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Milano mülakatı mühimdir 

T e t k il Atı Esasi yede 
yapılacak tadlllt ile 
TUrk devletinln deği•· 
mez ve deilttlrllemez 
olan bUnyesı tam vu-: 
zuhunu bulmut ola· 
caktır. 

Başvekil İsmet İnönü ile beraber 
Yiiz elli saylavın imzaSlnı taşıyan 
bir takrir Kamutaya verilmiş bulu
nuyor. Bu takrir Teşkilatı Esasiye 
kanununda bazı tadilleri teklif et
mektedir. Bunlardan bir tanesi 
Türk devletinin vasfını tayine dair
dir. Krmalist rejimin ve Kemalist 
ihtilalin bugün ve yarın temeli o
lan C. il Partisi en başta altı hü
viyetin ıfadcsidir. Bunlar, •Halkçı
lık ldıklik, cuırhuriyctçilik, mil
liy •çJık, dcvletç !ik. wkılapçılık> 
dır. Bazı ' "an t krirlc Türk dev
letin n de bünye.,ne bu \"askı ,·e
rilrcsi !stenmcktedh Teşkilatı E
as ;c kanu unu bugıinkü şeklıne 
<>re Turk d vlt .ı C. H. Partisi dı-

fında kurulmak istenen ayrı pro
granılı ve ayrı hliviyctli, fakat sa
dece cumhuriyetçı bir partiye mü
&aadc verebilir. Yine partinin ve 
~eınalizmin dışında kalan her han-

Etem izzet Benice 
(Devamı 3 iiııcii sayfada) 
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Makineye 
Verirken 

Fransız Hariciye 
Nazırı cevap 
Veriyor 

(Fransız Hariciye Nazırı dün çok 
lnühim bir nutuk irat etti. Gece 
geç vakit aldığımız bu nutku 6 ncı 
sa iamızcla veri )"Orur. .) 

BUGÜN 

Ankarada iki ın. kalacak •• Baı•c• 
klilmlslo ıarUıacok olaa Romea Dıt 

Bakaa1 Aato11••"• 

Cenevre (Hususi muhabirimiz bil. , 
diriyor) - On sene evvel Hari. 
ciye Vekilimiz Doktor Aras ltalyı 
Başvekili Musolini ile Millno'dıı 
görüşmüş ve ltalyan• Türk dostlu~u 
orada tazelenmişti. Çarşamba rünil 
yine ayni şehirde ltalya Hariciye 
Nazırı Graf Ciano ile Hariciye • 
Vekilimiz Rüştü Aras karşılaşacak· 
!ardır. Roma Sefirimiz Hüseyin 
Ragıp Milano'da Hariciye Vekili· 
mizi beklemektedir. Hem Türk 
Hariciye Bakanı hem de Balkan 
Antantı reisi sıfatile ltalyan Dış 
Bakanı ile görüşecek olan Doktor 
Aras Mi lan o 'dan Belrra'da, oradan 
Alinaya gidecektir. 

ls\'İçre gazetelerinin verdikleri 
haberlere göre, mart ayı nihaye. 
tine doğru Yunan Başvekili Gene• 
ral Metaksas da, Milano'da, Graf 

Ciano ile karşılaşarak, Akdenize 
mücavir deyletler milnaaebatını 

yoluna koyacak olan bir pakt hak. 

(Devamı 6 ncı sayfada) 

Fransız gazeteleri arasında 
Hitlerin nutkundan 

çıkaranlar da var A 

manayı bu 
Londra Almanyanın müstemleke lsteyi· 

şinden memnun olmadı 

• 
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Ha.tay zaferi, dün 17 milyonun 
büyük mi1li bayramı oldu 

l Yulcartlaki ruiml~r 'Dn 64ıün Tifrk lıalkının kutlrılrıdığı Hatag zo/erinin lstanbulclalcl tazahürüntf 
teı/,tt •tl•n ıörifnifşlerclir. Ba reılmlercl• Begaıll me11da11ını dolduran on bt nlerc• baır, Türle mill•linin 
içten t•len aılıin ıeıl11l haglcıran lıatlpltri ve yine bütün bir mt//etin ifatlui ha/inci• en büyüğiln huzuruna 
akan on binlerin geçlılnl görifyorıann. Bayrama oil yazıları da buıiln 6 ıncı soy/<1Truzda okuyacaksınrzj_ 
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Atatürke 1 Günün şakası: 

Tazim ~ 
lıtanbul 31 (A.A.) - Hotaı İ t 

•a/erl münaHbetil• Begaııtta ~ 
yapılan mlllngdın ıonra lıallc 3 l 

; Alcayrn Burgaı, Şirfceti Hogrl• ~ f 1 Y•nln 68 numaralı oapurlorı lle i 
~ Dolmalıolıçe ıarayının önüne j 
~ alimi, "' lıifgilk Önıltrl ırlcim· i 
! lamıştıl': ! 
E Saat on ikitle iki ~•mi clo- i 
İ nanmıı bir lıaltl• Doİmahahç•• ~ 
1
,ll nln Önı1ne gelmlıtı. Mızıka İ•· ~-~==== 

lllclcil marıını çalıgor "' lıallc 

Bu ııraıla Bilgifk Önder sa-

, ....,. 
, ' 
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' \ !._-,_ ~t~~:r;;o::;a~:ı:~~~:'.' İfindı ~====== 1 
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~==- rayın balk°"ımcla görüncliJler "' ==, 

lıalkın gittikçe şiclclıtlenen te• ......--._._ 
~ zahüralına el ıal/amak eureli/e ~ 

1 mu::::;~aet~::•;· bir gezinllılm ı: l 
! ıoııro gemil1r Köprily• döndüler. il 1 
~ ATATORKÜN TEŞEKKÜRÜ ~ l 
i lstanbul 31 (A.A.) - Cumhur ~ 
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~ BaşkanlıQ-ı Genel Sekreterliğinden: ~ 
~ (Deuamı 3 ncil ıa.ıı/ada) ~ 
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· - Blzimkller yine Uludağda bir 
- Kardetlm sporc~larımızın 

kaldı ki?. 

rekor kırmışlar. 
kırmadıkları ne 

1 - 1 1 1 
Bunlar yeni batlıyacak edebi romanlarımızdır. Nizlimettln 
Nazif imzasını taşıyan "Aygır. dan sonra da Etem izzet Be
nlce'nln " Kaldırım kızı ,, baflıyacaktır • 

Bıı bir Balqar karikatiirüdıir 
yazı/maktadır: 

- Aimanagnın müslem/eke 

böyle göriigor. 

. • Zekerlyyb Sofrası. Pınar başında ölen kız. Aygır. Kaldırım kızı .. roman· 
larıle Türk edebiyat ve romancılı~ının dört ouyük imzasını bir araya top· 

~'•~~; h~i~rc t ı~l•a•m~a•k~v•e~b•ı•rd~e•n~•n•e•ş•r•e•t•m•e~k~y•a~ln•ı•z~A•Ç~IK~S-OZ•.e~•n•a•s•i•b~o•ı•a•n~b•ı•r•e~d•e•b•T~m•u~-~ vaffaKıyet oluyor. 
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FIKRA: 
• ş~ıtınır Halb>~ıro~ırü 

Günün Vodvilindeo 
• . ' ..... ~ -

Şayanı hayret olmak-
tan kurtuluyoruz.. Havalar tekrar , SORUYORUZ: Sokağa bırakılan 

Çocuklar 

Bir kış ortasının 
rüyası r 

Gayet gariptir ki lstanbul şcari, 
içinde yaşayanlar için yazın değil 
de, kışın bir cehennemdir! Bir ao 
için, muhterem seyyahları değil de, 
genç çağdaki çoluk çocuğumuzu 
düşününüz: 

Akay idaresinin Almany11da yaptırmakta olduğu vapurlar 9 ay için· 
de ikmal edilecekmiş_ Bu hesaba ıöre, önümüzdeki yaz detil, 
gelecek yaz Adalara yolculuk kısalıyor, demektir. Nihayet, Akay 

idaresinin, ieçle olsa, Köprüden Büyükadaya bir buçuk saatte ıritmenin 
hiç de çabukluk olmadığını anlamış bulunması, lstanbullular için sevi• 
necek bir hadisedir. 

Şehir günden güne yüksek, fakat bahçesiz ve havasız bı'nalarla dol
duğu için, sayfiye ihtiyacı daha çok baş göstermeğc başlamıştır. Yazın 
sayfiyeye gitmek, bir lüküs olmaktan çıkıp bizde de, medeni ve sıhhf 
bir ihliyaç haline gelmesinden dolayı memnun olm•lıyız. 

Htrgün işine gidip ielmek mecburiyetinde olan bir insanın, 24 nal· 
lik günlük hayatından üç saatini yola harcamak ıztırarında kalışı, sa• 
dece şayanı hayrettir. Gelecek yaz, şayanı hayret olmaktan kurtuluyoruz. 
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Refat Feyzi YUzUncU 
~==== 

Günün adliye ve 
polis haberleri 
~.;;...---;;...~~~~~~ 

iki amele havagazı 
alevleri içinde yandı 

Boru tamir edilirken patladı, 
alevler ortalığı sardı 

Evvelki akşam saat 'ln yedi bu- ' 
çukta, Yedıkule g zh.ıncsi amele - ı 
sinden Gu:Jü karakola ıriıracaat e
de ·ek dem· ·tu ki: 

Gazhanede v:.Jrnat v.ır. Pol.s 
istıyorlar. 

Derhal gazl:ane) e gönderi • 
len pcl.sler, demırcı \e tami~ • 
cı Mehmet ustanın yanında çalı • 
şan Ahmet ve Kamili, vücutları • 
nın muhtelıf yerlerind n, ağırca 

'\'e yanmış olarak bulmuşlardır. Ya
ralılar teda\·i için Sıhhat Yurduna 
1<aldırılmışlardır. 

Yııpılan tahkikatta, Ahmetle 
Karr8in, delinen bir hava gazı bo
rusunu tamir ederlerker. borudan 
çıkan gazın alevı c yandıkları an
la~. im ıştır. 

O'I'OMOBİL ÇARPTI 
Evvelki Ak~am, şoför Refik, i

dar<>sındeki 1 - 46 r...ımaralı taksi 
arabasile Kasımp:ışada Havuzkapı 
caddesinden geçerken, İbrahim kı· 
zı fozeyyene çarpmışLr. Hafif ya· 
ralanan muzcyyen hastahaneye kal-

1 
dırılmış, şoför yakalanmıştır. · 

PARA SAHTEKARLIGI 
Hadımköyünde oturan Mustafa 

oglu Huscyin ayni yerde arkadaşı 
'Mehmet oğ:.ı AbdıLlaha, a:tL'1 su- 1 
yuna batırılmış bir eski gumüş çey-ı 
reği, Osmanlı altını yerine sat -
mıştır. Biraz sonra işin farkına va
ran Abdullah poli.;c müracaat et -
miş, Hüseyın yakalanarak hakk.n
cla takıbata başlanrru'itır. 

ELİNİ MAKİNEYE KAPTIRDI 
Santral memucat fabrikası işçi

lerinden Ta,koprülü Alıoğlu İbra· 
him evvelki gün çalışmakta iken 
kazaen sol elini makineye kaptır • 
rruş ve yaralanmıştır. 

KALP SEKTESİNDEN 
2181 numaralı otomobili idare et· 

mektc ol n şo!or Fazlı, evvelki qe· 
ce Ymlkapıdan gelirken, bir ada
ının yeıdo yatmakta olduğunu gör
nıü tılr. Fazlı, otomobilini durdur
muş ve inerek adarrun imdadına 

gi\mıştir. Fazla ağır ve balsız ol· 
duğunu görünce otomobiline ala • 
rak karakola götürmüştür. Ayni o
tomobılle hastahaneye götürülen 
hasta, hastahanenin kapısında öl
müş, sekteden öldüğü ve Mevlevı· 
hane kapısında oturan salıncakçı 
Mehmet olduğu anlaşılmıştır. 

BİR KAYIK DEVRİLDİ 
Osman oğlu Ahmet isminde bir 

balıkçı, kayığile, evvelki akşam, Sır
keci gümrük salonu önlerinde ba -
lik tutarken, Mehmet kaptanın ida· 
re dtiği Şirketi Hayriyenin 73 nu· 
maralı vapuru çarparak kayığı de· 
virmiştir. Balıkçı Ahmet, kayığı . 
nın dcvrilmesile denize düşmüşse 
de, kurtarılmıştır. 
SARHOŞLUGUNDAN BiL!STt • 

FADE 
Hasan isminde birisi polise mü

racaatla evvelki akşam Samatyada 
Millet caddesinde Yusufun 50 nu
maralı meyhanesinde fazla sarhoş 
olduğunu, Şehremininde, müneccim 
odalarıııda 5 numarada oturan Ek
remin kendisini e\-ine götürmek 
bahanesifc ceketinin cebinden 110 
lırasını çaldığını iddia etmiştir. 

kayarak düşrr.ıiş, karnından ha!ıf· 
çe yaralanmıştı. 

Osman, dün polise müracaat C• 

derek karnının çok fazla ağrıdığı
nı söy !emiş, muaye!'e için hasta'ıa
ncye yollanmıştır. 

YANGIN BAŞLANGICI 
Dün saat on ikiyi beş geçe ga

zetemizin Çağaloğlu Şeref soka • 
ğındaki idaresi karşısında Bay Sır
rının oturduğu 6 numaralı e\lin >:<J· 
ba bacası tutuşmuştur. İstimdat Ü• 
zenne matba.ımızdan itfaiyeye te
lefon edilmiş, itfaiye 4 dakikada ye
tışcrek yangı. ı söndürmüştür. 

Dayak yemi• mi? .. 
Sultanahıne• İkinci Sulh Ceza 

hakımi Selahattin Demirelli dava
cıya diyor iti" 

- Senin rapor haltı gelmedi ... 
Ne yapac~ğız? .. 

Dayak yediğb.i, kaburgasının ha
la kırık olduğunu iddia eden yet
miş!ik Ömer cevap veriyor: 

- Siz sağ olun bayım ... Ne ya
palım gelmediyse?! .. 

- - Karın Feride de davacı mı 

Bcşirden? .• 
- Onu ne b Jey;m ... Siz biLrs:

niz ... 
- Yahu ... Davacı sızoiniz ... Ben 

ne bilirim kımin dava ettiğini! .. 
- İster:>enız o da da,·acı olsun ... 

Aınma. değil ... 
Davacının yanında, iki tane, yus

yuvarlak, fıldır fıldır gözierl dönen 
minı mini afacan var. Çocukları O· 

lacak ... Biri, kanapede oturuyor. 
Öbürü, babasının sağı arkasında .. 
Etegini çekiştirip duruyor Davacı 

Tortumlu Ömer, ıkid<> bir. sinek ko
valar gıbi elıni ardında sallıyarak 
mani olmak istıyoı·. 

Hakim soruyor: 
-Sen muayene oldundu ... De • 

ğil mı? .. Nerede muayene ettiler? 
- Önce kuduz hastahanesinde ... 

(Samiler dudaklarını ısırarak kah· 
kaha atmamıya çı;lışıyorlar) Son· 
ra da, Kurabiye hast;.hanesınde 

röntgene koydular. 
- Fılim aldılar mı? .. 
- Aldılar! .. 
-Nerede? .. 

• r 
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- Bana verdiler ... Salkımıö • 
ğütte Tıbbıadliyeye götiırdüm. 

- E, niye yollamadılar hıil5 ? .. 
- Ben bılir miyım? .. Söyledim .. 

Dinlemedıler. Ne kadar olsa smn 
sozünüzü dınlerler ... Bir kerre de 
siz soruvirirseniz!.. 
Tıbbıadlidcn raporun bir an ev· 

ve! gönderilmesi için muhakeme 
talik ediliyor. 

Tortumlu Ömer kapıdan çıkar • 
ken, bütün safiyetile hakime dua 
edıyor: 

- Hay Allah gençlığini bağışla 
sın! .. Allah senden razı olsun ... Be· 
nim işimi sen düzelteceksin' .. 

Tepebatında yeni 
bir yol 

Belediye, Tepcbaşının arkasın • 
daki büyük yolu yen den inşa et -
meğe karar vermiştir. Bu yol, Pe
rapalasın arkasından şimdiki po
lis merkezi binasına kadar tamami· 
le katranlı olarak yapılacaktır. 

Ekrem yakalanarak müddeiumu
miligc verilmiştir. 

HA YAL DÜŞTÜ 
Ktiçükpazarda oturan hamal H;ı

san oğlu Osman, iki üç gi.ın evvel, 
ı;ırtında bir ip balyası ile Sirkeci 
istasyonuna gitmekte iken ayağı 

Bu yolun inşasından sonra Şiş • 
lıden Tarlabaşı caddesile Hamal . 
başından ve İngiliz sefırethanesi 
köşesinden sapan otomobiller bu 
yeni yoldan geçeceklerdir. Bu su
retle Galatasaray arasındaki saha
ııın izdihamı azalacaktır. 

Bozdu, kar 
Serpeledi 

Havalar tekrar bozdu. Dün öfı'
leden sonra, tekrar kar serpelt
miştir. Bugünlerde tekrar havaların 
tiddetlenmesi tahmin ediliyor. 

Yatan şiddetli yağmurların kar. 
!arı birdenbıre eritm .. i üzerine ta· 
şan sular Beyfik~hır ile Alpuköy 
arasındaki demiryolunun 2 kilomet• 
relik bir ·kısmını kaplamış ve ha
sar" uğratmıştır. Sular demiryohı
nun toprak ve çakıllarını götürmüş 
ve bat 8J santimetre çökmüştür. 

Bu yüzden hat üzerinde nakliyat 
durmuştur. Eskişehirden vaka ye
rine bir çok amele ile bir tren ha
reket etmiştir. Alakadarların sözle· 
rine bakılırsa hattı tamir e:lebilmek 
için en az 15 saat çalışmak IA. ' 
zımdır. Bu civarda bazı köylerin 
de su altında kalmış oldujtu haber ı 
verilmektedir. 

Bu yüzden dün sabah şehrimize 
saat 9 da gelmesi IAzımgelen An
kara sürat katarı gelmemiştir. An· 
karadan gelenler Sarıköy, lstan· 
buldan gidenler fakişekirde bek· 
!emektedirler. Ankara sürat katarı 
dün akşam geç vakit gelmiştir. 

~Yedek subay okulu
na Atatürk heykeli 

Harbiyede İhtiyat Zabit mckte -
binin kapısına dikilecek Atatürk 
heykelmin temel atma merasimi 
yapılmıştır. Bu münasebetle mek
tep komutanı erkanıharp yarbay 
Behzat Göker bir nutuk söy!emi~
tir. 

Mektep önüne dıkilecek Atatürk 
heykeli, heykeltraş Hadi tarafın -
dan hazırlanmaktadır. Heykelin 
kalıbı yakında bitecek \·e tunç ola
rak dokülecekir. 

Umumi meclis 
Bugün 
Toplanıyor 

lstanbul umumi mecli•i ikinci se
çim devreıi üçüncü yıl şubat top
lantısı bugün saat on dörtte yapı· 
lacaktır. Toplantıda müzak~re edi· 
lecek işlerın başında yeni yıl büt· 
cesi vardır. 

Bu yıl Belediye bütçesi 6441000, 
viliyet hususi idare bütçesi de 
4592000 lira olarak tesbit edilmiştir 

Maarif idaresinin 1925000 liralık 
adi bütçesinden başka fevkalade 
olarak 1000000 liralık tahsisat kon
muştur. Bunun 100000 lirası şehir 
ve köylerde yapılacak mekteplere 
tahsıs edilecektir. 

Afyon ihracatı iyi 
vaziyette 

Afyon ihracatı inkışaf etmekte
dir. Dış taleplerin kısa zamanlarda 
arttığı haber veriliyor. Son bır kaç 
•gun içınde bilhassa şarki Asyaya 
500,000 liralık afyon satışı yapıl • 
mı§tır. Afyonların sevkıne baş • 
lanmıştır. Satışlar müsait fıatler
den yapılıyor. 

Ereğli kömUr ocakları 

Şoförlerden 
şikayet 

Biz şimdiye kadar piyasaya 
arz olunan şeyleri taleple kar• 
şılanması için teşhir edilen mal
lar ve metalar olarak bilirdik. 
Meğer bu bildijtimiz yanlışmış.. 
Dün, mitingrlen sonra emre AmA
de bulunması lazım gelen taksi
lerden birine Sirkeciden binip 
Şişliye gitmek istedik. Fakat ne 
iarip şey değil mi? Bir şoför 

değil tal~bimizi kabul etmek bizi 
dinlemedi, bile: ... Miiingten dajtı• 
lan halka dojtru giden yoldan 
başka yere gidemiyeceklerini 
söyliyen şoförlere müstacel olan 
işimizin ehemmiyetini bir tilrlü 
anlatamadık. Yalnız biz şoförler 
cemiyeti erka~ından herhangi 
bir talep karşı.,nda şoförlerin 
kendi keyifleri ile hareket edip 
~demiyeceklerini sorınakla iktifa 
~diyoru7. 

Çoğaldı 
Son günlerde, sokaklara bırakı· 

lan çocukların fazlalaşması zabita
nın nazarı dikkatini celbetmiş, bü
tün karakollara yapılan bir tamimle 
öteye beriye çocuk bırakanların 
muhakkak bulunup meydana çıka
rılmaları bildirilmiştir. 

Bu soğubta bırakılan çocuklar 
ekseriya, görülüp bulununcaya ka
dar soğuk almakta, ya dahA ço
cuk bakım evine götürülmeden, 
yahutta zatürree olarak kreşte 

ölmektcd•rler. 
Evvelki gün de, yine, bırakılmış 

iki çocuk bulunmuştur. Bu çocuk· 
lard•n biri üç aylıktır ve Üsküdar• 
d1, Dojtancı!arde, bir cami avlusu· 
na bırakılmıştır. 

--~~~~~~~----~~~~= ı Öbürü de, yeni doğmuş olarak, 
Kurtuluşta, bir yangın yerine bı· 
rakılmıştır. 

