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Sayı s 240 

En son Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi, ;\boııe : Sene lli l 12 li ra, altı aylıi ı 
6 Un, üç ayhfıı '.\ liradır -

ııuf Hlinnnm . 

........ anlar kendileri- Dokuzlar 
ile üstemlike ve- Konferansı 
tilmezse alacaklar! Bugün toplandı 

Hitler hu ihtiyacın kat'i 
olduğunu söylüyor .. 

-·-

Sis kurbanı olan iki 
tayyarecimiz bugün 
izmit'te gömüldüler 

~imanlar: "lngiltere müstem
like vermezse biz onu almasım 

Japonya ve Ç in ara· 
aında sulh tava&• 
sulu yapı I mas ı 
muhtemel 

lngiltere ve Amerika 
delegelerinin mülakatı 

ehemmiyetli 
Brüksel. 3 (Hu- ( 

susi, makineye ve
rirken) - Dokuz
lar Konferansı A· 

Can 5 - Tayyaresi nasıl 
müessif bir kaza ile parca-. . , 

biliriz. ,, Diyorlar 
. 

ltıgiltere-Fransa 
b Parıs 3 (Hususi Mu-
~birlmizden) - lngillz 

~. f:ransız Hariciye Na· 
tı,, 
t arı Almanyanın mile· 
~'ltılike talebi Uzerinde 
0rtuşmu,ıard1r. Vaziyet 
:"enımıyet ve ciddiyet· 
' DörUşUlmeye değer 
:•hiyette tefsir edil-
1 ' ktedfr. H6diselerln 

1"1tişafı m erakta bek· 
~""'ektedir. 

Bay EDEN 

bel~n, 3 (Hususi Muhabirimizden) - Romadan Alman Devlet Şe
Qfırıın talebile gelmiş bulunan iiç müstemleke mütehassısı Bay 

b,tlik Elitler tarafından kabul edilmişler ve Alman teknisyenleri ile 
te çalışmalarına başlamışlardır. 

~" '1lnıanyada müstemleke talebi son günlerde tekrar ve .. fakat bu defa. 
lı>lce 'l>.a1~tkinden farklı olarak tazelenmiştir. Hitler, Almanyanın milstem
~ ıhtıyac:-mm kat'i olduğunu ve müstemlekelere behemehal kavıışu.la,. 

tcı tcyidcıt ve alenen beyan etmiştir. Alman gazeteteri dündenberi bu. 
t~a şiddetli tıeşnyatta bulunmakta ve bilhassa hücumlarını ingilte
~lce ~et'ci1ı etmel~tedirler. Gazeteler sarahatle: cingilizler bize müstem
lttı termczlrs biz onları almasını biliriz., dmektedirler. Bilhassa Lokal 
fiiııf~kcr gazetesi bu hususta şiddetli ve açıktan açığa fiilen altnabilece-

eyan eden bir makale yazmış bulunmaktadır. 

• • • 
ingilierede hege-P,_ansa 

ve telaş var 
t\ııı is, 3 (Hususi Muhabirimiz~~stemlekeler hakkındak~ beyanatı
t :len) - AJmanyanın müstem- dır. Pariste ve Londrada Ingilteer • 'to leke talebinde ısrar etmesi Fransa bu b:ıhs üzerinde müşterek 

'4ytı günlerde bu husustaki siyasi hattı hareketinden ayrılmıyacaktır. 
~iy~tlerin artması, gazetelerdeki Her iki devlet de Almanyaya karşı 

ve 
can 

1ec ııt Londra ve Pariste haklı bir müstemleke vermemek hususunda 
>'ıı, 11 an Uyandırmaktadır. Alman - musırdırlar ve muahedelerin tadil 

'l~1 ~ • İtalya ile birlikte bir emri- edilemiyeceğini beyan etmektedir -
~ ~ 11Ptnasından korkulmaktadır. ler. Bu hususta Fransa ve İngiltere 
~lııoı~~Uya en büyük mesned de arasında yeniden müzakerat ve mu-

1111nin son nutku He Bitlerin haberat cereyan etmektedir. 

-F: 
rerısız Cumherreısı Lebrün Fas Veliahd ı I=' ile beraber bir törende 

~f~~::!~e ı:~~==t . , 
~~ ~ ... ., . 
~~liz ve Fransız 
Qı:ırları hadiseleri 

Hariciye 
birlikte 

gözden ge,çirdiler 

kademiler Sara -
yının Merasim sa- , 
lonunda Hariciye 
Nazırı Bay Spook-

ı landı ve iki kıymetli Tay-
• 

yarecımız ··ır J. •• ? o. au. 
un bir nutkile a
çıldL Bu dakika -
da nazır nutkunu 
söylemektedir. 

Aziz şehitlerimiz • • 
ıçın lzmit'te f ev kala de bir ihtifal 

Dün akşam İn
giliz Hariciye Na
zırı Bay Eden ile Morman Da vi~ 
Amerika murahhası Bay Norman 
Davis arasında uzun bir görüşme 
yapılmış ve ayrıca muhtelif baş de
legeler arasında da mülakaltar ol
muştur. 

Japon - Çin harbinin durdurul -
ması için tavassutta bulunulması bi
rinci merhaleyi teşkil eder görün -
mcktedir. 

Celal Bayar 
Kabinesinde 
Değişiklikler 
Olacağı doğru 
Değildir 

1 

Bu tavassutu Amerika ve İngilte
re müştereken ifa etmeyi derpiş et
mektedirler. Konferansın alacağı in
kişaf akşama kadar taayyün etnüş 
olacaktır. Hükumetin proğramını. 

okuması Pazartesiye 
kaldı 

Can 5 • tayyaresfn ın C u mhuriyette n alın mış bir resm 

Hariciye 
Vekilimiz 
Mısıra gidiyor 

Bu "Umn gUnü toplanacak ~lan 
Büyük Millet Meclisinde encümenler 
sejimi yapılacak ve münha lmeb'us
Iuklara ıttıla peyda edilecek ve cli-

D kt A. KA ğer bazı müteferrik işlere bakıla • o or ras aounuev- caktır. 
velde Kahireyi ziyaret Başvekil Celal Bayar, kabinenin 

d kt·r programını Meclisin pazartesi gün• e ece Hariciye Vcki -
kü celsesinde okuyacak, müteaki • limiz Rüştü Ara· 
ben anayaşa mucibince itimad reyi sın ikincikanu -

nun başlarında istiyecektir. 
Kabinenin programı, Büyük Şefin 

kardeş Mısır dev· nutuklarındaki direktiflerin tatbik 
letinin ricalile te- (Deııamı ikinci sahifede) 
maslarda bulun • lltUIUMUlllUllllUUIHHUJUNIUllflttUIUIUUlltUUHIUU••nı1111• 
mak üzere Ka -
bireye gideceği 
haber alınmıştır. 

Hicaz ve 
Erdün'de •• 

Teyyarecı sehft Ekrem·ın 
C u mhuriyet te i nt i şar 

ede n bir resmi Mısırın Ankara 
elçisi Naki Mu -
hammed Mısır ga
zateleri İstanbul 

Evvelki akşam müessif bir tayya-
Em i r Abdullay alay. de kazası olmuştur. Bu kaza hakkın-

Or. Aras muhabirine vaki 
beyanatında bilhassa demiştir ki: 

- Mısırla Türkiye arasındaki mü
nasebetler gayet dostanedir. Üç ay 

hi - ld v da dün sabah elimizde kıifi deercede 
ne ısyan o ugu malumat mevcut olmasına rağmen 
doğru değil -belki efkarı umumiyeye resmi bir 

tebliğ neşredilinciye kadar tanlış 

haberler aksetmemesi için olaeak
yapılan tebligata uyarak bu haberi 
biz de yazmamayı mtJvafık görmüş-

(Deoa111ı 2 inci ıayf adıJ) 

Alakadar ve 
Mes 'ullerden 
Soruyoruz: 

Cumhuriyet gaze
tesinin hususi bir 
imtiyazı mı var? 

Evvelki gün Devlet Havayol -
Zarının bir tayyaresi feci bir ka
zaya kurban oldu ı-e .. iki havacı
mız §ehid dil~tü. Bu yoldaki ıstıra
bımız derin ve sonsuzdur. Fakat, 
Hava Müsteşannın dediği gibi: 

- Tayyarecilik kanla beslenen 
kudrettir .. 

Her birin yerine bin gencin yc
ti§eceğine emin olarak kendimizi 
teselli ediyor ve .. en az kaza ya
pan tay!lllTCcilerin de Tfı.rk tay
yarecileri olduğunu biliyoruz. 

Türkiyeye ııe Aı:rupaya aid her 
haberi her gazeteden, 1ıatta ba
zan günlerce evvel vermekle o
kuyuculannm büyük rağbetini 

kazanmış bulunan ' SON TEL
GRAF> dünkii sayısının birinci 

(Devamı 2 irıci sahifede) 

evvel imzaladığımız muahedeler bu 
münasebetleri bir kat daha düzelt -
JTÜŞtir. Kahire He Ankara arasında
ki dostluklar her gün biraz daha 
açıklaşmakta ve ruh kazanmaktadır. 
Bu dostluk kısaca, iki devlet arasın
daki siyasi münasebetler bundan da
ha iyi olamaz, diye ifade edilebilir. 

llUfftUltUll l HUHllltUIUU lt l tllHIUllH lltflllllllfllllllllltllllllllllllllllllltHHllllUlllUlllUllllllllllltlllllltlftllHUltlllllltlllllUt111nıuuHt 

Türkiye, Mısır ticari miinasebatı 
da hali inkişaftadır. Mısıra, kliring 
ve döviz kayıtlarına bağlı olmadan 
en ziyade mazharı müsaade milletler 
arasında yer verilmiştir. 

İki memleket arasındaki turistik Hicaz Hükümdarı lb n lssüut 

Denizciliğimiz en kısa 
zamanda en yüksek 

hedefe erişecek 
hareketler de yakında canlandırıla· Kudüs, 3 (Hususi) - Filistinde 
caktır. Yahudiler, Arablar ve İngilizler a. Yirmiden/azla yeni nak

liye vapuru alıyoruz ve . 
Denizbank kuruluyor ..• 

...... .............. .. ........ ....... .. ................ . rasındaki hôdiscler devam etmekte-

Balkan Deniz Iiarbini 
Niçin Kaybettik ? .. 

Amiral Ramiz 

Son Telgrafta bütan neş

riyata ve amlraı Vasrf'a 
cevap veriyor 

dir. Mısır yolu üzerinde iki askeri 
kamyon içindeki İngiliz askerlerine 
bir milliyetperver çete taraf ınd'an ta-
arruz edilmiş ve her iki taraf arasın- · - · - · -

d~ ~us~?e~.m olmuştur. Çete püs. Yılbaşında Deniz-
kurtulmuştur. 

Hicaz Hükümdarı ile temaslara de- b k • b d 
vam edilmektedir. İstifa eden Fev - an JŞ aşJD a •• 
kala.de mümessil yakında buradan Yeni kurulacak Deniz Bankın Ö· 

ayrılacaktır. nümüzdeki yıl başında faaliyeet ge-
Kudüs, 3 {A.A.) - Reuter Muha- çirilmesi mukarrerdir. Deniz Banka 

biri bildiriyor: ~ Devlet DenizyolJarı ve Akay işlet-
Balkan Deniz harbini idare Kudüs, resmi mehafiline gelen ha- meleri, Tahlisiye, Fenerler, Kıla • 

eden amiralm mühim beyanat ve herler, Şarkt Erdünde Emir Abdul- vuzluk, Fabrika ve Havuzlar jdare-

b ki · · daki şayiaları teyid cyleme>mekte • Şirketi. Van Golti İşletme İda.resı e. eyınız ..• ... \ }' u %f.SI 2 {,,ı,;f ~UJl/Cltn U rl3J 

if şaatı m merak ve heyecanla ilah aleyhine bir isyan çıktığı hakkın- lerıle yeni satın alınan İstinye Dek 

1'---------·----.r dir. · (Devamı fldnc:i 8ahifedt 
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Hizmetcilere dikkat! ••• Alakadar ve 
Mes'ul/erden 
Soru_qoruz: 

Şehit tayy~r~cilerimiz ı~'Jar&tl ~------------------------

Ev 1 erinde; muayenesiz, muazzam ıhtıfalle bu G·ıı·k ~ 
gün gömüldüler G~ı~nç::s~:~k .. • 

cüzdansız hizmetci bulun- (Birinci sayfadan devam ) _ ----- Kaç zamandır dikkat ede~tf bil 
sayfasına da bu lıabcri koymuşken (Bfrinc? sa}ıif eden devam} !Sami derhal ölmüş, pilot Ekrem de olan şeyleri iyi görebilenlerıfl ~· 

dur anlara ceza var ! aldığı ve imza koyduğu direktife yu'lt. Fakat bu sabah çıkan Cumhu - ağır surette yaralanmış ve bir saat iddiası vardır : İtalyada faşist h bU 
itaat ederek çıkardı. Ve .. ayni di- riyet gazetesile diğer bir gazete, ka- sonra o da hayata gözlerini kapamış- meti harici siyasetinde şu veY~ô· 
rektif e itaat dolayısile haber, di- za tafsılatını yazmış olduklarından tır. siyaseti takip ededursun, bU ~ jjı 
ğer hiç bir gazetede de ne§redil- lbiz de bu hususta aldığımız maliı - Gerek pilot ve gerek makinist ha- metin başındaki Sinyor Muso~tJll' 
medi. matı karilerim ize vermekte bir mah- va kuvvetlerinde yetişmiş, Londra- kuvvetli cereyanın ortasında_ fıt. 

----·-----
Bütün ahçı, 
hizmetçiler 

uşak, süt nine ve 
muayeneye tabi! 

Bu. saba1ı, hayretle görüyoruz zur görmiiyoruz. da ~taj. görmüş, :s. yaşlarında mük- maktadır. Hükumet Reisi g~h vıı. 
ki, Cumhuriyet ga::etesi bir istis- KAZA NEREDE VE NASIL OLDU? tedır b.ır~ ~enç ıdıler. . .. kasının müfrit olanlarını, gah 'et. 
na te§kil ederek bu haberi yazı- Devlet Havayollarının Can adlı Her ıkısının de cenazelerı dun ge- muşak ve uysallarını memnun 

Bclediye müstahdemler idaresi taiimatnamesi mucibince arabacı, 
aşçı, uşak, hizmetçi, sütnine, dadı ve emsali gibi evlerdeki hizmetkar -
ların cüzdansız çalışmaları memnu olduğu gibi hıfzıssıhha kanunununa 
gör~ de; sütnine, dadı, mürebbiye ve emsalinin altı ayda bir muayene 
edilmesi mecburidir. Bu itıbarla bu gibi muayenesiz ve cüzdansız müs
tahdemlere rastlandıkça, bunlar cezaya çarptırılmaktadır. Ancak bu ce
za kafi gelmemekte ve evlerinde bu suretle cüzdansız ve muayenesiz 
hizmetkfır kullananların tı:?cziyelerri cihetine gidilmedıkçe bu yolsuz -
lukların önüne g çilr.miyeceğı anlaşılmıştır. Halbuki elde cüzdansız ve 
muayenesiz müstahdem kullananla- rın tecziyeleri cihetine gidilmek için 
elde cezai bir hüküm bulunmadığından, bunların da bu takdirde ceza
landırılabilıncleri için Daimj Encümen tarafından bir karar ittihaz e
dilmiştir. Bu kararın müstahdemler talimatnamesine ilavesi için, tali
matnamede lfızımgelen tadilatın icrası Şehir Meclisine verilmiştir. 

yor ve .. 1'esimlerile birlikte neşre- tayyaresi, Ulus refikimizin ikinci ta- ce saat 11 de İzmite götürülmüş, Fey- meyi düşunür. Onun için bir nııtl\. 
diyor. Bilinen bir hadiseyı· -belki b ·· h l h • · ı· k .. · ·· b k Imışt r her şe ı nus a arını şe rımıze ge ırme u- zıye camııne ıra ı ı - nun bir yerinde kuvvetten, 

1 resmi tebliğ neşredilinciye kadar zere evvelki gün saat 15,30 a doğru Bu sabah saat 9 da bu iki genç ha- göze almaktan son derece harart' 
efkarı umumiyeye yanlış malUmat Ankarndan ha\·alanmış, yolda ke- va şehidimiz için muazzam bir cena- bir cıl ile bahs dC'r, fakat yıne 11~ 
aksetmesin diye gazeteleri 11e§ri- sif bir sis tnbakasile karşılaşmış, bin ize alayı tertib edilmi5tir. Alaya de- nutukta dikkat edilirse pek tı'v 
yat yapmaktan alıkoyma talebin- müskiilaUa ve saatlarca ha\·ada ça- niz. kara askerlerimizden birer kıt'a cümleler kovmavı unutmaz. Jlıı 
de bulunan emre itaat ederek yaz- baladıktan sonra Sakaryayı gecmiş- askeri. banclo _He İzmit val.isi, Parti. ve şistan mPselesi çıktıktan ve Ro~!lbl/ 
mıyanlarla bu emre itiitsiz1ik e- llercfü. GE'ri dönmeyi do ğru bulma- Bclcdıye erkanı, mckteblıler ve bm- Lorıchıl"ın :mısı acıldıktanhrrı. o-
rlerek yazan Cumh11riyet gazetesi yıp aldıkları vazifeyi bc>hemehal Ha j clrce halk iştirak etmiştir. na dikkat edenler vardır. Miifrıt 
ara~ında Jıaııadis verme t:e hava- etmek istiyen tayyarecilerimiz bir Birer Türk bayrağına sarılarak ta- ılan cerevanın başında bulunııt1 tt' 
dis alma bakımından hiç bir ayırd aralık yollarını şaşırmışla~ tekrar Jbutlar Fcyziyc camiinden kaldırı! - Romadadır. F'akat faşistlerin JYIL\ 
yoktur. Yalnız itaat 1:e .. itaatsız- Eskişehre dönmüşler, fakat bir müd~ mıs, halkın göz yaşları arasında Iz- 'dil ve uvsal olanlarının, ingiltert 
lık farkt vardır. det sonra yine İstanbul yolunu tuta- mit ~ehıdliğine gömülmüstür. anlaşm~k fikrini bırakmıvsnl ,1 

Eijer bu hadise bu bakımdan rak İznik gölünü geçmişlerdir. Bütün İzmit maten: ic~1de ~ulu~- başında Londra Sefiri Grandi bl1 L 
Bu talimatnameye yeni ilave edilen madde_yakında cüzdansız, mu-

1 
ayenesiz evlerinde, apartımanlarında veya dükkanlarında ve mağazala
rında hizmetçi kız veya hizmetçi erkek, kadın ve erkek aşçı ve kız ve 
erkek her nevi müstahdemler kullanan ev, apartıman ve dükkan ve ma
ğaza sahiplerinden büyük· mikyasta ve ehemmıyetli bir cezayı nakdi 
alınmak suretile cezaya çarptırılacak !ardır. 

dolan bardağımızı ta~ırmıyacak 1 Can tayyaresi gölü g€çince rita _ maktadır. Nafıa Vekalctı, şehıdlerı- maktadır. . 
bir hadise olsaydı yine sükutla sını değiştirememiş, Karamürsele 6 mizin vaziyetlerile yakından aHika- İspanya işlerinde ıpı kopırııı: 
geçiştirccektik Fakat, artık ta- saat mesafede Sılacık köyünde yere dar olmaktadır. mak için Roma hükumetinin ' . 
hammıilümüz kalmadı Bir otori- inmek istemiş, fakat sisten etrafı gö- ı Bu genç ve kıymetli tayyarecile - bir uysallığı göriildii. Bu ise t:ıJYIS~I. 
teye kar§ı ya itaat ı·ardır, yahut da remiyerek köyün civarındaki ıepeye rimizin kederdide ailesine ve Hava le Grandinin faaliyeti eseri 58"ııe-
yoktur Gazetelere direktif ı·eren çarpmıştır. ıyollarında çalışan matemli arkadaş- maktad'ır. Bugi.i.n İtalyanın sontl 9.f 

.. ıır1111111ı11tnt1111111ıuuıuıuıuınuun1111nıuauuuunınnuın11wıınıuwı111111mııuııhıu111uıunMt1Unwwıuauıııınıııuıut&uıu- alıikadar ve mes'ullerin · Bu çarpış. çok ani ve şiddetli ol - : !arına samimi taziyetlcrirnizi beyan ye varacağı belli olmıyan bir }l J?3' 

Fastaki ve 
Afrikadak· 

imali 
t hrikit 

- Hiç biriniz yaı:mıyacaksmıı. muş, tayyare parçalanmış, makinist !ederiz. göze alamıyacağı muhakkaktır. e • 

Ancak Cumhuriyet gazetesi ya- j •""'"""'"'""'""m"""'""'""''"'"''"''''"""'""''"'""ııı''''''''''"'""'"""'"'"""'"""""ııı"'"'"~"'"""'''"'ıu''''"''" manın bugünkü kanaati tn~tr~>e-
zıp yazmamakta 1ıürdii.r.. 1 POLJS TE nin şu zamanda bir harbe ~ır;11 bıt' 

