - Sütlüce 

" 

Belediyeye ait anıtlar. 
NAHİYESİ 
Hasköy C. Polis noktaaı ittilialindo 
Kumbara.hane C. 122 sayılı aru.. 
Karaağaç C. Akaretler ittiıalind~ki 

Belediye ar:sa.:u. 
FATİH PA1RES1 

(Seyyar satıcıların toplanma yeri) 
KARAGtThmttK N4H1YESt 

1 - Nişancada Işpanakçı arsasr. 
2 - Kurtağa. meydanı 
3 - Eski Ali pqa. karcmndakl meydan. 
4 - Sof ah çqme nihayetindeki arsa.. 

FENER NAHİYESİ 
5 - Yeıil Tulumba meydanı. 
6 - Ayakapı meydanı 
7 - Balat Mahkeme altı meyd:ım 
8 - Tekfursaray meydanı 
9 - Eğrikapı caddeei 

SAMATYA N uttYESt 
10 - Cerra.bpqada Kasapbqı IC'll<ağı ile yanındaki arsa 
11 - Malcı meydanı 
12 - Etyeme:zde Şebulharem solıwğı 
13 - Davutpqa meydanlığı 
14 - Sulu Manastır meydanhft 
15 - Kazlıda cami soka,fı 
ŞEHREMİNİ NAHİYESi 
16 - Topkapıda Pata meydanı 
17 - Tatmektepte Kalburcu Mehmet ıokaft 
18 - Deniz aptal tıu teraziıl ıokFiğı meydanı 
19 - Ta.şkasapta Sami paşa anası 
MERKEZ NAHİYESİ 
20 - Ahmediye caddea!nin nihay~U 

(B) ( 61165) 

~eııeHli mtthlP'mllen kirım 12 lira olan Emirpntfa Krı rrıekt•bi ııokağrıı: 
da 9 n.uınırah diikkin 938 '~Y• 939 ve 940 smelısri Mayıı ~01\UftJ kıd@r 1"' 
raya verilmek. ür.ere ıçık arttmna gün ünde ittekli"i bulunmıdıimılaıı pıııal' 
hğ:ı ı:e' rilmiıtir. Sartnameııi Levaznrı Müdürlü~ttnaı ıörültbiJjr. f ,tff1'Ji o~~ 
lar 90 kuru§1uk ilk teminıt mııkhuı veya mektubile berah~r l • 10·19~7 pe· 
~emhe günü uat 14 de Daimi Enciimep de. (İ) (6504) 

Tephirhanelere 1Uzumu olan ecıa açılc eksiltmeye konutnıu,tur. Dun' 
rm hep~ine 1232 tir, 75 kuru~ bedel tahmin f!dilmiJtİr. Li~t~ile t•rtnaıı!~ 
levaımll rnil<HirlüiUnde ,;öri\leh;Jjr. fg tekliter 2490 numarah kanunda ya.~ 
,·c~ika ve 92 lira 46 kt1nı,tuk ilk temi nat makhıız n•va mektubi1., beral"" 
s r 1 o ... 937 cuma günü IHt 14 de Daimi Encümende bttlunma1ıdır1ar. ~" 

(B) ( 640" 

Haseki hutıhın•ıine 1Wıumu o lan J 55 kıtenı ~u ıÇJIJ ell•iltm•Y' ~ 
nuhmtıtur. Li~teiile tt•rtruuneıi levaıım müdürlüğünde görülebilir. Bunl~ 
hepıine 4171 lira 50 kqruı fiyat tah miu edilmiştir. fıtek1il~r 2490 ıının lf' 
lı kanunda yazılı vesika ve 312 lira &6 kunı~luk ilk teminat makbuı '1~, 
mektubile beraber 8 • 10 - 937 cıırna günij saat 14 d~ Dıiml Encfbn"1de 

1
l) 

hmmahdırlar. (B.) (6' 

Temizlik i~leri için lü.ıumtt nJaıı 2000 kifo ~rrzil •tık ısksiltmeyı Jı~ 
mu~tur. Buna 500 Jira h.!del tahJınin e dilmittir. Şartnarneti Jensım m_ıt jO 
lüğünd~ görülebilir. İstekliler 24o90 No. h lwıuııda yaııh ,·~si1'a v~ 37 JırJ dJ 
kunıtlt1k ilk teminat makbu,; veya rııek tubi1e beraber l l • 10 • 937 ı>aı-"' 
gUQii saat 14 de Dajmi Eıı.eümende bu lnnmabdrrlar. ,u 

