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. Akdeniz anlaşması ve biz 
libarp biz Türklerce 

Ü yük bir faciadır 
't·· 
~~;~ Devleti, bir harbe mani olmak için 

."ı~d tı en geleni ya ~~-!~~~~fe addediyor 

ııuıııııınııııııııııııııııuı lllllllllUllllHİHllllllUll 

~tı. etı,,d - ... ,,.,... 
~h~'rıı·a;ki korsanlık cİ~J.ie~i~ izahat vermiş ve ezcümle; 
· lıı ·~~'ndaınacak müşterek q)\~~ müddetle mukayyet ol-
l; r,"'r dun Ny~n.'.da imzalan '~".~ . .her akidin bir aylık mü-
~ <. n~ ıı t Buyuk Mıllet M !kaddim Jllbar ile çekilmesi imkam 
'· .. b etk'k · · · • ~ 'il. 1 edılmış ve Akde • lund\ljillnu ve bu takdirde diğer 
t ı. 1•rlkı~~terek emniyet tedabi· eF ho\ı' i ~kide de bu çekilme gü-
ll, ~ ittir ıze da'1' olan kanun 371 l niındo nvel haber vermek suretile 1937 Faris güzeli seçilmiştir. Parıs 

~l y~Un:ıSe~la kabul edılrri ' lır. l ayn/zarrın a taahhüdatına nihayet güzeli demek, zarafetin, inceliğin, 
4,~·.ı:, Nu t!e Haric ye V:'k_5 -

1 veııftk. hakkını \'C~1\iğini söyliycrek· tenasübün dünya gUzeli demek gibi 
1~ hey tııen Meneınencıoglu, J - ,l oo · ·"'°'a~mın sekizinci Lir şeydir. İşte bu sen<·rnn güzeli: 

ctı unıum!yesi h:ıkkm· ı·~~ inci sahifede) ili Lamb. 
J'"·t \ 

• 

ıınıııııııııııııııııın 

-·--
Şeyh Rıza 

Kaçamaklı cevaplarla 
yakasını kurtaramıyor 
E!aziz, 18 - Üç gündenberi şeh -

r imizde mevkuf bulunan mağ!Up 
sergerde Şeyh Rızanın isticvabına 
bugün akşama kadar devam edil -
miştir. Sorgu esnasında kaçamaklı 
cevaplar vermek istiycn Seyidin da
ha bazı mühim ifşaatta bulunduğu 
tahmin edilmektedir. 

Suçlu, bugün ha1plsaniı n;Üdürün
den bazı temennilerde bulunmuştur. 
Bu arada o.i\lu Hüseyinin kendine ait 
arnzivi t a nımadığını iJeri sürmüş, 
ıaou :;t'. ~e ll L rinın ı.·crıh:nf'c;ini ; ste -
mi..; 1 /r. 

s~~ h R ı zJ , · ,. f rüesa ile mu -
v~cche edi1eec1<t:r. 

su 

r-

or 

ustünde b ir tahte ı ooni r l n arkad an görı..i n üşü 
'Yazı .r ı 2 inci 11ayfa mızt1a t 

BilmeCe 

11 

Gözlere 
Bu 4 çift göz, Evvelki D .• k k a t 
Perşembeden geçen 
Perşembeye kadar ga. 
zetemizde çıkan resimlc!rden kimlere aittir ? 
Göz resimlerini önUmüzdeki pe rşembeye k adar 
koymakta devam edeceğiz ve ayni sua: i 
tekrar edeceğiz. 

Gelecek Pcrşem .be gününden sonra ccv•pları al•c ııt•z. Bu cevaplar, 
her gözü n altındaki numara ile işa ret _o!u ı.ırak bildiri;ecektir. Yani 
1 numara filancanın gözü. 2 nuınara fılaıc .ııı:n hr iPı ... 

[T f< ıt ıç •·vi•mmh] 
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Adam karnı 
olmıyan 

doyurmak kolay 
bu zamanda .• 

G 
azctelerde okuduk, 14 ile 28 yeş ücret istemeleridir. Müvezzil.~r, 35 
arasında altı güzellik kraliçe- Y«liına kadar olan kadınları opmek 
si, Fransanın Nis §ehrinden, için 5, daha yukarı yaştakiler için 

Korsika adasına kaçırılırken yaka- dc 10 dolar ücret istemişlerdir. Bu 
lanmıştır. Bugünlerde, beyaz kadın işe ne buyurulur? .. 
tüccarları Fransada faaliyette bulu- ~ 

nuyorlar. Çünkü, malum ya, Faris 1 Z ylfhk ve ŞİŞ• 
sergisi münasebetile dünyanın dört m a nhk h ikayesi 
bir köşesinden Parise gtizcl kadın- ı y 

1 
b" . t ı· 

1
. ~ ·· ıf 

l t 1 apı an ır ıs a ıs ıge gore, zay ar op anıyor. . h 
Beyaz kadın ticareti fone bir şey- olan adamlar, şışmnn.~ar~~n . da a 

air. Diğer taraftan yine gazetelerde fazla yaşıyorlarmış .. çunku, ~aşman 
okuyoruz ki, Afrikanın bazı yerle - insanlarda muhtelif hastalıklar, daha 
rinde de, esir ticareti devam etmek- çabuk kendini gösteriyormuş. Buna 
tedir. Zenci çocuklarını alıp satıyor- mukabil verem hastalığı şişmanlara 
lnr. kolay kolay tesir edemiyormuş- Pe-

Öte tarafta da, Çin - Japon muha- ki amma, otomobil veya tramvay al
rebelerinde, İspanynda harıl harıl tında kazaen kalan insanlardan aca
insan kc.siyo~:ıar .. :\_er)üzünd~ n~fus ba şişman olanlar, kazayı daha eh-
2rttıkça, tab_ıı, boş ınsanın mıdesı de ve~ atlatmazlar mı? Çunku, şişmanı 
ço;a1ıyor. Bır adam doyurmak kolay !ezince e kadar zayıfın canı çıkar .. 
de~il .. hatta, muharebeler olmasa, ) * 
yHyiizündcki ıktı ndi buhranların, ~(ış haz1rhk· 
m i t kaygularının daha artacağı 
sö !eniyor. İş öyle iken, boyun::ı be- ları göre~ 
yaz, siyah kızları, kadınları kaçırı - Klşa giriyoruz. .Malüm.. birçok 
yorlar. E kiden kac:ık düc;manı der- müesseseler kı~lık hazırlıklar yapı
Jerdi .. h · rn kasık dücmanlarına ne- ı yorJnr.. Vapurlar tarifelerini değiş
den rağbet ed"yorlar, anlamıyoruz? ltiı iyorlar .. <>ğlence yerleri açılıyor .. 
Ad m knrnı doyurmak kolay mı? incm41Jar faalıycte geçti. Hulfısa. 

.lf.. bir hazırlıktır, gidiyor. Gazeteler de 
T ol r fi b U s e haz.ırlarnyorlnr. Bugünlerde bazı re-
y o fi mak yasa k fıJ...lcrimizin birinci sayfalannda kış 

Amerıkanın telgraf kumpanyala
rından biri, artık cTclgraf buselerh 
demlen tc]graf ın çekilmesini kabul 

etmiyormuş .. bu da nasıl iş diyecek
siniz? Anlatalım .. telgrafla buse gön-

dermek Ameriknda salgın halde bir 

fıdet olmuştu. Böyle bir telgraf çek
tiniz, değil mi? telgrafı yolladığınız 
kimseye veren müvezzi, telgrafı a
lan insnnı sizin hesabınıza öpmek 
mecburiyetinde kalıyordu. Şimdi bu 
telgrafların menedilmer.fain sebebi, 
müvezzilerin, her buse için, ayrıca 

programları yazılıyor .. Kışın şöyle 

olacak, boyle yapacağız, diye boyuna 
) azıp duruyorlar. Bir arkadaş dedi 
ki: 

- Eskiden gazetelerde böyle kışa, 
yaza girerken hazırlık yapmak ade
ti yoktu .. şimdi, nt:reden çıktı bu, an
layamıyorum. 

Bir arkadaş cevap verdi : 
- Gaz telerin kış ile münasebeti 

fazladır. Kı~n allamak, kaymak 
sporları yapılır. Gazeteler de kışın 

rıUamamı~a, kaymamıya çalışırlar .. 
tttununınuuı1111111uuun111aıuıuııttn111tutunnııuuuunm1111111111rr1ıu111uıı111ınn11111111uıuınıuuınıı1111111111uı11111111uuu11uu 

i l o • 
ısy n n 

uncei de 
as·ıer ne 

biz ne l<aybe tik, 
kaybe ti er ? 

Frangın düşmesi J Büyük Önder 
TUrk borçlar1 ve ıı..lacak
lllar1 Uzerindekl tesirleri 
Frnnk ve Türk borcu tahvillerin-

de görülen düşüklük; h<!ynelmilel 
işler üzerinde çok yeni vaziyetler ih
das etmektedir. 

Önümüzdeki ilkteşrinde, Türk bor
cu tahvillerinin yapılacak itfasında 
kUJlOn bedelleri yalnız frankla öde
necektir. 
Frangın mütemadi düşüşi\ hesap 

edilerek bu defa kupon bedeherinin 

1
80 kuruş kadar tutacağı tahmin olun
maktadır. 938 mayısında yapılacak 

tediyenin de dolarla ifası mukan-er
dir. Bu takdirde, hnmılJere, da~a 

fazla olarak, 94 kuruş kadar bir şey 
ödenecektir. 

Türk borcu mukabilinde para ik
raz etmiş olnn ikraz müesseseleri de 
müskül vaziyete düşmüşler ve borç-
1 ul;rını ya borçlarını ödemiye veya 
ihtiyatlarını vermiye davet etmişler
dır. 

Dünkü frank sukutu nisbeten cüz'i 
olmuştur. 

Floryada b ir 
fidanhk yapılacak 
1937 senesi için Floryada yapılma

sı tasarlanan inşaat ikmal edilmiştir. 

Gclcc<>k sene için yeni bir inşaat pro
gramı hazırlanmaktadır. Bu meyan
da Floryada yeni ve buyük bir (fi
danlık) ta vücude gctirilecektiı. Bu 
fidnnlık (Büyukdere meyva fidan
lığı) büyQklüğünde olacak ve her 
cins meyva fidanı yetiştirilecektir. 

Dil bayramı 
26 eylUl günü Dil bayramıdır ve 

26 eylüle müsadif pazar günü büyük 
merasimle kutlulanacaktır. 

O gün, radyoda ve Halkevlcrinde 
konferanslar verilecektir. 

~, 

A kdeniz korsan1•8 

T ·h K ff b •• •• k Ve Amerika tlar arı uru ayı yarın uyu Akdeniz korsa~lığı d~yip geç~: 

merasimle 
:\elim ... Uzak takı Amerıkalıları dıJ. 

1 lçok meşgul eckn bir mesele ol i· a Ç 1 1y0 r Son konferans kararlarının ta~~~ı· 
' ıh geçildikten sonra ise Amerı1' r 

(fünnci sahifeden devam) 'Profesör Bakster gclmişlerd!r. !arın geniş bir nefes aldıkları ha~. 
Reisicumhurumuzu hamil olan tren Bu profesörleri Tarih Kurumu na- veri11yor. Demek ki ondan ~"c 

Haydarpaşaya geltniş ve Atatürk bu- mına eski Müzeler Müdüru Umumisı ha li rahatsızlık du •uyorlardı!;ı,ır· 
rada büyük bir kalabalık tarafından tHalil Ye Kurum azasından bazıları Rer halde .mcçhuh .tahtelb J.kç' 
istikbal edilmişlerdir. karşılamışlardır. ler Pi.. -d nizde. ge~nlerı ba.tırd . 

K J 1 Macar Müzeleri Müdurii Gof.ziçi il<> An o kson filemı, U~um~ 1_1~ t Tarih uruıta yı Profesör Moraviç ve AII]lnn üniver- tc Cer. en tahtelbahırlerını 1. 
(Birinci t.ahifedcn devam) sitesi profesörlerinden Şel de bu sa- k r. daha hatırladılar Ye bu ha.tı~ 

11 
sörlerindcn Gordon Şilde ile istan- 'bahki Konvansiyonelle şehrimize yışı? uyandırdığı ~i~det .. "~i:ı:re 
bulda Sultnnnhmette hafriyat yapan gclmıslerdir. ycnıden tazclenere ugun f& 

• çevrilmek Hızımgelivorsa o tara llDllJllll l lllJllt111,lU111111111Ht11UtltUUllUIUlllllllllllHUlllllllllltllılttltlUHlllflltllftllUllllJlllllllHUlU'•lllllllllll11lllllll11IUUllllllHU J 

Harp biz Türk e re 
bir facia 

•• uy 
ı r 

cevrildL. ıı 
Ameriknhlann şu son vukuatt~i 

- Akdeniz korsanlığı, Uzak Şarkta . 
. d" ,-nr vaziyet- duydukları bır en ışe . 

Şimdiye kadar sulh ile harp ayrı ~ 
n mefhumlardı. Her ikisine mab 
ayrı ayrı ahval ve şerait ve hele ~: 

(Birinci saJıifcden devam} 'iken böyle bır deh-etten bahsedişim lctlcr aracında bir takım ahkam~; 
maddesi mucibince bu anlaşma ile, bir Avrupa harbini, insanlar için de, dı, de ıl mi? Yani sulh başka şer 
beynelmilel taahhüdatn hiç bir veç- hepimiz için de bir felaket ~ydı5ırn- harp bamba ka şeydi. Llıkin !':"i.11! 
hile halel gelmemekte olduğunu ay- dandır. Demiş ve Başvekilirnizm bi- eoıüyoruz ki ilan edilmeden h 
rıca kaydetmek isterim! demıştir. 1 Iahare: harp iki devlet arasında alabildı 

BAŞVEKİL1M1ZİN NUTKU - Bu memleketin mes'ul bir vazi- de\am edip gideb Imektedır! .. Jitf 
Bunu müteakip Baş,·ekil İsmet İn- fedan ve beynelmilel mümısebatta iki tarafın elçileri yine }erli y 1 

önü alkışlar arasında kürsüye gele-_ insanların müşterek saadetıne inan~ dedir. af 
rek veciz bir nutuk söylemi~ir ve mış bir insan olarak bir harbe manı Mesclfı bir dC'\ Jet hiç bir tar t 

demiştir ki: olmak için elimizden geleni yapınıy:ı harp ilfuı etm· değıldir. Fnl'j 
_ Nyon anlaşması, Akdenizde kor- mecbur olduğumuzu zannedıyoruz. .meçhul bir tahtetb:ıhir çıkı :. 

sanlık aleyhine manen ''e maddı:!ten Cumleleri Meclisin fevkalılde ve dığer bazı devletler<' mensup bir .•. 
akit devletlerin tnahhüdünü ve teş- sürekli alkışlarile karşılanmıştır. kım gemileri önüne geldikçe torP ·t 
riki mesaisini ifade eder. Karadeniz Başvekilimiz bunu müteakip Nyon le erek kaçabiliyor!.. Bu ahvnl \ 
ve Akdeniz devletleri akitler meya- anlaşmasının tasdikini .Meclisten ri- şerait dahilinde harp hali mi, sll• 

nındndır. Davet için teşebbüs alan lca ederek: hali mi cereyan ediydr?.. ~. 
devletlerin, diğer ba:ı devletlerin . - Türkiye -~~- anlaşmanı~ hari • o halde mevcut muahedelere f' 
iştirak etmemesi halıne teessüf et- cmde kalan buyuk devletlerı ve ge- ve.nmeınck Hızım.. İşte Amerikalıı~· 
meleri hem bizim hissiyatımıza ter- jniş muhitleri de kendi içerisinde rı bugün düşündüren bu k<>yfiyet O' 

cüman olmuş, hem davet eden dev- 1 toplamasını temenni eder. luyor. ri• 
.... .. ....... .. ...... ....................... ...... ... ... !etlerin geniş bir anlaşma istihsali N~~on anlaşmasını.hiç bil' dcv~_et a- Şimdiye kadar Avrupanın işle~ 

Ç• harbi için arzularının samimi olduğunu na- leyhınd olmıyan bır meşru muda • ne karışarak ileride bir harp çıkar 
10 zarımızda teyit etmiştir. faa vasıtası tellıkki ederek, hükft - kendilerinin de girmeleri tehlilce ' 

50 000 Ç• k • İspanya meselesi uzadıkça taraf- met, arzedilen kanun layihalarını B. isinden çekinen Amerikalılar için~ 
10 3 S erJ ların biribirinden korkularının art - M. Meclisinin tasdik etmesini istir- lson vukuatın verdiği bir ders v::ır~,. 