-• 
iş Kanunu 
Daha şümullü 
Olacak 

Bu sene haziranda mer'iyet mev• 
kiine girecek olan iş Kanunu bütün 
işçileri çerçevesi içine almakta, 
deniz ve hava işçilerile toprak 
işçileri bu kanunun şümulü hari
cinde kalm3ktadır. 

ilk planda böylece teşkiliıllan
dırı!maları işi geri bırakılmış olan 
bu üç kısım işçiden bilhassa top
rak işçileri ile deniz işçileri en 
mühim kı&mı teşkil etmektedir. 
E•a•en bunların geri bırakılmasının 
başlıca sebeplerinden biri de büyük 
ehemmiyet!eddir. 

Ôğr~ndiğimize göre bu zümre 
için d' Ziraat ve lktısat VekAlet· 
!eri tetkiklere ve bir proje vücudc 
getirmeğe başlamı~lardır. Bu pro
jeler üzerinde de iş Kanununda 
olduğu gibi azami dikkat ve itina 
ile hueket edilmektedir. Herhalde 
hepsi köylü olan toprak işçileri 
ve en meşakkatli bir san'ali teşkil 

n deniz i i rl de en lerinf 
himaye edecek bir kanuna yakında 
kavuşacaklardır. 

Çocukları bırakanlar, şiJdetle 
aranmaktadır:a:. 

Boş arsalara 
Mektep binası 
Yapllacak 

Vilayet hudutları dahilinde bulu
nan ldarei Hususiye malı bütün 
arsaların tetkiki için bir komisyon 
teşkil edilmiştir. Maariften, Bele. 
diyeden ve Nafıa Müdürlüğü me· 
murlarından mürekkep olan bu 
heyet marifetife vi!Ayete ait arsa• 
!ardan mektep yapılmıya elverişli 
olanlar tesbit edilecektir. Bu yer· 
!ere gelecek seneftr bütçelerine 
konacak tahsisat ile modern ilk 
mektep binaları yapılacaktır. Ayni 
zamanda mezkiır arsalar içinde 
ilk okullara mücavir olanlar da bu. 
lunursa bunları hemen o mektep
lerin bahçelerine ilhak edilecektir. 

liman vapurları 
Belediyeye 
'Geçecek 

Eğer bir miting yoksa, gençler 
için • hoş yalnız gençler için deği~ 
biz beyaz saçlı gençler için dahil• 
kışın koca lstanbulda nefes ala· 
cak, hareket edecek • kımıldaya· 
cak ne ve neresi vardır? .• 

Gel sinemaya, git sinemaya l 
lı::Ulahl Biçare lstanbul kışın ana• 
sından emdiği sinema burnundan 
damlayan bir haldedir!.. Karınızla. 
çoluğunuzla çocuğunuzla, meyha• 
neye gidemezsiniz al .. Genç kızlar 

kı,ı İstanbul caddelerinde birdirbir 
oynamakla geçiremezler al .• Bilhas• 
sa kanı oynıyan gençlik için nafile 
yere hiç bir ejtlence düşünmry•niZ 
ki hareket, hareket, daima lıare
ke~le beraber olmasın! Hangi Halk• 
~vı~~e, hangi eğlence yerinde genÇ• 
!ık ıçın hareket, hareket, daima ha• 
reket ihtiyacını serpip savuracak 
yerler, çareler, sahalar vardır? .. 

Kışın bala, bir kaç yüz bin 
kişi'ik lstanbul halkı tek bir kül 
kedisi gibi soba dibinde uyukla• 
yıp durur! 

Avrupa şehirlerindeki kış !dem• 
!erine, kış hayatına ajtzınızın biziın 
terkosun sütlere akdığından fazla 
suyu akmıyor mu?I 

Mesela, niçindir ki lstanbulda kı• 
şın (patinaj) denilen, karda, buzda 
o patenlerle kayılan ve gençliği 
kışın salon ajtaçları haline gelmek• 
len kurtaran ejtlence için ne yer 
ne yar vardır? .. 

Bir kış sporu, bir kış eğlencesi 
için hakikaten seyyah kıyafetine 

girip de Uludajta gitmek lazımgelir?. 
Denilecek ki: 
- Ayol, lstanbu'a da kar refah 

gibi kıt yajtıyor 1 •• 
Patenlerle neresinde gezersin? 

İstanbul kış eğlencelerine müsait 
değil 1 .. 

A biraderi Bütün dünya yüzünde 
asıl lstanbuf patinaj şehridir. Hiç 
dejtilse, patenlerle bu çamurlu, 
yağmurlu, kayak yollarında adam 
gibi yürüme le imkanı bulmuş oluruz! 

Ku,ba'ı düşUncelerl. 

Yılan hikayesi de, modern yir· 
minci asırda demode oldu. Onun 
yerine şu geçti: Et hikayesi! 

Gazeteler, yine bu pek mer1kh, 
fakat daha çok firaklı lstanbul roma• 
nının yüz yetmiş bininci tefrikasını 
neşrediyorlar: 

Belediyenin Akay ve Şirketi: 

A t Et fiatlarında, yine, toptan ve par 1man Hayriye vapurlarını da Halıç va· perakende, 5-7 kuruş bir yüksek· 
purları gibi almak için hükumete lik görülüyormuş. Sebebi malum: 

Kapıcılarının müracaatta bulunduıtu yazılmıştı. Yollara kar yağmış! 
Belediye bu müracaatını ehemmi• Gazeteler şunu da ilave etmek· 

{"ı•ka""'gefz" yelle takip etmektedir. Bu hususta teler: 
V' alakadar makam'ar belediyeden ba. lstanbul semtife Beyoğlu semti 

lsta~bulda apartımanfar yüksel- zı malumat istemişler ve belediye arasındaki fiatlarda da geniş bir 
mete başladığı iÜndenberi apartı. derhal cevap vermiştir: nisbetsiılik görülüyormuş. Et lstan-
man kapıcılığl da bir meslek ola- Belediye, bu işte başlıca iki bul Balıkpazarında 45, Beyoğlu 
rak .ortdya çıkmıştır. Apartımanla- noktai nazara dayanmaktadır. Bun- Balıkpazarında 65 kuruşa satılıyor! 
rın ınııL-atl vaziyeti mevzuubahs !ardan birincisi gerek Kadıköy. E, babam! lstanbul Balıkpazari!e 
olunca .da . apartıman kapıcılHrının Adalar. Anadolu gerek Boğaz hat• Beyoğlu Balıkpazarı arasına da ku· 
ehemmıyetı kendilii!'inden artmıftır. tup (cümudiye) feri mi yajtıyor ?! .. 

Bir de cemı'yetlerı' olan aparlı· larında vapur işletmek hakkının da- K b 
uş aşı et hasreti fikirlerimize 

man kapıcıla.rı . hallerinden hiç de bili ve beynelmilel belediye nizam- k d 
d a ar mı sirayet etti nedir ? Zira, 

memnun ei!'ildırler, Bu memnuni- !arına göre belediyeye ait olması bu bahaneler, kuşbaşı düşüncelerilf .• 
yetsizlijt!n başlıca sebebini de ka. lazım ıreldiğidir. Bunu teyit eden 
pıcıların vazife ve salahiyetlerini ikinci delil de Şirketi Hayriye ve Tut seyyahın 
ırösteren e~aslı şartlar ve kayıtlar Akaya her nasılsa verilen bu im- perçeminden il 
bulunmamasıdır. Halhuki aparlı- tiyazların bitişinde ancak belediye- Gazetelerden: 
manlardıı: olan vaıi) etler ve vuku- b'I ki · · k ı d "Şehrimize Alman bandıralı bı'r attan daıma apartıman kapıcıları ye sata ı ece erının mu ave e e 
mes'ul tutulmaktadır. Kaplcılar di- tasrih ediimiş olmasıdır. Şu vazi· vapurla 400 seyyah gelecektir. 
yerlar ki : yete göre belediye her iki taraf Seyyahlar şehri dolaştıktan sonra 
•- Ne vapaca~ımızı iÖsteren için de münasip şartlarla bu ida· akşam Akdenize gideceklerdir!,, 

et.mizde bır talimatname olmadıkı relerin kendisine devrini mümkün Gördün mü seyyahı? Herhalde bir 
hıılde mes'ul tutuluyoruz. Bır apar· ırörmektedir. yalnışlık olacak! Bunlar seyyah 
tımana herkes girip çıkıyor. Biz -·- değil, Bunlar galiba firarill .. 
bunlara gıruıe diyemiyoruz. Sonra Hususi mezarların Ucretl Serdengeçti 
bundan nıuıl mes'ul oluruz.?,, ş ı · M ı· · d · ı · · =============== Hükumetçe satın alınan EHğh -·--- e ıır ec 111 aım encumenı, 

kömür ocakları muhteht heyet ta- Sanayide kullanılan mezarlıklarda şahıs ve aile makbe- Esnaf cemiyetleri 
rafından te.st:llüm edilmiştır Bu elektrik resi tesis etmek isteyenlerden ah- Mütlerek bürodan 
idare Mart sonuna kadar sürecek S ·a k nacak ücret.n tarifesini tesbit et• Ayrılıyor 

anayı e ullanrlan elektrikten · ti v: 1 Nısanda ocaklar tamamen hü- hiç ·istibl8k resmi alınmaması i • mıf r'.f Şeh' M !' . . b ü k" Müşterek esnaf bürosundan ayrı· 
kunv.!tın eline geçecektir. çin bir proje hazırlanmıştır ,arı e, d ır - eck ısınınd'lug kn. u lan esnaf teşekküllerinin adedi ço-

"""""."'"ıı111111mıı111••11111ııııu•ıııııınuıı1ııııı""'1111.... ..... · top antısın a muza ere c ı ece tır. 
lfMIMfHMHU-lllltt fllOl--HllllllHllllfflllllllllffffllllltlHHMfllllf•ıfl ıı11111111uıııt11ıı ... uıHMlllUttlltOlllllllHllllllllllllllllllllNIUUJlll R almak tadır. 

(CÇ 
T MES'UT TÜRKİYE 

H
alayın kazandıl!'ı istiklAI ile Türkiye, ıaadetinl 
b;r kat daha arttırmış bulunuyQr. 

- Yurtta sulh! Cihanda sulh! 
Formülünden hareket ederek istediği hedefe 

daima Arızasız bir şekilde ulaşan bu millet, dün 
zaferinin yüksek teranesini en asil ve en uhl bir 
hava içinde tatlı v~ duydu. Kazanılan bu ıaler yalnız 
Hataya istiklal vermekle kalmıyor aynı zamanda, 
cıh~nda tam bir sulhun teessü• etmesi için sarfedilen 
gayretlere en kuvvetli bir yardımcı oluyor. . 

T"rk devleti bu netice ile şunu tebarüz ettirmiş 
oluyor ki: Atatürk ve arkadaşları; sulh yolunda ve 
daima. bunu gaye edinen miUtt safları içinde, en 
başta ılerleyerek bu iayeye ulaşmak için çalışıyorlar, 

Bugun sulh; merkezi An kafadan başlayarak büyük 
daireler halinde cihanı kavramata çalışmaktadır. işte 

Türk • lran • Afian • Irak dostluğu! işte Balkan pak
tını ve küçük Antant! Ve yine işte uzak yakın dev
letlerle sıkı bağlarımız! 

Türkiye bugün aaadetin bütün zevklerini en yük
sek kıymetlerile tatmıştır. Fakat yarın bütün dünya 
devletlerinin - buiün Balkanlardl olduğu gibi -
el ele vererek sulhun teminine samimi bir iayretle 
çalıştıkları gün ideal saadetine tamamiyfe kavuşmuş 
olacaktır. Bugüne kadar Türkün her istediği olmuş
~u.r. Şimdi de cihanın istisnasız o~arak sulha bağlılığı 
ıçın çalışması, elbeU:e bunu da elde ettirecektir, 

Çok yakın bir mazide yekpare bir sulha kavu· 
şulacakl .• 

Çünkü Türk böyle istiyor. 

Yusuf Ziya Blnatlı 

Dokumacılar cemiyeti idare he· 
yeti Oda Esnaf şubesine bir tezke
re iÖndererek cemiyetlerinin müto 
terek bürodan ayrılmış olduklannı 
bildirmiştir. Bu suretle müşterek 
büroya kayıtlı on beş esnaf cemi
yeti adedi on dörde inmiştir. 
Müşterek büro merkez hey'eti 

reisi Ferhan vazifesinden istifa et• 
miştir. Yerine yenisi ıeçilecektir. 

Bozuk tramvay 
yolları var 

Belediye fen heyetince, tramvay 
hattı bulunan yolların içinde muh. 
tacı tamir olanları tesbit edilmek
tedir Bu yo!larin listesi tramvay 
~irketinc bildirilecek ve bermucibi 
mukavele kısa bir zamanda tamir 
ettirilmesi istenecektir. 

Şirket, tamiri yapmadıjtı takdir• 
de belediyece yaptırılarak bedeli 
şirketten tahsil olunacaktır. 



ı 
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Resim terbiyesi -- Hitıe;;n dünkü ' 

ittihamları red 
Mes'ul bir- Alman murahhası 

Troçki ile görüştü mü ? .. •Ö• 

Berlin 31 ( A A ) D M Hitler'de~ soııra Rrıchı.!tag d 
, • • - un • "'k ı rını ve 

alan M. Goering bütün mebsuların fiihrer'e karşı ş_u _ran a 
Almanya aleyhinde söyleııen yalanları protcstı> ~tmı,tır. 

Moskovadaki dava lıakkında M. Goerinır demıştır kı: 
• B ·- f ... 1 b 11 yine •örleyorum ki ne bir unu soylemeğ'e hacet yoktur. a.a e - k d' · 

~caul nazır, ne otaya hönderd ı~imiı sefirlerd~n __ biri !ıaua ne en 
1 ~ 1 

bılen bir Alman biç bir ıamao Trctıky ile roruşmemıştır .• 
ı. ·ı Nobel mül<Afatın-

d ın, Goering bundan sonra Yon Oui>lzky'ye verı en 
an bahsetmiş ·ıe şöylt demiştir k" d'l · bir ad~-
• S lh • · · k k asına mah um c ı ınış u mukAfatının bır haınt, ure cez 

1 
• • - ""ınç 

illa ·ı d ·ı b "k!falı veren er ıçın iUL b' vcrı mcsi Almanya ıçın ayıp eğı u mu 
ır harekettir.~ - 1 • ı bılir-
" G · 1 yaptıktan sonra ıoz ~rın '"· oerinı Führcr'e udaka l yemııı 

iniştir, 

• • • 
A iman nazırlarının 

partiye alındı . _ 
Berlin, 31 (A A) - Dün öğleden sonra nasyonal-sos~alız.mtin adınodra· 

d" · d'I b' kabıne ıç ım 
unc~ yıldönümü dolayısilı mer~sımle akte 

1 enol~~ an bütün nazırları 
M. Hıtıer nasyonal .. o•y•li•t partısıoe mcn~up _Yk k rütbesi olan 
Partiye aza tayin etmi• ve lccndilerino partının en yu se 

1 
d 

1 • • d'I ı la· şun ar ır 
l tın nişanları vermiştir. Bu suretle taltıf e 1 en na ır ' S lı 1· " 

h hl Moli9• Nacırı c ''" n v o11 
" Vorı Nııralh-Haricigı Nazırı, Sc ."" b h 

1 
Adli 1 Narırı 

" '••iık Ml1nakaUt Ntızırı Vail f.lt• R/1 ıt'ac 0 y 
Gürtner. 

hepsi 

• • • 
L 
EJ gan Başv'!ki!! vef ~~n'!~!1~ehmet 

ondra 31 ( A. A.) -· Efgan,.tan ş - • h ld d" •• • •111 b k 1 direktoru olduğu a e un 
•'8gıın han refakatinde Efgan mı an as . ı ı .. ıı.ı 
L d M Baldwin ve dığer naıır ar a o,. e 

on ra'ya gelmiştir. Pren, yarın · k b 1 dilecektir 
Y•nıe~ini yiyeeek ve Sah rünü kral tarafından a u e 

• • • 

Cephelerde 
Sükunet var! 

Madril 31 (A.A.) - Hiç din. 
medcn yağan yağmurlar, askeri 
harek!lı durdurmuştur. 

Sevilla 31 (A.A.) - Radyo ile 
neşredilen bir tebliğde, ya!!'mu
run tam bir sükün hu•ulüne se· 
bebiyet vermiı olduğu beyan ve 
şu cihet ilii.ve olunmaktadır. 

Kıtaalımız enıir alı r almaz he
men ileri harekatına girişmek 
üzere mevzilerini muhaf.1za el· 

Bizde resim sergilerinin rağbet
sizliği öteden beri birer hazin hi • 

, kii.yedir. Sergiler açılır, kapanır, 

kendi kendine konuşan insan gibi. 
Resim sergilerinin rağbetsizliği 

demek memlekette resim alakası 
olmaması, resim ze\.k ve anlayı;;t· 
mızın bulunmaması demektir. İç
timai bünyemizde tufeyli olarak 
geçınen resim, bizde henüz bır ih
tiyaç haline gelmiş değildir. 

İçimizde resimcit'n anlıy~n kaç 
kışi var? Bu halin memleketin u
mumi kültür se\'iycsindc ne kacı~r 
büyük rahne açtığını, ne vahim 
nC'ticeler verdığ:rıi düşüncbilırsclt 

1 
mektedirler. 

-----------------
tüderimiz ürperir. Gerçi bunun 
sı;beplerini çok uzun o;mıyan re
sim tarihimizde, ressamlarımızın 

kend, \'arlıklarını ve re.rnin mahi
vctini sevircinın kulağına ıayık ol
du<•u ve .. Uzım geldiği kadar kuv-

' İskenderun 
ı İtilafı ve 
1 Cenevre 

Bükreş, 31 (A. A.) - Hariciye 
nazırı Antonesko gazetecileri kabul 
ederek Mılletler Cemiyeti Konse. 
yinin bu seferki toplantısında elde 
elliği neticelrrden dolayı memnu
niyetini bildirmiş ve demiştir ki: 

lskenderun ve Dançig anlaşma· 
tarı Cenevre usullerinin kıyme
tini bir kerre daha göstermiş. 
tir. Keza umumi vaziyet ve an. 
laşnıa arzusu hakkında da nikbin 
bir hava müşahede edilmiştir. Ro
manyanın beynelmilel vaziyetine 
ırclince, bu vaıiyet mükemmeldir. 
Ve Ccnevrede yaptıjtım konuşma
lar ittifak ve dostluklarımızın sağ
lamlığını bir kerre daha tecrübe 
etmek imkanını bana vermiştir .• 

o 
vetli haykıramamalarında aramak 
gerektir. Lakin halkın resme karşı 
alakasını temin edebilmek için mü
nevverlerimizin \'e y.azıcılarımız•n 

bir takım va7Jfeleri olduğuııu da 
unutmamalıyız. 

Gazete ve mecmuaıarda yap·!~ -
rak neşriyat, halkede~inde , . ., rad· 
yoda verilecek konferanslar mek
t~plerdeki tedrisat ve ı:;ra,>aı:;anda, 
§Üphesiz ki bu ihtiıaeı ta:mıre ya· 
rıyabilecek çarelerdendir. 

Geçenlerde .Babıaliye düşen sa
nal> serlevhası ile yazdı~ım '>ir ya
zı bazı gazetelerde ınün~kap mev
zuu oldu, hücumlara uğradım. Bu 
neşriyattan c;ıkan neticeye göre ga
zeteler kendilerini yalnız birer ti
caret müessesesi olm~kt~ıı ba~ka 

bir vazife ile mükEllef bülmuyoı • 
!ar. Bu takdirde onlara terbiyevi 

Yezan : Elif N•cl 

gaye gutmiye11 ve daha ~"k k.ı.z•nç
lı ticaret yolları gösteriı~bilır. 

Esasen ben, g:ızete!nri, bire< sa
nat mecmuası veya meşhe"'i olarak 
gbrmrK isted ğimi de söyJeıniş dı.: .. 
ı:ildim. 

Yalnız san'al bahıslerinde sala • 
hiyct sah'bi kalemlerin yazılarını 
neşretmek, Greta Garbonun ter -
cul""ei hali kadar alır.as~ bııe cid
di \•eı hakiki san'atı arc;1sıra h:i!k:,. 

sunmakla ha>ıslik göstNmcml'· r.
ni ıma etmiştını. Bur'aıJan ba.,ka 
rc.;;.ırn mucJ.llunlcrinc ve a ..... ' .. .ı t•tl!' 

nıekl<•p lıı.ıcntar na düşen bır vazı
fe daha \'ard.r Senede bir kaç ker
rc açılan, kapanan s rgılerc !~!e

belerin toplu oiarak getırilıne<i 

ve onlara resimler hakkında iza -
hat \'erilmesi. mektep mıizele• ine 
gerek yerli veya ecnebi bir kaç ta
nınmış ressamın eserlerinin \'eya 

kopyalarının bulundurulına<ı, re
sim san'atını. daima talebenin gö
zü önünde bulunabilmesi için ne 
lazımsa yapılması. Me.eliı yüksek 
tedrisat \·e~·a muallim meketplerin
de, hatta lise ve orta mekteplerde 
bile ayda hıç degll.;e bir iki defa 
olsun dt'ğer 1i ressamlarımızdan ba • 
zılarını da\•et ederek onlardan i-
zahat ve konfnanslar i•tenmesi. 

Bütün bunlar, masrafsız \'e kul
fctsiz \'eya çok az masraf \'e kül
frt!e temini mümkı.in olabilecek 
gayretlerdir. 

Re•im terbiyesi külturümuLun 
korkunç bır noksanıdır. 

Seneler geçiyor, nesiller ·etı.şi· 

yor ve biz bu yolda çok geri \•e 
geç kalıyoruz. 