Demediklerine, diyemiyecekle - ceği merkezindedir. İspanya 1çın11, ı rine eminiz. O Tıalde bu imtiyaz, • • gün bir harp olmıyacağına ~~ ~ 
Paris, 3 (Hususi Muhabirimizden) tır. bu cür'et, bu dinlememezlik ne- d d , n getirmjş olan İtalya diplo~.a~.1~~ • 

dir?. Hadise bir değil, iki değil, di Londra ile anlac;mayı duc;u ··~ • Müstemlekfit Nazırı dün Fas valii ŞımaH Afrikada faşist tahrikçılc
umumisilc bizzat makine başında u- rin geniş mikyasta çalıştıkları ve 
zun bir görüşme yapmıştır. Bütün muhtelif teşekküller vücude getir -
Fasa şamil umumi bir isyan hazırlı- dikleri tahakkuk etmiştir. İsyan ko
ğınm önüne geçilmiştir. Fransa Ce- mitcsinin umumi merkezi Rabat'da 
zair, Tunus ve Fasdaki askeri kuv- kurulmuştur. Medeniye şehrinde de 
vetlerini arttırmıya devam etmekle ayrıca bir teşekkül keşfedilmiştir. 
beraber, siyasi tedbirl<'re de baş vur- ,Valii umumi Medeniyeye kadar git
muştur. Dün Fransız Hariciye Na- meyi lüzumlu bulmuş ve orada ya
zırı Delbos ile İngiliz Hariciye Na- ,pılan tetkikat ile bizzat meşgul ol -
1 rı Eden arasında bu vaziyet üze - muş ve bazı elebaşıları isticvab et
rınde uzun bir mülakat yapılmış - miştir 

üç dcğıl tedir. Bu şayanıdikkat bir dedi tı 
Soıı Telgraf gazetesinin beş ay e a n g 1 liktir. Londrııdaki Sefir Gr~., dLI 

evvel qatıri sarih ııe iltibaslı bir hareketin başında dır. Bugun ıfl • 
havadis mevzuu yüzünden intişa- yanın halindeki karışıklık esnııta1 • 
Tından uarım saat sonra hemen LJ l.. d •k . d A l mühim bir pazarhpa girerek f 

1 
toplattmldığını ve 5 gün kapatıl- ı nor rıor a l l ev yan l ve.. ı<- drayı tatmin edecek surette bll~l C' 

1 dığını ıstırapla hatırlıyoruz da b • .f. l "'k f d ,' dakarlıklarn da katlanmak t.abıb ll 

1 
Cumhuriyet ga-etesinin bir, iki, Saray lT J e Q ef SQVUŞ UT U • hırsa İngiltere _ ftnlya rnunas~ ııe 

1 

ı.ç, 1ınttci yüz ıiçti bu.lan bu cilr'e- şimdilik tabii, sonra daha doti ıto: 
tine hayret ı;e şaşkınlıkla balcı- b' ı · t l kt kanaa '"' 

Aksarayda Horhorda Ahmetliye mcd'en söndiırmiye imkan bırakma- ır ma uye n aca ır; filııy 
yoruz! sokağında Ahmed Emir caid 4 nu- mış ve ateş bimıyı sarmıya ba~la - manın mutedil ve uysal J'llCbs 

Adalet ve 1ıak, tek yüzlü kılıç l · d w•1d· i 

Celal Bayar 
Kabinesi 

(1 inci sayfadan devam) 
tarzlarına dair izah ve tafsilattan i
baret olarak, programda bilhassa zi
rai ve iktıs.ıcli sahalarda yapılacak 
işlere geniş bir yer \'Crilecektir. 
PROGRAMIN HUSUSİYETLERİ 

Ancak programın en bariz ve her
kesi alfıkadar C'Clecek en mühim hu
susiyetlerini de hayat pahalılığilc 
yapılacak mücadele ve vergilerin 
tc>nzili meseleleri teşkil eyliycıcek -
tir. 

Ba:y Celal Baynr, Ulu Önderin nu
tuklarında işaret eyledikleri bu iki 
ehemmiyetli meselenin ba!iiarılma 
tarzları h:ıkkında Hükumetin ittihaz 
ed<'ceği tedbirler ve takip eyliyece
ği hattı hareket hakkında Meclise 
izahat verecı:>ktir. 
YENİ VE MÜHİM LAYİHALAR 
Diğer taraftan Millet Meclisinin bu 

toplantı devresine yetiştirilm('k ii
zere çok mühim bir kaç yeni kamın 
Ja ihaları hazırlanmaktadır. 

Bu layihaların hemen hepc;j J Fi 
kumrtin programınd'a izah Pdect"qi 
ve Büviık Şefin nutuklarında isarct 
buyurulan meselelerin derhal tat -
bik sahasına konulmasını temin e
decek mahiyettedir. Bu lfıyihalnra 
büvük bir chemmivet V<'rilmf"ktcdir. 
KABİNEDE TEBEDDÜLAT MI? 
~lal Bayar kabinesinde yakında 

baz 1tebeddifüıt olacağı hakkındaki 
şayialar tamamile asılsızdır. ·Hatta 
Ziraat Vekaletine asaleten bir veki
lin tayin edilmesi bile şimdılik mev· 
zubahs değildir. 

CELAL BA YARIN TEŞEKKÜRÜ 
Ankara, 2 (A.A.) - Başvekil Ce

lal Bayar Anadolu Ajansına ac;a ıda
ki tezkereyi göndermişlerdir: 

Reisicumhurun beni Başvckfıletf'' 
tayin bu ·urmaları ve Cumhurh;et 
Bayramı münasebetile yurdun her 
tarafından telgraf ve mektupla ve 
şifahen yapılan li'ıtufkfu- tebrik \'e 
temennilere ayrı ayrı hemen cevap 

yazmıya vakit bulamadığımdan ve 
beni çok mütehassis eden bu kıymet
li teveccüh ve a15.kanın karşılığını 
geciktirmek de istemediğimden te
şekkürlerimin ve bayram için karşı
lıklı samimi tebriklerimin sunulma
sın aAnadolu Ajansının vesatetinl 
rica ederim. 

Başvekıl 
Celal Bayar 

K redi 
Bankası 

· Kuruluyor 

maralı evde dün akşam bir eğlenti mıştır. Bunun üzerine evdeki halk meşgu etmıyor egı ır. st'r 
değıldir. _ tertib edılınıştir. Bu eglentiye işti- heemn kendilerini sokağa atmışlar- Öyle görünüyor ki Sinyor Iv{ıl JJll i: 

rak edenler, içkiye bir türlü doya - dır. Fakat ~angın burada yanındaki Roma ile Londranın arasın\~~c ııt· 
mamışlar ve sofrayı gece yarısından 6 numaralı Melahatin evine de si- için Berlinin tevassutunn i~ ı? Jccrıd Denizciliğimizin 

En kısa zamanda 
inkişafı 

Küçiık san'aUar kanunu layıhıısı (B' . . _, .
1 

d d ) 
. . ınncı sı:uıı e en evcım tamamlanmış olup Meclısın bu dev- ~ . 

d k · t k bed kl" y yenı kurulacak Kasımpaşa tersanesı ı esın e anunıye es ece ır. e- . . . . 
k 1 h·ıı k"" '"k , t ve Istanbul, Izmır, Mersm, Trabzon 

l
nı :ınun a ı lassa uçu sana er- . . . 
b b k d . 1 .. k-k- d Lıman Idarelerıle pek ıakında dev· a ına rı- ı açı ması ışı o un en . . . 
h J ıd ·ı k d' Ç"nk- b k d' lcllcştınlecek olan Gemı Kurtarma a e ı mc tı- ır. u u u re ı . . . 
devletin yardımilc temin olunacak ŞırBkctbı bakglaknacakldtırk. t 

1 

ve hu maksatla bir Kredi Bankası 
kurulacaktır . 

-·-- ----
Sur iye- Filistin 

hududu 
Şam <Hususi} - Suriye ile Fılis -

tıı arasında silah kaçakçılığına ve 
Fılıstınde tahrikat yapan adamların 
gf'lıb ge>çmr>sıne manı olmak üzere 
sıkı bir takım tedbirler alınmıştır. 

Paris - Fran~ Hükumeti nez
cl ınd<' İ ngılteı enin bazı dosta -
nP leş busk•rı QJmuştur. Fili&tinde -
kı ttıhnkiit yapanların kolayca Su -
riye hududuna kaçarak hududu aş -
!dıkları bir çok vak'alarla öğrenilmiş 
ve Suriycden FıJistıne bir çok silah 
kaçıı ıldığı söylenmislir Ve İngıliz 
hukümeti Paris kabım>si n,,zdindeki 
te ebbu <1lında Suriye-Fllistin hu -
dudunda sıkı tedbirler alınarak ge
r k t:ıhrık.itcıların girib ~ıkmasına, 
\'f' gC'r<>k sılah kaçırılmasına mani o
lunm.:ısını ic;temi tir 

Fı ançanın ingılterC'ye karşı olan 
dn.;fluğu malünı bir keyfiyettir. Bu-

u an a uru u an sonra bü
tün bu ıdareleirn muhasebe, h:ftiş, 

Levazım, memurin şubeleri birıeşti
rilecck. tahsilat, tediyat işlcrı mer
kezileştirilecektir. Bundan başka 

şimdilik bu idaernin dışında ka:an 
ve deniz işlerile alakadar olan dığer 
bütün müesseseler de bilahare bu 
bankaya bağlanacaktır. 
Limanlarımızın inşası, yeni vapur· 

lar alınma ı ve •aptırılm~sı, harice 
se>ferler ihdası. terşanemizin her ne
vi tamiratı yapabilecek ~e yeni gr
ıni inşa cıdc>C"C'k trırza ifrağı ve ıda· 

mf>si gibi bütun büyük işler bu b:m
ka tarafından nptrrılacaktır 

sonrava kndar bu\_•ük bir ahenkle 1 zetmf'k istemiyor. Kendi işını J3 ı · 
J rayet etmiş bulunuyordu. Bittabi iç-

1 
or · 

d \'am ettirmişlerdir. Fakat müte- görmeyi daha doğru bu uy ·fj'ı:· 
ki itlemındekilerin vaziyeti hasebile h Al Londra madi içme neticesi kafaları iyice tüt- assa manyanın .. bird • 
itfaıyeye \ aktinde haber verileme - F R'be t gun rı 

l
stilenmiş olan misafirlerden birisi, on ı n ropun geçen . 

1 
.90ı helaya gitmek üzere ayağa kalkmış miş, ancak Melahatin evi tutuşunca bir(' Romaya gclivermcsı İta~ 1' !I 

fakat derhal yanında duran gaz lfım- komşular yangını haber vermişler- az dtişündürm<'miştir. Hatt{ı b~~ :ect• 
basını da devirmiştir. Lamba hemen dir. Bu itibarla itfaiye yangın yeri- İtalyan mehafili bu ani ziyar~ ı ettit' 
parlamış ve döşeme tahtaları da tu- ,ne biraz geç gelmiş fakat bu iki ah- linin Romayı birdenbire tcftıŞ dıt'· 
tuşmıya ba~lamıştır. 1 şab ev tamamen yandıktan sönra a- mcsi gibi can sıkıcı bulmuşlar şıııscı 

Vaktin bır buçuıru geçmekte ol- teşin diğer binalara sirayctine mey- Fakat Roma - Londra arıl:t·dit' 
ması ve eğlentidekılerin de iyice sar- dan verilmeden yangın söndürül - bu kadar kolay olabilecek ~~ı.ı~ 
hoş bulunması yüzünden ateş btiyü- 1 müştür. 1 Vakit vakit ağırlığını .d~yd;ostJll·~ 
=====================-=========do~uhl~vM&~Berlınm 8~ 

D k 1 k f b 
•İtalyaya böyle olmuştur. Bu cdrıı\;ı 

ı ı ı d' Lorı O Uz ar On erans' Ugun ıkıntısile ~özlerin! şirn ı 
!çeviren İtalyanlar çoğalıyor . .,ı 

B k 'd 
' 

d ı Ahme~ rü se. e top an ı 1 
Roman yanın Parıs. 3 (A.A.) - Bugün açılacak karı umuınıyesinden daha ileri dü

olan Bı üksel Konfer.ansı, gazete mü- şünmekte olduğu halde İngiltere 
lul<;alarına zemın teşkil etmekte her- Hükiııneti, İngiliz efkarı umumiye -
devamdır. sındc ndaha geri düşünmektedir.> 

Petıt Parısıen diyor kı: Diğer taraftan gazeteler, B. Edcn-
.Cenevrcde ~ka fırsatlar da ir- in nutkilc Ademi Müdahale Komi

tıkab edılmiş olan hataların tekrar f tc>sinin içfimaı meselesini de yenıden 
edılmr ı ıstenılmemektedır. Bu ışi, mevzubahsetmektediı lc:r. 

Mılletler CC'mıyetının muslıhane le- Echo de Paris gazetesinde Perti • 
şebbu. lcrı ıçın meş'um olmuş olan nax dıyor ki: 
mezkum cemıvct ınıkasının dışlı car- Lo d K ··~ · d · 

1 
k 

· • n ra omı .... ·sın e gemı e rar 
kına kaptırmamak arzu edılmekte- - d- ·ı .. ı·· F k t · k . i yuz uru muş ur. a a gemı, o a-dır Konferansın arıfec;ındc ngıltere, d d 

1 
b 

1 
h · ·· · 

. . .. ar o am aç ı ve er nevı surpnz-
Amerıka, Fransa ve BeJçıka mumes- ı 1 1 d ·ı· b' h" .. · 

. er e o erece ma ı ır ne ır uzerın-sıllermın ışlreı bu suretle sevk ve d .
1 1 

k d' k' - t k 
. e ı er eme te ır ı, onun mus a -
ıdare etmek hususunda mutabık kal· b 1 -· f · h kk d h. b' 

e seynısc erı a ·ın a ıç ır ternış olmaları pek muhimdir Bu mü-
fe'ülde bulunmıya imkan yoktur. B. tekaddim uzlaşma, diğer murahhas-

Alacakları 
11
,, 

Yeni ticaret rn~• 11, 
desi e led i için ~:tJ" 
yet Bü kreş_e. g~c~r:t 9rı: 

Romanya ile yenı bır tı d 11e~ 
!aşması yapmak üzere iktıS<'l ıJol ı: 
Jeti İdari Müsteşarı Faik 1'~if Jı f 
mm başkanlığında bir hcyc~Ut· 
taya kadar Bükreşe gidece #. 

Bu müzakerelere iştiralt rrıd"1 
olan Bükreş Sefirimiz Jia ttıl1 5 

Suphi bu hususta icabcd~f1 if.f~ 
!arda bulunmak üzere dıJfl 

(• 

l
rıun ıill"rine Paris hükumeti de Su
ı ivP lıukümeti nezdinde teşebbüsat-
1 a bulunarak hududlarda lfizım ge
krı tf"dbirlcrin alınması mu,•afık o-

Bu arad aikıde bır me~dana cıkan 
ihraç eşyamızın naklındeki mü?kü
latı kokunden halletmek ic;in Anu
poya on \'t"ni ve son sistem şilep ıs

marlanacakhr. Bu hususla şimdidrn 
tetkikler apılmıya başlanılmıştır 
Aynca ticaret fılomuzun takviyesi 
için Almam·aya e~·elce ısmarlanan 
gemiler de kafi görülmediğinden 
banka kurulduktan sonra, on yeni ve 
son .sistem g"mi daha ısmarlanacak
tır. 

Bu suretle Deniz Bankın kurul -
Eden'e gelince, İngiliz Hariciye Na-

l !ar fizerinde seliımetbahş bir tesir 
zın, Salamanca Hükumet makamatıicra etmcketn hali kalmıyacnktır.> 

Ankaraya gitmiştir. . .Jeti r 
.. biı" <I' 

Dost Rumen devletının :.ıd ıı 
1 lir"'" ı 

kisi kadar mal almaması lt ıı·rf'l 

1 ... rıı~ını bildirmiştır. 

Suri\ eden Parisc> ~elen malUmata 
(!nr Surive hükumeti Fılistin hu -
dudunda sıkı bır takım tedbirler tıl-

ması Türk denizciliğinin her saha
da inkişaf etmesi üzerine mühim bir 1 

rol oynı ·acak ve a ni zamanda bü -
yük işlere de girişilmesi imkanları 
elde edilmic; olacaktır. 

Deniz Bankın umumi merkezi An-

Le Journal diyor ki: 
.Meseleyi hangı ucundan tutmalı? 

Japonyanın mesni bilrığincle bulun
makta nimtinaı muhakkak olması -
na rağmen her şeyden ev\'el onun teş
rik i mc>saisine müracaat etmek la

nın, bir kere za!eri elde ettikten son

ra. en büyük denizci ve maliyeci dev
lete karşı sonsuz. bir husumet gös -
terebileceğin kail bulunmaktadır. 

l ge ., . 
!aşmasını işlemez bir ha e cf' b1 ) 

Bu yüzcren Merkez Banka~;orı '.fı' 
ken Rumen alacakları 3 1111 ~ 
lirasını bulmuştur. .. 1il 

aJll•• ~d 
Diğer taraf tan Roman~ slfl'" 1 m.,k adır. karada ve isletme kısmı şehrimizde 

kurulacaktır. Umumi Direktörlüi!e zım olduğu mütalcasıncla Htifak e-
1 İ dılm kte bu1unduJ:ıu görülmektedir. Biz yaşayahm, s Bankası stanbul Direktörü Bav Peki, sonra ne olacak? Amerikalılar, 

HARB VAZiYETİ NE H(\.LDE? 
Changhai, 3 (A.A.) - Japon tay

yareleri, Honan eyaletinde Kweitch 
tayyare meydanını bombardıman 
etmişlerdir. 

malları üzerinde % 38 P~ s'vŞI 
da mallar;mızın Romanya 
engel olmuştur. re.l'ııli. 

h k _, f Yusuf Zhanın gelmesi mukarrer -
er es u e Y8Ş8Sln dir. • To.kio ve Nankin Hükümetlerine ya- Bu tayyareler, ayni zamanda Ti-

Vıı~ington (Hususi) _ Amerika pılacak olan tekliflerin bizzat kon- entsin - Poukow hattı üzerindeki 
Cllmhur le. · l d.. .. ·· .. s d b d k ferans tarafmdan tanzim .. dilmesı· le- demirvolunun Tah·uan ile Yenchov ısının yı onumu muna- aa a a pa tı .. ~ J 

scbctile yapılan mcrasımde reisi - Jııne mütemayil bulunmaktadırlar. arasındaki kısmını bombardıman et-
cumhur Ruzvelt bahriye nazırına Saadfıbad Paktına dahil İran, Ef- İngilizler, iki muhasım tarafın mişlerdir. 
hitaben yazdığı bir mektupda Ame- gan, Irak ve Türkiye devletlerinin mumkün bir uzlaşmanın ne şekilde 
rikamn harici sıyasctine temas eden Hariciye vekillerinden mürekkeb olaca.:gını tascıvvur etmekte bulun -
şu satırları yazmaktadır· .&ıadabad Paktı Konseyi. ilk içti- duklarını bildirmek suretile mütale-
·Bız bütün diınya ıle sulh halin - maını önümüzdeki moyıs ayının ba- alarmı beyana davet edilmelerini 

deyız. Bundan da memnun olmalı - şında Efganistanın merkezi olan K5- tercıh etm<'ktedirler.~ 
yız Biz hiç bir suretle memleket bil ŞEhrindc yapacaktır. Populaire, diyor ki: 

- ---* fiJJi zevke ay ·ırı ve bozuk 
türkçe ile •apılmıs levha ve ilanla-

' rın değiştirtilmesinc karar \'erilmiş
tir. 

· y ııarınırı · Bre Hatta unan ma 
1 

rı uc ·t3' 
ile o a Jı yüzünden Romanya 

00 
lJİfl 

timiz 2 milyon liradan 5 ı.ıı• 
ya düşmüştür. ~esl<oll #' 

k .1. Tat ...,c 
Rumen Başve ı ı bıl ıJ~ 

Ankraa 1Jyareti csnas~n~ 501' p19f 
lelere de temas cdiJıniŞ • bir ı t ~ 
yetlerl izale edecek yenı f J11ılt. 

'k' tara ma yapılmasında ı ·ı , , 

kalmışlardır. • biriJc!l1 •r f· 
Yeni anlaşma ile esk

1 rııılıı'9 

- --* Boya tecrübesi iyi netice ver
mediğinden geçid yerlerinin yine çi
vilerle işaretlcndirilmesine karar ve· 
rilmi~tir: 

zabtetmek emelinde değiliz. Harbin Konsey topl nlısını müteakip de •ETI ziyade cesaret verecek olan 
h

13
r türlü şerefh vasıtalarla önüne Saadiıbad paktına dahil devletlerin !amil. Amerikanın konfM"ansta hazır 

j
' geçil~~lidir. A:n('rikanın harici si- büyük erkanıharbiyc reisleri bir t'>p- bulunmasıdır. Bunu, falihayır addet
yasetının temclı şudur: Jantı yapacaklar ve bu devletlerin rnek istiyenlcr olmuştur. Fakat u -

• Y::ışamak. ve ~aşkalarının yaşa - /paktJn alfıkador askeri vaziyetlerıni nutrnı}lalım ki. hain bir tali eseri ol-
, masın:ı mmıı olrnıımak.> tetkik \'e tesbit edeceklerdir. ma kiiz< re Hoosl'velt, Amcı iknn cf-

* Gümrükler Umum Müdürü 
Mahmud Nedim, dün Ankaraya dön
müştür. * Evvelki gün başlıyan fırtına 
dinmiş, hava lodosa ~evirmiş \'e ge
miler Knradeniz ve Ege denizine ser
bestçe çıkmıya başlamışlardır. 

Iacaklar işi de yoluna }to • 
t:. \. 