'(B.) '(65,v1 

Oüıkünler evine liizumu olan ttb bi ecza açık eksiltmeye lumalntutlj:: 
Bunların heptme 1684 lira 40 kurut fiyat tthmiıs Milmittir. Eeı.J•rrıt J• 
teaile ıartnameai levaznn MüdürHti{in ile ıörüleb;lir. fst61iler 2490 l'fo~, 
~anunda yazılı ,·esika ve 126 1 ira 33 kuru! lıık ilk teıninıt mt.kbuı vtf d rP J7d' 
tubile beraber• .. 10,. 937 ı>aıaıteıi güıJU ıHt 1-i de Daimi Eıı~)~ 



11-KURUN 'L€6l 101A3 Of: 

lstanbul Sıhhi Müesseseler arttırma · 
ve eksiltme komisyonundan: 

Tttrklye Cumhuriyet Merkez Bankası 

2!!51911937 vaziyeti Bakırköy Emrazı akliye ve asabiye h·astahanc~inin 8 kalem rontken film 
ve malzemeı:i açık dcsiltmeye konulmuı tur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ''e İçtimai muawnet .Miidürlüğü 
binasında kumlu Komisyonda 13 - 10 • 937 çar~aınba giinii saat 1 :>.30 <la ya-
pılacaktır. . 

2 - Muhammen liat 937 lira 75 Jiuru~tur. 
3 - Muvakkat garanti: 70 lira 34 kumıtur. 
4 - f ıtekliler ıutname ve listeyi hergün Komityonda görebi1irler. . 
5 - fııtekliler cari seneye aid Ticaret Odası nıikaııiyle !!490 Hyılı ka

nunda yazılı belgeler ,.e bu iıe yeter muvak.kat garanti makhuz ,·eya Ranka 
mektubu ile birlikte belli Klln ve ıaatte Komiıııyona gelmeleri. 

'(6525) 

lstanbul OefterDarhj'ından: 
Y enikapıda Dülbentci Hüsameddin mahallesinin Hisardibi tıokağmda 

Orman daire!İne bitieik denizden dolma al'!a üç yıl müddf"t ,.e yıld~ iki ~z 
em l ira muhammen kira üzerinden • çık arttırma usulile kiraya\ crılecekttr. 
fstekJilt-rin ve tedive ıeraiti ile diğer ıartlarmı ıı;i;rrnek isteyenlerin II-10-37 
pazartt-si ~UnU saat ·on dörtte % 7,5 pey ak~elerile Milli Emlak Miidürliiğünd~ 
topları an Komiııyona gelmeleri • (M.) ( 6520) 

ıstanbol GUmrDklerl Baş MUdDrlUğUnden: 
~.;24 kilo koton fdrofil, 648 kilo ipekli pamuklu m.-nııucat 10000 kilo 

1'arhonat dii kalllylim 89.5 kilo 5 adet radyo makinrsi 79 kilo sine~a filmi 
dolu. 48 kilo tütün 550 kilo Glikoz 114 kilo podra 31205 K. ,femır lıalat 
23. K. euni ipek 500 K. Topu hoyah pamuk menııucat 7582 K. Bitüme.n 
(madeni zift) 4748 K. A•itfinik 59 K. Gümüş yald~zh piri~c;: snplı demır 
traı maldne!İ 28 K. fasla ipekli yün menııucat 547 K. f peklı topu. ho!ah 
pamuklu mensucat, Milnaknsa Gazetesinin 22 - 9 - 937 giinlü nüshasıle ılln 
edildiğini ve ihale giinlerinde aynca kü~ük satıılar da oldu~u iliin olunur. 

(6364) 

Posta T. T. Levazım MUdUrlUğUnden ı 
1 - tki adet kna dal~alr tel•İz ahize cihazı ,.e tef ernıatı kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmu§tur. 
2 - Muhammen hedel 20000 mu '·akkat tt>rninat 1500 Jiradır. 
3 - l :ksiltme 15 Teırinisani 937 tarihine miisadif pazarte!i saat 15 

Cle Ankara'da P. T. T. Umum Müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapıla· 
caktır. 