ELİF NACİ 

nutku 
A !mdn devlet reısı Hıtlcr. C\-VCl

kı giın bütun düny ıca b.kle .. en 
nutk~nu söyledi. Zatel' bu son 15 
güne beyııelıTilel politıka bakınıı -
dan: ,~utukiar on Jeş g'.inu• de-
mek .;.,nde olur. 

Fdt'n,, ıneshur T re} J~t nut
kundan sonra geçen hafta da Fran
sız B .. ~vekili Leon Blum nutkunu 
siıyleını,tı. Sulha \'arılabilnıesi ı -
çın dı~ sivasalarının urum: duruın
larını tebaruz et'ıreıı hat·p!erJen 
seı -a Fraılıız Dış Bakanı ela Her 
Hitl~re ~e\ ap ola11 nULk u dıln 

gece ve di 

Bu n .t ·dar, en sonunda de\' -
ıelkı ara>ındaı.i meft{ at pa)b -
ll'aları ıçın uyıenmekte, k11 _ 
nızn1 - faşiz. - Hit~ı.:riı:nı, ~u ve bu 
ideoloj;ler hep b:. büyük devlct'cr 
dahı.mde yallvaıı insa .• 'arın refa
ha kavuş a!Jrı hay cyet, Ş<"ef w 
mı!li beni klcri namına, ıleri su -
rulmPktmlır. Fransa BJş,·ckıli Bl .nı 

şun:arı soyliıyor .sn.ıh ya. ışının 
de\•am ett.ği bugu,ıkli Anupa h?k
kında •Siyasi. bır sureti ha! bulun
madan nasıl ekonomik anla .ıııalar 

elde edilcbılır' Fran<a - A~ma-ı mc-
eslesı, Awupa!lill, ekonomık ıe, -
rıkl mesaısi ve sulh.!!! bir teiki -
lata bağlanınas. meselelerıle sıkt, 

sıkı~·a alakadardır.> bu sozlerm 
manası şudur 

.Bız Almanvaya kredt, para ve
receg z amma o bu para lada si -
!Ghlar.acak ve bız·:n tasımız.Y, bır 
gün yıne bizım başımızı cz~cekıır. 
Bmaenlieyh, h•r şevden önce (s1-
yasi bır ureti hal bulmak Jiızı~ -

ı dır• 

{~ga~ g<A ~f ~.0~?m?n~e:;.~!~~ ... ~~~~n~!~~. GDan.çig' de . Bir İtalyan pilot 
• o · T - · t yare meydanında bulunan eçıt reSffil k ) d 

iOre menşei Amerikan olan \c e1erıa ay . - f M k ya a an J 
1 "ki nmi•lır D•ğer tara tan e • 

atı tayyare Mercantabrico vapuruna yu e ' :. · . .. Varşova 31 (A. A.) - 31 Kanu• 
··k 40 b' t " f k de ispanyaya ıonderılmek uzere Ja· . .. .. D . 'd Andu1'ar, 31 (A.A.) - On a~t 

1 

Teşkilatı Esasiye 

1 
Kanununda \ 
Tadilat ı 

İngilız Harıciye Nazırı .se, bu 
suretı hail şövle bulr1ukt an'. Al
manya Ccmıyeti ı\kva!I' mııesse -
Sı'Sine girme!~ hiç bir de\·lct ba~

ka b~ ... Ô\"'vletin dahıli i lt:r.n~ ka .. 
rı.ın.amalı \ e yalnız Fransa ıle Al
manya a .ı .. .l degıl blitı Av
rupada s !hı:. l<."Tiin etl!'elt 'e Is-

gı a mamulatından ın u en nusanı gunu, antzıg ~. bir çok 
lapa'da hazır tutulmaktadır. geçit resimleri ve ziyafetlerle tesit tayyaresi bu sabah Virgen'de La 

• • • • · Cabaza manastırının Ü•lÜne yiye• ( 1 nci sayfadan deı·am) 

b 1 f 
edilmiştır. 

Bl.tlere go•• nderı~len manalı ir te gra Nas yon al. Sosyalist teşekküllere cek ve ilaç atmışlardır. isyanın gi bir tescbbüs imkana nusa.t olsa 
b'd t'ndenber"ı bu m t d da olma~ da aevlet kapısından mensup müfrezeler, ıeçit resimleri ı aye ı anas ır a 

Avila 31 (A.A.} - Haya. bildiriyor: _ . yapmışlardır. bulunan sivil muhafızlardan mürek· kendi kuruluşu yoıunda ızir. dıle-

1 1 ı ·'stleri reisi Hedilla :ıo U.nunusanı bayramı dolıyısıle f kep mühim bir o-rup milisler tara- ğind bulu~abilır. spanyo aşı. .. . . . Mekteplerde abrikalardan, atöl- 0 

1-J 'ıtlere bı'r telaraf aôndererek o-arbın duşmanına karşı ıkı memlekelı tından nıuhalaza edilmektedir. Tek~ıfi yapılan tadılın Koır .. tay-
o o 0 ye ve nıağ'azalarda müstahdemin 

iler'ıde b·ırlcstirecek olan istıkbal hakkında Alınanyaya ve nasyonal sos• Ossülharekelerine dönerken tay. d n çıkmasındaı sonra ise b'J altı . Rayıştağın celsesini radyoda din-
Y•littliğe hararetli temennilerde bulunmuştur. lemlolcrd ir- yar erden üçü kapa l nara:O y re e asa karşı yapılan her har.ckcl \"i' 

e e • düşmüştür. C:.ıp roni markasını t a... har türlü neşri)·at rtevlete kıırşı 

lsveç kıralı başlıgan. müzake_ re.- ,. .. :~;ı-ı~·ı·;ı;k;""'"""";; .............. , r;:,::n ~~an ı;i~~::~'~::~ıü ~~~;!~ ~lk;i:: c::u::ıe~~~e;:'~~,~~·ı~'; 
k 

I

•_! ii yere i n meğc muvaffak ohnuşsa da hangi bir te~ebbüsün miıntl ve ifa .. 

leri idare için Belçı aya gıttı ~ · mili•ler tarafından esir edilmiştir. desı de del'lete karşı koymak ola. 

S ) K . 1 beş.ınc'ı Gu"stave yanında harı cıye nazırı i azım ~ I --- -· caktır. 
k (Ar>. ıra ı ~:- (1 ncı sayfadan devam) ;: ki hariciye nazırı neyi Bınaenalevh bu tadille Tiırk de"-

s to holm 31 ... b- .. ..,.leden sonra Bertin yolu ile Brüksele ; ; , • 
andler olduıtu halde uıun o,. Mili! Hatay dava•ının lehimi•· konuşuyor? Jeti ve Tiırk Teşkilatı E.>asiyesi 

hareket etmiştir. d . IA Brüksel'de ve sonra da I ~ de neticelenmesinden dolayı Ha· @ Brüksel, 31 ( A.A.) - Hariciye liıalellayin bir cumhuri) etçi dev.et 
Bahriye Nazırı Sandler, beyanatın a, ~~:e d r eden meseleleri goru- ı~ taydaki Türklerden, cemiyet ve ~ Nazırı M. Spaak ispanya Hariciye ve onun Teşkilatı Esasiyesi olmak-

Lahaı·e'de, lsveç, Belçı~a ve H~land;yı ~ı::.d:l~erinin inki,alını lemin l müesseselerden ve yurd umuzda- ~ Nazırı M. Delvayo ile gör üşmek tan kurtuluyor, Kerr.afüt rejimin 

panya m _cJc ,ndc lspamalıı rı 

kcndı ba !arına !>ıraknı ırlır 

Alman c evlet reisı I!.t ~r ise • ıı-
gı ız Harıc·vn Kazır• ıle fr n ı~ 

Ba~\·ek lı n r~t !darına c 'ap ve
rereK sulr n tesıoi ~e Ali' an~ anı 
talının edılebil. e< ıç • ., ,..ı fık ıı -
rı il rı ı' rmeıd dır. 

Deı'le'' "r 1.'" sırıd" t m mu3 yq+ 
temin ,. ' n- t ınlckelerı lıakk nı
)"et ve avat d• i rı4 t ~ -
siM etmek ı.xı l:ıudutlar tesı et
mek, Bollcvil.!.ğ ez p mahvetmek_ 

lfitle iıı bu t Jeplcri Frarsı:ldr
la İngilızl r ve Almanlar araJınd~ 
bır gun gelip belki bır miızaker 

şccejtini söylemiştir. Bılhassa tıcare mu 
1 

kl r I ~ ki Hatay Erginlik cemiyetlerin· ~ - üzere Saint-Quent n'e gitmiıtir. iki Kemalist bünyenin tam ifadesi olu-
lınklnları h"susunda noktai nazar teatileri yapı aca -

1 
' 'I den Atatürke ırelen sayısı pek [ devlet adamı Belçika diplomatla• yor ve .Kemalist Cumhuri:•el> ad ve 

Çinde yeni v•zlyat - çok telgraflard a ırkda~lar ı m ı z, -. rından Baron Yon Borchgrave'ın hüviyetini alıyor. Bu suretie Türk 

me\'zuu ol bil~cektir. Fakat, biı -
tün \'uzuhu ilcı ortalık ~erde sırı
tıp dura'l J, r mesele \'ardır ki. Al
man - Rus dü~manlığıdır. Belki ve 
muhakkak liitlerin Fransızlara çok 
gücenık ohışıınun birinci sebebi de 
bu, yani Rusyanm Fran;;aya dost 
oluşudur ... 

lt•lya. ispanya ticareti Nankin 31 (A.~.) _- Şımali pr. ~~'; yiiksek heyecan ve asil duygu· I.'. katli dolayısı yle çıkan ihtili.fın hal· Cumhuriyeti bütün istikbali ve i-
Roma 31 ( A. A. ) - Bir Sala- k" ordu•un un eskı ruesası ve ıene. ~ ! arın ı ve ba ıtlılık luını ilade e t• = !ine çalı,acaklardır. leriliği içinde her türlü sağ ve sol 

:::k:itt~:i~!ki~:tte~~k.:~ı~ad:~:: ~:ıriy;enk~~;::i~en;i~e~u~~;ıı~:~~'.~ ıi ~~~~~d~~;~h~~ıi:a;ı~:i ;;a~~ı;~: t Tahkik heyeti Londraya ~:~%a~::r~~l~·odk~;~.:;d::ğ~~~ı~~ 
r d 1 k ı aöre yen'ı metalı bin i•afına mkiltevak1 kıf_ ~- Hataylılara tcşekkürlerinin bildi· ~ döndU Jemez olan bünyesindeki tam ve 
e i mi•lir. Bu mu ·ave eye • : ·ı · A d ı · : h ' tutmaktadırlar. Hükümct uvvet erı - rı mesıne na o u •1ansını ıne- - Londra, 31 (A.A.) - filislinc öz vuzu u şimdiden emniyetle a-

lıalya • ispanya tecım muamelatı . t' muhtemel inkişafların ı ~ mur etmişlerdir. t gönderilmiş olan lngiliz tahkik na yasasile kazanmış bulunacaktır. 

Bt.ınuı. iı;:ı,dü· ki, haftanın nu -
tuklarındaki siyasi ibrenin göste
riııi ne olur'ia olsun bızce. en On<"c 
el birliğ• e lulledilecek nokta bu -
dur. 

1 ~h~lit ve ihracat permi usulüne ~~:~~~ı:n takip etmekted irler. ı~""""'"""""'"""'"""""""'":"""'""""""'""""'"""I komisyonu Londrava dönmüştür. Etem izzet Benice 
l bı tutu\acaktır. 1ıttUH•lllllotlill•IUlllllHlllll•lftılllllllll!UllllllllllUlllUllllllUlllllllUllllllllllll111111111111111 .. ıllll•llllllllllllllllllllllllllllllıtııııııuıııuııııııııııı ı ıııı111111111111111uı t1tıııı11111111111111nııııı;;; ...... llllt1UlllllUllllllllUllllllllllllll il ·r ............................ : .......... : .......... -.......................... ~~ ........ Hadiseler Karşısında Gazeteler 1 Ka~:z~:~ut ............... J Diplomat 

% Had ı sel er ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ıJlı.. 
·M~h·;;~i·; ....... ;~ .... ~ihtısas: ''Bence ihtısas, apandisit ameliyatı 

111111111111 ·1•111111 ı11111uıuııııı1111111HUllll"flllttlll1lllllRU111N1 .... 

1 HARiCi KÜÇÜK HABERLER 1 
ÇıA altında k alan 

neferler 

yapan o~~r,,~,~~~~.?.. ~~!m.,~.~~~,r~~~~~~" ,~,~!!n~~.~~.~~~}.~"'' ,,, 
Bir yeni AtatUrk baY· g k 'zhar etmek saadetınden !ediği btr suale bazı cevaplar sıra- kirler söylemek selahiyNini vere- den yiıksek bir mana kazanmıştır. 

Kueno :!1 (A.A.) - Bir mülJ. 

zım ve iiç ip avcı neferi bir çııt 

1 altında kalmışlardır. Bir nefer 
kurtarılmışsa da diğer:~ri henih kar 

tırara ı d' B n Jıvordu. ramı ya,adıktan sonra: kendıni mahrum etmez ı. unu • , rnemelıdir ve o, bu mevzuları yaza- Bôyle bır sanatta ıse .ıhtısas• a- 1 altında bu unmaktadır. 
la beraber dünkü mıtın~.tk:ıatay Yine dün Fazıl Ahmet Aykaç Ak- mamalıdır. pandisil amelıyesi yapan b,r opera- / • Lizbon, 3l (A.A)- Akibetin· 

Hatıra gelen bir 
sual 

Dün bütün Türkiye, ka.deş Ha· 
tavın kurtuluşunu, bu kurtul1'Şll 
tes'itte en çok haklı ola bır var
lığın atmosferi içinde yaşaMak sıf
fat, sel!ıhiyet ve saadetile bayr•m
ladı. 

Bilt>assa İstanbul, bu büyjk bay
taında Atalürkü de yakından ae • 
laınlaınak, mılll tazi !eri, e-ı hu
lnain vasıta olan sesle kendis'oe u
laştırabilmek imkanlarını elde et
ın.ş bulunduğu için bütün Türk iie
hirlerinden daha çok mağrur ve 
daha çok cu~uhuruş içinde bayra
lnını yaptı. 

Eğer ha\•a birderbirc bozmamı:; 
01s:ıydı sanırım ki dün lstanbulda 
tek insan evinde barınmaz ve duy-

. ınaıistral sana arına şamda .Matbuat kanunu> ba•lıklı • Yazamamalıdır• diyorum, zira tordeıı çok daha lüzumludur. 
zafennın . . , • den ma.iı·nat alınamayan Hollanda 
k . rniJlelimızin derın mınnet ~e bir fıkra ile Peyaminm Cumhuri- •yazmamak. ile .yazamamak• a - )(.. 1 
ş~~~~nlarımı en taziınkıl.r ve en

1
yi!- yette bir gün evvel çıkmış bir ya- rasında kanuni bir takyit istemek ZUrlfe 1 DevakU• t bandıralı Yung Jakobus vapurunun 

rekten gelen eda ile izhar edebı mış zısına paralel çiziyordu. daha doğru olacağı kanaatindeyim. tU ve So n Posta mÜ(ctlebatı hukkındaki endişe g"<· 

bulunmaktadır. Her ıki yazıyı dıkkalle okudum. •İhtısas> demek belki .başka bir Gazete kolleksıyonlarını karıstı- tikçe artmaktadır. 
Bu sevinç içinde hatırıma gelen Fazıl Ahmet, halkçı, demokrat \'e §eyden bahselmemiye mahkum ol- rıyorum. Bırdenbire Son Po.ıanın e Ne\'york, 31 (A.A) - Reisi-

şu •uali ortaya atmaktan kendıml laik bir cumhuriyet ma' "buatını mak demek değildir. amma mat • iki ür nür C'V\'elkı " ı<lı arından , u b • b - cumhur Run·cll'in ellinci yıl dö-
al"madım · .111 .serbest. Lg"e bir .bedmestlik> te· uatımızın bJnyesinde filan veya birınin r.ıcuk s.:ıhi!csındeki '"r re-

~ ·· · de mı f ı • "'- nüınü bütiin Amcrıkanın büyük 
Hatav kurtul..ıj tunun~ zalıürü vermekten çekinmiye teş • 8 an sahada yapılacak ve tanına- sim sergisine b;ıklkaldım. 

bayramlarımız arasında bır yer ve- vik ediyor. Bu bakımd·an Fazıl Ah· cak ihtısaslar bazı Hiübali!iklerı ar- Bakak ıld,m, zira •fotografç ı vı ~ehirlerinde parlak bir tarzda 
remez miyiz? medin yazısını Cumhuriyetin .Mu- tadan kaldırmıya yarayacaktır ki, korkıi'~n zo'ôrafe. "erlevha.ile tak- tcsit cdılmiştir. 

)(.. harrir ve ihıısas• fıkrası ile yanya• bizim matbuatımızın kurtulması la- di.,. ed lc:1 bu seıi .. in kahramanı e Paris 31 (A. A.) - Eskı ma. 
Muharrir ve lhtısas na getirip ben bir başka neticeye 2ımgelen yegane •vice• ide budur. 2ıirafe değ.l :•al. ütluem bır cdc\'e arif nazırı De Momzie bir otomobil 

D
.. Cumhuriyetın .Küçük köşe• 
un . 'hl . 

sindeki fıkra .Muharrır ve ı ısa» 
başlığını taşıyor ve; .. . 

,-İhtısası bu kadar go~leıe çı· 
karan siz muharrirler ne dıye ken• 

. u" zerinde meşgul olacağınız 
dınıze 
bir saha seçmez de her ieye burnu· 
nuzu sokarsınız?> 

bağlamayı dogr· u buldum·. Faraza ben bundan sonra yalnız k .. şu• a·u l b İh - lazası geçırmış \'e so acağı kı· 
• hsas. 1mı kabul ettirmiş bulun- iliıhi Son Postacılar bu hat•yı cDiplomasını mektepten değil 

efkarı umumiyeden alan• muhar • 
rir o .Diploma> ile ancak beğeni!• 
diği sahada kalem oynatmak hak· 
kını kazanmış oluı. Faraza edebi 
bir hüviyet kazanını~ bir muharrl• 
re bu sıffatı ekonomi üzerinde ve• 

duğumu sandıg"ım iki salrnva bi'ı • rılmıştır. Başının \'e vücud:ınun bir , nasıl i~liyebildiniz? 
tün kalem ve zeka enerjimi sarfa Bu belkı basit ı;öı;;lebilecek bit çok yerlerinden yaralanmıştır. 
karar verdim: hadisedır fakat bir .hayvanat bah- e Pari~ 31 ( A. A.) - Alman 

1 - Roman. çesi• kurmanın neden !uzumu ol- ve Sovyet t.üyük elçilerini dün 
2 - Repurtaj, duğunu ispata kafidir. hariciye nazırı Delbos değil baı· 

Zira matbuatın 19 uncu asırda- Kara Davut bakan Blum kabul etmiştir. 



-AÇIK SÖZ

Fotoğraf 
Tahlilleri Askerlik 

Kaleler ve dayanma 
kuvvetleri hakkında 

incelemeler 

Para kazanan adam .. 
Bize resminizi gönderin, 
~e ne olduğunuzu 

söyliyelim 
Umumf Harpte, Belçikayı baş. 

tan başa dolaşan Alman ordusu 
Fransız toprağındaki münferit 
kalelerle karşılaşmış ve çarpış· 
mııtı. Belçika kalelerinin birbiri 
ardınca sukutu mütahassısları ol
dukça düşündürmüş, daima tah· 
kimatın lüzumsuzluğu hakkında 
kuvvetli bir cereyan hasıl olmuş
tu .. Bugünkü zırhlı silahlar kar
şısında, kalelerin hudut ve sahra 
harplerinde ne gibi rol oynaya• 
cakları düşünce5ı teJ..rar ortaya 
atıldı.Gelecek harplerde alınacak 
müdafaa tertibatının esasları dü. 
tünülurken kalelerin mukaveme. 
tini ırttıracak malzemede ince• 
!eniyor ve bombardımanlardan 
az zarar görmeleri çareleri araş
tırılıyor. 

' 

Yazan: Tarık z. Tun6ya 
[Dıfn.tıf ıagıılan i1t11ıın] 

- Ben bu masalı okurken diye 
söze başladı, çöp arabasına yasla • 
nır kafes arkasındaki yaşmaklı 

hizmetçi kızlarına bakarak bıyık • 
!arımı burardım .. 

Başka bir seyirci ayağa kalka • 
rak: 

- Asıl kabahat delikanlıda, de
di, kim bilir sevgilisi ne maymun 
gibi bir kızdır. 

Etraftan bir kahkaha gürültüsü 
salonu doldurdu. 

Eski ahbap kulisde memnuniye
tinden kabına sığamıyordu. İsti • 
datlı bir aktöre rastlamıştı. Hem de 
esk iden tanıdığ ı, kendisine adam 
a(kıllı bütün iç ini dışını açmış, bü
tü n ruhunu anlatmış bir eski ah • 
baba rastlamıştı. Şimdi onu ruhu • 
nun, ihtiyacının en nazik yerinden 
kavrayabilir, onu is t edıği gibi kan
dırabilcrek vereceği az para ile ça
lı ştırabilird i. Çünkü o hem samimi 
hem de , bilmem kaç yıllık eski> 
arkadaştı . O bunları düşünürken 

Güllühun anlatıyordu: 

- Bir mektepli varrr.ış. Genç, gü
zel, ince bıyıklı bir çocukmuş. Fa • 
kat her genç gibi o da bir genç ve 
güzel kızı sevmiş. Genç, güzel kıza 
bu sevgisini anlatmı ş. O, her genç 
kız gibi nazlanarak: 

- Beni seversen demiş. bu sev • 
gini isbat et ... Bana, bu soğuk gün
de, bir kırmızı gül bul getir ... Bu 
akşam baloya gideceğim, yeni tu
valetime takarım. 

İşte genç delikanlı odasında ki • 
tap okurken bunu düşünüyordu. 