--- Ol ır-11 rıJllfl ıııl * Devlet DcınirY0 a ıır J119 
1 , 

atölyesile amele ve rneın aıı y'J'P 
. •aJ<ıfl 

!erinin ı:ı.çılma resrnı } 
caktır 
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E: I a I ~ fafÜrkÜn ve Ye n İ e V • ı-Hafk Filozofu-, 
Lı r Büyüklerimizin ' B k . . l diyor ki : -

rıalkevleri,· bunları teşhir istanbullulara u ış; nkaparn ıle Azap· T~ izli 
·ıı~ç tl k d { b duşmanları 

içı·n (Tu·· rk el emeklerı· l lJQ arı apı arasın a ara a Soba bonılan, yeni boyanan par-maklıklar ve çamurlu yollardan ge-

s erg l
• ter ı• ) açıyorlar Tebrikl::,:~:.·.:~ cevabi vapuru) işletilecek l~~~io!~~~;:z~l;i:ı:f;:~~:~:rp:~;:~:r~: 

Cumhuriyetimizin on dördüncü ko§eba§larında pusu kurmuş düş -
'h yılı münascbctile muhterem İstan- 'r G manlarıdır. Terziden mi geliyorsu-

' OJJ k .. . l ,~1 bul halkının şükran ve sevinç duy- I' e... alata köprüsünde kamyon n~z? Y:ni clbi.~enizi güle güle giyi-

( 
rQ UZeTlne yazz mzş zar J ll gularile tebriklerini, büyük ve Ulu 1 nız. Fakat tavsıye cdcrım, şu saçak-Et ~ ~ kt bl b ·ı b l Önderimiz Atatürk'e ve muhterem araba beygir nakliyatı l~rı dökülen alışap evin penccresi-
ZJ me u arı l e u unan Başvekilımiz Celal Bayar'la Cumhu- , nm altından geçmeyiniz . o eı· yeni •lk • ld riyet Halk Partisi Genel Sekreteri k d•l k kurulmuş olmasına t•e şu zümbüli 

l Ser gz QÇl l muhterem Dahilıye Vekili Şükrü YQSQ e l ece itaı•amn ılıklığına bakmadan soba-
lialk 

1 
Kaya'ya arz ve iblağ etmek üzere Unkapanı köprüsünün bozulması ve yerinden kaldırılması üzerine sını güldür güldür yakıyor. Geçer~ 

"t bir ev erinde, (Türk el emekleri sergisi) namile yem ve çok fay- lçekilen telgraflara şu cevaplar ve- ~:_k bir k?p~ olarak kalan Galata köprüsü üzerinde bilhassa akşam ve seneden dolmU§ borulardan 1caldı -
gi ko s~rgi n~ı~ma;ı içi~ teşebbüslere geçilmiştir. Halkevleri müze ve rilmiştir: ogle vakıtlerınde seyrüsefer güçlükle yapılmakta \'e halk saatlerce bek- rımlara damlayan koyu ka1ıııe rengi 
i Ve zı;:ı~::ınk~ -~~aresınde açılacak olan bu sergilerde eski Anadolu lemek mecburiyetinde kalmaktadır. suya bakarsamz anlarsı nız. bana ve 

1 
. . n a uçu ev eşyaları, Osmanlı devrine aid san'at işleri, Bay Muhiddin Üstündağ .. Bunu gözönüne alan Belediye, Gazi köprüsünün açılmasına daha ihtarıma 1ıa1c Vl'rirsiniz. Hiç bir le-

laretirnız~enberi evlerimizde sakladığımız kıymetli ve küçük eşyaları lstanbul Valisi ve C. H. P. Ba~kanı ıkı yıl gibi uzun bir vrıkit olduğunu da düşünerek bir an C\'\'el muvak- kecinin çıkannıya muvaffak otanıa-
~l d?~ bızc kadar gelen Türk kabiliyetinin, Türk zevkinin bütün in- C: Size de kutlu olsun. kat ve acil yeni tedbirler almak zaruretini hissetmiştir. dığı bu 1ıas boyadan beneklerle el-• 
Ur~rını gösteren muhtelif küçük ve kıymetli eşyıılıır teşhir edile - K. ATATÜRK Bu ~ümleden olmak üzere Unkapanı ile Azapkapı arasında araba bisenizi kirletmeden şöule biraz a-

l:vıer· d , d" A k . . Muhiddin Üstündağ - Vali İs- I v~pu:·u .. ışleterek, kamyon, araba ve beygirle olan nakliyatı J{araköy ~ı1:!4n yürümeniz 1ıer 1ıalde güzel bi1 
, &' m e \e ya ıg.ır olleksıyonlarınd.a bu kabıl eşyaları bulunan- tanbul: kopnısunden yasak etmek ve bu köprüden yalnız tramvay ve binek o- ı1ıtıyat eseri olacaktır. Aman dikkat, 

ıgorta ve taahhüt mukabilinde makbuz alarak muvakkaten bu ka· En büyük ba}Tamımızın tebrikine tomobillerile yayaların geçmesine müsaade etmek hususu; bu sefer bü- karşıki parnıakl1ğa da pek yanasmı-
~arı sergi komitelerine teslim ederek san'ate ve tarihe büyük aid telgrafınızı büyük memnuniyet- yük ehemmiyet ve mecburi bir dikkat ve lüzum saikasile tetkik edılınek- ya gelmez. Gerçi üzerinde çarpuk 

4eın et yapmış olncaklardır. le aldım. Bu büyük günün zati dev- tedir. çurpuk bir yazı ile yazıtmt§ (Dik -
d~ lekelimizde bu kabil ilk muvaffakiyetli ve muhteşem bir sergl Jetleri ile bütün millet için saadetle Bu tetkikler rnüsbet netice verirse derhal faaliyete geçileceği ve ka- kat) lcv1ıası sallamyor amma siz o
~rt _gün evvel İzmir Halkevinde açılmıştır. Muhterem İzmir halkı dolu bir hayat yaşamasına daimi su· rakışta halkın, uzun zaman, yol üzer1erinde kalmalarının önüne geçile- nu görüp okuyuncaya kadar dirsek-
~:~de teş~ir ed~lm~k üzere ~uva~katen yüzlerce parça kıymetli rette vesile olmasını dilerim. cektir. Bu nakliyatı temin için, Şirketi Hayriyenin araba vapurlarından teriniz ve etekleriniz halis bir süle-
~ () 1 sergı komıtesıne vermışlerdır. Teşhir edilen eserler arasında Başvekil birisinden istifade edilmesi veyahuföariçten böyle bir vapur tedarik edi- ğen ile 1.."tpkırnıızı olmak tc1ılikesin-
"llılik Slnanlı Sadrazamlarından Hüseyin Hilmi Paşanın kayınvaldesinin CELAL BAY AR lerek bunun bilahara başka hizmetlerde kullanılması hususları da ay- den güç kurtulacaktır. 
oııı Çorapları, 80 - 100 senelik uçkurlar, ince oya işleri, para kolJek- c. II. P. Başkanltğına _ fstanoul: rıca ayni ehemmiyet ve lüzum mecburiyetile tetkik olunmaktadır. Titiz adımlarla caddcııirı ortasın-
• barı, Eti:er kavimlerine aid pişmiş toprak üzerine yazılmış mektup- Bliyüklüğü ve eşsizliği ulusal ru- dan gitmek en ziyade Jetin akıldır, 
ıı ;1un yıne topraktan yapılmış zarfları, arkeolojik şişe parçaları, ha yıl geçtikce daha fazla sinen Cum- Kur l E l diyeceksiniz ve sağa sola süriinme-

if 
1
_.e Romen devirlerien aid kemik ve tarihi heykel kırıkları muhte· ı huriyet bay;amımızın bütün mem- Ş~n arın STQrl<.eŞ Ve den, değmeden yür.iiycceksiniz. Ar-

"11 ve b d .. 1·· • k , M b l l k d '". "-.dır. oy il sus u ve rengaren tabak ve tepsiler, kupalar .. vesa.ire leket mikyasında kutlulandığı bu em a su ari e 'llA'arı""'z hamal- ~anı;: an uır otomobil gelecek. eğer 
~ anda duyulan şuurlu ve heyecanlı lYl.j size çarpmadan yarıınızda.n gcçebil-

Q d ·· ı k • sevince iştirak eder, tebriklerimi, Teması ! ı arı t . .e,. , mişsc otomobil altında kalmaktan 

l 
11 u e ma ıne- En modern sevgi ve saygılarımı sunarım. ası ı_.,,e. kurtulduğunuz için sizi tebrik ede-

e • • • Dahiliye Vekili ve Sıhhat için tehlikeli ve San'at erbabı gibi hamal·ırim. Fakat, e!_biscniz zifostan 1cttr -

1 't"znı kımler Bir ilk okul c. H. Partisi Genel Sekreteri muzır olan bu hal larda belediye muayene- tulmamı§tır. Ustüniiz başınız çamur 
'C ll Ş. KAYA önfenecek ! sine tabi olaca dar! içinde kalmt§tır. Amma diyeceksi-

'" ll anabilecek? Nümunesi ! -- -- -- Memba sularının kimyevi terkip- Hamal bölüklerinde çalışan ha- niz ki cEvlerin altından gitme, yaya "" 400 f [ k k · leri itibarile kurşun su borularının; mallar ve daha ziyade serbest ha - kaTdınmından yürüme, caddeden 
t,,.~e kat'i şekUnl alan Bu ; Ftndıkltdakl (ismet 

1 

On ll OÇQ hamil oldukları kurşun ve diğer kur- ma11ık yapanlar arasında bazı fıtıklı, geçme .. > o Jıa1de ne yapmalı? 
Saç ~rnatname haz1rd1rl lnönü) ilk okulu olacaktır! Bir deniz şunlu mürekkebatını eriterek içen- mariz, veremli ve hatta kokainman, Yapacak şey yok. Soba borulan-
~ ıvırınıya mahsus aletler için Fındıklıda yeni yapılan İsmet İnö· · Jerin sıhhatini tehlikeye koyacak eroinman, esrarkeş kimseler dahi nm altına bfrer teneke a.c:ılıncaya 
~ıı ~eclisi tarafından Meclisin nü mektebine katılmak üzere Fın- A/amefi / bir vasıfta bulunabile~kleri gözö- bulunduğundan şüphe edilmektedir. kadar. yeni boyanmış yerlere o'ku-
t~ılto.. evresinde bir Uılimatname • nüne alınarak suların hiç bir Y. erde Bunların hamallar talimatnamesine naklı lcv1ıalar konuncaya kadar ve 

«ıı.st1 F dıklıda yeniden bazı arsa ve binala- - -·- t f'k hh. ııı k • · akat bu talbnatname, kurşun boru veya kaplarla temas ev ı an sı ı vaziyetleri kontrol e- caddelerdeki çamur ifraz eden bo-
' ~ ontrolun temini ye bu alet- rın istimlak edilmesine başlanılmış- , Kaptanlar... dikkat! ,ettirilmemeleri Sıhhat Müdürlüğün- dilerek bu suretle alil ve mariz olan- zuk kaldınmlar yapılıncaya kadar 
f •Ullanacakların tabi olacakları tır. Ancak, bir arsa sahıbi ile Bele - Si\·astopol limanından 400 tonluk ce ileri sürülmüştür. ların işten alıkonulmaları kararlaş· temiz elbise ile gezmek büyük bir 
~e. şa_rtlar itibarile mufassal diye arasında kıvmet tdkdiri yüzün- 1 (!) demir bir punton, fırtınanın te- Belediye bu teklifi yerinde bula- tınlmıştır. muvajfakiyet t•e maz1ıariyet halin.-
~ -O'ıe Uıtıva etmediği görülmüş, den ihtilaf çık~ış ve mesele. Şehir sirile kaçmıştır. Bu serseri ve sey- rak bu hususu men için Belediye za- Bu maksatla san'at erbrıbının tar- de rekorunu muhafaza l'dcccktir. 

"s kadar bu işlerin kontrol e· M yar vaziyette başıboş dolaşan koca bıtası talimatnamesine bö~·le bı"r zı muayenelerine aid' talimatnameye Halk rı'ozoru 
" n eclisine bırakılmıştır. • .; h v- ' ıd •. ke başlanılnmamıştı. Bunu alametin, suların tesirile Boğaz açık- madde eklemiştir. Hatta imkan ve amnlların da ilavesi surctile tadili .......... - ........................................ . 

ı kat ı B 1 Bu arsa sahibi ile Beledı.ve arasın- Iar nda b 1 ı t 1 ld ka a l t 1 b h 1 -ltl w.. e a an e ediye Fen ı u unması mu ı eme o u- kafi miktarda icap eden tahsisat bu- · r r aş ırı mış Ye u ususta d da- O 1 ırıı"g~, yeni, uzun ve mühim da çıkan ihtillif tn sulh n hal!edile- ğundan lstanbul Liman Riyaseti ta- Iunduğu takdirde Belediye, bütün imi encümen ka;arı Şehir Meclisine K ÇOK HABERLER 
ltıc, h erı ihtiva eden bir talımat- medfği takdirde bit tabı mahkemeye rafından Karadenize çıkacak her kullamlnn suları evlere, dükkanlara, verilmiştir. 
t-. azırlam t · türlü apurla k t ı ı· ....... _ __.__ * Halk Partisi \•ila.vet idare he-
c:ı tb ış ır. ıntikal ederek nıhnyet halledilecek- ,. rın ap an arına, a - mağazalara ve sair yerlere, "·er al- Ef M ı· · erle ı mg 1 d 0 kk t' .. t ·ı .J gan eC IS felSİ yeti sekreterliğine nzndan Refı Ba-

" .. , t ı sak nılmas h 1 d bl y " Buakşam yar seçilmiştir. ~ (I" .••• / Cemiyeit miimessillerl· ıtir. Bundan sonra Belediye, Fındık- zı e en 1 
• ·a m gos erı mesi ve tından getiren kur.;;un boruları bile 

g
1
bi ~ a eası alındıktan sonra lıda bu (İsmet İnönü) mektebine ·ı ı usus arm a te igat değixfümek arzusunda bulunmak-\ı1~ nıetıe · k 

11 
b· ı kl vapıımıstır d Anka r ·d - * çürük yumurta ile .> apıiıı> va-.~'nda b rı u ana ı ece er ı yeni ila\•e edect>ği asri \'e modern · ) · -·-- _ ta ır. . aya g ! yor pılmadığı hakkındaki iddinları tes-

q ~~n bazı kayıt \'e tahdidatı ih- tertibatla burasını İstanbul ·ç· JVl •• h -·- - lki gün evvel şehrimize geldiğini bit için dün Beledi ve pasta .. ,, kura-
u talimatname Şehir Mec- ı ın en usta ·ı 938 . d haber \'erdiğimiz dost Efaan milleti- J W'\C \·er·

1 
modern ve mütrıknmı' bır ı·ık ok ı . Sl e senesın e ~ bivccilerden nüınuneler topı.anıı'" 

' 1 nıiştir Ye · t r t ~ .. ' u nin Millet Meclisi reı·sı· Abdu·· ıahad .; ~· ~hı b · nı a ıma name (N.. tahlile vermiştir. 
·~ u de\Tesinde müzakere 1 umune mektebi) ha lve şekline Bo/ kredi T 1 ""' J Han, bu akşam Anknraya gidecektir. 
~i:k ve derhal tatbik mevkiine ifrağ etmiş olacaktır. U mUml Q Kendisi dün gazetecilere demiştir *Halk Partısi \tlayet ocnk kon-

caktır. ı T • ı k ı k" greleri cuma günü başlıyacaklır. Na 

~"" /ŞÇl• getz•ştz•rmek V erlteCe iltin edilecek mi? ı~-Memleket dışına çıkan her Ef. hiye kongrelerine gelecek aym 11 in 
'- llL de başlanacaktır. 
~llön~tamki konferans Zirai kalkınmamız hakkında bü- Adliye Vekili Bay Sarncoğlu Şük- ganlı, mukad.des bild!ği Türkiyeyi . 

t...aı "da u lialkevi ~şriyat kolu 1•çz·n.... yük bir dikkat ve itina ile tanzim e· ı' rünün bunAan bir müddet evvel ı!a- lb~hebomehabl'I~ır kere zıyare~ etmeyi f* Istnnbul Adliye muamelıltını _
1 

·• n h " '"\ nr rç ı ır Ben d A d te tiş etmek üzere bugünlerde An-
eUrı~ er on beş gunde bir (On dilme~te o~an ~eniş ve esaslı prog· zete~~le~~ beyana_tta bulunurken davi edildikt~n sonr~ b:ru:oarc:~: karadan gnıp halinde bir hevet ge-

kun edebi mahsullerf) ni ta. Sanayi Birliğl bir ram, zıraatın bırçok sahalarında ya- 414 uncu Cumhurıyet bayramı için eda ed' B d A k lecektir · 
\ Onfer .. n 1 d · . . . k 

1 
k 

1 
. • 1 f b 1 d ~ . . ıyorum. ura an n ara •a ve · \ dun u sar an yırmıncısı, urs açıyor ı pı aca o an ınkılaplan ihtiva ede-

1

11 • mevzu .a ıs egıldır. cümlesi, ha- Ankaradan sonra Bag~dad T h 1 * İstanbul rnıntakns o B 
tir aksam radvoda gen i k d ı 1 · pıshanelc · d b ı · · a rnn 

1 
rman aş ~ arkad ıı• • Ç mtt· ş ·aııunu o nyısile bir çok y~r- e<!kt,ıı-. l\Iuva·ff·a~ıyetle başarıl~ası- la;·ı elecrı~ız e . ~ u~an. mahkum- gibi diğer dost \'C kardeş devletlerin j1'4.Uhendisliğine tayin edilen Mer _ 

1 
latafı daşımız Nusret Safa Coş- lerde iki ekip işçi çalıştmlmaktadır. na yakında gırışılecek olan ziraı kal- . . g ek ~n~ ıçm. umıtler besle- merkezlerine de uğrayarak memle· • sın mmtaknsı baş mühendisi F~ zı· 

ltık n an verilmiştir. Bu yüzedn işçi ibtivacına olan bü- kınmamızda (Ziraat bankası) 11a da· mı~ e sevketmıştır. Bılhassa ağır ce- ketime döne ·eli' 
1 

d"' • · · 1 k . v 
,. ~'l'inin bu k f 1 '" .. k b~l k k d' . .. . zalı mahklımlar· C h . ' t' 1 . c bım. un şenrımıze gc ere vazıfeye baş-

~-·'tııt~d on erans arı mem- JU • u en ını go:.termektedir. muhım roller \'e vazifeler isabet e- ci •ıldön .. .. ' .. um ur~) e ın 5 ın- Daha çok yetişmiye ve ilerlemiye lamıştır. 
ı~"tııllala e çıkan bütün kitapları, Sanayi birliği; lüzumu kadar işçi ye- deceği anlaşılmaktadır. Bilhassa .> b' umu munasebetıle gelecek muhtaç olan biz Efganlılar '""':rkı' ~ 

L rı halka tan t k k t" t• k ·· ' sene ır umumi aff dl · · ·· · • ıu - ı=============== 
1 •ıab ı ma , ve çı • ış ırme ve işten mılar kimseler te- ınustahsile daha ucuz ve bol krediler e ı mesını uınıt- yeyi büyük kardes telakki cd ' , --------------·~ 'b er vermek, bu vesile ile . t k .. b . . . le bcklemektedırler. . .. .. .. Jl • ı oruz. r ....... 

.. er]· mm e me • uzere ir (Mutehassıs iş- temın edılmesıne karar verileceği Maam f 1 938 . • Sızden gorduklerımızden istifade ey- 1 
llıtıas ı ve yabancı imzaların çi kursu) açmayı kararlaştırmı;;tır. gib. b h t d h a 11 • senesuıde mahkum li o H'"k.. d Bı"rı"mı"zı·n derd· 

• ~"''-Iıını t.emin etmek gı·bı· hayır· B k " ı u usus a a a pratik ve ra- ve mahpuslar iç· b" • f . Y ruz. u ·um arımız genç olmak- J 
1 ı><ct u ·ursa, isteyen her işçi ,·eya işçi d'k ı k"ll ın ır umumı a ı- la berabe t db. l" d'" b' j . hır gayeye dayanmakta- l k . ı a şe ·ı erde muhtelif tedbirler lan edilip edilıniyeceği hakkında ta- . • r e. ır ı ve u: ın.dir. Ha!- H • • • d 

oma ısleyen kimseler girebilecek· alınması da kuvvetle mevzubahs e- bii !'imdiden kat•• h. b. , .. l kın .m.ıllı duJgulnrı demır gıbi kuv. 1 epımızın erdi 
tir. dilmektedir. ne~emcktedir. 1 ıç ır ŞC.}l soy e- v~tlı~ır .. Bunlar bize yarın için bü-

l'~f . ım yuk umıdler vermektedir. 1 

~a No. : 3 _ .oc A_ dınız; istasyonlara tel veriniz: 

~ ş K A 1,. N A N D 1 I - Mevki yolcularından (A. N.) M .' ili ortaokul direktörü Bay Fikretle, 
geniş ve beyaz şapkalı bir bayan, 

taşlan bir adam boyu kadar dikenli ._.._ 
t k 

Y_ığınları. Bu korkunç yerde işlenen ' 
opra yığınlarını geçiyoruz. Servi, 

kan, kemik kokulu ağır bir hava, ne c1ınay.C'tle bir öğ"retmenin alakadar 
0 masıııa aklım l"Tmiyor birtürlu··. 

fena yer burası .. biraz evvelki heve· 
can, giırültü, yaşamak, çahşm;k, Kalabalığa yaklaşıyoruz. Nihayet 

Ayni mahn üç 
Muhtelif fiatl 

Büyükadada oturan karileri -
mizden Bayan Saime llalük ya· 
zıyor: 

~ 

S~lcıt .. ... ııt ederim 
.l\1"• • 

lııı~Or· Uddeiumumi. çocuk gibi 
~ • }fi:ı •• 

Yazan: Halil Ftrat 

- Sebep? .. 

kendilerine hissettirilmeden son 
'f'mre kadar kontrol altında bulun
durulacak. 

