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Memurlar için yeni ka·, 
11un yapılırken iki nok· 
tanın da bUyUk ehem· ı 
mi yeti olduğu kanaatın· 
dayız, bunlar da yeni 
kanuna konablllrıer. 
-·-· 

Mtmur!ar için Kamulaya yeni 
bir kanun layihası verilmiştir. 
Cuınhurl\·et memurunun mesleki' 
bünyesini tarsin eden bu layiha 
Cuınhu·ıyet hükiımctinin üçüncü 
haınlcsıda. Birincide memurıuğa 
ilk \'asfını ve istikrarını veren dev· 
lct, ıkincı hamlesile ona baremi 
\•erdi. Üçüncü merhale memurun 
muh.t ve hayatındaki noksanları 
tiii.zt nt' koyuyor, ı:örülen eksiklik· 
leri tnmamlıyor ve memurun tam 
şahs:yetini ve meslek hüviyetini 
Yapıyor. 

Özünü okuduğumuz layihanın 
lıi>ce yalnız iki eksik noktası var· 
dır ve bunların büyük ehemmiyeti 
ol na kani z. Bunlardan birin
e' • ır. •murlyete kabulde en asga
ı·i l ı, il deı rccsi orta, h.:ıttu yerine 
göre ııntıh.n ,·ermekle beraber i.J< 
llıuktep olduğuna göı e bu nevi e
ı, ınanlar iç '! bugünkü madtli ve 
tna'ı artl rı'1 dışında hır rnk:.n 
ı. bul etmek esasıôıı. n~nm kanu· 
nun~ r>a::aran yüksek tahsil g<k • 
l'nL'm,- mcll'ura devlet bütçesi an
~2k 2G liraya kadar hak veriyor. 
lt 1tte, lise tnhsilini yapmış ·eya bu 
'Yarda bir mcsl~k mektebini bitir· 
llıiş memur için dahı müktesep hak· 

Etem izzet Benice 
(Deı'amı 6 ncı sayfada) 
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Açık Söz 
ve 

Dünya siyaseti 
Tlııgünden ıtibaren Açık Söz'ün 

dış politika muharrirlijtini yapan 
diplomat sclu

nu:ıu Mı 11 iye t 

::?azttcs.oin umu ... 

Temaslar bugün 
Devam edecek 

Mi'ano, 2 ( A.A. ) - Anadolu 
aj.ınsının hususi muhabiri bildi· 
riyor, 

Hariciye Vekilimiz Doktor Aru 
bu akş~m saat yedi buçukla refa
katinde Roma Büyük Elçisi ve 
Kalemi Mahsus Müdürü olarak 
Milanoya ırcldi. 

istasyon Türk ve ltalyan bay. 
raklarıyle donatılmı~ yerlere halı· 
lar aerilmiş ve büyük bir itina ile 
süslenmişti. Tren istasyona ırirer

ken istiklal maqımıı çalmıyordu. 
Bunu ltalyan ve faşist marşları 
takibetti. 

istasyonda hariciye nazırı kont 
Ciano hariciye umuru siyasiye U• 

mum müdürü, teşrifat umum müdü· 
rıi, hariciye ukanı, Milano valisi 
ve belediye reisi, Milano fa· 
fiat rüesası ile erkanı aske
riye ve mülkiye, konsolosumuz, 
sefaretimiz katipleri ve tebeadan 
bir çok kişi hazır bulunuyorlardı. 

Doktor Arasla Kont Ciano çok 
(Devamı 6 ncı sayfada) 

DIJ11 bir birl1rllı ille tımaıl gapa11 
doktoı Aıoı vı ltalga Dıı 

Bakanı Ciano 
•1Mıı1111nııııııı111111111111111nnıuuııııı•111111uuııuuıuı11111ı.ımım.ııuı-.aııqq1111mttınu11111H11nınt111111111UH11uuuınııtunuıt 

manya ortekiz müs
temlekesini işletecek 

Eden bu 

Londra 2 (A. 
A) - B. Antho
ny Eden Avam 
kamarası'lda, Mil· 
retler Cemiyeti 
ı.onseyinin sil!h· 
tarı bırakma kon· 
leransı bürosunun 
yakında toplan· 
masına karar ver· 
dijtını söylemiş· 
tır. B. Eden bun
dan sonra lnıriliz 
hükümetinin Al· 

yoldaki mUzakereleri teyld eden 
beyanatta bulundu 

ıı. f!d•• 

• manya ile umum! bir sih!.bsızlan• 
ma için yeniden müzakereye ıririş

meğe hazır olduğunu söylemiş ve 
fÖyle devam etmiştir. 

" - Almanyaoın tekrar aillhla· 
rı bırakma konferansının mesaisine 
iştirak etmesi kadar bizi memnun 
edecek bir şey tasavvur edilemez. 

B. Eden bundan sonra bazı Por. 
tekiz müstemlekelerinin ışıetilmesi 

için Almanya ile Portekiz arasın· 
da cereyan etmekte olan müzake
rattan ve lngiltere ile Portekiz 

(Devamı 6 ncı sayfada) 

~ ::'aüş~::~:r~:~ ~Şehirden reporfajlar 

~::!:~~:~~~~~: ~ Çoluklu çocuklu Bayanlar 
zılarına bırakıyor.Ah~:! ~ı~k~~ıır~:~•- ı"çı"n çok kaA rlı bı"r ı"ş ·' 
~hmet Şükrü Esmer'in sayın "Ulus. 

Yeni memurlar 
Kanunu 
Kamutayda 

Kenunun encUmend• gti· 
ru,uım••ln• b•t••ndı 

lı Balca111 •• Parti Genel Sıkrflfri 
Şiilcrü Koga 

Ankara, (Hususi Muhabirimiz • 
den) - Memurlar hakkındaki yeni 
kanun teklifini tetkik için Büyük 

(Devamı 6 ncı sayfada) 

Teşkilatı 
Esasi yede 
Tadilat 

Parti grupu bunu 
ve alyasr mUst•· 
t•rllkları k•bul etti 

. _Ankara, 2 (A. A.) - C. H. Par. 
tısı Kamutay grupu buırün 2 Şu
bat 937 Antalya saylavı Dr. Cemal 
Tuncanın Reisliğinde toplandı. 

•çin yazdııtı beynelmilel politika 
hadiselerine ait tahlili yazılarını Açık 
Söz okuyucularına muntazaman 

Cumhuriyet Halk Partisinin ana 
prensiplerinin Teşkilatı Esasiye 
Kanununa derci hakkında 150 imza 
ile verilen takrir üzerine Parti 
Genel Sekreteri ve Dahiliye Vekili 

Makinesiz, perdesiz, plaksız, rad· (Devamı 6 ncı sayfada) 

yosuz sesli, sözlü, f&rkıh sinema? 6'ü';;ü;"""i';·k;;;"''""'""""'-Vereceğiz. 

Ahmet Şükrü Esmer, dış politika 
llıeselelerini en iyi tahlil ve izah 
c~e.n bir Türk muharriri olduğu 
lr•bı Siyasal Bllıiler Okulu, Harp 
Akademisi, Yüksek lktisad fakültesi 
siyasi tarih profesörüdür de. Her 
halde Açık Söz okuyucuları onun 
Yazılarında azami faydayı ve bil· 
iriyi bulacaklardır. 

• • • 
777 odah otel 

-
Bedri Rahmi 

Bıdrl Ralımi• 

11/11 6u ıiizl!l lıl· 

lcôgHinl Cama 

ıünlf dördiincii 

ıagfamızda ta• 

kip ıdiniz. 
Genç sa11'al· 

kör, dört ıiin ıü• 

recık bu !ıikô· 

g•11İn rı'1ml~ri• 

nl d• 6inat kın-
dlıi gopmııtır. 

/Yazısı 6 ncı ıagfada} 

- Ne gapıgorau11 afa" • başında. 
- Hayat, lcarıa Ilı ııllcinin fıi. 

lcôguldir, baılca tlfıll1ıı1nı tnan
.magı11.. dlgorlar d• e111111 prova• 
sını gapıgorum, 

gülüyor 

Yı11I loprd lı:a11unu Tl1rlı: kög/6ıl11ı1n •• Tl1rlc çift,iıiniu güzünrI 
ıüld11recek 111 müı•ıt vaııla olocaTctır 

Ankara, 2 (Hususi Muhabirimiz· ı önümüzdeki ekim devrinden ev • 
den) -- Toprak kanunu layihasının (Devamı 6 •at.ifada} 
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Keçi v~j!asap ! 
Kasaptan 

almamaya 
et parça 

çal.şınız .. 
- ~··---

En büyük ve önüne geçilmez hile 
böyleJikle durdurulur 

Birinci ve ikinci 
kanun ayları için 
de lstanbul maz· 
babasında 2800 
den lazla keçi 
kesilmiştir. Fakat 
lstanbul kasap
lanna ıorarsa. 

nıı: 

- Hiç keçi eti 
satmadık •. Der· 
ler. Yine lstan• 
bullu'ya sorarsa· 
aız: : 

- Hiç keçi al· 
uıadım •• 

Der. O halde 
bu keçiler ne 
oldu ? • B u n un 
aırrını bir kasap
tan ôl!'rendik. Di. 
yor ki : 

- Keçi eti ıat
mak için hiyle· 
nln hem en ko
Jayı,hem en azimİ• 
dir. Keçiyi keçi 

( Dıvamı 6 cıda) 

\ 

Türk çocuğu okuyor 
' •• 

Son iki yılda Universiteye ne 
kadar genç girdi? 

Bu sene giren talebeden 327 si 
talebedir, 1320 si erkektir 

OnitJersitıde o/cagan g•nF lcı•larımızclan bir gıup 

kız 

Üniversite Rektörlüğü, son iki dereceleri, muvaffakıyet nisbetlcrl, 
yılda muhtelif fakültelere ırelen branşları hakkınd~ derli toplu 
talebe, bunların ıreldikleri mektep, (D"'amı 6 ıncı ıaMfada) 
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FIKRA: 
Saadet tılsımı •• 

Y eni ekim mevsimine kadar 7etişmesi mıtlıip olan bir toprak kanu• 
nu layihası var. Toprak kanunu, belki Taksim talimhaue meyda· 
nındaki apartımanlarda oturan bir kaç bin yatandaşı doğrudan doğ· 

ruy:ı alakadar etmôyebilir. Fakat, size şu rakkamları söyliyeyim: 
Türkiyede 41 bin köy vardır. 17 milyon nüfustan 13 milyon ve kiisu• 

rn köylerde oturmaktadır. Hükumet, yeni kanunla köylünün toprak ıa· 
hibi olmasını istihdaf etmektedir. 

Köylü için toprak, sizin için sekiı katlı apartıman ne ise, odur, 
demeyecejtim; daha mühimdir. Köylüye refahı verecek yeg~ne vasıta 
topraktır. 

Türkiyenin bir ziraat memleketi olduğunu düşününüı. Yine hatırlayı· 
nız ki, bir çok köylünün, nüfus kütüğünde "rtnçber., kaydı bulunmasına 
rağmen, bir karış toprnğı yoktur. Diğer tarafta, kime ait olduğu bile 
bilinmeyen, el sürülmemiş, geniş ve münbit arazi, talihine küsmüş, met· 
ruk bir haldedir. 

Yeni toprak kanunu, Türk köylüsüne cümhuriyet hiikumetinin vere· 
ceti .aadet tılsımı olacaktır. 

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

Re,at Feyzi YUzUncU 
= 

Bektaşi ayini yapanlar 
diin mahkum oldular 
Bir maznun dün mahkeme huzu

runa sarhoş olarak çıktı 
Eyüpte, mübaşır Nihadın evin • 

de babalık ve taç giyme iıyıni yap· 
mak surelile tekke ve zaviyelerin 
kapatılması hakkındaki kanuna 
muhalif hareket suçundan Asliye 
Birinci Ceza mahkemesinde mu • 
hakeme edilmekte olan Mustafa 
Turabi ile Fahir Sulh mahkemesı 
mübaşirlerındcn Nihat ve yalancı 
şahitlik suçundan muhakeme edi· 
len Muhsin haklarındaki karar dun 
akşam geç vakıt verılmi~tir. 

.lvlaznunların suçları mahkemece 
sabit görüldüğı.inden Mustafa Tü -
rabi ile N ihadın üçer ay hapıs ve 
ell. tr 1. a nakdı ceza ı.e tcczıycle
r ne karar vcrılmiştir. Mustafa Tu· 
robinin ya ı 65 de. fazla olduğu i
cın cezasının a..t .. biri •e>ızi! euil-
1'.' ,t • 

M .. hsin de, yalancı şahitlikten 3 
ay ı1apsc mahkum E:d.ılm•;;. ancak, 
ıkınc1 cl'lsed. hakikaet rucu etli • 
ğı içın cezasmın yarısı i.'dirı.miş· 

tir. 
SARHOŞ OLARAK MAHKEMEYE 

GELMİŞ 
Evvelki gece Sultanahmet Ü'çün

cu Sulh Hukuk mahkemesi dakti
losu Kadriyenin küçük Ayasofya· 
daki evinin bahçesine, sarhoş ol
dliğu halde giren balıkçı Halit dı.in 
Asliye Dördüncü Ceza mahkemcs!· 
ne \'crilmiştir. 

Halidin mahkemede de hadden 
fazla sarhoş olduğu görülmüş, mu
ayene için tabibi adliye yollanmış, 
o halde muhakemesine devam et· 
mek imkansız görüldüğünden mu· 
hakemcnin devamı bugün saat ona 
bırakılmıştır. 

ON BEŞ SENEYE MAHKÜM 
OLDlJ 

Çatalcanın Örgülü köyünde!! 
rençper Hüseyin, bir miıddet evvel 
zinadan, birlikte mahkum olduğu 
Emineyi, on ay kadar evvel, tek· 
liC ettiği metresliği kabul etmedı· 
ği için, köyde, hancı Ahmedin kah· 
vesı önünde on yerınden sustalı 

çakı ile yaralıyarak öldürmüş • 
Hi, 

H.:~yın, dtin, Ağ;rceza mahkc
mcsınde 15 sene 20 gün hapse, mü
ebl:eden iimme hizmetlerinden 
memnuiyete ve 60 lira mahkeme 
harcını ödemiye mahküm edilmiş
tir. 

ÜÇ AYA MAHKÜM 
İntibah çamaşır fabrikasının k ım

yonundan yıkanmak üzere fabrika
ya gotünilen kirliler arasından bir 
bohça masa örtüsünü çalıp kaçar· 
ken yakalanan sabıkalı güruhun -
dan Hasan Muza!Cer Sultanahmet 
Birinci Sulh Ceza mahkemesinde 
üç ay yirmi iki gün hapse mahkum 
edilmiştir. 

ÇUVAL HIRSIZI 
Beyazıtla İbrahim ve Hüscyinin 

arabalarından üç tane boş çuval a
lıp kaçarken yakalanan Agop, meş
hut ciirümler nöbetçi mahkemesi 
olan Sultanahmet Birincı Sulh Ce
za mahkemesinde beş ay yirmi beş 
gün hapse mahkum edilmiştir. 
SAHTE MEMURUN MUHAKE

MESİ 
Aksarayda Valide camii civa • 

:rıncl.ı Nadiren.n evine elektrik 
memuru süsü vererek girdikten 
sonra Nadıreyi bağlayıp evi soymak 
ve bu suçu tertip etmekten mev
kuf olarak muhakeme edilen Ne • 

cati, İsmail ve Mehmetle gayri 
mevkuf Müzcyenin muhakemele • 
rinc Ağırccza mahkemesinde dün 
de devam edilmiş, bazı şahıtler din· 
lenmiş, diğer bazı şahitlerin celbi 
için muhakeme başka güne hıra • 
kılmıştır. 

HAKARETTE~ ÜÇ GÜN HAPİS 
Dün, Yenipostahanenin karşı • 

sındaki sokakta takipçi Hikmetin 
dükkanında daktilo ile istida ya
zan Bahaddınin kansı Atife, na • 
!aka bedeline mukabil daktilo ma· 
kine inı haczcltirirken kendisine 
hakaret ettiğini iddia ederek Ba
haddini mtıhakemeyc ve miştir. 

Nöbetçi me1hut suç'~· mahke· 
mc_i olan Sultanahmet İkınc Sulh 
Ceza mahkc mesınde. Bahaddin, üç 
gün hapisle !:> - !ıra para cezasına 
mahkum ve cezası tecil edılmışt•" 

KALP DURMASINDAN 
Taksimde Ta!.mhane meydanın· 

da Zaman apartımanında oturan 
Yankoma Eminönü Rıza paşa yo
kuşunda Kaymak zade ı ur.nin !ab· 
rıkasında hesap görmek üzere git· 
tiği esnada üzerine fenalık gelmiş 
dJşerek ölmüştür Yapılan muaye· 
nesinde kalp sektesinden öldüğü 
anlaşılmıştır. 

ARABANIN OKU KIRILDI 
Vatman Hamdinin idaresindeki 

tramvay Kadıköy Meyit yokuşun· 
dan geçerken 499 numaralı Seyfi· 
nin yük arabasile müsademe etmış 
Müsademe esnasında arabanın oku. 
ve tramvayın elektrik lambası kı· 
rılmıştır. 

BİR İHTİYAR DÜŞTÜ, ÖLDÜ 
Feriköy Avukat caddesinde 155 

numarada oturan 90 yaşında KA· 
mil evinin bahçesindeki ağaç dal . 
Jarını keserken muvazenesini kay. 
betmiş ve yere düserek ölmüştür 

ŞÜPHELİ BİR ÖLÜM 
Beyoğlu Karanfil sokak 10 nu • 

maralı apartıman kapıcısı Hamdı 

odasında öliı olarak bulunmuştur 
Yapılan muayenesinde ölüm şüp -
heli gorulmı.iş ve ceset morga kal· 
dırılmıştır. 
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Kapanan birliklerin 
hesapları 

Dahiliye Vekaleti tarafından ka
patılmış olan milli Türk talebe bir
liğile muallimler birlığınin evrak 
ve hesaplarının tetkiklerine başlan
mı,tır. 

Hesaplar, Maarif M\Jfettişlerile 
ve diğer bazı zevat tarafından İs

tanbul birinci ilk mektepte topla
nan bir komisyon huzurunda tet
kik edilmektedir. Bırlik hesapları 
tetkik esnasında sabık talebe bir· 
!iği başkanı Hüseyin idare heye • 
tinden bazıları bulunmaktadır. Ve 
icap eden ınalumatı almaktadır. 

lktlsad fakUlteslnde 
100 talebe var 

Yeni tesıs edilen İktisat Fakill· 
lesi hazırlıkları ikmal edilmiştir 

Fakülteye hukuk fakültesi birinci 
şınıfı ile yüksek ticaret mektebin· 
den gelen 100 talebe alınmıştır. 

Yeni fakültenin hocaları da şun
lardır: 

Profesor Kesler, Şükrü Baban, 
Fazlı, Ropke, Nöymark, Rosto, Ce· 

lal Saraç, doçent Muhlis Ete, Rıf
kı Şükrüdür. 

Hazin bir güzellik 

a rro Günün Vodvilinden 
. ' ' 

.J t et • .-

Otobüsçüler 
Hararetli bir 
Toplantı yaptılar 

r----------------.. 
SORUYORUZ: 

Bizim gazetede, ( Açık Söz ) de, 

65 Senede lğdırdaki muhabir arkada,ımızın 
Iğdır hakkında uzun uzadıya izahat 
veren mufassal bir mektubunu 

Kapısı kapalı 'ı 20 hattan ancak gördük. Bu yazının şu ıerlcvhası dikkat gözümüzü çekti : 
kütüphane "Şırk hududu üzerinde güzel 

9 ld 
bir şehrimiz: Iğdır .• " 

Beyaııtta bir umumi kütüp. 