Birdenbire penceresine bir bülbül 
kondu, O!"a ne istediğini sordu. O 
da isteğini anlatt ı, ve bülbüle: 

- Bana bir gül bul mazsan sev • 
diğım kız beni lıiç, hiç S<:vmiyecek, 
dedi. 

Tiyatro salonu şimdi tuh~! ses • 
!er ve gülü şmelerl e dolmuştu. Se • 
yircilerbu beyaz yüzlü maskaraya 
bakarak: 

- Ne budala adammış o ... Diye 
söyleniyorlardı. 

Bay Güllühun devam etti: 
- Bülbül bir gül bulmayı ka • 

bul etti. Penceı eden uçtu ve bah
çedeki bütün ağaçlara, fidanlara, 
otlara baş vurdu. Hepsi de gül 

mevsiminin geçtiğini söylıyerek o
nun bu isteğini yapamıyacaklarını 
tekrar ediyorlardı. Bülbül adeta 
dertlenmişti. Nihayet uzakta genç 
delikanlının pencere kenarında· sak
sı içinde, kuru bir gül fidanı gör -
dü. Hemen oraya uçtu ve gül firla
nına taze, kıp kırmızı bir gül iste
diğini söyl<'di. Gül fidanı uzun u
zun içini çekerek: 

- İstediğin gülü verirdim amma 
dedi, şimdi soğuklar başladı , kup
kuru oldum, damarlarımda kan 
kalmadı . Nereden bulayım . . Bu -
nunla beraber sana bu gülü bi~ 
şartla bulabilirim ... Bülbül hemen 
sordu: 

- O şartın ne? 
- Bu gülü yapmama yardım e-

deceksin ... 
- Nasıl..? 

- Basbayağ ı , kalbini dikenler • 
den birine rlayayacaksın ve bu su
retle delinen kalbinden akan kan 
damarlarıma dolacak ve yarın sa
bah delikanlı kıp kırmız ı gülü'le 
5ahip olacak ... 

Bu salona girildıği zaman daima 
giılmek için girildiğini sanan se
)'irciler yine gülüyorlardı. İçlerin
den bazıları: 

- Şu bülbül de amma eııai imi§ 
ha! .. Hiç böyle bir şey yapılır mı, 
bırak budalayı ... Diye söyleniyor
lardı . 

Bay Güllühun kızarak seyirci • 
lere, böyle güzel ve içli bir hikaye
yeye gülenlere bağırdı. 

- Durun da dinleyin. 

... Bülbül dakikalarca düşündü .. 
bir gül için ölecekti, fakat bir in • 
san sevgisi için ölmek ne yüksek 
birşeydi, bir bülbül sevgisi bir in
san sevgisinden kat kat aşağı idi, 
o, kendini bir insan sevgisi için fe
da etmeye karar verdi. 

Seyirciler yine duruyorlardı. Ar
ka sıralarda biribirlerine bakışan 
uzun burmalı saçlı genç kızlar var
dı. Yan localardaki ince bıyıklı de
likanlılar salonda laf atacak kadın 
arıyor, ileride baş örtüsünden bir 
tutam ve kakül denen saç çıkan bir 
kadın, iki sıra ötedeki bir çiçek 
bozuğu nişanlısına: 

- Hişt diye bağırıyordu, yarın 
bana da bir gül ver ... Emi? .. 

Ve çiçek bozuğu adamın koltuk
ları adam akıllı kabarıyordu ... 

Ve bay Güllühun devam etti: 
- Bülbül gül fidanının saksısı

sına çıkarak fidana: 
- Peki dedi, istediğini kabul e

diyorum. 

Gül fidanı, küçük bir dalındaki 
en sivri dikenini göstererek: 

- Kalbini buraya daya, dedi... 
Ve bü lbül minimini kalbini dike
ne dayadı şimdi kalbi delinmiş, kan 
yavaş yavaş fidanın damarlarına 

akıyordu. Fidan: 

- Bülbül, dedi, şimdi öt, en gü
zel şarkını söyle ki gül daha güzel 
dalıa kırmızı, daha cana ya • 
kın olsun... Bülbül kalbi dikende 
değil de, sevgilisinin köğsüne da • 
yalı aşıklar gibi, en ~s'ut anlamı, 
en güzel günlerin ötüşüyle öttü ... 
Saatlerce öttü. Sabah oluyordu, u
zakta dağların çizgileri ardından 
daha görünmiyen güneşin ilk ışık
ları seçiliyordu. 

Bülbül artık yorulmuştu, Fida-
na: 

- Oldu mu? diye sordu. 
Fidan: 
- Biraz daha bülbül dedi, kal • 

bini dikene iyice daya, diken ta 
kalbinin en derinliklerine girsin 
ki. .. Gül daha güzel, daha kıpkır • 
mızı, daha cana yakın olsun ... 

Bülbül gözleri yaşlanarak dike
ne daha fazla yaslandı, ve küçük 
kalbi biraz daha deşildi. Fakat ar
tık şarkı söyliy<'miyecek bir halde 
idi. Fıdan: 

- Şarkına devam et dedi ... 
Bülbül inliyerek sordu: 
- Daha bitmedi mi kalbim çok, 

çok fazla acıvor .. 
Fid~n hayır diye cevap verdi. 

Bir şeyin güzel · olması için kalbi 
deşmesi lfızım .. . Ve bülbül gözleri. 
yaşlı, kalbi deşilmis, en coşturucu 
nağmelerle dolu şarkısını yine, yi
ne söyledi. Güneş doğduğu zaman, 
kalbi deşilmiş ölü bülbül r..encere
den aşağı , bahçeye yuvarlandı. 

... Seyirciler halii gülüvorlardı. 
Delikanlı sabahleyin penceresi

ni açtığı zaman kırmızı gül gördü, 
sevindi, hemen koştu sevgilisine 
istediği gülü verdi. 

Fakat sevgilisi bu gülü beğenrrJ
yerek sokağa attı, ve bir yük ara
bası tekerleklerini kıpkırmızı gü-

[Bu aOtunlarım11da okuyucu la· 
rımısın fotoğraflarını tahllle de'" 
•am ediyoruz.) 

280 : Bay A~met 
e A•abiyüJ. 

mizaçtır. Bu· 
nunla beraber 
çok samimi bir 
kalbi vardır. 
Çabuk kızma· 
sına rağmen 

hırsı çabuk ge
çer ve evvel-
ce söyledik. 
!erine pişma .. 
olur. Cesur 
ve atılgandır. Arkada .~larını •ec:-> 
mek hususunda titiz davranmama
sı en büyük zalıdır. 

281 : Bay H. Tahsin 
e Söz söy

lemekten çok 
dinlemesini se
ver. Hassastır. 
Bu hassasiyeti 
hazan kendi
sini hasta ede
cek kadar ıre
nişler. Kitap 
okum aktan 
hoşlanır. Spor 
yapmağı ise 
çocnkluk addeder. 

!ün üstünden geçirerek ezdi. 

Salondaki adamların birkaç! ağ
lıyordu. Fakat koltukları kabaran 
çiçek bozuğu nişanlı da, kaküllü 
kadın da ve bir sürü insan da katı
la katıla gülüyorlardı. 

Onlar gülmeğe alışmışlardı. Lo
calardaki ince bıyıklı delikanlılar, 
kendilerile alay eden kızlara baka· 
mıyorlar, fakat onlar da gülüyor
du. 

Bay Güllühun, heyecandan deli 
gibi olacaktı. Ne anlayışsız, ne 
kalpsiz insanlar bunlar ... 

- Gülmeyin, gülmeyin, ağlayın 
diye bütün ses ile bağırmağa başla
dı. Fakat kimse dinlemiyor, herkes 
kahkaha ile gülüyordu. Bay Güllü
hun bağırdı, kimse yine -0nu dinle
medi. 

Nihayet bay Güllühunun sesi kı· 
sıldı olduğu y~re yuvarlandı. Se
yirciler bu yuvarlanışı bir oyun sa
narak alkışladılar. 
••••••••••••••••• • •••••• uo ••••••••• 

&ce geç vakit eve dönen bay 
Güllühun merdivenleri koşa koşa 
çıkarak sofaya geldi, Ayşenin yat
tığı odanın kapısını yavaşça arala
dı. 

Küçük Ayşe benzi sapsarı, elleri 
biribirine kavuşmuş hareketsiz ya
tıyordu. Küçük Ayşe ölmüştü. An
nsei atkısını boynuna sıkı sıkı sar
mış, şişman yanaklarına inen göz 
yaşlarını silmeğe çalışıyordu. 

Bay Güllühun korkak ad1m!arla 
yatağa doğru ilerledi, ağlıyan an
nenin yüzüne bakarak: 

- Sahiden mi, dedi, çok oldu 
mu ... Çok oldu mu öleli?. Diyecek
ti, fakat ölüm kelimesini söyleme
ğe dili varmıyordu .... 
Ağlıyan anne elini sallıyarak 

hıçkırıkların kestiği sadalara ce -
vap verdi: 

- Çoktan ... 

Ve bay Güllühun ne olduğunu 
bilmiyerek tahta bir iskemlenin 
üstüne yıkıldı. Titreyen elini pal
tosunun cebine_ sokarak bir avuç 

..... ~ 

Umumi Harple Verdıın pek 
şiddetli lopçu ateşine uğ"ramıştı. 
Bu mevkiiıı etrafındaki Mort. 
Homme ve Poivre kısmı daime 
tahkimatına dahildi. Douaumont, 
Vaux, Triaumont kaleleri ve is
tinat hattındaki Fleury. Froidet• 
terre gibi mevkiler Alma ılar 
eline geçmiş ve sarsılmıştı. Fa
kat, bazı kalelerin dayanışı Ver• 
dunü kurtarmıştı. 

Bombardımanların tesirine ge
lince : 

1 - Kaleler, en büyük çaplı 
topların ateşlerine dayanmış, 
kı~laları mahfuz mahallere bağ
layan beton yollar düşman tara• 
rafından tahrip edilememişti. Yal• 
nız, derin yapılmayan betonlu 
yerlerio 42 lik topların mermile
rine dayananıakdıkları görülmüş
Ui. Bu hal, efradın maneviyatını 
sarsıyor, kışlalar boşalıyor, di
siplin kalmıyordu. Su tesisatının 
t •hribi pek büyük zorluklar mey
dana gelir iyordu. 

Onun için, kalelerde vanlila· 
törlü derin ıraleriler yapılması 
pek mühimdir. Bu suretle, mer
milere ve zehirli ırazlere karşı 
korunma kolaylaşmış olur. Ka
lelerden, gerideki ihtiyat kuvvet· 
lere tüneller yapılması da fayda
lıdır. Yanlardaki kuvvetler tel
siztelgraf istasyonlarıle ve gü
vercin postalarile muvasala ve 
muhabere tesisi görülecek işlerin 
başlıcasıdır. 

2 - Kalelerin ci varı müdafa. 
alı olmalıdır. Aksi taktirde ya. 
pılacak muka bil taarruzlardan 
bir tesir beklenemez. Umumi 
harpte Vaux kalesine karşı ya
pılan Fransız hücumları, Alman. 
farın kuvvetli müdafaalarile akim 
kalmıştı. 

3 - Kale efradile, onları ida. 
re ede:l kumandanın maneviyatı 
ve ener jileri yerinde ve kuvvetli 
olmalıdır. Bu suretle, fedakarlık 
duyguları artar, hayat, istihkar 
edilir ve müdafaa gÖ•terilecek 
şiddet ve kahramanlıkla yurt 
borcu ödenmiş olur. 

M. Ersu 
-----------

para çıkardı, fakat paraları tutan 

eli kalkmadı. oyun onu çok yor • 
muştu. 

Karısı bir tutam paraya baka • 
rak, inler gibi sordu: 

-Bu ne? 

Ağlıyan baba dalgın gözlerini ar
tık yaşamıyan yavrusunun sapsarı 
yüzü üstünde gezdirirken cevap 
verdi: 

- Kırmızı, kıpkırmızı bir gül. 

Tarık Z. Tunaya -

H BA~JND:A 
·OLEN Ki 

Yeızan: lskender Fahrettln 
temiz yürekli kızcağızlardan Zey
nebin önünde kurulan bu korkunç 
ağ onu nereye sürükliyecekti? 

Zeynep, kendisi için hazırlanan 
tuzağa kolayca düşecek miydi? 

Bunu düşünmek bile fazla ve 
manasız bir üzüntü olmaz mıydı? 

Zeynep elbette ve pek tabii ola
rak, bu kurulan tuzağa düşecekti. 
Nihayet, o saf ve tecrübesiz bir 

köy kızıydı. Karşısınd::I ise gönül 
işlerinde büyük tecrübeler görmüş 
iki kurt vardı. 

Hem de Şişlide kalabalık ve ta -
nınmış sosyetesi olan iki kurt! 

Selma hanım fazla düşünmcğc 
lüzum görmedi: 

- Ayşeciğim, dvdi, bu k öyde senw 

den başka cana yakın bir kız yok. 
doğrusu. Hepsi iyi... Hepsi güzel 

amma. Sen başkasın! sen onların 

hepsinden daha güzel ve daha ca
na yakınsın! 

Ayşe boynunu bükerek gülüm
sedi: 

- Size öyle geliyor. Köyün de

likanlıları benden ziyade Zehra ile 
Zeyrıebi beğenirler ... 

Selma gözlerini yere indirdi: 

- Bu köyde senden başka bir 
güzel olmas~, elbette hoşuna gi -
derdi değil mi? 

- Şüphe yok. Ben de dört gözle 
Zeyncbin evlenmesini bekliyorum. 

O bir kere evlense ... Ondan sonra 

köyün delikanlıları onun yüzüne 
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Wll.BWJlbl 
de tanımıyordu. 
Sa~ kalan ve ilk 
b akı şta ins~na 
Jigolo hiuini ve• 
ren briyantinli, 
rujlu, hafif kır 

saçlı deli kanlı es
kisi de bütün va· 
ziyete tüy diki
yordu. 

Sonra kadın· 
ı lar. Aıle kadın• 

ları. Birsin'& ina. 
nan, hürmet e. 
den ve inandık
ları için gelen 
k .. dınlar ... 

Bir~in iki ko
lunu ileriye uzattı: 

- Siz gidin 1 
Siz buradan gi· 
din, kaçın l Gö
rünmeyin 1 

Diye haykırmak 
istedi. Bu sefer 

çeneleri kilitlenmiş
ti. Dudakları kı· 

mıldadı, f a k a t 
bir ses çıkmadı. 

Çıksaydı da faydası olamıyacaktı , 

çünkü kadınlarda görecek, anlıya
cak işitecek kuvvet kalmamıştı. 

Ortada laf anlıyan iki buçuk ki~i 
vardı: Aşçıbaşı bir usak iki, buçuğu 
da Düri 

Düri de şaşırm ı ş , saçma sapan 
söylüyor, ağlıyor, h•nıınının boy -
nıma atılıyordu . 

Aşçıbaş ı ile uş.ık ay ni sözleri 
söylediler. 
- Mutfakta iş görüyorduk. Dürıye 

hanım yanımızda idi. Yemek salo
nuna gidecek son meze tabakları nı 

aldı gitti. Bir gürültü oldu. Biz 
caddeden cakacı bir motosikle t 
geçiyor sandık. Mahalle ortas ın

dan geçen motosikle tler hep böyle 
silah gürültüsü çıkarır l ar. Onun i
çin aldırmadık. Derken Dliriye 
hanımın çığlığını d uyduk scğırt

tik. Bunu gördük. 
Düri hem ağlıyor hem başı n, 

söylenilenleri tasdik ediyordu. 
İki bayan son bir kuwet hamle • 

sile salondan çıkmak istediler, 
müddei umumi bırakmadı: 

- Affedersiniz, biI'kaç dakika 

bekleyiniz. Size ihtiyacımız var. 
- Fakat bizi merak ederler. 
- Birkaç dakika. Sadece hüvi • 

yetlerinizi alacağım. 
Beş altı ince çığlık birden koptu. 

Hüviyet! Bu, müthiş bir şeydi. Hiç 
bir suçları olmadığı halde . ., 

Polis müdürü: 
- Hem, dedi. Çıkmamanız daha 

iyi. Dışarıda kalabalık var. Onları 
dağıtalım, sonra gidersiniz. 
Kadınlar bundaki manayı anlı -

ya bildiler. 
Polis müdürü iki komisere bir 

şeyler söyledi. Komiserler çıktılar, 
apartımanın merdivenlerinden i -
nerlerken arkaya dönüp seslendi -
!er: 

- Aşçı başı! bir daha dikkat e
diniz. Dünyayı ayaklandırdınız. Ya 
bir yangın çıksaydı. Böyle dikkat
sizlik olur mu? 

Ve merdivenlerde toplananlara 
karşı: 

- Ahmak herif! aşçıbaşı olacak? 
havagazı musluklarını açık bırak

mış. Az kalsın hem kendi yanacak
tı, hem koca apartımanı tutuştu -
racaktı. __ , - x · -
bile bakmazlar. Sıra bıze gelir o 
vakit. 

- Biz seni bu köyün biricik yıl
dızı gibi, burada tek bıraksak 
memnun olur musun, Ayşe? 
Ayşenin gözlerinin içi güldü: 
- Elbette memnun olurum. Fa

kat, kabil mi bu hiç? .. 
- Kabil ya .. Niçin olmasın? Yal

nız bu işte senin de biraz bize yar
dım etmeni isteriz. 

- Ne isterseniz yaparım, hanım
cığım! Vallahi ben o kndar kıska • 
nıyorum ki bu Zeynebi... 

- Onu biz alıp götürsek bura • 
dan .. Ne dersin bu işe sen? 

Ay"e fazla şaşkınlık göstermedi. 
Çünkü Cevat beyin Zeynebe tut • 
kun olduğunu o çoktan sezmişti. 

- Cevat bey mi kaçırmak isti • 
yor onu? 

Diyerek güldü ve yanakları kı • 
zardı ... Önüne baktı. 

Selma hanım, işi tam tavında bitir
mek istiyordu. Bunun da sırası gel
mişti. .. Koynundan parlak taşlı bir 
elmas küpe çıkardı: 

- Bize yardım edeceğini uma • 
rak, bıınn sana hPdiy<' eclivorum. 

Yeızen : AKA GÜNDÜZ 

.. 

- Uemek kaza? 
- Hem t)üyük kaza. Hcpi ııi ıe 

geçmiş olsun. Ve hirşPy olm" ınış 

gibi iki kom1~12r bı :c r ~i~aı a y aJ;. ..ı
rak ağır a qır yürüdı..lc r. 

Cadde de boşaidı. 
Şimdi ne olacek? PoLs nıüdüı U. 

miidrlei uıruınİ, ik .. dok tor de ı in 

bir üzüntü i"ınde in ilc.: 1• Teshil 1. ·~ · 
tikleri hü\ }' t>lle , Dirs jn \ 'C ~tK.a

sı, iki so.lonun zıd m a. 1za.ralar ı 1 y ı
kılan solca .. 
Fak .:ı t u "~int ü , vazifeyi alıl:oy:ı .. 

maz. 

-- Bunlar ı kim \'urdu? 
B ıı korkunç soru her seferinde 

ce\'o psız k aldı. İçlerinde yine Bir
sin bı raz rnc tin ~ı kt ı. 

- Ben şuıada duruyordum. s~
ğ ıında baya n Cans&ıver, onun sa -
~ında n ıy Ahmet Müslim vardı. 
Karşı "1rada (bayan ların adlar ,nı 
saydı) ve ortada Ras Fcddan bulu
nuyordu. 

- Kim ateş ettı? 

- Bilmiyorum. .Mumların bir 
kısmı sönmüştü, bayan Cansever 
masaya kapanınca hPrşey devrildi, 
mumların hepsi söndü. 

- Salondan içeriye kimsenin 
girdiğini gördünüz mü:? 

- Hayır. 

.Mesele çatallaştı. 

Bir doktor fikrini fısıldadı: 
- Ahmet Müslim denilen bu a

damla, şişman kadın ve zencinin a
rasında bir mesele var. Ya eski bir 
mesele yahut hemen burada doğu
vermiş bir mesele. Şişman kadın 
arkasını biraz dönünce Ahmet Müs
lim arkadan ateş ediyor. Kurşunun 
seyri böyle. Zenci üzerine atılmak 
istiyor. Ona da ateş ediyor. Vaziyet 
bunu gösteriyor. Sonra da? .. Bakı
nız, kurşun kendi göğsünün biraz 
solundan, a~ağıdan hafifce yukarı
ya doğru girmiş. Demek ki onların 
işini bitirdikten sonra silahı ken
di kalbine sıkmış. Yerdeki taban
ca da bunu gösteriyor. Tabanca 
burada patlatılmış ve buraya düş • 
müş. Ne yandan ne karşıdan atıl • 
mış değildir. 

- Duruş vaziyetleri de bunu gös· 
teriyor. 

- Dışarıdan başka birisi girmiş 
olamaz mı? (Devamı var) 

Dedi. .. Küpeleri muh-afazasın --:- · 
dan çıkardı... Ayşenin kulağına 
kendi elile taktı. 

- Bak .. Ne kadar da güzel ya • 
raştı ya. Vallahi sen melek gibi, 
hem güzel.. hem de iyi huylu bir 
kızsın! Eğer şu Ömerle bu günler
de biraz cilveleşirsen ... 

Ayşe birden Selma hanımın yü
züne baktı: 

- Ömerle mi dedin iz? • 

- Evet. Zeynebin nişanlısı ö • 
merle. Malı'.ım ya .. Bu işte Zeynebi 
kıskandırmak lazım. Zeynep, senin 
Ömerle oynaştığını görürse, Ömer
den çabucak soğuyacaktır. İşte o 
zaman .biz de Zeynebi kandırıp bu
radan kolayca götürebiliriz. 

Ayşe aynaya baktı .. Ve kulakla
rında ışıldayan Elmas küpelerin 
kendisine çok yakıştığını anlamı~ 

olacak ki, daha fazla düşünmeden 
Selma hanıma döndü: 

- Güç bir iş değil bu, hanımcı• 
ğım! fakat , sonra ben Zeynebin 
yüzüne nasıl bakacağım? vallahi 
o b<.nim saçımı başımı yolar. 