4 - Ta1ip1.-r tf'minatlanm İdaremiz \'P:r.nesine ,.e alacakları makbuz ve· 
ya kanunen mutf'ber teminat mektup )arını , .e ~artnamede yazılı beJgelerlf' 
teklif mektubunu ihth·a edecek olan kapalı ve mühürlii zarfları mezkür ta-
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f\aaaı 
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1 llart ı• t&aMta. , ....... : ..... 11Hc1 JG8de C1 ı.t - Altlr ...... a.- J1911 t 111 -vv;.C:~!:~ OKULALR GCNEŞI E~:k 
İatanbul'un en eski ve ciddi özel okuludur. Leyli hayatı için bina çok müaaittir. Yuva - İllt - Orta 1mımlara ıı. ıUn 

talebe kayıt olunur. Talim heyeti defc.rli 8fretmenlerden mürekkeptir. tık bamda da ecnebi &am ftl'dır. 
Pek yakırı lamanda otobüsler okulun &nünden geçecektir. Bqilctq: Yddız Tet 4.2212 

-
rihte f'!IRt ]:l '"kallar Komİlwona teslim edf"«-eklerdir. E' f A k I /l fa• 

5 - Talipler miitealıltitlik t-hli yet \•esikasınr \'e referans lan haiz ola- ar c 8 eı ' 
caklardır. atı ıı•nıarı 

6 - Şartnameler Ankarada Le,· azmı Müdürlüğünden, fstanbuld:ı leva· 
•mı ayniyat mu8\·inliğinden parasız olarak \'erilf're',tir. (3617)( 6598) ... 

1 
_ __. ... _ 

ı .. ____ L.•.v•.zı-m .. ı•m•l•rl•lll-•ll•ln~l~•~n~mll!lllllll!~~I 
kanun! veaikalarile beraber belll uatte 
komityona ıeJmeleri (134) («5322) 

• * • İki adet perçin imal ma~a -.pa. 
Darphane ve Damga Matbaası ır mrfla euntmeye konmuttur. :ee. 

Mu U U~u d • deli 18&>0 lira olup ilk teminat parası 

Fen Tatbikat Okulunun mutfak 
ocaklamım maden kömürü yakabile· 
cek bir hale konulmumm pazarlığı 
6--1~937 çar§amha günü saat 
14.30 da Tophanede İstanbul Le,·a· 
znn Amirliği satmalma komisyonun· 
da yapılacaktır. Kqil bedeli 224 Jira 
21 kumıtur. İlk teminah 16 li ... 59 
kuruıtur. Kqif ve ıartnamaıi K.U.. 
yonda görillebilir. İtteklilerin kanmıl 
veaiblariyle beraber belli ıaatte ko

İdareleri İstanbul Lnuım lmlrUlf
ime ballı milelaesat için ı 5 ton bpr 
peyniri Tophanede Levazım lmirllli 
atmahna aomilyanımda kapalı arfJa 
ebDtıneai yapd Haktır. 'l'abmiıı bedeli 
9750 ~ ilk tellllutı 731 lira 25 
kmuttm. llttkUleda bnanl veaikala
rlle beraber tılkJif mektaplumı 8 /10 / 
937 cama clal IUt 11 c1aa bir -t 
enel .......,... ftl'lllderl (135) (W) 

. d rl ~ D en• 1387 lira 50 kUl'Ultur. thaleei 18 Bi. 
't .']O • 937 tarihinde .açık ekallt m~ ıısuliyJe !atin alfttac~ ~lan edil- riiıcite§rln 1937 pazartesi gllnil .. t 

miı olan 60 ton yerli kriple maden l:ö P!ıfttii olmayYp 60 tô11.t.yertt maden ka- 15 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
milrll olduğu ilin olunur. (6596) 1&yıh kanunun 2 ve 3 tlnctı maddele. 

Yozgat Valiliğinden 
l - Ekailtıneye konulan iı: Sorıun kuaaında yapılacak 27014 lira 06 ku-

ı-uı keşif tutarh ilk mekt~p inşaatının ~ 1500 liraya tekabül eden kısımlardır. 
2 - Bu iıe aid prtnameler ve evrak ıunlardır: 
A - Eksiltme prtnamesl 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık İtleri Genel Şa~ aıneal. 
D - Yapı itleri Umumi Fenni prt nameal. 
E - Huauıi ŞartMme. 

F - Kqif hülllUI tahlili fiyat ve metraj cetvelleri. 
G - Proje. 
lıtekliler bu evrakı bedelaiz olarak Nafia MUdUr\i.iğünde görebilirler. 
3 - Ekıiltme 14 • 10 • 937 pel'JeıD be cı:inü aaat 14 de Hükumet konağında 

toplanan Daimi Encümende yapılacak· tır. 
4 - Ebiltme kapalı zarf uıulile yapılacaktır. 
5 - Ekailtmeye girebilmek için lı teklinin 862.5 lira muvakkat teminat ver 

meleri bundan bqka Nafia Veklletinin müteahhidlik ehliyetini bai.z bulunmuı. 
Umndır. 