Ç• I J"I sa etten kur• tığını ve korson denizaltı gemileri- ham eder. Harp ile sulh biribirine karışabil~~ ın 1 er e. . r " n iıf şimdiye kadar geçen krizlerin en Sözl<ril e nutkuna nihayet vermiş- miş! .. o halde yeni Dünya, eski ~~· 
tulmak ıçın daglara şiddetlisini izhar ettiğini söyedıkten tir. yanın sulbü ve asayişi kuvveııen 

9

• 

kaçıyorlar sonra: Anlaşmaya dair Meclise verilip ka- mek isteyen memleketlerile dahn 
- Akdenizde ve Avrupada bir [bul edilen 3 kanun yarınki Resmi kı bir teşrikimesaiye girişmeli:·· ııt· 

(Birinci sayfadan devam) harp patamasmı biz Turker büyük Gazete ile intişar edecektir. Reis Ruzvcltin geçen haftakı J\ 

1 Şanghay, 19 (A.A.) - Tayyarele- bir facia addediyoruz. Türkiyenin j Meclis, icabında yeni anla~ma1ar kunda göstermrk istediği yol budfll · 
rfn Şanghny üzerine gece hücumlan doğrudan doğruya ve ik sahnede bahs akdi için de hükümetc saHihlye! ver- Ahmed Rall _..,, 
devam etmektedir. mevzuu olmadığı meseleler önünde mijtir. ~ 

Central News Ajansına göre, Yang p • b! 
Sepou'da üç ynngm görUlmektedır. arJS e, pOSt? " 
Çinliler, Japonların Sarıdeniz kenn- DaSJDa da bJf 
rında Haitche a ou cival'ında Kouan 

Yoıın'a bir ihraç har<'ketini tardet - • •• bomba 
rnişlerdir. ı Düyuk Millet Meclisinin dünkü i tirak ed nlerden 265 maktul var - J . d 1 

toplantısında Başvekilimiz İsmet İn- dır. 20 yarnlı \e 27 yakalanmı~. mü- Ifong Kong 18 - Buraya gelen Paris, 18 - Paris postaneıerın t 
(·ı·nt"ı s n (Tunc lı") had" es'ne temas haberlere göre Japon kuvvetleri dün 1 a tirinde, içinde bomba bulunan sademe esnasında C49 kisi teslim ol- 1 a al p3' 
ederek bu h:Odisenin tamamen ka - Chuma geçidini aşarak Chichor şi- paket bulunmuştur. Bu bomb 

1 
_A. 

mustur. Bunlann içinde mücıim o- f 1 t tt kl d b d" · S ~-*<P. pıındığını resmen Mcclıse bildirmiş mendı er 1at ını tu u nrın an u ket müsadere e ilmıştir. on suu- , 
b T l. d ıl Y'"' lan, bilerek fenalık yapnuş olan ve mıntakada bulunan 50,000 Cin aske- • . . !er münasebetile tahkikat ve tabst' 

\C- u ara unçc ın e yap an ve ... - . . h tt . , t kC'sm·ışl:.ra·ı .. ç·n Londra, 17 (Hususı) - Akdenızde ı Ingıliz gazeteleri, Akdeniz kor - • l k l ·1·k1 h kkında ı·z.. bir çok zavallıların zararına sebebi- rının a ı ne a mı " . ı - . . . . · ata devam edı·ımektedır· Bu Jıll pı aca o n yenı ı er a ... - . 1 k . . . . Fransız ve lngılız harp gemılerının sanlığından bahsederken Umumi rıy · etf 
hat vermi tir. yet vermiş olanlar vardır. lıler esaretten kurtu ma ıçın cı\ar- 1. . ~ t 1 t lb h' tH t İ .

1
. fk" . . . susta bütün Fransız polis kuvvctlr;.o_·ı 

' 1 !aa ıyetıne ragmen a l e a n· ve arp e ngı ız e arı umumıyesının ü01 VERİLEN ZAYİAT Fakat bu çalışkan ve istidatlı Türk daki dağlara :kaçıyor ar. . . ı.yyare hücumlarının durmamı; ol- Alman tahtclbahirlcrinin faaliyeti <eferber edilmiş, bir çok yeni t< o<' 
ismet lnönü; 17 eylüle kadar Der- halkının en çok kısm~ fesatçılonn, Tokyo, 18 (A.A.) - Pekınden bıl- ması, lngilızlcri siddelle sınirlendir- iızerindc bunlara karşı nasıl nefret kat yapılm1'jtır. Fransız DahlliY~ ·ol· 

sim harekatının başından itibaren ve- bu fena basların zulmünden zarar diriliyor: miye başlamıştır: Bu hal Cıhan llar- ive. hnrumet beslemiye başladığı ha- zaretinde, toplantılar temadi edıı ~ 
rilen z_ayiatın 1 şebi~ 4 yaralı subay, görmüşlerdir .• demiştir. Çınliler, Japonların ileri hareket- bini hatırlatıyor. İngilizler, Fransız tırlandıktan sonra İngiliz mütehas - Silôh kaçokçtlığı hakkında, r~,, 
28 ;ehıt, 46 yora!ı er ,.e 

1 şehı~ 1 
ya- ORDUMUZUN ŞEFKATİ 1 leri ne mani olmak ve iha la edil nı iş donanması da yanlarında olduğu hal- sı s 1 arının vardık 1 arı şu nelicey i tek- sız emniyeti umumiycsinden ,-er• ., rnlı lıekçı!e. munhasır kaldığını da Başvekil bundan sonra Türk ordu- e.lli bin Çin askerini kurtarmak için de Cıhan Harbinden bir buçuk ay raı ediyorlar: mallımata göre 1937 şubatınd• Lil

1
, 

ilave ctmıştır. sunun şefkatine işaret ederek demiş- Pekinin cenubu garbisindeki kanal sonra bütün denizlere kendilerini 
1 

Tahtelbahir korsanlığile başa çık- şthrinde, B:ıı ile FTansa ara~ı~11• Ba~;kilimiz, b~ı vazifeyi ifa et • tir ki: ve nehirlerin scdlerini yıkmaktndır- hakim sanırken Ebukir, Kres, Hug 

1
mak ıçin çok kUV\'etli vesait ile bir !yapılan ve ihtiJfıflı bir merkeze go..,. mek ıçın vatan ugrunda hnyaUarını . . .. 

1 
h 

1 
k . • ,_t·ıv 

f d d 
· ı·ıı h Go-sterı"lcn azı·m cı'ddet karşı hır. gıbı uç zırhlılarının Aman ta te - ço }('rlerden takıbat yapmak lazım derilen silah ticaretine ait bir uw- ı. c a e en azız vatan ev a arının a- ~- )° • • • •w· I" . arııı· 

h .. tl ·a tm• sında bile za'-·iatın binnetice hafif BİR JAPON TORPIDOSU bahirleri tarafından torpıllendıgı. ha- ge ıyor Bu ıse zordur. Bundan dola- vesikalar yakalanmıştı. Diğer t tırasını urme e ya e "i ve: • , .. _ • 

0 

• 
C h 

. d C olmasına dikkatinizi rekmek . te _ J BATffiILDI bcrıle son derece heyecana duşmuş- ; ı egcr Akdeniz korsanları bu işe ha- tan Belçikada vukubulan bir ot .. 
- um urıyct or usunun ve um-1 . s·ı·hı k .. ~ . ı~l.h Londra, 18 - Nankind('n gelen bir ıerdı· ve Alman tahtelbahırlerınin bu la devam etmek ni'-·etinde iseler ken- gı>" h 

· t · d k d rım ı ar ço muessır ve sı a 

1 

.; mobil kazası n<'ticesinde, geçen , ] urıyc Jnbn nrm sın1ın~ umaknd. an - 1 ·k 11• k . . h"b ' . t dd. ·t !tebliğe göre Çin tayyareleri Souan yoldaki muvaffakiycti devarn edip dılcrıni yakalamak hemen kabil ol- p . t k f d"len Cagoulard nafll arına, su ay ve er erme ta ır ve arı ·u anma· ıçm ıç ır ere u d b" J h "b" . b b · . . ı· kt arıs c eş e ı "ftjıı • 

. Tou a ır apon mu rı mı om a- gıtmış ll'. mıyaca ır. c k" g·zr emi 'et erkünındon -:.kr~~~~~:;~ı :;1 e~;;~~a:~~~a:~ ~~ı~:d~~1~~:: :•: ·~;;!':::rika~~~ Iar la batırmışlardır. U llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllillllllllll!I ri:.' J ~ i ı:ne l"a ;tığı silah kaçaı.çıl"1 
etmiş olduğuma eminim. Cumhuriyet jandarması, bir hayatı Hı.tler ı·ıe eı· L M E meydana çıkarılmıştı. ııY 

Demic:tir. O tarihtcnberi Cagoulard nı=ı111111t ıt kurtarmak için ve korumtık için ve s ,.. 
Bu cümleler, bravo s slcri ve al- Musoıı·nı· cı·hana daki gizli cemiyet mensupları, J3ıl içtinap kabil olan bir zarar ika et- .. d I 1 1 ·dı kış1ar1a karşılanmıştır. Gazetemız e ge ecek Perşembeye bir ı.rassuı altın• a ınım; •' ·

1 1
• 

1SYANA İŞTİRAK EDENLERİN mcmek için son derece şefkatle, kuv Hı·tab edecekler kadar çıkacak res imlerin müddet zarfında Maurice Juif. t~ ZAYİATI "CI içinde mündemiç olan şcfkatledir vada San Remo şehrine gider•~ 
0 

r' 
ismet İnönü biliıhare: ki, zaylnt böyle mahdut sahaya in- Berlin, 18 _ ltalyan Başvekili B. gözlerini tanıyınız! da yerleşmiş ve bir müddet ~~; 
<- Bu harekat esnasında isyana dirilmiştir.• demiştir. İzah ediyoruz : esrarengı·z bır· sur ... ttc, takip pdı _,,Jı Musolininin Berlini ziyareti, büyük " :ı·Y 
Mareşal Çakmak gitti 1 Gece musiki senliği 

Dost ve müttefik Yugoslav askeri Beyoğlu Halkevi tnrafından ilk 
manevralarında bulunmnk üzere Ge- defo tertip edilen bilyük (Gece mu-

Son Telgraf her gün, hemen her 3ay fasında yerli veya ecnebi bir çok ve ge,.en c:ubatta bu adamın ce tezahürlere sebebiyet verecektir. B. ~ ıt t 

kimsenin TeS?nini koyuyor. San Rerno civnrında"bulunmuştı~~e· ıi Musolini ile B. Hitler Olimpiyad sta- tJ 

dındn yüz bin küsur kişi önünde nu- Birinci sayfada ki RÖzler geçen bir hafta jçinde Cagoulard gizli cemiyetin _ıas aort 
tuklar irad edeceklerdir. Bu nutuk - - ile alakadar olarak tevkif edıl~Jl-ııd f nel Kurmay Başkanımız Fevzi Çak

mak dün nkşam saat 20 de Adatepe 
torpido muhribimizle Yugoslavyaya 
hareket etmiştir. 

Mareşal Fevzi Çakmak, Yugoslav
yadan Romanyaya geçerek Rumen 
askeri manevralarında da buluna -
caktır. 

Cekoslova kya ve 
tUtUnlerlmlz 

Çekoslovak rejisi müdürünün ri
yasetinde bir heyet memleketimiz 

tütünleri hakkında mnhallinde tet
kiklerde bulunmak üzere dün şeh • 
rimizc gelmiştir. Çek heyeti, Bursa 
\"e İzmir gibi tü tün fstihsaı mınta • 
kalanınızı gezecektir. 

siki şenliği) dün akşam Taksim stad
yomundn muvaffaki)ctle yapılmış -
tır. 

Dün gece bu münasebetle stadyom 
tribünlerine kadar dolmuştur. 

Şenliğe tam snat 21,30 da Sezai A
sal ve Seyfettin Asal biraderlerin 
yeüştil'diği Beyoğlu Halkevi Koro 

g azetemizde çıkan resiml~rden kimlere aittir ? şahıs, demirhaç teşkilatile aıiıl' lar radyo ile bütün dünyaya bildiri-

' 

deP,merdir. lecektir. B. Musolini Almanca nutuk Bu sual de bir hafta sürecek, öbür halta sonunda cevapların sonu. - · - ~ 
söyliyecektir. mı alncağnz. ",., 

B M r · ·ı B H"tl · ın h Fener yolunda ya ftı11a;ı zıl'l~na~
6

:a~:~ ~~zc~ga~ı,e~;impi;a~ Bu bilmece İçin kupon yoktur. Dün gece geç vakit FenerY0
9 

lo4 

Muradiye karakolu kn.rşısınd• 'ia.~ stad omundan eski İmparatorluk sa- Herkes ı·ştı·ra" k edebı·ıı·r Bay Hüdainin evindeJlolBtJ rayına kadar uzanıyor. İtalyan Bac- b •a 

~ çuıwı,ı~n.: ah~p, yağlı o) 
8 5

0J'' 
ı yandıktan sont 

ve konser heyetinin, h p bir ağız • ~kiline• Berlin se_yahatin~e Hari~i~ Bilmece için hediyelerimiz 
dan söylediği İstiklal marşile baş • ye N~zırı ,,ıco~t Cınno, fnşıs: partısı Gazetemizde çıkacak göz resimle- 25 inciye kadar: Birer mürekkepli 
lanmış, bunu muhtelif güzel par - ~mumi Katibı St.:rrace, Harbıye, Bah- rinir. ~ine gazetemizdeki resimler - kalem. 

çalar takip etıni tir. rıye ve ha~a musteşarları refakat den kimlere ait olduğunu en çok bi- 50 nciye kadar: Birer cüzdan. Yalancı kaptall li oY 
edccdtlerdır. !enler tabii büyük hediyeleri kaza- 100 üncüye kadar: Birer ipekli aptan olmadığı halde, MV•~.,.,. 

Bundan başka Mareşal Blomberg, nacaklar; daha az bilenler sıralarile mendil. duğundan kaptan elbisesile ı~tıJ" 
Mareşal Badogliyoyu, Alınan ordusu- şu hedı •eleri alacaklardır: I.50 ndye kadar: Birer kra\•at ve- bir genç dün polis tara:UndaJl esitıe Nazim Basma :fabrikamızın açıl- ~ ı.."'ero 
mm büyük manevralarına davEt et- Bırindyc: 15 füa. ya tarak. larak cürmümeşhut ınaı~ 

ma merasimi, lO teşrinievvel günü mictı·r. Mussolininı·n Almanvayı zı'ya- İJ · · 10 ı· 300 - ·· k d '1 ht ı ·f ·· ·1 · ti tr 
~ .; :ıncıve: ıra. uncuyc ·a ar: ·~ u e ı sur- Yerı mış r. . fçitl yapılacaktır. Fabrika, şimdiye kadar retinin tantanalı olması için her ça- Ü<:üncü)·e: 5 Jira. or!z hediveler. Mahkeme; şahitlerin c~lbi 

reye baş vuruım:ıktadır. UlllllllllllllllfllllllllllllfllllllllllfilllllUHlllJHHIUIUllHllHtlllUlffllllUf!trılfllllfJJmunlUUWIJ, lik edilmiştir. 

Nazilli fabrikası 
- -

7 milyon metre sipari~ almıştır. 
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Vergiden borcu olan 
Bazı kimseler kaç

, İstediğim gibi 

Sıkıntıh filmler 
Koca. sclıird.e bir tek eğf enccek §CY 

var. O da sinema. Lakin., ~imdi sine
malar da insanı sinirlendiriyor. Ü;; 
ak§amdır, sinemaya gidiyorum. Ta
tii, üç muhtelif mııemaya. Fakat ne 
gariptir,, ilçündc de, cÖğrctic.i film > mak istiyorlar 

Bu hususta lazım gelen 
'diye ayııi ııcyi gösteriyorlar, ayni 

li:"'Ye mühün !~:!f~~fm!~~~ü~!anün nrızandikka-
lrıed olan veya hususi şahıslara tinden kaçmamış ve bu hususta 
bu :Un bulunan bazı kimseler, müteyakkız bulunulması :aW.kadar
deıı. ;;ıa~ını ödemeden Türl-jye - lara tebliğ edilmiştir. 

! saksıyı ayni şema1an, ayni yaprak
ları görüyor, ayni sözleri dinliyorum. 
Dün akşam, isyan ettim, cÖğretici 

!

film. bll§lar başlamaz dışarı fırladım. 
Benimle beraber, salonun yarın da 
boşaldı. Baktmı, herl;esin yüztfr..dc 
ayni siııir alô.meıleri görülüyoı·. 

ilk b 1 abilıneıt için yeni bir kurnaz- Bilhassa mcmlcketimızdc oturup 
e u nıuşlardır· ta, vergiden borçlu olan baı.ı ''aban-

l Matbuatta, öğretıc.i filmler hak -
/..."lnda ilk ııeşriyat yapanlar arasm
da olduğumu zannediyorum. Hatta, 

cılarm bu suretle yurttan kaçmak bu. amda, Af illetler Cemiyeti tara 
Utılar h · " 
~ • sa illerımize kabotaj yap-
1\.rı .. , beraber cıvar memleket ve 
~rı· 

tnilere linanlarına da uğrayan ge-
ı.n~k· her hangi bir Türk !imanına 

tnış "b• nebi 1. cı ı binerek vapur o ec-
ri ge:nına uğradığı zaman, şeh
daı.- ek vesilesile çıkmakta \•e bir 

u;ı geri d~ 

istedikleri anlaşıldığından Emniyet fından mükajatlaııdmum filmlerin 
1 memlekete gümt'iıksüz olarnk ithali 
için, Türkiye hükumetinin de ta .. mi
bini almı§ bir karar bulunduğunu, 
bu filmlerin getirilerek gösteril ıne
siui. bundnn ba§ka çocuk sinemaları 

Umum Müdürlüğü, ecnebi liman -
lanna uğraması mukarrer bu1unan 
Türk gemilerine binen yabancılann 

kanaatbahş teminat göstermedikçe 

muhakkak pasaport ve huruç \ize- tesisini de yazmıştıTll. lıirk 0?lnu!mekledirler. 
dild1g

1 
aç. ~i tarafından tatbik e · sine tabi tutulmalarını da bütün po-
{?orulen bu usul, Emniyet U- Hs dairelerine bildirmiştir. 