/ 

u yapı ı Bu serlevhanın altında ise şöı le 
hane vardır. Geçen yıl tamir ve bir serlerha vardı: 
tadil edi!erek halkın daha - ·-- "Erivanın yanan elektrikleri ge· 

Şehir dahilinde otobüs işletmek faz! aistifade edebileceği bir Mul.avele~i 1869 yılında yapılmış celeri buradan görülebi!iyor!!n 
imtiyazı Belediyeye ait oldujtu için şekle sokuldu. Fakat çoktan be- olan tramvay şirketi ilk muka,efe. lğdırın öğüniilen güıelliğinin 
Belediye, otobüsçülerden bir hi•se ridir ırörüiüyor ki kütüphane •ile şu tramvay h 3 tlarını yapmak (geceleri Erivanın elektriklerinin 
istemektedir. Otobüsçüler ise, bu haftanın hemen hemen dört ıril· 

11 
taahhiidiine girişm;şti: oradan görümnesi) oluşuna ne 

hisseyi bazı ıartlar altında verme· nünde kapılıdır. Sebebi sorul· (Aıapkapı. Toj>harıe. Beşiklaı;- ı buyrulur?! 
ğe razı oluyorlar. Şehrimizdeki dujtu zaman küıüphane memur· Ortaköy), (Eminönü • Babıali, Di· Darısı başınıza dofirusu?I 
otobüsçüler dün Taksimde, Camlı !arı ya camların temizlenmekte vanyolu), (Aksaray, Sanıatya, Ye· ı Muhterem Bakırköylü'erin gözü 
köşkte toplanmışlardır. Dü~kü top- 1eya sıraların silinmekle olduğu· dıkule), (Aksaray· Topkapı), aydın! Bak•anız 3 gazetelerde h•· 
Jantıda hararetli münakaşalar oJ. nu söylüyorlar. Son yirıni gün· Şi~k.ct bu hatları dört yılda }'~· herler var: Or~da da arteziyen 
muştur. Belediyenin yaptığı son ı den beridir de kütüphane açıl- P? bılırcccktı. Fakat yıllarca SU• kuyuları açmak için te~ebbüsler 
esaslı teklif görüşülmüş ve bazı j mamacasına kapalı duruyor. Her runcernedc b:raktıktan sonra 1881 yapılıyormuş. Bir gazete şöyle 
yeni mukabil teklifler hazırlanmış- sabah kütüphane kapısı önünde tar•hindc } apıl"n başka bir muka- ı yaııyor: 
lır. Otobüsçülerden biri diyor ki: : binken talebelerimizi görüyoruz. vele ile (Voyvoda caddesi• Ş ~lı), (Yapılan tecrübeler mebzul su 
"- Belediyenin hizden !ıi!Se al. Ya kapının Üzerine ne kadar ı : (Eminönü - Eyüp ve Tatavla) hat· çıkaca2ını ı:O.termiştir. Kuyular 

muı k~nuni değildir. Bel~diye kapalı kalacağı ve ne zaman · ıarının yapılm>sır.ı Üz·>rine almıştır. açılınca hemen boru'ar döşenecek 
kanununun 14 üncü maddesi:e be· 1 açılacajtı yazılmalıdır ve bu so- Ş:rktt tu hatlardan yalnız Ş:şli ve su abonc'ere verilecektir!). 
lediyelere otobüs işletmek hakkı ' ğuk havalarda orada bekleşen• 

1 
lıatıını yapmış ve 1907 de muhtelif Şüphesiz, muhterem Bakırköy• 

verilmektedir. Yoksa işletme imti· !ere bu yolda bir yardım etme· 
1 

behane •e sebeplerle yeni bir muka· lülerin sevincine payan yoktur. 
yazını devretme hakkı verilmemiş· lidir. lstanbulun hemen hemen vele akdetmiştir. Bu mukavele ilerde Zira Büyükadalılar da dört sene• 
tir. Eıter belediye imtiyaz hakkını . en mühim olan bu kütüphanesinio .ı (Fatih. Edirnekapı), (Galatasaray • denberi ayni mes'ut tecrübeler:c 
devrediyona o başka .. Bunun için · neden böyle sık sık kapandıjtı J Tünel), (Pangaltı. Tatavla) hatları• sevinmcktedirlcr 1 ... 
de Vekiller Heyetinin kararı !Azım· ve ne zaman açılacağını alAka· nın yapılmasını mecburi ve (Eminö- Kum gibi k6r Uze. 
dır. Hasılatı gayri safi yeden yüzde darlardan soruyoruz. nü. Eyüp) (Un kapanı. Şehzadebaşı) rinde oynamak! , • 
on veremeyiz. Çünkü hasılatı gayri (Ortaköy • Bebek) hatlarının yapıl· 
safiyeye köprü parası, şoför ve ~eker masını da ihtiyarı olarak üzerine 
biletçi ücreti, kazanç vergisi, ben· V' . almışlır. Bu suretle evvelce mecbu-
zin parası dahildir. Bunlar üzerin- C" ·-"• f rf olan Eyüp hattı bir el çabuklu· 
den nasıl olur da hisse verebiliriz? ııJar J ıga l jtu ile yapılması ihtiyari hatlar me· 

Belediyeye şunu teklif ediyoruz: ç ..., l yanına geçirilmiştir. 
Kazancımız tesbit edilsin ve onun O ga ıyor Tramvay şirketi 1912 senesinde 
üzerinden makul bir bine istensin. Başbakanımız, bu seneki yerli beşinci bir mukavele yapmış, bu 
Bunu vermiye her zaman hazırız. malı ve arttırma haftasının açılış sefer de ( Aksaray • Silivrikapı ) 
Hisseyi vermezsek hatlardaki oto· nutkunda, liatlan ucuzlatılan yerli (Bahçeknpı-Sirkeci) şube hattı, (Tak· 
büs miktarı Üzerinde konan tahdi. mallarımız sarfiyatının arttığından sim. Dolmab~hçe, (H~rbiye ·Maçka 
datın kaldırılac3 gı söyleniyor. Kal· bahsetmişti. Bu hususta bilhana (Karaköy-Az!'pkapı) (Eminönü· E· 
dırılsın. Biz ve yeni otobüs çıka. ıeker sarfiyatımız kayda dejter bir yüp), (Ortaköy • Bebek) hatlarının 
ranlar biribirleriyle rekabet eder, vaziyet göstermekte ve aşağıya beş sene zarfında yapılmasını üze. 
mahvoluruz. Belediye de 0 zaman koydujtumuz cetvel bunu bize rinc almışlır. Şirket bunlardan yal· 
hiç bir şey alamaz. 

Belediyenin bugünkü teklifini şu pek güzel anlatmaktadır. Son se• nız kendisine lazım olan (Sirkeci• 
nelerde şeker satışı ton he~abile Eahçekapı) ımnevra hattını ve iyi 

oartla kabul edebiliriz: Bizim ıste· •o-yledı'r •. f · d o k- B 
~ men aat temın e en ( rta oy• c· 

diğimiz bol kazançlı hatlarda oto· 1934 • 1935 senesi Haziran ayın- bek) hıtlaıını yapmıştır. 
büs işletmemize müsaade etsin. Bu da 2845.069 Temmuzda ~•1 t.646 ş f -'"' . irket st'.klal zaferinden sonra 
hatlar Emir.önü - Bebek, Tophane A~u·tosta 2875.593, Eylu"lde 3056. 9 ı 9 · 2 • • 1 23 te a tıncı, 1 26 senesı 1 tem· 
Karaağaç. Eminönü - Topkapı ve 787, Birincitesrinde 3719.766, ikin. d d' · k b' d 4 
buna benzer yerler arasıdır. Bu· · muzun a ye ıncı ve 8 a ın c 2 

cı teşrinde 4613.997, Birinci kanun· temmuıda sek' ı·ncı· n uka e'el · ı· günkü hatlarda kaıanç pek azdır. ız 1 v • erın 
Bunu da ailemizin, çoluk ve çocuk. da 5808.271, ikinci kiinund~ 4697, yapmıya muvaffak olmuştur. Bu son 
larımızın geçinmesine harcı ye ruz. 006, Şubatta 3668.600, Martta muknvele ile de şirket (Şehzade· Un· 

Pclcdiye bir otobüsün ay3a 200. 4258.635, Nısanda 3995.934. Mayıs- kapanı), (Unkapanı-Eyüp), (Fatih • 
300 l:ra kazandıg'ına kanıdir, HJJ. ·• · 77 o ~e er.------1•- irneKapı, ( ııraköy. Azapkapı· 
bukı azami kazanç 60 liradır.. 1935 • 1936 senesi Haziran avın• Kasımpaşa. Sürpagop) (Taksim· 

da 7664.598, Temmuzda 6224.083, Dolmabahçe), (Eminönü • Sultana· 
Vapur tarlfelerl bugUn 

gtirUtUlecek 
Akay, Şırketi Hayriye, Haliç va· 

purlarının yem ücret tarifelerıni 
tesbıt edecek olan komisyon bugün 
denız tıcaret müdürlüğünde topla· 
nacaktır. Bu toplantıya iştirak e • 
decek lktısat Vekiileti tarifeler bü· 
rosu azaları şehrimize gelmişler • 
dir. 

Komisyon her üç vapur tarifesin
de tenzılat yapacaktır, Şimdiye ka· 
dar yapılan hesaplar bu tenzilata 
imkan göstermektedir. 

Ankarada yeni 
binası 

fekUlte 

Maarif Vekaletı Ankarada ensti
tü ile köprü arasındaki sahada dil, 
tarih, çoğrafya fakültesi bınası 

yaptırmaya karar vermiştir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
balosu 

Çocuk Esirgeme Kurumu \'ila -
yet merkezi tarafından on üç Mart
ta Tokatlıyan salonlarında verile· 
cek olan seenlik balosu için ayrı
lan komıte ve guruplar evvelki gün 
kurumun vilayet merkezinde top· 
lanmış ve bazı karar vermışti~. 

Ağustosta 3992.180, Eylülde 3863. mam.Unkapanı) hatlarını mecburi 
832, Birinci te,rinde 6480.644, ikin· olmak üıere ve ( Aksaray-Silivri. 
ci teşrinde6648.620, Birinci Ununda kapı), (Kasımpaşa· Yenişehir· Feri· 
6835.177, İkinci kanunda 6461.ı52, köy) (Şehzadebaşı· Yenikapı), (Maç· 
Şubatta 6731.080, Martta 5163.707, ka-Bcşiktaş), ( Kasımpaşa-Sütlüce) 
Nisanda 5412.217, Mayıstı 5016.515 ve Bebek hattının Bojtaziçine tem. 
ton şeker didini ihtiyart olar3k taahhüt 

1936 senesi Haziran ayında etmiıtir. 
6423.455, 'J'emnıuzda 5438.100, A.. Bütün bu geçen 65 sene zarfında 
2ustosta 4921.089, Eylülde 4584. şirket 20 hattı yapmajtı taahhüt 
792, Birinci teşrinde 6302.2C6, ikin· etmiş ve bunlardan yalnız 9 tane• 
ci teşrinde 8845.291 ton teker. ainl yapmış, 11 ini atlatmıştır. 

Bura• - Mudanye yolu 
Bursa - Mudanya şosesinin Bur

sa vilayetince asfalt olarak yapıl· 
masına karar verilmiştir. 

Vilayet umumi meclisi bu husus
taki tahsisatı kabul edince inşaata 
başlanacaktır. Bu suretle Bursaya 
seyahat etmek daha kofay ve ra -
hat ol?caktır. 

Ankarada lnta edilecek 
yeni postahane binası 

Ankarada Yenişehirde yapıla • 
cak posta telgraf ve telefon biııası 
75 bin liraya ihale edılmiştir. 
inşaata ilkbaharda başlanacak, bu 

binada 4000 telefon santralı bulu· 
nacaktır. 

Şayanı dikkattir ki şirket buna 
rajtmen birçok menfaatler kopar. 
aıak imkanını daima bulmuştur. 

Yeni posta vapur
ları ısmarlanıyor 
Kabotaj hatlarımıza ikinci parti 

olarak ısmarlanacak yeN posla 
vapurlarıiçln bir Alman fabrikası 
mümessilleri ile deniz yolları a
rasındaki müzakerelere devam e -
dilmektedir. Şimdiye kadar yapı • 
lan göriışmelerde fenni şartların 

çoğu tesbit olunmu~tur. Buradaki 
müzakereler bitince varılan netice 
vekalete gönderilerek orada göz
den geçırilecek, sonra mukaveleler 
yapılacaktır. 

Koy hediye değil, Türk 
inkılabı- · 

nın müridini istiyor 
B

eyoğlu Halkevi köycülük şubesi üyeleri Kemer• 
burğaz köyüne gitmişler. Tabii boş yere bir gidiş 
değil. On beş yirmi çocuğa elbise, kundura gö

türmüşler, onları giydirmişler, yedirmişler, içirmişler. 
Bunun iyi bir hareket olduğuna ve bir memleket, 
inKılAp vazifesini ifaya delalet ettiğine inananlar• 
danız. Bu bakımdan Beyoğlu Halkcvini ve kö}CÜ 
ü~ele~ini tebrik ederiz. Ancak bu yolda biıim de 
hır çıft sözümüz var. Diyonız ki: 

• 
- TUrk köylUsU hediye deQll, TUrk 

lnkılAbının müridini l•tlror. 
Bunun izahı şudur: 

- TUrk köyU ve TUrk köylUlerl 
için kendllerlnl verecek, nefis ve ne
fealerlnl Türk köylUsUne nezrede
cek ldeali•tler istiyoruz. 

- Bunlar ne olacak?. 

Diye ıormayınıı. Bunlar bizim düşünüşümüze 
göre köye yalnız çocuk giydirmek için gidecek 
köycüler olmıyacak; köyün içine gidip oturacak,. 
köyü kaldıracak, koyün maddi imkansızlıklara karşı 
mücadelesini yapacak ve devletle k6y, kanunla köy. 
lü; inkıllplı köy, inkıllpçı ile köylü arasında bağ 
vaıifesini görecek, herşeyde ve her zaman yeninin, 
ilerinin, Kemalizmin köyde ve koylü arasında bayrak
tarlığını yapacak yalnız feragate bağlı idealistler 
olacaktır. 

Türk köylüsü ve Türk köyü bu inkılabın ve bu 
bütünlüjtün temelidir, Fakat, onu ne kadar işler ve 
avucumuı içinde bamurlaştırırsak o kadar daha ka. 
:ıanabilirir. 

Devlet ve Parti bu yolun üzerindedir, idealisti de 
bu yolun üzerinde bekliyoruz. Bu tiplere inkılap g-ö. 
nllllüleri adını verebiliriz, 

Hatice Hatip 

lstan bulun şu çöp meselesinin ha· 
kikaten garip bir talihi var, bütün 
kopan gürültüler şehrin çöplerin
den fenni bir surette klr ve isti· 
iade temin etmek içindi. 

Halbuki çöp kamyonları geti
rilmek icabetti 1 Ta oralara kadar 
şose yapmak lazım geldi 1 Çöpleri 
bir seviyede istif etmek için o 
ıründenberi de her gün amele ça• 
lıştırılmakta l. 

Şimdi de srazetelcr şöyle yazıyor: 
Havalar ısınınca çöplerin dojtu· 

racağı mahzurlar gözönünc alına· 

rak mikropları öldürmek ve fena 
kokuya mani olmak için ılaç kulla· 
nılması lftzım geliyormuş il 

Kardan vaz geç. Ôyle gorunu· 
yor ki bu çöp derdinin ilacı da 
yok!. 

Hangi taraf centilmen? 
Spor federasyonu mu centilmen, 

'porcuhr mı? Buyrun siz karar 
verin: 

Geçen gün spor haberleri arasın· 
da şöyle bir haber vardı: 

Spor Fedcra~yonıında bir top· 
!anlı olmuş ve amatör pehlivanla· 
rımıza kendilerine ~akmak, munta· 
zam antrenamnlar yapmak üzere 
nuihatler \'erilmiştirl 

Halbuki dün Ankaradan şöyle 
bir telgraf vardı : 

Spor kulübünde bir toplantı ya· 
pılmış ve federasyonun muhterem 
ikinci reisine bir çay ziyafeti ve
rilmiştir. 

Ne tairane hayalı •• 
Muhterem şair bayan Şükufe 

Nihal bir ırnetemize beyanatında 

şöyle müthiş bir hüküm veriyor: 
- Genç kızlar erkekler gibi 

hayatlarını kaıanmalı sonra evlen• 
melidir. 

Ne ş•iranc bir hüküm, değil mi? 
Hiç, hakiki hayatta, hayatını ka
zandıktan sonra evlenecek kadar 
hayalpcrver genç kız olur mu?I 

Manda mı hapsi biri. 
lzmitle bir manda kudurmuş ve 

tam 79 kişiyi ısırmış! 

Hayret mi? Daha düne kadar, bit 
başka manda, (300,000) kişiyi ısır· 
mışlı!.. -. 

Kim kimi ihya eder?! 
Bir şeye pek tutulmuyor musunuz: 

Şu Şirketi Hayriyenin ikide bir 
Bojtaziçini imar etmeye kalkışına 1 

Şimdi de, gazeteler, Belediyemi• 
ıin de Bojtaziçini ihya edecejtini 
yazıyorlar .. 

Halbuki şöyle bir düşünülse: 
Acaba, hakikatte, kim kimi ihya 

eder 11 
Serdengeçti 

Konser va konfer•ns 
Şişli HalkeL"inden: 
4batın 5 ci Cuma gunü akşamı 

saat 21 de Halkevımizde Doktor 
Muzaffer Esat tarafından bir kon· 
ferans ve Bayan Müzeyyen ve ar
kadaşlarile Arslanyan kardeşler 

taraflarından da birer konser ve • 
rilecektir Herkes gelebilir. 

Konferanı 
Güııeş kulübünden: 

6/Şubat/937 tarihine tesadüf e• 
den önümüzdeki Cumartesi günü 
18,30 da Bay Necip Fazıl Kısakü -
rek tarafından san'at mevzuu üze -
rinde bir konferarıs v~rilecektir. 

Aza ve dostlarımızn bu toplantıya 
şeref katmalarını dileriz. 
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Tarihten notlar: 1 '2Jt5'~a 

Basil Zaharof bahşiş ve 'EPUrUz .. :,ln i zale sine ' 

I rüşveti nası l verirdi? · New<ork ~~~r~a~te<ı, Qe • 

Almanlar~arhavalisin··ı lng'ıltere hangı" ""\ Bir Rus binbaşısına verilen sigara
1 ~~~u~:~fr:~~l~~~~~7:::~!~~ 

~ 1 k 1 R ı klldığını iddıa edıyor Bu tehlikc-

d e askeri hazır 1 ara ve bir us nazırına uzatı an rapor !erin oirıncisı, 1934 ~encsı yaz,nda 

1 
1 lspanyOI hu"ku" vazan, • · Kar•nak,.1 Avusturya ba baı<a~• Doıru>"ur. 

devam ed I
• yor ar 

1 
• .., kati;, iKıncısi ayni s~nnr..ıı sunba· 

N•·dense lıilııımcz; Bah~iş deni- harında Yugoslavya kralı A~ k • 

metl'nı' tanıyor ?11 
lince garp memleketlerinde akla ~:~ı::.~~ .. k~~~~iıi[:dn~i~~:rıde 1 i~~;:: 

Yer altında sekiz yüz bin kişi 
saklayacak sığnaklar ve top 

ev'\·cliı şark; sonra da O:;manlılar 
gelir. . Buralarda hitkı.n olan bir 

1 sıralarında belırır.;..,t.r 

Her iıç tehl.ke de et ı. :lı. Bı -
Barselon 2 ( A.A.) Ana .,a. 

tan filosu kumandanı Amiral 
Sir Rogırs Backhousein bag• 
rağınt taşıyan Nc/Jon zırhlı,(ı 

ile diıer üç harp gem isinden 
mürekkep bir /ngiıiz filoıu ya• 
rın Hurıelon 'a gelecektir 

zihni,·ete gcire bahşiş adı verileri " rinci V" ıki, .. ci ha:Ji le ın ız~~.ı 
para; şarkta her kapının anahtarı • 

geçirecek yollar yapıldı 
dır. Bu anahtarla açılmıyacak hiç bıle kalmamıştır. Zecr t~drıirler 

de arlık tari"A karı<mışt.r Fakat 

P aris :l (Hu~u•i Muhabirimizden) -- 1-ran.ız gaıetele r i, Almanyan ın 
Sarr havalisinde büyük askeri hamlıklar ve la3kiınata devam et• 

lil!'ini haber vermektedirler. . 
Fransa hududu boyunda da bir rçok istihkamlar inşa edilmektedı r. 

llütun bu havalıde inşa olunan yeni yolların müntehası Fransıı hududu• 
dur. Alrranyamn bu yııllara sar!ettiği par« 40 milyon marktır. ~u yol· 
lar üzerine kurulan bütün köprüler sun'i si•lerle saklanacak şekılde _ya~ 
Pılın ışlardır. Köprülerın altında meydana getirilen gizlenme galerılerı 
8.un'ı dumanlarla bir iki dakika zarfında kaybolmaktadırlar. Bu hava· 
lı~c Yaşayan •ekiz ; 0, bin insanın gızlenebilme•i için şimdiye . kadar 
bın tane giılenme yeri hazırlanmıştır. yer altından topları geçırme~e 
tnahsus olarak hazı rlanan beton yollar in~aatı da devam etmektedırler. 

• • • 

Uı1tima llora gazrielİ, bu hu .. 
susta ıun ları yazıyor : 

"Ana tıo lan filosu Amlralının 
bu s iyareli lngi/terenln yanlız 

ispanya Cumhuriyetinin m•ıru 
lıilkiımetini tanıdığını değil ag• 
nı zaman da Katalonya maka· 
malının meşr uigelini laıdik el• 
f iğini de iıbal elmekt•dir. ,, 

Japon kabinesi işe başla_4ı . Mısır kapitülas-
. Tokyo, 2 (A.A.) - . Yeni kabine, bu sabah sarayd~ hukumet ışl~· 1 l •ı 

rı~i tesellüm etmiştir. Pozitivıst'lerle mutedil milliy_etçıl_er .. arasmda bır ,yon arının ı gaSl 
~~tareke kabine•i diye tavsif edilmekle olan yenı hukumetın uzun Kahire. 2 (A.A.) - İyi haber a. 
ud~ct devam edeceği tahmin olunmaktadı~. . lan mahfeller Mısır Hükumetinin 
Şımd ·ı o· ı · f h d 0lmeme·ı· ve tekrar ıçlımalarına başlaması bek· . ' . 

1 
• ıyc ın es e ı " • • • kapiliılasyon sahıbı devletlere ya-

enılmcktedir. Zira kabine. deniı inşaotı programı nın nıuşkulata uğra· kında ikinci bir nota göndererek 
lllaksızı · d"I b·ı · · · bütrenin kabul olunmasını arzu n ıcra c ı e ı mcsı ıçın • kapitülasyonların ilgasından son • 
ctıncktedir. ra kabul edilecek teskilıit hakkın • 

• • • da bazı teklifler dermeyan edece • 
• • • hükumet .l!emısını ğini haber vermektedirler. Bir 

torpilledi/er . . . . 
Mala.ga ı (A.A) _ DcUın ismindeki lspanyol ticaret gemısı ıkı Asi 

deniz tayyaresinin hücumuna uğrayarak Veri• plajı civarında Los Pe-
llascales mevkiindc karaya oturmuştur. . . 

. Bir müddt t sonra aynı gtmi bir a•i denizaltı gemısı tarafınd an tor• 
Pıllcnmiştir. Telefat yoktur. 

Madrit 2 ( A. A. ) - Bütün cephelerde sükiınct vardır. 

• • • 
Roma yüksek müda/ aa meclisi 

toplandı 
Roma 2 ( A. A. ) - Yüksek milli müdafaa meclisi Venedik ura. 

:tında B. Mussolini'nin riyaseti altında senelik toplantısıni yapmı}tır. 

• • • 
Ba an a le izm müsa a a arı 

Japonva - lngiltere 
Londra, 2 (A.A.) - Morning Post 

gazetesi, Hayashi kabinesinde mu
tedil temayüllerin galebe çalaca
ğını ümit ve bu münasebetle be • 
yanı memnuniyet etmektedir. Bu 
gazete İngilte re·ile Japonya ara • 
sındaki bozulmaz tarihi dostluğu 

hatırlattıktan sonra bu iki devletin 
Büyük Okyanusta sulhu temin et· 
miye muktedır bulunduklarını 

kaydetmekte ve bunun da Avrupa. 
da mesut aksülameller tevlit ede • 
eeğ'ıni ıliıve eylemektedir, 

lngilterenln 
Silahlanması 

Londra, 2 (A.A.) - B. İnskip'in 
beyanatına göre silahlanma prog • 
ramı mucibince 1 nisandan 31 ka • 
nunuevvcl 1936 tarihine kadar ya· 

bir kapı yoktur. 
Garplıların şark hakkında, Os • 

mani ,ar hakkında bu şekilde dü· 
sunmPkt<' biraz da hakları vardır. 
' Zira eski Osmanlı tarihi bize, bu 
memlekette her şeyin para ile, bah· 
şişle yapılubileceğini göstermiştir. 