II - Varılan her istasyondan İs
tanbul Müddeiumumiliği haberdar 

çarpışmak hisleri nerede bu verlerde ölü kadının yanındayız; of.. ne fena, 

b d 
· ne fena ... Bunu yapabilmesi icin in-

ınsa. n ır en bire öyle dcğişivor ki, • 
d 

sa. nın e\·vela fasanlıktan sı,·rılması 
sesı a eta kısılıyor, gözler büyüyor. ı .; 

Dün ak§anı istaııbul Balıkpaza
rmdan geçerken bir dükkanda 
gayet taze ve lıcııüz getirilmiş ol
duğu çok bl'lli btıltman balıklar 
gördüm. ~f ~ b'"U\umet doktom henüz 

0ııı.ı 11 ' ır sigara yakarak tekrar 
I\.} başına geçiyor : 

o, b 
· i en Cumhuriyet Müddei-

~ ıtq,~ii 
:'. r ~·ardirektörü Avni.. bu-

\ lfttfe . 
'l'initı n ~seler riyaziye öğret -

~~it dakl_ıs~sine bakar mısınız! 
>\.~~<!iu ıka müsaade .. 

'>4-.ı d.aıt~~rni sabırsızlıkla bekli-
0t: ı a sonra ayni zat cevap 

~iste h 
'trq ıı:, İı'i~Zır .. kimi aradınız? 

? ret adında bir öğretmen 
~\'et 
t~tıi ·:. Sakarya lisesi rivazive 

ı var F • .J 

~ııc"k · akat onu htanbulda 
sınız. 

- İki üç gün e\'\'cl (A. N.) ili or-
taokul dircktörlüğune tayin edilmiş
tir. 

- T-eşekkür ederim. 
Müddeiumumi telefonu kapıyor. 

Kaşları çatılmış, yüzü kırışmış, ken
di kendine söyleniyor : 

- Hayret, muamma; yanb~lık! .. 
Bu sırada doktor, genç Adliyecinin 

odasına giriyor. Yorgun .. bir koltu
ğa otururken manalı soruyor: 

- Kadının ifadesi doğr umu? 

- Evet doktorcuğum .. yalnız bir 
dakika müsaade.. diyerek Müddei
umumi tekrar telefona yaklaşıyor: 

- Alo, Devlet Demirvolları 
- Buyurun!.. · ... 

- Toros ekspresi kalktı mı? 

- Tam kırk dakıka evvel Layım. 
- Llıtfeu söyliyeceklcrimi not e-

edilecek. r 
G€nç Adliyeci telefonu kapadık-

tan sonra derin bir nefes alırken 
doktorla konuşuyordu : . 

- Nihayet bulduk amma, çok g~ç. 
Karacaahmcdc gidiyoruz. Müdde

iumumi ile doktor öndeki otoda, be
nimki onları takip ediyor. Doğancı
lar, Pa§akapısı .. nihayet Karacaah
met.. Müddeiumumi, nokta polisin· 
d:n .. izaha talı yor. Mezarlığa doğru 
yuruyorlar. Caddeden ayrılıyoruz. 
İki tarafı sen•i nğaçlarile gölgelen· 
dirilmi§ mezar taşları eski ve yıkık ! genisçe bir yoldan geçiyoruz. Sağa 
sapılıyor, dar ve tıpkı bir patikaya 
bcnziyen yolda 100 adım daha yürü
ıyoruı;. Artık iyiden iyiy me..:arlığa 

1 girilmi~ oluyor. Yıkık. kırık dokük 

H l k 
azım ... Boylu boyunca vüzükovun 

e e yana Iar zaman zaman öyle • uzanmış bir kadın göğsünün oJtından 
kırışıyor ki, hJyat ve hakıkatin, da- k 
ha doğrusu hayal olan hakikatin bi- sızan an, kücük bir çukura biriki-

yor, kumral kesik saçları zayıf be
rer mermer sembolü gibi insan göz- yaz yüzünü örtmüş .. üzcrind~ vırtık 
lerini tırmalıyan taşlar... buradan ~ 
kaçmak, bir an e\"vcl uzaklaşmak is- siyah bir dbise .. doktor, kadının ya. 
tiyorum. Birkaç adım daha atıvo - nına yaklaşarak dizçökü •or ve bek-

. çiye sesleniyor : 
rum. Yeşil boyalı, deır~r parmaklık-
lı süslü bir mcwı ı geçiyoruz. Ne - - Arkası üstü çc\•irl .. 
dense bu ölüye çok itina edilmiş. Gözler, korkunç bir manzara ile 
Mezar taşı yepyeni, demir parmak- karşılaşıyor: baştan tırnağa kadar 
lıklar 1ertemiz \'C mezarın içi sanki ürperi •oı· \'e titriyorum Tüylerim 
bir park gibi çiceklerle dolu. ileride diken diken olmuş. Zavallı kad:nı 
gör~ceğim heyecanlı bir manzara ol- henüz çevirmişlerdi ki, kanlı bır 
masaydı, bu ciC<'kli mezarı kana ka- hançer, göğsünden toprağa düştü. 
na seyrC'decektiın. Müddeiumumi bu pis demir par· 

Küçük bir patikadan saparak ni- çasını yerden alırken gayriihtiyari 
havet 50 adım ötemjzde bir kalaba- ve doktora se~lcndi : 
lık gö• üniı\'Or. İ\'ici"n ivh·e mezarlı- - Gördün ·· ., - . . . mu. (F) markalı bir 
ga gıı mı~tıl:. Heı· taraf laş \'e r;ervi, hançer .. dedi. 

ı her taraf ciıken ve kabarık toorak / (Deı•amı var) 

İnsanın iştüı.asrnı talırik eden 
ve bütün tazeliği, büyüklüğü ile 

duran bu nefis balıklann kilosunu 
20 kuruşa alarak Galata tarafına 
geçtim. 

Oradaki Balıkpazarmda yine 

1 ayni balıklar nazarıdikkatimi cet

betti, fakat bu sefer fiatının 30 
kuruş olduğunu öğrendim. 

Büyiilcadaya gclidiğinı ııakit is
keleden yoluma saparken oradaki 
balıkçıda yine ayni cins balıklann 
üzerinde 60 kuruş etiketi vardı! .. 

Bıı üç yer de, biribirine yakın 
bir İstanbul semtidir. Halbuki ben 

birini istanbulda, diğerlerini de 
Paris ueya Londrada zannettim. 
Bu ne pahalılık ve fiat fark"l.? •. 



A Çocuk terbiyesinde 
Yeni bir usul 

te ediyor! 
a ikan H 

a e atı 
uydur 

iciye Nazırı A manya
ı Papanın ·ste 

Çocuğu sık a a 
her şey öğretmek 

mümkii r. erin 
aya çalışıyor ••• 

Avrupa matbuatında çocuk terbi
yesi bahsi de aHikadar okuyucuları 
olan bir bahis teşkil etmektedir. O

"' nun için terbiyede yapılan inkılap -
----::::;;iiii~~-;:--"--: !ara dair orada gördüklerimizi biraz 

suretle?. cKendi bildiğımıze 

değil mi? Kendi bildiğimiz ise 
defo görcnekdcn başlrn bir şeY c. 
ğildir. Halbuki terbiyeden rrıalt 
çocuğu biz büyüklerin, yaşını b!l , 
almış, artık tabii ömürlerinin '~ 
sından çoğunu geçirmiş adal1l1' 1 
göreneğine göre yetiştirmek deııı 

Hitler Almangasının en tehlikeli 
Papa kuvvetleri midir 

rakibi 
? • 

Mısır 
Krall-

hüliisa etmemize müsaade edersiniz: 
Dünya kuruldu kurulalı insanlar 

arasında çocuk terbiyesi vardır. Ta-
Papanın hü -

kumeti H itler Al

manyası ile dar • 

gın durmakta de

vam ediyor. Ye -
di sekiz aylık bir 

mesele.. Berlin 

hükiımeti Papa 

ile yaptığı, mu -
kaveleye riayet 
etmedi diye Va -
tikan tarafından 

Bitler Almanyası 

aleyhine söz söy

lendi. Hitler Al -

manyasının a -
damları da Papa 

aleyhine söyle -
mNlık bir şey bı
rnkmadılar. Al -

manyadaki ka -
tolik papasları 

Papa 11 lncl P i 

türlü türlü t akibata uğradı. citalya> isimli gazetedir. Bunun de-
Kavga büyüdü. Fakat Vatikan hiç diği şöyledir: 

bfr zaman ipi koparmatrı doğru bul - cAlmanya hükumeti başka devlet
madığı için münascbatı kesmedi, lerlc münasebatında Vatikana kar
bckledi. şı davrandığı gibi değildir. Halbuki 

Hitler Almanyası için Vatikan ile Vatikan da müstakil bir devlettir. 
münascbatın devamı meselesi az c- ı Almanlar her şeyi ölçüb biçmeği bil
hcmmiyetli değildir. Almanyada bu- mezlerse de her şeyin bir haddi ol
gün 22,000,000 katolik vardır. Buka- duğunu bu günkü mes'ul Alman ri
toliklcri darıltmak Bitler hiikumeti- jcalinin. bilm?si ıaz.~m .. gelir.> . 
nin işine gelecek gibi değildir. Fa - Munıhdekı en buyuk katolık pa -
kat bugün bu katolik Almanların 

\•aziyeti Almanyada tehdid altında -
dır. Bunların gençlik teşkilatı dağı
tılmıştır. Vatiknn bu gibi tazyiklere 
karşı daima protestolar yağdırdı. Hiç 
bir !esiri olmadı. Çünkü Alman hü
kfımeti katolik teşkilatını her vesile 
ile ortadan kaldırmağa uğraşmakta

dır. 

Bu gidi le Vatikan - Berlin müna
sebatının düzeleceğini zannetmek 
kabil dcığildir. İki tarafın arası açıl -
dıkca açılmıştır. Daha fenalaşması 

bc>klenmektcdir. 
Papa yaz aylarını sayfiyesi olan 

Gandolfo şatosunda geçirdikten son
ra ıkinci teşrinin başında Vatikana 
gelmiş bulunncaktlr. Papa gelir gel
mez işleri gözden geçirecek ve B<!r
lin ıle olan vaziyeti tedkik ederek 
artık kat'i hareketlerde bulunacak
tır. İlk hareket Berlin hükumetine 
bır ihtar mahiyetinde olacaktır. 

ı• 

Papanın gazetesi olan cOsserva - Hi tle r 
töre Romano> nun yazdığı şeyler pası olan Folhabdi Romaya geleceği 
son derece ihtiyatlıdır. Yalnız Ber - gibi Almanyadaki katolik papasları 
Jin ile Vatikin gerginliğinden kili- tarafından Hitler hükumeti aleyhin
:;enin son derece müteessir olduğu- de yazılan beyannamenin Vatikan -
nu söylcmdde ıktifa ediyor. Fakat ca ne vakit tedkik edilerek katolik 
bu ihtiyatlı lisan az manalı değildir. kiliselerinde okunması emri verile -

Fakat katolik kilisesine mensub ceği de söylenmektedir. Bu takdirde 
ba.ka gazeteler vaziyeti anlatırken Hıtler hükumeti ile şiddetli bir mü
dnha acık bir lisan kul1anıyorlar. Bu cadcleye girilmiş olacaktır. Fakat 
gazetelerden biri de Milanoda çıkan ı Vatikan mehafili bu husuta hiç bir 

şey söylemekde son derece - at· 
lıdır. 

Papanın hariciye nazırı olan K ar· 
dinal Pacelli de yazı geçirmek üzere 
İsviçreye gitmişti. 

biidir ki bu mefhum da her şey gibi 
medeniyetin terakkisine göre geniş
lemiştir. Fakat ilk insanları çocuk -
larını kendileri gibi büyüterek ha -
yat mücadelesine hazırlamazlar mı 
idi? Şimdi biz ne yapıyoruz? Yine 
çocuklarımızı hayat ~ücadelesine 

dir. Onları istikbale hazırlaınıı1'· 
kat onların c kendi sahsiyetıeri• 
inkişafına hizmet ederek büyiit!l 
tir. 

Babalar, analar!.. Bileliın Jd çO" 
cuk bize değil, yine ona tabi olfll Kardinal da ikinci teşrinin başın

da Romaya dönmüş olacak~ır. On -
dan sonra Papa on birinci Pi ile ha

nın iz- • hazırlamağ..ı uğraşıyoruz. Fakat ne 
la cadam> olur. d~) 

(Devumı Yedinci sag/ 0 

riciye nazırı Kardinal baş başa ve - ı d • c 
rerek Almanyaya karşı ne yapıla • ıva 1 
cağını düşüneceklerdir. 

Vatikan şimdiye kadar hep bir in
tizar vaziyetinde kaldı, bekledi. Bü-

tün yaz mevsimi böyle geçti. Fakat 
yaz mevsimi Papanın olsun, harici -
ye nazırının olsun sayfiyelere gide • 
rek tcbdilhava etmeleri işleri yüz 
üstü bırakmış değildir. Hayır ... Al
rnanyaya karşı beklemek, vakit ge
çirerek maksada varmak için fırsat 
beklemek Vatikanın siyasetine da -
ha uygun gelmişti. Vatikan - Berlin 
rnünasebatı hiç iyi değil. Belki de 
daha fena olacak değil mi?. Fakat 

buna rağmen Vatikan, evvelce Ber
lin ile akdettiği mukaveleyi boz -
mak niyetinde hiç değildir. Bu Yesi
kayı daima muhafaza edecektir. 

Çünki.i asırlardanberi Papaların 
takibettiği bir düstur vardı•: Başka 
devletle akdedilen her hangi bir mu-
kavele ve muahedeyi bozmak lazım 

'

gelince, bunun mes'uliyetini Papn 
kendi üzerine almamalıdır. Başka -
sına yükletmelidir!. 

Kahire, (Hususi) - Mısır kralı 

Birinci Faruk'un evlenme merasimi 
artık resmen tahakkuk etmiştir. Kra
lın son baharda evlenme merasimi 
yapılacağı evvelce bildirilmiştir. Fa
kat <:vvelce tasavvur edildiği gibi 
22 teşrinievvelde bu izdivacın yapı -
labilmesi kabil olmamıştır. 

Birinci Faruk ile Feride Zülfikarın 
evlenme merasimi resmen ilan edil
diğine göre nikah önümüzdeki ikinci 
kanunun 6 cı günü Abidin sarayın-
da yapılacaktır. Nikah diğer müslü
manlar gibi sadece bir mukavelenin 
imzasından ibaret olub Ezber camii 
sabık reisi Şeyh Mustafa nikahı kı -

---·---.--

Eğer mukaveleyi Hitler Almanya- -
sı bozar, atarsa Vatikan o zaman bu-

;~ !::.~;r;!:ı~:e:e~t~~~k~~~::~);~ __ SENENİN EN BÜYÜK rv1UVAFFAKiYETiNI KAZANAN 
adımı atmağa gelince. Asla!. Hit\er A E N G Ü Z E L F 1 L M 

Almanyası Vatikanla ipi koparır mı? LEYLAKLAR AÇARKE .. f 
Bu da meraklı bir sualdir. Böyle bir 1 'I 
şey ise Almanyada 22,000

1
000 kato-

lik varken Vatikanla münasebatı JEANETTE NA ooıuALD . Dl. 
büsbütün kesib atmak demek olur. 1~ MELEK SINEMASIN il~ 
Bunu Her Hitler de bilir, Papa da EDDY DAHA BiR KAÇ GÜN TEMDlD EDILMIŞ'f 
b-il-ir_ı .. ______________________ !!-_!~_l_~-~-~-·~-~-ilj~:lf1!2i2~~ ~ 

•Ilı> Bu aktam SÜMER Sinemasında 411111~ ~~ Pek yakında: TEPEBAŞI ~=:;ı 
GA DE /'inde 
HARRY FLEMİNG 

20 Kız ve 20 erkek artistten m üreKk ep 

TRANSCONTİNENT AL 1937 Habeş revüsü 

MIAMI • HARLEM • HAVANA 

ı_ 

ve 15 Erkek • 10 Se\'İmli kızdan mürekkep 

Continental Ambasadör CAZI 
Bugünlerde Avrupada dolaşan e n zen gin 

ArneriKan temaşası 

karşı ilanı harp!... Senenin ilk neşeli 

gecesi. • • • Gülmek... Kahkaha ile gülmek ..• 

Neşe krah Fernandel'if1 

dayanılmaz komik filrt'
1 

GÖR! iŞiT! SÖ YL ENi ~ 
(iGNACE) 

• f iitl:~ 
eserinde Paris dansları yıldııı NITA RAYA tarafından . e• 

· .,ı t 
yede birinci defa olarak MEKSIKANA alamod şarkısını •~ 
cek ve dan$ın ı göreceksiniz. i 

.. lllveten : EKLER JURNAL. Yerlerinô•İ evvelden aldorı••• ' 

~" 411C:!!!!""""!'"""'!'!!!"!!!' ..... "'!""'!!!!""'""'!9'"!!!'!!!'!'-~~"'!! -"!':-'!!!!'!!~~~~"!!!!!!!!!!'!'"!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!~!!!!!!!!~~!!!!!!!!~""""!"!"'!!"~!!!"!!!!!'!!'!!!!~!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!"~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~~"'!!-!!"-'!-!!"--'!ll""'!~!!!!!!!!!!!!!!~'!""""'""!'!"""!!'!!!!!"'!!!!!!!!"!-!!!!!!!!!!!!~~'!""""'~~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!-!""'.--C ~j)iııı. 

1 
Vaziyet, bir anda vehamet kcsb lrcna halde ürktükleri gibi, taarruz mıı: .. bütün tabur, tek bir kiitlc {la - tazaman (Gerli) mevkiinc ç~ b'ı&i' 

I l!k-#IJ"1 .. ~'~ 
ve muharehe.sZ -:} 
ullanflan1~din . 1. 

gız( ( J l YG..5el L 

Tefrika No: 55 Y aza n : ZIYA ŞAKIR 

313 harbinin hususiyetleirnden bi- fakat müessir bir nutuk irad etmiş· 
rini teşkil eden bu süvari hücumu, ti ... Ondan sonra, kılıcını çekerek i
şöyle vukua gelmişti: leri atılmış; hassa süvarileri ile 13 

Evvern, Miralay İbrahim Beyin ku- üncü süvari alayı yalın kılıç ve dört 
manda ettiği Etranos ve Bilecik Re- nalla, kendisini takibe başlamıştı. 
dif taburları ile binbaşı Mustafa Be- Mahmud Muhtar Beyin maksadı, 
yin kumanda ettiği Bursa Redif ta- bu hızla, düşman siperlerini çiğne -
buru, şiddetle taarruza geçmişlerdi. ınek .. düşmanı en kısa bir zarnanda 
Düşman mevzileri üzerine şiddetli imha ederek sür'atli bir muvaffaki
topçu ateşi yağdırılıyor; Bursa Re- yet temin etmekti. 
dif taburu, takdire şayan bir kah - Fakat bu muvaffakiyeti temine, 
ramanhknl cepheden ileir atılıyor - birdenbire bir engel zuhur etmişti. 
du. Süvariler, bölük kolu nizamile Heri 

Bu sırada, süvari alayları, hücum atılarak (Sağa çark) edip (safiı 

vaktini bekliyorlardı ... İleriye gön- harb) nizamına geçecekleri zaman, 
derilen bir zabit gelmiş .. piyade ta- sol cenahtaki ormanda pusu kurmuş 
arruzunun başladığını haber ver - olan kuvvetli bir düşman piyade 
rnişti. Erkanıharb biralayı Mahmud kuvveti, süvarileri birdenbire şid -
Muhtar Bey, hassa süvari alayının ıdetli bir yan ateşine alıvcrmişler -
b!§ına geçmiş .. askere hitaben kısa, di. 

ı ı: • •etı 
etmişti. Cebheden ve yandan iki a- edilen mevki de meyiJli olduğu için linde: Karargahı umumiye vazı~ 
! teş arasma düşen süvariler eğer bu dizginlere \'C mahmuz darbelerine - Allah ... Allah.. . riniz. İmdad isteyiniz. , 
I harekette dev<ım ederlerse, bu hü - ıtaatsizlik etmiye başlamışlardı. diye fcryad ederek ileri atılmıştı... Demişti. 