Me7ıımmiyet.le görüyorum ki, Öğ 
retici jilm.lerdcn işe b~lannuş. La
kin bunları, ayni lıaf ta içinde. bütün 
sinemalarda gö&tcrmek &eyircilerin 
sabırlarını suüstimal etmek olacağı 
gibi. öğrenmek arzularını da öldü
recektir. Öğretici film yapmaktan 
maksat, eğlendirerek öğretmektir. 
lnsawı Jıintyağı içirir gibi değil. 

konsoloslarm 
17alilerle 
Af 1.ıhaberesi 
1)-h·ı· 

Cl•tı 1 1Ye VekAleti alaka. 
~ ara bir emir gönderdi 

l eırııek t 
C>sların e ırnızde ecnebi Konsa -
~ları ba~ıl~rının, memuriyet lıav
lahrıri hat:1cınd ·i vilayetlerimize 
beaıa ~ılde müracaat ederek te
lıkıer:ı hakkında malıimat talep et-

ı \'e V'li\ \~el: ı }"etlerin bunlara cevap 
liiltıe?'i' hususunda tereddüde düş-
!!u ~Oıiilınüştür. 

' Kaza 
Geçiren 
Gemiciler 
Bunlar hakkında ne gibi 

muamele rapllacak? 

l-Ialk, sinemaya günün yorgunlu
{jımu dinlcııdirmiye ı·e biraz da he
yecan duymıya gidiyor. Bu heyecan 

Muhtelif sebeplerle sularımızda ba- bedii, 1ıissi. rıı1ıi olabilir. Lakin asa
tan veya kazaya uğrayan \'apurlarm bi olamaz::. Gündelik lıayatın vermiş 
yolcularilc tayfalarından \•ize alın - olduğu asabiyet kafi değil mi? 
maması Maliye Vekaletinden alaka- Hem öğretici filmlerin mufıakkak 
darlara bildirilmişti. Bu gibi kazaze- nebatat, lı.ayranat dersi olması ldzım 
delerden bazılarının kazanın tevlit değildiı·. Bunların en mükemmel nü-

munelerini, nihayet memleketimfa:
ettiği zaruret miktarından fazla otur- de .Sakarya. sinemasında görebil • 
mak istedikleri ve ilk posta ile li - diğimi: cüçer dakikalıb filmler teş
manlarımızdan J1arcket etmedikleri kil eder. Halk için asıl öğretici film
takdirdc bunlardan dn vize 3lınma- leı· cnlardır. Ders malıiyetinde olan
ması icap edip etrniycceğindc tered

düt edilmi_ş \·e Vekfıletçe Yerilen ce-
lar, mektepler için yapılmışlardır. 
l1tmlarm cinslerini, 1ıevilerini fark 

vapta, ka7.a dolayısil.e memlekete etmek gerektir. 
çıktıktan sonra :kazanın tevlit ettiği Bu 1ıususa aliikadarlantı nazarı. 

lırıd rıtnunasebeue Dahiliye Vekatc
~~k "alilıklcre bir emir gönderi
l~ d:~bi ~onsolosların, vilayet
te eQeb· lndekı \•aliler ile muhabe
cınde b Uecekleri Ye havzaları hari
doğru~·aUlunan valiler ile doğrudan 
Caltıarına llluh~beredc bulunanuya
kllı.ı.rıda nn boyle bir müracaat vu
"ahın • l<onsolosluğa \'erilecek ce- zaı tıreti aşacak şekilde ikametini u-
lıı~1aı'.a dıplornatik yollarla Kosolos- zatanlar hakkında vize h:ırcı talep 
1t:ti~ .teblıği i in, Dahiliye Veka- cdılmesi \'e umumi hükümlerin tat

dikkatini cclbcı.mek istedim. ve işte 
bu satırları omm için yazdım. 

Fikret Adil 

~ollannıası teblig edilmiştir. bik edilmesi tebİiğ edilmiştir. 
Vergi 

"~dATıcnıLı1c8ıMırz İNaKttşAlıF EoıvpoRora Kaçakcılığı '\q Bir mektep müdürü 
h:ıkkında takibat 

rağbet ediyor Kumkapı ~~!1~,~~:kl•bi Mü -
•• O - düru Bay Mıhal aleyhine Alemdar 

nilmüzdeki ay büyiik atlı t\1alıye tahsil şubesince takıbata 
6aşlanmış \'e hakkındaki takibnt İs-

la 111Üs b k fı [acak tanbul Defterdarlığına \re Maarif 
~fl elbl k a a a ar J/apı ıoırcktôrlüğüne intıkal etmiştir. 
~ icar etimizde ve bilhassa şehrimizde atcıhğa \'C atlı müsabakalara 1 Tesbıt cdıle vaziyete göre mektep 

l claıı!ı a.kadın \'c erkeklerimiz tarafından gösterilen alaka her yıl bir ,rnüduru kcndı maaşını az göstermek 
b Sıpah· rtınaktadır. 've müstahdemin maaslarında cta ba?ı 
ı;-~elti 1 Ocagı; bu rağbeti teş\'ik etmek maksadıle önümuzdeki ay Har- tebeddülat yapmak surctile hüku -

!\i 1'a0li&ahad~ biıyük" atlı \"e manialı müsabakalar tertip etmiştir. met<? ödenmesi gereken buhran, mu
tıı.ı b:ı..,;1 edılcn programa göre bu konkorhipike tcşrinicvvclin 7 nci vazene ,·e kaznııç \•ergilerini <'ksik 

., ~ anacaktır 
l? :· 8, 9 . . · ôdcn1ektedir. Bu suı etle kl'ndisine 
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YALNIZ ÇOCUKLAR 
Çocuk Barmdırma 
odaları açılacak 

-
1 

Hatk FUozofu-ı 
_ d iyor kt : 

Çocuk odaları 

------

Türkiyede maarif sahasında tcş .. 
kilatlanmadan ne zaman bahsedilse 
kültür işlerimizi cıhazlandırnıak, 

kültürümüzü kuvvetlendirmek için .il ~ ./ -J • •• / b • f b sarf edilen gayretler, girişilen teşeb .. 
ıvıaarı, ıuaresı guze ır eşe - büsler gözlerimizin önünde belirir. 

b l 
Çocuklarımızı bilgili yetiştirmek i-

.. Üse geçmek için ça ışıyor Çin alınan tedbirler yanında, kültü-
rümüzü canlandıran hamleler müs-

1 şe giden ana ve babaların ilkmektep çağındaki çocuklarının; ak-
şamları mektep 1atilinde.n sonra sokaklarda kaldıkları \'E? ancak aile- bet ve :feyizli bir yol takip edildiği-

. . . _ .. . . . . . ··rın _ ne şüphe bırakmıydr. fomleketin 
lerı geç vakıt ışden dondukten sonra e\·e gırebıldıklerı daınıa go b""t- 1c·· ··k ı..-r 1 · 1 t k u un uçu ,Ad a arını ış e ere 
mekte ve buna bir çare aranmakta idL f d landırmak "ik b" ı·k 

· • · .. . d k b- ··k ay a ·, encrJ ır genç ı Marır V<?kaleti, ilkmel<:tep çocuklarının ruhiyatı uzerm e ço • uyu t;ct· k k d" k d" . . . . b ye ~.ırme ·, ·en ı en ıne yenen 
tesiri _olan sokaklarda avare O~"tla1llanın önüne geçmek ıçın. bu ışı u yı bir Türkiye yaratmak ... İşte bugün 
l kat'ı surette haUetnıiye karar v.?rmiş ve yakında muhtelıf semtlerde takip edilen yol budur. Bu bal·ırndan 
{Çocuk barındımıa odaları) açılması kararlaştırılmıştır. t k"F'll ma sözünün ifade ettiği 

Bu maksatla evvelki gün Maarif Müdürü Tevfik !Kuntun reisliğinde Ci-
1 

a kan . f Yani sadece mem. 
E · .. ·· H 1k · d to l M 'f -r :,.1 • h · t i d k mana ço genış ır. mmonu a e\•ın e p anan aarı mu ett~erı angı sem er e aç l k . k'"It"' - - rttırmak rncuk-

k B d l - - k . .. .. e etın u urunu a , s-
t.ane (Çocu arın ırma Odası) açı acagını muza ere etmış ve goruş • ~ . ,. . t' t•. k, enerı"isini fa-

.. 1 d" N · d "lk kt b il' 1 · · k l · d k. b :ıarını ı~ 1 ~e ış ııme muş e.r ır. etıce e ı ·mc cp a_şmua ım ermın, mc ·tep erm e ı u ali ·ete sevketmi re münhasır değil-
kabil talebeleri tesbit etmel!!ri ve açıla<'ak (Çocuk Barındırma O.faları) d" "!i Başk başk ~ h ek tler göstcr-
adcdinin bu :t.csbitten sonra kararlaştırılması kabul edilmiştir. 1~·,_ h a da ar f ed 1ı olacal~ 

İ . . . b mt:.ı\. er yurt asa ay a ~ 
şe gıden ana ve babalar sabahları eıken ışe gıdcrken çocuklarmı u .. ' 

1 
k ~ k ta b . 1 · ba 

mucssesc er urmn u ış enn • 
odalarda bırakncaklrır ve akşam alacaklardır. d 

1 
kted" 

llltllltHUUUUllHllU11lttHUIUllUU1UftUUilUIUl1tıhUIUoiltltlıtntnlllUOWUUlllmnalfnnlltılllUUUUtlMırtl&hlfltlhfRftlılfthHllRlll şın a ge me • ır.. k 
Bu cümleden olmak üzere, çocu 

Pasaport Balta ile odalarının kurulmasını şükranla ka~ 
dedebiliriz. 

Sarı-la/arına· Adam tstanbuı Kültür Direktörlüğü, tü-
::iJ 1 

•• tünde, fabrika ve ilah çalışan kadm-
V ag~ ıf ı Q[dÜrmÜŞ !arın, sabah erkenden işlerine gitti-

.1\... 4 ğini nazanitib:ıra alarak, her mahal-
Katjllerden biri tutuldu lede bir çocuk odası kurmıya karar Yer kalmayınca kAftıt 

yapıştırılacak 
Ediroede buo• vermiştir. Anasile beraber mektebe 

dan bir ~af ta giden çocuk, okuldan erken çıktığı 
Pasaport alan şahısların ellerinde· evvel Saka Ali için, evine döndüğü zaman, evde 

ki pasaportların, hazan müddeti bit

meden sayfalarının dolduğu görül-

düğünden bunlara bir defaya malı· 

sus olmak üzere kağıt :rapıştınlması 

ile karısını öldü- kimseyi bulamamakta ve anası ge-
ren katiller bak- !inceye kadar zamanını sokaklarda 
kında t ahkikat geçirmektedir .. Ve bu halin, çocuğun 
yapsl makta idi. üzerinde menfi tesirler bıraktığı 

Zabıtanın yaptı- muhakkaktır. 
\'C iltisak noktalarının kırmızı mü- ğı geceli gündüzlü Bu mahzurları ortadan kaldırmak 
hürle mühürlenmesi, alakadarlara 

bildirilmişti. 

tahkikat ve laki· için, Kültür Direktörlüğünün her 

Bu kerre tatbikatta müşkülatı mu-

bat neticesinde mahallede açtıracağı çocuk odaları-
kalillerin Edir· nın, kültür ve terbiye bakımından 
ne bahçelerin· Aranılan Hilmi çocuk için faydalı olacak, çocuk, 

cip olan bu usulün terki ile, sayfa- de amelelik yapan Karaferyeli ve mektepten döndükten sonra, c\·ine 
lan dolan pasaport sahiplerine ikin- saka Alinin evi ittisalindeki dostu giremediği için sokakta oynamıya 
ci bir pasaport \'erilerek bunların 1 Hasenenin evinde yatıp kalkan Ka- mecbur kalmadan, odasına gidecek, 
yanyana )'apıştmlması Emniyet Mü- ır~r:rye~i Hilm~ ve arkadaşı Köprü- orada mecmuaları, resimli kitapları 
dürlük1crine tebliğ edilmistir. lulu Faık oldugu anlaşılmıştır. Bun- tetkik edecek, derslerine çalışacak, 

. . ·. l ların katil aletleri olan balta ve mer- resim yapacak, vaktini faydalı ça • 
Yalnız, ılave olarak verılccck bu 1 diven vesaire de bulunmuştur. Bun- lışmalarla geçirecektir. 

ikinci pasaportlar ıçın nl5.kadarlar- lardan Faik yakalanmış, ve cürmü- Bu çok mühim noktayı düşünerek 
dan (20) şer kuruş .alınacaktır. nil it-iraf cc1erek arkadaşı Hilmi ol- böyle bir teşebbüse giriştiği için İs· 

---------- duğunu da söylemiştir. Fakat Hilmi tanbul Kültür Direktörlüğünü teb

Talebenin 
Mektebe 
devamı 

hcnüz ele geçmemiştir. Zabıta Hil- rik etmeyi bir vazife biliyorum. 
1 mıyi bugünlerde yakalıyacaktır. Hal k Filozofu 

Esnaf için hastane 
Mektepteki esnaf ço• 

cuklarına yardım 

1 Bir ayda 
Yapılan 

Bu yıl devam i,ıerl faz1a E l 
kontrol edilecek v er Türbcc1eki Esnaf Cemiyetleri mü~ 

terek bürosun,µn üst katındaki (Es
naf Dispanseri) nin tevsii karrırlaş
tırılmıştır. 

Maarif Müdurlüğü bu yıl mektcp-

l
l lerc devam meselesine hususi bır e
hemmıyet verecektir. Talebenin, 

mekteplerine devamları sıkı bir 

kontrola töbi 1utulaca.k, hasta olan· 

l:ırın evlerine derhal mektep idare
since memur ve doktor gönderile
cek, bir gün veya bir derse gelmiyen 
talel>c hakkında derhal ,·elisinc ma-
1 ümat vcrlleccktir. Bundan başka, 

kah\•ehanelerlc sinemalar sıkt bir 
mur:.kabcye tabi tutulacak ve bun-

lstanbulda inşaat 
gittikçe azahyor 

Son bir ay içinde istanbulda ye
niden 57 ev yapılmıştır. Daha evvel
ki ay da 47 ev inşa edildiğine göre, 
kışa yaklaşmamız dolayısile inşaat, 

yavaş yavaş azalmaktadır. Son bir 
ay içinde en çok ev, 19 tane olmak 
üzere Fatihte, yapılmış ve Eminö -
nünde 13, Kadıköyünde 8, Beyoğ -
tunda da 5 bina inşa edilmiştir. 

Buraya 8 yeni yatak alınmıştır. 
Yeni bir revir açılarak dispanset'., ı 

yalnız esnafa bakmak ve esnaflarla 
esnaf aileleri yatmak üzere küçük 
bir hastane haline konacaktır. 
Diğer taraftan ilkmekleplerde o

kuyan fakir ve yoksul esnaf çocuk
l 1arına bu yıl mektep kitap ve leva
zımatı alınması için 480 lira tahsisat 
ayrılmıştır. 

bırıh-,._teşrın1€vvcl minlcri red müsabakaları '.·apılacaktu-. Asıl 10 ve tfol naı suc \'eroı· kacak 1 w d · 
·~.'°\,! b- a u 1 • c. • çı ıgı 11 • lara, talebenin mektep zamanında 

1...._ Su ;ı_. şrın pazar gu··nıerine ait müsabakalar müteı e\•vi olacaktır. u..,.ktcp mu"du··ru"ne Maarı"f Dırek 

GL-çcn ay en az inşaat Adalarda 
yapılmıştır ki bu da yalnız 1 dük -
kandır. 