Bahşiş kelınıesinin aslı Farsça 
olsa gerek, .. Bu kelime evvela A • 
rapçaya; Arapçadan da Osmanlı· 
caya geçmi~tir. Maama!ih bazı bü· 
yük liıgat kitaplarına göre de bu 
kelime türkçcdir ve bağışlamak 
masdanndan meydana gelmiştir. 
Bahşiş bir çok dillere aynen geç· 

mi~tir .. Bizde kullanılan .Bahşiş>, 
kelimesile Avrupa dillerine geçen 
, Bahşiş• kelimesı arasında fark 
vardır. 

Bizde bahşiş, her hangi bir iş ya· 
pıldıktan sonra muayyen Ucretten 
fazla olarak verilen paradır. Gar• 
sona; şoföre; hamala tarifelerin • 
den fazla \•erilen paralar gibi ..• 

Halbuki garpta bahşiş, bizim an· 
hyacağımız manada rüşvetin mü • 
teradifidir. 

* Son gelen Fransız gaztelerinden 
birinde rüşvete, bahşişe dair bir 
fıkra okudum. 

Bir gün Zaharof; Rus ordusu • 
nun münakasaya vazettiği ba:ı:ı 
harp mühimmatı için Rusyada bu
lunuyormuş_ Zaharofa rakip ola· 
rak da Skoda firması \'armış ... İha· 
le işi bir Rus binbaşısının elinde 
imiş. Zaharof binbaşı ile konuşur• 
ken birden bire sormuş: 

- Sıgara içer misiniz? 
- Evet ... 
Zaharof hemen cebinden e\·vel· 

ce içine blnlik b:r ruble koyduğu 
i ra tabakasını ıkıı•ıp masamn 

ll zcrine koym~ ve baıını sağ ta rafa 
doğru çevirmişti. 

Bir lahza sonra; masaya doğru 
dönen Zaharof tabakının içindeki 
binlik rublenin sır olduğunu gör· 
müş!.. 

Boıll Zalıarof'ıın ıu ha/in• tı• ;• 

oturuıun a 6akıp la bunun no ya• 
ma11 bir rüıoıtçi olduğunu tahmin 

eder mlııniı? 

:Vaziyeti anlıyan Zaharof hemen: 
- Şimdi takdım ederim diyerek ı 

dışarı fırlamış ve bir müddet >onra 
içinde on bin ruble bulunan büyük 
bir sigara kutusunu bınbaşıya surı· 
muş. 

* Büyük Harp esndsmda \',ek, ~s 
şantiyesi Ruslardan biıyük rnıkyas
ta harp gemisi siparl~ı almak iıze
re imiş. Rusya hükılmeti ısl"'.ar:1-
nacak olan gemiler hakkınd. b:r 
rapor istem~. 

İiii r· ·ı, z .. !. 
hifellk bir rapor lıazı· iıyarak !:er 
sahifeye bin rublelik bir kli.;ıt i - ı 

!iş tirmiş. 
Bir iki gün ~onra Naz.r Zahıro

fu çağırarak: 

• pılan siparişlerin kıymeti ı375o99oo le ile beraber bir de sigara alan için mufassal bir raporla gelip br· 
Llndberg hakkında İngiliz lirasına baliğ olmaktadır. ve yakan binbaşı bu sigarayı bir ni görünüz, demiş. 

- Verdiğiniz rapor pek mur.t.ı • 
sar ... Alakadarları ikna edeb•lmcl;: Zaharofun tabakasından bin rub· 

ı -. 
ı:--

Sancaktakl resmi dile 
uzanan diller .. 

bir tayla Bu siparişlerin takriben dörtte biri iki nefes çektikten sonra suratını Nazırın bu sozleri karşıs"ıda Zn· 
.Sefalet. mıntakalarına verilmiş • ekşitmiş ve sigarayı yere atarak: harof soğuk kanlılıkla: 

BudJpcşte, 2 (A.A.) -- Tayyare· tir. Harp gemileri inşasiyle bahri 
l M 

- Ben; yaprak sigarası içmlye - Nazır efendi demiş; sahifele· 
ci Lindberg•;:ı Yugos avya • aca- müesseselere ayrılan tahsisat zik • 1 k a ış ınım! Bu sigara tatsız geliyor rin adedini siz tayin ediniz. 
ri tan lıududu..,da Macar toprakla· redilen bu rakkamlara dahil de • demiş. S. KARAN AKÇI 

rına inınek nıPCburiyetinde kalmış ı ,..;g;.:.· i_ıd_i00r~. _....,..,.., ___ ...,,.""'""'""'"'""- ==='==========================~= 
ol:luguıı:ı dJir bır sayia deveran et· ]er mehafili, Lindbergin Macar top· F ransaga cevap 
ıııış!lr. raklan üzerinden uçmak için me -

Ta\'vareciler aleminde bu haber zuniyet istihsal etmemiş olduğunu Al d . . 
teyi~·olunma~ır. Tayyareci· beyan eylemektedir. manya an ıtır az 

bülbülleridir Saltanattan ne hayır 
gördıik kı bulbülleriden hayır gel-

' . 
sı';iala; 111 dül ağaçları üzerinde bu 
ıhtiyar bülbüllerın son çığrışmala
rına kulak asmayın. Dutların yap· 
rai"aıını yiyeceklerdır!.. 

* Eskltehlr llses inden tart 
olunan talebeler ve ,, 

disiplin makinesi:· . 

lesi veya küçü.k bir izzetinefs me· 
selı:siııden mi ibarettir? 

Fakat, hadisenin sebebi ne o · 
lursa olsun, bir liseden otuz şu ka· 
dar talebenin tardı , hayatlarının 

darbelenmesi şüphesiz çok mühim 
bir hadise teşkil eder. Eğer hadise, 
aksettiği gibi, bir disiplin meselesi 
ise, (di.;iplin) i yalnız talebeden 
beklemenin doğru olmıyacağı ii • 
si kardır. 

' 
sesleri yükseliyor 

Berlin, 2 (A.A.) - Havas Ajansı 
Muhabirinden: 

yeli, şimdiki şekli ile Almanya için 
bir yem olamaz. 

İtalyanın a~la:c .. !"'.ıletler kc.n -
serinden uzakta kalması, o za • 
man yapıtın ışlerd bır takım gP.
dıkler bırakmıştır ki, zecri tedbir· 
!erin bı,tc;'l izi •i ort.ıdan kalkm;~ 
olmak ·çil' bun!~r n •anııri ic .. bedı· 
yor 

İt lya i~~ L. ~'"i tedbt:,;lere i <tı

rak ed<'r. de\'i •ter arasındaki m..ı· 
nasebell· rm normalk,mesi de.-,ek 
olan bu arreLyeve İng.ıiz . H ıh an 
gcnt1 O"'Cn" !lgrı.: , cnt'i ile başl~'1-
d •. İtal~n i. İngılıN aru,ıntlaki 
Akdeniz anlaşr...ısı İtalyan•, l\1on· 
trcux mukaYelcsinc iştır~.:tinc vı. 

açtı. Bı.ından s..ınra ı...a lt.ıiy2 Mart 
deniz ank,m . .ı ist,ra • edec k. 

Bu ik r..ıkavde de zecri t•dbır· 
ler s,_a<~nda r ılz:ıkere \'C ımza 

edildiğinden ItJlyu lıu, ltra ıslı ak 
etmemiştir. Şimd Dış Bak·nımı~ 
Ar as ile Kont Ciano ar, -m-Ja bı.. 
birkaç gün iç. "l:IE M•I.~~0'da .-;ıpı· 
Iacak gorüşmel•rden sonra İtal)a
nın l\!Jntre•ıx I!'Ukan•lesinc işti -
riık edeceği ~ ılmaktadır. Es.ısen 

italra Mor•reux I" k .. n·k in'ı e
basına ıt.r:ız etmedıgıni tir çok de
falar te1<rar etmıştır. 

Ar.ıs - Cianoı göruşll'cleri Tür • 
kiye ıle İtalya arasındakı esk• sa
rrımi dostl..ığun teyid ve takvıve· 
sine yeni bır \·ec e tc<kil edecPlt' ır 
İtal)•a Cumhurive Türk ve ir n en 
e !·i dostlarıııd "iır 

Montrcux mukavel•sin len son
ra italvanın 25 Mart ln36 tarilündc 
Londrda imza ed ' , d i>- ıır ~JS· 
1"'1<ın da i tirak <dece;; t ::mi· 
mck'ea;r. ~lfoıumd ır k. bu ~t.ırt 
an!Jşma ı, 1922 Va~· ~, \ e 193r 
Londr~ denız ı ı.ıkQ\ ıc1 rır.;, )C· 

rine k ım olan deniz ıL Hd• &· 
leil rme zar r ı:I olr .ık\ ı 
ı, ·r be,. !t•'ya ıı.· k et edik.;~ 
h1c hır .i • .ıniı ıfad tmi~""t"'ek. \·a
il"P:t·>n \" Lurd, ... "' ·- .:. .:ı!.:ır 11arp 

gemilcrıriıı ]1Jcır .. lc~"ni Jt.: hE.'r 
JP\', tin sal,.p ol.ıcagı tonnı mık • 
dınnı tcvın ed~rk n t!Jrt 193~ m
ldşnı~sı dnc k d vletleıi u kd) ı:.1-
lada takyıd cdıyor 

1 - Hıç bır de\let ot..ız h<'~ bt 
ondan da.'ıa buviık <onajd gPrıu 

rn~a etıni\·ecek 
2 - Her de\ l : c:en - L. at 'l • 

dl ı d • .,erır. 1 herdar edece.:. 
3 - Nisan rnr tar.hine kad.ır 

Yn~ington mua'ıedesini imza e • 
de'l de\',etler muvafakat ~derlers<', 
topların hac ·i de on aıtı pust.ın 

on dört pusa iııdi•i\ccek. 
Sonuncu n1addt'rı;n meri olmas: 

için Nı-.andan CV\"Cl İta'\~a~ın VC' 

Jaoony.ınm lııma mm·afakat et • 
mel~ri lazımdır Çıinkü bu ikisi dr 
Yaşington muahedesir; imzalayan 
devletlerdendir. Japonyayı buna ı· 
r.ıale edebılmek için de önce ita.
yanın muvafakati lazımdır. Bonur 
içindir ki İtalyanın rn3G Londra 
mu avclesine işl..ra inC' ehemmı • 
yet \'eri!:yor 

A. Ş.ESMER 
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man ve bilhassa Sovyetler Bırlı>; 
"'"selesinde anlam•nıazhk yolun.• 
sapmakla itham e!mekt<' ve şunla ı 
iıı<> e etmektedir· 

İst;kameti değıştı.rncl· \ 0e nyuş 
ına şanslarına Joğl"u dönmek zaına· 
nı henüz geçrremı tir. Fakat boy! 
bir ra•tı ' . .ırekct takip debilmek 
için evvela Mosko,·aya bağ ı oıa· 

bıitun ıpkri koparmak lazımdır.• 

Sancakta resmi dil Türkçe o • 
!unca dost Suriyeil kom~ularımı • 
tın bazı muhitlerinde kıvamct 

~oprnuş. Gariplır ki en ~ok si
llirlilik gösteren \'e Türkiyc 
aleyhinde hakaretler sa vurmıya 
cür'et edenlerin de ekseriyetle Os• 
llıan!ı meclisi mcbusanında aza -
lık etıni~ olanlar bulunduğu bıldi • 1 

riliyor. Biz buna hiç hayret l"tmı -
Yoruz. Suriyeli komşularımız ara· 
sında bütün dünya milletlerinin 
r~>rnen Arapça konuşmalarını is · 
lıyecek kadar mufrit in•anlar bu · 
resmi dilin Türkçe olması kadar ta· 
re.; dilin Türkçe olması kadar ta· 
lıii bir şey yoktur. Esasen bu, de· 

ilil müstakil bir de\'let olmanın, 
Sadece kültür istiklalinin dahi ıa· 
r uri bir şartıdır. 

E•kışehirden bir mektep hadıse· 
si bildiriliyor. Otuz şu kadar genç 
!ıs<~ talebesi mektepten ko,·ulmuş: 
!ar ,.e .M.aarif Vekaletinin .vereceğı 
kararı bekliyerek Eskişehır sokak· 
Jarında dolaşmakta bulu.nuyorlar. 
Hadisenin mektep idaresıle talebe 
arasında çıkmış bir disiplin me • 
sele i olduğu anla~ılıyor. 

Gönül öyle diler ki, gençlik ve 
mektep meselelerinde vakıa yal· 

,mz prensip ve disiplinle hareket 
etmek şıar edinilmiş olsun.• Fakat, 
yine gönül diler ki Maarifimiz. 
yekpare bir disiplin makinesi gibi 
işlemelidir. Süratle ve bütünlüğü 
ile .. 

Alman gazeteleri Fransız Harici· 
ye nazırı B. Delbos'un nutkuna bü· 
yük bir ehemmiyet atfetmekte • 
dirler. Gazeteler, cesarette ölen Al· 
man askerleri· abidesine çelenk 
koymuş olan. Fransız Hariciye na· 
zırının bu hareketini memnuniyet· 
le kaydetmektedirler. 

Berliner Tageblatt, B. Yvon I'cl· 
bos'u Almanyanın hususi •:azlyeti 
ve emniyet ihtiyaçlarım nazarı dik· ' 
kate almamış olmakla muahaze 
etmektedir, 

R0~1ANY.\DAKİ AKİSLER 

Bukreş, 2 (A.A.) - B Hitlcr'ın 

nutku hakkında mu•alenlar yürüt
mekle olan ) oH resmi İndeperce 
Roumlnıe, dıyor ki'. 

Fakat asıl yaygara edenlerin Os· 
llıanJı meclisi mebusanında mebus· 
lu1t etmiş olanlardan teşekkül et
ınesidir ki işin hiç hayret edilrol· 
)ecek olan tarafıdır. Zira onlar Os

llıan1ı ıaltanatı devirlerinin ihtiyar 

Elbette ki (mektep), yirminci 
Türkiyesindckl manıisile, her 

asır . d. 1. 
d C••vAl bütün bır ısıp ın 

şey en • ,. • 
ıneselesi demektir. Mektep idare • 

. . ,·eya talebesinin haklı olup 
sının 
olmadığı, yani doğruda olanın han· 
gi taraf olduğu tahm!n edilebilecek 
kadar elimizde malumat mevcut 
değildir. Hadise. bir prensip mese· 

Bunun içindir ki Maarif Vekiıle· 
tinin en büyük süratle kararını ver· 
mesini ve otuz şu kadar genç tale· 
besinin bir karar beklemek için 
sokaklarda dolaşmasına meydan 
\·erilmemesini temenni ediyoruz. 

Ceza \'e mükafata da seri ol· 
mak, elbette fayda~ı bilhassa Maa
rifçilerimizle pek güzel takdir olu
nan bir lüzumdur. 

Açık SözlU 

Maamafih bazı gazetıcler, menfi 
telf.kki etmekte oldukları bu nut
ku tenkit ctmektedirl~r. 

Deutsche Algemeine Zeitung, di· 
yor ki'. 

Fraııs~ He Almanya ...... sında mev
cut olan noktai nazar ihti lafları 

' 
Fransa usullerinde devam ettikçe 
de\'am edecektir. l\Iıileller Cemi • 

Koclniche Zeitung gazetesi, B. 
Delbos'un Alman silahlarının te • 
dafüi mahiyette olduğunu tasdik 
ettiğini iddia etmektedir. Silahlan· 
roa konferansına gelince, bu gaze· 
teye göre Fransız nazırının beya -
natı bu işde hafif bir faaliyet hu· 
sule getirmiştir. Bununla beraber 
mesele olmuş bir hale gelmekten 
uzaktır. 

Angriff gazetesi, Fransa harici • 
ye nezaretini işine gelmediği za • 

Bu nutuk, her noktJı nazardan 
tatı:nın eder m hiycltedir. n. Hı • 
!er, lıer türlü t.:-kliflcri tetkıkc iı • 
made oldugunu beyan etmiştir 

Eski nutukla•la mukayese edı1 "

cclc olursa geçen eumartesl günkı 
nutkun hatta Sovyetlerle bile ur· 
!aşmayı aramakta olduğu görülür. 

Berlin, 2 (A.A.) - Almanyanın 
Londra sefiri B. Von Ribentrop bu 
akşam İngiltereye hareket edecek
tir. 
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''inkar efendim,, 

Mahkeme mübaşiri müddeiyi Ön· 
!edikten sonra sesine düzen vere • 
rek ikinci defa koridordaki kalaba
lığa doğru bağırdı: 

- Bolunun •.. köyünden Şaba • 
noğlu Hüseyin. 

Biraz ötede bir kenara çömelerek 
çağırılmasını bekliyen Hüseyin a· 
yağa kalktı. İnsan yığını yararak 
ilerledi. Ellerini göbeğinin üstün • 
de kavuşturmuş iki tarafına alık 
alık bakınarak yarım daire halin· 
dekj hayeti hakimeye doğru yürü • 
dü. Hüseyin saf olmakla beraber 
pek de &klı yerinde bir adam de· 
ğildi. Mahkemeye ömründe ilk de· 
fa gelivordu, hem de maznun ola· 
rak. Hüseyinin mahkemeye getiril· 
mesinin sebebini bilen ve duyanlar 
muhakemeyi dinlemek üzere daha 
evvelden gelip samiin yerini işgal 
etmişlerdi. 

Mübaşirin delaletiyle maznun 
sandalyasına oturdu. Davacı san • 
dalyasında da şı~ça giyinmiş bir 
bayan oturuyordu. Zabıt katibi da
vacı tarafından verilen arzuhalı a
çıkça okudu. Bunu müteakip ha
kim, bayana başka bir diyeceği o· 
lup olmadığını sordu. Şık bayan ar
zuhal münderecatını tekrarladığını 
söyledi ve yerine oturdu. 

Sıra Hüseyine gelmişti. 

O gözünü bir noktaya dikmiş, 

hakimin soracağı suallere karşı ve
receği ve evvelce hazırlamış oldu
ğu ciki• kelimeyi içinden tekrar • 
lamakla meşguldü. Bu halile saflı· 
ğı bütün harekatından okunuyor ve 
ne kadar korktuğu yüzünün renk
ten renge girmesinden anlaşılıyor
du. 

II. 

Hüseyin anası! Bolu köylerinin 
birinden olup on dört, on beş yıl 
önce ôşlenmek maksadiy le bir gün 
köyünü terkedcrek çalışa çalışa 

hemşcrilcrinin ballandıra, ballan • 
dıra anlattıkları şehiri bulup gel
miş, o gün bu gündür bir daha kö
yüne dönmem.işti. Yirmi sekiz ya

şına gelinciye kadar doğduğu köy
den başka bir yer görmemişti. Bu
raya gelelidenb~ri memleketine, 
artırıp on para bile yollayamamış
tı. Kazandığı para ile ancak kendi· 
ni geçindirebiliyordu. Allah ne ver
dise yer içer, nerede akşam olursa 
orada yatardı. Tuttuğu iş su saka-

Yazanı Tevfik Aksoy 

lığı idi. Her gün evlere, şuraya bu· 
raya sutaşır, az çok demez, ne ve· 
rirlerse alırdı. Zaten su çekmek • 
ten başka bir iş de beceremezdi. 
Böylelikle geçinip gidiyordu. Bir 
gün yıne mahallede evin birine su 
götürmüştü. Hüseyin kapıyı açan 
evin bayanını çıplak denecek kadar 
gayet dekolte bir vaziyette görün· 
ce, afalladı, başı döndü, sırıttı. Ba· 
yan vaziyetin vehametini anlamış 
gibi idi. Hüseyin beş on saniye Öy· 
lece durduktan sonra bayan daha 
kendisini toplamamıştı ki, hemen 
bayanın üstüne atıldı. O, başka bir 
şey istemiyordu. Zaten yapamazdı 
da. Yalnız hoşuna giden yarı çıp • 
lak kadının vücudünü avkalamak, 
öpmekti Kadın vukubulan bu imi 
hücumdan, Hüseyinin kocaman kol
ları arasından kendini zor kurtar
dı. Bu rezaleti komşularından falım 

hiç kimse duymamıştı. Bu işlerin 
hPpsi üç dört dakika kadar hır za
man zarfında cereyan "lmışti. Ak
şam evine dönen kocasına ııündüz
kü meseleyi yemedi. içmedi, hiç 
bir harekatı bile saklamadan ay • 
nen anlattı. Adil fitilı almıştı. O
turduğu yerde oturamıyordu. Hat
ta canının sıkıntısından akşa"n ye· 
meğinı bıle yemedi. O gece sabahı 
diri tuttu. Sabah olsun. hayır gel
sin diyordu. SHbahleyin ilk işi Hü
sey•n aleyhinde dava açmak oldu. 

Tevfik Aksoy 
(Sonu yarın) 

lzmirde maarif 
Tayinleri 

İzmir, (Hususi Muhabirimizden) 
Ödcmış İstiklal okulu öğretmen

lerinden Osman Tongur'un istifası 
Maarif Vekaletince kabul edilmiş
tır. Açık bulunan Tire ikincı okul 
baş öğretmenliğine Urla ikincı o
kul ögret1>1enkrinden Memduh Ke
rim, Kemalpaşa merkez okulu baş
öğretmenliğine İzmir Zafer okulu 
öğretmeni Necatı, Kemal paşanın 

Parsa okulu baş öğretmenlığine ay
ni ckul öğretmenlerinden Saıt Ali, 
Menemenin Duga • Yanık başöğ -
retmenliğine Ödemişin Kamer kö
yü öğretmeni Hilmi, Kuşadasının 

Şırınce okulu başöğretmenliğine 

Kuşadası birinci okulu öğretmen • 
!erinden Hamdi tayın edilmişler • 
dir. 

Açık Söz'ün romanı: 8 ,,. .... 
H BA~INDA 
OL~N Kii 

Yazan: lakender Fahrettln 

-6-

Selma, Zeynep, Cevat.. 
üçü birlikte yemek yiyorlardı. 

Cevat sevincinden yerinde otu-
ramıyordu. 

Bir aralık Selma hanıma sordu: 
- Abla! bugün içimde müthiş 

bir sıkıntı var.. Canım ne yemek 
istiyor .. ne de içmek. 

- Tuhaf şey! Bense bugün çok 
memnunum .. Neş'em ·yerinde. İşti
ham mükemmel. Hem yemek isti· 
yorum; hem içmek. 

- Olur ya. İnsanların, her saati 
biribirine benzemez. Dün de sen 
sinirliydin .. İçin sıkılıyordu. 