1 111:ır ~, 
cum büyük bir felfıketle neticelene- Mahmud Muhtar bey, derhal as - Düşman tabiyelerinden birine giril- Naim paşa, Mahmud l\ 0 e1'et 
cekti. Alay1armı bu felaketten kur- keri atlardan indirmiş; siperlerdeki miş; süngü ile mukabele göstermek yin tavsiyesi mucibince ~n: , b& 
tannak istiyen süvari fırkası, der - düşman piyadelerile yaya cenge gi- istiyen düşman kuvvetleri, kamilen mişti. Taarruzu durduraı 9 ~ti clıl111 
hal: rişmişti. .. Dlişman ateşinin şidedtin- kasaturadan geçirilmişti. batarya top ile Bursa tabıırıl eve' i 

- Geri dön!... den, hayvanların bir çoğu kanlar i - Bu tabyenin zabt edilmesi üzeri- dar bırakarak muntaznrtı9~ ııfl'lıtfl1, 
Kumandasını vermişti. çinde yerlere serilmişti. Bu cehen - ne, düşmanın sağ sol cenahları teh- hattına çekilmiş.. vaziyetl. t j$ıc 
Fakat bu kumanda, ağızla veril-

1
nemi ateş altında, girişilen harb, likeye girmişti. Bu tehlikeden kur - karargaha bildirerek kU''"e il' 

eliği için, ancak 13 üncü alay tara - 1 maksadsız ve ümidsizdi. tulmak istiyen düşman müdafaa ku- mişti. .
11 

11%, 
:fından işitilebilmişti... Bu alay; der- 1 Mahmud Muhtar bey; piyade ta - mandam; bütün kuvvetini bir araya Karargahı umumi, . Vl_s~ırJ;91' i· I 
hal kumanda mucibince hareket et- burlarının, kendisine imdada gel • toplamış; Bursa taburuna yaptığı na ilerlemek İ<;in, beşıncı . .;ettf' ar 

crrıır . •ll 
mişti. Fakat, hassa süvarilerinin 3 mesini beklemişti. Fakat o kahir ve son derece şiddetli bir mukabil hü- mandanı Hakkı Paşaya btır pı' ~e' 
bölüğü ile önünde bulunan Mahmud yalayıcı ateş altında, tek nefer bile cumla, tabyeyi istirdad, ve Bursa ta- Hakkı paşa da dokuz ta 1 ıırıı'e ( 
l\Tuhtar bey, bu kumandayı duyma- yerinden kımıldaması mümkün de- buı unu geri çekilmiye icbar etmişti. ve dört tabur askerle derhıtıi) )1c ' 

~ ·ıd· ·· ·· (Ger ~ dığı için, hücumda devam etmişti. gı ı. Mahmud Muhtar bey, diiştüğü ba- ederek 19 nisan gunu . dtıdıı 

Muhtar bey, bir anılık başını ar - Artık ümidi kırılan Muhtar bey; direden kurtulur kurtulmaz, doğru- kilmiş olan kuvvetlere ırtl 
kasına çevirerek bakmış .. vaziyetin kısa bir zamanda, 1 zabit 14 nefer ca Naim paşanın karargahma gele - mişU. :ıb9si1~1 ' 
vehametini anlamıştı. Artık bu va- şehid, 100 hayvan da telefat \'erdik- rek, geçen hadiseyi biitün tafsilati- Bu sırada, (Çatalca) k~\1 de 
ziyette, hiç bir muvaffakiyet umu - ten sonra; 2 zabit 34 nefer yarahsı- le nakletmiş: tihkamlarını zaptetn:ıek ıçı st1' 
lamazdı. Böyle olmakla beraber, nı alarak bir hayli müşkülat ile geri - Hakikaten düşmanın kU\·vcti zırlıklara girişilmiştı. ,a. 0rdıl 
Mahmud Muhtar bey, harbsiz ric'at çekilebilmişti. fazla imiş ... Vlstin - Çatalca şimen- 22 nisan günü Alason:> ·di: t'I' ' de ı ('< 
etmeyi Türklük ve askerlik ~erefine Tam cephede bulunan Bursa ta - difcr hattı tahrib edilmediği için, nuıı vaziyeti, şu merkez ktıSl .,,,.. l~O' 
sığdıramamıştı. Bütün şiddetile düş- llurl.l, bir aralık düşman ateşinin ha- anlaşılıyor ki düşman mütemadiyen Birinci Hayri paşa fır ıtld:t• 
man istihkamları üzerine atılmıştı. fiflemesi üzerine, derhal süngü hü - omdan takviye kuvvetleri alıyor. talca) ile (Tırhala) aras .tıfJ 

Fnkat hayvanlar, mekik gibi işli- cumuna geçmişti ... Heybetli kasa - Bana kalırsa. elinizdeki bu kuv\'et- çeri) mevkiindc. •llflıı t 

yen top mermilerinin vızıltılarından turalar, martinlerin uclarma tak ıl - !erle taaıTuzdan vn geçiniz. Mun - l (Dev 
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20075 vatandaşı Atatürk ve 
b an bir Türk iye b \J 

gr a 
•• m essese: 

ne a ı ıh 
merkezi . . 

at 

Bir Frans12 gazete-' 
cisin in nıakalesi 

Pariste çıkan Faris - Soir gazete -
sinin bir muhabiri zamanımızın meş
hur dc\•lct adamlarılc görüşmüş, bu 
gazetede bir silsile halinde bu inti -
baları neşre başlnmıştır. 

Fransız gazetesinin muhabiri mem
leketimize gelmiş ve Türk Cumhur 
Reisi Atatürk'ün kendisine vermiş 
olduğu intibm gazetesine yazmıştır. 

Yalnız 20075 f - Kalabalık bir mu- Atati.irk'iin Tür~ milleti tar~fın -nu uslu dan ne kadar scvılmekte oldugunu, 

bir muhitin sa ... hkla hitİn ölüsüne diri- ~rkl7r ~azarında. Ata~~:k_'ün ne bii-, 
g ' lyuk bır sıma teşkıl ettıgını kaydet - ı 

değil ayni zamanda iç- sine hastasına tikten s~nra .kendisin.in Türkiyede r • o o A , yaptığı ınkılaplara ışaret etmekte 
lhJaı Vazıyetıfe alaka- koşuyor ve milli Türk mücahede hayatının 

dar ol~ b ·· •• esas noktc:larını saymaktadır. Ata -
an u muessese- türk, Türk kadınlığına lay:ik olduğu 

de işe giden annelerin Bura da iki şey mevkii ve ehemmiyeti vermek gibi 
•• d ·· k büyük bir inkıliıb ynparken pek yük-

Çocuklarına da ha- gor U : sek bir Türk kadını olan annesinin 

k ı kt d 1 
Takvim ve propaganda büyük hatırasından ilham aldığını 

I n1a a ır. söylemektedir. I 

~ Yozo n: Nusret Safa Coşkun 
Aatiirkün annesi Bayan Zübey

de, oğlu daha pek küçük iken ona o 
"' zamanki Türk kadınlarının çektiği 

elem ve ıstırabları anlatmış, onun 
d1mağında bu anlatılan şeyler pek 

~ Sertabib odaıeda Bay Kudsinin 
ç ar.şısına otururken gözüme duvara 
Vılenrniş olan şu levha ilişti: 

tn bakikalarınız bizimki kadar kıy
tllıdir! 

VeVaktin nakit olduğunu doktorlar 
~ gazeteciler kadar kimse bilmez. 

· büyük izler bırakmıştır. 

unku biri biran evvel apartımanı 
l u~~ltınek için dışarıda bekliyen -
l'tıtı dü<;ünmekde, diğeri de -apartı -
kıan :Yaptıran gazeteci henüz Tür -
vat ?e. görülmemişti:::"- pek az olan 
bıı. :1nı bir kaç işle doldurmak mec
~a;'.Yetindedir. Doktorlar için haki- d a y Kutsi, muho rrlrimlze 
~a ... ~rı vakit nakittir, fakat hiç bir müesseseyi gezdiriyor 
lık~ a Vaktin nakit olduğu gazeteci - toru dinliyelim: 

\' e Vakı olmamıştır. 
l'ill:ı al~ız hemen şurasını işaret ede _ - B~r~sı Türkiyenin ilk sıhhat 
~ . kı Edirnekapıdaki sıhhat mer _ merkezıdır. Bundan başka da yok -

1(.IZınin değerli baş hekimi Bay Kut- ıtur. 1934 de kurulmuştur. İçtimai 
~: Vaktini kagir apartıman için de _ 1 hıfzıssıhha müessesesidir. Burada 
~ıı i t d . d . "k" . d d k l ~· l'lsanlığın sevgisinden, hayır du- e avı aıma ı ıncı erece e a ır. 
~i~dan manevi bir abide yaptırmak Biz birinci derecede müessesenin fa-

l" ~akit sayanlardandır. aJiyet sahasını teşkil eden Karagüm-
lıı.rı ıtız.Jiğine, çalışkanlığına ölçü bu- rük nahiyesinin 9 mahalle 227 so
>ı~~lldığını işittiğim muhatabımın, kakdaki, son tahrirde 20075 kişi ol
~e~! d ğil, kıt olan dakikalarını bol duğu ar.laşıl:ın nüfusunun s:ığlığile 
~ısa en .harcamamak için kendisine alakadar oluruz. Gayemiz budur. 
tırn ca zıyaretimin sebebini anlat • Ayni zamanda Kızıl Ay hemşire -
1)0~ Gözlüğünü burnuna iliştirdi. ler mektebinden çıkan hemşireler i
ltıa Yalarını önüne açtı. Tuluata düş- çin içtimai hıfzıssıhha okuturuz. Bu 

rı b' hı y ır nktör, ezberden konuşmu- bayanlar gelirler, burada ders gö -
eınınu bir hatib edasile bize ma- rürler. Vazifemizi başlıca yedi grup-

Atatürk, valdesi sağ iken onu çok 
severdi. Büyük Türk kadını vefat 
ettikten sonra onun aziz hatırası, ' 
Türk milletini esaretten kurtaran 
büyük kurtarıcının her şeyden yük
sek tuttuğu bir hatıra teşkil etmek
tedir. 

İşte Fransız muhabiri Henri U? -
duc'un gazetesine yazdığı intibala -
rın hülasası. 

---·---
Avrupa güzellik 

kraliçesi 
Bu sene Avrupanın güzellik krali

çesi olmak şerefi şimalli bir dilbere 
nasib olmuştur. Britta Vikstrom P a
rise gelen bir çok güzeller arasında 
birinci olmuş ve Avrupanın 937 gü -

1 
zellik kraliçesi ilan edilmiştir. Brit
ta Vikstrom Finlandiyalıdır. Hatır

lardadır ki, bu güzel kız Finlandiya-
nın bu seneki güzellik kraliçesi ilan 
edilmiş, sonra Parise gelmiştir. l?a
riste de bir çok memleketlerin gü -
zelleri arasında 937 Avrupa güzeli 
olmuştur. 

• 
Sinagogun yanında 

bomba 

Kadın 
Güzelliği 

GDzel 
Kadın 
Nedir? 
Bunu nasıl tarit 
Ediyorlar? 

Boyanma ve 
Giyinme kadın 
Güzelliğini 

Bir tablo 
•• • • 

uzerıne onu 
Biraz daha 
Parlatmak 
için süriilen 
bir cila gibidir 

Kudüs (Hususi) - Mısır ile Ku -
düs arasındaki telefon hattı yeni -
den bozulmuştur. Bunun üzerine A· 
rab köylerine para eczası konmuş -
tur. Ccriko ile Kudüs arasında işli -
yen kamyonlara silah atılmaktadır. 
Bir kişi ölmüş, bir polis yaralanmış
tır. Diğer taraftan eski Kudüsde bir 
bomba patlamıştır. Vak'a Yahudi 
Sinagogun yanında olmuştur. Bir 
yahudi polisi de ağır surette yara -
lanmıştır. Bundan başka yahudiler
den iki polis memuruna da ikişer el 
silah atılmıştır. Bunlardan biri ya
ralanmıştır. 

Güzel kadın, clegant kadındır. Ya- ıboyanmasını bilmiyen kadın, hiç bir güzel hissetmiycn kadın, tam bir 
ni şık giyinmesini bilen kadın. Şık zaman güzel olamaz. Malum olduğu bedbahttır. 

! giyinmek ise, pahalı giyinmek de - 'üzere, zamanımızda kadınlar, güzel- Makyaj, yani boyanma, kadın gü-

A.rıneıerı işe giden cocukıeır bu kısımda aksaıno 
:~ kadar meşgul edillyorıar 

?ıı~1 
~aı'. Vcı ın~ğe başladı. 

lb.. .ıı;: "av d kt ··zı · d ·ve:ı b ~ v ın o orun so erın en 
' l'tı /nını sizlere biraz izahat ver-
~d· azıın gelir: 

t ırnl'k 
'11l'iik ap1 Sıhhat Merkezi Kara-

~dre stadyomu yanında eski bir 
~I it\ se binasında bütün Edirneka
>r .. •lıhi·· . 
'\llJ/5 1nı ve mı.ıhiti teşkil eden 

ta toplıyabiliriz. 
1 - Koruma, 
2 - Tedavı 

3 - Sıhhat propagandası. 
4 - Demokrafin istatistikler 
5 - Çocuk yuvası 
6 - İçtimai yardım. 
7 - Ziyaretci hemşire yetiştir • 

mek ..• ~lık Vatandaşı bağrına basmış bir 

; 
1 

r y tnüesscsesidir. Müessesenin mak, hastaların merkeze gelme]eri
.~~lt 1·ı~1P.~.ığını nelerle meşgul oldu-

Evlerde sistematikman hasta ara -

'Q ıt ni temin etmek, vereml~. bulaşıcı 
ıllda uç satır sonra baş hekimin zührEvi hastalıklnrla, trahumJa mü-

.. ~11sın111. ~inliyeceksiniz. Yalnız ben cadele dezenfek•e iFlcri gebelerin 
'
1t ı. ıluve d · k" b hh t ' ·ı ' 

'• 
4 11;(.l::İtıin e cyım ı u sı a sıhhi durunıları, bebeklerin ve mek-

' l"r· . hemen yanı başında da ı teb cocuklarının kontrolü evlerde ·~ L ı ıse "d ı ~ . 
, ujl' 1, gı en çocuk ara bakı - halkın sıhhi •erbiyt>si, hasta bebek-

t ·~ 1.ur·lsını vardır. Türkiyede ilk lerle hasta annelerin tedavisi, bula-
• lllnn , h .. b" . d h 

~I ~l'a..'l b ~ e.. enu: ır eşı a a şıcı hastalıkların, göz hastalıkları -
1dc:ıı b~· ~uçuk, mutevazı ve fa- nın. kulak, boğaz, burun, ağız, di~, 
l>lını· uyın: müessesenin cidden kadın hastalıkları verem sun'i ziya 

,.~i bı· 
1 

ve nı~m.Ieketimiz için çok tedavisi, labratuar, ve icabı halinde 
,,.~~ r d .. 
'~lllıaz Uzeni vardır. Bunu şayed evde tedavi .. . 
t~~ııı1z sanız benimle beraber do- Bunlar koruma ve tedavi vazife -

~ Ve zaman daha yakından gö- Ierjmiz .. 
~'tııtli b anlıyncnksınıı. Sıhhat propagandasına gelince: 

Uyu:-unuz beraber baş dok- (Dnıamı 6 ncı •ag/ada) 
~ 

mek değildir. Bilakis, ucuz; fakat liklerini bir kat daha arttırmak için, zelliğinin en ince meselesidir dedık, 
her giydiğini kendine yakıştıran ka- makyaja, yani boyanmıya müracaat çünkü makyaj, kadın güzellığinin bi· 
dm. ediyorlar. raz daha tebarüz etmesini temin e

Boyanma, yani makyaj, kadının 1 Kadın mağrurdur. Fakat kadına der. Nasıl ki, bir resim tablosunu, pa: 
güıelliğinin en ince meselesidir. Ve gurur veren güzelliğidir. Kendini lak gösteren boyanın cilasıdır. 

~"'>'<::>"~~::::.<::><:::><::><:::><;:::~..<;;:.-<::::>-<:><-~~~~ç::,.<~:::::,.<::::,..c::::::..or::;::~~~-<::::>-<:>-~:::::..<~:::.<:::.<:::><:::><::::~.<:..:>-<::::ı-<::><~ 

En karlı bir iş : -
Abluka ve ateş altından ispanyol 

sahillerine mal kaçırmak! 
İspanyada hükumete yiyecek ve 

taşıyan küçücük geminin 
başından geçenler ••• 

ilaç 

Marsilya ticaret mahkemesinde /ihtilaf vesaire çıkarak bunlar mah -
şayanı dikkat bir muhakeme görül- kemeli olabilirler. Ancak bunların 
meğe başlamı ştır. yaptığı mukavele her vakit emsali 

Derigern ismindeki bir vapur İs - görülen muka\·elelcrden değilclir. 
panya sahillerinde abJoka ilan edil - Çünkü bu geminin sahibleri ile mü
dikten sonra evvelfi Santanderde, rettebat mukavelesi, deniz ticaret 
sonra da Gijonda ablokayı yararnk kanunlarının haricinde yapılmış, ser
geçmiş ve korsanlığa teşebbüs et- güzeştin muvaffakiyeti halinde tu -
miştir. Daha bu iki yer de Franko - tu1acak şartlardır. Geçen martın son· 
nun eline geçmemişti. larına doğru bir Fransız kumpanya-

Bu geminin mürettebatı İspanya sı 2,500 tonluk bir gemi satın alıyor
hükı'.imeti tarafından korsanlıkda du. Gemiinn adı Losidelmas olup İn
muvaffakiyet halinde kendilerine giltereye gider, kömür alır getirir • 
\'erilmsi taahhüd eclilen ücret ve ik · di. Gemiyi alan Fransız kumpanyası 
ramiyeyi istiyorlar. Bu davada bir bunun için mürettebat aramağa baş
fevka1adelik vardır. Her vakit mü - lanııştır. Fakat bu mürettebat öyle 
rettebat ile ı:?cmi sahibJeri arasında her gemi nin müretteba t ve tayfası -

Gemin in ispanya tıarCJI oaş ındakı naıı 

na benzemiyecekti. Cesur olacak, 
sergüzeştlcre atılabilecek adamlar
dan mürekkeb bulunacaktır. Çünkü 
gemi sahihlerinin tasavvur ettikleri 
bir takım sergüzeştler vardır. Niha
yet istenen mürette bat tedarik edi -

lebiliyor. Aller isminde bir süvari i
le ikinci kaptan ,çarkcılar hepsi ge
liyor. Bir ocakcı, altı tayfa, bir aşcı1 
bir bayan, bir sofracı da vardır. 
Losdelmasın adı değiştiriliyor: 

!Deuamı 6 ncı •011/amır.do) 
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·r ·ş '2 075 vatandaş bağrı-il 
-(S-in-cl -$ag-/ad-an- de-va-m1- na basan bir m •• essese 

cDerigern> oluyor. Gemi roterdam -

-BUGÜNKÜ PROGRAM 

Alcşam. neşriyatı: 

EsKı bir akşamcının defterınaen 
dan yiyecek ve iltic gibi şeyler ala • 

rak yola ~ı~arkc~. kapt:ın ~aiyetin- ı 
deki gcmıcılcre şoyle dıyor. 

( S inci •a!Jfadan itmam) Değerli ve roisafu·perver baş he -
kim önümüze düştü. Müesseseyi gez
meğe başladık. Dışarıdan makyajlı 

halile bile insan gözünü pek de ok
şamıyan asırdide binanın içi tah
min edilemiyecek kadar mükemmel 
ve modern bir hale ifrağ edilmiş. 

. d ik-isi ıt Saat 18,30 plakla a~s mu~ 'ııtl 
Konferans: Doktor Ibrahım Z 

Yazan: ---- Osman Cemal Kaygııı - Biliyor musunuz?. İspanya sa
hillerine konmuş olan ablokayı ya
rarak iş görmek lfı.zımdır. 

Bu da halkın sıhht terbiyesi, mek .. 
teb çocuklarının, anne olacakların 
annelerin .. ve halkın alkol, keyf ve
rici zehirlere karşı terbiyesidir. 

. ,,. 
(!vlevsim hastalıklarından Grıp di 
Enfloenza), 19.30 radyofonik korııevc 
(Kısmet değilmiş), 20 ıvrustafa 

Hitabını eklerdi. Burada asü gü
nahı ifade eden kelimeyi Arapça o
larak kullandığı için biz bu cümleden 
hiç bir şey anlamaz, sade gülüşür -
di.ık. Bu adam arasıra1 kandillerde, 
şenliklerde, bayram akşamlarında 
oyuncaklan dağıtır ve o cümleyi 
boyuna telrrarlarken dikkat ederdik, 
.ıtendisi aykta durduğu yerde hazan 
sağa sola sallanır gibi olur; oyuncak
bm bize uzattığı eli hafifçe titrer ve 
uçları sapsarı, dipleri bembeyaz olan 
pos bıyıklarının altından, sanki gen
zimize kaçmış ta bizi biraz sersem
letmiş gibi acayip bir koku gelirdi. 

Onun adı mahallede kontrol Meh
met Bey idi. Amma ne kontrolcusu 
Ldi, nerede, neleri, kimleri kontrol 
ediyordu? Şimdi hatırlıyamıyarum 

Sonra bir de onun lekabı vardı : (Ak
şamcı) 

Bir gün, onun bu anlamadığım le
kabını komşu teyzelerimizden biri
sine sormuştum : 

- Mehmet Beye ne için (Akşam· 
cı) diyorlar?. 

- Ekser akşamlar evine geç gel
dibri için! 

Gerçekten te öyle idi. Kontrol 
Mehmet Bey yalnız kandil, ba}Tam, 
şe~lik akşaml:ırı gibi bize oyuncak 
getirdiği akşamlar evine gün batar
ken gelirdi, başka akşamlar ne za -
man geldiğini biz göremezdik!. 

Bir gece de evde yine babama sor
muştum: 

- Baba, lınni sen küçükken bana 
sarhoslar, deliden fenadır, adamı dö· 
verler, boğarlar, keserler! demiştin, 
halbuki kontrol Mehmet Bey için 
de mahallede herkes sarhoş diyorlar 
amma o bizi ne dövüyor, ne boğuyor, 
ne kesiyor? 

Babam biraz duraklamış, sonra 
bann şu karşılığı vermişti : 

- Onun evinde yaman bir zapti
ye nazırı (karısı) var; Mehmet Bey 
evinden çok korkar, onun için kim
seye bir şey yapamaz. 