ALENİ TEŞEKKÜR 
Eşimin başındaki bir arızayı büyül 

bir hazakatle ameliyat ve tedavi e
den Gureba hastanesi operatörü Bay 
Ali Rıza Faik, muavini Bay Suat ve 
pansımanları yapan Bay Hüseyine 
alenen teşekkür etmeyi bir borç bi-

"' <.ı(l :n m~; • devc;m)arı menedilecektir. n a edııe k a~ güminde muhtelif ..araba, dresaj ve mania müsabakaları törli.tğünce işten el çektirilecektır. Bir ay içinde tamir edilen ev ve 
dükkanların sayısı da 5 i esaslı, di
ğerleri adi olmtık üzere 407 dir. 

tınurı ıç~e ~r . .Müsabakalara hevesli olan bayanlar da girebilecektir. 
~yet 4 gün cwel Sipahi Ocağı Müdürlüğüne müracaat et-

/) o/• 1(, ls/ere 
ı •011/erans 
ve,. ·ı · lıgor 

l'urk 
Polisi ıyı 

~hıta ~ettştiriliyor 
~ ;,ar ı ::ın:u-ıarı tarafından hal
~ ı .Dah 

1111 lltız.ik muamele ya -
1 t ltı..le b ılı~ c Vekaletinden bir 
~" Ulun t:t 
~ " bıldıru . ~ınni) et Müdüdük-
tı..>ııl}ı1 l\ ?.ak tnış \·e polislerin halka 

\ Ctle ın 
t nır akı 01 uamele etmesi ve 
~ Ilı: \le der ncak -her müracaatin 

t v .,rı:Qke~~= ~rkı gözetilmeksizin 
() h ~ bırak 

1 
rşılanarak kat'iyen 

~ ;ı 1lıye \ı: ı_nınınası istenmişti. 
tı .. tnrı ekalet · · 
"•de b ltıucib· ının, bu hususta-

l'<ıl\sı Utu.0 ı~cc bu mevzu üze • 
~.J. ilr " Poüs teşkil" 

'lıqı erııereJ< atına konfe-
L 'lte e:dtr. kendileri tenvir e-
1;,~ t\ ısı
le tııı. ""'$yonu . 
"rıı.e v eitseri~·etı~ ı~ele gibi ecne-
n t:, ~f e l Ugradıkları yer-

il: ı.ı.ıı nan Pl' 
~ latı. 1 .. lıı>usta Çok 0 ıs memurları-

1<tQ U~un-ı hassas davran-
~ 1 tır u d:ı k 

t 01~ · endilerine tebliğ 
~ ~t t!ur 

l'tq liitıe . ettışleri 
ı r.b1:11 rı ~aman h :merkezleri tef-

t, Ctirıe d nlk ile olan mu··. 
e dik 

kat etmektedir-

Ya/ovada 
Tetkikat 
Yapılacak 

Çlft llklor l s ayan komis· 
yon şehrimize geliyor 
Büyük Önder Atatürkün millete 

hediye buyurdukları çiftliklerle, Zi
raat Vekaletine bağlı çiftlik, hara ve 
pamuk ıslah istasyonlarının ıdare 

şekillerini tetkik ve tcsbit etmek Ü· 

zere teşkil edilen komisyon, Ankara
dan hareketle memleket içinde iki 
aylık bir seyahate çıkmıştır. 

Heyet pek yakında şehrimize ge
lerek Yalovaya gidecek ve orada 
(Millet) çiftliklerini de tetkik ettik
ten sonra yine İstanbul yolile Trak
~·aya geçecektir. 

_._..... .. .-...-

Vatandaşhğımıza 
kabul ed ildi 

Vru-nada oturan \'e İstanbul A ~ 
1emdar nüfusunda kayıtlı bulunan 
(Kaşü oğlu Hasan Tahsin) in vatan
tandaşlığımızdan çıkarılması hak -
kındaki karar hükmü, İcra Vekilleri 
Heyetinin yeni \'e ikinci bir kararile 
refedilmiştir. Hakkında Türk tebe
ası sıfatile muamele yapılması bü
tün Emniyet Müdürlüklerine bildi
rilmiştir. 

Limanda 
300 amele 

Radyo ruhsat 
bedel leri 

Radyo ruhsat bedellerinin öden
me müddetinin bu ay nihayetınde .. 

İlk mektepler 
bit(>ceği aliikadarlara tebliğ edilmiş- Yar1n talebe kabulüne 

isteniyor !tir. başııyorıar 
K ö mUr boşaltacak amele nu mi"ıddc>t içinde borçlarını pos- Büti.in ilkmekteplerde yarın sa • 
• bulunamıyor jta ve tc.>lgrnf merkezlerine götürüp bnhtan itibaren yeni talebe kayıt ve 

kabuHine başlanılacaktır. 
İstanbul liman dairesinin kömür yatırmıyanlardan para cezası alına-

Bu yıl mekteplerin birinci sınıfına 
1 işlerinde çalışan işçilerden birçoğu 

mernlekcllcrine gitmişler veya Ana-

1 
doludaki şimendifer inşaatında yük
sek ücretle amclclık bulmu~lardır. 
Bu münasebetle, limanda vapurlara 

kömür verıp kömür alan teşkilatın 
amele kadrosu daralmıştır. 

caktır. kü' 
1930 doğumlular alınacnk, daha -

Alınacnk bu ceza miktarı, ruhsat 
. . .. . . . . . çük yaştakiler kabul edilmiyecektir. 

bcdellerının yuzdc yırmısı nısbetın- Yalnız 1931 doğumlulardan gürbüz 
de teıyin edilecektir. Gecikenler, ruh- ve yetişkin olanlar, eğer sınıflarda 
sat borçlarını yüzde yirmi zamla ö- 1 yer kalırsa bilahare kabul edilcbile-
deyec€klerdir. ceklerdir. 
:=u111111111uu1111ıu?1111111tfttUtlllltllllUllllUllllll:::. Rqm ve ermeni mek e p· 

'J 1356- Hicri 1353 Rumi 1 ıer·ın·ın iyi bi r mür acaati rarak kendisine 300 e yakın kömür 1 
bo~altacak amele temin edilmesini Recep Ağuc;tos Rum ve Ermeni okullarından 

Liman idaresi, Belcdıyeye başvu-

talep etmiştir. Ayrıca liman idare- 14 ° _ , bazıları Maarif İdaresine baş vur -

sine müracaat edip kömür kısmında 
çalışmayı arzu eden işsi7.lere de he
men iş verilecektir. 

Yıl 1937, Ay 9, Gün ~62, Hızır 137, muşlar ve mekteplerinde bütün ted-

20 bin istakoz 
t ut uldu 

Gcç·~n ay içinde İstanbul denizle
rinde şimdiye kadar pek az görülmÜi 
derecede istakoz tutulmuştur. Dir 
ayda yakalanan istakozun sayısı ~O 
bine yakındır. Ayni müddet iı:;inde 

tutulan palamut ve toriklerin yeku- 1 

nu da 147 bin 275 dir. 
Bunl.ırla beraber bir ay içinde İs

tanbuld..ı 59 bin 7Ci5 liralık balık nlış- 1 
verişi \'C s ttı~ olmuştur. ·-

i9 EylQI: Pazar risatı türkçe yapmak ve ana dille -

Vakitle r Vaaati 

sa. 
'"'· '• 

Güneş 5 44 

Ôğle 12 08 
ikindi 1 ') 36 
Akş:ın:a 18 13 
Yatsı 19 47 

!msak 4 04 

Ezani 

sa. d. 

11 31 
5 55 i 

9 23 
1 
1 

12 0) ! 

1 32 i 
1 

9 50 1 -

rini yalnız dil dersi olarak göster -
mek istediklerini bildirmişlerdir. 

Maarif İdaresi, bu müracaati tet -
kik etmektedir. 

Şehremini Halkevinde 
radyo 

Şehremini llalkevindcn 

İkinci tarih kongresi konuşmaları-
ni dinlemek üzere 20/9/1937 pazar-
tesi giinii saat l4 ten itibaren Evimiz 
rndyosu ayar edilmiştir. Herkes ge-
le> bilir. 

lirim. Kazım ôçaltr 

r 
Birirnizin derdi 

Hepimizin derdi 
Edirnekapıdaki 
Bostanlar 
Ve bir lağam 

Bir okuyucumuz yazıyor : 

Edirnckapıdaki hayvan sergisi 
mahalli ittihaz edilen yere gider
ken yolun sağında. ve mezarlık 
duvarlarının nihayet bulduğu yer
de bir bostan ile karşılll§ırsınız. 

Burada cereyan halinde ve üstü 
ark bir lagam görülmektedir. Ve 
açık bir lağam görülmektedir. Ve 
halde ıöğam sularını ıoplanıak i 

çin olacak, bir çuk."'tır vardır. Ve 
bu tıiğam suları burada ve ileride 
yani bostan civarında toplanmak
tadır. Tifo hastalığından 1ıeniiz 
kurtulduğumuz bir zamanda bu
rasının açık kalması doğru olmasa 
gerek.. 

Alakadarlann nazan dikkatini 
celbetmenizi dilerim. Bu civar 
lıalkı bu tciğnmlardan çok §ikayct
çidir. Çünkü bu sular her 1ıalde 
bostana akıyordur.• 



Harbi umu mı 

Büyük v8tansever Casu~-1~~:- . . 
Masaryk kimdir? j Eskı hır ıngı~z 1 

• ı Casusu mahkum 
Oldu 
Umumi Harp esnasında İngili~or

dusunda kaymakamhğa kadar 
çıkmış Ceymis Harvey Bravn ismin

de bir adam vardır. Bu adam vak -
tile pek zengin imiş. Amerikanın 

Teksas hükumeti dahilinde, yirmi 
beş yaşlarında ıkcn 200,000 İngiliz 
lirası tahmin edilen bir serveti var
mış. Harp çıktıktan sonra casus ola-

rak İngilizlerin hizmetine girmiş. 
Kendisi Rusyaya gönderilmıştir. Rus-

yada senelerce gizli faaliyetine de
''am ettikten sonra bol~evik ihtila -
!inde Harvey Bravnı yakalamak için 
tam 5,000 İngiliz lirası para müka

fatı ,·adedilmiştir. Lakin Harvey 
Bravn kendisini bir Rus köylü ka
dını kıyafetine sokmuş. yanındaki 
genç zevcesile küçücük çocuğunu da 
gizlemiy~ muvaffak olarak Hazer 
denizini kayıkla geçmiş, Rus hudu
dundan çıkabilmiştir. 

MasaryK nayatının son asude senelerlnde 
iki küçük torunu ile bahçede 

Sonra kendisine İngiltere hükü -
meti bir çok nişanlar vermiş. Şimdi 
garip bir tezattır ki. bu adam İn_gil-Sabık Çekoslovak Reisicumhuru \dır .. Fransız ü~iformasın~ giy!nmiş 

Mazarikin vefatile Çekoslovak - zabıtlerden murekkep bır kıta ce
yalı1ar, istiklallerini medyun olduk- nazeyi beklemektedir. Bunlar şam -
ları büyük bir vatanperveri kaybet- panya C<>phesinde harbetmiş olan 
mişlerdir. Mazarikin hastalığı ha - Çckoslov~kya Jcjyonerleridir. 
beri Çekoslovakyada şayi olunca bü
tün millet, günü gününe hastalığı
nın seyrini takip etmiştir. 

Mazarikin oğlu Jan Mazarik Çe -
koslovakyanın Londra Sefiridir. Jan 
Ma1.arik babasının ölümünü şu cüm
lelerle haber vermiştir: cPeder ve
fat etti.> Jan Mazarik biraz sonra ba
basının ölümü hakkında gazetecile
re şu izahatı vermiştir: 

- Mazarikin ölümü, hayatı kadar 
ivi oldu. Gece yarısından evvel sc
keratı mevt başladı. Fakat saat iki
ye doğru hastanın halinde bir iyilik 
görülmiv<' ba~ladı. Fakat bu iyilık 
devam etmedi. Bir çok buhranlardan 
sonra hasta kendini k::ıybetti ve sa
at üçü 29 geçe son nefesini verdi. 
Teneffüsü saat 3.27 de ve kalbi de 
3,29 da durdu.> 
Mazarikın cenazesi 21 eylfılde bü

yuk merasimle kaldırılacaktır. N5.şı 
L anci şa~osunda basit bir demir kar

yola üzerinde istirahat etmektedir. 
Kalın ve nba bir örtü ihtiyarlıktan 
ve hastalıktan zayıflamış olan vü -
cudünü Jrtmektedir. Odanın duvar
ları Uımamen çıplaktır. Duvarlarda 
ne bir levha, ve ne de küçük bir re
sim vardır. Pencerenin önünde bu
lunan ge~e masası üzerinde söndti -
rülmüş bir lamba ve bir kaç parça 
knğıt göt"ünüyor. Duvarda beyaza bo
yanmış tahta bir kitap rafı vardır. 

Bu oda, onun arzusu yerine geti
rilmek için olduğu gibi bırakılmış
tır. Mazarik yatakta kitap okurken 
yorulduğu zaman kitabını üzerine 
bırakmış olduğu iiç ayakb sehpa bir 
kenara çekilmiştir .. 

Madeni bir gece masası üzerinde 
üç mum yanmaktadır. Bu mumlar -
dan akseden hafif ziyalar, büyük ih
tiyarın ağzına doğru düşmüş olan bı
yıklarını ve küçük sivri sakalını ay
dınlatmaktadır. Ölünün yüzüne şa
ynnı hayret bir sükunet çökmiiştür. 
Mazariki:n ölı.i çehresinde bile bir a
salet belirmektedir. 

Yatağı üzerinde biri beyaz, diğe
ri de pembe olmak üzere iki gül var-

Garip bir tesadüf: Mazarik, oğlu
nun 5ı nci doğum yıldönümü gü -
nünde vefat etmiştir. 

Profesör IIerman Sikla nfışı tahnit 

etmiş ve heykeltraş Makovski de yü
zünün k:ılıbını almıştır. 

Ceset Lani şatosunun musiki sa

lonunda halka teşhir edilmiştir. Bu
rada iki giın kaldıktan sonra meş'a-

lelerlc süvari müfrezesinin muhafa

zm:ı altında Prağa götürülmüştür. 
Pazartesi gününe kadar burada hal-

ka teşhir edilecektir. 

Ca~us Harv ey Barvn 

terenin zabıtaca çok tanınmış Vil -
yam Robinson ismindeki meşhur 

bir sabıkalıc:;1 ile beraber on sekiz ay 
hapse mahkum edilmiştir. 
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Amerika Reisicumhurunun 
oğlu nişanlan 

Birleşik A~:r!ka .. ~.üku~etleri osevelt henüz üniversıte tahsilini bi
Cumhurreısının kuçuk oglu John tirdikten s.:ınra evlenecektir. 

Roosevelt Boston bangerlerinden bi
rinin dul k.ırısı madam Hanen Klark 
kızı Mis Anne Lindsay Clark ile ni-

Genç kız sarışın, ince, uzun boy

ludur. En ziyade sevdiği spor yel -

şanlanmı5t1r. Gençler uzun müddet- kenli ile denizde dolaşmaktır. Dan
tenberi sevişmekte idiler. John Ro - sa bayılır, eıldukça iyi tenis oynar .. . 

---

-e 1 KAY E 
BAMBİŞ İLE TOMBiÇ 

Yazan: Burhan Cevat 

B 
unlar, ikı ahbap çavuşların he
nüz yaşını doldurmamış iki 
erkek çocuklarıydı . Babaları 

az kazanmakla beraber yine Bambiş 
ile Tombiçin hiç bir şeyleri eksile de
ğildi. Bambişin babası bir gün elin
de bir patikle gelse eve, ertesi gün 
de Tombiçin babası bir patik alır. 

Bu iki dinç ve gürbüz çocuk, böy
le mes'ut bir hayat içinde büyümek
te idiler. Evleri yanyana, ekseri ak
~amlar yemeklerini bile birleştire

rek yerler. Hatta akşamları babalan 
tarafından karşılıklı boşaltılmış 

49 luk şışelere sabahları ayni tence
rede kaynamış sfüleri doldurularak 
Bambiş ile Tombiçe sundurulur ve 
tlpkı rakılarını karşılıklı içen baba
ları gibi onlar da karşılıklı sütleri 
içerlerdi. Beraber oynamaları için 
bir odaya kapatılan Bambiş ile 
Tombiç hiç ağlamazlar ve boyunla
rında birer mavi kordela ile asılmış 
emziklerini biribirlerinin ağızlarına 
sokarlar. Bambişin emziği Tombiçtc 
ve Tombiçinki Bambişin ağzında iş
tahlı şıpırtılarla kuru emziklerini 
emip dururlar. 

Biraz sonra ayağa kalkmak iste
dikleri zaman biribirlerinden ayrıl
malarına mani olan emzikleri çekiş
tirirler de bırakamazlar ve ancak o 
zaman ağlaşırlar. Yani adeta cyapı
şık kardeşler:t . 

Aradan gi.inler, soneler geçer. 
Ifambiş1e Tombiç büyümekte. Ba
baları ihtiyarla.maktadır. İhtiyarlık 
zaten o kadar hal ve vakitleri pek 
yerinde olmıyan, şöyle böyle geçin
mekte olan bu iki babanın işleri bo
zulmıya başlar. Karşılıklı yine 49 
luklarını çekiştirirlerken müşterek 

bir iş yapmayı düşünürler ve niha 
yet bulurlar. 