15 - Teklif mektupları yukarıda S Gncil maddede yazılı aaatten bir aaat 
eneline kadar Daimi Encümene getiri lerek eksiltme Komiıyonu Reialiğine 
makbuı: mukabilinde verilmelidir. Poıta De gönderilecek mektupların nihayet 
3 OncU maddede yuılı saate kadar ıel ıniı olma11 ve mı zarfın mUhür muınu 
ile iyice kapatılmıı olmaıı llzımdır. Pos tada olacak cecikmeler kabul edilmez. 

(6354). 

Devlet Demlryolları 9 cu ltletme 
DlrektlrlOğOndenı 

t uncu lfletme Sirkeci Deposuna 31 • V • HH taribiDe kadar gelecek 
olan 38.000 ton Jr8mil~Jn neondan yere tahli,..ı,te iatifl " aynı miktar kfSmil· 
rün yerden müiaelere uhmili ip 15.200 Ura nat.a"Mnen bedelle 12 • X • 1937 
Uh..Jiinil saat l 5.30 da kapalı .sarf uaulile Sirkecide g uacu itletme binaamda 
e~e Komityonunca ihale edilecektir. 

Bu ite cirmek lıteyenlerin 1140 Ura mınübt teminatla kanunun tayin etti· 
li ~alan. Nafia iiJerfne aid eblltml tere ıfnnek isteyenlerden aranacak mf1-
teaJallldll»-.liblı hakkındaki taltmatname dafretlnde aJımmt vesika ve teklifle· 
rini aynı 14.SO a kadar lfletme bina..,... Koaal8yoıı relallltne verme 
ım ~dır. 

~ı olarak ıit.r.a llW... dalrellnden ve Sirkecide iflet 
me Xomiıyon~daa dafrtılmaktadır. (6470) 

Anllera C.lldeelnde Gaip ikamet Te:kercsi 
Ki lULIK ~L;fR 4 9 937 tarihinde İıtanbul polis 

KURUN ve HABER 18etelerinha 
bulunduğa binam iht btlumda ki
ralık oda1- vardır. Tutmak ilteyenle
rin matbaa vesneeine mtlraeaatlan. 

Z.4YI DIPWMA. 
1934 M:D.eliacle HabcıoiJu ukeri -·,,%: 

mtldflrlflllnclen aldığım ikamet tez
keremi kaybettim. Aıağıdaki adrese 
getirilmesini bulandan rica ederim. 

Niıantaır G&selbahçe aokağı No. 
20 me halyan tabumıdan Gi

ullo Mongeri. 

nin hGkma olmadığını bildıririın. 
B~u Abdüuelim aokağmda 
7 No. da Nuri oğ. Lmaiı Can, 329 

rinde istenilen belgelerile birlikte temi 
nat ve teklif mektuplanm ihale gtın ve 
saatinden en geç bir saat evvelL 
ne kadar Aııkarada K. M. V. 1&tmaL 
ma komisyonuna vermeleri. 

(341) (571~) 

• • • 
msooo tane çıplak aleminyum mat. 

ra kapalı zarfla alınacaktır. Tahmin e
dilen bedel beheri 75 kunıttur. İhalesi 
3 - 11 - 1937 çarp.mba gilııil A&t 11 
dedir. Evsaf ve tartaameel 307 kurut 
mukabilinde M. t': V. Sabnalma Ko.. 
miayonundan alniabillr. tık teminatı 
4812 lira 50 Jruruetur. tlıaleye gire. 
ceklerin 2490 ayılı kanunun 2 ve 3 tın.. 
en maddeeblde g&lterilen veealkle te. 
minat ve teklif mektuplariyle birlikte 
ihale Ba&tlnden en az bir au.t evvel An. 
karada ıı. )(. v. Satmalnı& KomJayo. 
nuna vermeleri. (386) (8051) 

• • • 
Kırklareli Tümen birliklerinin ihti

yacı için kapalı zarf uaulile 100 bin ki· 

lo kuru fuulye utm ıJınacaktrr. Mu
hammen fi.atı l 5 kunat olup tutan l 5 
bin liradır. ilk teminatı 1125 liradır. 
İhaleal ll/10j9S7 pazartesi r0nll IUt 