(Devamı var) 



Est on ya Rusyanın üçüncü büyük edibi 

Evlenmek ve çocuk Başından bir çok fela· 
iliiiiiiiw~--,_ ___ ""' Yapmak mecburi ket geçmiş bir romancı 

Çarşamba hOkumet J!.ir atışta ,Olan memleket Gözleri görmigen sanatkar eser-
, konağında yangın Uç domuz lerinikarısınasöglegerekgazıyor 

O .• ldu··ru··zdu.. Gözelliği bozulma· 
Belediyenin it/ aige teşkilatı ol-

1 
sın diye çocuk do-

111.rıması çok büyük bir noksandır ıılıy~:~ran'dan gazetemize ya- i ğu~;rk~m b:.d:na 
d 

k Buranın Dereköyünde büyüle 

Ç
arşamba (Hu•usl Muhabirimizden) - Hükümet konağın a çı an 

Şimal memleketlerinde Finliin • 
diyadan sonra, Estonyada da aile 
bağlılıkları ve kadının içtimai ha
yattaki mevkii, evlilik meseleleri 
başka memleketlerden büsbütün 
başka türdlüdür. 

• kt" bir sürek avı yapılmı1tır. Bu 
yangın halkı haklı bir te laşa diişürmüştü. Çünkü : yangının çı 1

"
1 

. _ • b llc ateş de korkunç avda avcılardan Mehmet oğlu 
k sırada, sert bır ruzgar esmekte ve u sure B 

1 
d. . ' angının Hii.eyinin kar1ısına üç domu• 

ıvılcımlarını etrafa yaymakta idi. Buna karşılık e c . ıyenın : ır h-- çıkmııtır. 

kıöndürülmesine yarayacak bir teşkilatı yoktu. Bunu b~.ed ~al 8 ~uş~u Hüstyin hem kendisini kurtar• 
ı'lmet derhal ili bulunan Samsuna başvurarak yardım isle.,ın .e u un • 

H
.. h Jk k Jmaz bir ımanla yangı- malc h<m de domuzları öldüre• 
ukümet konağının yandığını duyan a ırı h-kümet nın önünü almak irin hükümet konağına doğru koşmuştu, _ u_ 1 bilmek için anf bir karar ver•· 

k 
' . 1 nda yanaının onu a ın. h d 1c· -k k onağına varan halkın de{lerlı çalışma arı sonu .. " . 1 . e arı r•k em•n ora a ı yu •• çe bir 

nıış ve ateş söndürülmüş ve Samsundan tahr.k ettırılen ıt aıy y kayanın üzerin• fırlamııtır. 
.Yoldan geri çevrilmiştır. o , di ·enin hala bir Hüuyin buradan üç domuza 

Yangından çok zarar gören bu memleketle •. e.e '. . Yangın söndürme teşkilatı vıicude gelirmrmesı şaşılacak hır haldır. elindeki çift• ile ateı açmıııır. • • e Avcı iki telife birden basmıı ve 

Den 1
• z ı ı· hasta han es· ı n .• n ender olabilecek bir tesadüfle üç domuzu birden vurmuıtur. 

Domuelar derhal öldürülmüı• 

faaliyeti çok iyi ıs-1il-r. ----· 

-·-- Vahşi hayvanlarla 

Evvelce küçü k bir aşçı ÇI• 

rağı olan adamın hayatı 

. 1 

Ama Ru• •anatk4rı 

dan sonra, hükümet genç edibe te
kaüdiye bağlamış, arkadaşları, ku· 
lağına hususi bir işitme aleti bul • 
muşlardır. Gözsüz, kulaksız, iske
let halinde hareketsiz bir çuval ke· 
mik gibi olan vücude mahsus ola -
rak tahtadan hususi bir karyola 
yapılmış ve Ostrayski buna yerle•

tirilmiştir. Görmiyen adam karısı· 
nın süflörlüğü ile Harkof Üniver
sitesi kursunun imtihanını vermiş 
ve bundan sonra kafasında doğan 
romanları karısına dikte ettirmiye 
başlamıştır. Bu suretle (Kahraman 
Katoyo Fırkasının Tarihi) namile 
ilk kitabını meydana getirmiştir. 

Hastahanede bir yıl içinde tedavi mücadele 

d 
Denizli, (Hususi Muhabirimiz • 

gören çok vatan aş var den) - Baytari işler üzerinde de 
936 vilayet hassasiyetle hareket etmek· 

Denizli (Hususi Muhabirimizden) - Memleket hastahanesinde tedir. Hayvanatın ıslahı ve burada· 
senesi içinde 3795 yatılı hasta tedavi edilmiştir. iç hastalı~la~ı po- ki aygır deposundan daha verimli 
lıkinl·ır.·1nde 9031, hariciyede 7701, göz kısmınd. a 3136, nıs.a•.y:de, " y 

36 
d neticeler alınması üzerinde başlı • 

1048 ki ccm';m (20916) ayak tedavi~i yapılmıştır.. ~ne 9 S~f!ed ıçı~7~ yan yeni teşebbüslerde ilbay Ek • 
hariciye servisinde (336), göz servisınde (204), nısaıye . servısın e . 

k d d 
f e radyo•kopı rem Engürün muvaffak mesaisini 

i cemen (714) 11meliyat; röntken şu besin.~ ra yo.gra 1 v.1. 1 b t • 
ve elektrik tedavileri olmak üzere 3168 kışı tedavı; dahı ıye a ora u bılhassa kaydetmeliyim. Vali bay· 
varında (5072) tahlilat yapılmıştır. . d 81 _ l tari işlerden başka vilayet dahi • 

Vilayetin imdadı sıhhi otomobili yine 936. senesı zar.fı~ a_. 1 - mus a· !inde mezruata zarar veren muzır 
cet hastalık hadiselerine yetişti rilmiş, aıaml ıstıfadc gorulm".ştur. . . h 1 . J"f 

Bu kk 1 1 t r ki
. Denizli memleket haslahanesının mesaısın• ayvan arın ıt a ına da ehemmiyet 

ra am ar an a ıyo . . kt d. S ·k· 1 · 
de her yıl bir aı daha artan bir varlık belırıyor. verme e ır. on ı ı yı ıçinde vl-

• • • liıyetin muhtelif yerlerinde iki yü-

Çocukları olınıyan eski karı ko· 
calar için müteşekkil hususi bir ta
kım mahkemeler vardır. Geçen • 
)erde Revaldeki kadınlar birliğinin 
şikayeti üzerine bu mahkeme ço· 
cukları olmamış bir karı koca da
vasına bakmıştır. Mahkemede, ha· 
kim, müddei umumiden başka, a· 
!im, ekisper, ve doktorlar da muta
hassıs olarak bulunmuşlardır. Bu 
ailenin neden dolayı çocuğu olma
dığını, doktor, tıbbi cihetten tetkik 
etmiş, alim, içtimııl, ekisper de ya
şayış cihetlerinden mütalea etmiş 
ve bu ailenin sırf güzellik bozul - Bütün Rusyada, Nikolay Ostro • 

yski adı, Maksik Gorkiden Puş
kinden sonra üçüncü olarak gelir 
ve her Rusun ağzındadır. Fakat, 
Ostroyskinin hayatı, bir facia, acı 

bir dramdır. Beşer tarihinde adam 
ak kılı tahsil görmediği halde, mü t
hiş bir talisizlikle attan düştükten 
sonra ilk önce topal, sonra bütün 
vücudu bir kazık gibi mefluç. On -
dan sonra kör ve sağır olan yirmı 
sekiz yaşında bir gencin 168 mil • 
yonluk bir milletin dahi bir edibi 
olarak ortaya çıktığı görülmemiştir. 1 

Ostroyski fevkalbeşer bir hafı za

ya malikiyetinden dolayı bu ilk ki

tabını bitirdikten sonra bütün Rus 
edipleri kendisile alakadar olmıya 
başlamışlardır. Aradan altı yıl ge -

( Latfen ıayfayı çooirlrıb) ........................................................ 
Allahın yarattığı tabi! ve sal 

çocuk gıdaları. 

Karı l 
ze yakın domuz, on üç kurt, iki 

kaca bir olmuş ar • •.• çakal, on dört karga itliif edilmiş -
tir. Çiftçiler bu neticeden çok mem· 

ye sevk edılerek karı koca ikişer 
ay hapse mahkfım edilerek derhal 
tevkifhaneye teslim edılmiştir . 

nun olduklarını söylemektedirler. 

Akhlsarın planı Şile, (Hususi Muhabirimizden) 
- Şilede bir karı koca müştere • 
iten valideleri namına noter buzu· 
runda bir sahtekarlık yaparlarken 
cürmümeşhut halinde yakalanmış
lar ve derhal tanzim edilen zabıt 
Varakasile ve mevcuden mahkeme· 

Bu vak'anın faillerinin derhal 
ceza görmesinden dolayı Curnhuri· 
yet adliyesine halkın minnettarlığı 
ve şükranları bildirilmektedir. 

Akhisar, (Hususi Muhabirimiz • 
den) - Şehrin imar planını tasdik 
etmek üzere bu işle alakadar olan 
Namıa Vekiileti şehircilik Heyeti 
Fenniye Müdürü Hilmi Baykal şu· 
batın ilk haftasında Akhisara ge • 
!erek mahalli tetkikat yapacaktır. 

Mersin valisi vazifesine 

Çocuk dofurmadıfı iıln mahküm 
olan kadm.-

Düzcede güzel bir 
park yapılıyor 

Btltıllıınlrı ıoptırdıJı parlctarı 61r ıör flnilı 
. ihtiyaca el koymuş ve Düzceye r,tık 

Düzce, (Hususi Muhabirimızden) .. 1 b" bahçe hediye etmiştir. Ur• 
- Belediye son yıl içinde iyi işler guze ;: a·l parka muttasıl boş· 
başarmıştır. Yeni eserler ara~~~ ~::u da~:n~liğe saha olarak ya • 
park gelmektedir. Memlekettın ?" d tanzime başlattıracaktır. 
teden beri vakit geçirecek açık 1 ır kı~ da d·g-·m resim parkın bir kö· .. a··c Gonerıı 
Yeri yoktu. Bir parkın vucu un . . ·· termektedir. 

•• ül" 1.. .. • bel d·ıye bu şesını gos eor en uzum uzerıne e 

Balıkesir' de fidan bahçesi 

döndU 
Mersin ( Hususi Muhabirimiz• 

den ) - Mersinin bazı iktisadi iş

leri ve liman tahmi l ve tahliye iş
lerinin inkişafı üıerinde v•killelle 
temas etmek üzere geçenlerde An· 
karaya gitmiş olan Vali ve Parti 
başkanımız Rükneddin Nasuhioğlu 
ve Liman şirketi umum müdürü 
Mansur Bozdoğa, ekspresle şehri
mize dönmü,lerdir. 

BEYOGLU 
SARAY 
TÜRK 
MELEK 
iPEK 

SAKAR'/A 
. YILDIZ 

SÜMER 

ALKAZAR 

TAN 

ŞIK 
ŞARK 

ASRİ 

ı Yüz sene sonra 
: Dokuıuncu senfoni 
ı Taşra kızı 
: Yıkılan belde ve 

Tehdit mektupları 
: Bir yıldız doğuyor 
: Moskova· Şanghay 
ı Denizler perisi ve 

Marinella 
: Kızıl çayır ve Hü

cum taburu 
: ş:rley asi ve Tatlı 

bela 
: Kadınları severim 
: Silah başına, Ve. 

nedik şarkısı 
ı Unutma beni ve 

paranga 
ı Bosna sevdalıları 

(Türkçe) ve Gök· 
yüzü ateşler içi'lde 

CUMHURiYET: Korsanlar düşmanı 
ve Vatandaş silllı 
başına 

ASTORYA 

ISTANBUL 
FERAH 

MiLLi 

HiLAL 

AZAK 

: Tarıan ve Fransa 
ihtilali 

: Ave Maria ve Biz 
de insanız 

: Kaptan Blud ve Ol. 
düren 'göıler 

: Eddie Contor G~ngs
terler arasında ve 
Kır mızı çiçek 

ALEMDAR : Kaptan Blud va 
Ôidüren gözler 

KEMALBEY : Mohikanların sonu 
27 kısım 

BAKIRKÔY 
MiL TIY ADI : Sevginin sesi 

KADIKÔY 
HALE Balıktıir ( SIT) inıaotındarı 6ir i6rı7ni1ı 

. . n _ Burada bir Ser yapıloıaktadır. 
: Yeşil domino 

ÜSKÜDAR 
: Pr. Zati Sungur 

BALAT 

ması ile zevk ve para sarf etme • 
mek düşüncesile çocuk istemedik· 
!eri anlaşılmış ve hakimler de bu
nun üzerine altı ay hapis cezasilc 
derhal bir çocuk yapmak cezasını 
vermişlerdir. 

-Estonyada kanun mucibince, 
belediye ve devlet memurları ile 
hali vakti iyi ve yerinde olanların 
evlenmeleri kan unen mecburidir. 
Çok çocuklulara hükumet te • 
kaüdiye vermekte ve Almanyada· 
kı kısırlaştırma kanunu da aynen 
tatbik ed ilmektedir. Meşru, gayri 
meşru olan çocukl ;;.rına bakamıyaıı 

erkekler en az altı ay hapse mah -
kum edilirler. Bu sene yapılan çok 
çocuklu lar müsabakasına Revale 
50 anne gitmistir. Bunlar arasında 
18 çocuk doğ u;·an genç ve güzel bir 
Estonyalı kadın birincili'< mükafa· 
tını almıştır. 

Radyum y erine m ezo
toryom 

Çok pahalı olan radyr,m yerır.e 
kaim olmak üzere, doktorlar son 
zamanda mezotoriyom namında 

başka türlü bir madded~n istifade 
etıneğe başlamışlardır. YPni bulu· 
nan madde Hindistanda kw :·ı~n 
çıkarılmaktadır. Yüz mili~ram :ııe
zotoriyom 50.000 kilo kumdan is • 
tıhsal edilmel:tcdir. Bura ra~men, 
radyoma nisbetle bu iliiç ~ ı~ daha 
ucuz olduğu için daha fazla ıstıhrlrl 
edilebilm~ktedir. 

JUi Vern romanlarını 
nası l yazmı' 

Bir çok meraklı romanlar ve (80 
günde devri alem) i yazan Fransız 
romancısı Jül Vern hakkında bır 
çok kimseler, hiç bir yeri görme • 
den uzun uzadıya seyahat etme -
den romanlarını yazmıştır. diyor· 
!ardı. Halbuki, Jıil Vern bütün ro
manlarını hep seyahatlerden son
ra yazmıştır . 

O, bütün Hollanda, İskandinav • 
ya, İngiltere, Fas, Cezayir ve bü • 
tün şimali Amerikayı dolaşarak 

seyahat etmiştir. 1873 yılında ba
lonu keşfeden Evğemi Godar ile 
birlikte 28 dakika balonla uçmuş 
ve bundan sonra da (Aya doğru 

yol) romanını yazmıştır. 

Rus ihtilalinin ilk yılında Ukran· \ 
yada küçük bir şimendüfer du • 
rağının lokantasında aşç ı yamaklı
ğı ederek bulaşık yıkayan Ostroys· ' 
ki, ustasından her gün yediği şa

marlardan bizar olarak amele ve 
işçilerle birlikte ihtilale karışımş 

ve Petlüre ordusuna karşı muha
rebe etmiştir. Liyof muharebesin
de bir şarapnel, atı ile birlikte bu 
genç ihtilalciyi yere sermiş ve bu· 
nun neticesinde de ayağındru~ to· 
pal kalmıştır . Fakat aya~ındak ı •ı a· 
ra iyi tedavi görmediği için bütün 
vücude işliycr~k felç gelmesinP. Jc
bep olmuştur. Yerinden kımılda -
yamıyacak bir hale gelen bu ~.mç 
adam Çeklondon ve Maksim Gor· 
kinin eserlerini okumuştur. Tam 
24 yaşlarında iken, bir gün müthiş 
bir baş ağrısı gelmiş ve bunun 50 • 

nunda da kulakları işitmemeğe 

Pirinç, yulaf, merci mek, 
day, irmik, patates, mısır, 

çavdar, türlü, badem 

buğ· 

arpa, 

HASAN özlü 
Unlarile 

başlamıştır. Çok genç evlen~''; çocuklarınızı besleyiniz ve bü. 
bulunan edibin karısı; kocasının yütünüz. Vitamini ve kalorisi 
bu feliiketleri karşısında sevgisin • bol olan bu özlü unlardan is-
den bir zerre .kaybetmiyerek Os • tediklerini ve sevdiklerini bık. 
troyskinin hakiki bir arkadaşı ol _ lırmıyarak değiştire değiştire 
muştur. Aradan çok geçmeden bir yediriniz. Çabuk büyürler, ça. 
gözü , daha sonra bir gözü daha gör- buk diş çıkarırlar. 
memiye başlamış ve Harkof'taki Hasan markasına dikkat.Başka 

d 
marka verirlerse almayınız ve 

evin e bir gün Ostroyski karısının 
bulunmadığı bir anda hayatına aldanmayınız. Bütün eczaneler 

ve bakkallarda bulunur. Hasan 
kendi elile hatime vermek iste • deposu, lstanbu~ Ankara, Be-
mişse de muvaffak olamamıştır. yojtlu, Beşiktaş, Eskişehir. 
Karısı kocasını teskin etmiş ve bun- İl lııİllıiıııııİll ... ııİıı ... İİııı••İll••ı•• 
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Nişanlıya ihaneti düşünen kız 
Karagümrüklü L. Ş. isminde bir 

okuyucumdan aldığım mektubun 
hülasasını yazıyorum: 

Dertlere deva Dertortağı, 
Halleıiğin yüzlerce gönül işle -

ri arasında elbette benimkine de 
bir hal çaresi bulacak ·ve beoıi çok 
müşkül bir vaziyetten kurtaracak
sın. Bak Dertortakc:ğım Sana der· 
dimi anlatayım . Yirmi yaşınday ,m 

ve iki senedenberi de nişanlıyım. 

Nişanlım olan gence altı senelik 
bir tecrübe ile bağlandım. Fakat 
ben bu altı sene içinde hem bu gen· 
ci hem de daha bir çoklarını tec • 
rübe etmiş oldum. Ve nihayet öte· 
kilerinin benden uzaklaşmaları bu 
çocukla nişanlanmam neticesini 
doğurdu. Halbuki geçen hafta ev· 
velce konuştuğum ve çok sevdiğim 
sarışın bir gence rast geldim. 

Evvelll konuşmak istemedim. 

mak gafletinde bulmıdum. Bu gen9 
çoktanbcri Avr.,pada imiş. Fakat 
beni daima kalbinde t<l§ım\§ ve 
bensiz olamıyacağını artık anla • 
mış ve daha çok şeyler söyledi. Ar
tık Dertortağı ben kalbimi tama • 
mile bu çocuğa verdim. Nişanlım
dan gün geçtikçe soğuyor1tm. Bu 
vaziyet karşısında ne yapayım?• 

Çocuğum; 

B
alıkesir, (Huıusl muha~ırlmıı.de ) tiştirecek vasıtadan mahrum 
ötedenberi kış ~ünlcrınde . fıd:~ıo y~oşluğu doldurmuş olacaktır. 
bulunln Balıkesır, bu yenı els . ı·toıamı bir •baltan mesele· 

B 1 kt 0 an serın • 
elediye tarafından yapı nıa a · aöstermektedir. 

ıidir. GönderdiQ-ım resim bu eserı • 

HALE 

MiLLi : Kanunsuz memleket 
ve Ekmekçi kadın 

TUtUnden yiyecek yaO 
A.lmanyada Frah r.Jm tülün ensti
tusi.1, tütünden nıKotinsiz 200 kilo 
yi~cek yağ çıkarmıştır. Bu yağlar 
filitreden geçirildikten sonra ye • 
meklerde kullanılabilmektedir. 

Fakat nişanlımın 1stanbulda olma
yaşı bana cesaret vererek konuş • 

Yapacağın tek şey şudur: Seni 
evvelce aldatıp kaçan ve nişanları· 
dığını duyduktan sonra yanıı,a ~e
len bu scrgüzeştci genci bırakmak 

ve nişanlına sadık olmak. Şunu da 

hiç hatırından çıkarma ki ni~an -
mak bir evlilik bağı demektir. Sen 

onu çürütmeğe değil kavileştirme· 
ğe çalış. Tatlı bir kaç söze aldan • 
mak seni en akla gelmez felaketle
re kadar sürükleyebilir. İşte sana 
nasihatim. 

Dertort•I• 
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Hatay zaferi, dün 17 
milyonun büyük milli Fransız Hariciye l Yakın harp __ te~likesi!. 

N tk (1 inri . ay/adan dP<·am) Bu $Özler, İspanya harbi dolayı· azırının nu u ••"•" intıbalarmı aıatıaaki ı.ı •. j sile _Avrupa v~ziyetini_n vahiml_c,-bayra~ı_ oldu 
M. Delhos, Cenevredeki son Türk 
Fransız anlaşmasının Milletler 
cemigefiniiakvigeeffiğinisöglediı 

'a/larla nakl.disoruz] mesınden end1~eye duşınek ıçın 

f Dün saat 14,30 da Beyazıt mey
danı Hatay zaferini kutlulamak i
çin gelen 10 binlerce insanla dolu 
idı. 

LONDRA MÜSTEMLEKE TALEBi şimdiki halde hiç bir sebep me,-cıı t 

ı 
1 

zimlerinın Ulu Önderimize iblağı
na karar vermiştir. İstnabulun şük
ran ve minnet ve candan bağJıJı. 
ğını sunmakla bahtiyarız. 