Küçükten, azdan başlayarak bir 
(İJanat şirketi) vücude getirirler. 
Doktor ilaçlrına rek15m yapmıya 
başlarlar. O şekilde ilanlar yaparlar 
ki her boktor bunlnra müracaat et
miyc mecbur olur. Yaptıkları hari
kulfıde orijinal reklfımlar sayesinde 
bunlar epeyce para kazanmıya baş
Jal'lar. füımbiş ile Tombiç te öteki 
cocukları kıskandıracak kadar refah 
içinde tahsıllerini yapmıya de\'am 
ederler. 

Bambişle Tombiçin mektepleri bi
ter ''e babalrının yanında gittikçe 
büyüyen ve genişleyen şirkette bi
rer vazife alarak babalrına adeta ve
kalet edecek kadar da işe ciddi bir 
alaka ile bağlanırlar. 

Zaten babaları onları düşünerek 
şirketin adına (Bam - Tom) şirketi 
adını koymtışlardı. 

l 

/şti halı sapı rtııarra ı<u r u emzıKlerinl emıp a uru rl 

1 
Bambişin babası ile Tombiçin ba- sın? seninle karşı karşıya 49 lll 

bası bu şirketi ilk kurdukları gün nasıl devirirdik? Bunlar mclailc 
tesadüfen birlikte çektirdikleri fo - bi çocuklar. İnan olsun bir tık 
toğraflarını ağrandısman yaptırmış- şunları dıp karşıma, kendi eli 
lar ve şirketin müdiriyet odasına as- hiç değilse bir kadehçik içirece 
mışlardı. Bir gün b u iki ahpap çavuş Biraz hayatın zevkini tatsınlar Y 
çocuklarını odalarına çağırdılar,gö- diyordu. 
beklerine kadar sakallarını okşaya- """'""'"''""'" 'nııı 11111111111111111111111 11111 111111ı11•011' 
rak kendilerinden sonra şirketi el
lerine teslim edecekleri yavrularına 
nasihat etmiye başladılar. Tombiçin 
babası Bambişe : 

- İşte bak evlat, diyordu .. şu res
mi görüyor musun? Siz emziklerini
zi çekiştirirken biz rakılarımızı çe
kiştirirdik ve parasız kaldığımız bir 
günde saikai sekirle bu şirketi kur
Guk. Gerçi siz henüz gençsiniz. Ra
kının tadını bilmezsiniz. Biz de otuz 
beş yaşına kadar içki nedir bilmez
dik. Fakat şayet bir gün darda ka -
lırsanız şöyle karşılıklı bir k:ıç tane 
c:ekiştirmek fena değildir. 
Bambişin babası bu az bunak na

sihatine benzeyen bu sözlere şunla-
rı ilave etti : ""' 

- Amma siz ne darda kalın, ne o 
zıkkımı ağzınıza koyunuz. 

Babalarının nasihatlerini dinle -
dikten sonra odadan cıkan Bnmb;,.; 
ile Tombiç, kıs kıs gülüyorlardı. 

O gece sabaha kar!'ı Taksimde so
kak süpürüciiler kaldırımların ilstii
ne uzanmış iki delikanlıyı koltukla
rından tutarak kaldırıyorlardı. Bam
bişle Tombiç her gece son metelik
lcrine kadar servetlerini barlarda 
yedikten sonra rastgele sızdıkları 

kaldırımlardan sabahleyin sokak sü
pürücüleri tarafından uyandırılı -
yorlardı. 

Tombiçin babası Bambişin baba
sına: 

- Şu çocuklara şaşıyorum. Yahu, 
biz onların yaşında iken hatırlar mı----- --

Çinli kızlar n1e 
leketleri nden 
ayrıhyorlar 

Çin - ,Tnpon harbinin bir s.a 
da Şanghaydan her gün bıt 

Çinli kadın ve kızların vapura lı 
rck şehri t<rketmeleridir. Esldd 
beri biz, Çir.li Bayanların aya1'18 

demir ayakkabı giydiklerini işİ 
dik. Halbuki Uzak Şarkta ne bii. 
bir değişikllk olmuş. 

Memleketlerinde muharebe 01 

yor. Kendileri de Japonlara ~ 
ne yapsınlar? Şanghaydan ayrıl , 
uzaklara gidecekler, belki de A 
paya gelı:?c~klerdir. Çinli kızları 
yaklarındıı ne demir ayakkı:ıbı 
ıne de üsflerinde eskıliği hat1rlnt

9 

bir esvap. Tamamile bu zamanın 
ları ... 

Dünyanın en u:t11 

şosesi 

D
.. . p.Jıı 
unyanın en uzun şosesı 
siphiccziresinde Fayrbanlc 
~ ıı 

Boenos Ayres arasında yapı~~Jc 
dır. Bu yola beynelmilel Pasıfı ·~ 
lu adı verilmektedir. Yol Mel<51 

dan, vasnti Amerikanın bir ç~lc}. 
leketlerinden geçerek Cenubı . 
rikava kaılar uzanacak ve 21 bıll 

~ so 
lometre uzunluğunda lacaktır. 

bittiği zaman, uzun yollar sr851 

bir rekor t e~kil edecekt ir . 

r :,trmc;,!d: SENENiN İLK MUAZZAM ve MÜDHIŞ ŞAHESERi: 
CEZA YiR BATAKHANELER 

AŞK • KAN • C ÜZELLIK • MACERA • JHTIRAS ve SERGÜZEŞT Filmi 
Eli kanlı bir sergerdenin heyeca nla rla dolu hayalı ve rıı a<.eraları 

Baş rollerde : ~~~~kan~~ti~~ JEAN GABİN ve Ma~~~0ö?~~ich'i MIREILLE 
AYRICA : l - FOX dünya habcrll!ri 2 - Çiçekler nasıl yetişi r • Türkçe fi lm 

iıııBnı:ı ___ n::Zl!ıımnıiiC!Br:.ıuc?g:aU:!!incı:EJr.ms aat.JJ de tenzil Atliiııı mmaaiııiiıitimniiiemaı--!11!11--"': 

ı·ibirini takip ediyordu ... ~ubat ayı 

nın 24 üncti gecesi, Hanya hükümet 
dairesi çatır çatır yakılmıştı. Bu ko
ca bina, her taraftan konulan ateşin 
tesirile o kadar çabuk alev almıştı 
ki: fçinden bir tek evrak bile kurtul
mamıştı. 

Meselenin dikkate şayan olan ci
heti şurasıdır ki; bütün bu kanlı ve 

!rının üzerinde isyan , .e ihtılal kanl:ı
n kurumıyan Girit adasının kolny 

ı kolay sükun ve salah bulınıyacağını, 
Abdülhamit herkesten daha iyi bili
yor ve takdir ediyordu. 

Girit, nasıl olsa elden gidecekti. 

saltanattan iskat edilecekti. J; ı 
Abdülhamit, hesaplarını ~occ 

1tanzim etmişti. .. fstanbuldak1 .~ 
leri sık sık ve ayrı ayrı sarB)1'il 
vet ediyor; onlarla muhtelif şe 
de mülakatl"ar yapıyordu. dgtl 

Tefrika No: 10 
• ateşli hadiseler devam edip durur -

'('azan : ZIYA ŞAKIR ken, Fransanın, İtalyanın bir çok şe
hirlerinde -ve bilhassa Pariste- fısi-

Çünkü, harp ilan edilirse, oraya bir 
tek asker göndermek için bile vasıta 
mevcut değildi. Osmanlı donanması
nın harrı kıymeti, tamamile (sıftr) a 
inmişti. 

Almanya sefirine dostıuJdar ·ı~ 
Bağdat şimendiferi imtiyazıaıfif 
bahsediyo;du. Avustury~ .~ ırr 
Rumeli hattından ve scıanı ,9 
nından dem vuruyordu. RUS) !ld 

Osmanlı kalesi, ayni zamand:ı bir şekil vermişti... (Eterya) cemi - kumetinin lehine ve aleyhine hüküm- lerin ve Yunan hükumetinin lehin-
Fransa, İngiltere, Rusya, İtalya, Al- yeti, Yunanistanın her tarafında mu- ]erler veriliyordu. Fakat biitün bun
manya, Avusturya askerlerinin müş- azzam mitingler tertip ettirmişti. (A- lar Miralay Vasosun Giritte 
terekcn işgalinde bulunduğu için li-

1

mirallerin, Girit vatanperverlerini açtığı kanlı cidali durduramıyordu .. 
manda bulunan ayni hükumet - topa tutmaları zalimane bir hare - Her gün müslüman köyleri basılı -
lerin zırhlıları, bu ateşe şiddetli bir kettir. Medeniyetin efkarı umumi- yoı, adamlar öldürülüyor, evler ya
topçu ateşile mukabele etmişlerdi. yesine müracaat ediyoruz.) diye, ktlıyor .. müthiş bir imha siyaseti, Gi-

Zırhlıların mermileri, asilerin si- feryatlar yükselmişti. t itteki islam varlığını hiçe indirmi-
perlerini darmadağın ederek diktik- Atinadan kopan bu fırtına, A vru- ye çalışıyordu. 
leri bayrağı devirmişti. Fakat o si- pa siyasi merkezlerindeki havayı da Asiler, islam köylerini her taraf _ 
perlerde, hakikaten elinde bir gıra bir anda değiştirmişti. Başta, Fran· tan abluka etmişlerdi. Hücuma veya 
tüfeği olduğu halde ateşe devam e- Eız kadınları olmak üzere Fransada yc:ğmaya uğrayan köyler, hiç bir ye
den (Venizelos), hemen yerinden fır- ve daha başka yerlerde içtimalar ya- re vaziyetlerini bildiremiyorlar; ve 
lamış .. devrilen bayrağı, tepenin da- pılmış .. asilerin topa tutulmaları hoş imdat istiyemiyorlardı. 
ha hakim bir yerine dikmişti. görülmemişti. Asilerin bu halleri, yalnız köylere 

Asilerin bu suretle topa tutulması, Parlamentolarda nutuklar söyle- münhasır kalmıyordu. Şehirlerde de 

Girit meselesine birdenbire b:ışka niyor .. Girit asilerinin, Yunan hü- islfımlara karşı yapılan suikastler bi-

de yapılan nümayişler de devam e
diyor; Pariste (Latin İttihadı Cemi
yeti) tarafından oradaki Yunan te
baası mutebcranına ziyafetler ve -
riliyor .. parlômentoların bir kısmın
da: 

- Avrupa sulhü tehlikeye giriyor. 

Diye, bar bar bağırılırken; bir kı
sım siyaset merkezlerinde de: 

- Osmanlı hükumeti, harbede -
mez. Bırakalım, tali Yunanistanı 

zengin etsin. 
Diye. nutuklar veriliyordu. 
GfRİDE (MUHTARİYET) NASIL 

VERİLDİ? 
Asırlardanberi, yakın kayalıkla -

Böyle olmakla beraber Abdülha -
mit, vaziyeti son hadde kadar sürük
lemiye ahdetmişti. Çünkü onun en 
çok korktuğu şey, (mes'uliyet) ti. Bu 
na binaen; 

- Biz, nasıl olsa, bu asi ada ile hJ
şa çıkamıyacağız. Bugün olmazsa 
yarın, bu adayı kaybetmek mecbu:-i
yeli karşısında kalacağız. İyisi mi, 
kan dökmeden, lüzumsuz yere hele
can çekmeden, bu adayı silkip ata
lım . Ne halleri varsa görsünler. 

Diyemezdi ... Çünkü bunu dediği 
dakikada Türk ve müslüman efkarı 
umumiyesi galeyana gelecek .. aley-

hine ateş püskürecek .. belki de am
cası ve büyüle biraderi gibi derhal 

firini, f ngilizlerle dost o}aCtleceıL 
ve Boğazları açacağından bll cfıtl 
rek korkutuyordu. İngil iz 5 

de~ bit ( 
._ Bu meselenin sonunda, ıcs 

Jiımhk), (hıristiyanlık) lJlC~ııııtı 
çıkmasından korkuyoru~· ıc ııit 
sirgesin; şayet, vaziyet b~Yt811dıı 
kil alırsa, Mısırda, HindıS ı.} 1'

1 p.•rıw 
yaparsınız. Bakınız, bir 

8
çtl· 

hadisesi, Mısırda ne gailele~atB 
giltere hazinesine, ne para 
1adı. 

Diyordu. S fiÔ rJ 
Nihayet bir gün Rusya c 

yö Nelidof gelmiş; .d c:tıf} 
(Deva1ı• 



Devletin milyonlarca lirası 
gitmiyor artık dışarı 

iz mit k3ğıt f abrikasmda neler gördüm ? 
)Röportajı y apan7'1 - . ---
.._Zeki Cemal Bakıj 

T Ürk azmi, Türk zekası, Türk 
kabiliyeti önünde duracak hiç 

B bir kuvvet yoktur .. 
unu ispat için uzun uzadıya dü-

§unrniy ı· · 
tı d ~ uzum yok .. Istanbuldan A-
t <ı olu ıçerilerine doğru gitmek is -
d~r~eniz; Köpri.ıden başlıyarak bin -
,,.1ğinjz vapur, seyahat ettiğiniz tren 
tı~ nıhaye:t her istasyonda gördüğü -
1 Uz YenilikJer ilerlediğiniz her ki-

h0tnetrede bu hakikati size biraz daa .. 
Soylüyor. 

:a o~ be~ yıl önceyi düşünüyorum. 
1.ugunkü İlf: mukayese ederken söy
~ecfJk kelime bulamıyorum, İşte; 
c:rıtk seınasında yükselen fabrika ba-

Fabrikanın harıçten görünüşü 

!bunun zevkini tadamayız. Fabrika- nerek fabrıkaya gelmiştim .. 
yı gezelim.• Avrupan•n bilmem hangi şehrin-

d arı. .. Ti.irk yurdunun ham mad -
eler· · tc . ını, Ttirk yurdunun ihtiyacını 

'l'i.1:11ne uğraşan Türk mühendisi, 
~u~rk diınngı .. Türk işçisi .. Türk pa-

u ... 

l<~ÖYle düşünerek İzmite geldik. 
~.~§1rnda muazzam kağıt Fabrikası 

l'iSCldi. 

İşte .. K5ğıt Fabrikasının önünde de bir kiığıl fabrikası varmış. Orman 
ôuran yığın yığın odunlar .. İşte .. kos- kenarında jmiş. Odunu bir tarafa a
koca pavyonları dolduran paçavralar, tarlar, bir taraftan da yazıları di
kağıt parçnları .. \'e nihayet sellüloz 1erler ve öbür taraftan 50 şer 50 şer 
levhaları .. Öyle makinelerden geçe- paketler içinde gündelik gazeteler 
rck ufalıyor ve lif haline geliyor ki.. ortaya çıkarmış. 
Bunların birleşerek vücude getir - Bunun için bir düğmeye basmak 
dikleri hamurlar muazzam makine-- kafi imiş .. 
lerin boruıarından geçerek suların Binbir p.<'ce masallarında sihirli 

••• içinde kayboluyorlar .. Binde beş nis- halı hikaye~i gibi dinlediğim bu söz-
l<ağıt Fnbfilcası direktörü Meh - betinde suyun içinde bulunan ha - l1er mcğel' bir hakikat imiş .. İşte iki 

~et Ali Kfiğıtçının odasındayız .. Fab- murlar uzun mak!~elerin içinden ge- saattir gezcliğim fabrika içinde vü
~kanın çelik gürültüsü bir müzik ç;erek çarçabuk k<ıgıt manzarasını a- cut bulan hakikat. Zaten Atatürk 
:ıbi kulaklorımıza kadar geliyor. Fa- lıyor. Sonra kf.ığıtıorın parlaklığı.. Türkiye.:;inde İsmet İnönünün ve 
at direktör memnun: boy boy kesilmesi.. kalın ince kar - erkadaslarının çalışması sayesinde 

dı.._ Bu seş .. diyor .. bizim neş'emiz- tonlarm ynpılısı.. Bir düğmeye bas- hayal ;,annedilen neler, birer haki-
ar~· O çalıştıkça bizim heyecanımız tığınız zaman meydana çıkıyor. kal olmadı ki.. 
lir.ar .. çalışma kabiliyetimiz yükse- Öğleden evvel; küçüklüktenberi ••• 

dinlediğim ve hayal olarak telakki Fabrikadan sonra laboratuvarları 
~aanıafih, oturduğumuz yerden ettiğim bir kağıl hikayesini düşi.i - dolaşıyoruz. Her odada bir yenilik .. 

bir yeni ç~lışma eseri var .. Direk -

tör müjde~iyor: 
- Yeni rıçılacak sellüloz fabrikası 

için şimdiden hazırlıklar yapıyoruz. 
Yeni fabri;..:ada odundan, mısır ko -
canından ii ibaren her şeyden isti
f adc edec<>ğiz .. Bir taraftan da bü -
tün mad<leleri bulmıya çalışıyoruz .. 
İşte kaolin .. Bunu Avrupadan getir
tiyoıduk. Şapı yabancı piyasadan te
darik etmiye uğraşıyorduk. 