16 dadır. Şartnamesi htt ıUn Kırklareli 
Tilmen atmalma komisyonunda giSrl
Jebilir. İıteldller kanunun 2 ve 3 iln
cıll maddelerindeki veaika ve teminat 
mektuplarını havi zarfları belli cUn n 
saatten en u bir uat evveline bdat 
TUmen utmalma komiıyonuna Terme
leri. (439) (6346) 

• • • 

miayona gelmeleri. 
(6621) (157) 

• • • 
Yüz adet bOyUk bakır kazan, ytls adet 

köçtlk bakır kazan, ild bin adet balar 
karavana ild bin adet kapalı balar bak 
raç 8 Birincitepin 937 cuma günU uat 
15,30 da Tophanede İltanbul Levumı 
Amirlili aatmalma komil)'Onunda kapa. 
lı zarfla ebiltmeai yapılacaktır. Hepsi
nin tahmin bedeli yirmi bet bin sekiz 
)'(iz altDUJ liradır. tık teminatı bin d~ 
km yüz otuz dokuz lira elli kunaıtur. 
Şartname ve nümuneleri komisyonda 
görülebilir. İatelclilerln kanunun ilci ve 
üçilncil ma:idelerinde yazılı belrelerle 
beraber teldü mektuplanru ihale au
tinden bir aut evvel Jromiıyona verme
lerl (133) (6321} 

• * ... 
Harp Akademili eratı için dört ton 

aade yağı 1 /10/937 pertembe günü aa
at, 14,30 da Tophanede Levazım aınir-

lili aatınalma komiıyonunda açık ek· 

liltme ile alınacaktır. Tahmin bedelill 
3480 liradır. 

tllt teminatı 262 liradır. lıteltlileri..'l 

. . -
tdarelerl lmnbal LeYUlm imirutl-

ne ballı mn.... isin 14 tan ıu ,alı 
6/10/937 prpmtıa ıBntl mt 15 de 
Topblnede Leftam Amlrlili atma'w 
llomiayonundi asık eblltme ile alma
c:aktır. Tahmin bedeli 2520 liradır. ille 
teminatı 189 liradır. lartnmnnl JroaD, 
yonda c8rillebilir. tıte1dllerin belli ... 
atte komisyona gelmeleri. (137) (6340) 

• * • 
İdareleri 1ıtanbul Levanm lmirJllJ. 

ne ballı mUeueaat için 509500 ııa. 
yemlilıc ve 60 bin kilo yataklık .._.. 
8 /1O/937 cuma gilnU saat 15 de Top
hanede Levuım &mirliği utm.w•ma llD
miıyonunda b.palı zarfla ebiltmeai ,... 
pılacaktır. Heplinin tahmin bedcll 
11090 liradır. 1ııc teminatı 831 Un 7~ 
kuruft\lr. Şartnamesi lomiayonc1a sera 
Iebilir. Yemlik uman için ayn ya..ı
hk aaınan için ayn fiyat verilecektir. 
lıtelıclilerin kanuni vesiblarile beraber 
teklif mektuplannı ihale saatinden Wr 
saat enet lromilyona vermeJerf (UI) 

(6341) 

Jromiıyona vermeleri. (438) (6345) l klleti Satmılma Konıiayonunda yapı. 
• • • lacaktır. tık teminat 9529 lira 81 laı. 

l SO ton aığır eti yeniden kapalı eklilt ruıtur. Şartname ve keeif ve projehr 
meye çıkanlmqtır. Kapalı zarf ebilt· 828 .klll'U§ mukabilinde ıı. il V. Sa· 
meli 5/ 10/ 937 lalı gilnU aaat ıı de tmalma Komflyonundan alımr. Ke. 
Sankamıfta askeri aatmalma komiayo- lif bedeli 16M93 lira 42 Jruruttur. D. 
nu binumda yapmcaktır. Tahmin be- ailtrneye girecekler kanuni teminat n 
deli yirmi beı bin bq yüz lira ve ilk 2490 ayılı kanunun 2 ve 3 cQ mldde 
teminatı c1a bin dokuz yüz on iki lir• lerinde yullı belgelerle idari Pl'blaliae 
50 kuruı. Şartnameıi komisyonda ,,.. Din ' cU maddesinin F fıkrumda ya
ruız olarak alınır ve görebilir. Evsaf zılı vesikalarla birlikte teklif mektup. 
ve prtlannı ciSrmek iatiyenler her gün lannm ihale l&&tinden behemehal blT 
v~ ihaleye iıtirak edeceklerin de belli saat evvel Ankara il. ıı. v. Sıatmal
edilen ihale uatinden bir saat evvel bu 

ma Komisyonuna vei'meleri. 
ite yeter tcminatlarile birlikte teklif (39D) (6UI) 