- Orası doğru. Dün az kaldı ba· 
vulları toplamağa başlıyacaktım. 

- Sen de sıkıldın burada artık de
ğil mi? 

- Eh .. Doğrusunu söylemek la· 
zımgelirse içım sıkılmağa başladı. 

Zeynepten başka konuşacak ve Pı· 
narbaşından başka gezecek bir yer 
yok. 

- Havasından az mı istüade et· 
tin, abla? Doktor sana tam böyle 
bir yer tavsiye etmişti. Buraya 

geldiğimiz gündenberi sinirlerin 
düzeldi.. Vaktinde yatıp vaktinde 
kalkıyorsun! Hele geceleri ne tatlı 
uyku uyuyorsun ya! 

- İnkar etmiyorum bunları.. 
- Bana gelince .. Her halde ben 

de çok istifade ettim buradan. Ba
şım dinlendi.. Vücudum rahat.. A· 
dbım yorgun ve gergin değil. 

Askerlik 
Kuvvetin hakkı 

"'ffiKiRLER 'Açık Söz'ün ~oma: Tefrikası: 8 ,b'~ 

Sporda ifrat YQl.~ Hayal, tabiat ve hemcinsine 
karşı, devamlı ve sonsuz bir 
mücadeleden ibaret kalınca, fert• 
için temelli olan bu kaideye 
ukerlik bakımından fazla bir 
kıymet vermek lazım gelir. 

insanın tabiatla mücadelesi 
nihayet ihtiyacata dııyanır, bu 
didişmenin ruh ve ahlakın te· 
kemmül ve tealisine yararlığı az. 
dır. Fakat, baş gösteren reka· 
betler yüzünden meydan alan 
mücadeleler, milletleri inkişaf 
ettirir, yük•eltir .. Onun içindir ki, 
tehlikeli bir vaziyet neticesinde 
harbi kabul eden bir millet, 
ekseriyelın dileğine göre, vRrlı· 
ğını, yurt severliğini dost ve 
düşmana göstermiş olur. Böyle 
bir mill~tiıı gayesi kuvvetini be· 
lirlen ordusu ile istih~al edilir. 
Elde edilecek netıce, o ku\'VC• 
tin, o milletin hakkıdir. 

Emin olalım, insanlık ar ol
dukça, milletlerin cidali sürüp 
gidecektir. M !deniyetin terakki· 
sine ayak uydurduğunu zannd· 
tiğimiz sükün ve sükünet devamlı 
olamaz. Fennin dev adımlarile 

ilerileyişi de bu düşüncenin doğ· 
ruluğunu gösterir. Milletlerin, or
dularını asri silahlarla kuvvet· 
lendirmeleri nedendir?. Mevzuu· 
muzu binz daha genişletelim. 

Meşru ve ahlaki bir gaye, de· 
rin bir zeka ile istihsal edilen 
-kuvvet hakkı. esaslı ve hür• 
mete llyıktır. Bunu bilmiyen, ta· 
nımak ıatemiyen milletler erıreç 

boyunlmnı e:terler .. Tarihe goz 
ırezdirelim .•. 1864, 1866 ve niha• 
yet 1870. 1871 harpleri, "kuvvet 
hakkının,, vazifeleri değil miydi?. 
lstiklll mücadelemiz, Atatürk de· 
hasından kuvvet alan Türk ek· 
s"riyetinin iradesi Ulu Önderin 
şahsiyetinde toplanan kuvvetin 
hakkı dejtil miydi? 

Hukuk mütahassısları ne dü· 
oünürlerse düşünsünler, kuvvetin 
hakkı cihana ve bütün millet'e· 
rin dilek ve gayelerine hAkimdir. 
Yaşayan her cemiyet bu eıasa 
dayanır. 

Son Hatay zaferimizde, Türk 
yurdunu nurlandıran Atatürk 

1 
zeka•ının yeni bir tecellisi, kuv• 
vetin hakkıdır. 

M. Ersu 

Mahalle araların· 
daki bahçelerden 

şikayet 
Adana, (Hususi muhabirimjz • 

den) - Maha ite aralarındaki arsa· 
lar üzerinde sebze yetiştirilmekte 
olduğundan ve bunun için bu arsa
lara gübre taşınmakta ve bakılmaz 
halde muhafaza olunmaktadır. 

Bundan dolayı hasıl olan fena ko -

kular civar halkı izaç etmekte ol
duğundan Belediye bu gibi yerlere 
sebze ekilme5ını sıhhati umumiye 
namına menettiği halde elyevm 

hükumet caddesi üzerinde ve Mes-
tan cami civarında yollarla çevril
miş arsa üzerinde hala sebzecilik 
edilmekte olduğundan şikayet edil
mektedir. 

Buğday bekleniyor 
Adana, (Hususi muhabirimiz -

den) - Ziraat Bankasınca borçlan· 
ma suretiyle muhtaç çiftçilere ve· 
rilecek olan buğday, henüz Çum-

radan gelmedığinden Ziraat Ban
kısmmın sıkı takibatta bulunduğu 
işi ti! miştir. 

Zeynep te söze karıştı: 
- Gitmek mi istiyorsunuz köyü

müzden? .. 
Selma cevap verdi: 
- Kırk yıl burada kalacak deği· 

liz ya. Elbette bugün değilse, yarın 
lstanbula döneceğiz. 

Zeynep hafif bir göğüs geçirdi: 
- İstanbul çok büyük bir şehir 

diyorlar.. Köyümüzden kaç defa 
büyük acaba?! .. 

Gülüştüler. 

Cevat rakı kadehini doldurdu: 
- Bir damla su ile denizdeki su· 

lıırı ölçmek kabil mi hiç?.. Eğer 

milyonun manasını bilseydin, sa· 
na İstanbul buradan bir milyon de
fa büyüktür derdim. 

Zeynep şaşkın şaşkın Cevadın 

yüzüne baktı: 
- O kadar büyük ha?!.. 

Selma hanım bu manasız konuş
malardan sonra, bi:rden mevzuu 
deği§.tirmiş olmak için, Cevada 
döndü: 

- Zeynebi çok beğeniyorsun, de
ğil mi Cevat? 

- Ah ablacığım .. Beğenmek de 
lif mı? Çok seviyorum ben onu .. 

Bizde asri manasile, sporun on Yazan , AKA GÜNDÜZ 
beş yirmi yıllık bir ömrü vardır. 
Buaa rağmen klfi derecede bir 
inkişaf sahası bulamamış, bütün b11 
yirmi yıllık ömrü içinde ulalt bir 
terakki eseri bile göstermemiştir. 

Hala da yerinde sayıyor 1. 
Bu uğraşma ve didişme kronik 

bir hastalık, bir iptill halini almış
tır. Eğer bu iptilA, bu hastalık, 
sporun bizde geniş bir saha bul· 
masına, terakkisine faydalı olsaydı, 
ifratıle beraber kauul eder, kafa• 
lan spor pala\"ralarile hali işbaa 
gelen gençlerin ve çığırtganlarının 
propagandalarına tahammül ede· 
bilirdik. 

Edehiyat bakımından olduğu 
gil.ı", spor cephesinden de, memle
ketimiz çok zavallıdır. Nasıl ki, 
bütün gençlerimizde salgın bir 
"illet. halini alan şiir, hikaye .e 
roman yazmıya heves etmesi ede· 
biyalın bir mıskal terakkisine tesir 
etmediği gibi, belki yalnış ve prİ• 
mitil bir şekilde telakkisine sebep 
olınuştur. Bunun için, gençliğin 
futbol müsabakaları, koşu, a-üreş, 

boks, bas!<etbol, hokey ve ililb 
temrinleri, yapmaları da sporun mem· 

leketimizde yükselmesi için takip 
ediıecek en doğru, en emin yol 
değildir, diyebiliriz. 

Herşeyin yolu, usulü vardır. 
Usul kaygusuna tabi olmıyon bir 
tedbir, eskilerin dedikleri a-ibi 
~eksiri hayat. bile olsa, semeresiz, 
bifaide, hatta zararlı olur. 

Ben şu iddia ve kanaatdeyim 
ki, spor hayatı bizde artık işba 
haline gelmiştir.Günlük a-azetelerimi· 
zc bakacak olursanız, hepsinde en 
aşağı bir kaç sütun spor haberi, 
bir alev gibi yüzünüz& çarpar. 

Bir ırün lopu kaleye doğru yu
varlayan bir delikanlı. bir kale al· 
mış gibi göklere çıkarılır, ona das· 
tanı bir kıymet verılir. 

Bir kaç genç Fatihten Harbiye• 
ye koşar, gazet.,lerin spor sayfa• 
la:ında bir kıyamettir kopar. Spor 
muharrirlerinın hemen hepsi, bok· 
kabaz şakşakcılar gibi: 

- Hay benim pehlivanıml 

Teranesile, göklere çıkarılır. Bu, 
koşunun ali teknik kıymeti 
var mıdır, bunu kimıe aramaz. Ve 
gelecek bir koşuda, kofucuların 
ıayı e !iyi, 1 mışı bulur. 

Ve onlar haklıdır. Çünkü, isim 
yapmaya, şiiphesiz adını bir şöhret 
• amma ne şöhret?· halesi içinde 

a-örmeğe, ge>1çlik çok düşkündür. 
Ve onlar için bundan kohy şeref 
ve şöhret vesilesi olamaz. 

Kitaplarla dolu rafların tozları 

arasında geçen saatlerin, labo
ratuvarların ıessizliği içinde buna• 
lan ömrün geçme~inden kimin ha· 
beri olur? .. Bu nankör çalışmıya 
a-ençliği alıştırmak çok güçtür. Hal· 
buki, spor böyle mi? .. Bir top çel· 
mesile insan meşhur olur. 

Fakat bunu anlatmak ve genç 
kafalara aşılamak çok güçtür. Çün· 

kü, onların kafalarının selameti in· 
kişalını ihlal eden bir azrail vardır: 

Spor muharrirleri! .• 

Gençler, onların dasitanlarile avu· 
nup dururlar. Spordaki ifratımızın 

verdiği zararları, çocuklarımızı ve 
gençlerimizi tahta baılarında, ha· 
rita önlerinde tecrübe eden ve ta• 
nıyan öfretmenlere sormalıdır. 

Unutmamalı ki nihayet lutbolü do 
idare eden ve yükıeltea kafadır. 

MUnlr 8Uleyman Çapan 
Zeynep kızardı. 

Selma sözüne devam etti: 
- Vallahi, ne temız yürekli .. Ne 

güzel.. Ne şirin kız o. Ben Zeynebi 
sana münasip görüyorum. Haydi, 
onu da beraber gotürelim İstanbu· 
la. 

Zeynep vücudunda hafif bir ür· 
perme duydu: 

- Artık hiç bir yere gitmeme 
mani yok amma .. Ben sizinle İstan· 
bula gidebilir miyim?. 

Selma cevap verdi: 

- İki gönül birleşirse, elbette 
bizimle beraber gidebılirsin, yav • 
rum! Artık o sersemle bağlı değil • 
sin! Gözünle de gördün onun yap
tıklarını .. 

İstanbul Zeynebin kafasında es
rarengiz bir istifham halinde yaşı· 
yordu. Cevat bey zengin bir adam· 
dı .. Selma hanım kibar bir kadın· 
dı. Ömer ... Onu artık unutmağa 
karar ve;mişti. Kendi kendine: 

- İstanbul.. İstanbul ... 
Diye mırıldandı ve Selma hanı • 

mm uzattığı kadehi eline aldı: 
- İstanbulda bütün kadınlar ra· 

kı içerler mi? 

• eki amma .. sil~.hın patlamasın· 

dan önce karşı salondan gelen ka

rı~ık so,Jer neydi? Bütün kafönlar, 
büyle bır ses duyduklarını söylü
yorlardı. 

Fakat eve de hiç giren çıkan ol· 
mann~tı. Aşçı ıle uşaktan şuphe • 
lenmek? yapılan incelemeler bu 
şüphenin zerresini verecek mahı • 
yette değildi. 

Vakit geçiyordu. 

Kadınlar yeni baştan telaşa, he· 
yecana, korkuya dli~tüler. Saat on 
bire geliyordu. Kocaları, babaları, 
kardeşleri beklemezler miydi? On
lar Zekeriyya sofrasına gizli gel • 
mislerdi. Sofra ayini ~lirse sürse 
bir saat sürerdi. Ondan sonra evle· 
ı·ine telefon edecekler cc Alpagot
larda kaldıklarını, Birsir.'in bırak· 
madığını, isterlerse kendilerinin 
de gelebileceklerini söyleyccekleı· 
di. Fakat öte saloı;daki pazar bu 
salona uymadı. 

Hepsi faciadan ziyade rezaleti 
diışünüyordu. Masıımluklarını, sa!
lıklarını. iyi bir dostun temiz bir 
dos~un sözüne uyduklarını kime ve 
nasıl inandıracaklardı? 

Vaziyetın ehemmiyetini polis 
müdürü de, müddei umumi de, 
doktorlar da takdir edıyorlardı. 

Bununla beraber yapacak birşey 

yoktu. Ortada üç başlı bir cınayet 
vardı. 

Polis müdürü müddeı umumi i-
le biraz gOrüştükten sonra; 

- Bayanlar! dedi Hüviyetleri • 
nizi tesbit ettik. Yalnız ıtidallerini
zi bozmayınız. Olan olmuş. Korku· 
larınızı takdir edıyoruz. Haklısı • 
nız. Biz de ona giıre hareket ede • 
ceğiz. Şayet ıçinizden birısinin bu
raya geldiğini bilenler varsa ve bir 
soru karşısında kalırsa, havagazı

nın patladığını, çabuk söndürüldü
ğlinü söylcrsinız. 

- Bızi bırakacak mısınız? 

- Evet. Yalnız bir arada değil, 
beşer onar dakıka ara ile ve gürül
tüsüzce. 

- Zabıt yapılnıı~tır, imza ede 
ceksınız. 

- Mahvol uruz. 
- Ba~ka bir imkan yoktur. 
Mennan Kıranta da sordu: 
- Ya ben? 
- Sız bıraz durunuz. Beraber çı-

karız. 

- Tevkif mi ediyorsunuz? 
- O bi1ım bileceğimiz iş. 
Kadınlar ıkiye ayrıldılar. Bir kıs

mı apartımanın servis merdivenin
den inıp arka sokağa, bir kısmı da 
ayaklarının uçlarına basarak cad· 
deye çıktılar Apartıman bır sokak· 

- Elbette içerler, yavrucuğum! 
Erkeklerin yaptığı bir iş, kadınlar 
için ayıp olur mu? 

- Doğru. Bizim köyde rakıyı 

yalnız yetkin erkekler içer de. Ö· 
mer daha ağzına bir damla içki 
koymamıştır. 

Cevat atıldı: 

- O, budalanın biridir Ağzının 

tadını ne bilsin! Bak, insan bunu 
içtikçe neşeleniyor. Ikmin hiç söz 
söylemiye bile isteğim yoktu. Dir 
kadeh raki içer içmez içim açıldı .. 
damarlarım ateşlendı.. miskinliğim 

gitti. 
Selma hanım önundeki kadehi bir 

yudumda boşalttı: 

- Bak .. sen bile demin geldiğin 
gibi değilsin, Zeynep! henüz bir 
kadeh içtin amma .. gözlerin ne ka
dar ışıldıyor .. yanakların ne kadar 
kızıllaştı bilsen. 

Cevat birdenbire oturduğu yer • 
den kalktı.. Zeynebin iskemlesine 
dayandı.. Yavaş yavaş uzun kıvır
cık saçlarını okşamıya başladı. 

Zeynep birden bire başını kaldır· 
dı: 

- Ben çok gıdıklanırım. Cevat 

la bir caddenin birbirınden ayrıldı· 
ğı köşede idi. Köşede belediyenin 
göz boyamak için yaptırdığı küçük 
bir bahçe bozması vardı. Burada 
birisi durursa her servis kapısın • 
dan sokağa, hem cümle kapısından 
caddeye çıkanların gör<'bilirdi. Ni· 
tekim de yarısı kurumuş taflanlartıl 
arasında zarif, uzun boylu, geniş o· 
muzlu, güzel bir erkek gölgesi var· 
dı. Kıpırdamadan, nefes almadan a· 
partımanı tarassut ediyordu. Çıkan 
kadınların hepsini tanımıyordu. 

Fakat bir ikisinın adını karanlıkta 
sıgara paketinin arkasına yazdı. A· 
cab~ katil bu muvclu? Havır! bu 
olsaydı kadınları tanıması \"e böyle 
paket arkasına yazmaması li\zıın 

gelirdi. Katilin dna~·et yerine tek
rar dönüp ge1ebilcceğini r"..isiincn 
bir g>Zli polis mivdi? Hayır. E~cr 
g,zli polis olsaydı kadınlar•n arka· 
sından çıkan polis müdürü Falih 
Kama tanıyacaktı. Tanımadı, şüp
helendi ve gölg~nin üstünl" ii ü -
dü. Gölge kaçmak için taflanlara, 
mazılara daldı. Çıft demir çizgili 
oarmaklığı aş"rken yerinde m·Jıl;l 

nakaldı. Arkasından yavas. fakat 
çok hfık m bir ses i<itnıi<ti: 

Kıpırdama' 

Uzun boylu, geniş omuzlu, zarif 
göl~e; k:ır~ısında orta bo~.'lu, ince 

\·e zarif bir gölge ile kar~ıln~mıştı. 
Bu ikinci gölgenin elinde bir ta • 
banca parlıyordu. Birinci gölge i· 
kınci tabancalı gölgeyi tamdı. Oü· 
lümsedı ve kollarını teslim iyarf'tİ 

olmak üzeer havaya kaldırdı. Ya· 
vaşc;a: 

- Yakaladınız, dcdı, amma katili 
değil. 

Polis müdürü de karşısındakini 
tanıdı. F•kat gülümstmedi. Bir po· 
lis müdüı·ü için her ihtimal, her 
şüphe mazur görülmclid;r. Öyle iş· 
!er olur ki, bır polis müdürü bizzat 
kendisinden bile ~üphe edebilir. Her 
hangi bir gaflet ihtimalile .. Polis 

Müdürü Falih Kamo da bunları dü· 
şünerek gülümsemedi ve yakaladı· 
ğı dostuna: 

( Dermnı ı·ar) 
··~····. ······ ......................................... . 
18 yaşını doldurma• 
mu; mahkum tahli

ye edildi 
Dün, İstanbul umumi lıapbha· 

nesrnden, on beş yaşını ikmü! et • 
miyen b"ş mahkum çocuk daha 
tahliye edilmiştir. 

Bunlar 18 yaşına gclinciye kadar 
ıslahane yapılırsa cehlarını ora· 
da çekecekler, aksi takdirde, mah· 
kümiyetlerini on sekiz yaşına gel • 
dikten sonra çekeceklerdir. 

Bey! sakın bt ıi gıdıklamayın .. Şu• 
racıkta düşer bayılıveririm. 

Cevat kahkahayla güldü. 
- Vallahi ben senin gıdıklandı· 

ğını bilmiyordum. Nereden hatı • 
tıma getirdin bu muzipliği..? 

Selma, Cevada gözünün ucile bir 
işı.ret verdi. Zeynebin sıkılganlı • 
ğından istifade Ptmek fırsatını ka· 
çırmıyan Cev&t, yavaşça bir elini 
genç kızın kolunun altına götürdü: 

- Haniya, hiç de gıdıklan,;;adın? 
Zeynep gülümsedi: 

- İstanbullu olduğunuz besbelli. 
Elinizi dokundurup çektiniz! Ömer 
beni pınar başında katıltıncıya ka· 
dar gıdıklar, sonra karşıma geçip 
gültrdi. 

Cevat birden bire Zeynebin boy· 
nuna sarıld1 .. kollarının arasına al· 
dı.. sıktı .. sıktı ve birden geriye çe· 
kildi. 

Zeynep oturduğu yerden kımıl • 
dayamamıştı: 

- Beni neden öptünüz, Cevat 
Bey? 

Diye mırıldandı.. Utancından Sel• 
ma Hanımın yüzüne bakamıyordu. 

Cevat: (Devamı var) 
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Giresun'da gaz kursu 

. . c· 'd bir zehirli gader· 

G
iresun ( Husust Muhabirımızden ) - ıresun a . 1 b 

K 1 emur muallım, ta e e 
den korunma kursu açılmııtır. un ara m . : . i tir 
halk bir çok kimseler iştirak etmiş, çok ıyı netıce kv'elr~ ş fo • 

Z h. . . . k d murların bir arada çe ı mış • e ırlı gn kursuna ıştıra e en me (XX) 
to~afını yolluyorum. (X) iıaretli zat Vali Feyyaz Bosut, 
lıaretli zat da Doktor Nuri Ôıkayadır. 

Tartı işlerinde kul lanı· 
lan mikyas: Put 

Ruslarla yaptığı tica-lğdırın 
rette bu ölçü kullanıl~gor . 

I
~dır (Hususi Muhabirimizden) - Bur;ı.lırda tartılar ha~! ( Put ~ kelı· 
mesile ifade olunmaktadır. Bir put, eski 12 okkadır. Kı~o h~s~bıl~ do 
(16) kilo 300 a-ram itibar olunmaktadır . . (Kilo) kehmesı?ı kımıe 

kullaomamakladır. Halbuki yeni ölçü ve ayarlar kanunu. veç!'ı!e balkın 
ve tüccarların artık bu pul kelimesini bırakarak ~ılo kelımesını fku~lan
maları laıımdır. Yalnız bir cihet yardırki Ruslarla y~pıla~ ıl.'ş verışl~r 
hep put üzrrine olduğundan bütün tarlıhrın put kelımesıle ıfade edıl· 
meıi bir adet hükmüne ıreçmiştir. . 

(Markan) köprüsünden geçen yıl Rusyaya (35)bin koyun (5000) bın 
küsur sı~ır, (537) bin kilo yapağı,. (800) .bin kilo pamuk ihraç olunmuş· 
tur. Bu ihracatın kıymeti yarım mılyon lıradır. 
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Muhabir n1ektupları: 

Ardahan . halkı zengin 
ve çalışkan insanlardır 
Burada hayvancılık bilhassa çok 
ileridir ,memlekete para bırakıyor 

yeni ılçebay (Cemal Göktam) ı zi
yaret eyledim. Sıvasın Kangal ka
zasından henüz buraya tı.yin edil· 
miş olduğundan muhiti ve icraatı 

hakkında çok şeyler soramadım. 