Fakat kimyagerlerimizden Bay Ce
lfıl Anadoluda bir tetkik seyahati 

ynptı. Kütolıyoda kaolin taşını ve 
Şebinkarnhi~ar ile Gedizde şap taş
larını bulup çıkardı. Bunların işlet
me müsaadesini hükumetten aldık. 

Yakında Kütahy<ıda ve diğer yer -
!erde işimizP yarıyacak bu maddel~
ri çıkarmıya başhyacağız .. Bu su--

~ KS{ııt makinesi işlerken (Deoomı 6 ıncı sayfada) 
---=======================:=::=========================== 

Güzel kızları Paristen 
Holivuda kaçırıyorlar 

Pransız artistleri bol. para ve 
>-e/ah karşısında Amerikaga 
&~i.i ~~e Fr~nsız .si.neması ~üt~n ı Ahiren Fransız artistlerinden Mi
l'li1t ~k artıstlermı kaybcttı. Bu- rey Balin ve Jaklin Loran, Metro -
~aıa~:hstle~n ek~:~isi A~.erikan. fir- Goldvin - Mayer ~irketi tarafından 
tı i i nın costerdıgı şeraıtı kendıle- angaje edilmişlerdır. Bunlar da ya
eitt~ n daha kar~ı bularak Holivuda kında Holi\'uda gidedekkrdir. Mi
~ı.. er. Film şirketleri bu hususta rey Balin clYevm Niste bir film çe-
t. ' Çok tc·· d"" ı··1 H tt• • tstı~:r· ıaşa uş u er. a a ar - \"irmektedır. 

~ı ted~·F'-ransada alıkoymak için ba- Mirey Bnlin bir gazeteciye demiş-
lal'ırı h~lere baş vurdularsa da bun- tir ki: 
~ ıç bır tesiri görülmedi. - Çok mes'udum .. çünkü çok bü-

"-ttı~~a nıukabil, Holivutta bulunan yük bir şirket tarafından İngilizce 
tıstıer~kalı artistler de Fransız ar - filmler için angaje edilmiş bulunu -
Q~tı ;ı~in Holivuda akın etmelerin- yorum. 
tı lle ~laşa düştüler. Ameriknlı ar - - Öyle zannederim ki, İngilizceyi 
~"arı tın ı;on defa bi.iyük rollerin hep gayet iyi konuşuyorsunuz. 

göz kamaştıran 
akın ediyorlar 
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Kuleli lisesi kampında istikl&I 
marşı dinlemek 

-

şerefine eriştim 
.--------------------------Röportajı yapan : ı 

NiYAZi ACUN l 
ı 

G 
üzel Beykoz çayırının yeşil 

kucağında, Kuleli askeri lise
sinin beyaz çadırları göründü. 

Y<şil çimenlerin üzerinde toprak . 
enginde büyük bir kalabalığa doğ

ru ilerliyorduk. 
Kampa çıkarılan yarının kahra -

manları, bir emirle biribirine bağ -
lanmış, muntazam bir kitle halinde 
geldi. Sistematik bir sür'atle gözleri 
kamaştıran, Türk ruhunun zafer 
heykellerinin azametli duruşlarile, 

seslerile yurt topraklarına, dağları
na, ormanlarına ve semalarına 

büyitk \'e kırılmıyan ümitlerle ak
settiren Kuleli talebesini görünce 
sevinmemek elden gelmiyor ... 

- Acaba, diyorum .. bunlar, haki
katen bir lise talebesi mi? yoksa yıl
larc<ı talim, terbiye görmüş bir kışla 
eri mi? 

Kuleli gibi şanlı bir mektepte, 

yurda nafi bir uzuv olmak için çalı
şan talebelerin kamp sahasına gir -
dim. · · 

Subaylar arasından bir ses yük • 
seldi: 

Kuleli dahiliye müdürü 
lsmail Hakkı 

Orgeneral Fahrettın Altay Kuleli deniz bayramında 

- Geliyorlar .. 
Ateşli gözlerin baktığı istikamete 

baktım. İki albay ve bir Yü7.başı, 
sıra halinde dizilmiş haki elbiseli, 
gen<; kahramanlara doğru geliyordu. 

Bu gelenler mektebin direktörü 
Albay Tevfik, dahiliye direktörü İs
mail Hakkı ve Yüzbaşı Sabri idi. 

Kuleli askeri lisesi mektep direk
törlüğüne tayin edilen Albay Tev
fik, mesai arkadaşları ve onlardan 
feyiz alarak yarına hazırlanan tale
belerile tanışmıya geliyordu. 

Kıymetli direktörlerini istikbal 
?den bando çalmıya başlayınca tale
beler selam vaziyetinde idi. 

Teftiş bitti. .. 

Yeni direktörlerinin önünde top
rnğı titreten sert adımlarla, kabar
mış göğüslerile \'e daima ileri ba -
kışlarile çok muntazam bir resmi
geçit yaptılar .. 

yağmurlu havalardan müteessir O• 

larak hastalanmış talebenin olaca .. 
ğını tahminde aldanmışım!. 

- Evet. .. Türk askeri, elbisesi al
tında hasta olmaz, daima sıhhatli ka .. 
lır; çünkü : onun rukunda en büyük 
sıhhat ve neş'e kaynağı vatan, mil· 
let sevgisidir. 1 

Büyük asker milletin, asker ol .. 
mak aşkile bu çağda askeri disiplin .. 
le hareken eden bu körpe yavrula
rın genç ve enerjik doktoru, Albay 
Tevfığe: 

- Hiç bir hastamız yok.. demesi 
hepimizi sevindirmişti. 

• •• 
Kampta gördüğüm disiplin, temiz· 

1 Hk, intizam ve talebenin öğrenmek 
için bütün varlığile çalışması, vatan 
topraklarının yeşilliğinin ebediyen 
solmıyacağını kalbime bir iman hey
keli olarak rekzediyordu. 

*** Direktör, atışları sordu .. kamp ku-
Direktör ye Dahiliye direktörü mnndam : 

kıymetli subaylarla çadırları gezi - - İyidir .. dedi. 
yor ve onlardan izahat alıyordu. T:ılebesinin atıcılığını yakından 

Bir hattı müstakim üzerinde yeşil görmek isteyen direktör, bir manga 
çimenler üzerine kurulan çadırlar, 1 talebe çağırdı ve hepsine atış yap
semaya havalanmak isteyen martiler tlrdı. 

kadar temiz. Atış yerine gelen gençlerde atış 
Talebeliği mektepte bırakıp, Türk yapmak heyecanı, ateşli gözlerinde 

ordusunun kışla hayatını yaşayan okunuyordu. 
bu körpe vücutler~n yanından geçi- ••• 
yoruz. 

Hepsi sıhhatli .. hepsi neş'eli... 
Hastane çadırına gelince, içeride, 

Subay ordusunun namzetlerinin 
kampından uzaklaşırken bir ses bizi 

(Det1amı Yedinci sag/ada) 
HIHfHUllNMll ................ _, .................................................. ut .................. " fllllllllllllHUll ... t••tttınuı1ttlltlHUllJlllltt1ıtıutntıını111111ıııııuııı11ttıuıttınnı1111htlnlHllUllllllUUlll.., 
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Dünyada 
mesih 

Bir mühendisin 
Peygamberin 

1 ngiltcn:de garip insanlar var -
dır. Adamın biri kendisini dün· 

yanın so11unda gelerek beşeriyetin 

ıstıraplarına nihayet verecek cMe -
sih. diyıJ tanıtmaktadır. Kendisi 
böyle bir vazifesi olduğuna inanıyor. 
Fakat bur.da yalnız değildir. Ona i
nanan dara başka kimseler de var· 
dır. Çarls Girt ismindeki bu adam, 
İbranice kendisine cŞiluh> dedirt -

.yeni bir 
türedi 

kansı yeni kızı, 
yarıına kaçhlar 

h ~d Sız nrtistlerine verilmesine knr- - Hayır, ingilizceyi çok iyi anla-
lı'ıı~ta ~sabileştiler. rım, fakat fena konuşurum. Bu se -

' ınektcdir ki, manası cmesilı. demek 
olacak. 

~Otıe ~~ık:ı bir kaç ay zarfında Si- heple on beş gün kadar İngilteredc 
~o. b 1rnon, Jermen Osey, Jorj Ri- kalacağım. 25 teşrinievvelde hare • 
lıt:tı ~n~el Daryö ve Mişel Morgan ket ediyorum. Bir sene için bir muka· 

0Uvuda gitmişlerdir. vele imzaladım. Ve önümüzdeki altı 

Sı rrıone Slmon 

sene için konturatı temdit etmek 
hususunda hakkı hiyarımı muhafa
za ediyorum. Fakat bunun için esas
lı bir şartım var. O da; her sene üç 

ı ayı Fransada geçirmek hakkına ma
lik olmak .. Bu şerait kabul edilmiş
tir. Bundan çok memnunum. Çünkü Danyel oaryö 
Fransız fiJınlerini çevirmekte de - ıte bir film çevirecektir. Jaklin Lo-
vam etmek isterim.• ran diyor ki: 

Jaklin Loran da Holivuda gidece- - 25 güne kadar Holivuda gidi -
ğindcn çok memnundur. Bu güzel ar- yorum. Orada ne yapacağım?. Ev -
tist henüz 17 yaşındadır. Bir sene vela Holivuda alışmıya çalışacağım. 
evveline gelinciye kadar meçhul bir Bunun için bir kaç ay lfızımdır. Ka
artist olan Jaklin Loran bu sene zar.. liforniyada büyük stüdyoların me -
fında sinema aleminde tanınmıştır. totlarını tetkik edeceğim. Ayni za -
Bundan evvel hemen de çocuk de • manda beni çalıştıracak olanlar da 
necek bir yaşta bulunan artist bazı beni tetkik edeceklerdir. Orada de
filmlerde ehemmiyetsiz rollerde işe ruhte ede:ceğim vazifeyi muhite a
başlamıştır. Jaklin Loran Holivut - lışmak için geçecek zaman tesbit e
ta Jorj Rigo ve Harri Bor ile birlik- decektir. 

- Sen artık kurtulacaksın. 

Diye temin ediyor. 
içinde dünyanın mihnetinden ayr:ı. 

yaşamakta buluyorlar. 

Şiluh çoktanbcri İngiliz gazetele -
rini kendisiJe meşgul etmektedir. 
Son günierde hastalanmış, bir gece 
saatlerce dua etmiştir. Şiluh'un on 
üç şakirdi vardır. Meselfı bunlardan 
bMne bir felaket gelse, şiluh cema
atini topl:\r, dua eder. Şimdi de has
ta iken <:emaatinden bir adam için 
dua etmiştir. Bu pek hiddetli bir a
dam ola~a!-: ki, zevcesini ve iki ço
cuğunu incitmiştir. Bu kadınla ço • 
cukları da şiluh'un cemaatine dahil- Artık biitün cemaat duaya başlı- Şiluh'un remaatine girmek için 
dirler. yor. İç1er5ncen mustarip olan kadı- dünyanın cazip olan şeylerinden u-

Cemaat, on kadın ile üç erkekten ı nın selametine dua ediyorlar. İşte hid zak yaşamıya azmetmeli imiş. Öyle 
mürekkertir. Şiluh dua ederken ken- detli kocn5ı tarafından incitilmiş olan altın, müc~vherat, konak ve saire 
disini anfamıyan diğer insanlara bir kadın, böylece derdini dökerek ıs- yok. 
c;n evvel hidayet nurunun gelmesini tırabını hafifletiyor. Cemaat, 0 ha- Cemaat İngilterede Pembruk Şayr 
niyaz etme!<tcdir. Bu duadan sonra şin kocanın ahlakının düzelmesi için civarında Tenbi köyünde, kendi ale
siluh kadınlardan birine emir veri- dua ediyor. minde yaşamaktadır. Bunlar kimse 
'-'Or: 
.; Lakin remaatteki diğer geriye ka- ile de ihtilat etmezler. Yalnız içlerin~ 

- Söyı<:'. diyor. 
Kadın '>İivlüyor, sesi kısılarak ıs- lan iki kudın ise halll kocaya varma- den yaşlı bir kız olan Mis Anni dün-

tır<ıbını anlc-tıyor. Bunun üzerine şi- mış, yaşlı birer kızdır. Bunlar da ha- ya işlerile meşgul olmak salô.hiyeti-
luh gene: yattaki ümit ve teselliyi bu cemaat (Devamı 7 nci ıagf amızda) 



.. 

it. - S O N T E L G R A F - 19 EylOI 1937 

vazen : M. SUleyman Çapan 

Kurunu vusta şövalyeleri gibi ... 
"Karşı masadakilerin hesebı bende, 

onlardan para alma! ... ,, 
Kabadayılıkları, zart zurtları yal- Kadirgali Dadaş Rahmet te hakiki 

nız kendi muhitlerine inhisar eder- mahalle kabadayılardandL 
di. Başka taraflarda, atıp tutmazlar, Yumrukçular, öyle tabancalı, ka -
böbürlenınczlerdi. Yalnız fes kaşın malı, sustalı kavgalara girmezler, 
üstüne eğilmiş, perçemler kenarın- silahlı boğuşmalardan kaçarlardı. 
dan çıkmış, afili afili yürümekten Bunlar, tecavüze uğramadan, hır gır 
vazgeçmezlerdi. çıkarmazlar, daiına sükunetle harc-

Mahalle kabadayıları içinde cid • ket ederlerdi. İdarei maslahatçı a
den kabadayı olanlar da vardı. Bun- damlardı bunlar ... 
lar, iyi günler görmüş, ömürlerini Kavgacılıkta ve yumruk kabada
neş'e ve şetaret içinde geçirmiş, fal- yıhğında bir itikat, bir inanış vardır. 
so olmamış, insan kıymeti bilen, ilk Bu kanaat, bütün kavgacılarda bir 
gördüğü kimse hakkında derakap düstur halini almıştır. O düstur da 
hükmünü veren umurdide adamlar- şudur : 
dı. Unlarını elemi_ş, iplerini asmış - Kavgada ilk tokadı atan daima 
olmalarına rağmen icap ettiği zaman kazanır! 
yalnız kendi semtlerinde ötmezler, Bunun içindir ki, yumruk kaba -
her yerde, her tarafta direnirler, di- dayıları, daha yaka maka tutuşma
kilirler, kafa tutarlar, hatta boğuşur dan, ilk hücumu yaparlar, alır al -
\"e dövüşürlerdi. Çekinmezlerdi böy- maz, var kuvvetlerile silleyi hasım" 
le işlerden... !arının neresine rastgelirse aşk cdcr-

Falsolu işler, raconsuz hareketle- lerdi. 
re çok kızarlardı. Mahalle dclikan- Bu yumruk kabadayılarının elleri 
lılarını, ~nçleri himaye ve her tür- çok ağırdı. Bir yumrukta göz kör e
lü tesalliittan muhafaza ederler, jdcn, hasmının bütün dişlerini dö • 
mert ve erkek olarak yetiştirmiye kenler çok görülmüstür. 
çalışırlar, yol gösterirler, tulumba- Bu atikliklcri, çeviklikleri, yum
cılıktan, haşarılıktan tahzir ederler- ruklnrmın salabeti, bir tokatta bir 
di. göz kör ettikleri, bir yumrukta bir 
Bulundukları bir kahveye, bir çene dağıttıkları içindir ki, kendi -

mesireye, bir meyhanaye mahalle - !erine : 
!erinin gençlerinden gelen olursa, Yumruk kabadayısı! 
onlara masraf ettirmezler, yavaşça Adını takmışlardı. 
garsonu çağırarak : Yumruk kabsdayılarının en mcş-
. - Karşı masadakilerin hesabı ben- hurları şunlardı : Arap İsmet, Kaş-
dedir. Onlardan sakın para alına! ka\•al Baki, Yemenıci Hayrabet, Ke-

Diye tenbih ederlerdi. falonyalı Andon, balıkçı Artin, Pa-
Bunlar bir takım daire mümeyyiz- şabahçeli yoğurtçu Rıza, Beyazıtlı 

leri gençliğinde haşarılığa, hovar- nalıncı Tahsin ... 
dalığa heves etmiş, fakat raconca Eli ağırların en sakarı da, Kamil 
hovardalık yapmış paşa zadeler, es- adında genç bir Harbiye talebesi idi. 
ki mirasyediler, Gümrük Başefen- Doksan üç muharebesi kahrarnanla
dilerile balıkhane katiplerinden i- rmdan Ali Paşanın oğlu olan Kamil 
baret olmakla beraber, aralarında Gedikpaşada camcı Hacı Ali ismin
eski tulumbacı reisleri, tersane tor- de birinin terbiyesizce bir hareketi 
nac1ları. kantarcılar, mütekait zap- karşısında fena halde kızmış, vurdu
tiye çavuşları da vardı. ğu sıkı bir yumrukla adamcağızın 

Üsküdarda Divitçiler mahallesin- sağ gözünü kür etmiştir. 320 yıhn
de yetişen Hasan, bu ayardaki kaba- 1 da olan bu vak' ayı, ben bizzat gör -
dayıların hakikaten screfrazların • düm. 