KARŞISINDA iTiLAF! MÜ:0.1KÜN olmadığını be~·ana müsait görül· 
GÖRMÜYOR mektedir. ' 

Londra, 31 (A. A.) - M. Hitler ÇEKOSLAVAKYA VE İSVİÇI-lg 

Meydan saa l ikiye çeyrek kala 
Beyoğlundan Kadıköyden ve Fa -
tihkn gelen kafilelerle do!m~tu. 
Saat ikide de İstanbulun kız ve 
erkek liseleri de kendilerine gös
terilen yerlerini tamamile işgal et
mişlerdi. Saat tam 14,30 da on bin
lerce insanın coşkun alkışları ara
sında Eminönü Halkevi Başkanı A
giıh Sırrı Levent kürsüye çıkarak 
;öz almıştır. Hatay zaferinin bü -
yü kehemıniyetiııi ve arsıulusal sa· 
hada mu,·a(fakıyetıni anlatan baş
kan ezcümle demiştir ki: 

tara fından söylenen nutuk siyasi NE OLUYOR? .. 
Milli Hatay mitingini tertip ~·e 

idare heyeti: 
mahfellerde nisbeten müsait bir şe- Paris 31 (A.A.) - Gazetelerin 

Hitlerin nutkuna temas eden nazır "Bu 
nutuk heyeti umumiyesi 

itibarile tetkik olunmahdır,, demiştir 

kilde karşılanmıştır. Bilhassa sür- serdetmekte oldukları mütalaa • 
lstaııbıı! Şehir Meclisi birinci 

reısi: Necip Serdengeçti 
prizlere nihayet verildi~i hakkın· !arın başına koymuş oldukları bo~-
daki cümle •·asal! Avrupada ve !ıklar şiiyledir · cl\fonfi nutuk, de -

İstanbııl halk partisi il yönkııru
lttndaıı. Alımeı Kara, Faruk, R.!Ji 
Bayar 

bazı Alman taleplerine hedef olan ğı~mi~ hiç bir şey yok, bizi hayret 
ha\'alide fili bir müdahale vuku bul· Ye kararsızlık içine bırakan bır 

Chateau-Roux, 31 (A.A.) - H, -
riciye Nazırı Delbos buradaki ölü
ler abidesinin küşadı münasebetiy
le söylediği nutukta ezcümle de • 
mistir ki: 

memnuniyetle kavdederım. Hı \ıer 

Almanlar ile bızinı aranuzda insct
nıyetçe mümkün hiç bir kavp 
me,·zuu olanııyacağıl'I söylemi' -
tir. Bizim de fikrimiz ve arzumuz 
budur. Fakat dünvada bizler yal
nız değiliz, sulhun muhafazası hi
zim elimizde olmıyaıı bıı· takım 

umu:nı kaidelere tabidir. Bu kai -
delerin meyan.nda rnuaherlelere rı
ayet etmek vardır .• 

mayacaQ'ı şeklinde tefsir edilmek· nutuk• bununla beraber Paris ga-
Parti F.minöııii ilçe btıfkanı: Tev

fik. 
tedır. zetelerı, bu nutkun eski nutuklar 

M. Eden ve Blum tar•fından kadar mü!cca\'İzanc olmadığını ka • 
bul de mü llefiktirler. söylenen nutukların bir dereceye 

kadar müessir olduğu zannedil
mektedir. 

Beyoylıı llal1'evi başkanı: Ekrem 
Tur 

AGAH SRRNIN SÖZÜ 

Y0KSEK BAŞBAKANLIGA 
Ankara 

:\!illi Hatay zaferini kutlulamak 
için bugün Beyazıtta Cumhuriyet 
me ·danında Hatay mitingini yapan 
İstanbul halkının hükumeti cum'.ıu· 
riyeml.ze şükran ve tebriklerinin 
arzına bizleri rn.<"mur etti. Bu şe
refli vazifeyi ifa ederken duyd!l • 
ğufuz sevinçleri derin saygılar • 
la beraber sunarız. 

;Frnnsanın İspanya işlerine ka -
rı:;mamak hattı hareketini ittiha? 
ederken takip ettiği hedef ateşi d:ır 
bir sahaya inhisar ettirmekti. Bu
gün di~·cbilirim k.;, bu gayretleri • 
mz, İngilterenin, lıütün sulh dost
larının mesai ·i boşa çıkmamıştır. 

Umumi olarak gerginlik hafifle • 
mişlir. Kontrol işi fili bir hakikı:t 
olabilecek ve İspanya da kendi mu
kadderatında tamamiyle hakim bı
rakılacaktır. Maamafih eğer ademi 
müdahale prensipi ihlal olunur d• 
İspanyaya şu veya bu rejim kabul 
ettirilmek Ycya menolunmak iste
nirse büyük tehlike ortadan kalk· 
mış olmıyacaklır. Rejim işinin ha'li 
münhasıran İspanyanın kendi bi • 
lec<'ği bir şeydir. Ayni zamanda İs
panya harbinin genişlemesine ele 
mani olmak istedik. 

M. Hitlerin ısrar ile mÜ•lcmleke 
talep etmış olması itilaf ihtimallerini 
şüpheye düşürmüştür. 

Pctit Pari ieıı, dıyor ki: Nuttik, 
frhditki'ır değildir. Fakat inşai rlt> 
değildir. Nutuk, müzakerata ka!JLYl 
kapaınamaktadır, fakat açmıyur 
da. 

- Bugün Sunyeli dostlarımızın 
da bizim kadar memnun olmaları 
lazımdır. Çünkü karşılarında ken
di saadet ve ikballerini en samimi 
ve en halis bir niyetle istiyen ve 
herkesten önce taraft.-r olan bir 
Türk milleti vardır•. 

Ag.'..h Sırrının çok alkışlanan nut
kundan sonra kürsüye üniversite 
namına doçent Yavuz geldi. Heye
canlı do<eent Hatay davasını dava
nın ehemmiyetine değer bir heye
canla anlattı. Ve Yavuzun sık sık 
alkışlanan nutku bittikten sonra 
sözü Bayan İffet Halim aldı. Nut
kunda Tiirk milletine, Ulu Öndere 
ve Hatay halkına hitap eden hatip 
~özünü şöyle bitırmiştir 

- Bize inkılabımız ve hepimize 
Türk istiklali kutlu olsun. 

AHMET FAiK KÜRSÜDE 
Maltepe askeri liseı;i felsefe ho· 

cası Ahmet Faik Türkmen Hatay 
davasının yüceliğini en güzel bir 
dille anlatarak bu zaferi milletine 
s unan Ulu Öndere milletin şük
ranlarını sunmuştur. Ahmet Faik· 
ten sonra üniversite gençleri na -
rruna tıp fakültesinden Mustafa Öz
turan söz söylemiş ve gençliğin bu 
dava karşısındaki heyecanını an • 
]at.ırak sozünü şôyle bitirmiştir: 

1 Hatay, 
Ya.mı ta ,rkcn dün, zafeıin 

kut:u olsun bugün. 
Edebıyat fakültesinden Bahadır 

Alkın da sık sık alkışlanan heye • 
canlı nutkunu bitirdikten sonra son 
sözü doktor Salim Ahmet Çalışbn 
aıdı . Hatay zafcrnıin siyasal bakı • 
mından güzel bir etüdünü yapan 
doktor da nutkunu şöyle bitirm!ş • 
tir: 

- Ey yüce Türk milleti işte hay
kırıyorum! Büyük baş senin başın
ken bu kudretli İnönü ve hükumeti 
senin rehberin ken bu asil millet 
scnın milletinken senin daima şun
lar hakkındır: Yaşamak - hür ya
§amak - müstakil yaşamak! 

TELGRAFLAR OKUNDU 
Bundan sonra Salim Ahmet Ata

t ürke, İnönüne, Tevfik Rüştü A • 
ras'a, Erkinlik kurumuna gönde -
r ilecek telgrafları okudu. Telgraf. 
lar alkışlarla tasvip edildi. 

Miting buradan hareket ederek 
Sultanahmede gitti ve oradan da -
ğıldı. 

Milli Hatay mitingini tertip ve i
dare lıeyeti 

BAŞBAKAN iSMET İNÖNÜ 
Ankara 

Vatanın en tehlikeli anların -
dan bugünün aydın ve mutlu da
kikalarına kadar Büyük Şefin yanı 
başında başardığınız büyük işlere 
ilave ettiğiniz Hatay zaferi müna
scbetile İstanbul halkının bugün 
Cumhuriyet meydanında yaptığı 
milli Hatay mitinginde iblağına ka
rar verdiği şükran ve tebriklerini 
sonsuz saygılarımızla arzederiz. 

Milli Hatay mitingini tertip ve 
idare heyeti 

HARiCİYE VEKiLi TEVFİK 
RÜŞTÜ ARAS 

Ankara 
Milli Hatay zaferini kutlulamak 

için bugün Beyazıtta Cumhuriyet 
meydanında toplanan İstanbul halkı 
bu siyasi muvaffakiyette sepked~n 
pek kıymetli mesainizden dolayı 
tebrik ve teşekkürlerini size bildir
miye bizleri memur ettiğini arzedcr
saygılarımızı sunarız. 

Milli Hatay mitingini tertip ve 
idare heyeti 

C. H. P. GENEL SEKRETERLİ
GİNE 

Ankara 
Hatay zaferini bugün Cumhuri

yet meydanında yaptığı rnilll Ha
tay mitinginde kulluyan İstanbul 
halkının tebrik ve şükranlarının 
partimize ibl.fığına karar verdiğini 
bu şerefli vazifeyi ifa ederken duy
duğumuz sevinçle beraber arzede· 
riz. 

Milli Hatay mitingini tertip ve 
idare heyeti 

HATAY ERKİNLİK K URUMU 
A nkara 

Mil11 Hatay zaferini bugün Be
yazılta Cumhuriyet meydanında 

yaptığı Hatay mitinginde kutlu -
yan İstanbul halkının tebriklerini 
sunar ve yeni Hatay varlığına r e
fah ve saadetler dileriz. 

Milli Hatay mitingini tertip 1ıc 
idare heyeti 

İstanbulun Anadolu ~emtinde o
t uranlara mahsus Akaym Burgaz 
ve Şirketi Hayriyenin 68 numaralı 
vapurları yüzlerce halkla beraber 
Dolmabahçe önüne gitmişlerdir. 

Atatürk halkın çoşkun tezahüratı-

Mamleketln her tar•fında 
tezahUrat yapıldı 

na bir mukabele olmak üzere bal
kona çıkmışlar ve halkı selamla -
mışlardır. Bir heyet de çelenklerle 
beraber abideye gitmiş ve tazim va
zifesini ifa etmiştir. 

Gece de şehrin biı' çok yerleri e
lektrikle tem·ir edilmiştir. 

BUyUklere çekilen 
telgraflar 

TÜRKİYE CUMHUR RElSt 
Her zaferini kurtarıcısının deha. 

ima borçlu olan Türk milleti Ha
tay zaferini kutlulamak için bu • 
~ün İstanbul Cumhuriyet meyda • 
nında yaptığı milli Hatay mitingin
de İstanbulluların şükran ve ta -

Milletler Cemiyetine ka tiren 
bağlı kalarak, emniyet usullerini 
iltizam ettik ve bunun takviyesini 
müdafaaya devam ediyoruz. Müş
külatı mucip bütün ihtilafların mil
letler Cemiyetinde hallini tavsiye 
ettik. Fransa ve Türkiye Cenevre
de toplanan devlet adamlarının mü
zaheretiyle Milletler Cemiyetinin 
müessir olduğunu ispat etmişler -
dir. Fransa ile diğer sulhu seven 
devletler arasındaki bağları sıkılaş
tırmak suretiyle umum! sulhu ve 
ayni zamanda Fransanın er::>>ı.iyeti
ni takviye etmiş olduğumuza .'<1-
iliz. 

İngiltere ile olan büyük samimi
yetimiz, Küçük Antant, Polrmya ve 
Sovyetıer Birliğile olan anlaşmala
rımızın sağlamlığı bizim için hep 
birer garantidir. llarbe kar olan 

mücad~lcmızde diğer devletlerin 
de manevi müzalıerelini görüyo • 
ru;ı:, 

Hiç bir kimse~ e karşı durmak 
veya dostluklarımızı onlara karşı 

çıkarmak fıkrinde değiliz. Bilakis 
bizim islediğimiz, biribirine zıt fı -
kir ve menafi bloklarının teşekkü
lüne mani olmaktır .. 

Delbos Hitler'in nutkuna da fe -
mas ederek demi~tir ki: 

Hitler'in nutkunda Fransaya kar
şı hiç bir hücum bulunmamasını 

\•am-;,da elde ettiğimiz neticeyi ku;. 
!ulamak için yurdun her tarafında 
olduğu gibi bugün burada da bii
yük tezahürat yapılmıştır. Bu mü
nasebetle bütün Ankara milli renk
lerle donanmış bulunuyordu. 

Halkevi önünde toplanan bin -
!erce halk önlerinde muzika ol • 
duğu halde Samanpazarı yolunu 
takiben Ulus meydanına gelerek 
burada toplanmış bulunan halka il
tihak eylemiş ve Zafer Anıtına mü
teaddit çelenkler konulmuştur. 

Merasime muzikamn iştirak!le 
söy !enen istiklal marşile başlan -
mış ve bunu takiben bir çok hatip
ler söz alarak elde edilen büyuk 
muvaffakiyeti kutlulayarak Ata • 
türk'e ve İsmet İnönü Hüktimetine 
karşı duyulan minnet ve şükran 
hislerini ifade etmişlerdir. 

Toplantıya nihayet verilirken 
halk bu içten duygularının büyük
lerimize telgrafla bildirilmesi arzu
su izhar edilmiş ve bu cihet karar 
altına alınmıştır. 

Bu gece Ankara 'daki bütün res
mi ve hususi binalar baştan başa 
elektrikle donatılmıştır. 

BUyUklerlmlze gönderi· 
len telgraflar 

Delbos. Almanyanın bir taraflı 
olarak muahtde ahkamına karşı 
yaptığı ihlal hareketlerini hatırla
tarak söyle demiştir: 

• Hitler buy le hareket etmekle 
imzaların kıymetine istin1t eden 
itimadı her halde tarsin etmemiş -
tir. Ancak Hıtler'in nutkunda hat- ı 
ta silahsızlanma hakkında bile nıiıs
bet kısımlar bulunduğunu teslim 
ederim. Bu nutuk heyeti umumiye· 
si itibariyle tetkik olunmalıdır. Biz 
gerginliğin izalesi \'e mukarenetin 
tesisi yolunda her türiü gayreti 
sarfetnıiye iim&de bulunuyoruz. 
Ancak bu başk~ birisinin aleyhine 
müteveccih olmamalıdır. Bunu sö,·
lerkeıı, Sovyetler Birliğini, herk;; 
gibi sulha muhtaç olan \•e onu isti· 
yen 200 milyonluk bir milleti bey
nelmilel camfodan çıkarmak isle • 
mektcki isabetsizligi ve tehlik 0 yi 
düşünüyorum.,, · ) 

Nihayet Delbos, FrJnsanın ipti - • 
dai maddelerin daha m 1115ifane Lir 
şekilde tevzii işinde te~riki mesai
ye amade bulunduğunu, fakat hu
nun harbi beslememesi lazım gel
diğini söylemış ve Fransanm kati· ı 
yen sulh azminde olduğunu ila\·e 
ederek demi§tir kı: 

cBu azmın yeg5ne hududu eğer 
taarruza uğrarsak kendimizi mü • 
dafaa etmek ve girıştiğimiz t·ah • 
lıütkre sadık kalmaktır:• 

na o ta villeri 
yükse liyor 

Anadol•1 demiryolları tahvilatı 
faizlerinin hangi para üzerinden Ö· 

dcnec<'ği hakkında hasıl olan an • 
!aşmadan sonra tahvilat yükse:miş
ti. Gerek müm0 ssil ve gerek hisse 
swetleri yü'-seklıklerini muhafaza 
ediyor la .. 

Lon<lra 31 (A. A.) - Pazar ırü
nü çıkan Sunday Times ile Obser· 
ver ıraıeteleri M. Hiller'in nutbn
d~ M. M. Blum ve Eden t. r ılından 
işaret edilen noktalara cev•p ver· 
mediğine teessüf etmekte bununla 
beraber Alman baş\'ekilinin müza• 
kerat için açık bir kapı bıra.ktığını 
söylemektedirler. Bu gazeteler nul· 
kun Avrupa'da izhar edilen kor
kul arı bir dereceye kadar yatı ştı r
dığını illve etmektedirler. 

FRANSA ENDİŞE ET;\1İYOR 
FAKAT BEGEN:.\IİYOR 

Paris 31 (A.A.) - Selahiyettar 
mahafil, :\!. Hitlerin henüz tam 
m ?inini bılmedikleri nutku ha'< • 
kında ihtiyatlı bir lisan kullan • 
maktadırlar. 

İlk intiba, nutkun daha ziyade 
bitaraf bir edıi ile söylenmiş oldıı· 
ğu Ye ameli mütalla \'e r:eticeleri 
ihtiva etmediği merkezindedir. Hal
buki 1\1. Eden ve M. Blum'un nu· 
tuklanndan sonra bu kabil müta
laa Ye r:elicelere intizar ediliyor • 
du. 

Selalı .yettar mahafil, Frar:sa hak
kındaki cemilekilrane fıkralardan 
Führer'in iki memleket arasında 
intılaf mevzuları bulunmıyacağı 
yolundaki teminatından cıolayı 
mt·'!ll1un;yet göstermektccLr. 

::il. Hitler'ı,1 Rayişb:ınk ve Al -
m.ın demır yoi.arı hakkındaki ka -
rarırun ne olacağı malum değ.ldir. 
Fakat bu karar daha şimdiden Al
manya tarafından giriş!lmi; baz ı 
taa üd t rio ~·cni:fon h ır tar afi, o
larak ihl5'.i telakki edilmektedir. 
M. Hitlerin Almanı•anın büyük 
harpten mesul oldu;:una dair olan 
Lokarno misakı yerine kaim olma
sı lalim gelen Rhin misakı üze • 
rinde bir takım akisleri olabilir. 

Sovyet Rusya hakkındaki beya
nat M, Hitlerin A vrupaya ait mese
lelerin halli sırasında bu memle • 
keti hariç tutmak istemekte ısrar 
eylemekte olduğu manasına alın
maktadır. 

Mümessil ;,enelleri 41,80, bligas· 
yon 38,75 ve yüzde altmış hısoeli 
tahvilat ta 24,25 liradan alıcı bul
muşlardır. Diğer tahvilat ta normal 
fiatlercJen muamele görmektedir· 
!er. Ünitürk birinci 22,60, ikinci 
21,20, çimenli 14,40 lira kıvmetle
rini muhafaza ediyorlar. -

Führerin müstemleke hakkında· 
ki beyanatına kendisinin eski Al· 
ırnan müstemlekeleri üzerindeki 

emellerinden vaz geçmemiş oldu· 
ğunu kaydetmektedirler. 
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('1ilano mülakatı mühimdir 
(1 nci sayfadan devam) 

k ında kendi•i ile görüşecektir. 
Bundan maada, General Metaksas 
Yunanistanda t atbiki muhtemel o
lan korporasyon dahili idere siste· 
mi üıerinde bazı tetkiklerde bu· 
lunacaktır. Akdeniz paktı akdi için 
inisiyatifler ltal}·aya bırdk ı ]a,,ak ıse 
de, Türkiye, Yunanistan Yugoslav. 
ya, ltalya, lnıriltere hükOmetlerinin 
murahhasların da n mürekkep bir 
konferansın ha lyanı n bir şehrinde 
ilkbaharda toplan ması muhtemel 
ıı-örülmektedir. 

1 
lunmak üzere Atinaya gidecekler • 
dir. Doktor Arasın Balkan Antantı 
reislik müddeti bu yıl hitama erdi· 
ği için, Yugoslav Baş,·ekili Doktc.r 
İstoyadinoviç reis olacaktır. 

Konseyde; Türkiyeyi Doktor A
ras, Romanyayı Antonesku, Yu • 
goslavyayı Doktor İstoyadinovk, 
Yunanistanı General Metaksas tem
sil edeceklerdir. 

LI' Journal'den: Jlf. IIitler, Vet· • 
say nıualıedesinın Almanyanın 

mücrimiyetine dair olan maddesini 
fesh ve ilga etmektedir. Halbuki 
bütün muahede, bu maddeye isti -
nat ediyor. Sorra kendisi bize ar
tık ortada sürpriz yoktur, diyor. 
Buna nasıl inanmalı? 

Le Populaire'den: 

Fiilırer, yakın bir lıarp tehlike • 
sini haber vcriyoı·, fa/,at sııllıttn 
kat'ı sıırette tensiki<ıe miiteal/ı/.; 
zıman1ar göstermiyor. 

Le Jour gazetesi M. Hitlerin Fe
lemenk ile Belçikanın bitaraflık
larmın temini tekliflerini yenile • 
miş Ye fakat İsviçre ve Çekoslo • 
vakya'dan bahsetmemiş olduğunu 
~·azmaktadır. 

AMERİKA MEMNUN DEGİL 
Washington, 31 (A.A.) - M. Hit

ler'in nutku, Fülırer'in daha em • 
niyet \•erici bir lisan kullanacağını 
ümit etmiş olan bazı resmi mah -
felleri sukutu hayale uğratnıı§tır. 

Bu mah!eller, bu nutkun daha 
ziyade Almanlar için söylenmiş ol· 
duğunu tasrih etmekte ve Ver • 

sailles muahedesi hakkındaki kıs • 
mına büyük bir ehemmiyet atfet • 
mektedirler. Bununla beraber Hıt
ler'in eski Alman müstemleke!<! -
rınin iadesini istemesi İngiliz - A'
man iti:ıifın:ı mani bir ~:.rt olar:ık 
telakki edilmektedir Sovyetl~r 
B;rliğine yaplıan hücumların şark 
memleketlerini ihtiva ctn1ek ilz0 rc 
yapılacak bir A nupa ili lafına ma
ni olacağı kanaatini tevlit etmi~ ir. 
Hulasa bu nutuk M. Roozvelt'inj 
Avrupa işlerine kJrışmasını islı -
yen Amerikalıların vazifesini ko • 
!ay laştırmayacaktır. 