Vlrantehfr ıatnizonundakl kıtaat 
için 125000 kilo askeri evsafta un 
kapalı zarfla ebiltmeye Jronmuıtur. 
Ekailtmeıi 5/10/937 aalı günU uat do
kuzda Virafttehirde birlik utmalma 
komiıyonunda yapmcaktır. Unun mu
hammen fiyatı 12 kurut 60 antim be· 
deli 15750 lira ilk teminatı 1181 lira 
25 kuruıtur. lartıwnesi komİl)'on4a
dır. İıteldiler tarar.mdan almabilir. 

mektuplarını ve ticaret veaikalannı S.- ----~---------· 
nbmıtta Tümen aatmalma Jıcomiıyonu-•••• Dr. llıun Sa9'ı •••I 
na vermiı bulu"!~ (437) (6344> lksDrDk turab 

bteklileriıı 2490 ayılı kanunun 2, S 
üncü maddelerindeki vesika Ye teminat 
mektupları ile teklif mektuplannı ihale 
saatinden en az bir aat evveline kadar 

ır.klfeblrde yaptınlacak bfr olft Okdrük n nefes darhlJ bolm• 
hangar kapalı zarfla eksiltmeye konul. ve kızamık öbCirükleri için ps re-
muıtur. ihalesi 5 • 10 • 1937 Salı gU. slrli llAçrır Her eczanede ve l'Cla 

ntl saat 15 de Ankarada ıı. ıı. Ve. depolannda balanar. 
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lstanbul Defterdarlığından: 

Res:mli hakiki bir vak'a Cina ve mevkii Muhammen bedeli 
Lira Kr. 

Genç ve Taze 
Beyoğlunda Tomtom mahal1e11inin yenj ça111 cadde11in'de 'Ga
latasaray Lisesinin arka cephesine nazrr dört katta dokuz 
oda ve sair mü~temHiitı ha,·i eski 64 yeni 66 No. lr kagir 
evin tamamı-.. 
Beyoğlunda eski Hü11eyinağa yeni Şehit Muhtar mahallesi· 
nin Akarca sokağında dört katta 6 oda Te ıair mil§temilitı 
terkos ve elektrik te11i11atmı havi eski 7 yeni 5 No. h eYİn 

2750 00 

Görünmenin - ve kolay van payı. 
Boğaziçinde Bebekte Kız mektebi &Oliağında üç katta 6 oda, 
2 sofa, ön n arka cephelerde balkon ve darat:avı ,.e sair 
miiıtemilatı ha'i e,·nlce l\fıtliye Şubeai olarak kullanılan 

950 00 

Sut C5 da yorucu Saat C5,45 de bu 
bir meıguliyetten yeni ve ıihrimb 

aonra, buruıuk ve .. 4 te bir" pudrayı 
yorıun bir yi1dl kullandı. Bir mik-
ftrdı. na tisin lfnclerl 

Bu yeni pudranın cezbettiği gibi cild 
için ıon derece ya

aon derece yapı•ma 
:s pııma hassasına ma· 

buaasıru veren fev- tik gayet ince bir 
kallde inceliği adeti pudradır.-•• 
yilzilnde gayrimer'idir. En sami-
mi doatlannız bile pyam hayret 
teninizin, tabii &fizelliktcn müte-
vellit olmadığına kail olamıya-

r 

e\'İn tamamı .. 
Bogaziçinde Bil ·ükderede e ki Servi yeni uzun s.-n·i ve eski 
Kirkor yrni Se,·imli Eokaklarmm hirle§tiği kö§ede iiç katta 
9 oda, ,.e sair mü temilatı tt-rkos ,.e elektrik tesiıııatını havi 2 
höliik olarak kullanıla hilen 2, 24. No. h hal1~eli evin tama-
mı .. 
Haydarpa~ada İhral1imağa mahalle~inin ayrıhk -;r. .. meei 
Eokağmda 302. 25 1\12 uha üzerine vapılmış önüncle 2 rı•c-r 
mer EÜtunu bulunan eski 45 }eni 27 No h kagir harap lb
rahimaga karnkol hinası para@ı @ırf na kit ''eritecektir. 
Bayazıtta f".ski Emin hey yeni Bayazit mahalle~inin eto>ki 
Pannakkapı yeni Kürkr.üler sokağmda ii11tünde bir oda ı 
bulunan eski, yeni 16 No. 1ı dükkanın 1536 hiuede 160 