Devletin milyon
larca lirası artık 
Dışarı gitmiyor 

( S inci sagfadon deoam' 

retle kendi işimizi, ke11di yurdumu
zun maddelerile halledeceğiz.> 

*** 
Bay Mehmet Ali Kağıtçı ve Ticaret 

Şubesi Müdürü Hikmet Güney iza
hat veriyorlar: 

- Türkiyenin ambalaj, karton ih
tiyacını i('min ediyoruz. Sellüloz 
fabrikamız da yapılırsa artık hiç bir 
endişemiz kalmıyacak.> 

Filhakika fabrikanın etrafında 
hummalı b~r faaliyet var. Bir taraf

tan da Hellas vapuru sellüloz fabri
kasının ilk makinelerini boşaltıyor. 
Diğer taraftan binalar yapılıyor. 
Mehmet Ali Kağıtçı memnun: 

- Hepsini getirelim, binayı da ku
ralım. Bunun için 1,5 sene var. Fa
kat ondan sonra artık eserlerimizle 

tam iftihar edeceğiz. Her şey kendi 

elimizde .. kendi yurdumuzda.. Hiç 
kimseye minnetimiz kalmıyacak .. 

Çünkü seJlüloz ve kağıt fabrikası 
sayesinde poçavra veya pamuk kırın-
tılarından ~un'i ipek, bankonot ka
ğıdı, benz'isellüz.. Odundan beyaz 
mukavva, yazı ve tabı kağıdı, nitro
sellüloz, iyi cins kağıt, sellüloit; sa
manlarla sarı saman mukavva, sa
man sellülozu yapacağız. 

Bunlar için ltizım olan ham mad
deler saman, odun, paçavra, pamuk 

kırpıntısıdır. Bunlarla beraber ikin
ci derecede IBzım olan diğer madde-

lerin hepsi de memleketimizde ol
duğuna göre rahatça ve lıiç bir en • 
dişcmiz olmıyarak çalışacağız.> 

Direktöre teşekkür ederek ayrıl

dım. Müdüriyet dairesinin alt ka -

tında açık kapıdan gözüm içeriye 
knydı. Fabrikanın işletme Şefi Dr. 

Heller, ye:ıi planlar üzerinde meş
gul.. Her odadan bir çok gençler 
ciddi çehrelerle ellerinde kağıtlar, 

planlar çıkıp giriyorlar .. Yazı ma -

Tefrika No.: 75 ................................ Yazan:Celil Ceng!~ .......................................... ········ 
Maryana, babasının öldürülmediğini görünce 
sevindi : - Onu bana bağışlayın ! Babam çok 

temiz yürekli bir adamdır .. dedi. 
Bu sırada yerde inliyen yelkenci İhtiyan korumıya muvaffak olmu§" Rüstem birden ortaya atıldı: 

0 İbrahim başını kaldırarak korkunç tu .. fakat, baş forsanın başının göv- - Ne yapıyorsunuz? dedi- Ben b 
bir sesle bağırdı: desinden ayrılmasına mani olamamış- ihtiy~ı sorguya çekip bir çok şcylet 

- Bu herifleri hata ne söyletiyor- tı. öğrenmek isterim.. Size hançeri t' 
sunuz? Zaten bu adam da ölümü çoktan tan adam yaptıklarını itiraf etti ''6 

Ve gemicilero- dönerek elile işaret ve kendi dilile davet etmiş oluyor- ·cezasını gördü. Haydi, yürüyün ge-
etti: du. miye! Orada hesaplaşacağız. 

- Haydi, bizi yaralıyan şu cana- Rüstem, bir aralık başını arkasına cğıl• 
. d' d" k 'k b. b Ve ortalığı yatıştırınca yere 

varların işini bitirin! çevır ı .. yere uşen esı ır aş d. 
Korsanlı:ır, palalarına sarılarak, gördü .. kumların üstünde kırmızı kan ı.. . . 

1 
girdi: 

Venediklilerin üzerine atılmıya ha- lekeleri yol yol resimler çizmişti. Yelkenci İbrahırnın k? una Ot' 
zırlanmışlıırdı. Maryana deli gibi ellerini başına - Onları -baba kız- esır aldı~ .. Jl8' 

ihtiyar kaptan korku ve heyecan götürmüş, korkuda~ saçlarını yo • miye götürelim. Nereden gelıp t 
içinde ayakta titreşip duruyordu. luyordu. reye gittiklerini öğrenellın. Mlltıı• 
Ağacın dibinde yatan genç kadın, - Babam çok iyi bir adamdır .. Al- Reis peşimizden geliyor. Ona sor 

ihtiyar kaptanın korkudan ayakta lah aşkına ona dokunmayın! madan kimseye kılıç sallamak nslC· 
titrediğini görünce birden yattığı Yerde )•atan yelkenci İbrahim de: kımız değildir. Asılacak veya affe' 
yerden kalkarak: - İntikam alacağız .. seni de geber- dilecek adamı o bizden iyi bilir· 

- Baba... teceğiz! Yavaş yavaş yürüdüler. 
Diye haykırl'!lıştı; Diye bağırıyordu. İhtiyar Cino korkudan mahvol • 

Türk korsanları: Marya çıldırmış gibiydi.. muş bir halde .. ayakları tutmuyor" 
- Bırakın şu hainleri bize .. ! par- Ne yaptığını, ne söylediğini bilmi- dizlerinin bağı çözülüyordu. 

çalıyalım. yordu. Maryana, babasının bldürüJrncd~ 
Diye bağrışıyorlardı. Türk gemicilerinin gözleri duman- ğini görünce birdenbire canlanrnı) 
Egv er Rüstem araya girip de ihti- lanmıc: ve basları dönmüştü bB' 

~ ~ · O da saçları dag"ınık bir halde ba yar kaptanı korumamış olsaydı, za- - Yerde iki yaralımız yatıyor. Bu 
valh adamcağız derhal cansız ola- hainleri sağ bırakmak bize yaraş • sının arkasından geliyordu. 
rak yere serilecekti. maz.. Murat Reisin gemileri uzaktan g& 

Rüstem, bu hücumda Türk deniz- Diyerek tekrar palalarını savur - rünmüştü. 
(Devamı var} ciJerinin heyecanını haklı buluyordu. mıya başlamışlardı. 

Dünyanın 
En genç büyük 
Babası 

Sahtekar bir kuyum
cunun marifetleri 

kinelerinin sert çelik sesleri kulak- d~ 
34 Yaşında torun sahibi Avusturyada bir kuyumcu tevkif evde kocası bu yüzüğün bu kadar 

larda akisler yapıyor. İzmit yolla - · "ylc • 
edilmişitr. Du adam muazzam ğerde olmaması icabettiğinı so 

rında arabalar katar halinde fabri- olan adam mağazasında sahte yüzükler, küpe - miş ve bir başka mağazaya gittik· 
katlan sandık sandık kağıt taşıyor- F ransanın, belki de dünyanın en ler satmakta imiş. ıeri zaman ayni yüzüğün 400 şiliJlg 
lar. genç hliyük babası Şarle Herpct Şimdiye kadar yapılan bir çok sah- kıymetinde adi taşlı olduğunu öğtell' 

•o ndında bir kömürcüdür. Bu adam, 7 tekarbk kimsenin nazarı dikkatini mişlerdir. ıı 
fzmilten ayrılırken muazzam ka - mart 1903 senesinde doğduğundan celbetmemiştir. Fakat geçenlerde Derhal polise müracaat eden ~ 

gwıt fabrik::ısının üstündeki (Sümer b memleketin ileri gelen bir ailesi A- aile kuyumcuyu sikayet ctmişlcrdil'.· ugün 34 yaşındadır. Herpet 17 ya - • 
Bank) ismi; sanki Türk kabiliyeti - sına varmadan evlenmiştir. 17 ya • vusturyanın tanıdığı mağazaya gi • Müddeiumumilik tahkikatta şirrı?;: 
nin, Türk mühendisinin, Türk işçi- • d b 1 b" "k k F 1.k S k derek mücevherat almak istemiş, ye kadar bu kabil bir çok sahtcıcıı, 

şın a u unan uyu ızı e ı s u s . . k'~ ı 11rıı• • 10,000 siling kıymetınde bır pırlan - !ık yapan kuyumcuyu tev ııe c sinin, Türk zekasının sembolü gibi d d 2'> d b' k"' ··k b"tl • 
ıı ın a - yaşın a ır uçu • za 1 e ta taşlı yüzük satın a1mıştır. Fakat vermiştir. ıııt 

gözlerimin önünde canlanıyor ve 
göğsümü iftiharla kabartıyordu. 

Zeki Cemal Bakı 

Ertufirul Sadi Tek 

cvlcnmi~ ve bir kaç gün evvel bir ••••u111111uuıı11••••n•••••nn••••11••••11111••••••••••••••1111•••n••11uuıııu11111••"''"''''"'"''"1••u•••••••••n•tt1111uııııı•••••••n••"''"' 11 

erkek çocuğu olmuştur. 1 R A-,-0-Y-0--.:l ı SATILIK 
Herpet gozetccilcre demiştir ki: ı 

- Fransanın en genç büyük baba- ___________ _.. MOTOSİKLET 

dandı. Cesurdu. mertti, mahallesi • Kamilin tokadı fstanbulda o kadar 
nin gençlerini, delikanlılarını bir şöhret buldu ki, Umumi harple Mer
kardeş, bir baba şefkatile himaye lkez Kumandalığında çalışırken, as
ve muhafaza eder, fena yollardı:ı gez- ker firarileri onun karşısına çıkmak
memeleri. için nasihatler verir, bir- I tan ço~ korkarlardı. Bir tokadını yi 
takım ahlaksızların tasallfıtlarına ma- yen, bır d .. ha onun karşısına çıkma- Yarın gece (Bebek), salı (Suadiye) 
ııi olmıya çalışırdı. Hatta bu yüzden mak için, kıt'asından, alayından kaç- de (Aman Hanını Sus) ve KILJBIK 
bırçok defalar, dövüşmüş, kafa göz maz; vazifesi başından ayrılmazdı. Cumartesi (Büyükdere) aile tıyat-

O Ü l 12 beygir ve çı'ft s:lindirlı 
sı olup olmadıgwımı henüz bilmiyo - BUG NK PROGRAM 1 't 

yeni bir INDIAN markalı saı.' 1 
rum. Her halde genç yaşta büyük Ak§am nC§riyatı: 1 · fı· karlı motosiklet ehven bır 
baba olan kimseler arasında bulu- IB,30 plakla dans musikisi, l9,3{) yatla satılıktır. Taliplerin 44642 

yarmış, birkaç kişiyi bıçaklamış, ya- Mütareke yıllarında, Beyoğlu İn- rosunda {Çnmurda Bir Zambak) 
rnlamıştır. Bunun içindir ki, bir za- zıbat :..mı"rlı'ğı·nde mu"hı·m '\'azifeler be= d O b"' " 

Konferans: Selim Sırrı Tarcan (Po- ye telefonla Gaz Şirketinde Sn;' 
nuyorum. Bu rekorun başkası tara- lonya milli musikisi ve Şopen), 20 M , 

t .. aşar ı. nun en uyük ve müsmir 
rnanlar, stanbulun hemen her tara- görmfü., yabancı milletlerin asker- h' · l\I k f d k 1 k l d v 1 k ü_m•t•az•.•a•m•ü•ra•c•a•"•t'iılll••-111J.,.. ın an ırı ıp ırı ma ıgını an ama Müzeyyen ve arkadaşları tarafın - .... ..... 
fında, her semtinde; ,. ızmetı, er ez Kumandanlığında 

lerine, işgal kuvvetlerine güvenerek çalıştığı sıralarda görüldü. Bilhassa için gazet<'leri dikkatle okuyorum. dan Türk musikisi ve halk şarkıları, Kadıköy Sulh İcra Memurluğııt'I • 
- DlvitçilerH Hasan! bir çok arsızlıklar yapan bir takım 
Adı, kurunu vusta şövalyeleri gibi kimseleri mum gibi yapmıştır. Ga-

ün almıştı · lalas:ıray merkezinin önünde ikide 
Osmanlı bankası eski memurların- bir nümayişler, balfıpervazlıklar ya

dan (S.), eski posta memurlarından pan bu liıternacıbr, balıkçı \'e hır
(F.), Fatihli beygirci Rıza, Çeşme- sızlar ve yol göstericiler, Kamilin 
meydanlı patlakgöz Murtaza, Boğaz- şedit hareketi ,.e meşhur tokadı üze
kcsenli Orkinos Abba5, Çukurçeş _ rine. bir daha böyle hareketlere ce
mcli tulumbacı Mehmet reis, Sarı- saret edemem.işlerdir. 
güzelli Badi Mustafa, Amiral Ateş Kamil, Umumi harpte Kafkas cep
Mehmet Paşa zade Arap Suphi, Ak- hesinde teşkilatı mahsusada büyük 
saraylı sarraf Niyazi - Meşhur on i- hizmetler gördü. Ondan sonra Ça -
kilerdendi. İki yıl kadar evvel öldü - nakkalede bulundu. Orada da işler 

mütarekenin uğursuz günlerinde, 
inz:bat işlerini bi.iyük bir dirayetle 
idare etli. Anadolunun İstanbul teş
kilatında mühim roller oynadı. Har
biye Nezareti yaverliğinde çalışır • 
ken milli kuvvetlere silah, cepane 
kaçrrrnak hususunda birçok yarar -
lıklar gösterdi. Bu işleri yaparken, 
işgnl kuvvetlerine mensup asker ve 
zabitlerle çok uğraştı, mücadele etti. 

Kamil, geçen yıl, bir kalb sekte
sinden öldü. 

(Devamı ı·ar) 

Eğer rekor bende kalacak olursa 20,30 Ömer Rıza tnrafından arapça 
bundan dolnyı kendimde bir gurur söylev, 20,45 Bay Muzaffer ve arka
hisscdeceğinı.> daşları tarafından Türk musikisi \'e 

halk şarkıları (saat ayarı), 21,15 or--·-
TASHiH 

Dün gazetemizin 3 üncü sayfasın

da (Cıhanı hayrette bıraka.1 bir 

keşif) başlıklı yazının yanındaki re

sim Mustafa Albayrak Çorumlu o

lacak yerde Çorlulu olarak çıkmış
tır. Tashih olunur. 

kestra, 22,15 Ajans ve Borsa haber
leri ve ertesi günün programı, 22,30 
pliıkla sololar, opera ve operet par
çaları, 23 son. 

YARINKİ PROGRAM 
Ôğle neşriyatı: 
Saat 12,30 plfıkla Türk musikisi, 

12,50 Havadis, 13,5 Muhtelif plak 
neşriyatı, 14 son. 

dan: 

Bir borçlan dolayı mahcuz oJılP 
furuhtile pnraya çevrilmesine karii~ 
verilen köhne kanape, yatak, teraı't 
çinko kova ve saire gibi eşyanın if 
tirasına talir olanların 28-9-937 ısrr 
hine müsadif salı günü saat 10 dtıtl 
on bire kadar Kadıköyünde J{ol • 

tukçularda satılacak. Taliplerin Jtlet 

kür günde mahallinde satış meırıtıfıj' 
na müracaatları ilan olunur. 

Fakat Vens derhal kendini topla- lır.reket etmeden evvel kolunu geri Bu arada, merdivenden ko~a koşa zekaya da lüzum yok. Kapıcı orı~ 
dı, kapıcıya döndü: çekebilecek vakit bulması imkanı' bir polis çıktı. Bu, müfettişin iste- görse bile, herif, bir ziyaret için g~, 

- Haydi, anlat bakalım. Bu asan- var mıdır? miş olduğu üçüncü polisti. Merdi - diğini, birisini aradığını söyJiye~o; 
sör nasıl işliyor. - İmkanı yok. Asansörün kapı • venin başında selfım vererek durdu. lirdı \'e bundan tabi ne olabilir? ~ 

- Bütün asansörler gibi. Her kat ları kapanınca, düğmelere yetişmek Vcns: görüyoruz ki, buna lüzum kaJrna~1~ 
için bir düğme var. kabil değildir. - Evet, diye mırıldandı, bu ancak Sonra, gelip asansörü ya GribbC ~ 

- Her asansör ayni şekilde işle _ - Mösyö Gribbe'den başka kim- böyle olmuştur. işaret ederek, yahut bizzat açrnıŞ 1• 
mez. Mesela bir cinsleri vardır ki, senin de girdiğini görmediniz değil Ve arkadaşlarına dönerek ilave labilir. Bu da tabii. Zira, bir aP.8~tı 
k manda, avnı· asanso"re ı"kı·, u-ç Jd~ıfl npılar kapanmadıkça işlemez ve a- mi? etti: J 

çılınca durur. - Görmedim efendim. Lakin, bel- - Katil muhakkak ki, buraları ga- binmesi umuru adiyedendir. 
- Evet. ki birisi, arka kapıdan girmiş ola- yet iyi tanıyor. Bundan başka bütün Böylece içeriye girince, bir \flli~ı 

- Asansörün kapısını sen mi ka
pattın? 