FRANSIZ - RUS PAKTI KALDIK· 

ÇA ALMANYA FRANSA İLE 
BARIŞAMAZ 

Roma, 31 (A.A.) - İtalyan mat
buatı M. Hitlerin nutkunu mütte -
fikan tasvip etmektedir. 

Giornale d'İtalia gazetesinde 
Gayda diyor ki: 

•Komünizmin kat'l surette reddi 
Almanya'nın aldığı istikame!in 
başlıca sebeplerinden biridir. Bi • 
naenaleyh Fransız - Sovyet paktı 
meriyette kaldığı müddetçe hi~ 1 
Fransız - Alman yakınlığı imk~ıı 
haricindedir. 

Müstemleke meselesi hakkında 
Gayda şöyle yazıyor: 

cBaşvekilin sözleri doğrudan dQğ. 
ruya Alman müstemlekelerinı 
paylaşan iki devlete hitap etme!~
tedir. 

Popolo di Roma, yazıyor: 
M. Bitler, toptan vazgeçm~si 

şartiyle kendisine teı·eyağı ver -
mek teklifinde bulunmuş olan M. 
Eden'e cevap vermi!jtir: Almanya. ' 
münferit kalmak istemiyor, fakat 
silahlarını bırakmak da istemiyor. 

Messaggero, diyor ki: 

Bu nutuk, esas itibarile de şekil 
itibariyle de mutedildir. Bu nu • 
tuk, hiç bir imkaııı ortadan kai -
dırmıyor ve şcniyetin doğru oh -
rak tefsiri esasına rnü;>tenid bü • • 
tün itilaflara kapıları açıyor. 

HİTLER FRANSA İLE İNGİLTE-

çince iki ciltlik (Çeliğe Nasıl Ga
lebe Çalındı) isimli ikinci eserini 
yazmıştır. 

Bu kitaptan sonra Ostrayski bü
tiın Rusyanın nazarı dıkkatini cel
betmiştir. Eser, hiç bir reklati\a lü
zum görülmeksizin iki, üç ve dör· 
duncü defa basılmış ve Ostrayski 
bütün Rusyanın en meşhur adamı 
olmuştur. Komünistler bir vakitki 
a§Çı çırağını bugün Maksim Gorki 
kadar sevmektedirler. Ostroyski 
şimdi üçüncü eserini hazırlamak • 
tadır. 

Ankara, 31 (A.A.) - Yurdun lıer 
köşesinden alınan haberlere naza -
ran bütün nahiye, kaza ve vilayet 
merkezlerinde Hatay için milli mi
tingler yapılmıştır. Şimdiye kadar 
alınan bilgilere göre, bütün Türki
yede bugünkü mitinglere iştirak e
den kadınlı erkekli halk iki mil -
yon tahmin edilmektedir. Bu mi -
tinglerd<> Hatay davası ve Hatay 
Türkleri hakkında halk hatipl~ri 
•ÖZ alarak Cemiyeti Akvamca Ha
layın ayrı bir varlık ve türkçenin 
eoas resmi dil olarak kabul edilme
si her yerde hiisnü telakki edildiği 
kaydedıldikten sonra Cemiyeti Ak
vam ve orada Türk davasına mü • 
zahir olan müttefik ve dost devlet
ler hakkında ccmilekar sözler söy· 
lenmiş, Suriye ve Arap istiklali ;çin 
de dostane temennilerde bulunul • 
muş ve hatiplerin söylevleri halk 
tarafından alkışlanmıştır. 

Mitinglerin kiiffesinde Atatürk'e 
Başvek l İsmet İnönü'ne ve hüku· 
mete, Mareşal Çakmak'a, Hariciye 
ve C. H. P. Genci Sekreterliğine te
şekkür ve tebrik telleri çekilme ka
rarları heyecanlı alkışlarla kabul 
edilmiş ve bu teller çekilmiştir. 

Ankaradakl tezahUrat 
Ankara, 31 (A.A.) - Hatay da • 

Ankara, (Hususı Muhabirimiz • 
den) - C. H. P. il Yön Kurul Baş
kanı Nevzad, Hatay davasında elde 
edilen muvaffakiyeti kufüılamak 
için bugün burada yapılan büyük 
mitingde halkımızın gösterdiği co~
kun sevgi tezahüratına ve şükran 
duygularına, başta Atatürk olduğu 
halde büyüklerimize ayrıayrı teb· 
rik ve tazim telgrafları sunmuş • 
tur. AjTıca memleketin her yanın
dan da Atatürke ve büyüklerimize 
yüzlerce telgraf keşide edilmiştir. 

Belgraddan (İstefani) Ajansının 
bildırdığıne göre, Hariciye Vekili • 
miz, Balkan devletlerinin İlah·av~ 
karşı olan münas~batı s!yasiy~l~~i
ni, Balkan antantı reisi sıktilq İtal
ya Başbakanile görüşmekle bera • 
her Yugoslav - Bulgar paktı müna· 
sebetile İtalyan matbuatının Bal • 
kanlar hakkındaki dost~ne neşri • 
yatı, İtalyanın Balkan sulhunu tak
viye yolundaki mesai ınüzaher~ti 
üzerinde de leatii fikir edecektir. 

Hariciye Vekilimiz, ayin on ü -
çünde mem~ekctimize gel•cek ulan 
Romen Hariciye Nazırı Antones -
kuyu İstanbulda karşılıyacak ve i1'i 1 
vekil birlikte Ankaraya gidecek -
!erdir. Dostumut Romen nazırı iki 
gün Ankarada kalacak ve baş,·cki
Iimizle görüşecektir. 

Şubat on beşte iki hariciye ba -
kanı Atinada toplanac..k olan Bal
kan Antantı konseyinde hazır bu -

Konseyi Yunan Kralı bir nutuk· 
la açacaktır. Gazetelerin haber , ·er
diklerine göre Konse\ de Balkan 
devletleri arasında kültürel ve ik
tisadi teşriki mesaiyi gc·nişletmek 
esasları. İtalya ile İngiltere arasın
da Akdeniz hakkında imzalanan 
son anlaşmadan sonra hasıl olan 
rnziyet Balkan d~vletleri!{' İtalya 
arasındaki münasebet ve Yugos -
lav - Bulgar paktının inızalanmı -
sından sonra, Bulgaristana bırakı
lan (Açık kapı) meselesi g rü~ü -
lecektir. 

ANTONESKO 8 ŞUBATTA 
GELiYOR 

Bükreş 31 (A.A.) - Rador aj~n
sı bildiriyor: 

Hariciye nazırı Antonesko Türk 
hükumetini resmen ziyaret etmek 

üzere 8 Şubatta An karaya gide

cektir. Bu ziyaretten sonra An to

nesko Atina'da toplanacak olan 
Balkan antantı konseyinin içti maın. 
da hazır bulunacak tır. Bu toplan tı 
15 Şubatta yapılacak tı r. 

REYİ AYIRMAK MI İSTİYOR 
Varşova, 31 (A.A.) - Siyasi mü

şahitler M. Ilitler'in M. Bh1m tar1-
fınd;ın söylenen nutuktan haberi 
yokmuş gibi davranarak nutkunda 
hemen münhasıran İngiltere'ye hi
tap etmiş olduğunu kaydetmekte -
dirler. 

Ayni mü~ahiller, Fransa ile İn -
gitere'yi birbirinden ayırmak hu -
susunda yapılan bu yenı teşelbhü
süıı akamete mahkum olduğunu, 
çünkU M. Hıtler'in tezleriyle bu hu
sustaki İngiliz - Fransız beyanatı 
arasında büyük bir mübayenet bu
lul'dUğltnu siiylemektedirler. 

• 
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Çalışmak ayıp mıdır? Anadoludan reporta~la12_ • ı S p O R 
Şark hududu uzerındeAskert Liseler 
güzel bir şehir: Iğdır ••• :~=~~;:nt::;:' 

1 
Münevver Türk kızı, çalışmak 

mecburiyetinde 
kaldığını söylemekten utanıyor 

-- Geçen hafta başlıyan Askeri 

Erivanın yanan elektrikleri ge- Liseler ııüreş şampiyonasının dömi 
!inal müsabakaları cumartesi günü 

l • b d "' .. 00 b "l~ Deniz Lises'nde yapıldı. Maçların Ce erı, Ura an gorune l ıyor hakemlijiini Mili! güreş takımımız· 

Halbuki " zengin kızı ,, olmak iştiyakında 
bulunmak, zengin kızı olmaf!.ın 

hala bir kıymet olduğunu sanmak .. işte ayıp! 

Bu güzel kasaba tam 80 yıl 
Rusların idaresinde kold ı 

dan Mustafa ve Saim yapıyorlardı. 
Alınan teknik neticeler: 
56 kilo : Turgut (Kuleli) Hüscyine 

(Maltepe) Sunııur (D. lisesi) Kema
le (Gedikli) tuşla galip. 

61 kilo: Kemal (Kuleli) Rızaya 
(D. lise•i), Haydar (Maltepe) lhsa. 
na (Gedikli) tuşla galip. 

. Bu SLn gur c.e ~ba'1 g.ze.elc· 
r ~d<· b ı:ıı uc Y"r •1k•~ oldL • ~m 
hır ·c · l 'P\J t CJ;J nlU".l CD 1 !'.' ıC \ !tc. 01-

dc Şa)dnt dikı<a t im hokıkJt :· ,t· 
~ lda kalc!.m. Ve ,n. ıl ,ıy.ıcıık 
kadar garip t s be p '<c• ettin. 
Eunu rıze soy:cdıi;ı ı;,;irr n s z de 
ın1nm. ta t r del t e .. · cck•i ıız. 

tı Lı ( \'\ ıı... '1' l k !.;;ı , ı l 1 ~"" 
lo • lı ,r..~k r,c _ _ iyet ır:t C • 

"'U r, ~ ,t rc..J' • .ı. utcı.nı;> or 
İn, lmt) dC.lk k ı t' ır C• r:p c!an 

bı. ~. T" • 1 • ı ı· J ' c Uf ı( l\. C&. C,fl llu 1. > 

bulur ar. , ı y.u. "'1.'- \ • 

zu J1 .ı.kcn <:. ırcndır 
G ı ~ t · •. ız tar.v um. i i t 

•ıJ gorrıu t u, I •• L l'Jf oJ.ın b bo 
r .d bu 1 h i yap ı• ~ 't içın 
le c birç~k fc !·k lık il ·' 1 n 
mışt Se · ,rcc )U r. ~tcvazı .n ~· 
nin hayatı bırçrk 1!'.ıh.Ymi etler 
'\ t.c g ç 11 tı Fak, t bu ... c 1..fır 

) • l.eyhudc v.ıpı'-ıı: .... tr Bu ai
le 1n \Ok zck ,.c kabil 'etli \ocı·· 
g~ 'l.Jn genç kız üç sc ~ c cvvcl ' ise· , 
Yı iyi dcrccc'cr bitir •.• t . Ve 

lt\dı bir ticarethanede k •ıbc ola
rak çal:,,yordu. Vaktıle tanıd ğım 
bır aile yanında tiz.met et.miş olan 
•nnesı kız. ın ~ bulm<.J< ıçın ~cJ<· 
tıği ını.ışkuıat ı o aılcnin bavanına 
anlatırken tc:.ıdı.Ucn ben de ya -
1'_ .. buknmuştuır v~ bunı .. ':-1 i
ç n onun agz.nde, bir ke.e daha 
bu • buı".ll.ak hikiıyesiıH dinlemek 
.._ •iyordum. 

l\IaJumdur kı bu nrvı röportaj -
'1r 1:- gaye : •• yapılır. Ya nız bir 
'a !P süro.'.miı için degil... Türk 
kudını nas.l ış bulur rôpn·ta •• nın 
gaycsi de eğer Turk kadın. Lw i ı 
bulurken müşkülata mcıruz ıca.ı -
Yor bunları tesbit etmek ,.e bun
ı..,,la nasıl !"lÜcadeL ed lir di c yol 
Cöstermektır. 

'Yani bir röpt . taj n ır• be. hı 
g•ycsi muhakkak '.ırc "· 

Bu işe başladı• '11 zaman aklıır:J 
İik geien isimlerde'l biri muşKü -
:sııa iş bulduğunu ôgrendiğım 
genç kız ısıni .ııdu. 

Ona müracaat ett ğim zaman: 
•Aman Bayan Suat !Xrv.ş dedir!
ca ederim beni yazmayınız ... Ni
\'in. önüne baktı: cDışarıda olan 
nişanlım çalıştığımı bilmıyor• de
di. •Kıskanç mıdır• diye sordum: 
•Hayır dedi. Kıskanç değ Jdir. Fa· 
kat benim çalışmağa rıecbur ola
cak bir vazıyettc olduğumdan ha· 
beri yok.> .Babanızı tanımıyor 
mu? ... •Tanıyor amma iyi kazanı
Yor zannediyor. Kızlarının çalış -
masına muhtaç oldui;'UnU bilmı -
Yor,, Bu zihniyeti anlıyamamıştım 
her halde onun için israr ediyor -
duın. cNeden dedim parasız olmak 
ayıp mıdır' .. Billıkos ı::işanlınız '1!· 

lcnize bakmak için çalıştığı'lrzı öğ
renecek olursa sizi dalıa faz'a tak
dir edcc~k. daha çok se\•ecektır ... 
Hem esasen ben bu yazılara be -
nimle konı;,1nlar.:1 simlerı.ıi de 
Yazıyorum, fakat o· •'llmaz .. olmaz 
dedi daha iyi bir ba~kas nı yazınız. 
Benim söyliyee~k sözüm yok.o Ilk 
leşcbbiısüm mu,·affakıyetsizlikle 
neticelenmişti ve bu ıruvaffakıyet· 
sizlikler biribirini takibcth Ce:.ur 
kızlanmızın ağzından bu mn-zu 
etrafında söz kopartmak ayni müş• 
külatia devam etti. Vaziyetlerini 
iyi bildığim fakat beni!!! bu vazı
Yeti iyi bildiğimi bilmiycn kızların 
bir çoğu bana aşağı yukarı birıbirı· 
ne eş cevap \'erdiler. 

- Ben hayatımı kazanmak için 
Çalışmıyorum. Ailem zengindir. 
'Yalnız tahsil hayatımız bittikten 
sonra evde kalmaktan sıkılıyorunı. 
Patronum babamın aziz bir dostu· 
dur. Bir katibe ihtyiyacı varmış 
Yakarmış ben de vakit geçireyim 
diye kabul e.tim. Hatır ıçin burada 
olduğumdan tabii kimsrrin nazı

?ıı çekmiyorum. Tam mana -
Sile çalışan bir kız de.,· im yani ha
Yatını kazanmak için çalı<ıın bil -
tün o sınıfın nelerden istifade etti
ti veya neler çektiği hakkında bir 
balünıat alama~ınız. Hem ıste -

cm. 
Ekser.si y ~mi beş ile kırk lira a-

Suat Derviş'in sözleri 
ra onda "' ıdık:J>. maaşa I"Uk bil 
b bahı • saat sekızindcn akşarun 
aJ t lıılmcm kaçına kadar evden 

gr•ır 'm.ş b ı r .oğuk köfteden baş
ka bir gıda almadan çalışan bu kız
lar bana bu yorgunluğa sırf bir 
zevk ve lıcve iç.n katlandıklarını 
·;, Iüyorl. r. Ye ben sanki körırııi • 

"" onların fazla yorgun ukl.ırl.ı u • 
\ " ~t "n lı- ı evvel yıı:rJnuış drr~lc· 
rı ·ı pı..dr" ve al.ık tabakların n a.· 
t ınd n scvni) or, yazı yazmaktan 
\'akil>ız Ko.Jbur • .ışan genç c.muz· 
:.ır ı, ça puklaş n parmakı ını 
gormuyorn ~ o.m gibı ben. ın '1 -
dırdıkları dan emin oluyorlJr \ "C 

Lı. ırıx fak ) le rırml'ı.m gü • 

! rn uyorlard• . 
lı 'buki ben :.ı1 I arın hl'r tırıle 

tema mı..a hakik ı tı giir .. } .)r an' ı
l am.ıdığı. boy le l:..!' z 1 niyct,c kar· 
ş ı .. ış ol~ .11' 1 rJyrcti ı çındc ka· 

ı } orr!urr. \ekendi kendıı::- e de: 

zın her hır şubesi insan kalabalığı
na açtır.Kurulan bir memleket için
de her bir vatand:ışm faa. olması 
\'C el!'lden geldiği kadar bu yeni 
kuruş ışindc şuurla çalışması en 
başta gelen \'azÜ<'lcrindcn biridir. 
Halbukı böyle bir faaliyete sah-

1 ne olrr ak mecl:-uriyetindekı mem
l eı<etiır. zd0 atıl k labilmck ikti -
darında oldugunı. övünerek söy • 
lı·meı< YC b:.. ula ı iftı 1ar duyntilk 
ye •aal ol dı.ıgu'1u saklamak, çalıştı
ğı ıçin utanmak ancak ı ers.•mkrin 

karıd r. 
Ben bö}.C dusLndügüm için, is • 

tc im ki kendısınc yaK!a~t'< m her 
genç k ı: Çalışıyor musunuz~. 
s.laline c:;cı· çı; ışıyorsa buyıik bir 
iftiharla· 

- E\·ct çalı.:;ı)orur, ccv.ıbmı 

Ycrsın, ' ayatımı yorgu,lugun ba
l• ası ..:ı kazanıy"r _m. Kimsenin "' • 
tü ·~ b .. · o!Mak istemcd'ğ m i ~in 

çalı~ıyorum. Yoksa siz bPni b ir mı
ras yed_ mi zaın·ctt niz. 

• 
~ 

i 
il 
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66 kilo: Cihat (Kuleli) Mustafaya 
(Gedikli), Hkmet (M1ltepe) Şükrii
yc (Deniz) tuşla galip. 

72 kilo: Cahit (Kuleli) Necmiyi 
(Deniz) Fethi (Maltepe) Şerafettini 
(G•dikli) tuşla yendi. 

79 l.ilo: Mustafa (Gedikli) Ercü
mendi (Deniz) tuşla yendi. 

87 kilo: Halis (Gedikli) Fethiyi 
(Deniz) tuşla ve Hulüsi (Kuleli) 
ŞJniyi (Deniz) sayı hesabile yendı. 

Bu vaziyette kuleli birinciliği 
muhafau etmektedir. 

T. S . K . Başkanı 
istifa etmedi 

Türk Spor Kurumu Başkanı Ge
neral Alı Hikmetin istifa elliği 

söylenmekteJir. Tamamen anlaşıl. 
dığına göre bu şayia yalandır. 

Balkan kupası bu sene 
Ankarada yapılmıyacak 
Ö~endiğimize göre bu sene 

Ankarada yap:lacaıtı yazılan Bal
kan kup•sı maçları bazı sebepler
den dolayı Ankarada yapılmı.va· 
caktır. Balkan kupası lı•ı halde bu 
sene Alinada yapılacaktır. v 
Slllas diski 60,48 met-_ A: al • Allah diyordum. Aca

,.1 bu g rç kı • . a~ neden hakikatı 
sc) !emekten çekmiyorlar.. Yoksa 
çalışmaktan, çalı~mağa mecbı..r ol
mak tan utanıyorlar mı? 

Veya: 
- İhtiyar ann('me bakmak, genç 

kardeşiır n mektep parasını temin 
etmek için çalı şıyorum. Demekten 
zevk duvs,ın. Ve eğer çalışmıyor
sa: 

1 lftlırın militrJUI hiJk(ımtl kanafı, 2 - IRtfır•a bir bayram 
ıilnü yapılan merasim 

r eye atarak yeni bir 
rekor yeptı 

Atinadan bild:rildiğine göre Yu· 
nan atletı S,llas hususi bir müsa
bakada diski 60,48 metrtye atarak 
yeni bir rekor tesis etnııştir. 

Çalısmaktan utanmak. . Yani 
kc~dı krndiniıı efendisi o'rııakt;m, 
hiç bir ferdin \"e hiç bir cemiyetin 
sırtından geçinmemekten, kendı 
ekmeginı y.ılııız ba;ma alır' ter le, 
kolunun elinin veya başının mcsa· 
isıle kazanmakta'1 utanmak! diin· 
yada bundan da~a inanılmaz b!f-
şcv c .ır mu?. l<tsanlıkta tufeylı 
olmanı 1 belki bir ;1<:ref say.ldığı 
devirler de olm~~tu. Fakat bugün 
dıi y•~ın en şerefli \'e en takdir 
dılcn insanları cemiyet<' bar ol • 
!!' .ıg ı bir zi:.et sayan in•anlar c ğ il 

mıd'ir ? 
Pratik halinde 'Tiirk kadını u -

foylı olmakta. çoktan kurtul.. .ış 
dc;..ığu \'C iş hayatının bütUr. saf
halarında erkekle ayni tempoda i· 
!erlediği halde, neden bilmiyorum, 
nazariye olarak geri bir zihniyete 
bağlı kalmıştır ve hala iş hayatına 
at.lmış olmanın izzeti nefse doku· 
nur bir küçüklük olduğunu veh -
medccek kadar yanlış düşünür 
Babadan miras kalan bir servetin 
insanı hayat mücadelesine atan e-

, d n daha ziyade şayanı ıtıbar 
nerıı e 
ıd ğu ve paranın bilgiden daha 

o u . l . 
. ·ade şeref verdiği devır er mazı· 

ZI} karışmıştır. Bugün Türkiyede 
ye b ih · t hakim olan zihniyet u z nıye 

değildir. 
İş hayatına atılan gen~. kızları~ 

mızın bunu bir hayat mucadelesı 

1 rak değil de s•rf bir he\'es ola-o a 
1 

. .. 
rak yaptıklarını söyl:me.:rı, gos-
terdikleri enerjiye hır buh:andır. 
Nasıl bedava eser yazan hır mu

harrir, şiirlerini parlamadan bas -
tıran bir şair, eser ]erile par~ ka -

mak isteıriycn her hangı san-
zan ·· .. h' bir za 
atbranşın bir amatoru ıç -

b·r •an'atk5r sayılmaz ye san-man ı ., __ .. . . 
atkiırlar arasında gulunç hır tıp o-
larak telakki edilirse, ıhtıy_~cı ol -
madığı halde çalıştığını soyl.c~en 

kız da ayni derecede gulunç 
genç . .h 
olur hem de üstelik çalışmkaga .' : 

t . cı olanların elinden e mcgını 
~a . 'k -

b r gasıp gibi antıpatı go
kapmış • 
riinür. . 
Çalışmak demek yal;ıız kendı 

h Şunun ve bunun mmnet!n-
;ı sını "'ld. 

k tarmak demek debı ır den ur • 
1 m• k demek içinde yaşadıgı • 

Ça ış " d ~· k 
Cemivele elimizden gel ıbı a· 

mız • k . B . f t olmak deme tır. unun dar mu ı . 1 k 
_ bebek oynar gibı ça ı~ma 

~ın k'tge olmaz ve bir heves için, va ı ..• 
irmek için çalışılmaz. hayat ıçın 

~alışılır. Eğlenmek. i~in .ça.Jışan ın· 
h . hır· zaman ıyı hır L•çı .,la -san ıç 

maz. .b. 
Hele bizim memleketimiz gı ı 

·eni kurulmaktJ olan hır mtmle· 
) hayatın her bir sahasında 
kette . k f 

. l hatta "üz bınlcrce a a 
bı'l erce, , 
ve bilek işçl::..ne ihtiyaç ·ar.dır. Şu· 

l mak azmile mucPhheı urlu ça tŞ 
kafa ve bilek ordusuna memleket 

hasret çekmetedir. . 