Saat 7 de pyaru hissesi. 
hayret bir tenle Kilçükpazarda Rüstempa§a mahalleein de Burmalı hanın 
genç ve terütaze üst katında 1 O numaralı odanın tama mı .. 
garünüyordu. Şelıremininde eski Ereyli yeni Arpa emini mahallt>"İnin 

Yüz ve burnun par· eski tatlı kuvu nni Kuyulu pmar sokağında t>ski 52 yeni 
taklığı tamamen zail 68 T o. h 17 .50 12 arsanmm tamamt. (hehf"r metre murabbaı) 
olmuı. hatta bütün ıi· Beyo~hında eski Tatalla nni Kurtu Jnıı mah:ıllesinin r.r.§· 
yah benler kaybolmut- me mr.ydanı sokağında eski 46 yeni 44 No. h 2~,5 1\12 ka· 
tur. Bir defa pudra- rakol ara mm tamamı: '(Parası sırf nakit nrilecektir) be· 

2500 00 

13:>0 00 

1500 00 

103 00 

240 00 

3 50 

)anmak k:Hidir. Çün· l1er M2. 1 20 
kü bu pudra cildiniz Yukarda cin~ w~ mevkileri yazılı emlak hir.alarrndaki rnnliaınm~n he
için kuvvetli bir ya· cleller iiurinclen açık arttırma uımlilcayn avn satr§a çıkarılmı~tır. fsteklile
pııma hassasına ma- rin ve tediye ıeraitini ö~renmek isteyenlerin 1 l • 10 - 937 pazarte i günü saat 

caktrr. Dıprıda. yağmurda ve yilzde leke ve tabaka teıkil et· (M.) (6519) 

Deniz Levazım aa
fınalma komisgonıJ 

lllJnları 

1 - Tahmin edilen bedeli 54600 
lira olan 65000 kilo sade yağı 7 Bi. 
rinciteşrin 1937 tarihine rastlayan 
pel'§emhe günü Hat 14 de pazarlıkla 
alınmak üzere münakasaya konnl· 
muştur. 

2 - l\lm akkat teminatı 3980 Ura• 
dır. Şr.rtnameı1i 2i3 kuruı mukabilin• 

de Komi yondan herKiln alınır. 
3 - f stf!klilerin, 2490 sayılı ka

nunda yazılı vesikalarla birlikte ve 
helJi gün ve saatte Ka11nnpa~ada bu· 
hınan komi yona müracaatlan. 

(6551) 

Be§ikt~ ikinci Sulh Hu.kuk Hakim• 
liğinden: 

Ölü Kurt oğlu Ali terekesine aid 
Beyoğlunda Şahkulu mahallesinde 
caddei kehird~ eski 541 yeni 545 kapı 
numaralı miistf'ena İskender nkfm· 
dan börekçi fırmın 120 de iki payı 
açık arttırma euretiyle satılığa çıka· 

rılmı§tır. İ~bu gayri menkulün zemin 
katr cehlıesi İıltor kepenk ve camekln 
,.e beton bir fırını ,.e birinci kah bir 
sofa üzerinde iki odayı ve ikinci kat• 
ta bir sofa iizerinde iki oda ,.e bir hi· 
1i ,.e mathahı ve tavan araemı havidir. 

Fırmm tamamı 5400 Jira kıymeti mu· 
hammineli<Jir. f~hu gayri menkulün 
3-11-937 !).a~amha saat ondan 12 
ve kadar birinci arttırması fora edile
~ektir. Arttmna bedeli kıymeti mu
hamminenin yiizde 75 ~ini bulduğu 
takdirde mii~terisi üzerinde bırakıla· 
caktır. Akııi tak<lirde en 11on arttın• 
nm taahlıiidii haki kalmak farb ne 
nrttınn:ı 15 gitn mürldetle temdit edi· 
lecek 19-11-937 tarihine dilten 
cuma günii saat 10 dan 12 ye kadar 
mahkemede yapılacak ikinci arttırma 
neticesinde arttırma bedeli krymeti 
muhamminenin yüzde 75 tini bnlma-
dıgı takdirde satıf 2280 numaralı b· 
nun ahkimma te,·fikan geri brrabbr. 