- Kim o zaptiye nazırı? 
Babam bu sefer doğrudan doğru

va bana cevab vermemiş, annemin 
YÜ7.Üne bakarak gülümsemiş, sonra 
d::ı. nım~m: 

- Öyle şeylere çocuklar karış -
maz; kımse kim işte... Nene gerek 
S{'Uin? 
Dıye beni hafüden paylamıştı. 
Işte: sarhoşluk, içki, rakı, akşam

cılık hakkında benim ikinci duygu
larım ıntibalarım, teessürler im ... 

-2-
Bu dediğim kontrol Mehmed be -

yin evinin bir kaç kapı yukarısında 
emlak, arazi, eşya dellallığı gibi iş
ler yapan Hakkı bey adında birinin 
evi vardı. Sanırsam bu ev mahalle
nin ikinci üçüncii derecede hatırı 
sayılan oldukca \·arlıklı evlerinden 
bıri idi. 

Bir son bahar akşamı bu evde ya
man bir kına gecesi tertib edilmişti. 
E\·in çok güzel, çok nazile, çok terbi
~ eli kızı kocaya varıyordu. 

Hemen bütün mahalleli kadın er
k k. çoluk çocuk o geceki kına ge -
ce:sine davetli idi. Sazlar, sözler, kö
çekler gırla gidiyordu. Erkekler bah
çeve asılan koca koca fen"rlerin al
tında, kadınlar da e\•in ikinci katın
da eğleniyor, saz hep bahçede çalı -
nıyor; çingene kızları da nöbetleşe 

Te frika No.: 16 

- Fa1ıreddin Kerim'e -

gah bahçede, gah ikinci kat sofasın· 
da oynuyorlardı. Gece yarısına doğ
ru koskoca evin içi, babamla arasıra 
bir iş için Balıkpazarmdan geçerken 
oralarda duyduğum karmakarışık, 

keskin, insanın içini tuhaf tuhaf gı
cıklıyan bir koku ile dolmuştu. An
nemle 

Babam, bu davetli oldukları yer
den çoktan uzaklaşmışlar, evimize 
yatmıya gitmişlerdi. Zira onlar, bu 
taraklarda hiç bezi olmıyanlar~an
dı. Akşamdan biraz çalgı ve köçek 
seyrettikten sonra onlar giderler -
ken ben mahzun olmuş, bunun üze
rine beni oradaki kapı bitişik kom
şularımıza emanet bırakmışlardı. 

Sarhoşluk.. aman Allahım1 o ne 
görülecek şeydi; mubarek iş hiç te 
bana annemin babamın küçükken 
anlattıklarına benzemiyordu. Hanl 
nerede adam döven, çocuk boğan, 
şunu bunu kıtır kıtır kesen sarhoş

lar? .. Bilakis şimdi bütün sarhoşlar, 
durmadan gülüyor, oynuyor, çengi 
kızlarla karşılıklı göbek atıyor, son
ra kalkıp biribirlerinin boyunlarına 
sarılıp biribirlerinin şapur şupur ya
naklarını öpüyor; biribirlerine bo
yuna rakılar, mezeler ikram ediyor; 
çalgıcılara boyuna para atıyor; kir
pikleri bol sürmeli, kaşları bol ras
tıklı, yanakları 1Udenli1 kapkara, 
kömür gözlü, az esmer ve narin ya
pılı çingene kızlarının alınlarına çey
rekler, mccidiyeler yapıştırıyorlar
dı. İncesaz o gece neler çalmıyordu, 
neler ... Çoğu benim hoşlandığım ha
valar: 

Bizim aldığımız bu yiyecek ve i
Jıiç gibi şeyler Santandcre gidecek
tir. Şimdiye kadar oraya hiç bir va
pur girmemiştir. Arkadaşlar, bizim 
alacağımız ücretten başka tam 12,000 
frank daha alacağız ve bu ikramiye
yi aramızda taksim edeceğiz. Hepi· 
mize 5,000 frank düşecektir. Fakat 
ablokayı yarmağa teşebbüs edece -
ğiz. MuvaUakiyet halinde bu ikra
miye bizimdir. 

Bunu dinliyen gemiciler heyeca
na geliyor, hepsi de: 

- Haydi, ne duruyoruz? Der gibi 
biribirlcrine bakışarak kaptanı tas
vib ediyorlar ve işe hazır oldukları
nı söylüyorlar. 

Bundan sonra artık sergüzeşt baş
lamıştır. Ufak gemi bir çok büyük 
tehlikeler atlatarak abloka hattına 
rağmen bir gece Santandere gelmiş, 
rıhtıma yanaşmış, sabahleyin bunu 
gören h:ılkın alkışları arasında yiye
cek ve ilac gibi eşyasını boşaltmağa 
başlamışbr. Bu cesur gemicilere bir 
hediye olmak üzere Santander şehri 
para toplamış, gemiciler arasında 
taksim edilmek üzere 3,000 peçeta 
vermişlerd1r. 

Gemi orada bir hafta kalmıştır. 

Ayrıldıktan sonra İngiliz harb gemi
leri bu küçük geminin etrafını ala -
rak onu abloka hattından çıkarmış
lar, gemi Cezair sahillerine geçmiş· 
tir. Ondan sonra tekrar yola çıkarak 
nihayet Marsilyaya gelmiş, gemici -
ler kendilerine vadedilen ikramiye
yi gemi sahiblerinden istemişlerdir. 
Fakat bunlar vadettikleri parayı ver
memektedirler. Bu ihtilaf da bura -c Yeşil de f pek biikeyfm aman> 

cDcrdimi kimlere dökeyim aman> dan çıkmıştır. Mesele Marsilya ti -
caret mahkE>mesine gelmiştir. Gemi Sonra: 
sahibleri nihayet adam başına 2,000 cHaydindi Bursalı, Bursalı. 
frank vermeği kabul etmişlerse de cYor yolunu beklerim her salı> 

h mürettebat bunu almamıştır. Çünkü Da a sonar: . 
k d'l "ne yola çıkarken vadedı -cAnne, ben 1ıastayım, ona yanarım> en ı erı f nk B t .

1 
·s 

• v • • len 5,000 ra tı. unu amamı e ı -
cTekırdaglı Cemıl Beyden ımdad hk · b~ le 

umanm!, tiyorlar. Fransız ma emesı oy 
korsanlıkla ikramiye arasında bir 
vak'a tanımıyor. Mesele büyümüş • 
tür. Bu gemicilerin y<>rine başkaları 
alınmış, yeni mürettebat ile gemi 
tekrar yola çıkmıştır. Geminin işi 

gücü Akdcnizde İspanya sahillerine 
giderek eşya taşımaktır. İş bir müd
det de böyle gidiyor. Geçen kadın, 
çoluk çocukdan mürekkeb kalaba -
lık bir yolcu kütlesi taşıyan bir ge -
mi Fransanın &?nnazer açıklarında 
görünüyor. Bu gemi sabık cDeri -
gern, dir. Yine İspanyadaki abloka 

Ve: 

«Kıyıdan, kıyıdan, kıyıdan gel• 
cOrtası çamur yoldan gel!> 
Bunlar ne güzel şeyler geliyordu 

o zamanlar bana ... 
Bir aralık, kimdi, iyi hatırlıyamı

yorum; komşu hanım ablalardan bi
ri yanıma sokuldu: 

- Sen, dedi, hatırlar mısın hani, 
küçükkken bize gelirdin de, seninle 
evde kardeşim falan bir olur: 

.. oluklardan, kovuklardan balık 

kaçıyor!. hattını yararak bu sefer de Gijon'a 
Oynardık: oyundan sonra ben sa- gitmiş. fakat bir çok İspanyol mül

na: 

cMavi de gözlük takarım• 

c.Güzellere bakarım~ 
•Giizel bana bakarsa. 
cBır temenna çakarım> 

Türküsünü söylerdim de senin çok 
hoşuna giderdi. 

Ben, bunları hatırladım ve evet, 
der gibi ona başımı salladım. Bunun 
üzerine o sordu: 

- Çalgıcılara haber gönderip bu-
nu çaldıralım mı? 

Boynumu büktüm: 
- Siz bilirsiniz! 
Çalgıcılara hemen haber gitti, am

ma araclan on, on beş dakika geçtiği 
halde bizim bu S<'vgili türkü bir tür· 
1ü çalınmıyordu. Tabii çalınamazdl. 

(Devamı var) 

tecisi alarak şimdi Fransaya geli
yordu Gemide 1,400 mülteci var· 
dı Geminin sergüzeşti garibdir. San
tandere giren ilk gemi hu olmuştu. 

.Şımdi de Gijon Frankonun eline geç
tikten sonra oradan canlarını kur • 
tarmak için çıkan zavallıları Fran • 
saya getirmek işi de bu gemiye düş
müşti.i. Uzun 7.aman Scnnazende kal
dıktan sonra maden yüklenerek Ro
terdama dof,rru yola çıkmıştır. Fakat 
aradan bir kaç gün geçtikten sonra 
her tarafa S.O.S. imdad işaretleri 
geliyor. Telsizin haber verdiği yere 
gidildiği zaman zavallı macera ge -
misinin kayalara oturarak parçalan
mak tehlikesinde olduğu görülüyor. 
Gemi Britanyn sahilJerinde keskin 
ka}•alar üstiınde can kurtaran bek • 

, terken imdadına yetişilmiştir. 

Ayni zamanda doğum ve ölümle -
rin istatistikleri, sıhhate taalluk e -
den her nevi istatistikleri tutanz. 

Merkezde sekiz hekim, biri baş 
hekim olmak üzere bir çocuk, bir. 
göz, bir kulak, boğaz ve burun, bir 
kadın hast:ılıkları, bir diş, bir verem, 
bir rontken mütehassıs1m1z ve A -
merikada tahsil etmiş bir baş hem
şire, beş de ziyaretci hemşiremiz 

vardır. 

- Yuvn kısmı hakkında izahat 
verseniz. 

Baş hekim tekrar gözlüğünü taktı. 
Yüzümde söylediklerinin izlerini, 
reaksiyonlarını araya araya de\'am 
etti: 

- Yuva, işe giden fakir annelerin 
çocuklarından mü,rekkebdir. Sabah
leyin bırakırlar, akşam işden çıkın
ca gelir alırlar. Onları biz burada 
terbiye ederiz. ~bahleyin kahveal
tı, öğle yemeği v~ ikindi kahvaltısı 
veririz. Yıkarız. Oyuatırız. Akşam 

teslim ederiz. 
- Bütün bunlarıı mukabil kaç pa

ra alırsınız?. 

- Hiç?. On para almayız. Hatta 
üste veririz. Çünkü haftada iki de -
fa yıkarız. Yemekleri, oyuncakları 

bir sürü masraflan vard'ır. Bu üste 
vermek değil midir? 

- Mekteblerle ne şekilde alaka
darsınız?. 

- Muhitimizde sekiz ilk ve bir de 
orta mekteb vardır. Bütün bu ço -
cukların kontrolü bize aiddir. Bu 

mekteblerde bizim ayrıca sıhhat o -

dalarımız mevcuddur. Hemşireler 
gidib çocuklnrrn sıhhi vaziyetlerile 

meşgul olurlar. Sonra onan buraya 
getirir. Az laflı ve projeksiyonlu 

kanfcranslar verir. Bilgilerini arttı-

Diktiği elbisede bütün san'atini 
yüzde değil, astarda göı:teren bir ter

zi gibi, doktor Kutsi bütün emeğini 
içeriye sarfetmiş. 

Dört sene evvel, harab bir medre
se olarak teslim aldığı binayı şimdi 

yepyeni bir hale getiren doktorun 
bu eserinden duyacağı gurura ben 
kendi hesabıma bir ölçü tasavvur e
dem iyot·u ın. 

1\fonyene odaları, rontgcn vesair 
cihnzlarile en modern hastahanele-

rimizle boy ölçüşebileceği bir mü -
kemmeliyette olan binayı gezerken 

herkesin masası üzerinde bulunan 
takvimler nazarı dikkatimi celbetti. 
Sordum. Gülerek C<!vab verdi: 

- Bizde bir hastalık vardır. (U -

nuttum!) hastalığı. Bu bir nevi şark 
hastalığı da diyebiliriz. Azizim be -

nim en sinirime dokunan şey unut -

maktır. Unuttum! Niçin unutursun. 
Bunun için herkesin önüne bir tak -

vim konmuştur. Bir kaç gün sonra 
yapacağı işi oraya yazar, o gün sa -

hifeyi çevirince yazı karşısına çıkar. 
Böylece o günkü işini hatırlar. 

İkinci nazarı dikkatimi çeken şey 
de propaganda levhaları oldu. Bina 

başdan aşağı sağlık propagandasile 
adeta kaplanmış gibi. 

Hangi mahallede verem, tifo, boğ
macalar vesaire olduğunu bir bakış

da söyliyen istatistikler, konferans 
salonu, miniminilerin oyuncakları, 

onlara gösterilen ihtimam, bir ör -

nek elbiselerle dolnşışları, bir keli -
me ile müessesedeki intizam güttü
ğü büyük gave .. 

Elde edilen büyük rakam 56745 
rırız. vatandaşa bakmak gibi hayırlı ne -

- Mıntakanızda \•erem ne halde • tice .. hemşirelerin kapı kapı dolaşıp 
dır? hasta aramaları .. 

Doktorun yüzündeki tebessüm ye- Biitün bunları düşüniıyor, bir is -
rini ıstırablı çizgilere terketti: tanbullu sıfatile böyle bir miiessese-

- Onu ne siz sorun ne ben söyli - ye maJik olduğumuz için iftihar du-
yeyim! yarken bunun gibi vatandaşları bağ· 
Ayrı bir faciadır bu. Her yerde ol- rına basıb onların derdlerıle, sağlık

duğu gıbi.. daha ziyade verem mm- larile alakadar olan bu kabil mües-
takamızda ncslişah dediğimiz Sulu

kule cihetınde fazladır. İhtimal se -
falet oralarda daha ziyade ... 

Baş, diş, nezle, 

seseler:n her semtte birer tane açıl
ması ne kadar yerinde olur diyoru'll. 

NUSRET SAFA COŞKUN 

• 
grıp, ronıatizma 

ve bütün atnJarınm derhal keser. 

icabında gUnde 3 ka,a ahnablllr • 
f sim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız. 

•' r'-
1 • ••"- : y a "'it. 

NEOKALMiNA 
GRİP • N EZL E - N EVRAL-11 - BAŞ 

Diş A GR ILARI - ARTRiTIZM 
ve 

arkadaşları tarafından Tü:~ rnu~'.. 
kisi ve halk şarkıları, 20.30 omrr 

45 
za tarafından arabca sövle\', 20 ıı . ·~ 
Nezihe ve arkadaşları taraf ınO 

1 
Türk musikisi ve halk şarkıları (s ~ 
ayarı), 21.15 orkestra, 22.15 Ajnll" ·e 
borsa haberleri \'e ert<>Sİ gür.iin p ~ 
ramı 22.30 plakla ı:ıololar, op ra \ 
ope et parçaları, 23 son. 

Y l\R1NKI PROGRAM 
Öğle ne§riyatı: 
Saat 12.30 plakla Türk musık ' 

12.50 havadis, 13.5 muhtelif plak 1 ; 

riyatı, 14 son. • .. 
······· ...................................... ····· .. ' 

Beyan ediyorutll · 
'' BU s·ocEL 
Şayanı hayret bit 
cild unsurudur. ,, 

Sabit olmuştur 
ki cild yiy ehi· 
lir. 

miştir ki; bu 
hususi cild un
surunda bulunan Bio
cel, kemali itina ite 

seçilmiş genç bay . difl 
vanlardan istihsal edilmiştir. Cıl ııQ 
derinliklerine nüfuz eder. v~ g~ıı· 
ve taze görünmesi için muktazı gı 

.. .. . Vi)'9' 
yı vererek besler. Buyuk bır f ıı· 
na Üniversitesi profesörü tara 

1 

. · (be· 
dan keşfedilen bu cevher, şımdı 

· ter· 
yaz rengindeki) Tokalon krcmı ııı 

. ·rı tıl 
kibine hüceyreleri beslemek ıçı ı'll• 

matlup nisbet dairesinde karıştı e'I· 
mıştır. Bu kremi gece yatmazd~Il 1'"" 
vel sabahları beyaz rengindekı 

11 
Ü ··rı ıB 

kalon kremini kullanınız. Ç gu ·ıı· 
f ında teninizi gayrisaf maddeıerı 

11 ·odC 
den ve zayıflamış yü~ adalelerı 1 ·s1'9 
kurtarınıya başlar. Doktor StcJ. 10ı 
tarafından bir Viyana hastanesıı • 

.. erırı 
52 - 72 yaşlarındaki kadınlar uz lC• 

de yaptığı tecrübelerde buruşul<~~ıc· 
larm altı hafta zarfında zail 01 

ları görülmiiştür. ~ 

~56-Hicri 13S3 Rıı:ıti 
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-- - - 1 -~- JdLI~ 
tik. Bombay valisi, liizumundan çok varken, Mıs Krns'un a::.lanlar tara - Yaverimin karısı da dahıl 0 ··ç dl 

'"""'"'"'"'"& " l!.~.~~.r..~~.!.J C A S U S 
Bom bay Valisi sıhhatine fevkala- fazla itimadı nefis sahibi idi. İki se- fından parçalanması çok garip değil 1 halde iki bizden -yani İngiliz· tJ ~ 

de itina eden b ir adamdı. Mister ne mukaddem ailesinin başına gelen midır? Hintli olmak iizere kafilemiıdeıı 
Kros'tan bana Londrada da bahset- bir felfiketten şu surette bahsediyor- _ Hıkftyeyi dinliyenlcr ıçin öyle- kişi kaybetmiştik. tı1i" 
mişlerdi. du. dir. I•'akat bir felakete bizzat şahit Mister Kros, kendini zapt~d:15111• Mister Kros'un gayri tabii görü • - İnsanlar, ekseriya, felaket gör- olanlar, o felaketi bır sene sonda dinli ti. Bir kaç yudumda içtiği ''15 

len bir meziyeti vardı: Ya çok iti - dükleri memeleketten nefret eder- yen insanın ''ereceği hükümler bir- birden yuvarladıktan sonra: 'Jt' 
mad eder, yahut hiç itimad etmezdi.. ler, ve orada yaşamak istemezler. birinden pek uzak olur. Biz bir tuza- _ İşte azizim, dedi, ben ,,e >'81ğı Bunun ikisinin ortası yoktu. Halbuki, ben kat iyen bu suretle ha- ğa düştük azizim, aslanlara kurduğu- rim, karışlarımızın bir parça kC11(1r.fi· 

Nek'e cı en : -;;etAI Cengiz 
- Sizin için belki .. fakat benim l· 

~n hayır .. 
Önden vali. arkadan da ben indim. 
Şoför, fırka merkezindeki Hintli 

hizmetçi gibi manidar bir tarzda yü
züme bakh. 

Bir adamı uzun müddet tecrübe e- reket etmem. Zevcemin (Miyala) t ğ dan 
muz uza a... ni bile hatıra olarak alama ı.ıt' ormanlarında aslanlar tarafından o ,.3 der, şayanı itimad görürse, artık. o 

adam için yüz kişi: cFenadır!> dese, 
kulak vermez, kanaatini değiştir -
mezdi. Fenalığına hükmettiği insan-

- Tecrübe eltiniz mi? 
- Yüz defa ... 
- Sizi hiç a1datmadı mı? 
- Hayır .. hem buna nasıl cesaret 

eder?. 

- Kurşundan korkar, değil mi? 
- Tabii .. her gün ölümle karşıla-

şan dindaşlarını gören bir adam ba
na ihanet etmek için aklını oynatmı, 
olmalı! 

- Onun bütün korkusu kurşun
dan ibaretse acırım size Sir! 

- Niçin? •. 

- Çünkü, Hintliler kurşundan 
korkmadıklarını ispat ettiler de .• 

Bu esnada otomobiliı:nU büyük 
otelin önünde durdu. 

Kendi kendime: 
lar için de ayni hükmü verirdi. 

- Tuhaf şey, dedim, acaba benim Bu, Mister Kros için, belki de bir 
kafamın içinde, günlerden beri, ) si- mez.iyet addolunabilirdi. Fakat, bi
yah hançerli komitenin sergüzeşt • zim için hiç de böyle değildi. (En • 
leri iyice yer etmiş te, ben de esir tellicens Servis) memurları için bu 
bir komite sanıyorum. gibi itiyadlar meziyet sayılmazdı. 

Beni hayattn hiç zaman aidatını • Biz fenalığına şahid olduğumuz 
yan ve daima bana sadık kalan göz- bir adamın günün birinde iyi adam 
lerim eğer bana Bombayda bir süp- olabileceğini zannederiz. Buna çok 
riz yapmayı düşünmüşse çok emin- defa da şahid olduğumuzu hatırla-
dim ki, Vatanın emin sandığı adam- m 

rı . 
ların hepsi de bu gizli komiteye BİR ARSLAN AVININ HİKA YES! 
mensuplardı. Mist~r Kros'la yemekten ~\'Yel 

Otelin salonunda oturuyorduk. Bombay'm umumi ahvaline dair gö-
Akşam yemeğini burada yiyecek- rüştük. 