Kendisi hukuktan mezundur Ça· 
lışkan ve ateşin ruhlu bir gen~tir. 
Henüz üç yıllık bir ilçebaydır ve u· 
mumi Müfettişliğin intihabı üzeri
ne buraya gönderilmiştit. 

Doktor Cemil Zilıni Ô'llr.il 

Ardahan, (Hususi Muhabirimiz· 
den) - Burası bir vakitler vilayet 
merkezi iken sonraları kazaya çev· 
rilerek Karsa bağlanmıştır. Kars • 
tan buraya iki şose vardır. Birisi 

Çıldır üzerinden, diğeri de Göle • 
dendir. İkinci yol (110) kilometre· 
dir ve arazi (2000) metre rakıırun· 
dadır. Kışı çok ve yazı azdır. 

Ardahan kasabası (Kur) nehri 
kenarındadır. Nehrin üzerinde kır· 

Ardahanın nılfusu (30.000) rad
desindedir. Bunun (1800) ü kasa • 
bada oturmaktadır. (2) nahiyesi ve 
(69) köyü vardır. Kasabanın rakı
mı (1800) kadardır. (2500) rakımlı 
köyleri de vardır. Buraları yayla 
ınıntakası olduğundan halk hay· 

cılıkla uğraşmaktadırlar. Ilçe· van . .
1
., 

de sütçülük, yağcılık, peynırcı ıK 
ve bılhassa balcılık pek ileri git • 

miştir. . 
B .1 ede şimdiye kadar çok bır 

u ı ç ·ı· t 
şey yapılmamıştır. Burası vı aye

1
. 

k . oldug· u zamanlarda va ı mer ezı 
Hurşit her ne yaptırmışsa o kal • 

mıştır. 
İdare memurları arasında sık s~k 

değişmeler olmuştur. Onun ıçın .ıl· 
ııin bütün memurları hep yenı • 

~ir v belediye reisliği de ilaveten 
kaymakama verilmiştir · 

Burada (lO) yataklı bir dispan • 
ser açılmıştır. Kağızmanda ıken 
halkın büyük sevgilerini ka~an • 

1 fedakar Dt>ktor Cemıl Ül· 
mış o an 
kü burada hükumet do~torudur ve 

d. anser de onun ıdaresınde • bu ısp 

dir. 
o· spanser bir taraftan tamir O• 

ı kta hamam ve buğu sandığı Junma • .. 
1 ktaıhr Kadrosundakı bır da yapıma · . 

sıhhat memuru noksandır. Faalı • 
yet çok yerindedir. 

Çiftçiye verilen 
Tohumluk 

Adana, (Hususi muhabiri'."~ • 

d ) ~ Ziraat vekaletince vılaye-
en h · d"l . hta' çiftçilerine ta sıs e ı -

AÇIK SÖZ-

Evkaf 

Amerika'da 

3 milyon 
Adedi sahih 
Milyoner var! .. 

Bir depo 
Yaptıracak 
lımirden ga•etemize yözılıyor: 
Mukni Triyest•d• bıılu ,1011 

ııe müteadclii m~mleketlerJe şu .. 
brlui bulunan Herman Spirer 
tütıln kumpanyasının Evkaf 
idaresİn• müracaatla bulunı1rok 

on sene müddetle kiralanmak 
ıarliglt mf'zkür lc.umpa11ya nın 

t.licarı altında bulunan Triyes
tedeki büyük tülün dtposu gibi 
bir bina iıışa ettirmesiııi teklif 
etmiıtir. 

Birçok sinema ar· 
tistleri de milyoner· 
ter içine dahildir 

Triyesled• mahalli hıikıinıet 

tarafından insa tdiiip Herman 
Spirer ıütan kumpanyasıııa Je. 
po olara/c kiralanmış olan mu
auam biııa bir milyon iki yilz 
lıin liraya çıkmılfır. Kumpanya 
6w biııaya 6-nzer bir modelinin 
Evkaf tarafından yapılma.uıı 

teklif etmektedir. Yine kump<m• 
yanın mütalti.astna ıör,, bin• 
ıimınılifer iıtasgonlarına, ihr•· 
eal iıke/Hine ıakın bir ıerde 
olmalıdır. 

Bu teklifin Evkaf umum ntlf. 
di1rliltil tarafından l•tl<ilc odl/. 
mel<I• oldvtu habrr alınmııtır. 

Samsun bisiklet 
şampiyonu 

,, 

Çarşanba (Hususi Muhabirimiz. 
den) - Resmini __ _ 
yolladığım genç 
sporcu Samsun 
ve Çarşanba ci
varında bisiklet 
şampiyonu olan 
Rekabldir. Ken• 

' 
disi burada spor 
ve gençlik teşek· 
küllerinde faal 
bir rol 01nar. 
Kendisi teşci ve 
teşvik edilmeğe Bay Rokahf 

değer kıymetli bir ırençtir. 

Adaneda etektr k 

ucuzladı 

" 

Adana, (Hususi muhabirimiz • 
den) - Adana elektrik şirketınin 

937 senesi ılk altı ayında tatbik e-
deceği tarife geçen devreye naza • 
ran 30 para noksaniyle 19,25 kuruş

tan olarak tesbit edılmiş ve bu ta
rife Nafia Vekaleti tarafındn las
tik edilmiştır. Bu tenzile sebep İs-
viçre frangının düşmesidir. 

r r 
1 

Dilnyaıım ıayılı milgonl•riııdan 
Roçilrllrı hfr karllcotür/1 

Şimali Amerikada, dürıyanın en 
çok milyoneri yaşamaktadır. Yeni 
neşrolunan 1936 yılına ait bir ista
tistikten anlaşıldığına göre, şimali 
Amerikadaki milyonerlerin sayısı, 

üç ınil,vondur. Milyonerler cetve • 
!ine bir milyondan yukarı varida· 
tı olanlar dahildirler. Bu milyo • 
nerler arasında bir çok Holivut si
nema artisti de vardır. Milyonerle
rin en zengini gazeteci Hirst'tir. 
Hirst'in senevi varidatı dokuz mil
yon dolardır. Bu zat, Ford ile Rok
fellerden daha zengindir. Zen • 
ginin malı züğürdün çenesini yo· 
rarmış, diğer zenginleri saymıyo • 
ruz. 

Kırk milyon kadın 

tem içinde 
ma-

Uzun yıllardan beri beynelmilel 
Kadınlar Birliği Reısi olan Ledi A
berdin, geçen hafta vefat etmiştir. 

Modern kadınlığın anası olan bu 
dın, Ilı yıldan beri kadınlık için 

çalışmıştır. !ngilterenin büyük dev
let adamları Gladston ile Dizraeli, 
o zaman henüz çok genç olan Jediyi 
teşvik ve tergip etmişlerdir. İlk de
fa olarak 1893 yılında Beynelmilel 
Kadınlar Birlikleri reisliğine ta -
yin olunan Ledi, ırk, mezhep, din 
farkı gözetilmeksizin kırk milyon 
kadını bır merkeze bağlamıya mu
vaffak olmuştur. İngiltere, !edinin 
ölümile büyük bir kadınını kay • 
betmiştir. 

~, ~HASAN 
BEYOGLU 

SARAY 
TÜRK 

!MELEK 
iPEK 

SAKARYA 
YILDIZ 
SÜMER 

ALKAZAR 

TAN 

ŞIK 
ŞARK 

ASRI 

: Yiiz sene sonra 
: Dokuzuncu senfoni 
: Taşra kızı 
: Yıi<ılan belde ve 

Tehdit mektupları 
: Bir vıldız do~uyor 
: Moskova • Şanghay · 
: Denizle~ perisi ve 

Marinella 
: Kızıl çayır ve Hü

cum taburu 
: Şirley asi ve Tatlı 

b•la 
: Kadın !arı severim 
ı Brodvay melodi ve 

Hava kahramanları 
: Unulma beni ve 

paranga 
ASTORYA : Ali Baba ve vahşi 

koşu 

CUMHURiYET: Korsanlar definesi 
ve Meçhul kuvvet 

ISTANBUL 
FERAH 

MiLLi 

HiLAL 

AZAK 

·ALEMDAR 

: Tarzan ve Franıa 
ihtilali 

: Ave Marie ve Biz 
de insanız 

: Kaptan Rlud ve ÔI· 
düren a-öıler 

: Eddie Contor G~ngs
terler arasında ve 
Hindistan kahramanı 

: Kaptan Blud ve 
Ô!düren gözler 

KEMALBEY : Bağdat yolu ve el· 
ınas hırr.ızları 

BAKIRKÖY 
MiL TlYADI : ~evr ·in •esi 

Kuvvet Şurubu 
Zaafı umumi, kansızlık ve ke· 

mik hastalıkl~rına ıifa! teıirleri 
çoktur. 

Çocuklar, a-ençler, genç kızlar 
ve ihtiyarlar her yaıt• iılimal 

edebilirler. 

1936 • 1937 başmahsulü 

Norveç Morina 
Balık yağı 

Halis Morina bahtının citer• 
lcrindc,ı çıkarılmıştır. içmesi 
kolay ve nefistir, mideyi boz· 
maz. Gayet temiz ve muakkam 
ve yeni Hasan markalı ıişeler• 

de satılır. T aklidlerindan aalu· 
nınıı. 

mızı boyalı demir bir köprü var • 
dır. Kasabanın mühim kı.mı neh • 
rin sağ tarafındadır. Boydan boya 
Uzanan geniş bir caddenin iki tara· 
fında belediyenin büyük bahçesile 
belediye binası, kültür salonu, pos
tahane, dükkanlar, kahvehaneler 
vardır. Köprüye doğru ayrılan cad
denin her iki tarafı da mağazalar 
ve yağcı dükkanlarile doludur. So
kaklarda pek çok çamur vardır. E· 
lektrik olmadığından gece~eri gez· 
mek pek sıkıntılı olmaktadır. Köp
rü başile belediy~ tarafl.mr.da gö· 
rülen muazzam binalar buranın 

Vaktile mühim bir süel 1<arargah ol· 
duğunu hatıra getirmektedir. 

tın mu , .. . d. 
miş ol (100) ton Klevlant çıgı ı- jHALE 
nin (45 ) tonu merkez kaza~a (30) 

KADIKÖY 1,'4 litre 40, 1/2 litrelik 60, 1 
: Yeşıi domino litrelik 100 kuruştur. 

0SKÜDAR 
Hükumet konağı kasabanın ke· 

nar yerinde, bir katlı bir binadan 
ibarettir. Gerçi bu bina Ardahanın 
en şık evlerinden ise de hükumet 
konağına elverişli değildir. Burada 

ton Ceyhan (10) ton .Karaısali ve HALE 
Kozan (3) ton Kadirlı (2) ton da 
Bahçe kazalarına ayrıldığı . mahal- MiLLi 
!erine bildirildiği işitilmıştır. 

: Pr. Zati Sungur Haaan d~flOSU 
i A LA T Ankara, Eıhlıehir, Boıiktoı, 

: Kanunsuz memleketi Brgojt/u ,,. /ıtanbul Morkui 

ve Ekmekçi kadırı ilıl•••••••İıll••••• 
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Bir günde 35 milyon n usha 

Rusyada 10 bin gazete 
bu tirajı yapıyor 

Bu memlekette çıkan gazetelerin 
kullandıkları lisan adedi 95 dir 

724 tiyatro 28 bin
den fazla sinema var 

RuıyaiJo bir şohir meydanı vr traktörler 

Bütün Rusyayı rakamlarla ifade 
eden yeni bir istatistik neşredil • 
miŞtir. Bu istatistiğe göre Rusya • 
nın mes~hai sathiyesi 21,353,000 ki
lometre murabbaı olup kürrei ar· 
zın altıda birini Rus toprakları iş· 
gal etmektedir. Hudutları 53.000 ki· 
lometre g~nişliğinde olup, üçte bi
ri kara, üçte ikisi deniz hududur. 
Rusyada 40 dane belli başlı nehri 
vardır. Uzunlukları 76,706 km. dir. 
Bu suların bütün kuvvetleri isti • 
fadeye konulabilmiş olsa 210 mil • 
yon kilovat tutacaktır. Bütün istih
sal edilen elektrik kuvveti altı mil· 
yon kilovattır. Rus arazisinde bir 
milyar hektar orman vardır. Bü ~ 
tün dünyadaki ormanlar üç mil • 
yar hektardır. Yerlerin altındaki 

kömür ihtiyatları 1200 milyar ton 
hesap edılm<?ktedir. Amerikadan 
sonra Rusya kömür cihetinden en 
zengin gelmektedir. Dünya petrol 
ihtiyatlarının yüzde otuzu Rusya
dadır. Altın madenleri itibarile 
Rusya birinciliği almaktadır. Bü • 
tün bu zenginlikler Rus toprakları
nın 8,200,000 kilometre arazi dahi
linde bulunmaktadır. Rus toprak -
!arı henüz arkeoloji itibarile tama

mile öğrenilmiş değildir. Binaena • 
leyh daha başka zenginliklerin de 
bulunması ihıımali vardır. Rusya
da 102 milletten 168 milyon insan 
yaşamaktadır. 1936 yılında Rusya • 
daki sanayi müesseselerinin sayısı 
574.064 olup, bunlarda çalışan ame· 
le miktarı 25 milyondur. Ağır sa· 
nayide çalışan amele 7.065,000 olup 
548,000 mühendis ile teknisyen bu 
fabrıkalarda çalışmaktadır. Rusya
da her gün: 350.000 ton maden kö
mürü, 66,000,000 kilovat elektrik, 
89.000 ton petrol, 55.500 .ton kuks, 
83.000 ton ham demir, 39.000 ton 
dokme demir, 48.800 ton çelik, 

36,500 ton demir lamarine istihsal 
olunmaktadır. 

G<!çen yıl ekilen arazi 133.8 mil· 
yon hektardır. 22,148 lolfomotit'li 
80,099 kilometre demiryolu vardır. 
Komuna! mekteplerin sayısı 164000 
dir. 1797 dane birer ima!athancli 
sanayi meketbi vardır. Teknik mek· 
teplerin sayısı 2752 olup 716 amel~ 
üniversitesile 595 yiiksek mektep 
vardır. Tiyatro ve sirklerin sayısı 
724 tür. 28,600 sinema, 67 radyo is
tasyonu, 71,295 amele klübü, 53,380 

kütüphane vardır ve kütüphane • 
!erdeki kitapların sayısı 105,295,000 

cilttir. Günde 35,700,000 basan 
10.000 gazete vardır. Kitapçılar 

1936 yılında 42.700 adet kitabı üç 
milyar forma halinde basmışlar • 
dır. Gazeteler 95 Ji;anda çıkmak • 
tadır. 
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'DÜNYADAKi GARiPLiKLER 1 
şımar kutbuna tayyare

lerle gidecekler 
Meşhur Sovyet tayyarecisi Vo • 

dopanof, Şimal Kutbuna gidecek o· 
lan bir Rus ilim ve fen heyetini, 
tayyarelerle götürmiye muvafakat 
etmiştir. Bir kaç büyük tayyare, i· 
lim heyeti azalarını kutuplara gö
türüp getirecektir. Bir kaç müd
det kutuplarda kalacak olan ilim 
heyeti, hava cereyanları, metero • 
loj i değişiklikleri üzerinde tetkik
ler yapacaktır. 

Kahvenin Uç yUzUncU yıh 
Marsilyaya ilk k"hve torbaları 

yİiz yıl önce gönderilmiştir. Bunun 
için Fransızlar bu yıl kahveıdn yıl 
dönümünü yapacaklardı~. lfüi8 yı
lında ,ilk kahvehane açılmış ve on· 
dan sonra bütü ndünyaya yayıl • 
mışlır. 
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evit~ler 
EVletJMe r 

Sefih bir kadına aşık 
Edremitten M. N. S. imzasile: 
Dertortağı, 

.Bundan dort ay evvel İstanbula 
gitmiştim. Orada bulunduğum bir 
hafta içinde bir bayanla tanıştım. 
Buradaki iılerim onunla fazla meş· 
gul olmama mani oldu. Adresbi a· 
larak adresiıni vererek fiyrıldım. 

Onunla muntazaman 3 ay kadar 
mektuplaştık. Her mektubunda 
beni 1stanbula çağırıyor ve barlar

da. sinPınalarda eğlenmek!iğimizi 

sık •ık tekrar ediyordu. Nihayet 

bu çok sevdiğim kız bir aydan beri 
mektubunu kesti. Ona karşı olan 
sevgim bu vaziyet karşısında bir 
misli daha arttı. 1stanbula gitmek 

ve onu bulmak ve alıp b•Lraya ge· 
tirmek istiyorum. 

Ailem mutaassıptır. Ayrı bir eu 
tutup ailem ile biitiin milnase • 
betleriıni kesmem lazım geliyor. 
Bunu sevgim uğruna yapacağım. 

Fakat bundan doğacak tehlikeler 
de beni çok korh.ttLyor. Çünkü pa
rasız kalacn{iım ve belki de sefil 
olacağı'>''- Bununla beraber yine 
Cl$kımın sevki ile bu bir hafta için· 
de sevdiğim kızı alacağım. 
Evladım ; 
Tecrübesiz olduğun görülüyor. 

Bu gibi ışlerde pek atılganlık iyi 
ıey değildir. İradene sahip ol ve 
öyle hareket et. Bir kere kızı bir 
hafta içinde görüp seviyorsun, ala ..• 
Fakat kız seni daima barlara, sine
malara sürüklüyor. Mektupların • 
da da daima eğlenceden dem vuru
yor. Onu memleketine alırsan iş • 
!erin bozulacak ve sen fakir düse • 
ceksin. O zaman bu sefih kadın. da 
yanından uzaklaşacak. Bu çok kötü 
neticeye uğramaman için sana na· 
sihatim: Derhal aklından o eğlen
ce düşkünü sefih kadını bırak yav· 
rum. Gün doğmadan neler doğar. 

Dertortaöı 

• 
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Şehirden reportajlar Teşkilatı 

Çoluklu çocuklu Bayanlar 
için çok ~arlı bir iş! 

Milano teması başladı 
( f inci •nııfado.n deaam) 

samimi bulu5tular. Faşist ihtiram kı. 
tası \'tkilimi1i selamladı, istasyon 
meydanı halk ile dolu idi. Kont 
Ciano Hariciye Vekilimizi otomo• 
bile kadar teşyi etti. Yarın rörüş. 
rnek üzere aynldılar. 

tevtıkan iki memleket:" akdede • 
cckleri muahede ,.e mukaveld~r. 
bu yeni \"aziyetin ilk teıahürü ola
caktır 

Kont Ciano ile göriısmek için İtal
yaya gidiyorum. Konu~malarımız, 
şüphesiz Montreuxde akdcdilmi~ 
olan Boğazlar mee~lcsine temas ·l'w 

deccktu-. Bu mülakat İtalya ile TÜ• 
kiye arasında ıneo:cut oostanc mü
nascbC'tlc~in hissedilecek derecede 
düıeldı 1 n delı \<'ski! eder. 

Yeni memurlar 
Kanunu 
Kamutagda 

t 1 flcı sa1ıfadarı de!'am) 
1\1,Jlct ~lcclısınd te;eko<ül etmiş 

olan Mu\'akkat Encumen çalışma- ı 

J .. rın~ ba l•mı5lır Muvakkat En -
eurr en kısa bir zamanda tctkıkle- ı 

•ini bitirecek \'e proıcyı meclis ri
yasetine verecektir. Yenı kanuıı 

cok mühim C'Sasla""ı ihtiva <'İmek· 
tedir. 

Esasi yede 
Tadilat 

( 1 inri «ıy/admı ÔM•mn) 
Şükrü Kaya tarafından \'erile•• 
i1ahal dinlendikten sonra bu tak
ririn intaç edilme•i ittifakla tasvip 
cdr!L.ti. 

Makinesiz, perdesiz, plaksız, radyo-\ 
suz sesli, sözlü, şarkılı sinema? 

Halk Vekilimizi çok sıcak kar• 
ııladı ve allı9ladı. 

Hariciye Vekilimiz otele gelir 
ge.mcz Popolo d'italia ve Kurycra 
Della Se•a ga2P!Plcri muhabirlcri
l'İ kabul etti. Şahsen Kont Ciano'
nun ve İl1Jya HükCımctinin \'C Mi
Janı.. halkının şahsında Türkiyeye 
\"C onun bıiytik şefine karşı göste
rilen samimi tezahürattan pek mıi
teştkkir olduğunu beyan ettikten 
sonra Milano'ya bu defa tekrar ge
lişinden a) rıca se,·indiğini Ye ilk 
düşiinüşüı ıin İtalya'nın büyük dev· 
IC't adamı olan M. Mussolini'ye mü
tevc•ccih olduğunu ve 1928 mü.fı.ka
tının daimi memnuniyetle saklddı
ğı hatıratını şimdi tekrar yaşadı -
ğını beyan etmiştir 

Evvelce verilmı~ Grop kararın• 
tevfik~n Partinin Kamutay GruP'ı 
Reis Vekili Trabzon .aylavı Hasan 
Saka ıa.,fındao lıaıırlanan siya•! 
ıııüste~arlık'.ar ihdası h:ıkkınd:ıkı 
kanuıı teklifı projesi üzerinde mü· 
zakerr cereyan elmiş ve bu tekli
fin esa' prensıpleri tasvip ohınarak 
proıenııı Biiyck Millet Mec'i,i 
Yüksek Reisliğine takdimine karar 
vcdn:iştir. 

Fen ne kadar ilerlese. keşifler, 1 giire bi r~eyler öğretiyor ki bunh• 
icatlar, ib<lalar ne kadar artsa (Şev- n~ sözdur, ne rnrtır, ne kelimedir.Bı
ket Şaşı) nın icadı ke~fi, ibdaı se-

1 
raz boğuk bir l. ıal<le çıkarı:ması 

viyesiııe yiiksc. mcz gib' görunü - mt' r~t seslerdir 
yor 

• E:ıkı tabirilc clıfı gör. c dll"ck zan 
edecek kadar> kara cahıl olmasma 
rağmen Şevket anadan dogma alım 
\'e mütefenniı dir. istanbulun dört 
bucağını benim gibı arayıp karış -
tırsanız kim bılir, bu insana hay -
ret veren ne harikulade adam! r, 
ne dahiler, ne alimler ele geçer. 

(Şc\'ket Şa~ı) nın büyuk ve ka
fayı durduran keşfı se'ili s,ı:ema \'e 
radyo makınelerı uzenndedir. E
dirnekapıya yakloşı•ken soğuktan 

kuruyup şerha erha olmuş çamu
rilc merhum \'e mağfur Zaro ağa
rın yüzüne beııziyen bir yoldan 
s.ıptık. 