- Yani~ asansörün içinde olan bir bilil'. harekatınıza, en küçük teferrüatına ruşte, Gribbe'yi öldürüyor ... J3ll ıı~ 
pısının kapanışının sesinden baska k d .. k" d b·r NıC 

• adam, isterse, iç kapıları açar ve du- '\-. Bu kapı asansörün vanında de- kadar vakıf. Bu itibı:ırla... yapma e muş ul eğil.. ı ıı--biı:. şey duymadım. J 

- Dış kapısını ben kapattım. Ace
le ile, iç kapısını kapatmayı ona bı
rakmıştım. 

- Kapandığını gördün mü? 
- Hayır. Döndüğüm zaman asan-

sör daha hareket etmemişti ve oda
ma girerken, hareket ettiğine dair 
gürültüyü de duymadım. 

-Dönüp baktınız mı? 

- Hayır. Acele koşup telefon et-
mek istiyordum. 

- Peki. Başka hiç bir şey duyma
dınız mı? 

- Hayır ... yani, asansörün iç k~-

- Asansör nasıl işliyor, anlat ba
kayım. 

Sen ter: 

rur. ğil mi? Sustu. Bir müddet sonra devam bile becerebilir. . aıl· 
- Evet. _Evet. Yanında ve biraz daha a- etti: Vens, elinde sigarası, gözlerı ·ıet' 
- Gayet tabii, dış kapıları da bir şağıda. İki üç basamak aşağıda. - Katil arka kapıdan girmiş ola- gın, sanki bu izahatı etranndakto~· 

başka adam ararsa o da asansörü dur- Katilin buradan girdilrine şüphe cak. Girince Gribbe'nin asansöre bin- den gayri kiınselere veriyord~· rdll 
':J t.· h d w k d' k d' vcrıY0 - !sterseniz, d<?di, ben anlata - durabilir. yoktu. Lakin sonra nasıl hareket et- mesini, kapıcının dış kapıyı kapayıp a ogrusu en ı en ıne dilC' 

yım. - Evet. mişti? uzaklaşmasını bekledi. O zaman giz- cBir çocuk bile becerebilir.~ f fldll' 
Vens kısaca reddetti: -Asansörü yukarı katlardan düğ- Müfettiş kapıcıya sordu: lendiği yerden çıktı.. ten sonra başını kaldırdı. Etra 

1 

_ Hayır. Bu adamııı anlatmasını meye basarak çağırmak kabil mi? _ Odanıza dönerken, asansörün Senter: kilere birer birer baktı: . ıcsf•" 
t . s· d - Evet, kabildir. iç kapısının kapanırken çıkardıgwı se- - · Bu kadar cür'eti nereden bulu- - Sonra, dedi, sonrası bıraı e"el is ıyorum. ız, a Iiyeye telefon eder- har :J> 

- Bir sual daha soracağım, takat si duyduğunuzu söylediniz. Bu ses, yor bu adam? Nasıl olur? sık. Her halde katil böyle ,. 
seniz iyi olur. Siz de Mösyö Perlon D ··f · ·· · ıdu dB 

çok dikkatle cevap ver. Asansörün iç dış kapının açılış sesi olamaz mı? ıye mu ettışin sozünü ke~ti. Mü- etti. Fakat bu ölü, nasıl o r•'f' 
gidip evin arka kapısının açık veya 

kapalı olup olmadığına bakarsanız ... 

- Açıktı. Ben oradan girdim. 
- Yal .. 

ive dış kapıları kapandıktan sonra, .Kapıcı, ensesini kaşıdı, düşündü: fettiş: sansörü hareket ettirdi ve bU 
hariçten birinin, parmaklıklardan - Olabilir, dedi, pekala olabilir. - Her şey, dedi, bize bu adamın kadar getirdi? 

lelinl uzatıp, asansörün içindeki düğ- Vens sustu. Bir sigara yaktı. Dü - çok cür'etkar olduğunu ispat ediyor. Senter tasdik etti: ,ar) 
melerden birine basması \'e asansör şünmiye başladı. Hem bunda fevkalade bir cür'ete \•e (Devamı 1 

.. 
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7 ·- 80 N 'TEL G RAP - 19 erteı 

OoQu kalesf önünde bir an 

• • • • • 

1937 

Gelecek Pazara Tekir~ 

Fazaı ıvıunammed 

NÖBETÇi 
ECZANELER 
İstanbul cilıetindekiler: 

Eminönündc (Salih Necatı), Be -
yazıtta (Belkis), Küçükpazarda (H. 
Hulusi), Eyüpsultanda (Mustafa A
rif), Şehremininde (Nazım Sadık) , 
Karagümrükte (Kemal), Aksaray -

da (Etem Pertev), Şehzadebaşında 
(Asaf), Samatyada (Erofilos), Ba -
kırköyde (İstepan), Fenerde (Hüsa -
mettin), Alemdarda (Eşref Neşet) . 

Beyoğlu cihetindekiler: 
İstiklal cnddesinde (Kanzuk), Da

ire tramvay durak yerinde (Güneş), 
Galata Topçular caddesinde (Spori
dis), Taksimde (Nizamettin), Tar -
labaşında (Nihat), Şişli Halaskargazi 
cnddesinde (Halk), Kasımpa~ada 

(Vasıf), Hasköydc (Barbut), BC!~ik
taşta (Süleyman Recep), Sarıyerde 
(Asaf). 

Üsküdarda (İttihat), Kadıköyün • 
de eski İskele caddesinde (Sotirya
dis), Yeldeğirmeninde (Üçler), Bü-

1 
yükadada (Şinasi Rıza) , Heybelide 
(Halk). 
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Baş ağr1sı, Dis ağrısı ı1 HAS AN Ebeveynin en büyük va2 
NEVRA L J ı Yağsız kar ve acıbadem ve yarım yağh 

Bütün ıstırabJarı teskin eder. gündüz ve gece ve deniz kremlerile Çocuklarını küçük yaştan itibaren dişleı 
· ıcutm&ğa, onları hergün sabah, öğle v 

her halde günde üç defa farçalamağa alış1 

j 

ı' 

GR iP N • 
1 

Bilhassa bunlara karşı müessirdir. 
iş bae1nd11; seyahatte, evde her zaman 

yanınızda bir ka,e 

YAPI iŞLERi ILANI 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Eksl.tmeye konulan iş: Ankara Siyasal Bilgiler okulunda 

yeniden yapılacak Jimnaslikhane, Yemekhane ve müleferrik tadilat 
işleri inşaabdır. 

Keşif bedeli : 110,000 liradır. 

2 - l::ksiltme 23-9· 1937 Perşembe günü saat 15 de Nafi:ı Vekaleti 
Yapt işleri Umum Müdürlüğü Eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf 
usulile yap.lacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi \'C buna mütefcrri eViak 550 kuruş bedel 
mukabilinde yapı işleri Umum Müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 6750 liralık muv:ıkkat 
teminat vermesi ve Nafi;ı Vekaletinden alınmış yapı müteahbitli~i 
vesikası ibraz etmesi ve yaptağl en büyük işin 70 bin liradan aşa~ı 
olmaması lazımdır. . 

5- isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saalten bir 
saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde ver. 
meleri muktazidir. Postada olacak gecikmel,-r kabul edilmez. 

(3154) (5843) 

~,,_ --H=A=_R-l~C~İ~A~S~K_-E_R-=.İ_K_I-_T A~~-T=I=l=L=A=N=L=A=R=I :ı 
Cinsi Miktara M. Bedeli 1. Teminatı Ek.şekli Ek. Tarihi saati 

Ton Lira Lira Kr. - -
Arpa 308 15400 1155. - Kapalı z. 25.9.937 15 

.. 210 10500 787 50 ... " 15,30 
" 297 14850 1113 75 " " 16 

Yulııf 145 8337.50 625 50 " ,, 16,30 
Arpa 326 16300 1222 50 ,, 29.9.937 15 

.. ~44 12200 915 " 15,30 
Yukarıda yazılı arpa ve yulaflar ayrı ayrı ihale edilecektir. Teklif 

mektuplan eksiltme saatinden bir sa:ıt evveline kadar kalıul olunur. 
lsteklilerin evsaf ve şeraitini ögrcnmek üzere her gün, eksiltmeye i~· 

tirak için teili gün ve saatte teklif mektupları, teminatları ve kanuni 
•~sikalarile Lüleburgaz Tümen satınnlrııa komi!yonunua bulunmaları. 
(398) (6117) • •• 
Nığde Gnrnizonunun ihtiyacı ol::ın 

300 ton ekmcklık un 500 ton arpa, 500 
ton yulaf kapalı zarf usulile eksilt
meye konmuştur. Unun tahmin edi
len bedeli 39000 lira, Arpanın 18750, 
yulafın 20000 lira olup unun ilk te
minatı 2925, arpanın l 407 ve yula
fın 1500 lıradır. Eksiltmelcrl 20/9/937 
pazartesi gunü saat 14 te unun, arpa

nın 15 te, yulafın saat 16 da ihalesi 

Nıgdedc Tumen karargahmda Sa -
tınalma Komısyonunda yapılacak • 
tır. Şartn mc ı her gün komisyonu -
muzdan parasız alınabilir. Kanunun 
32,33,34 madd lcrindeki esaslara uy
gun olarnk isteklılcrın v<>recı:>ği tek
lif rnektupl rı ihale saa j.ndcn oır 

saat CV\ clıne kadar komisyon b::ış -
k nlı ına verilmiş veya gönd rilmiş 
olacaktır. c378 c5922>. 

* Kırklarelı Tümen birlikleri ihti -
yacı ıçın kapalı zarfla satın alınac<ığı 

ılL.n edılcn 1327 ton ekmeklik una 
talip çıkmadığından yeniden kapalı 
zarfla satın alınacaktır. Muhammen 
fintı 14 kuruş olup tutarı 185780 lira· 
dır. İlk teminatı 10339 liradır. Şart
namesi her gün Tümen Satınalma 

Komisyonundu görülebilir. İstıyenle
rc şartnamesi 950 kuruş ınukabilin
de verılır. İhalesi W eylül 937 pazar
tesi günü saat 16 dadır. Talıplerin 

kanunun 2,3 cu maddelerindeki ve
saik ve teminat mektuplarını belli 
giın ve saatten en az bir saat evve -
lıne kadar Tumen Sntınalma Komis
yonuna vermeleri c374• c5907 •. 

: ..... ,Kimyager ...... : 

i Hüsameddin f 
ı Tam idrar tahlili 100 kuruştur. ı J Bilumum tahlilat. Eminönü Emlak ! 
ı ve Eytam Bankası karşısında • 

ı Jızet Bey Hanı. ı ............................ ı 

Çilleri, sivilceleri, erginlikleri izale eder. Dünya
nın en son icadı kremdir, ihtiyarları gençleş

tirir, gençleri güzelleştirir. 
HASAN ismine ve markasına dikkat. 

Türk Hav.a Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
6 ıncı keşide 11 -Birinciteşrin - 937 dedir. 

Büyük . 
ikramiye: 200.000 lıradır. 

Bundan başku: 40.000, 25.000, 
l I 20.000, 15.000, 10.000 Liralık 

ikramiyelerle (200.000, 50.000) 
liralık iki .. adet mükafat vardır. 
Dikkat: 

Bilet alan herkes 7-B. Teşrin-937 
günü akşamına kadar biletini de· 
ğiftirmiş bulunmahdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerinde· 
1 Lki hakkı sakıt olur. 

• " . !'W.~ • 

lstanbul - Belediyesr· ilanları . . .... 

Beherinin Muhammen bedeli 

178 tane kaput 12 lira 

30 takım maa kasket amir elbisesi 14 .. 
418 ,. •• 71 efrad elbisesi 10 • 

itfaiye amir ve efradına yaptırılacak elbise kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuştur. Kumaşın nüınunesile şarlnnmesi levatım müdür• 

lüğünde görülebilır. Eksiltme 27.9.937 Pazartesi. günü saat 15 de 

Daimi Encümende yaplırılacakhr. lsteklıler 2490 No. lı kanunda 

yazılı vesika ve 505 lira 20 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 

mektubile beraber teklıf mektuplarını yukarda yazıh günde saat 

14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saattan sonra verilecek 

zarflar kabul olunmaz. (B.) (61::!5) 

BASURDAN YALNIZ HEDENSA 
fle ameliyatsız kurtulur!unuz. Basur memelerini söndürür, mahveder, kanı, ağrıyı derhal ..-eser. 

Si N i RE, ÇARPINTIYA 
Eınsalsiı ilaçtır. Hafakana, teessürle bayılanlara 20 damlası hayat verir. Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. 

ROMATiZMAYA ÇARE 
O~ütmeklen ı;elen arka sancılarını, siyatik, bel ve diz ağTılannı derhal geçirir, vücudu kızdırır. 

ADEMi ANCAK 
İle çare 1 

Küçüklerdeki diş arııaları 3. 4 sabah, akşam dişlerini 
yaşından sonra başlar. Bu devre• öğretmek lazımdır. Küç 
den itibaren her üç ayda bir dişle. lıyan bu itiyad onlarırı 
rini doktora göstermek ve yav• mükemmel neşvünema 

1 
her yemekten sonra ve her büz olmasını temin ed 

hah, öğle ve akşam günde 3 

Kullann1ağa alışan çocuklar yarın 
sıhhatli gençleri olmağa namzet 

Üniversite Arttırma, Eksiltme ve Pı 

Alınacak mad'denin 
ismi 

Ecza 

Al at 

Komisyonu ılanlar.ı __ 
Muhammeo Muvakkat ihale 

bedeli teminat 

10280 771 

1tcoo 135 

günü 

saat: l! 
23-9·193 
saat: 1 

23-9.1937 
Üniversite Fen fakültesi Enstitü ve L!boratuvarları 

olan ecza ile alat Üniversite Rektörlüğünde ihale edi 
yukarda yazılı günlerde ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. 

Taliplerin 2490 sayılı kanunda yazılı belge-ler ile ecza iş 
farını ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabilin~ 
lüğe vermiş olmaları lazımdır. Şartname ve listeler herg~ 
lükde görülür. (5954) 

lstanbul Defterdarhğından: 
Haydarpaşa Erkek lisesi bakkaliyesi senelik kirası peşin ver 
le yılda bin beş yüz lira muhammen kira üzerinde üç 
ve açık arttıma usulile kiraya verilecektir. isteklilerin 
bir maddelik özel şeraitini öğrenmek isteyenlerin Türk· 
riyeti tebasından olması ve hüsnühal eshabından olduğuna.~ 
ve sari hastalığı bulunmadığına dair zabıta. müddeiumu 

lhiyeden alacakları ves1ik ve 338 liradan ibaret muvakkat p 
Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyona müracttatl 

Anadoluhisarı idman Yurdun 
Yurdumuzun senelik mutad kongresi 12· Eylül-937 Pa1.• 

seriyet olmadığından toplanamamış ve 26-Eylül·937 Pazar 
on buçu~a talik edilmiştir • 
Sayın azanın gelmelerini dileriz. 

GRiP • NEZLE - NEVRALJi -
Diş AGRILARI - ARTRiTİ 

lstanbul Bir~nci Mıntaka Kada! 
Müdürlüğü 

Fatih kazasının Fener nahiyesine bağlı Haraççı Kara 
Kasapdcmirhun mahallelerinin 18·9-937 tarihinde b:r ay il 
bitmiş olduğundan bu tarihten itibaren on beş gün son 
posta memurları tarafından mahallen tahdidine başlanaca 
sah·plerinin bizzat veya mümec;sillerinin bulundurulması ve 
de vukuf erbabının tıl} in ve tasdik ve elde ıne\'cut ves 
göritlece~i ilan olıınur. "6298" 

Dr. Hafız Cemal 
(wKMAN HEKİM) 

Dahiliye ınUtehassısı 
Pazardan başka günlerde öğle ~ 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
lstunbulda Divanyolunda (104) nu
maralı hususi kabinesinde hasta • 
larını kabul eder. Salı, cumartesi 
günleri sabah c9.5 • 12> saatleri ha· 
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene-

- hane ve ev te1~fon: 22398. Kışlık 

tl'lefon: 21044. 
:: ™ 

~-----· 
Beyoğlund : Eski 

HAYDEHmağa 

Nefis ve müntehap 

mobilyalnrı teşhir et 

YATAK ve YEM 
ile SALON takır 

zengin çeşitlerini n 
ucuz fiatlarla bulaca! .. ______ _ 

T E 11 

1 
Di• hekimi ~ Zarafetin düşm 

FERiT RAMIZ SÜDORONO 1 
Sey. hatle'l avdet ederek has- sizi gülünç ı.>I 

-tararını kabule başlamıştır·- kurtarır. : .......................... : -----~--~~=== 
: Göz Hekimi ı c:: Sahip ve Baş M~ 
ı: Dr. Şükrü Ertan ıı Etem izzet BE 

Neşriyat ve Yazı lşlc ı 
ı Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. ı 1 S D •1 ı Cağaloğlu No. 30 (Eczanesi ı -----· ......... · ._A_A_._' 

}anında) Te cfon. U::».) 