Mister Kros, bu feci macerayı an- yala) ormanından döndük. 
1
• parçalandığı gündenberi Bombayı 1 rıııı 

latırJ.:en gözlerini sık sık kırpıyor, tenberi aslan a\'ına gitmiY0 d r c'' 
eskisinden çok daha !azla sevmeğe ağlamamak için cebrinefs ediyordu. - Mis Kros'u neden bu kil 8 

başladım. - Peki, dedim, bu tuzak sizce ma- buk unuttunuz? 
Bu kısa izahat bir senelik mazisi 

lum değil miydi? Vali ha'-·rctle '-'Üzüme baktı: . ot olan şu hikaye üzerine nazarı dik - J J • ·re }11~ 
katimi celbetti. Vali ~özüne devam etti: - Ben mi? Fakat. bu lntl rd•ı11 

k se' 'e ' Sordum: - Evvelce kurduğumuz tuzak ku- hoş değil.. ben karımı ço .. ıe\' 
- Miyala ormanlarına yalnız mı yularına muntazam işaretler vaze- - Zannetmiyorum .. çünk.°İ,ir Jı'' 

gılmiştiniz? der ve aslanların bu kuyulara düş- cenizin ölümüne ait en ufak 
- Yalnız gitmek kabil mi~ Kırk mesini beklerdik. Bu kuvuya adam- tıraya bile malik değilsiniz! .::·•··1 

ı.ar~ı 
kışiden fazlaydık ... Yaverim, ahçım, larım nasılsa yanlış işaret koymuş- - Aslanların hücumu 
hizmetcilerim, muhafız askerlerım lar. Zc\·cem orasını emin bir yol zan ne yapabilirdim? ıs:ı~·d•111, 
,.e bir kaç misafirim beraberdi. ederEk yürürken içine düsüyor. Bu - Ben sizin yerinizde 0 

1 
r t;b11 

- İçinizde aslan avcılığında işti - esnada bir kaç aslan hiicumuna ma- bilahara o havaliye muhafıze~biı;rl~ 
'har .:tmi.ş kaç ki~i \•ardı, Sir? ruz kaldık .. Ve kaçmağa başlaqık. U- derir ve hiç olmazsa kanlı ·ı bl111 

1 - Muhafızlarımm hemen hepsi zaktaıı, nslanların bir kadın cesedi- rini toplatıp gctirtirdirn. Sı 
I Hindistanın en meşhur a\·cılarıydı. ni didiklediklerini gördüm. Aslan jyaptınız mı? 

1 
ı"'d 

(vevcıın ! - Bu kadar meşhur a\'<'ılarımız sı.irüsü S!İttikce artıyordY , 
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Amiral Vasıf'a göre diğer 
söz sahipleri .. 

Çocuk 
Terbiyesinde 
Yeni bir usul 

C 4 t1ncıJ ••gfadara tlftJam l 
Bu basit bir kaidedir. Fakat bunu 

anlamak için kaç. asırlık terakki la • 
zım gelmiş!. H5la da bu kaideyi he
pimiz biliyor muyuz? Ne gezer!.. 

İtalyada son zamanlarda çocuk 
terbiyesi sahasında mühim tetkikat 

A ~ J k b •ı k k k d yapıldığı gibi mühim neticeler de a-• tJero f U QuefQ QTQgQ l e Çl araca a al" lınmaktadır. MeseUı bir .kadın ~ok.-
ll • k • h k •k f J v tor olan Manta Monnensonun ınki-e,. z gidenler var en tnsan a l a en uogrunun şafı gecikmiş çocuklar üzerinde uğ-

hangl.sı· oldug"'unda şu··pheye d .. .. r raşarak aldığı neticc1cri sonra tabii 
uşuyo halde bulunan küçüklerde tatbik et-

A m 1• ra l __ R_a_m-~ı.::._z_ı_-n--ı.-k-=.,;__n_c_·ı--k-ı-s ı m be· ~;~:ı7ad~~~0;0:ç~~1%e~~:~t;;iş;~ 
müsbet şeyler görmüştür. Dir kere 

Ya natı n 1 neşre başı ıyoruz. • ~;a:i~ g~i~nş~~cuk~;:t~~t~i~ı~~~c~~:.· 
Böyle olduğu halde ilk tahsil yaşın
dan çok erken Monncrisso mektebi

t A.ınital Vasıf'ın bugün anketimize gösteriyor ve hayatına kıymak isti- ud veya ka'rı deryaya sukut eder. ne verilen yavruların dört yaşında erdi·· 
1J07ıt .. gı cevablann sonunu nejredi - yor. Ve şayet böyle olmayıp, yani binne- okuma yazma vek sayı öğrendikleri 
011 bi ... Amiral, bugünkü beyanatilc Bir efendi : Tam gemiyi yakala - fis cepanelik tutuşmayıp ta yangının görülmüştür. 
llııs r sualimizin cevabını tamamla- yıp Midilli adasına götürüp hapse- ona sirayeti muhakkak derecede ve Doktor Marya Monnerissonun u-
1ıı;1. 01nıaktadır. Bunu takiben ııe deceğimiz yerde ... gibi · güya Midil- cepanelik civarında bir yerde ise ya- sulü Avrupada çok geçmeden yayıl
!le-rı:"ıs !/Ün içinde Amiral Ramizin li, müstahkem bir mevki ve yahut pacağı iş, ona buna yalvarmak değil mıştır. Pek ileride bir memleket o
neı: cevaplcınm ve mühim if§aatını donanma ile Boğaz arasında ve yol ancak bu husus için mürettep olan lan Holandada şimdi böyle 35 tane 
ıınıc e b<l§layacağız. Amiral Ramizin üstünde bir yer imiş gibi - şöyle ol- ı deniz musluklarmı açıp cepaneliği mekteb vardır. Monnerisso mekteb-
btr::~.'ahiplerinin 1ıepsine birden. du, böyle gitti_ diyor. sür'atle su ile doldurmaktır. !erinden tamamile istifade edilebil-
ı...~. :ı c~v.aplann da ne dereceye Başka birisi; bunun en makulü o- Al sana diğer bir seyir daha: Yi- .

1 
k kl 

·"'<lQ, - mek için oraya vcrı ece çocu · arın <fıı ~ »ıuhım ve dikkate §ayan ol- nu Mondros limanma sıkıştırıp, ağ- ne o zırhlı süvarisi Hamidiyenin ka-
lill !ltınu elbette bu sütunlann oku- zını da tıkayıp aşırma ateşle - glıya radenizde ve ordunun cenahını mu- küçük olması, bir takım eski ve az 

Cltla- • b 1 1 d · Tü k k çok fena itiyadlara kapılmamış bir • • takdir ederler.] ateşi idare için rasıt a on arımız, ha faza hizmetin e, yanı r ara 
e e tayyarelerimiz, yahut karada casus- sularında iken süvarisi nasihatlerini yaşda bulunmasına dikkat edilmek-

...... Am· 1 zı ·· 1 k }arımız varmış gibi - garkeylemek tutmadığı için torpillendiğini söy- tedir. Maamafih Fransada böyle bir 
\>e b ıra son sö erini soy eme d d ı H lb k" H "d" R mektebde dört yac:mdan on altı ı..·a-l{tnd~~anatını bitirmclt istiyordu. i i. iyor. er. a u ı. amı ıyc omanyaya ~ " 

ısıne: F - Hele bir tanesi, yani Cemil giderken seyir esnasında ve Bulga- şına kadar çocuklar alınarak tecrü -
t.r~ Aıniralım, Ramiz kaptanın ha- nam kaptanmki şedövr bir cAverof ristan sahillerinde torpillenmiştir. beler yapılmaktadır. Tahsillerı geç 
hat~ hakkındaki düşüncelerinizi, kendini toparladı, Barbarosla Tur- Görüyorsunuz ki, bütün söylenen- kalmış. yaşı büyümuş olan çocuklar 
liaıb t~ferruahna kadar izah ettiniz. gudun arasından geçti, gitti de ne ler nihayet bir dedikodu hükmün - üwri~deki tatbikattan alınacak ne _ 
r k· Ukı, bu mevzu üzerinde birçak bir §CY yapıldı, ne de takip edildi.. den ileriye geçcmıyor. Onun içindir ticeye çok ehemmiyet verilmekte • 
t ... :1~r~a~~!;larınız müşahede ve ka- gibi hayıflanıp duruyor., Sanki A· ki. bir yılan hikayesini burada kes- dir. Her sınıf.da on beş çocuk bulu _ 
r ... h tını ıfade ctmış· lerdi. Onlar i- verof, koca Bahrisefidde geçip gide- mek her halde en do!:rru ve en dü- b _ 
l" .. nuyor. Kız ve erkek tale e sıra uze-ı.0'llllllıç bir şey söı..•lcmecliniz," sadece cek bir yer bulamamış ta o uç ve ru- rüst hareket olur. _ 
'" J t l"k f d · · _ B;t'i _ r:nde değil, sandalyede ve masa o -~·-ı Odcn- Katibi Binbaşı İhsanın bu kilome re ı mesa e en gerısın • ~ 

... C"'l gerı"ye do""nu""p "e ıu· tfen ı"htiyarı zah r------------""" nünde oturur. İstediP,i, hoşa gittiği kar 01 " arı üzerinde biraz tenkit - • - 1 
l) dunuz V<.> •• durdunuz?.. met eyleyip iki hasmının arasından p k k d gibi çalışır. MC'seHi bir kız gramer-

haıı~: Arniral uzun bir kahkaha geçmek kabadayılığını gösterdi de e ya 1 n a den sıkılmaz. Bir cümledeki kelime-
da d ~ekı scrzenii'lerini yanakların- bu korkaklar yine bir şey yapama- ileri tahlil eder O bulduğu kelime -

.agıt.arak. dılar .. demek istiyor. Veyahut (Böy- Bu s ütunlard a Amiral ıeri gramere göre ne oluşuna naza -
c:~~l N~ dcm~liyim bilmem? .. Allah lece ve kendi zamunca) arkadaşla- Ram izin cevaplar1 ve ran onları işaret eder. Bu sınıflarda 
\'e ~1

1ne ve cümlemize tülü ömür rmı bu derece incittiği yetmiyormuş milhlm if,astı.. _ hiç bir talebeye emir verilmez. Şu-
bi Ve fikir ihsan eylesin derim.. gibi, bu hatıralarını gazetede oku- ... y ..... .. .. , ........ .... , ...... t ................ .......... nu şöyle öğrensinler, şöyle bilsinler 
~ Y tek ilave cttı· .. yan safdil insanlara ve hele kadın- en nesr va 
~ \' diye. Fakat onları akıllarının ere-birıb· lok_a_ckserisi bir takım boş ve lara filfın .Bak şu hainlerde taka Kırmızı BeVAZ 

ır k t 1 k d b"l ı· k t k ı- ceg·i surette herşeye karşı alakadar ~ ... d frını nakız müddeiyat ve ba- .ap an arı a ar ı e ıya a yo -
" n t b h "f k d" ··1 a ala na Memleketimizin yegane ve bita- etmeg·i düşünürler. Çocukların dik -t~a"' a an tabana zıt hatırat ka - muş.. erı en ı ayagı e r rı 

\>e ı;~ar~~ analizleri ile meşgul düştüğü halde burnuna bir ip bağ- raf spor gazetesi olan cKırmızı - Be- kat ve alakası mütemadiyen işletilir. 
Çul> olurtüru ile mağmum ve mah- layıp yanaştırıvcrmemişler; iğtinam yazı ın son 21 inci sayısı dolgun bir Hiç bir zorluk olmıyarak hayat, yal
ttıaın nınn.:ıını pek k5.rı akıl saya- etmemişler. Gözleri kör olsunı gibi münderecat ve en bitaraf yazılarla nız okumak, ynzı, hesab. yapma mı
husu~~e zaten memleketimizin ve b.ir de k_oc~arı inkisarına hed~f et: ve yeni sene lik maçlarında okuyu- dır?. Elb<?tte hayır .. Kundura boya
ltıtn e zabit mahreci olan İstanbu- tırmck ıslıyor. Bereket versın kı cularından 200 kişiye hediye veren mak da hayatın icabatındandır. İşte 
dU1~~:u;: nıalCım olan iklimi, tebed- cAve~o! ?ralarına ;arıştı ve böyl~c; tahmin müsabakasile çıkmıştır. Bü- buradaki çocuklar şunu bunu temiz
~a avniyenin ittıratsızlığı gı- resmıgeçıt yapıp onanmamızm a - tün okuyucularımıza Kırmız - Be- Jcmek, yıkamak gibi işleri öğrendik
~,r~ızın gelişigüzclliği ve ~ayri- tı seyrine dahil oldu amma. birlikte yazı tavsiye ederiz. 
hüi ~gı, meskenlerimizin gayrisıh _ Boğaza gi:·meyi şanına yakıştırma- .,.. leri gibi kendi papuçlarını de kendi-
ltıi.~ı, doğu ve büyütülüş usulleri- dığından bilahara pişman olup ve leri boyar. Buradaki çocukların her 
g~l'"tn Ve hele içtimai hayatımızın seliımlayıp müfarakat buyurdu, de- Çocuk Duygusu hareketini başdnki öğretmeni son de-
la~~~:nn_iliği ves::ıire gibi esbab do- lmiyor. . . . . . . Aile çocukları için çok faydalı o - rece ciddiyetle karşılar. Ehemmiyet 
lir> bırçoğuınuzun gayrimütena- 2 - Amıral dıyor kl · Bırıncı harp- lan Çocuk Duygusunun yedinci sa - verir. Çocuğun hiç bfr hareketi is -
~u:e kavruk olan bedenlerimizin . te Boğazdan çıktım. Donanmayı se- yısı çok zengin münderecatla çık - tihza veya istihfaf ile karşılanma • 
tir.d ~ taşıdığımız kafacıklann i- kiz kerte sancağa aldım Düşman da mıştır. maktadır. Çocuk bu suretle iyi ha -
~' tkı .akıl, idra.k "e hafıza manzu- sekiz kerte iskeleye aldı ve böylece ••• d"-. h 

'etin • reket etmeğe, öğren ıgı şeye e em-h.ı_ · ın de o nis~~ttc zayıf oldugu· şimale doğru çift prova hattı üzerin- • 
~ta ı ,U\: Sinema ObJ. aktifi mi'-•et \'ermeğe alışmaktadır. Çocu-~lt . a ınır ve bahusus bizde 50 yi de seyre ve harbe başladık. Diğer " 
ta,bii~~karı geçmiyen ömrü vasatı- bir zırhlı süvarisi ise diyor k i : Bo- Bu salon mecmuasının dördüncü ğun kabiliyetleri ne ise bu mekteb -
~~ k.l ıt§ıldığında bu hafıza ve id- ğazdan çıktıktan sonra donanma se- sayısı güzel resimler ve zengin mün- lerde az zamanda kendini göster -
'oııta ltvvetinin istikrara 60 ından kiz kerte iskeleye alındı. Buna mu- derecatla haftanın film kritiklerini mektedir. Kırda büyüyen çiçekler 
)a.ııi 7 aIE:tledriç inhitata ve badehu kabil düşman da ~kiz kerte sanca- yüklü olarak çıkmıştır. nasıl güneŞe, ziyaya, hararete karşı 
\>e trıao e Ulaştığında atehe mahkum ğa gelerek cenuba doğru çift hat ü - ============== istedikleri gibi açılırlarsa, İtalyada, 
~ 0 ltruz kaldığı teemmül kılınır zerine harp başladı. Dikkat buyuru- -~lru~ TEPEHAŞINDA ŞEHiR Holandada ve Şimali Amerikada bu 
~eı-d abn rnanzumeler sahibi olan luyor mu? Ayni tank seyri biri şi- 1 1 1 

TlY A TROSU çeşid mektebler çoğalmakta ve ah -
Ve he>ıcn başka daha ne beklenir? male, diğerl de «"nuba do[,tru olmak ııır~JU Oram ve Piyes kısmı nan neticelerden daima memnuni -
lıltıhtı;e hiç bir vesikaya kayda. üzere gösteriyor. ~Illfillfli ~ Bugece sant 20- 30 da yetle bahsedılmektedır. Bu usulü ko-
~4:i...,:Ya ve hatt5. nota biİe istinad 3 - Hele son hatıralardan birinde S ö 

1 
ı· yan ve muvaffakiyetln tatbik eden 11

"' ......ı ve d·~ b" t d B ğ dan ize y e ge ıyor '" ., 11.ıb arasından tam manasile ı,.er ır za , onanmayı o az 
~ili~ oı tt asır gibi uzun müddet ~ç- çıkarıp Hilas fenerini geçirir geçir- 3 perde İtalyalı kadın doktor Mariya Mon -
lltt \"(I an bir vak'anın hikayesi el - mez giin doğuşuna çeviriyor. Yani, Yazan : Terceme eden: nerisson şöyle bir kaide koymuştur 
b<ııı.-.ıc: ~lbette böyle tenakuzlarla ef- hemen 1stanbu1a doğru tevcihi veç· L'pirandella M. Fuat ki onu burada siiylemedcn şu satır-
tt~açr e filun malı bulunur. Bak, he ettiriyor Ve sonra da bu aykırı- Pazar g ünü giindüz saat 15,30da lara nıhayet vermeği istemiyoruz. 
ıteseı~anesini söyleyivereyim : lık az geliyormuş gibi 6 kerte san- e e Değerli doktor diyor k i: 

~~t'tu;i~?cukluğumuzda seve seve cağa devr~e1ttirip bu def~ da ~it~at~I ;~m~ Eski Fran sız tiyart{\suoda - İnsaniyetin artık gözlerini aç -
~lcr·laratıırıız ortaoyunundaki Bekri Kepevz da.? adrı~a tırmdan 6ırkmat ıs ı- · ŞEHiR TIY ATROSU ması lazımdır. Çocuğa zaruri olan şe-
l U.tlll k • P<llasını çekip hasmını yor. e gun oguşun an er e s:ın- ~l ıı ~ OPERET KISMI 
~ltı b"~ ıçin tUlan ölümlerden o-- cağa alındığında puslanın yıldız ka- j raiti temin ederek onun mukaddes 
·ı:.,t ,-6 1 ııaıı,. lı Bu gece saat 20.30 da . . h k l ~ıl·ürn n, diye avaz avaz bağırıp rayele varılacağını zannediyor. Ve uu mesaısinı ayra sev .etmek, bunu 
~ hi~ar Unu tiril tiril titretmesi gi- donanmayı da ol veçhile mc\'levi intikam maçı mücadele ile ve şikayetle değil se -
ı t ~r&e "-vcrofu da bizim arkadaş- dervişi gibi yürütüyor. 3 perde vinc He ve cemiyetin yardımı ile 

1 rn ccı· t ,. A · 1 d k" JJ "d" k.. Yazan : Terc eme eden: it, 1.1 i kn ıp e her biri bir başka es - mıra er ı : -ıamı ıye, o- yapmak icab eder .• 
lıl' ~ iti :nce ve tatik ile helak et - müriim bitti.. imdadıma yetişiniz.. P. Veber t ve A'huze Çocuğu ağlatarak, üzerek değil, 
"il1ıııcı,.,~ 0rlar. Mesela", Amır"al, ha- dive kıyametler kopardı da onun i- P azar g ünü gü ndüz saat 15,30da 
"'q ı. .. A. .; onun tabii olan sevine hakkını kul -~ tıı;ı:t111 • Verofu hemen tahrip ve çin Boğazdan çıkmıya ve harp etmi- e e 
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Profesyonel ser be s 1 
gOreş organizatörleri 
ve spor muharrirlerine 

açık mektup 
- I 

Y azan : M. S e rt 
Spor muharriri deyince bazılarını- Güreşecek pehlivanın haberi ol -

zın hariç kaldığını iHive ~deyim ki, madan güreş ilan edilir. Halk kapı
her hangi bir yanlışlığa mahal kal- !ara kadar gelir, sonra geri döner. 
masın! Sanki İstanbul halkını satın aldınız. 
Muhatabım profesyonel güreşleri Haydi bunlar bir şey değil. Ya Ha-

idare edenlerle yüzleri mas.keli. 1yatiye verdiğini beş liraya ne dersi
(kağıt karalıyan) ayaklı reklam "·a- niz? Ya siz muhterem muharrirler. 
zifesinde muvaffak olan spor yazıcı- evet Tekirdağlının güreşi bozma
larıdır. 

Sizlere hücum etmekle şeref ka
zanmıyacağımı idrak ederim. Yalnız 
baba nasihatını yerine getirmek \'e 
dolaşmıya çalıştığım Ankara cadde
sinin kısmen haysiyetini ve spor is
mini birazcık müdafaa etmek vazi
fesile müke11efim. 

Muhterem zatlarmız işinize elve
rişli bulduğunuz sistemi tatbik ede
rek güreş namındaki öz Türk spo
runu maskara etmektesiniz. 

Para kazanmak ayıp değildir, fa

kat her hangi bir haysiyet işinde 

hassas olmanız lazım. Eğer sizler 

l cBizde bu hassasiyet yok!. derseniz 
o zaman size intihar etmenizi tavsi
ye ederim. 

Gazetecilikte muharrirliğin ma -
nası reklam yapıp maaşını kendi eli

le tahsil eden insan değildir. Her 
muharrir çalıştığı gazeteden maaş 

ması için akıl oğretir, ertesi gün de 
güreşten bahse>tmeksiniz. Aklınız hu 
dayinabit ... Her yeri idare eder .. de
ğil mi? 

Haydi.. sizin için bunlar da bir şey 
değil. Peki niçin elinizde kukla yap-

mak istediğiniz Hüscyine bolca para 

verıp ringe çıkarmadınız da. baş-

kalarına akıl öğretip ringe çıkarmı
ya çalıştınız? ... 

••• 
Yukarıki kısımlara cevap vermek 

elinizden gelir. Ya bunlara ne buyu
rulur? ' 

İki kişi arasında: 
- ( ... ) gazetesi mulrnrriri 50 lira 

alıyormuş. 