Satıı peıindir satııa iıtirak için kır 
meli muhamminenin ytlsde yedi bu· 
çuğu pey akçesi olarak depo edilm~ 
lazımdır. Rüsum delliliye mft§teriye 
aittir. Baklan tapu sicili ile sabit U. 
mayan ipotekli alacaklılar ile diğer 
alakadarlarm hu haklannı evrakı 
müepiteleri ile birlikte ilin tarihin· 
den itiharen nihayet 20 ~ zarfmda 
birlikte mahkemeye bildirmeleri il· 
zımdır. Aksi takdirde hakları tapu 
sicili ile sabit olmayanlar eatıı bede
linin payla~ınaıımdan hariç kalırlar. 
Fada maUımat itıteyenl~r 30--9--937 
tarihinden itibaren herkesin görebil· 
mesi için açık bulundurulacak. arttır
ma ıartnamesile 935/72 numaralı 
dosyaya müracaatla mezkiir dOIYa 
da meYcut nsaiki görebilecekleri ilin 
olunur. (V. P. 1812) 

TiFOBiL r Dr. Ihsan Sami 
ruo ve paratıfo hastalıklanna tutul 

mımıi için ığ'ızdan aiıoıo tifo luı~ 
landır. rnç rahatsızlık yermez. Her 

kes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

c<meıte veya deniz banyosunda 
ve yahud teniı maçlannda, içeride 
aıcak salonda danıta daiına cazib 
cilzellikte bir tene malik olabilir· 
•iniz. 

• liktir. 114 de %7.5 pey ak~elerile Milli Emlik Md. da toplanan komi~··ona gelmeleri. 

mcz. Tokalon pudrasını, cildiniz- E S K 1 F E V Z 1 V E ............. . 

de ıon derece yapııma hassasını EKrızkevke 1 ş 1 K L 1• s E LE R 1• veren ve fevkalade ince otan bu 
sihrimiz .. 4 te bir., pudrayı kul-

IStB n b U I • Nlşantaşı 

Geceıı 

GQndOzlQ 
Bu pudra. ne ıudan. ne de ter· 

den kat'iyyen müteeıair olmu ve 
lanmız. Neticesinden 
memnun kalacaksınız. 

son derece 

Binlerce Tokalon mil~teritiıuff'n müf'ssesemize mektup yazan· 

lırın mü~ahedeleri kendiliğind~n gdf'.n en kymetli delillerdir: 
(Toknlon krem ve pudralannı kullanmaya btı§lodığım giin· 

dPnberi cildim kendi krem ı•e pudrasım buldu) 
Beylerbey ..•• K. caddesi ..•.. Mu 

( Kremleriniıin bir haf ta ınrfında cildimde ~ösıermiş nldu· 
fu iyi ıeairden müıevellid memnuniy?timi ilim ve adresimle 
ilan Ptmeni:i rica ederim. ) 

Bt>bek ... lb .. So ••. No. 11 Ra .•• 
~lektupların a~ılları closyalırmımla sak lrdır. 

Sahibi Aaun Uı Nqriyat genel direktörü A. Sevengil 

Memleketimizin en eski huıusi lisesidir. Ana, tık, Orta ve Liıe kısımlan Fen ve Edebiyat kolları vardır. 
bulun en havadar ye aakin muhitinde Teıvikiye karakolu karıısında ve Teıvik:ye camii ittiaalinldedir. 
için hergiln ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. İsteyenlere mektep tarifnameıi gönderilir. Telef 

SARAÇHANE BAŞINDA HORHOR CADD S"NDE 

Erkekler kısmı : Mftnlr Pap konağında - Kızlar kısmı ile ilk kısmı Yeni yapılan bfiıada 

IKız H • l • 1 • Yatılı 
Erkek a Y r 1 Ye 1 S e e r 1 yatısız 
Ana • 1llc - orta liae Jwsımlarmı havidir. Fen ve edebiyat kollan vardır. ttk sınıflardan itibaren ecnebi U8an 

mecburidir. MUnirpap. konağı erkekler kısmına, MllDlrpap. konağı karıısmda leyU blr lll!leye l&zmı olan blltthı 
mu,temlllb havi bUyUk bahçeli yeni yapılan binada im lillesl ile ilk kısma tahsis edilmiştir. Kızlar kwnmda ted
risat tamamiyle ayndır. Nehari talebeden arzu edenler mektebin husus! otoblllıiyle naklolunurlar. Kayıd muame
leaine baolanmııtır. Hergtln sabah, aaaUO dan alqam 5 e kadar müracaat kabul olunur. Telefon: 20530. 