Hani masallarda. 
c - Az gıttik, uz gıttık, d"re te

pe düz gittık, bir de döndük baktık 
kı bir iğne boyu yürümüşüz• de
nir Bu yollarda keklik bile seke • 
mc7.. Bir sağa. bir sola, belki bir sa
atte yolu geçtık ve (Şevket Şaşı) 
nın bir katlı yeııi gaz tenekelerin • 
den yapılmış, balkonlu bahçeli, . 
bol pençcreli evine vardık. 

Bütün ailenin sesi güzeldır. 
Bunlar sınemanın oynadığı be

yaza boyan'llı~ tenekenin arkasın · 
daki dar odad~ oturuyorlar ve ora
da öğrendikkrinı rr ütemadiyen tek
rarlıyorlar. Hayretimi mucip şey, 
fiLmle seslerin daima beraber çıkı
~ıdır 

Bunun içm Şevket diyor ki: ı 
Zaten kazancım bu vüzd n. 

(Puruva) larımı görseniz i.;;renir • j 
siniz. Şehir tiyatrosundan daha faz- . 
la intizamla çalışırız .• 

Bu hudayı niıbit sanatkarları te
ke: l<'ker tanıdım. Gelelim makine 
dairesine: 

Bir delik ve deligin önünde eski, 
hırdavatçılardan alınmış bir objek
tif, bunun önünde bir büyük ma
kara. uzakta bir makara daha ve 
buna bağlı bir kol. Bu kol elle çev
riliyor ve filim muayyen süratle 
objektifin önünden geçiyor. 

ince bir teneke boruya ağzı veril
miş külle ve pamukla sıvalı bir gaz 
meşalesi ve işte bütün makine te
ferruatı bundan ibaret. 

DOKTOR ARASIN BEYANATI 

Hariciye Vekili Te\"fik Rüştü A
ras. Pariste çıkan Intransigeant 
muhabirine ~u beyanatta bulun • 
muştur: 

• 
c - Milletler Cemiyetinin bu se-

ferki toplantı devresinden çok 
memnunum. İskenderun mesele -
sinin halledilnıesi, maziden devre
dilmiş, bilvasıta ve bilavasıta ara

ziye taalluk eden bir sürü meesle • 
!eri kat'i surette tasfiye ediyor. 
Bundan sonra Türkiye ile Fransa 
arasında yeni ufuklar açılıyor. İs· 
kenderun meselesinin hal tarzına 

Tfrkıve İngiliz - İtalya 1 anlJ<
rn sını büv1jk bir M 111"1univetl 
ka ~ılamış+ır. Bu qn]asmanın ruhu , 
haric· s \'~ ctımizın .sasın• te•kil 
eden preıı iplere ,-e fil:• lPre ta -
maroile uyı:undı.. 

Fransız mul>abiri, Hariciye Ycki
lim zdeP Yugoslav - Bulgar paktı
. ın ak sle ·] ' e olacagını sormu -
tur. Tevfik Rüştü Aras bu suale de 
şu cevabı \Wm!ştir· 

c- B.ı pak•t~-ı dolavı kenaı i 
tebrık edenleri!' ba ında ben bulu
nuyorı..m. i\lcmleketi!"lin ve ş~lı -
>an kendımin Yugosl.ı\·~ a ile Bul -
garıstan arasl'ıdaki bu mukareneti 
ı:enış m,k,•asta k·Jla\·laştırmış ol
duğumuzu söylemekle bi rsrr ifşa 

etmiş olmuyorum. Esasc'1 Türkiye, 
Bulgaristanla buna benzer bir mu
ahede akdetmişti. 

Balkan Antantı, Balkan de,·let
lerinin emniyetim sağlam esaslara 
istinad ettirecek her şeyle kuvvet
lendirilmiştir. Bulgar - Yugoolav 
paktının biı· misal teşkil edeceği 

memuldür. Bulgaristanla Roman • 
ya ve Bulgaristanla Yunanistan a
rasında da böyle muahedeler ak • 
tedilebilir.> 

İLK MEKTEP 11EZUNLARI 
~IEl\fl'R OLABİLECEK 

Y~nı ka. uıuı göre rıaaslı ve \. -
r<'tli me'l'lur' ır a as -da \0azıfe \'e 
r. es'ulıyet noktasıı c;;m hıç bir fork 
nıktur. Ancak ücr~tJI memur' i" 

tek, iı kan""lUndan i. tıfade ed~

mezler. 
!\'it-mu ohbi mek için Ti.ırk ol

m k, v.rmi vaşını tam.ımlamı ol
m•K, A kerlik fili kiznıctini yap -
mış ~~.,,a ha ka -ıa g ç r bir lı:ı 
talığı veva vazıfesu ı yapmıya mı\. 

"li bır .> uli\'eti olmamak. orta 
Mf'ktPp mezunu tılmak lazımdır. 

Orta mektep ll'<'ZU'1U taltp ol mı
y.ır, yerlerde ilk tahsil; bıtirmı< o
lanl.ır imtihJn!.ı alı ıca ·'ırdı•. 
Bnndan ba•ka <'cncbi ıle nikah,, w• 
nikhhsız bulunm<.ıt'ak fena aht:ık 

ile dile düsmemis olmak, kumar 
oynatnıış, kumar ovnamayı 3.det. 
ed nmiş, altı aydan fazla hapis ce-
2a;ı .ıc mahküm bulunmamı~ ol -
mak lazımdır. Memurluğa alına -
caklar iki sene namzetlik devre•i 
geçirecek!erdır. Bu miıddet zarfın
da liyakaliizliği veya ehliyetsizliği 
göı uıenlerın hizmetlerıne nıhayet 
\'er,'ecektir. 

Köylünün 
Yüzü gülüyor 

r 1 ıı:ı ayfaduıı deı·am) 

Hiç ı:evele bir adam degil. Biraz 
şa~ı fakat pek SC\'imli. Bir bardak 
sulu pekmez ikramını da kırk yıl 
unutmıyacagını. 

Şevket kendisi makinistlik yapı· 
yor. Eli o kadar alışmış ki, zeki ve 
çalışkan, şuurlu bir makine kolu. 
Muntazaman çalışıyor. 
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\'e m~n~ et ın \"l:ıiııe giı mcco: el -
zem goru:d i(ı: .elen, l.yilı&nın bir 

1 

ar.: C'\'Vei ka 1 un l'"klni alması itin 
icabeden konu 'İ formalitckrh sti
at .c .lmıali "hl\0afık bLılunıru· -
tur !'" r1 kanun bi ~ ço~~ müh~m 

mctddeleri .ibtiv~ edcccıi-., Ti.irk köy-. 
lüsü, geniş toprağa sahi r o!.cak • 
tır Halen mer'i olan aruzi kanu • 
nur.daki bır çok hükümler, kci.vlü · 
nün vu memleket umumi ziraati -
nin aleyhine ve toprak rand1Pı.:ın1 .. 
ııın tanı ink'.şaf bulmasına engel
dir 800 bin kilometre murabbama 
yakın Turkiye topraklarında kilo
metre murabbaına 22.5 nüfus dü~
mekte \"e 17 milyon niifustan yti•
de 74 ü köylerde olurnıakt~dır 

Menılckcttekı bu köylü ekseriyelı· 
nin, yen. toprak kanunılc elde ')d<'· 
ceğı gelir ve refah, ~:mdiki vazi -
yetıe mukayese edilemiy<·cek de -
recede üstün olacaktır. Yeni kanun 
köylü•ıün refahını gaye edinmis -
tir, denilebilir. 

Keşfi şu 

:\takinesız, perdesiz. plaksız, rad
yosuz sesli, sözlü, şarkılı sinema 
gösteriyor. 

Yalnız hazırlanması için, ta yaz 
sonundan berı pencereleri açılma
mı~ odanın Şevket'in kokusu sin • 
mi~ odasında yarım saatten fazla ta
hammülle oturduk. Şarlonun ilk 
scs.<ız s•ncma artistliği zama • 
nında çcnilm.iş eski bir eserini sey. 
r~ttik. Kalktım, merakla oynıynn 
yere baktım. Du,·ar Ne perde \"ar, 
ne kağıt, ne boya, ne cam. 

Fubakika bir delikten bir ışık du-
vara aksediyor amma. bu elektrik 
midir, havagazı mıdır. asetilen mi
dir, mum mudur belli değil. Bir ka
pı aralığından makine dairesine 
baktım: Ne radyo, ne plak, ne gra
mofon velhasıl şarkıyı, sesi, söziı 
çıkaracak hiç bir alet yok. 

Hem ış111 gaı ibi ha!tada üç gün 
mahalle çocuklarına, iki gün ba -
yanlara ve diğer günlerde esnaf ve 
saireye gösterdigi sinemasıyle - te
neke meneke ne olursa olsun - bir 
ev ve bir bahçe sahibi olmuş. 

Fiyatlar: Birinci mevki iki ku • 
ru;, ikinci ll"c\·kı k;rk para, ayakta 
(10) para. 

inanılmaz, inanılsa bıle şaşılacak 
bir iş. 

Gözlerimle görmesem ben de si
zin Jk aklınıza gelen hükmü verir
d:.m. Kırk beş dakika sonra, ki ço
c· kların mektep tatiline tesadüf e
diyor, oda tıklım tıklım doldu. Biz 
şeref mcvkiinde ve hasır iskemle 
üzcrınde ~iııcma~, bır kere daha 
scyrcttık 

Sesler. şarkılar mükemmel. An· 
la~ılmıyoı. fakat arlık fazlasını a
ramak da acaip olur. 

Birinci matine bitti, mü~teriler 
çıkaı!arken Şevketin yanına so • 
kuldum: 

-- Yahu! şunun sırrını öğret ba
na. Ne olur, merak ediyorum. 

Dedim. Başını salladı. 
- Fatihte büyük bir yer tutup a

çıncıya kadar söylemem. Hele sana 
hiç Gazeteye yazar. foyamı mey
dana vuı ursun. 

Vadcttrm, temin ettim, fakat, yi· 
ne ~özümü tutmıya ve bu hariku
ltıde hadiseyi saklamıya muvaf • 
fak olamadım. Bütün sermayesi 
zekadan ibaret .olan bu işin iç yüzü 
beni hıiliı güldürüyor: 

Şevket, yükı;ek kaldırımdan ve
yahut eski filmler satan hurdacı • 
!ardan bir kaç kuruşa topladığı es
ki filim'leri arada pek aykırılık ol
mamak üzere birbirine ekliyerek 
başı ve sonu olan bir hale getir -
mektedir. • 

Burada kımler oynuyorsa, erkek, 
kadın veya çocuk veyahut hayvan 
olduğuna gore büyük oğlunu, kızı. 
nı, karısını, çocuğunu, köpeğini is
tihdam ediyor. Yani maaile sine • 
macılık ediyorlar. Onlara filmdeki· 
lerin hareketlerine ve derecesine 

Kopiya kağıdile ilanlarını yapı
yor. 

Evvela gişesini açıyor, paracığı· 
nı topluyor, makinesini çeviriyor. 
Akşam oldu mu iı.fiyetle çoluk, ço
cuk emeklerinin mükafatını değme 
ailelerden daha etraflı bir halde 
hesaplayıp yiyiyorlar, içiyorlar. 

Gördünüz mü keşfi, gördünüz 
mü icadı. gördünüz ınü ibdaı ve ni· 
hayet zekayı! 

İşet taştan ekmeğini çıkarmak 
buna derler. 

Ben Şevketin yanından ayrılır • 
ken: 

- Gördün mü bay, dedi. Emek· 
siz para kazanmak buna derler. 
Amma icat edinciye kadar anam • 
dan emdiğim süt burnumdan gel· 
dı• 

1 !STANBUl MTTHAB!Rı 
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Memurlar 
için geni 
Kanun 

( l nci sayfadan devam) 
lar dışında baremin 25 liralık de
recesine çıkmak ve onu aşmak 

mümkün değildir. Yüksek tahsil 
görmemiş veya görememiş olması· 
na rağmen, devlet makinesi için· 
de kabul ettiği vazife içinde çok 
muvaffakiyet, istidat ve üstün bir 
liyiıkat gösteren genç elemanlar 
vardır. Memuriyet dereceleri ve 
hizmet şekilleri umumiyet itibari· 
le ilk saflar olmakla beraber bu 
nevi memurlar için ayrı bir ha • 
rem kabulü taraftarıyız. Bu barem 
muayyen hizmet senesini doldur • 
mak esasını muhafaza etmekle be· 
raber üstün liyakat gösteren me • 
murlar için refah ve istikbalin ge. 
tireceği malt müşkülleri yenecek 
bir kudret vadeden bir barem ol • 
malıdır. Eğer yüksek tahsil gör • 
müş, münevver memurlarımızı de
recelerine göre sivil ordunun er • 
kanıharpleri ve subayları diye ka· 
bu 1 edersek lise \•e orta mektep 
gôrenlerini de yine sivil ordunun 
bir nevi küçük zabit ve gedikli za· 
bitleri diye kabul etmiye mecbu
ruz. 

Bu sınıf kendisi için kanunun 
ve baremin tayin ettiği mukar • 
rer esaslar ve hükümlere tamam!· 
le uygun şartlara tabi kalmakla be
raber ancak içlerinden muayyım 
bir faslın ifadesi fevkinde liyakat 
ve istidat gösterenleri de ayrıca 

taltif etmek ve hiç olmazsa ba • 
remin muayyen bir derecesine ka
dar yükseltmek mümkün olabil • 
melidir. Bu tedbir küçük memu • 
run önündeki maddi genişlemiye 
mani seddi kaldıracağı gibi hiç 
şüphe yok ki, yine küçük memur 
hüviyetinde çalışma bakımından 
büyük \"e faydalı bir yarışmayı da
vet edecektir. 

' Bizce, yeni kanunda tebaruz et-

Türk çocuğu okuyor 
Bununla beraber namzetler dev • 

l•t dairelerınden bir b~kasında 
gene namzet olabileceklerdir. Nam
zetıık de\-resini muvaffakıyetle bi
tirenler memurlu~a g~çince nam • 
zetlik mı.iddeti memurluk hizme • 
tinden sayılacakrır. 

(1 nci sayfadan devam) 

bir istati~tik vücuda getirmiştir. 
istatistikte mühim ve şayanı dik· 
kat noktalar vardır. 

1348 TALEBE GiRDi 
Bu istatistiA"e göre, bu yıl Üni• 

versiteye 1348 talebe girmiştir. 
1 - Bunlardan 552 si F. K. T. 

sınıfının Tıb ve Dişçi kısımlarına 
( Tıb : 530. Dişçi : 22 ), 385 i Hu• 
kuk Fakültesine, 265 i Fen fakül• 
tesine ve F. K. T. Eczacı kısmına 
(Fen: 213. Eczacı: 52 ), 146 sı 
Edebiyat fakültesine yazılmışlardır. 

Yeni yazılan talebelerin Fakül· 
tclere datıht nisbcti şudur : 

Tıp Fakültesi (Dişci dahil) % 
40,9 Hukuk fakültesi % 28,6 Fen 
Fakültesi (Eczacı dahil) % 19,6 
Edebiyat Fakültesi % 10,8 

Bu yıl girenlerin Fakültelere da
tılış nisbeti geçen yılkinden fark· 
lıdır. 

Fakülte Geçen yıl Bu yıl 

Hukuk. ü/0 38,2 % 28,6 
Tıp % 34,7 % 40,9 
Fen % 17,3 % 19,6 
Edebiyat % 9,8 % 10,8 

KIZ TALEBE NISBETI 
2 - Yazılan 1348 talebeden 327sl 

kızdır. Bunlardan lol i Fen Fakül· 
lesine ve F. K. T. Eczacı kısmına, 
93 ü Edebiyat Fakültesine, 74 Hu· 
kuk fakültesine, 59 u da F. K. T. • 
nin Tıp ve dişci kısımlarına gir· 
mişlerdir. 

Bunların erkek talebelere göre 
nisbeti : 

Edebiyat Fakültesinde ~·, 63,7, 
Fen F. (Eczacı dahil) % 38, !, Hu. 
kuk F. % 19.2, Tıp F. (Oisci da. 
bil% 11,1, Üniversitede O;o24,2 dir. 

Üniversiteye bu yıl giren kız 
talebelerin sayısı reçen yı1kin· 
den fazladır. (Geçen yıl; 303; 
bu yıl: 327). Erkek talebe:ere göre 
nisbeti, geçen yıl %20,6 idi: bu 
yıl %24, 2 dir. 

Üniversiteye giren kız talebele· 
rin, erkek talebelere röre, Fakül· 
telerdeki nisbeti: 
Fakülte Geçen yıl 

Edebiyat % 46,3 
Fen % 42,1 
Tıp % 8,2 
Hukuk % 14,2 

.!!!.!!l 
%63,7 
%38,1 
%11,1 
%19,2 

tirılecek ikinci bir nokta da , her 
m•murun ancak intisap ettiği mes
lek JiUbesinde çalışabilmesi ve aynı 
şubede terfi edebilmesi olmalıdır. 

Hatta, bu nokta üzerinde cmüte • 
hassıs olduğu iş branşını bırakıp 

bir başka hizmet şubesine geçmek 
istiyen memur, memurluk hakkı -
nı kaybeder ... • Fıkrasının ilavesi
ni dahi lüzumlu bulanlardanız. An
cak, biz dileğimiz ye ifade ettiği
miz arzu nasıl karşılanırsa karşı -
!ansın yeni projenin deYlct memu
runun tabi olduğu şartlardaki bü
tün eksiklikleri giderecek ve me
mura tam hüviyet ve vasfını ve -
recek bir olgr.nlukta bulunduğunu 
söylemek hakikati ifade etmek o • 
lur. 

Etem izzet Benice 

1 
Böylece Üniversiteye giren kız 

talebelerin erkek talebelere röre 
nisbeti bu yıl Edebiyat, Hukuk, ve 
Tıb Fakliltelerinde artmış, bu niı. 
bet yalnız Fen fakiiltesinde eksil• 
ıniştir. 

Edebiyat fakülıesine bu yıl ya. 
zılan talebelerin yarıdan fazlası 
kızdır (0'0 63,7). 

YABANCI TALEBELER 
3 - Bu yıl Üniv•r•i\eye, 18 i 

F. K. T. nin Tıb ve Dişçi kısımla· 
rına 5 i Fen fakültesine ve F. K, T. 
nin Eczacı kısm;na 4 ü Hukuk 'a 
2 si de Edebiyata olmak üzere, 29 
yaLancı talebe yatılnıştır. 

Bun"arın Türk talebelerine göre 
niabcli "J, 2, l dir. 

Bu yıl Üniversileye yazılan ya• 
bancı talebelerin sayısında hafif 
bir artma görülmcl..tedir {g-eçen 
yıl: 23; bu yıl: 29). Bunhrın Türk 
talebelerine göre nisbeti : geçen 
yıl 1,5 bu yıl % 2, 1 dir. 

Fransız 
Hava kuvvetleri 

Her memurun devlet sicillındc 
gizli bird osvaq bulunacaktır. 

Memurlar tıcaret \'e sanatla i~ti· 
gal edemiyeceklerdir. Ancai< ~n • 
dl emlak ,.e arazi<ini bizzat vera 
bilvasıta i1Jetebileceklerdir. 

MPmurlar şirketlerde ticaret ve 
sanat müessese! rinde vazife ala -
mıyacaklardır. Ancak hissedar ol
dukla ı konperatifle. de idare ınec
lıdı azalıgı \'e hesap müfettişi ğ• 
yapab!lecelderdir. 

Bu m ddenin memnuıyeti hıliı -
fına hareket edenlel' istifa elmı5 
addolunncaklardır. 

Memurlaruı sıva ' ccmiyot ·ıc 
klüpltre intisapları \'e her ,.,e,•i in· 
tihaplara müdahaleleri, ,.e siyasi 
ne§riy~t ve beyanatta bul ınm~ları 
memnudur. Valilerin mezun kıla· 
cakları memurlarla bizzat \"aliler 

Paris, 2 (AA) _ Par!5mento'da siyasi ve idari beynnatta buJunabi-
milli müdafaa hakkındaki müzake- lirler. 
reler esnasında Hava r..mrı ezcüm· l\lemurlar, hususı varıdatları kar-
le demiştır ki: şılık olmak üz er yapacakları istik-

razlarla bankalardan kredi üzerine - Fransız hava oıdusu dünyada 
en kuvvetli ordulardan bırıdır. Ha· alacakları mebliğlar müstesna ol-

mak üzere bir senelik maaslarının va ordumuzunkinden daha iyi mal-
zemesi olan bir tek ordu vardır: 0 yarısından fazla borca giremiye -
da Sovyet hava ordust:dur. cekleri gibi iş sahiplerinden istik • 
Tabii benden tayyare!erimi:in ade- ra,da dahi bulunamıyacaklardır 
dini tam olarak söy!eıntkliğimi bek- Memurların tayinleri kendileri • 
temezsiniz. Fakat size haber ve • ne ait memuriyetlere bir amir, ba-
riyorum, ılk işarette harekete ha· ba, ana. evlat. torun. kardeş, ka)nn-

Yeni lıiyihaya göre, şdıir, ka>aba 
ve köy hudutları dahil \'e haricin
de hakiki \'e hükPıi ~ahısl.ıra aidi· 
yeti tapıı ka~ ıt:arı ile tevsik edi!e
mıyen bütün h)praklar devlek a
it! ~. Şelıir, k.ısaba ve köylerin a n
m. ıntıya lurı için. hu'rnki kanı.:'1-
larla e\velee ay.ılmı olan .~prak
ların d~ 'aıl.sı hükumete ıı.tikal 

edecek.il Fuzuli suret c ıgo d1-
fon topıakl r da devlete gecccektir. 

Evveke bataklık olup da soıır:ı -
dan kurulul•n l..ıpr~klar da devle
te iııtika edecektir. Bu toprakl.ı , 
iskan C"dilen l"" 1ı3drkrlc vetl 
halka verılecektir Ku_rutma.va i~· 
t;.rAk etmiş olaıılara da muayyen 
miktarda toprak \0erilecektir. Ku
rutulan yerler ~ahrslara ait ise fa
kat, kurutma ameliyesi devlet ta
rafından yapılmı,sa, bu topraklar 
da yiP<' devlete geçer. Ancak, ku
rutma ameliyesinden azami bir se· 
ne içinde ~ahsi, mülkiyeti hakkın
da vesikalar ibraz ederek hakkı la· 
s3rrufıınu isbat etmelidir. 