- Sahi mi? ( ... ) gazetesinin mu-
harriri de öyle .. . 

Biz inanmıyahm amma ya halka 

ne diyelim? Koca Türkiye şampi) o-alır. İlan işleri ancak gazetenin mu-
nunu ayakta durmıya hali kalmamı hasebesinde görülür. Siz sayın mu-

harrirler yeni bir usul icad ettinizse güreşin (g) sini bilmiyen, ) alnız sır-
o başka. ' 

Hele siz muhterem organizatör
ler ... 

Hiç kötü pehlivan getirmezsiniz. 
Hep dünyanın tanınmış profesyonel
lerini davet edcı siniz. Haklı olarak 

gazeteler meşhur (!) pehlivanlar 
hakkında neşriyatta bulunurlar. Ne

dense ringde ya kaçarlar, ya güreş

meden yenilmeyi kabul ederler, ve

ya .. Hindli gibi camızın çamur orta

sında uyuması gibi ringin ortasına 
çöker, yenilmesini beklerelr. 

tındaki peştamrıb, uzun saçları Ye 

acaip bıyıkları ile dikkati çeken 
Hindlinin karşısına çıkarmıya kal

kışınız affedilmez bir suçtu. 

Ben sizi Türk gürEşinin suikast

çıları diye tanıyanlara hak vermek
te gecikmiyeceğim. 

Bugün l numaralısını sundu~rum 

karalamanın yarın iki, öbür gün üç 

daha sonra sıra numarasile sunmak

ta devam edeceğimi beyanı ederim. 
Hürmetler! 

M. SERT 
1111111nmıınıu11ııuıuıtı•HttHtttnMM•«nunı11Jtıtuııını1111111ınmnuıııuı•ıııııııııtrrıııııı111111111111111111111ıtıın11ııııınıuıııuııııııı .. 

1
1 A . 1......1 ZAYİ stanbul Levazım mır ıgı 31_81 sicil numaraıı arabacılık eh-
satıaatroa Komisyonu lı~nlan liyetnamemi kaybettim. Yenisini 

alacağımdan zayiin hükmü yoktur. 
Mektepler için 3000 metre astar- Arnbacı Mehmet Emın 

hk kahve rengi saten, 2500 metre -- _ 
ceplik astar 9.11-937 salı günii saat İstanbul 4 üncü Noterinden: 
15 de Tophanede İstanbul levazım 1937 senesi T. cvvel•ayının yir -
amirliği satınalma komisyonunda minci salı günü İstnnbulda YenipOS· 
pazarlıkla alınacaktır. Tahmin be - tane caddesinde 40 sayılı dairede iş 
deli 2872 buçuk Jirndır. ilk teminatı gören Ben İst. Dördüncli Noteri Ali 
215 lira 44 kuruştur. Şartname ve Murtaza Astan: 
nümuneleri komisyonda görülebilir. Doiçe Oryant Bank tarafından 
İsteklilerin belli saatte komisyona gönderilen bir kıt'a emre muharrer 
gelmeleri. c230> .7430> senet ile İstanbulda Yağ iskelesinde 

* Harp Okulu için 2760 metre spor 
pantolonluk bez 9-11-937 salı günü 
saat 14,30 da Tophanede İstanbul le
vazım amirliği satına1ma komisyo
nunda pazarhkla alınacaktır. Tah • 
min bedeli 1794 liradır. İlk teminatı 
134 lira 55 kuruştur. Şartname ve 
nümunesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. c234> c7434t 

* Askeri Lise ve Orta Okullar için 
6200 adet fildekos fanila 10-11-937 
çarşamba günü saat 14 de Tophane
de İstanbul levazım amirlıği satın • 
alma komisyonunda pazarlıkla alı -
nacaktır. Tahmin bedeli 3596 lira -
dır. İlk teminatı 269 lira 70 kuruştur. 
Şartname ve nümunesl komi onda 
görülebilir. İstekhlerin belli saatte 
komisyona gelmeleri c229. c7429t 

* 

Çardak caddesinde 49 sayıda korrJs
yoncu Yusu! cebeci zimmetinde ala
cağı olan 600 Türk lirasının ademi 
tediyesinden dolayı kanunen lazım 
gelen protestonun keşidesini talep 
eylediğinden tanzim edilen protes -
to nushası tebliğ edilmek üzere 
borçlunun adresine gönderilmiş ise 
de mumaileyhin mezkur mahalli bh 
liye ye terk ederek gittiği ve başka 
adresi meçhul olduğu mubaşirinin 

yaptığı tahkikattan nnlaşılmış ve 
bankaca da adresi verilmediğinden 
taleb üzerine tebliğ makamına ka -
im olmak üzere ilan olunur. 

Sultanahmet 5 inci Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Sirkecide Reşadiye otelinde 10 No 
lu odada mukim iken ikametgahı 
meçhul olduğu anlaşılan Bnhriye bin. 
başıhğından mütekait Zekeriya ta· 
rafına, 

Karınız Memduha tarn!•ndan aiey· 
Maçka kışlasının keşfi mucib ince hinize ikame olunan nafaka davası -

tamiri 19-11-937 cuma günü saat 14,30 nın yevmi muhakemesinde mahke
da Tophanede İstanbul levazım a • meye gelmediğinizden gıyabınızda ic 
mirliği satınalma komisyonunda a - ra kılman muhakemede da\·acının 
çık e~siltm~si yapılacaktır. Keş~f gösterdiği şahitler dinlenmiş ve di
bedelı 216 lıra 5 kuruştur. İlk temı- ğer muamelenin ikmali için muha
nalı 16 lira 20 kuruştur. Şartname ve keme 22-11-937 tarihine tesadüf e -
~eşf~ komisy~nda görül.eb ilir. ~stek - den pazartesi günü saat 10 a talik 
lılerm ~anunı belgelcr~le bellı saat- kılındığından yevmi mezkiirda biz-
te komısyona gclmelerı. zat veya bir vekil göndermeniz \"C g~r. Vı: ı~c niyet eylediğini söylü- ye mecbur olduk. Diğer zat ise: c-Ha- ÇOCUK TIY A TROSU !anarak onu yetiştirmek... Çocuğu 

lı \'atisin <ıkat Yanındaki Barbaros midiye, cepanem tutuştu, geliniz, Cumartesi, Çarşamba 14 le insani iyiliğe scvketmek için en e - * 
.ı~• b;ıtıre"" de: cYok, aman Amı"ra- beni kurtarımz .. diye feryat ediyor- LA EONTEt' 1.ıABA min yol işte budur. t t b 1 1 • . r·ı .. 

c23h •7432• ilan tarihinden itibnren beş gün i -
çinde itiraz etmeniz tıksi halde gı • 
yabınızda mahkemeye devam olu • 
nacağı ilan olunur. 

Vodvil ~ uerde 

"'~~ ... " ' v 11111111ıwuu11uı111J11111111m111111n1111uu1111uutu1111111111nnu111n 5 an u .evazım amır ıg ıçın 
1)) trrYor ı~alım, tutup götürelim> du> diyor. Yazan : Ekrem Reşit Ş h d b 

1 
,

1 
27000 kilo yufka 18-11-937 perşembe 

~ltl. kı, ben buna hiç inan - Halbuki kömürlüklerini tamamen Müzik : Cemal Reşit e za e aşı ili 1111 günü saat 15,30 da Tophanede sa -
dr.rı' ~r b· doldurup birkaç gün evvel dışarı çı- e • TURAN ı: tınalma komisyonunda kapalı zar!-
lıtd aııına i~ Zıthlı süvarisi Avcrofu kan bir gemi kaptanı kömürsüzlüğü TIY ATROSU la eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin 
lıı~ ıJt .. tarne Bozcaada arasına sıkış- bittabi bahane edemiyeceği gibi bu Ertuğrul Bugece saat bedeli 3780 liradır. ilk teminatı 
~~l'ıı diyOr. 1~akıa~ak üzere iken... hakikati bilen bir Amiral da bundan 283 buçuk liradir. Şartnamesi 
1 İ~eıniyj albukı Amiral ise, mcz- dolayı dışarı çıkmak mecburiyetini Sadi Tek · 20•30 d a komisyonda görülebilir. 1steklile-
~ı_1trırol aynı zarnnnda donanma göremez. TiYATROSU San'atkfır Naşıd ve arkadaşları rin kanuni belgelerile teklif rnek-'i 11 aın arasın 
,, ~i b ~ Ulere aiksıkıştırdım, tam Keza, diğerinin dediği cepane tu- (AKSARAY) DA Okuyucu küçük Semiha ve :Mişel tuplarını ihale saatinden bir saat 
.ıt a 'll ::an en ... filan diyor. tuşması keyfiyeti de bu derece ga - B u gece \7::ıryetesi evveline kadar komisyona vermele-t l'ı}ı erden b" . . . . • Z 
tt'l'i i l'l'\p. ırısı aynı gcmı- rıptir. ira cepanesi tutuşan bir ge- ri. c232, c7432• 

"C' •rıverin b· SEFİLLER YUMURCAK ayni ır ucunda ve di- mi, değil imdat istemek, hatta ağ-
zaınanda öbür ucunda zın ı açıncaya kadar ya semüvata su- 9 perde. Cumar tesi t:ılehe m:ıtincsi * Dıkimevleri ir:in 2900 .:ıdet m::ıhruti 

çadır direğinin pazarlığında tcklü e
dilen fiat pahalı görüldüğünden 
8-11-937 pazartesi günü saat 14 de 
Tophanede İstanbul Levazım amir
liği satınalma komisyonunda pazar
lıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 4060 
liradır. İlk teminatı 304 buçuk lira
dır. Şartname ve nümunesi Komis
yonda görülebilir. İsteklilerin belli 
saatte komisyona gelmc!eri. 
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Günde yalnız 
bir defa DANTOS HASAN DIŞ MACUNU 

temizlerseniz, ömrünüz müddetince dişleriniz sağlam ve inci gibi parlak ve 
beyaz kalır. Dişleriniz çürümez, diş etleriniz kanamaz 

ile dişlerinizi 

Tüp 7,5, dört misli 12 1'2, en büyük 20 kuruştur, 
------~-----~·--------------~------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 

PA ST • 
1 

Ağızdan alınan 

mikroblara karşı 

en müessir devadır 

Öksürük. nezıe ve bronşit, boğaz• 

daki bademciklerin iltihabı had 

. . 
' ' • • • 1 # • 

L F OR 
('j) .-- • • _, 
ı __ ~ sergısıncre a'ahı· 

POKER PLAY 
frdf /,ıfa1ınaan 

ÜdJid erı°sinı°ve _ a'd.hd UCUJU11U 
..O~l!!llt a 

/Jultım~ınıı 
~~ 

Baş ve diş ağrıların~ 
karşı muafiyet demektır 
Nafile yere ve çaresi 

varken niçin ıstırap 
çekmeli 

ihtilatlara yol açabilir. Bunları ve 

diğer taharrüşleri PASTİL FOR 

kullanarak izale edebilirsiniz. 

PAST • 
1 

Bir tek kaşe 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünde~:J G R •1 Pi• N 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmu~ olan 3 adet ~ L FOR . , . .. .... . 

• .r.,, ;- ;· ... tı... . ... . .. .. . . . . .. . . . . 

makinesi için teklif olunan bedel haddi llyıkdı a-örülmediğinden pa• 
zarhkla alınması kararlaştmlmıilır. 

11 - Paıarlık 6-Xl-937 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat 11 

de Kab.ataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki alım Komisyooun. 
da yapılacaktır. 

111 - MuhamlMtl bedeli 30.000 lira ve m!lva kat teminat 2250 liradır. 

iV - Şartnameler hergüıı 150 kuru~ mukıoilinde adt geçen Ko
Dıisyondan alınabilir. 

V - idarece ahoma11 mutasavver makineler "Molens, Standard ve 

Müller. olup bunlardaa baş le a Firmalardan p:tzarhğa iştirak arzu· 

ıunda bulunanların, fiatııı teklif ve katalokl arını münakasa günüa• 

den, en eeç 3 rün evvel Tütün Fa~rikalar Şubesine ibraz ederek 
pazarlığa iştirlk vcslkaaı al malan lazımdır. 

VI _ lsteklilerio pazarlık için tayin olunan 2ün ve ıaatte % 7,5 
iÜvcnme paralarlyle birlikte Yukarıda adı geçen Komisyona gelme• 

teri ilin olunur. "7216. 

En m uann it ağrıları, 
En kısa zamanda 
Kesmeğe kilidir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. ıı 
isim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakının~ 

• 
Yüksek Mühendis Mektebi 

Satınaıma Komisyonundan :dO" 

GDiP .. NEZLE F BAŞ VE DiŞ, Ki RIKLI K 
B üTU N AG~I LAQI DİNDİRİQ.. 

( ' I lstanbul komutanhğı 
Üsküdar icra memurluğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu· 

karrer hamam kazan ve sobası ban

Harici Askeri Kıtaat. ı 
ilanları 

Mektep için resmi mucibince yaptırılacak olan 22 adet Storlu d
6
rt 

lap ile bunların vaı·ına mahsus merdivenle beraber döşeme vo ı ııı 
adet yazı ve dört adet daktilo masası pazarlıkla yaptırılacaktır. IJ~ 
teminat 116 lira ve muhammen bedeli 1541.03 liradır. Paıa~tı'• 
ıs. 1 ı.937 t~rihinc rastlayan Cuma giinü saat 14.30 da yapılaca1 •ili 
Şartnamesini iÖrmck isteyenlerin her gün ve paıarlığa a-irecelc. e.0-
belli gün ve sa<ıtte Gümüşsuyunda Mektep binası dahilinde Koır.ıtY 
na müracaatları ilan olunur. •7 ısı,. ~ 

Gaip paseport ı 
5atınalma Komisyona lı4.nlan 

Ceketimin kaybolması d ola- -
1 yısile ctbimde bulunan ve yeni 1 Ordu sıhhi ihtiyacı için bir tane 

yo du~ tertibatı ve sairenln 17-11-937 f>!>O bin kilo fabrıka unu kapalı 

tarihine müsadif çarşamba günü sa- zarfla eksiltmeye konmuştur. Tah • 

d 17 k d f 't '-'"da Kı min bedeli 68750 lira, ilk teminatı, at l4 en ye a ar vsıul r • 
1 çıkarmış olduğum 2 senelik ekıstansıyon karyolası ve alAt dolabı 

10922-31-10876 numaralı ikamet açık eksiltme ile ihalesi 9/Birinct • 
sıkh Üçpınar Saidiye çiftliğindeki 4687 lira 50 kuruştur. Eksiltmesi 

8/11/937 pazartesi günü saat 15 de 
kö~kde açık arttırma suretiyle satı- Erzurumda Askert Satınalma Ko -

teıkere:nle 285.930 A İstanbul 
2278-K· l 935 numaralı A vusturya 
pasaportum kaybolmuştur. Bu. 
nun için yenilerini çıkartacağım· 
dan eskilerinin hükmü yoktur. 

Şithane Kar akolu ipek çık· 
maıı Çanakçı lı Mustafa a par• 
lımanı No 6 

Rudolf Rieaer 

kanun/937 perşembe günü saat ıs 
lacağından talip olanların mahalll 
mezkurde hazır bulundurulacak rne-

de yapılacaktır. Şartnamesi her gün 
öğleden evvel komisyonda görüle • 
bilir t s t.e klilr.rinin ] tf>O lira muham· mura müracaatları tlan olunur. 
mf'n bcdelı ıızerındP.n 87 hra lık ilk 
te mmat makbuz veya mektuplart!e 

ZAYİ 

beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 dı~ 137 numaralı reis şahadetna • 
üncil maddPlcrinde yazılı vesikala • 
rile birlıkte Fmdıklıda Komutan • meml kaybettim. Yenisini alacağ1m· 

Deniz Ticaret müdüriyetinden al-

lık Satınalma Komisyonuna gelme· dan esktsinln hükmQ yoktur. -------•••••d feri. .7159. Ali Riza 

----------------------------- -======:=--:-------::=========== 

KUMBARA 

-·--

o 

BIRE~ 
1000 

TARLADIR 

.-
- '" 

..... .-~'t-.. 
./; ~ t 

-- •. A/I ... - . ı/ •''L j ı -- - ·~ • ..1 6~,., , 
:h .:: 

.!~ 

misyonunda yapılacaktır. Şartna • 

mesi, her gün komisyonda görüle -
bilir. Teklif mektupları belli gün ve 

saatten bir saat evvel komisyon baş· 

kanlığına verilmiş veya posta ile 
gönderilmJ~ bulunacaktır. 

. ssı. c7154. 

* Birecik hudut tabunınun ihtiyacı 

olan 125000 kilo fabrika unu kapalı 

ıarfla eksıltmeye çıkarılmıştır. Alı· 

nacak unun tutarı l 7812 lira 50 ku • 

ruş olup teminatı muvakkatası 1335 

lira 94 kuruştur. İhale günü 10..11·937 

çarşamba günü olarak lesbit edil • 

miştlr. tsteklılerin kanuni larifat da

irr.ıı inde evrakı müsbitelerile satın

ahna komısyon r-eisliğine müracaat

ları . (7250) 

* 23.725 kilo Emay it kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. Ta hmin ed i· 
len bedeli 26,500 lira olup ilk temi-

nat parası 1987 lira 50 kuruştur. İha· 
lesi 8/ 12/937 çarşamba günü saat 

15 tedir . Şartnamesirı i 133 kuruş ka r· 

ş ılığmda M. M. V. Sa tınalma komis· 
yonundan alınır. Muhabere ile şart

name gönderilemez. Eksiltmeye gi. 

receklerin 2490 sayılı kan unun 2 ve 
3 üncü m addelerindeki jstenılen bel· 

ge)crle birlıkte te minat ve teklif 

mektuplarını ihale günü nden en geç 
bir saat evveline kadar Ankarada 
M M. V. Satınalma komisyonuna 
vermeleri. c540> • 7079, 

* 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
24 cü yeni tertip batlamu;tır. 

1 nci keşide 11 - lkinciteşrin -937 dedir. 
Büyük 30 000 ı· dır ikramiye: • ıra • 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 
• 10.000 Liralık büyük ikraını-

yelerle ( 10.000 ve 20.000) 
liralık iki adet mükafat vardır, 
Dikkat: 

• 
Şimdiye kadar binlerce kişİ~1 

zengin eden bu piyangoya iştı
rak ediniz ... --
Nafia Vekaletinden: 

ıyoııt 
t - F..ksiltmt:ye konulan iş : Eursada Kirmasti Çayı v~ ~f:zıS9" 

rölii scddclerile tefcir :.tana l!arı ve td~rrüatı, keşif bedelı 
lira "99. kuru~tur. .. ,.at 

}. - Ek&iltme : 9. So ntc~r in .937 tarihine rastlıyan Salı gurııı ·s.:O" 
'I!' ın• , 

15 ~e Nafia Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su eksiltme ~0 

Q.ı odasında kapalı zarf usulilc yapılacaktır. tılc 
dıf 

3 - lıtekliler: Elrsiltme şartnamesi, muka \·ele projesi, Bay•; ı.ıı· 
l~ !cri 2eneJ şartnamesi, fenni şartname ve projeyi "28,. lira "1 " 
ruş bedel mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden atabilirler· ı.:ıı· 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin "26235,. lira _''6?;ıcri tıİ 
ruşluk nıuvakkat temin at verme~i ve "150000,. liralık Nafıa 'ınııı.t" 
taahhüt edip muvaffaki yctle biti rdiğine \ ' C bıı kabil işleri baŞ~t~ik ıJC' 
kal.iliyeli olduğuna dair Nafia Vekaletinden alınmış müteııhlı• de }'°'. 

.silrası ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektuplarını ikinci nıa~de 111ııı-• 
zılı saatten bir saat ewelinc kadar Sular Umum MücJürlüğurıe ka bıJl 

. buz mukabili nde vermeler i lazımd ır. Postada olan geciknıe ıer ~ 
e d ilemez. ·3805,, "6928,, _..,,,,- _,,,, .... 

• ........ 1 

K • u1111f ll •U 
ı........ ımyager ...... : u11111ın1111u11uut11uı11 111 1 .. 11ıuuuuın er~ 

Türkiye 
Cumhuriyeti 
Ziraat 
Bankası 

Beher tanesine t ahmin edilen fıa tı 
11 kuruş olan 222,000 ta ne porta t if 
çadır direği ile 245,000 ta ne portati f 
çadır kazığı kapalı zarfla eks iltme· 
ye konmuştur, İhalesi 20/11/937 cu
martesi günü saat 11 dedir . İlk te m i· 
natı 3818 lira 50 kuruştur. Şartna • 
mesl 257 kuruş mukabilınde ko • 
misyondan alınır. Eksiltmeye gire· 
ceklcrin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde gösterilen ve
sikalarıle teminat' ve teklif mek tup· 
larile birlikte iha le saatinden en az 
b ir s&at evvel Anko.rada M. M. Ve. 
ka l etı Satınalma komisyonun~ ver· 

ı ı ·dare ed 
ı Hüsameddin : Salııp ve ncfriyatı • .. 
ı ı Baş mıı1ıarrırı 

meleri. c480. .6652· 

ı Tıım idrar tahlili 100 kuru~tur. JC'E 
Bilümum tablılat. Eminö nü 2mlak : ETEM İZZET SEN 

· ı ve Eytam Baııİ(ası k.ı rşı.iı .• J, ı ,111ı bll~ 

Iı lı.zel Bey Hanı. ! Basıldıg ı yer:~,,........... 
ı , ... ... ............................ -~----