T aklarımız, sanayiimlz, tabı! opr . 1 .ğ. 1 ·mı·z ve tayyarecı ı ımz, servete rı 
. 'z kültürümüz, san'atınu -

!ennımı • 

- Ne gezer çalışamıyoruM. Ça
lışmak ihtiyacında , çal smak i ti
yakındayım fakat •ş bulamıyorurı. 
Diye eS<:f etsin. 

Halbuki çok şayanı hürret dü
şünceler Ye fcragatlar içinde çalış· 
lıklarını biıdiğim gC'Ç kızlarımız 

hayatlarında en çok iftih;;r tc.pla
yabilecekleri bu vazıyctten utanı
yorlar. O kadar samimıyct!e bur ı 
fena görüyorlar. Ve çalışınağa 

mecbur olmak o kadar k ibirlerine 

Iğdır (Hususi muhabirimizden) 
_ şark vilayetlerimizde azametli 
bir zafer abidesi gibi duran Ağn
dağının karlı §ahikasında Türkün 
bütün gurur ve satvetini ifade e -
den bir hüviyet vardır. Gündüzün 
güneşte ve geceleyin mehtapla 
başka başka letafet ve mel-abet ar
zeden bu güzel dağın Türklüğe ya
kışan öyle bir edası vardır ki onu 
kalemle anlatmak pek güç hır şey· 

dir. 
Iğdırın dcgı l , h atla bütün o ci • 

var \'İlayetler .n uzerınde bir süs 
ıliıhesi zevkini veren bu tarihi sil· 

ve u.rl rın d l·-.,., .>ı., -... 
la temas ettiğim lıu son güu~l~·kr'~~1_....., __ silenin şimdiye -adar bir e ıya 
çinde yavaş, ~ avaş benim de b.ı _ yatağı ve bir frsad ve !.;yan kayna· 
şımda bir istifham işareti belir. _ ğı bulunması onun şerdi namına 

büyük bir leke idi. Bugün, onun yor ve kendi kendime: 
bağrında mesken tutan eşkıya sil

- caba çalı~mak ayıp mıdı,.·.• 
rülerinden eser kalmamış ve göv -

Diye sorduğum bile oluyor .. F ... 
desindeki ısırganların yerini kri -

kat şükürler olsun ki pek çabuk 
zantemlcrle kır çiçekleri tutmuştur. 

kendimi topluyorum. Yine kcnclir.ı 
bu süalin cevabını vermekte ıı:ecik· Memnu mıntakalar sırasına geçen 

Ag" rının etrafındaki kürt ahali kamiyorum: 
_ Hayn· çalışmak ayıp de5i:uir. milen başka yerlere kaldırılmış ve 

Çalışmak ayıp olamaz.Asıl ayıp oları O güzel köylere başka yerlerden 
şey .. çalışmagı ayıp saymak ve dun gelen Türkler iskan edilmiş oldu -
için bir insanlık kıymeti ifade e • ğundan şekavet ve isyandan eser 

kalmamış ve o çirkin hadisat artık den •Zengin kızı, olmak iştiyakın-
da bulunmak, zengin kızı olnıan.n tarihe karı~mışlır. 
hala bir kıymet olduğunu zannet- NAHİYE VE KÖYLER 
mek ve böyle görünmek istemek, İğdırın (2) nahiyesi (60) meskun 
işte a •ıp ve gülünç olan şey lıurlu. köyü ve (31000) nüfusu vardır.Ka........................................... ............. 

1 DÜNYADAKi GARiPLiKLER 1 
Kadın ve erkekler ençok 

ne ile alikadardırlar 
Şötlandyalı psikolog Brus erkek· 

!erle kadınları en çok alakadar eden 
meseleler hakkında kendi vatan -
daşlarını şu tecrübeleri yapmağa 
davet etmiştir. 

Gözlerini kapayan bir insan k.i
çük bir kağıt üzerine aklına geie· 
bilen şeyleri derhal yazacaktır. 
Şötlandıyada bu tecrübe )a -

pılmış ve şu netice alınmıştır. Yır
mi ile kırk yaş arasında kadınları 
en çok alakadar eden şey, erkekler 
ve evlilik. Sıhhat ve billıassa gü -
zcllık, para şık giyinmek hevesi, 
mutfak ve evin şekli.. Yirmi ile 
kırk yaş arasındaki erkekleri ise 
şunlar alakadar etmektedir. İş \'C 

güç. Para, kadın, spor, seyahat, ço
cuk, aç gözlülük. • 

Bu anketin Şöl!andıyada yapıl -
dığı nazari dikkatten uz1k tutul -
mamalıdır. 

Avrupanın en bUyUk 
rasathanesi 

l\Ieşh r fizik iılımi Jan Percn'i11 
himmetıle, Avrupanın en büyük 
rasadhanesi Alplarda Fo•kalk.ycde: 
yapılacaktır Yeni ra:ı:ıdhanenir. 

teleskopu iki metre geııijlikle ola
caktır. Bu teleskobun bir cşi, l·ll'C· 
rikada Mount Uyilsonda bulun -
maktadır. Yeni, rasathanede Av -
rupanın bütün alJmleri gidip ·a -
lışmak S<'rbestisinl haız olac.ıkiar
dır. 

saba içinde (1050) ev ve (7000) ki
şi bulunmaktadır. (21) kahvehane 
(2) lokanta (2) yatacak bina, (16) 
kasap, lx•ş fırın mP'l'Cutlur. Bura
nın genç belediye reisi kasabaya 
ıntizam vermek için son derec(:lcr
dc çalışmaktadır. Kasaba halkının 
'.ö 90 reçberler teşkil eyledikle -
ri içın tanzifat işlerine fazlaca ö -
nem \·erilmek gerekli ise de bütün 
ahorların kasaba içinde bulunmala· 
rı buna imkan vermemekted'r. Bu 
ahırların şehir haricinde fen:-ıi ve 
sıhhi bir şekilde yaptırılmaları dü
şünülmektedir. Şimdilik yedi .;öp
cü amelesi, iki çöp arabası ve bir 
sulama arabaoile tanzifat işlerı le· 
min edilmekte ise de dağınık ve 
ekserisi işçi ofan bu kasaba için bu 
miktar kafi değildir. Belediyenin 
bir doktorile bir de ebe<i vardır. 
Doğum isleri ve mahallelerin sık 
le!ti~Jeri muntazam bir surette «e· 
reyan etmektedir. 

Yiyecek maddelerin bir kı:;mı 

pahalı Ye bir kısmı da ucuzdur. 
Mesela birinci ekmek (15), ikinci 
(10) Ye yerli buğdaydan olan (6), 
koyun eti 20), keçi 15 ve sığır 10 
kuruştur. Sebze ve meyva çok u -
cuzdur. En nefis üzüm ve şeftali - • 
nin kilosu 12,5 kuruştur. Kasabada 
ve köylerde hatırı sayılır derece· 
lerde sıtma olduğunu söylüyorlar. 
Yaz günlerinde havada o derece -
lerde siklet vardır ki insan sıcak· 
tan nefes alaman{.._ltadır. Burada 
en zevkli ve neş'eli zamanlar son 
bahardadır. 

Belediye idaresi beş yıllık pro -
gramın henüz birinci yılını tatbik 

etmektedir. Bu yıl bir mezbaha in
şası ve gelecek yılda da bır ote 1, 
gazino, bir sinema ve tiyatro bina
ları yapılacaktır. Burada itfai) eye 
lüzum görülmemcktedır ÇüPkÜ 
evler kiımilen topraktand ır. On 
dört yıl içinde yalnız bir evde yan· 
gın çıkmış \'e b ir odası yanmıştır. 

Mahsulat - Iğdır ilç€sinin top· 
rağındaki kuvvet pek büyüktür. 
Burada her yıl (1,600,000) kilo pa
muk iki milyon kilo buğday, 1,5 
1!' iyon kilo arpa w bir IP iyon ki
lo pirinç yel.şmcktcdir. :\teyvası 

da p~k boldur. Bütün Doğu ıllerin · 

d • ulcn meyv 1 r ura'lın m h· 
sulüdürJcr. Bu yıl ha\"aların :ı • ..ı .. 
saadesizliğinden öttirü m< yv.ılar 
pek az olmuştur. Topr~gııı neşvü • 
nema kabiliyeti çok olduğundan 

her çeşit mahsulat burada çokluk
la yetişmektedir Akasya tohuMu
nun (6) ayda 1,5 metre yükseldiği 
görülmüştür. Bu hal inbat kuvve
tinin fe\·kaladeliğini isbata kafi • 
dir. 

ECZAHANE YOK 

Burada maalesef bir eczalıane 

yoktur. Evvelce belediye tarafın -
dan (4000) lira harcanarak bir ec
zahane açılmış ve başına da aylıklı 
bir eczacı konulmuşsa da hesabı -
nın altından çıkılamıyacağı anla -
şılınca eczahaneyi eczacıya devret
miş ve o da yüzüne gözüne bulaş· 
tırarak bir dişçinin odasına yerleş
miş, arada bir kendisine mürac3at 
,·ukuunda sandığından sepctinUerı 
ecza çıkarıp vermtkte imış 1 

Bınacnaleyh, sıtmalı ve lıa,·ası 

ağır olan bu ilçede behemehal bir 
t•czahancnin ıncvcudi ·etin_ şid -
detle ihtiyaç bulunduğunda-ı tPk • 
rar bir gayrd daha s3rfıle bit ec • 
zahanenin açılma::;ı her neye n1üte

vakkıfsa bir icabına bakılm;ısı gü
nün en önemli mPselelerinden bi
ridır. 

Türkiyenin görülecek yerlerin -
dt>n birisi de burasıdır Burası Rus 
ve İran :oudutlarının bırleştiği bir 
yerdedir. İiıdırın Türk tarihinde 
kıymeti büyuktür. Bumda hala es· 
in Türk ırklarının birer köyü mev
cuttur. Mescıa: Bayat, Kacar, Ka
rako·-~·:ı ve buna benzer birçok 
X.r-v• .. ,. v "' .dır ve Iğdırın eski arlı 

Sairlabaddır, Bu ılçenin bir adı da 
~~Grmeli oldugunu söylüyorlar. Bu 

mınlaka önceleri ;;cemlerde iken 
sonradan Rusfarın idaresine g<'ç -
miş ve (80) yıl kadar Rusların ida
re«nd~ kaldıktan sonra (1334) yılı 

soniarındaki istiklal harbinden 
sonra bizim elimize geçmiştir. A -
halisi ki'ımilcn Türktür. İran ve Eri· 
vandan gelmiş olan muhacırlar da 
aslen ve ırken Türktürler. 

HÜKÜMET D'.AİRESI 
Bir kattan ibaret olan ve butün 

daireleri içine almağa müsait bu -
lunmıyan hükümet konağında il -
çebay Ncdim Akyıldırım'la bir 
parça görüştüm. İlk defa olarak ta
nıdığım bu ilçebay bir ihtiyat za-

Yunan atletinin bu dereceyi de 
geçece!l'i ümit ediliyor. 

Fransız atıeUeri 
Yunan Atletizm Federasyonu 

Fransız atletlerini Yunan .stana davet 
etmiştir, Yun<ın milli :ıtletlcri ilk 
egz!rsiz karşılaşmalarını bu Fransız 
tnkımile yapmış olacaklardır. 

Bokalll 
1932 olimpı1 adı 1500 metre şam: 

piyonu ltalyan ko~ucusu Becalh 
mi:him koşular yapmak üzere Amc
rikaya gitmiştir. 

biti olup Bağdad c~phcsinde yaralı 
olarak e,,<r düŞMilş ve üç :zabıtle 
Muhar n"rc üıcr·,dcl" Sultannbat 
ve İran.a1 Nahci\·an yolde Erzuru
ma ve oradan da İstanbula gelerek 
derhal Anadoluya geçmi5 ve milli 
mücadeleye karışmıştır Bu zat 
iskiın işlerini yoluna koymıya mu
vaffak okıuş, köylerde mekteple,
yaptırmış, köy kanununun tathi -
kinde. telefonların tesisinde, köy 
odalarile köy yollarının yapılma -
smda ve köy bütçelerinin tanzi -
minde büyük yararlıkları görül -
müş \'e halkın sevgisini kazanmış
tır. 

Mülkiye müfettişlerinden Sabit 
Sezer'in de bilhassa bu iskiin işle
rinde büyük muvaffakıyctleri gö· 
rülmüştür. 

Iğdırda ilçebaylık yapan ve şim· 
di Orıjuda vali vekili bulunduğu 
•Öylenen l\fühat Vural'ın burada 
çok yüksek bir şöhreti vardır ve 
halk onun hasretini lıiıEı ç~kmek· 
tedır . .Şimdi Zilcde bulunan jan -
darma komutanı yüzbaşı (Hüseyin 
Akbaş) ın da çok ilerin izler bırak
tığını ve halkın kalbinde unutul -
maz se,·gilcr bıraktığını söylüyor
lar. 
IGDIRIN' GÜZEL M 'lı'\IZARASI 

Iğdır, düz bir ovanın ortasında 
ve Arasın sağ tarafında ve Eriva
nm tam karşıındadır. Geceleri E
rıvanda yanan elektrikler h:ıradan 
görünmektedir. Kasabanın çarşıs ı 

\'e dükkanları pek ııafiledir. Yağ -
murıu zaman,Jrda çamurdan gc~il~ 
mez bir lıale gelmektedir. Dük -
kan 'e mağazaların saçakları olma· 
dığından 5deta ibiği kesilmiş ho -
rizlara benzemektedir. Eğer saçak· 
!ar olsaydı hiç olmazsa dükkanla -
rın önündeki yaya kaldırımlarda 
yürümek kabil olabilirdi. 

Hükümet dairesinin bulunduğu 
taraf, kasabanın en iyi yerlerinden·, 
dir. Burada yüksek ağaçlıklı büyük 
bir bahçe vardır ki, belediye daire
si de bunun içindc:dir. Gazinolar, 
lokant~lar, reşmi daireler ve otu· 
ru:aeak evler hep buralardadır. 

Burası da yağmur günlerinde ça • 
murdan bir derya halini almakta 
olduğundan müruru ubur pek fena 
bir safhaya girmektedir. Bu mü -
hirn bulvarın çamurlardan kurta
rılamamış olması, kasabanın ha -
yatı üzerinde usandırıcı ve çok acı 
tesirler yapmaktadır. 
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Yeni Nesrıyeıt: 

ilkokul öAr•tmenlerine 
• ders ve plAn örnekleri 

ilkokul öğretmenlerinden ve mu· 
harrir arkada~larımızdan Hasan Bed
rettin Ülgen ve Latif Fa:k Erenel yu• 
kandaki isimle çok deıtcrli bir esc.r 
vücuda getirdiler. "ilkokul Öğret· 
menlerine ders ve plan örnekleri,, 
Kültür Bakanlığınca hazırlanan ye
ni beş yıl:ık ilk öğretim programı· 
nın prensip ve hedeflerine göre 
tertip edi '. mişt i r.l:k okulların birinci, 
ikinci ve üçüncü sınıfları içindir. Bu 
sınılların muallimleri bu eserle ken
dilerine pek faycalı bir yardımcı 
kitap kazanmış oluyorlar. Kültür 
hayatımızda ehemmiyetli bir ihti· 
yaca cevap veren böyle değerli 
bir eser vücuda getirdik'.eri için 
mnharrirlerini tebrik eder ve ki
tabı bütün ilk okul öğretmenlerine 
tavsiye ederiz. "ilk okul öğretmen
lerine ders ve plan örnekleri,. mu• 
allim Ahmet Halit Kitabevi tara• 
fından resimli olarak ve temiz bir 

. tekilde bastırılmıştır. 

lf 

Ar mecmuası 
Ankarada (Ar) isimli bir mec

muanın ilk nushuını aldık. Resim, 
heykel, dekorasyon ve arkeoloji 
hakkında kıymetli yazılarla intişar 

eden bu mecmua bizde plastik sı• 
nıflara dair gayet seyrek yapılan 

neşriyatın eksıklıklerini tamamlaya• 
cağı vadini veriyor. 

Bizde •Osmanlı ressam!ar mec
muasından,, beri böyle yalnız plas· 
tik "1ntflardan bahseden bir mecmua 
şimdiye kadar yirmi bu kadar ıe· 
nedenberi çıkmamıştır. 

Ar mecmuasını bu cepheden cid
den takdire değer buluyor ve mun• 
tazaman intişar ederek bu vadinin 
derin boşluğunu doldurmasını le· 
menni ediyoruz. 

Fransız tiyatrosu operet 
kısmı 

t. 2 • 937 PAZARTESİ günii. 

akşamı saat 20, 30 da 

AŞK MF.KTEBt 

Yazan · Yusuf Ziya, besteleyen 

M u lıl is S abahattin 

lf 

H.\LK OPERETİ 
Pazartesi Süreyya'da 

HALiME 

Salı AZAKTA 

ŞiRiN TEYZE 

Çarşamba Saray'da 

ESKi HAMAM ESKi TAS 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. 

Cağaloğlu No. 30 (Eczanesi 

yanında) Tee!on. 22566 

-AÇIK 90Z-

1937 
Beynelmilel Kömür Sergisi 
( Kömür yakan vesait ve teshin 

aletleri ve tesisatı 
beynelmilel sergisi) 

26 Mart - 26 Nisan 
Sergiye iştirak ve sergiyi 
ziyaret edeceklere emsalsiz 
kolayhklar gösterilecektir. 

-- 452-

ANKARA I Dr. Hafız Cemal 
Mekteplileri ne <Loı~MAN HEKİM> 

Kitap ve defterleri
nizi en iyi şeraitle Ma
arif vekaleti karşısında 
AKBA kitıtp evinden 
tedarik edebilirsiniz.iz
dihama mahal kalma. 
mak üzere şimdiden 
kitaplarınızı alınız. Te· 
lefon 3377 

Dahiliye ınUtehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
İstanbulda Divanyolunda (104) nu

maralı hususi kabinesinde hasta • 

!arını kabul eder. Salı, cumartesi 

günleri sabah .9.5 - 12. saatleri ha

kiki fıkaraya mahsustur. Muayene

hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 
telefon: 21044. 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

4 üncü keşide 11-Şubat -1937 dedir. 
Büyük 
ikramiye liradır. 

Ayrıca: 15,000, 12.000, 10.000 
Liralık ikramiyelerle ( 10.000 
ve 20.000 ) liralık iki adet 

mükafat vardır ... 
Dikkat: Bilet elan herkes 7 • ş U B A T • 

937 gUnU •ktamıne k•d•r biletini 
değlştlrmlt bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet Uze• 
rlndekl hakkı sakıt olur .. 

51111 ... 

HER SABAH 
• 

BiR DUŞ 

• 

İZAHAT 101 
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15TIKAL CAD. 

~~~ 

o 

BIRE, 
1000 

TARLAL>l 

'--ı 
_..,,,,_ . • "' 'I' .... ·-1 -- r 

1 - •• ""V~ -- : .... ı , • ..ı:ı/ıı;.. ... (;.. 
~ .... -"'!,....~ !! ~ . . . . . - . . . -: : : - -- -- . - -- - -. -

•'. ,, ' 
.ı 

,~ 

• 

Ufli~~ME iCiN 
~iNlJiD'EN Bi~iltTi.'R 

~ A ~ ~-- i_/ _~_ : .. ~ 
: ~ : ~ : ~ - ı;,_ - - : : 
--- - ':._ == - • --- _:: '=-_ - -= --:.= _ .. ~J r ~- _ s s 

ı = ..=. -- ~ • -- '!"';..:- -

l1!11 _________ ,_l_, __________ lllllllllllU11Ulllt\,llllllllUUllllllllllllllllllllllllllllllll ~llllllllUlllllll 

D:ıiıili}'e ııı CTte h ıs~ ısı BEDAVA Sahibi ve uı.nurni neşriyatı idare eden 

Dr. Ali Rıza Sağla Do K T o R r Başmuharrir 
Beşiktaş Tramvay Dura,c Açık Söz'ün bu teşebbüsünden ETEM Ui.ZET BENİCR 

Hasta larını hergiin öJleden çok memnun ka l acaksınız. . , . I . . 
... f il ·ı b ki . . Basıldıgı yer: Matbaaı Eb ızzı~ a 
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