Muayyen bir toprağı on seneden 
fazla fuzull yere işgal, fakat dev
lete vergisini vermiş olanlara, 3.di 
iskan haddi dahilinde bu toprak • 
tan bir kısıra verilir. Şagil arzu et
ti~i takdirde, di/(er kısmı da, vel'
ginın sekiz misli üzerinden ve 
bl)rçlanma suretile k~ndisine veri· 
le bilir. 

'ı .... 11 .. ıı11uı1111111ı11111111111nııuuı1111111uıı11ıııt•l••ll•ıotı ıoıuııuııoı zır olan tayyarelerimizin adediyle peder, kaynana. kayınhirade", b•l-
bütiın tayyarelerimizin miktarı a- dız gcirumce, damat, gelin, enişte, Almanya Portekiz 
rasında büyük bir fark ''ard;r. 1 500 amca, hala, dayı, te ·ze karı ,.e ko- Müstemlekesini 

casında'1 birini tayin edemez. Bir işletecek tayyaremiz olduğu söylendiği za • 
memul' uhdesine asaleten iki meman bundan ilk safta harbe işti • 

rak edecek olan tayyarelerimizin murluk hir!P~tirerntz. l\luallimler ( l nci sayfadan det"am) 
d b bundan müstc.nadır, arasında rnünakit muahedelerden 

miktarın an ahsedilmck istendiği MEMURİYET TAHVİLİ mütevellit mecburiyetlerin bu 
anlaşılmalıdır. Altı aydan beri dur- rnc"'le ile 11lakasından bah!ederek 
madan çalışıyoruz. Faaliyetimiz Her memur sıhhi sebepler dola- şunları sö1lemi~tir: 
hiç bir ha\·a ordusunun faaliyetiy- yısile tahvilini isteyebiletektir. İ- •Portekiz hükümdi bir beyan-
le ölçülemez. Harekete hazır olan dari sebeplerden dolayı hususi ya- name neşrederek A lmany11 ile 

ziyeti haiz olduklarına İcra y C'kil- Portekiz arasında müzakereler 
tayyarelerimizin adedini yüzde 37 cereyan etmekte olduğu hakkında 
nisbetinde, mühimmatımızı yüzde !eri Heyetince karar verilen ma • işaa edilen haberlerin aslı olma-
50 nisbetinde ve siliıhlarım;zı da hallere \'e bu mahaller haricinden dıjtını tasrih etmiştir. Binaenaleyh 
yüzde 70 nisbetinde arttırdık. Bun- gönderilen memurlar üç seneden lngiltere ile Portekiz arasındaki 
dan maada havai üsler teşkil ettik.• fazla buralarda tutunmıya icbar e- muahede ve taahhütler hiçbir veç· 

111111111111111ıuı111111111111 di!emiyeceklerdir. hile haleldar olmamıştır.,, 

"""keçi v~"·k·;;·;p"'f "" !:"',---1-st-a-nb_u_l _H_a_ri-ci_A...;sk~e-ri •• K_ı_ta_a_tı -,-,A-11..;,ıa-rı.;;...-...._I 
( 1 nci sayfadan devam) • 

diye satan tek kasap yoktur. Müş
teri gir !r, emin addettiA-i kasabın. 
dan kıvırcık veya datlıç ister. Ka
sap: 

- Şuracıkta enfes bir kıvırcık 
parçam var. ş:rndi bir müşterim. 
den arttı. Siz yabancım deA-ilsiniz •• 
Der ve bu parça eti verir. işte o 
parça yüzde yüz keçidir. Hele U• 

cuz et ise yüzde bin keçidir. 
Bunun önüne geçmek için en 

başta ge'en çare kasaplardan par. 
ça et almamak gibi görünüyor. 
Daha başka ne çareler vardır ?. 
Bunu da yarın anlatacağız. Ve •n· 
lı}ac•ksınız ki lstanbulun en dürüst 
kau bı kadıır en hiylekar kasabı 
da vardır. 

Birinci nasihat daima budur : 
- P.ırça ete itimat etmeyini7 .. 

1stınbul Davutpa7a kışlasındaki kıtaya teslim etme!< ve IDUl• 

yenesi !s•. K. Mu yene heyeti tarafından yapılmak üzere bedeli 
tahmini 711 lira 20 kuruş olan aşağıda isim ve miktarları va• 
zılı üç kalem meva!ldt miiştaile 15· Şubat 1937 Pazart~si günü 
ıaat 15 de Eskişehirde Askeri satıııalma komisyonunda paıarl!k-

la alınacaktır. İlle teminatı 53 lira 34 kuruştur. Şartname Eski1c· 

hirde A skeri Satınalnıa komisyonunda ve İstanbııl<la i,•anbul kı:>
mutan!ığı s atınalma komisyonunda görülebilir. lstelı:liledn pazar• 

lıl< saatında Eslcişelıir<le satınalma komisyonuna ı~lıı: ie:i. 
(594) (649) 

Kilo Cinsi 

1920 Benzin 
96 V1~onı 

60 ('r-:tı 
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sit iskelesi halı ne gelmiştir ça.t.; 18~~4 K~~liaf ;:oM~:k;;c;~: --

Öteden .. çöl tarafından gelen yol
cular da görülüyordu. Bunların a
rasında, atlarının üstünde mağrur 
birer tavırla dim dik duran süvari
ler de vardı. Bu süvarilerin bol en
tarileri, güneşın ziyasında renk 
renk r.ınıyor!ardı. 
Bı.. süv;;r.!er. cMc ·,ıkı. kap:~ ı > n-ı 

dan girince ııtlarından .niyorlar .. 
ftnir~erinc amade duran, süs! c ... 
gerli, d.zginlcrinde gümüş pa.ır.a: 

şıkırd:ıy .ı n ceyliin gibi kısraklar.: 
biııiyorlar \'L" anlan ry..,a•a ıynat.ı 
Şehire dalıyorlardı. 

Abdullah ibn! Selam .. bu c.ıkalı 
ii\~arılcri scyrcderkcr, KC'ndisinin 

de el ' a du _ kndar, boylc keyfli 
günler gcç ırdiğLi ı!..ışüncrek .çi -
r, sızladıgını lıissetti. Bu kadar 
Yak.n olan bu mes'ud miizisirı pek 
llıak bir ı atıraya k.ırşı duyufan de
r. Lır taha ürle andı. OhJ-'ı dün 
onun ıçın ne kadar tatlı bır hayat 
~af .ısıydı! bugun. "kalbı gözler. 
kararmıştı; duyduğu, kara hisler .. 
gor<lügü mateme benziyen manza
ralardı. 

İbni Seliım. halife damadı ola -
ınadı ma tcessıif etmiyor değildi; 
cski~i gibi, bu cakalı süvariler gı
bi at oynatmak zcvkınden .. saadet 
ve ılebdeb si arkasındar. gözleri 
süruklemek keyiinden mahrum ya
şayacağına da üzülüyordu. Fakat 
bütün bur la . sevgili karısını, hem 
de cbediyyC'n k.ıybetmes! bedbaht
lığı öntindc hiç kalıyorlardı. 

Oraynab .. gençliğı, dilberliği ve 
cazibesiyle ne emsalsiz bi~ kadın
dı! Bir anlık bır gaf!d .. aklını çe
len bir ihtiras pa.ıltısı.. anı bır his 
buhranı iç.~de kendinden geçmiş, 
onu uç defa.. e\·d ..:ç defa boşa;nış
tı. 

İbnı Sr • .. bcğ ında I; şe, -
kanır c..ığ"mlencJ -llİ duvc!a; son
ra, kolt:'1U l<a dırar·k yeni:;'" g. z -
'erı .. ı sıldı. v Kervansarayın k.ı -
pı .• undE n i eri girdi. 
B~ ası. gem, bır avlu ıd Içı -

•.e.. ukseıt duvarlarının, ancak, i
ki erinden .. pek uk e tc ıl ış 
ıkı d!'lıgindm ziya gddıgi iç.ıı. b.r 
ınağbcd dchLzi gibi loştu. Ortada, 
elli kişinin birden yıkanabileceği 
kadar büyük bir havuz vardı. Bu 
havuzun etrafında kümelenen in -
sanlar .. konuşuyorlar, münaka;a e
diyorlar, şarkı söylüyorlardı. 

A\·lunun kenarlarında .• ambar -
lar, ahırlar uzanıyordu. Oradan o
raya bir takım adamlar gidip geli
yorlardı. Şurada, birisi, heybesin -
den halısını çıkarark yere seriyor, 
Yemek yemeğe hazırlanıyor .. bu -
rada, y~re serdiği seccadenin üze
rinde, bir diğeri, namaz kılıyordu. 

Avlunun üzerinde .. karanlık, dar 
ınerdiv<mlerden çıkılan kısımda, 

bir ~ürü, locaya benziyen küçük o
dalar vardı. 

İbni Selam .. kalabalık arasından 
güçlükle geçti ve taş merdivenin 
<inüne geldi. Yüzünden ter boşanı
yordu. Vücudunda. büyük bır der
tnars.zlık vardı. Tam merdive"le a
yak atacağı sırada arkasından bırı-
~i: 

- İbni Selam' 
Diye ısmini sdyledi. DiğPr bıri 

de: 
- Evet.. o! kendisi! 
Diyordu. 

Bunlar .. İbnızzübeyr, Mervan ile 
lbnTabbas idiler ,.e ibni Selamı, 
§dylc böyle bir göz aşinalığı ile ta
nıyorlardı; fakat o, onları tanımı -
Yordu. Öyle iken, onlara selam ver· 
di. Öteden Mervanın kardeşi ses
lendi: Alcyke seJam.. ya ibni Se • 
lam! 

Dedikten sonra, ötekılere: 
- Halife gözdesıne, tevazuğ e • 

peyce yaraşıyor. 
Diye bağırdı. 

Meı vanın kardeşi alay etmi -
Yordu; çünkü, Klıfe valisinin ba -
§ına gelen felaketten haberdar de· 
ği!di; onun yüzündeki solukluğa ve 
durgunluğa b~karak hüktim ver -
rnişti. 

Onlar .. oturdukları halıda yer aç
tılar ve onu da oturmaya dağvet 
cttJer. 

İbni Selam. biraz tereddütten 
sonra oturdu. Gözlerini, önünde 
bulunanların yüzlcrnide gcıd:rin • 
ce, bütür. bu adamların, kendı leh
lerinde istismar etmek ateşiyle 
Yandıkları fena haberlere teşne ol-

Muhammed .. ük zamanlarda, et
rafındakileri gizli gizli dine dağ -
v~t edcrdı. Kur'an da, namaz da 
seıJe okunmazdı. 

Ebı..bekı!" .. cmın olduğu kim -
sele.., Muhammede •vmt'1 ettirirdi 
cni.ır dJ, dostlarını isliimıyete sok
r:ııya çalışırlaıdı. Bu hal, üç sene 
devam etti ve mülüman olanlar da 
arcak utuz kişiyi geçebildi. Bilttin 
bu müsh.manlar, yeni dinlerini 
ı;~i tutarlar, mescitı haramda na
maz kı.mayıp evler inde ibadet e -
dcrlcrd Böyle iken, yeni dinin 
mevcudıycti, ağızdan ağıza yayıl

dı. Bu haber üzerine Kureyşin ileri 
gdcnleri haremde toplanıp şôyle 
konuşuyorlardı: .Muhammed, ye
ni bir din çıkarmış. Ben, Allahın 
peygamberiyim. Cenabı haktan 
bana vahy geliyor diye halkı ken
di dınıne dağvet ediyormuş. Hatta 
bazı kımseler de onu lastik etmiş -
!er, onunla beraber gizli namaz kı

Jıyorlarmış.• 
Yeni dinin dedikoduları etrafta 

cereyan ederken Ebubekir d_e mey
dana çıkalım diye ısrar ed1yordu 
Muhammed te, .az!ığız'• dıyerck 
m~ydana çıkmaya cesaret edemi 

yordu. 
Dördüncü sene iptidasında, Mu-

h mmcd Ebubekire, halkı alenen 
a ' • ı 

dınc dağvet etmesi için vahy nazı 
olduğunu söyledi ve ona Hacer su· 

. ~ 95 inci ve ondan sonrakı 
resmıa 

ayetleri okudu. Bundan sonra, na
mazda kllr'anı sesle okumaya baş-

d Hereme gider, halka nosıhat 
]3 ı. , . ~ 

d d . Bu sıralarda, oırndugu a -e er ı. .. _ . d h 
1 hep kıyamet gununun c -yet er, .. 

1 etine dairdi ve h3lkı, nıne gc m~-
~ikleri takdirde ceh~.nnem azabı ı
Ie korkutuyordu; boyle ıken, ~v
ve!ce sözlerine inananlar bıle soy-

! d.klerine inanmamaya başladılar 
e ı 1 k ·· t ve Muhammede, düşman ı .gos er-

k . ·n arslarında bırlcştılcr. m? ıçı _ . . 
Mulı&mmed .. bir de, Kurc}Ş ~a. -

b'lesi efradına baba ve dedclerının 

el i J'l tte vaşayıp oldüklerıne daıı 
a a e b"· .. 

iıyetler okuvunea. KU:eyşın utun 
tlerı gelenlerini aleyhınc çev.ırılı: 

Muhammed .. rısaletinın dordun-
- . e•ınde evlni t~rkcderek ken· cu sen ~ 

di~ıne .yman edenlerden E.r~amın 
hanesine taşındı. Bu ev. Kagbcnın 

b. de Safa ile Merve arasında, gar tn ·, . . 
Safa tepçsinın yamacında_ 'e. ha~ 
. . ı·p gerenlerin yolu uzerınde 
ıçın gc ı , 
.d. İslamiyete meyledenler, bura-
' ı. 1 •a gelirdi. Muhammed, on ara 

K) 'an okur, dinin ahkamını bil -ur . 
1
• . 

dir!rdi. İçlednden bazıları ıs ~.mı -
vetl kabul ederlerdi. Halife Ome
-. akra blarından bazıları da bu 
nn , d 

ada müslüman olmuş ar ı. 
sır k b'l . . Muhammed .. Kureyş a ı esını. 

bil!'a•sa reislerini ve ileri gelerJe
rinı iknaa çalışırdı. Ekseriya bun
ların hakaretine uğrar, sözlerini fa. 

kirlere tevcih ederdi. 
Muhammed .. Yine böyle bir gün, 

Mavnacı/ık derdi ve münazaa/arı da ortadan 
Kunduz 52 Sansar 1650 Tav~an 

40102 Tilki 3186 Varşak 2 Ztrdeva 
97 adet. 

kalkmış, tahmil ve tahliye işleri yoluna girmiştir 
Hopada on bet yaıındaki 
küçük çocukları niıanhyorlar 

iHRACAT: 
Yapak 196 1/4 Tiftik 48 Razmol 

365 1/4 Ton Sanıar 1179 Zerdeva 
47 Tilki 173 Kedi 17 Tavşan 100000 
adet. 
2 - SATIŞLAR : 

Hopa. (Hu,usi Muhabirimizden) 
- Karadeniz kıyılarındaki kaza 
merkezlerinin en önemli ve en se
vimlısi Hopadır. Burası İran tran· -
silinin en kısa ve en kestirme bir 
iskcles: olduğu gibi doğu illerinin 
de bir ihracat \"C ithalat merkezi -
dir. Son yıllarda Hopa iskelesi gü
zel ve muntazam bir şos~ ile de ar
k.ısındal:i geniş bir hinterlanda bağ 
lanmış olduğundan gerek yolcu ve 
gcreks~ tüccarlar bilhassa yaz mev
simlerinde bu yolu üstün tutmak
t.ıdıılar. 

BorçJı«!""ın muazzam asma köp -
rüsii kurulduktan ve şahile kadar 
obn şo~· de yapıldıktan sonra Ho
pan '"ı t.ı'ii daha ziyade parlamış ve 
bugünku mes'ut vaziyetini almış -
tır. 

Hop~ .• ın eski hal.ini bilmiyenkre 
şimdiki ,·az.yetinden bahs eyle -
mek bir mana ifade edemez gibi -
dir. Buranın çarşısı üç misli büyü
mü~. bır çok yeni ve güzel bina -
!ar \'C mağazalar yapılm:ş, iki üç 
muntaıam otel, şık gazino ve lo
kantalar açılmış ve bu meşhur ka
saba tanınmıyacak bir hale getiril
m ~tir. 

MAV:NACILlK DERDİ... 
Burada öteden beri bir mavnacı

lık derdi vardı. Burası işlek bır i.J
kcle olduğundan mavna ve kayık
çılık yüzünden bir takım imtiyaz -
lı insanlar istifade ederdi. Asıl iş 
adamı ve kayık sahibi olup da yaz 

Hopatlan gOz•l oe 

ve kış sular içinde \'e bir çok tehli
keler karşısında canlarını dişleri -
ne alarak bilfiil çalışanlar, bacak -
!arma bir don ve evlerine de gaz 
ve tuz alacak para bulamazlardı. 

Buraya Refik Kuraltan gibi bir 
ilbay ve Sabri Demir gibi de bir 
ilçebay gelince onların temiz ve 
dürüst hareketleri sayesinde bu gi
bi fenalıklar kökünden sökülüp a
tılmıştır. 

Mavunacılık meselesi şimdi ni • 
zam ve kanun dairesinde teşekkül 
eden bü· idare heyeti tarafından i
dare edilmekte ve herkesin hakkı 
santimine kadar verilmektedor. 

* Tamam (30) yıl ara vermeksi • 
zin ve lekesiz olarak mükemmel 
ve temiz bir sicil ile tekaüt olan 
Mustafa Ozan 2 yıldanberi ifa eyle
diği belediye reisli~i hizmetinde 
me~kür mesaisi görülmüştür. 

Belediyenin yıllık geliri (140001 
lira üzcrniden hesap edilmiştir. Bu 
paranın (3456) lirası maaşata, (200) 
lirası fakirlere nakdi yardım ve ila
ca, 600 lirası tenvirata ve 300 !ırası 
da tanzifata ayrılmıştır. Belediye
nin bir ebe ve bir de mezbahası 
vardır. 

DİSPANSER 
(Sur.dura) deresi kıyısında ve 

büyiık kalabalığın önünde, Velid 
ıbni Mugayre ile din münakaşasına 
girışmışti. Yanına, Abdullah ibnı 

Mektum isminde kör bir adam gel
di ve kendisine dinini öğretmesini 

• 
rıca etti. Muhammed, münakaşa ile 
mc~gul bulunduğu için, ona cevap 
vermedi. Adamcağız bir kaç defa 
ısrar edince, Muhammed, onu kov
du. Bu hal. epice dedıkoduyu mu -
cip oldu ve Mtıhammedin dininin 
fakirlere, acizlere iltifatı olmadığı 

ıle alay ediidi. Muhamm<d .. bu de
dikoduyu kesmek için .Abese ve 
tevella ... > süresinin, bu haksız mu
amelesine karşı geldiğiri söyledi. 
Ve kör adamı buldı•rarak, onun 
müslüman olmasını kabul etti. 
Sonraları muharebelere gittiği za
man bu körü Medinede yerine ve
kıl bırakırdı. 

Buj!'day yumuşak kilosu 6 kuruş 
25 paradan 

Buj!'day sert kilosu 7 kuruştan 
Arpa kilosu 5 lruruş 8 paradan 
Mısır sarı kilosu 5 kuruş 8 

paradan 5 kuruş 15 paraya kadar 

Çavdar kilosu 5 kuruş 37 pa. 
radan 5 kuruş 37 1/2 paraya kadar 

Kuşyemi kilosu 14 kuruştan 
Keten tohumu kilosu 8 kuruş 30 

paradan 
Fasulya ufak kilosu 7 1..uruş 30 

paradan 
Tiftik deri kilosu 130 kuruştan 

132 kuruş 20 paraya kadar 
Hopa hükumet mımurları bir arada Bugün dış telgraflar gelmemiştir 

guncş karşısında güzelce bir dis - ne gelirse silip süpürüyor ar. ura-

1 

1 B 

, _ ___ _ _ 

panser binası vardır. Fakat maale - da yapılmakta olan iskelenin sekız E S K I 
sef yılda (150) lira icarla tutul - metre uzunluğundaki beton kazık-
ınuştur. Eğer Vei<aletten (2000) li- !arını bir gecede söküp atmış ve 1 

ra!,k bir tahsisat nrilecek olsa kıs- ertesi gün bu iskelenin yerinde yel- İs T İ L Eş y A 
men para ve kısmen de halkın yar- lcr estiği görülmüştür. 
dımlarile mükemmel bir dispanser risi mukavemet edememiş ve hepsi 
binasının kurulacağını temin edi - me>eksidır. Şimdiye kadar bir kaç AMATÖRLERiNE 

yarlar. 
lıçe dahilinde, başlıca verem ve 

ank.lostun hastalıkları vardır. Ve
rem hastalığının menşei maliım -
dur. Aııkiloston denilen biliımum 
(Em~ paraziti) nin sebebi lağam -
Jar muhteviyatının gizlice gübre 
makamında tarlalara dökülmesin -
dendir. Halk yalınayak gezdikle -
rinden bu hastalığın mikropları 
ciltlerden kolayca sirayet etmekte
dirler. Kadınlarda verem daha çok 

ıalran• /J l r m nıarz 

görülmektedir. Sebebi de yük ta -
şımak ve küçük evlenmektir. Bu 
yüzden rahim hastalıkları da pek 
fazladır. Burada (15) yaşındaki de
lıkanlılar nişanlıdırlar. Her ne ka
dar hükiımetin kanunları küçük 
evlenmiye müsait değilse de öte -
den beri buralarda cari olan pek 
sakim bir adet muciJ,/ince bu kil • 
çük nişanlılar kızların evlerine üç 
dört yıl devamdan sonra nikahla
nıyorlar. İşte bu küçük evlenişler 
vereme ve rahim hastalıklarına se
bep olmaktadır. Kız babaları bu a
deti kaldırmalıdırlar. 

MISIR EKMEGİ MUZIR MI? .. 

Mısır ekmeğinin de muzır oldu
ğundan bahsolunmaktadır. Mısır 
ekmeği çok çeşnili bir gıdadır. Fa
kat, iyi pljirmedlklerinden mide 
ve em'alara zararı olduğunu söy -
lüyor!ar. Benim görüştüğüm dok -
torların hepsi de bu fikirdedirler 
Bu ekmEkler bazlama şeklinde ve-

. ya mayalı pişirilırse faydalı imiş, 

Şimdiki pişirme usulünde alt ve 
üst kabuklar kırazıyor ve ortası 
çiy kalıyor. Bu araziye buğday e
kilse ~; 10 randıman veriyor, hal
buki mısır % 25 randıman vermek
tedir. Esasen arazi de dar oldu -
ğundan şayet buğday ekilirse aç 
kalmak ihtimali dolayısi!e kork -
tuk!arından bu scvahil halkı behe
mehal mısır ekmek mecburiyetin
dedirler. Madamki bu mecburiyet 
vardır, hiç olmazsa ekmek pişir -
mek usulunü değiştirmelidir. Ve 
yukarıda dediğim gibi bazlama 
şeklinde saç üzerinde ve mayalı o
lara]< pişirmelidir ve şimdiki (ple
ki) leri bir tarafa atmalıdırlar. 

BİR İSKELE LAZIM 
Hopanın hırçın denizile coşkun 

deresi ve yüksek yeşil dağları bı
rer ctüd mevzularıdır. Bazı günler 
kopan fırtınalar bu denizı bir eı
der hnline koyuyor. O zaman her 
şey altüst oluyor. Dağlar gibi yuk
selen dalgalar sa\)e yaklaşırken 
canlı bir canavar gibi kıvrılarak 
beyaz \"C müteharrik bir hisar ~k
linde sahillere hücum ediyor \"e 
korkunç uğultular çıkararak önüne 

şekilde yapılan iskelelerin hiç bi
rsi mukavemet edememş ve hepsi 
de ayni 5kılıete uğramıştır. Binae
naleyh bu müthiş dalgalara muka
vemet edebilecek bir iskelenin bu
rnya yapılması, doğu illerinin ge -
niş gö,·dc~ini yürütmek için Jiızım 
olan tabii bir bacak kadar önemli
dir O zaman, şımdiki kolluk değ -
nekleri atılacak ve beş altı vilayet 
bu sayede kendi kendine dıişme -
den yürüyecektir. 

KÜLTÜR CEPHESİ 
Burada bir orta, bir de ilk okul 

vardır ve her ikısi de bir bina için
dedır. Orta okulun yerı pek fena -
dır. Bu bira güneş almadığı gibi 
alt katından da sular çıkmaktadır. 
Sonra bina ne dışarıdan ve ne de 
içeriden ZC\kli değildir Ve esasen 
mimari kaidelerine ve Maarif Ve
kalctınin tipl<'rire aykırı olarak 
yapılmı~tır. Bu okulun sofaların -
da gezerken büt.ln dcıemc'~r salla
nıyor ve göçecek gibi oluyor 

Orta okulda ( 198) talebe oku -
maktad\r. Bunlardan (10) danesi 
kızdır. Buranın halkı her nedense 
kızlarını orta okula göndermiyor -
!ar! Çocuklar o kadar hevesli ve o 
kadar çalışkandırlar ki, bunları gö
rüp de takdir etmemek mümkün 
değildir. 

Muallimliklerin bir çoğu vekale
ten idare olunmaktadır. Yalnız ta
biiye, jimnastik ve türkçc öğret -
menleri asildir. Fransızca, riyazi
ye, dikiş ve biçki dersleri vekale -
ten idare olunmaktadır. Musiki ve 
resim derslerinin öğretmenleri de 
yoktur. Öğretmen noksanlığı ve 
bir takım derslerin vekaletle ıda -
resi tahsil üzerinde bittabi mües -
sir olmaktadır. Sonra orta ve ilk 
okul talebelerinin bir arada bulun-

15 ikincik.inun 1937 d•n 
itiba ren lstiklSI caddesind,., 

479 No. (Eski Hayd~ ma· 
ıtazasında) teşhir etmekte 
oldu~umuz eşyaları kat'i SU• 

rette elden çıkarmak ve 

mezkur mahalli kapataca• 

ğımızdao sayın müşterile· 

rimizin nazarı dikkatlerini 
cclbcderiz. 

'.'- DiREKTÖRLÜK 

1 
maları, ders ve nız 1n <lhenklcrıni 
çok ihlal eylemektedir. 

İLK OKUL 
Orta okulun alt ki.tında bulu • .ın 

ilk okul talebeleri pek rahatsız !:· ~ -haldedirler. Bir kere dershaneleri 
azdır. Bu yüzden kalabuık s.:ııfla

rı ~ubclere ayırmak mümkün ol -
madığı gibi içtimai hayatın da ya
şatılması kabı! olamamaktadır. 

Konrl'rar.s, müsamere, temsil gibi 
toplantılara müsait bir salon yok -
tur. Bu dar binadaki (640) talebe 

7 dershaneye sığdırılmıştır ve her 

dershaneye (90) talebe isabet ey
lemektedir. Bu mektebe her gün 
(Pcrunit), Kise ve Sundura gibi çok 
mak yerlerden talebeler devam et
mektedirler. Kış günlerinde küçük 
talebelerin bu yüzden çektikleri 

zahmet ve meşakkatin haddi hesa
bı yoktur. 

Son sınıfta (80) talebe vardır. 
Her halde tam teşkilatlı üç oku

la çok ihtiyaç vardır. Şimdiki o -
kulda (14} dershane olmalıdır. 

Ç ünkü ASPİRİN seneler;; 
denberi her türlü soğukal · 

gınlıklarına ve ağrıla ra karş ı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbal etmiştir. 

A S P İ R İ N in tes irinden 

emin o lm ak iç in lütfen 
kası n a d ikkat 

Ej3ı mar·· 
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8 -.AÇIK SOZ-

BASORDAN YALNIZ HEDENSA 
lle ameliyatsız kurtulursunuz. Basur memelerini söndürür, mahveder, kanı, •trıyı derhal keser. 

SiNiRE ÇARPINTIYA NEVROL CEMAL 
Emsalsiz ilAçtır. Hafakana, tee.~sürle bayılanlara 20 damlası hayat verir. Evleriniıdc mutlakı bulundurunuz. 

ROMATiZMAYA ÇARE PiMANOL 
Üşütmekten ge:en arka nncılarını, siyatik, bel ve diz ağrılarını derhal geçirir, Vücudu k:zdırır. 

ADEMi iKTiDARA ANCAK FORTESTiN 
ile çare bulursunuz. Bel gevşekliğini geçirir, vakitsiz ihtiyarlıyanlara gen~lik ve dinçlik verir. Yalnız ismine dikkat. 

Yılbaşı piyangosunda kazanamıyanlara 
Müjde 

E 
SEVINECEGIZ 

,, , ' 
(EKiLiŞ TARiHi 
J.ŞUBAT flJ 

Satış yeri Piyango bayllerile 
karşısında Erzurum Hanındaki 
itleri Bürosudur. (642) 

Yeni Postahane 
Cemiyetin llAn 

İstanbul komutanlığı 
Satınalma Komisyonu !'anları 

Giılhane hasbhanesinde nok• 

san bulunan :ı~samından dolayı 

eski ~odel bir tane Epidiyas• 

kop cihazı açık arttırma ile 

il1'lesi 26·2· 1937 Cuma günü 

sa:ıt 15,30 da yapılacaktır. Mu• 

hoıuıııen kıymeti fıO liradtr. 

Şarln:ı.nıeı;İ her gün ö6leden 

e.,wel . komisyonda görülebilir· 

tmrırıtteriır 4 !irahk ilk teminat 

m:tkbnz v~ya · mektupları ile 
• 

beraber ilıı'e günü vakti mu• 

ayycninde . Fındıklıda Kowu• 

tanlık Sattnalnıa Konıısyonuna .. ~ .. ) . 
gelnreleri. .- (646) 

• 'iı~Şii:taş Bırincı Sulh Hukuk ha-
kiqıliğindeıı~ , • 
İstanbul nıuhakemat müdürıye· 

tinin Beşiktaş Şenlık dede mahalle
sinde Dere sokağında 12 No: da mu· 
kım iken halen ikametgahı meçhul 
eskiden polis Fahri ve kefili Zi.ılfü 
ve Mehmet aleyhlerine ikame ey· 

ledıği 1303 kuruş alacak davası Ü· 

zerine müJdeialeyhlerdcn Fahri 
namına gönderii, r davetiyeye v~
rilen mcşruhattan ikametgahının 
m2çhul olduğu anlaşılmasına meb
ni talep veçhile yirmi gün müddet· 
le ilanen t(!bliğat icrasına karar 
venlerek muhakemesi 27 /2/937 ta· 
rihi~e müsadi! Cumaer tcsi günü 

saat 10 tal.k kılınmış ~ld• ; 6 ;.ıııde~ 
o gün mahke!1'eye g..,lnıed!/; i ve -
yahut musaddak vekil gönder-

medi i takd de ,da muha-
kemeye d ''am ııı ·agı tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. (935/445) 

' Sultan Ahmet Üçüncü Sulh Hu
kuk mahkemesinden: 

Zehra ve Ali Sırrı ve İhsanın 
şayian ve müştereken mutasarrıf 
oldukları İstanbulda Yenıkapıda 
Katip Kasım mahallesınde Se • 
petçi sokağında 38 numaralı ve 1700 
lira kıymeti muhammeneli altı o
da ve üç sofa ve bir mutfak ve iki 
helayı havi bir bab han~ ile yine 
İstanbulda Yenikapıda Katip Ka
sım mahallesinde Sepetçı sokağınd& 
41 numaralı ve 1600 lıra kıymeti 

muhammencnli dört oda ve bır so· 
fa ve bir mutfak ve iki hel5yı ha
vi bır bab hane ve istanbu.da La
lelıde Kmltaş mah•llesınde Fethi 
bey caddesinde 9 numaralı 800 lıra 
kıymeıı muhammeneli dtikkanın i
zaleı şuyui zımnında furuhtı tekar. 
rür ederek ayrı ayrı müzayedeye 

vaz olunmuştur bırınci açık arttır· 
ması 4/3/937 tarıhıne müsadı! Per
şembe günü saat 14 den 16 ya ka
dar icra olunacaktır Kıvmeti mu· 
hammenesinin % 75 bulduğu tak
dırde o gün ihalei kat'ıyesi yapı· 
Jacaktır. Bulmadığı takdirde en son 
arttıranın taahhüdti baki kalmak 

üzere 15 gün muddetle temdid edi
lerek ikinci acık arttırması 19/3/937 
tarihine müsadif Cuma günü saat 
14 den 16 ya kadar icra kılınacak . 
tır . Ve o giiıı en çok arttırana iha
le edilecektir İpotek sahibi ala . 

caklılarla diğer alakadarların iş

bu gayri menkul üzcrindekı hakla
rını hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını evrakı miısbite • 
!erile yirmi gün içinde bil • 
dırmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sıcillerıle sabıt olma
dıkça satış bedelinın paylaşmasın
dan hariç kalacakl:ırdır. 

Müterakim vergiler borçları nis· 
betınde hissedarlara ve dellaliye 
ve vakıflar kanunu mucibince ve
rilmesi lazım gelen 20 senelik •avi~ 
bedeli ve ihale pulu ve tapu mas-

Türk Hava Kurumu 

BOY OK PiYANGOSU 
kadar binlerce kişiyi Şimdiye 

zengin etmiştir. 

4 üncü ~eşide 11-Şubat - 1937 dedir. 

Büyük 
ikramiye o liradır. 
Ayrıca: 15,000, 12.000, 10.000 
Liralık ikraıniyelerle ( 10.000 
ve 20.000 ) liralık iki adet 

mükafat vardır ... 
Dikkat: Bilet alan harkes 7 • Ş U B A T • 

937 gUnU ak,amına kadar biletini 
deği,tırmlf bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet Uze
rindekl hakkı sakıt olur .. 

Karadeniz Eregl •• i ıcra daıresın· 
den: 

33/728 Ereğlide ll•lıla oğlu Tev
fiğe 525 lira medyun lokandacı 
Mehmet Alı ipotekle temın eyle
dığı Suleymanlar mahallesınde 

kaın sa;: t arafı hac, ta ak oğlu 

bankacı İshak hanesı v~ sol tarafı 
Durdu oğlu Ahmet hanesi ve arka
sı ve önu tarıkıiım le mahdut 540 
arşın üzerine mebni alt kalla nata
mam iki oda ve bır camekan ve bir 
kapı ve zemini toprak ve ust katta 
iki oda ve bır cam~kan ve bir sofa 
ve bir hala ve yalnız bır odanın ta
vanı olup diğerleri tavansız olan 
ve bir miktar avluyu müştemil bu· 
lunan ve 1200 lira kıymet muham· 
meneli bir bap kargir hanenın nısfı 
açık arttırma suretile müzayedeye 
çıkarılmış olup muhammen kıy • 
metinin % 75 i nisbetinde bir bedel 
talibi zuhurunda 3/3/93'1 tarihine 
müsadıf Pazartesi günü saat 15 de 
ihalesi ıcra kılınacaktır. Sürülen 
pey bu bedeli bulmadığı takdirde 
ilk arttırmayı takıp eden on beş 
gün sonra yani 23/3/937 tarihine 
müsadif Salı gunu saat 15 de iha
lei kat'ıyesı ıcra kılınacaktır. An • 
cak yine bedelı mczkür ile bir .alı
cı çıkmadığı surette icra ve iflaş 

kanununun 2~80 N. lu kanun ah -
kamı tatbık edileceği ve müza • 
yedeye ıştırak edenlerin muham
men kıymetin yüzde yedi buçuğu 
nısbHinde depozıto akçası veya mu
teber banka bektubu ile Karade -
nız Ereğlısı icra daıres i n'O' müracaat 
eylemeleri ve ipotek sahibi ala.
caklılar ıle dığer alakadaı !arın iş

bu gayri men kul üzerindeki hakla
rını ve hususile faız ve masrafa 
dair ıddialarını evrakı müsbitele· 
rile yirmi gün içinde bildırmeleri 
aksi halde hakları tapu sicilile sabit 

olmadıkça satış bedeli paylaşma -
sında hariç kalacakları ve talıp o· 
!anların yevm ve saati mezkürde 
Karadeniz Ereğlısi icra dairesine 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

(640) 

--------------------~---
rafları miıştcriye a:ttir: 
Arttırma şartnameleri işbu Liın 

tarihinden iııbaren mahkeme di
vanhanesine talik kılınmıştır. 

Talip olanların kıymdi muh;;m
menelerin ~< yedi buçuğu ni;be -
tinde pey akçasını hamilen o g<in 
ve saatta İstanbul Eminönünde 
Gülnekyan hanında Sultanahmet 
Üçüncü Sulh Hukuk mahkemesi 
baş katibine 937/2 numara ile mü
racaatları ilan olunur. 

Kuvvetli varlıklar en 

büyük hızlarını kendı iç 
cevherinden alırlar. Var
h ını i ce h rinden a .. 
lan 

Krem Pertev 
Kendine benzemeye ça. 

lışan müstahzar:arın da. 

ima fevkinde kalmıştır. 

Bunun da sebebi, başka· 

sını taklide özenmemc· 

sinde ve yarattı~• kıy• 

metin ~ahibi kalabilme• 

sindedir. 

Dikkat ediniz ki : TAK· 
LIT daima (benzer) i dir 
hiçbir vakit asıl olamaz. 

Ilgaz Sulh Hukuk Hiıkimliğın • 
den: 

Ilgazın asağı mahallesinden Ali 

usta oğlu Hasanın kızı Emine veki
li Hüseyin yazıcının o mahalleden 
Hacı Alı usta oğlu Şaban, İsmail 
ve Hanıfenin evlatları Fatma, Sa
bır<: ve Zencirci oğlu Hasarım kü -
çük evlatalrı Mustafa ve Huriye na

mına velayelen ve kendi namına a

saleten Hasan karısı Ayşe aleyh
lerine açlığı izalei şuyu davasının 
muhakemesi sırasında: 

Müddeiakyhlerden Sabirenin i
kametgah ve me~keni meçhul kal

dığından muayyen günde duruş • 
maya gelmesi için Çankırı ve Açık 

Söz gazeteleri ile ilanen tebliğat 
yapıldığı halde gelmedi~inden ve 
bir vekil de göndermediğinden gı
yabında celse açılarak dava istida
sı ckunmuş ve müddeabih dükka • 

nın kaydının tapudan sorulmasına 
ve müddeialeyha Sabireyc ilanen 
gıydp kararı tebliğine ve muhake
menin 18/Şubat/937 P~rşembe gü
nü saat 9 za talikına karar veı ilmiş 
olmakla bermucibi karar yapılan 
muameleye beş gün içinde itiraz e
debileceği ve muayyen günde mah

kemeye gelebileceği ve gelmezse 
müteakip celseleri kalemden öğ -
renerek isbatı vücut ettiği takdir
de kalıul olunabileceği ve aksi hol
de muhakemenin gıyabında de -
vam edeceği tebliğ makamına kalın 
olmak üzere iJan olunur. (645) 

Nezle, boğaz, 
Göğüs üşüme
sinden ve ök
sürükden ko-
runmak için en iyi çare 

, 
lkA~ .. 
HV&.lıl'$f 

>:7 
ISf'"1oH.lıl'L 

PA RKA salebidir. 
Çok saf ve besleyici olan bu nefis gıda, çay ve 

kahvenin mide ve asab Uzerindeki fena 
teslrlerlnden de sizi korur 

15 gramlik paketleri her yerde(S)kuruştur. 

Akay işletmesi müdürlüğünden: 
Halicte U nbpanı köprüsü yanında demirli ve idaremizin 

malı bulunan Haydarpaş3 vapuru açtk arttırma ile satılığa çıka· 

rılınıştır. Arttırma 5 Şııbat 937 Cuma günü Akay şefler encüme
ninde saat 16 te başlıyaralı: 16 da ihalesi y3p1lacağındatı talipleıin 
şartnameyi görmek üzere işlet:ne şefliğine ve %7,5 güvenme ve 
arttırma paralarile o giın Encümene gelmeleri "460., 

( ' 1 

.l!'<ttıh Sulh Bırinci Hukuk Ha • 
kimliğinden: 

Bakırköyünde Cevizlikte 16 ye· 
ni No. lu hanede oturan Arife: 

Zıya, Ahmet ,Saadl't, Nıka~. 
Hayrıye, Vesıle, Zehra, Emine Ne
biye taraflarından ölen avukat A
li Rıza'dan müntekıl Çarşuyi ke • 
bırde Takyeci sokağında 23 N o. lu 
dükkan ve yıne ayni mahalde 30 
No. Ju dükk~ n; Aksarayda Alem 
B"y mahallcsinın Asiye hoca so· 
kağında atik 31 No. lu arsa ve A • 
lemdarda nallı mesçit Aziziye cad
desıııde eski 57 ve yeni 14 No. lu 
bir bap dükkana şayian ve müş· 
tereken mutasarrıf olduğunuzdan 

kab:lı taksım ıse taksimi. olmadığı 
takdirde şuyuunun izalesine maa 
masarif hüküm verilmesı dileğıle 
aleyhinizde açılan davanı, yapılan 
muhakemesinde çıkartııan dav~tı
yeye verılen meşruhatta hali hazır 
mahalli ikametinizin mcçhuliye • 
ti bildirilmiş olduğundan davanın 
cereyanı sırasında gerek davetiye 
ve gerekse verılen gıyap kararı i1'i
nen tebliğ edildiği halde m'ıhke • 
meye kendiniz gelmediğiniz gt1·i 
bır vekil kanuni dahi göııd~r.ı edi· 
ğinızden gıyabınızda davaya ba -
kıldı. 

Mahallinde yapılan keşifle eh!'. 
vukufun vermiş olduğu rapora gö
re taksimi kabı! olmıyan ışbu em
lakin H. U. M. Ka. nun 569, 570. 571, 
;;~2 inci maddelerile icra ve ıflas 

kanunun 123 üncü maddesine ve 
kanunu medemnin 627, 628 inci 

' 
Tıra, bıçağı yerine 

ba,ka bir bıçak verlr-

lerse aldanmayınız.

1 ısrarla POKER 
PLA Y tıraş 
bıçaklarını isteyiniz. 

küm ahkamı kanuniye dui·esinde 
kesbi kat'iyet ettirileceğinden ika • 
m<?tgahın:zın meçhuliyetine binaen 
evvelki tebliğatlar gibi usulliıı 141 
inci maddesine tevfikan ve ilanen 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
keyfiyet bildirilir, 

Beyoğlu Birinci S. H. Ha
kimliğinden: Karl Salzerin 
Beyoğlunda İstikU.l caddesinde 

Bodüi apartımanının 8 nu• 
marasında oturan Vik:tor karısı 

Alis Behar aleyhine açtığı ala· 

cak davasından dolayı miıddei 

aleylıaya ilanen tebliğat yapıl· 

<lı~ı halde mahkemeye gelme• 
mi5 ve ınüd"ei vekili davasınt 
şahitle ispat edeceğini sö;liye

rek bundan bahisle gtyap kararı 
tebliğini istemiş olmasına ve 

mahkemece şı lıit dinleneee!:i n
den bohisle muameleli gıyap 

kararının iki ay müddetle ita. 
nen tebliğine karnr verilmiş 
oldıığundan 5.4.937 pazartesi 

saat 10,30 da mıiddeialeylıin 

mahkemede bulunması ve ka· 
nuni müddet içinde itira~ etm,si 
ye aksi takdirde bikiiuıle veka· 
yii ikrar ve kal:ul etmiş sayt• 
lacığına chir işıııı muanıe!eli 

gıyap kararı gazete ile iliiıı 

olunur. (28847) 
ı------

m3ddclerine tcvfıkan .ı çık arttırma 
suretile gayri ınenkulkrin satılma- Göz Hekimi 
sına ve bedeli mislinin hissedarlar ş·· k •• E 
arasında hisseleri nisbetinde tak • Dr • . u ru rtan 
simine ve müddeilerin \·ekiline Cağaloğlu NuruosmJniye cad. 

muhamat kanununıın 11 inci r.ııd- Cağaloğ"lu No. 30 (Eczanesi 1 
desine tevfikan '~ de 10 nisbc!inı:'e 

yanında) Te cfon. 22551> ücreti vck5Jet takdirine kahi:i f"ın~ 

yiz olmak iizere 2~ Nisan 936 ta- ~~~~~~~~~~~~~~~ 
rihinde k•rar verilmi?tir. t bu baş 
katip ihbarnamesinin ta•'ihi leh • 
liğindcn itibaren müddeti kanuni· 
si zarfıı.da temyiz etmez veya saic
haklarınızı. kullanmaz is~ııft. hü -

Sahibi ve umunıi neşriyatı idare eden 

Başmuharri..C 

ETEl\l İZZET BENİCE 

Basıltlı,., ~·er: Matbnnl Eblizıiya 


